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Ko 44 

didele Nelaime ant Italų Fronto. 
Austro — Vokiečiai sutruškino Italų 
Armiją.—700,000 Italų 700 Kanuolių 

pateko priešui. 

Amerikonai jau ant Fronto. 
Brazilija Apskelbė i irę Vokietijai.—Laisvės pasko- 

la labai nusisekė.—Rusai krau .tos Kronštadtą. 

Truc translation filrd with thc po*tma*ter' 
at C'iicago, III., on 3lst flay of October,!1 
">17, ai re<|uired by thc act of Octobcr (.;! 

LIETUVA GAL NEGAUS PIL- 
NOS NEPRIGULMYKĖS -- 

SAKO MINISTERIS. 

Petrogradas, Spalio 29 
d. — Užrubežio reikalų mini- 
steris Teresčenko, kalbėdamas 
rusu valdžios vardu prieš lai- 

kinąjį parlamentą, pasakė, kad 

pilna neprigulmybš Kuršo (Kur- 
liandijos) "o gal but ir Len- 

kijos bei Lietuvos, yra nega- 
lima, ne3 tas reikštų, kad Ru- 

sija sunįžtų prie laikų buvu- 

sių pirm Petro Didžiojo '. 

True transUtion filcd :,h the postma*ter 
at Chicago, III., ori Jlst day of October, 
1917, as re<|tiirrd l»y thc act of October 6; 
1917. i 

NAUJAS KANCLERIS. 

B e r 1 i n a s. Vieton Dr. 

Michaelis, kaizeris paskyrė Vo- 

kietijos Kanclerium grafą Jui 
gį von Hertling, Bavarijos pre- 

mierą ministerį 
— Vokiečiai užėmė Udine, 
Italijoj. 

True trsnslation filrd with the po«tmastcr I 
at ChicaKO, 111., on Jlst day of October, 
1917, as,requtrerl by the act of (Vtobcr-C; 

KRAUSTOSI IŠ 
KRONŠTADTO. 

Petrogradas, Spalio 25 d. —! 

Pradėta kraustyti civiliškus gy- 

ventojus iš 'ronštadto, Įkuris 
yra rusu laivyno baza' (palati- 
nė stot;s) Finų įlankoj. 

Trtie translntion filcfl wi(h tlic postmaster 
kt Chicago, III., on 3 Ist <lay oi Octobcr, 
S?» 17, a-i rcfiifirfri by thc act of Octobcr 6; 
1917. 

PARSIDAVĖLIAI IŠDA\ Ė 

SALĄ OESEL VOKTEČIAMS. | 
Petrogradas, Spalio 25 d. —t 

Kaip vokiečiu pritarėja j prigel 
bėjo vokiečiams užimti salas Oes- 
el ir Moon, Rygos įlankoj, apie 
ti pasakoja M. Višnevski, komi- 

sijonierius, pasiųstas tenai ištir- j 
ti dalyku stovj, kuris palbėgo nuo 

salos paprastoj valtyj jau po to, 

kaip vokiečiai buvo salą užėmę. 
Jis pasakoja apie didvyriškas 
aficierių pas+ingas sulaikyti ka-j reiy:*is ir tvirtina, kad keletas 

aficierių, jų tarpe gen, Martinov,Į 
garnizono komendantas, nusižudė 
kuomet jo kariumenė pasidavė 
vokiečiams. 

Kad vokiečiai turėjo žinias 
apie dalykų stovj ant salų, tai 

tas aišku iš to, kad 'kuomet ru- 

sų lakuna; Saf^nov pašovė vokiš- 
ką hydroplaną, tai pas negyvą 
vokietj rasta pilni plianai ne tik 
esančių, bet ir net manomų sta- 

tyti fortifikacijų. Ant plianų bu- 
vo paženklinta vietos bombavi- 
mui. Cien. Martinovc skautai 
tankiai patėmydavo liktarnias, 
žibančias nakčia pakrantėse; pra- 
dėję tyrinėti, jie atrado tuščią 
namelj su kopėčiomis ant stopfo. 

Kareivių komitetai išleido pa- 
liepimą, kad tie kurie nori pasi 
duoti vokiečiams, lai susirenka 

po baltomis vėliavomis. Koman- 
dierins Rcvelio "mirties batalijo- 
ro," vardu Siško, sakoma, ištrau- 
kė savo kardą <r padavė j j ka- 
reiviui, sakydama i: ''Aš niekados 

negrjžsiu namo. Tie. kurie nori,1 
gali gelbėtis, arba mirti taip. kaip ! 
iš mirštu." Tai pasakęs, jis nu-į 

ii Šovė. Vokiečiai davė dvi valan- 
las pasidavimui. Didesnė garni- 
zono dalis pasidavė i tiį laikį. 

Nori greitos taikos. 

M. S'robelev, Darb. ir Kar: 

I'arycc^ delegatas j >tali<i nink.: 

conferencijjį Paryžiuje, pasakė 
aike kaimiečių (kongreso, kad Pa- 

ryžiaus konferencija turi atvirai 
vaduoti išlygas, kuriomis talki- 
i;nkai sutiktų taikintis ir' kad 
<arė turi būti užbaigta galimai 
greičiausiu laiku. 

Taikos formula '"be užgrie- 
)imų ir atlyginimų" privalo bū- 
ti aiškiai išreikšta. 

Rusija, sakė Skcoe'.ev, privalo 
nebaigti visus -savo vidurinius 

ginčus iki konferencijai. Kitaip, 
conferencija, žinodama Rusijos 
silpnumą, ^ali paduoti išlygas, 
fiirics butų nepriimtinos. 

True translation filcd with thc postmaster 
»f ("liicago, II!., on 31st <lny of October, 
1017, as roquircd by the act of Octolier 6; 
191" 

/OKIEČIAI LAUŽIA ITALUS. 

Londonas, spalio 26 d.—A as- 

iro-vokiečiai pradėjo veržtis Ita- 
ijon. Italą frontas tapo perlaužtas 

i vakarus nuo Flitch ir Tolniino 
int Julian kalnu fronto; teutonu 

irniijoa daugely j vietų kovoja jau 
ir.t italų įemės. Taip praneša vo- 

;iečių 'kariškas ofisas. 
Perlaužąs vokiečiams siaurini 

italų fronto gal;}, italai yra pri- 
ver.-iti kraustytis r»u,o Ilainsizza 

uigštumų. Tokių budu tas, kas 
buvo italų išlošta per ilgus mė- 

t.esius sunkios kovos, dabar ta- 

po nušluota beveik vienų galingu 
smugiu,. 

Tuom tarpu ateina iš Italijos ir 
kita gązdinanti žinia. Prcmiero 
l.-oselli kabinėtas rezignavo. Mi- 
listerių rezignavimas yra sąrišyj 
su betvarkėmis, kokios pasitaikė 
F t ai i jos nekuriuose mier.taose dc- 

lei maisto stokos. 
Baronas Senino, italų užrubežio 

r.inisteris, praneša, kad italai ka- 
riaus ir tolicus net iki pergelės. 

Skaitlius italų kareivių, pateku- 
sių j austro-vok iečių rankas per 
tris dienas laike šito smūgio, sie- 

kia, anot pranešimų iš I'erli no, iki 
30,000, o skaitlius paimtų kanuo- 

lų es;j perviršija 300. 
Italų pranešimai iš Rymo pri- 

pažįsta, kad italų kariuomenė tu- 

ifjo pasitraukti atgal tarp Monte 
Maggiore ir Auzza, ant fronto 
įpie 50 verstų ilgio. 

Tnw fr.milatinn filejl \vith thc piMmastrr 
."htraKO, III., on 31 st day of Octobcr* 

i017. as rf(|uircd liy the art of. October 6; 
10! 7. 

BRAZILIJA APSKELBIA 
VOKIETIJAI KARĘ. 

Rio Janeiro, spalio 26 d.—Bra- 

zilija Mądicn apskelbė Vokietijai 
karę. 

Brazilija yra devyniolikta tau- 

tr. stojusi karėn prieš kaizerį 
Taip kaip ir Suvien. Valstijas, 
Braziliją jstumė į karę nelegali.į- 
kas submarinų kariavimas. 

Prazilijos atstovu butas nubal- 
davo apskelbti karę beveik vien- 
balsiai. Balsavimo pasekmės buvo 
T40 balsai už karę ir 1 baisa; 
[•neš. Senatas vienbalsiai patvir- 
tino karės apskelbimą, o prezi- 
lcntas P.raz ttiojaus po karės ap- 
skelbimu pasirašė. Paliepta tuo- 
iaus užgriebti visus vokiškus lat- 
rus esančius Brazilijos uostuose. 

True translation l'ilrd with thc jiostmaRter 
at Chicago, III., 011 .Ust day of October, 
1117, as rciiuircd by tlic act of October 6; 
1917. 

AMERIKONAI PIRMAM 

MUŠYJ. 
Su Amerikos armija Francu- 

zijoj, spalio 27 d.—Amerikos ka- 
riumenė pirmu sykiu stojo jvrie- 
šakinėse tranšėjose Francuzijoj 
(t vai. iš ryto paleido pirmus šu- 
vius j vokiečiu tranšėjas. 

Kaip matyt iš oficialio praneši- 
mo, Amerikos kariumenė, po glo- 
ba geriausios francitzų kariume- 
rės, stojo į tranšėjas, kad gauti 
pirmo/; rankos praktiką. Tuo tiks- 
lu parinkta jiems ramiausi fronto 
sektorą (dalį). 

Gen. Pershingo oficialis prane- 
šimas sk-unba šokančiai: 

"Delei tolesnio lavinimosi .ir 
sutvėrimui branduolio vėles- 
niam mokinimui kariumenės, 
daljs nekuriu musų batalijonų 
iš .pirmiausiai atvykusių pulkit, 
draugystėje su veteraniškais 
franeuzų batalijonais, yra pir- 
mos linijos tranšėjose ramiame 
Franeuzų fronto sektore. 

"Juos remia nekurios musų 

artilerijos baterijos, drauge su 

labiausiai patyrusiomis fr'incu- 

zų baterijomis. 
"Sektoras pasilieka normallš- 

kame stovyje. Musų vyrai pri- 
sitaikė prie tikro tranšėjų pa- 

dėjimo kuogeriausiu budu". 

[Sektorių vadinasi figūra, 
panaši Į trikampį: tik du šonu jo 
yta tiesios linijos, o trečia yra iš- 

lenkta. Geru s^ktoro pavyzdžio 
yra dalis tarp dvejų stipinų rate.] 

Tilte translation filed \vith thc po^tmastc- 
at ("IiiraRO, III., on .lįst <lay of October, 
(917. as reqitirrd by the ac of October 6; 
1917. 

UŽGRIEBIA DAUGIAUS 

ITALŲ. 
Berlinas, spalio 27 d.—Vokie- 

čiu armijos štabas praneša, kad 
iki šiam laikui austro-vokiečiai, 
laike savo paskutinio ofensyvo, už- 
griebė 60,000 itahb nelaisvėn 
daugiaus negu 4^0 kamuolių pa- 
teko į j u raukas. 

Ant Carso augš'umų, tarp Co- 
ritz ir Adriatiko juritt, italai dar 
vis tebelaiko savo pozicijas. Pra- 
nešinu; iš Rymo pripažįsta, kad 

dalyku padėjimas yra pavojingas, 
bet kad galutinės pasekmės dar 
nėra žinomos. 

True translation filcd T 't1. thc postiriastcr 
at Chicago, III., on 3l.-i «lay of October, 
1 '>17. ai reqttircd by thc act of Octolicr 6; 
1917. 

PAVOJUS GRĘSIA FINLIAN- 

DIJAI. 
Petrogradas, Spalio 27 d. Šią- 

dien pranešta kad pradėta rengti; 
prie iškraustimo miesto Ilelsing- 
forso, Finliandijos sostines. 

Laikraštis N ov o j c V r c m i a 

tvirtina, kad vokiečiai daro pla- 
čius prisirengimus išsodinimui ka- 

r.umenės ir užėmimui Finlian- 

dijos, pasitikėdami, kad jų užduo- 
tis bus lengva iš priežastis su- 

stiprėjimo pirmiaus varomos tenai 

propagandos. 
Anot šito laikraščio, vokyčiai 

plianuoja padaryti greitą užpuo- 
limą ant rusiškos kariumenės Fin- 

liandijoj ir perkirsti geležinkelį, 
Vtiris bėga per Finliandijn j Tor- 
nco ir tokiu budu atkirsti Rusiją 
nuo Švedijos. 

Hclsingforsas yra uostas Fin- 
Tandjoj. Jį gina Sveaborgas, kuris 
\ia skaitomas pirmos kliasos tvir- 
tovė. 

Yiborgas, trečias po Rcvelio i" 
Kronštadto uostas netoli Petrogra- 
do, dar yra laikomas ir apie jo 
kiaustymą iki šiolei nieko nekal- 
bama. 

Kariškoji Taryba, susidedanti 
i; premjero Kerenskio, karės ir 
U-i vyno ministerių, perdėtinio ge- 
neralio štabo ir vyriausio vadj 
šiaurinės dalies fronto, vakar nu- 

tarė griebtis aštrių priemonių nu- 

i.ilšinimui bile kokių riaušių, jei 
gu bolševikai surengtų jas laike 

kareivių konferencijos, kuri atsi- 
bus lapkričio z d. ir kuri yra ren- 

giama prieš "laikini parlaonentiį" 

Truc tranalation filcd vvtth the postmaster 
at Cfiirago, III., on 31 st day of October, 
1917, as tfijuir«(i l>y thc act of October o; 
1917. 

ITALAI SUTRUŠKINTI. 

Londonas, Spalio 28 d.—Italų 
t^.ukiinąsi atgal pavirto j b?-j tvarkj bėgimą'. Suvienytos vo- 

kiečių ir austrų armijos pcrsimu- 
šė per kalnus į šiaurinės Itali- 
jos lygumas ir neatlaidžiai ve 

jasi besitraukiančius italus. 

Didumu italų nelaimės parodo 
oficialis (prandšimas iš Beirlino. 
Jame sakoma, kad iki šiam laiku' 
jau paimta belaisvėn (langiaus ne- 

gu 100,000 italų ir 700 kanuolių. 
Visas italų frontas net iki jū- 

rių pradėjo trauiktis atgaj. Ita- 

lų nepasisekimas yra aršesnis ne 

gu paprasta* pralaimėjimas. Iš- 

davystė ir bailumas, panašus į 
rusų uancijoj, taip pat apsi- 

' reiškė tart» italu. Oficialia pra- 
'nešimas, išleistas Ryme, sako, kad 
nekurie pulkai Antroj italų ar- 

mijoj pasitrankė, arba pasidavė 
be mūšio ir tokiu bu<lu leido vo- 

l'.'ečiams sutraškinti italų kairį- 
jį sparną Julian Alpų kalnuose. 

(lai but, kad mitalai. kurie anot 

jRymo pranešimų, traukiasi atgal 
Į prirengtas pozicijas lygumose, 
dar atsigrįž ir susitiks priešu 
Jeigu jie to nepadarys, tai priešas 
galės greitai žengti pirmyn i 
\akarus įr didesnė dalis italų ka- 
r'umenės, esančios išilgai šiaur- 
rti.no fronto, galės pakliūti ne 

laisvėn. 
} keletu dienų italai nustojo 

v'sko, ką jie buvo laimėję laike 
didelio ofensyvo 1916 metais, — 

o tas buvo didžiausis jų žygis. 
Miestas Goritz tapo apleistas. 

Italai apleido jj, kuomet priešas 
T erlaužė jų frontą į šiaurius nuo 

Goritzo. 
Greitas žengimas austro-vokie- 

čių pirmyn pasirodo iš to, kad jie 
jau užėmė miestą Cividale, kuri * 

yra tik 14 verstų j šiaur-ryčius 
r 110 Udine, kuris yra didelis ge- 
ležinkelių mazgas šiaurinėj Itali- 
joj. Iš šitos vietos austro-vokie- 
č'ai, matomai, mano pasipilti j 
šiaurines Italijos lygumas. 

Vienok pirm pasitraukimo at- 

gal, italai sunaikino visas savo 

amunicijos ir kitas "sankrovas, o 

Cividale miestas buvo liepsnose, 
kuomet austro-vokiečiai i jj įžen- 
gė. 

Francuzijos ministerių kabinę-' 
tas tapo sušauktas posėdin, idant 
apsvarsčius, kokiu budu taikiniu- ' 

I 
ikai galėtų pagelbėti 1 talijaj. 1 

Prezidentas Poincare pirminin- 
kavo. I 

Triic translation filcd with tlie postniastcr 
at Chicago, 111., on Jlst day of October, 
1917, as rerjuircd l>y tlie act of October 6; I 
1917. 

KOKIOS VIEŠPATIJOS KO- 

VJJA PRIEŠ KAIZERĮ. 

Vardas: Kada apsk. karę: 
Rusija Rugp. id. 1914111. 
Prancūzija Rugp. 3d. 1914111. 
Belgija Rugp. 4d. 1914111, 

Anglija ..i...Rugp. 4d. 191411;. 
Montenegro — Rugp. 7d. 1914111. 
Serbija Liepos 28d.' 1914111. 
Japonija ....Rugp. 23d. 1914111. 
San Marino.... G«guž. — 1915111. 
Italija Geg. 23d. 1915111. 
Portugalija... .Kovo iod. 1916111. 
Rumanija ....Rugp. 28d. 1916111. 
Suvien, Valst Bal. 6. 1917111. 
Kitba Ral. 7d. 1917111. 
Panama Bal. 7d. 1917^.. 
Grekija Birž, 29d. I9i7m. 
Siamas Liepos 22d. 1917111. 
Liberija Rugp. 7d. 1917111. 
Cliinai RugP- 14d. 1917111. 
Brazilija .. .-. Spalio 26d. 1917111. 

Apart to dar aštuonios kitos 
viešpatijos pertraukei diplomatiš- 
kus ryšius su Vokietija. 

Truc translation filrd with the postmaster t Chicago. III., 011 J1 st <lav <>f Octoberr 
'Q1 as rcouircd by the aet of October 0; 
1917. 

ANTROJI LAISVĖS PASKO- 
LA LABAI PASISEKĖ. 

Washington, D. C., spalio 27 
d.—Antroji Laisvės Pasko.a, ku- 
rios valdžia prkšė 'pa? Šalies, 
žmones, kuoęeri ausiai pasisekė. 
Valdžia prašė vedimui šios karės 
mažiausiai trijų, o daugiausiai pen- 
kių'bilijonų doliarių. Žmonės davė 
d augi aus negu valdžia reikalavo: 
bondsų išpirkta daugiaus negu u>. 

5 bilijonų? doliarių. Šiądien Vals- 
tijos Iždo sekretorius McAdoo pa- 
davė sekantį pranešimą: 

"Yra didelė garbė, kad aš ga- 
liu pranešti Amerikos žmonėm::, 
jog antroji Laisvės Paskola yri 
kuodidžiausiai pasisekus"; 

!$ AMERIKOS, 
JAUNIAUSIS BONDSO PIR- 

KIKAS. 

Chicago, 111.—Vienam Chicagos 
l'gonbutyj tėvas nekantriai laukė, 
kol daktaras išeis iš operacijimo 
kambario ir praneš, ką geras gar- 
nys jam atnešė. 

—Suims!—tarė daktaras įeid? 
mas. 

—Ura!—sušuko laimingas tėvas, 
kurio vardas yra L. D. Smith. 
l'o to jis truputi užsimąstęs, pa- 
klausė daktaro: 

—Aš manau, kad aš galiu prasi- 
šalinti ant keleto minivtų. Dakta- 
ras pasakt\ kad motina ir naujai 
gunęs sunus gerai laikosi ir kad 
tėvas gali išeiti, jeigu jis nori. 

Smith išbėgo, pasisamdė aulo- 

mobilių ir nulėkė j vklumiesij. 
Čia iššokęs iš automobiliaus jis 
priėjo prie pirmos budelės, kur 
pardavinėta Laisvės Paskolos lx nd- 
sa'i. 

—Duokit man šė bondsn. tik 
greitai,—sušuko jis. 

—Kam. ar jums? 
—'Mano sunui. 
—'Kaip vardas? 
—Well,—e-e-e.. .-Čia M r. Smith 

sustojo ir pagalios išaiškino: 
—Matai, mano sunus dar tik 

dvi valandi, senas ir dar neturi 
vardo. 

Bet toks mažmožis, žinoma, ne- 

galėjo pagadinti biznio. Jis gimė 
pusiau pirmą po pietų, o pusiau 
trečią po piet jis jau buvo savinin- 
ku antros Laisvės paskolos bondso. 

NEBILĖ BULVĘ IŠAUGINO. 
San Froncisco, Cai. — Mrs. J. 
Jamison, gyvenanti prie 112 Lalcc- 
view ave., Ocean Yie\v, pereitą 
birželį pasodino bulvių. Aną 
dicn ji iškasė vieną bulvę, kuri 
turėjo ne mažiau nei daugiau kaip 
i\]/2 colio ilgio ir sveria 
25/i uncijas. Tai yra viena iš 
didžiausių iki šiolei žinomų bul- 
vių. 

PANAIKINO 20,000 BLĖTI- 

NIŲ PIENO. 

EI Paso, Tex.—Iš Denver, Co- 

lo., išsiuntė į EI Paso 20,000 blė- 

trnių kondensuoto pieno Ameri- 
kos' kariuinenei. Visas šitas pie- 
nas tapo pripažintas negeru, nc> 

pasirodė, kad supilta jis j blėtines 

be sterilizacijos, t. y. bc apsatigo- 
j'ino jo nuo sugedimo. 

KIAUŠINIAI ATPIGO. 

Chicago, 111.,—Nuo pereitos su- 

bstos įėjo galėn kainos, kurias 
nustatė kiaušiniams Maisto Ad- 

ministracija. Sulyg šito padavadi- 
jimo, groserninkai neturi -tiesom 
imti daugiaus negu 45 centus už 

tuziną "šaldytų"' (cold storage) 
k:auslnių; o geriausios rūšies "šal- 

dyti" kiaušiniai turi kainuoti ne- 

daugiaus 48^ centų už tuziną. 
Iki šiolei groserninkai imdavo iki 

05 centų už tuziną. 

-Kalėdos ir Lietuva— 
Dr. K. Draugelio, Lietuvos Neprigulmybės Fondo Nario, suma- nymu ir patarimu atidarėme savo laikraštyj Šitą. nauj$ speciali Bky- rių, kuris eis net Iki Kalėdų. Musų manymu, butų geistina, kad Ir kitos redakcijos panašų skyrių savo laikra^iuOcfe įvestų. 

Artinasi Kalčdos.Tai visapasau- 
linė šventė. Apart religijinės svar- 

bos, Kalėdos turi <lar ir kitokių 
prasmių. 

Paimkime, pavyzdin, Lietuvą. 
Su kokiu žingeidumu bei nekan- 
trumu būdavo laukėme tenai Ka- 
lėdų! Nuo žilgalvio senelio iki 
mažo vaikelio—visi laukia, visi 
rengiasi prie didžių švenčių. Sei- 
mininkės išanksto sukasi, rūpina- 
mi namus prirengti, svečius pavai- 
šinti. Vaikučiai, kakltikus ištiesę, 
kiukia, kuomet jiems aštinčių tė- 
veliai ir svečiai pribers. Bernai, 
mergos ir piemenėliai laukia, kad.i 
gaus savo algas ir miestelyj per 
šventės "pašumis"—visi, visi lau- 
kia ir džiaugiasi sulaukę Kalėdų... 
Jei bent senas- šeimininkas pasika- 
so už ausies, kad daug pinigo rei- 
kės ir algoms, ir skoloms d.mo- 

kėti ir aštinčiams pripirkti. Betgi 
ir jis,Kalėdų sulaukęs, džiaugiasi, 
kad nusivertė savo naštą nuo pe- 
čių. Visi linksmi. Todėl ir sakyda- 
vome: "Linksmos Kalėdos". 

Cia, Amerikoj, sulyg šalies pa- 
pločio, Kalėdos dar iškilminges- 
nės, "Santa Claus"—Kalėdų Sene- 
lis visiems prezentus teikia, kūčių 
vakare visiems dovanas dalina. 
Bernelis savo mergelės nepamirš-, 
t;-, draugas—draugo, kaimynas— 
kaimyno, tėtė sn mama vaikeliams 
eglaitę padabina, vaikai savo ma- 

mytei iš sučėdytų penų dovane- 
lę nuperka. Iškalno visi rengiami 

Iprie Kalėdų! 
j Linksmos Kalėdų Šventės! 
Linksmos te>l=l, kad ikiekvie- 
nas žmogus atsimena savo drau- 
gus ir pamiršta savo priešus. 

Klausykit, ką jums pasakysiu' 
I a i k a s ir tau, ir man, ir jam—ir 
mums, ir jums ir jiems—laikas vi- 
siems jau dabar prie Kalėdų Šven- 
tes rengtis, liet ką męs šiuosmet 

^paminėsime? Ką męs šiuosmet 
pamylėsim? Kam męs šiuosmet, 
Linkimų Kalėdų sulaukę, dova- 
nėlę padarysim? 

Vai, savo močiutės nepamirš- 
kim, savo motinėlę—.tėvynę Lie 
tuvą—savo dovanėlėmis pamylė- 
kim. Ji—mūsų, visų lietuvių, mo- 

tina. (J kaip liūdnos jai bus šiuos- 

n.et Kalėdų Šventės! Nelaimių pa- 
lytėta, bado pusiau numarinta, var- 

įgo ašarose paskendus, žiauraus 
priešo erškėčių vainiku apvaini- 
kuota ilgų metų priespaudos rete- 

žiais sukalta—ji, musų sengalvė- 
lė, laukia, ar męs jos nepamiršom, 

laukia kuom męs, jos vaikai, j-į 
šiomis Kalėdomis pamylėsime... 

Tadgi besirengdami prie Ka.~- 
dų, atsimindami savo draugus ir 
rijjįstamus Kalėdų vakare, nepa- ini rškim šiuosmet ir savo senos, 
r.iusii \ isu bendros močiutės-— 
tėvynės Lietuvos. 

Kaip ją atminti, kaip pamylėti? 
Dėkim savo centus, dėkim savo 
darbus, kad kuogreičiaus ją iš tos 
vergijos, iš geležinių pančių <a- 
lmosuoti. Dėkim centus, kad ją Laisva padaryti. 

Diekim, kiek kas gal!—centą, 
penkiuką, kvoderj, doliari, pen- 
kinę, dešimtinę,—kad Lietuvai ne- 
prigulmybę išgavus! Dėkim savo 
Kalėdų davanelės, kad musų tė- 
vynė netrukus, po šios karės, ga- 
lėtų susilaukti tikrai linksmų '.r 
laimingų L'uosybės Naujų Metų! 

Lai gyvuoja laisva Lietuva! 
Laigyvuoja 'kiekvienas, kuris; 

prie tos laisvės išgavimo prisidės! 
Dr. K. Drangelis. 

GERAS SUMANYMAS. 
Pilnai pritardama viršminėtam 

sumanymui. "Lietuvos*' redakcijų 
su mielu no.-u apsiima patarnauti 
ir priimdinės aukas nuo visų, ku- 
rie nori padaryti Kalėdinę šių 
metų dovaną Lietuvos Ncprigul- 
mybės Fondui. Visos aukos bus 
nuolatos garsinamos šitame "Lie- 
tuvos" skyriuje, o visa susirinku- 
si sumą ant Kalėdų buš pasiųsta 
j Lietuvos Neprigulmybės Fondą, 
kaipo Kalėdinė lietuvių dovanėlė 
išgavimui laisvės savo tėvynei. 

Kitos tautos turi pagirtiną pa- 
protį panašiuose atsitikimuose, vie- 
ton darymo prezentu, aukuoti ko- 
kiam labdaringam tikslui. Dides- 
nės labdarybės, kaip išgavimas Lie- 
tuvai laisvės negali buti, ir todėl 
Imtų geistina, kad šiuosmet lietu- 
kai tą paprotį pasektu. Visas ui* 

l.as reikia siųsti "Lietuvos" Re- 
dakcijai. 

Padarymui pradžios "Lietuvos" 
laikraštis aukauja i šitą "Kalėdi- 
nį Fondą*' $25.00. Iki šiol jau 
plaukė šiam tikslui sekančios aukos: 

"Lietuva" $25.00 
Dr. K. Drangelis 10.00 

Juozas Giraitis 5.00 
Paulina Giraitienė 5.00 
Bronius ir Marė ' 

Balučiai 10.00 
Dr. A. Zimontas 10.00 

Justinas Kūlis 10.00 

Viso $75.00 

I 
NUSIŽUDĖ ANT JŪRIŲ. 

! Ne>v York, N. Y. Čia gauta 
žinia iš Paiyžiaus, kad Miss 

jHelen Cudaliy, duktė Patricko 

Cudahy, žinomo turtuolio Mil- 

\vaukee, \Vis., nusižudė ant lai- 

!\ o. ėjusio i Europą. Miss Cu 

daliy >plaukė j Francuziją dirbti 

prie Raudonojo Kryžiaus. Nu- 

sižudymo priežastis yra nežino- 

ma. Ji paliko tiktai -korčiuke, 
kad duotu žinifį jos tėvams, o 

pati nušotko nuo laivo i jūres. 

ĮMETĖ VAIKĄ PEČIUN. 

Hammond, Ind. Sulyg reika- 

lavimo Koronieriaus pagelbininko, 
policija miesto \Yhiting suarešta- 
vo tulą Frank Gatarich ir akušer- 

la Mary Luszynką. Koronierius 

j tvirtina, kad jis turi prirodhnų. 
ir g Goterieh [metė pečiun kūdiki, 

kurj pagimdė jo pali spalio ii die- 

rą. Jeigu bus prirodyta, kad vai- 

kas buvo gyvas, kuomet jis [mesta 
pečiun, suareštuotus laukia sunki 

bausmė už žmogžudystę 

AJTIDUODA 15 SAVO SUNŲ 
KARIUMENĖN. 

Cristal Springs, Miss. — "Aš 
turiu 11c vieną, bot 15 sunų ati- 
duoti armijon ir laivynan ir aš 
tai su noru darau." Taip .pasakė 
Jolin Tavlor, farmeris, netoli 
nuo čia gyvenantis. Jis yra tė- 
vas dvidešimties dviejų vaikų. 
Visi jo snnat yra kareiviavimo 

amžiuje ir kiekvienas iš jų iš- 
reiškė norą stoti kariumcnėn sa- 

vo tėvynės apgynimui. 
"Pats jų tėvas, kuris turi 50 

metu amžiaus sako, kad jeigu jį 
priims, tai iis ir pats eis fron- 

tan, nesą kada priena prie šaudy- 
mo, tai jo akį s dar esą geros. 

PIRKO LAISVĖS BONDSĄ.' 
VIENAIS PENNAIS. 

Freeport, 111.—Clarence Geiger, 
tarnaujantis krautuvėje klerku, 

nusipirko sau Laisvės F""skolos 

bondsą ir užmokėjo už i j vienais 

pennaissu Linkolno paveikslu, pa- 

klodamas 5,000 varinių pennų". 



PREZIDENTAS PRAŠO JUS 
ČĖDYTI MAISTĄ. 

Y/ashington, D. S. Prezidentas 
iNVilson išleūlo atsišaukimą, ra- 

gindamas kiekvieną šeimyną ir re- 

stauraciją Suv. Valstijose pagel- 
bėti Maisto Administracijai ir 

prisilaikyti jos patarimą. Prezi- 

dento atsišaukimas skamba se- 

kančiai : 

"Didesnė dalis naftos, kaip 
surasti užtektinai maisto tau- 

toms, kurios su mumis drau 
gauja karėje, šiuomi laiku gu'! 
ant Amerikos žmonių ir tok- 
sai didelis maisio ištraukimas, 
žinoma, paliečia kainas produk 
tu, reka.ingų pragyvenimui. 

"Mustj šalis vienok yra pa- 
laiminta daugybe maistiniu daile- 
tų ir jeigu mūsų žmonės bus 
pačfdlyvi maisto varto-ji.ne, iš- 
mintingai užsiganėdindami tik 
tiekų maisto, kiek reikalinga 
palaikymui sveikatos ir stip- 
rumo; jeigu jie prašalins mais- 
to eikvojimą ir jeitfu jie su- 

vartos tą maistą, kurio męs 

turime perviršį ir tokiu budu 

paliuosuos [išvežimui) didesnę 
da'j to maisto, kuris yra rei- 

kalingas pasauliui, dabar nuo 

mus priklausančiam, tai męs 
ne ti'k kad galėsim atlikti sa-' 
vo pareigas linkui jų, bet męs 

įgysim ir jvykdinsim viduti- 
niškas 'kainas šioj šalyj. 

"Pagaminimas užtektinai j 
maisto mūsų locnicms karei-' 
•viams anoj pusėj jūrių ir civi-! 
liškiem gyventojams bei lalki- j 
ninku armijoms — >ra viena j 
iŠ pirmiausiu ir svarbiausių i 

mustj pareigų; nes jei^u męs j 
norime palaikyti jtj iafermę 
šioje ikovoje už visų tautų :ic-! 
priguimybę, tai męs tarime vi-! 

sų pirmiausiai palaikyti jų 
sveikatą ir stiprumą. 

"Todėl išrišimas musų mais- 
tinio klausimo priklauso nuo j 

patarnavimo ličidk vieno vyro. 
moters ir vaiko Suvienytose 
Valstijose. 

"Didės pastangos šioje link- 

mėje, kurioms pradžią su -j 
lyg mano paliepimo padare į 
(Maisto Administracija, duoda 

progą pasitarnauti karėje kiek- 
vienai atskirai ypatai ir kiek- 

viena ypata gali pasitarnauti 
kaip savo žmonėms, taip ir vi- 

sam pasauliui. 
"Męs negalime atsiekti savo Į 

tikslų šioje didelėj karėje be 

(pasišventimo ir atsidavimo, ir i 

jokioj kitoj linkmėj šisai pa-1 
sišventimas ir atsidavimas ne-1 

gali būti geriaus apreikštas, 
kaip kad jeigu kiekvienas na- 

mas, kiekviena valgoma vieta 

šioj šalyj .pažadės savo paramą 
Maisto Administracijaj ir pri- 
silaikys jos patarimų. 

Woodrow Wilson. 

ATEIVIAI IR LAISVĖS 
PASKOLA. 

Washington, D. C. — Valdžia 

suteikė žinią, kad laike pirmos 
[ aisvės Paskolos jvairitt tautų 
ateiviai Amerikoje paėmė tos pa- 

skolos bondsų už apie $250,000,- 
000. Valdžia vienok tikisi, kad 

Antroj Laisvės Paskoloj, kuri tik- 

iką užsibaigė, ateiviai paėmė daug 
daugiau. 

Nesenai tapo paskelbta, kiek' 

jvairių tautų ateiviai užsirasė An- 

tį osios "Laisvės Paskolos" viena-1 
nie New Yorko <listrikte iki spa- 
l'.o 20 d., t. y. savaite prieš toj 
paskolos u/sibaigimą. 

Oficialis vaklžios surasas taip1 
1ą dieną atrodė: 

JaponlcSiai $75,000 
ChinieČiai 32.000 
žydai 5,500,000 j 
Grekal y 175.000 
Frarcuzai 200,000 
Vokiečiai 10.500.000 
Italai 4,500,000 j 
Danai 100,000; 
Norvegai 125,000 j 
Lenkai 225,000 
Vengrai 150,000 Į 
Švedai 85,000 
Pinai .. 50.000 
AslrleČlai 22,000 j 
Armėnai 58,000 
Bulgarai 7,800 
Arabai 1,200 
Serbai 31,500 
Kroatai 8.000 
Ukrajlniečiai 22.000 
LIETUVIAI 5.400 
Slovakai 120.000 
Rusinai 10,000 
Lechai 83,*>00 
Havajiečiai 15,000 
Rusai 275,000 
Holandiečiai 121,000 
Bejgal 300.000 
Ispanai — _ 65,000 
Persai 50.000 
Austrai 128,000 
Šveicarai 55.000 
Slovencai 80,000, 

Nauja Tvarka Ėmimo Kariumanan. 
Pereitame numeryj minėjime, 

<ad [x> Naujų Metų žadama visus 
tinkamus kareiviavimui vyrus pa- 
kirstyti j penkias kliasas sulyg 

t aujr budo, kuri prezidentas \\ il- 

jau patvirtino. Sulyg šitos 
naujos tvarkos, kiekvienas vyras 
po registracijos žinos, kokioj kita- 
roj jis yra ir kokioj tvarkoj jis 
bus šaukiamas. 

Sauks, pradedant nuo pirmos 
kliasos paeiliui taip, kaip /.ėmiaus 
parodyta. 

Kliasos ir kas j kokią priklau- 
sys, yra sekančios: 

KLIA4A I. 
1.—Pavieniai vyrai, neTunntr ii.'e- 

ko užlaikyti. 
2. Vedusieji vyrai (arba našlys su 

vaikais), kurio yra papratę savo 
šeimyna* palikti be užlaikymo. 

3.—Vedusieji vyrai, kuriems už- 
laikymą duoda žmona. 

4.—Vedusieji vyrai (arba našliai 
su vaikais), kurie nedirba naudin- 
go darbo, ir kurių šeimynos užsi- 
laiko iš pašalinio pelno, o ne iš jų 
darbo. (Tas palies turtuolius, gy- 
venančius iš kapitalo). 

5.—Vyrai, kurie nėra priskirti 
prio šios ar prie kitų kliasų. 

6.—Paprasti darbininkai (nemo- 
kantieji jokių amatų). 

KLIA3A II. 
1.—Vedusis vyras arba tėvas vai- 

kų, pasilikusių be motinos; dirban- 
tis naudingą darbą, bet šeimyna 
turi ivitektinai jeigos apart jo kas- 
dieninio darbo ir gali vidutiniškai 
'.sakančiai užsilaikyti laike jo pra- 

flisalinimo. 
2.—Vėduais vyras—be vaikų—pa- ti gali pati save tinkamai ir be 

vargo užlaikyti. 
3.—Išlavintieji darbininkai (mo- 

kantieji amatą), dirbantieji reika- 
lingose industrijos Įstaigose. 

4.—Pravalinti farmų darbininkai, 
dirbantieji reikalinguose agrikultū- 
ros užsiėmimuose. 

Kliasa III. 
1.—Vyras su po-vaikais (po-su- 

niais, po-dukrėmis), turintis kas- 
dieniniu darbu užlaikyti šeimyną. 

2.—Vyras su šonais, silpnais", ar- 
ba nesveikais tėvais ar seneliais, kurių iv.laikymas priklauso nuo 
jo kasdieninio darbo. 

3.—Vyras su broliais ar seseri- 
mis, kurie negali savęs užsilaiky- ti be kasdieninio darbo savo užlai- 
kytojo. 

4.—Pavieto ir miestu urėdninkai. 
5.—Ug ^.iagesiai ir palicmonai. 
6.—Darbininkai-specialistal, rei- 

kalingi arsenaluose arba laivyno 
jarduose. 

7.—Reikalingi muitinyčių klerkai. 
8.—Ypatos reikalingos krasos vei- 

kimui. 
9.—Ypatos, .reikalingos Suvien. 

Valstijų tarnystoje. 
10.—Aukštai specializuoti admi- 

nistratyviSki ekspertai. 
11.—Techniški ir mechaniški eks- 

pertai industrijinėj pramonėj. 
12.—Augštal speciallizuoti žem- 

dirbystės ekspertai agrikultūros 
biure Valstijose, arba Viešpatijoj. 

13.—Assistentas, arba antraran- 
kis manad,žierius reikalingos indus- 
trinės ištaigos. 

14.—Assisten^is, arba antraran- 
kis manadžierius reikalingos žem- 
dirbystės jstaiges. 

KLIASA IV. 
1.—Vedęs vyras su žmona ir vai- 

kais (arba našlys su vaikais), tu- 
rintis daryti pragyvenimą iš kas- 
dieninio išdarbio. ir kuomet jokiu kitų užtektiinų ieigų jis neturi. 

2.—Jūreiviai, esantieji tarnystėje komercijiniL lai"ų šios šalies. 
3.—Perdėtiniai reikalingu Indus- 

trljiniu "staigų. 
4.—PerdPtlniai rrikalingų žemdir- 

bystes ištaigų. 
KLIASA V. 

1.—Suvien. VaMijų arba* Valsti- 
jų urėdninkai. 

2.—Reguliariškai iššventinti dva- 
siškiai. 

3.—Dvasinių mokslu studentai. t.—Ypatos esančios ka. iškoj ar laivyno tarnystėje. 
5.—Svetimtaučiai. 
6.—Svetimtaučiai priešai. 
7.—Ypatos morališkai netikusios. 8.—Ypatos fiziškai, nuolatai, ar- ba proti kai netikusios. 
9.—Laisniūoti laivų vedėjai (pi- liota!). 

KAREIVIO LAIŠKAS. 
Buvusis Cikagietis, A. P. Glė- 

baitis, rašo iš kariumenės "Lie- 
tuvos" redakcijon: 

C a m p L o Ra n, T e x.Spa- 
lio ei d. — Gavau jtjsų laišką, 
už kurį labai ačiu. Žinote, kiek- 
vienas laiškas nuo draugų ar pa- 
žįstamų suteikia daug linksmumo 
kareiviui. Kareivio gyvenimas 
kaip kitiir taip Amerikoj, kaip 
žinote, nėra piknvkavivnas Leafv 
Grove, ar Riverside daržuose, o 

ypač kada esi taip toli ivo drau- 
gų ir giminių, .ienas tarpe sve- 

timų. 
Parašysiu porą žodžių apie mū- 

sų gyvenimą. Kaip žinote, mū- 

sų. 131 Pėstininkų pulkas buvo 
pirmiaus Pockforde, 111. Išbuvo- 
me tenai apie mėnerį ir pusę — 

dabojome naujai statomus bara- 
kus" P.et jau bus apie mėnuo 
laiko, kaip čia, Camp Logane, 
esarfu: apsistoję. 

Buda:— Rockforde, sutikau 
keletą lietuvių — Stasį Drangelį 
ir kitus čikagiečius, bet dauge- 
lio neteko sueiti, nes stovyklos 
Rockforde didelės, o musų lie- 
tuviai išskirstyti po įvairias ko- 
mandas — vieni vienur, Įriti kitur. 

Mušu "kampoj" yra išviso apie 
25,000 kareivių. Lietuvių bus, 
apie 300, bet teko susitikti tik į 
Įsu keletu, nes ir čia esame iš-1 

skirstyti po atskirus regimentusj 
i ir neesame krūvoj: vieni arti-1 
lerijoj, kiti infanterijoj (pėstinin-j 
kuose), kiti vėl prie kulkasvai-i 
.... 

dzių ir t. t. 1 

Į Visgi teko susitikti keletą pa- 
žįstamų iš Chicagos, nuo Britlge- 
porto. Visi, su kuriais tik kal- 
bėjau, yra gana užganėdinti. Ža- 
da mums atsiųsti dar apie 6,000 
kareivių iš Rockfordo, tai gal 
pateks ir nekuriu Ik: t tinai* ir tu- 

rėsim čia daugiau pažįstamų. 1 

Į Miestas, arti kurio cia esame, 
yra typiškas pietinių valstijų 
miestas. Gatvės pilnos palmų. 
Rožės žydi ir dabar pas mus 

taip karšta, kaip pas jus Chi- 
eagoje buva liepos mėnesyje. 
Naktimis vienok atšala taip, kad 
reik pečiukus užkarti, kad sušil- 
ti, bet saulei išryto pakilus — 

I vėl karšta. j 
j Beveik kasdien ėmiau maudy- 
tis. Sitbatomis ir nedėliomis va- i • '« ! žiuojame j miestą Galveston, ku- 
ris yra prie Mcxikos įlankos ir 
visai arti nuo musų — nuvažia- 

vę, maudomės kad net pleška. 
Čia žmonės eina maudvtis visa I 

žiemą. — O pas jus Chicagoje, 
kaip girdėt, lalta. 

| Paskutiniais laikais gauname, 
naujus drabužius, šaudyikles ir 1.1. 

Po nedėlei pradėsime gyventi ap- 
kasuose ir busim ten 10 dienų. 

'Vadinasi, apsipažinsim su tikrais 
kariavimo budais. 

Kitam laiške parašysiu ir apie 
tai A. P. Glėbaitis. 

1 

' Rockford, 111. — Čia šiomis 
dienomis 143-me pulke p įkėlė ar- 
ti 400 kareiviu į vyresniųjų (non 
comissioned oficers) rangas. Tarp 
paduotų vardų randame tik dvi 

panašias j lietuviškas: II. L. 
Minkus — seržantas Kompani- 
joj "K" ir Alex. Golbus — kor- 

poralas kompanijoj "D". 

Exeter Borough, Pa.—Pasauk- 
ta kariumenėn: Mikolas Jučas ir 
Just. Rinkevičius. Tautiečių iš- 
leidimui buvo surengtas vakarėlis. 
I 
So. Boston, Mass. 

| -= Ateities" redaktorius, p. 
Matas Šalčius, yra pašauktas ka- 
iriumcnėn. 

Binhamton, N. Y. 

j = Čia Arlington viešbutyje 
nusišovė Leonas Čekanauskas. 
Jis buvo pašauktas kariumenėn. 
Prie savažudžio rasta laiškelis, 
kuriame sakoma., /kad nusižudęs 
("del netikusio pasaulio stirėdy- 
|mo," Velionis, sakoma, buvęs 
I Liet. Socialistų Sąjungos narys. 

Iš Lietuvos ir apie 
Lietuvą. 

GELBĖKIME BROLIUS. 

Kaip žydo bitės esam išblaš- 
kyti po visą Rusiją. Išsklaidy- 
tu po Rusiją nemaža ir nuo se- 

niau lietuviu. Apie vieną iš tų- 
jų lietuvių salų pora žodžių. 

Vidb' lės gub., Rezeknės apsk 
(Riežica, Vitebsko gub.), Tiska- 
dų parapijoj esama net 9 gry- 
nai lietuviu kaimu ir kituose 
kaimuose po keletą kiemų. Štai 
kaimų vardai: 1) Jaunoji ir Lo- 

Įbinė Slabada, 2) Kalninė Sla- 
bada, 3) Girnakaliai. 4) Kei- 
doniai. 5) Buodžiai. 6) Alkauka, 
Į/) Pilveliai. 8) Kurtiniai. 9) 
į Kukučiai, 10) Viensėdija Burči- 
kai (2 kiemu), 11) Gruz'deliuo- 
se (2 lietuvių kiemu). Kaimai 
nedideli, mes vidutiniškai apie 10 

kiemų kiekvienas. Pasakiau, ka ! 
tai grynai !ietuvių kaimai, o 

vienok grynumo juose neperdaug. 
Jau gal daugiau kaip prieš šimt 
mėtis jie žiaurių ponų priversti 
pr likti tėviškę (apie Zarasus) 
ir atkeliauti čionai Letgaliuos-j 
na. L'žtat nenuostabu, jog jie 
nykte nyksta musų tautai, ir jei 

Jdar pusšimtis metų tokiose, kaip, 
j<labar, aplinkybėse praeitų, vien j vardas "litviakų" beliktų šiose 
apielinkėse. O aplinkybės tik- 

rai jų tautybei žiaurios. lam- 
.. •11 .» ... sumas žinoma, tai pirmoji jų nu- 

tautimo priežastis. Žmonės, sa- 

vo kulturą. ne augsčiau už vieti- 
nius gyventojus stovintieji, su- 

traukę visus su savąja tėvyne 
ryšius, argi gali užsilaikyti ne- 

uutautę. Lietuvoje dauguma mo- 

ka skaityti rašyti; čia gi to nė- 
ra. Ir labai suprantama, kad 
tokioms aplinkybėms esant, jau 
ar tik ne visi letgalių kalba po- 
teriauja, o kalbantieji lietuviškai 
poterius, kaip ir lietuvių malda- 
knyges., užsiliko tik kaipo rete- 

nybės. Jau ar tik ne dauguma 
šeimynų mary tos, o letgalės .ie 

visuomet bevartoja šeimynoje 
lietuvių kalbą. O vienok, kas 
svarbiausia, lietuvių kalba dar 
nesuvis užmiršta, nes ją beveik 
visi lietuviai moka. 

Dabar laisvės neva laikai. 
Rūpinamės tremtiniais. Sie lie- 
tuviai taip pat tremtiniai; tad 
nepamirškime ir jų, nes dabar 
kaip tik proga jų susipratimą 
pakelti. Mttsų maža: tad gcl- 
bėkim tnos tautos trupinius, 
kad tuo sustfrpri ntume savąją 
tautą. Gamtinis tikslas — tai 
jų grąžinimas Lietuvon, kurioje, 
esant rusų gaivalui prašalintam, 
atsiras del jų liekios žemės. 1 »et 

šie kolionistai, tai ne Polocko 
apskrities lietuviai, kurie vos 

prieš 30 metų atsikėlė čia iŠ 
Liotuvos ir kurių dalis net patįs 
žada jieškoti būdų Lie'ivon 
grįžti. Kas kita čionykščiai. 
Xet gerai sutvarkytai Lietuvos 
emigrantų grąžinimo sistemai 
ei-ant, šiuos sunku bus, kad ir su 

tam tikrų agentų pagelba, be- 
parkviesti Lietuvon: giliai jau 
čia jie jleido šaknis. 

Reikia atnaujinti šiųjų kolio- 
nistų su Lietuva ryšiai, o tam 
tikslui tinkamiausia čia butų 
lietuvių pradedamoji mokykla 
u- suaugusiųjų kursai. Kadangi 
lėšų jieškant butų galima rasti, 
kadangi lietuviai kolionistai ne- 

toli Tisikadų miestelio gyvena 
kadangi įsteigimo čia mokyklos 
reikalas pirmaeilis ir kadangi 
tremtinių reikalais rūpinasi Cent- 
ro Komitetas, tai jis ir privaly- 
tų, rodos, Tiskadų 'miestelyje ŠĮ 
rudenį įsteigti mokyklą. Oficia- 
liai šie liętuviai — ne tremtiniai; 
bet atvežus kokį dešimtį karės 

tremtinių vaikų lietuvių iš arti- 
n.os (13 verstų) Rezeknės, ir 
šis keblumas butų prašalintas. 

Pernai vasarą rašiau Centro 
Komitetui del įsteigimo lietuvių 
mokyklos Rukšnės miestelyje, l'o- 
locko apskr., Vitebsko gub. 
Po prašymu, be manęs, pasirašė 
vietinis klebonas ir vienas iš te- 

nykščių lietuvių. Ir kas gi — 

gal mano balsas liko išklausytas: 
prašymas kaip į kokią rusų kan- 
celiariją nugrimzdo, net atsako 

į jį neapturėta. Čionai dar reika- 
lingesnė lietuvių mokykla ir ne- 

jaugi ir šis mano visuomenei 
pranešimas liks bevaisė informa- 
cija. Vietinis Rezoknės įgalio- 
tinis sako, jog ir senos mokyk- 
los del lėšų stokos didžiu vargu 
beišlaikomos; apie naują, girdi. 
ir kalbos negali buti. 

Tat apeliuoju j visuomenę, nes 

tai vienas kelias man belieka. 
Jei turime užtektinai laiko, daž- 
nai tusiems partijų ginčams, jei 
visu lietuvių siekiama Lietuvos 
nepriklausomybė, tai ir lėšų ir 
laiko steigimui mokyklų atsirasti 
privalo. Męs atmetame istorinėm 
Lietuvos valstybės -projektą; už- 
tat pasirūpinkime lietuvių gaiva- 
lą tėvynėje sustiprinti. Esant 
Lietuvai vokiečių kariumenės 
užimtai, jokios mūsų bankos, jo- 
ki organizacija negali parengti 
tinkamų iiems kolionistams Lie- 
tuvoje žemių. Taigi prie šių ka- 
rės aplinkybių kaip tik tinkama 
ir reikalinga butų užsiimti kolo- 
nistuose .jlietuvybės sužadinimu 
ir jų kulturinįo stovio pakėlimu. 
Jei jau ne visi, tai didelė daugu- 
ma karės tremtinių grjž Lietu- 
von. nes, ar tai tautiniais jaus- 
mais, ar* tai paliktu turtu, ar 
tai pasilikti iais Lietuvoje arti- 
mais žmonėmis su ja esame su- 

rišti. Kas kita šie tremtiniai. 
N'ieviero iš paminėtų impulsų 
pas juos nėra. ir net. sakau, 
agentams kokios nors, kad ir 
labai plačios ir galingos orga- 
nizacijos. sv»nku -butų ką-nors 
čia pešti. O mokslo spinduliai, 
esant čia lietuvių pradedamajai 
mokyklai ir suViugusiųjų kur- 
sams, ne vik palseltų jų kulturą, 

bet ir sužadintu jau nyrančią 
lietuvybę. 

Lietuva, vokiečių išsitarimu, tai 
tyrai. Tuos tyrus jie norėtu 
savais kolionizuoti. Tie tyrai— 
Lietuvos žemelė, — tai mušu 

tautus pamatas. Jie, tie tyrai, 
tik lietuvių — vietinių ir emi- 

grantu — privalo buti apgyven- 
ti. Užtat kuo pasiteisins musų 
dabartinės švietimo organizaci- 
jos. kurios gali. privalo, o neuž- 
tektinai rūpinasi tautiečių švie- 
timu. J. Valiūnas. 

i 

STOKA MAISTO. I 
Didelę valgomų daiktų stoką 

Vilniuje patvirtina ii žinutė iš 
"Dabarties": 

j Naujas kariumenės Lietuvos 
viršininkas kunigaikštis v. Isen- 
burg-Biršteinas gegužės men. 

priėmė įžymius įvairiu Vilniaus 
tautu atstovus ir apreiškė jiems, 
jog vokiečių kariumenės įstai- 
goms esą pavykę parūpinti Vil- 
niui maisto ligi busimo derliaus. 
Todėl ir vargingesnieji gyventojų 
sluogsniai busią galima gelbėti 
•nuo sunkaus vargo. Tdant pa- 
lengvinus pramitimą atskiriems 
gyventojams, ypatingai, kad vai- 
kai galėtų atsigauti po sunkios 
žiemos, yra sumanyta miesto gy- 
ventojus, ypatingai vaikus, iškel- 
ti į sodžius. Vaikai neturi buti 
atskiriami nuo tėvų: kiek galima, 
jie į gbdžių turi išsikelti drauge 
su tėvais, kad tenai atsigaivintų 
tyrame ore ir stipriu maistu. Yra 
nustatyta, kur kurios tauto? gy- 
ventojai turi keitiesi. Augštes- 
niųjų mokyklų mokiniai, vedami 
savo mokytojų, sutvarkytais bū- 
riais turės eiti Į sodžius ir te- 
nai padėti dirbti laukų darbus. 
Vokietijoj vokiečių jaunuomenė 
jau taip daro. (Tokia savitarpi- 
nė pagclba tarp miestų «ir sodžių 
Vokietijoj iau yra suteikusi ge- 
rų vaisių. Išbandytas vokiečių 
sumanymas dabar bus -naudingas 
ir Vilniaus miestui. Kas dabar 
laisvu noru nori išsikelti į so- 

džių, privalo pasiprašyti leidimo 
iš Vilniaus miesto viršininko. 

Naujas derlius, javų ir bulvių 
kainos. Vyriausiojo Rytų vado 
įsakymu nuo gegužės mėnesio 5 
d., šių metų, javų ir bulvių kai- 
nos nustatytos štai kokios; Už 
du centneriu (t22 rusišku sva- 

ru) rugių, avižų ir miežių mo- 

kės iki 20 markių arba 10 rub., 
už kviečius mokės iki 8 markių 
4 rub. Šitas kainas mokės, ja- 
vus ir bulves pristačius geležin- 
kelio stotin arba sandėliu. Mi- 
nėtos kainos .nustatytos iki iqi8 
m. balandžio mėnesio T dienos. I 

LIETUVIŲ VAKARAS LIE- 

POJUJE. 
Pirmosios Sekminių dienos va- 

karą. buvo penktasis lietuviu va- 

karas Liepoj u je lietuvių vaikų 
prieglaudos naudai. Pirma vai- 
dino vienc veiksmo komediją 
"Alyvos žydi," paskui grojo p. 
Singaila ant smitikos, po jo solo 
dąinavo p. Druni s. paskui dai- 
navo kvartetas — Knedulytė, 
Gryževičaitė, Masuras ir Kninis. 
Antroje vakaro dalyje vaidino 
dviejų veiksmų komediją "Vel- 
nias ne boba," paskui paiouč 
veikalą iš Lietuvos stabmeldy- 
bės gadynės "Švent. Ugnis", Lie- 
pojaus lietuviai už visus penkis 
(gražiai pavykusius vakarus taria 
širdingai ačiu p. St. Puodžiunui 
ir kun. Pr. Bakšiui. 

VILNIUS — UŽMLRŠTO* 
JI DAILĖS VIETA. 

Ką tik išėjo vokiečių kalba 
jilomi knyga profesoriaus I)r. 
Veber'io Jenoje,—10 armijos laik- 
raščio leidinys. Kaina 2.50 mrk. 

Rašytojas trumpais bruožiais pie- 
šia žymiausių Vilniaus dailės 
daiktų vaizdą. 137 gražios fo- 
tografijos paaiškina jo raštą. Pro 
'skaitytojo akis praeina visa Vil- 

Įniaus istorija, kiek ji rišasi su 

'daile. Įdėti ir žymiausiųjų di- 

,d2iųjų Lietuvos kunigaikščių ru- 

imų paveikslai iš 13—14 šimtme- 
čio Gedimino kalne. 

Taip pat atvaizdinti senieji 
Vilniaus miesto vartai su bokš- 
tais. Bažnyčiomis Vilnius gali 
Ivgintiesi su Rymu ir su Kollno 
'miestu—Vokietijos katalikų cent- 
I u. Žymiausieji dailės daiktai, 

kaip sako prof. Veber'is Vilniuje 
— tai bažnyčios. Todėl apie 'ba- 
žnyčias ̂ daugiausia minėtoje kny- 
goje ir prirašyta. 

Jonas Augštuolis. 

Apje Lietuviu Pulkus 
Rusu armijos lietuvių karinin- 

ku suvažiavimas Petrapilyje, 
[kaip žinoma, dauguma balsu 
buvo 'nutaręs tuo tarpu nesteig- 
ti tautiniu pulkų. 

Mažuma gi — aficierai ir ka- 
reiviai, aktyviai dalyvaujantieji 
karėj, tiesiog iš apkasu atvažia- 
vę — tokiu nusprendimu ne- 
buvo patenkinti. 

| Taip lygiai nebuvo patenkinti 
ir tie lietuviai kareTvTai, ku- 
rie pačiame fronte savo pul- 
kų susiorganizavo belaukda- 
mi, buvo išėję iš lenkų divi- 
zijos. Sunkus jų buvo padėji- 
mas: atgal grįžti negalėjo, o 

'savosios dalies -neturėjo, 
i Jų reikalais aficierių grupė 
susirūpinusi kreipėsi j atstovą 
M. YČ.ą, įprašydama padėti. At- 
stovas M. Yčas susitarė su Dū- 
mos karės skyriaus urmininku, 
atstovu Engelhardu, ir jo jsa- 
kvniu buvo pasiųsta klausimo iš- 
rišti vietoje aficierai: Pr. Kli- 
mą i t i s ir A. Juozapavičius, kai- 
po Valstybės Durnos delegatai. 

! Jie visą mėnesį praleidę fronte, 
nuodugniai ištyrę dalykų stovį 
ir, surinkę visą eilę dokumentu, 
išrodė, kad lietuviai išstojo iš 
lenku pulkų, gen. Pirusilovo lei- 
džiami, ir kad jiems buvo priža- 
dėta įsteigti atskiri lietuvių ba- 
talijonai. Be to, delegatams pa- 
vyko padėti lietuviams karei- 
viams išsigelbėti nuo gręsiatno 
jiems pavojaus. 

Savo įašte, Valst. Dūmai 
įduotame, delegatai Klimaitis ir 

Juozapavičius nurodė, kad reika- 
linga sudaryti iš tų atsiskiru- 

siųjų nuo lenkų divizijos lietuvių 
kareivių, lietuvių pulką. 

Valst. Durnos Komisija labai 

palankjijti pažiftirėjo į fietjhvių 
pulkų steigimo klausimą ir, vi- 
sai sutikdama su referantais, 
prašė atstovo M. Yčo ir lietuvių 
/a ficierų nuvažiuoti pas Karės 

Ministerį ir paskui pas Vyriau- 
siąjį Vadą galutinai šio klausi- 
mo išrišti. 

Buvo sudaryta deregacija įs 

atstovo M. Yčo, rotmistro L. 
Vaitiekūno ir ipodporučikų A. 
Juozapavičiaus ir J. Laurinaičio. 
Kadangi Karės Ministeris šio 
klausimo rišimą pavedė Vyriau- 
siojo Vado kompetencijai, tai 

toji delegacija 16 d. liep. ir apsi- 
lankė pas jj. Gen. Brusilovas 
labai maloniai ir su užuojauta 
priėmė delegaciją, kuri išdėstė 
jam Vai. Dūmos ir savo pažiu- 
Jras ir 'prašė sudaryti lietuviu 

pulką, steigimo darbą pavedant 
lietuviams aficierams. 

I Vyriausis Vadas atsakė, kad 

pas jį jau buvo apsilankiusi ir 

pačių kareivių delegacija, su ku- 
ria jis susitaręs del jų likimo, 
būtent: sudaryti du lietuvių ba- 

taiijonu su lietuviais aficierais 
ir paskirti juos prie kokios nors 

įveikiamos divizijos. 
Paskui dar viską smulkiai su 

(Vai. Durnas delegacija aptaręs 
ir i* nauio šį klausimą apsvar- 

Ib^es, nors ir pulkų steigimo idė- 

jjai p»įtardamas, vis tik prie da- 

Įbartinų sąlygų nerado gailima 
(leisti organizuoti lietuvių pul- 
kus. 

Kadangi tie lietuvių batalijo- 
įai pačios karės vyriausybės 
niciatyva daromi, tai Vai. Du- 

nos ir lietuvių žygiai lietuvių 
nikams sudaryti tuo ir past- 
ai/rė. Mohilevas, t6—VII—1917. 
\ akt. Durnos atstovas 

Martynas Yčas, 
Rotmistras L. Vaitiekūnas 

Podporuč. A. Juozapavičius 
Podporuč. J. Laurinaitis. 

M. YČAS PAS MINISTERĮ 
TEREŠČENKĄ. 

Šiomis dienomis atstovas M. 
Yčas apsilankė pas užsienio rei- 
kalu minieterj M. Tereščenką. 
Kalboje jis iškėlė teikimo pasrel- 
bos klausimą pasilikusiems Lie- 
tuvoje. Išdėstė jam sunkų Lie- 
tuvos gyventojų padėjimą ir pra- 
šė, kad rusų valdžia sušelptų 
juos. Ypač reikalinga išsiųsti 
per Lietuvių Draugiją Vilniuje 
pajokus toms žmonoms, kurių 
vyrai paimti karėn. Sj klausimą 

įministeris žadėjo greitu laiku iš- 
rišti. 

j P>e to prašė ministerj, kad pa- greitintu prūsų lietuviu Atgal 
grąžinimą, kurie buvo kariume- 
nės iš tėvynės išgabenti. Mi- 
nisteris atsakė, kad ■šiuo momen- 
!tu. delei susidėjusių aplinkybių 
pagreitinti to negalįs. 

M. Yčas užklausė, kas yra pa- daryta. kad pirmosios Durnos 
atstovas kunigas V. Jarulaitis 
•butų paliuosuotas iš vokiečių ne- 
laisvės. Dar mėnesį atgal pra- šė, kad mmisteris per Ispanijos 
pasiuntinybę pasiūlytų vokie- 
čiams pamainyti kun. V. Jaru- laiti prūsų lietuvių kunigu ;My- kola šnišeliu ir jo žmona. ■ Mi- 
nisteris sakė, kad viskas esą da- 
roma, kad Jarulaitis butų pa- liuosuotas ir jis tiki. kad šis žy- gis pasiseksiąs. » 

LIETUVOS ATEITIS. | Kas mums labiausia šiandien apeina? 
j Ant to klausimo visaip gali- ma atsakyti: ir darbas, ir die- ninis pragyvenimas, ir geras už- darbis, ir daug kitokiu dalykų priskaitytum, bet gi nei vienas \'s jų nebus atsakymu į paklau- simą — kas mums labiausia ap- eina. 

j Tikram lietuviui, tyram sūnui 
tos šalies, kurioje jisai gimė ir 
augo, kurioje jgavo savo ypaty- 
bę ir dvasią lietuvystės, kurią 
apleisdamas graudžiomis ašaro- 
mis verkė ir kurioje paliko jo gi- minės — tam gabiausia apiena 
Lietuva! Jisai ne ant visados 
ją apleido — neišsižadėjo ir ne- 

sirengė likti svetimoje šalyje 
amžinai: jis žadėji grįžti, kaip 
tik nupuls geležiniai pančiai, ku- 
rie neleido j|ami laisvai savo tė- 
vynėje buvoti. 
į Taip, kiekvieno mūsų širdis 
ir jausmai be perstojimo jungiasi 
su tėvyne Lietuva, su ta žeme- 
le, kur mes savo gyvybę gavo- 
me — bei joki kita šalis musij 
taip netraukia ir neužsiliks ome- 
nyje, kaip tikroji tė\ynė. Nors 
Amerikos auksas mus čia laiko, 
tik visgi trumpam laikui, nors 

vilioja mus turtai Argentinos ir 
j Kanados—ir nors tenai musų 
pilna, betgi visi turime minti, kad kada nors grįšime į savo 
,Tėvvnę Lietuvą. 'Į Lietuvos ša- 
lelę! 

| Apleidę trumpami laikui Lie- 
tuvą, męs stengiamės padaryti 
savo gyvenimą geresniu, kad 
Lietuva visa pagerėtų. Męs ne- 
same vien del savo naudos tė- 
vynę apleidę, męs esame jos dar- 
bininkais, nors mus nuo jos at- 
skyrė platus vandenynas. Kiek- 
vieno individualio žmogaus "bū- 
viui pagerėjus, jam sugrįžus'sa- 
von šalin, jau pakįla jos vertė, 
tps 'kampelis atsigauna, kurj už- 
sideda sugrįžęs iš svetimos šalies 
jos su n u s. 
i Kada dabar, po karei, mes su- 
grįšime, męs atsversime tą tru- 
kumą mušu šalyje savo pinigais, 
sa\ o gabumais, 'kokiu išvykome j svietą patirti. 

| — niekas negyvena name, kuris dar nesubudavotas. To- 
dėl ir męs, lietuviai, nors tuo vi- 
su, kas augšeiaus minėta, esa- 

Ime jau prisirc gę ir turėsime 
kuo išpuošt savo mmo vidurj, 
kada jis bus pastatytas, — da- 
;bar turime tik ji statyti. Dirb- 
ikime! 

Dėkime jin pamatą demakra- 
tizmo, laisvės rpikantumo žmo- 
nių pažiūrų, religijos, laisvo plė- 
tojimosi. Kraukime sienas tvir- 
tas nuo vokiečių įtekmės ir tver- 
kime tvorą nuo rusų pasijungimo. 

Dengkime stogą nuo lenkų, 
nes jie. jei duris sergėsime, lipa 
per viršų. Langus dėkime dide- 
lius ir plačius, kad musų tėvynė 
butų šviesi, tobuli ir linksma 
kiekvienam jos sunui ir duk- 
rai buveinė. 

Ta viską reikia daryt pirm, ne- 

gu pradėsime savo noimuose tė- 

vynėje gyventi. 
Taiiįi. suprantate, broliai ir 

sesers, kad pirmiausia mums 

reikia Lietuvą "politiškai atsta- 

tyti. kad butų galima tenai gy- 
venti. Reikia dėti pastangas iš- 

davimui Lietuvai neprigulmybės 
į tas mums turi^ labiausia ap- 
loti. Reikia parodyti pakuliui, 
!kad Lietuva yra atskira tauta, 
kad Lietuvos žmonės nari lai- 
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—Donahey In Cleveland Plain Dealer. 
Vok i et y s gardžiai valgė. !%ot Amerikos rubežiai buvo neuždaryti. Dabar jau kitaip. 

6vės ir nepriklausomymės; lcad 
Lietuva pati įstengs valdytis ir 
kad jau pribrendusi prie to. 

Nieks kitas mums nepadės, 
niekas nejaučia ir nesupranta mū- 

sų troškimu, jeigu patįs jiems 
neparodysime. Tuo pačiu laiku 

męs matome kitų fp^tangas mus 

galutinai nuslopinti. 
Budėkime ir sergėkime Lie- 

tuvą nuo to, ką Vokietija nori 
su ja padaryt; ginkime nuo len- 

kų- intrigų ir norų įtraukti Lie- į 
tuvą į savo rybas; reikalaukime 

Rusijos, kad ji. laisva ir respub- 
li.ška valstybė, leistų ir Lietuvai 

buti neprigulminga! 
Naminių priešų irgi turime 

daug: męs, kurie kovojame už 

f.ietuvos ideališkąjį likimą ir jos 
liuosybę, iš abiejų pusių apstoti 
nuolatiniais griovikais ir ardyto- 
jais musų darbo; abi mu-1 
su sriovi-—klerikališkoji ir 

socialistiškoji — veikia iŠsi- 

juosusios pagrudimui savo par- 

tyviškų reikalų po papėde lie- 

tuvių ir visą <Lairbą varo tiek 

toli, kiek jis yra geru jų sriovėms. 
Nuo musų priklauso Lietuvos 

likimas ir ateitis. 
Ar daug aukavai Lietuvos Ne- 

prigulmybės Fondui? 
Neužtenka sykio-kito. Dauge-' 

lis lietuvių yra užsidėję taim 

tikras mokestis išgavimui Lie-! 
tuvai neprigulmybės. Dėkime 

visi! S. K. Karpavičius. 
I 

IŠ LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS FONDO. 

A u k o s.. 

Lakštas 98. 
Philadeiphia, Pa., R. Karu- 

ža $10.00 
Elizabeth, N. J., SLA. 3 kp:, 

per A. P. Zailską $10.00 
New York City, V. K. Rač- 

kauskas $10.00 
Cleveland, O., J. Patlabas $1.00 
Brooklyn, N. Y., per P. Norkų: 
P. Norkus $10.00 
J. Ambraziejus $10.00 
M. Stakėnas Sto.cd 

l 

J. V: Liutkauskas $10.00 
J. M. Danielius $5 00 

A. M: Martus S5.00 
J. Kripaitis $5.00 
J. {jlofois $5.00 
Nepažymėta kas $5.00 
Chicago, 111. SLA. 36 kp.. per 

M. J Damijonaitį $.25.00 
Rochester, N. Y., Vestuvėse F. 

Malinausko su Ona Ylzbaraite 
sudėta per J. Yiš:.iauską, prisiun- 
tė J. O. Sirvydas, Brooklvn 2.90 

Kearny, N. J. S. Bubėno duk- 
ters krikštynose sudėta ir pri- 
siųsta per "Lietuvos" redakciją; 
aukavo: po $1.00 — K. Butėnas, 
A. Janavičius. Z. Jaruševičius, M. 
Sakalauskas, A. Povilauskas; po 
50c. — A. Jviuzikevičius, AT. 

Augustinaitis, I. Ulcinskas, II. 
K. Bubėnas ir S. Bubėnas 25c. 
Viso $7.2 5 

Hartford, Conn Prakalbose A. 
M. Martaus rugsėjo 16 d. su- 

rinkta $24.46 
Rey Street, Conn Prakalbose 

A. M. Martaus $9-55 
Somersville, Conn. prakalbose 

A. M. Martaus $6.55 
(Hartforde, Rey Street ir So- 

mersville prakalbas rengiant pa- 
daryta išlaidų, taigi fondan Įė- 
jo $24). 

Brooklyn, N. Y. St Šimkaus 
prakalbose $5-00 

M. \V. Bučinskas $155.00 
New York City, P. S. Vi1 im- 

tas $145.00 
Viso jplaukė $455-!5 

Buvo lakšte 07 $4.869.25 
Viso jplaukė fondan1... .$5.324.00 

J. Sekevičius, 
T.. N. F. Fin. Sckr.; 

101 Oak įStr., 
La\vrence, Mass. 

* 

Pastaba. Aukos ir Kearny, X. 

J., Hartford, Rey Street ir So- 

mersville, Conn., skirtos yra vien 

tik Lietuvos Gelbėjimo Fondui, 
bet kada LGF. yra įėjęs j Cen- 

tralį Komitetą, tai pagal siun- 

tėjų norą pinigai eina LXF. ir 

ta suma bus pasiųsta Dr. Šliupui, 
kad jis perduotų Lietuvos žmo- 

Lietuvos Neprigulmybes Fondo 

Dešimts Prisakymu. 
Aš (L. N. F.) esmi žvaigždė, kuri tave išves 

iš dvas;nės vergijos į laisvą Lietuvą. 
1. Turėk viltį tiktai manyje. 
2. Ne j ieškok Lietuvai pagelbos ten, kur jos 

negalima rasti. 
3. Atmink apie dvasinį skurdą savo brolių 

Lietuvoje. 
4. Mylėk savo gimtinį kraštą. 
5. ;Neleisk išnykti vaisiams tavo tėvyt nių 

darbų. 
^ 6. Rcmk savus ir savo Tėvynės reikalus. 

7. Atiduok savo Tėvynei tą. ką ji tau davė— 

širdį. 
8. Prigelbėk dirbantiems Tėvynės labui. 

9. Elgkis taip, kad nebūtų skriauda Tėvynei. 
10. Dėlei labo savo Tėvynės aukauk dešimtinę, 

ar kiek tik išgali, darbuokis visais galimais žvil- 

gsniais ir ragin'k kitus taip daryti. 
Kuomet musų tėvyne išgaus liuosybę, garbė 

bus tau, tavo vaikams ir visai musų giminei per 
amžių amžius. R. A. 

nėms nukentėjsiems 110 karės. 
.. kada tas bus padaryta, tikiu; 
lus paskelbta. J. Sek. 

TTETUVIAIAhUlSi KG J- 
IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Dar delei tos "Pasaulio Lais- 
vės Parodos.'' — Kuomet jau 
užsibaigė maži ginčeliai delei 
"Pasaulio Laisvės Parodos," bu- 
vusios šiame mieste spalio 4 d., 
tai manau, kad dabar bus nepro- 
šalj paminėti ir apie tuos lietu- 

vius bei lietuvaites, kurie šioje 
parodoje dalyvavo. Juk ir jų 
darbas ir pasišventimas prisi- 
dėjo prie Lietuvių paminėjimo. 

Ant išpuošto lietuvių vežimo 
buvo sekančios lietuvaitės: Bi- 

rutę atvaisdiiio p-lė iStan. Lie- 
tuvaitė, o jos palydovėmis gru- 
poje buvo šios panelės, apsitai- 
siusios tautiškais rūbais: Zofija 
Bazariutė, Viktorija Bazariutė, 
O'ia Bliuviutė ir Marijona Buc- 

kiutė. 
Vyrai, kurie sudarė "Žirgvai- 

kio" grupę ir aibe Inai prie vežimo 
įtaisymo prisidėjo, buvo šie; Mo- 

tiejus Veresiackas atvaizdino 
Raitelio, arba Žirgvaikio figūrą; 
kiti apsirėdžiusie tautiškais lie- 

tuvių rūbais buvo sekantieji: 
P r,'111. Danauskas, Jonas Nova- 

kas, Bol. Šimlcevičius, Juozas Po- 

pika, Izid. Marcinskas, Bol, Ba- 

zaras, Vin. Misius ir Petras Kir- 
deikis. Komiteto nariais buvo: 
Bol. Bazaras ir Juoz. Popilca*. 
Prieš vežimą ėjo didelis benas. 

Prie šios progos gal dar bus 
verta pažymėti, kad neužilgio čia 
bus rengiamas didelis vietinių 
'lietuvių apvaikščiojimas iš prie- 
žasties 10-tnetinių sukaktuvių pa- 

statymo So. Omaiioj lietuvių baž- 
nyčios. X. Y. Z. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
į Prakalbos. D. L. K. Gedimi- 
no dr-stė ir vietinė socialistų 

i kuopa buvo surengusios prakal- 
bas spalio 20-21 d. 

Subatos vakare Dr, Antov- 
Montvydas laikė paskaitą ant 

temos "Kaip reikia valgyti". 
|Papasakojo apie maistą, jo nau- 

dingumą ir ypatybes, o paskui 
kalbėjo apie įvairias ligas. 

Čia reik patėmyti, kad publika 
buvo maišyta — abiejų lyčių, — 

0 jaunas daktaras, aiškindamas, 
nekuriose vietose išsitardavo pcr- 
šlykščai, kas labai nemalonų 
įspūdi padarė publikoj — jaunos 
merginos turėjo net rausti. 
Daktaras turėtų žinoti, kad po- 
puliarė lekcija maišytai publi- 
kai. tai ne klinika ir todėl ver- 

j tetų atkreipti didesnę atydą j 
savo išsireiškimus. 

Nedėlioj po piet jis jau rėžė 

prakalbą — apie socializmą. Jau- 
nas daktaras persudyno, varto- 

damas perstiprius išsireiškimus. 
1 Pavyzdžiui, anot jo kalbos, kad 

Į jeigu esą kas nepripažįsta so- 

cializmo, tai toks esąs ne svei- 
ko proto žmogus ir turėtų buti 

'pasodintas tam tikroj vietoj. 
Jeigu tokius niekniekius pasakotų 
Uiaip sau kokis neišmanantis 

j pigus agitatorius, tai jam ga- 

j į)1. 1' B Įima butų atleisti, bet kada 
tokius dalykus pasakoja žmogus 
su daktaro titulu, tai aišku, kad 

(k .. 

jo smegenyse reikėtų reviziją 
padaryti pirmiausia. Nes koks 
'gi sveiko proto žmogus gali pri- 
įpažinti, kad kiekvienas, kas nė- 
'ra socialistas—tai įau ''kreizy \ ; į' ! 
o kas yra socialistu,- — tai jau 
gudragalvis, išmintingas. Pažiu- 
r e j v j dabartinu Rusiją, kas joje 
darosi po socialistu valdžia, nc- 

1'ilodo, kad tie sociali tai butų to- 

ki išmintingi, nes jie padare — 

iš visi.'-, Rusijos "Kreizyhou.se." 
Nedėlioj vakare jis kalbėjo apie 

Rusijos revoliuciją. Kas skaito 
laikraščius ir žino, kas Rusijoj 
darosi, tas turi pripažinti, kad 
Dr. Antunov (?) Montvyd j 
viršų kojomis išvertė dalykų 
stovį. M likimo, kad esą 
Rusijoj paleista Durną ir daros; 
betvarkės todėl, kad grisia komtr- 
revoliucijos pavojus. Stebėtina 
vienok tas, kad daktaras neuž- 
siminė apie rusiškus "bolševikus, 
(kurie jau sukėlė vieną kontr- 
.revoliuciją pereitą liepos mėne- 

si, o dabar renigiasi sukelti kitą 
kontr-rcvoliuciją ]>rieš naują 
.valdžią. Kas šiądien kelia riau- 
jšes? Ar jo vadinami "buržu- 

jjaiM M-iliukovas, Lvovas, Guč- 

kovas, Šingarevas, ar bolševikų 
vadai Leninas, ir Trockis. kuij 
i^ Amerikos u/ musit lietuvių 
pinigus iššipavo lictuvi'-ki bol- 
ševikai? Ar ne Leninas su 

"ifrockiu ir jų pakalikai stato 

šiądien Rusiją ant prapulties 
kranto? Apie vokiškus socia- 

jlistus, kurie palaiko kai/cri/.ma, 
kalbėtojas taipgi nieko neužsimi- 
i.ie — ar ir jie yra išmintingi 
ir darbo žmonėms naudingi, kuo- 
met jie palaiko kai/.cri<ką val- 

džią ir nuo pat pradžios reina 

šitą baisią karę? 
Pagalios daktaras mėgino ati- 

taisyti savo -pirmesnę klaidą ir 

aiškino, kad esą žmogus gali bū- 
ti ir sveikiausio proto, o socia- 
lizmui visgi gali buti priešingas. 
Esą yra mokytų žmonių— dak- 
tarų, inžinierių, ir kitokių pro- 
fesionalų, — ir jie visgi yra 
priešingi socijįzmuį. Delko? 

F.są todėl, kad jie nestudijavo 
ir nesuprato socializmo. Iš ko 

išeitų, kad pats kalbėtojas yra 
labai augštos nuomonės apie sa- 

ve. nors iš jo kalbos nematyti, 
kad jis 'butų studijavęs labai gi- 
liai nors ir tą patj socializmą. 
Savo keliu vietinius socialistus 
jis pripažim esant tik "kvode- 
riniais cicilikais." 

Ant pabaigos reikia paminėti, 
kad kada choras sudainavo lie- 
tuviu tautiška hvnvną "Lietu- 

I c 

va 'Tėvyne mūsų.'' tai niekas 
nei neatsistojo savo tautos hvm- 
<no pagerbimui, o pirmininkas 
tos neva tautiškos-dargi Gedi- 

jrnmo draugijos — nei žodžiu 
apie tai nepaaiškino. Svečias. 

IŠ CL2VELAND, OHIO. 

| Koncertas. — Spalio 7 d., Ger- 

inama svetainėj, atsibuvo Lie- 
tuvos Su 11 it Beno koncertas, ku- 

kis laj.-o pusėtinai gerai atliktas 
Koncerto programas susidėjo 

iš 14-os numerių ir muzikantai 
atliko jj gerai, vakarą gali- 
ma paskaityti vienu iš geriausiu 

1 O w 

vakaru, kokius Lietuvos Sunų 
Benas yra rengęs. 

I Laike koncerto publikos mažai 
buvo, bet po koncerto prisirinko 
daugiaus — ypač jaunuomenės, 
;kuriai pasišokimas paprastai dau- 

giaus rupi negu koncertas. 
1 Atkreipus atydą j tai. kad šis 
benas nei anglų mokytojo ne- 

samdo, bet lavinasi savo locno- 
mis pastangomis, išsirinkęs sa- 

vo vadu vieną iš savo narių, p. 
J. Čupurną, reikta pripažinti, kad 
benas pasekmingai darbuojasi, 

į Nekurie gaivalai čia, kaip gir- 
dėtis, kreivai žiuri f šitą beną 
ir norėtų jj suardyti: tie patįs 
'gaivalai mėgino andai ardyti ir 

Clevelando Chorą. Bet galima 
Įmanyti, kad tas jiems nepasi- 
seks. Toks pavydumas, ar blo- 

Įgas noras yra peiktinas daly- 
kas. Tegul visi lavinasi muzi- 

koj, dainose ir t. t., — ar tai 

iš to kam bus hlėdis? Kur-kur. 
bet j muzikos ir j dainų srvtj. 
tai jau "everta politikos kišti. 

Nuo-šio koncerto tikimasi kad 

ir pelno šis tas Ules. 
Koncerte Dalyvavęs. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

S. L. A. nariai krit'kuoja Stri- 
maitį. Spalio 9 Povylausl.o 
svetainėje atsibuvo vietinės 14 
o- SLA kuopos susirinVim?.'. 
Daug narių užsipuldinėjo ant 

Centro Sekretoriaus, p. iStrimai- 
čio. už uuolatinj vėlinimą organo 
Tėvynės". Nekurie nariai kal- 

ino, kati "TėvvnV' matcuiai, yra 
tyčiai sulaikoma, kad pervaryti 
Strimaičio atnaujintą sumanymą, 
kaslink preso pirkinio. Mušu 
kuopa buvo nutarusi, kad presas 
reikia pirkti, 'bet jeigu tokiu bu- 
du norima to preso reikalingumą 
parodyti, tai nariai gali visai sa- 

vo pirmesnę nuomonę. permainy- 
ti. Pereitą sąvaitę "Tėvynė" 
buvo susivėlinusi aut visos sa- 

vaitės. 1 

l' Šios kuopos nariai tiesiog 111a- 
i!" sukelti revoliuciją prieš dabar- 
tini SLA. sekretorių, Strimaiti, 
kur j kaltina išdidume, diktato- 
riavime ir 1.1. Nutarta ofiicia- 
lv'ku keliu pa siu.~t i ant jo skuti- 
<1i Centro Yavdvbai. 

Vėlinimasi ir betvarkąs, nes 

suvėlintas, reikalu vedimas Cent- 
re atsiliepė ir prie svarstymo, 
kiek kalendorių iš Centro ,paim- 
t'. Ir čia pasir.^lė rugojimai, 
kad pereitų metų kalendoriai bu- 
vo vėlai išleisti, kuomet žmonės 
jau buvo kitų apsipirkę. Todėl 
šiuosmet nutarta užsisakyti iš 
Centro mažesnis skaitlius kalen- 
dorių negu pernai. Kuopa žada 
šiuosmet nominuoti i Centro 
Valdybą naujus kandidatus. 

Skaitytojas. 

IŠ NEWARK, N Y. 
I 

j Apgavystė. Spalio 19 d. 
vietinė darbo davimo Agentu- 
ra, užlaikoma tulo Fredriui \V. 
Niemon, ant 25 "Ccdar gatvės, 
pareikalavo 700 mechaniku, ne- 
va tai dirbti Curtis Orlaivių 
dirbtuvėj ten kur šale Baltimo- 
rės, M. 1).; esą mokama bus po 
75c. j valanda. 

Kokis tai "gudruolis", vardu 
Chas Skirmer, atvažiavo buk tai 
įgaliotas iš kompanijos, kad jis 
tiek darbininkų gautų. Bet. 
žėdnas -bevienas, gavęs darbą, 
turėjo užmokėti už darbą agen- 
tui po $3.00 ir nuvažiuoti Bal- 
timorėn už savo pinigus. 

Spalio 20 d. apie 500 darbinin- 
kų išvažiavo uždarbiauti; paža- 
dėta buvo $80.00 Į savaitę. Bet 
nuvažiavę nerado nieko, — abel- 
11 ai nei dirbtuvės, nei to žuliko, | 
'kuris •pažadėjo tiems mechani- 
kams darbą ; jis, pinigus paėmęs, 
išsprūdo. 

i Policija' vienok vieną iš jų su- 

ėmė, o minėto Skirmerio dar jieš- 
ko. Agentūra, sakoma, jau is- 

! mokėjo apie $2,000 tiems, kurie 
buvo apgavi ngu budu. išvežti 
iBaltimorėn. Reporteris. 1 

IŠ EAST CHICAGO, IND. j 
Gražiai pasidarbavo. Keturios 

vietinės draugijos, susivieniję 
krūvon, parengė spalio 21 d. 

1 

balių naudai nukentėjusių nuo 

karės lietuvių. Abelna atskaita 
šio vakaro jeigu ir išlaidų išro- 

!do sekau "'ni; 
Įžanga už tikietus. .$44.25.. ! 
Už saldainius $51.65 
Už gėrimus $141.85 
Už tikietus iš kalno. .$17.25 

Viso^ $255.00 
Išlaidos buvo sekančios: 

Muzikantams $31.00 
Policija $5-00 
Gėrimai $80.00 
Saldainiai $1548 
Svetainė $10.00 
Spauda $4-6^ 

Viso $146.76 
Gryno pelno pasilieka $108.24. 

Sic pinigai kol-kas dar nėra iš- 

siųsti ir randasi pas K. L. Kai- 

rj. Šiuomi tariame širdingą 
ačiu visiems, kurie prisidėjo prie 
šio vakaro pasisekimo. 

K. L. Kairis1. 

IŠ NEW ORLEANS, LA. 

Atvykau čia spalio 26 d. ir 

pradėjau ješkoti darbo. Nuėjau 
j laivines, kur dirba valdžiai lai- 

vus. Dirbtuvės apsaugotos ak- 

stinuotų vielų (dratų) tvoromis, 
— saugiai daboja. Kuomet iš- 

pildžiau apliikaciją ir sužinojo, 
ikad esv nepilietis, tai atsisakė 

[darbą duoti — bijosi, matyt. 

Xnėjau j kitą dirbtuvę — j 
"Karšapj." Ten klausia, ar aš 
nepriklausiau prie "Aidoblistų"; 
sakau — ne; o ar esi pilietis?— 
klausia; pasakiau, kad ne, — 

!:.i ir vėl neė'rė, paaiškindami dar. 
kad j tokias dirbtuves neima se- 

nesniu n>. 45 metus. Tegul tas 

bus pasarga kitiems lietuviams, 
kurie norėtu čia darbų jieškoti. 

Šiame mieste, kuris yra prie 
upės Mississippi, netoli {puolimo 
j Meksikos" įlanką., yra dabar šil- 
ta, kaip vasarą. W. Gaižauskas. 

IŠ LONDONO. 

Vokiečių orlaiviai ir lietuviai. 
Mums Londone ir baugu n 

ikai'.du. Panedėiio naktį buvo tik 
ra pabaiga M.ictc*, liūdnoji diena. 
Kanuolės griovė ir bc-nljos plasino 
•;-cr pustrečios valandos. Lietuvių 
sudaužė du namu. Laimingai kad 
gyventojai su vaikučiais• buvo tvir- 
tesnėse vietose pasislėpę.Nei vienas 
nežuvo. Anglų laikraščiai pavyd. 
s\ ctimtaučiams požemių laike bo.rr 
hardavin ). vadina svetimtaučius 
r.iurrais (dirty). Panedėlyje dvi 
lietuvių šeimynos nuėjo in požemę 
ant C >kl Street, bet kaip anglai pa- 
matė, kad jie svetimtaučiai, visu> 
išmetė ant gatvės la":e didžiausio 
šaudymo. Jv'ryt sudaužytoj ų Kimų 
šeimyninkė, žiūrėdama j sumaišy- 
mą savo turtą, verkė. Priėjus viena 
anglė klausia, ko verki? P c t kada 
pasiskundė, "g<>og job" atsakė ir 
piojo rankomis iš džiaugsmo. Pože- 
minėse svetimtaučius negana kad 
pi.:-ta, keikia, bet ir muša iki krau- 
jui. Kurie jau patyrė svetingumą 
a.:glų, bevelija namie ir laukti 
smerties, neg su anglais susibarti. 

Vakar laikraščiai pranešė, kad 
v. bus manevrai augių orlaivių 

ir šaudymas iš kanuolių. Xekurie 
patikėj kvailam pranešimui ir nė- 
jo in požemes slėptis.. Teisybė, va- 

kariniai laikraščiai atšaukė rytme- 
tini pranešimą, bet jau buvo per 
\člu, kada jau vokiečiai buvo Lon-į done. Iš tos priežasties nemažai 
žuvo. liet netikima nei anglų pra- 
nešmiaans, nei jų užtikrinimam?. 
Jau 6 v. minios kaip vanduo plau- 
kė j patiltes, in pažemius arba 
Mldingus. Moters su mažuliais kū- 
dikiais už rankų, vyrai su lopšiais 
ir kūdikiais ant rankų, merginos 
su padušikomis, vaikinai su kėdė-] mis ir tt. Ir visi skubėjo, bė^o lyg 
ką baisaus prijatudami. Ir neapsi- 
riko. Prieš 8 v. prasidėjo pekla 
ir traukėsi pustrečios valandos. 

Kun. K. Matulaitis. 

IŠ LONDONO. 

Lietuvių išvežimas Rusijon. 29 
d. rug])j. apleido Londoną ketvir- 
ta partija lietuviu, užsirašiusių 
Rusijos armijon stoti. Ši partija 
skaitlingesnė už anas, maž-daug 
40 vyru. Daugiaus jau ir nebe- 
liko. Antroji partija, kuri iške- 
liavo 5 dieną rugsėjo, prisiuntė 
musų klebonui telegramą iš Ar- 
changelsko 28 rugsėjo, kad lai- 
mingai Rusijon pribuvo. Ste- 
bėtina, kad ir laiškai iš Liver- 
pcolio tos pat partijos atėjo Lon j 
donan 28 rugsėjo. Cenzūra už- j 
laikė 17 dienų. Paskutinis 
lai-kas buvo rašytas 16 rugsėjo, 
tad jūrėmis Rusijon gal. jo plauk- 
ti nedaugiau kaip 11 dienų. 

Likusias šeimynas buk tai vež| 
pavasaryje Rusijon, bet jeigu kas1 
nori, tai tuojaus išvež. Reikia! 
tiktai išpildyti "oprosnoj list'' ar-j 
ba "a p p 1 i c a t i o 11 form'' ir 
iduoti rusų konsului. Suvaikščio- 
jus raštams Rusijon ir atgal, tuo- 

jaus galės išvežti. Šeimynas ga- 
lima vežti per Norvegiją. 

Yokietvs pas mus dabar lan- 
kosi kas dieną po kelis kartus. 
Gyvename kaip zuikiai nuolat 
ausis pastatę. Vakarais po že- 
me užsikimšę, besa^rusdami į 
smertį vieni kitus užmindžioja. 
Kaip iš karės lauko, anglai ne- 

paduoda žinių kiek užmuštų ir 

sužeistų, tą pat daro su Londono 
nelaimėmis. 

Iš mūsiškių da dėkui Dievui 
nieks neni kentėjo. Dabar ang- 
lams ir riaušės prieš svetimtau- 

čius iš galvos išgaravo. Bet vis- 

gi svetimtaučiams pavydi /ietos 

po žeme. \Iusiškiai nei nčina, 

bevelija drąsiai smertį patikti, 
negu anglų keiksmų ir pasityčio- 
jimų klausyti. 

("Išeiv. Draugas") 

-ŽiniosŽineles. 
jTrcveskin, i'. 

«= Mainose užmušė Anta;:«'i 
Knabeką 13 d. spalio. Palaido-* 
tas l'riijgville, Pa. Paliko žmo- 
ną ir vienu metu kudikj. 

įSo. Boston, Mass. 
I — "Ateitis" praneša, kad Mi- 
kas Petrauskas yra gavęs muo 

j A. Rimkos ir M. Sleževičiaus te- 
kinimą iš Petrogrado; pataria 
jam kol-kas nevažiuoti Rusijon 
su koncertais, nes esą Rusijoj 
nepatogu.; laikas koncertų davi- 

'•nėjimui. Petrauskas buvo pasi- 
rengęs išvažiuoti Rusijon šj ru- 

denį. 

;So. Boston, Mass. 
| » Anot pranešimų, tilpusių, 
fcekuriuose laikraščiuose, kun. Ke- 
mėšis turėjo pasitraukti iš So. 
Bostono, pasidarbavus labjausiai 
vietinio klebono gaspadinei. Taip 
bent mena So. Bostono davatkos, 
kurios dabar esą reikalauja nuo 

klebono, kad jis už tai ir gas- 
padinę prašalintu. Šitie nesu- 

sipratimai rado atbalsi iau net 1 
9 * 

^ir 'bažnyčioje. 

Cleveknd, Ohio. 
= Tūlas F. Navickas, užėjęs 

krautuvėn. prisitaikė sau skrybe- 
lę ir, užsimovęs ant galvos, mė- 
gino išeiti iš krautuvės, užmiršęs 
už ją užsimokėti. Teisme gavo 
10 d. kalėjimo už trumpą atmintį. 

Pittsburgh, Pa. 
— Tūlas lietuvis P. M., narys 

vietmės socialistų kuopos, neprie- 
lankiai i'šsitar'ė; fapie "Lafcsvfs 
Paskolą" laike prakalbų, laiky- 
tų Solio "paipmilėj". Buvusie- 
ji ten darbininkai taip jnirŠo, 
kad sugriebę virvę, norėjo P. M. 
pakarti. T.aimė. kad bosas lai- 
ku išskirstė. 

Chicago, 111. 
= Net ir vietinė Liet. Socialis- 

tų Sąjungos 37-ta kuopa atmetė 

agitavimą prisidėti prie "Nau- 
jienų" tveriamos neva "Darbinin- 
kų Tarybos". Bet yra dar to- 

kių draugysčių. kurio.. akali 
pasiduoda politikieriams vadžio* 
tis. 

Westernport, Md. 
= Birželio pabaigoj buvo din- 

gęs lietuvis Vincas Krištapaitis. 
Tik šio mėnesio pradžioje su- 

rasta jo kaulai ir dalis apipuvu- 
siu drabužių \Ycstcrnport apic- 
linkęse. Kas su juo atsitiko — 

nežinia. Sakoma, velionis bu- 
vęs silpnos sveikatos. Jis buvo 
48 metų amžiaus, paėjo iš Vana- 
gų kaimo, Šiaulių pavieto. 

Rcchester, N. Y. 
= Susitvėrė čia Vyčių k :o; 3 

iš 40 narių. 

Niagara Falls, N. Y. 
— Susitvėrė čia Vyčiu yi-oji 

kuopa. Domininkas Matonis 

pastojo k ariu 111 enėn. 

Lezer City, Pa. 

= Šitas miestelis yra tikrai 
lietuviškas — gal lietuviškiau- 
sis už visus kitus Amerikos mies- 

tus. Cia iš\iso yra 100 lietuviškų 
šeimynų, o kitų svetimtaučių — 

tik 2 šeimynos.. Angliakasiai 
gerai susiorganizavę: turi abie- 

jų Susivienijimų kuopas, poli- 
tišką kliubą ir š\'. Jurgio drau- 

giją. Darbai šiuomi laiku ka*» 

syklose eina gerai. 

Elizabeth, N. J. 
—Čia yra L. I). P. Kliubas, 

Į kurį priklauso lietuviai, lenkai ir 

rusai. Susirinkimai yra vedami ru- 

pų ir lietuvių kalbomis, l'er du 

susirinkimu karšti socialistai me- 

nino pervaryti sumanymą, kad kliu- 

be butu pakabintas K. Markso 

paveikslas. Abudu sykiu įnešimas 
puolė. Net nekurie socialistai bu- 

vo tam priešingi. 

Brooklyn, N. F. 

=A. M. Martus, anot "Tėvy- 
nės" pranešimo, yra paskirtas cen- 

zorium lietuvišku laikraščių prie 
l'rooklyno krasos. Jisai cenzuruo- 

iąs i'\'ien. Lietuvninkų", "Lais- 

vę" ir "Garsą". 



Apžvalga. 
i 

NETRUKUS AUKOS riS 
EUROPON. 

Amerikon Lietuvių Centralinis 
Komitetas praneša, kad j ii yra 

gavęs žinią iš Raudonojo Kry- 
žiaus, jog lietuvių surinktos au- 

kos, i'ki šiolei laikomos pas Rau- 
donąjį Kryžių, netrukus busią pa- 
siųstos Europon. 

Smulkesnį pranešimą Centr. ko 
mitetas žada paskelbti netrukus. 

šitą žinią smagu yra girdėti,— 
viena, kad Centr. Komitetui paga- 
lios pasisekė pergalėti didelės kliu- 
t's ir pasiųsti aukas Europon, kur 
io? didžiai yra reikali:gos; antra- 

gi,—tas gal duos progą mūsų 
"įpricteliams iš dešiniosios" užsi- 
imti naudingesnių darbu, vieton 
r.uolatos falšyvai bambinus ant 

iŠKlekentos ikatarinkos apie "au- 

1-ų pasisavinimą" etc... 

KARĖ IR PAČĖDUMAS. 

Karė yra pavyzdis nepaprasto 
eikvojimo kaip žmoniškų jiegu, 
taip ir turtų. Tik dideli tvanai it 

žemės drebėjimai gali duoti šiokį- 
tokj supratimą apie tą ha:sų naiki- 

nimą, kokį padaro kiekviena Karė. 

Taciajus kiekvienas medalis tu- 

ri \x antrą pusę—sako patarlė. Ir 

karė, iš vienos pusės naikindama 

turtus, iš kitos pusės varu pri- 
verčia žmonės mokintis pačėdumo, 
taupumo. Gi pačėdutnas yra kerti- 
nis akmuo kaip atskiro žmogaus, 
taip ir visos tautos gerovėje. 

Siame num-ryj yra prezidento 
\Yilsono atsiliepimas, raginanti-, j 
kiekvieną šalies gyventoją susilai- 

kyti nuo bereikalingo eikvojimo 
maisto. Kiekvienam numeryj yri 
t;ipgi naudingų Maisto Admini- 

stracijos nurodymų. Į visa tai 

męs patariame atkreinti atydą 

KAS MUMS KENKIA. 

Lietuvai ir jos reikalams ken 

ki« ne tik jos išlaukiniai priešai; 
netik tie, kurie mėgina ją užgrieb- 
ti sau. Tankiai patjs lietuviai jai ( 
kenkia. Tas kartais pasitaiko dė- 
lei j y apsileidimo, tankai gi delei 

jų nesusipratimo. 
Žiniose ''Iš Amerikos", šiame 

numeryj, skaitytojas ra.j oficialę 
valdžios atskaitą apie už- 

sirašomą Laisvės Bondsų Ne\v 
Yorko Distrikte. 

Lietuviai, siulyg tos atskaitos už- 

ima beveik paskučiausią vietą i;* 

jiems duodama kreditas tik už 

$5,400. Męs esame gil'ni įsitikinę, 
kad lietuviai Nevv Yorko distrik- 

te išpirko bonsit už daug didesnę 
sumą negu viršpaminėta. 

Tas aišku jau ir iš to, kad ru- 

sa ms, kurių yra visai mažai, due- 

tą kreditas ant $275,000. Nėra .įei 

mažiausios abejonės, kad daugelis 
lietuvių, pirkusių Laisvės Bondstts, 
tapo pri kirta prie rusų; žymi jų 
c.alis gal pateko lenkams. 

$tai ir skriauda Lietuvos rei- 

kalams! Amerikos akyse lietuviai 

pasirodo "viakeriais" kuomet vi- 

sos kitos tau.os gausiai atsiliepi.'. 
, ,j šios šalies šaukimą. 

Ir :iei negali to ^atitaisyti, at- 

kreipdamas valdžios, ar presos do 

mą į tai, kad lietuviai tapo pri- 
skirti prie kitų tautų. Jeigu tai pa- 

darysi, ta: parodysi kitą musų 
tautos skaudulį,—kad tarp lietu- 

\ių yra dar daug tokių, kuriems 

išrodo vis viena, kur prigulėjus 
ir kaip juos užrašys—lenkais, ru- 

sais, ar lietuviais. Vadinasi, čia vėl 
Lietuvos reikalams duobutę kasa 

musų senas ir vienas iš aršiausių 
musų priešų—nesusipratimas. 

PIRMAS "KULTUROS IS- 

TORIJOS" TOMAS. 

Netrukus prisidės nauja graži 
plyta lietuvių literatūros statomam 

namui. '£evynės Mylėtojų D"un- 

gija baigia leisti trijų tomų p-v 
•v eik:'uotą veikalą "kulturos Is- 

torija". 
Teko mums matyti pirmą jos to- 

mą, šiomis dienomis išėjusį jau 
iš spaudos. Darbas gerai atliktas, 
veikalas prieinamai parašytas ir 

gausiai paveiksluotas. T M D. narį it 
tikrai galės pasidžiaugti šiuom 

giažiu ir naudingu veikalu. liku- 
sieji du tomai žada buti užbaik 
Jaike ateinančios poros savaičių. 

Šisai veikalas bus labai graži 
3 M D. nariams Kalėdinė dovana. 

Panifri^dami apie tai, męs nega- 
linę susilaikyti, nedavę lietuviams 
jero patarimo: pastokite šios drau- 
gijos nariais ir įgikite šita ir ki- 
lus jos gražius ir naudingus leidi- 
nius. Sulyg Draugijos įstatymų 
visi tie, kurie pastos nariais iki 
Naujų Metų ir užsimokės metinę 
,'uoklę 60 centų už šiuos 1917 me- 

tus, galės gauti minėtą Kulturos 
Istorijos veikalą uždyką. 

TEISYBĖ. 

Vienas socialistų laikraštis, ku- 
ris dabar prieš rinkinius mėgina, 
socialistų partijai prikalbinti biz- 
licrius, nesistebi, kad biznieriai 
ki šiolei yra socialistams prie-^ 
singi. Anot jo, 

"Kada .žmogus yra priešingas 
kcukiai nors partijai, tai ir nu- 

peikti ją yra jam nesunl:u ; norė-, 
damas mušt, visados suraaidi 
lazdą". 
Teisybė čia pasakyta—ir ne tiek 1 

apie biznierius, kiek apie tą patj 
laikrašti, kuris ir gulant ir kelant 
rjaugiaus nėkuo ir neužsiima kaip 
tik kitų partijų "mušimu". | 

Męs patariam v i išminėtą obals'u 
didelėmis raidėmis išsidrukuoti i.* 
pakabinti "Naujienų" redakcijos 
kambaryj—kad jo nq>atnirštų. 

VIS TYLI. 

Męs ir kiti laikraščiai reika- 
lavome, kad '"Naujienos" priro- 
dytu, kas iš tautininkų ir kleri- 
kalu skundė ja valdžiai, kaip jos 
tai tvirtino. "Naujienos" už- 
sikando ir tyli. 

Tuom tarpu "Ateitis," kuri 
tankiai turi artimų susinešlmų 
su nckuriais socialistais, rašo se- 

kančiai : 

■ "Męs iš patikrintų šaltini .1 

esame painformuoti, kad tai 
patjs socialistai skundžia ir 
denuncijuoja "Naujienas''. 
Ar ne todėl ir "Naujienos" pa- 

leidusios melą apie tautininkus, 
dabar tyli? Tai butų puiki pro- 
vokacija! Koks tautiiiimkas 
"Naujienas" skunde, pasakykite, 
— o ncsikoliokit. 

Apie Liet. Taat. Tfcrybą. 

Provizionalė /m. Lietuviu 
Tautinės Tarybos valdyba, veiku- 
si organizatyvj darbą nuo pat 
Tarybos susitvėrimo, šiose dieno- 
se visą veikimą pervedė sutvarky- 
mui didžiųjų Amerikos lie- 
tuvių organizacijų atstovams. At- 
stovai Taryibon inėjo nuo šių 
organizacijų sekanti žmonės; 

Nuo Centralio Komiteto — V. 
F. Jankauskas, 

Nuo Liet. Neprigulmybės Fon- 
do — J. O. Sirvydas, 

! Nuo Am. Liet. Tautinės San- 
daros — Dr. A. BecevičHs (ku- 
rį, sutikus Sandaros pirminin- 
kui ir kt., atstovavo J. Ambrazie- 
jus, Sandaros vice-pirmininkas). 

Nuo Tėv. Mylėtojų Draugijos 
I— Dr. A. Zimontas, pirminin- 
kas; jo įgaliotiniu Taryboje da- 

lyvauja T.M.D. sekr. P. Nor- 
t- 

Pradinėse Tarybos organizavi- 
mo dienose buvo užkviesta vi- 
sos didžiosios organizacijos tait- 

Įtinęs sriovės duoti Tarybai savo 

atstovus; tai oadarius, dabar su- 
I 

daro Tarybą organizacijų atsto- 

vai su savo reprezentantais, ku- 
rie gali ant vietos dalyvauti vei- 
kime ir buti susirinkimudse. 

(Snalio ii d., Tarybos valdy- 
bą nutarta rinkti iš dešimties 
ypatų, kurias rekomenduos pami- 
įnėtų organizacijų atstovai. Ša- 
lip tų dešimties Tarybos valdy- 
boje su pilnomis teisėms daly- 
vauja ir veikia ir tie organiza- 
cijų reprezentantai. Tokiu budu 
dabar (Taryba susideda iš 14 

žmonių; kolei kas laukiama dar 

Tarybos jgaliavimo ir prisky- 
rimo atstovų nuo SLA. ir Liet. 

Spaudos Draugijos. 
Iš eilės, sulyg daugiausiai bal- 

sų gavusių, organizacijų atsto- 

vų j Valdybą buvo perstatyta 
sekantie: K. S. Karpavičius, P. 
S. Vilmontas, J. Ambraziejus, V. 
Leščinskas, M. J. Vinityritis, A. 
M. Vartus, A. J. Dulbis, S. E. 
iVitaitis. A. Ramanauskas, V. Ati- 
brazevičius. 

Išrinktieji 10 žmonių 15 d, 
spalio laikė susirinkimą advokato 
B. S. Yankaus ofise (Tribūne 
Bldg.) Nevv Yorke ir galutiniai 
nustatė valdybą. 

Tapo išrinkta sekantie: 
Pirmininku — P. S. Vilmon- 

tas, vice- pirmininku — VI. Leš- 
činskas; sekretorium — K. S. 
Karpavičius, antr. sekretorium 
— P. Norkus; iždininku — V. 

Ambrazevičius. 
Šiuo usžibaigė Tarybos pro- 

vizionalės valdybos veikimas, ku- 
ri, šalip organizavimo ir prapla- 
tinimo visuomenėje savo pamatu, 
dirbo nekuriuos svarbesnius kį- 
lančius Lietuvos reikaluose klau- 
simus. Paskutiniam susirinkime 

Htrtarc ir .pasiuntė T. 
Rooseveltui padėkos laišką už jo 
prakalbas, kuriose jis reikalavo,! 
kad, šalip kitų tautu, turi tapti 
neprigulminga ir Lietuva. 

Tarybos svari iausie uždaviniai 
— platinti tarp svetimtaučių ži-1 

nias apie Lietuvos reikalavimus 
ir svkiu eiti su kitomis liet. po. 
Jitikinėms organizacijomis, sto-1 
vinčiomis už Lietuvos neprigul-1 
nivbę ir demokratiją. 

Taryboje gali būti reprezen- 
tuojamos ir kitos organizacijos, 
kurios eina tais pačiais keliais 
ir tu pačiu pažiurti. Taryba 
taipgi pagal savo galės skleis 

platesnį susipratimą tarpe Lie- 
tuviu Amerikoje ir informuos 

juos apie bėgančius reikalus bei 

apie savo veikimą. 
Taryba susideda tik iŠ vieti- 

niu — New Yorko apielinkių— 
visuomenės veikėjų, pasekmin- 
gesniam darbo varymui. Tuogi 
tarpu organizacijos, priskirda- 
mos prie Tarybos savo atsto- 

vą,gali turėti reprezentantą Xe\v 

Yorke, kuris dalyvautu susirinki- 
muose ir veiktų labui savo or- 

ganizacijos. kurią atstovauja, la- 

bui [Tarybos, o tas bus — La- 
bas Lietuviu Tautai! 

K. S. Karpavičius, 
A. L. T. Sekr. 

Ir Ko Jie Koliojasi? 
"Naujienos" mena, kad Ameri- 

kos Lietuvių Darbininkų Taryba, 
kurią jų redaktorius, p. Grigai- 
tis, tveria ir jau prilipdė prie 
"Liaudies Tarybos," yra geras 
ir naudingas lietuviams darbas. 

Męs manome, kad toks darbas 
nėra naudingas, bet atpcnč gali 
išeit ant blbgo. 

| "Naujienos" raginu prie tos 

Tarybos prigulėti. Męs gi sa- 

kome, kad prigulėti neapsimoka, 
0 kadangi ta Lietuvių 'Laryba 
yra dar surišta su "Liaudies Ta- 

ryba," kuri abelnai yra pripa- 
žinta, kaipo pro-kaizerinė įstai- 
'ga, tai męs manom ir sakome, 
kad lietuviams gali but ir pavo- 
jinga prie jos prigulėti. 

j Nei "Naujienos", nei p. Grigai- 
tis dar neparodė nei vienu fak- 

1 
tu, kame yra tos '"Darb. Ta- 
rybos" nauda ir gerumas. Męs 
'gi, jau keletą sykių parodėme 
faktiškus atsitikimus, kur toji 
Taryba lietuviams jau blogo pa- 
darė. 

1) Toji Taryba, per savo at- 

stovą Jurgelionį, supeizavo ir 

|blogon švieson pastatė lietuvius 
laike atsilankymo Auditoriume 
rusų naujo ambasadoriaus Bach- 
metjevo. 

2) Toji Taryba savo mitinge 
"Aušroje," Chicagoje, pastatė 
lietuvius anglų presoje ne tik 
kaipo "sliakerius," bet kaipo ne- 

geistinus piliečius. Ačiu Chica- 
gos laikraščiui "Journal,'' kad 
jisai užtarė už lietuvius ir ati- 

taisė -tą nuomonę. 
3) Chicagos miestas perleido 

rezoliuciją apie tai, kad nepa- 
velytų laikyti mitingų jokiai 
"Liaudies Tarybai" todėl, kad ji 
saužiniai ar nesaužiniai varo 

tokią propagandą. kuri yra 
inaudinga kaizeriui. bet ne 

šitai šaliai. "Naujienos" su p. 
Grigaičiu prijungė savo tveriamą 
'Lietuvių Darbininkų Tarybą" 
jirie' 'Liaudies Tarybos" ir tuom 

pastatė priklausančias lietuvių 
draugystes pavojun, kad ir joms 
gali užginti net ir jų paprastus 
mitingus laikyti. 

4) Valdžia išvaikė I.W.\V. sky- 
rius ir draugystes prie jos pri- 

'klausančiu; vadus ir veiklesnius 
agitatoru&'sučiHg ir teisman ati- 
davė. Net ir toks sau ramus 

žmogus, kaip p. J. Laukis, bu- 
vusis redaktorium lietuvių I. W. 
YV. laikraščio "Darbininkų Balso'' 
jau tapo suareštuotas ir pastaty- 
tas po $io,oooo.oo kaucija, ku- 
rios jis užstatyti negali. 

"Liaudies Taryba" yia po to- 
kia pat valdžios nuožiūra, kaip 
ir I.\Y.\V., ir vieną gražų ryt- 
metį galima išgirsti ir apie ją 
tokią pat -naujieną, kaip apie I. 
\V.\Y. — 

Ar męs, visa tai matydami ir 
permatydami galimybes, galime 
sėdėti ir tylėti? Ar męs turime 
laukti, pakol "Naujienos" su 

Grigaičiu nuves pas tą "Liaudies 
Tarybą" musų draugijas taip to- 

li, kad jas išvaikys, išardys, kaip 
kad I.\Y.W. organizaciją išvaikė? 

Ir ar visame tame yra nors 

grūdas praktiškos lietuviams 
naudos? 

Męs atvirai sakome, kad tos; 
naudos męs nematome ir nei p.! 
Grigaitis, nei "Naujienos" dar 
nei mums, nei darbininkams jos 
neparodė. Migloti rukai, ar tai 

bolševikų svajonės, tuščios kal- 
bos apie progresą, apie dafbi- 
uūiikų reikalus, tai dar ne yra 
naudji. Ž 

Kišimas gi svetimų draugysčių 
pirštų j ugnį — tai ne nauda, bet 
įblėdis ir pavojus. 

Akyvaizdoje to viso, ar męs 
turime tylėti? Ar mums nevalia 
(perspėti įmones? Ar mums ne- 

valia išreikšti savo nuomonės 

a-pie dalyką, kurį męs matome j 
pavojingu ir galinčiu blėdį lie- 

tu vams atnešti? 

"Naujienos'' dar neturi teisės1 
mus cenzūruoti. Neigi jos ir p. 

Grigaitis yra neklystantis oraku- 
las,. Kam jis plūstasi, kam jis 
koliojasi, kam jis sau monopo- 
lizuojasi jvjsa tesybės ir neklai- 
dingumo šaltinį ir dergia vi- 

sus, kas su jo orakuliškais "ne- 

laidingais" dogmatais nesutinka ? 

Visokio, , progreso svarbiausia 

žymė yra pakanta, t o 1 c r e n- 

c i j a. Despotai, demagogai, ca- 

įrai ir carukai jos niekados netu- 
ri. Jie savo priešininkus paleis- 
ta nahaika stengiasi sumušti. 

Ir pas p. Grigaitį tos pakantos 
visai nesimato — jo taktika yra 
'kopija arogantiško despotizme 
Skirtumas tik tas: savo priešų 
laužymui jis neturi nahaikos, bet 
už tai turi — premijuotąjį -pasilei- 
dusį liežuvį. Bet mus tuomi, p. 

Grigaiti, neužplaksite. Męs sakėm 
ir sakysim tai, kas mums išrodo 

teisinga; męs aiškinome ir per- 
spėjome lietuvius prieš tai. kas 
mušu nuomone gali juos įvesti 
bėdon. O jųsų "progresyviškas" 
liezuviavimas mus tiek apeina, 
kiek pernykštis sniegas. 

Todėl nusišluostykit burnelę 
ir bufcit caca. Kada jums nusi- 

os "smalavirių Bože caria hrani 

dainuoti," tai, delei atmainos ir 

geresnio u-pcį, pamėginkit už- 
traukti — Majufesą. Gal atsi- 

leis tada tulžis. 

REMKIME LNF. FONDĄ. 
Alano 'nuomone Lietuvos Xe- 

pr i galimybės Fondas yra netik 
svarbi, bet ir būtina mūsų tau- 
tos įstaiga ir ji turėtu būti vi- 
suomenės remiama visomis spė- 
komis. Toki Fondai pas kitas 
tautas gyvuoja jau nuo kelių 
desėtkų metų ir šiandien jie vei- 
kia milžiniškus darbus 'savo tau- 
tos labuįl Nelaimė, kad pas 
mis Neprigulmybės Fondas įstei- 
gta labai vėlai, kuomet susibė- 
go daugybe nemalonių aplinky- 
bių, kurios trukdo veikimo pa- 
sekmes, o 'labiausia tam trūksta 
veikėjų. Vienok, mano nuomone, 
reikia sukrusti iš naujo, vpar» 
artinantieSfl žiemos sezonui, kad 
atnaujinus "ankų rinkimą. Tam 
privalo mtiteų draugijos ir kolio- 
nijų veikėjai atkreipti savo domą 
ir sukrusti prie darbo: rengti pa- 
skaitas, koncertus, vaidinimus ir 
kitką panašaais ir tame įgytą pel- 
ną ir jo dalį atiduoti ant tėvynės 
politiško aukiiTO. aukaujant j 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą. 
Aš savo kolonijoje prižadu tam 
šventam tikslui pit^idarbuoti kiek 
galėsiu. V. S. Jfokubynas. 

KAD GALĖTŲ JIS TIK TĄ KOJĄ IŠTRAUKTI. • 

Vilkas (Vokietija), pasigavusi Rusiją drasko ją iltimis (šnipų agitacijomis). Da- 
bar Italijai gamina tą patį likimą. Laimė tik. kad jis negali ištraukti savo kojos iš Va- 
karinio fronto kilpų. 
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DAR APIE LIETUVOS 

VĖLIAVĄ. 
U t i c a, N. Y. Clcrb: Redak- 

cija; Dabar visur matai visų 
tautų vėliavas (flages), tai aš 
norėčiau žinoti, 'kokia yra lie- 
tuvių vėliava. 

Lietuva taip pat nori lais-vės, 
tai turi turėti ir savo vėlavą. 
Vieni salco, kad Lietuvos vėliava 

yra tokia, kiti — kitokia. Pra- 
šyčiau duoti per "Lietuvą" at- 

sakymą, kur aš galėčiau gauti 
lietuvių tautišką vėlavą. 

J. Kliknas. 

Nuo Redakcijos'.— Apie 
Lietuvių vėliavą daug ir plačiai 
buvome rašę "Lietuvoj" 1913 ir 
1914 metais. Amerikos lietuviai 
vartoja tautišką vėliavą iš dviejų 
spalvų: viršui balta, o apačioj 
šviesiai mėlyna. Viduryje šitos 
vžlravos, kas gali, deda dar 

Žirgvaikj, arba Vytj. kuris yra 
Lietuvos herbu. Žirgvaikis yra 
toks: ant balto žirgo joja su 

iškeltu kardu" raitelis — aplink 
žirgą ir raitdj raudonas laukas 

Lietuviškų vėliavų galima gauti 
p. Andriuševičiutės dirbtuvėje, 
909 W .TDivision St. Chicago, 111. 

[PILIETIŠKOS POPIEROS 
YRA GEROS. 

C le v e 1 a n 4* 01i i ą.—Cierb 
Redakcija: Meldžiu paaiškinti 
man sekantį (klausimą. 

Aš.esu Amerikos piliečiu nuo 

[Spalio 21 d. 1905 metų, bet kaip 
dabar matau, tai gal pastojau 
piJiečiu neteisingu brniu. Tais lai- 
kais aš buvau Zanesvillc, Ohio. 
ir tenai įbuvo rinkimai. Sykiu 
su kitais aš nuvykau išsiimti po- 

pierų, kad balsuoti u i vieną kan- 

didatą. tinote, tais laikais vež- 

davo prieš rin'kimus kas tik uo- 

rėje balsuoti ir jiems išimdavo 

papieras. Tai tokiu budu ir man 

išėmė popieras ir aš nei dolerio 

nemokėjau. 
O dabar aš matau, kad reikia 

išbūti 5 metus kol pastosi pilie- 
čiu. Aš nenoriu užvesti jokio 
išsikalbėjimo kaslink kariumenės, 
tik noriu žinoti, ar aš esu teisin- 

gai pastojęs piliečiu. Dedant 

ikokj 'biznj, arba kokiam 

kitam atsitikime, kad neišeitų 
kokių nesmagumų. Taigi dabar 

<noriu žinoti, kas man padaryti ir 
ar rciikia kur pranešti apie tai, 

nes aš nieko nenorėjau apgauti. 
Antanas A.—. 

Atsakymas: — fTamistos 
pilietiškos popieros yra geros, 

nes išimtos dar prie senų natū- 

ralizacijos Įstatymų. Dabartiniai 

natūralizacijos įstatymai tapo pa- 
tvirtinti 1906 metuose. 

Adv. B. K. Balutis. 

APIE"FIKSČIERTUS'\ 
C li i c a g o, 111. — Gerb. Re- 

dakcija: — Aš turiu bėdą ir no- 

riu pasiklausti jųsu nuomones 
sekančiame reikale: Aš esu pa- 
samdęs štorą ir laikau jj jau 
bus ig metų. Pirmu syk pada- 
riau "lysą" ant 5 metų ir pas- 
kui vėl ant penkių. Pinnais me- 

tais aš įsidėjau štoran savo loc- 
nus "liksčicrius': elekrikines 
liampas, lentynas ir 'kitokias 
prietaisas. Dabar ^atno savinin- 
kas sako, kad jii man tų fiks- 
čierių neduosęs ir kad aš nieko 
neišgrajinsiu. Aš nesuprantu, 
kur gali buti teisybė, nes aš 
pats už savo pinigus sutaisiau. 

Štorninkas. 
tA t s a k y m a( s; — Daryda- 

mas antru syk "lysą." tamista, 
turbūt, nieko nepatėmijote "ly- 
se" apie tuos sudėtus "tiksčie- 
rius." ^Todėl. sulyg įstatymų, 
tie "fi'ksčieriai" pasiliko prie na- 

mo ir namo savininkas dabar 
turi tiesą jums jų neatiduoti. — 

Prie tokių aplinkybių skundi- 
mas nieko gero nepadarys, apart 
iškašeių jums. "Fikseierius" ga- 
lima buvo apsaugoti tiktai at- 

naujinant "lysą". 
Adv. B. K. Balutis. 

JAUJI KRASOS ĮSTATYMAI. 
R oc k f o r d, '111. — Gerb. 

Redakcija: — Mačiau "Lietuvo- 
je," Ikad nuo lapkričio 2 d. ant 

laiškų reikės daugiaus markių 
lipdyti. Kiek reikės lipdyti ant 

laiškų, siunčamų Europon? Pen- 
kis centus, ar daugiau? 

"Lietuvos" Skaitytojas, 
t s a k y m a s; —.. Į Europą 

laiškų siunčiamų Europon? Peti- 
tus, nes padarytos tarptau- 
tiškos krasos sutartis neleidžia 
to permainyti. liet visur, (kur iki 
šiolei reikėjo lipdyti markę už 
du centu, dabar reikia lipdyti 
už 3 centus, o kur iki šiolei rei- 
kėjo lipdyti už vieną centą, da- 
bar reikia lipdyti už 2 centu. 

I Į Angliją ir Kanadą ant už- 

darytų laiškų reikia lipdyti už 
3 centusrant atviručių už 2 cen- 

tu. 

NAUJA DAILĖS ĮSTAIGA. 
F 3 u s h i n g, N. Y. Gerb. Re- 

dakcija: — Šiuomi laišku prane- 
šam, kad yra suorganizuota pir- 
mutinė Lietuvių Dailės Spaustu- 
vė, ipo vandu — "Dulbis Art 
Company". 

Šią nutsų kompaniją įsteigė 
gerai žinomas jaunas Lietuvjs 
artistas-piešėjas p. A. J. Dul- 

bis, ir ji užsiims vien tik spaus- 
dinimu Įvairių Lietuviškų dai- 
lės darbų. l<aip tai: — jautiš- 
kų paveikslų, visokių kalen- 
dorių, Dailės knygų, Kalėdų. 
Naujų Metų ir Velykų atviručių, 

(Ranka spalvuotu, ir visų ruši: 
Dailės atviručiu. 

Todėl 'kreipiamės j Jus, kvies 
'•ami prisisidėti prie parėmim* 
sios kompanijos, su praplatirtinv 
musų išdirbinių jųsų draugi 
tarpo. 

čia pridėtas Kalėdų Korta 
ipavyzdis, yra vienas iš pirmu 
tinių musų išdirbinių, kurių delei 

dauguma musų Lietuvių inteli- 
gentų jau yra prisiuntę užsaky 
mus. Kaina yra labai žema, 
sulyginant su tokiais pat sve- 

timtaučių darbais, nes tik ioc. 

už vieną, 25c. už tris, ir $i.oc 
už 15. 

(Šių at vii učių bus tik tiek pa- 

rūpinta, kiek gausime užsakymų; 
idant nepasivėlituir.It, užsaky- 
mus siųskite tuojaus. Kortos 
bus visos ranka spalvuotos. Tei- 
kitės išpildyti čia pridėtą blanką 
adresais savo draugui, 'kuriuos 
jus manote, interesuotų Dailės 
leidiniais. 

Pinigus siųskite per Monej 
Order, arba stampom, jeigu ma- 

žiau dolerio. Męs taipgi turi- 

me šių kortų atspaustų ir A n- 

Su augšta pagarba 
gliškoje kalboje. 

Dulbis Art Company. 
Flushing, X. "V. 

IŠ CENTRALINIO KOMI- 
TETO VEIKIMO. 

Gauta žinia, jog $5000 kuriuo: 
C. K-tas pasiuntė Lietuvių ko- 
mitetui Stokholme, gauta. 

Naujai surinktos aukos neuž- 

ilgo bus vėl pasiusta. 
Paskutiniame posėdyje nutarti 

del pasekmingo darbo talkinlnki 
bazare Lietuviu Skyrių rengt 
išvien su sąryšiu vietinių ii 
a p i e 1 i n k ė s* d r a u g i j ų. 

Visi, kurie bazare dalyvauja— 
spręs ir apie išsiuntimą ba/.a c 

surinktų pinigų. 
C. K-to ofisas ir darbininkai 

pavesta dispozicijon taipgi ir Lie- 
tuvių Pažaro Komitetui. 

APYSKAITA NŽ SAVAITĘ 
NUO SPALIO i D. IKI 

SPALIO 6 D. 

Mėn. aukos iš B^ltimore. Md. 
—užsimokėjo šios vpatos: J. Čes- 
na S4.00. J. Lietuvninkas $3.00; 
A. Bielskiute $3.00; Ig. Naruše- 
vičius $2.00: M. Kurilaitis, J. 
Kablys. Y. Bielis, P. Kundrotas, 
A. Šimkevičienė, O. Dovidaičiutė, 
M. Matulionienė;—po $1.00: A. 
Miliauskas, $3.00. Viso $22.00. 

Aukos iš Amsterdam, N. Y.f 
surinktos per vestuves, $12.10. 

Pinigai užsilikę nuo "Lietuvių 
Dienos" iš Paterson, N. Y. $7.50. 

Mėn. auka R. Karužos, iš Phi- 
ladelphia, Pa. už 5 mėnesius- 
$15.00. Viso labo $56.60. 



"Gyvenimo Komisijos" Raportas. 
Iš T, A-čio Raštų perrašė P-lė B nė. 

Pirmininkas: 
Susirinkimas atidaryta.... 
Kad butu šis musų susirinkimas formalistas, 

sekretorius, mVoiiėsite, mele! iu. perskaityti pro.o- 

kolą gyvenimo. 
Sekretorius 

Protokolas, u/rašyta- Musų Padėjimo, skam- 
ba sekančiai: — 

Burliokai ir paliokai apgulė mus ir mušu že- 

mę. Kur tik nužvelgei burliokas ir paliokas. Banke 

vagis burliokas, krasoj—šnipas burliokas, teisme 

persekiotojas burliokas, priežiūroj tvarkos lupikas 
burliokas, ant gelžkelių—juodašimčių artėlės; že- 

mę sugobė paliokas. Paliokas sidija iš musų, bur- 

liokas kankina mus ir padotkais slegia, kurių jau 
uiei žemė nepakelia.. 

Męs esam įgrūsti j žemę. Ji pergerta jau krau- 

ju musų ir prakaitu. Męs žųnam po tų lupikų naš- 

ta. Paliokas už mus žemės pinigus paleistuvauja 
Monte Carle, burliokas Č'.i girfokliauja; šimtus 

paleistuvių sau laiko ir dešetkus cerkvių sau stato, 

traukdamas arteles juodašimčių visokiems dar- 

bams, įdant mųsų darbininką iš čia išgrudus, ūki- 

ninką gi purvuos sutrempus. Mums rengiama pra 

puitis. 
Tada Susipratimas ir Protas sušuko: Rrolia*, i 

pražūsim jei ilgiau tą skriaudą kęsim. Šimtus mu- 

šu vyru tie kankintojai i katorgą sukišo, pats gi 

insteigė čia učiliščias, apkimšo jas svolačiais ir 

brodiahomis, papirko mušu išgamas ir per juos, 
pradėjo mums aiškinti, kad męs, kaipo žmonės 

liuosi neršstovėsun, kad savivaldos neužlaikysim. 
kad laisvėj pražūsim. Ir aiškino mums, kad jie iš 

•malonės mus čia kankina, kad du šimtu tūkstančių 
mūsų jaunuomenės rekrutų kas metą Į Kamčatką 
ir Jenisiejų traukia, idant mums čia palengvi- 
nus; kad arteles juodašimčių čia tvenkia', įdant 
mums progą davus užrubežin pas: ažinėti; kad 

jie cerkves ir savo bliadėm palocim čia sta o 

įdant musų kraštą papuošus! kad jie mums musų 

kalbą draudžia, nes męs perprasti esam suprasti 
geradėjyslę, kurią jie daro savos dyka mokinant, j 
etc. 

Taigi a^yvaizdoję to padėjimo, kuris mus bru-Į 
ko j gyvulių tarpą, žemina .pačius prieš save ir apsi- 
leidusiais svietui rodo, pasiryžta, žut kovoj už sav \ 

kaipo žmonių, laisvę, negu kad ilgiau tą gyvatiš- 
ką vergystę kęsti. Pasiryžta dčt ant altoriaus Lais- 

vės gyvastj. musų turtą ir kovot tol, kol nein- 

kursini terp savęs Lais-vės, Taikos ir Brolystės, 
—-Savistoviais busim. Su tuom tikslu tapo insteig- 
ta "Komisija Musų Gyvenimą" 

Pirtiuninkas: 

Girdėjote protokolą. Nėr pataisymų? Ką' 
Jums už tai padėkavonė neišreikšta? Sekretorius, 
teiksis, meldžiu, tą imtraukti..v 

Dabar iš eilės eis raportas narių Konvsijos 
Gyvenimo. Nariai, meldžiu, imkite bakus. 

Pirmas Narys: 
Aš norėčiau pirmiausia pažymėti, kad man 

labai nepatinka, jei man koks piemuo ką pasako- 
ja. už akių bėga. Aš čia atėjau be pakvietimo, 
manęs niekas neklausė... aš galiu iš čia išeiti, 
man nieka-s nerupi... 

Dabar eisim prie dalyko. Aš^ su Gyvenimu su 

sinešt negalėjau. Buvau ten inuėjęs -kartą ir kitą 
ir mačiausi su jo sekretorium; jis man pranešė, kad 

reikia laukt, paskui, kad kitu kart ateit ir, galu- 
tiniai, kad man praneš, kadr. prieš jj statytis. Taip 
klausimas neišrišta. 

Dar aš tik pabriežt norėčiau, kad man labai 

yra nemalonu, jeigu man koks paikšas už nosies 

lenda. Tiek jums teturiu pranešti. 
Antras Narys: 

Aš esu taip sau tarpininkas. Jus sakykite, ką 

tik jus inorite, o as jums sakau: aš turiu praktiką, 
—turiu plačią praktiką! As žinau, ko žmonoms 

Teikia, ko jie nori ir ką jie myli. Ir as žinau, kaip 

(prie žmogaus prieiti. 
Musų žmogų, kaip tu gražiai neužkalbinsi, 

jam neužfundysi, prie jo gudriai neprisisuksi—ta 
nieko nepadarysi. Kaip aš nueinu pas žmogų, tai, 

aš tuo: na tai .ką—sakau—ko nftliudę? Ar kad pi-j 
niįtj neturite? ^>tai dešimtukas ant "dinerkės". Par-į 
nešk, Mike, alaus. Čia čiai-pt gražiai jo pačią, apsu-l 
Iki j mindą, prikreti š[>osų ir tu darai biznį, dara' j 
gerą biznį! 

Jus čia sau teorituokit. ba jus nežinot, kas 

'ai yra biznis. Af tiek jums ipasakau. 
Trečias Narys: 

Gerbiamieji!—Mušu užduotis, kaip aš t;, su- 

prantu, yra susi .esti su Gyvenimu. Tad aš saky- 
čiau, ar ne perdaug darbo ant syk užsiėmetn, ka 

<k.ngi apie Gyvenimą nieko rimto nfra žinoma. 

Juk nei vienas filozofas, kaip žinai, nieko 

apie Gyvenimą aplamai neišreiškė. Vieni sako, 
kad gyvenimas yra saipnu ir kad tas daugiau gy- 

vena, kuris daugiau sapnuoja, svajoja... Kiti vėl 

sako: gyvenu. ba jaučiu, nianau. Bet jeigu 
nevalgytum,—nejaustum ir nemanytum. Tad, ma- 

tot. gyvenimas yra valgymu. YVell, kaip žmogr^ 
sau gerai pavalgai—sapnuojasi blogai, o svajoti ta- 

da visiškai negalima. Taip tad viską draugai kuo- 

plačiausiai paėmus, gyventi neverta... 

Balsas: 
Tad nusižudyk svietui ant naudos. 

Trečias Narys: 
Dabar aš turiu balsą. 

Balsas: 

Kviepuot neverta, sakai. 

Trečias Narys: 
Žinoma, kad neverta. Bet ar aš tnriu vienas 

žudytis?—Reik, kad but įtaisytas toks aparatas, 
kad, knypkį paspaudus, visi kartu žutu: 1 okia 

yra mano nuomonė. Aš pabaigiau. 
Ketvirtas Narys: 

Gyvenimas yra neaprubežįuojamu džiaugsmu, ir linksmybe. Kam čia vaidytis? Kam užvydėt? 
Mylėt ir viskas... 

Aš myliu įvairybes: tą tokia.., ta šitokia... 
Gražios akys... kauliukai smulkus koj'į. .. krūtinė 
šlėbę kryžiškai tampia... visas prisakys, it saldi 
ganykla, o mano akys joje, it strapinėjanti ver- 
šiukai. .. 

(Tiik kad aš sveikas bučiau. Užvydžiu svei- 
kiems vyrams... Kaip j juos žiuriu, man galva žy- la.... Neverta gyvent, tik kad tos drąsos trūksta... 

Tiek galiu jums pranešti. 
Penktas Narys: 

Gerbiamosios ir gerbiamieji! M o (1 u s v i- 
v e ii d i tur savyje slėpti ką tai pro p u b 1 i c o 
bono, pense/. — y, jeigu to nebūtų, v i- 
ta m i s e r e r e butu c o n s e c v e m t u m a t e- 
r r a. Kaip aš tą nesakyčiau, q u e s t i o n o f 1 i- 
f e butu g 1 u b a k o j u b e z n ad i e ž d n o s t' j u 
prigimties, — r z e c z ą n i e d a j ą c ą s i ę r o z- 

w i ą z a č... 
Balsas: 

Ką j.is čia vampa dabar? 

Penktas Narys: 
.. Meldžiu, š>a! Aš čia neatėjau jus mokinti. 
Aš populiarizuotis nemoku. Aš vartoju u p-t o- 
d a t e v ok a b u 1 a r ir, jei kas mano terminologijos 
(nesupranta, arba-, sakant p r e c i zi š k i a u, jei 
netelpa į jusli kamprebrcnciją, reiškia, kad jus 
nesate daaugę peržvelgti gilumo mano minties. 

A p r i o r y, take it f o r a 11 i n a 11, y r 
tai opinija mano, o aš esiu TIerr I c h. 

ts aisas: 

Herr Ich Diksabdera! 

šeštas Narys: 
Kad gyvenimą padarius geru, reikia ištrempti tautas, kalbas, religijas, kapitalizmą. 

Balsas: 
O ant to visko patupdyt Socializmą. 

šeštas Narys: 
Žinoma, Socializmą! Tegul sau Spenceriai 

sako, kad socializmas yra vergija, despotizmu 
proletarijato, — to mums rei'kia! Sociailizmas— 
vergija! Tiesa, bet vergija visų, tad kas čia ponas? Socializmas — despotizmu! — tiesa, bet kas čia 

|| ... _ despotas? — Męs visi! Visi dirbs dėl vieno... 

Balsas: 
Kur daug auklėjančių, ten vaikas be nosies! 

šeštas Narys: 
Viens dirbs del visų... 

Balsas: 
\ ienas Dievas runija, o visi velniai tvarko. 

šeštas Narys: 
Gyvenimas bus sunarir.ias Į tvarkią mašiną: tiek produkcijos, tiek distribucijos, tiek ant tau- pinimo, aint išnykimo turto; arba, viską tą Imant į mechanišką formulą ir graikišką Sigmą užsto- jant lotyniška S, kas reiškia sumą, turi tą viską 

algebrajiš'kame sulyginime: 
S p = S d plus S 11 plus S i t. 

Kad padarius tą matematiškai gerai išrodan- čiu, perkelk dešiniuosius j kairėją, išimk S su- dėk į kliamerius ir turi; 
S (p—(d plus 11-plus it)) = O. 

Ot ir tau gyvenimas su visais tais išsilemiki- 
mais, visomis spartomis, kompeticijomis, prakai- tais!... 

Balsas: 
į O kur Maltuzas, ką pasakė, kad žmonės dau- 

ginas .geometriškai, tai yra: du syk du — keturi, 
o žemė gimdo aritmetiškai, tai yra: du ir du —| keturi? — (Po šimts velnių, — neaiškn; pats su- 
mišau.) 

šeštas Narys: 
Žinoma* kad tavo prikišinėjimai sumišę. — 

Visų užsipuldinėjančiųjų ant socializmo protai su- 
mišę! Ką tu čia norėjai pasakyt, aš vaiku bū- 
damas žinojau. Žmonės dauginasi geometriška 
progresija, vaisiai gi 'ėmės—aritmetiška progre- sija: keturi syk keturi—šešiolika; keturi ir keHiri 
—aštuor'.. Matai, žmonės dauginasi dvigubai (?): 
žmonių ne'daug!... 

Balsas: 
Tai nusižudyk! 

šeštas Narys: 
O kam mane motina pagimdė? 

Balsas: 
Kad tu mano pačią viliotu, i! 

šeštas narys: 
O kas man ta jūsų moterystė? Moterystė 

tai tik legalizuota prostitucija. Tur but laisva 
meilė.... 

i 
(Užbaiga ant 6-to pusi.) 

Ir Mušu žodis "Parsidavėliu'' Klausime. 
Per ponį: pastarųjų mėnesių 

laikraščiuose pikiai yra tpolcmikos 
delei "parsiidavėlki'' ir "šnipų". 
Įveliama ipmiusų, žemiaus pasi- 
rašiusiųjų, vardai. Tos polemi- 
fkos jau taip toli nuėjo, kad kai- 
kurie laikraščiai visą tą ''šnipu 
bistoriją'' 'pradėjo panaudoti kai- 
po jrankį savo partijos kovai su 

vidurine sriove ir nesidrovi Įta- 
rinėti atskirus asmenis, neturėda- 
iini jokio pamato. Ačiu tai 'pole- 
mikai, svarbiausieji musų darbai 
—rinkimas aukų nukentėjusiems 
del karės ir Lietuvos nepri^ulmy- 
bės reikalams—trukdoma: kaiku- 
<1 ic laikraščiai ir veikėjai nebetu- 
ri laiko tiems prakilniem-; dar- 
bams. perdaug atsidavc„"snipų 
■g'audvmo ir jieskojimo žaislui. 
Laikas butų jau apsižiūrėti ir 

!ia(tties nerimtą darbą dirbus. 

Męs, žemiaus pasirašiusieji, ši- 
iott duosime keletą paaiškinimų 
-adinamoje "parsidavėlių bisto- 

ijoje"; pridėsime taip pat ir 

avo ypatišką nuomone sulig tos 

istorijos. 
Ponas K. Pilėnas, musų nuo- 

monė apie jį ir jo lankymasis 
SLA. ofise.—Poną K. Pilėną męs 
pažįstame nuo .kelių metų. Jo san- 

ti'kiai su ofisu buvo santikiais 
pažįstamo ir nario organizacijos, 
užlaikančios tą ofisą. Jo pasiel- 
gimuose ir kalboje męs niekados 
•nepastebėjome jokio nekorektiš- 
kumo sulig lietuvių tautos ir jos 
ateities. Matoma buvo ne kartą, 
kad jis rūpinosi informuoti anglų 
•epaudą apie lietuvius ir jų politi- 
nį bruzdėjimą,—Wto tikslu, kaip 
manome, jis darydavosi vertimus 

traipsnių iš liet. laikraščių ("Lie- 
tuvos", "Tėvynės" ir "Vien. Lie- 
tuvninkų".) Tokiame darbe męs 
cmatėme nieko blogo, nes mums 

atrodė ir atrodo, kad anglų spau- 
da privalo žinoti apie mus ir apie 
musų bruzdėjimą, jei norime, kad 

anglams butų žinomi musų tau- 

tos politiški reikalavimai. Tame 

męs nematėme, kad p. Pilėnas 

butų norėjęs 'netekusiai nušviesti 

lietuvių klausimą; nemanėme taip 
pat. kad jis butų norėjęs arba ir 

manęs lietuviams kenkti. 
Fonas K. Pilėnas, kiek nuims 

buvo žinoma iš jo paties žodžių, 
turėjo valdišką vietą prie An- 
glijos valdžios. Kokią jis turėjo 
vietą, kokios buvo vietos pa- 

reigos .— mes nežinojome ir ne- 

manėme esant reikalingu tito 

dalyku rupinties; daug kas turi 
valdiškas .vietas, ir niekas musii 

neklausinėja apie pareigas, suriš- 
tas su tokiomis vietomis. 

SLA. raštinėje — kaip kar- 
tais ir redakcijoje — p. K. Pi- 
lėnas apsilankydavo, kaip. pav., 

apsilamko ir kiti SLA. nariai. 
Tame irgi nieko blogo męs ne- 

matėme ir negalėjome matyti, 
nesa nemanėme, kad p. Pilėnas 

butų turėjęs kokius blogus tik- 
slus. Pagaliaus, jo atsinešimas 

j lietuviškas organizacijas rodė 

ji esant joms prielankiu. Už- 
drausti SLA. inariui užeidinėti j 
SLA. ofisą nei ofiso Sekretorius, 
nei redakcija neturėjo teisės ir 

negalėjo, —ak-gi ir nebuvo tam 

matomų priežasčių. Ar p. Pi- 

lėnas buvo iki tam laikui pa- 
daręs ką blogą lietuviams, — 

męs neturėjome jokių žinių, tad 
ir nebuvo galima elgtis su juo- 
rni kitaip, kaip su pažįstamu 

r»T a 
u uai m. 

Kalbinimas keliauti Rusijon.— 
Vieną iš ženiiaus pasirašiusių 
(V. K. Račkauską) p. K. Pi- 
lėnas kalbino urnai iškeliauti i 

Petrograidą aliantų lėšomis ir 

tenai lietuvių spaudoje bei drau- 

gijose darbuotis, kad rėmus pro- 
vizionalę valdžią ir buvus nau- 

dingų ilTetutfi.ų i/eifkalams. — ne- 

są remiant Anglijai, Franeuzijai 
ir Suv. Valstijoms, nebūtų sun- 

ku ką-nors maudiugo 'padaryti ir 
Lietuvai. Jįsprafteiit buvo ap- 
siimta keliauti, tačiaus paaiškė- 
jus, kad toki kelionė turėtų 
buti slapta, važiuoti atsis'akyta 
todėl, kad žemiaus pasirašusis 
(V. K. Račkauskas) niekados 
jokio slapto valdiško darbo nė- 

ra dirbęs ir atetyje nemano dirb- 
ti. Ponas Pilėnas tuo kart kal- 

bėjo (Račkauskui) ir apie tai. 
k*a<? taip iškeliavusiems žmo- 

nėms aliantai įsteigė tuo tikslu, 
pagal p. Pilėno rakomesirdaciją, 
ir tam tikrą fondą), skirsią .pi- 
nigus žmoniškam /prigyvenimui, 
nesa kitaip nesą galima, nes mu- 

sų veikėjai yra ibiedni ir gyve- 
na tiktai iš to, ką uždirba. 

Šitokioje p. Pilėno propozici- 
joje V. K. Račkauskas nematė 
nieko blogo, — dirbti apsau- 
gojimui to ką laimėjo Ru- 
sijos revoliucija ir dirbti lietu- 
viu naudai negali 'buti blogu da- 
lyku. Prie to p. Pilėfio buvo 
kalbama, jog aliantų valdžios jo- 
kiu insli akcijų nemanančios duo- 
ti — visas darbas paliekama Įke- 
rai valiai ir inciatyvai tu žmonių, 
kurie keliauja j Rusiją. Jis sakė 
taip pat. jog tokiais pačiais tik- 
slais kalbinęs ir kitus lietuvius 
veikėjus. Ar kalbinime j tokj 
darbą, arba ir apsiėmime tokį 
darbą dirbti gali buti koks par- 
sidavimas ar šmipystė — lai 
sprendžia sveikas protas ir logika. 

Pagaliaus, kalbintas (V. K. 

Račkauskas) nevisai rimtai at- 
sinešė j propoziciją, nes nenorė- 

jo tikėti, kad aliantai skirtų di- 
delius pinigus panašiems dar- 
bams tarpe ne-rusų (šiame at- 
sitikime — lietuvių); nenorėta 
tam tikėti tuo labiau, kati nema- 

nyta p. Pilėną esant taip įtek- 
mingu tarpe aliantų žmogum, 
kad jie galėtų panašų jo plianą 
priimti ir milijonus doliarių skir- 
ti be kontrolės ir be matomos 

aliantu naudos. 
"Vertimai daromi SLA. ofise." 

'— SLA. ofise. kaipo tokiame, 
! .ek mums žinoma, jokių ver-J 
timu paprastomis ofiso darbo 
valandomis nebuvo daroma. Jei 
ofiso darbininkė (-p. Alytienė) 
darydavo vertimus atliekamomis 
nuo savo darbo valandomis — 

tai ne keno dalykas. Tuo lab-1 
iaus, kad p. Alytienė manė at- 

liekanti naudingą ir reikalingą 
lietuviams darbą. Prie to vers- 

ti straipsnius p. Alytienė sutik-' 
davo jau ir del to, kad ji daug 
vertimu atlieka netik SLA. ofi- 
sui. bet ir anglu Įvairioms mo- 

kykloms ir įstaigoms. Ant ga- 
lo. verčiami buvo straipsniai til- 

pę liet. laikraščiuose — o daly- 
kų. kurie yra spaudoje skelbiami, 
niekas -neslepia ir nesibijo.. 
Straipsniai, versti anglų kalbon. 

kaip girdėjome iš p. O. Alytie- 
nės, buvo vien lietuvių politinių 
reikalų parėmimui ir užtarimui. 
— pavyzd, p. J. O. Sirvydo 
straipsnis "Musų Credo" ir kt. ' 

Paskelbimas p. K. Šliupo j 
straipsnio "Tėvynėje." — Ponol 
K. Šliupo straipsnio negalėjome! 
nepaskelbti "Tėvynėje" vien jau 
dėlto, kad buvo prasiplatinusios1 
kalbos, buk "šnipai" parduoda lie- 

tuvių tautą, buk jie randą SLA. 

ofise sau prirglaudą. buk SLA. 
ofisas suteikęs jiems informaci- 
jas apie lietuvių reikalus ir tt. 

Gavę p. K. Šliupo straipsni, 
svarstėme, kas daryti. Neno-| 

'rėdanti duoti progos daugiau dari 

kalbų leisti apie SLA. ofisą, da- 

jvėme tam straipsniui vietą. rei-Į 
kalaudami (redakcijos prieraše) 
nuo p. K. Šliupo platesnių in-j 
formacijų ir paaiškinimų. Ponas; 
!K. Šliupas mums jų neprisiuntė, 
'nors ir žadėjo. 

Komisijos Rezoliucija. — Vie- 

toje p. K. straipsnio, gavome iš 

Tautinės Tarybos Komisijos re- 

zoliuciją. parašytu..tokiu styliu- 

jmi ir tokia forma, kad netik ne- 

nušviesta dalykų, bet dar labiau 

jie užtemdyta ir mesta 'įtarimas 
ant vieno žemiaus čia pasira- 
šiusiųjų (A. R. Strimaičio), p. 

O. Alytienės ir p. A. Rimkos. 

Jei "Tėvynė" butų patalpinusi tą 

rezoliuciją, tai visi tie žmonės 

butų turėję užtektinai pamato 

"Tėvynę" traukti j valdišką teis- 

mą. Tos rezoliucijos męs netal- \ 

pinome, 'pranešdami Komisijai 
priežastis ir ,paaiškindami "Tė- 

vynėje" (žiur. No. 39). Xetal- 

pinti rezoliuciją nusprendėme 
abudu, žemiaus pasirašiusiu, pa- 
sitarusiu sulyg to ir su gerb. 
SLA. prezidentu buvusiu redak- 

cijoje 10 d. rugsėjo. Netalpi-1 
nimas rezoliucijos "Tėvynėje" 
jtik-gi neuždraudžia talpinti j.-t 

1a:kraščiuose. Pr:*» t-, 

Tėvynė/' žinodama, jog nei Ko- ] 

n 

misijos nei kas kitas, neturi tei- 
sės neteisingai (ar 'be prirodymų) 
įtarti žmones (šiame atvejyje A. 
B. Strimaitį, O. Alytienę ir A. 
'Rimką), negali savo skilčių to- 
kiems raštams pavesti ir tuomi 
pastatyti pavojun žmonių garbę ir laikraštį. 

Su ištarimu savo žodžio męs 
nesiskubinome, nes laukėme, iki 
įbus mums atsakyta j reikalavi- 
mą, paskelbtą prie p. K. Šliupo straipsnio. Ne męs ką įtarė-' 
mė ir ne męs galėjome ką teisti 
arba teisinti. Bet nuėjus da- 
lykams taip toli. kad visais pa- kampiais nesiliaujama pletkas ne- 
šioti, visokius ligotus spėliojimus 
daryti ir visą nebūtų "parsida- 
vėlių" istorija panaifdoti partijų 
ginklu — nebegalima tylėti. Mu-' 
sų tėvynei stovint ant kranto pra-į 

pulties, kuomet reikia visų tau- 
tos jiegfų didžiausio įtempime 
jos gelbėjimui, — musų veikė- 
jai tiktai ardymo ir griovime 
darbui pašvenčia, atiduodami sa- 
vo spėkas ne išnašiam darbui 
bet "naujienoms" ir "pletkoms." 
Ar «e laikas .atsipeikėti? Ar ne 

laikas pamąstyti., jog žaidimas 
žmonių garbe ir geru vardu yra 
prasižengimas, kokių nedaug tė- 
ra? Ar ne laikas? 

Visuomenės labo delel, męS 
kviečiame: liaukitės, broliai, žai- 
dę ir aikvoję savo brangias spė- 
kas. Lietuvių tautai reikia na 

nesutikimų, ne barnių, ne i^islų; 
bet sunkaus darbo su dideliu pa- 
sišventimu ir savęs atsižadėji- 
mu. 

V. K. Račkauskas. 
A. B. Strimaitis. 

Atkreipkime Domą Visi, 
Kada stipresnieji kaimynai už- 

dėjo ant Lietuvos jungą, tuomet 
užstojo ant ra u su Tėvynės tam- 
siausi Lietuvos istorijoje laikai. 
Bet nuo tu laiku, kuomet gimė 
Simanas Daukantas, -Motiejus 
Valančius, Dr. J. Basanavičius, j Dr. V. Kudirka, P. Vaičaitis, 
Ur. Jonas Šliupas ir daug kitų' 
•panašių stiprios dvasios karštų 
Tėvynės mylėtojų, — Lietuvai 
pradėjo aušti skaisti neprigul- 
mybės dienelė. Cia minėtų did- 
vyrių pasekėjų skaitlius vis au- 

ga, vis didėja Lietuvos širdyje Į 
ta brang» viltis, "kad inusų Tė- 

.1 vynė jau nepoilgam taps nepri- 
gu1 minga. 

Kaip linksma atminti tuos lai- 
( 

kus, kada męs, Amerikos Lietu- 
viai, visi išvieno, kaip tikriems 
Tėvynės sūriams ir priguli, kaip' 
bitutės dėjome skatikus Tautos 
ūiamui Vilniuje; kaip linksmai 
ir energingai męs Amerikiečiai! 
rėmėme savo sunkiai uždirbtais 
skatikais "Saulės" mokyklos įkū- 
nijimą. Dėdami toms įstaigoms 
savo skatikus, su džiaugsmu juos 
dėjome, nes manėme ir buvome 
persitikrinę, kad tai yra dideli 
musų tautos žingsniai prie visiš- 
kos neprigulmybės. 

Bet atėjo 1914 metai ir atnešė 
visam pasauliui didžiausią nelai- 
mę 

Mūsų linksmutėje, gražioje sa- 

idoje jpasl.girdo /liūdnas musų į 
brolių dejavimas. Pasipylė aša-' 
ros kiekvieno lietuvio, gyvenan-' 
čio savo krašte. Ton, toj musų 
numylėtoje šalyje, dar ir dabar 

yra sopulių ir merdėjimo laikai. 
Tuom tarpu męs amerikiečiai 

— ką męs padarėm ir ką nu-' 

veikėm, kad kiek palengvinus į 
musų brolių vargus? Kiek męs' 
padarėme politikoje? Kiek prisi-į 
dėjome, idant Lietuva po šios' 
karės taptų laisva-neprigulminga? 

Apsidairius iš visų pusių, ve 

kas matosi. Pusė milijono Lie- 

tuvių, gyvenančių, beveik per 4 j 
šios karęs metus turtingiausiame 
krašte ant viso žemės kamuolio,1 
dar nesudėjome del pagelbėjimo Į. 
carės nukentėjusiems nei po vie- 

ną doliari! Visi lietuvių fondai 

gal surinko dėl karės nukentė- 

jusiųjų šelpimui apie 100.000 do- 

liarių. Antrą trečią šimtą tuk-1 
Staučių sudėjo svetimtaučiai per 

Lietuvių Dieną. Tai visa Ame- i 

rikos lietuvių auka del trijų mi- 

ijonų Lietuvių, merdėjančių ba- 

du. j 

Kaip augsčiau sakiau, gyve- ; 

name turtingiausiame pasaulio 
krašte, kur auksas iš viso pasau- 
lio upeliais telvCjo per frejus šios 

karės metus: įkur darbai nekuo 3 
met taip gerai nėjo, kaip šiais 

karės laikais; kur darbininko al- 

?os pakilo kaip kur net dvigu- 
bai, ir męs savo kenčiantiems 

tėvams, motinoms, broliams ir ] 

seserims nesudėjome dar nei tiek, '< 
<ad kiekvienam Amerikos lietu- < 

iriu i išeitų nors po vieną doliarj! | 

/Tiek tai męs Amerikos lie- ( 

tuviai ikišiol paisėm mušu var- 

duose žūstančių vientaučių. \ 
N'or.s mūsų Tėvynė guli ant , 

nirtinio politiško patalo ir nors ] 

icprigulmybės iškovojimas Lie- , 

uvai po šiai karei priklauso iš i 

lideljs dalies nuo mūsų ameri- l 

viečių lietuvių. — tai męs šioje r 

;aip svarbioje valandoje mažai j- 
cą tenuveikę esame. 

Jeigu norime, kad musų Tė. 
vyne taptų po šiai karei nepri" gulminga, tai turime daugiau sukrusti ir daugiau aukauti pini- 
gų Lietuvos neprigulmybės rei-« 
kalams. 

Męs negalime tikėtis daug nu- 
veikti del neprigulmybės, turė« 
dami kelis šimtelius doliarių Ne- 
prigulmybės i-oiide. Męs visi nuo 
dabar turime sau užsidėti mė- 
nesines mokestis Neprigulmybės 
Fondui ir kiekvieną mėnesį mo- 
kėti tol, kol Lietuva taps laisva. 

Aš N eprigulmybės Fondą ma- 
tau kaipo vienintelę ištaigą, ku- 
ri^struopiai darbuojasi ^ išgavimui 
Lietuvai Neprigulmybės, todėl 
męs visi tą jstaigą turime viso- 
mis savo spėkomis remti. 

Kur musų visos* organizacijos, 
turinčios savo konstitucijoje 
gražiai skambančius paragrafus: 
"remti Lietuviu tautišką kili- 
mą" ar panašiai? Kur musų 
biznieriai, kurie iš lietuvių sa\ 

turtus krauja? Kur musų pro- 
fesionalai — daktarai, advokatai, 
inžinieriai, kunigai ir kiti? Kur 
musų ainatninkai, kurie šiais lai- 
kais ir už profesionalus daugiau 
uždirba? Kur musų didelės mi- 
įios darbininkų, kurie šiuosmet 
uždirba, 'kaip niekad iki šiol ne- 

uždirbdavo? Yra dalis visų čia 
minėtų žmonių, kurie stropiai, 
kiek galėdami, remia Lietuvos 
neprigulmybę aukomis, bet tai 
naža, labai maža dalelė, o kiti 
sau turtus krauja iš savo brolių 
nelaimės. 

Dabar nei vienam lietuviui ne- 

:urėtų rūpėti krovimas sau turto, 
— visiems mums turi tik vienas 
rūpėti — šelpti varguose skęstan. 
:'us lietuvius ir dėti visas pasi.au- 
;as — aukauti, kiek galint, dau- 

au, Į Neprigulmybės Fondą. 
Tie lietuviai, kuriems čia mi_ 

lėti dalykai rupi ir kurie juos 
remia, nuo šio laiko lai platina 
sekančią propagandą; 

i) Neremkite tų organizacijų, 
<urios neremia augščiau minėtų 
dalyku — šelpimo lietuvių ir ko- 
vojimo už Lietuvos neprigulmy- 
3ę; 2) Remkite tik biznierius, 
<urie Lietuvių reikalus remia. 3) 
Remkite tik tuos profesionali*s, 
mrie lietuvių reikalus remia. 4) 
belaikykime už gerus tėvynai- 
įius tų visų. kurie lietuvių rci- 
calų neremia. Remkime tik tas 

>ažnyčias, kurios netik kad len- 
cams lietuvių aukas renka ir 
erauja svetimtaučių visk ūpams 
nilijonus, 'bet nesidrovi bažny- 
čioje daryti tankias koloktas ir 
ietuv:.ų reikalams. 

Dabar yra toks istorijos lai- 
:as, kad galima lengvai pamaty- 
i. kurie iš musų yra tikri tė- 
•ynainai ir rėmėjai musų visos 
autos aspiracijų, o kurie yra 
iiaudadtišiai ir gaudkgrašiai. 
Jetuvos istorija turi dabar re- 

gistruoti visus Tėvynės ištikimus 
unus ir atskirti visus taos iš 
ietuvių šeimynos, kurie '.š lie- 
uvių vargų juokiasi. 
Tad visi tie, kuriems Lietu- 

os likimas rupi. spieskimės į 
ieną krūvelę prie Neprigulm/- 

>ės Fondo, aukaudami j tą fon- 
ą kiekvieną mėnesi tiek męs 
įgalime. Taip darydami, stato- 
11 e tilta per Lietuvos vargų ju- 
es: tuo tiltu Lietuva galės 
•ereitj j neprigulmvbės kraštą- 

D r. A. Zimontas. 



'Gyvenimo Komisijos' Ksporlasl 
(Užbaiga nuo 5-to pusi.) 

Balsas: 

Pirmininke, aš protestuoju, atiir.t jam balsą. 

•šeštas Narys: 
Taip, taip! atimt man balsą! Žydai rėkia: 

l»1,kryžiavok ji, nukryžiavok jj. Lai teisybė žųva... 

Kitas Balsas: 

fTcgti kalba, Įdomu, ką jis daugiau žino. 

šeštas Narys: 

Juokai man daros, k'ai'sant apie tas jusų pras- 

tas meiles — vaikino ir merginos! Gera tas vis-j 
kas, kol esi jaunas ir sveikas,betgi syk] nnsilpsti,j 
toki* meilė yra ant niekų, tada reik nesąmonių. 
Tada norimus užsiganėdijimus galima tik tegauti 
su ipagelba žinios, kad daros ką turi nepaprasto, 
.ležmogiško ir baimė os t nacizmo stimuliuoja įma-( 
grnaciją... 

Balsas: 

Tai jau visas gyvenimas: 
šeštas Narys: 

O ką daugiau nori? — Džiaugsmas ir Laimė, 

o tą, kaip nurodžiau, duoda socializmas.... 

Septintas Narys: 
Gefbianriji Broliai ir įSesers! Gyvenimas 

doras ir geras yra katalik sic, klausimas bažny- 

čios šventos, kuri per dorą ir gerus nuopelnus 
visiems tur kelią atvirą j aukštybe;7. 

Kas j Dievą netiki, kas bažnyčios šventos 

neklauso, tas ne žmogus. Idant šiltom persitik- 
rinus, gana yra pažvelgti j gyvulius — ten nėra 

: nei 1 )ievo, nei bažnyčios. 
Tie, taip vadinami moks'«nčiai, pasigailėk 

Viešpatie, tai net sarmata pasakyti. Svietas pats 

pasidarė, sako. O kodėl laikrodis pats nepasidarė? 
Didžiausias Vadas Kariumenės, Napoleonas, taip 

kartą apie Dievo esybę kalbėjo: "Kada žiuratt 

f puikiai maršiiojamią kariumenę, —žitiau, kad 

ją runija geras generolas; kada žiurau j dangaus 

stebuklingą parunką, matau jame Dievą".... 

Balsas: 

Aš tau atsakysiu tą parunką. Papurtimk gur- 

bą bulviu, o juk pasidarys dangiškas parunkas:. 
mažos bus apačioj,'didesnės—viduryje, o didžiau-j 
sios ant viršau -; matai, "a gravitacijos parun- 

kas, kaip danguj. 
Septintas Narys: 

Cerai, kad tu toks išmintingas, o kas sutvė- 

rė vurą? 
Balsas: 

Aš tau atsakysiu... 
Antras balsas: 

•Tylėk susimildamas, — ui kalba. 

Septintas Narys: 

Sakysi višta imasi iš kiaušinio, o tas kiau- 

šinis iš kur? — Iš kitos vištom, o ta višta? — iš 

kito kiaušinio, ir taip nepabaigiant. O ką, svajoto- 

jau, ar tu nematai, kad Dievas be pradžios ir be 

galo?.. 
Katalikystė duoda žmogui jiegu; nesuskaito- 

mi milijonai čia priklauso. — Kur jiega — sa- 

iko filozofas — ten ir teisy1 ", o aš dadėčiau: ir 

ir laisvė. Katalikai turi jiegą didžiumos, o jei kas 

su jais nesutinka, ar jie jį kankina? 
Katalikystė yra neprigulmybe, bepartyviš'kutnu, 

n#\s ji tur didžiumą ir, kaipo tokia, su kuom ji 

tu» skaitytis? 
Taigi, sakau, gyvenimas yra katalikystė. 

Aštuntas Narys: 

ir tikinčius. 
Tie tikinti žmonės, kiek 

blogi. Tūli nežinai detko jis UIU£I. u» 

ar kad išrodyt padoriai, o įbut nepadorium. [ 
Aš tą ii'nau, ha kaip tu darai bizni, tu jo be kon- 

šaktų nesu »«rysi. Biznyje konsaktas — tai atlik- 

tae dalykas! Prie vieno tu gali prieit su pinigu, 

prie kito su dovana, prie trečio ir merga. Naja, 

žmogeli netikėtas daiktas, — mergas r.iyli! Pats 

tau tą duoda suprast... Bizniui reik visko... 

Tie vėl ateistai tai puikus žmonės. Su jais 
nėr rodos. Kartą tokiam netikėliui sakau: Kodėl 

tu netiki? O jis: "Pa "nematau gerų darbų". Ti- 

kėjimas — jis sako — tai dvasiškas apsileidimas. 
Tu su tuom ''Dievas viską padarė*' baidai nuo 

savys prakilniausias mintis. Kada netiki, tai yra 

manai, tukstančius klausimų turi sau atsakyti. 
Nieko Dievas nedavė, o iš kur tas viskas? Tai— 

.ttko—kokią naštą ant savęs dedi! Kojos po jos 

sunkenybe linksta. kl«jpi ir meldiesi. O neti- 

kėt — sako — reik. nes kitaip Dievo nerasi!... 

O tai brolyti, kaip išklausai tą viską, tai ne' 

tau baisu ir graudu pasidaro. Rodos pats netikė- 

tum. tik nežinia nuo kur pradėti? Ba, jei per- 
kūnai ne ii Dievo loskos, tai k#.s juos padaro ir 

kaip. Žinote, vyručiai, as velyk tikėsiu ir foiz- 

nj darysiu. 

debiamasis Urmininke, gerbiamoji publika 
pilietės ir piliečiai! A5 esiu, kaip manau, čia vi- 
siems i. mtna, dikčlai pasidarbavusis veikėjas. 
Aš esiu gerai pasidarbavusis tarpe klerikalų, ir 
tarpe tautiečiu, ir tarpe socialistų, — aš esiu su 

viskuom ir visais gerai pnsipažinęs. Tr aš jums 
tiesiok sakau: jeigu aš turėčiau tiek mokslo, kiek 

Devintas Narys: 

aš turtu praktikos, aš šiandie sriovių nereikalau- 
čia, — aš galėčiau dirbti ką naudingo.... 

Sako man: turite tris srioves, kodėl jų, it trai- 
cę, n esu jungiate j vieną Dievą? — Dar klausykite! 
Jus žiinot, kas atsitiko aniuolams užsinorėjus but 
Dievu, — j velnius pavirto. Mes visi ..orime but 
Dievais ir užtai mums reikia it velniams piautis. 

Vėl kiti. sako: Kam jums but Dievu? Susi- 
vienykite ir bukite visi svarbiais nariais. — visi 
dirbkite, tverkit. — (Icrai! Susiorganizuokite, bu- 
kite svarbiais nariais, dirbkit, bet ką? — \i 
nieko nemoku: kol yriu sriovės, tai aš veikėjas! 
ateini j susirinkimą, tą pertrauki per kriukį, tam 
atsakymą duodi, tą užrėkiai: — tsve visi girdi, 
maio, pažįsta: juk nieko neišrasi, knygos nepara- 
šysi, istorijos n°ištirsi, žodžiu, veik'mas tavo žu- 
vo. Šiandie, kada svarbių liarmų nėra, tai nors 

prakalbą apie reikalą vienybės gali laikyt... 
Pas mus apie rimtą vienybę gal manyt tie, 

ką mus nepažįsta, dalyku nesupranta. Bėf, esant 
kaip aš, praktišku žmogum, tai kas kita. Vieny- 
bė tiesiog negalima! Nors tai svarbus daiktas yra. 
Juk męs, veikėjai, ar tai mažiui taikomėsi? Bro- 
lyti, kiek jau aš oats esu tų blokų pritempęs! 
Kiek koalicijų pristatęs! Tas aiškiai parodo musų 
politiškąjį subrendimą. Nugi, brolyti, kad taip 
tave išrinktų pirmininku tokios koalicijos ar bloko? 
Galėtum prunkšt sau juokus į saują, kad visus 
"suhytitai"! Ale ve. vos kas ką, tuo tau kits 
šmakšt! už nosies ir, jei nori, eik tu j "d u rakus", I 
o jis iš tavęs juoksis: — 

Niekados!... 

Pirmininkas: 
Dar jau išklausėme raportą musų komisijos- 

Ar j j priimsite? 
Balsai: 

Atmest bjaurybę! 
Poetas: 

Meldžiu, pavelykite man, porą žodžiu .. 

Pirmininkas: 
Prašau. Kalba poetas. 

Poetas: 
Raporto išklausėme ir priimkime jįjį, pri- 

imkime galvas palenkia, be protestu. Nors jis 
mus bara, nors jausmus žeidžia ir kruvina širdis, 
priimkime jijj, nes tai yra užmokesnis už musų 
'kaltes. 

O kaltės musų didžios! Sutvėrėme Komi- 
siją Gyvenimo, — sutvėrėm ir paleidom Į svietą 
be pastebėjimų, be persergėjimų, be paliepimų; 
išėjo ji nekalta, jauna, kaip iš rankos Dievo; su- 

grįžo — it bestija ištvirkus. Ką męs jai sakėm 
apie Užduotis Musų? Apie Lietuvos Laisvę ir 
Reikalus musų, nuo kurių tik mirštant galima 
ekreiptis? Ką sako apie Augštą Pašaukimą 

Žmogus, kuris verciaus mirtų kovoj, it Unitas, 
negu kad persekiojimus ir pavergimus kitų neš- 
tų? — Nieko! Gyvenimas gi visad akyse stovė- 
jo. Lietuva erškėčių karūnoj, kaip kad Kristus ant 
kryžiaus ištemtas buvo: burliokas jai šonus ir galv. 
daužė, paliokas šidijo ir ant jos spiaudė; męs gi 
kreipėmėsi nuo to visko; — męs ėjom j Vokie- 
čius, ėjom j gudus ir lenkus, męs slydome keliais 
lengviausio čiuožimo. Šiądien astkaitą turim, 
"iądie turim prieš save gyvenimo griuvėsį, kur 
nieks jau neprigis, kur nieks jai', neaugs, ne/y dės, 
vaisių jokių neatneš. — Tai nuopelnas mums mu- 
sų, tai užmokesnis mums musų, tai nektaras gy- 
venimo musų, — o ! Dieve, kartesnis už actą ir 
tulžį I 

lr gal dar šiądie abejosim, ką su juomi pa- 
darius? O, broliai prismikite jįjį, — priimkim 
ir išgerkim iki paties dugno, lai jis kartybe savo 

gaivina apsalusias lengvybėms musų širdis! Lai 
jis drutina musų tą baisi;* žinią, baisaus musų 
padėjimo! Susidrutinę juomi. stosim i gretas-ei- 
les ir pradėsim dirbti, kaip kąd išnaujo.... 

Pirmininkass 
Ar dą kas ims balsą? 

l>alsas: 
Aš, gerbiamasis pirmininke, aš, būras iš Juo- 

dusių. 
Na tai, ką dabar, vyrai? Raportas nekoks, bet 

ar verksim dėl jo? Gyvenimas yra kaip jūrės: 
viena banga neša gerą, kita— blogą; pakyla aud- 
ros ir vėl -nutyksta. Jūrės gi vis jūrės. 

Pažvelgus į tą raportą — jis nėra visiškai 
blogas. Tiesa, vieni tai per ištvirkimą sunaikino 
sau gyvenimą jauinstėje: jiems sunku yra stai- 
ga pagelbėt; kiti — ant vidurių serga ir yra pe- i mist ai: reiktų jiems vidurius išvalyti. Tas nė- 
•a fcrip dideliu blogu. 

Kas ten bloga, tai stoka sau godonės ir kitiems. 
Pažvalgos juos dalina i abazus priešų, čia rei- 
dą pažangos, susipratimo. Sp*enceris, Darvi- 
įas, Goethe, — koks tai skirtumas pažvalgų, it 
svetimi rodos svietui, bet kokia tarp jų taika! 
r< risti jonas Duonelaitis, Hėgelis, Marksas—tai ki- 
a eilė kitaip manančių, bet kaip jie puikiai da- 

sipildo! Žmogui už jo rimtas pažvalgas, locnus 
ryty r imt's (privalo godonė, o ne neapykanta buti. 

Aš esu būras ūkininkas, man darbas rnj>i, aš 
v/, pažvalgas nesibaru, aš jas bandau Kada tik 
Š retortos labaratorinčs pa/valga išeina, aš ją imu 
r mano dirvoj bandau: gera, tirfca — gerai; r.e — 

ai šalin. Darbas tai darbas. 
Socializmas, vyrai, kaip Markso retortoj sto- 

vi, yra g^ras, bet-gi miano dirvoj, mano darbe jis 
be permainų netinka. Katalikystė ir Pymui ger-> 
ale mano darbe ji ir yra kitokia. Štai tc visko 
davadai: — 

Sakoma, socializmas yra klarsimu mck'lo. 
Jei jis toks yra, jis tur turėt visas yp^tY^ęs tei- 
sių gryno mokslo. Paimkime tad kokią mok- 
slišką teisę, lencjvą ištyrimui. Imkim fizikę. 
Vanduo — sako fizika — užverda -prie ioo gra- 

lusų Celsijo. '.-1 a*s yra tiesa, bet jei pasakysim*, 
kad kada tik vandlio vcrda.rtai yra ioo gradusy Cel- 
sijo. tas bVr. netiesa, .".a aukštu kalnų 
greičiau, žemose vietose — vėliau, arba prigulint! 
nuo atmosferisko Spaudimo. Dabar, kada jau rasim 
viet' įį oro sugini# kiekvienoj vietoj, — o bus jis 
visur kitoks, — patėminsime, kad lietinis vanduo į virs greičiau, upČk vanduo — vėliaus, jūrės —i 
dar vėliaus, tfha, kad virimas vandens plikiau-! 
so dar ir nuo ypatybių vandens, tai yra nuo nuo- 

šimčio jame išleistos dranskos, gipso, kalkių ir ki- 

tų elementų. Taip tad ir tas labaratorinis šimtas 
niekur prie darbo nebus šimtas. 

Taip pat su socializmu. Jei jis yra moksliška;, 
jis tur but kitoks kiekvienoj vietoj, nes kiekvie- 
noj vietoj yra kitoki reikalai, kitoks padėjimas, 
kitoki budai, papročiai, ypatybės etc. Ir kas 
socializmą iš Markso retortos steigia kiekvienai į 
vieta.i, tas yra -pa iksas, kuris nieko nesupranta, tik, 
gaikščioja fornuilas, kurių vartot pats nemoka. j 

Su mano katalikyste ir tas pats. Religija j 
mano, tai dieviškas apdirbimas Lietuvos. Žino-1 
ma, ta mano tikyba nepatiks gal Rymo bernams,' 
bet Dievas ja gėrėsis. 

J aigi, matot, vyrai, cia j>ric to socializmo 
ir prie los religijos visiems gana darbo. Cia nėr 
tik laiko vaidytis. 

Dar męs esame persekiojami kitais ir pertai 
esam ant slenksčio pražūties. Tad aš manau, 
dant tos prapulties išvengus, darykime, kaip 
daro žmonės esant pavojuje. 

Pavojuje jie jungias — tėmykite, meldžiu, 
ne už rankų imas. nes jos kiekvienam reikalingos 
aroiausiame individuališkume darbe — bet jun- 
gias virvute. Jei vienas iš jų smunka ir pavojus 
prapulties jam gresia, — jis nepražus, nes visų ki- 
tu jiega ji sulaiko, kol savomis pastangomis ii 
išsigelbsti. 

Pas mus tokia morališka virvutė yra ne vie- 

nybė kelių, bet vienybė tikslo. Medžiagiška gi— 
Atsipeneijimo Pašalpa, — Ban'ka sakykit. Su 
tuom turėtume visi liuosas rankas individnališ- 
koms pastangoms, o savo tą bendrą Šelpystę — 

mižiniškiems darbams. 

Pirmininkas: 
Jau diena aušta, laikas darbui eina, musų 

posėdis automatiškai baigiąs 

Reumatizmas 
Išsigydė namie, kas tiktai ji turč'o 

Pavasarį 189.1 m. aš kankinanti mus- 

knlij nusilpnėjimu ir neumatizmu. Aš gy- 
svdžiausi viri trijų melų ir manau kad 
'ik tas žino jo blogum? kas jj turi. Aš 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po 
daktarui, liet visi šgyti ijsigt-lbėjima liuvu 
tik lyglaikiniui. Galiop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau ta maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 

kiekvienos reumati-mo formos pabamiytų 
šitą pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento: tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš jš prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jų* atsiųskite jo kainą, 
vienj doliarj, bet, suprask, aš nenoriu jū- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras ijgelbėjimas siūloma 
jums veltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Maik II. Jackson, No. 480 D. 
Curney I'»ldg., Syracuse, N. Y. 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. j. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. YVESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

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

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

Telephone Randolph ^598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CH CAGO, ILL 

D R. O. C. Hl£IiNE 
DENTkSTAS 

OFISAS: "arap. 31 IrSo. HalstedSt. 
(Gyrcn mas virš AptickosCHICAGO. 

farm:s. 
CO akerių farma tiktai 5.00 nuo 

Chicago, 

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

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

40 akerių farma; $6.00 tikietas nuo 

Clrcago.; $800, 
Daugiau farirų turime pasirinkimui j 

už žemas kainas, arba mainome ant 
namų m'este. 

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

Progresyvi) Lietuviy Aptieka 
Puikus išpildymas recepte užlrra pir- 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildyr.iui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 

atsakau už jų vertę. 
Musų aptiekoje randasi didelė san- 

krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTlEKORIUS 

3201 S. HHsted Street Chicago, III 
Teleptone Prover 8443 

—IX 
Nauja Knyga 

K* tik liSjo ii ppaudos Joannoa 
Tamašauskaitės (Lakstutės) 
eilės. Knygutė 64 puslapiu 
ari gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 
leidžiama didelis iiuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Htin S t Kevvjnee, I1L 

Didel is Muzikališkas Vakaras 
Naudai nukentėjusiu nuo karės lietuvių ir sušelpimui sergančio draugo 

RENGIAMAS SU "ROGRAMIJ 

DR-JOS "LIETUVOS ŪKININKAS" 
Nedėlioje, Lapkričio-November 4, 1917 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242-44 West 23rd Place. Chicago. III. 

Prad;'do 6:HO vai. vakare ĮŽANGA 25. 35 ir 50c 

Programas bus įvairus. Bus kalbėtojai, Birutes solistes, dialogas ir deklema- cijos Taipgi bus rodomi Elektriški Paveikslai. 
Meldžiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausiai, kadangi tokių vakarų inržai yra rengiama, o atsilankiusieji busite pilnai užganėdin- ti ir sušelpsite lietuvius nuo karės nukentėjusius. KOMITETAS 

KAM PERGRĖITAI .SENTI? 
Jus klystate, jeigu manote, kad 

yra tok-; neatlaidus gamtiškas 
įs'atymas ,kuris nustato, kada 
žmogus turi pradėti seuti. "Se- 
nas Amžius daugiausiai priklau- 
so nuo to, kaip žmogus gyvena. 
Žmogus ina senyn, nes jo kuno 
celės nuodijasi. Jeigu jus norite 
atmainyti t</kį padėjimą geryn 
ir pr; šalinti besirinkimą sugedu- 
sios medžiagos bei nuodingų sub- 
stancijų savo virškinimo kanale, 
tai imkite Trinerio Amerikoniš- 
koji Kartaus Vyno Eliksirą. Ši- 
sai vaistas niekados neužvils, at- 
sitikus konstipacijai, vidurių už- 
kietėjime, galvos skausmui ner- 

viškumui ir visose kitose bėdose, 
pasitaikančiose nuo vidurių be- 
tvarkės. Jus gausite jį visose 
aptiekose — kainos tapo trupu- 
tį pakeltos, brt šiais laikais pigus 
preparatas turi buti aršesnis nie- 
kis. negu kada nors pirmiaus. 
Neimk jo ir reikalauk Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vyno 
Eliksiro. 

Jeigu reikalaujate tikrai gero 
vaisto nuo reumatizmo, neural- 
gijos, lumbago, miksterėjimif, iš- 
sisukimų. sutinimų ir t.t., tai rei- 
kalaukit Trinerio Linimento. Ap- 
tiekose. Joe. Trincr, Manufac- 
turing Cliemist, I333_I343» ^°* 
Ashland A ve. Chicago. 111. 

(Apgar.) 

Dr. K. Dranoells 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phoie Drovtr S052 

| Ch cajjo 

Biznieriai! Garsinkitės "Lietuvoje" 

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

IJusų kambariai visuomet išrodys dailus. Išrėdyti musų gerais rakandais neto!, kol nauji, bet ir kad bus apsinešioię, niekados nepames savo skaistumo. Jeigu negalite ui- Q mokėti visų pinigų antsyk, męs palaukiame be jokio procento per 50 dienų taip, kaip ►. "cash", arba ant lengvų savaitinių išmokėjimu, Atdara kiekvieni vaku 

KŪLIS' FURNITURE HOUSE 
j 3224=3226 South Halsted Street, Chicago, 111. ■ 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE SAGOJE, 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; šliubinius 
ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 

lletuvlskals rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nemokaa- 

visokius šokius; armonikaa rusiškas Ir prūsines; Impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 
Dirbu visokius ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 

me laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- 
mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis ui Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI, 4632 So. Ashland Avcnue CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE DROVER 7309 

Katalogas visiemB ''yl:ai, kas tik prlr'.ųs už 2c štampą. 



Lietuvig Išvežimas iš Anglijos. 
Padarius Rusijai sutartį su An- 

glija, visi Rusijos piliečiai, gyve- 
nantieji Britanijoj, turi pasi- 
rūkti vieną iš dviejų: arba eit: 

anglų kariumenėn, kas tinka, arba 
grįžti Rusijon. 

Daug Rusijos ir Škotijos lietu- 
viai tarėsi, daug svarstė ipic tai, 
kaip geriaus padarius, kurį kelią 
pasirinkus. Besvarstant, net susi- 

g:ncinta ir susivaiul..La: vieni pa- 
tardavo geria ts Rusijon važiuoti 

(socialistai), kiti gi (nesocialistai; 
manė, kad ir Rusijoj keliai bus m 

pyragais išklot:. 
Svarstė apie tai ir kitų tautų 

ateiviai. Žydai, pavyzdžiui, didžiu- 
moje nutarė gesjaus pasilikti P»ri- 
tanijoj. Didžiuma lietuvių vienok 
r.ntarė važiuoti Rusijon. 

Cilasgove randasi viena i.Š di- 

džiausių lietiuvių Ikolionijų. Čia 
didesnė da'is lietuvių atei/ių nu- 

tarė važiuoti Rusijon. 
"Išeivių Draikas", lietuvių laik- 

raštis GJasgove, vaizdingai apraši- 
nėja besirengimą .kelionėn, išleistu- 
ves ir patį iš"ažiaviiną, atsibuvusį 
rugsėjo 29 dieną šį n.etą. 

Kadangi panašus dalykai gali at- 
sikartoki ir čia Amerikoj, kuoirct 
kongrese bus perle;stas įstatymas 
a; ie ėmimą pilietiškų popierų Ame- 
rikoj, arba grįžimą Rusijon, tai 
padtuodame svarbesnes ištraukas 
iš to žingcidaus straipsnio. Išei- 

vių Draugas rašo sekančiai: 

Paraginimas j kelionę. 
Kol kas dar maža tik lietuvių 

dalelė gavo paraginimus į Rusija 
keliauti. Lomlone per tris atve- 

jus išjudinta tik keli desėtkai. 
'Ketvirtąjį kartą, rodos, pajHino 
daugėliau. Kur išvežė ir kur nu- 

vežė—iki šiol nežinia, paskalų 
daug visokių. Iš Manchesterio iš- 
vežė vos 15 lietuvių vyrų. Kitur 
(Arglijoj negirdėt, kad butų jitrli- 
r.ę, nors bijoma visur. T'ene dau- 
giausiai iki šiol nukentėjo Glas- 
govo lietuviai. 

Jie beverk visi buvo pasižadėję 
Rusijon. Pirmąjį kartą užraginta 
Glasgove tik pavienių apie 40 vy- 
lų (vos davus >3 dienas prisi- 
rengti). Užtai po poros sąvaičių 
sujudinta beveik visi pasižadėju- 
sieji Rusijon vyrai: išviso keli šim- 
tai. Per visą vakarą panedėlyj ir 
Utarninke (24 ir 25 rugsėjo) po- 
lictronai pradėjo nešioti per stu- 
1>as lietuviams paraginimus pasi- 
rengti ant subatos 29 rugsėjo į ke- 

lionę Rusijon. Mažai labai kas. 
atliko iš tų, ką Rusijon pasirašė 
gavo beveik visi ženoti, pavieniai, 
senesnieji ir jaunesnieji. 

Didis ausikrimtimas. 
Nelaukta taip didelės pervers- 

ir.ės. Glasgovvo kolionija, taip sa- 

k? nt, augštin kojoms virto. Lietų 
>ių susikrimtimas ir sumišimas ne- 

išpasakytas. Pavieniai dar mažiau 

rtilpinos, bet ženočiai nežinojo nė 
kas daryti. Vieni šokos nieko ne- 

httkę licituoti, pardavinėti savo 

baldus, lig atlikusios moteris to 

pačios nebūtų pajiegusios padary- 
ti. Kiti, ką turėjc interesus, krau- 
tuves, puolėsi jas ardyt', norė- 
dami vilkti sau kas po rankomis 
pasitaikė. Prisiėjo krautuvę iki 
laikui uždaryti, nusprendus likvi 
duoti vėliau, kuomet yyai išva- 
žiuos ir del moterų kaiTtcsnis 
jąkas pereis; kuomet viskas ap- 
siramins, viskas bus galima žmo- 
niškai atlikti. Treti vėl ant greitos 
siabėgo pas makliorių mainytis pi- 
r.'gų, mokėdami už rusiškus kas 
neverta. Nors tos dienos kursas 
buvo apie L3-10 už 100 rub., lie- 
tuviai mokėjo po L5 ir r.et bran- 
giau. Tula moteriškė paėmus apie 
l 20 ($100) pasidėjo į krėslą, kuri 
buvo jau pardavusi žydui; išryto 
užėjęs žydas išsigabeno ir krėslą, ir 
pinigu.% kurios moteriškė pamiršo 
ršsiimti: paskui nė nejieškok! Bu- 
vo ir tokių, ką parsidavė baklus, 
bet ant nerimasčio užgėrė ir pra- 
koziriavo pėtnyčios vakare viską: 
šeimynai nepaliko nė baldų, nė pi- 
nigų ir patis išvažiavo plikais. 
Kitas pasiėmė sau kelius šilingus, 
račiai paliko Icelioliką-visas už. 
gyventas turtas. Buvo tokių, 
ką šeimynai savo nepaliko visiškai 
nieko, nes nieko neturėjo, viski 
p-alekię svaigalams bei prie ko- 
z. rių. Žydai ir anglai pasinaudojo 

už pusdykį prisipirkę baldų, apsu 
kę su "manio" pinigais. 

Šeimynų klausimas. 

Pigu suprasti ženoeių r upe v į 
!»pie šeitninas. Rusai neva žada 
c'iprupinimą, bet kul kas nežinia 
kis, kur, kuomet ir kiek duos. Sa- 
koma: Londone duoda žydai, buk 
rusai žydų komitetui prisiuntę tiek 
ten tūkstančių rublių. Bet kaip 
bus Glasgowe—nežinia. Konsulas 

piašė šeimynų sąrašo, tas bus su- 

taisyta ir įteiktas. Kai kas iš vy- 

rų paliko šiek tiek pinigų, bet ne- 

daug, nes po daugiau mažai kas 
isviso galėjo turėti. Kiti, atsižiū- 
rėdami j šeimynas, bevelijo pasilik- 
ti nevažiavę Rusijon, bet apsiėmė 
c'ti j Britanijos kariumenę. Keiks 
mų ant Rusijos ir Britanijos gana. 

Moterų verksmas ir vaikučių irgi 
didelis. Deja, kitos moterjs pa 
r.iirsusios savo ir savųjų vaikučių 
įeikalus, kalbino vyrus verčiau va. 

žiuoti Rusijon, verkė jei tie likosi 
čio-nai; girdi, užmuš anglų fronte, 
lig Rusijoj užmušti niekas negali,, 
ar lig paskęsti ant kelio negali- 
ma: prie darbo ar mažai ką užmu- 
ša nelaimė? Pavieniai džiaugiasi 
e.fą vieni: vieno vargas-rupestis, 
\ieno bėda, vieno galva teskaudės. 

Daktaru apžiūrėjimas. 
Pėtnyčioj netikėtai pribuvo iš 

Londono pora rusiškų gydytoju, 
prie jų prisidėjo anglų daktai as, at- 

siųstas tam tikslui iš "YVar Office." 
Jie ėmė rusų konsulo bute apžiu- 

: rinėti pašauktuosius Rusijon: lie- 

Į tuvius, žydus, lenkus ir rusus. Pra. 
nešė, kad ateitų ant sveikatos eg- 
zamino tik tie, kurie jaučiasi ne- 

sveikais ant ko nors, bet, supran- 
tamas dalykas, nesveikais pasiju-' 
♦o beveik visi, todėl daktarus pri- į vctė apžiūrėti ne tik pėtnyčioje, 
bet ir snbatnje. 

Herods, labai daug ką pripažino 
rir sveikais, atmestais. Ypač daug 
? t metė dcl akių ligų: trachomos ir 
tt. Kolėkus bei sergančius už- 

jk'ečiamomis ligomis irgi atmeti- 
'rėjo. Atmesta bent čvertis j egzi- 
ir.eną pribuvusių. Buvo ir tokių, 
kr.rie atėjo ant egzatneno, bet už 

kiausti, kas jiems yra,—negalėjo ( 
nieko pasakyti, arba pasakė esą 
sveikais. 

Prie to pasitaikė nemaž kuri- 
jozų. Kai kurie iš pilnai ar laiki- 
nai atmestu buvo išsilicitavę pil- 
nai, prisirengę Rusijon vykti, net 

daiktus j stot j nunešę. Visgi džiau-, 
gėsi atlikę: kitas not šokti ėmęs 
iš džiaugsmo. Kitas iš -atmestu 

verkšleno, girdi tai apgavystė, jam 
draugas sakęs, jog atlikus čionai 
iv'kėsią eiti j Britanijos armiją ir 
tt Kitas vėl pripažintas sveiku 
užė ir kei-kė daktarus, sakydama •. 
jrg juos reikią iššaudyti, jog jie 
es? apgavikais, neišmanėliais ir tt. 

Atmestas smulkus žydukas prisi- 
stojęs reikalavo iš kožno jam 
paaiškinti, ar neims jo j ang'u 
Yrišką, ant ko daktarai nusijuokė: 
nedaaugai, sako, dar porą coliu 
c'el bile kokios kariumenės! Kitas 
išrastas sveiku meldė kunigų pa- 
daryti "rodą", lig čia kas ruio ktt- 
nigų prigulėtų. 

Daktarai, matomai, atvykę be 
žinios policijos, nes Glasgovvo po- 
licija šokosi klausinėti, teirautis 
k?,s ten do per ekzatninas. Anglas, 
daktaras iŠ "\Yar Office" prisiųstas 
vis-gi pajiegė policiją per telefoną 
numalšinti ir pertikrinti, pasakę, 
savo vardą ir adresą tarnystės. 

Sakoma, jog nevisi tie, kurs 
galėjo palikti atmestais, ėjo ant 

ekzameno. Kiti, nesijausdami li- 
gos, skaitydami save sveikais nė 

nėjo. Kiti nfprisirengė ar nežino- 
jo, Kitas pragirtuokliavo abidvi 
dieni pirm išvažiuosiant. Kitas :r 

sirgdamas džiaugės, kak Rusijon 
veža. Buvo tokių, ką turėdami am- 
žiaus virš 41 metų, laikstė išsigan- 
dę ir "rodavoijos" kas dajryitl: 
mat, jiems koks ten "galvočius" 
pasakojęs, kad jie turį važiuoti 
Rusijon, jei atliks—ims į anglų 
tranšėjas vokiečius erzinti. Sun- 
ku ką pakalbėti 'bei patarti to- 
kiems, kurie visokias paskalas gau- 
do, o kas teisinga: rodoma—neno- 
ri tikėti. Todėl nors daktarai at- 
metė, ne vienas iš tokių lakšt" 
baimėje arba tūnojo it mismiriui 

r psi valgęs, svyruodamas: ar ti'c 
nevažiuoti Rusijon? 

Daktarai žadėjo šią savaitę bu. 
ti Hamiltone ir ten apžiūrėti lie- 
tuvius apskričio Lanarkshire. 

Rengiam kelionėn. 
Sukatoje, nors labai buvo nepa- 

togu del įvairių kitokių reikalų, 
ant 10 v. ryto atlaikyta pakelei- 
viams skiriamos %v. Mišios, po 
kurių kuri. Šveistrys pasakė at- 

sisveikinantį pamokslą, raginda- 
mas nepamiršti Dievą, dorą, sa- 
vo šeimynas ir tt. Susirinko ant pa- 
maldų diktokas būrelis, bet didžiu- 
r o; tai uuvo paliekantieji Škoti- 
joj, i. lerįs, vyrai, vaikai: išva- 
žiuojančių • tik maža- dalelė da- 
lwavo. Kiti neturėjo gana laik 
o dar kitiems, tur but, pritruko 
r.oro. Vėl, nevienas tikriausiai pa- 
r. rgo, nes išvakaro per naktį buvo 
ant šokių ir išieistuviTt vakarėlio, 
kur buvo atsisveikinimo prakall)os. 
Vi.-.i susirinkusieji po pamokslui 
gsattdžhi ir iškilmingai užtraukė 
amžiais pašvenstą, lietuviams irgi 
ta'p artimą liymną ''Dievas musų 
prieglauda ir stiprybė". ICaip toj: 
giesmė valandai atsisveikinimo tin- 
ka! Joj ir suraminįmas,, ir paža- 
dėjimas, ir viltis ir pagrąžinimai 

Glasgowo kuloniia pairo. 
Glasgowo lietuvių kolionija bu- 

vo viena iš didžiausių. Dabar joj 
atliko, tiesa, visas moterys ir visi 
vaikai kaip buvę, bet iš vyrų telik ) 

koks trečdalis, jei ne mažiau. Li- 
kosi seniai, atmestieji, nepašauk- 
tieji prie Britanijos nuo pradžių 
arba tie, ką atsisakė galutinai Rit 
sjoti važiuot. Imtasi surašyti visas 
šeimynas likusių. Padarius susirin- 
kimą, prisirinko blaivybės svetai- 
nėje kaip visados. Bet gal but to- 
dėl daugelis atėjo ką seniau ne- 
\ aikštinėdavo čion. Kam seiliaus 
nereikėjo nioko apart alaus ir 
kazyrių—ir tie dabar kur ka$. nuo- 

lankesni, lig žmoniškesni. Ką švel- 
nina išauklėjimas, ką tik baimė ir 
bėda grasinanti. Berods, reikia lai- 
kytis dabar krūvoj ir žmoniškai: 
kitaip pašalpos bus gaunamos 
slinkiai. 

Ant; stoties. 
Sakyta apie 11:30 buti ant sto- 

ties. Apie tą laiką prisirinko prie 
Central daugybė lietuviu, vyri] ir 
n.oterų, bet į vidų teleido su bi- 
lietais arba važiuojančius. Čionai 
1 cmaž grūdosi prisirengusių ke-' 
l:rnėn vyrų, kiti dar skrynutes ant 

pečių vilkdami. Abelnai imant, už- 
silaikė pavyzdingai, nerėkavo pe- 
daug, šiek tiek pašvilpė, sudaina- 
vo, ura sušuko ir tiek. Radosi vie- 
nas-.kitas stipriai užgėręs. Kitas 
1 rsigrusdamas su skrynia ant gal- 
vos poliemonui bemažko akies ne- 

i.sdaužė. Nors leido tik "važiuojan- 
č'us į Rusiją"—visgi kai kam nu- 
sisekė pragysti ir iš nevažiuojančių. 
Važiuojančių buvo visokių: žydų. 
r.isų, lenkų ir lietuvių. Tulą lietu- 
vį, matomai, iki dienos važiavime 
i.ž kažką laikė kalėjime. Dabar 
prie stoties privažiavo kalėjimo di- 
ližansas,—veža 4 ar daugiau anar- 
chistų, kalbėta, bet išlindo tik vie- 

nas minėtasis lietuvis ir skubiai 
įstumtas tapo $£rgybos j vagoną. 
Tiesiai,, vadiną^ iš šaltosios į Ru- 

|siją! Sakoma, .keletas "pakeleiviu" 
prisigėrusių iki paskutinio-s belauk- 
dami ant stoties privargo, prisi- 
glaudė kokiam,e užkampyje ir už- 
iv-igo: nedėlios ryte policija snau- 
dulius prižadino ir , nusigabeno Į 
kozą baigimui ^pagiriuoti. Jie, sa- 

koma, vėliau savo kaštu išdūmė į 
^iverpoolį, 'mėgindami pasivyti iš- 
važiavusius. Pramiegoję Ru- 
siją, visgi netrotija vilties, kad bent 
? .t kelio pasivys. Dar kitas lietu- 
vis, gavęs daktaru dekretą "rejec- 
ted", ant to džiatigsmo gerokai įs 
smagino iš butelio, o po to nuėjo 
j stotį "lydėti"' išvažiuojančius bi- 
čiulius. Kadangi' jis turėjo savo 

kr.-rtelę su fotografija, jam pa- 
sisekė prigauti sargus ir prasigriu- 

Įt* aut platformos prie traukinio. 
Į Čia paaiškėjo,, ikad jis tik "lydis." 
Kuomet vjsi jau atsisveikinėti su- 
bruzdo, kad (apie i v. nakties) 
traukinys jau sujudo eiti, supran- 
tama, visi apie girtą lydėtoją pa- 
miršo. Porteriai, pamate įgėrusj 
"rusą'' ant platformos ir manyda- 
mi, ikad tai vienas iš užsižiopsoj il- 
siu keleivių "Rusijon"—sučiup» 
nebagą už kalnieriaus ir išvežė po- 

draug su kitais. Pati su vaikais, 
Inesulakdama vyrelio iš palydovų, 
i išsigando nemaž,, ant rytojaus šo- 
kos klausinėti policijos. Vėliau ga- 
vo laišką iš Liverpcolio: neišst- 

.gansk, girdi, pačiule, važiuoju Ru- 
sijon ! 

Žada išvažiuoti Rusijon. 
Didžiuma lietuvių įš J icllslii 

lio, Mossendo,-Blantyre Palace ir 
Burnbanko rengiasi išvažiuoti. Apie 

kitas kolionijas nespėjom sužinoti. 
Utarnin'ke, seredoj ir ketverge 

apžiūrinėjo tie patis daktarai uisi- 
rasiusiiis išvažiuoti į Rusiją lietu- 
vius, gyvenančius Bellshilio apic- 
linkėje bei Lanarkshire apskrityje. 
Apžiūrinėjo Bellshillio blaivininku 
i: sąjungiečių svetainėse. Viso la- 
bo užsirašė Rusijon iš Lanarkshorc 
apskričio apie 1,800 vyrų. Žino- 
iv.k. nevisus iš tu reikėjo apžiuri- 
nėti,—tik tuos, ką nesijaučia esant 

sveikais. 

REDAKCIJOJUfSAKYMAi. 
p. B. A.—Jūsų "sapnai" žingeidus, 

o dar žingeidesnis būdas jų aiškini- 
mo. Jeigu atsiras laikraštyj liuosos 
vietos, tai gal ir jdėsim kiek vėliaus. 
Dabar mums su vieta labai striuka. 
Ačiū iv: atmintį. 

Visiems čia nepaminėtiems. Per- 
7inrėsim jųsų raštelius ir sunaudo- 
siu! sekančiuose numeriuose. 

PajseškojimaL 
Pajieškau savo draugų ir pažjsta- 

mų J. Jonaitį, J. KLenauskį ir S. 
Pociaus iš Grūstės kaimo, Sedos 
parap., Telšių pav., Kauno gub. Jie 
patjs, ar kas apie juos žino, teiksis 
atsišaukti adresu: 

K. Gurauskis. 
1023 Gidion Ct. Racine, Wis. 

Reikalaujama—Popiergalių Sortuo- 
ojai Mokestis nuo Aštuonių iki De- 
imts Doliarių i savaitę. 
Westorn Paper Sotck Company 

1456 Indiana Ave. Chicago, M. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda lotas ant Milwaukee Av.; 
106x125 pėdų didumo; gana pigiai. 
Atsišaukite prie: J. S. Kleczevvski; 
2054 W. Webster Ave. 

Parsiduoda krpykla su namu; gerai 
išdirbta vieta; dirba 5 darbininkai; t:k kiautinėje parduodama. Kreiptis 
prie: J. S. Kleczevvski; 2054 W. Web- 
ster Ave.; Chicago; 111. 

* PAOELBA 
Ntžudvk savęs su kelminais ir su neišdirbti 

žeme ir neužsidėk su kitais, kad gali pci nuft nusipirkti Farmą taip pat pigiai, su bu- diifrnkai^ gyvuliais, padargais, arba be gyvu- 
liu,; ^arti 'miestų, turgų, gerų kelių, Bažnyčių, Škuįių jję kitų vygadų. 

Ifnited States Agriculture apsiskaitymo Lietuviš- kai išversta apie Farmų—žemių derlingumą, skyrių visuose Valstijose (States), ir pilna informaciją, su ! -patlf imu nuteikia dykai. Taipgi mainome Farjnas—ant namų ir lotų ir kitoniškų porper- čių bilVicoTciame mieste tamstos propertė nebūtų. a aiptd. perkame ir parduodame Farmas ir Namus už "cash" "arba ant išmokesnio. Bulvės pigios ant Farmų, valgyk su lašiniais kiek širdis valioja; o likusias parduok miesto žmonėms; už ką "gausi dlkčiai brangiai. 

The Urnich Land Co. 
25—154 W. Randolph Street Chicago. 111. 

D-re Maria Dowiatt>Sass Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 
Ofisas 

1725 West I8th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:0G iki 8:00 vai. vak. 

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

BlSJK 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tikta; iki 9:00 klekvicn, rytę 

v i«r?lE5V'' 

Saugesnio 
Banko Nėra 
u/ Lietuvių Valstijini Banke- 
li niversal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų. 

Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankas yra sutver- 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga. 
šiame banke gausi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bz kas yra atdaras Utarninko; 
Ketvergo ir Subaigs vakarais 
iki 8:30 vai. vak ii e; o kitom 
dienom iki 5 valai/iai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTKD ST. 
Kampas 33čios CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
Jtii-uj yra gauti sau tinkami} vie- 

t į. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame individinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamiBtą lr suteiks tiAca- 
nius patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojaus 
sausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
Jederal Ass'n of Auto Engineeis, 1214-16 Jacfesrn Blvd. (Ine.) 

Te!. Canal 5395 

l G. MezlaiszMs 
Generalis 

Koniraktorius ir 
Namų Statėjas, 

2123 *. 23 rd St. 

] JOSEPH A. AMBROSIUS [ 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose T 
Ofisai: f 

69 \V. VVashington Street t 
Rmbi I0J3-IO6B, Ttl. Central 2578 

j 3214 So. Uilited St., T d. Ytrdi 7271 į 
CH1CAGO, 1LU ft 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų; aritmetikos; knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnoB istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos; pilietystės 
dailiarašybtės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki G po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
310G So: Halsted St:; Chicago; 111: 

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

Del pupažinimo visuomenės su musų naujos vietos Rakandų Krautuve męs su- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos tris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinį ^etą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40. o irečias gaus komodą $20.00 ver- 
gės. ,Pel kiekvieno čia yra proga gauti ku- 
rią nprs iš šių trijų dovanų, 

o/ PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 
■musų' krautuvėje, nepamirškite paimti bill'į ( irba'i įeceipt'ą; su tais receipt'ais paimsite Bile \4eną iš tų trijų daiktų. Ateikite ir per- įsiti^inkite musų krautuvės kainomis, o męs 
^esaijąę įsitikinę, kad jųs atrasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 

BALNIS & 
J31 D5 

4536 S. Paulina St., Chicago, 111. 
Telephone Drover 3774 

Dr. P. Žilvitis 
iifium orjujjis, ch tumi 

Tai. Drorr H79 Apitiius TU. Orarer 8448 
3?33 So. Halstod Sf., Chicagj 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per kariu, Ui atei- 
kite j MII.DOS TEATRĄ, o čia rasiu , 
vėsiausia vieta, atsivėdinti ir pamatysiu < 
;razcsnį Teatrą aegu vidurmie.«*yje. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 5 

Prasideda 7 valandą kaa vakaras. ) Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį). 
Jei liuotame laikt nori pasilsiti, afsivt- 
dinti ir uimiriti aavo nesmagumas, tai 
ateik į 

MILDOS-TEATRĄ- 

F HONE YARD8 1711 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

o 315 S. Halsted S t., Chicaga 

MOKINKIS 
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Kilkttl, Skaityti, Raiyti AnjMkii 

30 
Kibu 
UkclJ| 

4 
Pamfletai 
Ort tiltU 

ko* 
Per laiškus, iš praktiškai sutai- 
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai Ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatikų. Reikalauk paaiš- 
kinimo; prisiųsk už 2c markę. 

MOKINAME ir KLESOSE 
{vairių mokslų, dienomis ir va- 
karais. Klesos dėl vyrų ir mo- 
terų. Mokinkitės šioj moky- 
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viskų Aiškinam Lietuviškai. 
AMERICAN COLLEGE FREPAR- 

ATORY SCH00L 
(Amcr.ai School •( Lutnitet) 

3103 S. Hatsted St. Chicago, III. 

relephone Yards 5U4 

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

Ir nuo 7 iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicago, 111. 

Tel. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
JL'etuvit Gydytojas Ir Chirurgai 
3259 So. Halotcd St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančiaą 
ūžslBenėjuBiaa ir paslaptfp.ga» vyrij 
Ilgas. 

I 
REIKALAUJAME 

l vyrų, moterų ir vaikų barz 
duskutyslės mokytis, šitas 

yra labai pareikalaujamas nei ir -a- 

riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 

Į reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARBET 
SCHOOL., 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Penna. 

Dr. S. Biezis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Office Office Houro 

2359 S. Leavitt St. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SQ. HALSTEO SI GHiCASOL ILL. 
CORNEK Utk STRMT 

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

(ILIONTJS DOLERIŲ žmonės daiidlrbo per naujua ir gerus ISRADIMU8. Su proga gali buti kiekvienam; gal but turite koki išradimą dėl uzpa- entavimo, gal norite "KĄ ISEASTI," reikalaukite nuo musų dykai patarimų lr VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką 13 astl, ir kaip užpatentuoti, kur} kiek- vienam išsiųsim dykai. Risunkua ir nodellus bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietuviškai bent j katrą ofisą: MMEfflCAN EUROPEAN PATENT OFFICE8: (Lct): 266 BROADWAY, 4EW YORK. N. Y. Ir 103 EARRISTER BLDG., WA8HINQT0N, D. C. 



VIETINES JINiCS. 
Valdžia suėmė Laukį. — Juo- 

zas Laukis, buvusis "Darbininkų 
Balso" redaktorius pereita pa- 

nedėlj tapo suimtas per l'edera- 
lės valdžios agentus ir pasodin- 
tas po $10,000 kaucija. "Darbi- 
ninku Balsas" buvo lietuvių Ai- 

doblistų (Pasaulio J'ratnoniečių) 
organu ir likosi uždarytas per 

valdžią sykiu su kitais Aidoblistų 
organais. V isi Aidoblistų vadai, 
redaktoriai jau senai yra suimti. 

* J. Laukis iki šiolei buvo liuosas, 
•nors jam iškatno buvo pranešta, 
(kad rupintusi sau už $10.000 

1 boinls.-į. Iki šiolei nepasisekė 
2 gauti tokio bondso ir jis todėl, 

jeigu neatsiras kas užstatytų mi- 

nėtą kauciją, turės sėdėti iki 

bylai. 
y •* 

Žodis TMD. 22-os kuopos na- 

fiams. Mušu 22-oji kuopa ga- 
lėtų daugiau veikti, negu ji iki 
šiolei veikia. Dabar yra rei- 
kalas kuodą ilgiausiai veikti. 

Tėvyn. Mylėtojų Draugija dir- 
ba didelius darbus. Žierėkite, 
kiek tikrai naudingų knygų ji 
išleido ir išdalino nariams. Ne- 
senai kiek tūkstančių knygų ji 
išsiuntė mūsų broliams lietu- 
viams, esantiems Vokietijos ne- 

laisvėj. Dabar vėl rengia dide- 
lę dovaną savo nariams — tris 

tomus Kulturos Istorijos ir vie- 

ną tomą apie 10-metines sukak- 
tuves tautiniai-kulturinio darbo 

Lietuvoje. Šitas knygas nartai 

gaus uždyką, o be TMD. jų ne- 

gautum nei už šešis doliarius. 

Centro Valdyba yra labai ap- 
sikrovusi didžiausiais darbais: ii 

yra užimta ne tik baigimų virš- 

minėtų veikalų, bet rengiasi 
dar prie didesnės laidos — 

Šerno raštų. Reikia viskas ap- 

rūpinti, rcika sutvarkyti, rcika 
viskas prižiūrėti. Ir Centro 

Valdyba dirba visa tai uždyką; 
ji varo darbą užbaigimui spaus- 
dinamų veikalų ir džiovina sau 

galvą, 'kaip surasti kapitalą lei- 
dimui didesnių veikalų. 

Taigi, mieli lietuviai, turime 

žinoti, kad be mųs pagelbos ir 

Centro valdyba negalės nieko pa- 

daryti. Tegul nariai nemano, 

kad užtenka tiktai ateiti ir savo 

jau gatavas knygas pasiimti, 
lyg tuos keptus karvelius, ką 
iš dangaus patįs tiesiog burnon 
krinta. 

Centro Valdyba tegul tvarko 
ir savo darbą dirba, o męs na- 

riai sukruskim jai pagelbon, pa- 
gamindami daugiaus narių ir 
daugiaus kapitalo leidimui nau- 

jų raštų: rengkim vakarėlius, 
pr?ka1bas, traukini naujus na- 

rius. 

,Imkim, pavyzdžiui, kad ir mū- 

sų 22-rą kuopą. Ji turi per <lu 
šimtu narių, o į susirinkimus 
atsilanko vos keliolika. Sako, 
kai bus knygos gatavos, tai 
ateisim visi. Matai, laukia tų 
keptų karvelių. 

✓Taip, broliai .negalima daryti. 
Dabar, prasidėjus žieminiam se- 

zonui. turime visi sukrusti ir pra- 
dėti darbuotis. Centro Valdy- 
ba "darbuojasi su energija' ir šau- 
ki*- mus prie darbo. Taigi pa- 
gelbėkim. Ateinantis kuopos su- 

sirinkimas atsibus Aušros sve- 

tainėj 25 d. lapkr. Ateikit 
ten visi! Atsiveskim naujų na- 

rių! Užsimokėkim savo užvilk- 
tas mokestis! TMD. Sąnarys. 

Rožinis Liet. Vyrų Choro Va- 
karas atsibuvo Mildos svetainėj 
27 d. spalio. Publikos buvo pri- 
sirinkę apie 200 žmonių. Progra- 
mas buvo įvairus ir susidedan- 
tis iš choro dainų, skambinimo 
ant piano ir 1.1. Didesnė dūlis 
programo numerių buvo visai ge- 
rai išpildyta ir publika, matomai, 
buvo pilnai užganėdinta. 

Vieną dalyką prie tos progos 
noriu paminėti. Laike vakaro 
choras sudainavo Lietuvių Tau- 
tiškąjį Hymną "Lietuva, Tėvyne 
musų" ir "Marseliete". Ptfolika 
kaip vieną, taip kitą pagerbę 
atsistojimu. Bet vena moterėlė 
laike '"Marselietės" atsistojo, o 

kuomet dainuota lietuvių tautiš- 
kas hymnas, tai moterėlė negalė- 

jo savo "tetos" nuo sėdynės pakei- 
ti, tuomi parodydama savo neiš-, [manymą ir įžeidimą ne tiktai 
'lietuvių tautos, bet ir visų to va- 
karo rengėjų bei publikos. To- 
ki žmonės, matyt, yra miške gi- 
mę, miške augę, jeigu nesupran- 
ta. 'kad tas, kuris savo tautos 

1 negerbia, tai negerbia nei pulsi 
svųs. M. K. Š. , 

1 1 PaskaKjs. Pereitą savaitę 36- 
tos SLA. !<uc.p>i rūpestingumu 
'buvo surengtos tris pask.. jc 1ai- 
ke taip vadinamos "Apdraudos" 
Savaitės. Paskaitos atsibuvo 
Mildos svetainėj. 

Pirmą paskaitą laitkė 23 d.- spa- 
lio Dr. Jon:kaits abelnoj tėmoj 
apie sveikatą ir kaip ją gerai 
užlaikyti. Labai naudingą pa- 
skaita buvo. 

.vntrytojaus p-s V. P. Bradclvu- 
lis ! i k 5 paskaitą apie lietuvių 
tautinį atgijimą čia Amerikoj ir 
apie tai, kaip ir kodėl čia susi- 
tvėrė Susiv. Liet. Amerikoj: , 

Paskutinę paskaitę atliko p. C. 
Kasputis, kalbėjusis dviem atvė- 

į jais: apie abelną žvilgsnį Į Lietu-Į 
vos Istoriją, apsistodamas ypatin 
pai ant tos blėdies, k Yią atnešė 
lietuviams ir Lietuvai jų susijun- 
gimas su lenkais; užbaigė gi atpa- 
sakojimu SLA. istorijos. 

Publika buvo pilnai užganėdin- 
|ta. Rei!: pripažinti, kad SLA 
'y-tai kuopai priklauso didelė pr»- 
drka už šitokių naudingų ir žin- 
geidžių paskaitų surengimą. , 

Gaila vienok, kdi publikos buvo 
atsilankę jose mažai: matyt, žmo-, Itjčs dar geriaus myli saliunus ir 
l.azyras, negu naudingus dalykus, j 

Sias paskaitas pamargino taipgi nuizikališki gabalėliai, kuriuos iš-, 
pildė broliai Sarpaliai, Bigeliukai 
ir n. Sutkau skietu. jie visi ne- 
mažai suteikė smagumo publikai. 

Laike paskutinės paskaitos bu- 
vo toks atsitikimas: bedainuojarr T. ctuvių Tautišką hymną "Lietu- 
va, Tėvyne musų" vienas stora- 
žievis su raudonu kaklaraiščiu iš- 
sėdėjo visą laiką, kuomet visi žmo- 
nės buvo sustoję laike Lietuviu 
bymno; žmonės labai pasipiktino 
tokiu pasielgimu to liurbio. Vė- 
liaus p. Kasputis ir Dr. Zimontas 
davė pamokinimą tam kvailiui, iš-, 
aiškindami jam, koks tanisunas' I. ,¥ 

11 n?ismanėlis jis yra'. Vyrukas 
statėsi ėsą "susipr»J T U'u", bet 
tuojars pp to smuko pro duris. 

K. Šil-as. 

Moterių registravimosi Sąvai- tč. — Panedėlyj, lapkr. 5 d. pra-| sidės moterių registracija, kuri1 
tęsis visą sąvaitę net iki 11 d J 
lapkričio. Kiekvena moteris nuo 
18 metu amžiaus Illinois valsti- 
joj yra kviečiama užsirttgistruo-l ti. Vyrams išėjus karėn, daugelį darbu reikės duoti moterims. 

Bridgeporto. moterims arčiau- 
sia registracijos vieta yrs Fellovv- 
ship Ilouse, 831 \V. 33rd PI. ! 

Lenkų paroda ir lietuviai. Po 
tokiu antgalvėliu patilpo straip- 
snelis "Lietuvos" 42-me nume-1 
ryj. "TMD. Narys" aprašo, kad 
aš kaipo tikras 'lietuvis, ėn.'au! 
Mešą dalyvavimu lenk'v parodoje 
ir net "vado0 rolėje. 

Man rodosi, kad TMD. narys 
tiktai norėjo pasirodyti viešai 
per laikraštį, kad jis moka rašyt, 
ir dar ką tokio į laikraštį, bet 

I pie teisybę jis nieko nežino. Jei- 
gu TMD. narys nori pasigirti, 

kad jis ma*ė n.ane dalyvaujant 
lenkų parodoje, tai ir jis pats 
turėjo imt dalyvumą joje, nes 

kitaip ir manęs nebūtų matęs. 
Jeigu '1TMD. Nariui'' buvo vale 
ateiti pažiūrėti lenkų parodos, 
tai ir man tos teisės niekas ne- 

gali atimti. 
Toliaus straipsnelyj jis rašo, 

kad "toje parodoje patėmyta da- 
lyvaujant daug lietuvių-bajorų 
ir kitų," o pamini tik inano vieno 

pravardę; apie kitus lietuvius 
ir bajorus anei "liam-hani"; ar 

tai del to, kad aš buvau pasili- 
pęs augštyn bažnyčios laiptais 
prie jos durių, kad gavus progą 
toliaus pamatyti? 

(Jeigu "TMD. Narys" tikrai 

tlarodys, kad aš ėmiau dalyvurpą 
lenkų parodoje,_ tai a.š paskirii1 
*~m uTTai dovanų šimtą ($100- 
oo) doliarių. Čia gal bus gana 
aiškus faktai .pasiteisinimo. Aš, 
tiesa, buvau nuėjęs į tą parodą, 
bet tik pažiūrėti jos, o ne da- 
lyvauti joje; pažiūrėjimas gi [ 
lenkų parodą neužkenkia buti 
tikru lietuviu ir spausdinti T.M. 
D. raštus. 

Toliaus kaslink Liublino Uni- 
jos, tai pasakysiu tik tiek, kad 
ant straipsnelio rašytojo kepurė 
užsidegė 'v?). Ant. B. Žemaitis. 

Nuo Redakcijos. Suteikę vie- 
tos "TMD. Nariui," kuris norė- 

jo apginti ilietuvystės reikalus 
nuo tankiai pasitaikančios lenkų 
politiškos propagandos, męs mie- 
lai suteikiame vietos ir p. A. B. 
Žemaičio pasiteisinimui, iš kurio 
matyt, kad jam padarytas prie- 
kaištas nebuvo pamatuotas. 

Męs pilnai pripažįstame, kad 

joks lietuvis neprivalo lysti pas 
lenkus, o juo labjaus kokiu nors 

bildu stiprinti jų politiškus .plia- 
nus. Vienok, saugojant lietuvių 
tautinius interesus, visuomet rei- 
kia remtis vien tik aiškiai ištir- 
tais faktais kiekviename atsiti- 
kime. Redakcija skaito savo pa- 

reiga pripažinti, jog tapo pada- 
ryta klaida tame, kad šiuo sykiu 
ji, pasitikėdama pranešėju, nepa- 
tikrino viršminėto fakto pirm 
talpinsiant jį laikraštyje ir tuo- 

mi nenoroms prisidėjo prie pa- 
darvmo p. Žemaičiui nesmagumo. 

Už tai mes skaitome reikalingu 
p. Žemaitį atsiprašyti ir atitai- 

syti nenoroms įvykusią klaidą. 

Įvairumai. Pereitą penedėiį 
nakčia žiema atsikraustė Cliicagon 
su visais savo baldais: prisnigo 
apie porą colių ir šaltis kaip rei'* 

sukaustė žemę. Utarninke taip 
pat snigo ir šaltis varo tolimesni 

ofensyvą. • 

— Pereitą subatą nakčia vagi- 
liai išmušė langą Bridgeport 
Cleihing Co., 3250 So. Ilalsted 
st. ir išvogė daugelį drabužių. 
Sakoma, kad vagilių privažiuota 
automobilium ir viską nusivežta. 

Nuostolių sakoma, padaryta už 

kelis šimtus doliarių. 
— Tūlas Jokūbas Skinkus, pa- 

imtas kariumenėn ir ten pasidavu- 
sis po vardu J. O. Peroniuš, pa- 

bėgo iŠ kariumenės. Jį dabar su- 

gauta. Vyras gali gauti sunkią 
bausmę, nes pu.oėgimas karės lai- 
ku—vienas iš sunkiausių prasižen- 
gimų. 

— Aną naktį į "Lunch Room" 
prie 31-os ir Halsted st. užėjo 
trįs vyrai ir padarė ho-ld-upą. Bu- 
vnsis tenai veiteris nušovė vieną 
padaužą ant vietos; kiti du pabė- 
go. 

' 
36-tas Balius Didelis * 

Parengtas 

Baltos Rožes Klfaibo 
Subatoje, 

Lapkričio-November 3, 1317 

J. J. Elias Svetainėje ; 

4600 8o. "god Street 

Prasidės 7:30 vaL vakare Muzika nario I, B. Makar 

^ T1KIETAS 25c YPATAI. i 

GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reitaflautamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia jgyti tik geras gy- 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių,'.oišmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų, o: žinomų vardu 

Severa's 
Balsam 
for Lungs 

P. W. Kolo- 
dzicj ii Cheater 
W. Va., praneia 
mums rašydamas: 
"Patariu kiekvie- 
nam, kad pirkit) 
tiktai Severos Gy- 
duoles, nes jot 
yra geros, o y- 
patingai Severcs 
Halsamas P 1 a u- 
iiams, už kurj 
eeresnio n 6 r a 
Mano vaikai tu- 
rėjo kosulį, mėgi- 
nome daugeli vi- 
sokių Ryduolitj, 
bet perniek; kaip 
pirkome Sieveros 
mlsamo Plau- 
čiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

(Severos Baisumas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei- 
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų Ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balnamas Plaučiams gy- 
dė pasekmingai kosulj lr peršalimą, taipgi slrgullavlmus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arta uždegimo dusaunios. 

\ šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems. 

8evar»*a Cold and 
Grlp Tablets 
(Severos Plotkrlės nuo 
Peršalimo Ir Gripo) yr« 
žinomos tuomi, kad per- 
gali peršalim) latrai 
trumpu laiku. 

KainaSSc ir *0 cantų —visur aptiakoa* 
Severos Šeimyniškos Gyduolžs parduodamo1! 

visur aptiekose. Visuomet reikalaukite "Sc- 
veros" ir pasakykit pilną gyduolės vard). 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Raplda, lowa 

• T T rrrrrrrrr 

Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla 
P T? A TSJTTCTM A ^ Mes norime pranešti L 

lietuvių publikai, kad Mes 

Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai Smuiko, Piano ir Dainavimo ir Marijona Ra- 
kauskaitė Dainavimo Mokytoja 

iki šiolei buvusi prie 3259 So. Halstcd St., dabar persikėlė po numeriu; 

3231 Emerali Ave. Phone Drover 5602 Chicago, Illinois 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtojų Draugija 1 

P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 
Ateinančio Ncdeldienio, Lapkričio 4, tein i ! 

* "Atsakymai į Klausimus" 
'\ Pradžia 3-čirj vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra Kolektos 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvcrantuojame Tamstai sučė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30i00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikij siutai $2.50 iki "$7.50-. Skrynios ir valyzai. 

S. G O R D O N 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
gtorao atdcras kasdienę ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

| Mokintis Niekuomet Neper- 
3 velu—Visuomet Naudinga i P Mokinties norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet j u jis turi progą; jeigu jos neturi, tai j* pasidaro. Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus J n amžiaus turėdamas pradėjo mokinties skaityti lš knygos. Lomono- , u sovas, tamsaus žuvininko sunus tolimojoj ledų šiaurėj, kur švietl- [] mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts suviršum mėty sulaukęs fl pradėjo mokyklą, lankyti, o tą. pabaigęs; iš Archangelsko i Maskvij, : ėjo pėsčias ir ten įsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atidarė jam j duris šviesuomenės ir literatų pasaulin. 1 Ką. nuvetikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir atsiekti kiekvienas, pas kurį yra Lojolos ir Lomonosovo norus— noras mokyties, šviestles. 

Dabar ateina pats gerasis mokininiosi laikas: ilgi ir vėsus ru- dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo trūksta, naudingiausia gali juos praleisti mokykloje, prie knygoj. GeriauBla suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETU VIV MO- KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro- fesijoj prityręs, Valpasaisoje baigusis augštesnį mokslą Juozas P. Olekas, čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje mokinama šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- vedystė; stenografija, mašina rašymas (typevriting); pirkiybos tei- sės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, piliety- BtS ir dailerašystė. 
Jo mokinimo bujas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 5 po pietų ir nuo 7:30 ilfli 9:30 vak 

In mušu 
Skaitytojus 
Kiekvienas "Lietuvos" skai- 

tytojas, pažinusis puikiausi 
lietuviškoj kalboj laikraštį 
"Lietuvą'1, patarkite ir savo 

draugams su rimčiausiu ir 
turtngiausiu laikraščiu 
"Lietuva" apsipažinti. Pa- 
tarkite skaityti, kas nori 

gero dvasinio peno. Pasi- 
žiūrėjimui pareikalavusiem 
prisiunčiama DOVANAI. 

ZINGE1DU! 
Mažai būdavo Lietu /oj tokių senių-žilaga'lvių, kurie mokėdavo nuriesti tokias pasakas, jog jaunimas primanytų—per naktis jų klausytų 
Mažai yra tokių rašytojų, kurie nurašo tokias istorijas, kurias žmogus skaitai ir atsiskai- 

tyti negali. 
Julės Verne, garsus francuzų mokytas rašytojas, buvo vienas iš tokių vyrų, kurio istorijas žmonės skaito ir atsiskaityti negali. Jo pasakos nėra tusčios, kvailos pasakos, bet yra labai 

pamokinančios. Savo keliu jos yra tokios žingeidžios, kad sykį pradėjus skaityti, negali nuo 
jų atsitraukti 

Lietuvių kalboje, turbut, pirmu sykiu išėjo iŠ spaudos viena iš žingeidžiausių Verno apysa kų vardu "Vėliavos Akyvaizdoje" 
"Vėliavos Akyvaizdoje"—yra didelė istorija, dviejų šimtų puslapių. Ir joje skaitytojas 

ras daugelį žingeidžiausių pasaulyje dalykų aprašyta. 
Čia aprašoma apie labai gudrius jūrių plėšikus, kurie su pagelba naujausių išradimų pri- siplėšia milijonus turtų ir apsigyvena paslaptingoj saloj, iš kurios jie varo toliaus savo drąsiau- sius plėšimus. 
Viso pasaulio tautos ir viešpatijos jieško jų, bet sugauti negali, nes jų gyvenimas—tikras palocius po žeme—yra taip paslėptas, kad tik pasinėrus po vandeniu, galima prie jo prieiti. 
Visoki tiesiog stebuklingi tais laikais išradimai yra čia aprašyti ir viską skaitai taip lengvai ir taip gardžiai, kad tarytum duoną su sviestu valgytum. 
J-iles Verno pasakos yra išverstos į visų tautų kalbas. Milijonų milijonai knygų jau tų pasakų išleista. Bile ko neleistų milijonais. 
"Lietuva" tik-ką išleido pasaką "Vėliavos Akyvaizdoj" lietuvių publikos naudai. Daili 

knyga, puiki istorija, o kaina tik VIENAS DOIIARIS su prisiuntimu. 
Reikalaukit jos tuojaus! Nesigailėsite ir mums dar už tai padėkavosit. 
Męs ją labai jums rekomenduojame. Siųskit vieną doliarį ir adresuoki taip: 

"LIETUVA", 814 W. 33rd ST. CHIGAGO, fLL. 
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