
I

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina Pčtnyčioms, Chicago, Ill.

METINS PRENUMERATA'.
Suvienytose Valstijose ....................... $2.00
Kanadoje ir Metike ............................................... $2.50
Visose kitose vietlatystise .................. $3.00

Prenumerataapmokania iš viršaus. Prenumeratos 
metas skaitosi litro dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku. Adresas;

“LIETUVA”
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL.

Corner 33rd and Halsted Sts. LIETUVA
9 <TJ

..................  _ __________________ ifl___________ ________ ______ ____________ —______________ _ ______________ _ ___ ___ - ____ __ _ --- ---- -....... -....- --.. .... ........ .... ,

Entered as Second-Class matter July *8^3, at the Post Of Hee of Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879,

Metai XXVI CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, G1UI0D1S (DECEMBER) 7 d., 1917 M,

Kare Prieš Austriją
Prezidentas sako, Amerika kariaus 

iki pergales ir pataria apskelbti 
karę Austrijai.

Bolševikai pradėjo tarybas su Vokie 
čiais.—Gaujos bolševikų užmušė vy 

riausį vadą.—Krymas atsiskyrė.

Dideli mūšiai prie Cambrai

Tuoni tarpu Petrograde bolše
vikų tūzai su dideliu nekantrumu 
lauke derybų pasekmių. Per vi
są naktį telefonai dirbo viršlaikį. 
“Sovieto” bolševikai lyderiai no
rėjo gauti ’kiekvieną žiupsnelį ži
nių apie tai, kaip pasisekė jų at
stovų derybos su vokiečiais.

Aš — pasakoja toliams ko
respondentas — - perleidau visą 
vakarą Smolnam institute (kur 
yra bolševikų ce’ntralinis ofisas) 
tarp užsikarščiavusių “Sovieto” 
politikierių, kurie po aplaikymo 
ir mažiausio žiupsnio žinelių 
sveikino vienas kitą , rankas vie
ni Ikitiems kratydami. Kuomet 
ateidavo naujas telegramas su 
žiniomis, rankų besikratymas 
vėl išnaujo aplink prasidėdavo.

Kapitonas Krahan, narys de
legacijos, kuri nuvyko į vokiškas 

ypa^tiškai telc-
į Smolną institutą iš 

Jis pranešė, kad vy
riausis vadas vokiečių armijos 
Dvinsko sektore, šiauriniame 
fronte, yra gavęs įgaliojimą -nuo 
augšto " vokiečių komandieriaus

tranšėjas, 
fonavo
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filed with the postmaster / prošal! ‘RulsijOS Kirmiju
o -.th rlnv of December, 1 1 J J

of October 6; jfuojaus sustabdyti visą 'karišką 
įveikimą prieš priešuš, o taipgi 

broliavimąsi. Extra daboji
mas priešo yra reikalingas, bet 

Washington, D. C. Gruodžio 4 veiklus kariayimas privalo but 
šiądien, pradėtas tik atsakymui ant veik- 

- lauš užpuolimo iš priešo pusės, 
kongreso sesijai, reko- Kiekviena armijos vienutė pri- 

kad Amerika apskelbtų j valo pasilikti ant savo pozicijų.

“Tiktai stipri ir drūta rusų 
galės reikalauti pilnų 

nuo priešo. Lai gyvuoja 
tarka.’ Krylenko.”

True translation • I 
at Chicago, Ill., the 5th day 
1917, as required by the act 
1917.

AMERIKA APSKELBIA KA-1.';irRĘ AUSTRIJAI.

d.—*P r ez i d ė n t a s* W i 1 son a s 
laikydamas pranešimų naujai su

mendavo

kokia delegacija, kurią rusai pri
sius į jo frontą. Tas neabejoti
nai parodo tai, kad vokiečiai vi
sas smulkmenas apie derybas jau 
iškalno buvo apsvarstę ir pri
rengę.

rija ir Turkija vra dar paliktos f armijatolimesniam laikui.
Apskelbimas karės prieš

Vengriją yra reikalingas
kad negalima pasekmingai

tode’, 
vesti

greita
Sutartis kursto rusus prieš 

talkininkus.

it

Prezidentas savo prakalboj už
tikrino, kad karė turi būti vėda
ro
nes nepastatys tikros valdžįps, ku 
ria galima butų užsiti

nuostolius ir nepasitrauks 
'-ndii kurias ii užėmė.

pakol ' 
ka- Į 

iš

Rusų pasiuntiniai.

Buvo u-ta valanda 
lapkričio 27 d., sektore 
mijos netoli Dvinško, 
“vyriausis rusų vadas”

5-os ar- 
įkuomet

vėliava į vokiškas
Krylenko išleido prokliamaciją į 
visą armiją, kur sakoma sekan
čiai :

tranšėjas.

Kap. Krahan pranešė, kad rusų 
deputacija parnešė Krylcnkai ofu 
ciališkai užpcččtytą popierą nuo 
Vokiško kairės ofiso, 'kuriame 
patvirtinama, jog Beldimo valdžia 
pilnai sutinka padaryti tuojaus 
pertrauką ant visų frontų, pirm 
įpradėsiant derybas kasi imk taikos 
o balsių “b^ aneksijų ir atlygi
nimų”.

Vokiška ir rusiška deputacija 
pasirašė po sutartim ir kiekviena

’ with 
.•.'"Jay 

the act

the postmaster 
of December, 

of October 6;

1KAI ŠOKA
džiaugsmo.

IŠ

Specialis korespondentas Chi- 
:agos laikraščio Daily Ne w s 
>aduoda kopiraituotame tclegra*; 
ne sekančias žinias apie tai, ko-1 

kiu būdu bolševikai pradėjo tai-

Įgaliotas per ‘‘Žmonių komisijo- 
mierių Tarybą” (taip bolševikai 
pasivadino savo valdžią), aš, ka
rės ir laivyno reikalų komisijo- 
nierius ir vyriausis vadas Ru- •z
siškos respublikos armijų, šiuo- 
mi įgalioji! parlamentarus (pa
siuntinius) : leitenantą Vladimi- 
irą Schocur iš 9-to Kievo liuzarų 
pulko ir marį 5-os armijos komi- 
iteto, taipgi kariška daktaira Mi-

susitiki- 
rusišku c 

paskirta ant

“Diena sekančiam 
mu.i tarp vokiškų ir 
delegacijų
gruodžio 2 d., kuomet prasidės
derybos padarymui pertrauki
mo mušiu ant visų frontų. 
Galutinės derybos tapo atidėtos 
ant trių dienių, idant duoti pro.

ir taipgi liuos-
noių (volnoopredeliajuscijasia) 
Jurgį Mcren nueiti pas vokiška 
augštą komandierių su prašymu,

prie savo talkininkų, idant tie 
prisidėtų prie Rusijos taikos 
daryme ir kad jie galėtų vienu 
laiku su mumis pradėti su

augfšto Ipelrdėtinio .

“Rusija — rašo jis—• pradėjo 
taikos derybas su Vokietija vakar 
(lapkričio 27 d.). Ketvirtą valam-| 
dą po piet rusų armijos delegacija 
įėjo į vokiečių tranšėjas, kuri 
ją pasitiko vokiška delegacija, 
turinti nuo
vokiečių armijos Berline įgalio
jimą tartis Vokietijos vardu su 
rusų deputatais, atstovaujančiais 
“sovieto” valdžią.

M. Krylenko, “Žmonių komi- 
sijonierius” karės ir laivyno rei
kale, pirm i aus
vardan “Sovieto”
jis pats nėjo į vokiečių tranšė
jas. Žinia apie tai, kad Vokieti
ja išreiškia norą derėtis su Ru
sija ir pradėti taikos derybas, 
tapo paskelbta per visą Rusiją 
bevieliniu telegrafu.

vedė derybas
valdžios, nors

mui tarp vokiškų ir rusiškų de
legatų kur-nors ant neutrališkos 
žemės tarp rusiškų ir vokiškų 
armijų su tikslu tuojaus pradėti 

s įvykdinimui pertraukos 
tarp visų kariaujančių ar- 
o taipogi ir prirengimui 
taikos deryboms. Atsiti- 
jeigu vokiečių augšto ko-

inijimo pertraukos ant visų ko
vojančių armijų fronto.”

Krylenko —taipgi žydas.
Kuomet -bolševikų karės “mi-

gvaldą keletu dienų tam atgal, tai 
tikslas jo kelionės į šiaurinį fron-mijų, 

kelio 
kime, 
mandieriaus atsakymas butų už
ganėdinantis, tai parlamentarams 
įsakyta paskirti dieną ir laikas 
susitikimui atstovų nuo abiejų 
pusių. N. Krylenko”.

Jis atvyko į Pskovą lapkričio 
27 d., kur jį t nik šm ingai pasitiko 
bolševikų kari ūme nė ir pasakė 
jam, kad vienatinis rusų armijos 
troškimas yra kuogreičiainsia tai
ka — “taika ne rytoj, bet šią
dien”.

Krylenkos prisakymas.
štai yra prisakymas, kurį iš
irto bolševikas karės “ministe-

Ao. 3. - 
laivynui

Lenda po tvoromis.
Pusiau ketvirtą po piet rusų 

pasiimtiniai prisiartino prie vo
kiškų tranšėjų, nešdami ’baltą 
vėliavą ir sustodami ties vieli
nėmis (dratinėmis) tvoromis. 
Nei vieno vokiečio nebuvo 
tyt. Rusai pradėjo šaukti, 
atkreipti atydą ir pagalios

“raudonos gvardijos” (ginkluoti 
darbininkai). Nekurtose armijos

apkentimas.

gen erai i o štabo 
‘ve, kur sakoma, 
kaipo vyriausis

“is” Krylenko:
“Abe In a s prisakymas 

.xusijos armijoms ir 
lapkričio 27 d., 4:15 m. po piet:

Musų parlamentarai (pasiunti
niai) sugrįžo iš vokiškų linijų, 
parsinešdami su savim atsakymą, 
nuo augšto vokiečių vado, kuris 
;utinka pradėti derybas dėl mu
du pertraukos ant visų frontų, 
tekantis delegacijų mitingas ya 
nistatytas ant gruodžio 2 d. 

Kiekvienas, kas mėgimitų neleisti 
no prisakymo išplatinti bus pa- 
tatytas prieš revoliucijinį kariš-
ą teismą be paprastų formališ- kimėdami kaip vaikai i>r’šaukdami 
urnų. wLai gyvuoja taika”

ma- 
kad 
vo

ru su
pasiuntinius lysti po apačia vie
linių tvorų. Buvo 10 min. po 
keturių, kuomet jie įėjo į vokiš-

išbuvo vokiškose tranšėjose ma
žiau negu penkias miliutas.

Apleisdami vokiškas tranšėjas, 
delegatai vėl perčiauže pro vie
lines tvoras ir skubiai pradėjo

armijų 'vadas, 
Mobile vą t’k tai 
savo gyvasčiai bet kaipo pa- 

be “raudonos
sau-jis

giau atvykti.

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, Ill., the Stjjf day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.

OFICIALIS BOLŠEVIKŲ 
RAPORTAS.
I *

Petrogradas, hapkr. 30 d. — 
Oficialis bolševiku pasiuntinių ra
portas apie pi;adžią‘ derybų su vo
kiečiais tapo paskelbtas vakar. Jis 
skamba sekančiai:

“Męs perėjome liniją su bara- 
banščiku priešakyj, kuris nešė bal
tą vėliavą. Trįs šimtai jardų prieš 
vokiečių vielines pinkles, mus su
sitiko vokiški aficierai. Penktą 
valandą, užrišus mums akis, mus 
nuvesta j vokiečių armijos bata- 
lijono
musų įgaliojimo raštus dviem vo
kiško generalio štabo aficierams, 
kurie tam tikslui buvo prisiųsti.

“Derybos buvo vedamos fran- 
euzų kalboje. Musų pasiūlymas 
pradėti derybas pertraukimui mu
šiu ant visų frontų, tapo tuojaus 
perduotas į divizijos štabą, iš kur 
telegrafu tapo persiųsta komandie- 
riui štabo rytiniame fronte ir vy
riausiam vokiškų armijų vadui. -

Rusiją prie taikos su Vokietija

link to, kokios pasekmės gali iš 
to būti.

Talkininkų atstovai Retrogra

štabui oficialį pranešimą, kuria-1 
me talkininkai protestuoja prieš į 
tai, kad Rusija rengiasi sulaužy-' 
ti sutartį su talkininkais, — su-.

Kalėdos 
ii* 

Lietuva.

iktir męs padavėm

24 va- 
Bet 7 vai 50 m. 

nuo generates

Derybos lietuvių klebonijoj.
“Dvidešimts minučių po šešių męs 

tapome paimti autemobiliun į kle
bono namus, prie kelio tarp Dvin- 
sko ir Panevėžio, kur mus priėmė 
divizijos generolas *1 von Hoffmei
ster, kuris pranešė mums, kad 
musų pasiųlijimas tapo persiųstas 
augščiausiai kcniandatiurai ir kad 
atsakymas gal but ateis į 
landas laiko.
pirmas atsakymas
komandaturos jau , atėjo ir pra
nešė, kad sutinka ant musų pasiū
lymų, paliekant sekančio susitiki
mo smulkmenas apdirbti gen. von. 
I! o f f m c i s t er i u i i ir Įam cn ta r amS,.

“Apsimainius 
dar susinešus telegrafu su perdč- 
tiniu generalės komandos, lapie 
pusiaunaktį gen. von Hoffmei
ster įteikė mums ant rašto atsa
kymą į musų pasiirti j imtis. Ka
dangi musų pasiulijimai buvo pa
rašyti rusų kalboje, tai atsakymas 
buvo duotas vokiečių kalboje. At
sakymas skamba sekančiai:

“Vadas vokiečių rytinio fron
to yra prisirengęs pradėti de
rybas-su rusų vyriausia koman
da. Vadas vokiečių rytinio fron
to yra įgaliotas per vyri ausį vo
kiečių vadą vesti derybas mu
šiu pert raukai.
armijų
komisiją 
m ai s ir 
vokiečiu

įj aomonems

Vadas 
ra prašomas 
su raštiškais įgalioji- 

k v at i erą 
vado. Iš 

savo pusės vokiečių vadas to
kiu pačiu budu' paskirs komi
siją su speciališkąis įgaliojimais. 

“Diena ir valanda susitikimui 
komisijų bus paskirta per rusų 
vyriausį vadą. ? Reikalaujama, 
kad vokiškam vadui iškalno bu
tų pranešta, kad prirengti spe- 

tikslui. 
kurioj 

skersai 
fronto

rytinio fronto
vokiečiu

Privalo būti duota žinia, 
vietoj manoma pereiti 
frontą. Vokiečių rytinio 
vadas paves rusų komisijai spe
ciali telegrafiškų ' aparatą, kad 
ji galėtų susinešti su savo vy
riausia komanda.

Von Hoffmeister.”

“Rusų parlamentarai nusprendė 
paskirti vieta prie Dvinsko-Vil- 
niaus geležinkelio, iš kur rusų at
stovai bus paimti į vyriausių, vo
kiečių -kvarterą' Lietuvių Brastoj 
(Brest Litovsk)/ Laikas paskirta

sulyg rusų kalendoriaus

doriaus. Tuo:n pačiu laiku mums 
pianešta, kad nebusį šaudymo, ne
bent jis butų iššaukta ir kad 
broliavimasi bus sulaikytas. Mums 
vėl užrišta akis ir nuvesta iki mu-

Krylcnko turi apie 35 metus sų linijų, 
amžiaus. Jis yra antruoju lei
tenantu' (padporučiku), ir gavp 
šitą rangą jau tik revoliucijai ki
lus. Gandai eina, kad jis yra 
žydiško kraujo ir kad jo tikras 
vardas ir pravardė yra Aron Ab
rams.

.......... ..... . 
■ '

•'True translation tf*įled( .with the postmaster 
at Chicago, Ill., the; Jth day of December, 
1917, as required by. the act of October 
1917. ... P '■ 1 • ,

RUSAI BIJO 'T. JAPONŲ 
UŽPUI IMO.

Stockholmas, 30 . d. —
Bolševikų ' mfgin

6}

dėjusi nedaryti taikos atskyrai 
nuo kitų talkininkų. Podraug 
talkininkai persergsti Rusiją, kad 
jeigu ji padarytų, atskirą taiką 
su Vokietija, tai Rusija susi
lauktų “labai liūdnų pasekmių”.

TĮalkininkų (notos įteiktos Ru
sų štabui pilnas tekstas yra se
kantis :

“Žemiaus plasirasi ilsieji perdč- 
tiniai talkininkų misijų paj 
prie Rusijos prisilaikydami

de 
budu

ais-
i nuo savo v
turi garbę 
protestuoja 
rusų augš- 
laužymą iš-

atstovų Petrograde 
apreikšti, kad 
energiškiausiu 
tajai komandai 
lygų sutarties,
pjučio 23d. 1914 m., kurioje tal
kininkai, —■ teame skaitliuje ir 
Rusija, — iškilmingai prižadėjo 
nedaryti atskirai nei taikos, nei 
nustoti kariavus atskyrai nuo ki
tu, v

“Žemiaus pasirašiusieji skaito 
savo pareiga parsergeti (rusų) 
štabą, kad bile sulaužymas per 
Rusiją viršminėtos sutarties pa-

Šitas talkininkų persergėjimas

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 West 33rd st., Chicago, III. 
Visos surinktos tokiu bu(lu aukos bus vienu sykiu pasiųstos 
ant Kalėdų j Lietuvos Neprigulmybės Fondų, kaipo “Kalėdinė 

draugą—iškovojimuiDovana” nuo “Lietuvos” 
laisvės musą tėvynei.

skaitytoją ir

- BLOGAI IŠRODO.
Ši sąvaitė blogai išrodo—blo

giausiai už visas kitas. Čhica- 
giečiai po penkių sąvaičių darbo, 
matyti, pailso, o kiti miestai lai
ku pagelbon nepribuvo ir (aukos 
į Kalėdinį fondą išgavimui Lie
tuvai laisvės šią savaitę ' visai 
suklupo.

Tūkstantinė, kurią tikėtasi iki

kendėms. 
žas, bet
dijau, aukauju, kad Kalėdų Die
dukas nuneštų Lietuvai.

Vienuolikos Metų Edvardas.
Ir Edvardas _prisiumtė čielą do- 

Augk sveikas ir didelis, 
nuvažitioisi į

Tai aš, hors dar mo
savo petius, ką sucė-

Harį.
Edvarduk 1
laisvą Lietiuvą, nepamirš ir ji iaip 
dovanoti tave lietuviškais saldai 
n i ars.

Net laikraštis D i e 1 o N a r o- 
d a, organas soqiail-revoliucijo-: 
nierių lyderio Černovo, mato ja
me didelį pavojų Rusijai ir di
deliu atgal vi u šaukia: “^alin su 
bolševikais” ir “jus verčiate tial- 
kinuin'kus pastoti musų priešais”.

Kiti Petrogrado laikraščiai, 
išvadžioja iš tos notos, kad tal
kininkai ginkluota jiega priešin
sis bc-liše vikiu brdllivimusi įsu

tuomet apskelbs karę Rusijai.

True translation filed 
at Chicago, Ill., the 
1917, as required by 
1917.

EOLČEVIKŲ

5th day 
the act

laisvės aukuro sudėti, išrodo dar 
labai toli ir, tinrbut, 'nebus pa
siekta, nes tik dvi sąvaiti laiko, 
o dar su viršum trijų šimtų trūk
sta.

Nebent geri tėvynainiai stebuk
lingu budu’ sukrustų paskutinė
se dienose ir užverstų ant viršaus 
paskutinius porą šimtų.

Nuo šios sąvai^s pradėjo dau
giau rodytis aukų iš kitų miestų, 
bet toli gražu neužtektinai, kad 
pala:kyti tą šuolį, kurį padarė 
yhieagiečiai pirmose savaitėse.

Gaila' bus, jeigu ikU. tūkstanti
nės nebus priplaukta, įo dar la- 
bjau gaila bus, jeigu su tokiu niatau, kad visi dovanoja Lietuvos 
šuoliu' pradėtas darbas turės pa
sibaigti raišuodamas. Palauksim, 
liažiuresiili.

* *

Darbininkai myli savo tevyn^
Darbininkams m'usų tėvynė ne 

mažiaus yra brangi negu musų 
profesionalams, biznieriams ir 
am atitinkam s. Tą labai gerai pa-, 
liudija Juozas Dėdynas iš Grand 
Rapids, Mich., kuris išgavimu) 
laisvės Lietuvai paaukavo čielus 
$25.00, tuoini “subytindamas” net 
daugelį biznierių bei profesio
nalu.

’ i * ♦
“Prašę/m prabocyt—rašo Ju<

KliVrtrnš ifochestr v 
negaliu daug dovanoj, net kaip

surasas

the postmaster Igė Padėkavončs Dienoje 
of December !

of October C

AMBASADO- 
RIUS.

Londonas, Gruodžio 2 d. — 
Sulyg telegramo laikraščiui Dai
ly Ne w s, L. Trockis, bolševikų 
užrubežio reikalų ministe’ris, pa
skyrė ambasadorium prie Angli- 

kuris randasi 
ir kurio pa
ini o Anglijos

jos, tūlą Čičiriną, 
Anglijos lageriuose 
liuosavimo Trockis 
buvo reikalavęs.

Trt’c translation filed with 
at Chicago, Ill., the 5th day 
1917, as required by the act 
1917. *

STREIKAI PRIEŠ BOLŠEVI
KUS.

the postmaster 
of December, 

of October 6;

Petrogradas, gruodžio 2 d< — 
Darbininkai finansų, žemdirbystės 
ir komunikacijos ministerijose at
sisakė pripažinti bolševikų valdžią 
ir pradėjo dviejų dienų streiką.

Kariškas revoliucijinis komite
tas nusiuntė jūreivį į ministeriją, 
idant sužinoti, kiek yra mėsos ir 
kitokio maisto Petrograde. Val
dininkas, ministerijos perdėtinis, 
atsisakė turėti reikalą su rcvoliu- 
cijonierių agentų ir atsisakė duo
ti informacijų.

Dar nepilnai užbaigti balsų skai.. 
liavimai parodo, kad rinkimuose 
delegatų į Steigiamąjį Susivažia
vimą Petrogrado mieste laimėjo 
bolševikai, gaudami išviso 272,000 į 
balsų; kadetų partija gavo 211,000i 
balsų, o social-revoliucijonierių 
partija 116,000 balsų.

Oficiališkai pranešta, kad visos

ir todėl jis
Ratedų pre-

kasdien
atsi-

laisve? ir rėdo ją—‘kas ovėrkočiti, 
kas čeverykaisy—tai aš čia įdedu 
doliarinę nors ant pirštinių, kad 
nebagėlė Lietuvos laisvė rankelių 
nenušaltų. Tegul Kalėdų Diedu
kas jai nuneša ir šitą mano do van 
nčlę, sykiu su kitų dovanomis.” 

* ♦
Trįs Budriai.

nepažįsta Mickevičiaus pa- 
‘Trįs Budriai,” kurioj kal- 
kaip senis Budris išsiuntė

tėmijo, kad, girdi, chicagiečiai 
turbmt kalakutų perdaug apsivai

tai taip 
nuilso po to, kad nei iš vietos
beveik nepasijudino.

W. Jučas, savininkas lietuviš
kos restauracijos prie 3305 So. 
Halsted st., turbūt manė, kad 
ar tik ne jo bus tame kaltė, kad 
jis puikiais kalaki 
žmonės pripenėjo 
nuo savęs penkinę 
žentui padovanojo.

J pozas Dragūnas
ir (neturi laiko nuo darbo 
traukti.

■—Viktutė, a Viktutė — 
jis savo prisiegai, — aš turiu eiti 
darban ir neturiu laiko,' bet tu 
iiižbėgk “Lietuvos” rcdakcijo-n ir 
nunešk ir musų kalėdine dovaną 
Lietuvos laisvei.

Ir p. Viktorija Dragunienė, ku
ri kaip pasirodė iš pasikalbėjimo, 
’ra gerai apsipažinarsi su Lietuvių 
tautiškais reikalais ir gera tėvy- 

Kalėdų Diedukuinain ė, 
$2.00.

atnešė

Kas 
sakos 
bama, 
savo tris sūnūs kovoti už Lietu- J 
vą- tėvynę? .

Štai, Ch estery j, Pa. yra šeimy- ? 
na, kuri labai mums tą pasaką pri* J 
mena. Tik paskaitykit, ką rašo p. | 
Antanas Linauskas iš to mieste-i J 
lio:

“Mielas redaktoriau:—Aš nesti . f 
niekintas žmogus, bet nereikia nei 
mokslo, o reikia tik proto, kad 
suprasti, jog mums lietuviams r ei* 
kia išgauti savo tėvynei laisvę, o 
išgauti jos negalima be pinigij. 
Todėl prašau priimti mano menką 
auką išgavimui Lietuvos laisvės— 
čekį už $5.00. Vertėtų nors tris 
syk tiėk siųsti, bet dabar negaliu. 
Turiu tris sūnūs ir visus turiu 
leisti frontan, į karę: Antanas, 19 
metų, jau metai laiko kaip kariu- 
menėj, kitas 
šaukimo bile 
18 metų ant 
gi trauks į 
kitur, 
ims.
eina/—nesigailiu: tegul kovoja už 
viso pasaulio laisvę ir už Lietu
vos laisvę. O aš senis jau nors 
penkinę pridėsiu prie iškovojimo 
Lietuvai neprigulmybes. Norėčiau, 
kad ir visi česteriečiai prisidėtų 
prie to su savo našlės skatikais.

Lai gyvuoja laisva Lietuva!
Antanas Linauskas,

❖ * ’

P. K. Dagis laikantis barberša* 
pį ant Halsted St., (Bridgeport, 
Chicago), pargrįžo iš Lietuvos 
prieš pat karę, ir mano grįžti Lie
tuvon po karei.

—Dar prieš karę Lietuvoj bu
vo gražius ir smagus gyvenimas— 
sako p.*Dagi^,—o gi laisvoj Lie
tuvoj, vyruti, butų gyvenimas kaip j 
rojuj. Ir aš su penkine prisidė- < 
siu prie išgavimo Lietuvai laisvėjJ|

23 metų laukia pa- 
dieną, o trečias 
Naujų metų—tai 
Franouziją ar

Visi drūti vyrai, tai pri-
Gaila man vaikų, bet tegul

ir- /’d;.

kur
*

ir “kendes”
*

pinigo 
nenusipirksi.

O paži'urč'kit, ką šitais jaunas 
patriotas mums rašo:

“Paskutiniame “Lietuvos” nu- 
meryj mačiau paveikslą, kur buvo 

[Dėdė Šamas, lenkas ir lietuvių 
j krūva parodyta. Ir apačioj klau- 
Įsimas: Ką turime daryti, kad Dč-

Be

'tauta ir prigelbėtų atgauti nepri- 
Įgulmybę? ‘Aš atsakyčiau šiaip:

“Aš girdėjau nuo savo tėtės, 
ikad Amerikoj yra puse milijono 

. ... .... . . . 'lietuviu. Na, tai visi dėkim tikdo prokliamaciją į visus kaimic-. e , .v. . t . 1 ... . .'no $1.00 tam tikslui, tai pada-cius, raginant juos kuolabjausiai j1 •
remti “žemes komitetus” į
žemes su visu judinamuoju ir ne
judinamu turtu, be užmokesčio,

ligų 
pradėt 
negali

1 “kendžių” ne
galiu nusipirkti, jeigu cento ne-

O Lietuvos neprigulmy-

perduoti*rysim P,uoš^ ° Pin
turėdami, lietuviai gali 
veikti.- Be pinigų nieko

komitetų ir ginti .Padaryti- .Aš nei
. • 'rroliit niiąi.nirkti. i

į rankas žemės
tvos komitetus nuo užpuolimų ir.« 

___ ____ _ ............ t Į turiu.
i \ bei reikia daugiau pinigų megu



1

Vincas Šliautens iš Chicagos < 
mano; kad jeigu žmogus dirba del 
savo gerovės 364 dienas į metas, 
tai nors vieną dieną per metus ga
li pasidarbuoti ir savo tėvynės ge
rovei. Tadel jo metinis, p. gliau- 
terienė atnešė Kalėdiniu fondan 
vielos dienos uždarbį—$5.00
1 * * ♦
l Žiūrėdamas į laikraštį “Lie
tuvį,” kaip plaukia Kalėdų dova
nos del išgavimo Lietuvai laisvės 
matau, kaip plaukia aukos nuo 
'biznierių ir profesionalų. O kur 
męs darbininkai ? Visai nematyt, 
o jau trumpas laikas—reik pasi
skubinti. Taigi ir aš siunčiu Ka
lėdų dovaną musų tėvynei.”

Taip rašo p. Antanas F. Žilins
kas iš Parnasuss, Pa, ir prisiun
tė $5.00.

Šią^ sąvaitę aukavo Lietuvos 
Laisvės išgavftnui į Kalėdinį fon
dą sekančios ypatos:

Iš C h i c a g d s :
Juozas ir Viktorija Dragū

nai (darb.) .............. .... $2.00
Vienuolikos metų Edvardukas 1.00 
iW. Jutas, (restaliracijos

sav.) .... .-........................... 5.00
K. Dagis, (barberis) .......... 5.00
Viii. Šliauteris ...................... 5.00

Iš kitų miestų:
uozas Kliknas Utica, N. Y. 1.00 

Ant. Linauskas, Chester, Pa. 5.00 
Kaz. Piasis, Worcester, Mass. 2.00 
Juoz. Janušonis, W. Hammond,

Ind...........................  1.00
Ant. Laurusevičius, Gil-
’ berton, Pa............................. r.00
V. Genčauskas, Wauwa

tosa, Wis............................. 2.00
Rozalija Genčauskaitė .......... t.00
J. Klimas, Stanford, Conn. .. 1.00 
A Esenevičius, Karlsruhe,

I, D.......................... A.... 1.00
. F. Žilinskas, Tiarnasus, - Pa.

sąvaitę. ... 5 .$63.00
Juoz. Dėdynas, Grand Ra

pids, Mich......................... 25.00

Viso per sąvaitę. .. .$63.00
Pirmiaus paskelbta $601.38

Viso labo iki šiol. .664.38

IS AMERIKOS.
1TRAUKINYS SU KAREIVIAIS 

APVIRTO.
Subatoje į Chicagą paprastai 

atvažiuoja daug kareivių iš 
Roekfordo pasisvečiuoti pas gi
mines bei dųaugus. Nedėlios 
vakare visi grįžta į savo vie
tas Rockfordan.

Pereitą nedėldienį iš Chicagos 
grįžo apie 1,000 kareivių. Stotį 
aple'do 7:45 vakare. Pavažiavo 
lapie 28 mylias mio Chicagos ne
toli Granger, iš 13 vagonų 9 
vagonai iššoko iš bėgių ir ap
sivertė.

Iš važiavusių apie 20 tapo su
žeista, vienok tik lengvai. Už
muštų nebuvo nei vieno. Buvo 
pranešimų buk 200 sužeista, bet 
pasirodė, kad tai neteisybe.

Buyo ir daug lietuvių vago
nuose, vienok negirdėt, ar iš 
jų skaitliams yra sužeistų.

1P0 nelaimei, nekurie ’ kareiviai 
ėjo pėsti į netolimus miestelius. 
Trumpame laike pasirodė pagel- 
ba. Prirengta vagonai ir kitu 
keliu.nuvežta į Rookfordą. Iki 2 
vai. ryto panedėlyje visi karei
viai buvo savo vietose.

Kame kaltė šio atsitikimo ne
galima buvo tuoj aus surasti. 
"Vienok pradėta tyrinėjimai. Pra
nešama ’buk negerai nutaisyta 
geležinkelio išsuka.

Munger miestelio operatorius 
ęranešė, buk pagedusis vagonu su
jungimas pagimdė nelaimę.

Kadangi nelaime atsitiko apie- 
linkej, kuri nuo kiek laiko buvo 
nužiūrima dėl gyventoji^ išsi
reiškimų prieš šį kraštą, manyta, 
kad kas nors mėginęs pagimdyti 
nelaiinę kokiu noffc buęlm Nors 
šis paskalas nebuvo užgintas, 
{vienok manoma, kad nelaimę pa
gimdė koki nors kiti dalykai.

KŪDIKIS VISUOMET 
VERKIA.

Milwaukee, Wis. Vietiniame 
name dėl neturtingų randasi mer
gaitė 3% metų amžiaus. Ji vi
suomet verkia, ir gydytojai ne
gali suprasti kame yra priežas
tis. Ji neverkia garsiai, tik ret
karčiais aimainuojta, bet ašaros 
visados bėga.

KALINIAI PABĖGO.
Dvidešimts kalinių pabėgo iš 

Joliet kalėjimo. Vienas iš ka
linių sulaužė spyną ir tuomet 
užpuolė naktinį sargą. Išsprukęs 
jisai atidarė kambarius 19 kitų 
kalinių ir tada visi išbėgo.

Kalėjimo policija įieško pabė-

NORI UŽKIRSTI KAINŲ 
KĖLIMUI.

New York, ‘iThc National 
Security League,” kiuri turi 280 
.skyrių ir 100,000 narių rekomen
duoja sutvėrimą pirkėjų unijos/ 
idant užkirtus kelią mažiems 
biznieriams, kurie ima dideles 
kainas už savo produktus.

Yra išrinkta komisija, kurios 
priedermė -bus taktišku būdu su 
jais pasitarti ir pagerinti žmonių 
padėjimą.

BOMBA PRIE POLICIJOS 
.. STOTIES LANGO.
Detroit, Mich. Prie policijos 

stoties lango rasta bomba su 
neuždegtu knatų. Miesto che
mikas pripažįsta, kad dalis pa
rako, kurį rasta bomboje, galė
jo namą išnešti į padanges.

SUV. VALSTIJOS “SAUSOS” 
1920 M.

Washington. Wm. J. Bryan, 
kalbant Womens’ Christian Tem
perance unijos seime, pranašavo, 
buk Suv. Valstijos turėsiančios 
būti “sausos” 1920 m.

GAZO EXVLIOZIJA UŽMUŠA 
18.

Duquom, Ill. Apie 12 mylių į 
rytus nuo šio miesto atsitiko bar 
si gazo expliozija, kuri, kaip ma* 
noma, užmušė 18 žmonių. Nelai' 
■mes vieta, Old Ben Mining Cor
poration anglių kasykloje No. 11. 
Expliozija atsitiko apie to vai. 
vakaro, kuriuo laiku dirbo mažai 
žmonių taisyme elevaitorių ir kitų 
dalykų. Apie smarkumą expliozi- 
jos galima spręsti iš to, kad dalis 
expliozijos sulaužytų daiktų buvo 
numestos apie i,oqo mastų nuo 
nelaimės vietos.

Peoria, Ill. Fedcralės valdžios 
agentai išdavė “warantus” prieš du 
T. W. W. agitatorius, kurie, 
kaip manoma, mėgino iššaukti 
streiką darbininkų, Rock Island 
arsenaluose. Vardai agitatorių ne’ 
išduoti.

BALTI ŽMONĖS RASTI 
KALTAIS.

Belleville, Ill. T eismas rado tris 
baltuosius žmones kaltais už riatr 
šes, atsibuvusias East St. Louis 
liepos 2 d. š. m. ir nubaudė juos 
po $500 kiekvieną. Ketvirtasis ap’ 
kaltintas tapo pati uoluotas.

APVAIKŠČIOJO ni-TĄ GI
MIMO DIENĄ.

Houstan, Texas. P-ia Narcissa 
Yajrborough BurnĮs apvajikščiojo 
savo m-kos metu gimimo dieną.

V C-J V

Ji yra gimus Tennessee valsti
joje. Išgyveno Texas valstijoj 109 
metus. Savo gyvenime ji yra ma
čiusi pradžią septynių karių ir 
pabaigą šešių ir tikisi gyventi iki 
pabaigos septintos, t.y. dabartinės 
baisios karės.

Mexico City, Luis Cabrera, Al
berto Pani ir Carlos Basave 
aplankė susirinkimą Mexikos ge
ležinkelininkų. Cabrera aplankys 
Francuziją ir Ispaniją, su specia- 
le misija Prezidnto Carranzos.

PAKĖLĖ KELEVIMO KAI
NAS.

Cleveland, O. Pirmininkas vie
tinės tramvajų kompanijos apskel
bė, , kad nuo gruodžio 15 d. btK 
imama 4c. vietoj 3c. keliaujant
tiems tramvajuose.

—Morris In New York evening Man.

PAMOKINIMAS.
“Vienybėje —• galybė” — sako patarlė. Talkininkai, kovodami prieš Vokietiją kas sau 

atskyrai, nieko negali padaryti savo plaktukais. Vokietiją; Austrija, Bulgarija ir Turkija, 
dirbdamos visos vienu kuju (Hindenburgu), sutraškino Italiją. Pamokinimas — talkininkai 
įsteigė vieną centralioį štabų karės vedimui ant visų frontų.

0

GAISRAS PADARO $500,000 
NUOSTOLIŲ.

New York. Laivų taisymo ir 
dirbimo dirbtuvė pradėjo degti ir 
iki buvo prigesinta nuostolių pri
dirbo ant pusės milijono dolia- 
rių. Kadangi dirbtuvėje buvo dir
bami nauji laivai ir taisomi seni, 
kareiviai visuoniet saugojo. Bu
vo taisomi ir keli vokiški laivai, 
kurie tapo paimti, karę apskelbus.

NAUJI MILIJONIERIAI.
Washington, D. C. Sulyg pas

kutinio raporto iš t a M) skyriaus, 
pasirodo, kad Amerikoje išviso' 
yra 22,696 milijonieriai.

1917 m. pagimdė stebėtinai daug 
naujų milijonierių—viso 7,925.

AMERIKONAI UŽMUŠĖ
12 MEXIKONU.

Indio, Texas. Mcxikoniski va
giliai užpuolė amerikonišką ka
valerijos patrolę netoli šio miesto. 
Vienas amerikonas tapo sužeistas.

Amerikonai kareiviai tuoj aus 
perėjo ruibežių, pradėjo šaudyti ir 
užmušė 12 mexikonu. Vagilių 
triobėsiai sudeginti.

GAVO 10 METŲ KALĖJIMO.
Seattle, P-lc Elizobeth Olive- 

rau, kuri prisipažino anarchiste, 
už peržengimą teisių, tapo nuteis
ta 10 metų kalėjimai! į Canon City, 
Colo.

SAKO KARĖS LAIMĖJIMAS 
PRIKLAUSO NUO ŪKININ

KŲ.
Jos, O. Cotton, kalbėdamas Na

tional Swine Growers Associotion 
susirinkime, pasakė, kad nors ūki
ninkai šios karės nepradėjo*, vie
nok jos laimėjimas nuo jų pri
klauso.

SUKAKTUVĖS ILLINOIS.
Springfield, Ill, Gruodžio 3 d. 

buvo Devynios-dešimts devynių 
metų sukaktuvės nuo laiko, kuo
met Illinois, pastojo valstija.

Kalbėtojais buvo ‘trį's buvę gu
bernatoriai valstijos Illinois. Illi
nois valstija yra davusi Suvieny
toms Valstijoms du iš garsiau
sių pasaulyje vyrų—Adrahomą 
Lincoln ir Grant.

Jau rengiamasi visoj valstijoj 
prie apvaikščiojimo šimtmetinių 
sukaktuvių ateinantį metą. Orga
nizuojami komitetai įvairių pra
mogų parengimui.

LIETUVAI TRŪKSTA
MAISTO.

Amsterdam, grudžio 2 d. — 
Laike posėdžio reichstago vy
riausios komisijas petnyčįoj, len
kų deputatas Saydo apreiškė 
maisto trukumą tarp lietuvių, ir 
pasakė, l^ad mirti n ūmias pasidi
dino.

■ S VISUS,
|| Rytinė Afrika visai apvalyta 

nuo vokiečių. Paskutiniai jų ka
reiviai tapo sumušti. Maža jų da
lis randasi Portugalijos kolioni- 
jcj. Bet, sakoma, rengiamasi ir sū 
jais pasielgti, kaip reikiant.

Nustojus rytinės Afrikos, Vo
kietija neteko visų kolionijų. Iš
viso buvo* t,oooA>oo ketv. mylių 
su 14,000,000 gyventojų, kurių 
tarpe radosi 25,000 baltųjų.

|| Žydų informacijos biuras Ha
goj praneša, buk žydai apleidžia 
Jeruzolimą.

■ 1 T——

|| Sulyg ofieįalio pranešimo pa
sirodo, kad kanadiečiai išpirko 
bondsų “Victory Loan” už 
$300,000,000 s u v i i 5u m.

|| Presidio, Texas. Laike mū
šio Suv. Valstijų raitelių ir mex- 
ikonų vagių, vienas amerikonas 
tapo užmuštas, o kitas sužeistas.

|| Londonas. IŠ Zurich, Švei
carijoj/ paleista paskalas, buk 

,buvęs canąs .Nikalojus yra pabė
gęs iš Tobolsk, kur jisai buvo 
laikomas kaliniu. Sakoma, buk 
jisai dasiekęs Japonijos.

|| Tūlas Kart Walter keletą 
kartų apvogė kaizerio ramus. 
Wilhclmshohe, Išviso pavogė $25, 
000 vertės brangenybių. Aštuo
nis kartus jisai “lankėsi” kaizerio 
namuose. Vagis keletą dalyk# 
pardavė krautuvninkui. Vieną iš 
jų pažino kaipo kaizerio, ir tapo 
suareštuotas.

|| Amerikos gen. Pershing 
turėjo konferenciją su Viscount 
No>rtchliffe.

|| Vokietijos garsus amunicijos 
dirbėjai, Krupp, atidarė savo 
■skyrių Lucerne. Bus dirbamos 
’kanuolės, šautuvai ir kitos ka
riškos reikmehįs. Jau nupirkta 
keletas painų ir daug žemės Lu
cerne. šešiasdešimts keturi pri
tyrę darbininkai ir 300 kitų at
važiuoja į naują fabriką dirbti. 

|| Chiwjoj.dlSukilimai progre
suoja Yang-Tse-Kiiatng provin
cijoj. Sukilėliai Hu-Nau pro
vincijoj žada;įtraukti HauKow 
linkui. rGenU Wainig 'Shi-Okeu 
yra įvardinta® p'remieru. Ma
noma, kad jo‘deabinetas bus tik 
laikinas. " . —

Jau Išėjo iš Spaudos
Indomiai’Aa Lietuvių Kalboje Apysaka ‘‘VĖLIAVOS AKY- Į 

. Kas geidžia puikios knygos, pasiskubinkite su f 
j “Lietuvos” Admin., B14 W. 33i‘d §t., Chicago !•

VAIZBOJ 
relka’^v

POLITIŠKOS ŽINIOS.
(Tąsa nuo 2-ro pusi).

diausinės per' atstovus nuverstos 
I\ e ren sk i o v a 1 d ž i o s ”.

Vadinasi, kaimiečių kongresas, 
matomai, taipgi užsinuodino bol- 
ševikizmu.

Maža butų šaukti ir reikalauti 
laisvos Lietuvos, jeigu, apart to, 
lietuviai nemokėtų valdyti ir 
tvarkyti savo šalies reikalui

Nekurie taip ir mano, kad lie
tuviai daugiaus nieko nedaro, 
kaip tik apie laisvę ūkauja.

Tas, tač’aus, yra netiesa. Net 
iy ^tokiose sunkiose karės aplin
kybėse lietuviai rengiasi prie 
rimto darbo, kuris jų laukia Lie
tuvoje.

Žemiaus tilpusis straipssis liu
dija, kaip rimtai svarstoma vie
nas iš svarbiausių Lietuvos klau
simų. Šio klausimo išrišimui Pet
rograde jau susitvėrė tam tikra 
organizacija vardu “Lietuvos Že
mes Reikalų Sąjunga,” arba Ag- 
rarių Reformų Lyga”. “Santaro
je” žemės klausimas svarstomas 
sekančiame straipsnyje:*

Adenas didžiausių dalykų mu
sų tautos gyvenime, tai žemės 
dalykas. Žeme—musų tautos pa
matas ir jei tas pamatas pradė
tų irti ir slysti iš po kojų, tai 
jaunutei musų kultūrai ir silpnai 
pramonei gręstų baisus pavojus. 
—pavojus mirties; ir iš tikrųjų.1 
Ar daug mažosios Lietuvos te
beliko? Ar yra ten tiek tautos 
susipratimo, kiek Lietuvoje Di
džioje. Ten to nėra. Švelnus vo
kiečių politikos voratinklis slopi
no amžiais tautos susipratimą, 
ėmė iš Prūsų lietuvių jų gyvena
mas žemes. Taip pamažu nyko 
užsieniuose lietuviai, taip jų bočių 
gyventa žeme plaukė nejusčio- 
mis į vokiečių rankas.

Prieš karę kirviu tašyta Rusi
jos politika Didžioje Lietuvoje 
buvo nukreij ta į visokeriopą Lie
tuvos surusinimą. Despotiškas 
Lietuvos slėgimas, barbariškas 
spaudos uždraudimas ir galop 
Lietuvos nusigyvenusiu dvariniių 
kų žemių per valstiečių Banką 
supirkimas, ir rusams kolionis 
tams jų dalijimas,—-žodžių, per 
pusantro šimto metų Rusų vy
riausybės buvo stengiamasi, ypač 
po nelemtųjų 1863 metų, padary
ti Lietuva “istinno russkim kra- 
jem”.

Bet jau nuo 1904—05 m. bar- 
bariškai-despotiškos Rusų valsti
jos Lietuvai uždėti pančiai ėmė 
pamaželi trukti,. Lietuva jau šiel<į" 
tiek galėjo atsikvėpti ir Lietu
vos dvarų kolion i žavingas nebur 
vo taip jau pavojingas. Mažesnes 
‘kultūros Ikolionistai negalėdavo 
pądaryti įtakos į musų tautą, bet 
atbulai: išmokdavo musų kalbą, 
pasisavindavo musų papročius ir 
anskritai savindavosi lietuviu 
dvasios turtus, kartais net su- 
lietuvėdavo.

Bet ar šiaip, ar taip į Lietuvos 
žemių kolionizavimą negalėjome 
ramiai žiūrėti, matydami musų 
brolius bežemius ir mažažemius, 
skurdo ir nuskaudų priverstus 
keliauti j užsienius ir ten j ieško
tis sau kąsnio duonos. Tylėti ne
galėjome ir štai Valstybės Du
rnoje pakelia savo balsą musų 
atstovai.

Vokiečių plianai.
Da1'ar dalykai virto kitaip. 

Lietuva tapo vokiečių užimta. 
Dar prieš užimdami Lietuvą vo
kiečiai aiškiai buvo nustatę savo 
politikos platformą musų šalyje. 
Valstybės žemės ir didieji dva
rai turėjo būti vokiečių kolioni- 
zuoti. Toliau, kad ištraukus ne- 
jusčiomis žemes iš smulkių sa
vininkų ūkininkų, buvo manyta 
paskelbti Lietuvos žemės valsty
bės nuosavybę.

Teisybė, vokiečiai nudegė na
gus, radę lietuvių pasipriešinimą, 
ir laikinai nuleido rankas; bet jie 
nemetė ir nemes savo politikos 
bei svajonių apie musų turtus, 
jei 'žiauraus likimo busime pri
versti su jais reikalų turėti. Vo
kiečiai kėsinasi musų šalį už
grobti, bet nesnaudžia ir ne- 
snaus ateityje ųųmetusi despo
tizmo rubus laisva Rusija. Štai 
Rusijos Laikinosios valdžios nu
tarimu digte išdygo Lietuvoje 
Žemietijų savivaldybes, o tuo tar
pu musų bą|so laikinoji valdžii 
neklausė ir nęžįnpjp. M

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, Ill., the 5th day of December, 
1917, as required by the act of October -6; 
1917.

GEN. DUKHONIN UŽMUŠĖ.
Petrogradas, gruodžio 4 d.— 

Rusų kariškas ofisas šiądien ofici- 
liai pranešė, kad gen. Dukhonin, 
kuris buvo vyriausiu vadu rusiš
kų armijų po nuvertimui Keren
skio valdžios, tapo numestas nuo 
traukinio ir užmuštas po to, kaip1 
Krylenko, bolševikų vyriausis va-1 
das, užgriebė miestą Mohilevą. | 
Pranešimas sako, kad tas buvo 
“pasekme lynčo įstatymo” kas i 
reiškia, kad gen. Dukhoniną, ku- 
ris atsisakė klausyti Krylenkos ir 
derėtis su vokiečiais, bolševikų 
gauja tiesiog užmušė.

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, Ill., the 5th day of December, 
1917, as required by the act of October 6: 
1917.

SUTRAUKA KARIŠKŲ ŽINIŲ.
Ant italų fronto vokiečiai galu

tinai tapo sulaikyti išilgai Piave 
"Upės ir vokiečiai liovėsi darę ata- 
,kus.

Už tai ant vakarų fronto, ties 
Cambrai, kur anglai įgijo didelį 
laimėjimą, vokiečiai padarė didelį 
kontr-ataką, laike kurio keliose 
yietose laikinai atmušė anglus ir 
užgriebė apie 6,000 jų nelaisvėn. 
Anglai vienok tuojaus atsigriebė. 
'Labai žiaurus mūšiai ties Cambrai 
eina be paliovos.

Amerikoniška kariumenė daly
vavo šiuose mūšiuose ir keletas 
amerikonų krito.

Rusijos chaosas po senovei vieš
patauja. Po Kaukazo ir Siberi- 
jos, dabar Krymas apsiskelbė ne- 
priguhninga nuo Rusijos respubli
ka.

Gen. Koledinas su kazokais pa
ėmė miestą Rostovą ant Dono ir, 
sakoma, grąsina Maskvai.

Bolševikai pradėjo tarybas su 
vokiečiais. Pirmas susitikimas at
sibuvo Lietuvos miestelyj Kuko- 
riškiuose, ant geležinkelio tarp 
Vilniaus ir Dvinsko. Tarybos gi 
pradėta vesti Lietuvių Brastoj.

Lenino-Trockio gauja, uždarius 
laikraščius, mėgina savo delegatus 
išrinkti į Steigiamąjį Susivažia- 
viiųą; kareiviams buvo dalinaipi 
tik bolševikų baliotai. Nękuriuose 
miestuose matyt, kad kadetų par
tija yra stipri.

Žemes Klausimas Lietuvoje
, t a*

Kišasi kur neteik.
įsteigiamojo pasirinkimo aky- 

vaizdoję Rusija uoliai ruošiasi 
prie žemės dalyko nusprendimo, 
o tame steigiamajame susirinki
me rusų norima tarti žodis ir 
apie Lietuvos žemės.

Ir vokiečiai, ir rusai, ir lenką? 
neužmiršta musų šalies ir nori to- 
liaus tęsti visokios savos politikos 
bandymas musų tėvynėje, o tuo 
tarpu, męs nič nieko, 4arj>a mažai 
tedirbame. Męs turime pratinti 
akis, stodami Lietuvai laisvės ko
voti ir parodyti ^globėjams”, kad 
jie kišasi ten, kur jiems nevieta.

Męs turime patįs kuogreičiau- 
siai pradėti rūpintis savo reiki- 
la's, jei norime būti laisvi; turime 
|kuo greičiausiai apreikšti, kad 
męs sugebėsime Lietuvą—Valsty
be tvarkyti; turime gaminti ram* 
sčius tai laisvei, kurią manome iš- 
kariauti, arba gaminti tą griau
namą jiegą, kurios padedami ženg
sime kasdien pirmyn prie Lietu
vos laisvės, ardydami “globėjų** 
plianus.

Gyviausias musų tautos klau
simas yra žemės ukio-ekonomijos 
klausimas.

1905—6 metais musų visuome
nės gyvenimas, gyviaus apsireiškęs 
spaudą įgi jus ir pradėjus bruzdėti i 
sa visos Rusijos gyvenimu, Šį 
klausimą užkliudė, bet tiktai teori
joje. Įvairių partijų programuoše 
buvo pažymėti tiktai bendri ruo
žai kelti agrarinei reformai.

Išrisimas žemės klausimo—svar* 
bus.

Dabar gi, kilus revoliucijai ir 
jai laimėjus, kada gyvenimas pra
dėjo dar smarkiaus virti, negu bu
vo 1905—6 metais, daug aiškiaus 
apsibrėžė, iškilo sykiu su kitais 
pamatiniais valstybės dalykais ir 
žemės ukio-ekonomi jos dalykas. 
Bet visgi reikia pažinti, kad ir 
dabar musu visuomenė nėra tuo c
reikalu, toli nužengusi ir plačiaus 
programos ribų svarstyti ^nebando.

Anais laikais 1905—6 metais 
žemės klausimas nebuvo tiek sku
bus, kaip gyvenimas jį stato da-

‘T**”1 ""

bar. Anais laikais šis ^ klausimas 
apgaubtas politikos revoliacijinėmis 
idėjomis pasiliko ligi 191/ metų, 
ligi didžiosios Rusijos Revoliuci
jos, nes nebuvo progos io *’ • 
jų sryties perkelti
veninio s rytį.

Dabar tas lan 
Politikos ir piliet 
kunijusi gyvenime, 
klausimą nuo politikos ig 
lo ir pastatė jį eilėn svarbiausi 
ueatidėtimi klausimų. Tos progrr 
minės 1905—6 metų idėjos ir a; 
sireiškusios dabar 1917 meta 
turi būti apvilktas reales tiki
mos rubais.

Todėl prieš tat turi būti jos 
plačiai persvarstytos, ištirtos, kiek 
gyvenime jos galės būti kunija
luos, turint omenyje plačiųjų žmo
nių sluogsnių išsilavinimą, jų pri
augimą prie tos, ar kitos visuo
menės tvarkos, atjautimą visuo
menės idėjų ir 1.1.

Aišku, mums reikia .plačiai ištir
ti tai, ko musų šalies gyvenimas 
reikalauja tuojaus dabar ir ko tel
ks lau ja atidėti tolimesniam laikui 
Svarbumas ir platumas šio klau
simo visiems aiškus. Šis klausimas 
negali būti kurios partijos rybo- 
se, jis reikia kelti iš siaurų .par
tijos ginčų į tokią viešojo gyve
nimo platformą, kurioje galėtų su
siėję partijų nesuvaržytos gyviau
sios tautos jiegos tarti šį klausi
mą, aiškinti, šviesti iš visų pusių, 
ir tuo rengti savitą medžiagą dei 
savito demokratingo jo išrišimo.

Kad žemės nauda butų kupdi- 
didžiausia.

Žemės ukio-ekonomi j os refer 
mos musų krašte ašimi turi ’ 
darbo normos ūkis. Todėl, ž 
nėms, kurie galės geriaus garan
tuoti tinkamesni dirvos išnaudo
jimą, turėtų būti atiduotos mtis 
tėvynės žemės, kiek leis aplink) 
•bes, bei bendri ekonominiai vaisi 
biniai išrokavimai.

Bet kaip tos žemės, kokiu 1 
du ir kokiomis sąligomis turi ■ 
ti atiduotos darbo žmonėms, 1 
nuo to nenukentėtų, nežlųgtų uk 
intensyvumas, žemės kultūra, 1 
butų tormo-zas tinkamam din 
išnaudojimui .ir naujų išradi 
pritaikinimui, ūkio našumo pa
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kai kulkasvaidžiu šaudo klausimais į registrant^.
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Curtis Bay, Mich.
- = Juozas Gaižutis, pirm.

. Tuoj aus matyti, ko yra 
musų socialistai.
Korporacijos Šerininkas.

*

nori gyventi.
vadai visuomet kitus šmeiž- 
visaip, vienok tarp jų nieko 
atsitikę. Dabar-gi pažiūrėki- 

nuveiktus'’

PRANEŠIMAS.
EAST CHICAGO, IND.
4. D. susirinkimas. Tėvy

“ Vietinė S.L.A. 160-ta kp, žj 
savo susirinkime nutarė mokėti 3 
po 50c. į metus nuo kiekvieno 3 
nario įsteigimui Prieglaudos Na- 
mo. Pavyzdingas darbas.

reikalui, liet reikalas atidėtas iki 
ateinančiam susirinkimui, kuomet 
bus sustatyta rezoliucija seimui. 
Rezoliucijos komisijon inė-jo: A.

®® h/i«wfc->

>m»*

LIETUVOJ MJERIKūii.
m*

IS ROCHESTER, N. Y.
Naūja "WW^opa. TMD. 

kuopos vei

■1 ’

r- f p įas.V La
nėj, 'naujai 
kuopa sti- 

ĮSŲ^prog’ramu, sū
dą inų

susitvėrusi 
rengė < * •••-
sidedančiu iš perstatymo, 
,.ir prakalbos.

Lošimas ir dainos graž 
si sekė.

Kun. J. Kasakaitis sak 
kalbą, paaiškindamas apie vyčių 
organizaciją. Kalbėtojas priro
dinėjo, buk vyčiai daug gero 
lietuvių tautai padaro. .1 
apie jaunimo paklydimą 
žabangose.

“Laisvamaniai,” — sako kalbė
tojas, “irgi nekaip auklėja savo 
jaunimą”. Kliuvo ir “Vien. 
Liet” už patalpinimą straipsnio 
“400” metų sukaktuvės Liute- 
rizmo"; girdi, koks ten bendra
darbis net su ašaroms

mi

kli

Apie protestą prieš L. C. K. 
buvo diskusuojama—ar turės ko
kią nors vertę: Po apsvarstymui 
galų-gale nutarta rašyti protestą.

Svarstyta ,apie reikalingumą 
Visuotino Amerikos Lietuvių Sei
mo, kuriame gali but įvyktų srio- 
vių susivienijimas, j r, ginčus pra
šalinus, butų galima veikti iš
vien reikale badaujančių brolių 
ir Lietuvos neprigulmybes. ‘

Seimas turi but šaukiamas vi
durinėse valstijose, ar Detroit, 
Mieli., Cleveland, Ohio, Pittsburg, 
Ta.—-Ikad butų galima delegatams 
suvažiuoti iš visų kolionijų.

Notrėta išrinkti delegatą tam

limui; kad nuo to nenukentėjų 
žemdirbių ir visos Lietuvos inte
resai? Turime ištirti dideliu' ūkio v 
dvarų privalumus Lietuvoje, smul
kaus ūkio trukumus; turime nu
šviesti bešališkai, koksai ūkis iš 
kultūros ir ekonomijos žvilgsnio 
yra geriausias Lietuvoje ir t. t.

Agrarines reformos įvedimas 
reikalauja aiškaus pliano ir tinka
mo prisiruošimo. Reikalinga pir
miausia turėti rankose statistiką, 
istorinės ir ekonominės žinios. Rei
kalinga žinoti 
yra tinkamų 
ūkio kultūrai; 
žemės, miško, 
kiek
dvarininkams, valdžiai, 
kams, miestams ir t. t. 
via užstatytų žemių pr 
siu) ; 4) kiek yra iš viso gyvento
jų Lietuvoje, kiek miestelėnų, kiek' 
valstiečių, kiek mažažemių ir val
stiečių bežemių ir kitos žinios, be 
’’t/rių negalįma išrišti taip svar
bių žemės klausimų.

1) kiek Lietuvoje 
ir netikusių žemių 
kiek yra dirbamos 
pievų, ganyklų ; 2) j 

žemių priguli

sijoje, organizacija Tautos Ta- 
rvba iširo. . . žuvo. Jos vietą kol 
kas neužėmė kita. Toksai .apsi
reiškimas lietuviams, norintiems 
būti organizuota tauta, didelė

cialistan' “apšvietą” parode, tai 
puikiau nereikia. Subatoj, gruo
džio 2 d. Draugystės S. D. L., 
prie kurios tiedu “draugai” pri
gulėjo, turėjo savo vakarą-balių. 
“Draugai” socialistai parėjo namo, 
susiėmė visus daiktus (namiškiai, 
žinoma buvo, baliuje) ir iš nakties 
prapuolė, nežinia • kur. “Pasiėmė” 
su savim ir pinigų. Išplėšė namiš
kės merginos baksą ir išsiėmė 
$20.00; antro “draugo” socialis
to paėmė apie $70.00. Pažiūrėsime 
toliaus kaip jiems seksis. Ir darbą 
atliko vietiniai vadai.

Apvogta mergelė—ir socialiste. 
Visuomet užtardavo socialistus, 
buk jie teisingi ir tikri. Dabar- 
gi pati jirisi'pažino, kad iš kitų 
gero
Tie 

dci v o 
nėra

Scranton, Pa.
Daktarienė L. Šliu 

gavo pakvietimą važiuoti į Danį- 
ją prie Lietuvių Skyriam, Ra 
donoj o Kryžiaus.

Georgetown, Ill

— Darbai čionai eina gana gc 
rai. Kasyklose ‘beveik visi dirba. 
Dabartiniu laiku gerai uždirba* 
ma. Nekurie po $100. į 2 
vaite s uždirba.

vie«
tau*

šautas savo smuklėje. Velionis^ 
buvo laibai mylimas žmogus. La<jj 
bai prielankus savo tautiečiams. .1

d iotas.
1 3 u v o p al< eitas klausimas reik a- 

le sutvėrimo ant vietos politiško 
fondo. Susirinkusieji matė reika
lingumą tai padaryti l>e atidėlio
jimo. Daugelis tuojau norėjo dė
ti savo aukas, ir šaukė a t karto
tinai, kad pradėjus darbą ant vie
tos. Bet kas-žin dėl kokios prie
žasties prakalbų vedėjas atidėjo 
ant toliaus tok j svarbu dalyką.

savo spaustuvėj spausdinan
ti kokį ten laikraštpalaikį ųAtgi- 
mimas,” leidžiamą kolkio ten save 
pasi vadinusio vyskupu. Jį 
chesterio garsus tautininkas 
davinėjąs po 10c.

Taip laisvamaniams rupi 
Įėjimas jaunimo, anot kalbėtojo. 
O vyčiai, esą, 'naudingi tautai ir

susirinkimas įvyks gruodžio 9 d. 
š. m. 2-ra vai. po pietų. K. G'ri’k-Tiesa 

de pirmutinės 
partijų 
bildu 
Gerai, 
siasi ?

Hi'k-
IŠ SIOUX CITY, IA.

X

Aire gerai lietuviškai lošia.

cot a ve.
Taigi, draugai, kurie tiktai ga

lite, ateikite į minėtą susirinkimą,

Waterbury, Conn.

“Teat. Dr-ja “Aušra” scenoje 
statė komediją “Piršlybos.” 
kalas negeria usiai nusisekė, 
likos prisirinko apie 400.

Pub

Abelnai, čionykščiai vyčiai yra1 ele- kada reikia pasisd<ubinti:
10 ap- tęsimas gimdo išmėtytose 
mums joje lietuvių kolionijose 1 
svajo- kėjimą buvusiu centru Petį 

politinio gyvenimo.” o atskirti silpnesnės dvasios asine* | Lapkričio 25 
ukrainiečiai, nieko nys kartais gali, matydami, kad kuopa parengė 

ir nežinodami ryto- lietuvių nieko nedirbama, prisišlie* 18'erb- Šerno, nuo 
sutvarkvti savo tė-;ti prie kitų tautų. Tai baisu ir •pasiuntė Centrini 

Ivo pamargintas’ 
ir dainelėmis. '

Laike užkandžių ■ buvo pra
kalbų ir eilių. ’’

P-as P. Petronis1, atidaryda
mas programą, plačiai paaiškino 
tikslą to vakaro, a-belnais mo
žiais nupiešė musų raštininkus. 
Antras kalbčtęųps ,p. K. J. Se
maška 'kalbėjo apie literatūros 
naudingumą.

P-as K. A. /Šilanskas kalbėjo 
apie Lietuvos LMtstatymo Ben
drovę; ragino pirgti Šerus, spies-

sinaudoti priešingi mums 
mentai musu nenaudai. Šių

akis, sakydami : 
jate savito

Suomiai, 
nelaukdami 
jaus, skuba

Jie, \ i c toj buvusių 
netikusiu 

valstiečiams, Įkuria
; i

ir

t-;

j SIJOS 
rėty 
vien

Reikalinga bus statistika. . . 
d'ikru statistikos žinių mes da- v v v

teks tenkintis tomis 
galima gauti Ru-

kitų tautų. Tai baisu
I nejauku. .. O, kada gi juodi de* j 

• , besiai išsisklaidys nuo lietuvių pa* jų . .v .dangės ir męs išvysime gryną 
melsvą dangų—laisvą laimingą 
Lietuvą?!..

lai traukitės, baikite derybas 
ir prie darbo,
g: eit reikia kokio galo.

Provincinėse lietuvių kolionijo 
se. kur partijų platformos ne taip 

prasidėjo pozityvus dar* 
d'autos

laikraščiuose jau pasiro
žini! tės, kad tarp 

prasidėjo derybos kokiu 
sudaryti Tautos Taryba, 
bet kodėl ilgai tai visa tę- 
Juk gyvename tokiu laiku, 

toksai
Rusi-1*“01’ vaikinai; priklauso prie tau- 

naši t i* Bškų organizacijų. Linkėtina 
imu ant toliaus. 
d. TAI D. 5 2-ra 
vakarėlį, naudai 
kurio visą pelną 

Vakarėlis b ti
so k i ais, žaislais

ko vakarėlis Šv. Kazimiero Para
pijos mokinių. Programas susidė-

nes lokiais laikais

Vakaro vedėjas, p. J. Raumas, 
atidarydamas -programą, prakalbė
jo keletą žodžių j r perstatė pro
gramą.

Pirmiausiai sulošta veikalas “Be 
Šulo.” Lošimas nusisekė kuopui- 
kiausiai, ką parodė publikos delnų 
plojimas. Geriausiai lošė: V. Bir
žietis, inžinieriaus rolėje; A. 
Strazdas—Burbulio rolėj. Iš mer
gaičių geriausiai laše 
daitė—Marės

m as 'kasi in k mokesčių pakėlimo. 
Bus balsavimas. Taipgi nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti.

K, L. Kairis, T M. D. 127 kp.
Fin. Se'kret. 500 8 Bearing avė.

Easton, Pa.

“Lapkr. u d., atsibūvi.
kalbos. Kalbėtoju buvo p. Vitaitin 
iš New Yoko. Kalbėjo 
šelpos naudingumą ir

< Pv3

apie pa* 
Lietuvos

Papevaitė

oktnenis 
do apsisprendimo 
me.

Lenkai, nepasitenkindami cem-
tralių 'valstijų aktu del jos nepri
klausomybes, jieško daugiau. Pa- 
skučiausiame memorandume* Ga
licijos ir Silezijos social-demo 
k ratai aiškiai sak o:

—Męs, lenkai social-demokra 
tai, Internacionalo nariai, skelbia
me, kad reikalaujame laisvos, 

kad. tikrumą suprastu- neprigulmingos suvienytos Lcn-

įdaryti žemiu. ,gy- 
irto perrašymas. Kad

mem, kuris reikalingas valstybei 
sutvarkyti.

Uždaviniai prieš mus platus: 
dirbamos žemės, miškų ir 1.1, su
tvarkymas; vandenų, durpynų i* 
šiaip gamtos turtų išnaudojimas; 
ūkio apšvietimo klausimas, agra
rinės, finansinės pagalbos ūkinin
kams, darbo žmogių ūkininkų or
ganizavimas, kooperatyviai, ekono
miniai uždaviniai ir 1.1.

Žemes klausimas 
paliečia visus Lietuvos 
todėl, sprendžiant jį, 
atstumti tie, kuriems 
vos gerove.

Kam rupi Lietuvos 
-gerovė ir jos likimas tesiima dar
bo. Organizuoti darbo jėgos jau 
pradėtos.

platus ir jis 
sluogsnius; 
negali bu ei 
rupi Lietu-

Dabartinė Valanda ir Męs.
. Atidžiau pažvelgę į dabartinį 

, lietuvių * visuomenės gyvenimą, 
f/ rasime daug panašumų su ru- 
\ sais Jie vien kalba—męs taip- 
\ ; juose viešpatauja anarchi

ja—musų tarpe taippat skaidy
masis.

Gal nebūtų tai .nuostabu—męs 
gyvename Rusijoje ir, rasi, ne
galime atsispirti kasdieninių nuo- 
tikių įtakai. Bet tuomet kįla 
klausimas, kodėl kitos mažosios 
tautos, taippat esančios Rusijoje, 
tveria savo ateitį kitaip ir jų da
bartinis gyvenimas yra kitoks?

Jau tai viena, kad kaikurios 
uos tautos veikia kitaip, 
**ncai, rodo, kad jos nepasi- 

ilitinei rusų įtakai.
?nki mėnesiai, kaip pa- 
voliucijos obalsiai. Męs 
ganizuotis, spiestis, bet 

miusų nuveikta mažia.
bendra, svarbiausia 

iklnai gyvenančių Ru-

is, ar»net anksčiau, prieš Ru- 
steigiamąjj susirinkimą tu- 

ką nors realaus, tvirto, o ne 
tik teisę apsispręsti. Trum- 
s ak amt, jie deda kertinius

Tėvynės rūmui ir vyk- ginamos, 
j-yveni- bas>—ten jau sudaromos 

Tarybos. Smolenske ji
Man rodos, tokie i 

verčia tikėti, kad tis amatninkams j mažas grupe- 
tai P° karei Lietuvoje, lie-

‘bend* tuviai amerikiečiai padėtų atsta- 
bc/tyti sugriautą tėvynę. Dabar 

esanti proga lietuviams parodyti 
savo sumanumą.

Visų kalbos buvo įdomios ir 
inaudi n gos.

Po programui vėl sekė linksmi 
I šokiai.

Buvo renkamos 'aukos. Surink
ta $8.00. Dalis paskirta Lietuvos 
Nepriguilmybės Fondui, o kita 
dalis išleidimui Šerno ratų.

Tai pirmas toks draugiškas va-

liepos 22 dieną.
apsireišikimaai verčia tikėti 
jeigu bus norima sutaikinti, 
partijos sutars tą užburtą 
ra tašką”, suras—kas vienys,

kijos.
Tokiu savo reikalavimu jie ne-

Tokie apsireiškimai, kaip Smo 
lenskc, turėtų būti skatinančiu ak* 
stinu kitiems miestams susidaryti^ 
Tautos Tarybas.

Kuomet lietuviai bus susiorga* 
jiuzavę kiekviename

bijo sukelti prieš save galingus .lengviau tas organ 
vokiečius i'r tuo pačiu įgyti juo-;
sc baisius priešus. Jie drąsiai tiniai nesusipratimai 
reikalauja to, Tas kiekvienai tau-' 
tai priguli nuo amžių!

Lietuviai to nepadaro. Buvusia*

stivie* 
'ii'Vti ir išvengti netvarkos. Dabar* ' * .i lietuvių tarpe 
viešpatauja tik dėlto, kad jie stin* 
ga organizacijos.

Tad greičiau! Negalima laukt 
mc Lietuvių Seime, kaip bendra- tlles galime daug netekti, nustoti. .
me visų partijų, taip ir “maža | Busimos
jame , Lietuvos politinės ateities vien politinis tikslas. Man 
klausiniu pi įimtos rezoliucijos. Bet politinis Lietuvon 
tuo turbūt, ic pasitenkinta. Jeigu 
skelbiama, kad jos viena antrą pa*

Tauto-s Tarybos ne 
rodos, 

klausimas maž 
is 11* tik nutarimus 

reikia vykinti gyvenime.
Jei lietuviai tiek daug kalba, tai, 

, iš dalies dėlto, kad 
teritorijos, yra iš

laukia, ne* 
suomiams, 

realiai ru* 
joj esant, 
užtat Tau* 

Aš manau, kad tuo lietuviai neitos Taryba turėtų susijieškoti dar- 
laimės. Ti:k kaikuriems pasirodys ,bo. Jo yra begalės, 
keista, kad lietuviai, gyveną Rusi*

SoiiliO demok 1 a 11 j oms, ikuiios obal* man rodos 
sį, troškimą laisves prispaustos neturi * savo 
tautos sutiks prilankiai!

To nepadaryta.
patogesnių aplinkų
momento paskelbti:

tremti ir vis kažin ko 
Gal laukiama'pradeda... Gerai buvo 
bių, geresnio Į ukrainiečiams pradėti 
“Lietuviai rei* pintis ateitimi tėvynės, 
rigulmybės”. Lietuviams kas kita. Ir

dėl toki vakarai yra pageidauja
mi diažniau. Tokiuose vakarė
liuose žmogus jautiesi kaip be
esąs Lietuvoje per šienapjūtę, nes 
būrelis sustojęs ratu aplinkui už- 
traiuikia savo mylimas daineles.

Tuoj perbėga mintįs į laiką, 
ir /prisimena tos dainos, jau toli- 
toli praėjusios.

Tautiški vakarėliai atneša vien
taučiams naujas mintis, naują 
meilę prie tėvynes. Svečias.

Nellie King, vietinė airė, kuri yra 
verta pagyrimo. Būdama svetim
tautė, ji atsižymėjo kaip Gkra lie
tuvaitė. Ji parapijinėj mokykloj 
išmoko gražiai lietuvių kalbą ir 
raštą. P-le King turi puikią lie
tuvišką iškalbą ir dalyvauja lietu
vių scenoje gana dažnai.

Tai yra puikiausias pavyzdys 
ypatingai toms lietuvaitėms, ku
rios netik, kad negerbia lietuvys
tes, bet dar žemina, nenorėdamos 
tarp savęs lietuviškai kalbėti.
l’o lošimui K. Mockevičiukas 

padekliamavo “Paklausyk Tau
tieti.” -

Kleb. 
prakalbą

CICERO, ILL.
•nedel-dienj, gruodžio 2 
A. 194-tos kuopos lai

kytame susirinkime vėl buvo pa
keltas klausiniais reikale prisi
dėjimo prie “Amerikos Lietuvių 
•Darbininkų Tarybos,” bet keistai 
jiems nusisekė, nes šiame susi
rinkime du 'sykiui daugiau bal
savo priešingai ir tokiu bud u at
metė tą 'klausimą.

Stebėtinai nurodė, ’ pir
mą sykį buvo pakėlus tas klau
simas, apie du mėnesiu atgal, ir 
tapo atmesta, tai vienas “karšta- 
dušis” ketino pasikarti, nes, sako,

IS
laisvę.

Hartford, Conn.

==Šv. Cecilijos choras 
koncertą. Programas susidėjo iš 
dainų, muzikos, deklemacijų id 
prakalbų. Publikos: atsilankė apie 
500. .

Harnst^d, s

Jf

surengė

J. Gricius pasakė gražią 
iš žmoniųegyvenimo ii* 

juokingų atsitikimų, kas

Po prakalbai maži vaikeliai, 
do vaujant varg. J. Prakaičiui, 
ainavo “Tu esi, kaip kvietkelis,” 

kuri publikai labai patiko.
P-le V. Biržetaitė padekliamavo 

” Paskui p-lė O. Sin-

sū

«=■. čia Igiii.
nauskas su Marijona Petr<
Besilinksminant prisiminta 1 
sušelpimą badaujančių Lie \ 
Tam tikslui surinkta $i6.5< j

nuo ’karės. Vėliaus, tas “gud
ruolis” kur-tai dingo iš šio mies
telio.

S.L.A. kuopa gerai progresuoja 
ir daug narių priklauso. Kiek
-viename susirinkime prisirašo 
po keletą naujų narių. Minė
ta kuopai nutarė paremtį ir gar
bes mari L. Šerną. Išrinko ko-

nini viešo vakaro L. Šerno nau
dai ir dar yra manoma sušelpti 
finansiškai.

Kuopon priklauso šimtas na- 
J. Zauraitė.ri ų.

Akron, Ohio. •

«= Darbai gerai eina; 
pastaruoju laiku pusėtij 
liauja iš kitur, ypatingai
sylvanijos ir Massachusetts vate

ai atke
ls Penn-

ti jų

Cleveland, 
“TMD.

Ohio,

20-ta kp. savo susirin
kime nutarė parengti vakarą gerb« 
Šerno raštų leidimo naudai. Pa
girtinas darbas.

j*®

snaudė ir sapnavo apie neoriklatv 
somybę. . . Dabartės kur kas tiks
liau paskelbti jas pasauliui. Paskel
bus, patys lietuviai bus verčiami 
vykinti jas gyvenime, kas žinoma, 
suteiks daug praktinio darbo ir 
sušvelnins partijinius ginčus, užsi
puldinėjimus, polemikas... Nuo
stabu, kiek daug vietos lietuvių 
laikraščiai skiria asmeniniams gin
čams. .. Reikėtų to vengti ir, nie
ko nelankant, stvertis darbo.

Pirmiausia—tverti Tautos Ta
rybą. Musų visas partijas tegu 
vienys koks nors bendras tikslas. 
Tokiu kilniu dabar obalsiu gali bū
ti—’Laisva, laiminga Lietuva—jos 
išgelbėjimas. Juk, rodos, visos 
partijos, gal išskyrus maksimali* 
stus, kalbose sutinka su tuo obal
siu, bet darbais-to neapreiškia. 
Nejaugi tai taip sunku, neprieina
ma, kad vien tik kalbama ir ter 
Enamasi nuo darbo?..

Neužilgo bus Rusijos Steigia* 
masis Susirinkimas, kuriame bus 
rišamas tautų klausimas. Nėra abe
jones, kad kalbės apie lietuvius. 
Bet kokie vaisiai bus lietuviams, 
jei jie nieko savo klausimui iškelti

viams reiks susikirsti ne vien tik 
su rusais, bet ir kitomis kaimyne* 
aids tautomis—lenkais, gudais, 
'latviais, žydais?...*

jų atstovų kalbos, pateiktos sta
tistikos žinios gali mums padėti 
ir pakenkti. Tai priguli nuo pačių 
•musų.

Pirmomis revoliucijos dienomis 
sunku buvo išsisaugoti kalbų, obal* 
šių, bet -dabar jau laikas neatidė
liotino darbo. Tiesą Libknechtas 
pasakė: “vienas praktinio darbo 
žingsnis yra svarbesnis už tukstan 
tį programų”. Žodžiai neremiami 
darbais virsta beprasmiais, tuščiais 
ir dvelkia apatija.

Dasaitią.

IŠ MANCHESTER, N. H.
Prakalbos Tautos Fondo 49-to 

skyriaus. Lapkričio 11 d. čia 
buvo T.F. 49-to skyriaus prakal
bos. Kalbėtoju buvo tūlas A. 
Kniezis. T. F. skyrius, jausdamas 
trukumą aukų nukentėjusiems nuo 
karės, surengė prakalbas, idant 
sujudinus žmonių užkietėjusias 
širdis. Vienok, matyt, kalbėtojui 
tas mažai apėjo. Jis trumpai per
bėgo dabartinį Lietuvos ‘padėji
mą, o tolesnę kalbą pašventė pil
dė.mas nuodus ant {Lietuvių Cen- 
tralinio Komiteto; Amerikoje už 
neišleidimą į Lietuvą; aukų, su
rinktų Lietuvių Diendj. Kalbėto
jas piršo publikai rašyti protes
tus prieš L. C. K. A.;, kad grei- 

aukas badau j an-

“] 
kevičiutė, 6 metų mergaitė, pui
kiai sudainavo solo “Kur Bakūžė 
Samanota”. Pagirtina, kad tokia 
maža mergaitė gali taip puikiai 
dainuoti. Tai yra pavyzdys puikaus 
mergaitės išauklėjimo, už ką tėvai 
yra verti pagyrimo. Ta pati mer
gelė padeklemavo ir “Aš ėjau per 
kaimą.”

Kitos deklematorkos buvo se
kančios : A. Strazdaitė—“Ką Mal
čiau.” A. Mockevičiūtei—.“Karve
lėli.” '
Programą užbaigiant, sudainuo

ta keletas i puikių dainelių ir ant 
pat galo Lietuvos himną.

Po programui svečiai linksmino
si šokiais ir žaislais.

Abelnai paėmus, vakaras pada
re gerą įspūdį ant susirinkusių. 
Ypatingai p. J. IVakaitis vertas 
pagyrimo už tokį puikų mokinių 
išlavinimą. Koresp.

Zinios-Zineles.
Sheboygan, Wis.

(lietuvius į karliumenę. Išviso 
naujokų kareivių išvežta 77.

-tapo 
vai-

Binghampton, N. Y.
•“ Lapkričio mėnesyj 

įsteigta vakarinė mokykla 
kams. Mokinama dui vakarus į
sąvaitę lietuvių įkalbos ir rašymo. 
Mokyklą palaiko L.S.S. 3-čia 
kp. ir L.M.P.S. 23-čia kuopa.

: “ Nekurie vietos lietuviai už
siima vogimu iš vagonų, stovin
čių ant geležinkelio. Pastaruoju 
laiku pradėta kratos tarp 
tinių lietuvių, 
už kelis 
tavoro.

I,i etų vos Neprigulmybes Fondu?.. 
Kuopa turi apie 130 narių.
“Vietinė ALTS, kuopa veikia. 

Turi apie 100 narių. Prie kuopos 
yra ir “Varpo” choras, kuriame 
priklauso apie 30 vyrų.

Du Bois, Pa.

na didelis būrelis. Pusėtinai gir
tuokliauja ir mažai dirba lietu
viu naudai. Beveik visi dirba an
glių kasyklose. Darko sulygo' yra 
prastos

■K

■M

čiausiai išsiųstų 
tiems.

.Lapkričio’ 25 
tas tam t — 
Atsilankė gana 
Vietinis komitetas , 
skaitą nuo pradži- 
nukentėjusjemp nt. 
Pasirodė, kad surin’’ 
16 suma pinigtį-^sb

J d. tapo sušauk- 
reikalui) susirinkimas 

1 
augf publikos, 
perskaitė at - 
savo veikimo 
karės šelpti.

IŠ MELROSE PARK, ILL.
Musų socialistai. Vietiniai 

ocialistai “apšvietė” visą Melrose 
Park. Pas mus socialistai labai 
“šviečiasi.” Vieni “nuveikė” vie
nokį “darbą,’ kiti apsivogė, dar 
kiti čekius pradėjo dirbti. Vienas 
socialistas knygas <fsumaliavojo” 
ant $20.00 D.V.B. kuris turėjo 
gana "tnuibelio” iki išsisuko ir 
nemažai “aukų” “draugams” kaš
tavo.

kad jau “švieti/ 
kfir
60-

}

vie-
Kai kur rasta net 

šimtus doliarių įvairaus 
Keli vagiliai suareštuo- 
gėda, geda.

Montello, Mass.
“ Vietinis choras parengė 

puikų vakarėlį. Kalbėjo S. Mi
chel sonas. Choras sudainavo ke- 
,ietą gražių dainelių. Publikos 
prisirinko pusėtinai.

Berea, Ohio.
= Baldwin Wallace College 

mokykloj buvo parengtas M. Pe
trausko koncertas. Pats Petrau
skis negalėjo pribūti, tai prisi
ėjo pasiųsti kitus artistus. Kon
certas, vienok, gerai nusisekė. 
Publikai labai patiko, ką liudijo 
neperstojanti aplodismentai

Tamaqua, Pa.
“Mire Mag. Jasinskiene, 34 m 

amžiaus. Sirgo džiova. Paliko 2 
dukreles ir vyrą Adomą.
“Į kariumenę išvežta 2 lietu 

viai.
“Vietine SLA. kuopa nutari 

prisidėti su $10.00 auka gerb. J 
Šerno, dovanai.

Minersville, Pa.

=Nekurie vietos lietuviai dar 
vis -girtuokliauja ir tokiu savo 
darbu “augština” lietuviu vardą 
svetimtaučių akyse.

Baltimore, M. D.

“ Lapkričio 27 d. buvo apie 
4 coliai sniego.
“ Streiklaužiu prie Strauss 

Bros, buvo lietuvis A. P. su sa
vo moterim. Buvo ir kitų lietu
vių, kurie tuo papeiktinu da 
CKŽsiėmė.
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Apžvalga
True translation filed with the postmaster 

At Chicago, 111., the 5th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917

LIETUVOS NEPRIGULMY-
BE.

Hertling savo pirmoj prakalboj, 
laikytoj anądien reichstage, išsi
reiškė, kad Vokietija esą nesiprie
šins jeigu “buvusios Rusijos teri
torijos,” kaip lietuviai, leknkai ir 
Kuršas, nusistatys sau konstituci- 
jinę valdymosi formą, tinkamą

nieko negalėtų turėti prieš LšF. 
sumanymą, jeigu sumanytojai už
statytų fondui tinkamą kauciją, 
kuri apsaugotų fondą nuo galinių 
nuostolių. (

■Prie šitos progos dar pora žo
džiu delei Žemaitės raštų. V v

Šiem raštam, berods, nestokavo 
leidėjų. Anais metais Žemaitės sū
nūs, p. Zimantas, buvo 
išleidimui prenumeratą;

h liii Illi

tka gali ^p^keUbti Rusiją “prie
šingą šalim*’. Apie tai jau eina 
kalbos.

Jeigu tas atsitiktų, kokiam pa
dėjime atsidurtų tūkstančiai lie
tuvių amerikiečių, neturinčių pi
lietiškų popierų?

Kas tuomet laukia ir kas gims 
jų teises, kuomet jie butų pastaty
ti ant to paties laipsnio kaip ir

, vokiečiai-amerikiečiai ? Gal tivk- , 1
a* stanciai jų darbo netektų, tukstan- 
e" čiai galėtų pakliūti j lagerius etc. 
ė jTai yra vienas klausimas, kurio 

šomis ir darbą jau buvo prade- urišinlas i(. aprūpinimas yra vi
jęs. Tuometę lietuvy spaustuvės isiems «.pak<;Iiui-; kaip tautinm- 

taip klerikalui, taip spcia-

kad p. Leonas paėmė

T .eonas,
Tikėkimės, kad ji nesipriešins. 

Gi nesipriešins ji tada, kada bus 
priversta. Visa Vokietijos is
torija neparodo nei vieno atsitiki
mo, kad ji butų kokiai tautai su
teikusi nors kiek laisvės. Atpenč,

snaudėj a kitų tautų.
O vienok šiądien ji misi rodo lyg 

lietuvių draugu esanti. Juk fak
tas yra, kad Vokietija laike šios 
karės iškėlė Lietuvos klausimą ne
sulyginamai augščiau negu talki
ninkai.

atskirą tautą, o ne kaipo lenkų ša
ką, o Lietuvą kaipo šalį, o ne 
vien kaip Baltiko bevardę provin
ciją. Vokiečiai taipgi padarė aiškų 
rubežių, tarp lietuvių ir lenku 
kuomet talkininkų diplomatai, pa
siduodami gudriai lenkų propa
gandai, buvo palinkę žiūrėti į Lie
tuvą greičiaus kaipo į Lenkijos 
senobinę provinciją.

* Taip dalykams stovint, lietu
viams buvo baisiai sunku atsispir
ti prieš pagundą, kurią vokiečiai 
sugebiai jiems prieš akis statė ir 
dabar stato—pagundą skaityti vo
kiečius savo draugais,

Nežiūrint vienok to viso, lietu
viai nesidavė ir nesiduos pasigau
ti ant vokiškos meškerės. 
į*’ ,žino ko Vokietijos

* vertas — krauju aplieta
akis.i stovi pries jų

ų viltis ig>

Butu labai ge

ti pas nekurtas m tisu

but ų

savo su-

tajru

V len.
nepri-

AR SUTRUŠKINS?

tai militariška Vokietijos pajiega; kita koja 
traškėti, lūžti . Kaizeriuks pamatys, kad tas riešutys yra perkietas.

tuviai kareiviai padalytų tą pa
tį.

LIETUVA No. 49

j ji;
== Kariškoj stovykloj “Camp 

Devens,” JŲąss., "lietuviai., kaxei- 
vįąi sujaukė , s trinkimą su tiks
iu, kad sužinojus, kiek lietuyįy 
kareivių tenai yra. Septynios-

sirrnkimus laiko..

ls tiri r,

V ra kitas s u man v m as, kuriuo
manoma visus nužiūrėtus nciš-

, , . . . T Įtikimais svetimtaučius nubaustibuvo kreipęsis prie p. Leono su pa. _ . ... . . . ..
cum;;;™,, to mnk-n vtoj atem,inu pilietiškų popierų ir pa- (aivos socialistus-liaudininkus

su j<iiis, kaipo su piie- (Bulotos partiją) Rusijoj ir rašo: 
svetimtaučiais” (kaipo su

Tuomet

Žemaitės laidą.
Karės laiku su p. Leonu tinka-1 

irai susinešti nebuvo galima. Bu*- 
vo duota žinia p. Žimantui, pra- . . .... ... , , .. 1 . • išmintingu issisoknnu,šaut, kad jis tame reikale susi
neštų su savo motina, kuri tuomet 
rengėsi Amerikon atvykti. Po to 
apie šį reikalą jau neteko girdėti.

Taigi, jeigu ėjo apie Žemaitės 
rastų išleidimą, tai leidėjų buvo, 
ir L. Š. Fondui, berods, nebūtų 
reikalo statyti bizniavon rizikon 
diktos sumos pinigų. '

Jeigu manoma leisti visus Že
maitės raštus, tai tas atsieitų kele
to tūkstančiu; pagalios gi, turbūt, 
ir p.

valdžia, dėlei nekuriu ne- u
turi, ma

nei vienas

žinias be

“Kuomet buvo lietuvių sei
mas Petrograde, tuomet socia- 
listai-liaudininkai griežtai sto
vėjo už tai, kad nereikia tuom 
tarpu griežtai reikalauti Lie
tuvai- neprigulmvbės, nes tai.

Leonas turi prie

21
būti at
manoma

Leono apimtus rastus), tai iš to

lemiški Žemaitės straipsneliai, 
gaminti jau Amerikoj, didelės

sai nedaro.

vos šelpimui auka 
svarsčius, berods,

žodisĮ r;

los, bet ant laimėjusios Dė
ti jos.

štai kodėl lietuviai, nors už-

rr.v kaslink Lietuvos ateities, vis
gi yra užtektinai išmintingi, kad 
savo locnas mintis mintinti.

turi net ir legališką tiesą pa
našioji apyvarton aukas leisti.

' S PO AKIŲ, O MĘS 
h:NAS VAIKOME.

•ne
įtiko sumanymą 

šaukti naują visuotiną lietuvių 
s u si va ž i a v i m ą A m e r ik o j.

?Kurie

į tai žiuri.
klerikalų laikraščiai įtaria, kad 
šisai sumanymas paeina iš tau
tininkų partijos ir negražiai pri

•nekurie

lietuvių turėtų nukentėti, įvedus 
tokį įstatymą apie panaikinimą 
pdietiškų popierų, — ne todėl, 
kad jie butų neištikimais, bet to
dėl, kad atsirastų tokių, kurie
savo priešams Koją galėtų pakis
ti ° Ir čia lietuvių teisių nėra kam 
ginti.

retų nors jų civiles teises, jau 
nekalbant apie tai, kad jų tautiš
kumas yra ncapžiurėtas; pagelba, 
užuojauta nėra organizuota?

tai imu, paramos, organizuojasi. 
Jie mato, 'kad nuo savo tautos 
.vadų nieko negali sius i laukti, to-

išrišti galima tiktai koncentruotu 
darbu. Bet musų vadai ir par
tijos tik ūkanas gaudo, už teori
jas ir pranašystes ginčijasi. Dar-Į 
bo, kuris yra po nosim, nemato.! 
Ar dvvai todėl, kad pati liaudis
pradeda savimi rūpintis ir visuo
tinų seimų pradeda reikalauti?

ARBA PRIRODYKIT, ARBA 
— “ŠARAP”!...

aujienos” rašo:

Męs bandėme tam tikėti.
“Dabar gi, kuomet 'rusų vy- 

Lict.”

mą, kuris
S u o m i j a i n e p-r i k 1 a u,s o n 1 y b ė s,
siunčia užuojautą.

“Išeina, kad ką suomiai daro,

daro, tai vadinasi kontr-

liaudininkų elgimasis

Nedaug

v tenta s

—-Evans in Baltimore American.

turi ir musu

tauti klerikalai, tai tokios 
pulmvbės nei /nereikia.

ncpri-

dabiar
ar

Lietuvoje, Taįp bus, kaip žmo
nės panorės. •* Dabar gi reikia 
visiems 'rujniiTUs išgavimu 
tiškos laisvės į Lietuvai.

■poli-

kad
Kapsukas (buvusis “Kovos re
daktorius) ir kitas lietuvis-bol-

rogrado miesto “M derm o n ai s”

APIE PAJIEŠKOJIMUS

S e a 111 e, M’ a s h.—Gerb. 
dakcija: Norėčiau dasižinoti, 
galima paj ieškoti per laik 
“Lietuvą” žmonių, gyvenančių 
Kauno gub. < J. A. B.

MARGUMYNAI.
ui riją pasakyta. Rankose jis tu- 

T M rČio krepšį su keletu šimtų fran
kų, kuriuos jis buvo pasiėmęs su u z Pci~ v . •savim į skiepą.

| nutarė

ar i

vicsai išreikšt
M. J. Damijonaičiui ir 
Draugijai širdingą ačių 

viršminėtos draugijos 
knvgos “Kultūros Iš

.•>

ton j a .
Minėtai

ŽUVIŲ KRAUTUVĖJ.
Jaunas biznierius atidarė žuvių

knygų lietuvių Ii- “ “iuuji iv 
užemus ' te ra t liroje, kuri -duos lietuviamstuojaus iškabino ties 
Ameri-|a.5e]ną supratimą apie pasaulio J<rau1:uvč‘s dm imis. Ant iškabos 

kos lietuvių laikraštis neina į Lie- Ictiltura.
Patartina įsigyti kiekvienam 

lietuviui minėtą knygą, o ypa
tingai tiems', kurie negali skaityti 
angTškų knygų. Rast. S. J. J.

GIMINIŲ JIEškojIMAS. • 
Aš, Zigmantas Usnevičius, Kau-

T autuvą vokiečiams,

tavą ir todėl pajieškoti ten gyve
nančių giminių negalima. Kreip
kitės pas Lietuvos Atstatymo Ben
drovę (Lithuanian Development 
Corporation) 3ao Fifth avė., New

“ČIA ŠVIEŽIOS ŽUVIS 
PARDUODAMA”.

—Kam tu padėjai žodį “s’.’ic 
žos” ant savo iškabos? — už

ryti, nes Vokietija nieko

AUKOS IR ŽEMAITES 
RAŠTAI. I

Lietuvių laikraščiuose nemažai I 
kilo trukšmo delei sumanymo, ku
rį paskelbė socialistiškas Lietuvos 
šelpimo Fondas. j

Šisai

smukusią sriovę”.
savo nu-

reikaląvo pasiteisinimo iš “Nau
jienų” redakcijos delei kaiku- 
rių tilpusių .jose žinių ir straip
snių, kurių vertimus jai kas- 
žinkas parūpino. Viena žinia 
paimta iš vieno liepos mėnesio 
numerio.

užėmė Bulota —

ilgai bolševikai

nieko 
kaip

kreivai į tą -sumanymą žiuri ir 
. . * vieni jų yra tos pačios nuomones,
fondas pranešė, kad jis Į

Žemaitės raštus. Kiti laik -

S“1 mm v v 
tautiečiai

M n as .

'Taigi mums teisiu-, 
pranešta, kad tūli

KIBIRKSTĮS.
\ aujie-

(įkimšo gerai vieną

SENA SKOLA.
Chicago, 111. Gerb. 
ei ja: Aš paskolinau savo 
$150.00 jau bus aštuoni metai at
gal. Jokio rašto neturiu, nes pa
skolinau jam ant žodžio, kaip ge- 

i, o dabar jis nenori 
užsigina. Ar aš galiu 

jo tuos pinigus

n;\ gub., Šiaulių apskr., 'Triškių 
ibiestelio, pa j ieškau savo dėdžių: 
Antano ir 
ir

ris. — Juk pats neparduotam, jei
gu jos butų nesviežios. ar netc’-

draugui šiuo

Onos Bugailytės,

K ra u tu \ ninkaf 
Šviežio..,” pa

G or.

lašu, Peredat Usneviču.

atiduoti ir 
išreikalauti nuo 
per teismą?

—O, kam tu raštu 
bos, kad “parduodi”? — 
sė sekantis kostumeris. 
nedalini jų tiždyką?

K ra u tu vn i ūkas t u rė j o 
į bei pažįstamų. ,žinti kostumeriui teisybę

Juk

£

rastus ne

pasididžiuoti.

atkirto, kad Liet. Selp.Fondas iš
leisiantis Žemaitės raštus ir juos

skiri tam pačiam fondui,—vadi
nas, L.S.F. tuc/.n nori dar labiaus

dar dalykai ir stovi.

rasciai,
rikahj,
Lietuvos Šelpimo Fondas žmonių
sudėtas aukas naudoja raštų išlei-

pradėjo jiurodinėti, ikad

kad pirm negu padaryti galutiną 
žingsnį LŠF. gerai apsigalvos ir 
apsigalvojęs, mums rodosi, jis to 
nedarys—jeigu Žemaitės raštų

sako, kad nei su tautininkais nei

Bet ir apart jo yra ne vienas

todėl “nėr apie ką tartis”.
Bene įdomiausią ir didžiai kur

tai, kad tokiame seime, atmetus 
net politiškus klausimus, butų

kad išgavimas politiškos laisvės 
Lietuvai ir propaganda toj link
mėj yra pirmiau si s klausimas, 
kuris visoms partijoms privalo

kurie visoms .partijoms turėtų

Męs, apsipažinę su reikalu, ga-

kalų “Darbininke”, kur tikrina
ma, kad seimo esą negalima 
šaukti todėl, kad esą — šnipų, 
nuo kurių reik saugotis—tartum, 
vieši seimai butų 'kur nors daromi 
katakombose, arba prie užrakintų

jkad kilusis iš Rochcsterio, Bring- 
hamtono ir kitų kolionijų lietuvių 
sumanymas šaukti visuotiną sei
mą — nėra tautininkų partijos 
politikavimas, neigi jis yra jų 
partijos sumanymas, nors tokiu

žastimi, kurią paskelbė, būtent: 
padidinimu savo kapitalo.

Kad žmonės dėjo aukas ne raš
tų leidimui, bet Lietuvos šelpimui 
—to nei pats LŠF., nei socialis
tų laikraščiai neužginčys. Kad no
ras padidinti fondo kapitalą yrą 
nepeiktinas, tą ir socialistų prie
šai privalo pripažinti. Vienok LŠF. 
sumanymas turi tą nedateklių, kad 
jis yra paremtas ant spekuliaci
jos.

Ar leidimas raštų pinigais, su
rinktais iš aukų šelpimui nukentė
jusių, atneš laukiamą pelną—tai 
yra dar klausimas. Jis gali duo
ti pelną, galt duoti ir deficito. Jei
gu duotų pelno, 'tai jo negalima 
tikėtis greitai, nes knygų biznis 
nėra tekis biznis, kad neštų pelną 
antrytojaus. Jeigu butų deficitas 
fc-ko taipgi galima tikėtis, — tai' 

l^fondui jį atlygins? Niekas

tautiečius 
j ienos/ 
ir savo
me.

sykių reikalavome, 
uos” įvardintų tuos 
skundikus”. “Nau- 

kaip oisteris, užsičiaupė
šlykštaus įtarimo ueparė- 
Viršui i nė tas straipsnelis 

kad “Naujienos” siau 
priprastu padorumu šlykščiai tau
tiečius šmeižia. Jos vieni 
toj sako, kad “k a s ž i 1 
pačtui vertimus parūpino, 
kelių eilučių tvirtina, kac 
tautiečiai” jas skundė.

o po 
“tūli

nežino

vargiai
>|s * savo pinigus,

Kodėl 
ta darbą butinai tautininkams ? 

“Ateitis” rašė, ikad ji 
turi informacijų, jog “Naujie
nas” skundė patįs socialistai.

“Naujienos” savo įtarimus 
remtų prirodymais, įvare 
tuos meniamus tautiečius skundi
kus. Tb nepadarius, męs busi
me priversti pavadinti “Naujie
nas” tuo vardu, kokio jos nž-

pa-

poja ir laikas yra didis, kad jos

ĮVAIRUS PATĖMIJIMAI.

prclckcijų. 
paskaitytų

Užėjo vėl sezonas 
prakalbų, lekcijų ir 
Ar neatsirastų, kas 
storą lekciją musų
Jiems ji dabar reikalinga dau- 
giaus negu prastiems žmonėms.

* * 
sėdi sau 
institute

Leninas 
(Smolnyj) 
kia smalą v v

Smaliniame 
ir verda to-

didžiatisis
smalaviris.

* *
Nekurie laikraščiai bijosi 

suotino Seimo. Griekelių k rū
ką d

Pastarosios perversmės Rusi
joj grąsima privesti prie tokio da- 
Jykų stovio, ikad beveik kiekvieno 
amerikiečio lietuvio kailis gali 
būti paliestas. Bolševikams pa
darius taiką šit vdciečiąis, Aineri-'

rastis “Žvaigždute.”
Mani s dar neteko jo matyti, 

bet iš klerikalų laikraščių pra
nešimų matyt, kad jis yra tos 
pačios pakraipos. Leidžia ii “Ar-

išsispaviedot.
> i * *
sociadistai valdys* 

turės rojų”. Ir tei
Daugelis jau pakliuvo ro- 

jun pirlna negu patįs to norėjo.
* t *

Kaip kas jšnipus” ipas tauti
ninkus knišjdamas net sau šni-; 
pus nusitrins.

* *
Leninas,, norėdamas išsimainy-. 

ti ‘sau tą mažą čekį ant šimtoi 
nilijonų rublių, pamiršo* kad jis: 

depozito nėra padėjęs.
S*wiwiuiwiiiyj

nereiktu

<< tai

Dr

žmonės 
išėjo. .

Look out, 
gu Naujos A 
pradeda glost 
tai apsižiurę1.

b

sandariečiaf! Jei- 
•»lijos sandariečius 
i 4-i '’Naujienos** 
Naujos Anglijos,,

Turėto ^nureds

skolos nepaliudintos jokiu " raštu, 
gali būti išjieškotes tik per pirmus 
penkis metus; jeigu .turėtumėt 
raštelį—tai laikas yra iki 10 me
tų. Jūsų atsitikime vienok gali 
būti kitos aplinkybės, kurios gali 
jums pagelbėti. Velytum pasitei
rauti pas advokatą ir išpasakoti 
jam visą savo istoriją.

PATARIA ATSARGIEMS BU-

Cicero, III. Gerb. Redakcija:
Mačiau laikraščiuose, jog mano-

siems, kurie pasirodys neištikimais 
šiai šaliai, arba kalbės prieš val
džią, žada atimti pilietiškas po-

veliančiais šioj šalyj, t. y. kad 
gali juos suimti ir uždaryti į la
gerius, kaip belaisvius.

Pas mus pasitaiko tarp lietu
vių, kad tankiai žmogus norėda
mas pasirodyti “drąsiu”, pradeda 
blevyzgoti nei-šį nei-tą. Tegul šita 
žinia bus persergėjimu visiems, 
kad bereikalingai neblevyzgc*tų ir 
su jokiais kurstytojais neužsidėtų, 
nei prie jokių graugysčių, kurias 
'valdžia daboja, neprisidėtų, nes 
per tai žmonės gali bėdon pakliū
ti visai be reikalo..

Jonas.

PADĖKAVONfi.
Literatiška Draugija V. U. Vai

Aš, Paulina Baitienr, pajieškaj 
biolių Benedikto ir JonoMikalaus- 
kųir kitų giminių bei pažįstamų. Kosiumenui teisybę ir už- 
Jic patįs, ar kas apie juos žino, (tcPč žodį “parduodama’ pa- 
malonėkitc pranešti šiuo antrašu: Tikdamas ant iškabos t ktai “Čia

Miestelis Bolderaa, Liflendskoj Žuvįs.”
gub., Adomovskaja ulica. N 12, j —Matau naują iškabą turi — 

Baulina Baltis. ppatėmijo trečias kostumeris. —
 (Tik nesuprantu, kam įdėjai

PRANCŪZAS TRIS METUS anl iškabos žodį “Čia”. Juk ne- 
-parduodi jų kur kitur.SKLEPE.

Vienas iš neprasčiausių atsiti- 
i'kimų išėjo aikštėn, kuomet an- 
ig.lai užėmė pastaromis dienomis 
keletą miestelių Francuzijoj. 
Prancūzas- 35 metų amžiaus iš

masi nuo 
tą miestelį 
metu, v

Kadangi 
kareiviavimui 
kiečiai,

vokiečių, kurie laikė 
savo rankose nuo 1914

buvo tinkamo 
amžiaus, tai vo- 

užėmę kaimą, butų tuo- 
jatts nuvarę jį Vokietijon; jeigu
gi butų sugavę jį vėlįaus besi- 
slapstant, tai jam gręsė mirties 
bausmė. Bet vyras -nenorėjo 
skirtis nuo savo 'pačios ir kūdi
kio ir visą laiką išbuvo rusyj 
(skiepe). Mąitino jį jo žmona 
paslaptai.

Vokiški aficierai buvo apsisto
ję gyventi jo namuose, ir jis 
kasdien girdėdavo jų žingsnius,

bet vokiečiams niekuomet nepa
sisekė jo surasti.

Kuomet anglai įėjo misteliiT, 
franeuzo zhiona pirmiausia per
sitikrino, kad jie ištikro yra an
glai, o po to nubėgo namo ir 
išvedė iš skiepo savo vyrą, -ku
ris nuo rugpjūčio 1914 metų pir
mu sykiu vėl pamatė išlaukinį

‘ gyvenimą. ;
Fnancuzas išrodė sveikas, liet 

paraiso, Xnd., laikytame susirin-jo nervai buvo yi'sai sugedę; jis 
----  ------- s d.. viftnbaTšiainuolatai vedkė kuomet jo isto-kime Lankr.

ft

Krautuvninkas užtepė ir žod| 
“Čia”; ant iškabos pasiliko tik 
vienas žodis “Žuvis“.

Už valandėlės ateina naujas 
kostumeris ir sako:

—Aš •nematau, kam tau reika
linga ta iškaba “Žuvįs”, jeigy^ 
kiekvienas praeivis ir beto gali

NEI JAUNIKIS, NEI NAŠLYS.
Sykį pėtnyčios vakare atėjo pas 

vieną kleboną augštas vyras su 
užsakais. S

— Ar nežinai, kad aš užsakus 
piiimdinėju tik subatomis?—rimtai r

—Labai atsiprašau tėvelio— ta
rė vyras—aš gerai žinojau, tik su- 
batoj maniau važiuoti kiton para- 
pijon su užsakais.

—A-a, tai gerai—sutiko klebo 
ras ir pradėjo klausinėti poteru 

• —Na tai jau * užteks, poteri* 
moki. Dabar užrašysiu. Našlys esi

— Jaunikis?
— Ne teveli.::
—Tai kas gi tu esi, po 

pipkių—'klausinėjo nustebi 
bonas.

— Trupučiuką ženotas.
—-Ką tu kalbi?—žiūrė 

atkiš klebonas.
—Mano... mano žm<



o. 49 LIATUVA.

M Rašo D-ras J. Šliupas Apie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę.

“Y^lio Lietuvos Atstatymo Ben
drovei! Draugai, imkitės į darbą! 
Jūsų trusas atneš milžinišką nau
dą! Taip puikiai sumanymas tin
ka! Po karės pabaigai Bendrove 
turės labai platų lauką. O kad ir 
milijonus sudėtumet, nebus per

gausiu užsakymą ant 40.000 poni

Stebėtina, kad Lietuvoje daugiu,

ant Ventos buvo daug malūnų ir

čion Ir pelną ir pagodonę ir pa-’ 
varną.

Bet neturite miegoti! žydai tu
ri kapitalo nemaža ir nori užgrieb
ti atstatymo Lietuvos reikalą. Ir 
rusų miestų sąjunga šaukia kon
ferencijas sugriautųjų tautų at
statymo reikalais* ir nuo lietuvių 
nori išgauti žinias, kiek reikės ka*

Lietuviai spiriasi ir žinių neduo" 
da, pasitikėdami, kad patįs darys,

—.......Jla '

geresnę svetimtaučiams sudary
sime pTOg^ mt^ pavergti ir mu
sų kraštą išndildoti. Taigi di
delis jau Itiiikas* organizuotis į 
tvirtas amatų 1 ‘ft* prekybos 'ben
droves. 1 Eit

Yra žmdmių,^kurie neužjaučia 
tokiam ofjįanizaivimos darbui; 
jie turi saVus Argumentus,, bet 
tie argumeritai’'yra neapgalvoti. 
Pavyzdžiui, dabar 'besiorganizuo-

N^-

m o Bendrove 
išleido jau ir 
organo num cry j 
tymą. Ir reikia

nutarė išstoti ne tik iš Komiteto, <bet ir iš pačios draugijos narių 
skaitliaus. Vtsuomeniečiai gi {(socialistai demokratai) jų outspren* 
dimo nepalaikė ir draugijos pasiliko.

vėžyje; labai gerai sekasi žydui. 
Baisogaloje su pikliumi ir šiaip 
garinėmis mašinomis bematant. 
Šiaulių miesto pakraščiuose Mauša 
turėjo didėlį malūną su nafta va
romomis mašinomis; jis, kaip ir

sitvarkys, tai gal kablegramu pri-,^ltas z<v^as gaiši c palydėjo
siųsiu tų .užsakymą Bendrovės ran-("lah'nus> ir P“ tam (lar geresmus 
kosna. Bet gavę užsakymą, mėgiiv, 
kite atlikti kaip* geriausiai galima. 
Ponas R. Karuža savo užmanymu 
prisitarnavo Lietuvai (langiaus, ne

nių supirkdavo ir maldavo pardavi- 
111 imli. Ir tartokai kaip kur buvo žydų 

rankose, didelis buvo Rubinšteino 
rankose. Ei, Broliai Pasirūpinkite

Gaila, kad,čion neatvykau pe*f . . ... " J.. _ statyti pasirūpinkite, nes čion yra
jo termometrų ir bučiau galėjęs 

i iii jonais rublių 
jau per vėlu.

nesą ažuot ja’
1 )abar

ningiaus apsiversti juos ant vie*gais net fabriką pastatę, kurs mtr'
su tautiečiams butu dovanai tekes'. .. . ... . “ _. jaut miltus ir namie ir svetur.jeib tik jie butu panorėję patįs _ . .... . . . £ , 'Rodos, reikės irelcvaitoriu javams,vesti... vis’gi pasakyti turiu, kadi . .
Bostono lietuviai, kurie dirba tėr 1 ’
mometrų fabrike, čion galės p 
rei įsteigti dirbtuvę, ir jiems uostuose.

n,., . , . ... sužiūrėkite Amerikos javu eievai-sis. lik tegul susiorganizuoja, te-* . . .
„..1 ,u,u .tanams, kad Lietuvoje nors mažo-
kares galima bus pradėti biznis, 
jeigu patįs įstengs tokį fabriką 
įsteigti ir termometrus tinkamai

statyti.
t/

Viekšnių miestelio žydai misdave
dirbti. Žinoma,vokiečiai eis į lenk-(t'k pirklyba paukščių 
tynęs, nesą ir pirmiaus 
savo išdirbinius atveždavo> 
kia būti gerai prisirengus 
darbą mokėti ’.
gus prietaisus, mašinas ir 1.1.

(ir kiaušinius), kurk i- 
statydavo Rygon. Iš 

žydai pulkus varydavo 
Priegtam, reikalm |į Prusus. Kodėl musų žmonės tuo* 

rei* mi neužsiėmė, kas juos žino? Gal

tai rei’j mis ir 
ir savo,kitų vi

Rūpinkitės darbininkus organi
zuoti,—tai didžiausis reikalas. Te
gul p. Martus nemiega; jo darbas 
yra vienas iš stambiausiųjų.

Amerikon ?

bent pardavinėjimui automobilių.

vt Vilniuje, o sakos Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje, Raseiniuose, 
Telšiuose, Vilkmergėje ir 1.1. Di
desniuose centruose reikės garažu, 
kur mechanikai užsiiminės 'auto
mobilių taisymu.. Čion Rusijoje

automJobilių, ypačiai kariškų, kurių 
oka sutaisyti: trūksta 

patingai mechanikų, 
» *.. -Lietuvoje reikės

.irnui automobilių, o 
ais važtos 1

.j^nės ir komunikacija tarp > 
miestelių bent iš pradžios letr < 
gviaus vvkinama bus automobiliais 1 
omnibusais. Nepamirškite trakto’ 
riiį. kuriuos p. Fordas dirba: tie j 
žemės dirbimui bus 
kalingi. Iš to galite 
tai lietai reikalingas 
tas, kurs tokį dalyką

Amerikos lietuvių kapitalu ir šiaip 
laukia jų pagelbės. Tad neapgatr 
kite savo brolių tėvynėje! Reni- 

O

kite Lietuvos Atstatymo Bendro" 
yę. kuri, kaip matyti, turi didelę

doliarių sudėsite, bus neužtekti* 
na! Už jūsų sumanymą Tėvynė 
atsimokės šimteriopai. . .

Lietuvos Atstatymo Bendrove, 
skelbdama šita ištrauka iš musuV v <Lz

didelio Lietuvos mylėtojo, D-ro J. 
Šliupo laiško, nuoširdžiai kviečia 
kaip pavienius lietuvius, taip ir

įstaigą. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę, jie vadina kapitalistų 
korporacija, nenaudai darbininkų 
organizuojamą ir t. p. Tokiems 
užmetimams butų galima labai 
daug pasakyti, bet pasitenkinsi
me tuo, kad lietuviams geriaus 
bus, jei jie patįs sau tarnaus, jei 
jie patįs šeimynidkaus savo kraš
te, ne ka/p tarnauti ir vergauti 
svetimtaučiams, pvzd. vokie
čiams, žydams arba lenkams. Ir 
Liet. Atstatymo Bendrove nėra 
kapitalistų organizacija, nesą ją 

rganizacijas ilč- sudaro 'larbininkai; iš 170 narių
- - • gal rasime kokią 15 ar 20 ypatų,

ateičiai. Ne- dirba ne dirbtuvėse; visi- 
gi kiti — tai sunkaus darbo žmo
nės, prisidėję prie naudingos: 
įstaigos daugiau iš patriotizmo, .

Dėlto , tatai ir reikia pasi
džiaugti, kadi Lietuvos Atstatys 

ima tarpti, kad 
pavyzdinį savo 

, Lietuvos Atsta- 
remti tas idėjai 

> netik užsirašy-
mu laikraščio, bet ir prisidėjimu 
prie Bendrovės, organizavimu 
įvairių amatų darbininkų, keti
nančių po karės keliauti Lietu
von ir imti į savo rankas Lie
tuvos industriją ir prekybą. Rei
kia, kad Lietuva ir jos turtai 
butų rankose Lietuvos darbinin
kų, o ne atėjūnų kapitalistų! Ta
tai musų širdingas patarimas 
yra dėties prie Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės.

perdidelis tiems darbams, 
musų laukia, pasibaigus 
Štai, ap rokuota, kad vienai 
Kauno gubernijai reikia 
žiau, 
tam, 
nūs

1 milijardas

būti 
kokie 
karei, 
tiktai

nema- 
rubliu c

lybą savo rankosna paėmęs ir sta
tydavęs į Liepoją ir Karaliaučių. 
Žydai žinoma, labai piktinosi jo 
darbštumu.

Ir farmeriai specialistai bus pa*
I11O"

SO’
dais, pieno išdarbiais, ir tokie, kif- 
rie mokės kanuoti ūkės produktus 
(daryti “canned goods”) iš slyvų, 
agrastų, agurkų, 
\ isur specialistai 
jaini.

vyšnių ir t. t.

munu buvo žydų rankose, nors jų 
laivai baisiai nešvarus ir šlykšziai 
vedami buvo. Amerikoje keletas

vežiojimui (bent, lietuviu yra mokęsi jureivys 
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sirupinti prisieina iškalno.

būtinai rei*
matvti, kad * z

v ra s y nd i k a"

reikia jau dabar sudaryti su p. 
Fordu sutartis ir reikia sutverti 
tekis syndikatas iŠ žmonių, kūne 
moka automobilius sustatyti, juos 
taisyti ir iais važinėti. Nei)ia'

mane galite to syndikato narysb 
prirašyti. Tik susimildami padar 
kite tail) kail) rašau. Lictuvo

• reikia su p. Fordu jau dabar

kliu nedaug bus tėvynėje, tad au
tomobiliai juos užvaduos kuomi 
geriausiai.

dideli)
darbininkams
gaisro; tik nežinau, kai]) čion tas 
reikalas susidės: ar apsergėjimą •.

vietos: Druskininkai, Birštonas 
Bet ir ten geros tvarkos nebuvo 
Nuo romatizmo gvdyties randasi

\ .ežšniuose. Taip pat Palanga lau
kia išmaningos rankos. Gal dar i* 
(langiaus tokių vietų yra, bet jos 
pasilieka ar neišnaudotos, ar ne
tinkamai naudojamos. Čion Ame
rikos Daktarai tegul pamintytų ir 
tegul nesigailėtų nei darbo, nei ka
pitalo! Prisižiūrėję svetur tokiems

sinti,c '

čion
(/spindulių mašinų ; 
nežinomos, ar bėnt

laukiami, ir tegul

nuo von visokių prietaisų, instrumentų, 
ypačiai X-spindulių mašinų.

vatinės inicitatyvos draugijos tai

•neteikia užmiršti nei gyvasties ap- 
sergėjimo. Kas Amerikos tose

rengti ir puošti, miestuose ras pel
ningą vietą; čion labai mažai mo
kančiu tesi randa. Reikia tik, kad

mokėtų padabinti 
per ausis.

karės audra nusimalsins

abejonės 
bavimui. 
kintinas, 
kaip tik 
Reikia taip-gi įsteigti
apsergėjimo draugija 
kliu ir t.t. nuo apsirgimo ar nusti* 
pimo, kaip tai yra> pas Estus.

J Ameriką aš visuomet žiurė
jau kaipo į gerą mokyklą musų 
žmonėms, ir neapsigavau, nesą čio
nykščiai lietuviai dabar iš Ameri
kos 1 atlieta ir kapitalo ir sumaniu 
darbininkų. Kad taip yra, duosiu'

kromininkai-pirkliai, o ką jau besa
kyti apie tuos, kurie parduoda ap- 
s’rėdymo ir apsi rėdymo smulkme
nas: marškinius, kaklaraiščius, vi
sokius blizgučius, drapanas, apava- 
lynę ir 1.1. Jeigu čion butų viskas 
Amerikos budo vedama,' tai pasi
sekimas užtikrintas. Žinoma, čion 
a.Š nemana d apie tuos, ’kurie nėra 
mitrus ar nemokės surasti, kur ge- 
riaus pirkties .pirktinius, kaip ge- 
riaus išgarsinti savo biznis, ir t.t..; 
aš šneku apie pirklius jaunos kai- 

>tos> kurie mokėjo savo kremus 
įvęati Amerikoje,

ties prie Bendroves ir išvien 
Lietuvos ekonominei 
užtenka laikraščiuose skelbiamų ž‘r 
žinių apie Lietuvos reikalus. Ne
užtenka gražių kalbų, kritikų, mo
kinių^—reikia aktyvio darbb, iš meilės senojo krašto, ne kaip
reikia pinigų. Pinigai, įdėti į Lie- <lčl didelių pelnų. Reikia, prie
tt.vos Atstatymo .Bendrovę, ne- to, neužmiršti, kad kapitalistų-

p Draugystes, kuo- 
žmonės, laikydami

ne geriau tais pu
savo pramonė, pr

išgriautos tėvynės

mes v kaip ir neturime.
tokios įstaigos, kaip
Atstatymo Bend r o v ė•z

s k r i a u d o s d a r b i n i n k ui,

uč- darbininkai. Tie žmones, kurie 
M- deda savo skatiką į Bendrovę, 

1 p r i g e I b s t i b rga n i z u o t i e s į v airi ų
Reikalaujant informacijų krein- .amatų darbininkams, kad jie ga- 
s reikia šituo adresu: dirbti savo ir savųjų naudai,

o ne svetimtaučių kapitalistų. 
Darbininkui ir gali 'būti nam'd a

Liuthuanian Development Cor 
poration.

320 Fifth Avenue, 
New York, N. Y o ne' kitam, kurs lie

Ar Sėdėsim Rankas Sudėjo
Šiomis dienomis gavome la

bai svarbių žinių iš Lietuvos.
Pirmučiausia tai ta žinia, kad

šioki toki savy valda: Vilniuje 
įsteigta Taryba, užvadinta Lan- 
desrath’U. į tarybą įeina visų 
pakraipų žmonės — katalikų, 
rautininkų-'demokratų ir socia-

sų tauta pradėjo gyventi.
.žinios gal ir
džiaugties, nes nežinome

•butu 
pric-

žaščių,

tokio politiško žingsnio, 
notnc 
mu s u c

ir nezi- 
nei kokia tvarka gali būti

nes. Štai pranešama, kad Lie
tuvoje svetimtaučiai — vokiečiai 
ir lenkai — organizuojasi kiek 
įmanydami, kad paėmus į savo t

5 atstatymo dar- mėnesių šį darbą dirbęs.
visą .musų krašto

Taip, organizuojasi 
kurios supi-rkinės ir 
lietuviams galvi jus

bus ir, žinoma 
pramonę.

ir žemdirbystes 
nieko nekalbant 

apie atstatymą išgriautų ir su
degintų triobėsių. Nejau męs

tų mums žydai, vokiečiai ar ru
sai? Juk jei -niuo jų imsime — 
o jie mielai duos, tai visai 
jiems turėsime pasivergti ir likti 
visiškoje priklausomybėje nuo jų.

'Teitai dabar jau rengkimes, 
Pakartojame dar kartą, kad sn 
džiaugsmu pasitikome naują

biam musų artymos jau ateities 
darbo ir kapitalo organizavimui. 
Tpdėl paremkime ją ir < 
kime, kad parėmime Li 
Atstatymo Bendrovės yra 
pačių nauda 
keno kito.

Lithuanian 
poration. 320

ir
musu v
o ne

Cor-Development
Fifth Avenue New

Pažvelgus Atgal
(Tąsa iš praeito numerio)

II. BENDRA APŽVALGA LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKEN- 
TEJUSIEMS DEL KARĖS ŠELPTI DARBO PIRMUOJU 

PUSMEČIU NUO JOS ĮSTEGIMO.
Pirmieji Komiteto žygiai buvo labai sunkus. Reikėjo išplėšti 

plačiai veikimą, o tam truko pinigų ii’ žmonių. Kaip visuomet, 
taip ir dabar, tokį didelį darbą pradedant kilo nesusipratimų. \ isų 
pirmame visuotiniame susirinkime nebuvo sutarties kaslink kandi
datų- \ iėni piršo vienus, kiti—kitus. Pasiūlyta p. A. Janulaičio

reikalinga rimti ne srovių dėsniais 
į kandidatų darbštumą ir galėjimą 
daugiau laiko. Išrinkta su lyg pat
rimo 15 narių iš įvairių pakraipų ir srovių. Kilta daug ginčų del 
vieno asmens, kuris nebuvo išrinktas nei į narius, nei į kandida-

>r i statinės
<arves, arklius 'Kiaules, avis; Ki
tos bendrovės gamins visokią 
medžiagą namų statymui; kitos 
vėl išdirbinės ir pristatinės ra- 
<andus, avalines, drabužius ir t.t.

Toliaus organizuojasi bendro
ves gabenimui į Lietuvą įvairių

nėra ir kurios reikia pristatyti 
iš užsienių. Greta to organizuo-

Lietuvoje ir gabenimui į už
sienius musų ikrašto burtų, .kaip 
tai: javų, linų, naminių paukščių, 
sviesto, kiaušinių, vaisių ir t.t.

'Kaip matome, svetimtaučiai 
nesnaudžia. Jie tik laukia, kada

patįs nesurupinsime stoti į dar
bą su savo prityrimais ir skati
kais. To darbo yra toki galybė, 
to kapitalo reikia taip daug, kad

vieno ir kito negali būti pendidė
lės.

Baigiau ties karei, mums reikia 
įvairių rūšių amatninkų, vertei- 
vių ir žmonių turinčių skatiko, 
kurį galima įdėti į musų krašto 
atstatymą 4r pramonę. Laukti 
negalinga. Juo ilgiau lauksime, 
juo ilgiau atidėliosime, tuo ilab-

-tokie tai rasojau patįs stfc silpninsitne ir tuoj

del p. Bulotos. Daugeliui buvo nesuprantama, kodėl neišrinktas 
tapo žmogus, kuris musų visuomenei plačiai žinomas ir jau porą 

Čia nebūtume ir minėję jo vardo, jei šis 
faktas nebūtų daug paskui sukėlęs ginčų ir musų visuomenės su-
skaldęs. Tūli šiame žingsnyje pastebėjo srovių kovą, panorėjo 
aiškinti, kad tai yra pirmeivybės slopinimas ir klerikalizmo iškėli
mas. Bet nieko panašaus čia nebuvo. Tiems, kurie tą draugiją 
steigė, tokios taktikos užmesti negalima.

Bulotos istorija.
Jau spaudoje savo laikui buvo užtektinai daug rašyta it 

aiškinta kame tikrai dalykas buvo, ir čia męs plačiai šio 
klausimo ncbcgvildensime, užtenka pasakius, kad čia neišrinkimo 
priežastimi buvo pats p. A. Bulota. Pradžioje susirinkimo buvo 
nustatytas surašąs, kurį įsteigėjai įteikė ir kuris su mažais patai
symais buvo visuotino susirinkimo priimtas. Tame surašė iki pa- 
.kutinio laiko buvo ir A. Bulotos pavardė. Tiktai jau susirinki
mo posėdžiui prasidėjus, banko direktoriaus kabinete suėjo neku- 
rie pirmeiviai su A. Bulota pryšakyje ir sudarė savo sąrašą visai 
vienpusišką. Kilo ginčai del įsteigėjų ar dėti juos kandidatų 
skatčiun, ar ne. Vieni buvo už tai, kad reikia dėti, kiti kad ne. 
Tuomet tautininkai, arba kaip tuomet vadinta “vairininkai,” nu
sprendė Bulotos nerinkti ir agituot, kad jo nerinktų. Taip ir atsi
tiko. Grynai pirmeiviškas sąrašas nepraėjo, c« buvo išrinkti, kaip 
matofna iš sąrašo, įvairių srovių nariai be Bulotos. Iš to prasi
dėjo bruzdėjimas, i A. Bulota, turėdamas daug energijos ir dar 
daugiau ambicijos, jau iš susirinkimo grįždamas pasisakė p-ui P. 
Leonui, kad jiš parodysiąs lietuviams, kas tai esą neišrinkti jo— 
Bulotos. Ir.išlikro pradėta rodyti. Jau .ant rytojaus mekurittose 
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su aprašymu to susirinkimo ir išreiškimu nuomonės, kad naujai 
įsikūrusį .lietuvių draugija negali turėti kaaip lietuvių, taip ir sve
timtaučių visuomenės užsitkejmo. Neradus savuose užtari- 
mo, :griebta^i įrankio ir jieškota apgynimo svetimuose. Dar |to 
negana. Visuomenėje imta agituoti, kad paskelbtų Lietuvių Drau- ' 
gijai boikotą, «kąd aukų neduotų ir nepalaikytai jos darbų. Darbie- 
čių kuopos nudirta A. Bulotai spiriant, kad išstoti turi visi jų na- • 
riai iš draugi joji, jei nebus pririnkta daugiau narių, .nes jų skaity
ta, kad perina: d tos atstovybės, kuri jau tenai buvo. Susirinkimą ' 
antru kart /sujaukus ir jam pasiulijimą darįnkti dar 4 marius 
mdtus “darbiem ' - P . k socialistų
os žmomts. I

Bulota manė suardyti :Draugiją.
Tuo tarpu A. Bulotos pažadėtasis užmanymas ėjo’tdliau. Jo 

užmanymas buvo, — suardytidraugiją parodžius, &ad be jo dtJu** I 
gija .negali gyvuoti, negali turėti nei lietuvių, mei Tusų visuotnenča | 
įsitikėjimo ir pritarimo, o to neturint nebus ir pinigų.č Ar nu- 
'keųtės lietuvių reikalai, ar nesusidiskredituos ir ibe to mažai sve- | 
timtaučių žiomo lietuvių vardo, ar neištrauks iš burnos ^Įkartiems, | 
nuo karės nukeirtėjitsieihs kąsnio, — apie tai negalvota. Pas
kelbta, kad lietuvių draugija klerikališka, kad atikas dalysianti j 
tiktai sulyg tikybinio msto, kad neduosianti tiems, kurie.yra lais
vamaniai ir t.t.

Bet kad geriau ta draugiją diskreditavus rusų spaudoje, “Den” J 
ir kituose paskelbta, 'ka(J ta draugija nacionaliBka ir retogradų j 
draugija. Sunaudota ir žinomos musų rašytojos, p. Žemaitės, j 
autoritetas, kad Amerikos lietuvius įtikinus boikotuoti draugiją. | 
Kadangi nebuvo reikalingų faktų iš draugijos gyvenimo, imta net J 
melus vartoti. Gyvenimas gi ėjo savo ratu. Kas matė vargus J 
Lietuvos, kam brangus buvo pavargėlių šelpimas, o ne 'ambicijos | 
ir garbės gaudvmas, tie spietėsi į vieną krūvą ir darbą dirbo. Ko- J 
mitetui skaudy buvo matyti, kaip klaidinama buvo visuomenė, jį 
kaip atitraukiama tūla suma pinigų iš badaujančių ir našlaičių -i 
visokiais pliauškimais, bet žinoma, užginti negi galim buvo. , 
Be to tiek naujo darbo radus—-neaprėpiamo darbo, tiek nelaimės bu- j 
vo aplink, kad gaila buvo brangaus laiko su boikotininkais kovoje 
ga'išinti. Sulyginamai jų skaitlius pasirodė visai menkas. Išviso 1 
virš 1,000 žmonių narių skaitliaus išstojo vos tik 14 narių. Irtai 3 
tie daugiausiai solidarizuodami p. A. Bulotai išstoję nesįgriėbe | 
draugijos darbų griauti. Šis gi, kaip matome, dar ilgą laiką 
nustojo prieš draugiją veikęs. Per spaudą Rusijoje, per p. Žemai- J 
tės žinomus laiškus Amerikoje, žodžiu agituodamas Lietuvoje lig 

,to priėjo, kad kunigaikštytės Tatjanos Vilniaus Komiteto skyriuje '.į 
Malinauskiui ir Smetonai paprašius lietuvių komitetui pinigų | 
assignuoti, jis vienas jiirmųjų šokęs išrodinėti, kad lietuviams tiek | 
nereikia ir vėl čia. ėmęs draugijos darbus niekinti.

Bet nežiūrint nei jo, nei jo pakalikų, Draugijos Komitetui .pa
vyko visas tas kliūtis pergalėti. Savo darbais, savo -bešališkų, -be- 
partyviu vejkimu sutraukė krūvon visur norinčius ir galinčius 
dirbti lietuvius, neišskyrus ir tų, kurie pirmiau kvietė draugija 
boikotuoti ir dirba toliau savo platų darbą, kelia aukštyn ir įtokia 
me sun-ki-a.ms ■ laike Lietuvos kultūrą. Ant galo
kad nežiūrint to viso keršto, nežiūrint tos agitacijos, Lietu 
Draugija išaugo į milžinišką organizaciją su kuria skaitosi ne 
svetimtaučiai rvtuose. bet ir Y'akaru Europa ir užėie Liet

.pasiroc

tai pats p. Bulota prasišalino iš Europos, nuvažiavo 'pas An 
kos lietuvius. Ko? Gal organizuoti Lietuvai pašalpos? Juk 
daug vargo ji kenčia! Lai padirbėti laisvoje šalyje ir par

li rodo ir jos veikimą niekina. Bet Lietuvai del to p 
legręsia. Musų tautos atžala Amerikoj, kuriai sunkiau 
visus musų santikius. orientavosi ir pono A. Bulotos 

draugijai ir jos t Centraliniam K 
Kas prieš tiesą kariauna, kas pi 

pats savo užman’ii?.\3,-į*v*a”na.

Pirmieji

»

eina.

Tyrinėtojų pranešimas.
Draugijos žingsniai buvo labai palengvintiLietuviu

Ik*

iaus Komitetas ir naująją Dr-ją įsteigus varė toliautuo 
savo įėjusį vagon darbą pabėgėlių šelpimo Y ilniaus mieste. Todėl 
Lietu vilt Draugijos Komitetas galėjo dėti savo pajėgas į organi
zavimą vietose nukentėjusiems gyventojams pagalbos. Šion 
Komitetas nuo pirmųjų žingsnių kreipė savo darbą ir tuo 
padarė visą eilę prirengiamųjų tyrinėjimų nukentėjusių nuo
vietų, kurios, vokiečiams atsitraukus, liko baisiai nuniokotos. Pra-

tikslu
karo

m. gruodžio men. apvažinėjęs visą
uis, 1914 
Vilniaus

Kalvarijos apskr.), kuriose buvo musių, tyrlaukiais virto, gyventojai 
gi iš tikrųjų badą kentė. Žiemos metu, netekę šiltos pastogės ir 
bužių, jie glaudėsi rūsiuose arba kareivių paliktuose kasimuose, 
maitindamiesi visokiomis liekanomis ir atmatomis. Be to, daugu
mas jų buvo tai moters ir vaikai, nes vyrai paprastai 'buvo imami 
įvairių pareigų pildyti kariuomenės aprūpinimui. Ypač sunki 'buvo 
gyventojams vežamoji pareiga, skirianti vyrus 1—2 savaitėm, o 
dažnai ir 3—4 savaitėms nuo žmonių ir vaikų, kurie tokiu budu 
be jokios globos pasilieka. Yra buvę atsitikimų, kad valstiečiai 
nustoję savo paskutinės kumelės ir ratų ir grįžę namo vienu botagu 
nešimi, o kartais yra pakliuvę vokiečiams nelaisvėn arba nežinia 
kur dingę. Be šių ramiųjų gyventojų vargų, daugelyje vietų radosi 
dar epidemijų. Ir panašių vaizdų eilę, tiek Kauno tiek Suvalkų 
Dr-jos įgaliotinių pranešimais, galima butų tęsti be pabaigos. Tuo 
tarpu pagalbos darbas vietose vis dar nebuvo sutvarkytas, buvo ne
užtenkamas ir nelygus. (Toiiaus bus)

Skaityk
LAVINKIS

Žmonės, 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, franeuzų moky“ 
tojo knyga apie visokios rūšies karės mašinas, vardu “Vė
liavos Akyvaizdoje”. Kaina šios knygos yra $1.00

Ją privalėtų perskaityti kiekvienas, jaunas ir senas, o 
perskaitęs žinos daug reikalingų dalykų.

Siųskite pinigus, arba money orderius šiuo adres:

“LIETUVA”
814 XV. 23rd STREET CHICAGO
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TRINERIO SVEIKATOS KA
LENDORIUS.

Naujas 1918 metų sveikatos 
kalendorius yra puikesnis už vi
sus kitu®, .pirmiaus buvusius. 
Puiki figūra Sveikatos Dievaitės 
(Goddess of Health), su žolėmis, 

kurių sudaromi Trinerio vais
tai, -savo prieglcbstyj, padaro 
vidurinę kalendoriaus dalį. Penki 
istoriški paveikslai iliustruoja 
evoliuciją vaistų dirbimo, ir du 
reginiai parodo modernišką įtai
symą Trinerio Chemiškos Labo
ratorijos. Siųskite 10c. padengi
mui persiuntimo ’kaštų. Jos. Tri- 
ner, Išdirbčjas Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Elixiro ir 
kitų gyduolių, 1333—1343 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

KAIP BŪTI SVEIKAM?
šj skyrių, “Lietuvos” skaitytojų naudai, veda Dr.S. Bie 

zis. Kas sąvaitė jame tilps j vairių naudingų straipsnių iš svei 
katos sryties. Skaitytojai gali kreiptis prie šio skyriaus vedė
jo su Įvairiais užklausimais. Svarbesni užklausimai ii’ atsaky
mai tilps šiame skyriuje. Su užklausimais reikia kreiptis tie
siog pas šio skyriaus vedėją adresu: Df. S. Biežis, 2359 So. 
Loavitt St., Chicago, Ill.—

šio skyriaus informacijomis “Lietuvos” skaitytojai gali nau
dotis uždyką.

TONS I LA I
Tonsilai daug ligų pagimdo.

■A. 1 01 W T. I
A t s a k y m. a .sils tanu stos I 

aprašymo nieko įgalima supras-
S'kau.dtd^š kairiajame šone 
reikšti ^daug dalykų. Rei

kėjo aprašyti skaudėjimą, kuo
met užeina vietoj.

Taipgi šijromi^noriu pranešti 
skaitytojams® kad kliaiusimus 
duodant, reik iii fMigos sitnptomus 
(ženklus) smulkiai aprašyti nuo 

džio.s. — Į neaiškius 
nebus atsakoma, 

nėra n i e k a 1 n j ok i o s

nėra

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
Btės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori
jos, abelnog istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietystfis 
dalliarašystės.

Mokinimo valandos: 
iki 5 po pietų: vak. 
9:30 
3106 S<5: Halsted St:;

Nors tcnsilu u:c 
labai pavojingas, 
paeinančios iš to. 
labai svarbios. Iš 
tonsilai lošia labai

Reumatizmas ( 
nuo sugedusių tonsilų. kas at
sitinka štai kaip; Kuomet tonsi
lai esti sugedę, tai nuodai, ku
riuos padaro bakterijos, pereina

dažnai

prirengta visokioms ligoms 
kai turėdami nesveikus to 
labai greitai suserga d'iftcrija 
škarlatina, jadromis, — o jos vr; 
labai smarkios ligos ir diaugcl

Tonsilų gydymą

-Ton šilu v

Kuomet 
gedo, tai

nas yra dvejo
ms ir chinprgiš- 
u'nsilai neria la- 
galima juos įš

1
nu s, 1 silpniau-

nuo 8 ryto 
nuo 7:30 iki i

Chicago; Ill:

Tuo syk tokis asmuo pajunta 
skaudėjimą sąnariuose, kurie kar
tais sirtinsta ir labai skaudus 
ant pačiupinėjimo. Tokis skau
dėjimas mėtosi iš vienų sąnarių

Įima
mažai laiko, v i e 11 o k 
ekti tikslas. Tokis 
ra ypatingai sunku 
vaikais, kuriuos nen

taras to nori.

nes tame 
naudos.

si a.pie 
s Raise,

Džiovos ženklai.

menesiai atgal buvau 
didelį šaltį, kuris tęse-

bet dar kosčiu.
buvo sau-

sas, o dabar vis daugiau ir dau
giau atkostu. Taipgi pastaruoju 
laiku apetitas nebėr tokis geras, 
kai]) kad pirmiaus birdavo. Sva
rumo irgi 'nustojau ‘keletos sva
ru”.

Ką "U. 5. Protected 
Jums Reiškia,

Gerb. A. S. Kulbickas yra "Lie
tuvos” laikraščio agentu Cleve
land, Ohio ir apielinkčse. Norin- 
tiej>, galite užsirašyti
ir užmokėti jam prenumeratą

tais, ligonis pasitaiso, bet daž
nai tokis reumatizmas pereina j 
chroniškąją formą, kas jau tę-

tru lupesnis ir

Lietuvą” siasi labai
1 reumatizmo r u sies p-ydvmas yra

duoda getesines 
atliekama, iš- 

tonsilns taip, kad nei 
du. Išimant tonsilus.

nnan

Iš aprašymo, jųsų ligos galima 
manyti, kad jų's arba turite džio
vą, arba netrukus ją turėsite, jei 
greitu laiku nejieškosite page!bos. 
'Todėl nei kiek mevilkinus laiko,

atydžiai išcgzami.nuos tamistą. 
Taipgi nuneškit savo spjaudalų 
išegzaminuoti. į Tuosyk dakta
ras galės tikrai ligą nii'statyti ir

“U. S. Protected” (apsaugotos) ko
jos yra kojos užlaikomos šiltai, sausai 
ir smagiai per U. S. guminius apvalus. 
Šisai drūtas ir gerai deviamas apa- 
valas suteiks jums smagumą, nešiosis 
ilgiaus ir sučėdys jums pinigų. "U. S. 
Protected” yra tikras apsaugojimas 
jųsų kojoms ir jūsų kišenini.

U. S. Geriausiai Aparatai
yra daromi daugelyj “stailų” visiems 
darbams lauke. Kiekviena pora su
teiks jums gerą patarnavimą—ir at
liks dvigubą priedermę. Kiekviena 
pora turi U. S. žymę, Vaisbos Ženklą 
didžiausios pasaulyj guminių daiktų

Parduodama visur. Jųsų krautuv- 
ninkas turi ko jus reikalaujate, arba 
gali jums gauti.

United States Rubber Company 
New York

| Telephone Yards 5334

Dr. P. G. Wiegner
Prlžmitne valandom: nuo 8 Iki 1215 ryto 

Ir nUo 7 Iki 9 vakare

3325 S. Halsted St. Chicago, BL

tonsilųv

pranyks
reumatizmas

ą, reumatizmas pats 
Suprantama, n c visada 

paeina iš tonsilų.

viduriu ir
Ar

Tuo syk t

išėmimui

a 11 i ck a m a at saka n č i a i. 
vaikams išimti tonsilus, 
kia užmigdyti. Tas už

via i tęs aš

Nerviškumas.

pastarąsias kelias su
pasi d ariau labai ner- 

s aps ir oiš k i a s c k anč i a i:
Mažiausias

apjpT::;.'-
iite I

Si uomi norėjau ti;< pasakyti, 
kad reumatizmas dažnai būva 
pase ink ė ir sugedusių tonsilų, 
kurių blogo stovio pataisymas

miliutų ir patiems vaikams nieko 
nekenkia. Todėl užmigdvmo vi-

manė tuo-
> gulti, il-

Tol. Canal 114 Namų Tel. Caoai21i8 
1—Namie v'ją tiloių

. A. L. Y tiška
*    - i r - ————
Chirurgas

Gyvenimas:
731 W. 18 th St., netoli Halsted St.

Ofisas:
1909 S. Halsted St„ kampas 19tos

reumatizmo

* Gerklės votis kuone 
eina nuo blogų tonsilų. 
turėjęs tą ligą, tai k 

-moka apkamuoti jos v

Kas yra

ji savai mai 
trumpą lai- 
už niekur i o

Dr. K. Draugelis
Dentistajs

3261 So. Halsted Street
Phene Drover 5052

Ch cago |

tinai
Šiuo

‘ reikia

vykiai

spjauti, arba kartais
'trūksta ir ligonis į 
ką pasveiksta. Bet 
laiko vėl tas pats

atsitikime, kad išvengus 
; voties atsikartojimų, bu- 
r e i k i a t o n s tins p a gy d y t i. 
atžvilgiu dažniausia juos- 
išimti.

Kalbos, buk užmigdymas su
trumpina žmogaus amžių ant 10 
metų, (arba šiaip jau pakenkia 
sveikatai, yra visai neteisingas. 
Tas tik tėra prasimanymas. Vai
kas greitai (atbunda ir už dienos 
galima namo parsivežti. Gi siu- 
atigusiems, vartojant tam tikrus 
vaistus, kad sumažinus skaudė
jimą laike operacijos. Taip da
rant, galima tonsilus išimti vi
sai be skausmo.

Dažniai žmones kalba, kad ton-

gai neužmiegu 
nai pabundu ii 
miegu.

2. Aš geriu 
arbatos. AiįJui

r> V II UdA

-vėl greitai heuž-

nemažai kovos ir

GYDUOLĖ KURIOS JUS 
ILGITĖS.

Mildos
Teatras

3138-42 S. Halsted St
Prasideda 7 valandą kas vakaras.

Subatorni Ir nedėlioini 2 vai.

Žemai 15c
Viršui 10c 

čia priroknojaira ir kares mokestis 

Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko

I HOFtB YARDS 27X1

Dr. J. JON1KAITIS
MEDIKAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St Chicago

Progresyvė Lietuvių Aptieka 
Pulkus išpildymas receptu užima pirmą vietą. Didžiausios pastangos var
tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje Ir 
gtaakau už jų vertę.

Musų aptlekoje randasi didelė 
krova visokių lietuviškų žolių.

A. KARTANA5
APTIEKORIUS

san

320* S. Halsted Street Chicago, Ill 
Telephone Drover 8448

Dr. P. Žilvitis
lietuti, įminu. gmuiui

W. Orwtr 7171 TH. hwr 1441
SMI St. HUM St.. CMeigi

paeina iš dažnai 
čio tonsilų uždegi 1 
tingai pasitaiko su

Tas ypa-

dies uždegimą, tai ją kartais taip 
sugadina, kad ši rd 
silicka ant visados.
šito, reikia tonsilus

buvo išpjauti. Tas visai netiesa. 
Atauga, pagal žmonių pasakoji
mą, tik tuomet, kada ne visi bū
va išpjauti. Kaipgi tada neat
augs, jei dalis jų pasdiekra. Ka
da daktaras visus 
pjauna ir paskui 
-prižiūri, tai tuo syk 
kados nebe a t augs.

Dr. S. Biežis.

tonsilus iš- 
pri derančiai 
tonsilai nie-

A t s ak y m a s. Tamista esi 
13? * i? ė 4

nerviškas ijrų.negali miegoti ge- 
pe^daug'kavos ir arba- 

, Jilsink tą vartojęs;
gerai issivau 

T Arą, Guilk ir kelk 
paskirtose valando

se. Tjiį darant, pasitaisysi trum
pu laiku.

2. Daug kavos ir (arbatos ger
ti niekam nėra sveika. Jose ran
dasi taip vadinamas kiafejiinas ir 
tejinas, kuris •' erzina žmogaus 
nervus. Jis priduoda tiek spė
kos, kiek botagas lairkliui, kuomet 
pastarasis nebeišveža vežimo.

Vietoje paprastos kavos ir ar
batos, pamėginkit gerti bananų 
arba miežių kavą, kuri visai ne
kenkia.

ilai, nes
tos geri.
.prieš einant

Dr. S. Biežis.
? liga pa
kš ve n gi m u i

taisyti, buprantama, yra ir ki
tokių priežasčių širdies ligos.

Kartais tonsilų uždegimas iš
siplatina tolyn į gerklę, vėliaus 
(pereina į ausis ir tokiu budu gau
nama ausų uždegimas. Yra pa
vojingas dviem atžvilgiais. Pir-

KLAUSYMAI IR ATSAKY
MAI.

Reikia duoti aiškius klausimus.

“Aš sergu per du metus. Man 
skauda kai ris šonas”.

DENTIST  AS
OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalstedSI.
.(Gj-enmas virš Apiiekos). CHICAGO.

Toki 
girdė-

ma, ausies plėvė trūksta 
liai sugadina girdėjimą, 
ypata kad ir pagyja, bet 
jimias sumažėja, o karti
ir Ūsai apkursta. Antra, tokis 
ausies uždegimas besiplatindamas 
pereina į ausies kaulą, kuris ran
dasi labai arti smegenų. Šito- 
,kis atsitikimas yra labai pavojin
gas i r 
bos.
Įmuosc 
I na, n oi 
bos.

žhnogiiis. turintis sugedusius 
tonsilus, arba tankiai atsikarto
jantį 
daug 
mis
šiaip
žmoguts

tokiuose atsitiki-

greičiau užsikrėsti visokį o- 
limpančiomis ligomis, arba 
jau greičiau suserga, negu 

su sveikais tonsilais. O

Bakterijos besi randančios ton- 
šiluose 
kraujas, 
ria ir 
Kitaip 
dieną

išdirba nuodus, kuriuos 
eidamas per juos, stigę- 

išnešioja po visą kūną, 
sakant, tokias asmuo kas- 
įgauna į savo kūną po 

n u od i jjam čt os m c d ž i a go s.
Iš to yra aišku, kad tokis žmo
gus negali būti pilnai sveikaš.

Užtat šie žmonės dažnai sir
guliuoja. Jis nustoja noro val
gyti, jo visas kūnas nusilpsta. 
Dabar jau yra derlinga dirva,

TELESKOF AI 
ŽIŪRONAI

Yra puikiausias dalykas, su kuriuomi gajįįjm^i^bai puikiai 
praleisti laiką, su mažais iškašeiais. Ji 
užbovyti, patįs pajuokauti, o vaikai tai JĮ;
tai butų puikiausia Kalėdų Dovana savoiše’imynai. Teles
kopas ir paveikslai kaštuoja $3.25 su plnsiuhtimu.
Paveikslų iš visokių miestų pasaulyje? I£ svarbesnių 
vietų, parodančių, kaip gyvena žmonės kituose kraštuose. 
Turtingi žmones išleidžia milžiniškas suma&»pinigų, idant 
pamačius įvairias vietas pasaulyje, o su šituo teleskopu 
ir paveikslais Jus galite matyt tas pačias’vietas ir žmo
nes už visai mažus pinigus. j .)

ilite svečius 
šiai myli, ir

<ęo, 111

Kai-kurios gyduolės duoda pa
lengvinimą tiktai kai-kada, kai- 
kurios duoda pa lengvinimą lėtai, 

bet gyduolė, kurios jus ilgitės 
yra toji, kuri duos palengvini
mą tikrai, greitai ir.visados. Vi
durių keblumuose tiktai Trinero 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras niekuomet Jųsų pasiti
kėjimą neapvils. Jisai prašalina 
iš vidurių visą nereikalinga me- 
.degą ir užlaiko vidurius švariais, 
pagelbsti valgymui ir prigelbšti 
gamtiškai besipriešinimo jie gai 
sugrąžinti normališką padėjimą. 
Nenoras valgyti, vidurių ^užkie
tėjimas, galvos skaudėjimas, ne- 
miegė, nerviškunnas, abelnas silp
numas, ir kiti vidurių 
parodys Jums 
Amerikoniško 
s c

trukumai
Trinerio
A-ptieko-

vertę 
Elixiro.

Trinerio Linimentas ir 
'Trinerio Kosulio Sedative turi
būti visuomet laikomi Justi na
muose. Pirmoji šių gyduolių 
yra nieapkaininojama dėlei reu
matizmo, neuralgijos, strėnų die
gimo, išsisukimų, niksterėjimų, 
tinimų, ir tt. — pastaroji greitai 
pagelbsti nušalimuose, kosuliui, 
gerkles išsišakojimų uždegimui, 
dusuliui, užkimimui ir tt.

A p tiekose. Jos. Triner išdir- 
bėjas-Chemikas, 1333-1343 S. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

(MM

Kalendorius 
Dykai!

Jau per 32 metu yra musų papročiu išleisti kalendorių 
daugybei musų draugų šiame krašte. Kalendorių 
pareikalavimai! su kiekvienu metu auga.

Severos 
Lietuviškas Kaleni

1918 metams jau yra pristatytas aptiekorian 
dėl išdalinimo veltui. Pareikalaukite savo.

FAKTAI APIE KALENDORIŲ:

Jame randasi daug užimančių straipsnelių, tyrų juo
kų ir teisingų pasiskaitymų.

Jisai vadinamas “Vadovu i Sveikatą,” nes jame ran
dasi daug naudingų sveikatai patarimu.

Jame randasi daug svarbių 
kituose išleidimuose.

Tai yra naudinga knyga.
Jisai duodamas visai dykai.

žinių, retai randamų

Jeigu Jūsų apielin- 
priduoti, arba nenori 

Męs Jums 
Jeigu prisiusite vardus ir pravardes draugų

Nelaukite. Gaukite savo anksti, 
kėj nesiranda aptieka, kuri gabi 
Jums priduoti, rašykite tiesiog prie musų, 
išsiųsime,
ar pažįstamų, męs ir jiems /išsiųsime dykai.

Kaip .žinote buvo reikalinga 
perkeisti kainas nekuriu Se
veras gyduolių. Kalendorius

prieš permainymą šių kainų, ir tokiu budu 
pažymėtos kalendoriuje, yra negeros. Męs 
atydą j tai ir patartume Jums kreiptis j mus, 
pertaisytą surašą visų gyduolių ir kainų.

Svarbus Pranešimas!

buvo išdrukuotas 
nekurtos kainos, 
atkreipiame Jųsų 
o męs prisiusimo

W. F. SEVERĄ C0„ CedTowR.a|,Ws

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE

LIETUVIŠKA
CHICAGOJE.

Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi
nius žiedus; šliubinius 
ir deimantinius; muzi
kas; gramofonus su 
lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nemokan
tis visokius šokius; armonikas 
tuot 
vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženk! liūs dėl Draugysčių. Taipgi 
tt.e laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru
mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis ui 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So, Ashland Avenue CHICAGO; ILL.'

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogas visiems fykal, kas tik pr.riųs už 2c štampą.

rusiškas ir prūsines; impor
tas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi

taiso-



TUVA No.

St. Dobrizanski. Vertė Scenos Mylėtojas

AUKSO VERSIS
Vieno veiksmo komedija

(Tąsa iš pereito num.)

GOLDST. SŪNŪS. Tikėk tamista manim: męs 
visi vagįs ir aš, ir mano tėvas, ir tamista ir visi 
męs; jeigu kuris nevagia, tai tik dėlto, kad jis 
•turi, ko jam reikia, arba dėlto, 
jam proga..

GOLDST, TĖVAS. Pasakyk, man 
argi tamista, gurėdamas progą 
milijono ar milijcnią, ir tikrai 
teisingumas tamistos nepasieks, 
buk tamista

kad nepasipyne

f

atviras.

P. & A. Bridge 3881 Forbes

JONAS KATKUS

pametė?

kitiems
250,000

visas 
pasisakė

Jiw ** • "* A *■

Viena pravardė pusę milijono

kaipo jau-

Bell Phone Grant 9219

Bet už senio Goldsterno.

2204 FORBES STREET
is-

PajiešfcojimaiMOKYKLA
iu

nančius toliau mokiname per laiSkus. Viskas

?!

Pe-
Je-

Man visą milijoną.
Matau, jog tamista tikrai moki 

['aršių firm 11 sujungimo reikalą.

Ir tamista manai man patinkąs?
T. SŪNŪS. Tikiuosi. . . .
Taigi tamista klysti, nes man tamistos tėvas

nikis....
Tamista? Tai čia yra koks nors nesusiprati

mas !

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame bankeriai, bet męs gvąrantuojame Tamstai surė

dymą 50% ant Tamstos pinigą, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo 
$25.00 iki $60.00 anč orderio darytus siutus ir overkotus parduoda* 
me po $5.00 ir brangiau. . : .

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelines nuo $1,00 ir brandaus.
Vaiku siutai $2.50 iki ,$7.50*. Skrynios ir valyzai.

.’’Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
i UjLenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių

MLotynų *’ S. V.Pilietybes Gramatikos
wAritmctikos Geografijos Retorikos, ir tt.w

‘ Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL ■ Kursų.„Gyye-(| 

aiškinama lietuviškai.

į J American College Preparatory School

C
* 33 S. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS JR HALSTED GATVIŲ
9

Sęvora’s Cold and 
Grip Tablets
(Severos Plotkelės nuo 
Peršalimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi, kad per
gali .peršalima labai 
trumpu laiku.

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mnsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-

Argi tamista nežinai, už ko 
tėvas tamistą leidžia?

Pajieškau savo draugų Prano 
treikio, Kaz. Radausko ir Dom.

Visi paeina i g Lieplaukės
Telšių pav., Kauno gubern.

„ ' , Aš
Jų pačių, ar kas 

meldžiu atsišaukti

GYDUOLES NUO KOSULIO
’Reįkalaudapaas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas ’ geidžia įgyti tik geras gy- 

. duolesJ Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
. gyduolių ^išmėgintų , laiku ir pasekmin
gų, o įlnojnų vardu

GOLDS'P. SUNUS. Tamista klysti, ir tame galiu 
tamistą užtikrinti. Tamista ištekėsi už jauno dai
laus vyro.

EMA. Sveikas gal kalbi apie save?

s
Į| jErusoko),

[ šinskio.
parap.,
Gyveno pirmiau Kensington, iFl: 
norėčiau susirašyti, 
apie juos žino, 
adresu:

Chas. Pagoi, 
817 Division Ave., Tacoma, Wash.

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko ners nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulj ir peršalimą, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
bučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dtisaunios. 
Šita gyduole yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

KainE«5c ir «O centų -visur aptieko3o
Severos šeimyniškos Gyduoles parduodamos 

visur aptiekose. Visuomet reikalaukite Se- 
veros” ir pasakykit pilną gyduolės vardą.
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš’ 
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Čedar Rapids, Iowa

EMA. (gerindamosi prie senio Goldsterno} Kas gi 
to nežinotų?

GOLDST. SŪNŪS.
verta.

EMA. (Su įronija)
GOLDST. SŪNŪS.

branginti tokių
LMA. (išdidžiai) O .'kuomet visam tam bus galas?
GOLDSI. SŪNŪS. Tas priklauso 'nuo tamistos 

tėvo. Kaip tik pinigai bus ant stalo, taip aš ant 
kontrakto pasirašysiu.

EMA. (neva stebėdamos) Tamista? Ar kaipo liu
dininkas ?

tamista atvirai
paglemžti pusę KATA.
žinodamas, jog
nevogtum? Tik GOLDST.

ROŽE N BLATT AS. (prakaitą braukdamas nug kak-1 EMA. 
b-,,1 t i____ . ____________ fr'rw t-

J)ST. SŪNŪS. Ar negirdėjai tamista apie at
sitikimą pirm dvejeto savaičių, buvusį I’ary-

ROZ! neramesnis ir tolydžio 
žiūrėdamas į laikrodėlį). Ne.
JDST. SŪNŪS. Tūlo banko iždininkas, valdy
bos liepiamas, norėjo popierus iškeisti ant pi
nigu, rodos apie 300.000.

GOLDS!'. T 
balęs, su

metė? (juokiasi).

©vera’s 
Balsam 
for Lu ngs

•P. »:W. Koio- 
dziej iš Chester 
W. Va., pr#nę$a 
mums rašydamas; 
“Patariu kiekvie- 
nąpi, kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o 
patingai Severos 
Balsamas P 1 a u-; 
ęiatns, ui .kuri 
geresnio n 8 r a . 
Mano vaikai tu-, 
rėjo kosulį, mėgi-; 
nome dąygelį v:-, 
šokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos, ■ 
Balsamo P l.a u - . 
čiams, tai kosulys: 
nustojo po kelių 
priėmimų.

II BroBiį Sarpalię Muzikos Mokyklav |t ■. t .........  IV|,m,lįlĮr7 .

| PRANEŠIMAS lietuvių publika^kad Mes * 

| Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) moky tojai j
X Smuiko, Piano ir Dainavimo ir Marijona J
X Rakauską Dainavimo Mokytoja
X iki šiolei buvusi prie 3259 So. Halsted St, dabar persikėlė po. numeriu;

ĮX 3231 Emerald Ave. Phone Drover 5602 Chicago, Illinois

Lietuvos” Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkėse yra

Kas>link laikraščio prenumeratos arba knygų 
jisai duos reikalingas informacijas

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie “Lietuvos” 
Bendroves serus.

Po valandai sugryžo 
šiušiais plaukais ir

PITTSBURGH, PA

neramesnis) 
Ar tamista tiki,

Ir 
kad

ROZENBLATTAS. (pats sau) Jau valanda kaip 
nuėjo; lygšiol turėjo sugryžjti.

GOLDST. SŪNŪS. Ant galo, aš pinigų reikalauju 
apyvartai, nes mano pinigai sunaudoti 
reikalams; todėl, jei tamista negali duoti 
pinigais. .. -

GOLDS!! TĖVAS, (su pasididžiavimu) Tainist.y 
Ema, ar galiu tam tikėti? (pasitaiso plaukus ir 
apdarą ir artinasi prie Emos)

GOLDST. SŪNŪS. Kokius čia niekus, seni, dirbi? 
Gi žinai, su kuo Rozenblattas kontraktą daro.

GOLDST. TEX AS. Kontraktas dar nepadarytas ?
EMA. (stovėdama prie senio) Tai dar nepadarytas?
GOLDS!'. SŪNŪS, (nors labai įširdęs.) Ką tamis

ta man gali užmesti ? |

kine:
iii ir Vakarine

tiktai..£ENBLATTAS. (neramus) Galiu
LDST. TĖVAS, (akylai į Rozenblattą prisižiū
rėdamas), Ko tamista taip neramus-nusiminęs ? b.M A. 
5ENBLATTAS. (neramiai) Ar aš? Visai ne! 
.DST. SŪNŪS. Gal tamista negali man suteikti į 
tiek pinigų? — pasakyk tamista atvirai — ki-

GOLDS!'. SŪNŪS, 
man tas labai in 

Pamišta esi

(griebdamas už nosies) 
domu.

negražiu akiu.

•A daugiau 'misi-
mindamas) Ką? ne. . . . Kas?
Priešingai. . . . (žiuri į laikrodėlį) taigi. .. 

(skambina varpelį, ineina tarnas).
GOLDST. TĖVAS. (patyloms sunui) Jo veidas 

visai man nepatinka.
GOLDST. SŪNŪS. (patyloms) Ir man ne.

veidas visai toks, kaip ir tavo, kada buvo po

GOLDS!
kai, jog mano tėvas yra šiek-tiek turtingesnis už 
mane.

neprilyginsi prie tėvo.
tėvas taip toli gražumu nuo ta-

Dr. S. Biezis
LIETUVIS, GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Office 7 ' Office Hour#

2359 S. Leavitt St. - 4*6 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO

bet visgi manes 
\. E, tamistos 
mistos, kaip dangus nuo žemės.
>DST. !^Ė\'AS. Kaip dangus! Mieloji Ema!

Tamista gal tik dėlto taip sa-

Pajieškoma giminių Jono Brus (gal 
mirusio 19.16 m. Jisai pa

ėjo iš Suvalkų gub.; amžiaus buvo 
apie 40 metų; vidutinio ūgio, švie
sus plaukai, mėlynos akįs; iš amato 
buvo $iaučius. Jisai paliko apie ke
lis tūkstančius dolerių bankoj ir 
daug mining Šerų Tom Reed Mining 
Company, Oatman, Arizona. Del to
limesnių .žinių kreipkitės į

Fr. Sėdėk,
J33 3fd St., Los. Ancelos. Gal.

šu

o tas šiek-tiek bus dešimts kartų daugiau.
EMA. Aš nesivarau ant to, kaip tas tamistai matosi. 

Mane traukia prie savęs vien tamistos asmuo, 
pone Goldsternai.

GOLDST. TjEVAS. Mano asmuo? Mylimoji Ema!
GOLDST. SŪNŪS. Nes yra viltis, jog neužilgo 

mirs ir tamistai teks visi jo turtai.
EMA. E, gana jau,, ką sveikas beprasimanai. Argi 

moterystėje galima tokius -nelemtus mierius tu
rėti ? Tiktai meilė vyrą su moterim riša, ar ne, 
pone Goldstern ?

(linksmas) Taip, tiktai meilė. I 
Ir 25o,ooo dalios. — j

EMA. TamLta nepaisai dalios, ar ne?

BUK ŠOFERIU.
baikr.s yra gauti sau tinkamą vie
tą. Niekuomet nebuvo toks dide
lis šoferių reikalavimas kaip da
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokyklojepasi
naudojamo Indįvfedinėnns sistemo
mis nuoseklus Mažinimas ir prak
tika važinėjime automobiliais vi-i 
šoklų rūšių. rrityrę mašinistai 

.pamokis tamistą jr suteiks titfka- • 
nuts patarimus 1į« nurodymus. Mu
sų paokyklai nerūksta geriausių 
automobilių ir įjfy prietaisų. Už- 
.tikriname tami^a| ^ad tuojaus r 
g&ysi leidimą. ‘..jDioniniai Ir vaka
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
.federal Ass’n qf Auto Engineers, 
121446. Jacksen s-Blvd. (Ino.)

Pajieškau savo broliu: Petro, An
tano ir Tadeušo Mažioniu, paeinan
čių Kauno gubernijos, Panevėžio pa
vieto ir. volosties, kaimo Mažioniu, 
laneve.zio parapijos, 'Jie patįs, ar 
kas kitas teiksis pranešti ant že
miau nurodyto antrašo:

Povilas Mažionis,
528 Fifth Ave., Newark N. J.

An t Raudos.

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.
Storas atdara? kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 

atdaras iki 11 vai. vakąre. Nedėldienjais—iki 9 vai; vakare.

Nuo tą." iki 9:00 klekvi

Nuo
Nuo

.Ofisas
1725 West 18th Street

Tgrp Paulina ir Wood gat. 
Phone Canal 1208

Valandos:
9:30 iki 12:00 vai. ryto
7:00 iki 8:00 vai. vąk.

Nedėliotus
9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W. Harrison St

Tef Aųątjn 737

; Valandos:/ . . .

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė

(sūnui) Bukime atsargus.

(atimdamas skrybėlę) Tai

JOSEPH A. AMBROSIUStėvel ?

i.

ūkininkai už

127,713.13
4,

100,000.00 100,000.00Liudvikas
59,201.09

6

13,854.92
7.

8,099.78

2,447.44

4,

pašiepdama Goldsternus) Ir aš

GOL&ST. TĖVAS.

mano.
mano.

2.
3.

$200,000.00
. .25,000.00

5.
6,

šiandien yra
reikalingiausią

11,174.00
1,115.00
1,550.00

365,221.68
10,569.00

Nes man ta šalis patinka.
Ne tas, tik noras leidimą ge-

2,032.92
57,168.17

223,703.94

138,689.13
200.00 

79.00 
2,549.61

357,757.63
30.46

5,652.34
. 4,355.10

kakinta.
V (Su įronija

for clearing

Insurance 
in transit..

cimą griebia už G oi ds temų

Turime. .. . esame austrais.
Argi prieš dvejetą metų ne- 

Nct ir pasirašydavai Koloma-n subject to 

subject to 

certificates 
check .... 
checks ..

223.37
744.61
289.26

50,000.00
88.25

9.90

nelę Emą šičia 
site, kad aš valandėlei išeisiu.
• >et-’ užims Ema.

22,200.00

32,077.50

9,928.13

63,507.50

. 105,503.15

186,393.48

1.
2.
3.

(greitai 1 tarną) Paprašyk pa- 
(tarnas išeina). Tamistos atlci- 

fuo tarpu.mano 
Kaip sugrįžšiu, pabaigsime

real estate .. $ 65,861.00 
collateral

and dis-

REIKALAUJAME
vyrą, moterų ir vaikų barz- 
daskutystės mokytis. šitas 

I yra labai pareikalaujamas net ir ka-
i riumenėje. Lengvas mokslas ir di
deli pinigai. Ateik .tuojaus, arba pa
reikalauk artesnių žinių iš NOS8O- 
KOFF’S INTERNATIONAL BARBER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg, 
Fenn*.

SAI

Hess on the 21stday of November, 

of the State of Illinois, pursuant to 
RESOURCES:

EMA. .Kodėl?
ROZ E X BLATT AS. Paskui sužinosi (vėl nori iš

eiti ir grįžta) Ant stalo mano auksinė tabakier- 
ka stovi paimk sau į kišenę.

EMA. Kodėl?

Išrąndavojimui, 2-ras augštas 8 čva- 
nkAanibariai“?10-00; 4 kambariai 

nA°°; xTP-lrmo ugšt0 4 kambariai— 
$3.00. Nėra gazo nei .maudyklių.

452 West 43rd Street

3,596.28 
.. .$662,153.51

. Tik meldžiamas, neužtruk ilgai, 
arbų reikalą kitoj vietoj.

(vis daugiau nerimaudamas, I GOLDS l. SŪNŪS.

•H ir dar į«lf'

raly k it dar lĮadieMLietUTii
darni knygutes, kuria ifoiųal

EMA. (įeina Ema) Manęs reikalauja
(Ema ir svečiai vieni kitiems nusilenkia)

ROZEN BLATT AS. (Kartodamas) Taip, taip, čia 
paliksi valandėlę su šitais ponais, aš tuoj sugrį
siu.

EMA. Kas tau, tėveli, yra? Gal kas blogo atsitiko? 
ROZENBLATTAS. (kartodamas pas duris) Kas?

Ne. (Nori išeiti, bet atsimena, jog indauja liko
si atdara; šnibžda dukterei) Še tau raktas, už- 
rakyk indaują — ir buk atsargi.

EMA. (misiskubejus) Kodėl ?
ROZENBLATTAS. (nervingai šnibžda) Visi męs, 

vagįs ir aš, ir Ooldsternai. . . (nori išeiti)
EMA. (nusistebėjusi) Kas?
ROZENBLATTAS.

bet jeigu tėvas duoda, tai kodėl jos neimti. Juk 
tai tamistos pačios reikalas turėti ktiodidžiausią 
dalį, idant galima butu puikiai gyventi, laikyti 
brangią liožą Operoje, brangius arklius, daugybę 
tarnu, v •

EMA. Taigi tamista, tik mane mylėdamas, dalios 
reikalausi ? f..

GOLDST. T/ĖVAS. (su džiaugsmu) Taip, tiktai- 
dėl tamistos meilės.

GOLDST. SŪNŪS. Klausyk, seni, matau, jog tu 
pradedi kalbėti ištikrųjų.

GOLST. TĖVAS. (Tokiuose 'dalykuose juoką nėra. 
GOLDST. SŪNŪS. Ir tu turėdamas sąžinės, eisi 

prieš savo tikrą sūnų.
GOLDST. TĖVAS. Sąžinė? Kokia sąžinė? Juk 

pats visuomet sakai, kad pasaulyj nėra sąžinės, I 
tik reikalai. |

EMA. (į sūnų) Oi, kokie nelemti manymai. O gal 
tamisita ir bedievis dar? j

GOLDST. SŪNŪS. Taip, juomi esu ir tuomi eli- I

LIETVVIS ADVOKATAS
Veda vhpkias bylas vięuo?e teismuose 

------ ------ r——-OfiMi: - ----------------------  
69 W. Washington Street

Rooms 1008-1009, Tel. Central 2579 

3214 So. Halsted St., Tel. Yards 7271
CHICAGO, ILL*

^LIETUVOS” SIENINIS KA
LENDORIUS TUOJAUS BUS 
GAIAVAS. Kurie <lar nesate už, 
simoikėję prejinmeratą už 1918 Uie 
tus malonėkite užsimokėti, nes ka 
lendoi iai bus duodami pilnai užsė 
įmokėjusiems.

(OFFICIA L PU B LIQATI ON)
Report of the condition of The UNI VFR. 

SAU • STATE BANK, located at Chicago, 
Illinois, before the commencement of busi- 

‘ ‘ V------------------------ , 1917,
as made to the Auditor of Public Accounts 

1 law.

OZEI^pLATTAS. (rodydamas į Goldsternus) 
Paslėpk, sakau.
k SCENA VI.

/ Tie patįs, be Roženblatto.
MA. Ar tamistos nežinote, kadėl mano tėvas su 

tokia paskuba išėjo?
iLDSr. TfeVAS. Nežinome — tik ką tarėmės 

apie kontrakto išlygas. ,
MA. Kokio kontrakto?
OLDS P. SŪNŪS. Kontrakto, kuris tamistos li

kimą užtikrins.
MA. Šitaip f lėvelis apie tai minėjo šiek-tiek.
3LDS f. SŪNŪS. Pasitikiu ,jog tamista busi pa-

Būti vieno pirmutiniu pinįgijos 
galiuny pa<ia, tai nemažas daiktas.

EMA Vieno pirmutinių galiūnų, sakote? Tai aš 
busiu milžino pati?

GOLDST. SŪNŪS. Gi tamista žinai, ką Gpldsternoi 
pravarde Vienhoje reiškia!

j džino juos.
EMĄ. (į tėvą) Gal ir tamista taipgi?
GOLDST. TĖVAS. <T—ai—p.... taipgi, bet tik 

; trumpam laikui. Bedievystė turi tą gerą pusę, 
’ jog kiekvienoj valandoj/galima apsirinkti sau ti- 
į kėjimą, kuris geriausia patinka.
GOLDST. SŪNŪS. Taip, taip! Dėl 250,000 jis 

‘ bus ir turku, jei tamista pareikalausi.
EMA. Argi tautybes jokios neturite?
GOLDST. SŪNŪS.
GOLDSTI) TĖVAS, 

j buvai vengru ? 
į Goldenšternog.
GOLDST. SŪNŪS.
GOLDST. TĖVAS.

; ležinkeliui gauti iš Arado į Kisfoludą.
[.GOLDST. SŪNŪS. Tlu irgi tris mėnesius lenkti
1 ■* buvai, norėdamas į viešpatijos butą pasiuntiniu 

paikliuti.
EMA. Bet tamista, su manim apsivedęs turėsi lie-; 

tuviu būti, nes aš esu lietuvė.
GOLDST. TĖVAS. Kodėl ne, argi tai sunku? Juk 

lenku virstant nercik kvotimą laikyti?
GOLDST. SŪNŪS. Bet jeigu tamista to būtinai 

reikalausi, tai ir aš tą/galiu padaryti

jfToliaus bus)*

NAUJI PATALAI TIKTAI $6.50

Naujos plunksnų padu£kos tik 
tai $1.25 už Vpbrą.
Pilnas didunjjas ir pilna švara 
gvarantuojamtt. 
Plunksnos yra švarios ir sani 
tariškos. Geriausiu 8 uncijų 
audeklu apsįi^oš^ ^Rašykite m u 
sų naujo kįtjįlpgoe

souther^ Father ,* 
PILLOW CO., Dept. L-168

Loans:
Loans on
L.oans on

security
Other loans

counts . . .
Overdrafts :
Investments:
United States Bonds ..
State, County and

municipal bonds ....
Publ ic service corpora

tion bonds ..............
Other bonds and 

securities .................
Miscellaneous Resources :
Banking lipuse .............
Due from Banks:
State ...............................
National *...........................

.Cash on .IIand:
Currency .........................
Gold coin ...................
Silver coin .....................
Minor coin ...................
Other Cash Resources:
Accounts Receivable .. 
Exchanges 

house
Unexpired 
Collections

31.88

2,483.37 
1,038.68 

42.35
Total Resources: .

LIABILITIES.
Capital Stock Paid in
Surplus Fund
Undivided Profits
Less current interest, 

expenses and taxes 
paid .......................

Unearned Interest ...
Deposits:
Savings, 

notice
Demand, 

check
Demand
Certified
Cashier’s
Liberty' Bonds Payable ...
Miscellaneous Liabilities:
Reserved for taxes 

and interest ....
Collections ................
Bills payable ............ .

Bonds Payable ....
Foreign Remittances
Foreign Remittances 

for refunddimtukurie gali 
likos i&luo tar
dai naudos - 
RADHJV-IS

51,355.39
Total Liabilities: ... .$662,153.51

. I, John I. Bagdžiunas, Cashier of the 
UNIVERSAL STATE BANK, do solemnly 
ewear that the above statement is true to 
the best of my knowledge and belief.

JOHN I. BAGDŽIUNAS, Cashier z 
:.STATSEOTF,ILLINOIS, Cpunty of (?opk, 
Subscribed and iwdrn to befp're jpė this 

JtltH’day 6f November, 1917. r
MARGARET J. RYAN, Notary Public

Geras, Saugus 
Gyvenimas 
jlmintinsąs žmogus neprivalo skursti dirbtuvėse
Kiekvienas gali būti pasiturinčiu išdir- 

beju vietoje skurstančio darbininko-
Amerikoje daugelis lietuvių skursta, ųes nemo

ka gyventi. Dirbtuvėse bei mamose paprasti dar
bininkai gyvena kaip vergai. Jie uždirba tiktai_ąnt 

. paprastos duonos. Jų ateitis niekuomi nėra geres
nė už jų praeitį. !d*ks padėjimas yra beveik visų 
dirbančių už algą. Vienintelis išėjimas iš to kė
li lauš padėjimo šiandien yra būti išdirbėju-saviniiL 
ku reikalingų žmonijai turtų.

Tok i a i s i šd i*rbė j ai s-sa vln in kais 
ūkininkai. Jie pagamina ir itiiri 
daiktą — maista.

Maisto šiandien trūksta, todėl 
savo produktus painiai didelius pinigus.

Musų bendrovė lietuviams suteikė gerą nepri- 
gulmingą gyvenimą gražioje Louisianos valstijo
je. Nekurie iš lietinių, kurie keletą metų atgal 
skurdo dirbtuvėse taip pat, kaip ir Jus, šiandien yra 
paisitu'rinti darbdaviai. Ant savo ūkių jie nelaiko 
tokius darbiu inkus, kai]) jie patįs kitą syOc -buvo.

Jei Jus turite norą, Jus taip pat galite būti iš- 
dirbėjais-savininkais, kaip daugelis lietuvių Loisia- 
noje.

Męs turime derlingą žemę gražioje Louisianos 
valstijoje, kurią Jums parduosime ant lengvų iš
lygų ir pigiai. Oras pas mus yra vienas iš svei
kiausių ir maloniausių pasaulyje. Karščių ir šal
čių męs neturime. Pas mus javai auga du syk 
kasinėtą. Ūkininkai pas mus uždirba daugiau kaip 
kitur, ir gyvena geriau.

Musų žemė yra tarpe gerų lietuvių ūkininkų 
ir tuojaus prie geležinkelio ir gero miesto, kur yra 
mokyklos, bankai ir .krautuvės. Jums užteks poi- 
maityti, kaip išmintingesni lietuviai gyvena ant ūkių 
ir kaip išrodo Louisiana — ir apsipažinus daugiau, 
j dirbtuves bei mainas grįžti nenorėsite.

/Pabaigoje gruodžio vėl važiuoja būrelis lie
tuvių pas lietuvius į Louisiana, todėl pasinaudoki
te iš progos.

Platesnes informacijas* gausite rašydami pas: 

Southern Land Co. 
814 W. 3 3rd St., Chicago, Ill
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Kun. Maliausko "‘konferencija’’.
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Bešališkas.
Tel. YARDS 1532 

ūr. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgat I 
3259 So. dalstod St., Chicago, III. Į 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų! 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, |
Ūžsisenėjusias ir paslaptingas vyrų *
Ugaa

trke taip vadinama “konfercn- 
Nenoriu apie tai daug 
bet vieno dalyko negaliu

xV>

2121 N. WESTERN AVE. ®
CHICAGO. ILL. ,u

Vienuolika Dienų

VIETINES ŽINIOS.

LIETUVA

Įvairumai. Krikštynose pas A. 
Gedvilus, prie 18-tos gatvės, su
rinkta Lietuvos laisves rieka- 
lams $11.50.

mamot, kad išbadčjusiems lietu
viams? Ne, jie nusiuntė Šliupui, 
bedieviui, šliuptarniams, o ne 
žmonėms nuo karės nukentėju- 

*siems”. I
Kun. Maliauskas pusėtinai iš- 

koliojo tautines organizacijas ir 
’net atskirus asmenis.

Kalbėdamas apie “bedievius” 
ir jų menamus darbus, kunigėlis, 
net bažnyčioje, šventoje vietoje, ’Akciją užėję, p. Stasys Drau

gelis, kuris tapo pervestas į ofi
są prie “Base Hospital” pasakojo, 
kad, abelnai paėmus, lietuviai 
turi gerą vardą kariumenėj. Pa- 
itėmyta tiktai tas labai negeras 
apsireiškimas, kad nekuric lie
tuviai paduoda savo pravardes 
Alinevvski vieton Miniauskas, Szi- 
manski vieton Šimanskis, Budre- 
wicz vieton B 
.Budris ir tokius

Detektyvai mitinge. Pereitą
deldienį atsibuvo S.L. A. 36-tos • 
lopos mitingas, Mildos svetai- 
•j. Susirinkusieji nariai su .nu

sistebėjimu ipatėmijo, kad nepa
prasta sargyba daboja mitingą 
keletas detektyvų išbuvo visą mi
tingą, dabodami mitingo vedimą 
o iš lauko dar pora policmonų vartojo tokius žodžinus, kurių net 
buvo pagaminta “delei visa—kc”. > laikraštyje node m minėti. Tą

Klausinėjimai, kokios priežas- J*s *r •pats pripažino, atsiprašy^- 
tįs atvedė į šį mitingą tiek sar- damas Dievo, kad vartoja tokius 
gybos, žinoma, nieko neišaiškino, “blevyzguojančius” žodžius. 
Detektyvai* pasisakė, kad jiems 
prisakyta “daboti,” mes nužiūrė
ta, k»ad svetainėj gali būti “tro-

— Pereitą subatą ir nedėldienį 
Chicagoje viešėjo diktokas būrys 
jaunų kareivių lietuvių, atvyku
sių iš Camp Griaut, Rockford, III. 
Keletas buvo ir į “Lietuvos” re-

kit ten, (kur jums bus saugus ir igauisite dvigubą pelną.
Ateikite ir prisižiūrėkite šituos bargenus.. Jums pažiūrėjimas nieko 

nekaštuos, o tik atneš didelę naudą. Pasiskubinkite, {pakol ne nepervėlu, 
nes parsiduos labai pigiai ir su visai mažu įmokčjimu.

stuba, 2-jų pagyvenimų po 6 kam. randos
Parsiduoda už.... $1.400

$2,300
$4,000
$4,000

helio”.

Viena y tin dievobaiminga sc- 
nia- moteriškė, išklausiusi to viso, 
pasakė, kad jai bus jau.' gama to
kių “konferencijų,” kur Dievo

Priežastis tokio saugojimo ar namas virsta į “blevyzgojimo” 
tik nebus tame, 'kad kuopa kiek-namus: nei Kristus, nei apaš- 
laiko atgal buvo nutarusi prisi- falai, Šlako, priešų nemokino to- 
dėti prie Amerikos Lietuvių Dar- kiais žodžiais ir nevertė bažny- 
bininkų Tarybos, kurios mitingą ^čios į blevyzgojimo salę, 
andai detektyvai dabojo Aušros 
svetainėj.

Akli “Naujienų” pasekėjai ir 
šioj kuopoj užsimanė pervaryti

ir, pasinaudodami mažu skait- 
'lium narių, atsilankiusių į mi
tingą, tokį nutarimą pervarė.

7>abar kuopa, matomai, ir su
silaukė iš tos priežasties gėdos, 
kokios ji ’niekados neturėjo. Pui
kiai lietuviai atsižymės, kada jų 
draugystės negalės vesti mitin
gų be detektyvų. Ir vis tai dėl
to, kad p. Grigaitis '
susitverti sau savo partiją ir mė
gina nuvesti musų lengvatikius 
žmones am t šunkelių.

Kuopos Narys.

Kun. Maliausko tvirtinimas, 
buk Lietuviu Dienos aukos nu- v
siųstos Šliupui, yra neteisybė — 
aiškus melas ir šmeižimas, nes 
niekas nei cento iš tų pinigų nė
ra siuntęs nei Šliupui, 
dieviams”. Ir kum. 
apie tai gerai žino.

nei Dc-
Maliauskas

Yra neišpasakytai gaila, kad 
kun. Maliauskui leidžiama pana
šios rūšies propaganda varyti. 
Panašios konferencijos, kuriose 
mėginama lietuvius įsukuirstyti, 
kad jie ant peilių eitų ir vieni 

■užsimanė gerkilų griebtų, gali at
mesti ne naudą, o tik blėdį ir lie- 
tuviams ir pagalios tikėjimui.

Kaip ten neimtum, rimčiau) pa
galvojus, pasirodys, kad kun. Ma
liausko darbas yra ne budavojimo 
darbas, bet griovimo — net ir 
■katalikiškuoju atžvilgiu, nes kas

a .
bėti
ęsti nepatėmijęs.
’žsiipuolęs ant Centralinio Ko
to, kun. Maliauskas, tarp! 
j, pasakė maž-daug pana-
“Kur tie bedieviai nusitinn- 
etuvių Dienos pinigus? Ar

vadina

“Lietuvos” bendroves atstovu

RAS MISEVIČICS. Jam galite 
užmokėti prenumeratą, priduoti 
apgarsinimus, spaudos darbus ir 
11. Jis taipgi duoda informacijas 
reikale “Lietuvos” bendroves še-
r n..L

Lithuanian Pub.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda 2 lotai Gary, Ind. Ge

ra proga apielinkės lietuviams pasi
naudoti, nes parsiduoda pigiai iš prie
žasties, kad lotų savininkas apsigy
veno kitame mieste. Lotai yra 50 
and GO, Block 2, Douglas Park Ad
dition, Gary, Ind. Norintieji 
rašykite savininkui:

Jonas Genis,
Barclay St., Worcester,

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT MAINYMO.

Puiki farma, 80 akerių geros 
žemes arti miesto ir prie puikios 
upės, bus parduota su $100.00

Kūdikis nuo šalčio mirė. Trijų ^mokėjimų, o ant mainymo bus 
sąvaičių kūdikis rasta gulinčiu ;priimtas bile lotas.
gurbe, prie 611 E. Thirty-Third1 Savininkas turi išvažiuoti į ka- 
St. Kūdikis kentėjo nuo šal- rę.
čio ir už kelių valandų mirė iSt. j A. LEBECKJ 3301 S. Hal- 

sted St.

i 
s 
ik

Kapitalas ir Perviršis 
$225,000.00 

liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš puses milijono dolerių *ir 
kasdien nuolatai .žymiai anga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; 
Ketvorgo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; »o kitom 
dienom iki 5 valandai įo pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HALSTED ST.
Kampas 33čios CHICAGO

Telefonas ARMITAGE 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Ūžsisenėjusias 
ir Lytiškas.

Generalis 
Koniraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2128 W. M Si.

&
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.Randos $27 į mėnesį
$40 į mėnesį
$50 į mėnesį

,,
,,

pag.

Gera medinė
$24 į mėnesį 
Medinis namas 
Mūrinis namais
Murini s mamas
Biznevas mimas, ant Haksted St. su dideliu storu
$84 į mėnesį Parsiduoda už.... $6,000
Tuirime puikių lotų dėl residencijų ir biznevų. Kas greitai pirks, ga

lės gaut už pusę prekės. Pamatykit, o padarysit* dvigubus pinigus.
Tik-ką gavome labai pigiai puikioj vietoj farmą, arti prie miesto ir 

ant upės kranto. Norintieji geresnės farmos negalite gaut. Klauskite pla
tesnių paaiškinimų.

Nelaikykite tuščių lotų, ateikite, o mes jums išmainysime ant namų, 
arba pabudavosime namus. Nepaisant kur jūsų lotai nebūtų, Chicagoje 
arba Gary, luud. Visados gausite pilną vertę.

Turime keletą gerų farmų išmainyti ant namų, 
binkite, nes gerų farmų yra sunku gauti.

Del platesnių paaiškinimų, meldžiam kreiptis pas:

I liberty Land & Investment Co,,

F. P. BRADCHULIS 
...LAWYER... 
Lietuvis Advokatas

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

Telephone Randolph 5598
Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Plione Yards 2390 CHICAGO, ILL

ataiuta

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

T Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. .
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklasluotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOLo taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parkuodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65^ centus, nes iame yra gyduolių 

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

•74-80 Washington Street, New York

^^AX^<Y*rcwnx<ceniMfiMCcšwwrt«*m

3246*40 Oo® Hoisted St«^ ©Siico^o
Esame Priversti
Surinkti Pinigu GO.OOO vertės tavoro čeveryką, overkočių 

ir vyriškų bei vaikų aprėdalų turk 
būti išparduota tiktai į 11 dienų.

Dabar pačiame švenčių sezone, kuomet vilnos, bovelna ir skūra yra pakilus 200°|o, iš priežasties kares męs pasiūlome šitą 
negirdėtą progą apsitaisyti su reikalingais dalykais pigiau negu neišdirbtas tavoras.

Pradedant Seredoje, Gruodžio 12 iki 24, 1917
Vaikų Overkočiai

$1.98
Vaikų Kelinės

49c
Vyriškos Kelines 

$1.19

Vyriški Overkotai 
$7.98

Vaikams Ceverykai 
$2.45

Sveteriai
$1.19

Raincoats
$2.98

Vyrams Siutai
$8.50

Vyrams Ceverykai 
$2.45

Bath Robes
$3.98

v

Kariumeniški Ceverykai
$3.85

Vaikų Apatiniai Drabužiai
39c

1

Vyrų Vilnones Pančiakos)
19c Į

Skepetaites-Nosinės
4c

Šilkiniai Marškiniai
$2.98

Vienuolika Dienų

Gruodžio 12 iki
Gruodžio 25 i

Bridgeport Clothing CoB
3246-48 SO. HALSTED STREET, CHICAGO

Vienuolika |Į1| Dieną - Gruodžio 12 iki Gruodžio 24, 1917 - Vienuolika |11| Dienų




