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Vokiečiai esą nesitrauks 
iš Lietuvos. 

Taikos derybos kaip ant plauko.—Uk- 
rajiua ir FinlandUja pripažintos 

Neprigulmingomjs. 
Bolševikai parsigabeno kariškus lai- 

vus Petrogradan.—Leninas giria 
Wilsoną; kiti jį kolioja. 

True transtalion fiterf wlt!i tlir pcstmaster 
*t Chicago, III., nr» 16t!' day of .Hmiary, 
1918, as renuired bv tiic »ct of Octohtr 6, 
1917. 

VOKIEČIAI LIETUVOS NE- 

NORI APLEISTI. 
Amsterdam, sausio 15 d. — 

Tvaike derybų tarj» bolševikų iri 

vokiečių Lietuviu Brastoj kilo 
klausimas apie prileidimą j dery- 
bas atstovų nuo Lietuvos, Lenki- 

jos ir Kuršo. Šitas klausima: 
sukėlė ilgus ginčus. Tas pats at- i 
siliko ir kuomet pradėta svarstyti, j 
4tn galima skaityti šitų provinci-! 
jų savi-apsisprendimu. 

(iinčai <lelci šitų klausimų pa-; 
5 i darė labai aštrus ir užsibaigė! 
piotcstu iŠ vokiečių pusės. Gen.! 

von Hoffman užprotestavo prieš] 
toną. rusų delegacijos, kuri. sakė 

jis, "kalba taip, lyg ji butų prrga- 

lėtoja musų šalyse ir lyg ji [rusų 
•delegacija | galėtų diktuoti išly-; 
gas." 

Gcii. Hoffman priminė dele- 

g»ms, kad bolševiku valdžia taip 
pai kaip ir vokiečiu valdžia yra 

paremta ant spėkos, kaip parodė, 
anot lloftmano, mėginimai nuslo- 

pinti baltgudžiij ir ukrajiniečių 
savi-apsisprenditno mėginimus. 

(icn. Hoffman galutinai užrei- 

škė, kad vokiečių augščiausioji 
armijų valdžia turi atsisakyti eva- 

kuuoti (apleisti) Kur.Šjj, Lietuvą. 

Rygą ir salas Rygos įlankoj. 
Po to Dr von Kuellimann, vo- 

kiečių tržrubežio ministeris praru-- 

»į kad tolimesnės nuomonės už- 

reinkimą apie Centralinių Vieš- 

patijų nuomonę kaslink visų klau- 

simų vokiškoji delegacija sau re- 

zervuoja, t. y. pasilieka ant to- 

liau*. 
Atnaujinimui posėdžiu nepa- 

skirta jokios dienos. 

Austro-Vengrija oficialokai 

pripažino Finliantlijos neprigul- 
ir.ybę. [ Finliandi jos ncprigulmy- 
L} iki šiolei jau pripažino: Šve- 

dija, Xor\vegija, Danija, Francu- 

z:ja ir Vokietija]. 

Tntc translation filerl with tbe postmaaler 
at C'liicatto. III., on I6th «'ay of January, 

a* reaiiircd by thc art of October 6, 
1917. 

PRIPAŽĮSTA UKRAJINOS 
NEPRIGULMYBĘ. 

Amsterdamas, Iioilandijoj, sau- 

sio 13 d. — Vokiečiu pusiau-ofi- 
cialč žinių agentūra, YVolff 

Bureau, pranešdama .apie bėgi 
derybų tarp vokiečių ir 1>olše\ i- 

kų Lietuvių Brastoj, sako, kad 
atidarius posėdį, grafas Czernin, 
Altistro Vengrijos užrubežio mi- 

nisteris, pranešė, jog- Centralės 

Viešpatijos pripažino Ukrajinos 
delegaciją, kuri taipgi yra Bras- 

toj, kaipo neprigulmingą dele- 

gaciją, atstovaujančia Ukrajinos 
respubliką,' bet formališkas pri- 
pažiiiimas Ukrajinos respublikos, 
kaipo neprigulmingos viešpati- 
jos, busiąs atidėtas iki padarymui 
taikos. 

Trockis, bolševikų užrubežio 
min-isteris, kalbėjo po Czcrnino 
ir pasakė, kad susirėmimai, ko- 
ki buvo tarp bolševikų ir Ukraji- 
niečių, " neturėjo jokio ryšio su 

klausimu apie Ukrajinos savi-ap- 
siprendimą" ir kad sulyg to "nė- 
ra »ietos jokiems nesusiprati-, 

mams tarp dviejų broliškų rcs- 

publifkų". 
M. Bolubovvivz, Urajinos Valsti- 

jos sekretorius, priėmė grafo 
Czernino ir Trockio tužreiškimus, 
kaipo užganėdinančius ir prane- 
šė, kad jo delegatai dalyvaus 
taikos derybose ant viršminėto. 
papėdės. 

\'okietijos pripažinimas Fin- 
liandijos neprigulmybės turės 

svarbias pasekmes Finliandijos 
finansiniam stoviui, — praneša 
vokiečių laikraštis F r a 11 k £ u r- 

t e r C c i t u 11 g. Vokietijos bri- 
kose randasi 5-' milijonai markių 
(apie $ 12,480,000.00) Finliandi- 
jos pinigų, kurie karės pradžioje 
buvo užgriebti ir kiurio dabar bu- 
tų jgrą/inti Finliandijai. 

Triie trarMation file<! \v:th tlu postmastet 
at Chicago, III., on lotli įlay of .(anuary, 

;is re<iiiircd by thc ac' oi October 6, 
i9ir. 

LENINUI PATINKA PREZI- 
DENTO VVILSONO KALBA. 

Petrogradas, sau>io 12 d. Bol- 

ševikų premieras, X. Lenin, for- 
mališkai pagyro prezidento \Vil- 
sono kalbą, kurioj jis išdėstė tai- 
kos išlygas. Jis vienok užmetė 
piezidcntui, (kad prezidentas ne- 

si; kritikavo ir Anglijos taip nuo- 

dugniai, kaip kad Vokietiją. Le- 
niną? paliepė pilną turinį prezi- 
dento \Yilsono prakalbos tele- 
grafuoti bolševikų užrubežio mi- 
f isteriui Trockini, kuris dabar 
veda taikos derybas su vokie- 
čiais Lietuvių Brastoj. Mano 
Įma, kad Trockis- gali pasinaudo- 
ti t:, prakalba, idant padaryti 
spaudimą ant vokiečių deleg'atų. 

Prezidento \Yilsono kalbą pla- 
čiai svarstė rusų laikraščiai Pet- 
rograde. Bolševikų laikraščių 
nuomonės yra pasidalinę. 

I) c 1 o N a r o d a vadas tarp 
social-revoliucijonierių laikraščių, 
rašo, kad Mr. \Vilsono prakalba 
parodo, (Kad jis padarė didelj 
įprogresą nuo paskutinės savo 

r.otos popiežiui. Sis laikraštis 
toliaus taip sako: 

' "Dabartinėj savo formoj Ame- 
! ikos išlygos gali Imti f riimtos, 
■kaipo papėdė taikos deryboms, 
i1- jeigu bolševikai butų per savo 

politiką nesustiprinę militariškų 
aneksijonistų grupės Vokietijoj, 
tai šitos išlygos jau butų buvę 
jf riimtos -kaipo papėdė tokioms 
deryboms." 

I 7. v i e s t i j a oficiali': Karei- 
vių ir Darbininkų Taryba; orga- 
įas, rašo: 

"Prezidento \Yi!sono prakal- 
[boje męs turime patėmyti mo- 

alįšką pergalę taikos politikai, 
kurią vccla Tautos Komisijonie- 
rių Taryba. 

"Tai yra pirmas formaliskas 
talkininkų atsakymas į larbiman- 
kų ir kareiviu delegatų pasiu- 
llijimą, idant jie dalyvautų taikos 
derybose. 

"Kiekvienas, s/kaitydamas Fre- 
zidento \Vilsono kalbą, gali ma- 

tyti draugišką toną, kiuriu o- Ame- 
rikos prezidentas pasakoja visam 
pasauliui apie Rusijos darbinin- 
kų ir kaimiečių valdžią kaslink 
jų mėginimų jvygdinti taiką."' 

U/tai kitas bolševikų organas 
P r a v d a išvadina Prezidentą 

VYiisoną hypokritu ir rašo se- 

kančiai : 

".Mes netikime į draugiškumą 
ir kiltumą jausmu šito ameriko- 
nišku kaipitalistų tarno, kuris 
vardan taikos per tris metus pri- 
statinėjo Europai įrankius, reika- 
lingus karei ir žmonijos naikini- 
mui. Męs žinofric, kad Prezi- 
dentas \\ ilsou atstovauja Ame- 
rikos imperišką diktatūra." 

Truc translation filcd \vith tlic iinstinaiitcr 
at Cliicago, III., on 16tli <lay of January, 
101,S, as rcfiuircd by tlic act of Octobcr »>, 
1917. 

TURKAI SULAUŽO PER- 
TRAUKOS SUTARTĮ. 

Petrogradas, sausio 12, per 
Londoną. — Telegramas is Ku- 

baniaus provincijos parneša, kad 
turkai sulaužė mušiu pertraukos 
sutartj, išsodindami 20,000 kariu- 
menčs tarp Tribezondo ir Riz 

[ant piet-rytinio Juodųjų jūrių 
kvanto, L'žkaukazyjc]. Turkų 
sr.bmarinas taipgi (nuskandinęs 
esą rusų transportą. 

Vakariniai Petrogrado laikraš- 
čiai talpina gandą, buk taikos 

derybos busią 'perkeltos iš Lietu- 

vių Brastos į Yaršavą. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA BŪ- 
TI LIETUVIŲ BRASTOJ. 
Londonas, sausio 12 (J. — Pe- 

reitą pėtnyčią t»olševikų delega- 
tai formališkąi sutiko vesti to- 

limesnes taikos derybas Lietu- 
viu Brastoj. 

Bolševikai buve reikalavę per- 
kelti taikos derybas į Stockliol- 

mą Švedijoj, kad derybos butu 

neutraliskej šalyj ir gautu dides- 

nį viešumą pasaulyje, bet vokie- 

čių delegatai grieštai tokį bolše- 

vikų pasiu'ymą atmetė ir grasi- 
no pertraukti taikos derybas, 
tuomet bolševikai nutarė nusi- 
leisiti ir vesti toliaus derybas 
Lietuviu Brastoj, idant neduoti 
vokiečiams progos pertraukti tai- 
kos derybas dėlei grynai teclin. 
kos priekabės. 

Rusų delegacijos protokole 
apie tai yra užrašyta sekančiai: 

"Vokiškieji aneksijonistai [t. y. 

tie, kurie reikalauja užgrobimų 
s\ctimų žemių] velyja geriaus 
pertraukti derybas, ne ju susitai- 

kymo keliu išrišti Lenkijos, Lie- 

tuvos, Kuršo ir Armėnijos atei- 
ties klausimą. Pusiau-oficiališki 
aneksijonistų -agitatoriai Centra- 
liiiiėse Viešpatijose mėgina per- 
kalbėti Vokietijos žmones, kad 

mžpaikalyje atviros. Rusų politi- 
kos esą Britanijos, ar koks kitas, 
manadžerius. 

"Todėl mos nutarėme pasilikti 
Lietuvių Brastoj, kad nei ma- 

žiausia talkos galimybe" nebū- 

tu pražudyta ir kad galima butu 

persitikrinti, ar taika su Centra- 
linėmis viešpatijomis yra galima, 
be nuskriaiuidimo Len-kų, Lietu- 

vių. Armėnų ir visų kitų tautų, 
kurioms Rusijos revoliucija už- 

tikrina pilną teistu išsivystymo 
be jolkių suvaržymų." 

Irue translation filed with the postmaster | 
at Chicago, 111., on 16th day of January, 
191S, as rcfitiircd by thc act of October 6, 
1917. 

REIKALAUJA TEISMO 

EX-CARUI. 

Petrogradas, sausio 12 d. — 

Pildomasai Komitetas ūkininkų j 
delegatų užgyrč rezoliuciją, ku- 

rioj patariama Darbininkų ir Ka- 
reivių Tarybai paliepti išvežti ex- 

cr-.rą Nikalojų ir jo šeimyną iš 
Tobolsko ir pargabenti jj Petro- 
giadan arba Krondštądtan. Re- 
zoliucijoj prašoma, kad buvusioji 
cariškoji šeimyiVa butų atiduota 
revaliucijinim teisman vienam iš 
paminėtų miestų. 

True translation filed \vrth tlie postmaster 
at Cliicago, 111., on 16th tlay of January, 
1918. as reąuired by tbe fti:t of October 6, 
1917. % 
STEIGIAMASIS SUSIVAŽIA- 
VIMAS NEGALI ĮVYKTI, JEI- 

CU NĖRA BOLŠEVIKŲ 
DIDŽIUMOS. 

Petrogradas, sausio 13 d. — 

Šiądien tapo apskelbtas dekretas, 
kuriame suteikiama vįčfcinems Į 

darbininku ir kareivių taryboms 
teisė laikyti naujus rinkimus Į 
Steigi a m ą i i S u s i v a ži a v i m ą; nau- 

ji rinkimai turi būti daromi su 

tikslu, idant prašalinti pirmiaus 
išrinktus delegatus, k,iitie, anot 

bolševiku, nėra atstovais darbi- 
ninkų ir nkminkų reikalų [kitais 
žodžiais, il.livrie nėra bolševikais Į. 

šilas žingsnis padarytas t:>dėl 
kad t;ii esąs geriausis budas'su- 
mušinvui tų elementų, kurie esą 
mano pavartoti Steigiamąjį Su- 
sivažiavimą prieš bolševikų val- 
džią. 

|Tas, matomai, reiškia naują 
atidėjimą ant toliaus sušaukimo 
Steigiamojo Susivažiavimo, kuris 
turėjo nutarti formą Rusijos val- 
džios. Nekurie Susivažiavimo 
delegatai yra Petrograde jau nuo 

kelių savaičių. Bolševikų valdžia 
buvo paskyrusi Steigiamojo Su- 
sivažiavimo atidarymą ant sau- 

sio 18 d., bet su išlyga, kad bus 

delegatų (kvorumas. Vė- 
liausios žinios pranešė, kad ik: 
Šiolei išrinkta 510 delegatų, o 

jų tarpe bolševikų delegatų yra 
tik 158]. 

Tmip translation filotl wilh thc postmaste: 
m Cliicaięo, 111.. on lot h įlay of January. 
1'»18, as rcciiiircd by thc net of Octobcr 6, 
1917. 

UKRAJINA ŽADA MAISTĄ. 
RUSIJAI. 

Petrogradas, Sausio 13 d. — 

Susitaikius bolševikams su l.'kra- 

jiniečiais, stoka maisto šiaurinėj 
Rusijos dalyj gal bus užlopyta. 
M. Rarikov, narys maisto komi- 

sijos Petrograde, tiesiog sugrį-, 
/o iš Kievo, kur jisai vedė de- j 
rybas su l'krajinos valdžia; 
ai'kra j i 11 i ečiai pranešė, kad jie pri- 
statys maisto PetTi-gtadaiii, (kiek 
tik reikės, jeigu pusė jiems bus 
užmokėta pinigais, o kita pusė 
]) r e k ė m i s (ta vorai s) 

M. Bariikov sako; kad Ukraji- 
11a gvarantuojanti pristatyti tris 

bilijomus svarų duonos laike*60 
dienų ir dar jai liks dalis javų 
iš 1915 ir 1916 metų derliaus. 

šešios dešimtįs leptini vago- 
nai cu'krauvs atvyko Petrogradan 
pereitą ketvergą; to užteks mie- 
stui ant apie mėnesio laiko. 

Telegramos iš Xovo-Čcrkasko, 
Dono Kazokų sostinės, praneša 
bolševikų ofisui, kad bolševikams 
tenai pasisekė paimti pilną val- 
džią j savo rankas. 

True transluiion filod vvitli ihe postmaslcr 
at Chicago, 111., 011 lfitli tlay o£ January, 
1918, as rcquircd liy tlie act of October 6, 

! 1917. 

PLIANUOJA REVOLIUCIĄ 
RUMUNIJOJ. 

Kophengagenas, sausio 13 d.— 
Rumunui socialistų lyderis, var- 

du Nakousky, atvyko Petrogra- 
•dam>, klant pasitarti, ar negali- 
ma butu -padaryti revoliucijos 
priešai Rumunijos ikanvlių Fer- 

diinandą ir jo monarchišką val- 

džią. 
Taip praneša tdegramos iš 

Petrogrado Stockhoimo laikraš- 
čiui S v e n s lc a D a g b 1 a d e t. 

Sakoma, kad Nakotiskj pakvietė 
Pelrogradan Mikalojus Lenki, 
bolševikų premieras. 

True translation fiU.d with thc po*»master 
at Chicago, 111., 011 lfitli day of January, 
1918, as rctjuircd b y ilie act of October 6, 
1917. 

FINLIANDIJOJ LAUKIA 
MŪŠIŲ. 

Stockholmas, sausio 13 d. — 

Ateinanti Stockholmam telegra- 
mai iš Jlaparanda [aut ru'be- 
žiatis tarp Fi-ivliandijos ir Švedi- 

jos] praneša, kad gali buti 
siusirėmimų tarp finų Raudono- 
sios Gvardijos ir rusų kareivių 
mieste Tornea [taip pat art ru- 

bežiaus tarp Finliandijos ir Šve- 
dijos]. Priežastis yra tame, kad 

[rusų kareiviai, sakoma, blogai ap- 
sieina su keleiviais. 

Prainešama, kad rusų karei- 
viai konfiskuoją pinigus pas ke- 
leivius, važiuojančius per rube- 
žių ir atimtus pinigus pasidali- 
na. Pranešamu taipgi, kad fi- 

nai, gyvenantieji arti rubežiaus, 
bijosi išeiti iš savo namu, idant 
nepatektu j rankas gaujų bol- 
ševikų kareivių. Finų urėilnin- 
kai kreipėsi prie valdžios, pra- 
šydami pagelbor., ir pul'lras gin- 
kluotų finų gali burti .pasiųsta:- Į 
i urato. 

True tintislation filcd w i H ilic poMmaster ii Chiciigo. i!!,, (m 16th dav of Jatuiary, ar> rcųiiired iiy tlie ai t of OeuJjcr 6, I 1917. 

DERYBOS LIETUVIŲ BRAS- 
TOJ. 

LONDONAS. Sausio 14 d. 
i\*le^n< ai laikos derybose Lietu- 
vių Brastoj dirba ant taiki s mi- 

Larties ir jau padarė škicą kas- 
1 r.k evakuacijos [apleidimo | už-' 
i tu kraštų, kuriuos turi apleisti 
i'l>i pusės tuo pačiu laiku. 

Bolševikų valdžia dar daro ka- 
t skus prisirengimui Rusijoj, per-J 
sergėdama Rusijos gyventojus. 
k;:d taikos derybos gaii Imti per-. 
trauktos bi!e laiku. 

Wolffo biuras, kuris yra pu-1 
s'au-oticiali.ška žinių agentūra 
Perline, garsina sekant} lelegramą 
iŠ Lietuvių P»ra>tos: 

'"Komitetas, susidedantis i-- vo- 

! iečių, austro-vengrų ir rusų. ir 
5 arsiantis terilorialius Į t. y. že- 

r-iės] klausimus, turėjo tri-^ ilgus 
posėdžius pėtnyeioj ir subatoj. 

"Vokiečiai pasiūlė įnešimą, kad 
;Mdvi pusės nutaria nuo šio laiko 
gyventi taikoje ir draugiškume. 

"Užrubcžio ministeris Trockis 
stsisakė tai užgirti. 

"Tapo patvirtinta, kad evakua- 
cija (apleidimas) užimtų kraštų 
turi atsibūti lygiai iš abiejų pusių, 
taip, kad vokiečiai apleistų rusiš- 
kas žemes tuo pačiu laiku, kaip 
rusai apleis užimtus Austro-Ven- 
grijos, Turkijos ir Persijos kraš- 
tus. Vėliaus Persijos vardas tapo 
i.'mestas, nes Persija nėra kariau- 
janti viešpatija ir Trockis pasiū- 
lė pridėti sekančiai: 

"Rusija apsiimtų taip greit, kaip 
galima, prašalinti savo kariumenę 
"\> neutrališkos Persijos." 

True translation f ii c<l w i t h thr postmaste at Chicago, III., 011 lotli day of lanuary. I*>t8. a> rcąuestcd l>v thc a c t of Octobo (>. 1917. 

BOLŠEIVIKAI BIJO -SUSIVA- 
ŽIAVIMO: PARSIGABENO 

LAIVUS. 
Petrogradas, sausio 14 d. — 

Bolševikai, tikėdamiesi, kad Stei- 
giamasis Suvažiavimas gali jiems 
nepritarti, pasirūpino žmonių iš- 
niktiems atstovams duoti lekciją, 
jeigu to reikėtų. Steigiamasai Su- 
sivažiavimas turi prasidėti Petro- 
grade šios savaitės pėtnyčioj. Bol- 
ševikai parsigabeno iš Kronštadto 
Petrogradan keturis 'kariškus lai- 
vus. Bolševikų premieras, X, Le- 
ninas, paaiškino, kad kariški lai- 
vai pargabenti "palaikymui tvar- 
kos." 

True translation filed with the postmaster at '"iiicago, III., on 16th day of .lanuary, 191 S, as rcąueslcd l>y the act of Oetobcr 6, 
1917. 

RUSAI LYNŽIUOJA AFI- 
CIERUS. 

Londonas, sausio 14 d. — 

Laikraščio Daily Mail kore- 
spondentas Petrograde praneša, 
kad Sevastopolyj, prie Juodųjų 
jūrių, riaušės nesiliauja nuo flceliij 
dienu. Tikra riaušių diena ne- 

pažymėta. 
Eiaiušes, matomai, pradėjo tor-j 

pedinio laivo jūreiviai, kurie 
areštavo savo aficierus ir paskui 
juos nušovė. 

Pranešama, kad 62 aficierai ta- 

po užmušti, tame tarpe vice-ad- 
mirolas Novickij ir dar trjs kiti 
admirolai. 

True translation filcrl with tlie postmastfr 
at Chicago, 11)., on lCth day of January, 
1918, as requcsted liy tlic act of October 6, 
1917. 

VOKIEČIAI GRĄSINA RU- 
SAMS. 

Londonas, sausio 14 d. — Vo- 
kiškas laikraštis Cologne G a- 

z e 11 e talpina sekantį pranešimą, 
pažymėdamas, kad tai esąs oficia- 
li? telegramas iš Viennos; 

Į "C'entralinės \ icšpatijos dabar 
: randasi labjau^iai pavydėtiname 
,| vadinasi, geriausiame] kariškame 
j ir ekonomiškame stovyje. Todėl 
j nemano duoti Rusijai nei pro- 
gos nei laiko tolimesniems apgau- 
dinėjimams. 
| "Jeigu užganėdinanti sutartis 

Į nebus padaryta tuoj aus, tai męs 
ipertrauksim derybas ir visą at- 
sakomybę užtai, kas ]>> to atsitiks, 

| suversim ant rusu." 
k 

Tiuc translalion filcd \vitli thc posiuiastcr j .1 Chicago, III., on lotli iby of January, ; 191 K, a- c<iui steil l>v thc act of October 6, : 101 r. 
I 
REIKALAUJA LIETUVIŲ SU- 
| GRĄŽINIMO. 
! Petrogradas, >ausio 15 d. — 

Vakar rusu delegatai išvažiavo iš 
Lietuvių Brastos ir grįžta Petro- 
gradar.. Taikos derybos prasidės 
vėl po rusiškų švenčių [Naujų 
Metų| Yaršavoje. Pranešama, 
kad preiuieras Leninas dabar esą 
daugiau* _ dalyvauja vedime dery- 

Ibų su teutonais. 

j Pereitą pėtnyčią, laike taikos 
derybų posėdžio Lietuvių Brastoj, j lūšiški delegatai, kaip pranešama, 

1 v-jikalavo, kad lenkai ir lietuviai, 
į taipgi visi čecliai ir kiti, kurie 
buvo areštuoti Ccntralinių Yieš- ' 
pati i ų. butų tuojau s sugrąžinti i 

Į savo namus. 
"Sugrąžinim'as ištremtųjų j Len- 

kiją ir Lietuvą yra didžiausios 
svarbos dalyku ?avi-apsisprendi- 
mo klausime"—palakė užrubežio 
minisleris Trockis. 

1 tai v< kiški delegatai a taškė 
sekančiai: 

"Šitie reikalavimai palieti klau- 
simus vidurinės politikos, kuri ne- 

gali buti ^varstoma taikos dery- 
bose." 

t Užrubežio ministeris Trockis 
j vienok pranešė, kad rusai nenu-i 
mes šalin savo reikalavimų. 

Ptolševikų valdžia pranešė Ar- 
n.ėnams Turkiškoj Armėnijoj, kad 
.ji rems jų teisę savi-apsispręsti. 

Į Tnte translaliou filert with thc portma^ter 
I at Chicago, 111 on lCtli iby of January, 191 s, a> repuos .d bv thc aci of Octobcr 6, 1917. 

SOCIAL-REVOLIUCIJONIE- 
RIAI PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 
Petrogradas, sausio 15 d. — 

SoKial-revoliucijonieriai, nariai 
Steigiamojo Susivažiavimo, išlci- 
d :• manifestą, kuriame aštriai pa- 
smerkia bolševikus, kaipo "galy- 
bės pasisavintojus, kurie nustumė 
šalį j naminės karės ir anarchijos 
1 rapultį." 

Sočiai-re voliuci j onidr i ai st a to 
taiką pirmon vieton savo locnam 

Ijprograme, bet pasirašiusieji po ma- 

nifestu užmeta bolševikams, kad 
jie nugirdė nuvargintus kareivius 
greitos taikos viltim, o vieton grei- 
tos taikus, "jie atidarė priešui 
frontą, privedė sali prie kranto 
naujos nelaimingos karės, sutrau- 
kydami ryšius su talkininkais ir 
paliko Rusiją jos locnam likimui." 

Pasirašusieji po manifestu at- 

kreipia atydą Į pavoju, kokis gre- 
sia, jeigu abelna taika butu pada- 
ryta Rusijos iškaščiais ir tvirtina., 
kad tiktai Steigiamojo Susivažia- 
vimo nariai turi teisę atstovauti 

j Rusiją ir privesti prie abelnos de- 
mokratiškos taikos. 

Sociail-revc+iudjonieriu progra- 
mų yra demobilizuoti (paleisti) 
nuvargusią armiją ir suorganizuo- 
ji naują liuosnorių armiją, per- 
jtraukti naminę kare ir paskelbti 
federalizmą ant Rus:škos respub- 
likos pamatų. Progranie taipgi 
yra sumanymas panaikinti priva- 
tišką žemės nuosavybę ir naciona- 

lizacija kasyklų bei kitokių gam- 
tos turtų. 

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
PAREMIA RUSUS. 

Londonas, sausio 15 d. — Bri- 

tanijos Darbininkų ipartija išlei- 
do atsišaukimą prie Ruisijos tau- 

tos. 'pranešdama, Ikad Britanijos 
žmonės priima Rusijos principą 
"savi-apsisprendimo ir be aneksi- 

jų," ypatingai kiek tas palyti ne- 

1 tolimus rytus, Afriką ir Indiją. 
* 

Dar Keletas Kaiedi 
niu Dovaneliu. 

"(ieriaus vėliaus, negu niekados" 
sako pafarlė. Tą pati saki ir 

p. Povilas Atkočunas iš Lents, 
Ort-gon, priiųstlamas $15.50 
suvėlintu Kalėdinių auk u, kurios 
buvo surinktos SLA. 202-03 kuo- 
pos iš Portland, Ore., susirin- 
kime. 

Aukauta sekančiai: 
P. ir A. Atkočiūnai ... 

V. ir M. Ratkai 
P. ir M. Stankaičiai 
Jurgis Tran'as 
Mikas Janukaitis 
Antanas Robliauskas .. 

$5.00 
2.50 

2.50 

2.50 
2.00 

1.00 

Viso $15.;o 
I anie pačiame susirinkime dar 

suaukauta ir $jo.5o nuo karės nu- 
ker ėjusiems—Žiur, Koresponden- 
cijų skyriuje. 

* * 

Julius (juokas-, kuri rockfordie- 
čiai po \Yisconsino tarmas buvo 
besivaikę, aną dien pats užbėgo į 
"Lietuvos" redakeij.*} ir sako: 

— Įsijausi, kad rockfordiečiai 
man šerifo neprisiųstų; geriaus 
pc-ts pasiduosiu. Še geriaus, im- 
kit porą doliarių Lietuvos laisvei, 
nes kitaip rockfordiečiai ko gero, 
pasigavę, dar užbambintų. Gai- 
liuosi, kad dabiir negaliu tėvynės 
laisvei du:>ti (langiaus kaip $2.00. 
Vėliaus, geriaus pasistorosiu. 

* ♦ * 

Simamas Ambrazas iš Amster- 
dam. X. V., pasiųsdamas de- 
šimts doliarių. rašo sekančiai: 

"Priskinčiu $10.00 išgavimui 
laisvės Lietuvai ir prašau Dievo, 
kud butų visi Amerikos lietuviai 
prielankus tokiam šventam dar- 
bui. 

"Kurio tik gislose lietuviškas 
kraujas plaika; kas tik trakŠta, 
kad Lietuva su naujais 191S me- 

tais liktųsi laisva šalis ir nu- 

simestų tą baisu jungą, kuris ja 
per ilgus metus slėgė, — visi tie 
lai dabar .tuojaus ištiesia pagel- 
'bos ranką ir prisideda s»it savo 

aukomis. \ 

"Veliju kuogeriausio pasiseki- 
mo visiems lietuvių veikėjams 
dirbantiems už musu Tėvynės 
neprigulmybę! Tegul jų ir mū- 

sų visų darbai atneša mūsų mie- 
lai tėvynei Šiais metais laisve ir 

neprigulmybę!" 

Šią savaitę suvėlintu Kalėdiniu 
dovanų įplaukė sekančiai: 

Iš Portfand, Ore $*5-5° 
Julius Guokas iš Rockford 111. 

2.00 

Antanas Duoba iš Union City, 
Conn į.oo 

R. Dzovalis, Elizabetli, N, J. 
1.00 

Nuo X. N $i.oo 
Simanas Anibrazas iš Am- 

stcrdani, X. Y io.oo 

Viso .. $30.50 
Pirmiatvs paskelbta $1940.61 

Viso labo $1971.11 
Iki dviejų tūkstančių trūksta 

įdar ->8.89. Pasikrapštykit, vyrai, 
padarykit lygiai du tūkstančiu ir 

južbaigkite visą kriuki. 

[ 
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iŠ AMERIKOS. 
MOTERIS LAIMĖJO. 

k Washington, D. C. Butas žmo- 

rin atstovu sausio 10 d. perleido 
naują pataisymą prie konstituci- 

jos* pripažįstantį moterims pilną 
teisę balsavimuose. Nubalsuota 

274 balsais prie> r^(> pridėti prie 
konstitucijos minėtą pataisymą. 
Prezidentas \\ ilsonas pritarė 
šiam reikalui. 

Vi priėmimą pataisymo bal- 
savo 165 republikonai, 104 de- 

mokratai, 1 socialistas, 4 pro- 
gresrstai; priešais balsavo: 33 
republikonai, 102 demokratai ir 

1 progresistas. 

DIDELIS GAISRAS. 

Jacksonville, 111. V ietinės Jen- 
Icin-son-Bode Co. krautuvė visai 

sudegė. .Nu ostoliai siekia suiros 

$ioo,ooo. Sunaikinta cukrus, 
miltai* ir kava. 

KAREIVIŲ ALGOS. 

Washington, D. C. Algos Su- 

vienytų Valstijų kareiviu, grui 
d/io mėnesyj, siekė sumą $77,- 
580,800. Tai j metus išeitu 

$1,000,000,000. Čia neprrskai to- 

mą šeimynų išlaikymui duo- 
dami pinigai, nei mokestis su- 

žeistiems kareiviams. Karei- 

viams yra mokama kiekvieno mė- 

ne>io pabaigoj. 

NORI PRAŠALINTI CARĖS 
SEKRETORIl 

Washington, D. C. 'astaruo- 

ju laiku pradėta tyrinėti vedimą 
•karės reikalų. Dabartiniu karės 

sekretorium Baker yra daugelis 
(neužganėdintų. Sakoma, buk 

daugeliui kareivių trūksta dra- 

bužių, kiti vežami Francuzijon 
be šautuvų, ir daug kitų užmeti- 
mų yra. Eina platus tyrinėjimas, 
gali but netolima ateitis .parodys 
visą dalykų stovį. 

PASKOLA SERBIJAI. 

V/ashingtos, D. C. Abelna su- 

ma pasikolų taJkiniirtkams dabar 

siekia $4,238,000,000. Finansų se- 

kretorius Mc.Adoo padarė naują 
.paskolą Serbijai s:imoje $2,000.- 
000. Iki šiam laikui Serbijai 
paskolinta išviso $6,000.000, 

GAISRAS ATSIEINA 

$1,000,000. 

Washington, D. C. Daugybė 
maisto ir karitimenės reikmenų 
■pražuvo, kuomet užsidegė bara- 

kai, kuriuose yra inžimieriai. 

Miesto ugniagesiai ttiojaus puolė- 
si darban, bet gesinant expho- 
davo gazolinas; sukrautas vieno- 

je dalyje magazino Netoli esan- 

tis mažas magazinas radosi pa- 

vojuje, bet kareiviai viską iš- 

nešė, prašalindami pavojų. Ne- 

prileista irvei policijos prie degan- 
čių namų. 

NELAIMĖ ANT GELEŽIN-. 
KELIO. 

Houston, Texas. Pasažierinis 
traukinis Houston an<l Texas 
Central geležinkelio užbėgo ant 

atidarytų šenių. Tarp užmuš- 

tų buvo 5 kareiviai, moteris, dvi 

merginos ir mažas kūdikis. Vie- 
nas iš sužeistų tai-ogi tuojaus pa- 
simirė. Sužeistų buvo apie 20. 

KVIEČIŲ UŽDERĖJIMAS 
MAŽESNIS. 

Washington, D. C. Pasaulio 

javų užderėjimo statistika tapo 
surinkta tarptautinio Instituto 

x\grikirltiuiro<. Ryme. 
Pasirodo, kacl 1917 metų 

užderėjimas siekia 1,864,000,000 
bušelių kviečių, arba 3.9% ma- 

žiau negu pernai. Statistikose 
rnepriskaityta užderėjimo Vokieti- 

joj, Austrijoj, Bulgarijoj ir Ru- 

sijoj, kur karės padėjimas nepri- 
leido surinkai žinių. 

NUSTOJO REGĖJIMO. 
Halifax, Nova Scotia, apskai- 

toma. kad 500 žmonių (vyrų, 
moterių ir vaikų) yra visiškai 
arba išdalies nustoję regėj:mo iš 
•priežasties nesenai (buvusios ex- 

įpliozijos. Mažiausiai 200 bus 
Tisai nustoję regėjimo; didesnė 
jų dalis, yra j .urnos moterįs ir vai- 

! ĮSOM LAUKO. 
!■ 

STREIKAS UŽSIBAIGĖ. 

Į fl Chicago, 111. Namu tarnau- 
toją (janitoriu) streikas, po 6 

! mėnesiu' strei'kavimo užsibaigė. 
Darbininkai laimėja streiku. 

VEŽĖJAI GAUNA DAUGIAU 
ALGOS. 

fl Vancouver, B. C. Didelės 
krautuvės šiame mieste priėmė 
foliją algų skalę vežėju (teatus- 
ter.s ir chautfeurs) unijos. Al- 
gos yra $19.50 iki $21.00 sąvaitei. 

I 
j KNYGŲ APDARYTOJŲ NAU- 

JI MOKESČIAI. 
Sacramento, Cal. Nauja su- 

tartis tapo padaryta tarp Kny- Igti Apdarytoji! (Boofkbinders) 
L'nijos ir Franklin Printing 
T radęs Association, kurioje pri- 
pažįstama unijos dirbtuvės, 8 
valafidu darbo dieną, ir pakėli- 
mas a/lgu $2.00 savaitei, vyrams 
ir moterims. 

iš m 
1 Buvęs Princeton "footbair 

lošikas Leit. Hobey Baker, pra- 
nešama, muti^ė vokišką lakūną. 

Japonijos fituansieriai pasko- 
lino Chinijai $5.000,000 vieniems 
metams, ant 7% palu'kų. 

||(ienerolas Lužė, vadovauda- 
mas franeuzų artileriją Italijos 

; fronte tapo užmuštas. 

|! Karės mini*teris Prancūzijoj 
žada padėti visus telegrafus ir 
pactą po militariška priežiūra. 

Kasyklose mieste Hauley, 
Anglijoj, laike cxpliozijos tapo 
užmušta ioo darbininku. 

|Į Austrijos imperatorius Kari 
trumpame laike atlankys Turki- 
jos sultainą stu politiška misi- 
ja,— taip pranešama iš Vienuos. 

1 || Manoma, ka<l tarp Anglijos 
j ir Prancūzijos bus pradėta -kni- 
są pristatyti orlaiviais. Oficialė 
korespondencija bus svarbiausia 
dalim taip vežamos krasos. 

jj Ispanijos karalius Alfonsas | 'atšauiks savo pirmesnj žingsnį, kuo- 
met jisai paleido Ispanijos par- 
lamentą ir apšautkė naujus rinki- 
mus vasario 17 d., 1918 m. 

jį Felix Diaz, s>u ikariumene 
2,000 v;yrų, dasiekė punktą 22 my- 
lias nuo Vera Cruz, kutr jisai 
sumušė kareivius po gen. Heri-I 
berto Jara. Pranešama bufl< 
Diaz paėmė geležinkelius, vedan- 
čius į Mexico City. 

Ii Anglija trumpame laiike ma- 
nio pastatyti dar 500,000 kareivių 
karės laukuose. Iki šiam laikui 
Anglija tu.ri 7,500,0000 žmonių, 
surištų su karės reikalais. 

I 
ĮĮ Premieras CIemencau, muma-J 

žino metus iki kurių galima už- 
imti įvairias vietas frauctfzų ka- 
riumenėj. Leitenantai pulkinin- 
kai gali būti iki 56 metų, majorai j 
i.'ki 53 metų, kapitonai iki 50 m e- 

tų. I 

'! Prie Mexikos rubežiaus, Vil- 
ios kareiviai užpuolė ten esanti 
100 kareivių garnizoną ir visus 
užmušf Moteris visas pasiėmė 
su savim. Plėšikai, kaip apkai- 
toma, paėmė su savim apie 
$100,000. vertės tavoro. 

Įį Iš Zu-ricli, Šveicarijoj, prane- 
šama, bufk nekurie ministeriai re- 

zignavo (lėlei nesusipratimu iš 
priežasties maisto. Vengrija 
kaltina Austriją reikalavime per- 
daug maisto. Caunt Seienyj, mi- 
taisteris 'komercijos, ir Bcla Me- 
Mezorsey, ministeįis agrikultūros 
rezignavo nuo savo vietų dėlei 
užpuolimų iš priežasties anglių 
trukumo. 

|| Vokiška \\tyffo agentūra 
užgina žinią. buik vokiečiai 

_. .v_ -t-l- — 

'iį 

COtt. OJH, PUB. 
mr. 

Geras pavyzdis anglų garsa u s "kubilo" (taivks), tteuris eina skersai tranšėjas, duobes, per 
sienas ir namus — visiką po kelyj laužydamas. Kareiviai yra paslėpti "kubilo' viduryj. 

Įrikoniškais belaisviai?. Prane ši- 
line sakoma, kad su amerikoniš- 
kais belaisviais bus elgiamasi- 
taip, kaip su \ isais ikitais belais- 
viais. 

Per Londoną pranešama, buk 
Ojalmer Brauti ng rezignavo nuo 

vietos Finansų Ministcrio iŠ 
Švediriko kabineto. Priežastis, 
sakoma, yra tame, kad užimda- 
mas tą vietą negali veikti užbai- 
gimui karės. 

Keliauninkas iš Guatemala 

praneša, kad tenai mato baisiu1 
žemės drebėjimų gruodžio mėne- 

syj žuvo 6,000 žmonių. Jisai sa- 

kė, buk 100 žmonių tnaišaiita, Ikūo- 
met j-ic mėgino vogti ir daugelis 

'žmonių bėga j Mexi!ką ir Sal- 
ivador. Pirmesni pranešimai bu- 

vo, ikad žuvusiu yra tarp 50 ir 

2,500. 

j Iš Zurich, Šveicarijoj, pra-' 
nešama, buk vokiškuose laikraš-1 
eituose spausidiinta žinios apie blo- 

gą pasielgimą su sužeistais vo-, 
kišikais kareiviais Berline, laike j 

jPan-German Fatherland draugi-1 
(jos masis-mitingo. Organizacija j 
'pakvietė sužeistus kareivius, at- 

silankyti i Mass-mitiingą. Bet 
nedavuis pragos jiems kalbėti, 

pan-Germam kalbėtojai pradėjo 
juos niekinti, pavadino juos iš-' 
davikais ir nekurie pradėjo juos 
mušti. Vieną kareivį, kuris tu- ] 
rėjo tik vieną koją pradėjo spar-j 
dyti. Kitą kareivį, (kuris turėjo į 
vieną ranką, apdaužė. Moterįs 
taipgi dalyvavo šiuose užpuoli- 

| muose. 

Kuomet prūsiškas deputatas, Į 
Ilerr Fuhrmarr, pradėjo juos nie-j 
ki-nti, tuojams pasigirdo riksmas: 

"Į tranšėjas su jais!" Kumščios 

ir lazdelės vartota mušimui tu 

sužeistų kareiviu. Kuomet 'poli- 
cija pasirodė, minia pradėjo rė- 

kti: "Pieškite geležinius kry- 
žius nuo jų!" Kiekvienas iš tų 

kateivių paliko koją. arba ranką 
mušiu laukuose. 

Vienas laikraštis sako, kad 

''tėvynainių partija, pasielgdama 
taip bdgėdiška: pasirodo, kad ji 
priėjo prie morališko bankruto". 

ĮĮ Nekurie Suv. Valstijų karei- 

viai išsilgę pajlt, o Prancūzijoj jtt 
ne visur yra. Vienoj vietoj vie- 

nok užėjo pajus ir mokėjo po $3.- 
4c už vieną. 

"Lietuvos" Kalendorius 1918 
metams jau yra gatavas. Skaitytojai ma- 

lones atsiųsti už 5c s tempą prisiuntimu;. 
Kurie neskaito "Lietuvą", gali gauti K 

iendorių prisiųsdami už 25c sterhpų. 

"LIETUVA''1 
814 W. 33RD STREET CHICAOO, ILL. 

Durpių 
Naudingumas. 

i Karė jau pagimdė daug išra- 

dimų, nes karė gimdo naujus 
reikalus, o kaip patarlė sako, rei- 
kalas ir yra motina visokiu išra- 
dimu. Kadangi Vokietija at- 

kirsta nuo kitu kraštu, nieko veik 
Wf 

i.^ 'kitur gauti negali, tai jos 
mokslo vyrai, ypač turi džiovinti 

smegenis pagaminimui bent rei- 

kalingiausių daiktų, be kurių ap- 
sieiti negalima. Maistui Vokieti- 

joj vartojama , yra daug naujų 
augmenų.t apie kokius seniau nei 
ne manyta,.,ka<l jie maistui tikiu. 

Maistą padirba ir iš kitų daiktų. 
!!et Vokietijai* trūksta ne vien 
naisto. Vokietijoj yra daug dur- 

pinyčiij, iŠ kuriu seiliaus žmo- 

nės naudojosi, bet dabar jos vis 
didesnę atgabena naudą. Durpą 
sus [įaudžia', tokios nuspaustos 
durpos užvaduoja akmenines an- 

glis kuomi, 'paprastai, kur yra 
durpos, ten nereik auglių. Dur- 

pomis jau iškrečia tvartus vie- 
toj šiaudų ir turi dar geresnį mėš- 

lą. Iš durpų išsunkia parafiną. 
Tię iš durpų gaunami daiktai jau 
senai žinomi. Bet dabar, karės 
laike durpos sunaudojamos ir ki- 
tokiems daiktams. Žaizdų aprai- 
šiojimui durpas. suminkštintas 
vietoj vatos jau taipgi senai va~- 

toja. Dabar iš durpų pradėjo 
d'ibti vilną, 'kuri ne blogesnė už 
dirbamą iš pusių ir ją.taipgi ga- 
lima suverpti ir audeklus išausti. 

Tam reikia durpas kelis kar- 
tus išplauti, o' paskui pastatyti į 
■po įtekme rūgščių ir alkoholiu, ir i 

iš durpų apturima gryną valakną ' 

arba durpų vilną. Šitoji vilna 

yra minkšta ir elastišika. Iš jų' 
galima suverpti ir gana drutus' 
audeklus išausti. Durpinę vilną Į 
galima suverpti su tikroms vil- 

noms ir su medvilnėmis. Iš jos ^ 
išausta? audeklas galima išl alty- 
ti taip, kaip ir lininius, galima ir' 

■pavirinti. Kol kas vienok dar j 
durpinė vilna yra gana brangi, i 

bet gana. kad diirpa jau naudo- į 
jama ir audimų darymui. Nėra 

abejonės, kad bus surasti piges- 
ni budai jos padarymui, o tąsyk 
ji bus pilnai naudojama. Dideli 

durpų plfttai yra ir Lietuvoj, bet 
«... ... 

c '.s vien Klirui vartoja, ir tai 

vien ten, kur malkos per bran- 
b 

gios. kur jų gauti negalima. 

Moterįs ir 
Kares Darbas 

"Ant durių ženklas, kad na- 

mai 'uėikrėsti ditterija, o viduj, 
tai yra daromos uniformos-Suv.! 
Valst. kareiviams". Tcfeis buvo 
pranešimas, kuri davė praėjusį lie- 
pos mėnesj vienas tyrinėtojas. 
Xc\v Yorke buvo suirasta, kad 
kareiviams uniformas yra siuva- 
mos namie, kone kiekvienoj 
miesto daly j, jos buvo suverstos 
ant įpurvinu virtuvių grindžių, j 
ant patalinių dvolkenčiuose mie- 
gamuose kambariuose. Užmo- 
kestis už jų siuvimą buvo ne-į 
paprastai menka. Vidutinė mo- 
kestis už užbaigimą kareivių 
plošeiaus buvo vienuolika arba 
dvylika centų. Moters pasakojo, 
kad jos gali užbaigti vos aštuo- Į uis ar dešimti plošėių j dieną. I 

I | Šitomis naminis darbas yra: 
pavojumi iš dviejų atžvilgių: į kareiviai, kurie dėvi takias uni- 
formas, gali užsikrėsti limpan-j čiomis ligomis, atgabentomis išt 
namų, ir išnešioti tas ligas po 
visas armijos stovyklas. Siuvi- 
mo darbas todėl privalo buti at- 
liktas kriaučių šapose, kurios 
esti prižiūrimos, kad ten butų 
prisilaikoma sanitariškų taisyk- 
lių. 

Kitas blogumas naminio dar- 
bo yra tame, kad darbininkas 
gauna už jį visai menka mo- 

kesti. Samdytojai neprivalo 'be | 
niekur nieko krauties neužpelny-į 
tus lobius ir mokėti naminiams 
darbininkams algas, iš kurių tie 
g;.li vos 'pusbadžiai gyventi. 

Suvienytų Valstijų valdžia pri- 
pažino tai blogu esant. Karės 
Sekretorius, Nesvton 1). Baker, 
ant kurio atsakomybės gula rū- 

pinimąsi kareiviais, o taipgi su- 
teikimas jiems uniformų ir ki- 
ti reikalingų dalykų, nutarė, kad 
tisai .piktas, turi buti pataisytas. 
Jisai sudarė tam tikrą tarybą, 
kuri turi kontroliuoti, idant bu- 
tų prisilaikoma taip vadinamų 
"Standard" darbo sąlygų dirb- 
tuvėse, kur dirbama rūbai karei- 
viams; taryba privalo apžiūrė- 
ti ir rūpintis, kad valdžios už- 

sakymai butų išpildyti tinka- 
mose darbui salvgose. "Tik 
vien tatan, užį-eiškė S derėto- 

• rus Baker, " užtikrins armijai 
t 'ikamus drabužius ir jų prista- 
ymą i paskirtą laiką". 

Taryba iš trijų nariu tr-ipo su- 

daryta praėjusį rugpjūčio mė- 

nesį. Ji dabar prižiūri visus kon- 
traktus ant užsakymu pagaminti 
kareiviams «uni formų. Ir netik 
dirbtuvės privalo buti padarytos 
saugiomis nuo gaisro ar nelai- 

mingų atsitikimų pavojaus, bet 

ir darbininkams užtikrinta al- 

gos, nustatytos bendromis su- 

t utimis, padarytomis tarp dar- 

bininkų ir samdytojų. 
Griežtos permainos, kurtos ta- 

po įvykintos, galima pastebėti 
ji n iš vien to fakto, kad už už- 

baigimą ipiloščiatis dabar moka- 

ma po 25 centus vietoj 12 cen- 

tu. kurie .mokėta seniau. 

Išdūlino Rusijon, Norėty 
Grįžti—Bei Negali. 

Vienas chicagietis lietuvis, išva- 
žiavusis Rusijon sykiu su kitais 
tuojaus po revoliucijos, prisiusi- 
te savo draugui sekantį laiške- 
li [vardo prašoma mus neminėti. 
Red.]: 

N i k o 1 s k-U s s u r v j s k S i- 
b e rijo j, 12-25 lapk. 1917 111. — 

Nežinau, a>r gausite šitą mano 

laiškelį ar me, bet aš rašau, norė- 
damas nors trumpele foimoje 
parašyti apie tai. ką pergyventi 
prisiėjo "laisvoje šalyje," Rusi- 
joj. 

Pripratus prie Amerikoniškos 
laisvės, dabar rodosi Rusijoj 
laisvė-ne laisvė, bet viešpatavi- 
mas Ikuniščio, nes ton laisvė tik 

yra kur yra spėka, o kur spėka, 
ten ir laisvė. Abelnai visą i 

krūvą sutinus, tai iš visos tos 

laisvės, iš visų tu dailiu fra- 
zių ir lozungų, iš vi>ų rezoliuci- 
ją, išeina, amerikoniškai kalbant, 
B., s.., nes žodžiai, lozungai, 
rezoliucijos pasilieka ant popie- 
Įros, o ištikro tai dalykas visai 
kitaip atrodo. 

■Plačiai apie politiką nerašy- 
siu, įves visvien cenzūra nepra- 
leis; aš manau, kad jus gan ge- 
rai žinote iš laikraščiu, nors, tie- 
są sakant, amerikoniški laikraš- 
čiai mažai rašo apie Rusijos po- 
litiką, o jeigu ir rašo, tai iškrai- 
ipo dalykus taip, kad sunku at- 

rasti ir tikrąjį daluku stovi. Man 
teko skaityti ikeletą straipsniu 
apie Rusiją laikraštyj "Xew York 
Tribūne" ir ter dalykai nėra, 
kaip yra. paduoti. 

Dabartiniam laike ir vėl ncra- 

inumai ir sukilimas prieš dabar- 
tino valdžią^| Kerenskio] — tai 
"bolševiku" darbas. Aš iš savo 

j 
puvsės nuoširdžiai trokštu, kad šis j 
sukilmas turėtų pasisekimą, nesi 

kitaip visa laisvė, koki yra. ga- 
li žilti. 

Pas mane dalykai nekaip stovi.' 

padėjimas sunkus, bet tikiu, kad | 
ateityje kaip nors susitvarkysiu 
ii* prie pirmos progos trauksiu 

atgal Į garbingą Chicagą. L>et 

kol kas to atsiekti negalima, nes 

finansų tam nėra i<r nematau, 
ka<l greitu laiku galima butu su- 

grįžti. Bet kaip ten nebūtų, aŠ 
tvirtai esu pasirįžęs grįžti atgal 
Į Suvienytas Valstijas. 

Dabar kelionė labai brangiai 
atsieina, nes rublio kursas labai 
žemai nupuolęs, o kita—tai ir 

sunku išvažiuoti. 
Parašiau keletu laiškų savo 

draugams Amerikoje, prašyda- 
mas pagelbos. Tikiu, kad drau- 

gai pagelbės ir greitu laiiku vėl 

galėsiu Imti sykiu su Jumis. 
P. A. 

JIEŠKO GIMINIŲ. 
Pastaromis dienomis atėjo se- 

gantis atsišaukimas iŠ belaisvio, 
kuris randasi Vokietijoj. 

"Geibianioji Redakcija '"Lietu- 

vos" : 

Nuoširdžiai meldžiu per Jūsų 
laikraštį pa i ieškoti mano seserį su 

vaikais, Rusijoj gyvenančių. Sia- 

liomija Rutkevičienė. Jieško Am- 
brozius \\ ialžu. Meldžiu atsišauk- 
ti šiuo adresu: 

Neuhammer Am—Qu. 
Dem Kreigsgefengen, Ambcozus 
Yialžo Xo. 115 110 Kamskij 
I'olk. Deutschland. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 

Revizijos pranešimas. 

Męs žemiaus pasirašiusieji, 21 

d. gruodžio, 1917 m., peržiūrėjo- 
me prisirašymo knygas organi- 
zuojamojo Lietuvos Žemės I»an- 
ko knygas ir atradome sekančiai: 

Nariu prisirašiusių ir or- 

ganizuojamąjį Banką .... 557 
Iš tų pilnai jau užsimokė- 

jusių 255 
Pinigų sumokėta doliariais ir su- 

dėta į Guaranty Trust Co. of 
Ne\v York, trimis vardais, bū- 

tent: Kun Jono Žilinskio, Kun. 
Tarno Ži'inskio, ir p. M. W. j 

liut&h $53,^3-99] 
U. S. Liberty Bondsais 1S00.00 

Iš viso doliariais $54,488.99 

Į Rusiškai rubliais gatnvris ir 
[kontraktais padarytais -pas nota- 
rą, įgaliojančiais Kun. Jono 2i- 
linski paimti j L. Žemės Bar.kv 
į inigus, Lietuvoje esančius, 

i> viso rhl. 55,672.00 
Šitie rubliai ir kontraktai su- 

dėti į Safe Deposit Yault, First 
'.'ational Bank uf Brooklyn, New 
Vork, vardais Kiun. .Jono Ži 1 i• 1 
skio ir p. M. W. Bush. 

Doliariai j rublius lig šiol dar 
nepermainyta, bet žadama trum- 
pame laike mainyti. 

Knygas peržiūrėjome šitokias: 
Knygą kasdieninių įmokėjimų 

(Day Book), 
Alfabetišką narių knygą (Le- 

dger) ir Trust Guaranty Co., of 
N'evv York Bankos knygutę. 

Knygas atradome tvarkoje ir 
aisykliškai vedamas. Taipgi ma- 
tėme vinus U. S. Liberty Bond- 
sus, Riusišikus rublius ir kontrak- 
tus. 

Iš Trust Guaranty Co., i»ga- 
vome paliudijimą (statement), jog \isi pinigai sudėti tebėra čie- 
lvibėje. 

Kun. N. J. Petkus, 
259 5th St. Brooklyn, X. V. 
Adv.. Jurgis Matulevičius, 

810 Broad. St. Xe\vark, N. J. 
Knygas peržiurėjus, įplaukė 

dar suvirs $6,000.00, ir vis dar 
nauji uariai rašosi ir pinigai plaukia. 

Kun. Jonas Žilinskas, 
50 W. Sixtli St. So. Boston, Mass, 

IŠ HARRISON, N. J. 

j "Birutės* Choro vakarėlis. 
; Sausio 5 d. vietinis "Birutes" l 

Į chorą?, parengė puikų vakarėlį, 
i kuris ton atsilankiusiems labai 
j patiko. Programas susidėjo iš 
krutančiu paveikslų, perstatė ant 
scenos p. Račiūnas iš Brooklyn, 
X. Y. Kaip jau gerai žinomas 
yra visiems apielinkėje ♦ "Biru- 
tės" choras yra vertas pagarbos 
ir padėkavonės muo publikos, už 
tokius naudingus parengimus. 

Ir aiškiai pasirodė, kad vieti- 
niai lietuviai labai simpatizuoja 
ir skaitlingai susirenka ant "Bi- 
rutės" parengtų vakarėlių, ir visi 
pasilieka pilnai užganėdinti ir 
nesigraudina atsilankę. 

Pradži'a programo prasidėjo apie 
8 vai. vakare, kada puiblikos pri- 
sirinko skaitlingas buris, vakaro 
vedėjas, p. J. Vaitekūnas, publi- 
kai paaiškino, kad pirmiausiai bus 

dainuojama Tautos hym-nas, "Lie- 
tuva Tėvynė Musų". Publika ap- 
siėjo mandagiai, kada choras pra- 
dėjo dainuoti. 

Bet čia turiu paminėti kaslink 
istautėjusių lietuviškų išgamų, ku- 
rie neva tai nesupranta lietuviškai, 
ir pasirodė kas jie per vieni. 

O jais yrla tie, kurie save va- 

dinasi, "Ja jestem polialk, rodzony 
na Litwie." Dauguma jųjų buvo 
tokių iš Kauno ir Vilniaus guber- 
nijų, tai šitie visi išgamos 'neatsi- 

stojo lailke dainavimo hymno. 
kuomet laike rodymo paveikslų, 

p. Račiūnas, aiškino lietuviškai tai 
tūlas "polanderis" išsižiojo ir ta- 

rė; "Ta dla czego po polsku nie- 

Mumaczy," o pats viską supraiua 
gerai.lietuviškai. Tai matote, ko- 
kių pas mus randasi išgamų, kad 
patįs nežino, kas jie pervieni. 

Gaila, kad musų lietuviai dar 
jokiu budu negali atsiskirti ir iš- 
sigydyti nuo tos lenkiškas "Epi- 
demijos". Bet laikas jau artina- 
si. kada jie galės susiprasti, ir 
pamatys, kad jie yra tikri lietu- 

viai, o ne koki ten "poliande- 
riai." 

Taip pat buvo dainuojama 
šios dainelės, kurias "Birutės" 
choras sudainavo po vadovyste 
p. Kaminsko: "Sesutė ir "Mei- 
lės Tėveli". 

P-ia Iii. Račiūniene sudainavo 

[porą dainelių, pritaikant tam ti- 
krus stereosikopišlkus paveikslus. 
"Lietuvos vargai" ir "Pasakyk 
Danaitėlei". Laike dainų publi- 
ka labai mandagiai užsilaikė. Žo- 
džiu sakant, viskas buvo atlikta 

puikiai. 
Sakoma, kad "Birutės" choras 

paskyręs keletą centų i? save 

uždarbio ir dėl Lietuvos laisvės 
•*> 

[išgavimo. 



'Mak>nu girdėti, birutiečiai! 

.'Gyvuokitc ir pasirodykite žmo- 

nėms, kad jusų veikimas yra 

naudingas visuomenei ir jus vi- 
sada nebusite ignoruoti. 

Oarla, kad lokiu vakarėlių daž-į 
niau neparengta. Tautininkas. 

iŠ WATEjRBURY, CONN. 

Varpo veikimai ir artistas A. 

(Vitkauskas. Lietuvių Dramatiš- 
ka Dr-ja "Varpas" sutverta ge- 

gužio 3 d. 1914 m. ir per tą trum- 

pą laiką atsižymėjo tarpo li tuvių 
fu lošimais. Varpicčiai yra pa- 
siryžę kelti lietuvių nupuolusią 
dailę, ir dirbti dėl Lietuvos tė- 

vynės labo. Sumanė parsikviesti 
artintą p. A. \ itliauską, idant ti- 
krai lavintų dailės srytyje. Atva- 
žiavus art. A. Vitkauskui i \Va- 

terbury Varpiečiai griebėsi už 

darbo; tuojaus sulošė 5 aktų dra 

mą "Is Meilės,' Apie tą lošimą 
nekalbėsiu., nes pirmiau buvo su- 

loštas. l ik noriu trumpai pabricž 
ti apie 2 d. sausio 1918 m., lo- 

šimą "lilindą," Žemkalnio 5 veiks- 

mų dramą. Kadangi veikalas yra 
didelis ir lošėjų buvo viršs .^4. 
tai sunkiu, ir ką rašyti apie kiek- 

vieną. Svarbiausia rolė buvo, tai 
Blindos, l'žbarininku vado, kurią 
atliko J. Lukau^kas. Savo augs- 
ta kalba 'gabumais atliko tikrai 

artistiškai, uiž ką priguli garbė 
J. I .'tikau s k ui. Antra svarbi rok", 
tai Oigono, kurią atliko J. Aidu- 
konis labai puikiai. Titnagins- 
flcas (dvarponis), V. Ručinskas, 
atliko pilnai gerai ir atrodė ti- 
knt tivlaiku aristokratu. Iš mer- 

ginų svarbesnes roles atliko 

p-lė J. Kroakaičiutė, P. Gedimi- 
niutė ir p-nia K. Alcksaitienė, 
ir joms priguli taipgi garbe už jit 
gerą atlikimą. Labai puikiai 
ir judėjimu visi lošėjui bavvo sa- 

vo vietose. Labai puikiai buvo 
scena parengta ir pritaikinta prie 
to lošimo, iš ko matyti, kad Var- 

piočiai ne juokais, su Vitkausku 

■priešakyj, yra pasiryžę veikti dai- 

lėje. Po lošimo artistas Vitkaus-, 
kas paaiškino publikai, ką jis mo- 

lio nuveikti su YarpieČiais, ir ko- 

kius duoti veikalus, vvaterburio- 
čiams ir apieliįvkiu miesteliams. 
Praneše, kad "Varpo" draugija 
yra paėmusi sclkančius veikalus: 
"Dėdė Atvažiavo," ir "l'uelienė".! 
Bus sulošfa 20 dieną sausio 1918' 
m., "VVaterbury, Con>n., svetainėj j 
4H Green st., pradžia 8 vai vaka- 
re. Tifc pūtis veikalai bus lošti 26 
d sausio, New llavene, 27 Bridge-j 
port, Conn., 2 d. vasario Ansonia' 

3 d. Xe\v Britain. Labai nulc<v.t 

išgirsti Connecticut valstijos li:- 
tuviam.: '> reikti; remti tokius dai- 
lės skleidėjus, lankytis ant jų pa- 
rengtų vakarų. Taipgi pranešė, 
kad per vasario ir kovo mėnesius 
bus sulošta šie veileafai: "Geno- 

vaitė," "Revizorius," "Musų gy- 
venimo dienos," "Šėtonas" ir "Si- 

biro Žvaigždutė". Tai matom, 
vaterburiečiai, ką mums žada 

Varpiečiai ir Vitkauskas. Musų 
priėderyste yra juos remti, lanky- 
tis kuoskaitlingiausiai ant jų pa- 

rengtų vakarų. Tuomi pakeliame 
lošėjų energiją ir paremiame lie- 

tuvių dailę, ir mys patįs gausime 
daug ko pasimokinti. Lai gyvu o-, 

jo "Varpo" dr-ja, lai gyvuoja art. 

A. Vitkauskas. Lai gyvuoja visi 

Varpiečiai ir jusų energija dirbti 

dailėje. Lai pranyksta iŠ musų 
tie lošėjai, kurie dirba dėl gar- 

bės. Valio visi \vaterbui rečiai 

ant rengiamo vakaro 20 dieną 
sausio. Antanas Jaunuolis. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, PA. 

Apie SLA kuopą. Sausio 6 
<1. vietinė M.A. kuopa turėjo 
metinį susirinkimą. Kuopos val- 
dyljon 1918 metams išrinkta 
veik \isa sena valdyba. SLA. 
Centro Yaldybon nominuota >ie 
kandidatai, pre7_ — St. Gegužis, 
vice-prez. — R. Karuža, sekr. — 

A. 1>. Strimaitis, — kasierium, — 

T. Paukštis, kasos globėjais, — 

J. M. Danielius ir T. \strams- 
kas, Dr. — kvotėju, — J. Šliu- 
pas. 

Pereitą metą vietos kun. Ma- 
tulaitis dažnai iš sakyklos gązdi- 
no žmones, ka<l nesirasytu, anot 

jo, "j tautiečių susivienijimą". | 
Kun. Matulaitis buvo pasikvie- 
tęs taikau ir garsų "daktaią" 
Maliauską, kad visiškai panaikin- 

ti vietinę SLA. kuopą. To pa- 
sekmė buvo, kad du vyrai pa- 
klausė kunigų ir išstojo iš Su- 
sivienijimo. "Boba iš ratų, ra- 

tam lengviau" — sako 'patarle. 
Taip ir čia, nes tie du vyrai (iš 
krūvos abudu) turėjo "vertės" 
'pusę vyro, vadinasi, vienas šlu- 
įbas, kitas nepabėga. Vieton tu, 
kuopa gavo, lyg alt patyčių, 23 
jaunus žmones. Kuopa turi 77 
narius ir $43.75 pinigų i/.dc. Pe- 
reitais metais kuopa aukavo 
Sio.oo j L. X. Fondą, .->i metą 
ketina padaryti tokią pat au'ką. 

Plaušinis. 

IS WATERĖURY, CONN. 
Nominacijos į S.L.A. Valdybą. 

S.f..\. i i-ta kuopa savo mėiiiicsi- 
niamc susirinkime nominavo nuo 
savo kuopos kandidatus į SLA. 
Centrą 1918 111. Halsavimo pasek- 
mės sekančios: 

1. Ant S. I.. A. Prezidento Sta- 
sys Gegužis—56 balsus. 

2. Ant S. L. A. Yice-Preziden- 
to. Ona Ramanauskienė — 46 
Joan.ia Baltrušaitienė — 8. 

3. Ant S. L. A. Sekretoriaus. 
A. P.. Strimaitis — 20, J. Liut- 
kau *k a s — 26. 

4. Ant iŠ. L. A. Kasieriaus: ' f. Skritkulskas — 51, '1'. Paukš- 
tis — 6. 

5—6 Ant S. L. A. Iždo Globėjų: 
Juozas Danielius — 53, Juozas 
Segevičins — 50. 

7 Ant S L. A. Daktaro-Kvo- 
tC-jo I)r. I Klimas—55. 

IŠ PORTLAND, ORE. 
Aukos. Vietinė SLA. 202 įkuo- 

pa laikė savo susirinkimą 6 d. 
sausio. I\irp kitu reikalų prisi- 
minta ir apie Lietuvos dabartinius 
r '.kalus—apie šelpimą nuo karė:-, 
nukentėjusių lietuvių ir apie išga- 
vimą laisvės Lietuvai. 

Kucipos nariai, šiems reikalams 
I užjausdami, suaukavo: nukentėju- 
siems nuo karės (j Centralinį Ko- 
mitetą) $20.50, o Lietuvos lais- 
vei išgauti (į Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondą), kaipo kalėdinę do- 
vaną—$15.50. Visus pinigus— 
S56.00- pashinčiamc "Lietuvos" 
Redakcijai. Nukentėjusiems nuo 
karės aukavo sekančiai: 

Jonas Žukas ir SLA. 202 kuo- 
pa po $5.00; po $2:50: Jurgis 
Tranas, f', ir M. Stankevičiai, ir 
V. ir M, Ratkai; po $1:00: G: 
Plitninkas, Nik. Janukaitis ir Vin- 
cas Smolinskas. Viso $20.50. 

(\'iršminėtus pinigus, išviso 
$36.00, gavome. Aukos Lietuvos 
į laisvės išgavimui paskelbtos kitoj 

ietoj. Redakcija). 
Povylas Atkočunas. 

I IŠ CLINTON, IND. 
Uždėjo Knygyną. Gruodžio 

2,5 d. 1917 in. vietiniai lietuviai 
uždėjo knygyną. Knygyno reika- 
lus prižiūrės tam tikslui susitvė- 
rusi Clintono Lietuvių Literatū- 
ros Draugija. Prie draugijos pri- 
sirašė 20 narių ir nutarta mokėti 
po 25c j ir inesį knygyno reika- 
lams. Prisirašė seni ir jauni vie- 
tinės kolionijus žmonės. 

\ lėtiniams gyvęntoj'ams, matyt, 
nusibodo alkūnėmis šluostyti barus 
srliunuose. Žmonės pradeda su- 

prasti kame yra nauda ir tiesa. 
Nckurioms 111 usų "susipratė- 

lianis'' tas darbas nepatinka dėl 
t<y, kad ji pradėjo vykinti vienas 
k» rečiausių tautiečių, kuris drau- 
gijai paaukavo $15.00 vertės kny- 
gų. Draugija šiam geros širdies 
tautiečiui ištarė širdingą ačiu už 
jo suteiktą dovaną. 

Komitetas tapo išrinktas parin- 
kimui aukų draugijos reikalams. 
Draugija Žvaigždė Liuosybės pa- 
aukavo $5.00. 

('. L. L. D: veikiantis komite- 
tas susideda iš šių ypatų: Kazys 
Dumčius ir Jonas Skinderis. 

B—jųs. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Sumanė siųsti knygas karei- 

viams. Lietuvių Uikėsų Drauį 
gystė savo susirinki. 11c sumanė su- 

daryti komitetą iš vietinių drau- 
gijų narių rinkimui knygų ir laik- 
raščių pastojanriems į Suvienytų 
\"aistijų kariumenę. Daugelis jau- 
nų vyrų, pastojančių kariumenėn, 
nemoka anglų kalbos, taigi, gali- 
ma suprasti, kokis yra jiems nuo 
bodumas neturint ką veikti. Iš 
tos priežasties Ukesų Ivliubas su- 

Imanė vykdinti darbą suteikimo 
Ijiems lietuviškų knygų, Draugi- 
1:n išrinko koiniciia iš 3 vrvatu l-n- 

PIRMI AMERIKONAI MUŠY JE. 
Šie Amerikos 'kareiviai priiklalutso prie inžinierių korpuso ir jiems teko dalyvauti mušy- « 

je, lcuomet anglai -1 a tikinai perlaužė vokiečių frontą prie Cambrai, Prancūzijoj. 

Irios priederme bus pereiti per vii 
tinęs draugijas ir pritraukti vi 
sus prie to darbo. 

Visos draugystės, išskyrus socia- 
listus ir vyčius, žadėjo prisidėti 
prie to gero sumanymo, ir žada 
remti kiekviena sulyg sr.vo" išga- 
les. 

Šv. Kazimiero Dr-stė jau išrin- 
ko 3 atstovus. 

Manoma trumpame laike turėti 
usirinkimą apkalbėjimui viso rei- 

kalo. 
VI. Paulauskas. 

IŠ HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

Jaunuomenės veikimas. Siu 

dviejų mažų kolionijų lietiniai 
ve i>ki a nekliudydami vieni ki- 

tiems. Draugystės Gabijos Bro- 
liu ir Seserų, kurioje priklauso 
žymaus jaunimo, gruodžio 28 d. 

1917 m. laikytame mėnesiniame 
susirinkime, 'kilo klausimas a^ 
yra reikalingas dabar šaukiama.:, 
lietuvių visuomeniškas seimas. 
I'o trumpų diskusijų ir paniški-j 
minių, vienbalsiai pripažino visi 

draugai, kad dabar šaukiamas lie- 

tuvių visuotinas seimas yra rei- 

kalingas. 
Tuomi vietiniai lietuviai paro- 

do, jog jiems rupi pakėlimas Jie- j 
tuvėstės, pilnoj žodžio prasmėj. 

Gabijos B. ir S. Draugystės j 
Komisija: 

K. K. Mečionis, 
A. Daunoras, 
P. Kaziliutė, 
M. Kauklis, 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Grigaičio prakalbos. Sausio C 
d. LSS. /ta k p. buvo parengus 
prakalbas. Tikslas., manoma, bu- 
vo atsakyti ikun. A. Maliauskui, 
kuris per ikonferercijas, buk šmei- 

žęs socialistus ir p. Grigaitį. 
"Naujienų'' redaktorių. 

Atsibuvo dvejos prakalbos. Vie- 
nos po piet, kitos vakare. Iš kur 
ir kaip, bet policija žinojo apie 
šias prakalbas, ir pirm pradėsiant, 
atsilankę slaptos policijos mariai ir 
su Grigaičiu (kalbėjosi. Apie ką 
jie 'kalbėjosi, to negirdėta. Pa- 
sėdėję, vėl išėjo laukan. Musų 
bolševikai pradėjo s'alės pasieniais 
bėgioti kaip žiurkės, nežinodami, 
kur bėgti. 

Jie visuomet, pradedant prakal- 
bas, statydavo chorą sudainuoti. 
Dabar esant policistams, mebuvo 
g: ažu dainuoti "Sukelkim kovą" 
ar "Marselietę," o tautišką hym- 
rą kur-gi čia dainuot? Todėl ant 

pirmųjų prakalbų dainų nebuvo. 
P-as Stančikas atidaro prakal- 

tos. Pirm pradėr.iant, jisai padaro 
keletą pastabu, ir čion parodo sa- 

\'i bailumą ir nesusipratimą, kuo- 
riet sako: "I>us parengtas vaka- 
ras naudai Red Cross." Kodėl ne- 

pasakė lietuviškai ? Paskui tą patį 
atkartojo angliškai. Kodėl jau 
tiip dėl poros svetimtaučių rody- 
tos, kad esama gerų vyrų. Jei 
taip daroma, tai reikėtų ir kitus 
pastebėjimus arba pranešimus pa- 
daryti angliškai." 

P-as P. Grigaitis pradeda pra- 
kalbą nuo vokiečių militarizmo. 
Kiek papasakojęs, pradėjo teoriją 
apie raštus Engel?ono bei Markso. 
Buk jie buvę vieni iš išmintingiau- 
mm inirtt Irti 

: omeiiišką ekonomišką tvarką, 
i įsipėję dabartinę' karę, t. y. sep- 
1 niasdešimts metų atgal. 

Pirma prakalba buvo papfasta 
i* nieko naujo nepasakė. Daugiau 
] iko pasikyrė atsakinėjimui i klau- 

.vmus, kur. žinoma, buvo progą 
tiek atsilyginti oponentui A. Ma- 
liauskui. i 

j Antros prakalbos kiele jvaires- 
I nes. "Aido" Choras sudainavo 
keletą smarkių dainų. Kalbėtojas 
aiškino apie Rusijos revoliuciją. 
Pirma paaiškino Prancūzijos revo- 

liuciją. idant geriau supratus da- 
bartino Rusijos perversme, ir skir- 

Įtumą. Girdi, Prancūzijos revo- 

liuciją sukėlė tie patįs buržujai, 
nes tuom laiku socialistų tenai ne- 

buvo. Apie Rusijos revoliuciją 
Grigaitis gal tik bus vienas iš dau- 
gelio socialistų, kuris pasakė tei- 
sybę apie Rusijos revoliuciją. Ji- 
sai pasakė, buk carizmo nuverti- 
me prisidėjo visos partijos bei luo- 
mai, per tai buvo geros pasekmės. 
[Caro šeimynos didžiurriui pirmu- 
tiniai suprato nepasekmingumą ka- 
rčs ir carą apsupę laikė Rasputi- 
na: ir kiti Vokietijos šnipai. 

(Mūsiškiai bolševikai, kaip Stil- 
son, Dr. Montvidas, Pruseika, me- 

'uotfavo d raugučiam?, jog tai vie- 
r.i darbininkai įvyikdino Rusijos 
revoliuciją ir gana. Dabar d rau- 

gučiai savo ausimis išgirdo, ką 
tautininkai senai sakė ir sako, t. 

y. ką p. Grigaitis savo prakalboj 
dabar .paaiškino. 

Kalbėtojas pasakė, jog jeigu Vo- 
kietijos darbininkai pasektų Rusi- 
ją, tai ir kaizeriui įspirtu. Tuo- 
met karė toj pačioj dienoj susto- 
tu. jisai taipgi pasakė, buk po 
karei kilsianti didi viso pasaulio 
revoliucija, kuri padarysianti galą 
kapitalizmui. Daugeli dalyku pa- 
pasakojo apie tolimą ateiti. 

Taip p.'baigė antrą prakalbą. 
Matomai kalbėtojas prisibijodamas 
kalbėjo, neniekino nieko. 

Klausimų buvo fabai daug. 
Ypač cicilikėliai, atsimindami Ža- 
liausko buvimą, patįs duodavo 
klausimus, kas jiems išeina ant 
naudos (?). Kaip praded'a Gri- 
gaitis aiškinti, tai net pusę valan- 
dos. Atsakinėjimuose Grigaitis 
turėjo progą dergti ir pajuokti 
priešingus jam veikėjus bei dabar- 
tinį musų politišką veikimą. Jam 
užkliuvo M. Yčas, kuris, esą, bu- 

vęs pbs popiežių pantaplių pabu- 
čiuoti. Dr, Šliupas su kunigais 
Sxiavęsis. Lietuvių Ųienoje so- 

cialistus prigavę ypač Chicagoje. 
Nedavė lygios vietos \Yilkes-- 
Barrc, Pa. ir t. t. Tautininkai, 
esą, biznieriai; gaila, girdi, kad jie 
i" prie darbininkų vadovauja. 
Klerikalai maitina savo pasekėjus 
šiukšlėmis, nuimestomi9 nuo so- 

cialistų ir itaU'tinimlkų. 
Atsakinėjimuose Grigaitis nesi- 

stengė įžeisti ypataa, 
Vienas pastebėtinas cicilikų ap- 

švietcs būdas, štai!' didelis glėbis 
("Kardu'' ant stal6' ir1 ̂ daugiaus 
ireko. Siūlo žmonėms tą šlamštą 
ir ima ioc. Atsiranda nesusipra- 
tėlių, kurie perka, ypatingai para- 
pijonįs. Tai va prie kelios ap- 
švietei veda J.SS. /ta kuopa. 

Po prakalbų rinkta aukos poli- 
tiškiems prasikaltėliams čia Ame- 
rikoje. Tie "prasikaltėliai" nėra 
k'alti. Kaltininkai yra lietuvių so- 

v —1 -n 

registruoti, slaptytis ir t. t. Lai 
it- redaktorius ima sau atsakomy- 

bėn. Jie sukišo j kalėjimus dar- 
bininkus. Taip tai mušu socia- 
listai veda liaudį prie laisvės. 

Svečias. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Protestas, (Gruodžio 30 d. 1917 

m. Rocbcsterio Lietuvių Tarytus 
k.ikytame susirinkime išnešta pro- 
testas prieš "Darbininką," kurio 
\o. 146 buvo apkaltinimas "li- 
beralu redakcijų" išdirbime plianų 
Rcchesterio lietuvių veikimui. 

Rochesterio Lietuvių Taryba iš- 
nešė 'protestą prieš "Darbininką," 
kurio No. 146 pasakyta taip: "Li- 
beralai savo sumanymą dėl vi- 
suotino seimo ne Rocbcstcryj su- 

galvojo, jam plianus išdirbo laik- 
raščių redakcijose, o n vbesterie- 
čius tik buvo j savo vežimą pa- 
kn.kc, bet, visvien teisybė aikštėn 
iškilo ir visos "liberalų" pastan- 

gos, dedamos suklaidinti Ameri- 
kos lietuvius, nuėjo niekais," ir tt. 
t. 

Rochesterio Lietuvių Taryba už- 
tikrina. jog ji nėra gavusi jokiu 
sumanymų iš niekur—nei "libera- 
lų'' redakcijų, nei iš jokių kitų 
yj.atų. Todėl Darbininko" virš- 
minėti Įtarimai yra išsvajoti, arba 
pasekmė blogų jo paties norų. 

Rochesterio Liet. Taryba taipgi 
praneša viešlii, kad ji neturėjo jo- 
,kių susinėsimų su Binghamptono 
lietuviais, nei su jokios Ikitos ko- 
li< nijos lietuviais kaslink Ameri- 
kos Lietuvių Visuotiiujo Seimo, 
nei kiteliais reikalais. 

Rochesterio Lietuvių Tarybos 
Valdyba: 

J. J. Žilis, pirm., 
K T. Semaška, rašt. 

Žinios-Žineles. 
Brooklyn, N. Y. 

= ALRK. Moterų Sąjungos 
24-ta kuopa parengė vakarą pir- 
mą Kalėdų dieną. Sulošta ko- 

medija "Geriaus Vėliaus, Negu 
Niekad." Taigi buvo dialogas ir 
dainos. Publikoj sakoma, buvo 
gana daug. 

Cambridge, Mass. 
=» Lietuvos Sunų ir Dukterų 

Draugija buvo surengusi prakal- 
bas. Kalbėjo J. Neviackas apie 
pašelpinės draugijos reikalingu- 
mą. Prie draugystės prisirašė 24 
nauji nariai. 

St. Charles, 111. 
= Gruodžio 20 d. čionai atsi- 

tiko lietuvių šeimynoje liūdna tra- 
gedija. Kazimieras Brazauskas, 
32 metų amžiaus vyras, negalė- 
damas biiik ilgiau kentėti savo 

noteries graužimo ir pažeminimo, 
atėmė sau gyvastį pasikardamas. 

Velionio moteris nenorėjo pri- 
imti jo kimo Į namus pašarvoji- 
mui. Jisai nepriklausė prie jo- 
kiu pašelpimu draugiją todėl pri- 
siėjo geros •širdies žmonėms ko- 
lektuoti jo palaidojimo lėšų pa- 
dengimui. Surinkta viso $61.00. 
Graborius reikalavo $70. Galų- 
gale graborius sutiki imti $40.00, 
o $30 sakė gausiąs iš miesto.. 
Likusie $21 tapo atiduoti velionio 

|paėjo iš Kauno gtib., Eirogalos 
įValsč., Pcrnavos parapijos. Ame- 
rikoje išgyveno apie 12 metų. 

Beckemeyer, 111. 

— Čia yra anglių kasykla, švi- 
n.- dirbtuvė ir geležies liejykla. 
Visur dirbama K valandas i die- 
na. Mokesties nuo $3.00 iki $5.00 
į dieną. 

j 
■— Kalėdų dieną čia būrelis lie- 

tuviu surengė "balių" apie bačku- 
tę. "J'esilmksrninant" du svečiai 
susiginčijo. Vienas iš jų pakišo 
kitam po nosia kumščią, o tas 
griebė u/, vieno ir ji nukando. 
\ isas reikalas užbaigtas be teismo 
ir atlyginimo. 

Haverhill, Mass. 
— Gruodžio 30 d. LSS. 1441a 

kuopa parengė prakalbas. Kalbė- 
jo St. Miehelsonas. Pirmoj savo 
kalbos dalyj ai>ki 110 apie socia- 
lizmą, kaip jis atsirado ir t. t. 
Antru atveju kalbėjo apie Lietu- 
vos vargus, apie Lietuvos isto- 
riją ir kaip šiądien Lietuvos rei- 
kalas pakjla ir atgaus sau pasau- 
lio tarpe lygias teises. 

So. Boston, Mass. 

Čia tunelyje atsiliko explio- 
zia. Pasažieriai, važiavusie ka- 
rų, Uianė, k'ad tai vokiška 1>omba. 
bėgo prie duriu. Kadangi durfs 
buvo uždarytos jie pradėjo dau- 
žyti langus ir >okti laukan. Apie 
jo žmoni u tapo sužeista. Dau- 
gelis susipjaustė langų stiklais. 

Westville, 111. 

= N'aujųt Metų vakare LSS. 
j'»ta kuopa buvo surengus teatrą 
ir balių. Sulošta veikalas "Tris 
Mylimos." Po programui buvo 
šokiai. Publikos atsilankė viduti- 
niškai. 

Montello. Mass. 

= Gruodžio -4 d. buvo "Ži- 
burėlio" koncertas, kuri išpildė pa- 
tįs vaikai. 

Trenton, N. J. 
— Gruodžio 23 d. čia buvo pra- 

kalbos. Vakarą atidarė A. Juiiča. 
Kalbėjo J. Valinauskas, A. Stak- 
nevičius, V. Narkevičius. Buvo 
ir dekliamacijų. Surinkta aukų 

New Britain, Conn. 

= Lietuvių Kliubo nariai K. 
Kalaski ir P. lirczanski prieš tai- 
sėją prisipažino pardavinėja svai- 
galus nenartams kliubo. Pirmasis 
užsimokėjo $50, o antrasis $.25.00. 

Lawrence, Mass. 

= Gruodžio 23 d. Įvyko pra- 
ikalbos p. K. Pakšto. Vakaro ve- 

dėju buvo Ant. Petronis. Šv. 
Cicilijos clioras sudainavo "I-ie- 
tuva, Tėvynė Musų". Po pra- 
kalbų buvo rinkimas aukų i Tau-Į 
tos Fondo Kalėdinį Fondą. Iš- 
viso suiinkta Si23.75. I 

Indiana Harbor, Ind. 
— Gruodžio 2-rą d. atsibuvo 

S. L.A. 185 fcip. susirinkimas. 
Svarstyta laiškas, kviečiantis prie 
gerb L. Šerno dovanos sudėjimo. 
Paskirta iš kasos $5.00. 

Brooklyn, N. Y. 

— <Gruocfžio 21 <1. mirė p lė 
Ona Dailidžiutė. Ji priklausė 
prie 7 draugijų. Buvo darbšti 
mergelė. 

Forest City, Pa. 

= Vietinė SLA. 2-ra kuopa sa- 

vy susirinkime gruodžio y d. 1917 
m., -naitarė prisidėti prie Tūks- 
tantinio Lietuvių Neęrigulmybės 
Fondo Skyriams ir pasižadėjo 
kas metas mokėti po $10.00 pa- 
kol nebus išgauta Lietuvai lais- 
vė. Nariai taipgi suaukavo ke- 
lis doliarius, o tl<ili žadėjo vė- 
liaus aukauti. 

Waukegan. 111. 

— Mirė Ona Kjubaitienė. Yė- 
lionė kilus iš Kauno gub., Ra- 
seinų p a v., Žigaičių parap. ir kai- 
mo. Apsivedė 1912 metuose. 
Paliko nuliūdime vyrą ir 4 vai- 

Lewiston, Me. 
«=■ Cia yra susitvCręs Vaikų 

choras, p. J. Llr.ižo vedamas. Vai- 
kus mokinami deklemuoti eiles 
ir ilošti teatrėHus. Kalėdų die- 
ną choras turėjo eglaitę. Vaka- 
rėlyje buvo deklemuojamos eilės 
ir choras dainavo. Po progra- 
mui dalinta vaikams dovanos. 

Lawrence, Mass. 
Naujos Anglijos TMD. Ap- 

skritis turėjo susivažiavimą. Da- 
lyvavo keli desėt'kai delegatų ir 
svečių. Suvažiavę sumetė $30.00 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui. 
V akare buvo parengtos prakal- 
bo-. Laike prakalbų, rinkta au- 
kos Lietuvos Neprigulmybės 
Fondui. Viso surinkta $20.cb. 
Laike .prakalbų į TMD. įstojr 
iX naujų narių 

So. Maiichester. Conn. 
= Griiodžio 29 d. Lietuvių 

Darbininku Sąjungos 54-ta kuo- 
pa surengė prakalbas. Kal'očjc 
K. Ščesnulevičius. Jisai arkine 
L.D.S. reikalingumą ir 'naudin- 
gumą. Paskiaivs kalbėjo apie po- 
litiką. 

Bclic Valley, .Ohio. 
— Pas Joną Radžiūną buv<: 

krikštynos. I.a:ke krikštynų ne- 
kurie svečiai prisiminė apie Lie- 
tuvą ir jos vargus. Svečiai su- 

aukavo $13.85 Lietuvos Ncprigub 
mybės Fondui. 

Lowell, Mass. 
— Gruodžio 9 d. buvo Lietu- 

vių Kooperacijos prakalbos. Kal- 
bėtojum buvo J. Strimaitis, "Atei- 
ties" redaktorius. Jisai aiškino 
apie naudingumą kooperacijų. 
Aiškino kaip reikia kooperaci- 
jas tverti, kaip vesti ir t.t. 

j S. Boston, Mass. 
= Gruodžio 31 d. 1917 m. 

"Gabijiečiai" surengė 'koncertą ir 
šokius. Koncertui pasibaigus, 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
12 vai. Gerb. M. Petrauskas su- 
šaukė dainininkus, kurie sudai- 
navo Gaudeamus ir Revoliucijos 
hymną. 

= Gruodžio 30 d. atsibuvo Šv. 
Petro bažnytinio choro koncer- 

j tas. Žmonių susirinko gana 
daug. Ant pabaigos kun. Ži- 
linskai padėkavojo cliomi už pa- Į rengimą tokio puikaus vakaro. 

Į S. Fork, Pa. 
= Mirė Vincas Jozapavičius, 

i išsirgęs vandens liga 6 metus. 
Paliko pačią ir 4 vaikus didelia- 
me nuliūdimo. Amerikoje velio- 
nis išbuvo 15 metų. Paėjo iš 
Siuvaikų gub., Mikoliškių gm.. 
Plutiškių pav. Y. Jozapavičius 
tapo palaidotas airių kapuose. 

— 

'New Havcn, Conn. 
= Čia pasimirė tūlas A. Kli- 

mas, kuris priklausė prie Kei- 
įstučio Kliubo. Sirgdamas. A. 
S Klimas išėmė visą pašelpą. Vie- ' ndk, draugystė parengė ba- 
lių padengimui palaidojimo lėšų. 
ĮKitas lietuvis, Petryla, mirė 
miesto ligoninėje. Jisai neprigu- 
lėjo prie jokių draugijų, todėl 
prisiėjo miestui ji palaidoti. Vė- 
lioms turėjo savo tikrą sumų čio- 
nai, bet jisai atsisakė tėvą palai- 
doti. 

Erooklyn, N. Y. 
= Grudožio 31 d. buvo bv. 

Juozapo, seniausios Brooklync 
draugystės, metinis balius. Žmo- 
nių atsilankė apie 1,000. Mano- 
ma, kad liks pusėtinai pelno. 

West Lynn, Mass. 
= Laike prakalbų parengtų, 

Na-ujos Anglijos TMD. Apskri- 
čio čia taj)«> sutverta kuopa iš 13 
narių. Paskutiniam susirinkime 
prisirašė dar 3 nariai. 

Pbiladelphia, Pa. 

Gruodžio 30 d. Richmondo 
lietuviai turėjo bankietą. D-rui 
E. G. Klimui paagitavus, surink- 
ta $38.02 aukų Lietuvos Nepri- 
gulmvbės Fondui. 

Montreal, Canada. 
= Šv. Kazimiero l)r-ja per 

Naujus Metus turėjo savo vaka- 
rėlį. Sulošta veikalas "Betlcjaus 
Stainele' ir "Erodas/' Žmonių, 



Apžvalga. 
'UŽKIRSTI KELIĄ LENKŲ 
Intrigoms —yra pirma 
AMERIKIEČIŲ PRIDERYSTĖ 

Pastarųjų koltų savaičių atsiti- 
kimai davė progą lietuviams per- 
tikrinti, '"kaip jų popierai sto-i 

vi", t. y. kiek domos atkreipiama 
J Lietuvą visasvietinėj politikoj. 

JBturvo įprakatba Britanijos pre- 
«nwro Lloydo Georgd'o, buvo 
kliba Prezidento VVilsono — 

abiejose nei žodžio neužsiminta 
apie Lietuvos ateitį. Vokiečių 
ir bolčcvikų derybose Lietuva ir 

jos reikalai, jos ateitis užėmė 
rsvarbią vietą. Abidvi -pusės kal- 
fbėjo apie Lietuvos neprigulmybę, 
nors neabidvi pusės vienodai. 

Vokiečiai, sutikusie duoti Lietu- 
vai teisę apsispręsti, netrukus 
"išaiškino", 'kati Lietuva jau "ap- 
sisprendė" jj •prasmėj, kad ji 
atsidalima nuo Rusijos. Kad Lie- 
tuva nori "atsidalinti" taipgi ir 
nuo Vokietijos—ir dargi sykiu 
ir siu Prūsų Lietuva, — to Vdkie- 
tija, žinoma, prileisti negali. Vo- 
kietija, norg daug yra prisidėjusi 
prie Lietuvos išgarsinimo, aiškiai 
s ekia prie Lietuvos užgriebimo 
ir jos prijungimo fprie Vokiško- 
si »s Imperijos. 

Bolševiku reikalavimai su lyg 
Lietuvos yra ne tūk -kad Lietuvai 
piielankiausi, bet išrodo taipgi ir 

nuoširdus ir 'neveidmainingi, 
nors iš 'kitos pusės galima spėti, 
jog bolševikai, reikalaudami Lie- 
tuvii savi-apsisprtndimo tik tuo- 

met, tkada Lietuvon sugrįž ipabė- 
gcliai iš Rusijos ir ištremtieji bei 
belaisviai iš Vokietijos, tikisi, 
jog lietuviai apsispręstų prisidėti 
prie Rusijos. 

Šita aplama Lietuvos reikalu 
apžvalga parodo mums, kad nors 

Lietuvos neprigulmybės reika- 
lai diktokai pasistūmė pirmyn, 
vienok pasilieka dar daug pasi- 
darbuoti, kad Lietuvos neprigui- 
-mybei kelią pmrengti. Jis jau 
Iškirstas, bet dar daug reik dar- 
-• padėti, kad jį išlyginti, ištai- 

syti, 'kad lietuvių laukiamoji ne- 

prigtflmybž kartais jame nenu- 

iolimptų ar.t visados, prie savo 

tikslo nepravažiavus. 
Tas yra dabar -didžiausia lie- 

tuvių užduotis ir ne tik didžiau- 

•sis, bet ir skubus darbas. 

Kas lytisi Lietuvos reikalų ap- 

genimo prieš vokiečius ir rusus 

— tą, neabejojame, atliks Euro- 
pos lietuviai. Męs girdime, 'kad 
Lietuvos Tautinė Taryba—da- 
bartinė lietuviu valdžia užimtoj 
Lietuvoj—8 d. šio mėnesio jau 
ipskel'bė pirkią Lietuvos neprigul- 
n.ybę ir pareikalavo: kad Lietu- 
vos kraštą užimtu lietuviška ar- 

mija ir 'kid Vokietija prijungtų 
prie šios naujos, neprigulmingos 
Lietuvos taipgi ir Prūsų Lietuvą. 

Rusijos lietuviai — laikytame 
Petrograde seime — taip pat iš- 
sireiškė už pilną Lietuvos nepri- 
gulmybę, nors dalis seimo de- 

legatų tuo laikų manė, kad prie 
to tikslo gal geriaus galima bus 

prieiti per Rusijos Revoliucijos 
iškeltą obalsj: duoti žmonėms 

progą patiems apsispręsti. 
Kiek vėliaus girdime, Ikad lie- 

tuvių atstovai, j vairių partijų, 
susivažiavę Stockholme, paskelibė 
Lietuvių 'delcliaraciją, reikalau- 

jančią pilnos Lietuvos neprigul- 
n:ybės. 

Taigi inain kraite Lietuvos rei- 

'kalai, ikaip matome, yra rūpes- 

tingai ir energingai aprūpinami. 
Bet yra dar viena didelė spra- 

ga — tat talkininku matoma su- 

lyg Lietuvos apatija — atšalimas 

ir Lietuvos ateities matomas ne- 

paisymas. Tas pareiua iš dviejų 
priežasčių: i-ma. todėl, 'kad tal- 
kininkai, matomai, neturi išsidir- 

bę geros nuovokos apie ttfkrąjj 
dalykų stovi, 'kiek tas palyti Lie- 

tuvą, o antrą, kad lenkai, susi- 

viję savo stiprias gūžtas taikinin- 
fcų centruose, varo plačias intri- 

gas Lietuvos nenaudai. 

.šitą tątkininkų apatiją sulyg 
Lietuvos reik būtinai pasistcrgti 
prašalinti, ir tame galėtų daug 
pasidarbuoti Amerikos lietuviai. 

Jų tiesiogine priderystė yra už- 

kirsti, kiek galima, kelią lenkų 
intrigoms kaip šioje šalyje, taip 
ir anapais jūrių. 

Jeigu Amerikos lietuviai snaus» 

lenkai savo tikslą—'prijungti 
Lietuvą pnę Lenkijos — gali 

■ : ■ 1.*' 

S. L. A. NOMINACIJOS: 
Priėjo laikas nominuoti kandi- 

datus j naujus viršininkus di- 
džiausios Amerikos Lietuvių or- 

ganizacijos—Susivienijimo Lietu- 
viu Amerikoj, 

Paprastai tais laikais prasideda 
maža "ipolitikėlė"—ką geriaus 
rinkti į SLA. Centralinę valdybą. 
Ypačiai tą ''politiką' aitrina nuo- 

latinis socialistu mėginimas už- 

žiebti SLA. Centro \'aldybą j 
savo rankas ir padaryti iš SLA. 

socialistų organizaciją. Toks so- 

cialistu užsispyrimas visuomet su- 

kelia pasipriešinimą, o iš Lo ir 

išsivysto kartais net aštri kampa- 
nija. 

Šiais melais, kaip ir paprastai, 
agitaciją pradėjo socialistai. Jų 
laikraščiai, kaip, pavyzdžiui, "Lais- 

vi", jau nuo kelių mėnesių pradėjo 
"kabinėti" nekuriuos SLA. virši- 

ninkus,—ir ypač "Tėvynę," SLA. 
organą. Kitas socialistų laikraš- 
tis ("Naujienos"), išsivilko seną 

savo 'kandidatą ant scenos (p. K. 

Jurgelionį), kuris vėl. .matomai, 
kandidatuoja į SLA. prezidentus. 

"Naujienose" "oc'tailistiška agi- 
tacija griežtai pastatyta. Pirmiau- 

siai tilpo visas "socialistiškas ti- 
kietas" su p. Jurgelioniu priešakyj 
(Clevelando korespondencijoj); 
vėliaus "Naujienų" redakcija "nu- 

malevojo" visą dabartinę SLA. 
Centnt* valdybą, kaipo "nolitikierų 
s'aiką," pagalios "skaitytojų bal- 
suose'' Aaukiatna "ura!" už p. Jur- 
gelionj ir visą sociafistišką tikietą. 

Iš kitos pusės dar nepasirodė 
agitacijos —kas ir išrodo, kad ''po- 
litikierių šaikos" vardas bene grei- 
čiaus tinka tiems, kurie pradėjo 
tokį smarkų politikieriavimą,—bū- 
tent, socialistams su jų leib-orga- 
nu "Naujienomis." 

Socialistiskas "tikietas'' j SLA. 

valdybą, kaip matyt, iŠ ''Naujie- 
nų", busiąs sekantis: 

Prezidentu K. Jurgelionis iš 

C'hiragos; vice-prezidentu—bene 
Baltrušaitienė iš Pifctsburgo: Iždi- 
ninku—K. Gugis iš Chrcagos; 
Sekretorium—A. B. Strimaitis 

(dabartinis, kurio, matomai, ne- 

pasitikima išversti); daktaru-kvo- 

tėju—Dr ^fatu^aitir. h So. Bosto- 
no. 

Didžiuma SLA. nariu, kaip ga- 
lima tikėtis, stovės už savo seną- 

ja valdybą, kuri, abelnai paėmus, 
ir pu keliais tik išėmimais buvo 
viena i.š tinkamiausių, bent savo 

(darbštumu, valdybų. 
f ją Įeina: prezidentu—Stasys 

Gegužis iš Mahanoy City, Pa.; 
vice-pirmininku Dr. Baltrušaitienė 
iš Pittsburg, Pa.; Sekretorium— 
A. B. Strimaitis iš New Yorko; 
iždininku—Tarnas Paukštis iš 
Pittston, Pa. Daktaru-kvotėju— 
Dr. Jonas Šliupas iš Scranton, Pa. 

Šiame surašė jeigu bus mėginta 
daryti kokios permainos, tai grei- 
čiausia vice-pirmininko urėde, nes 

teko laikraščiuose petėmyti kuopų 
nusiskundimus ant vice-pirminin- 
kės' už jos atvirą neprijautimą 
SLAmertkoj, ir daktaro-kvotėjo 
urėde, nes Dr. šliupas dabar yra 
Europoje. 

Korespondencijoj iš VVaterburio 
randame tokią nominacijų pasek- 
mę—kas gali parodyti, iš kur Vė- 

ją pučia. Nominuota: preziden- 
tu -Stasys Gegužis; vice-prezi- 
dentu—Ona Ramanauskienė iš 
Lawrcncc Mass.; sekretorium— 
A B. Strimaitis (su J. Liutkau- 
sku iš Brooktyno antroj vietoj) ;| 
iždininku—Jonas Skritulskas iš j 
KcW Britain, Conn.; daktaru-kvo- 

tėju—Dr. Ignas Klimas iš Phila- 

dclphia, Pa. 

ANGLŲ LAIKRAŠČIAI IR 

LIETUVIAI. 

Pastaraisiais laikais anglu pre- 

soje, ačiu taikos deryboms tarp 
! olševi'kų ir vokiečiu, buvo dar- 

giaus rašoma apie Lietuvą ir lie- 

tuvius. Sąryšyje su tuo. keliuose 
r.jikirašaiiosc tilpo kenksmingi 
Lietuvai straipsniai. Tas ypatin- 
raf patemyta Nevv Yorko dide- 
liam laikraštyj T r i b u n c, kur 
tilpo jos sandarbininko p. F. H. 
Simondso ir pačios redakcijos 
s faipsmiai. Tuojaus po to jvyku- 
5tos Anglijos premiero ir šios Ša- 
lies prezidento kalbos su taikos1 

išlygomis ir nepaminėjimas jose 
apie Lietuvos ateitį dar kubjaus 
sujudino lietuvius. 

Kaip girdėti iš įvairių vietų 
lietuviai nusiuntė straipsnius j 
>. e vv Y o r k' T r i b u n e ir taip- 
gi išsiuntė peticijas į Waaliing- 

Fasi rodžius pavojui Lietuve.- 
ateičiai, Amerikos lietuviai susi 
trpino ir subruzdo veikti. Tas 
<gerai. Geistina vienok, kad bent 
šitie atsitikimai atidarytų lietu- 
viams akis ir įtikintų juos, jog jų 
rierių atsiekimui reikalingi yra 
ne sporadiški (pavieniai, atskiri, 
re utvarkyiti) entuziazmo prajo- 
vai. bet sistematizuotos, sutvar- 
kyta-, nuolatinis ir neatlaidus vei- 
kinf.13. 

Tikėkimės, kad lietuvių politi- 
kos vedėjai tą pamatys ir supras 
ptrmiaus negu bus jau per vėlu. 

•J 
# Tikėkimės, kati istorija ir prie 

ju nepritaikintų rusų patarlės: 
"Kol perkūnas netrenks, tol mu- 

žikas nepersižegnos." 
Paskutiniai atsitikimai parodė, 

kad Lietuvos likimą, "perkūnas" 
gali bile dieną trenkti,—ir "žeg- 
įiojimuisi" tuomet jau bus pervė- 
lu. 

PUIKIAI! — KAD TIK BUTŲ 
TEISYBĖ... 

.Kunigų leidžiamas "Draugas" 
taip>- išvadžioja : 

"Kas-gi šiarudie rūpinasi tau- 

tas ateitimi, Lietuvos laisve 
ir neprvgitlmyihs, jei ne mušu 

garbingoji kunigija. Didžiu- 
ma lieniv svietiškos inteli- 
gentijos. kaip žinoma tarnau- 
ja jei ne laisvamanybei su be- 
dievybe. tai pačiam socializmui. 
Jie paniekina mušu liaudj, už- 
sisuka nuo jos ir.ineklaarso jos. 
balso ir troškimų, nesirūpina 
tautos refkalars. 

"Tifk musų kunigija su ma- 

ža inteligentijos dalimi su liau- 
dimi kalbasi, su ja drauge gy- 
vena. dalinasi vargais ir įspū- 
džiais. Musų kunigija liau- 
dies nepameta ir ne,palieka jos 
vienos tamsioje nežinystėje. 
Jei musų liaudis kenčia nepa- 
laima s, su ja podraug kenčia 
ir kunigija. Liaudis pasijun-| 
ta laiminga, smagu tuomet iri 
kunigijai. 

''Žodžiu tariant, garbingoji | 
kunigija musų liaudį šviečia,1 
■sunkmečiai jį ramina, siu ja j 
podraug kenčia* kuomet tau-1 
tos atiMatos visomis pusėmis 
trk tyko tai liaudžiai — žmo-i 
nėms darbininkams, apdumti j akis". 
Well... Butų puikai, jeigu tik| 

tas butų teisybė. 

ĮVAIRIOS PASTABOS. 

'Tėvynėje" pranešama, kad 2 d. i 

sausio, šių metu, atsibuvo C'en-j \ 
tralinio Komiteto posėdis Nevv 
/otike. Tarp kitų dalykų skaity- 
ta ir Amerikos Raudojo Kry- 
žiaus laiškas, kuriame pranešama, 
kad Raudonojo Kryžiaus pasių- 
sta lapkričio mėnesyje $25,000.00 
iš Lietuvių Dienos aukų į Petro- 
gradą per Amerikos ambasado- 
rių Francis ir kad minėti pinigai 
gauti Petrograde 16 d. lapkričio. 

Nors Raudonasis Kryžius buvo 
nutaręs siųsti tik po $25,000.00 
j mėnesį, tačiaus Centralinis Ko- 
mitetas šiame posėdyje nutarė pa- 
reikalauti dar syk j, kad butų iš- 
siųsti visi pas ji esantieji Lietu- 
vių Dienos piiiigai, nurodant, tarp 
kit-ko, kad, prasidėjus Rusijos 

revoliucijai, tarp tremtinių yra 
begalinis skurdas, nes Rusi- 
jos dabartinė valdžia neduoda 
visai pašal[)os. 

Iš to matyt, kaip buvo ir yra 
nepatuoti nekuriu politikierių už- 
metimai, dar am i Centraliniam 
Komitetui. 

"Laisvė" praneša, "kad Ameri- 
kos socialistai nutarė surinkti čie- 
l.i milijoną doliarių varymui agi- 
tav.ijos laike ateinančių politiškų 
rinkimų. Kuo savęs "Laisvė" 
prideda: "Šioje šalyje męs turim 
kelis, milijonus (?) socialistų ir 

simpatikų. Žinoma, kiekvienas 
jų paaukaus po doliarį. Drau- 

įgai lietuviai, pradėkim!" 
Tokiam pakvietime pasidarbuo- 

ti savo partijai nėra nieko blogo. 
Vienok pažymėtinu yra tas, kad 
niekuomet neteko patėmyti pana- 
šaus pakvietimo prie aukų Lietu- 
vos laisvei įgyti. O kaip ten r.e- 

butų lietuviams, kad ir "drau- 
gams", Lietuvos laisvė yra, ar 

bent turėtų buti, bent šiek-tiek 
svarbesnė už Amerikos Socialistų 
partijos politiškus rinkimus, iki 
kurių yra dar nuo vienų iiki tri- 

U..;..«nxohu. 

X 'vi • v Laiskas įs 

Rusijos. 
i 

»i v y 
Jeigu spręsti iš laiškų, kurie 

pastaruoju laika* ateina iš Ru- 
sijos, tai žmdnių gyvenimas ten 
yra sunkus. Laisvė yra gera, 
liet kuomet ji yra mieron, gi 
Rusijos tamsus žmonės apsigėrę 
jos 1k» mieros ir daugeliui ji jau 
pradeda karčiai atsirūgti. 

Keletą žingeidžių pastebėji- 
mų apie tai rašo ip. K. Žcronas 
iš Pietinės Rusijos, pirmiaus bu- 
vusrs Chicagoje, — rimtas vy-, 
rūkas, išvažiavusi'. Europon dar 
prieš ik a/r ę ir dabar esantis Ros- 
tove. 

Tarp kito, jis pastebi, kokia 
permaina "pasidarė ir su Lietu- 
viu pabėgėlių komitetais: kol 
Central i tirs komitetas juos vcctė 
— buvo es;j neblogiausiai, kai 
užstojo "laisvė"ir agitatoriai pa- 
ėmė kcanitetus j savo rankas— 
uie'ko nebeliko. 

Žemiaus seka iingetdesnčs iš- 
traukos iš Žerono Jaišlco: 

* * 

"Nežinau, ar paimate mano 

laiškus, ar cenzūra juos sunai- 
kino. Daug !kq buvaln įrašęs apie 
Lietuviu pabėgėliu šelpimo ko- 
mitetus. Ir dabar dar parašy- 
siu. Dabar Lietuviu komitetas 
Rostove, greičiaus skriaudžia 
lietuvius nekaip šelpia. Cerei- 
kalo ant komiteto diurių išikaba 

"nu'keuntėjusiems nuo karo lie- 
tuviams šelpti". Labai rengės j 
visi nuplėšti j.'j, tik labai augštai 
pakabinta — vargu pasiekti be 
/kopėčių. 

"Dabar matai "nauja tvarka." 
Atvažiavęs iš Petrogrado revi- 
zoriais, bedarydamas reviziją, už- 
sakė, kad Skhme įmokės po 3 rub- 
lius, tai prigulės prie balsavimo 
rim'kimuose valdybos [pirmiaus 
mat Ceaitralinis Komitetas sky- 
rė valdybą sulyg to, !kas jo ma- 

nymu, geriausia 'galėjo darbą at- 

'li'kti, o dabar sulyg "'naujos tvar- 

kos," patįs 'pabėgėliai esą turi 
paimti šelpimo darbą j savo 

rankas]. Taigi, kas įmokės 3 
rub., tai, sakė, bus draugijos na- 

rys. Greitai apie šimtas žmonių 
užsirašė ir sudėjo po tris rublius. 

"Aš, kaip visada, myliu prigu- 
lėti prie draugijų, bet dabar nei 

trijų rublių neturiu. Paklausiau, 
ar negalima dalimis išmokėti. 
Atsakė — kodėl ne. Aš vieną 
rublį turėjntt ir tą daviau; mane 

užrašė. Laimingas, kad tik vie- 
ną ru'blį turėjau, <ba kas ir tris 
davė, tai vis viena pražuvo. 

"Netrukus atsirado koks kalbi- 
minikas ir vėl sušadkė susirinki- 
mą. Aiškino, kad esą balsą ne- 

reikia pirkti ir kad visi pabėgė- 
liai gali balsiuoti — ar Įkas mo- 

kėjo, ^r ne. Žmonės pradėjo | 
klausti"O ant ko mus pinigai 
nuėjo, \ką sumetėjome — tiri s 

šimtus 2V Tai tas kalbininkas tik 
nusijuokė' ir taip paliko. Tai 
matote, kas meklerystės lietuvius 
mokina. 

"Iš pat /pradžios komiteto pir- 
minifikiu buvo kunigas, bet tvar- 
ka ikomitete buvo niekam netiku- 
si. Žmonės rugojo. Centralinis 
Komitetas ji prašalino. Potam 
Komiteto prižiūrėjimas buvo su- 

sidėjęs iš gerų inteligentų; bu- 
vo daktarai, aiieierai ir agrono- 
mai. Jie buvo komiteto darbą 
sutvarkę mjpip'!1 reikia. Bet štai, 
tvžėjo revoliucija, t. y. taip va- 

dinam/ "laisvė". Pabėgėliai pa- 
tis dabar. išrinko sau Ikomiteto 
valdybą -et tai vieni "Kriti kori ai"' Jpr į ... 
— kai cinko ttlaunrai, ai si akli, 
kaip šuliniai, *niei:o nesupranta 
ir šelpi m^j)abėcėlių darbas žlun- 
ga: ui fflr tif* kurie išsiagitavo 
vienas kitą j valdybą — tai da- 
bar jiems, gerai eina. 

Pereit^metą vienas suvalkie- 
tis M—č%*s kartu sn manim gy- 
veno ir nu j& vaiikai prieglaudoj 
buvo. Pernai jis bėgo pas visus 
pabėgėlius, bisn.'tavodamas: 

—Eikim, esą, išmuškim prie- 
glaAidos vedėjus, išdaužykim lan- 
gus, kad vaikus blogai laiko. 

Tuomet aš jam aišddndavau, 
kad rimtas žmogus tuom užsiimti 
negali. Šrėmet jis [si agi tavo sa- 

1 J-.1 t- l't.. 

GAUDIMO SLĄSTAIS SEZONAS. 
Žiemos laikas — tai gaudymo slastais laikas. Yokietys jau pasigavo mešką j slastus ir 

kiti slastai pavidale vokiško šalmo yra užstatyti talkininkams (su taikos pasiulymu). Ne- 
žinia tik, ar talkic.inikai pasijaus. 

dentu. Nauja valdyba paskyrė 
ji prieglaudos prižiūrėtoju. Na, 
ir <labar vyras užganėdintas. Kur 
nebus užganėdintas? Jo vaikail 
dabar gražiai parėdyti, jis pats 
kasdien su prieglaudos vedėjoms 
sau pietus valgo; pernai visų 
vasatrą su žiemine Ikepure išvai- 
kščiojo, o šiemet turi gražią ke- 
purę ir net dvi gražias skrybė- 
les, — kas dabartiniais laikais 
čia didelius pinigus kaštuoja. 
Žodžiu, pernai buvo blogai, o 

šiemet yra gerai — tik mc prie- 
glaudos vaikams. Bobos jo klau- 
sia: kodėl vaikus prieglaudoj 
badu marini; ar ne matai, kad 
kad jie basi. pliki. — "Tai at- 
siimk — sako M—ius, — jeigu, 
tau nepatinlka... | 

Tai, matote, ir nauja tvarka, j 
Kiek čia dabar visokių šunybių, j 
tai nei neaurašysi. | 

'-1* '— '" 

Apie Rusijos laisvę". 
"Dabar, žinote, pas mus lais- 

vė didelė — didesnės ir visam 

pasaulyj nėra, bet jaJiv pradeda 
ta laisvė kitiems ir šonais lysti. 

Ir mano draugai lietuviai, 
džiaugiasi, laisvės sulaukę, o kur 
dievotes-nis, tai sako: 

—Ačiu Dievui, dabar tai bent 
visi lygus esam... 

Bet navatnai jie tą lygybę su- 

prainita; tamsus žmonės mano, 
•kad ve imsim visiką išsidalinsim 
ir busim visi lygus. Darbininku 

padėjimas, iš paviršiaus žiurint, 
lyg pasigerino: darbo valandos 

saltiunupėjo, bet kas iš to? Fir- 
ma marškinius galėdavai už rub- 

Ij nusipirkti, o dabar ne iuž jo- 
kius pinigus ■niigaili gauti; pirma 
batai būdavo 8 rubliai, o dabar 
120 rubliu; kepurė būdavo i rulb- 

lis, o dabar 20 rublių, o žieminė 

geresnė tai ir 100 rubliu. Tai 
ir gerumas. Tai ir džiaugkis 
žmogus. Labai daug žmonių vi- 
sai maršlkinių nedėvi. štai prie 
ko męs prisigyvenome, nes tarp 
Iii udies, tamsių žmonių lais- 
vė labai staigiai išsi- 

plėtojo ir visas gyvenimas pa- 
iro. Ir ko norėt? Ana, francu- 
za buvo kur kas labjau už rusus 

susipratę, o ir tai daug metų | 
ėmė, kol jų revoliucija nuskatni- j 
no. Bet rusai iš franeuzų revo-1 
liucijos. matyt, nieko nepasimo-! 
kino: pas mus juk daug asilų; 
ii tamsuolių, arba puskvailių, o 

dabar toki daugiausia ir pirmyn 
išlenda, mes įkas daugiau rėkia, 
t ) tamsus žmoneliai ir įklauso. 

Atsiųsk t man marškiniu, jci- 
£U galite, nes čia nei už pinigus 
negalima gauti joūci 11 drabužių ; 

duonos svaras 30 ka>p. Kas bus' 
tolinus. — pamatysime, bet šią-1 
dien man yra blogai begalo. 

K. Žeronas. 

SKAITYKITE 

IR 

PLATINKITE 

MARGUMYNAI. 
DĖLEI UŽSIDĖJIMO MOKĖS- ! 

ČIŲ. j 
K e nu o s h a, W i s. — Gerb.1 

Reda'kcija; — Matome iš laik-j ' naščių, kad mušu broliai Lie- 
tuvoje ir kitose Europos šalyse' 
dirba išsijuosę Lietuvos nepri-Į 
gulmybei. Iš laikraščių taipgi! 

I matyti, 'kad lenkai dirba išsijuo- 
sę, kad Lietuvą sau pasiglemžti. 
Jie pinigais užpylė kur reikia, 
v;-.ro kenksmingą agitaciją visur į 
ir nekuriose šalyse apie Lietuvos 
reikalus visai tylima. 

Visi Amerikos lietuviai turi 
kaip vienas vyras subrusti tuo- 

1 

jaus. Stokime talkon su mus y 
broliais Europoj, kad pagelbėti 

į išgavime Lietuvai laisvės. In- 
žinieriaus Naruševičiaus suma-j 
nvmas, kad visi lietuviai užsidėtu j 
iš liuoso noro mokesčius, kiek 
kas gali. yra vienatinis mums iš- 
ėiimas. Uet '"Lietuva" teisingai 
taipgi pastebi, kad šitas didelis 
darbas butu visu tikini lietu- 

vių sutvarkytas, ba be tvarkos 
ir visų susitarimo męs nei pusės 
nepadarysime, ką galėtum pada- 
ryti gerai susitvarkę. 

Tegul lietuvių vadai susitvar- 
ko ir plianus apdirbu o męs, liau- 
dis, eisime paskui juos ir prisi- 
dėsiu! da'rb:: ir pinigais. 

Mikšių Juozas. 

APIE ĮEIGOS TAKSUS. 
C 1 € v e 1 a n d. O h i o. Gerb. 

'Redakcija: Meldžiu paaiškinti, 
apie naują Įstatymą kaslimk "In- 
icome Tax". Ar (kiekvienai turi 

išpildyti ir paduoti blankas ir .pa- 
rodyti. kiek jis uždarbio turėjo? 
Aš uždirbu S18.OO į_ savaitę. J. K. 

A t sa k y m a s. Jairns nereik 
išpildyti nei paduoti "Income 
Tax" (Į eigų Taksų) blankos. 
J statymas sako, kad valdžiai turi 
paduoti išpildytas blankas tiktai 
tie, Ikavrie laike 1917 metų turė- 

jo daugiaus negu $1,000 Įei- 
gos — jeigu jis (nevedęs, ir dau- 
giaus negu $2,000,—jeigu jis 
vedęs. Kitais žodžiais kalbant, 
nevedusis. jeigu jis uždirbo 1917 
nedaugiau* kaip $1,000.00, arba 

vcdusis, kuris uždirbo 1917 metais 
nedaugiaus, kaip S2.000.00, gali 
visai ant šio naujo "Income Ta\" 
jstatymo nepaisyti, nes tokių as- 

menų jis nepalyti. 
Adv. B. K. Balutis. 

BELAISVIAI ŠAUKIASI 
PAGELBOS. 

So. l> o s t o n, Mass. — "Ke- 
leivio" redakcija prisiunčia mums 

sekanti laišką, rašytą lietuviu 
belaisvių komiteto Stargarde im 
Pommern. V okietijoj: 

•'Paeidami daugiausia iš užim- 
to krašto ir todėl negalėdami 
gauti nei mažiausios pagel'>os iš 
savo giminių, męs. nesenai or- 

ganizuoto komiteto nariai, at- 
sišaukiame i tamistą sulyg vi- 
suotino susirinkimo nutarimo. 

(laimingus mūsų šalies žmones, 
Į kurie dėl savo nesveikatos, kaip 
'antai žaizdų, džiovos ir kitokiu, 
'ligų. Imtinai reikalauja dau?i'.u 
maisto. 

(Cenzūros išbraukta.) 
Bent kas iš valgomųjų 

daiktų tautų didelė pageiba ir tuo- 

jaus butų išdalyta tarpe tų, ku- 
riems daugiausia reikia. Kadan- 
gi tiesiog7 iš Suvienytų Valstijų 
maisto siųsti negalima, tai jųs 
galėtumėt užsakyt siuntimą iš 
kokio nors Belaisvių Šelpimo Ko- 
miteto Londone, Anglijoj. (Vie- 
nas toks komitetas randasi 
Chesham House, London, S. \V); 

Jeigu Tamista negali pagel- 
bėt mums pats, tai malonėk pa- 
bamdyti užinteresuoti apie mus 

kdkj komitetą arba partiją. 
Iškalno tardami ačiii br tikė- 

damiesi. ka»d musų atsišaukimas 
nebus -paliktas be maloningo 
Tamistos apsvarstymo, męs pa- 
siliekame su pagarba, 

Prez. Kavaliauskas, 
Sellcret. Saltonas, 

Komiteto nariai: 
M. Tamulanis. 
Y. Radinis, 
A. Švilpa. 

OŽKOS VIETOJ KARVIŲ. 
Jau niuo 'keliu metų Suvienytų 

Valstijų Žemdirbystės departa- 
mentas kalbina mažus farmerius, 
'neįstengiamiems 'karvių laikyti, 
lai'kyti ožkas, kurių užlaikymas 
daug pigesnis negu karvių, o jos 
duoda taipgi gana didelę jų lai- 
kytojau naudą, o (kas svarbiausia, 
kad ožkų pienas yra vertesnis 
negu karvių ; jis yra ir daug mai- 
štingesnis, daugiau turi riebumų 
už karvių pieną. Ožkai nereikia 
nei specialių tvartų, ji gali gy- 
venti ir šunų ifoudelėj. 

Karvės užsikrečia džiova ir sa- 
vo pienu gali žmones, ypač vai- 
kus. užkrėsti, ožkos gi džiovos 
neturi, įpienas jų visuomet liuo- 
sas nuo limpančių ligų pėrų, to- 
dėl jis kur kas vertesnis už kar- 

vių pieną. ,Karvių pienas priima 
padalinius, nemalonius kvapais, 
ant ožkų pieno nei maistas, nei 
pašalimos aplinkybės jteikmės ne- 

turi. Vaikams ožkų pienas yra 
per riebus, bet riebumą vande- 
niu galima numažinti. 

J )aujgiau5»ia pietto ožka duoda 
l^o trečiam gimdymui. Per pir- 
mus tris mėnesius po apiturėji- 
m'iti ožka duoda >o 2 kvortas pie- 
tio į dieną, pasikui tas ■pieningii- 
mas euna mažin, bet visgi išpuo- 
la ne mažiau kaiip po ^eną kvor- 

tą. Kadangi toms išlaidvns, ko- 
kiu reikia karvės užlaikymui, ga- 
lima užlaikyti 7—8 ožkas, tai iš- 
puola, kad ožkų nauda yra ne 

mažesnė už naudą, kokią sutei- 
kia karvė. Dėlto turbut Lietuvoj 
neturtingi žydai ir laiko ožkas 



Keletas Politiškų Minčių. 
Kiek męs gyvenome mušu iš- 

I ei v i joje Suvienytose Valstijose, 
atliekas iš mušu seniausių cnii-j 
yranti) nepamena tokios 
savaitės kaip praėjusi. Dar 
r.'.gkad taip nebuvo rašyta apie 
Lietuvą, niekad taip nebuvo 
iluosnųs amerikoniški laikraščiai 
duoti vietos minėjimui apie Lie- 
tu\ą. Pirmasis mėginimas kal- 
bėtis apie santaiką tarpe Rusijos 
laikinosios bolševikų valdžios ir 
kaizerio atstovų vėl iškėlė pa- 
saulinei! svarbon tnusų senovini 
miestą Lietuviškąją Brastą. Ne- 
tik amerikonų, l>et ir viso pasau- 
lio laikraščiai aiškiai ir gražiai 
[ ?j ištaria Lietuvos vardą. Vieni 
(pasirodo kuogražiausiai ipažjstą 
Lietuvos istoriją, kiti tyčia ar- 

ba netyčia (tų terpe Xe\v Yorko 
"TrrNune" su savo sandarbinin- 
ku,*^. Stmonds) nusiduoda visiš- 
kai nežiuėliais ir lietuvius at- 

randa.... slavais! Atėjo valanda 
tarp-tautiskos valstijų darbyme- 
tės. Įkurtą va'ar.dą. męs žinojom 
ateisiant, — ir jeigu ji dabar dar 
nfcbus pilnai prisiartinus, tai vis- 
tiek ji ne <tvž jurių-marių. 

Ką mums, lietuviams, ši va- 

landa reiškia? 

Buvo laikas, kuomet amerikie- 
čiai lietuviai visas savo pajiegas 
buvo įtempę šelpimu' nukentėju- 
sių savo 'brolių dėl karės. Tas 
(reikalas dar nepraėjo, bet tai ir 

Ikitas prasidėjo. Mūsų toliau- ma- 

tantieji visuomenės vadai jau nuo 

■prasidėjimo karės šaukė į Ame- 
rikos lietuvius, kad reikia rengtis 
ir j politišką darbą. Buvo nuro- 

dinėjama, kad pareis laikas, kuo- 
met rei'kėg rmums turėti (politikos 
reikalams pinigus, o įpric to su- 

vienytą Atneri'kos lietuvių poli- 
tišką s»pėką. Siias la'.kas jau atė- 

jo. Ar rado mus prisirengusius? 
Taip,- -isdalies. f'alei parti- 

ja" męs esame savo spėkas suor- 

ganizavę. P>et dar nėra atlik'as 
paskutinis žygis, — tai visų lie- 

tuviškųjų partijų bendras pi i anas 

linkui Lietuvos reikalavimų. Nei 
pinigų Lietuvos politikos reika- 
lams męs neturime. Šitas žygis 
reikia būtinai ir nevilkinant at- 

likti. 

Musų trįs stambiausios parti- 
jos: tautininku, katalikų ir so- 

cialistų šiais metai3 pusėtinai su- 

stiprėjo. Tam pagelbėjo pati ka- 
rė. Niekas'taip nesukelia ;autų 
ir partijų politiškojo upo, kaip 
!kokios-no;s didelės pasaulinės ar 

vajlstijinės pervartos. Bet norė- 

damos istorijoje sulošti nors kiek 

žymią rolę ir sav> tautos ar vi- 
aos žmonijos ateities pagerinimu** 
savo triūso trupinėli pridėti, pa-- 
tijos negali pasiganėdinti tik sa- 

vo sriaittro ttoevalo gyvenimui. Rei- 
kia išeiti drąsiai aikštėn ir jung- 
ties į armiją žmonių, savo tautos 

ateitį budavojančių. 
Ko reikalauja lietuviai tauti- 

ninikai? Laisvos demokratinės 
Lietuvos. Ko reikalauja lietuviai 
katalikai? Jie reikalauja irgi tais- 

t vos demokratinės Lietuvos, Ko 
reikalauja lietuviai socialistai? 
Suprantama, kad ir ji? geu *ia 
laisvos demokratinės Lietuvos. 
Visiems lietuviams reikia laisvo 
kultūrinio gyvenimo, laisvo są- 
žinės ir religijos žodžio, laisvo 
politiško lauko darbininkų įbuvj 
pagerinti ir j u senatvę aprūpinti. 
Reikia liuosybės ir savo teisių. 
Visi męs su tuo sutinkame. 

Kame dar kliūtis? Kliūtis 
j 

siaurame mtiomęiii's gyvenimo 
si; pratime. Yienas-kitas maža- 
dvasis žmogetli-s prisibijo ku-ni- 
gu politikei, kad. girdi, "inkvizi- 
cijos Lietuvon neįvestu". Kam 

[apie tokj apsurdą ir megalimą 
daiktą kalbC-ti? Religija žmonių 

didžiumai yra daiktas reikalin- 
gas. ir veltui prieš tai kovoti. Jei 
ji bus daiktas neteisingas, ta; pati 
savai m i u/įnirs. Niekas neteisin- 

įgas negali amžinai patverti. Jei- 
gu teisingas, — tai veltus gai- 
šinimas laiko ir spėk n. Gi ku- 
■nigų politika. — tai visai nebai- 
sius dalykas. Gyvename dvide- 
šimtame. kritikos amžiuje. Lais- 
va spauda ir laisva visuomeniš- 
ka sakykla yra liaudies rankose 
galingiausia gmlc'ars prieš viso- 

,'kią 'neteisingą politišką. 
Tūli — ir gail daugelis lietu- 

viu kataliku vėlgi drebulį įgauna, 
perskaitę savo laikraščiuose strai- 
psneli apie laisvamanius ir Šliu- 
pą. Išmintingas žmogus {tr- 
iniausiai pareikalautu iš to laik- 
raščio paaiškinimu, ikas tai yra 
laisvamaniai ir kas tai yra Šliu- 
pas. Išmintingas redaktorius vėl 

gi išaiškintų, kad laisvamaniai 
r tautininkai yia visai ne tas pats. 
Pagal i aus net ir tais laisvama- 
niais ar tuo šliiu'pu nereikėtų taip 
baidytis. Suvirs iketuresidešimts 

jmetų nuisų išeivijoje Amt rikoje. 
laisvamaniai dar nei vienos baž- 

'nyčtos nesugrovė, o Šliupas nei 
'vieno kunigo gyvu neprarijo. Ir 
dabar Šliupas nuoširdžiai dar- 
buojasi Europoje dėlei lietuvių 
liuosybės. Jis ir su kunigais ga- 
li rc'kalingą Lietuvai darbą difb- 
jti. l.'e, kurie jo darbą po Ame- 

įrikos laikraščius bando pažemin- 
ti. niekam daugiau neikenks kaip 
tik Lietuvos reikalams. Kuomet 
bus laisva Lietuva, tuomet bus 

i'laisva ir žmogaus sąžinė, laisvas 

|gyvenimas jam savo bažnytėles 
statyti ir savo tikėjimo prieder- 
mes atlikti. -Neatsitiks daugiau 
tokių skerdynių, 'kaip buvo Ken- 
staiciuose ir Kražiiitose. 

Į Musų socialistai Lietuvos po- 
litikoje bene daugiausiai bus 1111- 

klajoję. Jie remiasi tik savo troš- 

kimu, kad Lietuvoje įvyktų so- 

cialistiška tvarka. Tas gerai. 
Bet kas šitą tvaiką jves? Gal 
kaizeris? Gal Lenkijos žada- 

jmasis karaliukas, — bene Austri- 
jos ciesorius? Ga/1 Rusijos val- 
džia, — koki ji ten nebūtų. Ne. 
Tokia socialistiška tvarką jeigu 
ji yra moksliška ir žmonijai pri- 
einama, prieis tiktai per pačius 
Į Lietuvos žmones, kuomet jie sa- 

vo, savistovybę ir padamentariš- 
.k'l gyvenimą įsikurs. Reikia 
laisvės sąžinės, laisvės žodžio, 
laisvės susirinkimų, laisvės n&ni- 
jų, laisvės pariamentarišįko gyve- 
'nimo. Tuomet socia'lė tvarka 
gerinsis ir tobulimsis. Jeigu ap- 
linkinės vailstijos staiga prisi- 
artins įprie ko 'nors panašaus, so- 

cializmui, tuomet jisai ir Lietu- 
vo bus lengviau įkūnyti. Ant- 
raip, prisieis p angy vemt i tokias 
stadijas, kokias pergyveno \ isos 
kultūrinės tautos. Nieko negel- 
bės prastus žmonelius baidyti- 
buržuazijos baubu. Vietnu šuo- 
liu nenušoksime į idealizmo ga- 
dyne. arba, kaip sako musų prie- 
žodis: veršiuku nebliovęs, jau- 
čiu nebauibsi. 

Kuropos lietuviai jau nuo ka- 
rės pradžios didelės viltis dėjo 
ant savo brolių amerikiečių, kad 

jie, liuosybes žemėjo gyvendami, 
galės daug 'ko pagelbėti išgavi- 
mui Lietuvai liuosv'bčs. Jie ta- 

me dilkviai apsivvlė. Mes visa 

tą laiką praleidome tik vieni il<i-1 

tų klaidas 'išritinėdami, kiek-j 
vienas savo partiją aivgstiivdami, 
o Lietuvai iš to maudos — nei 
šiūpš! Ką stambesnio padarė, 
tai padarė Europos lietuviai, 
nors gyvendami įprie tūkstantį 
>ykiu sunkesnių sąlygų. Jie pa- 

Idarė keletą labai stambių žygių 
Rusijoje, jie dirba dejuodami po 
kaizerio letena, jie judina užsie- 
niu politiškas centrus. Jau ain- 

trą sykį męs išgirstame ameri-| 
kon'.dkoje spaudoje (am(ra sykį 
tik pereitą nedėMienj) visų lie- 

tuviškų partijų balsą iš Stockliol- 
ino, kad lietuviai reikalauja ne- 

prigulmingos Lietuvos! Salkyte 
si'ko :girdėkite kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaite, ko męs reikalauja- 
me !... 

Męs j tokius brolių europie- 
čių balsus ir darbus mažai atsi- 
liepiame. Kaip męs dabar at- 

siliepsime? Ar ir vėl tunosime 
ranikas sudėję? Ar ir toliaus 
klausysime hysteriškų šukavimų 

Kaip įvyko Rusijos Revoliucija. Rašo Hy pati ja Ičienč-šliupiutė. 
(Tąsa iš pereito numerio) 

Ir visa tai darėsi Petrograde; 
kiti miestai išrodė rantus- ir b'g 
aežrnojo, kas -darėsi jų sostinėj. 

Po to pradėjo ateidinėti ži- 
nios apie nepaprastus dalykus 
Pasaikota, kad du pulkai atvyko 
ir i{>crėjo žmonių pusėn. Pirmas 
pulkas, kuris padarė pradžią va- 

dovystėje, buvo Volvniaus pul-' 
kas, kuris nusiuntė savo delega- 
tus ipas Durnos .prezidentą Ro-j 
dzianko, klausydamasi jo nuomo-j r.ės ir patarimo, o jisai, Rodzian- 
ka. palaiminęs juos. liepė eiti I 
jiems pirmyn, už žmones. Jie.; 
Volvniaus pulikas, buvo vadai, o! 
ji os pasekė ir kiti pulkai. Kele-! 
tas puiku trupučiuką pasimušė. 
pirm negu pasiduoti, bet nefrru- 
• its prisidėjo net jeigu jų aii- 
c'crai atsisakė sylkiiu su jais eiti. 

Tr tokiu bildu kiekvienas mo- 

mentas darėsi vis karštesnių, 
kuomet pradėjo platintis garniai, 
ked jau iketuri, paskui septyni, 
paskui keturiolika ir pagalios net 

keturiasdešimts pulkų perėjo lais- 
vės pusėn. 

Ne\galuna ir išreikšti, kaip sma- 

gu buvo išeiti ant gatvių, susi- 
maišyti su miniomis ii daboti, 
kaip nauji kariumenės pulkai 
viens po kito atvykdavo iš a/plin- 
kin'ui miestelių. Žmonės sukau- 
davo ir Šaukdavo "Ura! Ura!/' 
— be paliovos ir be galo. 

Tik štai staigu automobiliai 
užtvenkino gatves, veždami Rau- 
donojo Kryžiaus seseris ir ka- 
reivius, studentus ir studentes ir 
darbininkus — so 'raudonomis 
vėliavomis, ant kurių buvo įvai- 
riausių parašų, kaip pavyzdžiui:; 
"Salin su sena valdžia!," "Lai gy^ 
vuoja Laisvė" ir t.t. O karei- 

( 
viai šaudė iš visų pusių augštyn, 
Į orą. Nieko nebiurvo organizuo-Į 
ta; kiekvienas darė, kas jam pa-, 
tiko; kareiviai jau pasiliovė sa-1 

liutuoti (garb<* atiduoti) aficie-. 
rams; kiekvienas dabar kitaip Į 
kito nevadindavo, kaip 
tik "tovarišč" (draugas) ; karei- 
viai ir civiliai buvo geri a u silivose 
sątikimuuos; męs visi jautėme, 
kad kareiviai Ičia 'buvo musų 
apginimui. 

po mušu party visikuos kis lai'k-l 
raičius. Kaip aki/ męs paro- 
dysime, kuomot. Paninis grįžus 
Lietuvon, užmes, jog męs buvo- 
me kurti Lietuvos reilkalams? 

Kuomet męs tokiame letarge 
miegame, mušu priešai nesnau- 

džia. Jie jau taip jdrysb. kad 
savo sudėtais ;/pinigais užperka 
įtekmingiausią .spaudu, idant pri- 
rcdiiK-tu, jogei Lietuviai yra tie 
•patįs slavui, kaip ir Len<kai. Ši- 
tas Lietuvos naikinimo darbas 
tai'p toli jau nuėjęs, (kad Lenkai 
jau stcliuoja čionai Amerikoj pa- 
daryti žemla'pius, kuriuose Lie- 
tuvos jau nėra, 'bet už t:'.i Su- 
valkai, Vilnius, Gardinas, Kau- 
na ir net Kuršas,'— esanti išti-| 
sa Lenkija!... 

Kad tani pasekmingai atveikti, 
reikia miusu (politiškas spėikas 
veikiai suvienodinti. Kitaip mu- 

šu visu partijų veikimas, visas 
mūsų 40-metinis poli t i ši!-: a s bren- 
dimas Amerikoje 'bus nuėjęs ant 
nieko, Šitų ir panašių svarbių 
reikalų apkalbėjimui, berods, jo- 
kiu budu negalima apsieiti be 

visuotinojo seimo Amerikoje. 
J. O. Sirvydas. 

Duma — visas centras. 

Durna tapo centru visako. Ta 
dalis miesto, kur randasi duma, 
taip tapo užgrūsta karei- 
viu. civiliu žmonių, automobiliu, 
arklių ir kanuolių, kad negalima 
buvo pereiti. Ir Dievo maloni 
buvo. kad Duma tapo pripažinta 
centru. Čia bile vienas, turintis 
reikalą, kreipėsi; čia kiekvienas 
naiuias perėjusis žmonių pusėn, 
pulkas vyko gauti Rodzian'kos, 
Durnos prezidento, palaiminimą. 

Visi trau'kė Dūmon. Visi, ku- 
» 

# rie buvo kareivių ir darbininkų 
suareštuoti, būdavo vedami Dū- 
mon ir paliekami Dūmos ramkose. 
Duma turėjo teisę nuspręsti, kas 
turi but padaryta su kiekvienu iš 
jų. Čia juos užrakindavo, jeigu 
Duma nuspręsdavo, kad jų negali- 
ma 'paleisti lituisybėn. Čia karei- 
viai atvykdavo, mešdamtesi savo 

bagažą. 
Žinoma, ir aš eidavau Dūmon 

Ikasdien ir kaipo "privclegijuota 
vpata". galėdavau įeiti visuomet, 
kada tik norėjau. Bet aš visuomet 
eidavau sykiu su Martynu (savo 
vyru. Red.), nes kitaip aš nie- 
kados nebučiaflj galėjusi persis- 
tumti per žmonių minias. Ant lai- 
mės 'kiekvienas turėdavo didžiau- 
sią paguodonę Durnos Nariams ir 
Martynas, būdavo, ant kiekvieno 
žingsnio šuJkaudavo: "Vyra:, duo- 
•kit kelią jiysų Durnos Nariui" ir 
visuomet minia išgirdusi tai, su 

didžiausia pagarba padarydavo 
jam kelią, o aš, žinoma, laikiaiįvsi 
įsiflcaibiuaisi j jo ranką, kad ko 
gero nepeirsisikirti. Net 'kareiviai, 
būdavo, darydavo mums kelią ir 
rėkdavo žmonėms, Ikad tą patj 'pa- 
darytų. 

Į Bet kaip persimainiusi Durna 
buvo! Ji jau neišrodė, kaip Tau- 
tos Atstovu Bintas, bet buvo pa- 
naši greičiaus j kareivių kazar- 
mę. Kareiviai čia jautėsi pui- 
kiausiai, kaip .namie ir jų niekas 
iš ten prašalinti negalėjo, 'kad ir 
butu morėjęs. Jie atsnešdavo čia 
visiką su savimi — savo asmeniš- 
kus daiktus, bombas, amuniciją ( 
ir kulkasvaidžijuts. Viskas buvo 

duksliausioj 'bet va rikėj ir sumiši- 
mc. 

Policijai nebuvo pasigailėjimo. 
Ir kas valanda jie vis atvesda- 

vo čia naujus suareštuotus asme- 

nis — daugiausiai 'generolus ir 
aficierus, ministerius ir policmo- 
nus. Policmonus išgaudė kaip 
žiurkes ir daug jų gyvastį pa- 
lydėjo ant gatvės. 1<ur juos iš- 
arstė durtuvais kaip šunis. 
Policija vis.'Į tru'kšmą darė ani 

gatvių. Policmonus Sema \ ai- 
džia "buvo prijungusi prie kariš- 
ko departamento ir jai buvo pri- 
sakyta laikytis kol caro armija 
meatvyks Petrogradan. Ir tie 
irebagai darė, kiek tik jie galėjo, 
bet nieko negelbėjo. Jie pastatė 
i] u 1 c m i o tu s (kulkasvaidžius) 
ant namų stogų ir šaudė iš ten 

nelaimingus, nekaltus žmones. 

Jie neišeidavo gatvėn ir nesimu- 
šė kaip vyrams ir kareiviams pri- 
derėtų, bet Ikovėsi kai bailiai ir 
šeškai nuo stogų, pasislėpę. 

( i a t v e N e v s k i j Prospekt 
buvo pavojingiausia vieta, kad 
i* skersai pereiti, nes kulkasvai- 
džiai be paliovos šlavė kulko- 
mis išilgai. Tankiausiai girdė- 
davosi šauksmai "Faraonas. Fa- 
raonas" (taip praminė policmo- 
mus). Žmonės, išgirdę tekį šau- 

ksmą, 'bėgdavo prie sugauto po- 
licmono ir krėsdavo jam kiek tik 
norėjo. Jeigu "Faraoną" sugau- 
davo gyvą ir jis nesipriešindavo, 
tai jj vesdavo Dūmon ir ten pa- 
likdavo; gi kitaip, jeigu priešin- 
davosi, tai ji (užmušdavo ant vie- 
tos, apspjaudydavo, keikdavo ir 

jau negyvą kuną spardydavo i 
visus šonus. 

Policija pagalios, matydama, 
kad ji negali atsilaikyti, pradėjo 
iš savo noro pasiduoti; policmo- 
nai patjs ateidavo Dūmon ir ten 

pasiduodavo. 

Policijos namus sudegino. 
Ant gatvių visur suktirė ilg- 

inis. Visur policijos departamen- 
tus padsgė; policijos archivuose 
išdraskė rekordus ir juos sude- 
gino. Įvairus dokumentai, kiti 

gal nuo amžių seni, tapo arba 
sudeginti, arba vėjai juos išne- 

šiojo gatvėmis, o minios džiau- 
gėsi. 

Suprantama, reik "pasigailėti, 
kad (langelis Svarbiu istoriškų 
dokumentų pražus. Pavyzdžiui, 
dokumentai, palytimieji didžiau- 
sias bylas ir tąsynes už nuosavy- 
|bc šiame distrikte buvo čia siu- 

'krauti. Justicijos departamentas 
taipgi tapo sudegintas. 
Buvo daug kovos tarp polici- 

jos ir minios, kuriai gelbėjo ka- 
reiviai. Išdaužyti policijos de- 
partamentų langai liudija apie 
susirėmimus, šfose vietose Įvyku- 
sius. Vieną .dieną aš atsilankiau 
pas tulą sergantį vyrą ir jo šeimi- 
•ninikė skundėsi mums labai. Ji 
pasakojo, kad vienam jos drau- 

gų, tarnaujančiam policijos de- 
partamente, neleista paimti nei 
•vieno daikto, išskynus samovarą. 
Išrodė net juokinga, kad kas tik- 
tai kokiu nors baidu buvo suriš- 
tas su policija, tai tenai visuo- 
met 'būdavo bėda. Kareiviai įsi- 
lauždavo į tokiais namus, išmė- 
tydavo viską per langus ir, su- 

irnke išmestus daiktus ant gatvės, 
sukurdavo iš jų ugnį. Daugelis 
matracų, lovų, pagalvių, antklo- 
džių "tolki/u budu sedeginta ant 

gatvių. Kartais didelis maišas 
cukraus arba miltų taip pat ėjo 
lauk per 'langą, o susirinkusios 
minios viską ištvarstydavo. 

Vien,-} dieną aš pamačiau mi- 

nią žmonių, bėgančiu linkui tul<» 

žmogaus. Jie tuoj-'.;is pasipildė 
jj ant žemės, apjieškojo jo ki- 
šenius ir neikaltai išrodanti ri- 
šulj, kur] jis savim nešėsi. Bet 
pasitaikė taip, kad šisai vyras 
nebuvo '"Faraonas" neigi ;is tu- 

rėjo prie savęs bombų. 

Pasitikimas pulkų. 
Nepaprastai smaiM.i buvo tG- 

iiyti. kaifj) vis -nauji pulkai atci- 
lavo Petrogradan. O dar ž. i n 

geidžiau buvo matyli juos su- 

stojant ir 'kuomet jų komandie- 
iai kreipdavosi prie jų su pra- 

kailboniis, o žmonės aplink sto- 

."•davo, laukdami, ką kareiviai 
•>ada*ys. 

Martynas buvo taip sujudęs ir 
■įsikarščiavęs šiomis dienomis, 
;ad panašiuose atsitikimuose, jis 
vvkdavo .prie pulko komandie- 
iaus automobiliaus, atsistodavo 
:iu jo ir laikydavo prakalbas, 
ragindamas pulką stoti žmonių 
>usėn». Visi paprastai rėkdavo 
'Cra!" net iki nržkimo ir žerda- 
vo kepures oran. 

Kiekvienas turėjo prisisegęs 
raudoną 'kokardėlę prie švarko, 
> ore tik mirgėdavo nuo skepe- 
taičių ir skrybėlių, kuriomis žmo- 
nės mosuodavo. Martynas ir 
Rodzianiko važinėdavo po miestą 
automobilium ir laikė kareiviams 
prakalbas. Martynas vieną die- 
ną pasakė septyniolika prakalbu, 
o aš apie tai nieko nei nežinojaai 
net iki rytojui. 

Vieną dieną aš mačiau gražu 
atsitikimą. Didelis būrys junkerių 
t. y. jaunų vyrų, kurie mokinasi 
ar,t aficierų, dalyvavo parodoje. 
Būrys jaunų merginų susigriebė 
rankomis viena su kita ir padarė 
ratą aplink junkerius, padaryda- 
mos tartum gėlių vainiką aplink 
jaunus karininkus, kurie tuom 

laiku maršavo. Labai gražus bu- 
vo reginys, žiūrint, kaip šitos 
jaunos merginos džiaugsmingai 
šoko aplink junkerius. 

Tarp armijos ir minių buvo, 
taip sakant, tyli sutartis. Iš kur 
Itas broliškumas, meilės jausmas 
taip staiga atsirado, aš to nega- 
liu suprasti. Išrodė tartum męs 
visi buvome staiga užhipnotizuo- 
ti. Išrodo lyg viršgamti^ka jie- 
ga sukėlė pas juos visus vienodus 
jausmus kaip sykis tinkamu lai- 

ku. 

Kiekvienas momentas buvo 

žingeidus, uždegantis, nes vis 

nauji atsitikimai j vykdavo kas 

minutą. Revoliucijonieriai dali- 
no plakatus ir lipdino juos ant 

sienų. ^NTinia, kai pasiutusi šoko 
prie vieno, dalinusio tokius pla- 
katus — (kiekvienas norėjo JŲ 
gauti, ir man gaila pasidarė tų 
nebagėlių, įkurie juos dalino, nes 

minia paprastai juos gerai ai- 

trindavo: kiekvienas stumdydavo- 
si, grusidavosi, (rėkė, spiegė, kad 

jų gauti. Po to laimingasis, ku- 
riam pasisekdavo gauti tokį plia- 
katą, bėgdavo šalin s>u pliakatu, 
kai katinas su pagauta >pele. 
Žmonės j j tuojaus apsupdavo ir 

klausydavo naujienų, kurias tas 

vyras, ar mergina skaitydavo už- 

dusę. Aš patėmijau, kad Durnos 
atstovai su panašiu žingeidumu 
stvarstydavo tuos pliakatus Dū- 
moje — visi išrodė lyg užsidegę, 
sujudę maži vaikai, bėganti pas- 
kui agentą, kiuris dalindavo tuos 

pliakatus, arba buletinus. 

Areštai. 
* 

j Iš Cars'kojc ^elo, kur via iJa 
ru palocius ir k u r gyveno tuo- 

met'carienė su šeimyna, tapo ipa- 
siųsti ikarciviai Į Petrogradą iš- 

šaudyti sukilėlius. Jie gal l>ut 
su tuo tikslu išvažiavo iš Carsko- 
jc Selo, bet kaip tik jie atvyko 
Petrog'radan, tai jie tuojaus su- 

sijungė su tais, kuriuos jie tu- 

rėjo šaudyti. Ir taip šita istori- 
ja atsikartojo sykis po sykio. 

Kaip tik kiti miestai sužinojo, 
•kas atsitiko čia pas mus, pasipy- 
lė pasveikinimai ir jie pripažino 
naują provizionak; valdžią, susi- 
dedančią iš Dūmos narių. 

I )attgybė "didelių žmonių" ta- 

po areštuota ir atvesta Dūmon. 
IDidesnė jų dalis tapo paleista; 
nekurie ministeriai 'r t.t. yra pa- 
sodinu kalėjiman, bet vargiai ku- 
riam jų gręsia mirties bausme. 
Ariu Dievu:! Žmonės, čia šiuom 
laiku neturi kraujegeringų pa- 
linkimų ir tas vra stebėtina. Pa- 
prastai laike 'revoliucijos dauge- 
liui žmonių galvos nukrinta nuo 

pečių, bet Rusija yra civilizuo- 
ta! 

Petrogrado mitropolitas Piti- 
rim buvo suareštuotas, bet jį pa- 
leido. kuomet jis prisiekė, kad 
daugiaus jis •neintriguos prieš nau- 

ją valdžią. Tuoni lauku jis pasi- 
traukė nuo savo vietos ir nepil- 
dys savo dvasiniu pareigu, kaipo 
mitropolitas. 

Tai Pitirimas buvo, ką leido 
pastatyti kuikasvaidžius ant visų 
cerkvių. 

Iš Ičo veikimą 

Martynas labai retai yra namie 
šiais laikais, nes jis turi labai 
daug darbo. Laike revoliucijos 
iekas nieko nedarė, apart Dūmos. 

Męs per tas dienas nevirėm, nei 
skaitom, nei valgėm, bet eida- 
vom miestan pažiūrėti, kas nau- 

jo. 
Vyrai, kuriuos išrinko mini- 

sterials. nemiegojo kiaurai per 
apie tris dienas ir naktis ir jie 
buvo baisiai r.uvargę ir išblyško, 
— nebagėliai! Martynas taipgi 
daufr dirbo: jis buvo Durnos Iž- 
dininku ir prižiūrėjo abeltn 
tvarką Dūmoje. Daugelis žmo- 
nių ir kareivių Durnoje tiesiog 
nuolatai apsigyvendavo: arbatą 
ir sandvičius dalina ten visiems 
kiekvieną valandą. 

Apart to, Martynui prisiėjo at- 
likti daili; kitokiu svarbiu reika- 
lų: jis buvo apsvietos mi- 
nisteriu per tris dienas, nes jam 
pavesta tomo apimti visu mi- 

nisteriją, kol neatvyko iš Mask- 
vos paskirtasai Apšvietos minis- 
teriu Manuilovas. Tat atvykus, 
Martynas perdavė visą "il/iabą'' 
jam. Dabar jis yra Apsvietos 
Ministerijos komisijonierium, t. 

y. jis, sykiu su kitni komisijonie- 
rium KovaJevsdiiu, yra artymiau- 
si Apsvietos Ministerio patarėjai 
su vice-ministerių teisėmis. Jis 
taipogi paims į savo rankas Ale- 
ksandrovską Licėjų ir kitas Im- 
peratricos Marijos mokyklas ir 

prijungs jais prie Apsviltos mi- 
nisterijos. Tai yra pusėtinai 
svambus darbas, su kurio sitiurk- 
rienomis vienok aš neesu apsipaži- 
nusi. Jis ir toliaus pasiliks Dū- 
mos nariu. Martynas nenori bū- 
ti formai i šku Yice-ministeriu, nes 

tuomet jis turėtų pasilitiosuoti 
iš Dūmos Narių.*** 

Prierašas Balandžio 
i 3-2 6. — Šis laiškas buvo para- 
šytas apve du mėnesiu atgal, bet 

vienas'I6šio1*' Laikraščio Leidejj u? 
Pirkite šio laikraščio Bendroves Šerų, tai busite vienas jo leidejų. 

Vienas Šeras $10.00. Dešimts Šerų $100.00. Norėdami platesnių žinių, rašykite į 

"I IPTI IV A" 8,4 w- 33rd St" CHICAGO, ILL. 
4 4 V-J T A V. Telephone Drover 7184 



jki šiolei aš jo neišsiunčiaur. Ti- 
kiuosi jus jj gausite. Aš šven- 
čiau Velykų šventes [sulyg vie- 
tinio papročio] keturias dienas 
ir -pasekmėje jaučiausi pavargu- 
si ir serganti. Matote yra dide- 
Jis sikirlaimas, jeigu vieton vienos 
dienos tti-i švęsti keturias. 

MarČius [Martynas] yra nepa- 
prastai užimtas ir aš negaliu su- 

įprasti, kaip jo sveikata gali ište- 
sėti po tokiu spaudimu. Jis išrodo 

labai i>ba»Us. Taip pat ir aš. Oras 

yru la-bav blttgaą, o miestas išro- 
do bį.':.;: iai. Jau man '..uslbodo 

jis. 
M a r t y no I c o p r i c r a š a s.1 

— Aš manau, kad mano brangi' 
Hvpatija užbaigs šito laiško iki 
vasarai. Todėl siunčiu jį ne. /- 

baigtą sykiu su savo pasveikin"' 
mais. Esu labai užimtas ministe-' 

rijos ir Lietuviu Centralinic Ko- 
miteto rei'kalais. 

I 

Kas Yra Išdavyste? 
Lat>ai mažai yra tarp papras- 

tų, neprofesionalių žmonių tokių, 
kurie gerai smprauta, kas tai yra 
išdavystė. Daugelis žino, ar nu- 

simano, kad išdavystė prieš sa- 
vo šalį yra didelis 'kriminalia 
ptasižengimas, bet retai kas aiš- 
kiai nusimano apie tai, kas jis 
yra, kaip ir kame jis ^ali apsi- 
reikšti ir kokios bausmės gali 
#alies išdaviką patikti. Karės 
gi laikais yra labai svarbu apie 
tai žinoti, nes išdavystė karės 
lakais tankiausiai apsireiškia— 
tai viena, o antra, kas ramiu tai- 
kos laiku gali visai nebarti išda- 
įvyste, tas (karės laiku, veikiant 
karės stovio jstatvmams, tankiai 
bu va išdavyste, (ii išdavystė 
yra sunkiausi* ir didžiausis kri- 
minalia prasižengimas ir, kaipo 
toksai, yra sunkiausiai, i>e miela- 
širdystės baudžiamas. Todėl, 
'kaip minėta, yra labai svarbu 
žinoti, kas toji išdavystė yra, 
kaip ji gali apsireikšti, idant, ži- 
naint apie tai, galima butu -nuo 

jos apsisaugoti, nes — kaip tą 
pamatysime žemiaus, — išda- 
vystė gali kartais Imti papildyta 
it tper neišmanymą, beveik per, 
(nežinystę. 

Suvienytu Valstijų Trečiojo 
tAlpkaričio Vyresnysis teisėjas, 
Cie»nb. Joseph Bnffington, Netru- 

kus po paskelbimo karės-Vokie- 

tijai, laikė prakalbą Philaddphi- 
jos teisme svetimtaučiams, enui-j 
siems tuomet pilietybės popir- 
ras. Šioj prakalboj jis isaiški- 
no ir apie tai, įkas yra išdavystė,: 
koikia ji buva, kaip galima jos; 
išvengii ir kokios bausmės laukia 
tuos, kurie prasikalsta išdavys- 
tėje. 

Žemiaus męs ją ištisai niusų 
skaitytoju naudai paduodame,! 
pastebėdami tik apie vieną dalyką, j 

Teisėjas paaiškina, kad išda- 
viku—mažesnės rūšies— vra ir j 
tas, kuris, žinodamas apie kito 
išdavystę, nepraneša apie ją val- 
džiai. Tas yra teisybė. Vie- 
nok męs norime aiškiai perser- j 
gėti savo skaitytojus, kad taip' 
reikia daryti tiktai tikrai žinant 

apie kito išdavystę, arba išda-J 
vikiškus jo plianus. Tarnaujant 
savo šžfcliai, reik iš kitos pust-s 
vemkti nepamatuotu, neteisingu, 
arba kerštingų denuncijacijų ant 

nekaltų žmonių. Neteisinga ne- 

pamatuota, paremta tik ant žioplo 
spėliojimo denuncijacija atneša 
šaliai, kurią męs privalome ginti, 
ne naudą, 'bet Medi. Tą ir męs 
matėme, kuomet kvaili, arba 

pikti žmonės, fanatikai Lietuvo- 

je pradėjo valdžiai įskundinėti 
savo brolius lietuvikra-liuteronus 
vien tik dėl to, kad jie buvo ki- 
to, ne 'katalikų tikėjimo. 

Sveikas, šaltas .protas -privalo Į visuomet musų žingsnius vesti; 
gi kerštas ir paikystė nepriva'o 
turėti vietos tokiais svarbiai* 
lai'kais. 

Žemiau* seka Teisėjo Buffing- 
tono prakalba: 

* ♦ 

šiądien A merijoj yra -piis pen- 
kiolikto milijono vyrų svetim- 
tauti.^ o paėjimo; yra taipgi ke- 
turiolika milijonų šitų svetimtau- 
čių vaikų. Cenzas, (padarytas 
■nesenai vienoj dirbtuvėj šioj val- 

stijoj, parodo dvidešimts penkis 
tūkstančius svetimtaučių darbinin- 
kų. I s šio skaitliaus dešimts 
tiakstainčių atvyko iš Centrali- 
nių \"ies»patijų. Iš tų dešimts 
fuikstapčių keturiolika šimtų yra 
naturalizuoti piliečiai. Šitie fak- 
tai ir skaitlinės gali nugązdinti 
tuos. kurie nepažjsta svetimtau- 
čių, bet tiems ii musų, kurie pa- 
žįsta juos, nėra baimės. Beveik 
ketvirta-dali.s visų svetimtaučių, 
atvykusių i SuvSenvtas Valstijas 

vėliaus apsigyveno Pcnnsilvan- 
joj. \\*illiain Pcnn buvo pirmu 
itždėtoju, kuris atgabeno j šią 
kolioni ją įvairių tautu žmonės, 
šios 'vairios tautos (pagelbėjo su- 

budavoti šitą valstiją; jie rtU-r.i- 
pivko namus šioj valstijoj, siun- 
čia savo vaikus j musu mokyklas, 
ir rcnnsilvatiija ipažjsta svetim- 
taučius, "pasiti'ki jais ir šiądien 
męs turime pusantro milijono jų 
tarpe savęs. 

l'er dvidešimts penkis metus 

būdamas Suvienytų Valstijų tei- 
sėju, aš iper šiuos natūralizaci- 
jos teismus turėjau progą patirti 
sueit i su svetimtaučiais, išmokau 
si prasti juoŠ, pasitikėjau jais ir 
visuomet sakiau, kad kuomet karė 
stos prieš mus, tai šitie svetim- 
gimiai vyrai pasirodys ameriko- 
•nais. Dalykas yra ne tame, ko- 
kio paėjimo Amerįkom. jis yra, 
bet ar jis yra amerikonu savo 

širdyje. Aš pasirašiau ant de- 
kretu, kurie tukstančius ir taiks- 
tančiu* jų ipailarė (piliečiais, ir 
man visuomet smagu kuomet 
vienas jų ateina pas mane iv pa- 

įsa£<6 man, kad aš jj padariau įpi- 
liečiu. šiais nerimasties pilnais 
laikais, 'kuomet tarp svetimtau- 
čių piliečių yra išsiplatinusi bai- 
mė internavimo lageriuose, arba 
•kalėjimo, ar kokios nors bėdos, 
šie vyrai ateidinėdavo ipas mane 

klausti .patarimo ir aš galėdavau 
jiems pagelbėti, o ikadangi aš 
persitikrinau, ikaid tas ištikro 
jiems pagelbėdavo, tai aš manau 
bus gerai, jeigu aš (kaip sykis 
dabar duosiu musų, Pennsilvani- 
jos svetimgimiams žodį nuramini- 
mo ir .pamokinimo, per? rgėjimo 
ir patarimo. J r todėl aš r rašiau 
Apskričio Teisėjo, idant jis man 

leistų stoti j jo teismą šiądien ir 
ir prileistų jus prie -pilietystės, o 

'per jus aš noriu pasiųsti žodį 
tūkstančių tūkstančiams svetim- 
gimių Pennsilvanijoj. 

Pirmiausia aš noriu pasakyti, 
kad aš sikaičiau savo užduoti m 

sužinoti, ką mušu valdžia dary- 
tu atsitikus karei ir ar ji sektų 
kitų šalių pavyzdį ir internuotu 
tuos vyrus, Ikurie kadaise buvo 
•piliečiais tu šalių, kuros 'prieš 
mus dabar k?riauja. Man smagu 
yra pasakyti jums, kad valdžia 
neturi tikslo internuoti bilc vyro 
ir kad bilc vyras, (kuris yra in- i 
ternuotas, ulternuosrs pats save,» 
prtrodydamas, kad valdžia turi 
jį internuoti. Valdžia pradės 
,nuo to, kad ji pasitikės ir užsi- 
Jtikės kiekvienu, kuris čia gyve- 
na, ir nebus-internavimo nei atė- 
mimo laisvės jokiam svetini- Į 
girniui vyrui iŠ by kokios šalies 
iki tol, pakcl tas vyras vra tik- 
rai ištikima Amerikai. | 

lr as :".niu dar jums pasakyti, 
kad mušu valdžia jaučia labai 

.stipriai, jog bilc "blogas noras, 
arba blogas bile Amerikono ap- 
Isiėji' iis su svetimgimin žmogum 
vien tik todėl!, kad jis yra gimęs 
šalyje, prieš klvrią Amerika ka- 
riauja, y u tų rimtas plėtmas aut 
Amerikos gero vardo. Man sma- 

gu yra duoti šitą užtikrinimą mū- 

sų svetimgimiams žmorėms ir 
pranešti kiekvienam vyrui, kuris 

į nedaro vaildžiai blogumo, kacl 
'ddžia melu/darys jo nei nepalies 

jo ramumo. Tiek apie valdžios 
gerus sulyg jų norus. 

U kaip apie gerus norus sulyg 
valdžios? Tas veda mane prie 
davimo persergėjimo ir draugiško 

j patarimo tiems, 'kurie gal turėjo 
j blogus norus linkui mūsų val- 
įdžios, arba kurie klausė blogu 
I patarimų, arba kurie dėlei bile 
keikiu priežasčių pradeda buti 
neištikimi AmeriVfai, arba nu- 

kreipia savo veidą šalin nuo jos. 
.Manu patarimas tokiems vyranv, 

ir moterims yra sustoti, apsidai- 
ryti ir pasiklausyti pirmiaus ik'- 

jie žcii^s tolIa/ll', nes 1 • k i ;ii s 

laikais, ilcaiį> kad tjabartiiii'ii, pa- 
našas kelias įjaji nuvesti tik prie 
liiuh.o £alo. Karė yfa padalini- 
mo linija. Atminkime, kad kas 
prieš karę, ramiu laiku, buvo Į 
tik 'kvaila ir neišmintinga, tas 

karės laiku gali Luti išdavystė. 
Atsiminkite, kad kada karė atei- 
na, tai joks žmogus negali dviems 
ponams tarnauti. Kam kad se- 

novėje, ateina prisakymas; "Pa- 
sirinkit jus šiądien, kam jus taf- 
nausit". 

Tokio dalyko, kaip pusiau-iš- 
davystė nėra. Bile išdavystė yra 
pilna išdavystė. Ir lai jaki*-sve- 
timgimis vyras, gyvenantis šią- 
dien Suvienytose Valstijose, nc- 

siramina savęs' mintimi, kad jis 
neprivalo būti ištikimu Suvieny- 
toms Valstijoms todėl, 'l:ad jis 
nepastojo naturaliruiotu piliečiu, 
t. kad jis negali būti nubaustu 
už išdavystę. Taię> nėra, ir yra 
gera mums visiems suprasti, — 

ėiagimiams. ar svetimgimiams,— 
kur kiekvienas triuku stovi kas- 
link valdžios, kiek tas kriminali 
išdavystės nusidėjimą palyti. I 
Augšėiausia užduotim b i 1 e val- 
džios yra savęs apsisaugojimas.' 
Išdavystė, todėl, kad ji kesin'ast 
ant valdžios gyvasties, yra di- 
džiausi* iš kriminaliu nusidėji- 
mu. Leiskit man paskaityti įsta- 
tymus: 

"i. Ilile vienas, kas. privaly- 
damas ištikimybę Suvienytoms 
YVstijom.*, rengia karę prieš jas, 
arba laikosi jos priešų, suteikda- 
mas jiems pagelbą ir komfortą 
Suvienytose Valstijose ar kur ki- 

tur; yra prasikaltęs isdavystėje. 
"2. Kas yra atrastas prasikal- 

tusiu išdavystėje, tas bus nu- 

baustas mirtim, arba sulvg teis- 
mo nužiiuJrėjimo ibus pasiustas 'ka- 

lėjimai! ant nemažiau kaip pen- 
kių metų ir nuštriuopuotas ant 

nemažiau kaip $10,000. kurie bus 
uždėti ir išrinkti iš 'bile kokio ir 
viso jo turto, nejudinamojo ir 

judinamojo, kurio savininku jis 
buvo laike tokios išdavystės pa- 
Ipildyme, nepaisant pardavimo ar 

pervedimo j kitas rankas, ir kiek- 
viena ypata, toikiu butlu atrasta 

prasikaltusia išdavystėje, apart to, 
ncigalės užimti jokio lurėdo Su- 
vienytų Valstijų jurisdikcijoj." 

Ir bile vienas, kas privalo bū- 
ti ištikimu Valdžiai, gali prasi- 
kalsti išdavystėje: čia gimęs žmo- 

gus, nes jis yra gimęs čia; natu- 
railizuotas žmogus, nes jis pa- 
darė ištikimybės prisiegą; nenė- 
turaliauotas, arba svetimtautis 
žmogus, nes jis gyvena čia tuom 

tarpu. Kiekvienas žino. kad čia- 
gimiai ir natuTali/uoti žmonės 
gali prasikalsti išdavystėje, bet 
leiskite man paskaityti iš knygos 
apie tai, ką Aaigščiausis Teismas 
YVashingtone sako apie svetim- 
tauti, kiuris gyvena šioj šaJlyj lai- 
ke karės: "Svetimtautis, kuomet 
jis gyvena šioj šalyj, yra kaltas 
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šiai šaliai Mj{ti^ ir laikiną iš- 
tikimybę, kuri tęsiasi per visą lai- 
ką jo čia būvimo" sako tasai 
teismas; ir ipo t'o jis .pamini ir 
priima platų prįjįcipą, nustatytą 
Daniclio \Wbsterio, kuomet ji- 
sai buvo Valstijos Sekretorium: 

"'Nepaisant apsigyvenimo vie- 
tos su tik>ln pratęsti toki apsigy- 
venimą ant tol i aus, nepaisant bi- 
le kokio apsigyvenimo, nepaisant 
sudėjimo bile kokios ištikimybės 
prisiegos arba atsisakymo nuo bi- 
1c pirmesnės ištikimybės, yra ge- 
rai žinoma, kad su'Iv g viešųjų 
įstatymų svetimtautis, arba svcn 
tur gimęs, kol jis gyvena sve- 
timos valdžios rytose, privalo 
klausyti tus valdžios įstatymų 
ir gali bu t i nubaustas už išdavys- 
tę, a riba kittus kriminališkus pra- 
sikaltimus lygiai, kaip ir čia gi- 
nies pavaldinys, nebent jo atsiti- 
kimas } ra pakeičiamas per k> 
Įkią sutarties pasargą". 

.Mano patarimas, todėl kiekvie- 
nam svetimgimiui vyrui ir mote- 
riai, kurie šiądien gyvena Su- 
vienytose Valstijose, yra, idant 
j'e laikytųsi nuošaliai nuo l»ilc 
kokios neištikimybės; laikykitės 
nuošaliai nuo, bile ko, kas mokina 
ar pataria buti neištikimu. Iš- 

tiikro, bile vienas, — čiagimęs, 
naturalizuotas ar svetimgimis, — 

kas žino apie tokius neištikimy- 
bės įplianus, tikshis, ar projek- 
tus, j.'ju stovi ant pavojingo (pa- 
matu, nors jis pats gal nieko-o- 
nieko nėra padaręs; nes, kaipo 
jusy dtaugas, aš privalau jums 
paipasakoti, kad išdavystė yra ne- 

tiktai tokia, kuri susideda iš at-Į 
viro veilkimo, bet yra taipgi ma- 

žesnė išdavystė, kuri susideda iš 
žinojime ^pie kitų išdavystę! 
■prieš Suvicrtytą«j| Valstijas ir nc- 

pranešimo apie tai. 
Leiskite man paaiškinti apie 

tai, įie^ tas gali nžeėdyti nepu- 
riems žmonėms bėdos. Jeigu 
vyras, arba moteris žino apie iš- 

davystę įprješ Suvienytas Val- 
stijas, ir pasilaiko toki;} žinią 
prie savęs, taf tas yra lygiai 
taip, kaip pasilaikymas pavogtų 
daiktu. Taip lygiai ir su išda- 
vyste, nes paslėpti išdavystę — 

reiškia padaryti išdavyste. Da- 
bar štai ką Įstatymu ipadavadi- 
na apie šitą mažesni isdavystę, 
arba taip vadinamą Išdavystės 
Užsdėpimą; — ir tas palyti vi- 
sus žmones, gyvenančius Suvie- 
nytose Valstijose — ar jie butu 
čia glmiai, naturalizuoti, ar ne- 

naturalizuoti, — nes jie visi yra 
kalti ištikimybę šiai šaliai. 

"3. — Bile vienas, įkas privalė- 
damas ištikimybę Suvienytoms 
Valstijoms, ir -žinodamas apie 
papildymą bile išdavystės įpriešai 
jas, vienok neapreiškia ir nepra- 
neša apie tai Prezidentui, arba 
kuriam nors Suvienytu Valstijų 
teisėjui 'kaip galima greičiaus, 
tas yra kaltas išdavystės užslė-1 
pime ir gaius kalėjimo nedaugiaus 
kaip septynis metus ir 'lnts 1111- 

štriuopuotas nedaugiau kaip vic- 

ną tu'kslantj doliarių". 
Taigi šiais laikais saugus la- 

kas kaip čiagirnianis ir naturali- 
zuoticms, taip ir svetimgimiams, 
yra ne tik vengti išdavystės pa- j 
ėi.vn, ljc*t jeigu kas sužinotą apie 
j., nueiti pačiam, arlAi parašyti I 
laišką kuriam nors urėdninkų, 
šiame Į- tatyme pažymėtų, ir pa- 
sakyti jam, ką jis žino. 

Man nereik jums pasakoti apie 
daugeli m:iuu, kuriomis išdavys- 

j t v" apsireiškia, nes išdavystė vi- 
suomet suras šimtą Įvairių pa- 

|slaptų badų, kuriais ji gali su- 

teikti pagelbą ir užuojautą prie- 
šui. liet teisybė gali eiti tik vie- 
nu aiškiu keliu. l'ukit ištikimi, 

! teisingi, atviri, ir teisus su val- 

džia. tai kuomet jųs tikrai žino- 

site, kad jųs nedarote išdavys- 
tės. Aš nemėginu žmonėms pa- 
sakyti. kaip arti jie gali prisiar- 
tinti prie išdavystės linijos be 
jos peržengimo. Aš jiems sakau, 
kaip toli jie gali laikytis nuo t<*i 

linijos, būdami vien ištikimi vė-: 

liavai ir Amerikai. 

Kuomet žmogus važiuoja be- 

| (lūgnės krantu, jis stengiasi lai- 
kytis nuo kranto taip toli. kaip 
ti'k jis gali. Mano patarimas 
kiekvienam svetinigimiui, kuris 

prie manęs ateina, bus sekantis: 
Iškabink vėliavą prie savo duriu, 
kitą ant savo švarko, bet užvis 
lab j aus laikyk ją savo širdyje. 
Jei tą padarysit, jus stovėsite 
kaipo teisus Wasliingto.no ir1 
Linkolno sątėvvnainiai. Jokia tau-j 
ta niekados nemylėjo jokio va- ■ 

jdo — ar jis butu Karalius ar Į 
Kaizeris, Sultanas ar Caras,— j 
taip, Ikaip visos tautos šiądien Į 
myli Jurgi Washingto:ia ir Abra-1 
bomą Linkolną. Sekdamas jų j 
ištikimus pėdsakus, joks žmo- 
gus bile kokios tautos negali nu- 

klysti. 

Severos Gyduoles užlaiko 

jg^imynos sveikatą. 

Žiema jau Atėjusi 
su savo kosuliais, peršalimais ir 
influenza. Neparelyk kosuliui iš- 
siplėtoti. Tuojaus jį sulaikyk ir 
tokiu Ludu išvengsi bereikalingu 
komplikaciją. Imkie 

evera's 
Balsam for Longs S 

(Severos Balsamą Plaučiams), o 
netrukus patyrsi, kad tatai yra 
puikus vaistat gydimui nuo 
kosulio, užkimimo ir spazmodiško 
smaugulio. Jis yra tvirtai reko- 
menduojamas, kaip vaikams 
taip ir suaugusiems. Pilnus nu- 
rodymus rasite prie kiekvienos 
bonkutės. Kaštuoja 25 ir 50 ct. 

Parsiduoda visose aptiekose. 

Ar turi kopiją Severos Lietuviško 
Kalendoriaus 1918 metams? 

W. F. SEVERĄ CO. 
CĘDAR RAPIDS, IOWA 

I HONE Y/tROa 27X1 

Dr, J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
8315 S. Halstei StM Ckicafo 

Keturios Pasitiketinos Gyduoles. 
KoSllIvSyra labai nesmas|ls apsireiškimas, rei- " a kalau jantis malonaus vaisto, kuris pa- lengvintų a&truir.ą. skausmų ir paliuosuotų skrepiius. * 

SEVERA'S 
Balsam for lungs 

(Severes Balsamaa Plaučiams) yra malonus, 
t'ibulas ir atsakantis kosuliui, vaistas kiekvie- 
nam Že mynos nariui. Ir jauniausias kūdikis 
gali jj naudoti geriausiom pasekmėm. Jame ne- 
siranda jokia opiumas ar morfinas. 

Kainos 25 ir 50 centų. 

Šalnai Prane^a aP>e savo buvimu atkartotinu bditldl čiaudėjimu, sausumu nos.ies ir galvos 
skaudėjimu. Yra geru papročiu panaikinti šaltį -1 

pačioj pracL'doj imant. 

gEVERA'S 
Cold and Grip Tablets 

(Sevrroa Plotkėlės 11110 Peršalimo ir Gripo). 
Jir: yra gerai žinomi greitam sulaikymui šalčio, 
pra&alinimu šalčio } dieną arba dvi, jeigu ;os 
paimamos laike ir sulyg nurodymu. 

Kaina 30 centų. 

Kflinn linimpnta m?s salime patarti Jums ivaipo nnimemą turėti om6nyjo vard^ Kera.i žinomos naminės gyduoles, garsinamos, vardu 

QEVERA'S 
Gothard Oil 

(Severos Gotliardiškas Aliejus). Tai yra geras 
limimentas gydymui skausmu krutinėję, pe- 
čiuose arba šonuose, reumatizmui; strėnų gėli- 
mui; ir bille kur yra žinoma; kad lin,imentas at- 
neša pageJbą. Kainos 30 ir 60 cent¥. 

Strcuu skaud?jimas F'tŲ betvarkės ir negali bu- 
paprastai paeina nuo ink- 

(i aplefetas. Atkreipkite atydą į šitą gamtoB 
persergėjimą. Prižiūrėkite dalyką, ir imkite 

gEVERA'S 
Kidney and Liver Remedy 

(Peveros Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų). Tai 
yia galingas inkstams vaistas gydymui šlapina- 
mosios ir pūslės betvarkių, strėnų skaudėjimo, 
kojų thymo; apkvaitimo, geltligės, piktumo ir 
rūgščių vidurių. Kainos 75 cenfi ir $1.25 

By kuri iš šių keturių gyduolių, arba by ku-ri kita iš Severos gyduolių galima pirkti savo apielinkės aptiek6j. Jeigu aptiekorius negali Jums pristatyti, rašykite J 

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, lowa 

Ką Išrasti 
'"? •? 

• • 

Tai yra lietuviška knygutė 
Išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie gali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinosite kokj pelui} 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, t:ii rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knygutės kuria išsiųsi- 
ne DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
Eroi<!w3y (LA) Ntw York. K.Y. 

Telefonas ARiVIlTAGE 884 

DR, A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisiseriėjusias 
ir Lytiškas 

2121 N. NVESTERN AVB. 

CHICAOO. ILL. 

Švelni MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi C") iki 7C/Z Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir -JO Ib. Pirkėjas apmoka perve- 
žimą iš Milwaukee. 

kaSvkitc pavyzdžių Ir plakati£ 
MILWAUKEE IMPORTING CO. 

Ce.M. 190, 505 37th St. Mlhvaukc?, W|\ 

Dr. K. Dranoells 
Pentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph»a Dravcr50S2 

Ch cajfo 

Phone Drover 63G9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gėrę. 
artistišką paveiksi;}, tai gali 
?auti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St-, Chicago 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS QYjYTJJAS, CH YU13AS 

Til. Droier 717S Apilikit Tii. Dmir 844! 
3203 So. Milstfl SI., CtHeajJ 

BUK ŠOFERIU. 
-rtiil-r.c 5 ra gauti sau tinkama vlo- 

tą.. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas ,i:aip da- 
bar. MeB duosime užsiėmimu 
kiekvienam pabaigusiam kursua 
tausų mokykloje. Moklnlne pasi- 
naudojamo indivldiučmia ristemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistij ir sutoiks tlffka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta Leriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlstal l;ad tuojaus 
Rausi leldiraę.. Dieniniai Ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
•ederal Ass'n of Au.1) Er-glncers, 
1214-16 Jacksm Tflvd. fine.) 

DR. O. C. H E1N1 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Irjo. HilstedSt. 
(Gjmuas virš Apfiakot). CHICMO" 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz- 
daskuty Elės raok/tis. šitas 

yra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenėje. Lengvas moks'as ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL 3AREER 

įSCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
JJetuvIs Gydytojas ir Chirurgai 
3259 80. Halcte.1 8L, Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
Ir vyrij. Speciallškal gydo limpančias, | 
uisisenėjusias ir paslaptingu rjių 
Ilgas. 

:,S MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- škai kalbėti, skaityti ir ri8yt<, tai lankyk mosų mokykis. Apart Anelų kalbos, Cia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos LiiSkų Rašymo Lenkų " S.V.VaMybcs Prieky bos Teiiių lotynų " S.V.PilietybūsGramatikos lAritmetikos GeojraHĮos Retorikos, ir tt. 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHCOL Kursų. Gyve- nančius toliau mokiname per laiikus. Viskas aiškinama lietuviSkaL 

American College Preparatory School 
3!03 S. Halsted St. Chicago III. 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ ] 

Telcphone Yardt 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo S iki 1211 ryt* 

Ir nuo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicajo, 111. 

TeF. CanaI 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius ir 
Namų Siatejas, 

2123 W. 23 rd St. 

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

105 W. Moaroe St, Cor. Clark 
Soom 1207 

Telepkone Raadolph ">59S 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. Phoiie Yards 2390 CB'CAGO, ILL 

Paieškojimai. 
i Parsiduoda hotelis, 36 kambarių, išdirbta vieta. Buvau biznyje 5 un- tus, dabar luriu išvažiuoti kitui. No- rinčiam eiti i kotelio biznj. dabar 
yra gera proga. Duodu v,en:j. *a- i valtę pamėginti. Kreipkitės j 1023 W. Madison St., Chicago; III: 

Pajlebkau savo p.ąžjstamo-draugo Pranciškaus Ensevičio. Gyveno pir- 
kliaus Illinois valstijoj. Dabar ne- 
žinau. kur jis randasi. .Jisai p:its, 
ar kas apie j] žino, meldžiu 
Atsišaukti adresu: 

John Senkus. 
235 So. Cauibrac. Su, Pbilad'lphia, 

Pa: 

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Meilūno ir draugo Onufro Maco. Re- 
migalos miesto, Kauno gub. Jie pa- 
tjs, ar kas apie juos žino, malonės 

{pranešti adresu. 
I Juoz. Meilūnas, llbOl New Windsor Lornsie St. 

Denver. Col. 

j Pajiečkau savo broliu ir seserų: 
taipgi visų pažįstamų. Paeinu iš 

įPucekų sodžiaus, Vilkmergės pav.. 
Kauno pu b. Prašau atsišaukti ko- 

: greičiausiai, nes trumpame laike iš- 
keliauju Francuzijon. 

Atsišaukti adresu: 
Josepk ltapshis, 

Co. G, 125 Inf.. M. S. N. Y. 
Camp McArther, Waco, Texas. 

Pajioškau savo brolio Vinco Dzin- 
dzelėto. paeinančio iš Variuų parap., 

! Teisių pav., Kauno gub. Gyveno 
Bachister. Mieli. 1914 m. Taippi pa- 
jieškau draugų Pranciškaus ir Po- 
vilo Mačernių. 1915 m. gyveno M i 11 i- 
nocket, M e. 

Atsišaukti adresu: 
Antanas D/.indtelėta, 

7 W. G. St. Sparrows Point, \Yr<?. 

Pajieškau savo draugų Jono ir 
Juozapo Jonaičių. Jonas paeina iš 
Diržių kaimo, Paširtin^s parap., Šiau- 
lių pav., Kauno gub. Gyveno Juo- 
zapai? paeina iš Gražaičių ka'mo. tos 
pačios parapijos. Turiu reikalų su- 
sižinoti. Malonėkite atsišaukti adre- 
su: 

Ohas. Karskis, 
Dlscovery, B. C. Canada 

Pajieškau Stanislovo Skvidulio. 
Paeina iš Kauno rėdybos, šiatiliŲ pa- 
vieto, kaimo Andrešiunų, Joniškio 
parapijos. Turiu svarbu reikalu 
malonėkite atsišaukti ant šito adre- 
so: 

No. 3106023. Pte L«nk 
G, Coy, 

lst Depot Btn. 2 C. O. R. 
East End Barracks, 
lamiiton, Ont. Canada. 

Pajieškau savo brolio Antano 
ir sesers Elzbietos, Skiočių, Mau- 
r učių kaimo, Veiverių gm., Sta- 

rapolės pav., Suvalkų gub Tris 

(3) metai, kai;) negaunu atsa- 

kymo ant laiškų. Jeigu kas apie 
juos žino, arba i j e patįs lai at- 

sišaukia adresu: 
Tamošius Skučius, 

—loth Ave., So. Seatt'e. 
\Yash. 

Ant Pardavimo. 
C 

Parsiduoda "coal yardas" ir ledų 
sankrova. Taipgi jeigu rastųsi pu- 
sininkas, prašome kreiptis dėl dau- 
giau informacijų šiuo adresu: 

Shaltis Coal Co., 
16th St. and 49th C.., Cicero, III 



Užkaripvimas ir Kultūra. 
Vokiečiu tikslai ju 1 ;nais žodžiais atpasakoti. 

'Aokietijos misija istorijoje 
yra: atjauninti nuulintius Europos 
narius, jskicj»ijaut jiems vokiško 
rcraiijv.. 

* 

I« mokyklų vadovėlio vaikams*. 

"Negalima huti wutrali>ku san- 

tykiuose su Vokietija ir vokiečių 
tauta. Arba reik pripažinti Vo- 

kietiją kaipo tobuliausi politišką 
tvarinį,' koki istorija kadanors ži- 

nojo. arba reik užgirti jos sunai- 
kinimą, jos išnykimą, žmogus, | 
kuris nėra vokietys, nieko apie; 
Vokietiją nc/.ino. Męs doriškai 
ir intelektuališkai es°me augstes- 
ni ui Tas pats yra i" i 

su mušu organizacijomis bei in-j 
s'Uncijomis. 

Adolf [.as.-on laiške, rašytame 
savo draugui Hollaiulfjoj. rugspjyj 
1614 m. La ^on yra žinerna* f!- 
krcufi'os profesorius Berlino Uni- 
ver-»itetc. 

* * 

Musų ii vai paliko mums dau.4 
darbo nuveikti. Vokiečių tauta 

randasi tokioj Kiu-ropos vietoj, kad 

jai reikia tiktai šokti ir paimti 
bile ką, ko ji reikalauja. Vokie- 

čių tauta šiądien randasi tokiam 

pMlėjime, kaip kad Prūsija Buvc 
laike Frederiko Didži< jo. kuris 
i»ikt!ė savo sali j Kuropin's galy- 
bes padėjimu. Šiądien Vokietijai 
pasilieka iškilti iš Europ'nės iki 
pasaulio galybes. 

"Viešoji politika jausmų veda- 
ma. yra kvailybė. Žmoniškumo 
sapnai yra silpnaprotystė. Diplio- 
aiatiška geradėiystė prasideda nuo 

savęs [namiej. Viešpatijinė poli- 
tika yra biznis.*** Vokiečių tau- 

ta yra visados teisinga, nes ji 
skaito 87,000,000 žmonių. Mūsų 
tėvai paliko mums daug darbo at- 

likti. 
Tannenbf>rg, Gross-Deutschland: 

die Arbelt des 20-ten Jahrhunderts, 
1911 m., puaL -230 231. 

* * 

Musų vokiška tėvynė, kuriai— 
ačiū suderintai ko-operacijai tarp 
'kunigaikščių ir žmonių, armijų ir 

piiiečių,—aš tikiuosi bus lemta pa- 
st'.ti ateityje*** taip galinga ir 

taip autoritetinga, kaip kadaiss 

Pymo visasvietinė imperija buvo, 
ir kad lygiai kaip kad senovės 

taikais sakydavo "Civi.s romanus 

snm," taip veliate, kuomet nors 

ateityje, bus sakoma, "Aš esu vo- 

kiškas pilietis." 
Iš kaizerio prakalbos, laikytos 

Saalsburgp, Spalio 11 d. 1900 m. 

Senovės rymiečiai valdė visa tuo 
laikini pasauli. Vlraminėt.i kaize- 
rio žodžiai nurodo } svajojimą kad 

Vokietija tokia turi pasilikti. 
* * 

"Ponai! Nežiūrint musų senos 

istorijos, męs esame jauniausia 
tauta tarp vakarinės Europos tau- 

tų. Męs išėjome ant scenos vė- 

lai, labai vėlai. Daba^, kuomet 

męs išėjome, tai reik skubintis". 

Kancleris Von BuHow prakal- 
boj, laikytoj Reichstage, lapkričio 
19 d. 1908 m. 

* * 

"Męs žinome tai; vokiškas aras 

pergalingai išties savo sparnus ir 

iškils į dar puikesnę augštybę ne- 

gii iki šiolei. Ir męs l'aipgi žino- 

sime, 'kaip reik stipriai išlaikyti 
imt visados tas šalis, kurios yra 
p.'.mėžtos vokišku krauju.*** Bet 

męs taipgi stipriai laikykim visa 

tai, ką męs užkari'avom ir jgyki- 
ir.c dar daugiau, kris mums reika- 

linga. Už k; minos karė. yra 
puiki (pergale—lai tas buna ( balsiu 
šiais didžiais laikais." 

Atstovas H^S3ftnnann„ preziden- 
tas centralliilo Komiteto vokiškos 
National-L'berų partijos, laike pra- 
kalbos, — kaip ap:o tai v paduoda 
laikraštis Vorsvaerts 5 d. gruo- 
džio 1P14 m. 

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draug;»s, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- branginti iki 35 centų mazą buteliuką ir iki 65 centų didelį. 

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais už pigesnę čienią. 
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi musų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ię tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteKuką nz 65 centus, nes iame yra gyduolių dvigubai daugiau, negu ui 35 centus/ 

& ■ F. AD. RICHTER & CO. 
r d? 744IO Wa*hington Street, York 

"Visiems, kurie turi akis žiūrė- 
jimui ir protą, sugeber.tį suprasti 
pasaulį aplink juos, šita karė iš- 
aiškino mušu tikrąjį padėjimą. 
Mys turime reikalauti, idant būtu- 
me pasaulio viešpatija, arba mrs 

visai pasiliausiaine bmvę didžia 
viešpatija. Kitokio išėjimo nėra.*** 
Lai čia niekas nesako, kad ma- 

žos viešpatystės taipgi gali turė- 
ti savo locną tautinį gyvenimą. 
Teisybė, jos gali turėti patol, pa- 
kol didės Viešpatijos aplink jas' 
'pavelys joms gyvuoti. P>et bite 
dieną gali jų gyvavimas užsi- 

brfgti, nepaisant ant jokių sutar- 

čių, užtikrinančiu joms gyvybę, ir 
(kiekviena diena atneša mums tiau- 

įjus paliudijimus apie tai, kaip ma- 

|xai yra užtikrinta mažų viešpati- 
jtlių gyvybė.*** Bile Vas, kas 

'dar tiki į tokius dalykus [j sitfar- 
,ti: |—su tuorn neapsimoka ir kai- 
jbėti. Žmogus, kuris neišmoko iš- 

į minties iš pastarųjų dviejų metų 
'atsitikimų, napajiegs nieko išmok* 
;ti.*** Męs negalime apsieiti be 

|sąryšių [su kitomis tautomis], bet 

[męs galime į juos žiūrėti tiktfii 
kaipo į suteikiančius mums mūsų 
Iccną saugumą ir patol, pakol j'e 

j [sąryšiai į yra sucementuoti gali- 
ntai didžiausia bendra nauda. Pa- 
tįs per save sąryšiai yra nieko ne- 

verti.*** Musų laikais nėra etiš 
ku draugiškumai tarp viešpatijų. 
Yra tiktai draugiškumai paranku- 
iv;0. O parankumo draugiškimai 
yra tik pa tol, pakol yra pats pa- 
ira nkumas, 

"Tas yra fundamentas visos už- 
Irubcžinės politikos. Ko męs rei- 

kalaujame musų ateičiai, yra štai 
kas—stipri Vokietija* užtektinai 
stipri, idant užtikrinti, jog Au- 

strija, Bulgarija ir Turkija atras- 

tų save didžiausi saugumą ir ge- 

rovę per ryšius su Vokietija—iv 
tiktai su Vokietija." 

Rašo Dr. G. KerschenRte'ner, 
Reichstago narys, gruodžio 16, 1916 
m. Tarno apsireiškia du plinnai: 
vienas,—išnaikinti mažas aplinki- 
nes tauteles, kuomet tas bus pa- 
| Vidurinės Europos vokiška impe- 
rija |. 
ranku; antras—prikalti prie Vo- 
kretijos vežimo Austrija, Bulgarija 
ir Turkiją, iš ko ir susidarytų gar- 
sioji, vokiečiu M i 11 e 1 e u r o p a. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prisideda 7 valandą kas vaka.-M. 

Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

čia priroknojama ir karjs mokestis 

Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

Progresyvi Lietuviy Aptieka 
Puikus išpildymas recepte- uilr a pir- 
mą viet^. Didžiausios pastar.gcs va. 

Irjamoa iipildyr.iui receptų teisinga | 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje t į 
apsakau už j»# vertę. 

Mušu aptiekaja randasi didele san 
'<rova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIU3 

3201 3. Halsted Street Chicago, !1 
Telephona Orover 8448 

■ —I -fiioTeJ.Car.ai 114 Namu Tu. Canai21i8 
UI.: 3 -• ,9 pbl n«m!i»ią dlaną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

ir 

Chirurgas 
Oyvmimu: 

731 W. 18th St., netoli Hilsted St. 
Ofliac 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETūVIS ADVOKATAS 

Ved* vi.sokms l»ylaa vlsuuje tolsatuose 

OflMl: 
09 W. VVashingtoii Street 

X«*«u 1009-1009, Tel. Ccotril 2S79 
3214 S«. Baittid S t, Ii!. Yudi 7271 

CHICAGO, ILL. 

(W*<vaa 

"LIETUVOS" Kalendoriai, 
1918 metams. JAU GATAVI. 
Nesivėluokite su užsaky- 
mais. prisiųsdami penkcen- 
tinę stempą. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Męs neesamo bankeriai, bet mg? gvarantuojame Tamstai buč?- dym# 50% ant Tamsto-s pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotup nuo $30.00 iki $50.00 u,ž pusę kainos. Truputei) nešiotus tuo $25.00 iki $60.00 mu orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputei) dėvėtas kelines nuo 11.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.G0 iki $7.50*. sskrynios ir valyzai. 

s. g o R d o N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdien# ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

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

OFISAS: 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulino Ir Wood Gatvių 

Phon* Canal 1208 

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

NedSltom« 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

REZIDENCIJA: 

5208 W. Harri8on Street 

Tel Auatln 737 

Valandos; 

TlktaJ iki 9:00 kUkvieną rytą 

Dabar Visi Bankai 
Išmoka procentus už pereita pusmetį 
l'žta! dabar yra geriausias laiikas perfcelti savo pinigus 
j kitą parankesni Banką, kad nesugadinti procento už 

ateinantį pusmetį. 
PARANKIAUSIU IR SAUGIAUSIU YRA LIETUVIŲ 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
Jis yra Lietuvių apgyventoje kolionijoje, visiems 

arti. 
t >yt'. c|ii- Jis yra atidarytas 3 valkarus savaitėje iki 8:30 va- 

karo kas L'tarninkas, Ketvergas ir Subata. 
Jame gali susikalbėti Lietuviškai, Lentkišfcai ir 

Angliškai. 
Jis moka 3 procentą už ^padėtus .pinigus. 
Žmonių depozitus gvarantuoja 500 išėriniiilkų su 

kapitalu S225.000.000. Depozitus saugiai daboja 15 at- 
saikančių Direktorių, ir pati valdžia valstijos Iilinios 
kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus prižiurri. 

Banko depozitai šiandien jau siekia $418,661.62 
sumą, o visas jo Kapitalais yra $714.504.49. 
Todėl tuojaus perkeilik savo pinigus iš svetimo Banko 

į šitą parankiausią ir saugi ausi ą Lietuvių 

UNIVERSAL STATE B ANKA 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

O dabar perkeldamas nesugadinsi nė ma- 
žiadisios dalies procento u/l ateinantį jpusmetį. IIIHIIIIHiiniiiMiu" 

EXTRA DYKAI! j Stokite ir Skaitykite 
Nes -tnrimr ka-nors ne- 

paprasto. Šisai naujo iš- 
radimo puikus laikrodis, 
apie kuri jtjs nesate girdė- 
ję yra. Išrastas šioje gady- 
nėje. .Ajiie praktiškumą 
šio laikrodžio skaitykite že- 
miaus: 1) Sis laikrodis pa- 
rodo valandas ir minutas 
taip, katp kiti laikrodžiai. 
2) Jisai padarytas iš gero 
metalo ir nikeliuotas—jisai 
yra taip stiprus, kad net 

ugnis jam nepakenks, nei 
nepajuos—šis laikrodis tar- 
naus jums visą gyvenimą. 
3) Uisukumas kartu j S 
dienas. 4) Jisai parodo 
laika geriau negu hile koks 
kitas laikrodis nepasiūlius 
nei minutę. 5) Clvarantuo- 
jamas 25 metams. 6) Sve- 
ria 10 sVJriJ- ') Turi 
skambutį k.tfSs I.ad ir lab- 
jausiaį miegantį paliudys. 
8) Šaktyjoil nereikia atsi- 
kelti Jpaziurėti laiko, tik pa- 
spaudi gu/'kėli ir vfisas 
šviesit. !>") Jisai skarnha 
ir sifžiba tuo pačiu laiku. 
10) ICialima naudoti ofise 
arba | namuose pašaukimui 
pageidaujamos vpatos. U) 
Jisai 'ĮiaiiiKiUuri egzaminuo- 
jančia lamputę akims, au- 
sims. ! nosi-iv litiniai ir dan- tims. 12) Elektriška baterija yra naudinga įvairioms i ?oras. <Il3) jisai _lur> apsaug/to nuo ugnies banką su dviem dalim, viena pinigą is, brangenybėms. Si ba.ika turi ^kretilą spyna. stiprias duris; gatiina atida yli tik žinant i.ekreta: 

kurį męs prisiunėiaine svk'u su laikrodžiu. Nedaro akirtun > kur ar kokį 'aikrodj Jųs pirksitr, negausite geresnio laikrodžio už niusy; ir n rasite žmogau.-, kuriam laikrodis nepatikti}-. Tik pamislykite kokį smagumą ir nauda turėsite iš šio lail.rodžio. Sios rtjšits laikrodis privalėtų rastis kiekvien mi name, kadangi tai 
vr; pagražinimas namų. Ji«ni veitas mažiausiai $20.0( bet męs turime jų dau.t ant rankos, ir norėdami su Jumis susipažinti, trun [>am laikui parduosime fabr'ko kaina, už $9.75. Perkanti šį laikrodį gaus dykai šį puiku Win. Rogers' sidab-o seta, susidedantį iš 26 šmotų, t. y.: 6 peiliai, 6 idelsijjy 6 dideli šauk- štai, ^ maži šaukštai, sviestui peilis i- cukriui šaukštą >. Gvarąntuojamas il- gam tilkui. T'ž tokį fetq Jųs mokėtumil mažiaus'a $8.00, ir tokis setas turėtų rastis Kiekvienoj stuboj. Jeigu tik v;Iandėliai pamsstysitc,' Jųs žinosite kad nie- kur r egalite 

_ 
gauti pigiau negu m< parduodame. '1 ik pamislykite—$20.00 laik- rodis už $0.75 ir prie to ;s duodame visai dykai sidabrinį >etj vertės $8.00. .*r ž note kodėl męs galime parduoti taip pigiai? Todėl. kad męs patįs išdirba- mi -imtais kožna diena Jeigu tavo naimoec, dar neturite tokio liikrodžio, arba seto, nelaukite, rašykite šiądien. Jųs nereikalaujate siųfti visus pinijuis, t:,.-tai pa- rašykite laiškų adresą. įdėkite popieriuj dol'arį padengimui persiuntimo k.-iStg, o kitus užmokėsite kuomet gausi! e siuntinį. Dabar jeigu norite "pasinaudot i šia ne- paprasta proga, rašykite tuojaus j: 

ROYAL VVATCH CO. 
4602 S'O. BISHOP ST. Depl. 3 ClilCAtiu. i> L. 

Jųs esate apsaugoti, kuomet 
perkate "U. S." Guminius Apavalus. 

kadangi Jųs gaunate "U. S. Protection" kas 
reb'kia smagumą, ilgą dėvėjimą ir ekonomi- 

Jie neiiojasi taip puikia-' ir jautiesi juose taip smagus, 
ją. Šilumą, sausas kojas, gerą patarnavimą. Jųs visuomet 
rasite nešiojant 

'U.S." Gumiuius Apavalui 
kad jums visuomet apsimoka dėvėti "U. S '' Kiekviena por* 
turi "U. S. Ženklą," kuris yra užtikrinimu didžiausios gu- 
minių iidirbėjŲ pasaulyje. Tai yra Jusų apsauga. Parsi- 
duoda visur- Jūsų krautuvninkas turi, arba jisai gali gauti 
ko tik Jus reikalausite. ^ 

United States Rubber Company 
New York * 

KODĖL 
Žeme ir Ukes atneša 
Turtus Louisianoje? 

Karei siaučiant trūksta maisto. Ūkinin- 
kai todėl šiandien už savo produktus painia 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda tiek 
derlių kaip Louisiana. Žemė ten yra derlin- 
ga. 

Oras yra labai sveikas ir malonus. Ya- 
sara vėsi, o žiemos visai nėra. Kasmetą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nuo dvie- 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 

giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
ris vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
no. Šiandien trūksta kornų. Louisiana at- 

sižymi kornais ir ji teisingai yra pavadinta 
šalim kornų. Lietuviai, kurie keletą metų at- 

gal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoje kasmetą iš žemės paima tūkstan- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei eeiito. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržovės ir pavasarinį orą, tai turite važiuoti 
i :i> lietuvius Į Louisiana ant ūkių. 

Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 
geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 

išmokeščių. 
Būrys lietuvių važiuoja Į Louisiana 19to 

vasario. Nepraleiskite geros progos. 

Southern Land Co. 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

alutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Tefcfonas: Yards 5093 

^ Didžiausis ir naudingiausii 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmii nė pole- mikomis. 
l aipina daug žinių. 
Talpina daug mokslišku ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.60. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

200* ST. CUlH AYE ClUfEUKD.OHlfl 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
==~ duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 

koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 
° ^ 

informacijų šiuo adresų: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

VIETINES 
Gaisras šv. Jurgio bažnyčioje. 

Pereitos pėtnyčios naktyj, sausio 
10 d,. seniausioje lietuviu bažny- 
čioje (h'rcagoje, prie 33eios gat, ir 
A ubu r n A ve., kilo gaisras. Nu- 
degė vi:us kampa* bažnyčios. Vi- 
duje tap) rura:,kinta kauras ver- 

tės, keliu šimtų doliarių. TaipgV 
dalis didžiojo altoriaus pagadinta. 

Kuo::.e. prasidėjo gaisras buvo 
pustymą:; sniego, kas labai apsun- 
kino privažiavimu ugniagesiams/ 
(iesin'.mas taipgi buvo sunkus, nes 
buvo didelis šaltis ir vėjas. 

Kiek niv-stoiių iš to bus, tikrai 
nežinoma, bet manoma, kad jie bus 
gana dideli. Kiek teko patirti, 
daiktai viduje bažnyčios 11c visi 
assekttruoti nuo ugnies, kas, žino- 
ma, padaro nuostolius pačiai para- 
pijai, nes iš jos kasos turi buti 
nepirkti sunaikinti daiktai, nors, 
redos, didesnė jų dalis liko nepa- 
licsfa. 

Ugnies priežastis tikrai nežino- 
ma, spėjama, kad susikryžiavusios 
eiektrikinės vielos yra kaltos. 

Didelis sniego pustymas. Pe- 
reitą sttbat;} atlankė Cliicaga an- 

tru kartu baisas s r. i ego pustymas. 
Keliomis dienon is prieš tai mie- 
stas buvo tik a is i griebęs iš pir- 
mutinio pustymo. Nekurtos gat- 
vės apvalytos, pienas ir kiti dai- 
ktai vėl buvo pristatomi j namus, 

štai vėl pradėjo kristi sniegas ir 

šį karta oras buvo daug šaltesnis. 
Sniegas taip užvertė gatves ir ge- 
ležtnkelius, kad nei traukiniai, nei 

gatvekariai negalėjo važinėti. 
Dėlei stokos anglių ne'lcurios 
dirbtuvės tapo uždarytos. Dau- 
gelis žmonių, važiavusiu namo j 
Chicagos apielinkes. tapo sniego 
sula.'kyti laukuose, negalėjo sa- 

vo vietų pasiekti. Nuo >alcio 
mirė 7 ypatus. Tokių pustymų 
nėra buvę Chicagojc per paskuti- 
nius 50 metų. 

Tarp neturtingų gyventojų pa-j riejimas yra sunkus. Negauna 
pieno kūdikiams. Anglis jie pa- 
prastai perka bušeliais, o kuomet 
gatvės 'prisnigtos, negalima au- 

gliu pristatyti, o neturtingi an- 

glių paprastai turi dienai arba 
dviem. 

Nedėlioj išryto gyventojai su 

špatais (Pilveliais) pradėjo kasti 
sniegą. Po pietų jau beveik vi- 
sur matoma žmones, įkasančius 
sniegą prie sa\<> mamų ir beveik 
kiekviena gatvė apvalyta nuo 

sniego, kad vežimais buvo galima 
važiuoti iV gatvekariai pradėjo 
važinėti, nors labai lėtai, kadan- 
gi vežimai išsirinkdami iš bėgių 
gana dažnai negali išvažiuoti ir 
tokiu būdu gatvekariai sulaikomi. 

Mokys franeuziskai ir ispaniš- 
kai. Pradedant nuo vasario i d. 
pradinėse mokyklose bus moki- 
nama franeuziskai ir ispaniškai. 

Healey išteisintas. Buvęs mie- 
sto policijos viršininkas, Healey, 
•kurio byla tęsėsi kelias savaites, 

tjjtpo išteisintas, rastas nekaltu. 
Miestui byla atsiėjo apie $67,000.1 
Valstijos prokuroras (štatc's 
^Ąttorney) I loyne vienok pradės 
nauja bylą prieš paiiuosuotą Hea- 
lėy. Sakoma, yra 12 iki tų apkal- 
Ijnimų, ir kalbama, buk bvla bus 
pradėta dėlei vieno iš apkaltini- 
mų. 

ArcerikGS Lietaviy Mokykla 
Mokinama: uugližkos. ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygveily- 
•tės, stenografijos, typcwriting, 
pirkly boa tclclų, Suv. Valst. istorl- 
Jo*;, abeinos istorijos, geografijos 
poHtiKinflr. ekonomijos, pilletystSs 
dailiaraSystčs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki o po pietų: vak. nuo 7:30 Iki 
*3C 
|106 3o. Kalstei St., Cttlcaga, UI. 

Giežiausia Lietuviška Kuncertiui}- Išdirbyste 

m 

inę 

PEARL QUEEN CONCERTINOS 
PtuKiausis ir geriausia muzikališkas instrumentas, kokio dar 
nesiratrkla tarpe lietuvių. Šios koncertinos yra geriausios 
i^dirbystes. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir v ima. Beto musų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visdkių nutzikališikų instrumentų, 
laikrodžiu, žiedu, drukuojamų mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir maudai. 
Kataliogą siunčiame dykai tiems, kurie prisius už 3c. krasos 
ženkleli. 

S. P. KAZLOWSKI, 
4632 So. Ashland ^ve., Chicago, 111. 

Linksma Naujiena Visuomenei! 

Lietuvių Harmonijos Dainoriai 
Stato scenoje f> veiksmių 8 atiden- 

gimuose NAGORNSKIO TRAGEDIJA 

"Živilė" 
School Hali Svetaineje 

4jta ir So. Honoie Gatvių 
Ištenka paminėti tik vardą "Ž1VI- 
l.fi," tai jau visuomenei yra žinoma, 
k?.il atsilankę j š| teatrą nebus ap- 
gauti. 

PO TEATRUI KAIP PAPRASTAI 
ŠOKIAI 

ĮŽANGA 35c IR AUGžčIAU 

NEDELIOJE, 

SAUSIO 
'ĮA dieną, 

1918 
Pradžia 5 vai. vakare 

In mušu 

Skaitytojus 
Kurie dar neturite apysakos "Vėliavos 

Akyvaizdoįe", tai pasiskubinkite užsisa- 

kyti. Apysaka yra žingeidi ir užimanti 

pasiskaitymui. Pasiskubinkite su užsa- 

kymais, nes vėliaus gali pritrukti. 

"LIETUVA" 
u '■£ *• -T,'' 1'' 

814 W. 33rd ST„ CHICAGO, ILL 

Mokykis Francuzų Kalbos 
r,.. ■-J- — ■' 

Užsirašyk" Amerikos Liotuvį", kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų Ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labui nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buli, visiems kareiviams nau- 
dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvj" $2 00 metams. -:- 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, Morcester, Mass. 

ws.s. 
WAR SAVIKGS SIAMPS 

1SSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Karės Taupymo Ženklelius 
Suvienytų Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Priederme! Tuomi Sučėdysitc 
Gyvastis! Tuomi Laimės šią Karę! 

Bell Phooe Grant 9219 F. & A. Bridge 3881 Forbe-J 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkėse yra 

JONAS KATKU5 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų 

jisai duos reikalingas informacijas 
Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 

Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

1^4 OTRankų Darbodlj 7r| 
lipliLu Kepuraites V i-'9l 

MOTERIMS IR MERGINOMS 
į Kepuraitės yra puikiai padarytos, rankų darbo, ir gau- j 

| narnos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, geltonos žals- j 
i vos ir t. t. S 

i 
Dviejų rūšių: už $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal-: 

vos norite. § 

Siųskite money orderį, arba pinigus sekančiu adresu: 

LITHUAN1AN C AP CO., (Not Inc.) 
i 3340 Emerald Ave., Chicago, 111 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo $92.715 
Ligoje pašaipu .j^. $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kankl 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuviu tau'iš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
" truotu riSenesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos, tt 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
4 sia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
orgar^zacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET. NEW YORK CITY 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs Į šią šalį, jaučia tą didžiausį tru- 

kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš- 

tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiaginį stovi geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 

vimu, kiekvienas einantis į biznį. — žodžiu tariant, kiekvienas Į 
šią žalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaistenį rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 

didelę, beveik i 300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 

ja $7.00. Tai. sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai pigu. 
Galima žodyną įgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 

nuos $6.00: 

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės šiuom antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CH1CAGO LL 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas, 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaltr?itį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 ra. 

,,Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite. 
„Vienybe Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei metu $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiurejimui siunčiamo vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNVOŲ. 

"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 
120--124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

• f 5^ S | ^ savo skahytojam&Tluoda labai daug naudingų raštų 
ri u 3 1 i » af>^ žmon'V sveikatą ir ligas, taipgi apysakv, jnokv, 

e TU S l»S I 1^# c'!iv. paveikslų.'\ Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie#" kaina metams S2.00. pusei mėty $1.00. Ui- 
sieniuosc metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri •iunėiame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,'So. Boston, Mass. 
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