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Kraujas Liejasi Rusijoj. 
Leninas Diktatorium. 

Maskvoje ir Petrograde Tūkstančiai 
žuvo.—Kerenskis Pabėgo.—Aristokra- 

tai Bolševikų Vadais. 

Baisus Mūšiai ant Piavos.—Italai Laikosi. 

Triie translation filed with the postmaster , 

at ( hicago, UI:; the «Mst day oi November; 

1917, ai retiuircd b y the act of October 6; 

1017. 

ARISTOKRATAI VADOVAU- 

JA BOLŠEVIKAIS. 

Petrogradas, lapkričio 14 d.— f 
Mušis, kuriame primėras Kerens-1 
Jf*5 tapo sumuštas, prasidėjo pere:-j 
tą subatą ir tęsėsi net iki panedėlio 
naKties, kaip *pie tai praneša bo 

ševikų štabo perdėtinis. 
Premieras turėjo 5,000 kazokų, 

kfletą šimtų kareiviu kadetų [ka- 

riškų mokyklų mokinių] ir pusėti- 
ną sikaitlių artilerijos. Bolševikų 

jiegOj susidėjo iš keturių pulkų 

gvardijos, keleto batalijonų jūrei- 
vių ir skaitlingų burių "raudonos 

gvardijos" ( apginkluotų socia- 

listų, nekareivių). 
Daugelis bolševikų buvo sužeis- 

ta, bet nedaugelis jų buvo užmuš- 

ta. Vieną sykį Kerenskio kazokai 

mėgino atakuoti netoli nuo Cars- J 
ko j e Sėk', bet gavo didelių ..uosto- 

lhj, po ko jie pasitraukė atgal. 
Bolševikai dabar laiko Carskojc 
Selo. 

j 

Associated t' r e s s kui «- 

pondentas atlankė mūšio sceną ir J 
nusistebėjo, pamatęs, kad aristo- 

ki aitai aficierai yra boi.'evikų va- 

dais. Vienas jų, kuris buvo pulki- 
ninku, išaiškino korespondentui, 
kad jie yra užsivilk Kerenskiu, ku-1 
ris pirmas sunaikino discipliną ar- 

mijoje, ir todėl jie dabar visų pir- 
miausia yra prieš Kerenskį. 

Pulkininkas vieno iŠ garsių Pe- 

trogrado gvardijo: pulkų yra da- 

bar bolševikų štabo vadovu ir veda 

jų koriumenės judėjimu iš namų 

ant kalnelio, apie 3 verstus noo 

Pulikovo. 
Pasakodama', apie tnušį su Ke- 

renskio kariumene, jis tarė: 

''Mušis prasidėjo subatoj ir tę- 

sėsi liki panedėlio vakaro. Keren- 

skis turėjo tik 5,000 kazokutėlė- 
tą šimtų militarišikų kadelų ir dik- 

toką skaitlių lengvos ir sunkios ar- 

tilerijos bei vieną šarvuotą trauki- 

nį Musų jiegos susidėjo iš ketu- 

rių garsių Petrogrado gvardijos 
pulkų su keliais batalijonais jūrei- 
vių ir didelio skaitliaus "raudonos 

gvardijos." 

Kazokų atakas nepasiseka. 

"Musų kariumenė buvo po nuo- 

latine ugnini ir daugelis tapo su- 

žeista. Tik nedidelis skaitlius buvo 

užmušta. Vieną sykį -eskadronas 

Kerenskio kazokų mėgino atakuoti 

netoli Carskoje Selo. Jie, mato- 

mai, nežinojo to fakto, kad v? e- 

raniškų pulkų af'rcierai buvo su 

bolševikų kariumenė ir su nusiste- 

bėjimu jie patemijo, kad prieš juos 
Siovi organizuotas pasipriešinimas. 
Salva, kurį nuvertė daug jų 
arklių, padarė jiems didelių nuos- 

tolių. Tas buvo paskutinis akty- 
viškas Kerenskio kariumenės mėgi- 
nimas mus atakuoti ir po to jie pa- 
sitraukė. Męs d?I:ar laikome Cars- 

koje Selo.'' 
Vienas kareivis, pcbegusis nuo 

Kerenskio, pasakojo, kad Kerens- 
kio kazokai pasiryžo pasiduoti, jei 
gu jiems nebus duota pagelbon 
60,000 karronienės. Kerenskis, anot 

jo, prižadėjo kazokams šitą pasa- 
«nr. 

Truf translation filffl with the posttnaster 
at Cliicago, III:; thc ^lst day oi Novcmber; 
19i7, a-> reųuired by the act of Octobcr 6; 
1917 

MASKVOJ APIE 5,000 ŽUVO. 

Petrogradas, lapkričio 15 d. — 

Maskvos miestas, kaip praneša- 
ma' per penkias pastarąsias die- 
nas buvo po ugnim ir dalis mies- 
to yra griuvėsiuose. Tarp su- 

naikintų budinki] yra du viešbu- 
čiai, pačto ir telegrafo ofisai ir 
operos namas. Visas Kremlii.as 
(senoviškas Maskvos carų palo- 
cius) yra labai sugadintas. Su- 
lyg pranešimo, 5.000 žmonių yra 
žuvę ir didesnė dalis lavonų gu- 
lėjo gatvėse per keletą dienų. 

Maskva yra be maisto ir tūk- 
stančiai badauja. Susinėsimas su 
Maskva yra visai atkirstas. "So- 
vieto" (bolševikų) kariumene lai- 
ko miestą apsupusi ir kviečia ka- 
zokus ir kitus ištikimus valdžiai 
pasiduoti, nesą kitaip "Raudonoji 
Gvardija" (apsiginklavusi socia- 
listai taip vadinasi) busią pri' crs-Į 
ti bombarduoti miestą ir sulygin- 
ti jj su žeme. Daugelis gertuvių 
tapo išdraskyta i.: nesulai'komos 
minių orgijos prasidėjo. 

Socialistų kariumene pasistatė 
kanuoles ant artymų Vorobjevo 
(žvįrblinių) kalnų ir iš ten šau- 
dė į miestą. 

True translation filed with thc postmaster at Chicago, 111:; the 21st day of November; 1917, ai requircd by the act of October 6; 1S17. 

REIKALAUJA SVARSTYMO 
APIE LIETUVĄ. 

Londonas, lapkr. 16 d. — Ne- 
prigulminga Socialistų '-akcija 
Vokietijos reichstage prašč rei- 
chstago prezidento tuoj aus su- 
šaukti reichstago posėdį, idant 
apsvarsčius taikos pasiųlijimą, pa- 
darytą per Nikalojų Leniną, Ru- 
sijos bolševikų vadą. Taip pra- 
neša korespondentas C en t r a 1 
N e \v s agentūrą 'iš Amster- 
damo. 

Neprigulmingicji socialistai 
taipgi prašo, kad reichstagas pa- 
imtų apsvarstymui naujai pasi- 
dariusį padėjimą kaslink Kuršo, 
Lietuvos ir Lenkjos. 

[Neprigulmingų socialistų frak- 
cija Vokietijos parlamente susi- 
deda iš apie 20 narių; 'kitaip ji 
buvo z noma vardu Liebknechto 
frakcijos. Ji nuo pat pradžių 
buvo priešinga vokiečių valdžiai, 
ir didžiumai vokiškos socialistų 
partijos]. 

Truc translation filed with the postmaster at Chicago, 111:; thc 21st day of Noverab«r-, 1917, a9 reciuired bf the act of Octobcr C\ 1917. 

.ENINAS REIKALAUJA ŠIM- 
TO MILIJONŲ RUfeLIŲ. 
Washington, D. C., lapkričio 

17 d. — Vienatinė žinia atėjusi 
šiądien į Valstijos Departamen- 
tą (VVashingtone) kasliįVk daly- 
kų stovio Rusijoj, yra praneši- 
mas iš Stockholmo, kuriame yra 
sutrauka visu gandu, paskelbtų 
tenykščiuose laikraščiuose. Žin- 
jeidžiausi žinia yra ta, kurioj 

(pranešama, 'kad kuomet Leninas, 
Į bolševikų valdžios premieras, pa- 
davė bankui savo asmenišką če- 
kį ant vieno šimto milijonų rub- 
llių ur reikalavo, kad jam išmokė- 
|tų, tai visi Petrogrado bankai 
tuojaus t ;sidarė. 

I 
Trne translation liled \vith tlie pofctmastei 

at Chkago, 111:; the 21*t day o( Novcmbtr 
1917, as rcąuircd by the act of October 6; 
1917. 

Kopenhagenas, lapkr. 16 d. — 

Vokiečių socialistų didesnč-di- 
dcsnėji frakcija, -neapsileisdama 
radikališkiems socialistams, išlei- 
do atsišaukimą, iraginant prie di- 
džiausio veiklumo mitingų ren- 

gime, ]>rie išreišikimo solidarišku- 
niu (pritarimo) su jų rusiškais 
"kolegomis" ir reikalavimui, kad 
tuojaus butų padaryta pertrauka 
mušiu ir greita taika jvykdinta. 

Truc translation filed Vr'itli the poftniabter 
at r'hicago, 111:; the 21st day of Novcmbrr; 
1917, as required by the act of October 6; 
1917. 

LATVIAI PAGELBĖJO 
BOLŠEVIKAMS. 

Haparanda, Švedijoj, lapkr. 16 
d. — Žinios, ateinančios j Ha- 
parandą iš Petrogrado, nurodo, 
kad sumušimas premiero Keren- 
skio j vyk o, kuomet latvių kariu- 
menė, skaitliuje 30,000 vyrų, pe- 
rėjo j bolševikų pusę. Bolševi- 
kų jiegos Petrograde, sakoma, 
sustiprėjo. , 

True translation filcci with the postmaster 
at Chicago, 111:; thc 21st day of Novembcr; 
1917, as reąuired by the act of Octobtr 6; 1917. 

KAIZERIS NEVES DERYBŲ 
SU LENINU. 

Petrogradas, lapkr. 19 d. — 

Anot Petrogrado laikraščių pra- 
nešimo, Vokietijos kaizeris pra- 
nešė Rusijos socialistų "Sovie- 
tui," kad jis ves derybas tik su 

legališkais buvusios cariškos val- 
džios paveldėjais, arba su Įstei- 
giamuoju Suvažiavimu. 

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111:; the 21st i .y of Novembcr; 
1917, as reąuired by the act of October 6; 
1917. 

KAIP KERENSKIS PABĖGO. 

Petrogradas, lapkr. 17 d. — 

Gen. Krasnovo, buvusio Keren- 
skio kariumenės vado, raportas 
patvirtina, kad Kerens'kis pabė- 
go iš-po Petrogrado persirėdęs. 

Kuomet Kerenskiui pasakyta, 
kad jo aficierai buvo prieš jį ir 
kad jo kareiviai pradėjo svyruoti, 
jis sutiko grįžti Petrogradan iir 
pasiduoti bolševikams, bet kuo- 
met jam rinkta sargyba, jis slap- 
tai pabėgo. , 

— Apie 3-čią valandą po piet, 
lapkr. 1 d. (sirlyg naujo kalendo- 
riaus lapkričio 14 d.) aš nuėjau 
j vyriausio vado (Kerenskio) 
štabą, — pasalkoja gen. Krasnov. 
— Jis išrodė nerviškas ir užsikar- 
ščiavęs. , 

— Generole, — tarė Keren- 
skis man — tu užvylei mane. 

Tavo kazokai sako, kad jie manę 
areštuosią ir išduosią mane jū- 
reiviams. 

— Taip, — aš atsakiau. — 

Tokios kalbos eina tarp jų. Ro- 
dosi, ikad mažai užuojautos jie 
turi prie jus. 

—Ar aiicierai taip pat mano 

apie manę ? — užklausė Kcien- 
skis. 

—Taip. 
—Tai 'ką aš d.'.ryiiu? Ar aš 

turiu nusižudyti? 
—Jeigu jus esate doras vyras, 

tai jus eisite i Petrogradą po 
balta vėliava ir stosite prieš re- 

voliucijinį komitetą, kur jus ve- 

site derybas kaipo valdžios galva. 
Kerenskis, anot pasakojimo ^en. 

Krasnovo, sutiko tai padaryti ir 
jam buvo prižadėta sargyba. Jis 
nenorėjo priimti sargybos iš jū- 
reivių, nes tarp jų galėję buti 

priešų. Jis norėjo laukti iki nak- 
ties, bet paga'lios sutiko keliauti 
dienos laiku. 

—Aš nuvykau, pasakojo toliaus 
gen. Krasnovas-—pas Kiškovą, 
pulkininką io-jo Dono kazokų pul- 
ko ir paliepiau jam paskirti sar- 

gybą iš aštuonių vyrų. Pusei 
valandos praslinkus, kazokai pra- 
nešė man, kad Kerenskio negali- 
ma rasti. Aš liepiau padaryti 
aliarmą, manydams, kad jis ne- 

galėjo išbėgti iš Gatčinos. 

Visa tai atsitiko Gatčinoj, bu- 
vusio caro miestelyj, netoli Pet- 
rogrado, po to, kaip Kerenskio 
kariumenė tapo s išmušta per bol- 
ševikus. ! 

Anot pranešimo, bolševiko Ri- 

benko, K^renskis, pabėgo, per- 
sirėdęs jureiviu. 

Tiuc translation filed \vith the postina^ter 
at Chlcago, 111:; the 21s: tluy of November; 
1917, as iequired by the'.'act of October 6; 1917. 

LENINAS PILNAS BOSAS. 
Specialis telegramas į Chicagos 
laikraštj "Daily Ne\vs'' praneša 
sekančiai: 

Petrogradas, lapkr. 18 d. (pu- 
siaunaktyj). Nikalojus Leninas 
yra taip gerai, kaip diktatorius 
Rusijos. Vakar beveik pusė 
"Sovieto" kabineto rezignavo, o 

šj vakarą centralinis pildomas 
"Sovieto" komitetas, penkiems 
balsams besipriešinant, nubalsavo 
atiduoti Leninui augščiausią ga- 
lybę daryme įstatymu, nesiklau- 
sus net ir tarybos. 

Pildomasis Sovieto komitetas, 
susideda iš ioo nariu; 40 jų ke- 
liauja po gubernijas. Šiądien po 
piet likusieji 60 narių svarstė 
reikalus" ir vienas iš jų pakėlė 
klausimą apie nckuriuos išleistus 
pastaruoju laiku įstatymus, ne- 

gavus jiems užgyrimo nei nuo 

centralinio pildomojo komiteto. 

Trockis įveda diktatūrą. 
L. Trockis, atsakydamas i ši- 

tą klausymą, pranešė, kad Le- 
ninas esą taip užimtas "svar- 
biais'' darbais, kad esą jam nega- 
ima ateiti prieš komitetą ir gau- 
i nuo jo patarimą reikalingiems 
statymams. k 

Po to Trockis padavė įnešimą, 
kad draugui Lcnkiui butų su- 

teikta galybė išleidinėti reika- 
lingus jstatymus ir taisykles be 
kreipimosi prie centralinio komi- 
teto. Šita galybė tapo jam su- 

teikta dideliu daugumu balstį. 

Leninas ir carą pralenkia. 
Penki bolševikų ministeriai re- 

zignavo; nes ir jiems, matomai, 
Leinina-Trockio "progreso" jau 
buvo perdaug. 

iVisi skaito dalykų padėjimą 
la/bai pavojingu, jeigu gtreitai 
neįvyks kokis nors susipratimas. 
Kareiviai ir daugiaus mąstantie 
darbininkai pradeda suprasti, kad 
minių valdžia neina pergcriaii- 
siai. , 

Visos socialistiškos partijos, 
išskyrus bolševikus, jieš'ko išė- 
jimo, r-kad decentralizuoti galy- 
bę, kuri dabar aiškiai randasi 
vieno Lenino rankose. J's šiądien 
yra didžiausis bosas Rusijos. 
Jis sėdi sau Smolnam institute* 

išleidinėja įstatymus ir žaidžia 
likimų 180 milijonų žmonių taip 
lengvai, kaip koks monininkas. 

Štai keletas pavyzdžių iš p. 
Lenino "laisvių": 

Pildomasis komitetas perleido 
rezoliuciją sukon fiskuoti visas 
spaustuves, 'kad tokiu budu "de- 
mokratija," t. yi bolševikai galė- 
tų kontroliuoti laikraštiją neva 

liaudies interesuose. 
Šitam sumanymui priešinosi 

Lurin, perdėtinis bolševikų jsta- 
tymdavystės biuro; jis tvirtino, 
kad toks būdas (kontroliavimo 

yra vertas cariškos valdžios. 

iTĮrockis tada tvirtino, ikad var- 

žantieji įstatymai yra įeikalingi 
laike civilės karęs, idant apsau- 
goti '"demokratijos" ^teises. Le- 
ninas taipgi pritarė konfiskavi- 
mui ir pasipriešinimas tapo len- 

gvai prašalintas. 
Leninas pran'eše, kad direkto- 

rius Valstijos banko busiąs areš- 
tuotas, nes jisai atsisako duoti 

naujai valdžiai pinigų. (Kitas 
tetegramy. pranta, kad bankas 
atsisakė išmainyti Lenino čekį 
ant šimto milrjcjaų rublių). Le- 
ninas sako, ka<d kapitalistai tu- 
ri 'būti pamokinti, jog minių tei- 

sės dabar privalo būti" apgintos 
ri 

pirmiaus, negu bus paisyta ant 

piniguočių. 
Fimliandijoj gali įvyfkti netru- 

kus naminė karė. "Raudonos 
Gvardijos"' (socialistu) kareiviai 
renkasi iš vienos pusės, o "Bal- 
tos Gvardijos'' (ne socialistų) 
aficierai ir studentai iš ikitos. | 

Truf tianslation filed with thc postmaster 
at t'hirago, UI:; tlie 21st tlay of Novemb;r; 
1917, as required by tlie act of Octobcr 6; 
1917. 

Leninas—Vokiečiu Agentas. 
Jeigu bent kada buvo kokis nors 

abejojimas sulvg to, kad Leniną.; 
dabartiniu laiku yra apmokamas 
vokiškos valdžios agentas, tai tą 
abejojimą prašalina pranešimas, 
paskelbtas naujam rusų laikraštyj 
B e z L i š n i c h S 1 o v. (Be be- 

reikalingų žodžių), kurį redaguo- 
ja Grigorij Alexinskij. 

Šis. laikraštis talpin i laišką geti. 
Dcnkino, pasiųsti Ke diskini, ku- 

riame pranešama ap»e sugavimą 
tulo Jermolenko, ir antrą —paties 
Jermolenko, kuriame išduodama 
Leninai ir tūlas Joltuchovslkyj. 

Kuomet Jermolenko buvo vo- 

kiečių nelaisvėj, pas jj vokiečiai 
surado tulą Ukrajinišką "litera- 

tūrą", kuri buvo prisiųsta jam per 

klaidą. Manydami, kad jis yra at- 

stovu ukrajin iečių politiškos par- 
tijos, vokiečiai pasiųlė jam grįžti 
riusijon, žadėdami viską sutaisy- 
ti taip, lyg jis butų iš nelaisvės 
pabėgęs. 

Jermolenko sutiko su šituo pa- 
siulimu ir, atvykęs Rusijon, pa- 
darė sekantį pranešimą: 

"i—Aš esu išsiųstas Rusijon 
per vokiečių valdžią atlikimui to 

paties darbo, kurrs buvo paves- 
tas Leninui ir Joltuchovskiui, 
kurie, atvyko iš Berlino balan- 
džio i d. 1917 m. 

"2.—Leninui buvo prisakyta 
agituoti už taiką ir visais bu- 
dais mėginti pakuisti žmonių už- 

sitiikėjimą Tuolaikinčj valdžioj 
ir panaudoti visus budus, kokius 
tik jis turės, kad prašalinus | 
nuo valdžios karės minisiterį j 
[tuomet Gučkovą] ir užrubežio 
reikalų ministerj [tuomet Miliu- 
kovą], kurie buvo skersai kelią 
vokiečių plianams padaryti at- 

skirą taiką. Leninui taipgi pa- 
liepta prašalinti bilc vieną iš tie 
ministerių įpėdinių,jeigu jie pri- 
silaikytų tos pačios politikos. 

"3.—Joltuchovskiui pavesta se- 

kanti misija: Jis turėjo sukel.i 
Ukrajinoj ideją atskirimo Uk- 
rajinos nuo Rusijos ir platinti 
atsk:ros taikos propagandą Jim 
taipgi pavesta mėginti prašalinti 
tuos ministeriits, kurie priešin- 
tųsi taikos padarymui. 

"4.—Neapribuotos sumos pi- 
nigų tapo jiems pavestos šitos 
propagandos varymui. Pinigai 
nuo vokiečių valdžios buvo gau- 
nami sekančiu budu: Stockholmc 
(Švedijoj), vokiškoj ambasadoje 
buvo tūlas Svendson, per kuri 
Leninas ir Joltuchovski gaudavo 
čekius į rusiškus bankus. 

''5.—Visi raportai turėjo bū- 
ti pristatyti Svendsonui, o šisai 
jau perduodavo juos toliaus (į 
Berliną). 

"6.—Berline buvo du socialis- 
tu mitingai, kuriuose Leninas 
ir Joltuchovgki dalyvavo. Leni- 
nas visados laikėsi su Joltuchovs- 
kiu. Apie tai aš sužinojau nuo 

Šideokio ir Luberso, kurie buvo 
prie vokiečių generalio štabo 
Berline, o taipgi nuo ukrajinie- 
čių pulko inspektoriaus, kapito- 
no Kadak, ir nuo kitų. 

"7-—Kapitonas Šidicki sakė, 
kad jeigu Joltuchoskis butų areš- 
tuotas, tai Potockis bus paskirtas 
prezidentu Ukrajinos paliuosovi- 
mo Unijos ir kad apie tai butų 
pranešta vienam ukrajiniečių 
laikraštyj Kieve, prie kurio aš tu 

rėjau kreiptis gavimui instrukci- 

jų ir pinigų. 
"8.—Apleisdamas Vokietiją, aš 

gavau 1,500 rublių išlaidoms." 

Kalėdos 
ir 

Lietuva. 

JCST 
Męs kviečiame visus "Lietuvos" skaitytojus prisidėti prie šito Kalėdinio Fondo kad ir su mažiausia auka. Visos prisiųstos aukos bus paskelbtos "Lietuvoje". Savo aukas siųskite ant- rašu: "Lietuvos" Kedakcija, 814 West 33rd et., Chicago, 111. Visos surinktos tokiu budu aukos bus vienu sykiu pasiųstos ant Kalėdų į Lietuvos Neprigulmybės Fondų, kaipo "Kalėdinė Dovana" nuo "Lietuvos" skaitytojų ir draugų—iškovojimui laisvės musų tėvynei. 

PUSIAUKELYJ. 
Keturios sąvaitės pasibaigė, kaip 

pradėjome šitą "Kalėdų Dovanų" 
skyrių. Keturios savaitės dar liko 
iki Kalėdų. Vadinasi, esame lygiai 
pusiaukelyj. 

Iš šito numerio skaitytojai pa- 
matys, kad jau a rt i penkių 
l i m tų d ol i a r i ų suplaukė Ka- 
lėdinių aukų Lietuvos lais- 
vei išgauti. Todėl yra viltis—dide- 
le viltis,—kad iki Kalėdų visi Lie- 
tuvos mylėtojai galės davaryti iki 
pilnam t u k s t a n č i u i d o 1 i a 

r i ų. 
Toks yra siekis ir jis lengvai 

galėtų buti atsiektas, jeigu kiek- 
vienas bent pirštu prie to prisidės 
Iki šiolei beveik vieni čiikagiečiai 
\ isą šitą naštą nešė. Dabar butų 
aikas, kad ir kitos kolionijos šok- 
ų darban. 

Mums tenka girdėti, kad r>e- 

kurie driovisi savo mažesnes au- 

kas prisiųsti, kuo: n et mato, kad 
kiti dideles deda. 

Taip nemanykit! Kiekviena, kad 

ir mažiausia, auka gelbsti prie su- 

darymo tos tūkstantinės, kurią no- 

rima šioms Kalėdoms ant Lietu- 
vos laisvės altoriaus sudėti. 

Prisidėkit ir jus! Nelaukit pas- 
kutinės valandos. Siųskit savo Ka- 
lėdinį prezent.i Lietuvos laisv i 

tuoj aus: čekiu, money orderiu, ar- 

ba ir šiaip laiške, adresuodami ji 
"Lietuvos" Redakcijai. 

Eikit visi talkon su šitais vyrais, 
kurie jau buvo paskelbti "Lietu- 
voje'' ir 'kuriuos šiame numery] 
skelbiame. Žiūrėkit, kokias dova- 
nas jie neša. Stokite ir jus, skai- 

tytojau, šiton garbingon eilėn! 

* * 

PATAIKĖ, BRAČ, PAČION 

GALVON. 

Jeigu tu, broluži, paprastinti pas 
savo kaimyną kas vakaras i sve- 

čius vaikščioti, jo pagamintą duo- 

ną su sviestu valgyti ir kas vaka- 
ras dar ir iš jo "pantukės" byro 
išsitraukti, o už visą tai jam ir 

kiapštuko dantims išsikrapštyti 
neužfundytum,—vai, tai beveik ga- 
lėčiau "bečyti,'' kad gaspadinė ne- 

trukus su šluota ant tavęs išjotu 
per duris... Ba, matai, butum 
tada didelėj giminystėj su tuo su- 

tvėrimu, kurį šaukia "ajukš!. 
Tai toks yra juokelis. O dabar 

iš to toks bus pamokinimas: 
Cibuiizuotas žmogus taip nepa- 

darytų, nes jis jau tik del vieno 

mandagumo už gerą geru atsi- 
moka. Eidamas svečiuosna, jis 
t.uo kitų neatsilieka: "Neva tai 

jau aš paskutinis busiu''—sako jis. 
Dabar paklausyk. Pats ar tik 

nemanai po karės Lietuvon grįž- 
ti—gal į svečius, o gal ir visai 

nutupti. Lietuvoj pirmą šviesą pa- 
matei; ji tave išaugino, ji tave 

maitino, ji tave kaipo savo tik- 

rą mylimą vaiką mylėjo. Davė 
viską, ką pati tuom laiku turėjo. 

Ji dabar kovoja už savo gyvas- 
tį. už savo gerovę, už savo lais- 
vę; ji savo namelius gina, kad 
audra jų visai neišdraskytų. O 
tu čia Amerikoje, kaip pas poną 

Dievą už pečiaus, sėdi ir pyragus 

maumoji kaip niekur nieko... 
Ir dabar, kai karė užsibaigs,— 

vadinasi, kai audra praeis,—tai tu. 

krepšį pasiėmęs, ir dulysi Lietu- 
von į jos namelius,—ir dar gal 
r.orėsį iš jos "dinerkės"' ui jos 
kraują nupirktos laisvės atsigerti... 

Nothing doing!.. To- 
kiems "svečiams*' turėtų but ten 
gera šluota kampe pagaminta, o 
gūspadinė Lietuva, atsiraitojus 
rankoves, turėtų tiesą gerai nu- 
garą padulkinti ir pasakyti: "O 
kur tu, nevidone, buvai, kai aš 
bė<loj buvau? Tu sau už pečiaus 
savo Atnerike šlaunis kasinėjai, t 
mane biedną čia palikai nagus nu- 
sidirbti, akeles išverkti... Toiks tu 
vaike, šioks ir toks sunau!.. 

u gal ji to ir nesakytų. Nes 
motinos širdis —tai meilės neišse- 
inamas šaltinis. Ir šelmio savo vai" 
kelio jos širdis neatmestų: apkabin- 
tų ir pasakytų: "Jonukas ir Ony- tt, Kaziukas ir Jievutė, Juozukas 
ir Marytė geresni buvo: jie mane 
nepamiršo ir man gelbėjo kiek 
galėjo. Bet ir tu, Rauiuk, juk ma- 
no vaikelis—visi jųs mano mie'.i 
ir brangus sūneliai ir dukrelės; 

į visus mylėjau, visus mylėsiu. Eik 
šią ir tu, Rauiuk, j mano glėbj, 
gyvenk ir buk laimingas po ma- 
ro stogu".. 

Well, R-r-r-aulai! Kaip pats 
"fyly'tum", tokią šnektą išgirdęs? C'i "fylytum'' taip, kaip dar joks "čyp-skeitas" savo gyvenime nė- 
ra "fylvnęs"... 

Todėl, matai, kad tavo sum- 
1 i a n i j a tau širdį graužtų už tai, kad po svietą, kai Morkus po pek- la, trankiaisi, o sovo motiną, savo 
tėvynę Lietuvą, sunkiausiame lai- 
k« ėmei ir pamiršai... 

Taigi, brolužiai-dobilėliai ir se- 
s'"tės-lelijėlės, pasirūpinkim dabar, kad tokio "seimo"', grįždami Lie- 
tuvon, neturėtum 

/ 
Duokim dabar kalėdinį prezentj Lietuvai, kad ji turėtų iš ko na- 

melius atstatyti ir musų sugrįži- mui juos gražiai išpuošti, laisvė 
apšviesti. Tada mus linksmai mu- 
ša tėvynė, mums pargrįžtant, pasi. tiks. 

Siųskite savo Kalėdinę dovanu Lietuvos laisvei tuojaus! Dėkitės 
prie didelio būrio tų, kurie jau 
piisidėjo! Pasižiūrėkit, kokias do« 
vanėles sunešė geri tėvynės vai- 
kai šiame ir pereituose "Lietuvos'* 
runeriuose! Visi ui vieną, vienas 
už visus! 

Dzūkas. 
| + * 

Iš ligonbiičio. 
Du vyrai yra \Y<:si Penn Hos- 

p'.tal" ligonbutyj Pittsburge, Pa. 
Vienas jų, pamatęs "Lietuvoj" 
apie šilą Lietuvos laisvės kalėdi- 
ir fondą, tuojaus nusprendė ir, 
pats prie jo prisimesti. Apsiskaitę, 
ppsįrokavo ir i š f i g i r i n o, kad 
pustrečio doliario jis gali Lietu- 
vos laisvei ant Kalėdų dovanoti. 

Bet ar manai jis tau pustrečio 
doliario siųs. Kur tau! Nelygiai 
n.at išeina. Pasigavo- tad jis sa- 

vo draugą, o tas kitą pustrečio do- 
lerio driptelėjo, ir abudu sykiu, 
surašę margą gromatelę j "Lietu- 
įvos" redakciją, prisiuntė čielą pen- 
įkme Kalėdų prezento Lietuvos 
[laisvei. 
iKas? Oigi Jurgis Dičius ir Bro- 
nislovas Gaidis—abudu iš Pitts- 
burgo. i 



"Laisvės Batalijonas." 
Girdėjote, -!cad Rusijoj yra gar- 

ęus Mirties Batalijonas", suside 
dantis iš vienų moterų, kovojan- 
čių už savo tėvynę. 

Žinokite, kad ir Amerikoj yra 
lient vienas moterių batalijonas, 
kuris kovoja už Lietuvos laisvę ir 
todėl "Vardan tos Lietuvos" męs 
j j krikštijame "Laisves Batalijo- 
pu." 

Kur jis yra? Žinoma, kad Chi- 
cagoj,—o kur gi kitur galėtu būti ? 

Chicagoje yra 208-tą Susiv. Lie- 
tuvių Amerikoj kuopa, susidedan- 
ti iš vienų moterių. Savo amžium 

—ji dar jaunutė, savo drutumu 
(nariais)—ji dar silpnutė, bet dva- 

s:a-dvasia—ji galinga; galingesnė, 
i:aip pasirodo, už visas SLA. kuo- 
pas. nors jos ir susideda iš vyru 
kai aržuolų. 

Pereitą savo susirinkimą šita 
kuopa nutarė padaryti Lietuvos 
laisvės Kalėdiuj prezentą ir pri- 
siuntė čekį ant $10.00 

Taigi, lai gyvuoja "Laisvės Ba- 
talijonas'' ! 

Čia ne štukos. 
Pereitą panedėlj pačtorius at- 

neša krūvą laiškų "Lietuvos" 
ofisan ir, paėmęs vieną- sako: 

—Looks pretty heavy... Išro- 
do sunkokas... 

Kaipgi nebus "sunkokas/' kad 
atidarius, rasf.a jame penkiolika 
doliarų ir dar pusė. 

R. Zaura- tas pats, ką už eilu- 
tę po doliarį andai prisiuntė, 
dabar ir šito laiško autorium yra. 

—P-as B. K. Baluti—rašo jis 
"Lietu vos" redaktori ui,—pri siun- 
čiu čia Lietu /os laisvei dar ke- 
letą cer.tų, kaipo Kalėdų dpvoną. 
Aukavo sekančiai: 

M i k o 1as P.a.l.i,o,n'i's, laikan- 
tis čeverykų, skrybėlių ir marš- 
kinių krautuve prie 2332 80 Lea- 
vitt St. (Chicagoje)), tarė man: 

"Prezentas, ar ne prezentas, 
bet Lietuvos laisvė nėra, vaike, 
štukos. Aukaut reikia. Tebutia 
Lietuva neprigulminga!" Ir patie- 
sė p. Palionis dešimtinę. 

Nesenai p»p. P. Lučriskams 
garnys padarė prezentą iš gražios 
dukters. 

Iš tos priežastis ir Kalėdų Die- 
dmks gavo prezentą Lietuvos 
laisvei. Aną dien, matai, buvo 
tos Luoauskų dukrelės krikšty- 
nos. Užsiminus Zaurai apie Lie- 
tuvos laisvę, aukavo: J. Lučaus- 
kas ir H Zaura po $1.00, o V. 
Dapkus, M. Raudis, J Micevi- 
čius- V. Spirauskis ir S. Kuodis 
—<po 50c. Tai ir pasidaro $14.50. 

—O kur dar doliaris ? paklausi 
VVelI, palauk, nesiskubink—p. A. 
Želnis ir dirbtuvėj dirbdamas, 
Lietuvos nepamiršta ir ten pat 
ant vietos, prie darbo išsiėmęs 
doliarinę. paautkavo Kalėdų do- 
vanom?. Na, tai ir turi dabar ly- 
giai penkiolika i-r pusę. 

Ištikro "pataikė". 
Ar skaitei šiame numery j, šia- 

me skyriuje, p. Dzūko straipsnį 
"Pataikė, brač, pačion galvon?" 
Jis jau vieną tikrai pataikė. 

P-nas Pranas Smilgevičius .yra 
441 -ietirvos" zeceris-lynotaipistas — 

ant mašinos stato straipsnius laik- 
raščiui. Jis ir šitą straipsneli su- 

statė. Bet žiūrėk, kaip jį pataikė: 
Redaktorius prirengė spaudon 

minėtą p. Dzūko straipsnį 
ir padavė jį p. Smilgevičiui. Vis- 
kas, ką redaktorius "taikė", tai 
kad zeceris, statydamas tą straips- 
nį, nepridirbtų klaidų, kad paskui 
redaktorius neturėtų katorgos, ko- 
rektas skaitydamas. 

Ir ką pats manai? Ui valandos 
ateina p. Smilgevičius redakto- 
riaus otisan ir vieton korektų 
dvkloliarinę rankoje nešasi. 

'—Xa-gi pats, .urbut, nemanai, 
kad aš "bumažkoje" Haidų jieš- 
kosiu—tarė redaktorius. 

—Žinoma, kad nemanau—atsa- 
kė zeceris—nereikės klaidų j ieš- 
koti ir Dzūko straipsnyje. Stačiau 
a^ jį stačiau ir neiškenčiau. Štai 
i.* mano du doliariai. Žadėjau vė- 
liaus aukoti, bet kai perskaičiau, 
tai ir netrivojau... Visi dovanoja 
tėvynei, tai ir aš neatsiliksiu. 

* * 

Jis dienelę padirbėjo. 
Anais laikais būdavo lietuvių, 

ką iš dienos dienon- iš metų me- 

ttiosnajčryžeivius, Lietuvos plė- 
šikus, kapodavo savo tėvynės 
laisvę gendanti. 

Matyt ir Jurgis Kapočius, či- 
fcagietis, iŠ tų šaunių protėvių 

paeina. Jis visą dienelę padir- 
bėjęs, "atkapajo" $2.88 ir visą 
šitą savo uždarbį prisiuntė 'kaipo 
kaleclinj prezentą Lietuvos lais- 
ivei sykiu .su sekančiu laiškeliu: 

'"Kada aš patėmijau ''Lietuvo- 
je"—rašo p. Kapočius—apie Ka- 
lėdines dovanas Lieuivos laisvei, 
tai man išsyk galvon ir taptelė- 
jo: Puikus ir teisingas sumany- 
mas. 

"Kada męs matome, kaip biz- 
nieriai, daktarai ir kiti panašus 
aukauja, tai ir mums darbinin- 
kams reikia neužmiršti Lietu- 
vos, nes ji yra lygiai musų visu 

tėvyne. 
"Dabar męs laiškiam Kalėdų '* 

mislijam: ką merginos vaikinams, 
o vaikinai merginom*, arba drau- 

gas draugui paaukaus, koki 
K r i s m ii prev.enįtą nupirk-*. 
Bet, lietuvi ar lietuvaite, koki 
K r i s m ų tu padovanosi Lie- 
tuvai, kuri yra musij visu gim- 
tinis kraštas? 

"Tai aš nors mažą auką, už 
vieną dieną gavęs užmokestį, pri- 
siunčiu "Lietuvos" redaikcijon če- 
kį ttž $2.88 Kalėdiniam Fondui. 
— — „ Jurgis Kapočius". 

♦ * 

Laikas- tai pinigas. 
B. Aukščiunas iŠ Le\viston, 
ich, ir K. Sckcl iš Cleveland, 

Ohio, prisitaiko to principo- kad 
laikas — tai pinigas, o redak- 
toriui dar briangesnis. Todėl 
pirmas idėjęs kopertaui $1.50, 
antras doliarinę, užpečėtino, įme- 
tė baksan* o pačtorius partempė 
Chicagon. 

Tr pats, skaitytojau, jeigu tin- 

gi rašyti, taip pat išmintingai 
gali padaryti. 

* ♦ 

Valančiai visados buvo patriotai. 
P-as Stasys Valaneauslkas, Uni- 

versal State banko urėdninkas 
Chicagoje, rašo: 

"Pilnai simpatizuodamas pui- 
kiam sumanymui, prisiunčiu 
$3.00, kuriuos meldžiu perduoti 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui, 
kaipo mano Kalėdinę dovaną. 

"Lai gyvuoja mūsų Tė\ * 

neprigulminga Lietuva! 

Stasys Valančauskas''. 
* * 

O pažiūrėkit šitą "bunčių"!.. 
.. Pereitą pč^nyčią Zolpio ir 
Pierzynskio svetainėj ant TVwn 
of Lake susirinko būrelis to\vn- 

lakiecių pasikalbėti ir apie Lie- 
tuvos reikalus ir apie šitą kalė- 
dinį prezentą- apie kurį dabar 
visi kalba. 

Kalbėjo, kalbėjo — visi gra- 
žiai kal'bėjo. O kada pailso iir 
lupos užsidarė, tai kišeniai atsi- 
darė ir retai kuris "Vrctrolos" 
rekordas taip grajina, kaip town- 

lakieeių doliariai pradėjo skambė- 
ti ant Lietuvos laisvės aukuro. 

Zolpis & Pierzinskis- — man- 

dagus svetainės šeimininkai, — 

padarė introdukciją, dešimtinę 
įklodami. "Gera pradžia, — sa- 

ko patarlė — tai kaip pusėi dar- 
bo atlikta". 

k Taigi Mažutis ir Vaišvila 
tuoj po penkinę ant viršaus už- 
guldė. Kad nebūtų anai, pirmai 
dešimtinei, apačioj per sunku, 
trečion eilėn lenkiau pamaišė: 
Silinskas, Puleikis, Mikolaitis ir 
Čalandauskas doliarinėmis atsar- 

giai priklojo: 
—Kokių čia plynių ceremonijas 

dar daryti! — sušuko V. Karei- 
va, laidantis marškinių, skry- 
bėlių- saldainių etc. (krautuvę 
prie 1805 W. 46 St. — Slėgk 
krūvą, nelyginant 'kaip "surj 
spaustum''!.. — ir užrito ant su- 

dėtos jau krūvos savo sunkią 
dešimtinę. 

—Kylis kylj \aro. o šlėga vi- 
sus!.. — sušuko staiga Dr. C: 
Z. Veželis ir užvožė ant pat vir- 
šūnės dvidešimtspenkinę. 

I>r. Vezelis yra dar jaunas 
dentistas prie 4712 So. Ashland 
ave., bet ■paklausytum, kaip jis 
kalba. Gal išduosiu sekretą ir 

padarysiu tą» ko daktaras neno- 

rėjo, kad padarytum, bet negaliu 
neištrivoti nepasakęs. Taip, ma- 

tai, nupasakojo mandriai, kaip 
koks senis žilagalvis. 

—Duodu šiuos kelis doliarius 
— sako jis- — ne save garsinda- 
mas, neigi biznio iš to laukda- 
mas, bet manau, kad jeigu tie 
mano keli doliariai prisidės nor9 

trupučiuką prie išliuosavimo mū- 

sų visų numylėtos Tėvynės, tai 
mano tikslas bus atsiektas... Nes 
tik pažiūrėk, vaikei Tie žmo- 

nes, kurie ten Lietuvoj pasilikę, 
nors yra palįs hicilni liikę ir i: 
visų pusių suvaržyti, o matei. 
U laikraščiu- kaip jie ten dirba 
del savo tauto.-- ir tėvynės. Jei- 
gu jie žinos, kad ir męs, ame- 

rikiečiai, nors kiek prie jn to 

darbo prisidėjome ir prisidedam* 
tai ir jie bus dar drutesni savo 

darbuose. O kuomet laisvonLie- 
t u v 011 grįžšime, tai jie- atsiminę" 
mušu pagelb;}, su iškėstomis ran- 

komis mus, savo brolius, svei- 
kins!... 

* * 

Gera užbaiga. 
Gera pasaka yra dar geresni*,' 

kada ji užsibaigia gerai. Ir šios 
sr.vaitės užbaigon Dr. Jonikaitis 
partempė Kalėdiniu Fondan dar 

$32.00 nuo sekau šių aukautojų: 
p Jurgis Juodelis, "Lietuvos" 

skaitytojas, per jo rankas įteikė 
$2.00 

S t V i 1 i tu a v i č i u s, aptieki 
tius prie 333East 115 St. Cliica- 

goje—ir kavalierius—apart to, di- 
rektorius l'niversal State Banko, 
padarė visai savaitei tinkamą ''taš- 

ką", paguMydamas $25.00. Ir jei- 
g.: tokių tėvynainių butų daugiau, 
tai Kalėdų Diedukas turėtų sam- 

dytis sau pagelbininkų, idant vi- 
sas dovanas Lietuvos laisvei ant 

Kalėdų nutempus. 
Palauksim kitos savaitės. Ji ža- 

da buti ne menkesnė už šitą. 

šią sąvaitę sekančios ypatos 
prisiuntė "Kalėdinę Dovaną" Lie- 
tuvos lar-vei išgauti: 

Iš C h i c a g o s: 

S. Vilimavičius (ap- 
tiekorius) $25-°° 

Dr. C. Z. Vezelis 25.00 
SLA. 208-ji kuopa (mo- 

terių) 10.00 

Zolpis & Piežinskis (bu- 
fetas) 10.00 

V. J. Kareiva (krautuvn.) .. 10.00 

Jurgis Juodelis (kriaučius) .. 2.00 

Juoz. Žalandauskas (saliun.) 1.00 

Pr. Mikolaitis (darbinin.) .. 1.00 

P. J. Mažutis (darbinin.) .. 5.00 
M. Žilinskas ("Liet.'' 

agentas) I.oo 

7. T. Puleikis (darb.) .... 1.00 

J. D. Maliszevvski (aptie- 
korius) 5-°° 

Jonas Vaišvilas (darb.) .... 5.00 
Jurgis Kapočius (darb.) .. 2.88 
Pranas SmilgeviČia "(Liet." 

zeceris) 2.00 

St. Valaneauskas (banko 
urėdninkas) 3.oo 

Mik. Palionis (čever. 
krautuv.) 10.00 

R. Zaura 1.00 

T. Lučauskas 1.00 

V. Dapkus 50 
M. Raudis 50 
T. Misevičius 5o 
V. Spirauskis 50 
S. Kuodis .50 
A. Želnis (darb.) I.0\> 

B. Auksei tinas, Lewiston, 
Mich 1.53 

K. Sekei, Cleveland, Ohio .. 1.00 

Bron. Gaidis, Pittsburg, Pa. 2.50 
Jurg. Dičius Pittsburg Pa. .. 2.50 

Viso per sąvaitę $131.^ 3 
Pirmiaus paskelbta... .$337.00 

.Viso labo $468.88 

,, ŠTAI JIE "DRAUGAI"! 
Iš kairčs?>yra L. 'IVockis, o iš dešinės Leninas, kurie, 

pakėlė Ru$|joj kontr-revoliuciją, nuvertė tuomlaikinę 
valdžią ir-Verda Rusijoj tirštą košę. Pirma ju "laisvė" 
buvo — uždarymas ir £<onfi.4ravymas visu jiems prie- 
šingu laikraščiu. 

iš mmm. 
SVEIKIAUSIS MIESTAS 

AMERIKOJ. 
Seattle, Wash. Sulyg vėliausiu 

statistikų apie sergančius ir mir- 
štančius, pasirodo; kad visoj Ame- 
rikoj .sveikiausiu miestų yra Se- 
attle, \Yash., kur ant tūkstančio 
gyventojų miršta tik 7 ypatos. 
Antrą vietą užimą Madison, Wis.. 
kur ant tūkstančio žmonių įniršta 
o; po jų eina St. Paul, Minn. ir 
Denver, Colo. 

VISI GALI TAUPYTI PINI- 
GUS. 

Washington, D. C. Dėdė Ša- 
mas padarė gėrį sumanymą, su! g 
kurio kiekvienas vyras, moteris, 
ar vaikas gali ir šiai šaliai pagel- 
bėti ir pats pačėdumo išmokti. 

Kiekvienas ^žmogus— turtingas 
ar biednasj—gąli tolinti Suvitn. 
Yals-tijų valdžiai pinigu vedimu! 
karės su \*okietija ir tuo pačiu 
laiku išmokti pats pačėdumo. 

Nuo pradžios gruodžio mėnesio 
valdžia pardavinės speciali šku.; 
certiffikatus, ant kurių galima bus 
lipdyti speciališkų- valdiškų mar- 

kių. Šitos markės bus dvejopos 
formos ir neš savininkui 4%,kurį 
jam išmokės valdžia su visai3 jo 

'sučedytais pinigais. 
Markės bus dvejopos: ant vie- 

no certifikato galima bus užkli- 
juoti 20 markių po $4.12 kiek- 

įviena. Tokiu budu žmogus, kli- 
juodamas po vieną ar daugiau 
tokių markių ant syk, išviso su- 

klijavęs 20 tokių markių, valdžiai 
paskolins $82.40, o valdžia po 
penkių metų sugrąžins jam užtai 
čielą šimtą dc4iarių, kas padaro 
4% nuo jo pinigų. 

Kam šitos markės butų perbran- 
gios, tai valdžia parūpino dar len- 
gvesnį budą. Kiekvienas,^mažas 
ar didelis, turtingas ar biednas,— 
galės nusipirkti sau tų speėiališ- 
kų markių po 25 centus už vieną 
ir klijuoti jas ant tam tikros kor- 
tos, kuri ištesės ant $5 vertės. To- 
kių markių galima bus gauti vi- 
suose bankuose, ant geležinkelių, 
biuruose ir t.t. 

Tokiu budu ne vienam bus len- 
gva užčėdyti ■po 25 centus. 

Per visą gruodžio mėnesį 1917 
m. ir sausio mėnesį 1918 m. šitos 
kariškos markete (war stamps) 
tns pardavinėjamos po $4.12 kiek- 
viena. Nuo vasario mėnesio par- 
davinėjimo kaina bus pakeliama 
po 1 centą ant mėnesio už kiekvie- 
ną tokią markę. 'Pirkdamas pirmą 
itokią markę, pirkėjas gaus sy- 
kiu ir knygufcfc arba certifikatą, 
kuriame Įįus vjętos 20 tokių mar- 

kiu. 
Viena ypata Begalės turėti tokių 

narkių už daugiau negu $1.000. 
Šitas plianas yra valdžios pa- 

ctarytas naudai daugelio žmonių, 
kurie negali įpirkti Laisvės Pa- 
skoloj bondsų. 

DALINA UŽNUODINTUS 
SALDAINIUS. 

Camden, N. J. Trįs nepažįs- 
tami vyrai išdalino Pensauikeno 
r-iokyklos vaikams saldainių. Xe- 

i trukus 30 vaiku susirgo. Pašauk- 
ti daktarai pripažino, kad saldai- 
niai buvo užnuodinti. Ačiū tam, 
kad tuoj aus griebtasi daktariškos 
•pagelbos, nei vienas vaikų nemirė, 
bet keletas dar vis s. ga. 

I Manoma, kad šitas pekliškas pa- 
įsikė^inimas yra arba varjotų dar- 
bas, arba turi ryšį su kariška pro- 
paganda. 

■ 

SULAIKĖ SOCIALISTŲ 
GAZIUEĄ. 

New York, N. Y. Sulyg val- 
džios jsalkymo tapo sulaikytas 
persiuntinėjimas krasa socialistų 
laikraščio "The New York Call". 
Jam tapo atimtos pačto teisės, 
pasiremiant anti-šnipiniu įstaty- 
mu, už t?', kad jis nuolatai lai- 
kėsi pro-vokiškos pakraipos ir 
užsipuldinėjo ant Amerikos 
valdžios. 

Apart to, jo redaktoriams ir 
leidėjams gręsia areštavimas. 

AUTOMOBILISTAI REMIA 
DfeDĘ SAMĄ.. 

Washington, D. C. Čia atsibuvo 
specialis posėdis savimrnkų auto- 

mobilinių dirbtuvių; jie prižadė- 
jo pavesti Amerikos vaMžiai 550 
automobilinių dirbtuvių kariš- 
kiems šios šalies reikalams. 

Valdžia anądien davė Prancū- 
zijai dar 310 milijonų doliarių 
kariškos paskolos. Viso iki šio- 
lei Francuzijai paskolinta $1,130,- 
000,000, o a'belnai visiems tal- 
kininkams Amerika paskolino 
jau arti 4 bilijonų doliarių.. 

ANGLIAKASYKLOS GE- 
RIAUS DIRBA. 

Washnigton, D. C. Tarpvalstiji- 
nės Komercijos departamentas iš- 
leido 'Savaitinę peržvalgą, kurio- 
je sakoma angiiakasyklos vėl pra- 
deda geriaus dirbti ir nuo pereito 
liepos mėnesio iškasė 11,300,000 
tonų "bitominous" anglių, kas išr.e" 
ša apie po 1,883,482"* tonų j są- 
vaitę. 

Anglių stoka, sakoma, daugiau- 
siai paeina ne todėl, kad jų mažai 
prikasa, bet todėl, kad trūksta esą 
karų jų .pervežimui iš kąsyklų 
j miestus. Sakoma, kad pereitu 
savaitę truko karų pervežimui 
dviejų milijonų tonų anglių. 

NEGALĖS VARTOTI SPRO- 
GALŲ. 

Washington, D. C. — Sekre- 
torius Lane išleido paliepimą, 
kad visi angliakasiai, kurie yra 
Austrijos pavaldiniais, dirbdami 
ainkliaikasyklose, neturės teisės 
vartoti jokių sprogstančių me- 

džiagų — dinamito, parako ir t.t. 
Mat valdžia nori sukontroliuoti 
dingimą dinamito ir (kitų sprogs- 
tančių medžiagų, kurios patenlca 
j trankas vokiškų agentų-bombi- 
nlnkų. 

Jau Išėjo iš Spaudos 
Indomiausia Lietuviu Kalboje Apysaka "VĖLIAVOS AKY- 
VAIZDOiE". Kas geiažla puikios knygos, pasiskubinkite su 
reikalavimu "Lletuvos^Admtou 814 W. 33rd St„ Chicago 

PROTOKOLAS. 
Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros Naujos Anglijos Ap- 
skričio IV-jo susivažiavimo 
laikyto Lapkričio (Nov.) 4 d. 
19x7 m. Endicott svetainėje, 

Worcester, Mass., 

Nutarimai: 
1) Apskričio pirmininkas Ka- 

stantas Jurgeliunas, atidaro su- 

sivažiavimą 11 vai. 30 m. ryte, ir prašo perstatyti kandidatus j 
Susivažiavimo prezidiumą. Tuo- 
met mandatų priėmimo komisija 
iš St. Mockaus ir J. Raitkčio 
priduoda delegatų surašą, kuris 
tampa perskaitytas. 

Nuo 12-tos kuopos iš Law- 
Irence Mass. dalyvavo Jonas In- 
dela. 

Nuo 16-tos kuopos iš Worces- 
|ter, Mass. Am. Blažys, Ant. 
jSkritskis ir J. Rauktis. 

Nuo 7-tos kuopos iš Boston,; Mass.: Kast. Jurgeliunas, Jonas 
Tuiniia, St. Mockus, Leonas Sta- 
siulis, Jonas Palionis ir Adomas 
Mockevičius. 

Nuo 38-tos kuopos iš Salem, 
Mass.: R. Kastantinavičius. 

Nuo 24-os kuopos iš Montelo, 
Mass.: B. Juodris, St. Geniotis 
(org.), ir St. Šleinis, (fin. rast.). 
Taigi atstovauta 5 A. L. T. ap- 
skričio kuopos. Susivažiavime 
dalyvavo daugelis vietinių, iš 
\Vorcesterio, ir draugų, kaipo 
svečiai. 

Į .pirmininkus nominuota: J. 
Tuinila, A. Blažys ir J. Strimai- 
tis. Pirmininku išrinktas J. 
Tuinila, vice-pirmininku A. Bla- 
žys. 

Į sekretorius nominuota: St. 
[Mockus. Kast. Norkus ir L. Sta- 
niulis. Didžiuma balsų išrinktas 
Kast. Norkus. 

■2) Susivažiavimo prezidiumui 
užėmus vietą, Norkus perskaito 
protokolą pereito susirinkimo, 
laikyto, birž. 3 d. 1917 m. Mon- 
tello, Mass., kuris tapo priimtas. 

3) Išrinktoji dienotvarkės ko- 
misija iš J. Strimaičio, L. Sta- 
siulio ir K. Jurgeliuno pateikia 
dienotvarkę. 

4) Susivažiavimas išklauso 
valdybos ir organizatorių spor- 
tus: 

a) St. Geniotis išduoda rapor- 
tą apskričio išvažiavimo, laikyto 
2 d. rugs. š. m. Raportas primtas. 

b) Išklausytas ir priimtas ra- 

portas Apskričio pirmininko Iv 
Jurgeliuno. 

c) Priduotas raštiškai Apskri- 
čio sekretoriaus J. Kerdiejaus 
.raportas perskaitytas ir priim- 
tas. 

į d) Apskričio finansų rast. St. 
Sleinio raportas priimtas su pas- 
taba, kad susižinotų' su senaja 
Apskričio valdyba, kas link fi- 
nansinio Apskričio stovio. 

5) Kuopų raportr.i: 
a) Jonas Indela praneša, kad 

12-ta Sandaros įkuopa. rengia 
spektaklius ir koncertus. 

b) J. Rauktys praneša, kad 
16-ta Sandaros kuopa, geisd&ma 
pakelt tautinį lietuvių susipra- 
timą, rengia prakalbas, paskai- 
tas, etc. 

c) St. Mockus praneša, kad 
7-tos Sandaros kuopos veikimas 
matosi musų spaudoje daugiau, 
negu kitų kuopų. Kuopa turi 

'apie 90 narių, rengė vakarus, 
tautišką sąvaitę ir ateityje kuo- 
pa žada dar energingiau darbuo- 
ties. 

d) R. Kastantinavičius prane- 
ša, kad 38-tą Sandaros kuopa, 
nors neskaitlinga nariais, bet vi- 
si nariai labai užinteresuoti or- 

ganizacijos augimu. Ta kuopa 
Salem miestelyje daugelį sulen- 
kėjusių lietuvių išgelbėjo nuo 

ištautėjimo. Ji ir toliaus dar- 
buosis lietuvių tautos labui. De- 

legatas nusiskundė, kad pra- 
šant iš Centro Valdybos čarterio 
negavo atsakymo. 

e) B. Juodris praneša, kad 
24-ta kuopa daugiausiai darbuo- 
jasi apšvietos dirvoje, platinda- 
ma literatūrą, (kaip knygas, taip 
ir laikraščius. Apskričio orga- 
nizatorius St. Geniotas pažymi, 
kad Montello sandariečiai stei- 
gia mokyklas, -Sandaros kuopos 
septyni nariai užrašinėja tautiš- 
kus laikraščius, etc. 

6 T. Strimaitis priduoda San- 
daros Centro pirmininko laišką, 
siųsta per p. Sekevieių iš Lu.. 

rcnce, Mass., kuris j susivažia- 
vimą nepribuvo. Laiš'.<as para-* 
sytas l>c jokios datos, ir be pažy- 
mėjimo kur rašytas, skamba se-« 
kančiai: 

"Naujos Anglijos A LTS. 
apsk. suvažiavimui. 

I 

Gerbiami Delegatai:— 
Nepaskaitykit už blogą, U<ad 

drįstu išreikšti savo nu omon g kas link N. A. apsk. veikimo. 
N. A. sandariečių veikimas yra 
•netaktiškas. Štai vienas kitas 
ruožas iš to veikimo. Nesenai 
Į'AteitiesT redaktoriai pp. M\ 
Šalčius Ir J. Strimaitis laiške 
delei Conn. vai. apsk. suvažiavi- 
mo sako, 'kad musų Centro Val- 
dyba mus visus sandariečius 
Amerikoje surištų į vieną tvirtą 
brolišką šeimyną; puiki mintis 
(nors visas laiškas nėra jau taip 
puikus). Kitame laiške p. M. 
Šalčius, kalbėdamas nuo '"Ateitis" 
red., savęs ir daugumos Bostono 
sandariečių, užreiškia: "Centro 
Valdyboje sėdi žmonės, kurie 
neturi gero vardo ir pasitikėji- 
mo žmonių". Tik gaila, kad p. 
Šalčius nepaaiškino, kada męs 
nustojome savo gerą vardą: ar 
dar nebūdami valdyboje, ar jau 
įėjus į valdybą. N. A. sandarie- 
čiai tvirtina, jog valdyba nevei- 
kianti; reikėtų nemiršti, jog val- 
dyba, prieš kurią tas viskas -at- 
kreipiama, jėjo į normales vėžes 
vos birželio mėnesyje. Užmeta- 
ma, kad neleidžiama knygų, pa- 
skaitų. Kur lėšos? Apie tai tur 
but niekas nepamąsto. Paga- 
liaus ir su "Ateitimi'' padaryta 
sutartis Sausio m. 1917 m., o 

brošiūros dar nėra. Gali but, -kad 
yra tam tikros priežastįs, bet ir 
visame kame gali but priežas- 
tis. Ir kad nebuvo Bostono kan- 
didatūros del seimo vietos irgi 
buvo priežastįs, ką aiškinau per 
"Ateitį". Abelnai esu nuomonės, 
k;>d 'N. A. apsk, griežtą taktika 
nelemia Sandarai gero. Patar- 
čiau ateityje su vieša kritika 
savo sriovės verkimo elgtis at- 

sargiau, nes tas dažnai sulaiko 
augimą organizacijos ir silpnina 
veikimą. 

Su pagarba 
R. Adžgauskas 

Pirm. ALTS". 

Perskaičius Sandaros pirmi- 
ninko laišką, iš eilės kalba di- 
džiuma delegatų: 

Geniotas apgailestauja, kad p. 
pirmininkas Ne\v Yorko pusės 
tulų sa-ndariečių neteiktą prime- 
ta Naujosios Anglijos Sandaro3 
Apskričiui. į 

Strimaitis pažymi, kad daro- 
mi Laiške užmetimai su Apskri- 
čiu nesiriša. 

Stasiulis prašo reikalus rimtai 
svarstyti ir nerimtus priekaiš- 
tus smerkti. 

Jurgeli unas peikia Centro Val- 
dybą, kad per pusę metų ne- 

įėjo j normales vėžes, (pasak 
pirm. laiško). 

Tuom reikalu kalba Indela, 
Tuinila, Mockus ir ikiti. K. Nor- 
kus prašo užbaigti kalbas ir iš- 
nešti tam tinkamą, rezoliuciją. 
Rezoliucijas tvarkyti pavesta 
dienotvarkės komisijai. 

Del Sandaros pirmininko p. 
Adžgausko laiško pagaminta, 
perskaityta ir priimta sekanti re- 

zoliucija: 
"K?dangi p. pirmininkas pri- 

meta pavienių asmenų veikimą 
Apskričiui, s^i kuriais apskritys 
neturi nieko bendro ir todėl už 

jų veikimą atsakyti negali; 
Kadangi męstas N. Angį. Ap- 

skričiui netaktiškumas niekuom 
neprirodomas, 

Tat N. Angl. Apskričio Suva- 
žiavimas nutarė: 

Laišką spausdinti drauge su 

protokolu, o padarytas A. L. T. 
S. Nauj. Angį. \p..';ričiui užmeti- 
mus grąžinti t p. pirmi- 
ninkui". 

7) Aptarus maršruto rengimo 
klausimą, Apskričio valdyba įga- 
liota parengti prakalbu maršru- 

tą patogiame laikė. 
Padaryta pertrauka pietums 

nuo i :30. 

II sesija. 
8) Antrą «esijn atidarė pirmi- 

"irkas Tuinila 2:30 po piet. Per- 

šaukta delegatai, — pasivėJino 



Vėliomis minutėmis Mockuj ir 
Blažys. IŠ ęilės svarstoma Lie- 

tuvos Neprigulmybės Fondo rei- 

kalai.- Tuom klausimu l^alha 
dauguma delegatų: 

Jurgeliunas pataria paragint 
N. A. Apskričio kuopas sutveri 
I X. F. skyrius visuose mies- 
tuose. 

'Mockus sako, but gerai kad 

Sandaros kuopos įstotu j tūks- 

tantinę eilę, įnešdamos $10.00 
Už stiprinimu L. N. Fondo 

kalba Rauktys, Geniotas ir kiti- 

Kastjantinavicius sako, kad jų 
kupa bandė sutverti L. N. F. 

įkyriu, bet pritarėjus turėjo tik 

ivietoje, bet negavo patarimo iš 

mūsų vadų, nors prie tulų ir 

kreipėsi. 
Galop siuom reikalu išnešta 

sekanti rezoliucija: 
"A. L. T. S. Apskr. Susiva- 

žiavimas rado reikalingu ats 
šaukti j narius reikalu rėmimo 
L. N. Fondo. 

Kadangi atstovas pasiųstas 
Europon ir jo užlaikymui reika- 

lingi pinigai; 
Kadangi Lietuvai laisvės iš- 

gavimas, darbo vedimas ir Lie- 
tuvos vardo- bei reikalavimų po- 
puleriz?. vimajfi. vis^pasaulinėje 
spudoje, taipgi reikalingas piiii- 
gij; 

.Tai nutarė: 
Atsišaukti j Naujos Anglijos 

Sandaros kuopas ir narius, kad 

kuopos papirktu nors po vieną 
įdėlį į dešimtdoliarinį skyrių; 

Kad nariai ragintų savo drau- 
gus gelbėti Lietuvos žmones ir j 
dėti aukas j L. N. F. arba pri- 
sidėti į dešitntdoliarinj skaičių; 

Kad Sandaros kuooos tvertų 
lokalius L. N. l'ondo skyrius". 

rj) A. L. T, S. vidurinės tvar- 
kos projekte reikalu kalba J. 
Strimaitis. Jokio išvedimo ne- 

padaro, nes projektas dar nepa- 
baigtas spausdinti. Jis tą pro- 
jektu pataria apsvarstyt kuo- 
poms ir pridedant reikalingus 
pataisymus pasiųst jo pagor ;n- 
tojams. 

10) Reikale apskričio organo 
remiantis 8-tu Sandaros progra- 
mo paragrafu pereito N. A. Ap- 
skričio susivažiavimo, nutarimas 
pripažintas teisingu ir ant to- 
liaus N. A. Apskričio organu 
■palikta "Ateitis''. Centralinio 
Sandaros organo klausimu tegul 
kuopos siunčia seimui « vo nu- 
tarimus. 

11) Visuotinio Amerikos Lie- 
tuvių Seimo reikalu plačiai kal- 
ba Mockus (jis netiki, kad toks 
seimas gal įvykti). Už būtiną 
visuotino Amerikos Lietuvių 
seimo reikalingumą, kalba Nor- 
kus, Blažys, Jurgeliunas, Sta- 
sii'lis, Strimaitis ir kiti. Galop 
lapo nuta. la, kad 'kuomet Apskri- 
tys ragins kuopas tverti L. N. F. 
skyrius, kad nutvertų :r lokalius 
komitetus. Taipgi išreiškė pa- 
geidavimą, kad visoje Amerikoje 
Sandaros kuopos ragintų visuo- 
menę prie Visuotino Amerikos 
Liefuivių Seimo, ir kad tas 
Seimas susidėtų ne iš partijų 
atstovų, bet iš žmonių atstovų. 

12) N...arta, kad Centro Val- 

dyba turi but renkama referen- 
dumu. 

13) K. Norkus Mba apie Cent- 
ro Valdybos darbus ir pareigas. 
Nurodo, 'kad Sanularos, kaipo 

(politiškos orgnizacijos Centrali- 
nt Valdyba politiškame lietuviu 
gyvenime turi sulošti neišpasa- 
kytai svarbią rolę. Jai paduota 
mūsų politinio gyvenimo vairas. 
Ji mums atstovi visas ministeri- 

jas, bet kaip jau ir kiti delega- 
tai pastebėjo, dabartinė Ce n tra- 

linė Sandaros \|iluyba^ reika- 
lingo užsiinteresavinrio organiza- 
cijos gerove neparodo. Sandara 
turi but ant tiek progresyvė, 
kad ir einantieji prie internaci- 
jonalo lietuviai galėtų jc*n pri 
klausyti. Užsitarnavusių veikė 

jų betgi negalima smerkti; — 

Teikia jieškot išėjimų. 
Mockus, p? s būdamas Cent- 

TaJes Valdybos nariu, fcaUina 
Sandaros redaktorių ir pirminin- 
ką chalatiškame atsinešime link 
Sanda»ros ir pažymi, kad pasky- 
rimas Sandaros seimo vietos 
Ne\v Yorke padarytas neteiso- 
tai. 

Po ilgų svarstymų, faktiškų 
prirodymų C; Vald. neveiklumo 
ir daugelio delegatų kalbų, išneš- 
ta sekant5 rezoliucija: 

"A. L. T. S. apskričio Susiva- 
žiavimas išreiškia Centralinej 

Sandaros valdybai papeikimą už 
nerangumą ir permalą interesą- 
vimąsi Sandaros, kaipo tokios 
gerove. Pageidaujama, kad Ceti- 

\ aldvba labjaus interesuo-i 
tusi organizacijom gėfdve.'' 

14) Delegatu įnešimai: 
a) K. Jurgelhtnas {'neša, kad 

Seimas skaitytusi su Apskričio! 
įnešimais, kaip ir su kuopi. įne- 
šimais. Įnešimą Suvažiavimas 
priėmė. 

b) J. Strimaitis nurodo reika- 
lingumą oriranizacijinio ir lite- 
ratūros platinimui komiteto. Nu- 
tarta įsteigti. 

c) St. Mockus klausia esan- 

čių delegatų, ar jų kuopos galis 
pasiųst delegatus į visuotiną Sei- 
mą. Jis pataria išrast tam lė- 
su ir dalyvauti Seime. Tuom 
rei'kalu kalba ir kiti delegatai. 
Išreikštas pageidavims, kad įSei- 
me dalyvautų visų kuopų atsto- 
vai ir kad išrinkę delegatus, tai 
praneštų Apskričiui: 

d) A. Mockevičius jnešė, kad 
but surengtas koncertas Apskri- 
čio naudai. Įnešimas priimta. 

Sekančiam Apskričio Susiva- 
žiavimui paskirta 3 vietos: Salem, 
Boston ir Lavvrence. Nubalsuo- 
ta i,a\vrence ir paverta Apskri- 
čio Valdybai paskirti tam tinka- 
mą laiką. 

Susivažiavimo posėdžiai pasi- 
baigė 5:30 valandą vakaro. 

J. Tuinila, 
Susivažiavimo pirm. 

Kastantas Norkus. 
Sekretorius. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SO. OMAHA,NEB. 

Šerno sukaktuvių pagerbimui. 
Vietinė SLA. 87-oji kuopa 11 d. 
lapkričio laikytame susirinkime, 
skaitė "Tjėvynės" redakcijos pa- 
keltą sumanymą pažymėti 40 me- 

ti] sukaktuves literatiško darba- 
vimosi mūsų užsitarnavusio ra- 

šytojo, p. L. Šerno. Nariai la- 
kai širdingai tam sumanymui pri- 
tarė ir daug karštų (kalbų buvo] 
sąryšyje su tuo pasakyta. Jose I 
buvo išreikšta užuojauta senam 

musų publicistui-rašytojui. Ne- 
kurie sykiu su tuo išreiškė stam- 

bų neužsiganėdinimą iš p. A. Ol- 
ševskio pasielgimo su p. šernu. 

Kuopa, paremdama "Tėvynės'' 
sumanymą, paaukavo p. Šerno 
viršminėtų sukaktuvių pažymėji- 
mui $5.00 iš savo kasos, o su- 

brinkusieji dar nuo savęs sudė- 
jo $8.50, tekiu budu sudarydami 
abelną sumą $13.50. (Aukautojų 
vardus apleidžiame; juos paskelbs 
tas laikraštis, kuris priims aukas 
— Tėvynė". R e d.) 
V. S. Sabaliauskas ir A. Zolpis: 

EASTON, PA. 

Lapkričio ii d. vietinė SLA. 
231-oji kuopa surengė prakalbas, 
Kalbėtoju kuopa kvietė SLA. 
prezidentą p. St. Gegužį, bet ta- 
sai negailėdamas pribūti ?j4a.ts, 
atsiuntė savo vieton p. Vitai t j 
iš '^Tėvynės" ofiso. *Tai buvo 

j pirmos SLA. prakalbos šiiame 
miestelyj. , 

Kalbėtojas papasakojo pirmiau- 
siai apie SLA — jo įsikūrimą, 
istoriją, naudą ir t.t. Vėliaus 
kalbėjo apie tai, kaip išgavus 
Lietuvai laisvę. Reik pripažinti, 
kad kalbėtojas aiškiai ir nuosek- 
liai dalykus gvildeno. 

Kalbėtojas užsiminė ir apie kle- 
rikalus, tarp kit-ko pažymėda- 
mas, kad, pavyzdžiui, buvo laikai, 
kucinet dabartiniai "Darbininko" 
redaktoriai, anot kalbėtojo buvę 
ne tik socialistais- bet net ir "Ša- 
kės' korespondentai®, Kufcutįs. 

LAIKYKIS, ITIALIJA! 
Yokietys, pasigavės italą tarp augštii kalnų, nori jj pasmaugti. Visas civilizuotas pa. aulis 

ir laukia, kad Italija atsilaikytų prieš užpuoliką, kol jai pagelba ateis. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Petrauskas Cltvelande. Lap- 
kričio n d.- Acme Hali svetainėj, 
atsibuvo koncertas p. Miko Pet- 
rausko, kuriam gelbėjo taipgi ir 

p. A. Sodeika. 
Programas buvo ilgas ir už- 

sitęsė net iki n-tai vai. nakties. 
Abelnai paėmus-programas publi- 
kai patiko. Daugiaus apie tai 
nerašysiu, nes nesti kritikas. Už- 
tai parašysiu apie kit-'kij. 

Publikos koncerte buvo apie 
300400 žmonių. Priežastis to- 

kio, sulyginamai, mažo skaitliaus 
žmonių yra ne viena. 

Pirmiausiai, vakaras tapo paver- 
tas surengti žmonėms, kurie 11c- 

sidižiaugia musų mieste populia- 
•riškumu ir todėl kiti žmonės šal- 
tai į rengimą žiurėjo. Apart to 

svetaine buvo paimta aršiausioj 
vietoj- kur valkatų pilna, pati 
svetainė prarugusi — padoresnis 
žmogus driovisi ir eiti. Paga- 
lios rengėjai baisiai netaktiškai 

elgėsi. Kiti juos kaltino, kad jie 
tik sau pigios garbės j ieško (net 
ant tikiefų savo pravardes atspaus- 
dino). Buvo kvietė, pavvzdžiui, 
"vyčius" prisidėti. Tie sutiko ir 

norėjo išrinkti savo .komitetą pa- 
gel'bon ir .bendram darbui. Bet 
tie nesutiko su tuo: jus esą tik ti- 

kit tus parduokit' o męs jau visus 
komitetus turime. Kitu draugys- 
čių ir visai nekviesta. 

Tas, žinoma, daugelį užgavo ir 
sukiršino. Dalintojas plakatų 
•net gavęs mušti nuo klebono 
(kas jau, žinoma, nei klebonui 
g'arbts nedaro). 

Įstabu- kad prie tokių aplin1 y- 

bių dar ir pelno, sakoma, apie 
$150.00 padaryta. Išmintingiau 
visą reikalą vedant, butų padary- 
ta bent $500.00. 

'Tikimasi- 'kad tūlam laikui čia 
apsigyvens p. M. Petrauskas. 

Vietiniai chorai jau tuo tikslu 
ir susirinkimą laikė. Butų la- 
bai gerai. Pyteris. 

[Meldžiame pranešti p. Pe- 
trausko tikrą antraša, ar pats 
teiksis atsišaukti. Yurime jam 
laišką. Red.]. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Šerno ir Neprigulmybėms Fon- 

dams. Lapkričio 4 d.> bažnytinėj 
svetainėj atsibuvo teatralis per- 
statymas, kuri ~,ureiigc vietinė 
144-ta Tėvynės Mylėtojų Drru- 
gijos kuopa. Lošė "Grafas j-ai- 
i.iiečio bernu"'. 

Žmonių prisirinko skaitlingas 
būrys — ir ne tik jaunimas. 
Amsterdame noriai lankosi j to- 

kius va'rarus ir senesni žmonės. 
Atvirai pasakius, šisai vaka- 

rėlis galėjo dau^ geriau pasisekti. 
Rodos, didžiūnu nenusisekimo 
•priežasties bus kad ne- 

kurie lošilkai netinkamai išsida- 
lino sau iolcs4 —? ėmė to&as rfi- 

les- kurių atlikti kaip reik nega- 
lėjo. Iš geriaus sulošusių akto- 
rių galima čia pažymėti šiuos: 
J. Urbtlį, j. •Gaslką, p-les: Ciu- 
džinskaitę. B. Daumantaitę ir 
O. Juozapavičiūtę, ir taipgi S. 
Ambrasą. \ u 

Pertraukose buvo deklemacijų, 
kurias atliko p-le B. Kreivaitė 
(labai gerai) ir p. Lfllas; M. Žu- 
kauskaitės monblogaš yra taipgi 
vertas paminėjimo. P-nia Si- 
manavičienė ant pjano- o p. S. 
Simanavičius aiit smuiko dailiai 
pagriežė pertraukose? 

Pelno nuo šio vakarėlio buvo 
apie $30 ir pusė' jo"" skiriama iš- 
leidimui L. Šerno" raštų, o kita 
pusė Lietuvos Nėprigulmybės 
Fondui. 

Minėdamas apie nekuriu rolių 
nenusisekimą, nenoriu tų lošikų 
niekinti: vyrai, be abejonės, sten- 

gėsi kuogeriausia, kaip galėjo, 
bet neišėjo taip, kaip jie norėjo. 
Iš to reik pasimokinti- kad ne bi- 
le vienas bilc fcolią rolę gali at- 
lošti, ir todėl tokių nereik imti. 

Mylintis Teisybę. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Lietuvių knygynas. Lietuvių 
knygynas* buvusis pirmiaus prie 
112 X. Green st., dabar tapo 
perkeltas po nu m. 851-853 llollins 
St., £<ur bus lietuvių svetainė. 
Knygynas išnaujo gražiai su- 

tvarkytas ir atdaras visais va- 

karais, išskyrus pirmadienius. 
Bet lankytoju, kaip ir pirmiaus, 
matyt labai mažai — kaip ant 

vj&stų. mis pai:1;v. Vieliniai 
lietuviai turėtų daugiaus lanky- 
tis ir naudotis knygomis ir laik- 
raščiais, vieton ant šiaip kokių 
•niekniekių laiką praleidus. 

Šio knygyno palaikymui buvo 
surengtas vakarėlis. Svečių bu- 
vo apie šimtas, bet naudos buvo 

kaip iš penkiųdešimtų. Mat kai 
nėra svaigalų tai ir biznio ne- 

būva. Vakaro programo čia 
neminėsiu, nes jau senokai (per 
4 sąvaites) kaip tas atsitiko. 

LjicUuviai- (d^ugtf'j.is rūpinki- 
tės savo ir kitų apšvieta. 

Knygų Tarnas. 

PITTSBURGH, PA. 

Netikęs užsilaikymas. Lapkri- 
<;ia ii d. Šv. Kazimiero parapijos 
buvo rodomi Ikrutami -paveikslai, 
"Iš Rusijos Revoliucijos"; 1915 
metu ir dabartiniai Rusijos va- 

dai, kareiviai, miestai, karė ctc. 
Pora gražių daine.ių buvo sudai- 
nuota per p-lę Puidą, pijanu ly- 
dint kitai jos seser'ai. Buvo 
rodomi du perstatymai. Pirmas 
nuo 6 vai. vakare- n antras pir- 
mam pasibaigus. 

Paveikslai buvo rodomi 7-se 
dalyse. Aiškino paveikslų turi- 
nį vietinis klebonas, kun. J. Sut- 
kaitis. Publikos ant pirmo per- 
statomo buvo su\ irš 600 ypaty. 

Ant pirmo perstatymo buvo 
daugybė žmonių iš Pittsburgo 
apielinkės suvažiavę. 

T i'k gaila, kad buvo taipgi ir 
prisitraukusių rudžio ir degtinės; 
— ypač tarp '•kliubiečių''; kai 
tas gėrymėlis apšilo jų magazi- 
nuose, tai pradėjo neramiai už- 
silaikyti : nekurie pradėjo švilp- 
ti, o kiti kojomis d žigą šokti, ki- 
ti vėl balsais tarp savęs disku- 
suoti. 

Yra čia dar taip vadinami Pe- 
•kiai (Paokey gang), Solio jau- 
nimas. Šita "gengvė" papras- 
tai turi negeriausį van'ą. Tą 
vakarą jie tai ir patvirtino. At- 
vykę ant antro perstatymo- tie 
''Pekiai,' matyt, susiorganizavę 
jiš kulno, įpifriifausia nugrudo 
nuo durių komiteto narius ir 
įsigrūdo svetainėn uždyką- kai 
bulių krūva. O laike rodymo 
paveikslų trukšmą kėlė savo ne- 
ramiu užsilaikymu. 

Tok*s puslaukinis šitų vyrų 
užsilaikymas daro jiems gėdą. 
Jie turėtų raistuose, o ne tarp 
civilizuotų žmonių eit linksmin- 
tis. Pekių Korespondentas. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Petrausko koncertas. Noriu po- 
rą žodžių tarti apie koncertą, 
surengtą per Dailės Mylėtojų 
Draugiją ir atsibuvus] 10 <1. lap- 
kričio. 

1 

Kiek teko patirti- finansiškai 
tasai koncertas nepasisekė ir 
draugija, sakoma, turės nuosto- 

lių. Bet (koncertas atsižymėjo 
savo įvairumu. Pirmu kart de- 
troitieėiai turėjo progą išgirsti 
Miką Petrauską dainuojant. 

Koncerto programas, kaip jau 
minėta- buvo jvairus ir turtingas. 
Kas link gi jo atlikimo, tai gali- 
ma butų pasakyti dvejopai: ma- 

tuojant tikrai artistiškos kritikos 
mastu, galima butų pasakyti- kad 
tik maža programo dalis buvo at- 
likta gerai. 

Beile geriausiai buvo atlikta 
smuiko solo per p. Bernard 
Krost, dar jauną- bet matyt ta- 

lentuotą vaikiną, kuris tikrai gra- 
žiai atliko Mossenet'o Medita- 
ciją iš operos "Thais". I 

Miiko Petrausko geriausis nu- 

meris' mano manymu, buvo "II 
mio tesoro'' iš "Don Giovanni" 
ir duetas "Mielaširdyste." paties 
dainiaus kompozicija, atliktas su 

p. A. Sodeika. Kiti 'numeriai, 
nors techniškai atlikti gerai, ne- 

buvo vienok taip geri- kaip šiedu: 
balsas buvo silpnas, be jiegos, o 

p. Sodeika nors turėjo stiprų 
balsą, bet dirbtiną, be "šiltumo."' 

Iš kitų numerių geriausiai pa- 
sirodė maišytas kvartetas "Tė- 
vynė'" išpildytas per vietinius 
dainorius. Už tai vyrų kvar- 
tetas "Miegok saldžiai" išėjo vi- 
sai silpnai. Vietinis TiMD. cho- 
rais geriausiai atfi'ko dainą 
"Paukšteliai mieU". 

Jeigu spręst u m pagal publiką, 
tai reiktu manyti, kad ji labjaus 
buvo užganėdinta p. Sodeika rie- 
kti Petrausku — pirmas mat 
turi daug stipresni balsą. Mū- 
sų publika mat dar neturi geros 
kritiškos nuovokos apie daina- 
vimą: užsiganėdina ne tiek bal- 
so dailumu, kiek jo stiprumu, 
kuris padaro didesnį įspūdį. 

Tokį įspūdį išsinešiau iš mi- 
nėto koncerto, l'et vistiek rei- 
kia tarti Dailės Mylėtojų Drau- 
gijai didelį ačių už šito kon- 
certo surengimą* nes iki šiolei 
dar neteko lygaus koncerto gir- 
dėti Detroite. K. 

IŠ CLEVELAND. OHIO. 
Visokios žinios. Spalio 21-26 

d. SLA. surengta "Apdraudos 
savaitė", užsibaigusi .26 d. .spa- 
Jio prakalbomis. fj prakalbas 
buvo kviesta Dr. Baltrušaitienė, 
SLA. vicepirmininkė, bet ji 
atsisakė patarnauti savo organi- 
zacijai- tad kviesta p. Živatkaus- 

jkas iš Scrantono, kuris, atvykęs, 
ir -pakalbėjo. Žmonių prakalbo- 
se buvo apie 200 su viršum. Už 
"Apdraudos Savaitės" SLA. kuo- 
pai prisieis, turbut, dar šis-tas 
primoikėti. 

Spalio 21 d. buvo Liet. Mo- 
terių Progr. Susivienijimo pra- 
kalbos- kuriose kalbėjo jau virš- 
mimėta Drė Baltrušaitienė, — 

apie sufragizimi, socializmą, ai- 
doblizmą ir kilus "izmus". Po 
prakalbų buvo dekliamacijų ir- 
tarsi sufragizmo pajuokimui, ant 

pagrindų išleista sufragistė — su 

j monologu ir nusmukusiomis pan- 
čiakomis. Turėtų jau nors sa- 
ve apsižiūrėti, ant scenos iš- 
einant, nes koks plynis tokių 
sufragisčių norės. 

Už dienos prieš .šias prakalbas 
''sufragistės" pranešė "Apdrau 
dos Sąvaitės" rengėjams, kad pas 
jas kalbės SLA. vice-prezidentč- 
Drė Baltrušaitienė, tai ji gal ir 
apie SLA. sutiks pakalbėti. 

Komisija didžiai nusistebėjo' 
tai išgirdus: čia nuo SLA. pra- 
kalbų atsisakė, o čia SLA. \ice- 
prezidentč atvyksta kalbėti so- 
cialistu LMPS. prakalbose, ku- 
rios lyg tyčia surengtos tuom 

pačiu laiku- kad užkenkti SLA. 
"Ajdraudos sąvaitei". 

Visgi komisija nuėjo pas vice- 
prezidentu prašydama, ar nega- 
lėtų ant rytojaus pakalbėti ir 
apie SLA., kuriame ji užima 
viee-prezidento vietą. Bet kur 
tau! "Negalima, negalima" — 

atsisakė Drė Baltrušaitienė. 
Negalima, tai negalima. Ap- 

siėjo ir be jos. P.et visgi keista, 
kad SLA. centre užima urėdus 
toki žmonės, kurie Susivienijimui 
atsuka užpakalį. 

"Dirvoje", kurią nuo tulo lai- 
ko vedė "vyčiai", dabar vėl Įvy- 
ko permainos. Įvykus permai- 
noms, vietinis kunigėlis pradėjo 
iš sakviklos vėl tą laikrašti ata- 
kuoti. Kas iš to bus, vėliaus 
pamatysim. 

«..ia gyvuoja Teatrališkas Cho- 
ras. 'kuris savo konstitucijoj turi 
paragrafą ir apie priverstiną iš- 
pažinties atlikimą. 

To paragrafo nuo senai jau 
nepildyta- nes dailės draugijai 
svarbus yra geri balsai, o tikybos 
reikalai — tai tikybinių draugi- 
jų reikalas. Bet pastaruoju lai- 
ku j Choro pirmininkus pateko 
ypata, kuri tankiai klebonijoj 
lankosi ir nuo klebono įsakymus 
noriai priinulinėja. 

Nei iš šio- nei iš to pirminin- 
kas staiga pakėlė Chore tą para- 
grafą apie priverstiną išpažinties 
atlik,imą. Kilo trukšmais". Iš 
choro nutarta' prašalinti visus, 
kurie to paragrafo nėra išpildo. 

Tokiu budu iš choro išstojo 
daugelis veikliausių jo narių. 
Tas> žinoma, chorui ant sveikatos 
išeiti negali, nes choras yra dai- 
noms susitveręs, o ne misijų 
varinėjimui. 

Čia buvo pradėta kalbėti apie 
pastatymą lietuvių svetainės- bet 
dalar ir vėl aprimo. Vertėtų 
atnaujinti, nes lietuviai kas sa- 

vaitę išmoka pa $50-$fa> už 
svetaines. 

Vietinė T.MD. 20-ta kuopa 
nutarė surengti valkarą I.. Šerno 
raštų išleidimui. Iš kuopos iž- 
do paaukauta taipgi $25.00 Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondui. 

Juozas Prūsas. 

Žinios-Žinelės. 
Wcstville, 111. 

«=> Klebonu j vietinę lietuvių parapiją paskirtas kun. A. Dė- ksnis, pirmiaus buvusis Spring Valley. Buvusis \\"estvilles kle- bonas tapo iškeltas į Spring YaN 

Ercoklyn, N. Y. • 

= Mirė Jurgis Matulevičius, vienas iš senų Amerikos lic- vių ir Brooklyne plačiai tarp savo viengenčių žinomas. Ve- lionio duktė yra ištekėjusi ui Dr. Misevičiaus, Brooklyne. 
I 

Pittston, Pa. 
= Pittstono pricmiestyj, vadi- 

namam Sebastopoliu kalbama 
apie sutvėrimą "nezaležnos" pa- rapijos. Lietuvių čia yra apie 

šeimynų. Sumanytojai, sako- 
ma, kalba apie parsikvietimą ii 
Scraintono tulo "lkun." Petjro: šiauš. 

Waterbury, Conn. 
-= Lapkričio 4 d. vietiniai so- 

c'/alistai JpasikvieĮtė ''draugą'1 Šmelstorių iš So. Bostono ir sn- 
rengė prakalbas, bet policija ne- 
prileido 11* liepė publikai skyrs- 
tytis. Tūlas "didvyris" Vincas 
Jovfaiša (ar Jonušas) sušuko: 
"Į peklą" su Amerika". Policija 
paėmė iį, ir dar tris norėjusius už iį užstoti. Antrytojaus Jo- vaiša teisme gavo už savo kvailu- 
mą 6 mėnesius kalėjimo, o jo 
draugai: P. Maxe (suprask, 
Maksimavičius), P. Kražius ir 
vienas italas po mėnesį kalėji- 
mo ir $5.00 bausmės, apart teis- 
mo kaštų. 

Adamsburg, Ps. 
= Tūlas Y. Martinaitis, išė- 

jęs iš saliuno. spalio 28 d., ant 
vietos pasimirė. Sakoma persi- 
gėręs Jokių giminių nepaliko 
čia, — graborius lavoną ipa- 
siėmė pas save. 

'Esthampton, Mass. 
| =' Vietinis Xeprigulmingas 
lietuvių 'kliubas, šio mėnesio pra- 
džioje sutvėrė ko-operatyvę bend- 
rovę įsteigimui niėjsinyėios ir 
grosernts. Pradžiai sud ta 
$720.00 kapitalo. To".»iu budu 
lietuviai mano gauti pigiaus įvru- 
rius produktus, kurie dabar bai- 
siai brangus yra. 

San Francisko, Cal. 
—■ J. Boli'iiskui, kuris esąs 

vienintelis šiame mieste lietu- 
vis, užlaikantis savo dirbtuve 
(kalvę) ir samdo darbininkus, 
pasitaikė nelaimė. .\Iašina nu- 
kirto jam ranką jo locr.oj dirb- 
tuvėj. 

Shenandoah, Pa. « 

= Girdėtis, kad V. Šilakis, bu- 
vusis leidėjas jau mirusios "Dar- 
bininkų Vilties'", mano vėl ją at- 
gaivinti, korporaciją tam tikslui 
sutverus. 

Lavvrence, Mass. 
— Lapkričio 5 d. Jonas Krau- 

čiunas, susiginčijęs smuklėje su 
Iztd. Kavaliausku, nuvėrė ji pei- 
liu. Kavaliauskas už B valandą 
mirė. Ginčai, sakoma, kilo to- 
dėl, kad vienas iš i 11 esąs karš- 
tus katalikų parapijos Šalininkas 
(Kriaučunas), o kitas (Kava- 
liauskas) buvęs "nczalic/.nos" 
parapijos šalininku. Ginčai esq 
kilo del tikybos ir užsibaigė 
žmogžudyste. Abudu yra vedę 
vyrai: Kriaučunas turis 4 vai- 
kus, o Kavaliau.-kas vieną mer- 
gaitę. žmogžudys kalėjime. 

New Britain, Conn. 
= Mažas vaikinas, J. Radze- 

vičiukas, susirinko ,-au 15 centų, 
laikraščius pardavinėjant ir sa- 
vo šituos uždirbtus centus pa- 
aukavo nukentėjusiems nuo ka- 
rės lietuviams sušelpti, per ie- 
tinj Lietuvių Central. Komiteto 
skyrių. Geras iš jo vaikinas ir 
geru žmogum ir lietuvių išaugs. 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Julės Verno veikalas, "Vė- 
liavos Akyvaizdoje," išver- 
stas Lietuvių kalbon. Kaina 
$1.00. Tuojaus užsakymus 
siuskite į "Lietuvos" Admi- 

I .* 
į nistraciją: 
| 814, W. 33rd. St. Chicago I»l. 



Apžvalga. 
True trantlation fited witli the postmaster 

«Chica(o, III:; the 2l*t day of Novembcr; 
!/, reon^'ed i>y the act of October 6; 

1917. 
NAUJA REGISTRACIJA. 

Wa.->hingtono vakižia išleido 

paliepimą i*naujo perregistruoti 
visus vyrus kariškojo špižiaus. 
Tas turi buti atlikta laike dvie- 
jų mėnesių laiko. Kitoj šio nu- 

merio vietoj skaity Lrjai ras pla- 
tų paaiškinimą apie šitą naują 
registraciją. 

jCia gi norime duoti lie- 

tuviams keletą svarbių ■patarimų. 
Pirmiausia, lai kiekvienas skai- 

tytojas ži-no, kad šisai naujas 
valdžios žingsnis yra daromas 
ne tani, kad žmones slėgti, bet 

tam, kad teisingai pastatyti kiek- 

vieną vvrą ir kiekvieną šeimyną 
jam tinkamoj viet »j. Valdžia 
daro ta*, kad ji iškalno žinotų, 
kiek ir kok>ų vyrų yra ne ti'k ka- 
rikai tarnystei, bet ir pramonei, 
išdirbystėms, kurios šioje karėje 
yra nemažinus svarbios už pa- 
čius kareivius. Valdžia stenęia- 
si pirmiausiai imti 'kariumenėn 
tiktai tokius, kunie lengviau?* 
gali eiti, 'kurių paėmimas nepa- 

darytų vargo ir sunkenybių jų 
šeimynoms. Siuo žvilgsniu šios 

šalies valdžios rūpestingumas 
yra daug didesnis negn bile ku- 
rios kitos viešpatijos Europoje, 
kur imta kareiviai tankiai l e jo- 
kio atsižvelgimo į jų šeimynišką 
padėjimą. 

Antra. — kiekvienas lietuvis, 

UĄsiregistravitsis 5 d. birželio 

1917 metų, arba turėjusis užsire- 

gistruoti. privalo dabar vėl užsi- 

registruoti išnaujo. Visi užklau- 

simai ppvato buti atsakyti afo- 

Kdtiutiškai teisingai, jeigu nori- 

te išvengti bėdos vėliaus. 

Trečia — męs ja" pirmiaus 
buvome nesykį patarę neklausy- 
ti jokių kurstytojų, kurie šiokiu 

ar kitokiu būda mėgintų sėti pa- 

sipriešinimu registracijai. 
Tie, 'kurie klausė jų laike \..r- 

ipc-s registracijos, šiądien tu; i 

\akaaijas kalėjimuose ir gailisi 
po lai k j. Ir d'.bar lai niekas 

neklauso jokių pakampinių ag> 

tatorių, bet lai teisingai ir no- 

riai išp'ldo tą, ko valdžia šiądien 
lauikia nuo kiekvieno ištikimo pi- 

liečio. 
Laike pirmos registracijos nie- 

kurie mėgino suvadžioti ^rastus 
Žmones, tvirtindami, buk ir so- 

cialistai galės buti paliuosuoti 
nuo kareiviavimo, pasiremiant 
"sąžinės priešingumu" karei. 

iMęs tuomet -rašėme ir dabar 

dar sykį atkartojame, kad ^pa- 
gulėjimas prie socialistų partu- 

ios visai nepaliuosuoja nei nuo 

registracijos nei nuo kareivia- 

vimo ir todėl tokių pasakų visai 

nereik klausyti, nes jos galt žmo- 

nėms tik užkenkti, o jokio gero 

iš to negalima tikėtis. 

Dėlei "sąžinės persitikrinimų 
yra paliuosuojami Viktai tie, u- 

,rie dar gegužio metH 

ZgZ&r o —5 Rink- 

la rankon imti. 

(Pagalios męs P-T' * 

šiems mus.. skaitymams .r abe 
* 

; Sos šalies lietuviams^ but. 

ištikimais šiai šalK. ir v.sa.s _ga- 
mais bodais prigelbėt. ja. **r 

me sunkiame laike, kaipo tikriems 

bai mažutėlį nuosimU s« 

žmonių. lietu™, j*^ ^ 
8S™ tST O vienok męs girdi- 
me kad Amerikcs lie.uv.ų ge- 

rl5\ardas tapo snterštas^o- 
gon švieson pastatytas P 

himą kvailų agitatctf.ų. aktu PJ- 
vokiškų neišmanei... 
vyriu." kurie tankiai myli >»- 

imonelius bėdon įstumti, bet 

patįs -niekados ner.z.kuo,a )k. 

šti savo kailio pavojun. 
Nw» tokios rūšies žmonių 

laikykitės ištolo. Jie nėra ne. 

1' nei šios šalies pneteliai. 
Kaizeris yra vienatinis amogus, 

Sto turi tiesų pavadint. ,uos 

savo draugais. 

'KARŽYGIAI". 
Bolševikai viešpatauja Rusijoj. 

Puikus "karžygiai" jie yra.—ir 
kokį drąsus! Nuo vokiečiu jie du- 

l'.no, net culkės stulpais į padan- 
ges i ėjo. Bet užtai moterims i 

"Mirties Batalijono" ir nesuaugu- 

siems jaunikaičiams iš kadetų mo ; 

feyklų jie gabiai .-Jcerdynes suren-j 

gė ir galabino juos su viduram- 
žių žiaurumu. Maskvoje ramių gy- 
ventojų namus išgriovė, senovės 
istoriškus paminklus išnaikino— 
k\ailios galvos mat nemokėjo kur 
reik kanuolėmis -pataikinti. Pui- 
kus ir drąsus jie "karžygiai''! 

Ir laisvės jie mylėtojai ir žmo- 
įtiių drangai. Petrograde pirmiau- 
siai uždarė visus laikraščius, o vi- 
sas spaustuves konfiskavo (Jie 
yra ekspertai konfiskavime— paė- 
mime to, ka.s kitam priklauso). 
Konfiskavo ne tik atžaga- 
retviškns laikraščius, bet visns, 
kurie nepučia bolševikų dudon. 
Tas pats yra Maskvoje. Nieką* 
neturi tiesos išsižioti prieš ši- 
tuos politiškus padaužas, knrie 
vardan žmonių stumia vi>ą šalį 

Į prapultin. 
Ir kas jiems apeina Rusijos 

įt?.ut.! Trockis*—tasai žydelis, kuris 
|dar nesenai Nevv Vorke trankėsi, 
aiškiai pasakė, kad bolševikai 
griebsis Prancūzija; tcrroro (bai- 
senybių) priemonių, jeigu tas bus 
tclkalingas išsilaikymui galybėje. 
Leninas—tasai neabejotinas kaize- 
rio agentas—likęs diktatorium, 
pavžrto despotu aršesniu už cariš- 
ik.-jją valdžią. Jis ir Trockis—ir 
gauja jo sėbrų — tai jau visa 
Rusijos tauta. Žmonės šiądien Rti- 
sijoj neturi ir dešimtos dalies tiek 
laisvės, kiek jie piriniaus turėjo, 
fie žmonių vardu žmonių kraujo 
jau 100 syk daugiau praliejo negu 
verčiant caro valdžią. 

i Kraujas jau upėmis teka Rusi- 
jrj. Ir galo dar nematyt. 

Taip visuomet būva, kada de- 

magogai. avanturisfai ir jiems pa- 
našus užsirioglina ant viršaus. 

Rusijoj baisus dalykai darosi 
kasdien. Vienok galima tikėti, kad 
tas nebus ilgam. Žmonės turės 
atsiek yti akįs, nes, anot tos pa- 
tarlės, galima nekuriuos žmones 
visada apgauti, galima visus žmo- 
nes kaip 'kada apguti, bet negali- 
ma visų žmonių visada kvailinti. 

Ir kuomet Rusijos žmonės iš- 
simaudyt tų demogogų surengto- 
se skerdynėse, jie nušluos tuos 
Trockius ir Leninus ir jųjų visą 
kliką, kad jų nei ženklo neliks. 

Taip, jie tik valandos "karžy 
Igl'"'. Rusų tauta dar atgaus s^- 

vo sensą. 

LIETUVIŲ CENtfRAS IŠSI- 
KĖLĖ IŠ PETROGRADO 
Lietuvių politiškas centras, iki 

š-.olei buvusi $ Petrograde, išsikėlė 
* oronežan, piet-rytrnėn Rusijos 
daliu. Centralinis lietuvių Komi- 

I trtas ir lietuvių Tautines Santa- 
ros organas "Santara'*, kaip pra- 

Itvšama rugpjučio 27 <1. (9eno ka- 
lendoriaus) keliasi Yoronežan. 

Apie tą laiką, kaip pamename 
pradėjo gręsti Petiogradui pavo- 
jus nuo Rygos fronto. 

Lietuvių Centras, persikėlęs t 

Voronežą, laimingai išvengė ir tų 
baisenybių, kurias dabar bolševi- 
kai Petrograde surengė* 

IŠ- CENTRALIO KOMITETO 
VEIKIMO. 

Pereitame mėnesyje Raudona- 
sai Kryžius pranešė Central. 
K-tui gavęs laišką nuo Amerikos 
ambasadoriaus, Rusijoje* jog ga- 
lima pasiųsti po $25.000 kas mė- 
nuo per Centralį Komitetą Pet- 
rograde, nukentėjusiems del ka- 
rės, Lietuvoje. 

Pastaruoju laiku gauta is YVash- 
ingtono žinia, jog pirmutinė su- 
ma jau pasiusta. 

Nauja Registracija. 
ATYDAI VISŲ UŽSIREGIS- 

TRAVUSIŲ. 
Kaip buvo pi i^iiaus pranešta, 

visoj šalyj yra daroma nauja re- 

gistracija visjit vyrų kareiviavimo 
amžiuje. 

Provos. Maršalas generolas 
Crowu išleido naujas taisykles 
sulyg to, k :n ta nauja registraci- 
aj turi būti padaryta. 

Pirmiausiai atkreipkite atydą į 
tai, kad visi iki šiolei išduoti per 
Lokal Exemption Board" arba 

."District Board" Tarybas paliuo- 
savimai yra panaikinti. Visi vi- 
rai, gavusie tokius paliuosavimus 

į turi iš>naujo užsiregistruoti su- 

lyg naujo 'budo. 
Žodžiu saikant, visi užsire^'stra- vusie pirmiaus vyrai—ar j u: pa- 

liuosuoti ar ne,—turi iš naujo už- 

siregistruoti, jeigu jie dar nėra iki 
šiolei pašaukti kariumenėn. 

Šita nauja registracija nereiš- 
kia- kad vyrai kurie pirmiaus 
gavo paliuosavimą, dabar jau jo 
negaus. Valdžia nori tik kitokiu 
udu sutvarkyti jaunus vyrus tin- 

kamus kareiviavimui; tik nekn- 
riuose atsitikimuose pirmiaus iš- 
duoti paliuosavimai gali buti pa- 
naikinti. 

Šitie nauji padavadijimai pa- 
naikina visas iki šiolei buvusias 
registracijas. Iš to išeina, kad 
kiekvienas vyras dabar yra taip 
kaip ir visai nesiregistravęs ir 
turi dabar išnaujo registruotis ir 
atsakyti ant naujų klausimų, ku- 
riuos valdžia nauju btidu sutaisė. 

Penkios kliasas. 

Naujas būdas registracijos pa- 
dalins visus vyrus j penkias klia- 

:sas. Vyrai iš pirmos kliasos bus 
(pirmiausiai šaukiami kariuinenėn. 
Kada išsibaigs pirma kliasa, tai 
bus šaukiami vyrai iš antros klia- 
sos, pasiktii iš trečios ir 1.1.. 

Žemiaus dar sykj atkartojame 
tų kliasų su-rašą jau galutinėj jo 
formoj, kad kiekvienas žinotų, 

(kurion kliasoti jis galės priklausy- 
ki. 

KLIASA I. 

(a)—Pavieniai vyrai, neturinti 
nieko užlaikyti.v 

(b)—Vedusieji vyrai (arba naš- 
lys su vaikais), kurie yra papratę 
savo šeimynas palikti be užlaiky- 
mo. 

(c)—Vedusieji vyrai, kuriems 
užlaikymą duoda žmona. 

(d)—Vedusieji vyrai (arba naš- 
liai su vaikais), kurie nedirba 
tr.audingo darbo, ir 'kurių šeimy- 
įos užsilaiko iš pašalinio ] eino, o 

ne iš jų darbo. (Tas palies tur- 

tuolius, gyvenančius iš kapitalo). 
(e)—Neišlavinti farmų darbi- 

ninkai. 

(f>—Neišlavinti industrijos 
(pramonės) darbininkai. 

Registrantas, t. y. užsiregistra- 
vusi'9 vyras, kuris nepaduoda jo- 
kių išsikalbėjimų nuo kareiviavi- 
mo. 

Registrantas, kuris neatsakys, 
neišpildys ir nepriduos valdžios 
nustatytų klausimų ir -linkui ku- 
rio nėra priduota 'arybai jokių iš- 
sikalbėjimų nuo kareiviavimo. 

Visi registrantai, kurie nė.*a 
'.priskirti prie jokios kliasos šiame 
Į surašė. 

NEMUNAS. 
Senai Nemuns teka, senai jis banguoja, Jis žino kaip broliai lietuviai dejuoja. Nuo senos gadynės iki šiojo laiko, 

Kiek ašarų, kraujo jan plaukė be saiko. 

Dajug Nemunas maf5 ir daug jis girdėjo, Kiek broliai lietuviai skausmu iškentėjo. Sunų kirk gerųjų už brangią tėvynę, Pražuvo, ką narsiai ligšioliai -ją gynė... 

Tu, šniokšti, alsuoji lyg tai nusiminęs. 
Ar gi ir tau sunku ant šaltos krutinės. 

Ar jauti tu brolių vargtis — 

Ar matai savosios tautos nupuolimą?.. 
IT u vargšų lietuvių senasis tėveli, 

Vargus 'kur į jūres giliai nuskandini. 
Lietuvius tėvynę mjdėt išmokini. 

Sizran, Rusijoj. Kar. tuoa. Jurgailis 

II KLIASA. 
'(a) Vedusis vyras su vaikais, 

arba tėvas vaiky, 'pasilikusiu be 
mgtinos, jeigu toikia žmona, ar 

vaikai, arba našlaičiai be moti- 
-t 1 

nos gali turėti užlaikymą ir be 
vyro arba savo tėvo darbo, pa- 
vyzdžiui, jeigu yra> kiti tikri šal- 
tiniai jų užlaikymui (išskyrus 
/įenok iš to uždarbius arba ga- 
limus uždarbius žmonos) ir jei- 
gu lokio registranto paėmimas 
kariumenėn nepaliktų jo šeimy- 
nos be užlaikymo. 

(b)-—Vedusieji vyrai be vaikų, 
Ikurie [vyrai] yra kokiame nors 

1 audingaime užsiėmime, bet kurių 
žmonos turi užlaikymą ne vien tik 
iž tokio vyro darbo, bet gali pa- 
čios užsilaikyti, nes yra išlavintos 
kokiam nors speciali šikame" daibe, 
kurį jos gali fiziškai atlikti ir 

kuriame jos dabar tarnauja, arba 

kiirj jos tuojaus gali gauti ir iš 
kurio jos gali be vargo ir žmoniš- 
kai save užlaikyti. 

(c)—Reikalingi išlavinti fartnij 
įdarbini rakai reikalinguose žemdir- 

bystės užsiėmumuose. 
(d)—Reikalingi išlavinti pramo- 

nės darbininkai reikalinguose pra- 
monės užsiėmimuose. 

III KLIASA. 

(a)—Vyras su po-vaikiais (po- 
snniais, po-dukrėmis), turintis kas- 

dieniniu darbu užlaikyti šeimyną 
(b)—Vyras su senais, silpnais, 

arba nesveikais tėvais ar seneliais 
kurių užlaikymas priklauso nuo 

jo kasdieninio darbo. 
(c)—Vyras su broliais ar sese- 

rimis, kurios negali savęs užsilaiky- 
ti be kasdieninio darbo savo užlai- 

kytojo. 
(d)—Pavieto ir miestų u r ed n in- 

kai. <j i 

(e)—Augštai išlavinti ugniage- 
siai ir polięmonai, esantieji ma- 

žiausiai tris metus miesto tarnys- 
te j e. o. j 

(f)—Reikalingi muitinvčių kler- 
kai. j; į 

(g)—Ypaios Reikalingos krasos 
veikimui. 

(h )—Darbininkai-specialistai, rei 

kalingi Su v. Valstijų arsenaluo- 
se.. 

(i)—Ypatos, reikalingos Su v. 

YaJstiių tarnvstoje. 
| (j)—Reikalingas asistentas, an- 

|trarankis arba samdytas niane- 

įdžierius reikalinguose agrikultū- 
ros užsiėmimuose, 

j (k)—Reikalingas augštai spe- 
cializuotas technikas arba me- 

chaniškas ekspertas reikalingame 
pramonės užsiėmime. 

(1)—Reikalingas asistentas ar- 

ba antrarankis manadžierius rei- 

kalinganie pramonės užsiėmime. 

IV KLIASA. 

i (a)—Vedęs vyras su žmona ir 

vaikais (arba našlys su vaikais), 
turintis daryti pragyvenimą ii kas- 

dieninio uždarbio, ir kuomet jokių 
kitu užtektinų į eigų jis neturi. 

I (b)—Jūreiviai, esantieji tarnys- 

tėje komercijinių laivų šios šalies. 

—Reikalingas vienintelis ma- 

nadžieriuoj antis, kontroliuojanti 
arba vedantis perdėtinis reikalin- 

game pramonės užsiėmime. 

v KLIASA. 

(a)__Uredninkas — Legisliatu- 
ros, Exekutyvio ar Teisminio de- 

partamento Suvienytų \alstijų, 
bile ktirios atskiros valstijos, teįi- 

lorijos, arba Columbia Distrikto. 

(b)—Reguliariškai ar legaiiškai 
išsventinti dvasiškiai. 

(c)—Studentai, kurie gegužio 
i3 d. I9i7i"netų, buvo klerika^ 

vipa/.intoj '•mokykloj. 
(d)—Ypatos Suv. Valstijų mi- 

litarėj arba laivyno tarnystėj. 
(e)— Svetimtaučiai priešai 

(Alien enemv). 
(d)—Čia: gyvenantis svetimtau- 

tis (nepriešas); 'kuris reikalauja 
paliuosavimo. 

(g)—Ypata pilnai netinkanti 
rr.ilitariškai tarnystei iš fiziško ir 

protiško atžvilgio. 
(h) —Ypatos > 1110rali.škai nettku- 

sios būti Suv. Valstijų kareiviu. 

(i)—Laianiucti laivų vedėjai 
(piliotai), tikrai esantieji savo spe- 
dališkumo tarnystėje, 

Narys gerai pripažintos religiš- 
kos sektos arba organizacijos, su- 

organizuotos ir gyvuojančios 18 d. 
gegužio 1917 m., kurios tuomet 
esanti tikyba arba principai ne- 

leisdavo savo nariams dalyvauti 
karėje bile kokioj formoje ir fcu- , 

rių tikybiniai .persitikrinimai ^ra 

|(Qot>rrtt<ii) 

PRIEŠ KALAKUTŲ DIENĄ. 
Kalakutas—tai visas pasaulis. Kaizeris taikydamas pilną saują prižadų, mėgina kalakutą prisivilioti taikon. Kita ranka parodo, ko kalakutas gali laukti, jeigu jis kaizerio viliojimų paklausys. 

priešingi karei arba dalyvavimui 
j^jc. 

* * 

Šitoj naujoj kliasifikacijoj yra 
paduota laArai daug klausimų, ku- 
rie po rodys išsyk, kur ir kam vy- 
ras geriausiai tinka. Atsakymai į 
ttV3 klausimus yra nesunkus, bet 
kiekvienas turi juos teisingai ir 
su atyda atsakyti. 

"Exemption Board" Toryboo 
turi išsiuntinėti klausimus į 20 

dienų. Todėl jie kasdien išsiunti- 
nės po 20-tą dalį savo distrikto 
vyrų. Visi atsakymai privalo buti 
atsakyti j 7 dienas laiko. 

Registracijos pradžia prasidės 
nuo lapkričio 20 d., bet tik kas- 
link nekuriu reguliacijų. Kita gi 
dalis reguliacijų įeis galėn nuo 

gruodžio mėnesio 15 dienos. 

NORI GRĮŽTI LIETUVON 
ANT LIETUVIŠKO LAIVO. 

Pirmame numeryje tik-ką pa- 
sirodžiusio naujo mėnesinio lark- 
iraščio vardu "Lietuvos Atstaty- 
mas'' — jį leidžia Lietuvos At- 
statymo Bendrovė — randame 
sekantį žingeidų straipsnį: 

* * 

"Ar manote karei pasibaigus, 
grįžti Lietuvon? Tenai jųs bu- 
site reikalingi, labjau reikalingi, 
negu Amerikoje. Rengitės ke- 
lionėn išanksto! 

Męs norime, kad mūsų sugrį- 
žimas Tėvynėn butų urnas, įspū- 
dingas ir iškilmingas. 'Todėl jau 
darome sutartį su viena laivų 
kampanija — ir kaip tik atsida- 
irys kelias į Lietuvą, parsamdv- 
sime visą laivą ir ant to laivo 
keliaus Amerikos lietuviai į Lie- 
tuvą!... 

Tai bus didelė ir iškilminga 
ikelionė: męs gabensime nuvar- 

ginton musų tėvynėn naujas spė- 
kas, naują galybę, kuri žymiai 
prisidės prie Lietuvos atstaty- 
mo darbų! 

Kas norite keliauti ant to lai- 
vo Lietuvon, tai pasiskubinkite 
jau dabar užsisakyti vietą — juo 
greičiau užsisakysite, tuo geresnę 
gausite vietą. Vėliaus užsisa- 
kant, galite netekti progos ke- 
liauti ant Lietuviško Laivo! 

Užsisakydami tla'bar, prisiųs- 
kite $10.00 (rankpinigių už kiek- 
vieną laivakortę, ir atsiminkite* 
kad tie rankpinigiai bus pri- 
skaityti prie laivakortės. O 

jei pasitaikytų kad negalėtu- 
mėt keliauti, tai rankpinigiai bus 

sugrąžinti. 
Rengkitės į kelionę, — Lietuva 

Jųsų laukia! 

P a s i s k u b i n k i t užsisakyti 
vietas ant Lietuviško Laivo ir 

prisivokite rankpinigius į Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovę, nu- 

rodymai, kokioje kliasoje mano- 

te keliauti — pirmoje, antroje, 
ir trečioje. 

Jau laikas dabar užsisa- 
kyti vietas — nereikia vėlin- 
ties!" 

Minėto laikraščio ir bendro- 
vės adresas yra sekantis: Litli- 
įanian Develo^ment Corporation, 
J20 Fifth ave.. Nevv Fork Citjr. 

margumynai. 
MANO, LIETUVAI NEPRI- 

GULMYBĖ NETIKTŲ. 
C a m p S h c 11 o n, \V a s h.— 

Gcrh. Redakcija: — Pastariai- 
siais laikais daug atsirado tarp 
lietuviu visokiu Vagi t altorių už 

neprigulmingą Lietuvą. \*isi tie 
agitatoriai daugiaus nieko nepasa- 
ko, «kiiip tik gauti Lietuvai nepri- 
gulmybę, ir viskas. Bet ar joje 
galės žmonės ramiai gyventi, ar 

ne — to jie nepasako. Ir ar Lie- 
tuva, gavus neprigitlmybę iš- 
plauks į viršų ir pastos tvirta 
viešpatija, ar gal ir pražus am- 

žinai — tas taipgi jiems negal- 
voje. , 

Jie, turbui, sau taip mano: Xa, 
kaip Lietuva gaus neprigulmybę, 
tai dar ir aš galiu įsisukti j ko- 
kius mvnisterhis, ar senatorius 
| Panašiai kalbėdavo ir apie tuos, 
kurie andai lietuvius ragino prie 
amatų- profesijų ir apšvietos. 
Ir tuomet sakydavo: '"Mano tė- 
vai vyžose buvo, tai ir mano 

vaikams nereiks j "ponus" virs- 
ti — ponais gali buti tik len- 

(kai, žydai ir vokiečiai, o mums 

prasčiokėliams Dievo paskirta 
prasčiokais ir pasilikti. Bet jau 
dabar taip nekalba. Red). 

Vyručiai! Palaukite tvėrę 
tvoras neprigulmingai Lietuvai. 
Įeikite į Lietuvos vidų, o paro- 
dysiu, kaip galite Lietuvą per 
neprigulmybę pražudyti, o po- 
draug ir savo kailius įkišti. 
Stai, tik klausykit! 

Pirmoje vietoje męs žinome, 
ikad Lietuva pirmiausia turėtų 
užtraukti paskolą, o paskola tik 
tada galima, kada šalis yra ge- 
boje tvarkoje, o gera tvarka gali 
buti titk tada, kada šalies gy- 
ventojai stovi visi už vieną, o 

vienas už visus. 
Ar yra taip su lietuviais? 

Lietuviai išsidalinę į neapkenčia- 
mas vieni kitų partijas. Laimė, 
kad jie neturi neprigulmybės, nes 

jeigu turėtų, tai išsimuštų, iš-' 
sipjautų- išsiareštuotų ir išsižu- 
dytų tarp savęs. Gavus nepri- 
gulmybę, tos partijos išmėgintų 
savo jiegas, ir kas daugi aus iš- 
muštų. daugiau s išskerstų ne- 

kaltų žmonių, ta partija ir val- 
dytų šalį. 

Takioms skerdynėms esant, 
Lietuvos kaimynai greit galės tą 
širšių lizdą išdraskyti ir tarp sa- 

vęs Lietuvą išsidalinti. Tada 
Lietuvai ir amžinas galas. Pa- 
žiūrėkim į Albaniją — Ikas ten 

darėsi? Vargas, skerdynės. Tas 

butų ir su Lietuva. 
Man rodos, ar negeriaus bu- 

tų- kol-kas išgavus Lietuvai 
įuoplačiausią autonomiją po prie- 
žiūrą kokiojs nors viejšpatijos, 
kuri bėdoje galėtų sušelpti ir 

x>draug besipešančius sutvanky- 
i. A. Kaunas, bepartyvis. 

Nuo redakcijos. Dedame šitą 
raštelį, matydami, kad autorius 
turi gerus norus, nors su jo nuo- 

mone visai nesutinkame. Jo 
įtarimai, buk "agitatoriai" atsi- 
žiūri tik į savo locnus išrokavi- 
mns, jog galėsią buti ministe- 
riais, a'r senatoriais — yra visai. 

nidkuom neparemtas, ncliogiškaa 
ir- matomai, ištruko jam iš lupų 
visai nenoroms. 

Kiti išvedžiojimai bent turi 
šiek-tiek logikos, tačiaus nėra vi- 
sai pertikrinanti. Raštelį deda- 
me, n-cs- kaip minėta; tikime į 
rašėjo gerus norus sulyg Lietu- 
vos ir dar todėl, kad duoti pro- 
gą kitiems skaitytojams pasakyti, 
ką jie apie tai mano. 

GALIMA. 
R oc k f o r d, III. — Gerb. Re- 

dakcija: — i Norėčiau žinoti, 
a-r dabar galima užsaikyti jūsų 
laikraštį "Lietuvą" j Rusiją ir 
kiek kaštuoja metams. 2) Taip 
pat norėčiau žinoti, ar Tamis- 
tos siunčiate pinigus į Rusiją ir 
kokia dabar yra vertė rublio. 
Jei tamistos nesiunčia te pinigų, 
tai prašau nurodyti, per kur ga- 
lima geriausia siųsti. J. Banis. 

Atsakymas: 1) Taip, "Lie- 
tuva" dabar eina j Rusiją, tik de- 
lei sumišimo Rusijoj, ne visi 
numeriai gal nueina. Kaina už 
'Lietuvą," siunčiamą Rusijon, 
yra $3.00 metams 2) "Lietuva" 
neužsiima siuntinėjimu pinigų; 
galima siųsti per gerą ir rimtą 
banlką jųsų mieste. Rublio kur- 
sas dabartiniame laike yra apie 
r4 centų. Kursas mainos be- 
veik (kasdieną. 

LENKAI DAR VIS SAP- 
NUOJA. 

C h i c a g o, 111. — Gerb. Re- 
dakcija: — Europos lenkai ir jų 
"valdžia," — kokią jie ten turi 
Varšavoje —. deda visas jiegas, 
kad po karės gavus Lietuvą. 
Amerikos lenkai, kurie tulą lai- 
ką buvo inirimę del Lietuvos, 
dabar vėl pradeda seną giesmę 
giedoti apie Lenkiją "od morža 
do morža". 

Stai lenku tautiško susivieniji- 
mo organuose tūlas S. Zaklikie- 
\vicz, Częstakavo ubagų eilėmis 

i gieda užsimerkęs senovišką dai- 
Int'lę apie tai, kad. girdi. Lietu- 
va ir toliaus privalo Lenkijos 
laikytis, nesa Lietuvą su Lenki- 
ja jau ne vien tik kraujas ir Uni- 
jos galybe riša. bet net ir dva- 
sios bendrumas. 

Galas gi giesmės, lietuviu kal- 
bon ją išvertus- yra toks: 
"O priešas mint j tempia, kaip 

suvaidinus, 
O, saugokis Lietuva falšvvų 

pranašu. 
Ką teisybės nuo melo negali 

atskirti 
Ir stumia Tavę j naujos nelaimė" 

retė/.ius. 
Neklausyk, Lietuva, velnio kuk- 

žįlėjimų, 
Kuris Unijos atmintį melais 

dergi.i 
Ir valdo obalsiu: Divide a t 

i m p e r a 1 
Varyk šalin nuo savęs isterijos 

šarlatanus! 
Matyt, Ikad šitas "poetas'' 

tiek turi supratimo apie Lie- 
tuvą ir jos tautiškus siekius, 
kiek ožys apie astronomiją. Ir 
kada tie lenkai pasiliaus sap- 
r.av>\ Lietuvos Bajoras. 



Pažvelgus Atgal 
Nuo U e d a k c i j o s. '916 metais išėjo iš spaudos rusų ir 

lietuviu kalbomis platoka atskaita ir aprašymas darbavimosi 

"Lietuvių Draugijos nukentėjusiems del karės šelpti £ita at- 

skaita, išleista formoje stambios knygos, uždengė tik pirmą ka- 

rės laiko pusmetį—iu» karės p.-a<i/ios iki apie K metų pava- 

sario. Ji pasiekė mus tik rusų kalboje. 
Vėliaus p. M.. Yčas, atvykdamas Amerikon, atsigabeno ko- 

piją minėtos atskaitos ir lietuvių kalboje. P-no Yčo »ioru buvo 

atspausdinti apie 1000 kopijų šitos atskaitos ir darbas buvo 

pavestas* "Lietuvrfc" spaustuvei- p. Yčas peržiurėjo seną ko- 

piją, pataisė ir žymiai papildė ją pirm atiduosiant spaudon. 
Vienok, pirm negu darbas buvo užbaigtas, p. Yčas turėjo 

grjžti Europon. Kadangi su leidėju nuo to laiko beverk negalima 
buvo susinešti, o vėliaus kilusi Rusijoje revolkicijinė audra ii" 

visai perkirto susinešimus, u. B. K. Balutis, ant kurio rankų 
šis darbas buvo paliktas, neskaitė galimu painuti ant savęs at- 

sakomybės už Šios atskaitos išleidimą knygos formoje. 
Šita "atskaita" apima pusėtinai plačiai nuo karės nukentė- 

jusių lietuvių šelpimo, istoriją wr pasilaks vienu iš svarbesnių 
istoriškų dokumentų. Todėl, turėdami ją sustatytą jau nuo pe- 

reitų metų ir nenorėdami, kad padarytas darbas eitų perniek, 
nusprendėm ją perleisti per "Lietuvą"; pasitikėdami, kad skai- 

tymams bus žingeidu "pažvelgti atgal'' j šios karės pradžią, 
atnaujinti savo mintyje tą baisią miusų vientaučių vargų isto- 

riją iš vienos pusės, o iš kitos pusės istoriją tų pastangų ir di~ 

delio darbo, kurj prakilnesni musų viengenčiai dėjo, gelbėdami 
nelaimėn pakliuvusius. ( visa tai atkreipdami atvdą, pasitikime, 
kad p. Yčus teiksis mums atleisti už neišsirupinimą tam tikro 

leidinio šios atskaitos leidimui,—kas prie dabartinių aplin- 
kybių ir negalima. 

I..ŠELPIMO ORGANIZACIJA LIETUVOJE LIGI ĮSTEI- 
GIANT LIETUVIŲ DRAUGIJĄ NUKENTĖJUSIEMS 

DEL KARĖS ŠELPTI. 
Žaibo greitumu išaugo 1914 metu liepos mėnesio atsiti- 

kimai. Karė, jau nuo pavasario ki bojusi ore, tapo faktu. Lie- 

tuvai, del j<xs geografinio padėjimo, gręsė neprietelių įsiveržimo 
pavojus. Pirmieji šūviai ištiko lietuvių žemę ir tuoj po jų 
pirmoji pabėgėlių banga atplūdo iš pasienio. Daugel's jų, palikę 
visą savo turtą likimo valiai, traukėsi j toliu .jiies Lietuvos vie- 

tas, tikėdamiesi rasią savo tautiečiuose pastogės ir paramos. Ir 

lietuvių visuomenė akis akiu susidurė su didžiausia nelaimė. 
Šelpti nukentėjusius dėl karės buvo visai naujas dalykas. Mokytis 

tegalima čia buvo iŠ paties gyvenimo ir jo naujųjų reikalavimų. 
Lietuvoje nebuvo žemietybių įstaigų, o Suvalkų gubernijoje nei 

miestų savivaldybės. Tokiu budu -nebuvo tų ištirtųjų nuolatinių 
visuomenės organizacijų, kurios, turėdamot savo darbininkų įgy- 
to prityrimo, galėtų netrukdamos imtis darbo čia jau vietoje pla- 
čiai teikti nukentėjusiems pagalbą. Vyriausybė gi ir Rusijos vi- 
suomenės organizacijos nuo pačios karės pradžios buvo užimtos 
vien kariuomenės reikalais ir sužeistųjų rupesniu. Todėl vietiniai 
visuomenės darbininkai savaime turėjo pakelti visą nukentėjusių 
šelpimo organizavimą. 

Kol vokiečių kariuomenė š.aurėg rytų fronte laikėsi savajame 
krašte ir buvo perėjusi sieną tiktai pas Virbaliu Gargždus, nu- 

kentėjusių buvo Lietuvoje daugiausia dėl bendro iširimo ekonomi- 
nio gyvenimo karės paliestose vietose. Nustoję uždarbio :ikiuose 
ir daugelyje prekybos ir pramonės įstaigų, miestų ir iš dalies 
kaimų neturtėliai visai neteko kuo gyventi. Pabėgėliai kaimie- 
čiai iš pradžių paprastai likdavo netoli savo gimtųjų pastogių ir 
šiaip-taip maiti.iosi pas savo tautiečius, laukdami, kol galima busią 
grįžti į senąsias vietas. Pasiturį miestiečiai ir dvarininkai dažnai 
jau iš anksto išvažiuodavo į tolimesnius miestus. Tokiu, budu, 
neatidėtina pagelba pradžioje reikalinga buvo daugiausia miestų 
ir kaimų neturtėliams. 

Vilnius — pabėgėlių centras. 

Kiek galėdamos teikė pradžioje pagalbą vietinės parapijų glo- 
bos, labdarystės įstaigos ir atskiri asmens. Bet visas pasienio 
ruožas greitu laiku pristigo lėšų: beindras nikio iširimas, galvijų 
:ekvizicija, perdidelis gy/entojų apsunkinimas įvairiomis karės pa- 
reigomis ir daugybės nukentėjėlių arba pabėgėlių laikymas—visa 
tai kartu vietos /motiems ir įstaigoms buvo napakeliama. Netur- 
tėliams betiko trauktis giliau į šalį, kame vienas iš svarbiausių 
savo padėjimu sustojamasis punktas buvo Vilniaus miestas, Lie- 
tuvos didžiausias geležinkelių kryžkelis ir centras. Jis buvo tais 
vartais, pro kuriuos traukėsi pabėgėliai, ir dalis jų pasilikdavo čia. 
Vienintelės jiems prieglaudos buvo negausios čia lietuvių organi- 
zacijos, šv. Mikalojaus lietuvių bažnyčia ir lietuvių laikraščių re- 

dakcijos, į kurias pabėgėliai kreipėsi pagalbos, žhių ir patarimų. 
Bei tokios nesuorganizuotos ir nesutvarkytos pagalbos buvo per- 
maža. Todėl šv. Mikalojaus lietuvių bažnyčios klebonas kunigas 
Ladislovas Jezifkevicius su Viktorija Liandsibergiene ir buvusiuo- 
ju *V. Dūmos atstovu Andriumi Bulota drauge išrūpino iš Vil- 
niaus Kariuomenės Apygardos viršininko leidimą steigti Vilniuje 
tam tikrą komitetą nukentėjusiems dėl karės šelpti, be tautų ir ti- 
kybų skirtumo. 

1914 n., liepos mėrt. 29 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, ku- 
riame dalyvavo 44 žmonės viet'nių lietuvių inteligentų. Jis išrin- 
ko iš savo tarpo 20-ties žmonių pildomąjį Komitetą, duodamas 
jam teisės kooptuoti. Komiteto pirmininku buvo išrinkta Vikto- 
rija Liandsfoergiefnė, pirmininko padėjėjais—buvusis 2 ir 3-sios V. Durnos narys Andrius Bulota ir kun. Juozas Bakšys, kasinin- 
ku—kun. Juozas Kukta, jo padėjėjais aukoms rinkti—Em. Vilei- 
šienė, Klimanskaitė, J. Sapkauskaitė ir B. Zižytė, sekretoriais— 
D. Malinauskis, kun. L. Jenjkevičius ir F. Bartkevičienė. Atsi- 
sakius pirminiinkauti V. Liandsoergienei, kuri visa buvo atsidėju- si karės nukentėjusių šeipirmii ir nenuilsama energija daugiau kaip, 
2 mėnesiu darbavosi, jos vieton liko išrinktas A. Bulota. 

Tokiu budu. Vilniaus Lietuvių Komitetas buvo pirmoji orga- nizacija specialiai įsteigta nukentėjusiems Lietuvos gyventojams šelpti. 
• Pirmi Komiteto žingsniai. 

Nuo pirmosios Komiteto darbavimosi dienos jo žinioje buvo 
jau 150 žmonių. Klebonas kun. L. Jezukevičius pavedė jiems sa- 
lę ir butą prie šv. Mikalojaus bažnyčios. Tuo tarpu pab? dių skaičius nuolat didėjo, išnešdamas ligi 1,000 žm. Vaikams Komi- 
tetas įtaisė tam tikras prieglaudas, iš pradžią Rūtos lietuvių kliubo 
ir Lietuvių Draugijos neturtėliams vaikams globoti butuose. Pa- 
cfeui mžineritis P. Vileišis dovanai užleido savo namuose butą įtai- 
syti prieglaudai ir valgyklai; ten buvo priglausta apie 40 vaikų. 48 pabėgėlių vaikai gavo prisiglausti Vilniaus Lietuvių dviklasės 
mokyklos bute. Be to, kunigaikštienė Valkonskienė užleido tėvų inteligentų vaikams 2 stipendijų vieti. 

Pabėgėlius, kurie galėjo dirbti, Komitetas statė darban Vii- 

niuje ir kitur, (jo vyrų ir 40 moterų gavo darbo Vilijos lietuviu 
bendrovės fabrike. Ligi surandant darbo, suiiigę>l pabėgėliai pul- 
davo išlaikymą prie prieglaudų, išdalies g5 tam tyčia paskirtuose 
butuose. Kelios dešimtys šeimynų apsigyveno minėtuose Lietu- 
vių Draugijos prie šv. Mikalojaus bažnyčios įictur.tėliams vaikams 

globoti ir Rūtos kliubo butuose. Tam pačiam reikalui našlė gene- 
rolicnė Petnickienė pavedė Komitetui savo nitnuo^e butą ir, be to, 
nusamdė tam tikrą vasarinamj. v >t 

Rugsėjo mėn., dar ligi vokiečių kariuomenei įsiveržiant j Su- 
valkų gub., K' .niteto globoje buvo 257 žmonės,\tame skaičiuje 
155 suaugę ir 102 vaiku. Neprieteliams rugsėjo mėn. užėjus, jų 
skaičius pakilo ligi 500, o metų gale ligi 1,000 žmonių. 

Iš viso gi tuo metu Vilniuje buvo daugiau kaip 3,500 pabėgė- 
lių, iš kurių arti pusės buvo globoje tam tikros Komisijos teikti 
pagalbai atvykstantiems iš mušiu rajono, sudarytos prie Vilniaus 
miesto valdybos, ir ligi 900 žydų labdarybės organizacijų ir liute- 

ronų kunigo globoje. 
Aukų kalėdojimas. 

Komiteto lėšas, pradėjus jam dirbti, darė vien vietos šaltiniai 
ir atskirų žmonių aukos. Dafyvavusieji steigiamajame Komiteto 
susirinkime sudėjo pirmąją sumą—65 rub. 60 kap. Tame pačiame 
susirinkime, kad apsidraudus nuolatinį pinigų gavimą, vienu balsu 
buvo priimtas pasiūlymas užsidėti susirinkimo nariams priverstiną 
mėnesinį mokesnį. Tokiu ,budu susidarė 150 rub. pajamų kas mė- 

nuo. Šv. Mikalojaus lietuvių bažnyčioje buvo padaryta nuolatinė 
skardinėlių rinkliava Komiteto naudai. Aukos plaukė ir iš kitų 
Lietuvos vietų ir iš Rusijos lietuvių kolonijų. Kai-kurie Komi- 
teto nariai tam tyčia važinėjo į 'kaimus rinkti aukų pinigais ir 
daiktais. Rinkliavų, pasirodė, pasisekta: Em. Vileišienė surinko 
tokiu budu arti 800 rbl. pinigais ir kelis vežimus daiktų. Iš atskirų 
asmenų aukų reikia pažymėti didelę kunigaikštienės Madgalenos 
Radvilienės au-ką—1,000 rbl.; p-lė Klimanskaitė paaukojo visą 
spektalio Repo kinematografe (1914—VIII—2/) pajamą—127 rbl. 
88 kap.; iš Sibiro lietuvių <per p. Č. gauta roo rbl.; per p-nią Vai- 
tiekūnienę (iš Vladivastoko') 350 rbl.; iš Šiaulėnų Vartotojų Dr- 
jos—70 rbl.; iš Odesos Tarnaičių Dr-jos—61 rbl. 70 kap.; iš Lon- 
dono lietuvių—310 rbl. 18 kap. ir t. t. Daug paaukojo produktais 
Bristolio restauracijos tarnautojai, kurie duodavo Lietuvių Komi- 
teto pabėgėliams kas dieną po 30 pietų dovanai. Daug drabužių 
paaukojo p-ia Rennenkamfienė ir kt. 

Vis dėlto buvo aišku, kad visuomenės organizacijos, kurios 
savo lėšas semia is vietos šaltinių, neišgalės mumalšinti didžiojo 
vargo nuolat beaugančio pabėgėlių skaičiaus. 

Kadangi vargas buvo didžiausias ir vietinių lėšų labai truko, 
Valstybės Dūmos narys M. Yčas Imperatorinės Liusosios Ekono- 
mijos Dr-jos Tarybos posėdyje 1914 iii. liepos mėn. 29 d. atkrei- 
pė Tarybos domą j reikalingumą praplėsti Dr-jos darbą, organi- 
zuojant pagelbą nukentėjusiems dėl ikarės. Taryba pritarė M. Yčo 
sumanymui, įgaliojo j] atidaryti Vilniuje valgyklą Sr išrinko tam 
tikrą Sekciją vaikų valgykloms organizuoti, Stos draugijos pašai- 
pa n:."K)ojosi ir Lietuvių Komitetas, kuris gaudavo kas mėnuo po 
400 rbl. laikyti prie savo prieglaudos valgyklai pabėgėlių vaikams. 
Sio» prieglaudos prižiūrėtoja įgaliotinis M. Yčas pakvietė žinomą- 
ją musų rašytoja p. Žemaitę. Be to, tam pačiam reikalui nuo 
bendros Komisijos Imperatorinės Liuososios Ekonomijos Dr-jos, 
Pi ragavo Dr-jos ir Kooperatyvų Sąjungos prie Maskvos Ūkio Dr- 
jos Lietuvių Komiteto kasos gauta 100 rt)l. 

Yčas išgauna pirmas pašalpas, 
Panašiu pranešimu apie nepatenkintus pabėgėlių reikalus M. 

Yčas kreipėsi į vyriausį Rusijos Miestų Sąjungos įgaliotinį M. 
Čelnakovą, prašydamas Sąjungos ateiti pagalbon Lietuvos miestų 
visuomenės laibdarybės organizacijoms- Sąjungos Taryba pirma- 
jame savo posėdyje, visiškai pritardama, atsiliepė į šį kreipimąsi ir nutarė pranešti valdžiai, kad Miestų Sąjunga teiksianti nuken- 
tėjusiems del karės gyveti'^jams pagalbą, steigdama eilę gydymo ir maitinimo punktų, bendrabučių, valgyklų \i duodama pabėgė- 
liams skalbimių, drabužių ir avalinės. Taryba išrinko Valst. Dū- 
mos narį M. Yčą Sąjungos jradiotiniu visam Lietuvos ir Balt^udi- jos kraštui gyventojų reikaiams tyrinėti ir pagalbai vietoje orga- nizuoti. Šiam reikalui Sąjungą buvo paskyrusi 50,000 rubl.; ir šios rūšies jos darbas ketinama buvo plačiai išplėšti visoje įstai- 
gų eilėje. Bet del nepareinančių nuo Sąjungos aplinkybių tie su- 
manymai liko neįvykinti. Atidarius gi Vilniuje 19T4 m. spalių mėn. tam tikrą Miestų Sąjungos Komitetą pabėgėliams šelpti ir 

įaitinimo punktams vakzaluose organizuoti, Lietuvių Komitetas 
pasinaudojo 15,000 bonų užkandžiui gauti, kurie buvo jam duoti 
pabėgėliams išdali^ 

Svarbiausios reikšmės šelpimo dalyke turėjo Komitetas teik- 
ti tam kartui pageliuos nukentėjusiems del karės, kurio garbės pir- mininkė yra [buvo] caro duktė Didž. Kunigaikštytė Tatjana,—visos 
Rusijos centralinė ištaiga ir labdarybės lėšų skirstytojas, sujungęs bendram darbui vietines organizacijas. Dar rugsėjo mėn. M. 
Yčas įteiKČ Komiteto pirmininkui, Valst. Tarybos nariui hofmei- 
steriui A. Niedgartui, tam tikrą pranešimo raštą apie krašto reika- 
lus, prašydamas paskirti Lietuvių Komitetui po 10,000 rbl. kas 
mėtauo pašalpos, kas vėliau ir buvo paskirta. Susipažinęs pats su 
dalykų stoviu vietose, A. Neidgartas atidarė Vilniuje vietinį Di- džiosios Kunigaikštytės Tatjanos Komiteto skyrių (1914—X—9). Į tą Komitetą inėjo, su atstovais kitų vilniškių organizacijų kartu, ir Lietuvių Komiteto atstovai: buvusis Valst. Durnos narys A. 
Bulota, Em. Vileišienė ir kun. L. Jezukevičius; M. Yčas jėjo Mie- 
stų Sąjungos įgaliotiniu. Visu savo darbavimosi tarlpu Lietuvių Komitetas pasinaudojo vietinio D. K. Tatjainos Komiteto pašal- pa—500 rbl. Likusieji iš paskirtųjų mėnesinės pašaipos 10,000 rbl. pinigai teko naujajai Lietuvių Draugijai nukentėjusiems del karo šelpti (žr. toliau). 

Tokiame 'padėjime buvo šelpimo darbas, sukoncentruotas Vil- niuje, tame svarbiausiame daugybės pabėgėlių pravažiuojamame punkte, ligi vokiečių kariuomenei įsiveržiaint rugsėjo, mėn. į Suvai- k'i ir Kauno gubernijas. ; 

Rugsėjo audra, kuri spalių mėn. pradžioje pasibaigė skubiu 
vokiečių atsitraukimu į Rytų Prusus, nuniokojo didelę Lietuvos 
dalį, pačią turtingąją ir kultūringąją, būtent: visą šiaurinę Suval- 
kų gub. ir ,pietinę Žemaičių dalį. Nukentėjo irgi Vilmiaus ir Gar- 
dino gubernijų dalys. Tuomet lietuvių visuomenei stojo nauji platesni uždaviniai. Vilniaus Letuvių Komite 1 darba vi mos, kuris 
atvykstančių Vilniun pabėgėlių globojimu tesibenkimo, tapo per- sia«ras ir negalėjo viso reikalo aprėpti. Vokiečiams atsitraukus, 
reikalingas buvo plačiai organizuotas maisto šelpimas vietose ir 
įvairi pagalba sunaikintiems ūkiams atnaujinti. Tam naujajam tikslui pasiekti Lietuvių Komitetas (1914 111. spalių mėn. 12 d.) 
nutarė i-šp'lėsti savo darbą po visą Lietuvą. Taisydamas šiam da- 
lykui dirvą, 1914 m. spalių mėn. 17 d. Komitetas nutarė ištirti 
nukentėjusias del karės vietas pridarytų eibių didumui a paraityti. Kad aiškesnis butų Lietuvių Komiteto plėtojimosi vėlesnis kry-1 pimas, čia pravartu yra duoti kai-kurios bendros žinios, gautos, buvusiojo V. Dūmos nario A. Bulotos, betyrinėjant Suvalkų gu-. berniją, ir Valst Durnos nario M. Yčo — Katmo gubernijoj. 

(Toliaus bus): ........ i 

Lietuviai hų Galicijoje. 
Firmasai lietuvių l^atali jo- 

nas iš apie 600 vyrų susitverė 
dar birželio mėnesyj šių metų. 
Kuomet vokiečiai perlaužė rusų 
frontą Galicijoj ir rusų armijos 
Kornilovo laikais pradėjo iš Ga- 
licijos bėgti, teko vokiečių ugnies 
ir lietuvių batalijonui. 

Iš lietuvių batalijono paduoda- 
ma sekančios žinios apie lietu- 
vių kareivius užmuštus ir sužeis- 
tus ("Nauj. Lietuvoj'') : 

liepos n <!., Rusų armijoms 
iš Galicijos bebėgant, į B. stotį 
priešo aeroplanas, pralėkdamas, 
metė tris bombas, kuriomis tapo 
u ž m 11 š ti i šie prie antrosios 
vežimų eilės buvusieji kareiviai 
lietuviai: 

1. Antanas Žcižis, Rokiškio 
valsč., 2. Karolius Žu'kjausikas, 
Alytaus gm., 3 Pijus Paliokas, 
Marijampolės apskr. 

Sužeisti; 
4. Povilas Sakalauskis, Žagarė.; 

v., 5. Juozas Zadraneviči-tis, 6. 
Jonas Mikalauskas, 7. Dzidoras 
Biudra, Kaltinėnų v., Suružiš- 
kio kaimo, 8. Petras Bružas, Šid- 
lavo v., Koziankos k., 9. Povilas 
Brazdžionis, Anykščių v., Suba- 
čių k., 10. Vincas Černiausikas, 
u: Adomas Barkauskas, 12. Ka- 

zys M a tašas, 13. Antanas Do 

niasas, 14. Tamošius V^rsackas, 
15. Mikas Žukauskas, 16. Vincas 
Subaičius, 17. Pranas Pučinskas, 
18. Petras Kveselaičuis, 19. Balt 
rus Gorinąs, 20. \ kičas Šikšnys, 
Ukmergės apskr., 21. Jonas Šu- 
kevičius, Silavos v., Pajūrio k., 

j22: Janas Kližas, Augštadvario, 
fl]ra!kų apsk., 23. Petras Karvelis, 
24 Juozas Armanas, 25. Ignas 
Markauskas, 26. Juozas Burzd- 

nys, Naumiesčio v. (Ras. a:), 
Pauparių, k., 27. Antanas Glemža, 
čipėnų v., Gerbučių k., 28. Simas 

Salope-tas, Malėtų v., Pakubėziš- 

kių k., 29. Stasys Ramanauskas, 
Biržų v., Mikdališkių k:, 50. Pet- 

ras Jankevičius, Keburių v., Pri- 

butnių k., 31. Juozas Juodulis, 
Suomeliškės v., Varkalų k. 

* * 

Rugpjūčio 3 d., bedirbant ap- 

kasuose, priešo artilerijos šū- 
viais užmuštas 32. Jonas Civina- 

vičius, Tirakų apskr., Šilėnų k. 
Sužeisti: 

33. Vincas Areneckas, Salų v., 

Ažonų ik., 34. Vladas Mankunas, 
35. Kazys Repečka, Kurklių 
miestelio, 36. Siuias Loskavas, 37. 
Janas Kirdeika, Švenčionių v., 

Buividų k., '■&. Jurgis Dcksnys, 
Zarasų a., Skrebiškų k., 39. Ma- 

das Švalkunas, 40. Mikas An- 

drijauskas, 41. Jonas Jovaitis, 
Kuršėnų v., 42. Vincas Jasevi- 
čius, Marijamp. a., Skriaudžių k., 
43. Kazys Tlalkevičius, Panevė- 
žio a., Kropiškili k., 44. Petras 

Sadauskas, Ukmerg. a., Paprogų 
k., 45. Jonas Dadonas, Vilniaus 

a., Mackėųų k., 46. Jonas Vilkas, 
Ukmergės a., Godeliškių k., 47. 

Juozas Gedvilas iš Liepojaus. 

v / 

GELBĖKIME BROLIUS. 

Kaip žydo bitės esam išblaškyti 
po visą Rusiją. Išsklaidytų po 

Rusiją nemažai ir nuo seniau lie- 

tuvių. Apie vieną iš tųjų lietuvių 
štai pora žodžių. 

Vidbodės gub., Rezeknės apskr. 
(Riežica, Vitebsko g.) Tiskadų 
parapijoj «sama net 9 grynai lie- 

tuvių kaimų ir kibliose kaimuose 

po keletą kiemų. £tai kaimų var- 

dai: 1) Jaunoji ir Lobinė Slaba- 

da, 2)Kalniuė Slabada, 3) Girna- 
kaliai, 4)Keidoniai, 5) Buodžiai, 
6) Alkauka, 7) Pilvoliai, 8) Kur- 

tiniai, 9) Kukučiai, 10) viensė- 

dija Burčikai (2 kiemu), 11) Gru- 
zdeliuose (2 lietuvių kiemu), 12) 
Zeikauskoje (2 lietuvių kiemu). 
Kaimai nedideli, nes vidutiniškai 

apie 10 kiemų kiekvTenas. Pasa- 
kiau, kad tai grynai lietuvių kai- 
mai, o vienok grynumo juose ne- 

perdaug. Jau gal daugiau kaip 
prieš šimtmetis jie žiaurių ponų 
priversti palikti tėviškę (apie Za- 
rasus) ir atkeliauti čionai Letga- 
liuosna. L'žtat nenuostabu, jog jie 
nykte nyksta mūsų tautai, ir jei 
dar pusšimtis metų tokiose, kai)) 
dabar, aplinkybėse praeitų, vien 
vardas "litviakų" beliktų šiose 
apylinkėse. O aplinkybės tikrai ;n 

tautybei žiaurios. Tamsumas ži- 

noma, tai pirmoji j u nutautimo 
priežastis. Žmonės, savo kultura 
ne augščiau už vietinius gyven- 
tojus stovintieji, sutraukę visus su 

savąja tėvyne ryšius, argi gali iš- 

silaikyti nenutautę. Lietuvoje dau- 
guma moka skaityti, rašyti; čia 
gi to nėra. Ir labai suprantama, 
kad, tokioms aplikybėms esant, 
jau ar tik ne visi letgalių kalba 
poteriauja, o kalbantieji lietuviš- 
kai poterius, kaip ir lietuvių mal- 

daknyges, užsiliko tik kaipo rete- 

nybės. Jau ar tik ne dauguma šei- 
mynų maišytos, o letgalės ne vi- 
suomet bevartoja šeimynoje lietu- 
vių kalbą. O dar nesuvis užmirš- 
ta, nes ją beveik visi lietuviai žino. 

Dabar laisvės neva laikai. Rū- 
pinamės tremtiniais. Sie lietuviai 
taip pat tremtiniai; tad nepamirš- 
kime ir jų, nes dabar kaip tik pro- 
ga jų susipratimą pakelti. Musų 
maža: tad gelbėkim tuos tauto? 
ti upinius, kad tuo sustiprintume 
savąją tautą. Galutinis tikslas— 
ta jų grąžinimas Lietuvon, kurio- 
je, esant rusų gaivalui pašalintam, 
atsiras del jų liekos žemės. Bet 
šie kolionistai tai ne Polocko ap- 
skričio lietuviai, kurie vos prieš 
30 saivirš metų atsikėlė čia iš 
Lietuvos ir kurių dalis net paty3 
žada j ieškoti budų Lietuvon grįž- 
ti. Kas kita čionykščiai. Net ge- 
rai sutvarkytai Lietuvos emigran- 
tų grąžinimo sistemai esant, šiuos 
sunku bus, kad su tam tikrų agen- 
tų pagelba. beparkviesti Lietuvon: 
giliai jau čia jie įleido šaknis. 

Reikia atnaujinti šiųjų kolonis- 
t'i su Lietuva ryšiai, o tam tiks- 
lui tinkamiausia čia butų lietuvių 
pi adedamoji mokykla ir suaugu- 
siųjų kursai. Kadangi lėšų, j ieš- 
kant-, butų galima rasti; kadangi 
lietuviai kolonistai netoli Tiskadų 
miestelio gyvena; kadangi steigi- 
mo čia mokyklos reikalas pirma- 
eilis ir kadangi tremtinių reika- 
lais rūpinasi Centro Komitetas, 
tai jis ir privalėtų, r odos,Tiskadų 
miestelyje šj rudenį įsteigti mo-Į 
kyklą. Oficialiai šie lietuviai—ne 
tremtiniai; bet atvežus kokj dešim- 
tį karės tremtinių vaikų lietuvių 
iš artimos (13 varstų) Rezek- 
nės, ir šis keblumas butų praša- 
lintas. 

Pernai vasarą rašiau Centro Ko- 
nfitetetui del įsteigimo lietuvių 
mokyklos Rukšnės miestelyj, Polo- 
cko apskr., Yidbodės gub. Po pra- 
šymu, be manęs, pasirase vietinis 
klebonas ir vienas iš tenykščių lie- 
tuvių. Ir ką gi—gal mano balsas 
liko išklausytas: prašymas kaip į 
kokią rusų kanceliariją nugrumz- 
do, net atsako į jį neapturėta. 
Čionai dar reikalingesnė lietuvių 
mokykla, ir nejaugi ir šis mano 
visuomenei pranešimas liks bevai- 
se informacija. Vietinis Rezeknės 
įgaliotinis sako, jog ir senos mo- 

kyklos del lėšų stokos didžiu var- 

gų beišlaikotnos; apie naują, girdi, 
ir kalbos negali būti. 

| Tat apeliuoju į visuomenę, nes 

tai vienas kelias man belieka. Jei 
turime užtenkamai laiko, dažnai 
tuštiems partijų ginčams; jei visit 
lietuvių siekiama Lietuvos nepri- 
klausomybės, tai ir lėšų ir laiko 
smeigimui mokyklų atsirasti priva- 
lo. Męs atmename {storinės Lie- 
tuvos valstybės projektą; pasirū- 
pinkime lietuvių gaivalą tėvynėje 
sustiprinti. "Esant Lietuvai vokie- 
čių kariumenės užimtai, jokios mū- 

sų bankos. joki organizacija nega- 
li parengti tinkamų šiems kolio- 
nistams Lietuvoje žemių. Taigi, 
prie šių karės aplinkybių kaip 
tik tindama ir reikalinga butų už- 
siimti kolio-nijose lieauvybės su- 
žadinimu ir jų kultūrinio stovio 
pakėlimu. Jei jau nevisai, tai dide- 
1"' dauguma musų karės tremtinių 
grįš Lietuvon, nes ar tai tautiniais 
jausmais, ar tai paliktu turtu, ar 
ta! pasilikusiais Lietuvoje arti- 
mais žmonėmis su ja esame su- 
išti. Kas kita šie tremtiniai. Nei- 

vieno iš paminėtų impulsų pas 
juos nėra, ir net, sakau, agentams 
Stokios nors, kad ir labai plačios 
r galingos- organizacijos, sunka 
jutų ką-nors čia pešti. O mokslo 
.pinduliai, esat čia lietuvių p a- 

iedamąjai mokyklai ir suaugusių- 
jų kursams,* ne tik pakeltų jų 
<ulturą. bet ir sužadintų jau niks- 
tančią lietuvybę. 

Liebuva, vokiečių išsitarimu, tai 
t. rai. Tuos tyrus jie norėtų savais 
kelionizuoti. Tie tyrai — laisvoji! 
Lietums žemelė.—tai musų tau-j 
tos pamatas. Jei, tie tyrai, tik lie-| 
tuvių—vietinių ir emigrantų—pri- 

Į valo buti apgyventi. Užtat kuo pa- 
siteisins musų dabartinės švietimo 
organizacijos, kurios gali, priva- 
lo, o neužtektinai rūpinasi tautie- 
čių švietimu. 

J. Valiūnas. 

KELETAS ŽINUČIŲ IŠ LIE- 
TUVOS. 

P. Juozas Rimša, Vilkaviškio 
apskričio, Suvalkų rėdybos, išsė- 
dėjo vokiečių barakuose apie dj 
metu. Bet paskui 29-XI-i6 buvo 
paliuosuotas grįžti Lietuvon į 
savo numylėtą kampelį. Dabar 
jisai, gyvendamas Lietuvoje, su- 

teikia man iš ten žinių. Tos ži- 
nutės paduodama kuo siauriau- 
siai, bet visgi gana svarbios. 
Taigi garsinu jas laikraštyj, kad 
tekiu budu su jomis supažin- 
dinti visuomenę. 

Sugrįžęs Lietuvon. pirmame 
laiške taip jis rašo: 

Turiu garbę Tamistai praneš- 
ti, kad jus namiškiai visi sveiki 
ir gyvi. Sodžus Mozūrų ir Pa- 
biltupių (Pilviškių parapijoj) yra 
sudegę, taigi tų vietų ūkinin- 
kai apsigyveno laikinai ant Vi- 
šakio kranto. Tavo tėvų visas 
turtas irgi sudegė, ir jie atsi- 
dūrė dideliame varg<». Tėvukas 
Žemaitis, motinos tėvas, jau inu- 

trirė. Kaip einasi Vincentui Ur- 
banavičiui Šveicarijoje? Jojo tė- 
vai sveiki. 

Juozas Rimša. 

Kitame laiške vėl rašo sek<»*«" 
čiai: 

Brangus Jbr.o Drauge A. Nf. 
Aš esu namie sveikas ir gyvas. 
Pas jus visa šeimyna dar.gyvuo- 
ja. Dabar meldžiu mielą draugą, 
ar nepadarytumėte mano švoge- 
riui geradarybę, išsiunčiant jam 
ii Šveicarijos kokį rįšulį mais- 
to. Mano švogeris, Simonas Ka- 
tilius, yra apgyvendintas Laa- 
bati'o stovykloje. 

J. Rimša. 

Iš Vokietijos gavau lietuviškai 
rašytąjį atvinrką. kurį rašė Si- 
monas Katilius, pono J. Rimšos 
švogeris. Mat belaisviams leu- 
gviaus yra susirašinėti ir su li- 
kusiais užimtoj vokiečiu Lietu- 
voj.. Atvirukas sekančio turinio: 

Nuo iamistos laiškeli gavau ir 
kibai ačiu už jijį. Ar i.egalėtivii 
tamista išsirūpinti iš Komiteto 
"Lituania" man pagelbos, b j 
nieks nieko nesiunčia nei neatsa- 
ko. Dabar perduok iš Lietuvos 
nuo Rimšos, visų namiškiu bei 
genčių pasveikinimą. Jie visi dar 
tuoin lai-k sveiki. Šiais laitkais pas 
juos nėra labai bloga, kaip pas 
kitus; mat nuošaliau, tai nebu- 
vo tiek nuostolių. 

Su aukšta paga'rba. 
Simonas Katilius. 

Fribourg, 24 rugs. 1917 m. 

4 rue du Pere Girard. 
A. Muraška. 

STAUROPOLIS. 
Kaukazo Stauropolyje nemaža 

yra atbėgusių lietuvių, taipgi ir 
nuo seiliaus apsigyvenusių. \ ieti- 
niai dauguma ištautėję, vadina sa- 
ve ''poliakais'?, nors lietuviškai 
moka kalbėti, bet užkalbinus lie- 
tuviškai, atsako lenkiškai, o jei 
dar kuris neišmoko lenkiškai, tai 
griebiasi rusiškai. Ištikrųjų gi ir 
nebuvo kam lietuviais rūpintis. 
Lietuvių draugijos ligi šiol nebu- 
vo. Trūksta veikėjų. Yra keletas, 
kurie ligi šiol nieko neveikę, pra- 
deda veikti. Susitvėrė j draugiją 
ir birželio ii d. [vyko Stauropc* 
lyje pirmas lietuvių susirinkimas. 
Išrinkta valdyba; pirmininku A. 
Baniulis, raštininku K. Apolin- 
skienė, kasierium J. Pilipaity.ė. 
Pagirtinas dalykas. Linki stau- 
ropoliečiams lietuviams pasisekimo 
ir tolesniame laike. 

Pabėgėlis. 
(Iš "Lietuvių Balso") 

I HOMS YAR09 »7Zi 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3315 S. Halsted StM Chlcago 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUM ITOYTNiS, C81RUR3AS 

Tai. Drmr 717# Mfttii Tai. Drovir 1441 
H8I Jo. RltiUI lt., CBIClfs 



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

įifl. Kas sąvaltė jame tilps įvairiu naudingų straipsniu 18 svei- 
katos srytlea. Skaitytojai gali kreiptis prie šio skyriaus vedė- 
jo su Jvairiais užklausimais. Svarbesni užklausimai ir atsaky- 
mai tilps šiame skyriuje. Su užklausimais reikia kreiptis tfe- 
slog pas sic skyriaus vedėją adresu: Dr. S. Biežls, 2359 So. 
Leavitt St., C'hicago, 111.— 

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

DIFTERIJA. 

Iš Chicagos sveikatos departa 
mento pranešimų sužinome,' jog1 
šiame mieste pastaruoju laiku kas- 

dieną apserga difterija po kelio- 
lika ligonių. Kitais žodžiais sa 

kapt. Chicagoje ir vėl pradeda 
platintis difterijos epidemija. Prie 

šios progom, manau, skaitytojams 
bus įdomu šiek-tiek susipažinti su 

4:a liga. 
Difterija yra sena liga. Ji jau 

buvo žinoma dar prieš Kristaus 

gimimą, nors tuo syk ji buvo labai 

mažai suprasta ir įvairiais vardais 

vadinama. Pats gi žodis "difteri- 

ja'' paeina iš graiku kalbos ir reiš- 

kia "plėnie," arba plonutė oda. 

Yra aprašymų, sulig kurių ši- 

ta liga anais laikais išpjaudavo 
šimtus ir net tukstančius vaikų. 
Tas visai nestebėtina, nes ir dvide 

šimtame šimtmetyje panašios epi- 
demijos iškįla dideliuose miestuo- 

se, nunešdamos su savim didelę 

daugybę aukų. 
Nors šiądien jau yra žinomi 

vaistai prieš tą ligą, surasta iš kur 

ir kaip ji apsireiškia, ištirta bu- 

dai sulaikyti nuo tolimesnio jco 
besiplatinimo, bet ir tai daug dif- 

terijos ligonių miršta. Tai kas jau 
bekalbėti apie senesnius laikus, 
'kuomet apie tą ligą beveik niekas 

nebuvo žinoma? 

Surado vaistą 1894 metuose. 

1883 metuose l)r. Klibs'ui po 

ilgų tyrinėjimų pasisekė surasti 

difterijos ligos tikrąją priežastį, — 

difterijos bakterija;1, mažus gvvu- 
jielius, kurie pagimdo tokią ligą. 
Suradus tas bakterijai, imtasi jies- 
koti tokiu vaistų, kurie veiktų prieš 
tąsias bakterijas ir sustabdytų jų- 
jų besiptatinimą žmogaus kune. 

Galų gale 1804 metuose '.lgas dar- 

bas tapo apvainikuotas pasiseki- 
mu: išrasta vaistas prieš difteriją, 
—taip vadinor.ias <2ifterijos anti 
t o x i n a s, kur j visados leidžiama 

ligoniui [x> oda (skūra). 
Tokiu budu nuo laiko suradimo 

tos ligos priežasties ir išradimo 

v«istų prieš ją, difterijos gydymas 
tapo pastatytas ant grynai moks- 

liškų pamatų. Jei ir dabar pasitai- 
ko plačios epidemijos ir nemažai 
lokių ligonių miršta, tai ne todėl, 
kad jos negalima butų išgydyt!, 
bet trelei, kad žmonės yra neran- 

gus ir neišmanydami apie difteri- 

jos pavojingumą, apsileidžia, duo- 
dami progą tai ligai pietelis. 

Difteriją yra labai limpanti li- 

ga- Jei vienas vaikas šeimynoje I 
serga, tai galima tikėtis, kad ir 

likusieji vaikai netrukus susirgs. 
Difterijos ligonio lankytojai daž- 
r.ai parneša savo valkams tą ligą. 
Tas užsikrėtimas darosi sekančiu 
budu: 

Kaip užsikrečiama difterija. 
Difterija pagirr.doma tam tikro- 

mis bakterijomis, kurių ligonio 
kambaryje visur randasi. Ligonio 
diabužiaį, indai, peiliai, šaukštai 
vartojami pile valgio ir visi kiti 
padargai, kirie susiduria su ligo- 
niu, yra užkrėsti tomis bakterijo- 
mis. Taipgi ant paties ligonio kū- 
no, jo spjaudaluose randasi tų bak- 
terijų milijonai. 

Sveikas valkas, vartodamas tuos 

ligonio užkrėstus daiktus, pats ne- 
trukus įgauna tą ligą nuo aukš- 
čiau minėtų daiktų. Arba vėl daž- 
nai pavelijima sveikiems vaikams 
žaisti su ligoniu, kad pastarajam 
nebūtų taip nuobodu. Tokis žaidi- 
mas—tai tiesiog kišima* vaiko j 
ligos nasrus. 

Kaimynas, atėjęs aplankyti tok j 
ligonį, glamonėja jj, kad surami- 
nus. Taip darant, pats užsikrečia 
tomis bakterijomis ir parėjęs ra 

mo, užkrečia savo locnus vaikus. 
Kartais vaikai, vaikščiodami, per- 
serga difte.'rja. Tokis vaikščiojan- 
tis ligonis užkrečia savo draugus, 
bežaisdamas su jais, arba lankyda- 
mas mokyklą. Nors vaikas visai 
len^-vai tpserga, bet jis kitus už- 
kreka lygiai t Jp, kaip jis ir 
tulžiausiai sirgtų. Todėl difterijos 

ligonis, nežiūrint to, kaip jis len-j 
gvai ar sunkiai sirgtų, yra vis taip 
pat pavojingas, nes jis kitus gali 
užkrėsti. Nuo tokių ligonių reikia 
kuotoliausiai šalintis. 

Daugiausiai difterija serga vai- 
kai tarpe 2—5 metų amžiaus.* 
Juo vaikas didesnis, juo rečiau ap- 
serga difterija: Suaugę žmonės 
retai suserga difterija. Šita iiga, 
todėl yra skaitoma vaikų liga. Juo 
\aikas jaunesnis, tuo sunkiau ser- 
ga ir iŠ tokiu daugiausia miršta. 
I ačiaus šiuose laikuose mirtingu- 

r.ias priklauso nuo to, ka:p greitai 
p.adedama gydyti difterija a n t i 
t o x i 11 u. 

Diftcrijos ženklai 
Difterijos ženklai yra sekanti: 

i- pažiūros sveikas vaikas nustoja 
žaidęs su savo draugais, pradeda 
gulinėti, o atsigulęs neužmiega, nu- 

stoja noro valgyti, palieka truputi karštas ir kartais po biskį kosti. 
£itie visi siinptomai-ženklai 

vis labiau ir labiau stiprėja ir aiš- 
kiau rodosi. I trečią, o kartais net 
j ketvirtą dieną, kūdikis išrodo ja:, visai ligoniu ir nekelia iš lovo... 
Tankiai pažandės*? atsiranda gūže- liai. Pažiurėjus gerklėn, galima pa- 
n.atvti purvinai-pilką plėvę ant 
vienos ar abiejų geiklės pusių, kur t o n s i 1 a i randasi. Tos plė- 
vės kartais visai negalima matyti, 
nes ji gali rasties giliai gerklėje rrba ir net nosyje. 
Kvapas tokio ligonio visad smar- 
kai dvokia. 

Apart augščiau minėtų sympto- 
mų (ženklų) gali buti visai kito- 
k'ų, vaikas gali smarkiai susirgti 
staigiai, arba jis gali persirgti 
vaikščiodamas. Difterijos ženklai 
nėra visad vienodi ir tie patjs ne- 

vienodame laipsnyje apsireiškia. 
Pažinti ligą, kada ji nėra ty- 

plška, tegali tik daktaras, nes, 
apart d'-'terijos,- yra das keliatas 
ligų labai panašių į difteriją. 

Kas daryt, vaikui susirgus. 
Dabar klausimas, kas daryti vai- 

kui pradėjus sirguliuoti, kaip aug>" 
čiaus minėta? 

Pirmiausiai, suprantama, reikia 
surasti, kuomi ligonis serga, nes 
kaipgi gali gydyti, nežinodamas 
kuomi jis serga? Ir tinkamiausiai 
tą gali padaryti ne kas kitas, kaip 
gydytojas, kuris reikėtų kuogrei- 
čiausiai šaukti. 

Jei tėvai neišgali to padaryti, 
tai tuo syk reikia duoti žinią mies- 
to Sveikatos Departamentui, kuris 
uždyką atsiųs savo gydytoją išeg- 
7r'minavimui sergančio kūdikio. 

Taip darant, liga nebus užvilkta 
ir gydytojas, padaręs diagnozą, 
suteiks atsakantį gydymą. Toki3 
atydos atkreipimas išeina ligoniu', 
ant naudos dvejopai: pirmiausiai 
daktaras gali pasakyti tos ligos pa- 
lojingunią, o antra—jei pasirody- 
tų, kad vaiko sergama difteriji, 
tsi jis tuojaus suteiks tam tikrus 
vaistus. 

Jei bent kokios ligos reikalau- 
ja skubios daktariškos pagelbos. 
tai difterija tuo žvilgsniu uiima 
pirmą tietą. Juo anksčiatis difteri- 
jo= ligoniui leidžiami vaistai po 
oda, juo geresnę progą tas ligonis 
turi pagyti bei išvengti- tolimesniu 
komplikacijų, kaip tai: plaučių už- 
degimo, širdies ligos, inkstų ir au- 
f .1 uždegimo bei kitų. 

Kad aiškiaus galima butų su- 

prasi!, kaip svrrbu yra kuog^ei- 
čiausiai užgriebti difteriją. duosiu 
sekantį pavyzdį, kuris atsitiko 
a[ ie keturi mėnesiai atgal: 

Pavyzdis. 
Tūloje šeimynoje buvo keturi 

vaikai: vyriausioji duktė 6 metų 
amžiaus, o mažiausi s—-2 metų. Ta 
vyriausioj? mergaitė pradėjo nega- 
fiuoti. Tėvai, manydami, jog tai 
menkniekis, nei neatkreipė daug 
atydos. T antrą dieną ligonė nebu- 
vo nei kiek geresnė, trečioj dienoj 
vis tas pats, ketvirtą dieną ji jai 
buvo daug blogesnė. Į antrą dieną 
po pirmos mergaitės apsiegimo, 
antras vaikas pradėjo trupihj kar-| 

ščiuoti, gi j trečią dieną dar vie- 
nas kūdikis susirgo. 

Dabar tėvai, matydami, kad nebe 
juokai, nes turi tris ligonius, pri- 
šaukė daktarą, kuris išegzamina- 
\ęs ligonius, atrado, jog visi sergi 
('ifterija. Beje. tą rytą ir ketvirtas 
kūdikis pradėjo sirguliuoti. 

Daktaras, matydamas dalykų 
lovį, negaišindamas laiko, įleido 

v;;ik«ms difterijos antitoxino 
po oda. Už keletos valandų vėl at- 

kartojo tą patį. Pasekmės buvo se- 

kančios: Pirmas ligonis, kuris jau 
buvo išmirgęs keturias dienas, mirė 
< antrą dieną po leidimui vaistų.. 
Antras ligonis sirgo gana ilgai ir 
sunkiai, bet galų gale pagijo. Tre- 
čias j savaitę laiko buvo sveikas 
gi ketvirtas, kuris tik tą rytą buvo 
pradėjęs sirgti, kada da! taras buvo 
ptšamkitas, j porą dienų visai liko 
sveikas. 

£itas atsitikimas pamokina štai 
ko: susirgus difterija. reikia kuo- 
greičiausiai duoti a n t i t o x i n a s. 
nes viena užvilkta diena, arba ir 
net kelios valandos (Kiro toki skir- 
tumą, kad ligonis gali arba pagyti, 
arba miui. Jei daktaras butų buvęs 
pašauktas iš pirmos dienos, viršmi- 
nėtas ligonis butu pagyjęs j keletą 
dienų, o /kitiems visai nebūtų rei- 
kėję nė sirgti. Užvilkimas dineri- 
jos priartina kapines ir taipgi pa- 
didina tėvams iškaščius bei suteikia 
daug, daug nesmagumų. Kas nori 
to išvengti, turėtų neatidėliojant 
j'eškoti pagelbos, nes tas sumažintų 
daugelį bereikalingų mirčių. 

Difterijos gydymas tėra vienin- 
telio—difterijos antitoxino lei- 
dimas po oda. Kiekvienam dif- 

terijos "ligoniui tur but duodami 
šitie vaistai. Kiek jų reikia duoti 
ir kiek sykių, apie tai daktaras nu- 

spręs sulyg reikalo, gitie vaistai 
yra visai nepavojingi, nes jie nie- 
ko nekenkia, ir dėlto jų nereikėtų 
bijotis. Tiesa, po šitų vaistų ku 
dik; tuoj aus uždega karščiu, bet 
tas greitai pereina, nepaliekant 
jokių blogų pasekmių. A n t i t o 

x i n a s yra gana brangus, bet 
C'hicagos ir kitų miestų Sveikatos 
Departamentai suieikia juos uždy- 

biedniems žmonėms. Tat ir 
biedniausiam žmogui šitie vais- 
tai yra prieinami. 

Kas bijosi šitų vastų, tas pats 
rengia karstą savo kūdikiui. 

Pirm atsiradimo šitų vaiotų dit* 

terija mirdavo nuo 50% iki 60%, 
c dabar temiršta tik 4—5% ligo- 
nių. Tuos kelius mirtingumo nuo- 
šimčius padaro tik ligoniai, ku- 
riems daktaras yra šaukiamas per- 
včlai. Jei žmonės tai suprastų ir 
kirogreičiausiai jieškotų pagelbos ir 
a n t i t ox i n a s birtų leidžiamas 
pirmoje susirgimo valandose—vie- 
t< ie j trečią ar ketvirtą dieną,— 
tai mirimas nuo difterijos butų 
didelė retenybė. 

Taigi iš to turi būti aišku, kad 
difterijos mirties nuošimtis pri- 
klauso tiesiog nuo tėvų sumanu- 

mo ir rūpestingumo. 

Kaip apsisaugoti. 
Dabar dar žodelis apie apsisau- 

gojimą. Apsirgus vaikui difterija. 
atskyrk ligoni nuo visų kitų vai- 
kų. Jokių lankytojų nejsileisk, nes 

jie gali išplatinti tą ligą. Taipgi 
niekas neprivalėtų eiti lankyti dif- 
terijos ligonio. Drabužiai, šaukštai, 
bliudai, stiklai, ligonio vartojami, 
neturi buti maišomi su kitais, ku- 
riuos sveiki žmonės vartoja, nes 

tas yra geriausias būdas užsikrės- 
ti kitiems, sveikiems. Kad užtik- 
rinti ligonio atskirimą, Sveikatos 
Departamentas reikalauja nuo 
kiekvieno daktare Ik v a r a n t i 
n u o t i tokį ligonį, t. y. "užpečė- 
tyti" duris. Tas daroma, kad difte- 
terija nesiplatintų, ir dėlto žmonės 
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turėtų noriai ląaprisiipui, nors tas 
ir padarytų trupliti Nesmagumo. 

Toliaus, gydytojas turėtų duoti 
lo antitoxino apart .ligonio ir vi- 
siems šeimynoj yriams, kad 
anuos apsaugojus nuo sirgimo, 
(ii tėvai turėt _. mielai su tuomi 
sutikti, nes tai "ilaroma jųjų gero- 
vei. ui tu 

Kartais tėvai visai neklauso 
gydy'-jo įsakimų ir tuomi užsi- 
traukia sau didelę bausmę, nes to- 

kie neišmaningi tėvai dažnai nuva- 

ro savo mylimus vaikučius j kapi- 
nts, patįs visai nei nežinodami. 
Užtat, savo locnam labui visada 
reikėtų tokių įsakymų, kokius gy- 
dytojas duoda, klausyti. Pagijus 
ligoniui, visada reikia kambariui 

išrūkyti, kad tokiu budu ligos pe- 

rus—bakterijas išnaikinąs, nes ki- 
taip galima jąja vėl užsikrėsti. 

Dr. S. Biežis. 

Dr. K. Drangells 
De n tįstas 

3261 So. Halsted Street 
Phcne Drover 8052 

J Ch C<gO 

Progresyvi Lietuviu Aptieka 
Pulkus išpildymas receptų užlrra pir- 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 

tcjamos išpildyr.iui receptų teisingai. 
Vaistus ičdirbu savo laboratorijoje Ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptiekoje randasi didelė san- 
krova visokių lietuviSkų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIFKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, III 
Telephone Drover 8448 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis- 

kos kalbų, arftnjelikoE, knygvedy- 
utčs, stenogrsaDJoa, t.ypc\vriting, 
fflrkiybos teisių & Su v. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietyst€s 
dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
i\i 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:80 
3106 So: Kalsted St:; Chicago; 111: 

i 

Telefonas ARMITAOE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
G^do Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenejusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVB. 

CHICAGO, ILL. 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVUYER... 
Lietuvis Advokatas 

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

Telophone Randolph 1598 

Gyv: 3112 Hiisted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHICAGO, ILL. 

Vėsiausia Vieta, Tai 
MILDOS TEATRAS 

3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per lurita, Ui atei- 
kite i MILDOS TEATR4, o čia rasite 
vėsiausia vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesni Teatrą negu vidurmiep+'je. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaraa. 
Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame laitr nori pasilsiti, afsivt- 
dinti ir ožmlriti savo cesmafuuus, tai 
Ateik į —. į-r, 

MILDOS-TEATRĄ- 

r PA1N-EXPELLĘR 
tai kiekvienos seimynos geriansis draugjU, k*ris HūT 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartinės gyenimo aplinkybės pįaįerfS' mus pa- 
branginti iki 35 centų maią buteliuką ir iSJ 65 centų dideli- 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senąjį išbandytą gyduolę tokio pat gerumo ir -pagelbingutno. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienią. 
Sia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodVta. Pirkdami žiurėkitej kad 
butų ant pakelio lenkias „INKARAS?, ir žodis 
JLOXjOL" o taipgi musų pavarde 
Tikrasis PAIN-£XPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųi. Patariame 
pirkt buteliuką už 6s centus, nesiame.yra gyduolių dvigubai daugiau, negu už 35 centus^ 
F. AD. R1CHTER & CO. i 74-SO Waahlngton Straetr New York <! 

"U. S. Protected" Tamstai daug Reiškia 
ReL«aa šiltas, sausas kojas, kokiame nebūtų ore. Užtikrina Jums ilgesnį dėvėjimą, ir du syk geresnį patarnavimą iš Jusų guminių apa- valų. Parodo Jums, kaip galite sutaupyti pinigų iš priežasties, kad 

U. S. Guminiai Apavalai 
yra padaryti tvirtai, stipriai, kur dėvėjimas yra didžiausis. Kiekviena 
pora šių geresnių guminių apavalų dėl dirbančių lauke, turi U. S. Prie- spaudą, tą ženklą didžiausios guminių daiktų dirbtuvės pasaulyje. 

United States Rubber Company 
NEW YORK 

Parduodami vi6ur. Jūsų 
krautuvninkas turi tą, ką 
Jųs norite, arba jis gali 
•'ums gautJ. 

A •. : 

Sis ženklas yra Jusų ap> 
gynimui, Jieikokite jo ant 
kiekvienos poros guminlŲ 
apavalų kuriuos kada pirk- 
site. 

Gausit Didesnę Vertę 
********** •••••••••••••••••••••••• 

Pirkdami pas mus Stubos Rakandus 

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

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

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

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

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gal groti ir nemokan- 
».;s visokius soiuub; armonikas rusiškas ir prūsines; Impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

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

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

Katalogas visiems f'ykai, kas tik pririijs už 2c štampą. 



larašė.St. Dobrizanski. Vertė Scenos Mylėtojas: 

AUKSO VERŠIS 
Vieno veiksmo komedija 

•a 

VEIKIANTIEJI ASMENIS: J 

ROZEN BLATT, bankininkas, 
EMA, jo duktė. 
LIUDVIKAS RAVIC, Rozenblatto raštininkas. 
GOLDSTERN, senis, godus pin-gucous. 
jOLDSTLRN, 'sunus, taipgi godus piniguočius. 

Atsitikimas \*iennoje, Austrijoj. 
Privatinė bankininko raštinė, puikiai išrengta. 

SCENA I 
LIUDVIKAS (prie. stalo). 
EMA. Tamista Liudvikai! (Liudvikas pašoka). Ar 

tamista užimtas ? 
LIUDVIKAS. O ne, visai ne! Ką, tamistėle, liepsi." 
EMA (rūsčiai). Ką liepsiu? ką liepsiu? Kas iš to, 

kad ir liepčiau, jei tamista neklausai. 
LIUDVIKAS. Aš neklausau! Jeigu man tamista liep- 

tum j ugnį šokti... 
EMA (pertraukdama). Tamista gerai žinai, jog aš 

niekuomet to neliepsiu... argi tamista va<<ar prie 
tėvelio mano ženklų nesupratai? 

LIUDVIKAS. Taip... supratau, bet... 
EMA. Kas bet... 
LH 'DVI KAS. T am i s os tėvelis del Anglijos pinigu 

nupuolimo taip buvo susirupinęs. • 

JĖMA. Tamista vis kas nors <tttri sutrukdyt... Matyt, 
tamsta manęs jau nenori... nemyli jau ma- 

nę.s... (verkia)- 
LIUDVIKAS (tupinėdama* apie ją). Emclė, Emute! 

kaip-gi tamista galt tai prilei.-ti? 
EMA (staiga liovusis verkti, aštriai išmetinėdama). 

Kodcl bent kartą nuo tėvelio nepareikalauji ma- 

no rankos? 
LIUDVIKAS. Tik palauk, tamistėle, kaip Anglijos 

pinigai pakils... tėvelis bus geresniame padėjime. 
EMA. Ne, nenoriu ne... šiądien, arba niekados. Juk 

tamista 'iina:, kad tėvelis nor: mane išleisti už 

lo nelemtojo Goldsterno. 
LIUDVIKAS- Taip, dėja, žinau. 
EMA. Tai kam atidėlioji? 
LIUDVIKAS. Jau nebeatidėliosiu... kaip tėvelis 

tik ateis.. 
EMA. Prašysi mano rankos? 
LIUDVIKAS. Prašysiu. 
EMA. Pasakysi, kad mane myli? 
LIUDVIKAS. Pasakysiu. 
EMA. Atvirai ir drąsiai? 
LIUDVIKAS, Atvirai ir drąsiai! (Išgirdęs už duriu 

ateinant,' persigandęs, bėgo t>rie stalo). Oi, jusų 
v tėvelis ateina... 
EMA. Ir jau tamista nusigandai. 
LIUDVIKAS (apsimesdamas užimtu). Ne, nenusi- 

gandau, bet... 
EMA (pamegždžiodama). Nenusigandau, bet kaip 

tėvelis ateis, tai užmirši kalbėti! Ar tamistai 
ne gėda? 

LIUDVIKAS. E.., Emute, gi žinai, kaip tave aš 

m.vliu... bet tėvelis kuomet susi rūpinęs, tai toks 

piktas... palauk, kaip Ar.blijos pinigai pakils... 
EMA (stovėdama viduryj scenos). Prašau tamistos 

ateiti... (Liudvikas atsikel'a ir žengia nedrą- 
siai)... arfiau... (Liudvikas vėl žengia)... dar 
arčiau! Turiu ką svarbai:* tamistai pasakyti. 

LIUDVIKAS (vėl žengta ir žvalgosi į duris, per ku- 
rias laukia Rozenblatto ineinant). Tėvelis kaip 
bematai gali ateiti... 

EMA. Tik vieną žotluką... (Liudvikas prieina, ji 
painia jį vi rankų). Kaip matau, tai tamista nie- 
kuomet neišdrįsi mano tėveliui pasakyti, ka? 

musų širdyse dedasi. 
LIUDVIKAS (žvalgydamos į duris). E EmuteI 

EMA (gudriai, su aštrumu). Tik malonėk manęs ne- 

pertraukti (Liudvikas nutija). Šitai pos musų vej 

t u vės niekuomet neįvyks; bet as tave, bedrąsl, 
būtinai turiu savo vyru turėti, o tam tikslui {vy- 
kinti matau tik vieną kelią: apgarsinus musų 
meilę šitokiu bttdu (kabinas' jam nt kaklo ir 

bučiuoja. Liudinkas, kaip nuplikintas, stengiasi 
iš jos glnnoniif ištrukti). 

LIUDVIKAS (besiverčdatnas). Emtits, brangioji 
Emele, tėvelis piieškambarvj... 

EMA (be atlaidos jį bučiuodama). Tuo geriausi 
LIUDVIKAS (besiversdamas). Tuoj aus čia ateis. 
EMA (bučiuodama). To aš ir noriu. 
LIL DVI KAS (vis besistengdamas ištrukti). Busiu 

sugėdintas. 
EMA (vis bučiuodama). Aš taipgi. 
LIUDVIKAS (besiverždamas). Brangioji Emele, aš 

viską padarysiu, tik mane paleisk. 
EMA. Ar jau pasakysi tėveliui? 
LIUDVIKAS. Pasakysiu. 
EMA. Tuojaus? 
LIUDVIKAS. Tuojaus. 
EMA. Kaip mane myli? 
LIUDVIKAS. Taip, kaip tave myliu. 
EMA. Na, gerai, nusileisiu šį kartą, bet žinok, kad 

aš busiu čia gretimame kambaryj. Jei tik ne- 

pasisakysi tėveliui apie mu*ų meilę, tuojaus iš- 
šoku ir žinai ką padarau. 

Ll IT VI KAS. Tik buk išmintinga, Emute! Neišmin 
tingu pasielgimu visa ką gali sugadinti. Ponui 
Rozcnblattui inėjus, man neišpuola tuojaus apie 
tai kalbėti. Reikia pirma pašnekėti apie reikalus, 
paškui ji prie to išpalengvo prirengti. 

EMA. Žinokis su tuo, bet kaip tik patirsiu, jog 
pertoli nuo ręikalo nuėjai,tuojans priminimui 

« uždai nuo?lu dainelę—vieną sykį, antrą ir trečią. 
Jei po trečiam kartui nebūtų liieko sakyta, tai 
išeinu ir... 

LIUDVIKAS. Bus, bus.,, tik leisk .man veikti pro- 
tingai. Tėvas ateina! (sėdasi prie stalo. I idun 
i/įeina Rosenblattas). 

SCENA II 

Tie patjs ir Rozeblattas. 
ROZ E X B L A T TA S (su skrybėle ant galvos). Ir vėl 

visa linija. (Liudvikas duoda zenlcl(Į I.mai, kuri 
ženklais atsako jam, jog jo girdėti nenori). 'Per- 
kūnas trenktu. Rotšildas be jokio pasigailėjimo 
mus smaugia. Del šito tai jau ir as virsčiau so 
cialistu. Teisybę jie turi, neapkęsdami didžtur- 
čiu. Gerai yra turėti milijonas, du,—galop tris, 
bet ne tiek, kad jaisiais kitus galėtum spausti. 

F.MA (tėvui užstodama kelią). Labą rytą, tėvuli! 
ROSENBLATTAS (susimaišęs). Birža jau uždaryta. 
EMA. Atėjau apie tėtušio* sveikatą pasiklausti. 
ROZEN'BLATTAS (su:v maišęs). Labai gerai... An- 

glijos pinigai 122.30; Karaliaus Liudviko 268.50 
paskola. 

T M A. Bet aš klausiu apie tėvelio sveikatą. 
ROZE\ BLaTTAS (vis susitraukęs) .O. apie sveika- 

tą?—Kaip prie tokių aplinkybių galiu būti svei- 
kas? 

EMA. V'enok, tėveli, esi raudonas kaip bvrenas. 
ROZEN'BLATTAS. tai iš piktumo. 
EMA (imdama iš kišenės knygelę). Tėveli, norėjai, 

idant aš surašyčiau savo pajamas ir išlaida?. 
Štai yra knygelė. 

ROZEN'BLATTAS. Kitą kartą man parodysi; man 
dabar ka?. kitas rupi. 

EMA. Tiktai pasižiūrėki j atskaitą už rugsėjo mėne- 
sį (Skaito; Išlaidų 536.50, pajamų 880.50; liko 
—346). 

ROZEN'BLATTS (nus'jnrkdamas). Mieloji dukre- 
le! 

EMA (pasigerindama). Šitą sumą įdėjau... atoėk, 
tėveli, koMoaia popierosna? 

ROZEN'BLATTAS (žingeidžiai). Gal j Vengrų pas- 
fkolą? 

EMA. Xe, j Komunos trauktinius. 
ROZEN'BLATTAS. Į komunos trauktinius? Puiki 

mintis 1 
EMA. Ar teisybė, tėveli, kad šitie (trauktiniai turi di- 

delę ateitj ? 
ROZEN BLATTAS (bučiuoja ją). Tu mano duktė1 

Kokia gudri, iš tavęs mergaitė! 
EMA (buriuodama tėvą). Sudiev, tėveli! (Eidama 

pro Liudviką po kairei, savo durių linkui, jam šnibžda). Palieku tau tėvą linksmą. Atmink pri■ 
žadą—tiktai drąsos! (Liudvikas slapta duoda jai sutikimo ženklą. Ema išeina), 

SCENA III 

Rozenblattas ir Liudvikas. 
ROZENBLATTAS (S ėda prie stalo ir trina delnus)- Koks pas ją protas! 
LIUDVIKAS (su pasitenkinimu).Didelis. 
ROZENBLATTAS. O kokia ji tvirta! 
LIUDVIKAS. Nepaprastai. 

j ROZENBLATTAS. Kas ją ves, tas padarys gerą! 
apyvartą. 

LIUDVIKAS. E f ką su tuo.-, (pertraukia). j ROZENBL VFf'AS (atsisukdamas į Liudviką). Kas 
"ką su tuo"? 

LIUDVIKAS. Jusų mvlistos duiktė neis nei už vieno, kuris ją norės vesti del apyvartos. Josios sielos 
gražumas yra tokiu turtu... 

ROZENBLATTAS. Kokios sielos? Kiek jau. kartų fkdėjau iš tamistos burnos! Ir ką tas reikštų' \r tamista kuomet sielą matei? 
^IUDVIKAS. Nemačiau, bet, Justi mylista piripažinsi- te... 

ROZENBLATTAS. Nieko nepripažinsiu. Kam kal- bėti apie ner atomus ir nesamus dai'ktus? 
LIUDVIKAS. Bet dukterį išleisti už žmogaus, kuris del apyvartos veda... 
ROZENBLATTAS. Yra sveikiausia pirmyneiga, ir 

tą netrukus'padarysiu. O galop, kas tamistai rupi? Ko tamista ikišies prie mano dukters? Bet eikime prie reikalų. Ar yra kokie laiškai? 
LIUDVIKAS (keletą laišką laikydamas rankoje, paduoda vieną). Žydvalstis metinių dovanų pavar~ geliams prašo. 
ROZENBLATTAS. Ko jie nuo manęs nori? Ar jie nežino, jog aš bedievis? Imsiu ir duosiu kokiems entikčjimiškiems tikslams! Atsakyk, tamista, jo>sr aš, kaipo tikras bedievis, negaliu duoti. 
LIUDVIKAS (paduodamas antrą laišką).Čia, vėl 

yra... (už scenos girdisi Emos dainavimas.) ROZENBLATTAS (jį pertraukdamas). Girdi, ta- mistai 
LIUDVIKAS (su džiaugsmu). Girdžiu, Jusų rnylis- ta! Noriu jau Jusų mylista1 apreikšti... ROZENBLATTAS. Cit! Paklausykime... (nutįlt kalbėję, Ema baigia savo dainą). O, kaip ji dai-J 

nuo j a! 

LIUDVIKA (linksmas). Kaip angelas! ROZENBL *S. Ką, sveikas, plepi, ką? Ar, svei- 
kas,matei kuomet angelą ir dargi giedantį? Sa- 
kyk, gieda kaip Patti, kaip Nilson, tai aš supra- siu, bet ne kaip angelas... Paduok man, tamis-ta, 
tą knygą... tą, ką ant indaujos guli (Liudvikas ima knvga) tą—tą... Liudvikas paduoda, Rozen- 
blattas atskleidžia ir skaito): Apyskaitą Emos 
Rozercblatt dainininkybės (skaito): Jos išmoki- 
nimas dainuoti atsiejo man 2785 auksiniai ir 57 centai... Ne į balą mesti pinigai, ar ne? 

LIUDVIKAS. Teisybė (už scenos vėl Ema gieda "Kokie šiądien sunkus laikai"—iš "Gražios Ale- 
noj*). 

LIUDVIKAS (atsimindamas duotą prižadą, mojavi- 
mu Emai priduoda sau drąsos). Jusų milista, 
ponas Rozenblatte, prisiartino valanda, kurioje aš... 

(Tol •aus bus). i 

Dr. S. Biezis 
LH.TUVI9' GYDYTOJAS 

«R CMIRURfSAS 
Off'ce .Office Hourt 
2359 S. Leavilt St. 4-6 & 7-9 P.M 
Plione Canal 3877 CHICAGO 

BUK, ŠOFERIU. 
'.<ui*..r.Q yra gauti tau tinkamą vie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
m'.:6ų mokykloje. Mokini-ie pasi- 
naudojamo lndlvldinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokių rūšių. Prityrę marinistai 
paruokls tamistij ir But(!iks tinka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mū- 
sų mokyklai netrūksta loriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamiatai kad tuojaus riausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. Visas kursas $25.00. •ederal Asa'n of Auto Er.gtaeers, 1214-1(5 Jacks-n Blvd. (Ine.) 

JOSEPH A. AHBROS'US 
ItETDVIS ADVOKATAS ~ 

Vod« visokiu bylas visuose teismuose 
Ofisai: ■ 

69 W. NVashinjjtotn Street 
Rotai lOM-lOOa, ttL Cfttttl 2^79 

3214 Sb. flaliteJ St.. M. Yards 7271 
CMICAOG, ill. 

Saugesnio 
Banko Nera 
už Lietuvių Valstijinl Banką.- 
Universal State Bank—ties yra 
po valstljoo 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 

I virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatal iymial auga. 
6iame banke gausi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarnlnko; 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICAGO 

Ofiso Til.Ginal 114 Namq Til. Cintl 2118 
| fil.; 1—8 psplit Krali i'if tfiiną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Gyvenimas: 
731 W. 18th St„ netoli HalstedSt. 

OHn>: 
1900 S. Halited St„ kampai 19toi 

k 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
General is 

Koniraktorius ir 
Nami| Statėjai 

2123 ». 23rd SI 

KĄ IŠRASTI O 
■■■■■—.—» m 

Tai yra Lietuviška Knyjuiė ii- B 
Imta, kurioje yr*gpie 4Ū> iira- 
dimų, kurie įni boti reikalingi. A 
likai iUoota aat reikalavimo ir 
dėl uudoa LIETUVIŠKU I§- 
KADŽIŲ. Ii knygatis di»i4iau- { siU kok) pelną išradimai atnešė ir dar žali 
afnciti, JeiJn maaotc api: išradimus, Mai ! 
rašykit daršiadiena Lietuviškai reikalau- 
dami knygutės, kuri* ištupime DYKAI. 

American Europeu Patent Off.'ces 
WC. 258 nOADWAY (U) REW YOM, «. T. 

REIKALAUJAME 
| vyrų, moterų lr vaikų barz* 

daskutystė3 mokytis. £itu 
yra labai pareikalaujamas net ir ka- 
riumenčje. Lengvus mokslas ir dl- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BaRBER 
SCHOOL, 1202 Penn A ve., Pittaburg, 
Penna. 

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

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vaL vak. 

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

Rezidencija / 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austln 737 

Valandos: 

TlkUI iki 9:00 klokvlen^ ryt<; 

>0 

Išmintingam Žmogui Užtenka Žodis ir Proga. 
v 

Gera Zeme 
f JR 

GcriausLai šiandien gyvena ūkininkai. 
d Visados jin smagiau ir atsakančiau, gyveno už miestų darbininkus. Bet, ypatingai šiądien ka- da pasaulyje siaučia didėji karė, jie yra tikri po- fifi. Žmonėms trūksta maisto. Ūkininkai gauna 

dičielius pinigus.- Suvienytose Valstijose, iš ūkinin- 
kų šiandien didžiausius pinigus paima Louisianos 
uktninikai. Kasmetą nuo to pačio lauko jie nuima 
bulves ir komos po du syk. Vata jiems atneša 
iki $200 nuo akro. Užauginimas gyvulių ir kiau- 
lių, jiems beveik nieko nekaštuoja, nes pašaro ir 
žolės jie turi beveik per apskritus metus. Kiek- 
vienas žino, ką šiandien prekiuoja mėsa. Louisia- 
nos valstija yra gražiausia iš visų kraštų. Žemė 
tenai derlinga. Oras yra malonus ir sveikas. Va- 
saros laiku karščių ten nėra. Žiemą yra tokia kaip 

x 
pavasaris šiauriuose. Rožčs ten žydi vasario mė- 

nesyje. Kraštas yra labai smagus gyventi. 
Pas mus liiko keletas senų kontraktų. paga» 

kubuos męs galėsime parduoti puikią išdirbtą ir ne- 

išdirbtą žemę pagal senas kainas, t. y. nuo $16 iki 
S20 už alccrj, nežiūrint, kad ta pati žemė jau yra 
parduodama nuo $30 už akerį ir augščiau. 

Mūsų žemė yra tuojaas prie miesto, geležin- 
kelio ir prie gorų kelių. Svarbiausis dalykas, kad 
tarpe pasiturinčių, lietuvių ūkininkų. 

20-tą lapkričio š. m. iš Chicagos ir iš kitur 
išvažiavo būrelis lietuv'ų pas lietuvius i Louisianą. 

Kas nori pasinaudoti iš tos geros ptogos ir 
kas nori pagerinti savo buvj ir ateitį, tegu! tuojaua 
atsišaukia pas : 

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

§1 kompanija randasi "Uetnvos" namuose, bet neturi nieko bendro su laikraščiu. 

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

De! supažinimo visuomenės su musų 
naujos vietos Rakandų Krautuve męs su- 
teiksime dideles dovanas. Kas pirmutinis 
daugiausiai išpirks musų krautuvėj per ši- 
tuos tris mėnesius, gaus trijų šmotų skurinį 
setą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $26.00 ver- 
tės. Del kiekvieno čia yra proga gauti ku- 
rią nors iš šių trijų dovanų, 

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



VIETINES JINIOS. 
» I 

Ooviatas prašo pagelbos. Ži- 
nomas chikagictis ir buvusis 
"Birutės" narys, Ričardas Do- 

•viatas, esantis nuo poros metų 
vokieciy belaisvėj, reikalauja i 

greitos pašalpos. Tjas matyt iš 

seljunčio laiško nuo 'Lietuvių 
Komiteto Kopenhagenc, atėjusio 
"Lietuvos' redakcijon ir skiria- 
mo p. Mikui Petrauskui: 

Kopenhagen, C>~9—1917 
Gerbiamasai: — 

] Lietuviu Skyrių prie Danų 
"Raudonojo Kryžiaus Kopen- 
hagene yra atėjęs laiškelis nuo 

•Ričardo Doviato (Geflg. Par- 

chim, Bar 1. Gru-p. 11, Deutscli- 
land), kuris prašo pašalpos ir 
nurodo jTamistą, Dr. Drati- 
gelj, K. Gugj, Kasputį ir Dram. 
Draugiją "Birutę" Chicagoje, 
kaipo ypatas, kurie gali paliu- 
dyti apie jo tautybę. 

Kadangi Lietuvių Skyriaus 
Ikasoj pinigų nedaugiausia pa- 
skutiniais laikais yra, o padė- 
jimas belaisvių yra labai sun- 

kus ir apverktinas, tai krei- 
piamės j Tamistą ir augščiau 
nurodytai ypatas, o taipgi į 
"Birutės" Draugiją su prašy- 
mu, ar negalėtumėt jo sušelpti, 
prisiunčiant j Lietuvių Skyrių 
j>inigų, o męs jam siuntinė- 
tum siuntinius 311 maistu. 

Su pagarba 
Lietuvių Centr. Ko-to Įgaliotinis, 

Jurgis Savickis. 
Sekretorė: Bronė Merginaitė. 

P. S.—Lietuvių Skyriaus Drau- 

gijos antrašas yra sekantis: 
Craix Rouge Danoise, Copen- 
hagene, Denemark* Agence des 
prisonniers de guerre, Section j 
Lithuanienne. 

Nuo West Side. "Li^uvos' 
Ūkininko" Draugija paaukavo 
$15.00 nukentėjusiems dėl karės 
lietuviams ir $41.00 sušelpimui 
savo sergančio draugo. Minėti 
pinigai — tai pelnas nuo sureng- 
to vakaro. 

atarta taipgi, kad vietinė or- 

ganizacija išsiųstų visus ^pini- 
gus, ką turi jurinknsi nu'kentėju- 
siqms dėl jkarės. Lietuviams 
toeluisviatns paaukavo 500 egz. 
knygos "Septyni Pakartieji": 

Ant ateinančio susirinkimo ža- 
dama sumanyti, kad Draugija 
paskirtų Kalėdinę dovaną ir Lic- 
tu\:>s neprigiilmybei. 

šita draugija yra viena is pa- 
vyzdingiausių visoj Chicagoje. 

Eskulapas. 

Atsargiau su pečiais. Ona 
Siaučiunas, gyvenusi prie 4310 
San Francisco gatvės, norėjo ge- 
rą ugnį pečiuje sukurti. Pasiė- 
mus gazo-lino, plykstelėjo pc- 
čitm. Pasidarė expliozija, Onos 
drabužiai užsidegė ir ji pati taip 
apdegė, kad nugabenus ligonbu- 
tyn, tuoj ir pasimirė baisiose 
žolina. Gazolinas netik kad lie- 
Icančiose. , 

Moterjs, bukite atsargios su ga- 
ti j ugnj arba karštą pečių nega- 
lima, bet negalima nei atidaryto 
butelio su gazolinu arti ugnies, 
ar liepsnos laikyti. Gezol..«?s 
garuoja ir garai gali užsidegti 
net tolokai nuo ugnies stovint. 

{vairumai. Jonas Šileika, dai- 
lininkas, tapo pakviestas New 
Yorkan j lietuvių skyrių prie 
Talkininkų bazaro. Pereitą se- 

«*elą išvažiavo is Chicagos. 
r- "Birutės" draugija rengia 

koncertą nedėlioj, lapik. 25 d., 
U-nity Club svetainėje, 3140 So. 
Indiana ave. Smulkmenom ap- 
garsinimuose. 

— Šią pėtnyčią, lapk. 23 <1., 
atsibus susirinkimas Pakšto sve- 

tainėj, 4837 W. 14 st., Cicero, 
pasikalbėjimui apie Lietuvos po- 
tišktfs reikalus ir neprigulmy- 

bę. 
Ciceriečiai yra kviečiami apsi- 

lankyti. 
Pradžia 8 v. vakare. 

— Vaiky Dieninė Globa tu- 
rės didelį susirinkimą šią įpėtny- 
čią, lapCc. 23 d., svetainėj prie 
831 \V. 33rd PI. Kviečiami visi 
Globos nariai ir šiaip įdomaujan- 
tieji. Pradžia 8 vai vakare 
Sekretorė Marė Damijonaitienė. 

— Petras Žičkus lai atsišaukia 
"Lietuvos" redakcijon tuojaus. 
Jam yra laiškas nuo jo brolio 
Juozo, pakliuvusio austru ne- 

laisvėn, o dabar internuoto Da- 
nijoj. 

Neturtingi žmonės gali gauti 
4 kambarius gyvenimui u/dyką. 
Jie tiktai prižiūrės namą, nes 

savininkai gyvena kitoj apielin- 
kėj ir negali kaip reik prižiūrėti. 
Norintieji atsišaukite j "Lietu- 
vos" Redakciją, 814 W. .yrd St. 
dėl informacijų. 

— Lapkričio 28 d. 1917 m. at- 
sibus balius Federacijos Lietuviš- 
ku Kliubų, Douglas Parlc Audito- 
rium. Tikimasi, kad. kaip pa- 
prastai, taip ir šj metą, susirinks 
didelis būrys Chicagos lietuviško 
jaunimo. 

— Pereitą Subatą, Mildos sve- 

tainėj, atsibuvo moterių Apšvie- 
tos vakaras — apvaikščiojimas 
io-metinių draugijos oukaktuvių. 
Labai gerą įspūdį padarė mažų 
mergaičių ir berniukų choras, 
vedamas p-lės S. Staniuliutės 
ir sudainavusis keletą dainelių. 
Broliai Briedžiukai — vienas ant 

smuiko, kitasant piano — publi- 
kai taip pat labai patiko. 

Reik taipgi paminėti ir J. Gru- 

šą su savo mažute seserim, ku- 
rie palinksmino publiką ant kor- 
neto. 

Programo užbaigimui vaikų 
choras sudainavo Lietuvių hym- 
r.ą. Po programo buvo balius 
įr šokiai. M—kas. 

ŪKININKO IŠMINTIS. 

Ūkininkas gerai supranta, kad 

jeigu jis nenaikys žolės, tai ji- 
sai negali tikėtis puikaus užde- 

rčjimo. Tas pats yra teisinga 
su sveikatos užlaikymu. Jeigu 
Jųs nelaikysite švariai vidurius, 
tai negalite tikėtis geros sveika- 
tos. rrrinerio Amerikon išik o 

Kartaus Vyno Elixiras yra ge- 
riausia pagelba, kokia Jus ga- 
lite pasinaudoti. Jisai išvalys 
J11 s n vidurius, sugražins norą 

valgyti, pagelbės virškinimą, ir 
vis labjausieji kenksmai, kaip tai 

užkietėjimas, nevirinimas, galvos 
skaudėjimas, bemiegė, nervišku 
mas, trukumas energijos ir abel 
nas silpnumas prapuls. Aptiekose 
Gyduolės yra atsiekusios daug 
palengvinimui žmonių negalių. 
Trinerio Linirrentas yra vi°nas 
iš galingiausių. Reumatizmui, 
Neuralgijai, strėnų diegimui, iš- 

sisukimams, ni'ksterėjimams, ti- 

nimams, etc. Visuomet galima 
tikėtis, kad pagelbės. Aptiekose. 
Jos Triner, Išdirbėjas-Chemikas, 
1333"1339 S. Ashland ave., Chi- 

cago, III. 
(Apgar.) 

Ant Randos. 
ISrandavojirnui, 2-raa augštas, 8 Įjva- 
rųa kambariai—$10.00; 4 kambariai 
—$5.00; pirmo ugfito 4 kambariai— 
$3.00. N?ra gazo nei maudyklių. 

452 West 43rd 8treet — 

Pranešimas! 
\ 

'Lietuvos' Ofisas 
Atdaras Nedaliomis 

Atėjus vesesniam orui "L'e- 
tuvos" ofisas bus atdaras va- 
karais ir Nedaliomis tekan- 
čiomis valandomis: IJtarnin- 
kaia, Ketverfais ir Subatomis 
auo 7 Iki 9 vai vak. Nedalio- 
mis nuo 9 ryto Iki 8 po pietų. 

A 

4 lietuves" Administracija 

DRAUGI JU BE1KAU) 
PRAKALBOS IR BALIUS! 

Rengia Dr-stė 6v. Jurgio atsibus 
ketverge (Padėkavonės Dienoj),-lap- 
kričio (November) 29 d 1917 m., 
Casino Hali, Central St., Thompsou- 
ville, Com. Prakalbcn prasidės Iii 
vai. dienos, o balius 3 vai. po plet 
[ir trauksis Iki vėlai nakties. 

Inžanga ypatai 25 centai 

Kviečiame visus lietuvius ir lie- 
t i vaitos, senus ir jaunus, did liūs ir, 
nia4us atsilankyti i šias iškilmingas 
prakalbas, nes tokiu šioje apygardoje 
nėra dar buvę. Turėsime gerą pro- 
gą išgirsti garsaus kalbėtojo kun. K. 
Vasiliausko iš Westfield, Mass pra- 
kalbu Po prakalbu bus .šokiai! Or- 
kestrą grieš visokius šokius 

Visus š^dingai kviečia 
RENGIMO KOMITETAS. 

Paieškojimai. 
Pajleškau savo Orp.igų Prano Pe- 

tre i kJ o. Kaz. Badau3ko ir Doni. Je- 
š iiskio. Visi paeina iį- Lieplaukės 
parap., Telšių pav., Kauno gubern. 
Gyveno pirmiau Kensington. 111: Aš 
norėčiau susirašyti. Jų pačių, r.r kas 

I apie juos žino, meldžiu atslčaukti 
adresu: 

Chas. Pagoi, 
l T Division Ave., Tacoma, Wash. 

Pajieškoma giminių Jono Brus (gal 
Erusoko), mirusio 1916 m. Jisai pa- 
ėjo iš Suvalkų gub.; amžiaus buvo 
apie 40 metų; vidutinio ugio, švie- 
sus plaukai, mėlynos akis; iš amato 
buvo plaučius. Jisai paliko apie ke- 
lis tukstančius dolerių bankoj ir 
daug miniug šėrų Tom Reed Mining 

|Company, Oatman, Arizona. Dėl to- 
limesnių .tinių kreipkltčs J 

Fr. Sedek, 
S. R. M. Co, Trona, Cal: 

Pajieškau savo broliu: Petro, An- 
tano ir Tadeušo Mažionių, paeinan- čių Kauno gubernijos, Panevėžio 
vieto lr volosties, kaimo Mažionių, PanevėAio parapijos Jie pat}s, ar kas kitas teiksiu pranešti ant že- 
miau nurodyto antrašo: 

Povilas Mažionis, 
528 Fifth Vve., Newark N. J« 

Pajieškau savo Svogerio Ani-no Mylimo, Kauno gub., Raseinių pav., Šilalės miestelio. Apie 10 metų Ame- 
rikoje. Trjs metai atgal gyveno Aa- cine, W!.x, o dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas kitas malonėkite duoti činię, adresu: 

Amilija Strangiutė, 5G Adler St., Waterbury, Conn. 

Pajieškau savo pusseserės Mortos Tunyliutėo (po vyru Broneckienės); Andriaus Tunyliuko. Keldienės, turi 
Droniutę dukrelę. Taipgi Kaz. Kras- naucko ir Marės KaLvinckiutės. Ma- rlutė pirmaius gyveno Illinois val- stijoj, dabar nežinau kur. Alzbietos Grepliauckienės, lenkės, turi dvi duk- teris; męs kelia metus gyvenome sy- kiu ir labai sutikome. MoClulienSs Juzės, pirma gyveno Baltlmore, Md. Prašau visų atrašykite, norėčiau su visa's susižinoti apie sveikatą, ar gy- vi. Mano tiikra pravardė EnaviCie- nė. Angliškai: i 

Suzie Johnson, 1402 Bl.uff St., Waterloo, Iowa 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda 2 lotai Gary, Ind. Ge- ra proga apijlinkčs lietuviams pasi- naudoti, nes parsiduoda pigiai iš prie- žasties, knd lotų savininkas apsigy- veno kitame mieste. Lotai yra 50 and 60, Block 2, Doųglas Park Ad- dition, Gary, Ind. Norintieji pirkti ragykite savininkui: 

Jonas Genis, 
9 Barclay St., Worcester, Mass. 

NAUJI PATALAI TIKTAI $6.60 

Naujos plunksnų paduąkoe tik- 
tai $1.23 už por*;,. 
Pilnas didumas ir pilna švara 
gvarantuojama, 
Plunkinos yra švarios ir sani- 
tariškos. Geriausiu 8 unciju 
audeklu apsiūtos. Rašykite mu- 
šu naujo katalogo 

SOUTHERN FEATHER & 
PILLOVV CO., Dept. L.168 

GREENSBORO. N. C. 

Telephone Y«r<fa *834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos: nuo 8 Iki 1211 ryto 

Ir nuo 7 Iki 9 vakaro 

3325 S. Halsted St Chicago, 111. 

DR. O. C. H EIN E 
DENTiSTAS 

OFISAS: KaHĘ.31lrS8.MstedSj. 
(Gyten mat viri Aptiekos). GHICA60. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Pstuvls Gydytojas ir Chirurgai 
1259 80. Halstod St, Chlcago, III. 

Gydo vlsijl&s ligas moterių, y alkų tr vyrų. Speciallikal gydo limpančias, 
uisiseii ėjusias lr paslaptingas yyrų 
Mg&a. 

Gerb. A. S. Kulbickas yra "Lie- 
tuvos" laikraščio agentu Cleve- 
Land, Ohio ir apielinkėse. Norin- 
tieji, galite užsirašyti "Lietuvą" 
k užmokėt? jam prenumeratą. 

| GYDUOLES NUO KOSULIO 
ReikalAudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekrianaa geidžia Įgyti tik geras gy- 
diioles.1 Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, HiAmėgintų laiku lr pasekmin- 
gi;, oo žinomų vardu 

Severa's 
Balsam 
for Lungs 

P. W. Kol o- 
dzicj iš Chestcr 
W. V*., praneįa 
mums raSydamas: 
"Patariu kiekvie- 
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy- 
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Scvcrot 
Kalsauias P 1 a u- 

ėiams, ui kurį 
tteresnlo n « r a 
Mano vailui tu- 
rėjo koiulį, migi- 
nuinc daugeli vi- 
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsarao P 1 a u 
ėiaini. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

■ (Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei* , 

kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilnį vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
verta«, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy- 
dė pasekmingai kosulj ir peršalimą, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulye yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulyt, iš priežasties influenzos, uįdeglmo pleuros, trau- 
ku f-i uo ja nč i o krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunlos. 
šita gyduolS yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems. 

Severa's Cold and 
Grip Tablots 
(Severo* Plotkelts nuo 
PerSalimo ir Gripo) yr« 
žinomos tuomi, kad per- 
sali pcritlim) labai 
trumpu laiku. 

KainaSBo ir SO cantų —vi»ur aptickoso 
Severos Šeimyniškos Cyduolis pardundamos 

visur aptiekosf. Visuomet reikalaukite "Se- 
vcros" ir pasakykit pilna gyduolės vardą. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO. 
Codar Raplde, lowa 

B. K. Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

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

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

TELESKOPAI 
ŽIŪRONAI 

iYra .puikiausia* dalykai, su kuriuomi galima labai puikiai 
praleisti laiką, su mažais iškaščiais. Jųs galite svečius 
užbovyti, patįs pajuokauti, o vaikai tai labjausiai myli, ir 
tai butų puikiausia Kalėdų Dovana savo šeimynai. Teles- 
kopas ir paveikslai kaštuoja $3.25 su prisiuntimu. 
Paveikslų iš visokių miestų pasaulyje. Iš svarbesnių 
vietų, parodančių, kaip gyvena žmones kituose kraštuose. 
Turtingi žmonės išleidžia milžiniškas sumas pinigų, idant 
pamačius įvairias vietas pasaulyje, o su šituo teleskopu 
ir paveikslais Jųs galite inatyt tas pačias vietas ir žmo- 
nes už visai mažus pinigus. 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street Chicago, III. 

Brolių Sarpaiių Muzikos Mokykla 
T)T? A \TT^QT 7VT A Q Mes norime pranešti -t Avnii Ll/Oll ixA.O lietuvių publikai, kad Mes 

Sarpaiių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai 
Smuiko, Piano ir Dainavimo ir p-Ie Marijona 

Rakauska Dainavimo Mokytoja 
iki Šiolei buvusi prie 3259 So. Halsted St., dabar persikėlė po numeriu; 

3231 Emerald Ave. Phone Drover 5602 Chicago, Illinois 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
P. WODMANO SVET., Kampas 33-čios ir Lime gat. 

Ateinančio Ntdeldienio, Lapkričio 25, 
Pradžia 3-čią vai. po pietų 

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymą 50% ant, Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir fvaHtinams padarome ant orderio naujus siutus ir cver- 
kotus nuo $"0.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo 
$25 .00 iki $60.00 ano orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- 
me po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50*. Skrynios ir valyzai. 

S. G O R D O N 
1415 COUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Jtoras atdara6 kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—iki 9 vai. vakare. 

Didelis Koncertas ir Balius 
Rengia 

"BIRUTES" DRAUGIJA i —- *— 

Nedčlioje, Lapkričio-November 25, 1917 

Unity Club Svetaineje 
3140 Indiana Ave., arti State St. 

Pradžia lygiai 7 vai. vak. Inžanga 50c Ypatal 

šj syk "Birutė" rengia, vieną iš didžiausių ir puikiausių koncertų. Gerbiamieji ir Gerbiamosios! UžkvieCiame kas-tik gyvas | 6j pulkų Koncertą. Nepamirškite, k?d tame koncerte dalyvaus geriausios Chica- gos spėkos: F. P. Rakauskaitė—solo, Rudauskaltfl—duetas, žemaičiu- tės ir StaniuliųtC—duetas lr trio; taipgi atžymėjusi svetimtautė ope- ros solistė p-ia Stranden, kuri pirmu sykiu dallvaus "Birutes" Kon- certe. Iš vyrų: pp. Kari Sarpalius, J. Zclp lr gerb. Pranas Jakutis,— kuris pribus lš Rockfordo. Tklpgi dalyvaus Prof. Allronko, kvintetas ant smuikų ir mandalinų orkestrą. Bus solo ant piano ir solo ant flelto. Be to didelis ''Birutes" choras lr t.t. 
"f^lrutė" savo rengiamais vakarais neapvylė gerbiamos publikos iki šloL Užtikriname, kad neapvils ir dabar. 
Tikimės, kad šiuo koncernu kiekvienas atėjęs užsiganėdins 

Orkestrr Brolių Sarpalių 

SKAITYK 
ir 

LAVINKIS 
Žmonės, kurie skaito, visuomet yra geriausiai išlavinti 

ir nuo jų veikimo priklauso gerovė arba blogumas. Męs 
lietuviai, ypatingai dabartiniu laiku privalome skaityti. 
Dabar tik-ką išėjo iš spaudos viena iš puikiausiai para- 
šytų knygų garsaus francuzų rašytojo Julės Verno. 

Kaina šios knygos yra $1.00 
Ją privalėtų perskaityti kiekvienas, jaunas ir senas, o 

perskaitęs žinos daug reikalingų dalykų. 1 

Siųskite pinigus, arba money orderius šiuo adres: 

"LIETUVA" 
814 W. 23rd STREET CHICAGO, ILL. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs { šią šalį, jaučia tą didžiausi tru- 
kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš- 
tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiaginį stovį geresnes vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 
vimu, kiekvienas einantis į biznį, — žodžiu tariant, kiekvienas į 
šią šalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaistenį rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 
nėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprastu 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 
didelę, beveik 1,300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 
ja $7.00. Tai, sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai pigu. 
Galima žodyną įgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 
nuos $6.00: 

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės šiuom antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAUO. ILl. 
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