
"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eir*1 Pctnyčioms, Cbicago, III. 

METINĖ PRENUMERATA-. 
,\h:'ienytos* l'<ilsti)ose $2.00 
Kana<loje ir Metike $2.50 
L'uose kitost : itipatyslist $3.00 

Prenumerata apmokama ii viršaus. Prenumeratos 
metas skaitosi nuo dirnos užiiraSymo, ne nuo Naujtj 
Metg. Apgai -nimų kaimj klauskit laišku. Adresas; 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL. 

Corncr 33rd antį Ifalsted Sts. 

Metai XXVI 

THE UTHOANIAN WEEKLY."LIETUVA" 
Fublished Fridays at Chicago, 111. 

Yearly Subscription P.ates: 
Ih United States $2.00 
To Canada and Mexico $2.50 
To all other Foreign Countries $3.00 

Advertising rates on application. Address: 

"LIETUVA" 
814 33rd STREET CHICAGO, ILL 

Corner 33rd and Halstcd Sts. 

——■■■p*— —7)" —— 

Entered a* Sccond-Class matter July 1833, at the Post Office oi Chicago, Illinois, under Act of March g |. 879. 
o « 

—————————————————— 1 £3 S» 

C11ICA60, ILL., PENKTADIENIS, LAPKRITYS (NOVEJIBElt) 30 d., 1917 M 1 
No 48 

Didis Anglu Laimėjimas 
Pairos pfif 10*®® belaisvių. 

Bolševikai taikosi su vokiečiais—Kau- 
kazas atsiskyrė.—Vokiečių aficieriai 

-Lenino patarėjai. 

Norvegija gali stoti karen.—Italai 
sulaikė teutonus. 

True translation filrd with the postmaster 
•t (liicago, U!„ the 28th day f>( November, 
19)7, ai renu'red by the act oi October 6; 
1917. 

ANGLAI LAUŽIA VOKIE- 

ČIŲ FRONTĄ. 

Londonas, Iapkr. 21 d. — Lai- 
ke pastarųjų dviejų dienų, an- 

glai užrlavė "Hindenburgo" li- 

nijai milžinišką smūgį ant 32 

an.gl. mylių fronto tarp miesto 

St. yuent:;; ir upės Scrapc 
(I-'rancuzijoj). 

(Volkijčiai tapo numušti ant 

dviejų angl. mylių (3 verstų) 
atgal ant viso fronto. Nek'.iriose 
vietose vokiečių pastovios at- 

sigynimo fortifikacijos- tapo už- 

imtos net penkias "\vlias gilyn 
nuo jų buvusio fronto. 

Tranšėjos ir fortifikacijos, ku- 
rios iki šiolei skaityta neperga- 

limomis, tapo anglų paimtos. 
Miesteliai M'asniers, Marcoing, 
Ribecourt, Mavricount, Grain- 

court ir Flesquires pateko j an- 

glų rankas sykiu su daugiau negu 

8,000 vofciškų oelaisvių. 
—Perlaužimas vokiečių fronto 

j'ra taip didelis, Kad pirmu syrciu 
vėl galima bt:vo pavartoti ruitari- 

ją pasidarinsioj spragoj. Anglių 
jpirmyneiga ėina 'oliaus po vado- 

vyste geti. Sir. Julian Byng. \ng- 
liški šarvuoti "kubilai" (tankos) 
atidavė didelį patarnavimą laike 

šitų užpuolimų, kuriuo., padaryta 
net be pirmesnių artilerijos pri- 
rengi m o. 

True translatioi) (iled with thr postmaster 
at ( hieago, III., th<- 28th <Iay of Noveniber, 
1917, as re<iuirctl by thc act <)f Octobcr C\ 
1917. 

UKRAJINA APSISKELBIA 

•NEPRIGULMINGA. 

Petrogradas, lapkr. 20 d. — 

Militaris perdėtinis Kievo dis- 
trikto ir tuomlaikinis gubernato- 
rius su savo štabais aipleido savo 

vietas. U'krajiniečių komisarai 

tapo paskirti užimti jų vietas !. 

jie patvirtino Ukrajinos nepri- 
gulmybę. 

Trįs šimtai šešiasdešimtis tūks- 

tančių ukrajiniečių kariumenės, 
sakoma, atšaukta iš fronto j na- 

mus. Petrograde kalbama, kad 
šisai žing&iLs didžiai pakenks 
rusų armijai. 

True traneUtion filert wit'i thc po*tma*tcr 
•t Chicago, III., tlie 28t'' »lay of Novcmber, 
1917, as reiiuiretl by t b. ct of October 6; 
1917. 

BOLŠEVIKAI GRASINA 
TURTINGESNIEMS. 

Petrogradas, lapkr. 21 d. — 

Bolševikai išleido pe-r sergėjimą 
"turtingoms ktiasoms ir jų sė- 

brams," kuriuos bolševikai ap- 
skundžia, buk, girdi, jie kalbina 

prie streikų valdžios ir miestų 
tarnautojus. Perspėjime, tarp 
kit-ko, sakoma šitaip: 

"Jųs žaidžiate su ugnim. Jus 
pirmi nr.kentėsit nuo bado, ku-ris 
gręsia šaliai ir armijai. Jums 
bus atimta teisė gauti maistą. 
Visi jųsų "zopasai* bus užgrieb- 
ti, o jųsų turtas konfiskuotas". 

"Vokiški ir Austrijos socia- 
listai su džiaugsmu sveikina bol- 

ševikų revoliuciją [Kur gi jie 
nesveikins! Red.]. Prancūzų 
socialistai sveikina bolševikus 
savo laikraščiuose (?)". 

Užrubežio ministerija perduota 
j L. Trockio rankas. Pa-sekre- 
torius Neratov atidavė jam ofiso 
kontrolę ir pasitraukė šalin sy- 
kiu su kitais urėdninkais. 

Tritr tranalation filed \vith the postmaster 
at ChicaKO, III., the 28t(i <lay of Novembrr, 
1917, as reąuired by the act of October 6; 
1917, 

SOKO NORI CARO. 

Petrogradas, lapikr. 21 d. — 

Laikraštis X o v a j a Ž i z n šią- 
dien skelbia telegramą iš Jaltos, 
kuriame sakoma, kad Kryme su- 

siorganizavo monarchiš'ka armija, 
kurios obalsiu yra "Pirmyn už 

carą ir šventą Rusiją". Tele- 
gramos praneša, kad unijos tiks- 
lu esą aktyvišikai dalyvauti 
Steigiamam Susivažiavime ir kad 
esą patariame nuo savęs pastatyti 
atstovais Vladimirą Puriškeviėių, 
gcn. Brusilovą ir M. Dragomi- 
rovą. 

Trtie translation filed with th? pcstinnster 
at Chicago, III., Ihe 28th day of N'ovcmbcr, 
1917, 93 rerjuired by the act of Octobcr 6; 
1917. 

NORĖJO DEŠIMTS MILI- 

JONŲ. 
Petrogradas, lapkr. 22 d. — 

Būrys kariumenės ir "Raudonos 
Gvardijos," po vadovyste bolše- 
vikų kamisoriaus Mendžinskio 
ir pulk. Muravjevo, kuris yra 
komandicrium bolševikų garni- 
zono Petrograde, atvyko j Val- 
stybinį banką vakar ir pareika- 
lavo išmokėti jiems 10,000,000 
rubliu, duodami dešimts minutų 
laiko. Mendžinskis užreišikė, kad 
su visais, kurie pasipriešins ši- 
tam reikalavimui, bus pasielgta, 
kaipo su išdavikais. [Kitais žo- 
džiais tariant, bolševikai patekę 
balium, daro sau puikius "hold- 
upus"]. 

Kitas bolševikų "laisvės" ap- 
sireiškimas yra sekantis: 

Nikalojus Lenin, bolševikų 
premjeras, ir Rusijos dabartinis 
diktatorius, apskelbė, kad visų 
laikraščių apgarsinimai yra jų 
valdžios savastis ir todėl jis pa- 
vėlina juos talpinti tik tuose 

laikraščiuose, kuriuos išleidžia 
jų "Sovieto" valdžia, arba toji 
taip vadinama "Darbininkų ir 

Kareivių Delegatų Taryba". 
Kitais žodžiais tariant, tai yra 

pavyzdis begėdiško grafto savo 

reikalams. 
i 
I 
! Tme trarulation filed with the postmaster 
at Chicago, III., tHe 28th day of November, 

1 1917, as re<iuired by the act of October 6; 
1917. 

LOLŠEVIKAI NORI PA- 

Dfi|T GINKLĄ. 
Petrogradas, lapkričio 22 d.— 

Nih"lojus Leninas ir jūreivio N. 
|KryIenko, kuris dabar yra vy- 
riausiu vadu naujos bolševiku ka- 
rės ministerijos išleido proklia- 

jmaciją j armiją ir laivyną. Šita 
jToknamacija skamba sekančiai: 

1 

"l'tarninke generolui Dukoni- 
nuii paliepta pa»iųlyti pertrauki- 
mą karėje visoms tautoms, tal- 
kininku ir priešu. 

"Paliepimas buvo gautas štabe 
seredoj ir gen. Dukoninui pa- 
liepta nuolatos raportuoti Žmo- 
nių komisarams [suprask, bolše- 
vikų "ministeriams"] apie bėgi 
pasitarimų, ir pasirašyti po per- 
.traukos sutartim tik tuomet, ka- 
,da ją patvirtins komisarai. Ne- 
gavus atsakymo nuo Dukonino 
paklausta, kodėl jis vėlinasi. 
Jis daug sykiu mėgino išsisukti 
nuo davimo paaiškinimo ir aiš- 
kaus atsakymo j įduotus jam pa- 
liepimus. Kuomet jam tapo pa- 
siųsta griežtas paliepimas pasiū- 
lyti karės pertraukimu, jis at- 
sisakė klausyti. 

"Gen. Dukoninui pranešta, 
kad jis yra prašalintas nuo savo 

pareigu už neklausymu, kuris at- 

;neša negirdėtus vargus darbinin- 
kų minioms visoj šalyj, ypatingai 
gi armijoj. Jam paliepta to- 

liaus atlikinėti savo užduotis, kol 
naujas vyriausis vadas atvyks 
apimti vadovystę. Vėliavane- 
šys Krylen'ko tapu paskirtas nau- 

ju vyriausiu įvadu". 
Toliaus prokliamacija ragina 

kareivius mepavelinti revoliuci- 
jiniems generolams "sunaikinti 
didj taikos darbą". Prokliama- 
cijoj sakoma, kad kareiviai turi 
daboti generolus gerai, kad lin- 
čo teisės .nebūtų prieš juos pa- 
vartotos ir kad generolai nega- 
lėtų i. :«u'kti iš laukiančios juos 
atsakomyu •. 

Prokliamaci, prideda, kad ka- 
reiviai turi prisilaikyti stipriau- 
jsios •revoliucijinės ir kariškos dis- 

ciplinos. Pulkai, esantieji fron- 
to pozicijose, privalo tuojaus iš- 
rinkti atstovus pradėjimui for- 

mališkų taikos derybų ir apie 
jų bėgį turi pranešti komisarams 
visiais galimais budais. Tiktai 
komisorių taryba turi teisę pa- 

sirašyti ant galutinės sutarties 
i karės pertraukos. 

Truc iranslation filed wlth the postmaster 
at Chicngo, 111., the 28th day of November, 
1917, as rcquired by the act of October 6; 
1917. 

SUTRAUKA KARIŠKŲ 
ŽINIŲ. 

Leninas, kaip pranešama, be- 

I vieliniu telegrafu tariasi su Ber- 
jlinu. Gen. von Ludendorf, Ilin- 

|denburgo pagclbininkas, išvažia- 
|vo j rusų f rotą darymui taikos 
su bolševikais. 

Vokiečių štabo aficierai, kaip 
pranešama, atvyko Petrogradan 

Iir yra Lenino patarėjais. Dalį 
kariumenės Leninas su Trockiu 

jau paleido. Žemes jie liepė kon- 
fiskuoti. 

Tuom tarpu gen. Kaledinas su 

kazokais laiko visą pietinę Ru- 

sijos dalį. Kaukazas atsiskyrė 
nuo Rusijos. 

Trockis pradėjo skelbti paslap- 
tas Rusijos sutartis su talkinin- 

kais, bet iki šiolei nieko svarbaus 
dar mepasirodė. 

Vokietija grasina užimti Dani- 

ją. Esą Norvegija gali stoti ka- 

rėn prieš Vokietiją ir todėl Vo- 

|kitija turės užgriebti <lalį Dani- 

jos. 'Švedijos, Danijo? ir Nor- 

vegijos karaliai sušaukė iš tos 

priežasties skubų pasitarimą. 
Italijoj per visą savaitę eina 

smarkus mūšiai, bet italai puikiai 
laikosi ir teutonai nieko dau- 
giau nalaimėjo. 

Anglai yra prie pat Cambrai. 
Išviso jie paėmė per 10,000 be- 
laisvių laike savaitės. Franeuzai 
užėmė keletą linijų tranšėjų ir 
arti 000 belaisvių Verduno sek- 
tore. 

Iš Belaisvių Pašiuręs. 
Rašo Jurgis Savickas, 

Lietuvių Įgaliotinis Kopenhagoje. 

Pro Kopenhagą nuo. pat karės 
.pradžios yra išsprukę virš 500 
rusų belaisvių, tarpe kurių bu- 
tą keliu lietuvių. Su keletu jų 
teko pasikalbėti, o iš šitų visų, 
pasikalbėjimų visą suėmus, su- 

sideda vaizdas žadinąs filozo- 
fijos mintis, jog pasauilis išties 
progresuoja ir gerokai yra pa- 
bengęs nuo Ispanijos šventos in- 
kvizicijos laikų. Vietoj nuaš- 
trinto -rusiško pagalio, turima 
Amerikos elektros presą ir tą 
;p na garą, — belaisvių logeriais 
,vadinamą. Fizikinis kankinimas 
dažnai nėra taip baisus, kaip 
moralis. 

Xe vienas gal džiaugsis: — 

"laimingas manasis nelaisvėn 
pakliuvęs". 

Gal but. 

Vandeniu pradėta maitinti. 
i 

Jei valgis pirma Mogas buvo 
tai šiądien jis veik neįmanomas, 
prie ligos mirties vedantis. Vis 
daugiau ir daugiau praktikuoja- 
ma du kartu j dieną duoti van- 

dens — kruopu ir sriubos, bei 
duonos — molio. "Męs supran- 
tam, jog vokiečiai patįs nieko 
netur vaigyti", vienu balsu šau- 
kia j laisvę išsprukę belaisviai, 
'•»;cnak jų kankinimas, tyčioji- 
masis ir bausmės yra užvis bjau- 
riausia". 

Nesant taip organizuotiems, 
kaip belgai, anglai, francuzai; 
neturint užpakalyje atramos, ru- 

sai yra bjauriausiai vokiečių 
skriaudžiami ir žeminami. Že- 
minimas užgauna jų tikėjimo k 
tautybės pajautimą. Visokios 
rusų taisomos expedicijos belais- 
vių gyvenimą ištirti, kurias su- 

daro visokios tituluotos seserįs, 
ir taip pat visoki tituluoti danai, 
išleidžiantieji kelionei iš sveti- 
mo iždo dešimtis tūkstančių 
greit patyria, kad rusų belaisviai 
dvokia ir nevartoja dantims 
šveisti šepetukų; — daugiaus 
mieko gero jie nepadaro. 

Esama lagerių, kur belaisviai 
ištisais mėnesiais neleidžiami pa- 
sivaikščioti, net karidorkr. Ab- 
soliuti stoka knygų, bei nesi- 
orientavimas dabąrtiinės politikos 

i gyvenime visai prislėgė susnu- 

|dusią sielų. Draugai, nuolat tie 

l'patys, kemšami prigrūsti triobon, 
(visai nebepakenčiami tampa. Ner- 
vai suirsta. Prasiplatina sielos li- 
gos, džiova ir 'kt. Jei jau pri- 
sieina išeiti dirbti lauikan, tai jau 
primirkstama purvuose. 

i 

j Belaisvių kankinimas. 

Vokiečių Idarės disciplina ir 

taip jau smarki, belaisviams dar 
paaštrinama. Prasikaltus, nuo- 

lat mušama kolbomis, ar supintu 
virvagaliu pririšamas žmogus 
augštai prie stulpo, ištraukiama 
iš po jų kojų kedė ir taip lieka 
kiboti virvės pjaunamas ilgas 
valandas. Dažnai prie pririšto 
žmogaus, alkiu išmarinto, stato- 

mas čia-pat valdis. Kaip ir sis- 
tema idirbta vokiečių; kad įbau- 
ginti nuolat tarp belaisvių plati- 
namas visokios politikos. 

Maisto netekus, ligoms labai 
pradėjus platintiem, vokiečių 
kreiptasi neutralėsna šalysma pri- 
imti maitinti. Norvegai, Švedai, 
(Danai siitiko. Bus tiek pat pri- 
imama kaip iš vokiečių taip ii 
/rusų pusės lygiomis sąlygomis. 
Jų lėšomis statomi barakai, vė- 
liau žinoma užsimokės užinte- 
resuotai valdybei. Su viena to- 

kiu lageriu Danuose, bei jau at- 

vyktajnčiais belaisviais teko su- 

sipažinti. 
Lageris pavėsis 2,400 žmonių: 

Reikalui esant skaičius gali būti 
dvigubai didesnis. Lagerio trio- 

[bos prie jūrių krašto, netoli vie- 
no kurorto šiaurės Danuose. 
Turima savo parkas lauk u-dar- 
žu, kairiuos prisieis laisvu noru 

belaisviams tvarkyti; yra ežeras, 
kur galima bus žvejoti! Sargy- 
ba (danų) stovės 'retai — grei- 
čiau atginti akylų žmonių pasi- 
teiravimui atėjusių (pabėgti ne- 

verta bus, nes valdžia, kurios 
bus pabėgėlis, turės atgal grą- 
žinti). Kieikviename aficieru 
kambaryje tebus daugiausia 4 
žmonės; (kareivių bus atsižvel- 
giama į stovį. Varžymo veik 
nebus. Gydytojai darbuojas da- 
iliai ir bus prileidžiami iš atvy- 
kstančių belaisvių, nes veik visi 
lagerio gyventojai — ligonys. 

Nekartą jau teko sutikti atva- 

žiuojančius iš Vokietijos ir ypa- 
tingai iš Austrijos belaisvius. 

Juos atveža paprastai Vokietijos 
^laivu. Raudono Kryžiaus vėlia- 
va saugojamu, vienatį danų šiau- 
rės miestelyn — uostan, netoli 
nuo paties lagerią. Užvis 
abjait raminantis ir už visą 
brangiausia dovana jiems — tai 
savas žodis. 

Ligonius veža Danijon. 
Suplevėsavus netoli taip i ak- 

minkai Raudono Kryžiaus vėlia- 
vai — laivui besiartinant visur 
neišpasakyta nerimastis ir lūkes- 
tis. Nagi ir atveža lavonų — 

ligonių! Šerengoni sustoję, ap- 
driskusiomis sermėgomis aprėdy- 
t", su kokiu tai skausmu iš džiau- 

gsmo. senu papročiu, atiduoda 
garbę, graudingai šaukia nuo kraš- 
to miniai sveikinant: 6Sve5fci". 
Neišpasakočiau to įspūdžio — 

vargo, kurį atveža su savim šie 
rudi, išgeltę, vos ant kojų besilai- 
kanti, dažniausia verkianti jie net 

laisve negalima visai įtikėti. Uki- 
kininkas varge surambėjęs, verkia 
nematomai ranka šluostydamas 
asaras.... 

Aficierai išrodo kiek geriau. 
Kareivių gi didelę dalį danų ka- 
rei\ :ams-sanitarams padedant, ne- 

šama neštuvais ir vežama greito- 
sios pagelbos automobiliais. 

Ar gi turėčiau čia atpasakoti 
kas jų kalbama. Nes visų jų 
nuo mirties ištrukusių yra kaip 
tik tokio įsitikrinimo, kad jie es.j 
nuo mirties išsigelbėję, nes la- 

geriuose Vokietijos ir Austrų 
mirštama begalo daug, — pa- 

prastai kas dieni kasama kapai 
lavonams laidoti, daugelio siekia- 
ma net prie išganytojo, skustu- 
vo. Šventvagiu bučiau šitokiame 
greitame rašinėlyje, kad tokias 
temas leisčiau. 

Danijoj atsigauna. 
Teko man prabuvoti ir pačiame 

lageryje bei su internuotais pa- 
sikalbėti. Jau įspūdis kitas. 
"Jau aš esu sveikas" -— šaukia 
pažįstamas aficieras. O vos tik 
kelias dienas lageryje tebuvęs. 
Saulės spinduliai, puiki gamta. 
Ramu. 

Lageryje esama .kelių kareivių 
lietuvių ir kol kas dviejų, afi- 
cierų — Butkus Jeronimas nuo 

Eržvilko ir Mikuckis iš Kretin- 
gos. Abu neišpsakytai linksmus, 
energingi, atgimę,—jie tik šiame 
lageryje susipažinę. 

Senai nesu prityręs takių va- 

landų. Ištolo pasimačiau, su-) 

žvilgo■•Butkaus veidas — kiek- 
vienas žėrėjo gyvybe ir laimė. 
(Su Butkum pasipažinau laivui 
atvykstant). "Per 6 dienas jau 
Įgavau 5 kl. (apie 12 svarų) vo- 

gos".. Va ir išties. Visi vaikščio- 
ja laisvi, kas su knyga, kas šiaip 
jau savo suvargusius kaulus prie 
saulutės šildo. 

Nuo Redakcijos. Gaila, kad 
šio žingeidaus straipsnio toli- 

mesnės tąsos neesame gavę. 

Kalėdos 
ir 

Lietuva. 

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" Redakcija, 814 We»t 33rd st., Chicago, 111. Visos surinktos tokiu foudu aukos bus vienu sykiu pasiųstos ant Kalėdų j Lietuvos Neprigulmybės Fondą, kaipo "Kalėdinė Dovana" nuo "Lietuvos" skaitytojų ir draugų—iškovojimui laisvės inusų tėvynei. 

REIKĖS GERAI PASI- 
DARBUOTI. 

Su dideliu žingeidumu aš tė- 
mijau, 'kaip auga šitas skelbia- 
mas". ''Lietuvoje" kalėdinis fon- 
das. 

Sumanymas paaukauti tėvynės 
laisvės iškovojimui, vieton pirk- 
ti kalėdinius prezentus, yra labai 
gražus ir naudingas. 

Bet pas mus buvo daug gražių 
sumanymu, o didesnė jų dalis 
nueidavo perniek — todėl, kad 
mūsų žmonės yra vieni perdaug 
ipmirę, o kiti perdaug susier- 
zinę, susipjovę. 

Todėl aš maniau, kad iš šito 
sumanymo nedaug kas išeis. Bet 
kada pamačiau, kad kas savaitė 
suplaukia po $100 su viršum, tai 
permainiau nuomonę. Žmonių 
yra, kurie supranta ir atjaučia 
reikalui ir aš tikiu, kad iki Ka- 
lėdų galima butų davaryti iki pil- 
no tūkstančio, jeigu tik pasidar- 
buotų visi. 

C) kiek reikia pasidarbuoti? 
Paimsime iš paskutinio "Lietu- 
vos" numerio. Buvo pagarsinta 
$468.88. Tai iki tūkstančio 
trūksta dar $531.12. buvo likę 
4 savaitės laiko. Tai miklina, 
kad ant kožnos savaitės išpuola 
po $132.78, jeigu norime davarv- 
ti iki tukstančiui. 

Ką tai ženklina ant visos Ame- 
rikos! Bet iaš tėmiju, kad iki 
šiolei beveik viena tik Chicaga 
iš tikro darbuojasi. Iš kitų 
miestų nedaugiausia kalėdinių 
aukų matytis. Ar tai jau chi- 
kagiečiams daugiaus rupi Lie- 
tuvos laisve negu kitiems? 

Reikia pasidarbuoti ir kitur. 
Linksmesnės bus mums visiems 
Kalėdos, kada susėdę aplink Ka- 
lėdų eglaitę atsiminsim,' jog ir 
savo tėvynės nepamiršom ir jos 
laisvei kalėdinį prezentą pada- 
<rėm. 

Tik pasidarbuokitn visi. Aš 
patarčiau ir kituose miestuose, 
kad pora ar keletas vyrukų su- 

sitartų ir kokį vakarėlį pavai- 
kščiotų ipc savo pažįstamus ir 
paragintų j iro s prie to. 

Turime-truputi pasiraivyti, jei- 
gu norime gerą darbą padaryti 
ir iki tūkstantinės davaiyti. Bet 
už tai bus aut Kalėdų visiems 

smagiau. Jau davęs Dovanų. 

Gerų žmonių, •kurie, rengdamies 
prie Kalėdinės eglaitės, nepamir- 
šo ir apie kalėdinę dovaną Lie- 
tuvos laisvei, ir šią sąvaitę ne- 
truko. Ir stambių aukų įplaukė. 

Šeši šimtai jau yra Kalėdų Die- 
duko krepšyj ir laukia dar ketu- 
rių šimtų brolių talkon, kad kū- 
čių va'kare sudarius čielą tūk- 
stantini batalijoną ir keliauti ko- 
von už Lietuvos laisve — į Lie- 

t u vos N'eprigulmybės Fondą. Tik trjs sąvaitės laiko jau liko surinkimui tų keturių šimtų ir reik tikėtis, kad "pagelba" ateis greitai, nes kitaip pilno tūk- 
stantinio batalijono nesudarysi. Todėl visi Lietuvos laisvės 
mylėtojai ir kovotojai turi atsi- raitoti rankoves ir šauniai pa- dirbti, kad iki tūkstantinės da- varius. 

* * 

Pirmas žmogus buvo vardu Adomas. Nedyvai todėl, kad ir 
ant šios sąvaitės surašo pirma vieta prideri taipgi Adomui — 

Dr. Adomui Juškai, (nuo 18-tos 
gatvės), kuris Kalėdų dovanoms įkimšo Kalėdiniam Diedukui 
$35.00. 

Ir nieko nei nesakė. '"Ką čia 
sakysi ir liežuvį tuščiai plėši! Mane laukia ligonis — reik sku- 
bintis jj gelbėt... Lietuva taipgi 
yra paliegus ir iai geriausis vai- 
stas — tai ve koks"... Ir išrašė 
"re eptą" ant $35.00. 

* * 

Dr Jokūbas Kūlis nuo Bridge- 
porto yra kitas daktaras, kuris 
moka gerus receptus rašyti. Jis 
taipgi mažai kalba, kaip ir jo kolega, Dr Juška. Mažai kalba, 
daug dūmoja. Kada jam persta- 
tė, kaip Lietuva guli ant mirtino 
patalo ir reikalauja ūmos dakta- 
riškos pagelbos, jis pakraipė- 
pakraipė galvą, padumojo-padu- 
mojo ir tarė: 

—Hm, pretty bad case, prctty; bad case... Dvidešimtpenkinė tu- 
rėtų šiek-tiek jai pagelbėti... 

Ir čeki:? ant $25.00 nukeliavo 
Lietuvos laisvę gelbėti. 

:įc jjs 

Toliaus ant programo seka 
"kvartetas"' iš vieno dentisto, 
dviejų biznierių ir darbininko. 
Visi "užgiedojo'' po dešimtinę. 
Gerus "dainorius", žinoma, reik 
ir publikai perstatyti. Štai jie: 
Dr. Petraitis iš Roselendo, J. 
Mickevičius, laikantis Real Es- 
tate ir Insurance ofisą prie 2342 
So. Leavitt st., J. Juzėnas, tain 
pat nuo \Yest sidc, laikantis bu- 
černę prie 2349 So. Galcley ave. 
ir Antanas Rekašius, darbinin- 
kas nuo To\vn of Lake. 

* * 

Jonas M. Vaišvila, darbininkas 
nuo Bridgeporto, pats vienas už- 
giedojo storą giesmę. Jo gies- 
mės pradžia yra tokia: 

"Aš esu prastas darbininkas 
į ir Lietuvos laisvei su mielu naru 
'nešu dešimts doliarių. Bet aš 
noriu pasiklausti apie musų kar- 
čiamninkus, — kur ;ie yra? Jie 
iš mus darbininkų centų gyvena, 
o kur jų aukos del Lietuvos? 
Męs matome, kad musų, profe- 
sionalai ir darbininkai darbuo- 
jasi <Iėl Lietuvos laisvės- ir dėl 
[savo brolių gerovės ir kaip bi- 
tės neša aviliu medų. Bet mū- 

sų karčiamninkai, išskyrus kele- 
tą, kai tie tranai sėdi ant lietu- 
viško korio, lietuvišką medų iš 
akučių traukia, pilvus kaip byro 
-bačkas sau augina ir išsiaugina 
tokius didelius, kad už jų nei 
tautiškų reikalu nemato, — lyg 
butų apjakę. 



"išėmus keletą karčemninkų, 
Icl rie yra geri lietuviai, apie kitus 

galima pasakyti, kad iš jų "nei 
(Dievui žvakė, nei velniui kačer- 

ga." 
Taip storai giedojo Vaišvila. Ir 

publikai šita daina gali patikti, 
nors tie, kuriems ji dainuota, galės 
Spjaudysis. 

* * 

J. (ieris iš VVarcester, Mass. 

X>'. isiųsdamas penkinę, rašo: 
"Nors aš esu prastas darbinin. 

kas, bet meilė prie Lietuvos nelei- 
džia buti išgama Lietuvos, ku- 

rią aš taip mylėjau nuo pat mažų 
dienų. Ačiu tamistoms už taip ge- 

rą sumanymą. Aš šaukiu visus 
brolius lietuvius darbininkus pri- 
sidėti prie šito garbingo darl)0 
Neturėdamas daugiau atliekama 

pinigų, siunčiu dabar Lietuvos 
laisvės išgavimui kalėdinį prezentą 
•■-Sj.oo 

Prie šito penkinių skyriaus pri- 
sidėjo dar p. J. Vaitkus iŠ Chica- 

gos ir K. Kvedaras, Barnesville O. 
iš smulkesnių atiku reikia dar 

pažymėti M. Jasnauskas, laikan. 
tis dry goods krautuvę prie 2338 
So. Ldavitt St., Chicagoje, kuris 

pritardamas Lietuvos laisvei, pri- 
sidėjo su S2.00. 

[ Prie šitos progos reik pami- 
nėti, kad p. M. Palionio, davusio 
gražiu auką ir paskelbtą pere:- 
tam numery j, buvo paduotas klai- 

dingas adresas. Turėjo buti num. 

2323 So. Leavitt St., Chicago, 711] 
♦ ♦ 

Ka7.. Jastunienė, turinti ketver- 

tą kūdikių (vifiattsis apie 10 me- 

tų) pati atnešė $i.oo Redakcijon 
Lietuvos laisvei. Tikrai tai yra. 
anot šventraščio—"Našlės grašis." 

Šią savaitę išgavimui laisves 
Lietuvai sudėjo Kalėdinę dovaną 
sekančios ypatos; 

Iš C h i c a g o,s: 
Dr. A. Juška $35.00 
Dr. Jokūbas Kūlis 25.00 
Antanas Rekašius (darb.) ..10.00 
Dr P. Petraitis 10.00 

J Mickevičius (Real Esitate) 10.00 

J. Juzėnas (Mėsininkas) .. 10.00 

Jonas M. Vaišvilas (darb.) 10.00 
M. Jasnauskas (krautuvn.) .. 2.00 

T. Vaitkus 5.00 
Kazimiera Jasiunienė (darb.) 1.00 

J. Kazlauskas (fot.) 5oc. 
Edv. Skandol (darb.) ...... 1.00 

Juozas Tala*ka (darb.) ...1.00 

A.ag. Tauronas (darb.) 25 
Ant. Mardakas (darb.) 2." 
Yiad. Naruševičius (darb.) 1.00 

O. B -. •/- • • .25 
N. N /.... .25 

Iš kitur: 
J. Ceris, Worcester, Mass. 

(darl>.) 5.00 
Kaz. Kvedaras, P>air.esville, 

Ohio (darb.) 5.00 

Viso per sąvaitę .. $132.50 
Pirmi aus paskelbta ..$468.88 

Viso labo iki šiolei ..$601.38 

IS AMERIKOS, 
BAISI BOMBOS EXPLIOZIJA 

UŽMUŠĖ io. 

Miivvaukee, Wis. Expliozija 
KMiihos užmušė ioypatų, sužeidė du 
ir suardė centralę policijos stoti. 
Tikimasi, kad bomba padaryta 
Chicagoje. Sios nuomonės yra de- 

tektyvu vadas, John S. Sulivan. 

Jisai išklausė viso 50 žmonių, ku- 
riuos visus paleido, išskyrus vieną. 

Policija jau praėjo siųsti aukas 

šeimynoms užmuštų policijos na- 

riv ir moterims, kurios tcoo flž- 

muštos laike 1>ombos sprogimo. 
Pirmutinės dvi aukos buvo $250 

nuo G. R. Ilarsli, čevcrykų dirl>ė- 

j.>, ir $300 r.uo Hr. Jos Schnti- 
der, ak:ų specialisto. 

Pagelba buvo pasiūlyta iš visų 
didesnių policijos departamentų, 
vienok priimta tik vienas pasiuly- 
n as iš Cliicagos. Pasiusta tuojaus 
seržentas ^ia».3Iills ir Juliau Bcr- 

nacclii, bombų ir juodrartkių ex- 

pertai, Kadangi jie yra vedę tyri- 
nėjitfius panašių atsitikimų Clii- 

cagoje, j m pagelba buvo labai nau- 

dinga. Jiems tuojaus pavesta ne- 

kurie dalykai ištyrimui. 
Rombą buw» kokių specialistų 

padirbta. Pirraiaus rastos bombos 
buvo daromos kokių nors "moki- 

nių." bet ne taip su šita. Šiame 
atsitikime bomba padaryta taip, 
kad ji jxpliodavo be jokio laikro- 
dinio pataisymo. Bombos dirbėjas, 
matyt, padėjo dang triūso iki da- 

tyrė, kiek lašų rūgšties reikalau- 

jama bombos expliodavimui. 
Bomba buvo padėta prie Ma- 

donna del Fompeii Mission, Ita- 

[Ii-kų Evangelikų bažnyčios, kurios 

klebonu yra Rev. August Giuliana. 
Gubernaloūus E. L. Philipp ir 

aldjrmonai \Ym. J. Greene ir 
I.ot''s\Ye:ss mano, kad gau- 
sios dovanas bus duotos iš mie.,to 
ir valstijos. 

Jaunas italas Sam Mazzone, na- 

rys Giulia.ni misijos, nebir nei 
sužeistas, vienok pradžioje nu .1 y- 

ta, kad jis irgi buvo užmuštas. 
Manoma, kad būrys italų ana.- 

chistŲ iš miesto dalies Bay Vievv, 
yra priežastim mirčių policijantų 
\r moters. 

Pradžia šio dalyko buvo po ati- 

darymui bažnyčios trečiame vvarde 

per Rev. Giuliano. Išrodo, kaip ir 

religiška kova. Vėliaus "Apost- 
les oi Vorces" užviešpatavo orga- 

nizaciją ir pasekmės buvo riau- 

šės Bay Yie\v, pagimdytos būrio 

italų, kurių vienuolika dab*>r po 

areštu, suardiiusių susirinkimą 
gatvėje, ku*' laikė Rev. Giuliani. 

Sužeista-, Bamaicchi abejoja, 
kad bomba buvo padėta su noru už- 

mušti, arba sužeisti ką nc j, tiktai 

persergėjimui Giuliano, kad jis 
neitų į Bay Vievv d'striktą, kur 

ji.^ai laikydavo susirinkimus nors 

jo baž.iyčia radosi Trečiame vvar- 

de. 
Manoma, kad piktumas buvo 

iššauktas prieš kunigą, kuomet 

jis pradėjo veržtis j jų apielinkę. 
Nėra manoma, kad jų ir kunigų 
nuomonės butų priešingos. Jie 
pirmiausiai pradėjo riaušes, o pas- 

kui, ka'po persergėjimą jam ir 

protestą prieš suareštavimą 11 

jų sėbrų, pasiuntė bombą sugrio- 
vimui bažnyčios. 

Bernacchi sako, ku.i jisai dar 

nėra matęs tokios bombos savo 

gyvenime. Galėjo buti p«iaryta 
bile kur, sakė jisai, nes italai yra 

pripratę si: visokios rūšies ex- 

plioduojančiais dalykais. 

AN^IIRA BOMBA. 

Kitos bombos suokalbis susek- 

tas Mihvaukee. Šita žinia praneš- 
ta šiądien, kuomet mirties laiš- 

kas tapo atidarytas policijos sto. 

tyj ir nauji atsilikimai gali pri- 
vesti prie susekimo svarbaus suo- 

kalbio. 
t^aiškps buvo rašytas '.Advokatui 

Thomas J. Mahon, kuris gynė 
tris šerifus ir federališką agentą 

byloj, pradėtoj buvusio šerifo E. 

T. Melms, toj Vuris kaltino juos 
atradime taikos susirinkimo Bay 
V!ew. distrikte. 

laiškas prisiųstas iš Bay Vie\v 

distrikto Subatcfc vakare. Rašytas 
itališkoj kaitoj ir su pamšu "Deo". 

AMZJUS PANAUDOTAS 

MIŠKŲ DEGINIMUI. 

Marshfild, Ore.,—Miškų gesin- 
tojai, sugrįžę po užgesinimui ug- 
nies apie Empire, Ore., praneša,- 

PULKININKAS HOUSE. 
Jis yra prezidento Wilsono privatiškas patarėja^ ir dabar 

perdėtinis Amerikos kariškos misijos Prancūzijoj. 

btrk jie turi prirod. mus, padegi- 
mo miškuose. Nekuriose vietose 
surasta iškasimus po medžiais, 
aliejus įpiltas ir paskui uždegta 
I Vsktitiniii kelių dienų smarkus 
lietus labai prigelbėjo ugnį pri- 
gesinti. 

10,000 BUŠELIŲ BULVIŲ 
PO 75 C. 

Waukegan, 111. io.ooo bušelių 
bulvių gali but nupirktos po 75c. 
už bušelį Katliau, Mieli., taip pra- 
neša keletas medžiotojų buvusių 
ten ant medžioklės. Bulvės yra su- 

krautos įvairiose vietose, negalima 
jų iš ten vežti delei traukinių 
stokos. 

IŠLIKO PO DVIEJŲ OPERA- 

CIJŲ. 
Virginia, Minn. Joney Benko- 

vilch perleido dvi sunkias opera- 
cijas, ir po kiekvienai iš jų juo- 
kėsi. Jisai yra 8 metų amžiaus. 
Daugiau metai laiko jisai buvo 
■patrukęs. Gydytojai manė, kad 
įnirtis neišvengiama. 

^RUKUMAS DARBININKŲ 
SULAIKO KELIUS. 

Morgantoii W. Va. ši valstija 
turi $10,000,000 taisymui kelių; 
dabar yra laukiama darbininkų ir 
medžiagos, kurių trūksta. A. De- 
nnis Williams, pirmininkas val- 
stijos kelių biuro, praneša, kad 
jau turi sumą $1,821,000 
Prie šito galima priskaityti $450, 
000 federalės pagelba, padaranti 
viso $2,2/1,000. Apart tų sumų. 

yra dar neišleistų pripažintų bo'nd- 

s'Į sumoję $7,750,000. 

13,000 SVETIMTAUČIŲ NE- 

ĮLEISTA Į SUV. VALSTIJAS. 
ic) 13 m. apie 13,000 svetimšalių 
neįleista j Suv. Valstijas ir dau- 

giau negu 3,ooo čiabuvusių. ku- 
rie peržengė teises, tapo išsiųsti 
atgal. 

TURTINGAS ŪKININKAS 
RENGIA PLIANĄ LAIDOTU- 

VĖMS. 

Winchester Pa. Laidotuvės J. 
E. Kopp, kuris mirė netoli šio 
miesto, buvo atliktos sulyg jo 
paties išdirbto pliano, kurį jis 
parašė kelis mėnesius tam atgal. 

Pats Kopp, kuris buvo turtin- 

gas ūkininkas, paskyrė Rev. J, 
M. Tombough iš Hagerston at- 

likimui visų apeigų; jis pats pa- 
rinko dalis iš šventraščio del 

perskaitymo, savo grabnešius, 
chorą ir hymnus sugiedojimui. 
Viskas atlikta sulyg jo reikala- 

vimo. 

CUKRAUS IŠVEŽIMAS PA-I 
KILO. | 

1913 m. cukraus dirbėjai Ame- 

rikoje išvežė svetur 28,000 tonų 
cukraus 1916 m. išvežė beveik 

^04,000 tonų. 

BEVIELINIŲ OPĘRATORIŲ 
MOKYKLA BOSTONE. 

Mokykla bevielinio telegrafo 
operatoriams Amerikoniško pre- 
kių laivyno tapo įsteigta Bosto- 
ne. prigelbstint keliems valdžios 
departamentams. Prirengta del 
40 studentu; kursas, kuris yra 
veltui, tęsiasi per 6 savaites. 

ŽEMRIEŠUČIAI PABRANGO 
St. Lois. Mo. 'Žemriešučiai pa- 

brango taipgi. Kur pirmiaus 
gaudavot dvi saujas už 5 cen- 

tus, dabar gausite tik vieną *au- 

ją. Priežastis yra tame, kad gy- 
vulių ta'inkų aliejaus dii^bėjai, 
skerdyklos, ir bovelnu aliejaus 
d i r1 ėjai apiperka visus, kiek tik 

įgali gauti. 
'Laike septynių mėnesiu kaina 

yira pa'kilusi nuo 5 iki 18 centų 
svaras. 

Apskaitoma, Ikad $75,odcvooo 
vertės žemriešučių šįmet eis bo 
velnų, aliejaus ir gyvulių taukų 
aliejaus dirbėjams. Dabartinės 
/kainos nepuls, pardavėjai sako, 
iki nebus 1918 metų derėjimas. 

$300,000 UŽ PAVEIKSLUS 
New York, Elbert H. Gary, 

pirmsėdis komiteto United Sta- 
tes Steel Corporation, užmokėjo 
$0oo,ooo už penkis paveikslus, 
nupieštus franeuzo ?rtisto llono- 
re Fragonard. 

100,531 NELAIMĖ. 
..Olimpia, Wash. 100,531 ne- 

laimė raportuota nuo laiko įve- 
dimo teisės reikale assckuraci- 
jos spalio, 1911. Iš viršminėtų 
nelaimių 1,851 buvo pražūtingos. 
Spalio mėnesyje buvo 2.078 ne- 

laimės, iš kurių 28 buvo pragai- 
štingos. 

UK£S MOKYKLA. 
Trenton, N. J. Valstijos Žem- 

dirbystės 'kolegija praneša apie 
3 mėnesių kursą Žemdirbystėje, 
be jokių iškaščių šios valstijos 
gyventojams. Kurse mokinama 
apie vaisių auginimą, daržoves, 
naminius paukščius i'r namų eko- 
nomiją. 

< 

30 METŲ KALĖJIMO. 
Kansas City, Mo. Harvey Pain- 

ter, 23 metų .senumo, nuteistas 
30 metų kalėjljv.an, kuomet #jis 
prisipažino vagystėje Commercial 
State Bai>k of; Mount Washing- 
ton. 

40 PUNDŲ NUO 40 AKRŲ 
'' ŽEMĖS. 

Frederick, Okla. L. Smith, jau- 
nas ūkininkas, gyvenantis neto- 
I; šio miesto, Tillman paviete, 
surinko 40 pundų vatos nuo 40 
akrų žemės. Sulyg žinių, tai yra 
puikiausias metas vatai Tillman 

paviete. Smith nusipirko 80 ak- 

rų farmą ir užmokės už ją iš pi- 
nigų, gautų už tą vatą. Puikus 
vienų metų darbo vaisius. 

■aNHnMHMMHBMBMMHHMH 

DARBININKAI IR i,c.oo 

KRAUTUVIŲ VIENIJA 
SI MAISTO PAPIGIMI- 

7 MUI. 
New York. I'lianai išdirbti su- 

sirinkime delegatų ir pirkėjų ko- 

operatyvas organizacijas rytinių 
valstijų dėl suorganizavimo mil- 

žiniškos draugijos, idant praša- 
linus "vidurinius" biznierius, nu- 

žeminus maisto kainas ir paleng- 
vinus išvaiinėjimą produktų. 

Apie 1,000 krautuvių bus su- 

jungta ir jvairių unijų nariai bus 
pakviesti dirbti ko-operatvviškai. 

J. W. Sullivan, atstovas Ame- 

rican Federation of Labor, su- 

sirinkime pranešė, kad darbinin- 
kų organizacija su tuo plianu 
sutinka. 

TURI 40 KARVIŲ MILŽTI. 
Dietrich W. Garrclto atleistas 

nuo tarnavimo "grand jury," ka- 

dangi jis kasdien turi milžti 40 
karvių. Jo moteris melžia 16 jų. 

iŠ DARBO LAUKO, 
DARBO FEDERACIJA 

REMIA DRAFTĄ. 
Buffalo, N. Y. — Amerikos 

Darbo Federacija, kuri laiko savo 

didelį seimą Buffalo, pripažino, 
•kad su varžymais neištikimos 
presos yra reikalingas žingsnis 
ir atsisakė išnešti protestą, kurį 
siūlė socialistai delegatai prieš 
uždarinėjimą socilistiškų ir kitų 
kurstančiu laikraščių. 

Rezoliucijų komisija taipgi pa- 
tarė priimti rezoliuciją, kuri pa- 
taria imti kariumenėn ir piliečius 
talkininkų, gyvenančius šioje ša- 
lyje. Šitas patarimas sukėlė 
karštus ginčus. 

Thomas Black, delegatas iš 
Kanados pavadino priverstiną 
kareiviavimą "niekšišku įstaty- 
mu"; dele^ata-: pradėjo šaukti, 
kad jis tuos savo žodžius atsi- 
imtų, arba neštųsi laukan iš kon- 
vencijos. 

Kitas delegatas, Catie iš To- 
ronto, Canada, pranešė, kad 
Black'o 'pranešimas nesutinka su 

nuomone Kanados darbo žmonių. 
Po karštų ginčų komisijos rezo- 

liucija buvo priimta 244 balsais 
p-rieš 20. 

Tas parodo, kad socialistai ši- 
toj didelėj darbo organizacijos 
konferencijoj yra vos apie 20. 

Brooklyn, N. Y. Organizuo- 
ti čeveryiktt dirbtuvių darbininkai 
Įgijo pakėlimą algų. J. Albert 
& Son Co. dirbtuvėj. Algos vy- 
rams ir moterims pakelta $2.00 
j savaitę. Nuo štukų dirban- 
tieji gavo pakėlimą nuo 20 iki 

25 nuošimčių. 

fl Holyoke, Mass. Moters dir- 
bančios Chiaster Manufacturing 
Co. sustreikavo, idant privertus 
■prie 8 valandų darbo dienos ir 

algų pakėlimo. 
Ši kompanija dirba vaikams 

drabužius. 

Montr&a], Que., Canada. Ze-Į 
ceriai, dirbantieji prie angliškų l 

laikraščių šiame mieste, gauna 

$3.00 j savaitę daugiau dienomis, 
S4.50 daugiau, dirbantieji nakti- 
mis. Darbas nuo stukt} visai 
panaikintas. 

Washington, D. C. Pirmuti- 
nės moterjs-laiškanešės, dirban- 
čios Suv. Valtsijoms, pasirodė pe- 

reitu sąvaitę. Yra dvi — viena 
našlė mirusio laiškanešiotojo, ki- 

ta — moteris įstojusio j ka'riu- 

menę. Jeigu pasirodys praktiš- 
ka, dauginis moterių bus pri- 
imta. 

fi Fort Smith, Ark. Merginos 
dirbančios prie telefonų, reikalau- 
ja didesnių algų. Jos sutinka 

grįžti prie darbo, jeigu kompani- 
ja sutiks pavesti reikalą santai- 

kos komitetui. 
Iki šiol kompanija dar nesutiko 

priimti tos propozicijos. 

Lynn, Mass. Anglių vežė- 

jai gavo pakėlimą $2.00 į savai- 

tę, siu 40c. į valandą viršlaikio 
iki 7 vai. vak., ir 60c. j valandą 
10 7 vai. v>k. 

ft Sacramfnto, Cal. Vietiniai 
sp?ustuvnir*cai reikalauja 7 va- 
landų f'arbo dienos. Mokestjs 
bus pakeltos 20% nuo pradžios 
ateinančių metų. 

jj Denver, Colo. Kriaučiai lai- 
mėjo streiką. Mo>kestįs pakeltos 
nuo $3 iki $5 savaitei, laikas ir 
pusė už viršlaikį ir dviguba mo- 

kestis už nedėldienio darbą. Su- 
batvakario darbas panaikintas ir 
dirbtuvių komisijos pripažintos. 
Darbininkai nesenai susivienijo. 

Puyallup, Wash. Vietinės 
Brevv Manufacturing Co. dar- 
bininkai sustreikavo, reikalauda- 
mi 5c. j valandą daugiau. Da- 
bartinės mokestis tarp $2.00 ir 
$2.75 j dieną. 

fl New York. 300 narių Den- 
tal Mechanics Unijos, kurie dirba 
netikrus dantis, praneša, kad jie 
streikuos, jeigu jiems nebus pa- 
keltos algos. Unija nesenai su- 

sitvėrus ir prigulinti prie Ameri- 
can Federation of Labor, sako, 
kad. nors gyvenimo >reikmenįs 
kįla, jų algos 'buvo tTumuštos 
nuo $22 iki $18 savaitei. 

fl St. Paul. Apie 1,000 vyrų 
dirbančių prie .Tnin City Ra- 
pid Transit Co. buvo išstumti 
iš darbo, kuomet jie atėjo dirbti 
karų stovykloj St. Paul ir Min- 
neapolis. Darbininkams pranešta, 
atsišaukti prie generalio užvai- 
zdos, nors kiti valdininkai neno-į 
rėjo apie tai kalbėti. Darbininka' 
sako, kad jų vietos pavestos ki- 
tiems, ir jie išstumti iš darbo 
iš priežasties, kad nešioja unijos, 
ženklelius. I 

1 

is visa 
Į! Amerikon 1913 m. atvyko apie 

270,000 žmonių, 14 metų ir senes- 

nių, kurie nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti. 

ĮĮ Kampanija, nesenai pradėta 
Gen. Pablo Gongoles, idant sugrą- 
žinus tvarką valstijoj Morelos, tu- 
ri pasisekimą, sulyg pranešimų 
iš Mexico City. Mūšyje, kuris 
buvo Cuautla ir tęsėsi visą dieną 
daugelis Zapatos pasekėjų tap;> 
užmušta. Po mušiui valdžios jie- 
gos užėmė Cuautla. 

j| Londono kišenkrausčiai laike 
zepelinų užpuolimų turi tikrą "šie- 
napjūtę," ypatingai laike naktinių 
užpuolimų, kuomet žmonės, susi- 
renka pasislėpimo stacijose, duo- 
di. jiems nepaprastą progą. 

|| Kuomet karė prasidėjo 1914 
Suv. Valstijų skola išnešė su- 

mą. kurios nuošimčio padengi- 
mui kiekvienam gyventojui iš- 

puolė mokėti tiktai 23c. Tas 
reiškia mažiaus negu "cjuoteris" 
nuo kiekvieno vyro, moters irk 1- 

clikio (padengti metinį nuošimtį. 
Knon et S. Valstijų kiekvieno as- 

mens skola buvo 23c., Naujos 
Zelandijos išnešė $1378: Uru- 
guay $7.26; Francuzijos $548; 
Portugalijos S5.15; Argentinos 
S4.72; Ispanijos S4.01. Hunga- 
rijos, Bulgarijos, Egipto. Vokic- 
tijos, Grekijos, Hollandijos, Ru- 
munijos ir Anglijos, kiekvienos 
ta'rp $2 ir $3. 

|| Camas, Wash. Iš priežasties 
nepripažinimo unijos 700 popie- 
ros dirbėjų apleido savo vietas. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ NEW YORK, N. Y. 

Bazaras. Xtio lapkričio 24 d. 

prasidėjo didelis bazaras, kuria- 
me ir lietuviai turi savo skyrių. 
Bazaras tęsis iki gruodžio 12 d. 
Kiekvieną dieną bus atdara 
nuo 11 ryto iki vidurnakčio. Ba- 
zaras nebus atdaras nedėliomis. 

Bazaras vadinas Ilero IjandJ 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvaite 
jrivalėtų atsilankyti ir pasižiurę- i 
ti išdėti} dalykų ir tuomi pri-į 
gelbės lietuvių skyriui surinkti! 
iaugiau pinigų. j 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 
.Motiejus Vai. okunas, apie 

kur] jau "Lietuvoj" buvo ra- 
šyta, dabar rašo giminėms apie 
bom'bos pakliuvimą į jo kišenių. 

Jisai sako, kad niekados ne- 
manė kelti rankos prieš Suv. 
Valstijas, i>r kad jisai pritaria 
Amerikos kariavimui ir norui 
išgelbėti Lietuvą iš kaizerio na- 

gi] 
Fre'ias Butkus aprašo laiške, 

pasiųstame "Laisvei," apie \"ai- 
tiėkunų šeimyną ir jų nelaimes. 
Butkus kaltina vietos lietuvius, 
kad jie nesirūpina ištirt viso da- 
lyko. Jisai ragina draugijas 
rūpintis Vaitiekūnų, nes jisai 
pats (Vaitiekūnas) nemokąs an- 

glų kalbos ir negaljs išsiaiškinti. 
Vaitiekūnas priklauso prie mu- 

zikantų beno ir kriaučių unijos 
ir buvęs labai ramiu žmogum. 
Tos draugijos turėtų ištirt viską 
ir gauti gerą lietuvį vertėją, ku- 
cis galėtų papasakoti teisėjam 
visą Vaitiekūno istoriją ir jo 
gyvenimą. Repor. 

IŠ PORT KENNEDY, PA. 

Kariužiutės Koncertas.—Lap- 
kričio 20 d., po globa vietinio 
milijonieriaus J. W. \Valker, bu- 
vo čia surengtas koncertas atei- 
viams. Koncertan buvo užpra- 
šyta mušu dainininkė <p-lė Marė 
Karužiutė iš Philadelphijos. 

P-lč Karužiutė sudainavo iš/viso 
10 dainų įvairiomis kalbomis. 
Pirmiausia lietuviškai "Papūsk 
vėjali" iš Petrausko operos "Ves- 
tuvės". Toliaus dainavo latviš- 
kai, rusiškai, lenkiškai, itališkai, 
ir angliškai. 

Publika, kurios buvo prisirin- 
kusi pilnutėlė svetainė, entuzias- 
tiškai plojo po kiekvienos dainos. 
Pabaigon dainininkė sudainavo 
amerikonišką "Star Spangled 
Banner". 

Visas vakaras paliko labai ma- 

lonu jspudj. Ten buvęs. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Paroda. Lapkr. 18. atsibuvo 

antra paroda kaipo išleistuvės tu 
curie yra "draftuoti" karittmenėn 
ir bus išvežti 22 d. lapkr. j stotį 
Camp Dix, \Yrigthstown, X. J. 
[š Harrisono. išvažiuos 40 vyru 
r iš Kearny,—30. 

Šitame būryje išvažiuos ir lie- 
:rvių, kuriu vardai Čia paduodami. 
Iš Kearny: A. Yenpkaitis; Iš Ha- 
rrison, Jie lietuviai: J. Julionas, 
T. Žideika ir A. Gižauskas. Tur 
but ir daugiau ten randasi, bei 

3£sidavf "paliokiškomis" pravar* 
iėmis, tai sunku sužinoti. 

Gaila, kad mušu lietuviai dar 
icsusiprsnta naudotis savo lietu- 
viškomis pravardėmis. 

R-s. 

IŠ OMAHA NEB. 

Paskutinis žodis. —P-nas V. 
J. S. savo korespondencijoje, til- 
•pusioje "Lietuvos" 46 nu., nori 
save išteisinti, o visą kaltybę ant 

manęs, žemiau pasatfašueio, už- 

mesti, buk aš sakęs, kad "męs 
vieni katalikai dalyvausim ir at- 

liksime del garbės, del mušu tau- 

tos." 
Čia p. V. J. S. prasilenkia su 

teisybe, nes tvirtai tikiu, kad 

p. V. J. S. visai nebuvo tada baž- 

nyčioje, o antra jis berods, net 

nebuvo viešame mitinge, kuria- 
me buvo viskas svarstyta. Taigi, 
ką rašo paminėtoje koresponden- 
cijoje, nėra tai tikrai 'girdėti jo 
žodžiai, bet išgirsti nuo kitų, ku- 
rie neprijautė tam visam paroda- 
vimui; gi męs žinome, kad ką 
girdi nuo kitų, tai nevisuomet 
buva teisybė ir kartais pasitaiko 
faktų arba tikrųjų pasakytų žo- 

džių iškraipymas. 
Aš, teisybę pasakius, kviečiau 

visus, kurie užjaučia tani viešam 

parodavimui. Ir kuomet viskas 

jau buvo užbaigta ir kuomet rei- 

kėjo sėsti j išrėdytą vežimą, tuo- 

met keletas atėjo klausti: j ko- 

ki vežimą reikės sėsti ir kaip rei- 
kia tvarkyties? Jau tuomet buta 

pervėlų ir todėl jokios atydos j 
tokius žingeiduolius neatkreipta. 

Labai yra malonu pastebėti, 
kad nuisų tautietis p. V. J. S. 

stengiasi, kaip matyt iš pas- 
kutinės korespondencijos, buti ne- 

vienpusišku ir net pagiria lietu- 

vius už jų dalyvavimą ir viešą 
jų pasirodymą tarpe svetimtaučių. 



JTaigi, ko daugiaus reikia"" Ma- 
ro nuomone, nieko daugiau, kaip 
vien tik pasigerėti. Ir jeigu visos 
korespondencijos hutų rašomos 
teisingai, tuomet nebūtų nei gin- 
čų. 

Kun. J Jonaitis. 

IŠ BLOOMFIELD, N. J. 
Lietuvystė atgyja, šis miestelis 

yra netoli nuo Xe\varko, ir yra 
labai puikioj vietoj. Čia tyras 
oras daug ką ženklina, geriaus, 
negu, kad didmiesčiuose, kur ran- 

dasi dirbtuvių daugybe. 
Cia taip-pat yra kelios didelės 

dirbtuvės, kaip tai iSpragus Flec- 
tT ic Cc., Westinghous Lair.p Co., 
International Fuse Co. ir daug 
mažesnių. 

l'et didžiuma vietinių gyvento- 
jų dirba Neuarke. 

Iš svetimtaučiu čia daugiausia 
apsigyvenę lenkai, Bet jeigu rei- 

kėtų visus čia lenkus iškarti, tai 

nebeliktų nei vieno lenko butų 
visi lietuviai. Cia, matote, yra visi 
lietuviai, kurie lenkiškai vadinasi: 

"VVszystkie Wilenskie szliachta" 
\'isi yra tikri lietuv:ai, tik tiek 

yra skirtumas, kad jie kvėpuoja 
lenkiška dvasia. Čia taip-gi yra 
kelios šeimynos tikrų lietuvių, bet 

visai mažai. 

liet laikui bėgant galima tikėti}, 
kad šitie "ponialiai" susipras ir 

pradės pamažėliu lietuvišką dva- 

si,/ atgaivinti, ir pastos tikrais lie- 

tuviais taip pat, kaip jųjų pro- 
tėviai buvo. 

Pavyzdžiui, čia tūlas jaunas p. 

J. Abromavičius jau nesigėdi pa 
sirodyti, kad yra lietuvis. Xots 
tėvai jį auklėjo lenkiškoje dva- 

šioje, bet jaunas Abramavičitn 
žiuri j ateitį kitaip, ir galima ti- 

kėtis, kad visi kiti seks paskui jįjį 
Stai jis jau pradeda organizuo- 

ti "Vyčių" kuopą ir tuojaus pra 
dės jis Vilniškius "šlėktas" krik- 

štyti lietuviais. 
Malonu žiūrėti į tokius, kurie 

parodo ir kitiems kelią, kaip at- 

busti iš miego. 
Dėvinduois 

KENOSHA, WIS. 

Kareivių, išleistuves. Lapkrčio 
(November) 18 d. vietiniai 
šv. Petro .parapijojs gisminin- 
kai, vadovaujant p. J. Kudir- 

kai ir prisidėjus kun. A. Balins- 

kiui, J, Trakšeli/ui, K. N'orbutui, 
ir II. Labanauskui, surengė iš- 

leistuves kareiviams, kurie iš- 
važiavo j Camp Custer, Battle 

Creek, Mich. 19 d. Lapkr. Pro- 

gramas šio vakaro buvo kad 
ir trumpas, bet įspūdingas. Va- 

karas atsidarė su* Amerikos hym- 
nu '"Star Spangled Banner"; po 
to kun. A. Balitiskas pasakė 
trumpą prakalbėlę, atsisveikinda- 
mas su mušu jaunimu ir persiatė 
riž kalbėtoją p. W. T. Mar'.att, 
"Kenosna Evening News" re- 

daktorių ir leidėją, kuris kalbėjo 
angliškai. Neprošalį paminėti 
apie p. Marlatt kalbą; matyti, 
jog kalbėtojas apsipažinęs s<u 

Liefcu'va, nes pasakė, jog iki ka- 

rės pradžios apie Lietuvą visiš- 

kai nežinojo, ir kada išgirdo 
apie Lietuvą, tai mąstė, jog tai 
maža viešpatija, kur nors ant 

pačio krašto pasaulio, apie kiwią 
Dievas jau buvo pamiršęs, bet 

pradėjus tankiau Lietuvos vardui 
pasirodyti laikraščiuose?" buvo 
reikalas apsipažinti su ja, "ir da- 

bar, sakė kalbėtojas, "aš matau 

jog jus esate triūsų broliai, nes 

mūsų principai vienodi, ir "eMjsti- 

te jų s pasauliui kovą vesti už de- 

mokratiją". 
fToliaus sveikino lietuvius ka- 

reivius už jų atsidavin.ą šiai nau- 

jai nT|pvy>nci, ir pažacėjo juos vi- 

sad apžiūrėti, neskiriant nuo čicm 

gimusiųjų. Ant galo ram:no su- 

sirinkusius, jog už atsidavimą 
Suv. Valstijom.?, šita šalis turi 

didžiai pasidarbuoti dėl svetim- 

žemių, idant atsimokėti jiems. 
Baigiant kaltą, užkvietė kareivius 
ant vakarienės į '"Elks Club". 

Po to viršminėtas choras su- 

dainavo keletą gražių dainelių 
ir p. A. Lauraitis deklemivo. P-lė 
A. Viršilaitė puikiai atliko solo 
"Sudiev", kas buvo lab^i pritai- 
kinta prie ,>io vakaro; p. J. au- 

dirka, choro vedėjas, prakalbėjo 
j vieną iš savo narių K. Balauskj, 
su kuriuo turėjo atsiskirti, dėka- 

vojo jam už darbštumą kaipo 

giesmininko ir linkėdamas gero. 
Choro vardu tuvo įduotos dova- 
nos p<r A. Lauraitį—laikrodėlis 
ir p-Ię Druktieniutę — plunksna. 

Toliajus II. Labanauskas trum- 
pai paaiškino tikslu šios karės, 
ir Kenosh^ Lietuviu vardu įteikė 
dovanas kareiviams, prasyd. mas 

jjjii visur ir visad pasilikti tikrais 
lietuviais. Programas užsibaigė 
visiems dainuojant "Lietuvių 
Ifymną," po to jaunimas linksmi- 
nosi iki vėlumos. Žmonių buvo 
pilna svetainė ir dauguma verkė 
atsisveikinant su kareiviais. Ačiu 
p. J. Kudirkai ir kun. A.Balins- 
kui ir kitiems rengėjams už su- 

rengimą šio vakare 
Išvažiavo šie kaire ti: K. P»a- 

lauskas, J. Kasputis, J. Dargelis 
A. Užmeckis, B. Mickevičius, A. 
Padalinskas, A. Pateliivnas, M. 
Balčaitis is St. Machulis. 

Vietinis. 

IŠ NEWARKO, N. J. 
Parapiios vargai. Gal niekur 

nėra tokio vargo su parapija, kaip 
pas .mis. Dalykas tame, kad ne- 

galime gauti gero kunigo, vis tu- 
rime vargus su kunigais; jeigu ir 
gauname kunigclj, kuris .nums pa- 
tinka, tai pas m.is toks nebuiia. 
Pirmiausia turėjome kun. Matu- 
laiti, tai pirmas lietuvis kun., Ne- 
\varke; bet jis mums nebuvo atsa- 

kantis, tai nors su dideliu triukš- 
mu, turėjome męs jį prašalint. An- 
tr.j, gavome kun. Vincą Stakne 
'vičiti• jis mums k.bai patiko, ku- 

nigas iškalbus, geras pamokslinin- 
kas, vartodavo labai šventus žo- 
džius su parapijonais, bet, ant ne- 

laimės, išvažiavo ant vakacijų ir 

nesugrįžo atg?l. Mat, leidžiant 
v,akacijas, ėmė ir išmoko ant dak- 

taro, tai dabar sako. kad geriau 
kuuus ganyti, negu dūšias. Bet 

ariu jam, išvažiuodamas ant vaka- 
cijų jis musų vistiek neapleido, 
paliko mums kun. Praną Jakštj. 
Bet rmtsti parapijonams šitas ne- 

patiko; mat kun. Jakštis labai rim- 

tas, jam datigiaus rupi bažnyčios 
reikalai, negi. politiški, tai musu 

klerikalams tas labai netiko ir 

Įėmė bombarduoti gerbiamą kun. 

J. ir tas prasišalino. Po tani ga- 
vome sau mylimą kun. J. Dobu- 

žinską, gerą politikierių 'r dar 

buvus] ''Vilties'' redaktorium] Ml- 

niuje: Teisybė, nors kun. Dobu- 
žinskas buvo toks, kaip ir kiti 

'kunigai, tik pastaruoju laiku vie- 
na nedėldienį iškeikė A. L. T. 
Sandaros narius ir Centralinj Ko- 
mitetą, bet tas vi*gi nors tiek pa- 
linksmino mu:,u klerikalus. Bet 
ant nelaimės vėl girdime Lapkri- 
čio d., .'<ad po pamokslo sako, 
kad mano mieli parapijonai aš 

jau atsisakau nuo justi parapijos 
ateinanti utarninką, tai yra Lap- 
kričio 20 d. Turbut iš tos gailes- 
ties negalėjo nei parapijos susi- ; 

rinkimo sušaukti. Sako, aš negaliu | 
čia ilgiau gyventi, atsisakau dėl J 
sveikatos blogėjimo. Žinoma, ku- 

nigas išvažiuoja, bažnyčia didele 
ir daili statoma. Bet dar neužbaig- 
ta, H ačiit parapijos komitetui 
sušaukė "extra" susirinkimą se- 

kanti pauedėlj. 
Panedėlio vakare susirinko pa- 

rapijonai šv. Jurgio svetainėje; 
komitetas paaiškino dėlko susirin- 
kimas sušauktas; sako, mūsų ku- 

nigas jau išvažiuoja, dabar svar- 

biausia yra surasti .nums gerą ku- 

nigą. Čia pašaukta klebonas. Jisai 
paaiškino, kad yra paskirtas kan- 
didatas į mūsų parapiją Kunigas 
Budrevičius iš Bayonne, N. J. Bet 

brolužiai, ką jųs sau manote, ku- 

nigas Budrevičius čia gimęs. Tai 

musų klerikalai su savo klapčiu- 
kais ėmė šaukti, kad kunigas B. 

prastas lietuvis, ne lietuviškoj dva- 

sioj augintas, mums geru pamoks- 
lu nepasakys, sako kam rupi Lie- 
tuvos reikalai, tai nebalsuokit, kad 

kunigas Budrevičius čia butų. Be 

abejonės musų klerikalams toks 
netiktų, jie bijo, kad lietuviškas 

jkunigis, čia gimęs, dirbs tik baž- 

nyčios reikalams, bet ne politi- 
koj. Nors keletas rimtesnių para- 
pijonų pritarė, kad mums tokių 
kunigų, kaip Budrevičius, ir rei- 

kia, ypa" dabar, kaip statant baž- 
nyčią, reik su visokiais reikalais 

į kreipti s prie vyskupo ir valdžios. 
Bet ką tu čia žmogus jiems pa- 
sakysi ; «ako, jųs šiaudų katali- 
kai ir gana. 

Po tam nutarė, kad reik jieš- 
koti kur kitur kunigo. Perstato 5 
kandidatus, o iš tų 5 išrinks tris 
komitetus suradimui musų parapi- 
jai kunigo. Išeina kandidatai ui^ 

—Greene In New York Telegram, 

RUSISKAC LAIDRODIS. 
Rusijos padėjimas — taikaip tas laikrodžio žvituoklis: tai revoliucija, tai taika, tai vėl 

kontr.revoliucija, tai taika. 

duriu, tada vienas '3 parapijonu 
atsistojęs sako. Gerbiamieji, bal- 
suokite tik už gerus katalikus, bet 
re už prastus. Dabar mielas skai- 
tytojau, suprask pats, argi ne fa^ 
izėjaus žodžiai "gerus katalikus"; 

man rodos, kad žmogus priklauso 
prie parapijos, užsimoka parapiji- 
nę duoklę, duoda ant bažnyčios, 
kas nedėldienis eina Į bažnyčią, 
tai ir geras katalikas.. O kurie męs 
esame prieš Dievą geresni, tai ne- 

žinome. Bet suprask, geri parapijo.. 
nai, tai yra žmonės klerikalų parti- 
jos, kunigu klapčiukai. O šiądien 
katalikai, tai tie, ką atskiria gerą 
nuo blogo, nemaišo tikėjimo su po- 
litika. 

Bet visgi jie su pagelba agitaci- 
jos, išrenka savo žmones, Ex. 
Staknevičio Trustiesus; dabar tie 
komitetai j ieškos gero kunigo. 
Kaip Dievą milyt, kad nors nepar- 
tv^uktu savo giminaičio ir gero 
prietelio, puikaus pamokslininko 
Ex-kunigo, Dabartinio Vinco Sta- 
knevičio. Bet aš manau, kad bus 

tnusų klebonu kunigas Budrevičius. 
Lietuvos Žilvitis. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Biznieriai ir Lietuva. Gerbia- 

moji Lietuvos" Redakcija, rašiau 
šitą rašinėli ir su juomi noriu nt- 

kteipti atydą lietuvių pramonini- 
kų, o ypatingai Waterburiečiu 

biznierių kaslink Lietuvos reikalu, 
kaip čia Amerikoje, taip-pnt ir Lie 

tuvoje, kad jie geriaus atjaustų 
jiems ir prisidėtų su savo triu- 
sii ir aukomis dėl sušelpimo mū- 

sų brangios Tėvynės-Lietuvos. Ir 

dėl išgavimo jai liuosybės, kad 

ji butų liuosa nuo svetimų gaivalų, 
o pasiliktų vien Lietuva tik dėl 

lietuvių, kur ir patįs biznieriai 

taip daug svajoja pasibaigus karei 

grįžt su savo turtais ir ten pradė- 
ti vesti pra .įoniją. Tos jų svajonės 
puikios, bet pažvelgkim toliaus. 

Buvo laikai, kuomet Waterburis 
neturėjo nei vieno lietuvio biznie 

riaus, juos aprūpindavo žydeliai 
visa kuom. Pribuvus vietiniui kun. 

j Zcbriui į YVaterbury, jis pra- 

vedė kelią lietuviams, jis nuolat 

ragino, kad lietuviai turi paimti 
j savo rankas visas pramones, 
kokios tik randasi lietuvių kolio- 

niioj. Tas pildėsi pamaži: nes dau. 

guma dar nuo žydelių negalėjo 
atsikratyti. Bet lietuviai kalbėto- 

jai daug pasidarbavo dėl lietuvių 

pramonininkų: šiądien jau sve- 

imtaučiai neatsilaiko prieš lietu- 

vius jie palieka savo biznius lie- 

tuvių rankose. Ir šiandien Water- 
lairio lietuvių rankose yra 70 jvai- 
rių vertelgystės vietų, iš. kurių įs- 
taigų yra aprūpinama jvairiomis 
eiktnenėmis 20,000 lietuvių, apart 

svetimtaučių. Gal stebėsitės, kad 
toks skaitlius lietuvių yra "VVater- 

bury i. Taip, čia per tris me- 

tus plaukė iš visų Suv. Valstijų 
kampų, nes juos traukė didesni 

uždarbiai kariškų reikmenų dirb- 
tuvės. Bet daugumas iš tų nauju 
pribuvėlių apsiriko; jie čia rado 

jdarbą, 1>et ir brangumą tok j ko- 
kio nei vienam Connecticuto mies- 
te nėra. Čia randos pakilo dvigu- 
bai, maisto produktai ir apsidcn- 
gimas trigubai, negu kad buvo tris 

J metai atgal. Prie to reikia pridur- 
Įti, kad Waterburio vertelgos už 
savo produktus daugiaus ima nuo 
2c. iki 7c. už svarą, .negu kad kitų 
miestų vertelgos. Tą parodo "\Ya- 
terbury Republican" statistika. O 
lietuviai, žinoma, inią dar bran- 
giau: šitai jie liž 100 svarų cu- 

kraus moka $9.00, o parduoda po 
15c. ir 17c. u/. svarą; svetimtau- 
čiai parduoda po 11 c. ir 13c. O 
kur kiti produktai, kurios lietu, 
viai vis nors vienu centu brangiau 
parduoda, negu kad vidumiestyj. 
Jr kuomet pas juos paprašoma au- 

kų, jie pradeda verkti: girdi, duok 
ir duok, ir galo nėra. Taigi, čia 
pakalbėsime apie aukas dėl musų 
Tėvynės, apie Amer'konų spaudą, 
aj>ie žydus ir jų aukas. 

Kaip žinoma, \vaterburiečiai su- 

rinko jau keletą tūkstančių ir iš- 
siuntė ten, kur jos buvo reikalin- 
gos, ir dabar užmigo, nes daugu- 
mą jaunu ir veiklių vyrukų paėmė 
į kariumenę. Pas žydus to nėra, 
jie kožną progą išnaudoja ir ren- 

k.~. Jų biznieriai pirmiausia sume- 

ta kiek, o amerikonų laikraščiai 
pagarsiną ir su gailiomis ašaro- 
mis, dūsavimais, su badui, mirtim 
ir kankinimais iškenčia ir daio- 
da atsišaukimą į amerikonus, ir 
po kožno tokio atsišaukimo surc:i 

ka 2—4 tūkstančius doliarių, o to 

kių rinkimų bei mesliavų atsibu 
ma po kelis kas metas. 

j Kodėl žydams amerikonai gau 
siai aukauja ir savo spaudoje už 

juos užtaria, o lietuviams mažai 
aukauja, o spaudos tai negali nei 
dasiprašyti, kad ir gatavai pri 
ruoštą straipsnį patalpintų apie 
Lietuvą ir jes vargus? Štai kame 

dalykas: 

Žydai duoda savo bizniu išgar 
sinnnu.s netik savo spaudoje, bet 
ir amerikonų laikraščiai diena 
nuo dienos pilni žydiškų krau 
tuvių ir prekių su apgarsinimais. 

Todėl vieni ~kitiems1 atsimoka: 

žydai užmoka laikraščiams už 
savo apgarsinimus, o ameriko- 
nai atsimoka jiems, talpindami 
giaudingus atsišaukimus apie žy- 
dų vargus. Todėl žydai pelno 
milijonines aukas ipo visą Ameri' 

ką, 
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Dabar imkime ..lietuvius biznie- 
rius. Jie nesigąrsina lietuvių 
laikraščiuose, o apie Amerikoniš- 
kus tai nėra nei kalbos. Jie dreba, 
kad kokis centas iš jų rankų iš- 

sprūdęs atneš jiems ir jų tautai 

naudą. Prie to jie net neintere- 

suojasi Lietuvos ateitimi, jie ne- 

skaito laikraščių ir neina ant pra- 

kalbų, nes. žino, kad ten bus aukų 
rinkimas dėl Lietuvos reikalų. Bet 

dar blogiau- buva: jie, susiėję 
tarp sav^s, niekina tuos kalbėto- 

jus, kurie primena jiems apie au- 
kas. Tai matote, kuomet tie kalbė- 
tojai pirm karės vos gerklių ne- 
prarėkė šaukdami: "Vyrai, remki- 
te savo tautos biznierius nes tai lie" 
tuviai, musų broliai, jie, susikrovę 
turtus,, gal nepamirš ir savo tėvy- 
nei dalį išmesti, kaip su aukomis, 
tai/ ir su savo patyrimais bei kū- 
dikius moksle ir tautos dvasioje 
išauklės." Bet dabar viskas atbu- 
lai eina, nekaip buvo tikėtasi. Žino" 
ma, ir jie nabagai turi iškaščių. 
Kuomet musų Tėvynė Lietuva pa. 
pludus kraujuose, paskendus var- 

gu ašarose, ir nežinia kas bus su 
ateitim, tai tuom pat laiku inusij 
biznieriai automobiliuose sprandus 
sukasi, perženginėja įstatymus ir 
už tai ''iskaščiai" darosi. \ adina- 
si, su surinktais nuo savo tautos 

darbininkų turtais nemoka žmoniš- 
kai apsieiti, už tai juos Dievas bau- 
džia. 

Štai kokios jų bausmės: 
1. Vogimo avižų iš amerikono 

sandėlio bausmė: kulka j užpakalį 
i-, kaktą, $300 "fainos" ir 0 mėne- 
siai į "džėlą.'' 

2. Gaudymas su tinklu žuvų, 
bausmė keturiems užsimokėti po 
$25.00. 

3. Pardavinėjimaas nedėlios die- 

ną svaigalų, bausmė keturiems po 
$100.00. 

4. Ištraukimas iš bačkos nedėl- 
dienio rytą girtų saliuninko ir bar- 
tenderio, bausmė $100.00. 

5. Pardavinėjimas svaigalų dėl 
nepilnamečių, bausmė su advokatu 
ir kaštais $100.00. 

6. Automobiliui buvo svaigalų, 
o saliunininko viduriuose dar dau- 
giau. Bausmė sudaužymas auto 

mobiliaus, išsisukimas rankos, per- 
mušimas kaktos, atlyginimas su- 

žeistai ypatai $25; neatsargus 
važiavimas $25. 

7. Karštose dienose nusibodo 
tupėti po vėdykle ir žerti nikelius. 
Bevažiuota su šaltomis bonko- 
mis atsivėdyti. Bausmė: automo- 
bilius augštyri kojas užvertė ir 
sprandą, kas atnešė mirtį. 

O kur bausmės nedasvėrimui, 
vandenio Į pieną maišymo, suge- 
dusio maisto parvkiėjimas, ir 1.1. 
O vis Jųs, broliai biznieriai, sa- 

kote, kad neturime iš ko paau- 
kauti. O už prasižengimus baus- 
mes, tai turite iš kur mokėti. 

Kuomet darbo žmonės lanko te- 

atrus, eina į prakalbas, kur jiems, 
taip ir jums vaizdina Lietuvos 
praeiti ir ateitį, dabarties Lietuvos 
reikalams aukauja kitas pasku- 
tinį centą. Tuom laik jus su lan- 
komis grudžiatės ir kitokius mi- 

šinius dirbate, !:ad tik daugiau 
ccnto sukrovus, o Lietuvai—špygą. 

Prie "to dar nenorite savo lan- 

guose, biznio vietose, palaikyti 
žmoniškai lietuviškų išgarsinimu, 
kurie yra reikalingi dėl rengiamų 
pramogų, bet užverčiate su sve- 

timtautiškais, arba numetate. 

Kodėl gi jus taip'darote, bro- 
liai? Kodėl jus i>esate džentelmo- 
nais? Visur pasirodykite vyrais. 

Kaip-gi amerikonai žiuri { jus. Iš tokio skaitliaus biznierių kas 
metas galima butų surinkti nors 
pora tūkstančių, tik iš jus \ienų. 
Tada ir amerikonai matytų rei- 
kal. aukauti, neturtingesnius tuo- 
n 1 paragintute. Nejaugi jus gy- 
venate tik dėlto, kad biznieriais 
bnti ? 

Atminkite, broliai, kad pasibai- 
gus karei jus norėsite važiuoti j 
Lietuvą, bet kas tada bus j eiga 
Lietuvos nebus, vokiečiai, rusai, 
ar lenkai ten viešpataus. Tr žinote, 
kad tadą jau nei jokis turtas ne- 
gelbės Lietuvai. Viskas, ką męs 
parsivežšime, nesijusime kaip iš- 
eis iš musų kišenių į sivetimų gai- 
valų kišenius, nes męs prieš dau- 
gumą priešų konkurencijos pramo- 
nėje neatlaikysime. Ir vėl viską 
prašvilpę dangysimė?, atgal va- 
žiuot Į Ameriką ar kitur kur. Ir 
tada pasiliksime be Tėvy lės, l>e 
vietos, kaip čigonai. 

Todėl, broliai-biznieriai ir šiaip 
turtingesni lietuviai; nebūkime či- 
gonais, kad mus pasaulis niekintų 
ir stumdytų. Neduokime Lietuvos 
menam kitam, kaip tik lietuviams. 
Ir griebkimės už darbo, kurie dar 
e.'ate neprisidėję. Dirbti darbo yra, 
tik nebūkite tinginiais ir šykštuo- 
liais. Darbas tame. reikia rašy\ 
ir rėkti i visas šalis, kad nieks 
nedrįstų musų Lietuvos paimti, ne" 

ji musų. Jeigu neklauso mušu 

šaukimo, tai turi paklausyti musų 
doliaro taip, kaip klauso žydų do- 
liarių. Žinote, reikia sumos pinigų 
tiems žmonėms, 'kurie rūpinas; 
musų atcitic> reikalais, nes tai 
lyra didelės išlaidos netik kelio- 
nės iškasčiai, musų atstovaujan- 
tiems žmonėms. 

Žiūrėkite laikraščius, kaip musų 
krimynai visur prilenda, negali tie- 
sioginių būdų, tai surengia pietus 
aiba kitokius pokilius ir tuomi at 

siekdinėja kas jiems reikia. Ir 
nedreba ant cento taip. kaip męs, 
tartum kad didžiausi ubagai. At- 

inkite. kad Lietuva turį milijo- 
nus turto savo šalyje: žemėmis, 
giriomis, ežerais, kurie pilni žuvų, 
ir kitokių gerybių. Todėl męs 
turime tą visą paimti sau, Todėl 
aukaukite kodaugiausia tokiems 
reikalams, kad atgavus, Lietuvą. 
Pasiskirkite mokestis mėnesines 
arba metines, ir dabar, iškalno, jas 
užmokėkite. Ko greičiau, to ge- 
riau ; taip-pat namų savininkai, 
kurie išrandavojate namus, ga- 
lite ir dalį skirti viršminėtiems 
reikalams. > 

Ir aš veliju, kad po perskai 
tymui šito straipsnio, tuoj sušauk, 
tą visų biznierių susirinkimą ir 

pasitarę sumestų pagal savo iš. 

galę dėl Lietuvos reikalų, ir taip 
sektų ant toliaus. Prie to butumet 
pirmutiniais visoje Amerikoje lic 
tuviais biznieriais, kurie rūpina- 
nasi tautos reikalais. Tada ir ki- 

tų kolionijų lietuviai jus sektų. 
Tik pabuskite, nes \Vaterburv yra 
i/ gerų tėvynainių, o tame netu- 

rėsite jokių keblumų. Lietuviško- 
ji visuomenė bus už. tai dėkinga 
jums. 

O kuris biznierius nenori Įjrisi- 
dūi, tai publika mokės ir atsineš- 
ti kaslink tokio žmogaus. 

Jųsų Juozas. 

Žinios-Žineles. 
Franl fort~Philadelphia, Pa. 

=170 kp. SLA. savo mene;; 
niame susirinkime paskyrė $5 75 
jubilėjinei dovanai g. J. Šernui 

=Lapkričio 7 d. Lietuvos Drau- 
gija itam pačiam tikslui paaukavo 
$10.00 

=Daug jaunų lietuviu liuesu 
noru išėjo kariumenėn; daugelis 
taipgi tapo pašaukta. 

=Darbai eina gana gerai, vi- 
sur reikalaujami darbininkai. ĮSet 
viskas labai brangu. 

Duquesne, Pa. 

=\ ietinė SLA. kuopa darbuo- 
jasi, rengdama Įvairius vakarus 
vietos lietuviams. 

=Lietuvių iš šio miestelio į 
kariumenę pašaukta 8. Jų i^leis- 
tuviems parengtas vakarėlis. 

Newark, N. J. 
=TMD. 41-ma kp. iUi va- 

karėlį. Jaunimo prisirinko gražus 
būrelis ir linksminosi iki vėlyvam 
laikui. Kuopa taipgi rengia kon- 

cort;j, nuo kurio pelnas bus skiria" 
iras Šerno raštų leidimui. 

>=<Sandaros kuopa rengia vis* 
eilę vakaru. Pagirtinas veikimas. 

Cliffside, N J 
«=Atsibuvo prakalbos, SLA. 

kp. parengtos. Kalbėtojais buvo 
A. M. Martus ir J. Y. Liutkaus- 
kr.s. 

Pittston, Pa. 

—SLA. 7-ta kp. surengė dvejas 
p:akalbas. Kalbėtojais buvo SLA, 
pirm. St. Gegužis ir J. Sirvydas. 

Akron, Ohio, 
=Čia sutverta kooperatyve krau- 

tuvė. Naudingas lietuviams dar- 
bas. 

New Britain, Conn. 

"=*Čia buvo rodomi p. Račiūną 
krutami paveikslai. Vakarą sureti- 
gė Tėvynės Mylėtojų Draugijol 
23-čia kuopa. Žmonių atsilanko 
daug ir užsilaikė gražiai. 

Brooklyn, N. Y. 

•—Dramatiška Dailės Draugija 
po vadovystė A. Vitkausko, statf 
scenoje komediją "Girių Paslap 
t)V Vakaras nusisekė iš medžia- 
giškos ir dvasiškos pusių. Žmonių 
buvo daugiau 500. 

Hartford, Conn. 
—Vietinė 124-ta SLA. kuopa 

parengė prakalbas p. M. M artu i, 
Kalbėtojas aiškino apie lietuvių 
v«rgą tėvynėje. Aukų surinkti 
$2446. 

New York, N. Y. 
==Lapicričio 10 d. lenkų kon- 

:ertė dalyvavo Marė Karužiutč, 
jerai žinoma lietuvė dainininkė. 
Publikai labai patiko jos dainavi- 
mas. 

5o. Boston. Mass. 
=TMD. 81-ma kp. parengė pra- 

c.-ilbas. Kalbėjo J. Strimaitis, "At« 
:ities" redaktorius. Žmonių buv-> 
įpie pusantro šimto. Frie vietinės 
tuopos prisirašė u naujų narių. 

Cambridge, Mass. 
=Lietuvių Jaunuomenės Draur 

gija surengė prakalbas. Kalbėto- 
jais buvo J. Baniulis iš So. P>os- 
tcno ir K. Norkus iš La\vrence, 
Mass. Pirmasai ragino susirinku- 
sius kovoti už Lietuvos laisvę; 
kvietė aukauti i Xeprigulmybės 
Fondą. Antrasai kalbėjo apie lie- 
tuviu jaunttno organizacijas Lie- 
tuvoje ir Rusijoje. Žmonių buvo 
daug. 

—Lietuvių, Jaunuomenės Drau- 
gija turi ir savo chorą, kuri vedi 
p. A. Apšiega, gerb. M. Petraus- 
ko mokinys. 

Baltimore. Md. 
==Susitvėrė čia "Lietuvių Tau- 

tiškas Pasilinksminimo Kliubas", 
kurie randasi prie 853 Hollins Sf. 
Pasirodo tuojaus ir veiklumas: 
panedėliais—susirinkimai; utarnin- 

kais—mokykla lietuviško rašto, 
skaitinio ir skaitliavitno; mokys, 
A Kurelaitis ir J. Laukys; sere- 

domis—lietuviškos dainos (po va- 

dovystė p. Y. Lietuvninko); ke- 
tvertais—šokiu mokykla (po va- 

dovystė M. Kurelaičio ir p-lčs 
Rronislavos Lietuvninkaitės) ; pėt. 
nyčiomis—muzika ir siuvimai. 
Xedėli->s vakarais prakalbos su 

diskusijomis. Pardavinėjama ir 
laikraščiai "Lietuva'' ir "Dirva." 

Kliubas turi no narių, abiejų 
lyčių. 

Virginia, Minn. 

=Letuvių čia gyvena 10 šei- 
mynų ir 15 pavienių; 4 turi savo 

namus. 
Nesenai susitvėrė SLA. 193-eij 

kuopa iš 14 narių. Žmonės dirba 

lentų pjovyklose ir rudos Vyk- 
iose. 

Lawrence, Mass. 
—Vietinė Vyčių kuopa paauga 

'o Sioo Tautos Fondui. 

Akron, Ohio. 
= Vietiniai lietuviai, sutverę 

tam tikrą krautuvo, rūpinasi su- 

tvėrimu pastovios lietuvių para- 
pijos ir įsigijimu sau nuosavios 
bažnyčios. Lapkričio n d. pir- 
mu syk čia atvyko pamaldas lai- 

kyti kun. Viknaitis, kuris laiv» 

kys šią kolioniją du syk j mėnesi. 



Apžvalga. 
Trua translation filrd w!th tiia poatmaa'er •t Chicago, UI., the 28th day of N'ovcmber, 

W.7, 11 retiuired by the act of October 6; 
1917. 

AMERIKOS DARBININKAI. 

Tik-k$ užsibaigė mict» Buffalo 
Amerikos Darbo Fedaracijos sei- 
mas. 

Tai yra. gali sakyti, vienatinė 
grynai darbininkiška organizaci- 
ja, atstovaujanti apie tris mili- 
jonus organizuotų darbininku. 

Šitoksai pasakymas gal but 
gali iššaukti klausimą: "O kai; 
su socialistu partija?" \YeIl, — 

socialistu partija, musu manymu, 
nėra grynai darbininkiška par- 
tija: ji yra grywi politiška par- 
tija, kuri turi kitokius obabius, 
bot tokius pačius mierius kaip ir 
visos -kitos polit'škos partijos; 
tai yra partija,- kuria vadovauja 
11c darbininkai, i»et typiški pigus 
politikieriai, kune tankiausiai 
savo gyvenime darbo nėra ne: 

uiostę; pagalios prie tos partijos 
yra prisišliejęs ir pusėtinas būrys 
pigių biznierių, kurie priklauso 
"dėl biznio", lygiai kaip poli- 
tikieriai-vadai priklauso dėl lau- 

kiamų urėdų. 
Anerikos Darbo Fedaracija, 

kaipo tam tikra darbininkų or- 

ganizacija, yra iicsulyginamai 
""darbininkiš-kesnė," nes, viena, ji 
neužsiima politika, o vien darbi- 

ninkų būvio pagerinimu; antra, 
ji susideda iš vienų unijistų — 

vadinasi nedarbo žmonėms nėra 

progos j ją įsigauti ir' joje po- 
litfkauti. 

Taigi jeigu kas Amerikoje gali 
atstovauti darbininkus ir jų nuo- 

monę išreikšti, tai be abejonės 
ne kas kitas, kaip Amerikos Dar- 
bo Federacija, turinti, kaip mi- 

nėta, apie 3 milijonus organizuo- 
tų darbininku. 

Jųs, be abejonės, girdėjote kaip 
nekurie laikraščiai ir nekurie^agi- 
tatoriai stengiasi įkalbėti, kad 
Amerikos darbininkai .kaipo klia- 
sa yra "prieš karę/' kad jie smer- 

kia valdžią ir reikalauja taikos, 
kad valdžia paskelbė karę prieš 
žmonių norą. 

Amerikos Da.'bo Federacijos 
tik-ką užsibaigusis seimas pa- 
rodė, kad tift agitatoriai ir tie 
laikraščiai pasakojo neteisybę. 
Amerikos organizuoti darbinin- 
kai pasirodė taip pat, kaip pa- 
sirodė Anglijos, Francuzijos ir 
j tanjos ciarmniMKai. 

Visi jie yra prieš karę ir už 
taiką, bet todėl, kad jie nenori 
kariu ir nori pastovios taikos, 
ir todėl, kad jie supranta, kad ne- 

galima nei karių panaikinti nei 
.taikos atsiekti kol vokiškas kai- 
zerizmas, kasdien pasauliiui grą- 
sins, *odėl susipratę 'arhininkai 

kaip Anglijoj, taip Italijoj, nu- 

sprendė padaryti sykį ant visa- 
dos galą -irėms, ir gauti tokią 
taiką, kuria žmonės džiaugtųsi 
me dieną arba dvi, bet per ilgus 
ilgus metus. O prie to veda tik 
vienas kelias: sunaikinimas kai- 
zeriztno, milrtarizmo ir jo dva- 
sios, kuri gimdo visas kares, 
kiuris pagimdė ir šią karę. 

štai kodėl Anglijos, Francuzijos 
ir Italijos darbininkai, ir net so- 

cialistai. pasiryžo remti i»r remia 
savo valdžias karėje prieš V(&ie- 

tiją. štai kodėl ir Amerikos dar- 
bininkai — ir dalis socialistų — 

remia Amerikos valdžią karėje 
prieš Vokišką militariznią. 

Jie daro tai ne todėl, kad jie 
karę mylėtų, bet todėl, kad jie 
gerai supranta, jog kitokio išė- 
jimo nėra. Žmonės nenori likti 
vergais deapot'ŠKos valdžios, ku- 

rią pasauliui siųlo kaizerizma:?. 
Jie nori dar daugiau laisvių {gy- 
ti, jie nori pasiliuosuoti ant visa- 
dos nuo kareiviavimo vargu, nuo 

kariu baisenybių ir nuo despo- 
tizmo retežių. Ir tą jie gali at- 

siekti tik sugriovus stipriausią 
ir vienatinį despotizmo ii mili-1 
tarizmo lizdą — kaizerišką su- 

rėdymą. 
ttet yra ir kitoki 'aikos šali- 

ninkai — tai "pacifistai," H 
"bolševikai," kurie nori taikos 
su Vokietija, bet pageidauja ka- 
rės pas save namieje, tarp savo 

žmonių. 
Jie žaidžia su ugn:m. Jie ne- 

nusimano, kad laimėjusis kai- 
zenzmas sutrins ir juos pačius 
į dulke Jie ne protu patjs eina 
ir ne protu kitus veda. Jie re- 

nūasi žmonių tamsumu, žmonių 
nenusimanymu. Jie gailisi upių 
žmonių ikraujo, kuris šiądien 
>ra pralietas, bet veda juos į 
jūres kraujo, kuris bus neišven- 
giamai rytoj pralietas, jeigu 
kaizerizmas laimės. Jie sako, 
kad stovi už taiką, bet savo agi- 
tacija jie nenoroms veda žmo- 
nes prie dar didesnių k?rių, lcu^ 
rios 'bus neišvengiamos, jeigu 
dabartinis teutonų surėdymas 
laimės. Jie sako. kad jie yra 
už žmonių laisvę, bet jų darbai 
veda prie to, kad visas pasaulis 
patektų neužginčijamoji didžiau-j 
sion kaizeriško despotizmo ver- 

gijon. 
Aišku, kad jie — tie pacifis- 

tai ir bolševikai—nori žmonėms 
parduoti ne tikrą ta vorą, bet tik 
falšuotą in^itaci ją. nelyginant 
tas čigonas dusulingą arkli. Tam- 
pus žmogelis kartais gali apsi- 
gauti ir nusipirkti jį. Bet la- 
!.y i sunku yra tokiu -bud u ap- 
sukti apsišvietusi ir supratlyvą 
žmogų. 

Amerikos darbininkai Rurffalo 
seime parodė aiškiai, kad jie su-, 

pranta savo reikalus geriaus, ne- 

gu tie "juodos magijos expertai," 
kurie parc u inėja tik paprastus 
monus. 

C a Ims ne pro šalį paminėti, 
ką Prezidentas YVilsonas pasakė 
apie tuos bolševikus piacifistus 
Buttalo seime: 

"Kam aš esu priešingas — 

sakė Prezidentas darbininku 
delegatams, — tai ne pacifistų 
j ausiniam s, bet jti kvailumui. 
Mano širdis yra su jais, bet 
mano protas bjaurisi jais. Aš 
noriai taikos, bet aš žinau, kaip 
ją gauti, o jie nežino. 

"Jųs patėmijote, kad aš nu- 

siunčiau Europon savo draugą, 
pulk. Iloi'se, kuris yra taip di- 
delis taikos mylėtojas, kaip by 
kuris žmogus visam pasaulyje, 
bet aš nenustunčiau jį su tai- 
kos misija. Aš nusiunčiau jį 
dalyvauti konferencijoj, kuri 
svarsto, 'Jcuip karę išlošti. Ir 
jis žino, kaip ir aš žinau, kad 
tik toks yra kelias gavimui tai- 
kos, jeigu jųs norite taikos 
daugiaus negu kelioms rninu- 
toms." 
Paskutiniai žodžiai išriša visą 

klausimą. Bolševikų pacifistų 
kelias yra lengvas ir trumpas. 
Jis veda prie taikos — bet, ta- 

r:^nt Prezidento žodžiais, tik "ke- 
homs minutoms". 

Kitas ikelias yra sunkus ir il- 
gas, bet jis veda prie pastovios 
taikos. 

Ir Amerikos darbininkai nea- 

bejotinai už reiškė laike seimo, 
•kad jie pasirinko šit antrą sau. 

gesnį kelią. 

SERGĖKIT TAUTYBĘ! 
Teko mums matyti numeri 

naujo laikraščio "Atgimimas," 
kuris yra pasivadinęs garsiai 
skambančiu vardu '"Organas Lie- 
tuvių Tautinės Kataliku Bažny- 
čios Amerikoje" ir papuoštas pa- 
veikslu "Vyskupo, Lietuvių 
Tautinės Katalikų Bažnyčios 
Amerikoje". 

Xei apie tą "bažnyčią," nei apie 
ta "vyskupą," nei pagalios apie 
šito laikraščio turinį męs ne- 

manytume kalbėti, nes tikybos 
srytis — ne niusų srytis ir męs 

velijame ją palikti -nuošaliai. 
Vienok šiame atsitikime męs 

skaitome savo pareig? jlar sykį 
porą žodžiu tarti todėl ,kad jis, 
kaip matyt iš viršpaminčtų ant- 

galviu, yra suristas su lietuvių 
tautyste, su jų tautiniu judėjimu 
ir tautininkų sriove. 

Be jokių ceremonijų męs no- 

rim. dar sykį aiškiai ir tvirtai 

pasakyti, kad dangstymas įvai- 
rių aferų .po tautystės vardu yra 
tautystės pažeminimu, tautinin- 

kų sriovės įžeidimu ir nachališ- 
kas išnaudojimas prakilnaus tau- 

tinio judėjimo labai abejotinos 
vęrtės avanturoms. 

Męs jau pirmiau ne sykį buvo- 
me rašę apie tai, kad iki šiolei 

męs jokios tautinės bažnyčios 
neturime, neigi męs manome nu- 

tylėti, matydami 'kai tuli igno- 
ramusai, pasivadinę save "vys- 
kupais," bet nepažystamieji net 

savo locnos kalbos žmoniškai, 
tedioja ir pajuokon stato lie- 
tuvių tautiškąjį judėjimą ir ypač 
[lietuvių tautinę sriovę. 

Mums nesmagu tai sakyti, vie- 
nok mc mūsų kalte, jeigu atsiras 
da toki drąsuoliai, ikurie nacha- 
lišku budu ištiesia savo ranką, 
idant suteršti ir ant rimtų žmo- 
nių pajuokas išstatyti ir patį tau- 

tinį judėjimą ir to judėjimo srio- 
vę — tautininkų sriovę. 

Mums taipgi gaila, 'kad neku- 
rie jaunesni lietuviai, turintieji 
ryšius su tautine sriove, yra, kaip 
'Šrodo, prikišę prie tos abejoti- 
nos "institucijos" savo rankas. 

iMęs nenorime įtarti jų gerų 
norų, bet męs •skaitome savo pa- 
reiga persergėti juos prieš pa- 
sekmes. 

Kokiems galams, nekuric iš 
tautininkų kiša savo rankas prie 
tos avanturos ir, būdami visgi 
apšvicstesniais lietuviais, susiri- 
ša, nors ir laikinai, su žmonėmis, 
kurie nei inteligentijos, nei idea- 
lų netur? 

Ar tam, 'kad tokiu hu<lu vesti 
kovą su klerikalais? Išrodo, kad 
taip. Vienok tai butų baisiai 
pčikas .kovos būdas. Męs no- 

rime vesti ir vedame kovą su 
klerikalais rimtu budu, nekom- 
pfomituodami savo sriovės. Męs 
toli gražu nepripažystame, kad 
toje kovoje "kiekvienas įrankis 
yra geras," kad "tikslas pateisi- 
na jrankius". 

Kaip sykis tautinė sriovč rei- 
kalauja nuo savo priešų, kad ir 
ic vestų kovą padoriais budais. 

Ar vgal toks prisidėjimas ne- 

kuriu tautininkų pagelbės tau<- 
tinei sriovei, Sandarai ! 

Visai ne! Jis tik sukompromi- 
tuos tą sriovę, nes tas visas "tau- 
tinės bažnyčios" geseftas neturi 
nei jokio idealo, nei jokio rim- 
tumo, kaip jau kiek seniaus męs 
buvome apie tai rašę. Jųs ne- 

galite tikėtis, kad iš viščiuko 
išaugtų aras, arba kad šiaučius 
pastatytų palociy. Jaio labjaus 
jųs negalite tikėtis, kad žmogus 
absoliutiškai 'be jokio ne tik mok- 
slo, bet be jokios rimtesnės ap- 
svietos, žmogus nežinomų ir abe- 
jotinų idealų galėtų pagimdyti 
ir išaugyti rimtą judėjimą, nors 

jis ne tik vyskupu, bet ir kardi- 
nolu pasivadintų. 

Tokioms aferoms i skalno yra 
lemta žlugti. Juos tas nieko ir 

neapeina. Bet visai 'rimtai tau- 

tininkų sriovei prisieitų tuomet 
rankas valyti ir namus vėdyti. 

Mums yra smagu patėmyti, 
kad prie šito neapgalvoto žings- 
nio nėra prisidėję rimtesni tau- 

tininkų sriovės vekėjai. 
Męs norime tikėtis, kad ir tie, 

kurie per neapsižiūrėjimą, ar tie- 
siog delei "pakrėtimo baikų," 
prikišo savo rankas, atsikratys 
ir užprotestuos prieš tautinės 
dvasios teršimg. 

Kam tautinis judėjimas ir tau- 

tinė partija yra tikrai brangi, 
tas stengsis palaikyti jos rimtu- 
mą, jos vitališkumą, jos tyrumą. 
Visoki balaganai — ar jie butų 
tikybiniai, ar kitoki — nėra tin- 
kama vieta tautinės partijos vei- 
klumui. 

NAUJAS T.M.D. LEIDINYS. 
Pagalios pasirodė ilgai lauki>a>- 

mas naujas TMD. leidinys — 

trjs tomai Kuilturos Istorijos. 
Yra tai stambesnis veikalas iš 
suviršum 500 puslapių — gau- 
siai papuoštas paveikslais. 

Apie jo vertę patįs skaityto- 
jai turės progą persitikrinti. Iš 
kalno vienok galima pasakyti, kad 
jokios "pasakos" jie neskaitė su 

didesniu žingeidumu, negu jie 
skaitys šitą veikalą. 

Leidinys yra gražus ir darbas, 
išskyrus porą spaustuvės paklai- 
dų. yra gražiai atliktas. Vienas 
stambesnis nedateklius yra pa- 
žymėtinas. Veikalo autorius (p. 
J. A. Chmieliauskas) buvo žadė- 
jęs sutaisyti ir prie galo veikalo 
pridėti žodynėlį paaiškinimui ma- 

žai suprantamų žodžių pavarto- 
tų veikale. Išvažiavus jam iš 
Chioagos j vakarines valstijas 
ir negalint su juo susinešti, vei- 
kalas pasiliko be žodynėlio. 

Čia neprošalį bus paminėti, kad 
apart šio veikalo, kurį visi TMD. 
nariai gauna uždyką, TMD. bai- 
gia dar vieną ytia iingeidų ir 
svarbų veikalėli "D«imts metų 
Tautiniai-Kulturinio darbo Lie- 
tuvoje," kurj nariai gaus dar šių 
metų pabaigoje. 

H saujai rengiamų spaudaa 
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veikalu gaiitaa pažymėti stam- 
bią, p. M, Saldaus (paskaitą ii 
Lietuvos Istorijos ir pirmi tomai 
didelės L. Šerno įaidos. 

Is to viso matyti, kad retai 
kuri Centralinė Tėvynės Mylė- 
tojų Draugijos vadyba būva taip 
v-eikli, kaip dabartinė. 

NAUDINGAS SKYRIUS. 
'Nuo poros savaičių jau eina 

"Lietuvoje" naujai įvestas sky- 
rius apie sveikatą, kurį veda Dr. 
S. P>iežis. 

Skaitytojai jau gal ir patįs 
pastebėjo, kad šitas skyrius ža- 
da būti labai naudingas. Dr. 
Biežis viename numerj 'e davė 
straipsnį iap;c ligas abelnai, o 

kitame—apie difteriją. 
Šitie straipsniai — tai čielos 

tinmpos paskaitėlės, lengva ir su- 

prantama (kalbiai parašytos. Jos 
tinka perskaitymui net viešuose 
susirinkimuose ir musų many- 
mu, galėtų buti tinlkama ir nau- 

dinga medžiaga (ptasiskaityrr ui, 
užbaigiant draugijų susirinkimus, 
arba renigiant ir šiaip sau pa- 
skaitas. 

Sisiai skyrius žada buti didžiai 
pamokinantis ir todėl męs, at- 

sižvelgdami Į musų skaitytojų 
gerovę, patariame atydžiai jj tė- 

myti. 

Vokiečiai Neduos Lietuvai 
Nepigulmybės.* 

Vienas ts vadų vokiškos Cen- 
tro partijas reichstage, atstovas 

Erzberger, aiškino, kodėl nelabai 
senai vokiško parlamento didžiu- 
ma buvo išsireiškusi už taiką 
j'"be užgrobimu ir komtribucijų". 
Jisai apreiškė, 'kad esą būtinai 
reikia skaitytis su pasaulio opi- 
nija (niuompne) kaslink Belgijos. 
\ors vokiečiai nprėjo ją prijungti 
prie Vokietijos, -bet esą tas ne- 

siduos, mes ne tik neutraliuos 

viešpatijos,, bet ir visas pasau- 
lis užjaučia Belgijai. 

Todėl, saliu Erzberger, kad 

Vokietija visai nenustotu gero 
vardo pasaulio akyse, prisiėjo 
kovoti prieš pan-,germanistus, ku- 
rie svajoja apie užgriebimą sve- 

timų žemių ir praplatinimą Vo- 

kietijos rubežių j vakarus ir j 
rytus. 

■Berlino įtekmingi laikraščiai, 
stodami .prieš Erzbergerio išva- 

džiojimus, užreiškia, jog Erzber- 
gerio prikaišiojimas yra be pa- 
mato, nesą jie turi žinių iš r'ge- 
ra.i painformuotų šaltinių," kad 
i) Berlino valdžia "dar neužbai- 
gė svarstyti k a slink Belgijos 
ateinančio likimo", 2) kad "Er~ 

zbergerio išvadžiojimai,... buk esą 
sumanymas apskelbti neprigul- 
mingą Lietuvą, neatsako teisybei. 
Vokietijos valdžia nei Lietuvos, 
nei Kuršo klausime dar nepadarė 
griežto nusprendimo". 

'Lenkai šitą berlimišikių laikraš- 

čių, matomai įkvėptą, pranešimą 
paduoda tuo tikslu, kad parodyti, 
jog kiltis gauti Lietuvą prie Len- 

kijos dar nėra visai žlugusi. 
Nuo tos vilties vienok lenkai 

turėtų atsisakyti — jeigu jiems 
nestoka sveiko politiško proto. 
Jeigu kartais Lietuva per kokius 
nors nelaimingus politiškus ma- 

nevrus biutų prijungta prie Len- 

kijos, tai Lenkijos valstybė, 
ažuot sustiprėti, įgytų savo šone 

neužgydomą žaizdą: trįs suvir- 
šum milijonai, lietuvių, sukiltų 
prieš lenkus nuo pat tos dienos, 
kada nusprendimas prijungti 
Lietuvą .prie Lenkijos pasiektų 
lietuvius. 

Tas nepa tuščios kalbos, bet 
neužginčijama uteisybė. Lietuviai 

yra pasiryžę pa.tįs pasirūpinti sa- 

vo likimu -ir jokiame atsitikime 

jie nesutik© vėl lysti { lenkų jun- 
gą, nors jis butų papaioštas ir 
"broliškos ..-lygivibės" obalsiais. 

Tai yra galutinis ir neatmaino- 
mas lietuvių tautos pasiryžimas. 
Ir lenkai turėtų tą žinoti ir su- 

prasti. Jeigu jie nesupras, jei- 
gu per kokią nors milžiniška po- 
litišką klaidą Lietuva 'bustų pri- 
jungta prie Lenkijos, — tai Eu- 
ropoj neišvengiamai butų antoraa 

Balkanų puodas, verdanti* pra- 

lietu krauju* 
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Ką Lietuviai turi daryti? Kas duos į tai atsakymą? 

Tai yra taip neabejotina, kaip 
neabejotina yra saulė danguje. 
Vos keli metai atgal kraujas lie- 

josi Lietuvos bažnyčiose, kuomet 
lenkiški agentai užsimanė skie- 
pinti Lietuvai "lenkišką kultū- 
rą". Ta.i butu tik lašas, sulygi- 
nus su pasekmėmis Lietuvos 
prijungimo prie Lenkijos. 

Reik tikėtis, kad pasaulio vieš- 
patijos nuodugniai apsipažins su 

lietuvišku klausimai, kuris šią- 
dien gal neišrodo svarbus, bet 
kuris gali privesti prie apverkti- 
nų galimybių ateityje, kaip kad 
Balkanų klausimas privedė prie 
dabartinio kataklizmo. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerb. "Lietuvos" Redakcija! 

Kreipiuosi prie jusų su meldi- 
mu; til^iuosi, kad išklausysite 
mano vargšo meldimą. Žinote 
gal, koks dabar musų tremtinių 
gyvenimas Rusijoj: netik medžią 
giškai esame suvargę, bet dvasiš- 
kai dar labjauis, negalima gauti nei ui jokius pinigus lietuviškų 
knygučių, o gal gerai suprantate 
kcvks yra gyvenimas baisus ir 

į liūdnas neturint ^užtektinai laik- 
raščių, o knygų visai nėra. O 
Ijųs Amerikonai, koki jus esate 
laimingi; pas jus visokių knygų ir laikraščių lig valiai, nepasi- 
gailėkite nors keli i, dėl musų 
vargstančių lietuviškų knygelių; 
begalo bučiau dėkingas jums už 
tą malonę. Dabar pas mus su- 
žibėjo liuosybės saulutė, len- 
gsians ir m'us pasieks spaudos 
žodis iš Amerikos. Knygučių 
gal negalėsite, tai labai meldžiu 
"Lietuvos" Redakciją, kad man 
paaukautų nors ant kelių mė- 
nesių "Lietuvą". Kaip aš bu- 
čiau dėkingas uiž tą molonę "Lie- 
tuvos" Redakcijai. 

Dabar lengvai pasiekia mus Jųs 
laikraščiai. Dar kartą meldžiu 
jųsų neužmirškite, padėkite 
mums vargti iki galėsime giįžti 
j Lietuvą. Dabar męs prabuvam 
kaip kalėjime be jokių knygų 
ir laikraščių. Taigi, jeigu ant 
ilgiaiuis negalite, tai nors ant vie- 
no mėnesio paaukaukite man 

"Lietuvą". 
Lauksiu su viltimi, tikiuosi, 

kad išgirsite mano balsą iš to- 
limo krašto ir užjausite savo 

Tėvynainį. Linkiu Jums kuo_ 
geriausios kloties darbuotis dėl 
Tėvynės labo. Su pagalba, J. 
Gogelis. Siųskite šituo adresu: 

Russia, Gorod Ekaterinoilav, 
Polcvaja ul. 2-o) Prozorovsldj 
per No. 15, 

MARGUMYINA. 
NAUJOS REGISTRACIJOS 

KLAUSIME. 
C li i c a g o, 111.—•( ierb. Redak. 

cija:—Kokiu metų bus šaukiam 
registruotis dabar išnaujo ir ar 

nu ms, nepiliečiams reikės taipgi 
registruotis ar nc? P. S. 

A t s a k y m a s: Visiems tiems, 
kurie turėjo registruotis 5 d. bir- 
želio t.y. amžiaus tarp 21 ir 31 
metų. Visi turi išnaujo registruo 
tis—piliečiai ir nepiliečiai. 

A 11 n A rl> o r, M i c h.—Gerb. 
Redakcija:—Malonėkit paaiškinti, 
kaip rekrutai bus šaukiami. Pc. 

vyzdžiui, miestai A ir B turi ly- 
giai gyventojų, bet miestas A turi 

daug svetimĖemių (nepiliečių), o 

miests B visai jų netivri. Tuotnet 

jeigu šauktų pagal skaičiaus mies- 
to gyventojų, arba pagal skai- 
čiaus miesto užsiregistravusių, tai 

pakol iš miesto 1> iššauktų pirmą 
kliasą, tai iš miesto A, kur yra 
daug svetimtaučių nepiliečių ga- 
lėtų iššaukti pirmą, antrą, o gal 
ir net trečią kliasą. Ar bus šau- 

kiama vienodas skaičius iš dvė- 

jų lygių miestų? 
Petras V—as. 

A ts a k iy m a s. Ėmimas karei, 

v i ii eina ne pagal miestus, bet 

pagal distriktus, t.y. toks ir toks 

distriktas turi pristatyti tiek ir tiek 

kareivių—sulyg savo gyventojų 
skaičiaus. Didelis miestas gali tu 

rėti keletą diatriktų, o keletas ma- 

žesniu miestu gal įeiti j vieną di. 

striktą. Tiems d i strik tams, kurie 

turi daug nepiliečių yra sunkiau 

negu tiems, kurie ių neturi, 11c; 

mažiaus lieka iš ko pasirinkti. 
Todėl piliečiai, gyvenanti distrik- 

trose su svetimtaučiais ir nusi- 

skundžia ir neapkenčia nepiliečių 
r reikalauja įstatymo, kad visi ly- 

giai butų imami—piliečiai ir ne. 

piliečiai. 
Iš dvejų distriktų su lygum 

skaičių gyventojų yra ir lygus ka- 

eivių skaitlius šaukiamas. 

DAR DEL RUSIJOS PINIGŲ. 

L o r e 1, W a s h.—Gerb. Redak- 

cija:—Aš turiu mažumą pinigų 
ir manau po karės grįžti Lietu. 

von. Dabar yra pigus Rusijos pi- 
nigai; taigi jeigu dabar aš išmai-l 

nyčiau ir padėčiau į liankos bak- 

są ir laikyčiau, kol karė pasibaigs 
ir Rusijos pinigai vėl pabrangs, 
tai ar aš negalėčiau papulti ka- 

lėjiman už laikymą pinigų baks<\ 

Taigi prašau patarti, kaip bu- 

tų geriau: ar laukti, ar dabar mai- 

nyti j rusiškus pinigus. L. M. 

Jau liejo iš Spaudos 
Indomiausia Lietuvių Kalboje Apysaka "VĖLIAVOS AKY- 
VAIZDOJE". Kas geidžia puikios knygos, pasiskubinkite su 

reikalavimu "Lietuvos" Admin., 814 W. 33rd St.f Chicago 

A t s a k y m a s. Nėra tokio įs- 
tatyme*, kuris baustų ttž laikymu 
pinigų banko bakse. 

Kaslink mainymo pinigų, tai 
jau porą sykių buvome pirmiau 
rašę. N'iekas kol-kas negali žinot", 
kaip išeis su rusų pinigais: jie 
gali .pabrangti, o gali ir dar la- 

jbiaus nupulti. Tas priklauso nuo 
daugelio priežasčių, bet svarbiau- 
siai nuo to. kas karę išlo* ir kaip 
greitai Rusijoj tvarka gali įvykti. Todėl mainymas pinigų dabar yra 
rizikas—'galima uždirbti, o galinu 
ir pradirbti. Męs negalime duoti 
tame tikro patarimo. 

DULBIO ATVIRUTĖS. 
C h i c a g o, 111. Gerb. Re 

dakcija : — Teko man matyti 
naujas lietuviškas p. Dublio iš- 
leistas Kalėdines ir Naujų metų 
atvirutes. Verta p. Dulbį pa- 
sveikinti už jo šitą darbą, nes 
jis pirmas mėgina užtverti di- 
delę spragą, kuri iki šiolei buvo. 

Žmogus, būdavo, ir norėtum 
lietuvišką atvirutę pasiųsti savo 

draugams ar pažįstamiems, tai 

negulėjai: reikėjo pirktis su au-- 

gliškais įrašais, kurių kitas ir 
nesupranta. 

P-no Dulbio atvirutės labai 
gražiai atrodo, o paėmus atydon 
tai, (kad jos dar ir ranka vra 

spalvuotos, tai reik pri pažirti, 
kad jos yra labai pigiai parduoda- 
mos. Dideliuose storuose, jeigu 
nori žmoniškesnę Kalėdinę ar 

Naujų Metų pasveikinimo kortą 
nusipirkti, tai reikia nuo 10 iki 
15 centų — kartais ir daugiau 
— užmokėti, gi p. Dulbio, kaip 
iėmijau, parduodama 15 už $1.00, 
kas neišneša nei po 7 centus — 

ir su Ikopertomis. 

Yelytitia kuogeriausio pasise- 
kimo ir reik tikėtis, kad toliaus 
jis pagamins dar didesnį pasi- 
rinkimą. Bijūnas. 

RUSŲ K0NSUL7.S. 
R a c i a e, \Y i s. Geri). Re- 

dakcija: Turiu reikalą pas rusų 
kotisulj. Meldžiu paduoti jo ad- 
resą ir kokiomis dienomis ofisa3 
yra atdaras. Petras J. 

A t s a k y m a s. Adresas yra 
sekantis: Ratssian Consulate, ic 

So. 1-aS.alle St., Chicago, 111. — 

Ofisas yra atdaras kasdien, iš- 

skyrus šventes. 



Užimtoj Lietuvoj * 
Pabėgusių Rusų Pasakojimas. 

Man teko kalbėtis su dviem ru- 

si] kareiviais paliegėliais iš vokie- 
čių nelairvės ir atvykusiais į musų 

korpusą 20 liep. Vienas j u pa- 

kliuvęs nelaisvėn dar—15 metais, 
kitas gi vėliau. Jiedu daug mačiu- 
siu ir prityrusiu. Išvaizda nekokia 

—nusilpę, išbalę. Bet tai, sako, 
nieko f>asitaisėva po Lietuvą be- 

sislapstydamu, gi Vokietijoj vi- 

s;»i buvom nuleipę. Štai ką jiedu 
pasakojo. 

Ilgai dirbova laukų dirbą pas 
vieną vokietj-farnierį, ties Klai- 

pėdą. Buitis sutiki: keldavo dirbti 
saulei tekant—dirbti reikėjo be 

pailsio lig gilios sutemos. Elgima- 
sis blogas—vokietis nelaisvius lai- 
ke šuns vietoje; valgio nei trupu- 
čio nepridėdavo prie to, kas val- 

džios paskirta: 12 svarų juodos 
duonos mėnesiui ir 15 kap. dienai. 

Jei kas pasakydavo, kad mažai, tai 
trims dienoms j kalėjimą tupdyda- 
vo jau be jokio valgio. Dėlto ne- 

laisviai pamažėl badu miršta. Di- 
desnė pusė jų nebegrįš. Patįs vo. 

kiečiai labai stinga maisto, skur- 
das pas juos didelis. Susirietę lau- 
kia karės galo. Dabar jie ir nelais- 
vius nebe tarp akylai daboja, nega- 
lėdami išmaitinti, todėl nesunku 
iš jų ntlai,vės pabėgti. Nors gal- 
vijų Prūduose daugiau, kaip Kau 
no gub., bet skurdas išrodo dides- 

nis, negu Lietuvoje. Prusnose vi- 

sai nebėra vyrų. Musų šeimininką 
60 metų amžiaus jau pašaukė j 
karę. Pastebėjova, kad apie Klai- 

pėdą bent pusė gyventojų esami 

lietuvių, kurie daaug geresni, mT- 

dtnfe*esni, užjaučia nelaisvių dalia- 

Laimingas nelaisvis, kuris pakliū- 
va pas lietuvį: su juo elgiamasi, 
kuip su žmogum, net valgyti sy- 
kiu sodiną. 

Abelnai Vokietijoj bloga—duo- 
nos pauostyt, mėsos šmočiukas 
savaitei. Tikra tiesa, kad varnos 

šaudomos ir gardėsiu laikomos. 

Girdėjova, kad Vilniaus guberni- 
joje už varnų šaudimą reikią net 

duoklę mokėti. Vilniaus gub., ro- 

■dcs. blogiausiai gyvenama. 

Vargo vejami susitarėva bėgti 
per Lietuvą pas savuosius. Rube- 

nesunku buvo pareiti — greit Į 
atsidurėva Raseinių paviete. Ant 

fubežiaus visur veikia vokiečiu 

muitinės. Rusų muitinės riokso iš- 

ardytos. Iš Prūsų j Lietuvą nieko 

neleidžiama įvežti, gal tik kon- 

trabandos bildu kas pakliūva; o 

kontrabandistų esama, nors juos i." 

gaudo. Nejleisdami nieko iš Prū- 

sų j Lietuvą, iš Lietuvos tečiaus 

iščiulpia ir išgabena viską, kas tik 

kokios vertės turi. O Kauno gub. 
iio bei to nemažai atsiranda. Pe- 

reję s.<ersai ir išilgai, pamatėm,; 
kad Kauno gubernija turtingesnė, ( 
negu rPusai. Čia, tiesa, mažiau 

gyvulių ir laukus dirbti sunkiau, 

tečiaus parėję Raseinių, Šiaulių pa- 

vienis per Cruzdžius iki Auco, 
Kurše, ir atgal per Panevėžio pa- 

vietą iki Rokiškio, visur matėm1 

eiažų užderėjimą. Duonos visur Į 
matėme pas gyventojus nemažai, ir 

patįs mudu gaurlavava iš gyvento 

ju kiek norint. Duona vietomis 

avižų miltais maišyta. Kurše visai 

duonos nėra, ir todėl mudu pri- 
versti buvova gryžti atgal. Lau- 

kai nevisttr pilnai užsėti del arkliu J 
stokos, darbininku, o gal ir sėklos. 

Iš ur pas lietuvius duona mud- 

viem net nuostabu buvo, matomai 

jie gudriai ją mokėjo taupyti ir iš- 

laikyti iš praėjusiu metu. Gudru.-, 

vokietys, bet vietiniai gyventojai, 
rodos, nesiduoda savę apgauti. 
Patiko mudviem lietuviai— širdin- 

gi, geri žmonės; labai prijaučia 
nelaisviams. Duoda pavalgyti, su- 

šelpia duona, pašnekina. Tankiai 

f'Cl padarų suteikia. Retai, labai 

retai teatsitinka, kad nelaisvj vo- 

kiečių žandarams išduotų. Patari i 

kur ir kaip eiti, kad žandarų išsi- 

saugojus. Baisiai neapkenčia žan- 

darų, šelpia, kiek galėdami nelais- 
vi us-pabčgėlius. 

Blogai Vilniaus gubernijoj— 
žmonės l>ėdnesni ir tamsesni; ne- 

kenčia nelaisvių—tuoj išduoda žan- 

darams. Net patys saviškius iš- 
duoda vokiečiams, jei kas sušelpia 
ne.aisvį; žmonės, daugiausia tenai ; 

lenkai įgąsdinti žandarų, patys sa- 

vųjų bijo. Mf n "laisvi ai-pabėgė- 
liai gerai tą žinom, todėl laHau- 1 

siai slapstėme s po Kauno guber- ; 

niją. Ačiu lietuviams! Mudu ra^i i 

butume žuvę, jei ne Vienas lie- 
tuvis, kurs mudu paslėpė nuo žan- 
daro, parodė kelią ir duonos kelio- 
nei davė. Vokiečiai smarkiai bau- 
džia už šelpimą nelaisvių—už pa- 
valkdimą nelaisvio 500 markių pa- 
baudos ar kalėjimas. Lietuviai bai* 
siai nekenčia vokiečiu ir jų žan- 
darų; laukia, kada juos išvaduos 
rusu armija. Jei dar šią žiemą rei 
kės po vokiečių kcntiti, tai neži- 
no, kaip gyvi beišliksią. 

Xors užderėjimas laikuose pui- 
kus, bet vargšai lietuviai žino, kad 
jiems už jų prakaitą tik džiaugtis 
galima, o naudotis neteks. Akylus 
vokiečių žandarai viską žino, vis- 
ką užsirašę. Turi užsirašę, kiek 
vištos tur viščiukų. Užaugus javam 
žandaras bus, kaip čia buvęs, ir 
ims sau, kiek norės, palikdamas 
ukininkui trupinius, liekanas. Kol 
nebus javai iškulti vokietys, kai 

kaip jį spaustų—visokiomis jiego- 
mis laikysis. Tokiu budu jie iš 
žmonių viską atima: viščiukus, par- 
šiukus, kiaušinius, aviu vilnas. Bu- 
vn prisakyta nupjauti trumpai vi- 
siems arkliams uodegas, o ašutus 
pasiėmė be užmokesnio. Visi ar- 

kliai be uodegų. Vienas nikininka* 

pasėjo dešimts tabako diegų. Tai 
jam pasakė—augink—už darbą 
vieną diegą pasiimsi sau. Jei ko 
neatima, tai už tą reikia jau duok- 
lę mokėti. Reikia mokėti už laiki- 
nu arklių, karvės, kiaulės. Už pa- 
laidą šunį mokama 10 rublių, už 
pririetą 5 rubliai, už katę 5 markės, 
už vištą 1 markę. Kiekviena šeimy 
na turi pati savo žemę dirbti. Dva- 
rų žemė gi nelaisvių dirbama, o 

lietuvių nevaro. Tik šventadieniais, 
kada žmonės švenčia, tai žandarai 
gaudo vyrus ir varo tada j dva- 
rą pasidarbuoti. Tankiai daro me- 
džiokles po bažnyčias, kada tenai 
susirenkama melstis. Jaunesnius 
vyrus tai suima ir prie darbo sta- 
to. Varomi lietuviai plentų dirbti, 
kelių taisyti, prie gelžkelio, buvo 
vežami net į Vokietiją. Už dar- 
bą nieko nemoka. Bet su jais be- 
veik nieko vokiečiai negali pada- 
ryti—bėga, kas gyvas ir slapsto- 
si po miškus, kaip nelaisviai-pa- 
bėgėliai. 

Kada žmonės ką nori parduoti 
valgomų daiktų, tai ir turi slaps- 
tytis, nes pardavinėti užginta, t> 

je-. turi ką atliekamo—atiduok vo- 

kiečiams. Todėl gyvenimas mieste- 
liuose tur buti dar sunkesnis. Bet 
mudu nebuvome niekur užėję, bi-] 
jod.mi žandarų. Bet tur but f.-.-] 
slapčiomis šj tą nusiperka. Važi- 
nėti iš vienos vietos kiton uždraus- 
ta. 

N'elaisvių-pabėgėlių pilni Lietu- 
vos miškai, ypač Kauno guberni-! 
jos. Beveik visi jie ginkluoti vo- 

kiečių ar rusų šautuvais. Nelabai 
jie bijo, net vokiečių žandarų. 
Reikėtų viso batai "jono kariume- 
nės, kad juos suvaldyti. Nakvoja 
jie miškuose iškastose duobėse, a«* 
tankiai net ūkininkų pirtyse. Xak;.Į 
pastatoma ginkluota sargyba. Mai- 
tinasi visi iš vietiniu gyventoją 
rankų, ačiu lietuvių gerumui. Už 
t*i padeda jiems darbuotis laukuo- 
se—šieną pjauti, mėšlus vežti ir 1.1. 

Jei, pavyzdžiui, prireikia nelais. 
iriams tabakos, tai eina visu buriu 
į miestelį ir parsineša. Vieni eina 
erautuvėn, kiti iš oro daboja. Taip 
mvo Konstantinavos miestelyj: 
lelaisvių būrys atėjęs į miesčiuką 
-n riko—ura, visi žandarai išbė- 
giojo. Ciavę (ko reikin—išsinėšino 
*tgal į miškus. Laukuvos miesteli* 
xtvo sumanytas užpulti, kad suim- 
ti vokiečių viršininką ir žandarus 
N'claisviai ant ių įpykę už tai. kad 
tie vokiečiai perdaug aštriai elg- 
lavęsi su lietuviais, kurie duoda- 
'/o nelaisviams maisto. Lietuviai gi 
vi.-ai nekalti, nes jei jie ir nenore-' 
:ti duoti, tai butų priversti tą pa- 
:1aryti, kada iš jų reikalauja gin- 
kluotas nelaisyis-pabegėlis. Ne- 
aisviai taipgi tariasi neduoti vo- 

kiečiams grudų, kada jie mėgins 
ežtis atėmę iš vietinių gyventojų 

Vokiečiai matomai visai nesirū- 

pina šiuo užimtu kraštų, jie tur 

:>ut nusimano, kad jis jiems galų 
įale neteks. Kas buvo sugriauta, 
ir. tebėra taip. Matėva apdau 
čytą Šiaulių bažnyčią stogu nuplėš- 

Kai kur yra naujų kelių pra- 
iesta ir-plentų padary ta. Apie Šiau. 
ius vokiečiai stiprina pozicijas ir 
na tomai tgiai tik laikytus, jei juos 

pradėtų, rusai vyti. Patys vokie- 
čiai kalba, 'kad jie atsitrauksią 
lig Šiaulių, Ventos, Kauno, kad sa- 
vo frontą susiaurinus. Visame tar- 
pe nuo Šiaulių iki dabartinių po- 
zicijų jokių apkasų ncsa ir neda- 
roma". 

.Štai ir viskas, ką tiedu rusų 
kareiviai papasakojo. Visą tai ai 

atpasakojau nieko neĮpridėdamas 
nei atimdamas. 

Iš šito pasakojimo bent vienas 
dalykas visai aiškus, kad mūsų 
broliai, Lietuvoje likę. gyvena bai- 
siausiose sąlygoje; jie beteisiai— 
ji tik tas neskriaudžia, kas tin- 

gi tą daryti. Lietuvių padėjimas— 
tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos 
pusės stovi įniršęs vokiečių žan- 

daras, iš antros pusės—alkanas ir 

ginkluotas neliasvis-pabėgėlis. Še 
tau ir gyvenk! 

Povilas Žadeikis. 
"Santara" 

LIETUVIAI PABĖGUSIE IŠ 

VOKIETIJOS. 
i Izidorius Dirvinskas, paeina 

iš Kauno gub., Rasei r. "ų pav., 
IŠim-kaičių vai., I'ašaltunio kaimo; 
buvo jš namu paimtas \"okictijos 
nelaisvėn. Dabar jis pabėgo iš 
Vokietijos ir yra Holaiidijoje. 
Lai atsišaukia jo sesers: .Marijo- 
na, Viktorija, ir Ona Liaudans- 
kytės, ir Vincė Dirvinskytė. i 

2. Vaitekus Masaitis, patinąs 
iš Kauno gub. ir pavieto, Sere-, 
džiaus valsčiaus, Žydinės ikaimo; 

I buvo iš namų paimtas į nelaisvę, 
iš kur pabėgo ir dabar yra IIo- 

la-.idijoje. 
Lai atsišaukia jo broliai Ka- 

zimieras, Pranas, ir« Antanas 
Masaičiai. 

Abu tuodu vyrai gyvena Rot- 
terdame. Jų dviejų adresas: 

Rotterdam, Tolhuislaan 33c. IIol- 
land. 

Platesnių informacijų apie juos 
reikalaukite Lietuvos Atstatymo 
Bendrovėje šiuo adresu: 

Lithuanian Developrnent Cor-. 

poration, 320 Fifth Avenue 
New York, N. Y. 

PAJIEŠKOJIMŲ REIKALE. 

Iš L:etuvos jau sugrįžo paie- 
škojimas sekančių asmenų: 
i Vinco Jevaičio, Trakai \'iJn. 

gub. 2. Marcelės Jevaiša, Tra- 
kai, Viln. gub. 3. Kasparo Ka- 
rausko, iš Kr ioniųf "\riln. gub. 
4. Baltraus C.udaičių, iš Kaišeda- 
rų, Viln. gub. 

Lai atsišaukia ypatos, kurios 
tuos pajieškojimus per musų 
Bendrovę siuntė, — męs perduo- 
sime jiems laiškus iš Lietuvos. 
Kiti pajieškojimai dar negrįžo; 
kaip tik grižš, tuoj skelbsime laik- 
raščiuose. Rašykite mums šituo 

adresu: Lithuanian Development 
Corporation, 320 Fifth A ve. Ne\v 
York City. X. Y. Lietuvos At- 
statymo Bendrovė. 

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
INS|TITUTAF. 

[Mokytojų vasariniai kursai Vo- 
roneže davė gerus vaisius. Pa- 
skaitos buvo rimtai suruoštos, 
klausytojai noriai lamkėsi ir, su- 

lyg jų žodžių, daug žinių pasė- 
mę. 

Kursus baigus, kilo sumany- 
mas suruošti nuolatinis kursas 
visiems mokytojams, kurie ga- 
lėtų paskui užimti vietas liau- 
dies mokyklose ir progimnazijose 
Lietuvoje. Tai bus tokie kursai, 
kurie pamainyti; ir padėtų pa- 
matus busimamjam lietuvių mo- 

kytojų institutui. Kursai bus 
Voroneže. Vedėju pakviestas 
2 Voronežo gimnazijos direkto- 
rius .Jonas Yčas. 

("Lietuvių Balsas") 

SUĖMĖ UŽ GRASINIMĄ 
PREZIDENTUI. 

Chicago, 111. — Čia tapo suim- 

tas tūlas St. Kempinski ir jo 
žmona. Juos skundžiama už tai, 
buk Kempinski saikęs: "Į peklą 
su pi\ /.identų. Jeigu turėčiau 
bombą, tai ją padėčiau po juo. 
Čia Amerikoj padėjimas yra 
blogesnis negu Rusijoj". 

Abudu jie taipgi kaltinami ta- 

me, kad mėgino "paliuosnoti"' 
rtuo kariumenės tulą "draugą". 

Kempinski yra sandarbininkas 

lenkų socialistiško Aikrašeio 
T>ziennik Ludowy**. 

Pažvelgus Atgal 
(Tąsa iš praeito numerio) 

V J 

rj Po pirmų karės liepsnų. 
A. liu^otos; pranešimu, kurį jis įteikė Yilni.ius Lietuviu Ko- 

mitetui, bąndra suma pridarytu Suvalkų gub. gyventojams nuo- 

stoliu po pirmojo vokiečių įsiveržimo išnešė ligi dešimčių milijo- 
nų rublių. Daugybė lietuvių kaimiečių, kurie keli mėnesiai atgal 
buvo turtingi darbštus vienasedžiai, virto pavargėliais. Daugelis 
iš jų visa ko nustojo, likę be maisto, drabužių, mantos ir dažnai 
netekę savo genčių, giminių ir vaikų. 

Visas pasienio ruožas, 8-nių varstų platumo,, pradedant pas 
Bakalažavą ir Račkus, Naumiesčio linkui, kurs api/ia Vyžuonas 
ir Pajevonį, buvo visiškai nuniokofas, laukai kasimų ir granatų 
išrausti. Vilkaviškio ir Naumiesčio apylinkėse buvo sudeginta 
arba išgrobta apie 200 sodybų. Kur-ne-kur likusios trobos styp- 
sojo be stogų, langų ir durų. 

Antras ruožas, 24 varstu .platumo, nukentėjo kiek mažiau, bet 
ir čia nei maisto nei arkliu beveik neliko. Daugumas kaimų ir 
dvarų buvo išdeginta, manta išgrobta... 

Tolimesnis ruožas ligi pat Nemuno, išskyrus Simną, Druski- 
ninkų, Krosnos ir Seinų apylinkes, mažiau nukentėjo. Cia labai 
daug teko nukęsti tiems ūkiams, kurįc yra šale didžiųjų kelių. 
Daugelyje vietų, del visiško ekonominio iširimo ir visuotinės ne- 

tvarkos, netiesioginiu budu buvo pridaryta daug žalos. Turtas, 
paliktas be šeimininko, pateko visokiems grobuonims. Gyvuliai, 
labiausiai kiaulės ir avys, išlikę nuo rekvizicijos, nuvargę ir ne- 

gaudami pašaro, išstipo. 
Iš miestų ir miestelių labiausiai nukentėjo: Kybartai, kuriuo- 

se buvo sudeginta daug valdžios namų, Alvitas—visiškai sugriau- 
tas, Naumiestis—sudeginta 58 namai, Bakalažavas; kiek mažiau 
nukentėjo Vilkaviškis, Suvalkai, Seinai. Krosna. Gyventojai iš- 
lakstė po miškus ir tolimesnes gyvenamąsias vietas. Vokiečiams 
išėjus, daugumas iš jų ėmė grįžti j savu senąsias vielas, l>et jokių 
padėlių neberazdavo. Daugeliui grėsė alkanoji mirtis. 

Tokiose aplinkybėse organizavimas vietose pagalbos tapo bū- 
tinai reikalingas. Šio darbo ėmėsi pirmiausia vietinis Didžjosios 
Kunigaikštystės Tatjanos Komiteto skyrius, vietinei adtninistra- 
cinci valdžiai tarpininkaujant, žymesniųjų vietos žmonių padeda- 
mas. Buvo organizuoti tam tikri komitetai. Apskričių komite- 
tus darė: apskrities viršininkas, vietinių tikybų dvasininkų atsto- 
vai ir du dvarininkų atstovu, (iminų komitetus darė: gminos 
vaitas, kunigas, lovininkai ir du stambesniųjų -ūkininkų atstovu. 
Ber, kadangi lėšų buvo maža [nukentėjusiai šeimynai tekdavo 
apie 2 rbl. mėnesiui *)" gal but ir del to. kad administracija sve- 
tima buvo viptiniems gyventojams, ar tai truko vienybės, prityri- 
mo. ir del kitų priežasčių,—šių komitetų darbavimos neišsiplėto- 
jo kaip reikiant. 

Lenkti Komitetas. 
Lietuviams gyventojams gana svetimas, deja. savo sudėtimi 

ir kalba btneužilgo pradėjęs dirbti Smalkų Piliečių Komitetą?, 
turis palyginamai daug lėšų ir teikiąs nukentėjusiems gyvento- 
jams didelės pagalbos. Nors didžioji rūpimosios jam Suvalkų 
gub. dalis lietuvių gyvenama (lenkai gyvena tiktai didesnėje Au- 
guslavo ir Skivalkų apskričių ir mažesnėje Seinų apskrities daly- 
je), vienok lietuviams Suvalkų Piliečių Komitete nebuvo tinkamai 
atstovaujama, ir visi atsišaukimai, laiškai, pranešimai ir antrašai 
tebuvo rašomi vien lenkų kalba, lietuvių daugumui (nesuprantama. 

Suvalkų gubernijoje priešokiais darbavosi dar Vilniaus Drau- 
gija nukentėjusiems del karės gydymo ir maisto pagelbai teikti su 

Pirogovo ir Liuosaja Ekonomijos Draugijom ir Kooperatyvų Są- 
junga prie Maskvos l'kio E'r-jos drauge, atidariusi kelis gydymo ir maitinimo punktus (Alvite, liakalažave). Alvito punktas duo- 
davo skurstantiems gyventojams po i pudą rugių, 20 šV. miežių ir po 2 p. bulbių. Tam reikalui minėtoji dr-ja ketino skirti k:s 
mėnuo po 1,500 rbl. 

Dideli nuostoliai Kauno gug. 
Daug blogesnis buvo m kentėjusių Kauno gub. gyventojų pa- dėjimas. Rusijos Miestų Sąjunga buvo pavedusi savo įgaliotiniui 

M. Yčui jų padėjimą ištirti. Jo žiniomis tiesioginai del nepriete- 
lių užpludimo nukentėjo Žemaičių Naumiesčio, Sartininkų. Erž- 
vilko, Jurbarko, Tauragės'ir Veliuonos valsčiai. Iš jų labiausiai 
nukentėjo Naumiesčio valsčius. Pačiame Naumiestyje buvo su- 

jeginta 96 narnai, sugriauta ir išgrobta kataliku bažnyčia. \ i*i 
gyventojai išlakstė po apylinkes. Bendra pridarytų tam mažam 
miesteliui"materijalinių nuostolių suma išnešė ligi 400,000 rbl. Ki- I 
tuose miesteliuose nuostolių buvo ne tiek daug. Iš minėtųjų vals- 
čių kaimų buvo išvaryti galvijai, išvežtas pąšaras ir kiti ūkio pro- duktai. Sodybos liko '^degintos ir išgrobtos. Vietomis buvo iš- 

^ '"ulti ir išvežti javai. Bendros gyvenimo sąlygos mūšių rajone padarė dar blogesnį vietos gyventojų padėjimą. Jau anksčiau 
15-os varstų pasienio 'ruože, karės valdžios paliepimu, buvo pada- 
ryta rekvizicija ir liepta suvaryti visi galvijai priėmimo punktau už 100 varstų nuo sienos. Bet priimamoji komisija priėmė tiktai 
pirmąją partiją, todėl kiti galvij.>, ir be to kelionės nukamuoti, reikėjo grąžinti atgal arba už nieką parduoti vietiniems vertei- 
voms. Be to, vietos gyventojai buvo apsunkinti j variam i.s pareigo- mis, kariuomenei einant. Del nurodytųjų aplinkybių čia buvo 
jaučiamas didžiausias skurdas. 

■ 

Nukentėję pasienio gyventojai paprastai j ieškojo prieglaudos 
pas tolimesnius gimines, pažįstamus ir t. t.: turtingesni važiavo 
| vidurinės Rusijos gubernijas. Pabėgėliai nuo Jurbarko. Taura- 
gės, Pajūrio, Vainuto, Žigaičių. Naumiesčio, Sartininkų, Degučių. Garg;'xlų, Kretingos ir kitų vietų, daugiau kaip 1000 šeimynų, ap- sigyveno nedideliais būreliais Vilkmergėje (68 šeimynos). Anykš- čiuose (24 šeim.), Šiauliuose (150 šeim.), Panevėžyje (110 šeini.), Telšiuose (11 šeim.), Plungėje (7 šeim.), Rietave (67 šeim.), Kvė- 
darnoje (102 šeim.). Varniuose (50 šeim.), Raseiniuose (180 
šeim.), Kaune- (300 šeim.), ir t. t. Daugumas pabėgėlių buvo 
miestelių varguoliai, darbininkai, moters ir vaikai, visi labai skur- 
sta. Tuo taiipų Kauno gubernijoje nebuvo jokių didelių organi- 
zacijų pabėgėliams šelpti. Čia darbavosi, turėdamos visiškai ma- 
ža lėšų, vietines valsčių ir parapijų gl bos. įsteigtos Žemaičių \ v- 
skupo Pr. Karevičiaus inicijatyva. I'et tiek vienos tiek antros 
dėjo savo svarbiausiu tikslu šelpti i l/jusiųjų karėn šeimynas, ir 
todėl pabėgėliai ir bedarbiai beveik be jokios pagalbos likdavo. 
Tiesa, buvo dar vietinių žydų komitetų, kuriuos šelpė Centralinis 
Petrapilio Komitetas, bet neturėdami lėšų nei jie negalėjo tinka- 
mai išplėsti savo darbo ir patenkinti visos vargstančių gyventojų 
žydų daugybės. 

*) Simno apygardoje, pav. buvo duodama vieno karto pašaipu suau- 
gusiems po 2 rbl. 80 kap., vaikams po 2 rbl. Pajevonyje, kame badaujan- 
čių šeimynų buvo skaitomi ligi 240, Komitetas buvo davęs 500 rbl. (f?n- 
ratkų Piliečių Komitetas—800 tuo tarpu reikėjo mažiausia 2,500— 
3,000 rbl. mėnesinės pašaipoa. 

Šiaulių komitetas. 
Spalių mėn. gale Šiauliuose iš žymesniųjų vietinės visuome- 

nės žmonių susidarė Miesto Komitetas nukentėjusiems dėl karės 
šelpti. Jo lėšas darė vietinės aukos picigais ir daiktais. Jis gavo 
irgi vieno karto pašalpą (2000 rbl.) iš Didžiosios Kunigaikštytės 
Tatjanos Komiteto. Vienok, palyginus su nukentėjusių Kauno 
gub. gyventojų vargu, Šiaulių Miesto Komiteto lėšų buvo perne- 
lyg menka (vietinių lėšų ligi balandžio mėn. surinkta iš viso apie 
2000 rbl.), ypač turint omenyje dar tas dalykas, kad visos daiktų 
aukos (bendros vertės apie 8000 rbl.) ir dalis piniginių (500 rbl.) 
Komiteto buvo siunčiamos Suvalkų Piliečių Komitetui. 

Tokiems dalykams esant, Miestų Sąjungos įgaliotinis M. VČas 
atidarė kiek vėliau Rietave, Kvėdarnoje ir Jurbarke tam tikrus 
vietinius Sąjungos komitetus. 

I5e Suvalkų ir Kauno gub., nukentėjo irgi Vilniaus ir Gardi- 
no gubernijų dalys, esančios tuoj greta mušili laukų. Pav.: Du- 
b ra vos apylinkėje (Gardino gub.) buvo sudeginti 6 kaimai, Nsu- 
jadvario apylinkėje visiškai sunaikinti 8 kaimai ir labai nukentėja 
4 kaimai (išviso 307 kiemai) ir t. t. Be to, Vilniaus ir Gardino 
gubernijose susispietė daugybė pabėgėlių iš gretimųjų gubernijų. 
Reikia turėti omenyje dar tai, kad nukentėjusi apygarda visada 
yra didesnė, kaip ta, kurioje buvo patys mūšiai. Dažni persikė- 
limai didelių kariumenės dalių, kurios neatidėtinai yra reikalin- 
gos Įvairių produktų, dažnai palikdavo vietos gyventojus visiškai 
be galvijų, pašaro ir maisto produktų. Tvoros, ūkio padargai ir 
net trobų stogai buvo karei vartojami. Be to, net tolimesnėse 
vietose, dor 'darbininkų arba arklių ir galvijų stokos ir dcl kitų 
priežasčių, laukai liko nenuvalyti ir neišdirbti. 

Vilniaus Komiteto darbas, kaip jis buvo pirma aprašytas, ta- 
po persiauras, palyginus su didžiu vargu, ištikusiu Lietuvą. To- 
dėl lietuvių veikėjų pasitarime spalių mėn. buvo nutarta steigti 
nauja, platesniais pamatais, draugija, kurios darbavimosi apygar- 
da apimtų Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijas. 
Steigimas tokios organizacijos, kuri turėtų atstovauti visos Lietu- 
vos reikalams centralinėse Rusijos įstaigose, kadangi buYo spi- 
riamas reikalo, rado visuotinės paramos. Jos Įstatai išdubti buvo 
pavesta M. Yčui ir P. Leonui. 

Įsteigimas "Lietuviu Draugijos nukentėjusiems nuo kares 
šelpti". » 

Tokia draugija, vardu Lietuvių Draugija nukentėjusiems, del 
karo šelpti, buvo Vilniaus gubernatoriaus patvirtinta 1914 m. lap- 
kričio 13 d. Jos steigėjai buvo: buvusis Y. Durnos narys, pris. 
advokatas Petras Leonas, V. Durnos narys, pris. advokato pa- 
dėjėjas Martynas Yčas, Antanas Smetona, daktaro žmona Emili- 
ja Vileišienė, daktaras Antanas Vileišis, kanauninkas Kastantinas 
Alšauskas ir inžineris Jonas Mašiotas. 

-j statais Draugijos tikslas yra teikti pagalbą nukertėj'i-iems 
dėl karės žmonėms: a) steigiant pabėgėliams maitinimo put.ktų, 
bendrabučiu ir valgyklų ir duodant jiems šiltų drabužių ir kuro; 
b) steigiant tokių pat įstaigų ir valgyklų pačios karės paliestose 
vietose; c") organizuojant gydytojo pagalbą ligoniams ir sužeistie- 
siems: d) duodant vieno karto pašalpų maistui ir sėklai; e) pade- 
dant atskiriems ūkiams (§ 1). 

Suvalkų. Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijų vietose, ka- 
me tik nuolat gyvena 11? mažiau kaip 5 Dr-jos nariai, gali buti 
atidarytas vietinis Dr;N;gijos skyrius, kuris darbuodamos laikosi 
Dr-jos įstatų ir Centro instrukcijų (§ 19). 

Visi Draugijos bėgamieji reikalai vesti ir Dr-jos turtas valdy- 
ti yra pareiga Dr-jos Centralinio Komiteto, kuris stovi Vilniuje 
ir susisėda ne mažiau kaip iš 9 ir ne daugiau kaip iš 27 narių 
(§ 7). Komitetas yra renkamas visam laikui, kol bus Dr-ja, o 

išstojus iš jo kam ners narių, papildomas išrinktais kandidatais 
arba naujais rinkimais (§ 8). Skyriai renka savo vietos komite- 
tus ne mažiau kaip 3 žmonių (§ 20). Dr-jos turtą daro: 1) nariu 
mokesniai. 2) aukos, 3) rinkliavos kvitų knygelėmis ir pasirašo- 
mais laipais. 4) pelnas iš koncertų, lekcijų, paskaitų, mokslo pasi- 
kalbėjimų, spektaklių ir t. t.. 5) pajamos, gaunamos per mezlia- 
vas skardinėlėmis, ir kitokios (§ 6). 

Draugija yra laikina ir nustoja dirbusi karei pasibaigus ir ją 
likvidavus, tapus nebereikalingoms jos organizacijoms, visuotinio 
susirinkimo nutarimu (§ 21). Likusius, Dr-ja likvidavus, pinigus 
ir inventorių visuotinis susirinkimas paskirsto vieno karto pašalpą 
nukentėjusiems dėl karės arba atiduota tinkamoms labdarybės 
įstaigoms (§ 22). 
1 Naująją Draugiją steigiant, joje gyvai ir veikliai dalyvavo vi- 
sų sriovių lietuvių veikėjai. 1914 m. lapkričio 21 d. iš 102 žmonių 
įvyko steigiamasis Dr-jos susirinkimas, kuriame ji sudarė savo 

vidaus tvarką ir pradėjo darbų. Šito darbo apžvalga duodama 
toliau. 

Vilniaus gi Komitetas, apie kurį buvo anksčiau kalbėta, nau- 

jąją Draugiją įsteigus, nemetė kol kas savo naudingo darbavimosi, 
ir tiktai š. m. sausio ii d. likvidavo savo dalykus, atidavęs visą 
turtą ir globiamuosius Lietuvių Draugijai nukentėjusiems del ka- 
ro šelpti. \ isu savo darbavimosi tarpu Vilniaus Lietuvių Komi- 
etas, kiek išgalėdamas šelpdamas skurstančius, išleido 6,007 r'^- 
1 kap. pinigais. 

(Toliaus bus) 
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SKAITYK 
ir 

LAVINKIS 
Žmones, kurie skaito, visuomet yra geriausiai išlavinti 

ir nuo jų veikimo priklauso gerovė arba blogumas. Męs 
lietuviai, ypatingai dabartiniu laiku privalome skaityti, 
kuodaugiausiai naudingų knygų, o kaip sykis pasitiko, 
kad dabar išėjo iš spaudos Julės Verno, francuzų moky- 
tojo knyga apie visokios rūšies kares mašinas, vardu "Vė- 
liavos Akyvaizdoje". 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 CH'.CAGO, ILL. 



KAIP BUTI SVEIKAM? 
SJ skyrių. '-Lietuvon" skaitytoji] naudai, veda Dr.S. Bie- 

719. Kas sąvailč iame tilps i vairių naudingų straipsniu iš svei- 
katos nryties. Skaitytojai gali kreiptis prie šio skyriaus vedė- 
jo su Jvalriaig užklausimai*. Svarbesni užklausimai ir atsaky- 
mai tilps Siamo skyriuje. Su užklausimais reikia kreiptis tie- 
siog pas šio skyriaus vedėją adresu: Dr. S. Bie/is, 2359 So. 
Leavitt Si., Chlcago, 111.— 

ftio skyriau* informacijomis ".Lietuvos" skaitytojai gali nau- 
dotis uždyką. 

TONSILA1. 
(Liežuvėliai). 

tTonsilai, arba kaip juos daž- 
nai vadina z u b i s č i a i, p a- 

i a n d ži ai ir liežuvėliai, 
randas! pas kiekvieną kudikj. 
Kūdikis užgema su jais ir dėlto 

;jie turi turėti save veikmę arba 

pareigą, kaip ir kiekvienas kitas 
kuno organas. 

Apie juos ne t!:, daktarai dauf 
žino, b*t ir liaudis turi susida- 

riusi jvairhj-jvairiausiŲ įsitikini- 
mų. Daugiausia tokiu įsitikini- 
mų yra vien b a i k o s, todėl la- 

bai toli skiriasi nuo teisybės. 
Užtat šitose špaltose pakalbėsi-1 
me apie tai, ką dabartinis medi- 

cinos mokslas mano apie taip 
dažnai kalbamus tonsilus, jųjų 
reikalingumą bei svarbą. 

Ton šilai įandasi toje gerklės 
.vietoje abiejose pusėse, kur lie- 

žuvis baigiasi. Jie yra migio- 
tos išvaizdos, įvairaus didumo, Į 
apgaubti iš priešakio ir užpakalio 
raumenimis, — taip vadinamais 

gerkles pilioriais. Paprastai jie 
)'ra minkšti ir sudaryti iš taip 

vadinamos li m atiškos me- 

džiagos turtingos kraujagyslė- 
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Kuomet sveiki, jų viena dalis 

kyšoja is pilto.ių, bet kuomet 

pugenda, tai gali buti taip dideli, 

kad net vienas su kitu susisiekia 

gerklėje. Arba ir atpenc jie 

gali buti taip maži, kad žiūrint 

j gerklę, vis ū jįj "esimato. 1 a- 

čiaus ton šilu didumas dar daug 

nepasako apie jų sveikatingumą. 
Dažnai maži daugiau blėdies pri- 
daro, nrgu dideli. 

Svarbus vaikams. 

Tonsiln veikmė ir ju didžiau- 
si" pareiga labjausiai yra reika- 

linga bėgyje pirmu poros moty, 
o ypatingai per pirnuus kelis kū- 

dikio amžiaus mėnesius. Vėles- 
niame amžiuje jie tėra visai ma- 

žos svarbos. Nelyginant kaip 
motinos pienas: be motinos pie- 
no nėra lengvas daiktas kūdikį 
auginti, bet kudikiui sulauktus 
8 — 9 mėnesiu, tas motinos pie- 
nas nustoja buvęs s arbiu 'kudi- 
kiui, nes jis jau gali maitintis 
'kitokiu valgiu. 

Panašiai yra ir su tonsila'.s. 
■Bėgyje pirmu ir antrų metu iie 
yra sargais, kurie sergsti kūdikį 
"uo užsinuodijimo tūlomis bakte- 
rijom.*, kurių gerklėje randasi 
daugyb?. "Vaikui beaugant eina 
stipryn ir įvairios kūdikio jiegos 
vis labjau pajiegia priešintis kaip 
bakterijoms, taip ir kitiems ku- 
drkio sveikatos priešams. 

Taigi, besivystant kitoms ku- 
di'kio jiegoms, tonsilai laipsniš- 
kai nustoja savo pirmesnės svar 

bos. 
Pasekmė to viso yra tokia, 

kad jie, kaipo atlikę savo užduotį, 
pradeda mažėti ^rauktis; žmo- 

gui sulaukus 40 — 50 ni^tų, jie 
visai pranyJ-sta, tarsi jų niekada 
ir nebuvo. 

Suprantama, tokios permainos 
tuva tik tuomet, kuomet tonsilai 
yrai sveiki ir niekuomi netrukdo- 
mi, t. y. kada viskas e<"a nor- 

maliu keliu. Yra nemažai žmo- 
nių sulaukusiu 60 metų, kurie 
tivri didelius tonsiius. Ši tok i s 

atsitikimas jau nebe normalis. 
Taigi kaip minėta, tonsilai da- 

žniausia svari);! turi per pirmus 
dvejus kūdikio amžiaus metu?. 
Vėliaus jie gali visai išnykti. 

Amerikoj tankiau serga tonsilais 

Suvienytose Valstijose mums, 
lietuviams gyvenimas yra nepa- 
prastas. Čia męs esame priversti 
gyventi arti dirbtuviu, kur pilna 
dumu; turime pasigai "dinti ma- 
žais kambariai3, kuriuose tyras 
oras bei saulės r.viesa buva tan- 
kiai retenybė; valgis nėra pri- 
taikintas sulyg kuno reikalavimu, 
gi taikios oro permainos, kaip 
Chicagoj. ir kitose vietose, — 

kiekvieno žmogaus tvirtumą su- 

mažina. Dėlto čia lietuviai daug J 

dažniau serga {vairiomis ligo-1 
mis. 

1 Nedyvai todėl, kad pas čia gy- 
venančius lietuvius tonsilų liga 
apsireiškia pusėtinai tankiai. 

Lietuvoje retai žmonės tonsi- 
lais serga. Todėl mažai kas bu- 
vo ap! juos ir girdėjęs. Gi ši- 
čia tas yra kasdieninis atsitiki- 
kimas. Priežastis to yra sekan- 
čios: tank'os bei staigios oro 

permainos nėra visienu sveika, 
o ypatingai tas kenkia mažiems 
vaikams, kiirie nėra perdaug tvir- 
ti. Dažnas šalčio pagavimas tan- 
kiai lniva didžiausia priežastis 
tonsilu uždegimų. Ir jei vieną 
syki tonsilai yra ar buvo ligos 
paliesti, tai jie jau yra palinkę 
taukiaus bakterijomis užsikrės- 
ti. lokiu bodu prasideda viso- 
kios jų ligos. 

Dažnai tėvai laiko savo vaikus 
perdaug uždarę namuose, perši 1- 
tai aprėdytus. Tas palengvina 
šalčio pagavimą. 

Prasti dantįs ir tonsilai. 
I'rfaisti, sugedę dantįs irgi ne- 

mažą rolę lošia. Kiekvieno, kad 
ir sveikiausio, žmogaus burnoje 
randasi galybės įvairiu bakte- 
rijų. N'ekurios jų pagimdo li- 
ęas. Kolei ; r, ogus randasi pil- 
name sveikatos skyriuje, tai tos i 
bakterijos jam visai nepavojin- 
gos. Bet tegul kūnas kiek nu- 

silpsta tai jos tuomet randa sau 

tinkamą dirvą platintis ir tuo- 
mi pagimdo vienokią ar kitokią 
ligą. Gi tonsilai t utį tam tikras 
duobukes, į kurias bakterijos 
gali lengvai įsigauti. Progai pa- 
sitaikius. jos ir pradeda savo dar- 
bą. (ii geriausia proga, kaip 
minėta, "būva, tuomet, kada žmo- 
gaus kūnas dėl bile kokios prie- 
žasties nusilpsta. 

Paprasčiausia tonsilų ligą yra. 
jųjų uždegimas, kuris gali būti 
dvejopas: smarkusis-aštrusis ir 
chroniškas, arba lėtasis. 

Smarkiojo tonsilų uždegimo 
ženklai yra sekanti: sveikas žmo- 
gU3 pra.leda jausti gerklės skau- 
dėjimą, šaltis smarkiai krečia, ir 
karstis dikčiai u/dega. Ryjimas 
yra dažnai skaudus. Tas gfaJi 
tęstis dvi dienas ar daugiau, o 

vėliaus išlengvo pereina. Ta- 
čiaus tankiai jis pereina į chro- 
nišką rųšį; tuomet jis jau tę- 
siasi per mėnesių eilę ir net per 
daug metų. jei nėra tinkamai 
gydomas. Chroniškieji ton šilų 
uždegimo symptomai (ženklai) 
yra nesulyginamai mažesni, negu 
aštriojo, o 'kartais yra taip ne- 

žymus, kari ligonis ir nesijaučia 
es;js sergančiu, pakol kokia nors 

kitokia liga nepasirodo, kuri iš 
pažiūros neturi nieko bendro su 

tonsilais. 
Ženklai chroniškojo ton s iltį 

uždegimo yra šie: kartais po tru- 

putj gerklė suskausta, ypatingai 
ryjant valgį. Dažnai jt džiūsta. 
Tokis žmogus geria daug van- 
dens. Jis užkimšta taipgi labai 
greitai. Tokis ligonis lengvai 
pagauna taip \a<linam;į gerklės 
šaltj, kuris neretai pereina į plau»- 
čius, nosj ir ausis. 

Kadangi, kaip augščiaus minė- 
jau, sy m p to-.:, ai tėra labai nežy- 
mus, tat žmogus paprastai ir 
neatkreipia daug atydos j tai, — 

kol kokia nors komplikacija iš 
to neiškyla, kuri neretai esti 
dikciai .pavojinga. 

(Toliaus bus sekančiame 
numeryj). 

OflM Til. CiMil 114 filmu Iii. Caaa 12113 
Tll.: 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oyvonimas: 
731 W. 18tfa St,, netoli Halsted St. 

flftrri: 
1900 S. Halited St., kaupas 19to# 

A. L. T. SANDAROS OHIO IR 
APIELINKĖS VALSTIJŲ AP- 
SKRIČIO ORGANIZAVIMO 

REIKALU. 
Am. Lietuvių Tautinės San- 

daros i«S kuopa, Cleveland, Ohio, 
tvatydama būtiną reikalą suor- 

ganizuoti Oliio ir apielinkės \ ai- 
sti jose A LTS. apskritį, dcl pa- 
sekmingesnio veikimo agitacijos 
srityje, vienam iš praėjusiu susi- 
tinkimų, išrinko komisiją tuo 
reikalu rupinties. Komisija, ma- 

tydama, kad 'šioje apielinkėje 
kol-kas dar nora skaitlingai A.L. 
T.S. kuopų Ir apskritį suorga- 
nizuoti greitai ir lengvai nėra 
galima, ikišiol to klausimo spau- 
doje nekėlė. Dabar gi, atėjus 
žiemos sezonui, būtinai jau reik- 
tų tuo reikalu daugiau pasirū- 
pinti. 

Didesniuose miestuose šioje 
apięlinkėje jau yra susiorgani- 
zavusios A LTS. kuopos, tat bu- 
tu gera, kad jos atkreiptų savo 
domą j apskričio reikalingumą 
OJiio ir iipielinkės valstijose. Šio 
mėnesio susirinkimuo: e šioj apie- 
linkc" esančios ALTiS. kuopos 
privalėtu apsvarsfyti apskričio 
organizavimo klaus' mą ir savo 

nutarimus paskelbti i.L.T.8. or- 

ganuose, arba prisii.sti A LTS. 
18 kuopos komisijai. Pasiro- 
džius, jog randasi ir daugiau 
tam užmanymui pritari ančiii 
kuopų, tada apie pabaigą gruo- 
džio, ar pradžioj sausio mėnesio 
galima butų sušaukti įsteigia- 
mąjį šioj apielinkėj apskričio 
susivažiavimą. 

Kuriuose miestuose dar nėra 
v u op ti, ALT. Sandarai prijau- 
čiančiųjų pareiga y. r a pasidar- 
buoti ir Įsteigti kuopą. Dabar 
siuo sezonu yra gera proga pa- 
sidarbuoti agitacijos dirvoje, iO- 

lėl visiems ALT. ->andarrs ša- 
lininkams tuoj rei.<tų sukrusti 
veikti. 

Jeigu norintiems sutverti A.L. 
J\S. kuopą šioje apielinkėje bu- 
tu reikalingi kokie paaiškinimai 
įpie šios politiniai-kulturinės or- 

ganizacijos pradus, ar organiza- 
vimą, tai A LTS. 18 kuopęs ko- 
misija tame reikale raštu ar žo- 
džiu pasistengs tai padaryti. 

A LTS. 18 kp. komisija: 
J. Žemantaitis, 
A. Praškevičius, 
P. Tučius. 

P S. Visus ALTiS. organiza- 
vimo nutarimus kuopos malo- 
nės pranešti komisijai sekančiu 
antrašu: 

J. Žemantaitis, 
2004 St. Clair Ave.. 

Cleveland, Ohio. 

APIE MAINYMĄ PINIGŲ. 
Važinėdamas po Ameriką, 

»š visiems kalbėjau, kad surink- 
lus Genies Bankui dolLrius, 
mums syk j visgi prisieis mainyti 
į Europos pinigus, greičiausia į 
rublius, nes piniginė norma Lie- 

tuvoj, visi kontraktai, paskolos, 
rlaljs iki šiol yra skaitoma rub- 
liais. 

JA m etikos lietuviai'; pamisly- 
ki te kokią męs dabar turime 
progą, turėdami Amerikos dolia- 
rių! Už* vieną doliari dabar 
gaunan.e suvirs penkis rublius. 
Tas reiškia, "kad dabar mainyda- 
mi, męs savo pinigus išsyk 
daugiau kaip padvigubiname. 

Tuli bijosi, kad Rusijos pini- 
gai gali nustoti visiškai vertės. 
Baikos! 

Jeigu jau dalcistume, jei ko- 
kios, Rusija subankrutytų, tai, 
subankrutijus, nemokėtų savo 

paskesnių -alstijos paskolų, Ru- 
sijos pinigai 1ogai stovėtų, bet 
rublius vis butų :r bus rubini- 
ni i. 

■ I 
Be pinigu jokia valstija nega- 

li apsieiti. Dftbar" 'visų kariau- 
.. f 

jancių valstijų i pinigai yra nu- 

puolę. Ir už Amerikos popie- 
riuj doliari neiitr»lės valstijos 
kur-kas neduoda įimto centų. 
Perdaug čia -44ėrap- ko bijotis. 
Rizikas r.ekok^,1 iies, sakau, pini- 
gus mums visMkarNi Teiks mai- 

vi'.. 
nyti. 

Tik viena, nemainykite pinigų 
p.itis, bet geriau rašykitės prie 
Lietuvos Žemės Banko, o bus 
vis tas-patj pelnas. 

Kada aš, važinėdamas, kalbi- 
nau lietuvius prisirašyti prie Ban- 
ko, tai buvo daug tokių gudruo- 
lių, girdi — męs patįs išsimai- 
nysime! 

ir žinau, daugumas išsimainė— 
vieni mokėjo už rubJj po 33 
centus, kili po 28, po 25 centus. 

Tas gerai, bet galėjo geriau 
išmainyti. 

Aš važinėdamas sakiau: jus 
patįs mainydafni pinigus, aklai 
am nuomonės mainote. Masu 
gi Banko komitetas ant to sto- 
vi ir studijuoja šit? dalyką. 
Mes tėmijame politiką, klausinė- 
jame rodos visokių bankinių 
įstaigų, susinešame su Rusijos 
lietuviais, užtat galime geriau- 
siai pataikyt išmainyti, kaip da- 
bar ir pasirodo. 

Suorganizuotas veikmės būdas, 
visados geriausias būdas. 

Taigi sakau: norėdami mainy- 
ti pinigus, nemainykite patįs, tik 
prisidėkite prie Mūsų Lietuvos 
Žemės banko. 

Kur.. J. Žilinskas. 

("Liet. Atstatymas") 

Dr K.praiioslis Dejtistas 
3261 SoKlsted Street 

Phcnelnvcr 8052 

j CKiėajfO I 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S.Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas rakai-as. 

Subatomi ir nedtliomi 2 vai. po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojami ir karės mokestįs 
Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

t rtONE YAROS 2721 

D r. J. JONIKAITI3 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

2315 S. Halsted StM Chicajo 

Progresyvi! Lietuviy Aptieka 
Puikus išpildymas receptų užlrr.a pir- 
mą vietoj. Didžiausios pastangos var- 
tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje Ir 
etsakau už jų vertę. 

Mūsų aptieloje randasi dideli san- 
krova visokių lietuviškų žolių, 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, 111 
Telephone Drover 8448 

D f. P. Žilvitis 
LIETUVIS srorigjts, OMUMiS 

TU. Drmr 7179 Apllikgs TU. Orovir 8441 
S20S 8o. Hatttod St., Chicajo 

PAIN-EXPEL1 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, t?krai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir )|kawiių. Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa brandinti ilri ic ♦*%«>■?» «i-? *•- 

UV.3 VliVtl 

branginti iki 35 centų mažą buteliui^ ir#i 65 centų didclj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą gyduolę tokio pat serumo ir pagelbingumo. Nesi- duokite apgaut suklistuotais vaistais, parduodamais už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame pakelije, kaip čia parodyta. Firkdami žiūrėkite, kad butų ant pakelio ženklaa „INKARAS" ir žodis „LOXOL," o taipgi musų pavardė. Tikrasis PATN-EXPELLERIS parduodamas visose aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariamu pirkt buteliuką už 65 centus, nea.iame yra gyduolių dvigubai daugiau, negu už 35 centus.; 
F. AD. RICHTER & CO. A; 74-SO Washington Street, New York VV 

"U. S. PROTECTION 
Duoda Daugiaus Smagumo ir Tarnystes 

Jųs esate laimingi toli matanti išsirinkdami U. S. Guminius apa- valus dėlei kojų smagumo ir ekonomijos, kuriuos rasite su kiek- viena pora. 

U. S. Guminiai A pavalai 
padaro modelį "U. S. Protectors," kuris reiškia sausas, smagias kojas laukia dirbantiems. Pastiprinti tose vietose, kurios daugiau- sia nešiojamos, visuomet duoda ilgą tarnavimą. Jųs sutaupysite pinigu, nešiodami "U. S." reguliariškai. 

U. S. Žyme yra ant kiekvienos poros — ženklas didžiausios gu- minių išdirbėjų pasaulyje. Tai yra Jusų apsaugojimas. Parduoda" 
mi visur. Jųsų krautuvninkas turi tą, ko Jus norite, arba jisai ga- li Jums gauti. 

United States Rubber Cpmpany 
New York 

Gausit Didesnę Vertę 
į Pirkdami pas mus Stubos Rakandus 

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

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

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

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

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kuriy 
gai groti ir nemokau- 
v; e visokius šokius; armonikas rusiškas Ir prūsines; Impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- ae laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojarae. Musų kainos ant viBko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis ui Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 
STEPONAS P. KAZLANVSKI, 4632 So. Ashland Avenue CHICAGO, ILL; TELEPHONE DROVER 7309 Katalogas visiems ^ykat, kas tik prlriųs už 2c štampą. 



'arasė St. Dobruanski. \>*tė Scenos Mylėtojas: 

AUKSO VERŠIS 
Vieno veiksmo komedija 

(Tas? iš •pęreito num.) 
ROZENBLATTAS (pertraukdamas). Cit! Klausyte, 

Tamtsta! (niūniuoja totiav Etna). 
LIUD\ IKAS {pats st u). Palauksiu, kol pabaigs. 
ROZENBLATTAS (dainai mpasibaigus). E, kokia 

tai muzika lietuviškoj dainelėj! Širdis trauicia 

tirpte tirpsta, josios besiklrusant. Bet grįžkime 
prie reikalo. K,-} dar ten, sveikas turi? 

LIUDVIKAS (sunkiai). Pone Rozenblatte, teiki:, 
valandėlei atidėti savo reikalus Į šalį ir išklau- 

syti reikalą, kuris Tamistą taipgi nemažai turi 

apeiti. 
ROZENBLATTAS. Kalbėk, sveikas... jei tik duo- 

sis padaryti gerą apyvartą ir ... 

LIUDV IKAS. Du žmonės laimingais padarius, argi 
nebūtų gera apyvarta? 

ROZENBLATTAS. Jei iš jų vienų bučiau aš, tai, 
tikrai butų... 

LIUDVIKAS. Čia einasi apie jaunikaitį, kuris.... 
ROZENBLATTAS. Gana, gana... Gal vėl koks baž- 

nytininkas dovanų kaulija—aš dabar jokių do 
vanų neturiu dalinimui. 

LIUDVIKAS. Yra viena. 
ROXE\BLATTAS (nustebęs). Kokia? 
LIl D\ IKAS. Jusit mylista ketinate S'&vo dukterį 

už vyro išleisti. 
R OZ E \' B1JV I T A S. Taip, jau jai ir vyrą turiu... 
LIUDVIKAS. Poną Leoną Goldatcrną, žinau, tjį; 

bet. tamistos, atminkite, joj* nei tas žmogus, nei 
tamistos duktė vienas kito beveik nepažjsta ir 
jog ponas Goldsternas pačiuojasi vien dėl pelno. 
(nedrąsiai) A>-gi žinau vieną jauną žmogų, -ku- 
ris, nors būdamas beturčiu, sru mielu noru 
Tamistos dukterį vestu, atsižadėdamas dal:os... 

ftOZENBLATTAS. Sveikas manai, jog aš tikiu jo 
širdingumu ? 

LIUDVIKAS. Kadangi jis atsižada dalios. 
ROZ E N" BL AT T A S. Atsižada, nes žino, jog Ema 

vis viena ją gaus,—jei ne prie mano gyvos gal- 
vos, tai man numirus. 

LIUDVIKAS. Bet aš Tamristą užtikrinu... 
ROZENBLATTAS (pašokdamas). Antgalo už tokio 

įkva'lio, jei jis ir atsirastu, aš savo dukters nie- 
kuomet neleisčiau. 

LIUDVIKAS (sumišęs). Bet po-po-pone Rozen- 
blatt... 

ROZENBLATTAS. Nors tas jaunikis, anot sveiko, 
butų kaip auksas, tai jau po laikui (išima popie- 
rių iš ontinčs kišenes). Ar, sveikas, žinai? 

•LIUDVIKAS. N>Je-ef-žinau. 
RAZENBLATTAS. Štai sutartuvių projektas i'rp 

Emos Rozenblatt ir I^eono Goldsterno. Už va- 
landos čia bus Goldsternai,—tėvas ir sunus, ir 
visą reikalą pabaigsime. 

LIUDVIKAS. Bet žiūrėkite, jųsų mylista, juk vi- 
siems yra žinoma, kad Goldstemai karta už} 

J traukė klastingą paskolą 
ROZENBLATTAS. Bet tas aiškiai nėra prirodyta 

ir todėl nesiskaito. Paskola gi matomai jiems 
pavyko, jeigu jie šiądien priklauso prie pirmu- 
tinių pinigijos didžiūnų. 

LIUDVIKAS. Bet Goldsterno tėvas... 
ROZENBLATTAS (pertraukdamas) E, mažmožis! 

Goldstern, Goldstern! Ar žinai, Sveikas, kuo 
Golcfsitern šiądien yra?" 

LIUDVIKAS. Žinau, kuom jis buvo, o kuom yra 
šiądien.... 

ROZENBLATTAS. Kuomi jie yra šiądien — aš 
sveikam pasakysiu. Jei Goldsternas pasakys 
duoti kam medalį, — jam duos; jei Goldster- 
nas pasakys duoti kam leidimą pajinės bendrijos 
įsteigimui — jam duos. Ar daliar, sveikas, ži- 
nai, kuo Goklsternas yra? Taigi matai... (pri- 
eina prie indaujos ir išima iš jos didelį g";.užtą 
kuponų) še tamista, vengrų paskolos — iškeisi 
ją ant piįvgu. Čia yra suvirsimi 200.000. Su- 
Jyg sutartiniu, apie tiek turėsiu sudėti kaipo 
Emos dalį — pasiskubink, tamista! 

LTVDVIKAS. Kaip gi, ir aš pats turiu. 
ROZENBLATTAS. Matai, tamista, kokį įsitikėji- 

mą turiu į sveiką. Tik žiūrėk, neskaityk! Na, 
pasiskubink, nes jie neužilgo ateis. 

LIUDVIKAS. Kinui einu (girdėt trečiu kar'-i Emos 
daina). 

ROZENBLATTAS. Ar girdi, tamista? Tai ii 
"Šienapjūtės".... 

LIUDVIKAS. Girdžiu, bet jau iš to ni^ko nebus 
(išeina). 

ROZENBLATTAS. (pats vienas) Kodėl nieko ne- 
bus? Gi poni Goldsternienė atidariusi svečiu 
salioną ir priėmusi svarbiausius pinigijos ir di- 
plomatijos didžiunus, savo daina ir gražiu ap- 
siėjimu išgaus ne vieną paslaptį, kurią paskui 
jos vyras -mokės biržės reika'ams sunaudoti. 
Goldsternai turi ateiti pirmą valandą (šiuri į 
laikrodėli). Minuta iki pirmai. Sukau, kad jie 
bus čia lygiai pinną valandą, nes jų žodts yra 

... .žinomas; — dar mimitos bertainis — du vi 
(atsidaro duris ir ineina Goldsternai). 

SCENA TV 

Rozenbeltas—Goldsternai,—tėvas ir sunus. 

(Coldslernai puikiai sulyg mados pasirėdę, ty- 
pat tikru Vienuos birčininktį). 

ROZliNttLATTAS. O ką, ar nesakiau! Jųs'į pri- 
žadas neužviliamas. 

G0LDSXĖRX'0 SUNUS. Ypatingai, jeigu reikia 
pinigtyi priimti. (juokiasi abu) 

ROZRNfeLATTAS. C) jeigu duoli? 
GOLDSTERN, SUNUS. Tai jau netoki greiti, j 

ROZENBLATTAS. Savo mitrumu taipgi esate pa- 
garsėję: Visi sako, kad jums Vienuos Vita tei- 
singai priklauso. 

GOLDSTERN, SUNUS. Ar Tamista skaitei Pre- 
sos numeryj straipsnj, apie Ga icija? 

ROZENBLATTAS. Skaičiau, gerai parašytas, bet 
man regisi, nepridera toki dalykai rašinėti apie 
mūsų prigimtąjį šalį. , 

GOLDSTERN, SUNUS. Kodėl nepridera? Lai 
žino tenai, ką męs Viennoje reiškiame. 

ROZENBLATTAS. Bet sėskitės, Tjamista. 
GOLDST. SUNUS. Pataikysime ir stovėdami rei- 

kalą atlikti. 
GOLDST. TĖVAS. Biržoje viskas daroma šlovint. 
GOLDST. SUNUS. (j nokdamas) Tiktai retkarčiais 

pinigų nupuolimas mus suklupdo. , 

ROZENBLATTAS. Na eisime prie reikalo. 
KOLDST. SUNUS. Teisybė, laikas — pinigas. 
ROZENBLATTAS. Taigi, tamista mano dukterį 

Emą myli, ir nori... (Goldsternai juokiasi) Ko 
tamistos juokiatės? 

GOLDST. TĖVAS. Myli mano sunus, myli mano 

sunus. Tai tamista pataikei! Ką! Ką! Ką! 
GOLDST. SUNUS. Kaip tamista gali vartoti to- 

kius bažnytinius išsireiškimus! 
ROZENBLATTAS. Visgi apsivedimui reikia turėti 

patraukimą prie tam tikros moters. ■ 

GOLDST. SUNUS. Tamista. sakyk: kūninį patrau- 
kimą ! 

ROZENBLATTAS. Lai sau butūe ir kūninį. 
GOLDST. SUNUS. Atsiprašau — aš patraukimą 

jaučiu prie visų gražių moterių, bet prie tamis- 
tos dukters jaučiu... jaučių... kaip tą pasa- 
kuw. 

GOLDST. TfiVAS. Nepaprastą patraukimą (abu- 
du kvatoja). 

GOLDST. SUNUS. (tivtti) Seni, nusklavė tau 
šitas! (į Rozcnblattą) Jam kartais užeina nė 

du, nė vienas.... 
ROZENBLATTAS. Taigi pasitikiu, jo^ tamista, 

nežiūrint pinigų, (kuriuos turi apsivesdamas sti 

mano dukterim, pasirūpinsi užtikrinti jai laimę. 
GOLDST. SUNUS. Tamista, Rozenblatt, kaip ma- 

tau, tai tamista neišeisi iš poetiškųjų jausmų. 
Tokiuose atsitikimuose pas rimtus žmones pir- 
mą vietą užima pinigai, jausmas gi liekasi ant 

pabaigos. 
ROZENBLATTAS./ Suprask, tamista, jog aš, Iraipo 

tėvas, prie savo kūdikio turiu prisirišimo. 
GOLDST. SUNUS. Aš tamstai tą atleidžiu, bet 

viskam yra laikas. Pradėkime nuo pradžios. 
Tamista savo dukterei duodi 250.00 auksinių, 
kurie valandoje pasirašymo ant kontrakto bus 
sudėti depozitu. 

ROZENBLATTAS. Vakar šnekėjome apie 200,000. 
GOLPSlT. TĖVAS. Taip yra, tamista sakei 200,000, 

o aš sakiau 250,000. 
ROZENBLATTAS. Bet šiądien aš apsiskaitęs pa- 

mačiau, jog daugiau negaliu duoti kaip 200,000. 
GOLDST. TĖVAS. TJokiu bildu be reikale tamis- 

ta nruis gaišini, Friedmanas prie dukters man 

siūlo 450,000. (nori atsikelti). 
ROZENBLATTAS. (Sodindamas jį) 'Hik netaip 

umai, tamista Goldsterne; juk tokio reikalo pen- 
kiomis minutomis negalima atlikti. 

GOLDST. TĖVAS. Tjaroįsta neskaitai leidimo, kurį 
tamistai prižadame išdirbti; pats leidimas pusės 
milijono vertas; todėl tamista neduodi nieko, 
bet dar uždirbi. 

GOLDST. SUNUS. (atsistodamas) Eime seni! Su 
Ponu Rozenblattu nėra ką kalbėti. 

ROZENBLATTAS. (Sulaikydamas juos) 1Uk su- 

simylėdami, netaip karštai; juk galime pašnekė- 
ti įpie sumą. 

GODLST. TĖVAS, pamišta užmiršti, kad mano 

sunus yra vienu finansnių didžiūnų, ir pernai 
metais nedaug jam truko ministeriu tapti. 

GOLDST. SUNUS. Atsimink, meldžiamasis, taipgi, 
kad mano tėvas gerus turtus diks. 

ROZENBLATTAS. E! tai pe ibas j iešmas keps- 
niui kepti. 

GOLDST. SUNUS. Kodėl perilgas?—Visai ne! 

gi jis nesitiki šimto metų gyventi, o jau dabar 
turi 60 metų. 

GOLDST. TĖVAS. (susiraukęs) Et, kam tai šne- 
kėti apie tokius dalykus! 

GOLDST. SUNUS. Priegtam yra linkęs prie apo- 
pleksijos. 

GOLDST. TĖVAS. Leonai, liaukis nesirgdinęs 
manęs. 

GOLDST. SUNUS. (nepaisydamas tėvo į Ro~ 
zenblattą). O tamista ką turi? Tiktai ketures- 
dešimts penkius metus, ir jei bent tik atsitiki- 
rr-s ant geležinkelio... Bet kas 4ų neužtikrintų, 
d;. į žiuri? 

ROZENRLATTAS. Na, tegul-gi bus ir 250,000, 
bet ji pasiliks pas mane (Goldsternai juokiasi). 
Aš tiž juos mokėsiu palukius... Bet ko taunistos 
juokiatės? Juk pas mane, regis, bus tikrybėj... 

GOLDST. SUNUS. Pas mane tas tik tikra, kas 
mano kišenių j e. 

ROZENBLAT'j.AS. Meldžiamasis! Gi mano vardas! 
GOLDST. TĖVAS. Tai ne vardas! Tamista var- 

dą turi biržoje, nes ten viskas ant vardo sto- 
vi. Kitaip būvant, jei vienas sukčius netikėtų 
kitu, tai biržę reiktų uždaryti.... 

GOLDST. SUNUS. Pagalios, leiskime, jog tamis- 
tos vardas yra geras, bet už tamistos iždininką 
aš negaliu sielotis. 

ROZENBLATTAS. Aš už jį sielojuos. 
GOLDST. TĖVAS. Kaliai sveiko neapvogs (abu 

juokiasi). 
R( 'ENBLATTAS. Jau jei visi butu toki vagjj, 

tai pasaulyje nebūtų gero. 

(Toliaus bus). f 

D r. S. Biezis 
LIETUVIS GY&YT0JA8 

IR CHIRURGAS 
0f"ce Offic* Hours 
2359 S. Laavitt St. 4-6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
Lai-ta yra gauu sau tinkamu rie- 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis fioferlŲ reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mušu mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojame lndlTidlnėmis cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamlstą lr sutelks tiflca- 
mus patarimus lr nurodymuB. Mū- 
sų mokyklai netrūksta ceriausių automobiliu lr klty prietaisu- Už- 
tikrinama taiulstal kad tuojaus sausi leidimą. Dieniniai lr vaka- riniai kursai. Visas kursas 525.00. >'ederal Ass'a of Auto Englneers, 1214-16 Jackscn Blvd. (Ine.) 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
UETPVB ADVOKATAS 

Veda vlsckJu bylas vlfDoae tdi^uose 
— Oflul: 

69 W. W«t5biogton Street 
Kmbi 100MAM. T«J. CtiM! 2570 

3214 So. Hilited St, fe!. YirJi 7271 
CHICAGO, ILL." 

Saugesnio 
Banko Nera 
už Lietuvių Valstijinj Banką.-- 
Univer6al State Bank—net yra 
po valstijos valdžios eupervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių Ir penkių gabių ir 
Ištikimų Banko Valdininkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
Liudija jog bankas yra Butver- 
taa ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatal .žymiai auga. Siame banke gausi Bavo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; Ketvergo ir Subatoa vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom dienom iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. ALSTED ST. 
Kampas .'Jčios CHICAGO 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenėjusias 
ir LytiškaB. 

2121 N. WESTERN AVB. 

CH1CAGO, 1LL. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalia 

KonVraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 f. 23 rd St. 

KĄ IŠRASTI 
Tai yra Lietuviška Knyfu'.ė iš- 
Imta, kurioje yra apie 4o0 lira- 
dimų, kuri* J»'i buti re:kalioji, A 
likoiiiduota aot reikalavimo ir 
dil naudot LIETUVIŠKU IŠ- 
KADEJŲ. Ii knyįutžs dasizino- 
sitc ItokĮ pelną išradimai atnešė ir dar fali 
atnešti. Jeigu manote apis išradimus, tai 
rašykit dar ŠUdieca Lietuviškai reikalau- 
dami knygutšs, kuria išsiųsime DYKAI. 

Amtrican European Patent Offices 
mc 2K spoAmr (LA) ircw rou. * r. 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barz 
daskutystės mokytis. Sitai 

yra labai pareikalaujamas net ir ka 
riumenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Av®., Pitttburg 
Penna. 

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

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

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

Nedalioms 
Nuo 9:30 Iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austln 73 

Valandoc: 

Tiktai Iki 9:00 klakvtan< rytą 

ISmintiag.aiB Žįiį^į paanlĮą M jf p,.p. 

Gera Žeme 
"* '* 

Geriausiai šiandien gyvena ūkininkai. 

t f Visados jie smagiau ir atsakančiau, gyveno u$ miestų darbininkus. Bet, ypatingai šiądien ka- ri# pasaulyje siaučia didėji karė, jie yra tikri po- 
jnai. Žmonėms trūksta maisto. Ūkininkai gauna Odelius pinigus. Suvienytose Valstijose, iš ūkinin- 
kų šiandien didžiausius pinigus paima Louisianos 
ūkininkai. Kasmetą nuo to pačio lauko jie nuima 
bulves ir kornus po du syk. Vata jiems atneša 
iki $200 nuo akro. Užauginimas gyvulių ir kiau- 
lių, jiems beveik nieko nekaštuoja, nes pašaro ir 
žolės jie turi beveik per apskritus metus. Kiek- 
vienas žino, ką šiandien prekiuoja mėsa. Louisia- 
nos' valstija yra gražiausia iš vigų kraštų. Žemė 
tenai dėdinga. Oras yra malonus ir sveikas. Va- 
saros laiku karščių ten nėra. Žiemą yra tokia kaip 

pavasaris ši aitriuose. Rožės ten žydi vasario mi- 
nesyje. Kraštas yira la£ai smagus gyventi. 

Pas mus litko keletas senų kontraktų, pag4 
kubuos męs galisijjie parduoti puikią išdirbtą ir af 
išdirbtą žemę pagal senas kainas, t. y. nuo $16 iki 
$ao už akerj, nežiūrint, kad ta pati žem€ jau yra 
parduodama nuo $30 už akerj ir augščiau. * 

Mūsų žemS yira tuojaus prie miesto, geležin- 
kelio ir prie gorų kelių. Svarbiausia dalykas, kad 
tarpe pasiturinčių, lietuvių ūkininkų. 

ao-tą lapkričio š. m. iš Chicagos ir iš kitur 
išvažiavo būrelis lietuvių pas lietuvius į Louisianą. 

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

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

♦ 

✓ 

§i kompanija randasi "L'etuvos" namuose, bet neturi nieko bendro su laikraščiu. 

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

Del 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 skurinj 
setą, vertės $125.00; antras gaus kar- 
petą $40, o trečias gaus komodą $20.00 ver- 
tės. Del kiekvieno čia yra proga gauti ku- 
rią nors iš šių trijų dovanų, 

PASARGA: Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti bill'ą 
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. 



GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reikalaudamas .gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia Įgyti tik geras gy- 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirupin3 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų, o žinomų vardu 

Severa's 
Balsam 
fcr Lungs 

P. W. Kol«v 
dziej Ii Chester 
W. V»., praneša 
mums rašydamas: 
"Patariu kiekvie- 
nam, kad pirkta 
tiktai Severo# (iy- 
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severo* 
Halsamas P 1 a u- 

diams, už '^nrj 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu- 
rėjo kosulį, mėgi- 
nome daugelį Ti- 
«okių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsamo Plau- 
dami, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. 

> (Severos Baisa mas Plaučiams). Neužtenka aptlekoje rel- 

> kalautl tiktai "ko nors nuo Šalčio". Papratimas pasakyti 

( 
P'ln? vardą reikalauja.no? gyduolfis yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja cuo imitaciją Ir padirbtų gyduolių. 

> Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy- 

> Pasekmingai kosulį Ir peršalimą, taipgi sirguliavimus, 

^ 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys 15 prleiaatles influenzos, uždegimo pleuros, trau- 

> Kilsuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 

i ftita gyduole yra gera kaip valkams, taip V suaugusiems. 

Snvara's Cold and 
Crlp Tablets 
(Sercro* Plotfcrlėft nuo 
Perialimo ir Gripo) yra 
iinomos tuomi, kad per- 
gali prrSaliirią labai 
trumpu laiku. 

KairalSc Ir §0 e«ntų —visur *pti«R0M 

Sevrros Šeimyniškom Gyduolžs parduodamos 
visti r aptiekose. Visuomet reikalaukite "Se- 

veros" Ir pasakykit pilną gyduolės vardą. 

Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog 

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, lowa 

Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla 
P T? A NTIh^T M A Q Mes norime pranešti -L_/01 i'inO lietuviu publikai, kad Mes 

Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai 
Smuiko, Piano ir Dainavimo ir p-lė Marijona 

Rakauska Dainavimo Mokytoja 
iki šiolei buvusi prie 3259 So. Halsted St., dabar persikėlė po numeriu; 

3231 Emerald Ave. Phone Drover 5602 Chicago, Illinois 

TELESKOF AI 
ŽIŪRONAI 

Yra puikiausias dalykas, su kuriuomi galima labai puiki 
praleisti laikį, su mažais iškaščiais. Jųs galite svečius 
užbovyti, patįs pajuokauti, o vaikai tai labjausiai myli, ir 
tai butų puikiausia Kalėdų Dovana savo šrimynai. Teles- 
kopas ir paveikslai kaštuoja $3.25 su prisiuntimu. 
Paveikslų iš visokių miestų pasaulyje. Iš svarbesnių 
vietų, parodančių, kaip gyvena žmonės kituose kraštuose. 
Turtingi žmonės išleidžia milžiniškas sumas pinigų, idant 
pamačius įvairias vietas pasaulyje, o su šituo teleskopu 
ir paveikslais Jųs galite matyt tas pačias vietas ir žmo- 
nes už visai mažus pinigus. 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvaraatuojame Tamstai sučė- 

dymą. 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyramu Ir vaikinams padarome ant orderio naujas siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo 
$25.00 Iki $60.00 an~ orderio darytus siutus ir overkotus parduoda 
me po'$5.00 ir brangiau. 

Naujas ir t»-uput©ij dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50-. Skrynios ir valyzal. 

S. GOkDON 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

'gtoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls eBti 
atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedėldleniaia—iki 9 vai, vakare. 

Naujiena! Naujiena! 
Automatiškas Revolveris kišeniniame peilyje 

Čia jų* matote *teh#tin« naują patentuotą peil|, kurio Jtjr. niekuomet pirmiau nema- 
tfit ir niekuomet apie jl negirdėjot Si* yra naujausia* peilis ir yra tikra* revolveris, ka- fibraa 22. Ja* gulite iauti 11 jo *u smailiomis kulkom i*, ir patronais be kulkt}. Sis peilis 
yra labai srralut. mafos formos, taip kad jų* galiet neėiot ji savo vestis kiieniuj", taip pat kaip kiekvieną kitokį peili. Jis turi vien* didele (relei te. labai aitrią, padaryt* U geriau- sio plieno. Jis tarnaus jums visuos: atsitikimuose, ir dargi jus galesite su juo nusiskusti. Geleitės atsilenkia vien tik paspaudus automatišką knypkj. Prietaisas del užtaisymo randa- ti geleitėje, storai apvilktoj* nikeliu. Mes j) gvsrantuojame ant 20 metų. Mes prisiusime 
Kratytą gvaranttją sykiu su peiliu. Sis stebėtinas peilis^, galima vartoti ne vien tik 

> peiiU. bet ir kaipo revolveris. Nemanykit, kad tas yru vien tik i.aujlena, jis yra tik- 

^22 kalibro revolveris. Jis yra taip padarytas, kad kiekvienas neilnodamas kad Sis pei- yra revolveris, neinu ui nieką kitą kaip tik ui peili- 6i* lindimas, 'ubai (domus ir Uirfi labai naudinga*. 
Ki; tai jums reiikia turėti tok) peilJT Ir taip, ii* peilio bus jųsų naudojamai ne vi*n tik kaipo peilis, bet taipgi kaip revolveris Ir kartai* apsaugos jr_: nuo blogų žmonių. Ne dyvai kad mes kasdiena parduodama ilmtiu *ių peilių, <W'lo kad kiekvienas kuri', SI pellj nusipirko nesigall, kadangi jis yra jam labai naudinga. Kaip veik i su tuo peilio, tai yra taip lengva, kad kiekvienas gal tai suprast, ir apart "jo mes iės'ųsime nurodymus su kiekvienu peiliu. Kaina ėlo stebėtino iėradino yra visai nebrangi, kadangi kainuos jums $4.1 Jos negalite nusipirkti *k> peilio kur nors kitur, jųr galite tiktai nusipirkti j| nuo mūsų. Nesiųskite pinigų iėkalno, tiktai priaiųakite mums savo pilną adresą, Įdėdami 20o stampom padengimui siuntimo iilaidų; it mes itoiiyiimc jums if peili, ir |4.95 Jųs ulmokš- stte, kuomet peilis bus nusiųstas t jųsų namus Kurie gyvenat Chleagoje ir apiellnkėie esate uikviesti ateiti Ir pamatyt l| stebėtiną peilj. Raiykllb del to ».andi*n, kadangi eani dėlis greitai boa išbaigtas. 

DBFENCKK POCKET KNIFK 'JO., 17H W. Superior St, Dept. J14 Chicage, lUins is 

VIETiNESJINIOS. 
— Pranas Kibartas užbaigė 

aficieru mokyklą Ft. Sheridane 
ir pereitą u-tarninką gavo rangą 
Antrojo Leitenanto pėstininkuo- 
se. Leitenantas Kibartas yra pa- 
skiitas į Louisville, Ky., lavini- 
mui nauju kareiviu ir išvažiuos 
j ten apie gruodžio 15 d. 1)uom 
tarpu Leitenantas turi trt.npas 
vakacijas po sunkaus darbo. 

— Suviršum 2900 jaunų naujų 
aficieru tapo išleista iš Ft. Slie- 
ridan moVyklos pereitą utarnin-j 
ką. Dalis jų netrukus žada va-1 
žiuoti tiesiog Fraitcuzijon. I 

— Cicero pereitą pėfcnyčią buvo 

susirinkę lietuvių ir atvyko kal- 

bėtojas pakalbėti apie Lietuvos 

neprigulmybę ir Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondą. Pora vietinių 
cicilikų padarė skandalą ir nepri- 
leido nei kalbėti, — kas parodo 
j- mizerną protą ir dar mizer- 

inesnę širdį. 
— Šį ateinantį nedčdienj, gruo- 

džio 2(1., SLA. 208 kuopa (mo- 
terių-) rengia šeimynišką vakarėlį 
naudai Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo. 

Vakarėlis atsibus Fello\vship 
House, 831 W. 33'rd pl. Pradžia 
7 vai. vakare. 

— Šį nedėldienį, gruodžio 2 d, 
atsibus priešmetinis SLA. 36-os 
kuopos susirinkimas Mildos sve- 

tainėj. Bus rinkimas tnaujos 
kuopos valdybos 1918 metams. 

— Vaikų Dienine Globa iš- 
siuntinėjo atsišaukimą, prašyda- 
ma paramos nuo lietuvių, šita 
naudinga įstaiga užlaiko apie 50 
lietuviškų vaikų, kurių motiiios 
y 11 priverstos duoną sau pelnyti 
darbu ir neturi kur kūdikių pa- 
likti dieinos laiku. Metinė mokes- 
tis nario, priklausančio prie Die. 
ninės Vaikų Globos, yra $2.00. 
Iki šiolei šita įstaiga padarė daug 
naudingo darbo. Kreiptis veik 
adresu: Vaikų Dieninė Globa, 
829 W. 33rd Place. 

Sumušė lietuvį. Praeitą pėtny- 
čią, i vai. vidurdienio, ant Hal- 
stecl gatvekario, arti Archer Ave. ' 

vagjs apmušė lietuvį real estate.' 
nnoną, Clias. Z. Urnich. Pajutęs 
vagies ranką kišenių j e, Urnich 
rožė jam j žandą; netikėtai iš va- 

gių būrio kitas kirto Uinich'ui j 
galvą su ikokiu geležies daiktu ir 
sužeidė labai, vieno'k nepasisekė 
jiems daugiau ką gauti, kaip tik 
biznio kortelių krebelę ištraukė.1 
Urnich turėjo su savim apie $100 
pinigais ir deimantinį žiedą ver- 

tės kelių šimtų doliarht. Vienas 
iš vagių tapo suareštuotas. D.\! 
Albert J. Croft apžiurėjo žaizdą.! 

Apgarsinimai, 
RAKTAS PASISEKIMUI. 
Amerikoniškas stropus gyveni- 

mas Teikalauja geležinio sudėji- 
mo, kuris remiasi ypatingai ant' 
vidurių. Geri viduriai reiškia 
sveikatą ir pasisekimą, o prasti 
viduriai lemia ankstyvą senatvę 
ir prapultį. Gyduolė, ki vi-' 
suomet palaikys jūsų vidurius 
gerame s' j\'yje yra Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno1 
Elixiras. Jo sudėtinės karčios | 
gyduolės žolės ir tyras natura- 
liškas raudonas vynas tą įsten- 
gia atsiekti. Trinerio Amen-; 
■koniškas Kartaus Vyno Elixiras. I 
padarys galą jūsų kentėjimams > 

nuo sukietėjimo, nenoro valgy- 
ti, galvos skaudėjimo, nervišku- 
mo, nemiego, etc. Aptiekose. 
Jeigu reumatizmas arba neural- 
gija išse.nia jusų fizišką ir pro- 
tišką veikmę, Trinerio Linimen- 
tas yra gyduolė, kuri visuomet 
atsiekia savo užduot. Duoda 
greitą palengvinimą atsitikime 
strėnų diegimų, sustingusių na- 

rių, nikšterėjimams, tinimui, su- 

vargusiems muskulams ir ko- 
joms. Aptiekose. Jos. Triner, 
Išdirbėjas-Chentikas, 1333-1343 
So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apgar.) 

T«Wt>h«R* Yarda B8J4 

Dr. P. G. WiegK3r 
Priiaia* vt'andos: nM 8 Iki 1 J Ii ryt* 

lf a* 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted St Ckicago, 1IL 

15 ANTROJO t LIEfTUVIŲ 
MOKYTOJŲ SUVAŽIA- 

VIMO. 
Liepos meikumio 17 d. Vorone- 

že buvo antrasis lietuvių moky- 
toju suvažiavimas. Narių, tti- 

rinčių sprendžiamąjį balsą. (1110- 
kvtojų) ir žmonių, turimčių mo- 

kytojo teisv), buvo ap<c 120. 

Dangum;} jų sudarė šiuo tarpu 
Voronežo mokytojų kursų klau- 
sytojai. 

Suvažiavimo darbų programa 
buvo paskelbta savo laiku laik- 
raščiuose, — apie ją čia nekalbė- 
siu. Del to suvažiavimo darbų 
teks, tur but, dar ilgai rašvtil 
laikraščiams, bent 'bus rašoma dėl 
tų darbų, kuriais ypačiai pasižy- 
mėjo šis mokytojų suvažiavimas. 

Čia, pradžiai, pažymėsiu tiktai 
kelis dalykėlius. 

Pirmąją dieną, ries renkant 
prezidijumą ir sek re t ori j atą, pa- 
aiškėjo, jog viena mokytojų dalis 
balsuos — jau organizuota ar su- 

siorganizavusi įvairiems susiva- 
žiavimo dalykams skyirium. Toji 
mokytojų <lalis pafi pasivadino 
pradžioje "pasitarusiais," "žemai 
pasitarusiais," paskui "kairiųjų 
frakcija" ir dar vėliau "Laisvos 
mokyklos šalininkų frakcija" 
(apie 30 žmonių). Savo kan- 
didatų j suvažiavimo prezidijumą 
"frakcija" nestatė, ines 

" nenorėjo 
atsakyti prieš visuomenę už viso 
šio suvažiavimo darbus". 

Skirtumas tarp "frakcijos" ir 

"nefrakcijos" visai iškilo aikštėn, 
kada buvo svarstoma; a) moky- 
tojų laikymas ir jų algos, b) mo- 

kykla ir politika ir c) religijos 
mokslas pradedamoje mokykloje. 

Svarstant pirmąjj iš šių trijų 
punktų "frakcija" norėjo, kad mo- 

kytojai savo reikalavimus remtų, 
jei reikės, Ir streiku-boikotu. Ne- 
frakcija galvqjo^ kad toks strei- 
kas ar boikotas nėra mokytojų 
dalykas, ypač. šiuo metu. 

Kalbant aipie pol'.tikip ir reli- 
giją, frakcijos norėta būtinai iš- 
dėstyti rezoliucijoje ir visas sa- 
vo credo — apie mokyklos de- 

mokratizmą, mokyklos pavedimą 
vietos savivaldybėms, mokyklų 
instruktorių institutą, apie re- 

ligijos "privatumą" (jos nerei- 
kalingumą mokykloje)... Kaip žiu- 
rčįo j šituodu dalyku (politiką 
ir religiją) rreirakcija (dauguma) 
"Lietuvos" skaitytojų jau žin^ 
iš rezoliucijos tilpusios "lietu- 
vos" numeryj 45-mc 

Liepos 20 d. "frakcija," ne- 

pasitenkindama daugumos spren- 
dimais, netekusi kantrybės, at- 

sisakė dirbti toliaus su visu su- 

važiavimu—ir išstojo iš jo, pa- 
likdama suvažiavime tiktai ne- 

frakciją. Tos d*enos sprendimai, 
tiesa, buvo jau labai nepaprasti: 
dėl Maskvos mokytojų "inciden- 
tų" su komitetu (dėl "nepaprasto 
pranešimo" apie to incidento da- 
lyką) buvo suvažiavimo narių 
pasiūlytos septynios rezoliucijos 
(viena frakcijos ir šešios nefrak- 
cijos) ir — visos jos buvo su- 

važiavimo atmestos. 
Taip ėjo trumpai ir paviršu- 

iniai kalbant, suvažiavimo darbas 
ligi liepos 20 d. Dabar, atskilus 
"frakcijai," traukė savo darbą su- 

važiavę mokytojai toliau jau su- 

skilę — dauguma (nefrakcija) 
vienoje vietoje, mažuma (frak- 
cija) kitoje. 

Nefrakcijoje jau ir ankščiau 
buvo besidaramti ar susidarė ir 
"Centro frakcija". Bet ši pa- 
siliko ir toliaus dirbti nefrakcijo- 
je. Įvairus ginčai dėl dalykų, 
kurie maža teturėjo bendrą su 

pačia mokykla, daug kam taip 
ikirėjo, jog kai-k/urie nar'ai, ne- 

patenkinti tais gimčais ir jų bė- 
giu, ėmė pagaliau vaiiuoti iš to 
triukšmo jau. namo — darbo dirb- 

ti, ir tuo budu abi susivažiavimo 
dalys kiek pamažėjo. 

Ncfrakcija dirbo dar tris dienas 
— dėl tų dalykų, dėl kurių buvo 
šaukiamas visas tas antrasis su- 

važiavimas. Iš jos sprendimų 
šiuo tarpu du tepažymėsiu. 

a) Del Maskvos mokytojų in- 
cidento visų vienu balsu buvo pri- 
imta rezoliucija; kurioj suvažia- 
vę mokytojai reiškia užuojautą 
savo draugams, dirbantiems 
Maskvos mokyklose, ir protestą 
Maskvos komiteto Valdybai, atė- 
musiai mokytojams vasaros ato- 
stogas. 

b^ Daugiausia darbo paskyrė 
"nefrakcija" Lietuvių Mokytojų 
Sąjungos įstatams nustatyti ir 
pačiai Sąjungai kucti. Į* tat ai 

Lietuviu Mokytoji] Sąjungai ga- 
lu gale buvo nustatyta ir išrinkta 
Sąjungos Valdyba. % 

Mokytojų Sąjungos Valdybai 
pavesta vykdinti antrojo moky- 
tojų suvažiavimo ir lietuvių mo- 

kytojų Sąjungos nusprendimai. 
Kibilda. 

("Lietuvių Balsas") 

Pajieškojšmaš. 
Pajieškau savo draugų Prano Pe- 

treikio, Kaz. Badausko ir Dom. Je- 
šinskio. Visi paeina iįį LieplaukėB 
parap., Telšių pav., Kauno gubern. 
Gyveno pirmiau Kensington, lll: Aš 
norėčiau susirašyti. Jų pačių, ar kas 
apie juos žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Chas. Pagoi, 
817 Division Ave., Tacoma, \Vasb. 

Pajieškoma giminių Jono Brus (gal 
Erusoko), mirusio 1916 m. Jisai pa- 
ėjo iš Suvalkų gub.; amžiaus buvo 
apie 40 metų; vidutinio ūgio, švie- 
sus plaukai, mėlynos akja; iš amato 
buvo giaučius. Jisai paliko apie ke- 
lis tūkstančius dolerių bankoj ir 
d;;ug mining šėrų Tom Reed Mining 
Company, Oatman, Arizona. Dėl to- 
limesnių .žinių kreipkitės 1 

Pr. Sedek, 
133 E. ist St., Los Angelos, Cal. 

Pajležkau savo broliu: Petro, An- 
tano Ir Tadeušo Maiionių, paeinan- 
čių Kauno gubernijos, FnnevSžio pa- 
vieto ir volosties, kaimo Mažioniy, Panevėžio parapijos Jie patjs, ar 
kas kitas teiksis pranešti ant že- 
miau nurodyto antrašo: 

Povilas Mažionis, 
į 528 Fifth Ave., Newark N. J. 
I 

PajieSkau savo brolio Jono Pet- 
rausko, pirmiuusia gyvena Wlthor- 
bee. Meldžiu atsiųsti laiškų kas apie 
jj žinote, arba jisai pats lai atsišau- 
kia. Turiu svarbų reikalų. Mano 
adresas: 

W. Silakauskas, 
Eastern Car Co., Trenton, 

Ne\v Glasg at, N. S. Canada 

Ant Randos. 
Išrandavojimui, 2-ras augštas, 8 šva- 
rus kambariai—$10.00; 4 kambariai 
—$5.00; pirmo ugito 4 kambariai— 
$3.00. Nėra gazo nei maudyklių. 

452 We§t 4Srd Street 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda 2 lotai Gary, Ind. Ge- 

ra proga apielinkės lietuviams pasi- 
naudoti, nes parsiduoda pigiai iš prie- 
žasties, kad lotu savininkas apsigy- 
veno kitame mieste. Lotai yra 50 
and 60, Block 2, Douglas Park Ad- 
dition, Gary, Ind. Norintieji pirkti 
rašykite savininkui: 

Jonas Genis, 
9 Barclay St., Worcester, Mass. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Petuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
8259 So. Halatcd St, Chlcago, IIL 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) Ir vyry. Speciališkai gydo limpančiu, 
oisisen&juBias ir paslaptingas vynj 
ligas. 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatai 

105 W. Monroe Si, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph <>598 

Gyv: 3112 Halated St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHICACO, ILL 

NAUJI PATALAI TIKTAI $6.50 

Naujos plunksną paduįjkos tik- 
tai $1.25 už porą. 
Pilnas didumas Ir pilna švara 
gvarantuojama. 
Plunksnos yra švarios Ir sani- 
tariškos. Geriausiu 8 unciją 
audeklu apsiūtos. Rąžykite mu- 
jų naujo katalogo 

SOUTHERN FEATHER & 
PILLOW CO., Dept. L-163 

GP^ENSBORO. N. C. 

DR. O. C. H EIN E 
DENT1STAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gyven mas virš Aptiekos). CHICA60. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos; knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikin&s ekonomijos, pilietystės 
dailiara&yatės. 

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

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

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbej 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkėse yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų i'sai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

Kiekvieno Susipratusio Lietuvio Pareiga Yra Prisidėti Prie 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
ir Lietuvos žemės Banko 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, įsteigta 1915 m., Liet. At- 
statymo Seime, inkorporuota ant $1.000.000, parduodja savo fcėrus, po $10.00; viena ypata arba Draugystė gali įgyti ne 
mažiau kaip 5 šėrus, t. y. už $50.00. Pinigjai investyti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, atneš investoriams pelną ir 
atliks didelius Lietuvos Atstatymo darinis. 

Lietuvos Atstatymo Bendrove jau dabar organizuoja įvai- rias pramonės ir prekybos Bendroves, "kurios po karės persi- kels į Lietuvą ir tenai darbuosis. Lietuvai reikia visokių rų- šių amatninkų, išdirbėjų, verteivių, ūkininkų ir tt. T&d juos visus L. A. Bendrovė kviečia pas save ir juos organizuoja artymos ateities darbams, kad musų tėvynės pramonė ir pir- klyba nepakliūtų j svetimtaučių rankas ir kad męs patįs ne- 
li'ktutne atėjūnų vergais. 

.Lietuvos Atstatymo Bendrovė j ieško karės išblaškytų gi- minių; peršinčia pinigus; karei baigianties pardavinės lai- 
vakortes. L. A. B-vė draugystėms ir pavieniems žmonėms 
tarpininkauja pirkime Bondsų, pinigų ir tt. ir tt. 

PRISIDĖKITE PRIE LIETUVOS ATSTATAMO 
BENDROVĖS. 

L. A. Bendrovė leidžia mėnesinį laikraštį "Lietuvos At- 
statymai Prenumerata metams — $1.00. 

Siunčiant pinigais, 'klausiant informacijų, prisirašant prie Amatninkų ir Žemdirbių Skyrių, reikia adresuoti šitaip; 
LITHUANIAN DEVELOPMENT 

CORPORATION, 
320 Fifth Avenue, New York, N. Y. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs į šią šalį, jaučia tą didiiausj tro- 
kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kielcvenas trokš- 
tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiagini stovį geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 
vimu, kiekvienas einantis į biznį, — žodžiu tariant, kiekvienas \ 
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 suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudarc 
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< 
nuo $6.00: 

Norėdami gauti iodyna, kreiokitčs šiuom antrašu: 

"LIETUVA" 
, 4*4 W. 33fd *TREET CHICAGO, IU 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

