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Lietuvių Delegatai 
Apskelbia Lietuvos 

Neprigulmybę. 
Vokietija žada Lietuvos 
Neprigulmybę Pripažinti. 

Amerikos ir Anglijos Taikos Islygos. 

Derybos Tarp Vokiečių ir Bolševikų Nesiseka. 

Truc iranslation iikd with th<- po'tmaster 
at Cliicagn, III., on 9th įlay >f January, 
1918, as reąuircd hy thc act ut Octobrr 6, 
1917. 

LIETUVIAI APSKELBIA 
LIETUVOS NEPRIBULMYBĘ^ 
Associated Press Tele- 

gramas. 
Washington, D. C. Sau-1 

sio 5 d. --- Delegatai nuo įvairių 
lietuviu partijų Stoskholme ap- 
skelbė prokliamaciją reikalau- 
dami Lietuvai pilnos neprigulmy- 
bėa. 

Sulyg oficialio telegramo, gau- 
to šiądien Washingtone, lietuviu 

dekleracija neatbūtinai reikalau- 

ja, kad Lietuvą užimtų jos locna 

armija ir kad lietuviškos Ru- 

sijos daljs butų prijungtos prie 
iios naujos Lietuvos viešpati- 
jos 

Telegramas prideda, kad lie- 
tuvių dekliaracijoj yra padary- 
tas prižadas, jog Lietuvos jūrių 
oustai bus liuosai atidaryti tai 
pirklybai, kuri neturi išeigos i 
jūres, •— minėtinai Rusijos ko- 

mercijai, jeigu Rusija butų to- 

kiame padėjime, [šisai telegra- 
mas tilpo ne visuose anglų laik- 
raščiuose]. 

True trmslation filcd with the postma*ter 
»♦ (,'hicago, II!., on 9th day of January, 
1918, as 'er.nircd by the act of October 6, 
1917, 

VOKIETIJA RENGIASI PRI- 
PAŽINTI LIETUVOS NEPRI- 

GULMYBĘ. 
Kopenhagenas, Sausio 8 

d.—Sulyg švedų laikraščio D a- 

gens N y h s t e r pranešimo, 
Vokietija mano apskelbti pripa- 
žinimą Lietuvos, kaipo neprigul- 
mingos vieš-patijos. 

True translation fifed with the postmasler 
*t f'hicAKO, II}., on 9th <lay of January, 
191B. a» required by the act of October 6, 
1917. 

AMERIKOS TAIKOS 
IŠLYGOS. 

Waghington, D. C. Sausio 8 
d.—Prezidentas \Vilson šią- 
dien, laikydamas kalbą kongrese, 
padavė išlygas, "kuriomis Ame- 

rika susitaikytų. Šitos išlygos 
yra labai panašios į išlygas, ku- 
rias padavė Anglijos premieras 
Lloyd George* 

Prezidentas perstatė aiškią 
taikos programą, susidedančią iš 
keturiolikos punktų. Sulyg pre- 
zidento, sekančios išlygos yra 
reikalingos: 

i. — Atviros taikos sutartis 
bc paslaptingų larptautiškų su- 

sitarimų. 
2. — Absoliutiška jūrių laisve 

laike taikos ir laike karės, iš- 
skyrus tuos atsitikimus, kuomet 
jūrės gali būti uždarytos sitlyg 
tarptautinio nusprendimo. 

3. — Prašalinimas ^visy ekono- 
minių barjerų ir įvedimas lygy-1 
bės pramonėje tarp tautu, su- 

tinkančių ant taikos ir susidrau- 
gavusių dėlei jos palaikymo 

4. — Garantijos [užtikrinimas], 
icad tautų apsiginklavimas bus su- 
mažintas iki žemiausio laipsnio, 
reikalingo naminiam saugumui. 

5. — Tiesai iškas sutvarkymas 
visit pretensijtj kaslink kolioni- 
jit, paremtas ant principo, kad 
užinteresuotos tautos turi lygu 
svr "įima su valdžios interesais. 

6. —Evakuacija (Apleidimas) 
visos užimtos Rusijos teritori- 
jos ir suteikimas progos Rusijos 
politiškam i š si vy sty m u i. 

7. — Evakuacija Belgijos be jo- 
kio mėginimo aprubežiuoti jos 
neprigulmybę. į 

8. — Visa franeuzu terito ija 
turi buti evakuota (apleista per 
vokiečiu kariumenę) ir atlygi- 
nimas už paėmimą Elzuso-Lota- 
ringijos 

9. — Sutvar* mas Italijos ru- 

'bežių, pasiremiant tautiškais dė- 
sniais. 

io. — Laisviausia proga auto- 
nomiškam išsivystymui Austro- 
Vengrijos tautų [cechų, sl a vokų, 
kroatų, ir t.t.]. 

u. — Evakuacija Rumunijos,] 
Serbijos ir Montvnegro, su pa- 
darymu kelio prie jūrių Serbi- 
jai ir tarptautinis užtikirinimas 
ekonomiškos, ir politiškos nepri- 
gulmybės (bei žemių nepali:čia- 
mybes Balkanų valstijoms. 

} 2. — Saugi neprigulmybė Tur- 
kijai daliai Ottomanų Imperijos, 
bet kitoms tautoms po turkų val- 
džia 'privalo buti užtilorin a gy- 
vybė ir proga autonomiškam iš- 
s vystymui; Dardaneliai pastoviai 
atidaryti visoms tautoms. 

13. — Įsteigimas neprigulmim- 
gos Lenkijos viešpatijos, j kurią 
turi įeiti žemės apgyventos ne- 

užginčinamai lenkų žmonėmis, su 
liuosu keliu įprie jūrių ir su už- 
tikrinimu per tarptautinę sutarti 
Lenkijos politiškos ir ekonomiš- 
kos meprigutmybės ir teritorialės 
(žemių) nepaliečiamybės. 

14. — A'belnos tautų lygos pa- 
darymas, pasiremiant s»peciailė- 
1 ils sutartimis bendrai gvaraintuo- 
ti politišką neprigulmybę ir teri- 
toriallę nepaliočtamy/be lygai di- 
delėms, kaip ir mažoms viešpa- 
tijoms. 

Pabaigoj prezidentas pasakė 
taip: 

"Matomas principas eina per 
visą programą, kurį aš išdėsčiau. 
Tai yra principas teisybės vi- 
siems žmonėms ir tautoms ir jų 
teisei gyvuoti vieną su kita, ant 

lygiu laisvės ir saugumo išhgų 
ar jos butu stiprios a»r silpmos". 

[Ant nelaimės, Lietuva ir lie- 
tuvių tauta, nors įtempusi akis, 
negali viemok patėmyti prakil- 
naus principo pritaikinto prie sa- 

vo locnos šalies, kuri buvo ir yra 
šios karės kankine |. 

True translation filcil wit!i the postmaster 
at C'bicago, UI., on 9th <1:iy of January, 1917, ai requircd t>y tbc act of October 6; 1917. • 

TAIKOS DERYBOS 
TRŪKSTA. 

Londonas, sausio 5 d. — Antras 
posėdis taikos derybų tarp vokie- 
čių ir bolševikų Lietuvių Brastoj 
turėjo prasidėti 4 d. sausio. Kuo- 

mct Centralinių Viešpatijų dele-' 
gatai atvyko į Lietuviu Brastą 
atnaujinimui derybų, tai jie ne- 

rado ten rusiškų delegatų. Vis- 
kas, kas lauko jų, buvo tik tele- 
gramas,- reikalaujantis, kad kon- 
ferencija butų perkelta Į Stock- 
holm.-į, Švedijoj. 

Kas išeis iš tų derybų tarip Vo- 

Įkietijos ir Rusijos, kol kas nėra 
aišku. Abidvi pusės apreiškė, 
kad nekurie pasiulijimai .priešin- 
gos pusės yra nepriimtini. Ru- 
sija pasakė, kad Vokietijos išly- 
gos kas link užimtų žemių Į Len- 
kijos ir Lietuvos] negali buti 
Rus'jos -priimtos, gi Vokietijos 
kancleris, Von Hertling, praneša, 
kad vokiečiai negali perkelti tai- 
kos derybų j Stockholmą, kaip 
to rusai reikalauja. 

Kusų pozicija išrodo lyg sti- 

presnė, nes jie praneša, kad Cen- 
tralinių Viešpatijų, ir net pačios 
Vokietijos uelegatai yra pasida- 
lino nuomonėj kasi ink užkariautu 
kraštu prijungimo, bet iš kitos 
pusės, nėra jokių nurodymų, kad 
Vokietija nuo savo išlygų nu- 

sileis, nors eina gandas, buk vo- 

kiški ir austrų delegatai sugrj- 
žo j Lietuvių Brastą su naujo- 
mis instrukcijomis. 

Vokietijos kancleris von llert- 

ling ir užrubežfo ministerijos pa- 
sekretorius laikė šiame klausime 
prakilbas Reichstago vyriausio 
komiteto iposėdyj, bet abudu ne- 

pasakė aiškiai, ar Vokietija 
laikysis tų išlygų, 'kurioms Rusija 
yra priešinga. 

Antroj savo prakalboj tame 

pačiame Reichstago komitete 
kancleris vakar prisipažino, kad 
Vokietija turi reikalą su tokiais 
atsitikimais, kurie gali permainy- 
ti visą dalykų stovį bagyje vie- 
nos nakties. Kaslink rusų pa- 
siūlyto perkėlimo konferencijos 
iš Lietuvių Brastos Į Stockhol- 
mą, kancleris pasakė, kad tokis 
žingsnis privestų prie "didelių 
sunkenybių" ir dar pridėjo, kad 

Vokietija negali leisti bolševi- 
kams diktuoti, kur mitingai turi 
but laikomi. 

True translatinn filrd uitn tlir poslmaster 
at < liicago, 111., 011 9th day of January, 
1917, as rc<iuircd liy tlic act of October 6, 
1917. 

BOLŠEVIKAI PASMERKIA 
VOKIEČIŲ UŽGRIOBIMŲ 

PLIANĄ. 
Petrogradas, Sausio 3 d. — 

Pereitą utarnimką Darbiu, ir Ka- 
reivių Tarybos pildomasai Komi- 
tetas ir abelno armijų kongreso 
atstovai turėjo bendrą posėdį ir 
priėmė sekančią rezoliuciją, (kai- 
po atsakymą j vokiečių siūlomas 
taikos išlygas. 

"'Šisai susirinkimas patvirtina, 
kad programas, paskelbtas ke- 
turlypio (teutonų) Susivieniji- 
mo atstovų Lietuvių Brastoje, 
pripažįsta principe padarymą tai- 
kos be aneksijų ir atlyginimų, 
kitoks pripažinimas suteikia pa- 
matą tolimesniems svarstymams 
liukui priėjimo prie abclnos de- 
mokratiškos taikos. 

"Vienok, jau šitame savo už- 
rtiškime vokiečių valdžios atsto- 
vai atsisakė pripažinti laisvą. pa- 
vergtu tautų teisę*** nuspręsti 
apie savo locną likimą. 

"Šitoksai nepripažinimas reiš- 
kia, kad vadovaujančios partijos 
Vokietijoje, nors (Visuomeniško 
judėjimo priverstos nusileisti 
iki demokratiškos taikos princi- 
pų, vienok mėgina iškreipti šitą 
idėja naudai savo locnos užgrie- 
bimo politikos. Austro-voki šika 
delegacija, paduodama praktiškas 
išlygas taikos rytuose [t. y. su 

Rusija], dar labiaus šiką teisin- 
gos ir demokratiškos taiikos idė- 
ją iškreipia. 

''Šitas tužreiškimas yra daro- 
tr.as akyvaizdoje faktč^ ka<l Aus- 
trijos ir Vokietijos valdžios at- 
sisakė gv a rantuoti tuojaus ir ne- 
atmainomai įprašalinimą savo ka- 
riumenės iš užimtų Lenkijos, 
Lietuvos, Kuršo ir dalių Livo-, 

ui jos ir Estonijos. Limosas iš- 
reiškimas Lenkijos, Lietuvos, 
Kuršo ir kitu užimtu žemių gy- 
ventojų 'noro nėra galimas pa- 
kol vietiniai gyventojai nesu- 

grjž j vietas, kuria* jie apleido. 
"Vokiečių delegacijos tvirtini- 

mas. buik viršniinPtų šalių gy- 
entojų noras jau apsireiškė, netu- 

ri jokio pamato. 
"IV kariškais įstatymais ir 'ka- 

riškos cenzūros jungu, užimtų 
šalių gyventojai uegalėjo savo 

nrro išreikšti. Dokumentai, ant 

kurių Vokiškoji valdžia remia 
savo tvirtinimų, geriausiam atsi- 
tikime parodo išreiškimą noro 
tik ikelių privilegijuotų grupių, 
hc t jokiu įbudu neišreiškia noro 

tų šalių masių (visuomenės). 
"Męs šmotu užreiškiame, kad 

Rusijos revoliucija pasilieka iš- 
tikima tarptautiškumo politikai. 

Męs giname Lenkijos, Lietu- 
vos ir Kuršo teisę nuspręsti sa- 

vo likimą tikrai ir liuosai. Męs 
niekados nepripažinsime teisingu, 
kuomet svetima taryta antmeta 
savo norą biie kokiai 'kitai tau- 

tai. 
"Šisai bendras posėdis reikalau- 

jr-., kad taikos derybas vėliaus 
perkelti i neutralcs viešpatijas 
ir prisalko Kareivių ir Darb. ta- 

ryboms bei komisijomerianis -pa 
daryti tinkamus žingsnius toje 
linkmėje. 

"Męs sakome Vokietijas, Vu-Į 
stro-Vengrijos, Turkijos ir liul- 
garijos žmonėms: Po jųsų spau- 
dimu jųsų valdžios buvo priver-! 
sios priimti obalsį be aneksijų ir 
a>lyginimų, bet ipastaruoju lai'ku 
jus 'pradėjo nuginti vesti savol 
seną išsisukinėjimo politiką. At- 
minkite, kad padarymas greitos 
demokratiškos tai'k >s užvis la- 
biausiai ir t tikrai p: klarusys nuo 

jųs. Visos Europos tautos žiuri 
į jus, kad jus neįeisite Austro-; 
Vokiškiems imperialistams ves-' 
ti karę prieš revoliucijinę Kusi- 
jci dėlei Lenkijos, Lietuvos, Kur- 
šo ir Armėnijos pavergimo". 

Truc translation filed with the poftmaster 
at CHTtngo, 111., on 9th day of January, 
1917, as rcquircd by thc tct of October 6; 
1917. 

ŠAUDO IR IŠTREMIA 
LIETUVIUS. 

Petrogradas, sausio 3 tl. — 

Pranešama, kad vokiečiai prie- 
varta išvežė Vokietijon 300,000 
žmonių iš Lenkijos ir Lietuvos. 

I z vest i j a, oficialia Dai^b. ir 
Kareivių Tarybos .organas, pa- 
duoda turinį pamfleto, kurį bol- 
ševikai dabar platina tarp vokie- 
čių ant fronto ir kuriame sako- 
ma, kad taikos išlygos, kurias 
pasiūlė CentralinėS Viešpatijos, 
parodo, jog Austro-Vokiški pri- 
žadėjimai apie demokratišką tai- 
ką yra "besąžiniška melagystė". 

Pamflete aprašinėjama, fkaip 
vokiečiai Lenkijoj ir Lietuvoj 
per 'prievartą rekrutuoja žmones 
j (priverstinus darbius ir šaiulo 
išėjusius bado streikan. Po to 

pamflete taip rašoma: 
''Vokiška valdžia rado sau pa- 

ramą titk Kurše pas neapkenčia- 
mus vergų savininkus, vokiškus 
baronus, kiuriu prutotypais yra 
lenkų dvaripaniai". ; 

Pamflete toliaufi sakoma, kad 
Vokietija nori -paliuosuoti Ru- 
sijos vakarinio rubežiaus tautas 
iš Rusų revoliucijos sferos, idant 
jas pavergti su pagelba vokiš- 
ko kaipita'lo, antmesti austrišką 
monarchiją Lerikrijai, o iš Lie- 
tuvos ir Kuršo padaryti vokiš- 
kas kunigaikštystes. Pamfletas 
baigiasi žodžiais: 

"Tokiais .pamatais Rusijos 
Darb. valdžia niekuomet negali 
vesti derybų 

Bolševilkų užrubežio reikalų 
ministeris Trockis pranešė, kad 
Rusijos Darb.> valdžia nesutiks 
su vokiškais pasiulijimais. 

Trockis savo pranešimą pada- 
rė centrališkam komitetui Darb. 
ir Kar. delegatų Tarybos. Jis 
aštriais žodžiais smerkia "Vo-' 

kieti jos bypokritiškus taikos pa- 
sudijimus". jis sakė, 'kad jeigu 
('< ntralinės viešpatijos nesutiktu 
aut liuoso apsisprendimo Lenku 
ir Lietuviu tautų, tai butų rei- 
kalinga ginti Rusijos revoliucija. 

ĮCia vienok reik atsiminti 
kad įprieš koletą dienų tas pats 
Tiockis praneši-, kad Rusija esą 
"gali buti priversta pasiduoti Vo- 
kietijai/' bet tuomet esą bolše- 
vikai stengsis varyti propagan- 
dą Vokietijoj -prieš militarizmąJ. 
Atstovai nuo visų rusiškų frontų, 
bi-vusieji šiame mitinge, užreiš- 
1;ė, kad kariume«nė ginsianti rc- 

voliuciją, bet esą kariumenei 
reikalinga duonos ir čebatų. 

Petrogrado laikraščiai vienu 
balsu išreiškia minti, kad vokie- 
čiai ir austrai po vienos savai- 
tės derybų numetė savo kaukes 
(mąskas) ir iparodė aiškiai, jog 
jos nenori demokratiškos taikos. 
Laikraštis "Pravda" sako: 

"Vokiškas imperializmas vėl 

] radėjo rodyti savo nagus". 

Tnie translation filed w!th tlie postmanter 
at Chicago, III., on Vth įlav of Jantiary, 
1917, as rcųuircil |j>* tlie act of Ottoher 0; 
1917. 

ANGLIJOS TAIKOS IŠLYGOS. 

Londonas, sausio 5 d. — Savo 

prakalboje, laikytoje šiądien ama- 

lu unijonistams, Anglijos premie- 
ra« Lloyd George išdėstė taikos 

išlygas, kuriomis talkininkai su- 

sitaikintų. £ios i>!vgos. trumpai 
jas krūvon sutraukus, yra sekan- 
čios ; 

1. — Žemių paskirstymas turi 
būti paremtas ant saviapsispren- 
dimo teisės, arba ant valdomųjų 
žmonių sutikimo. 

2. — Atnaujinimas tarptauti- 
nių sutarčių šventumo. 

3. — Sudarymas tarptautiškos 
lygos aprubežiavimui ginklavimo- 
si- ir išrišimui tarptautiškų ginčų. 

4. — Atnaujinimas Belgijos, 
Serbijos, Montinegro ir užimtų 
Prancūzijos dalių ir atlyginimas 
už padarytus nuostolius. 

5. — Sutvėrimas neprigulmiu- 
gos Lenkijos. 

6. — Neutralizavimas ir pada- 
rymas Dardanelių tarptautiškais. 

7. Turkija pasiliks sau Kon- 

stantinopolį ir tas žemes Mažo- 

joj Azijoj ir Turkijoj, kurios yra 
tikrai turkiškos. 

8. — Jokio išdalinimo nei Vo- 

kietijos, nei Austrijos nereikalau- 

jama, bet reikalaujama pertaisy- 
mo rubežių ant tautiškų pamatų, 
ypatingai kas lytisi Rumunijos 
ir Italijos. 

9. — Vokietijos kolionijų klau- 
simas turi būti išrištas taikos 

konferencijoj. Afrikos kolionijoms 
turi buti duota savivaldystės tei- 
sė. 

10. — Arabija, Mesopotamija, 
Armėnija, Syrija ir Palestina pri- 
valo gauti afs»kyrą tautini padė- 
jimą. 

u. — Elzasas-Lotaringija turi 
buti sugrąžinta Fraincuzijai. 

Minėdamas apie Lenkijos ne- 

prigulmybę, Lloyd George pasa- 
kė, kad "neprigulminga Lenkija, 
susidedanti iš visų tikrai lenkiškų 
elementų, norinčių dalyvauti 
[Lenkijoj], yra būtinai reikalin^ 
g.\s vakarinės Europos lygsvarai." 

Kalbėdamas apie Elzasą-Lota- 
ringiją, primieras išsireiškė sekan- 
čiai : 

"Męs manome stovėti su Fran- 
cuzijos demokratija net iki mir- 

ties, remdami franeuzų reikalavi- 

mą, idant butų išnaujo (persvar- 
styta didė skriauda, padaryta 
1871 metais, kuomet Elzasas-Lo- 
ta ringi j a tapo atplėšta nuo fran- 
euzų. Šitas skaudulys užnuodijo 
Europos ramybę ant pusės am- 

žiaus ir kol tas nebus išgydyta, 
Šveikas padėjimas negali sugrįžti". 

■Kalbėdamas apie Turkiją ir 

jos pavergtas mažas tautas, Lloyd 
George pasakė: 

"Nors męs nesipriešiname už- 

aikymui Turkiškos imperijos tur- 

kų tautos tėvynės žemėse su jos 
sostine Konstantinopoliu, — pe- 
rėjimas tarp Viduržeminiu ir Juo- 
dujų jūrių privalo būti sutarp- 
tautintas i'i* neutralizuotas — 

Arabija, Armėnija, Mesopatami- 1 ja, Syrija ir Palestina, mūsų ma- 

nymu, turi teisę, idant jętns butų 
pripažintos atskiras tautinis pa- 
dėjimas". * 

Su lyg vokiškų kolionijų Pre- 
mieras turėjo štai 'ką pasakyti: 

"Vokiškos kolianijos yra lai- 
komos nusprendimui [taikos] 
konferencijos, kurtos nuospren- 
dis privalo būti iparcmtas pir- 
miausiai norais ir interesais jų 
prigimtų g\ \ cntojų." 

Į Kalbant abellnais žodžiais apie 
|taikos išlygas. Premieras dar taip 
išsireiškė; 

"Męs kovojame ivž teisingą ir 
ilgai galinčią buti taiką. Trįs 
išlygos privalo buti išpildytos: j 
1'irnia, sutarčių šventenybė pri- 

Ivaio Imti atnaujinta; antra, teri- 
torijalis [žemių] sutvarkymas 
privalo buti paremtas ant savi- 
apsispremdimo teisės, arba pa- 
valdinių sutikimo; 'pagalios, turi 
buti sutverta tarptautinė organi- 
zacija aprube/.iavimui ginklavi- 
mosi ir sumažinimui karės gali- 
mybės. Atsiekimui šitų išlygų 
Britanijos Imperija yra pasiry- 
žusi padaryti net ir dar didesni 
pasisventvmą 

Į Visoj Pretrtiero kalboj nėra 
nei žodžio apie Lietuvos likimą 
(užsimintai 

DAR AUKŲ Į KALĖDINĮ 
FONDĄ. 

Nėbagaš Kalėdų Diedukas — 

j Santa ClausL. Jis savo "džiabo" 
iki Kalėdų neužbaigė ir dabar 
luri dirbti "overtaimą," -nešdamas 
,dovanas į Kalėdinį Fondą. 

Visi geri lietuviai darbuojasi 
išgavimui Lietuvos laisvės, o ka- 
dangi Kalėdų Diedukas yra taip- 
gi geras patriotas, tai Senis, nors 

"overtaimą" dirba, bet "nekiki- 
na". 

Senis mat taipgi mandras ir 

j turi savo išrokavimą — tikisi 
lengvesnj džiabą gauti Lietuvoj, 
kada ii laisvę sau išgaus. 

—Kalėdų Diedi rv a s esą turis 
dovanas «per kaminą nuleisti, o 

čia Amerike, sako, triobos baisiai 
augštos ir stogai daugiausiai 

i biotiniai. Kai apie Kalėdas esą 
pasala, tai stogai, nelyginant, kai 
jčiiuižy.iiė: nors tu galą žmogus 
gauk kol i])rie kamino .prilipsi., 
O Lietuvoj esą triobos 'kaip tik 
mierot; ir stogai mingšti, šiaudi- 
niai. tai seniui kur įkas esą leng- 
viau prie kamino prilipti.... 

Taigi Senis ir dirba, kaip mi- 
r ėjom e, "overtaimą," nemurmėda-; 
mas, tikėdamasi sulaiuikti laisvoj 
Lietuvoj sau "emeritūros".... I 

O štai, kokis dovanų maišas jo 
<lar laukia: 

* * 

Toli- toli nuo Chieagos — o 

dar toliau nuo Xe\v Yorko — 

yra Wyomingo valstija. Toj valsti- 
joj yra miestelis \Varland. Ma- 
žai ikas apie jį girdėjo, bet tas ir j •nesvarbu. Svarbu yra tas, kad | 
tame miestelyj yra lietuivis, ikuris j 
užėmė antrą iš viršaus vie-Į tą Lietuviškoj armijoj, kovojau-j čioj už Lietuvos laisvę. P-ia 
Elcona Sutkuvienė iš Chieagos, 
dovanojusi Lietuvos laisvei $100.- 
oo užima pirmą vielą, o p. Pe- 
tras Miliauskas iš \Yorland, Wyo., 
— antrą. Jis dabar prisiuntė 
Lietuvos laisvės išgavimui $50.00. 

Lai gyvuoja toki tėvynainiai! 
* * 

Kalėdų Diedukas ne tiktai ikad 
nepyksta, bet dar ir savo iilos 
galvos palaiminimą suteikia ke- 
turiems mandagiems \vaterlbu- 
riečiams: Steponavičiui, Ivamaus- į 

True translalion fi!t<I vvith the postmaster at Chicago, III., on 9th day of January, 1917. as rciuireil by thc act of Octobcr 0, 1917. 

TURKŲ TAIKOS IŠLYGOS. 
Londonas, sausio 5 d. — Iš 

Petrogrado pranešama, kad Tur- 
kija padarė Rusijai sekančias tai- 
kos išlygas: 

Rusų laivai turės laisvą perė- 
jimą per Dardanelių siaurumą; 
Rusai turi apleisti užimtus Tur- 
kijos plotus ir demobilizuoti Juo- 
dųjų jūrių laivyną. Turkija gi, 
si lyg šitų išlygų, pasilaikys savo 

veikiančią armiją dėlei vedimo 
tolimesnės karės su talkininkais. 

Trur tranelation filcd vvith thc postmaster ..t l'hicago, III., on ;tlj dny of Jar.uaiy, 19!", as reąuircd by thc act of October 6; 1917. 

APIE KAUNĄ 25,000 VOKIE- 
ČIŲ SUKILO. 

Londonas, sausio 8 d. — Troc- 
kis, kuris su rusu delegatais išva- 
žiavo j Lietuvių Brastą tolimes- 
niam vedimui dervbą su vokiečiais, 
prieš savo išvažiavimą iš Petrogra- 
do padarė sekantį pranešimą: 

"šiuo laiku Kauno distrikte yra 
25,000 vokiškų kareivių, pabėgusių 
i.> savo pulkų, susirinkusių krūvon 
ir apsiginklavusių kulkasvaidžiais. 
Vokiečiai apsupo juos, bet. nega- 
lėdami priversti savo locnus karei- 
vius, kad atakuotų pabėgėlius, mė- 
gina išnaikinti juos badu." 

Bolševikų delegacija, sykiu su 

Trockiu atvyko Lietuvių Braston 
panedėlyj. 

kui, Mačhiliui ir Vyčiui. kurie, 
atsiprašydami taip rašo: 

"Męs kad ir (pasivėlinom su 

savo dovanėlėm?, ale tikimės, kad 
Kalėdų Diedukas nerustaus ant 

nmusų ir priims tą dovana nuo 

mus .prastu darbininkų. Taigi 
aukaujam kiek galim iir nors su 
savo mažais trupiniais trokštam 
prisidėti prie kovos už Lietuvos 
įcprigulmybę ir siunčiam $15.00." 

♦ * "• 

Rochester, X. Y. buvo Lictu- 
vo Sumų ir Dukterų Draugijos 
prakalbos. Xa, o žinoma, šiais 
laikais nekoks butų Lietuvos sū- 

nūs, ar duktė, kas negelbėtų savo 
motinai (pasiliiuosuoti iš vergijos 
pančių. Taigi laike šitų prakalbč- 
lių sumetė Lietuvos laisvei šmo- 
ėiuką aukų. Didesni sumetė $4.50, 
o dvi mažytės dukrelės — Alfre- 
da ir Aldonytė prilygina iki Čie- 
lai penkinei ir prisiuntė sykiu 
su patarimu narsiems lietuvių 
karininkams, kad paimtų ir an- 

trą tūkstantini fortą. 

Bc cliicagiecių ir šj kartą, ži- 
noma, apsieiti negalėjo. Simano 
Daukanto Skolinime ir Budavoji- 
mo Draugija laikė savo metini 
susirinkimą Meldažio svetainėj 
kaip sykis paskutinę dieną se- 

nu metu. 

Draugijai pereiti metai buvo 
geri; ji bujoja tpuikiai. Taigi 
tos draugijos direktorius p. R. 
Zaura sumanė, kad vertėtu 
seniems metams sutaisyt: geras 
išleistuves, o naujiems metams 
— priimtuves. Vieni po doliari, 
kiti tfmsę ir 1.1. — ir vyrai sulu- 
po Lietuvos laisvei $28.20. 

So. Engehvoode, kur laike Šios 
karės vietiniai lietuviai jau davė 
Lietuvos reikalams daugiaus do- 
liariu negu ten yra lieUiuv:ų, bu- 
vo vakaras laike pačiu Nauju 
Metų J. Butkevičiaus svetainėje. 
Kalbėjo p. Keistutis Šliupas iŠ 
Wisco,nsiu Universiteto, ir So. 
e !glc\voo<liceiai, apart pirmiaus 
duotų $60.00 j Kalėdinį Fond.\, 
dabar prisiuntė 'dar $21.23. 

* * 

P. Aleks. Partokas, savininkas 

krautuvės, \Yest Frankforte, 111., 



prisiųsdamas čekį ant $10.00 Lie- 
tuvos laisves išgavimui, rašo: 

"Aukaudamas, trokštu: kad Lie- 
tava su naujais 1918-ais metais 

liktųsi laisva šalis ir kad busianti 
inietai butų perversmės metai—iš 

sunkių vargų ir aštrių kančių į 
JCeprigulmybę. 

'"Visiems lietuviams veikėjams 
veliju kuogeriausio pasisekimo iš- 

gavime laisves ir neprigulmybėil 
mūsų tėvynei Lietuva ." 

* * 

(ial nckuriems statytojams bus 

navatna, kad jie iki šiolei nema- 

tė didžiausio Lietuvių Banko — 

Universal State Banko — šiame 

N skyriuje, tarp aukautojų Lietu- 
vos laisvei. 

istikro, buvo delei to net ru- 

gojimų. Vienok jie nepamatuoti. 
Šita didžiausia Amerikoj lietu- 

vių finansinė įstaiga širdingai at- 

siliepė j šitą reikalą, kuris dabar 
įki gyvos širdies apeina kiekvie- 

ną lietuvį — išgauti Lietuvai 

laisvę. 
P-as Juozas Klijošius (Elias), 

Universal State Banko preziden- 
tą ir žymus veikėjas Illinois vals- 

tijos politikoje, išrašė čekį ant 

$25.00. 
P-as Jonas I. Bagdžiunas, Uni- 

versal State Banko kasterius ir 

Chicagos parkų 'kotnisijonierius, 
taipgi žymus politiškas Chicagos 
veikėjas, paaukavo Lietuvos lais- 
vės išgavimui taipgi $25.00. 

P-as A. Olševskis, buvusis 
"Lietuvos" leidėjas ir dabartinis 
Universal State Banko vice-pre- 
zidentas, paaukavo penkinę. 

Atsiminus, kad jau pirmiaus 
nekurie Universal State Banko 
direktoriai paaukavo žymias su- 

mas — kaip Dr. Kūlis $25.00, p. 
Vilimavičius $25.00 — matome, 
kad Universali State Banko urėd- 
ninkn kreditui išpuola suvirs šim- 
tas 'doiiariu,sudėtu ant Lietuvos 
laisvės aukuro. 

Mums labai yra smagu tai pa- 
žymėti, ir lietuviai gali pasi- 
džiaugti tokiomis savo įstaigo- 
mis. kurios yra prielankios ir rū- 

pinasi Lietuvių tautiniais reika- 
lais. 

Lietuviai privalo laikytis obal- 
sio "Savieji pas Savuosius". Lie- 
tuviai privalo remti tokias savo 

įstaigas, kurios taipgi remia lie- 
tuviu reikalus. Mums smagu 
yra pažymėti, kac! Universal 
State Bark yra tokia Įstaiga, kuri 

atjaučia dideliausiam lietuvių rei- 
kalni — Lietuvos laisvei. 

* * 

Apart pirmiaus paskelbtų, pri- 
siųsta į 'Lietuvos" Kalėdinį Fon- 
dą dar sekančios aukos: 

I š ( h i c a g o s. (Nuo Sim. Dau- 
kanto Skoli-imo ir Budav, Drau- 
gijos narių): 

J. Raugevičius $1.00 
A. Misevičius i.oo 

f>. Kazanauskas i.oo 

J. Petraitis I.oo 

J. Žilis i.oo 

K. Za<uTa i.oo 

Visi virsminėti yra Draugijos 
direktoriai; gi Dr-jos nariai su- 

metė sekančiai: 

Adv. j. Kučinskas 5.00 
A. Yinslamas 1.00 

M. Kaminskas 1.00 

M. 'i imkotonis 100 
K. Salučka 100 

I'. Kraujai is 1.00 

M. Kirkilas 100 

D. Barauskas 1.00 

A. Pociūnas 1.00 

J. Zaura 1.00 

T. iStaliulionis 50 
T. Firavičius 5° 
P. Balčiūnas 5° 
J. I.likosiunas 5° 
J. Clau'/.dis '. 50 
S. Užcrocckis 5° 
K. Jankūnas 50 
K. Kaircckis 35 
P. Skodžtus 25 
P. Kaminskas .25 
J. Pečinkas 25 
P. Bučiunas 25 
R. Jackevičius 25 
J. Balsevičius 25 
V. Srog'rs 25 
M. Kanapeckaa 25 
P. Misevičius 25 
J. Paliliunas *... .25 
A. Adomaitis 25 
J. Vaičiulis 25 
Juo*. Paunksnis 25 
V. Mik'is 25 
J. Akk::a 2; 

F. Balčiūnas 25 
Smulkių 10 

Viso labo $28.20 

Iš C h i c a £ o (So. Etigel- 
\voodo 4 vietinių Draugijų Komi- 
tetas, apart įpirmiaus prisiųstų 
ir jau pasikel'btų aukų): 

I>. Janulis (antru 
sykiu) $5-°° 

J. Janulis 2.00 

J. Giraitis x 00 

P. Giraitiene 1.00 

O. Baukietie 1.00 

M. Rudis 1.00 

J. Kuzmickas 1.00 

J. Kapočius 1.00 

P. Krosaiiiskas 1.00 

L. Stasiulis 1.00 

P. Radzevičius 50 
J. Kuodis 50 
J. Valonis. 50 
J. Komis (?) 25 
Vijūnas 25 
Benvotavičius 25 
S. Varneckas 25 
K. Josinskas 25 
A. Statkus 25 
E. Radzcvičia 25 
J. Kaupas 25 
J. Tutnšis .25 
A. Gausa 25 
A. Bclašis 25 

Vis~» $21.23 

I 'i VV a tc r b >a r y, C o'n n.: 

Juozas Ivanauskas .... $5.00 
Juozas Mačiulis 2.00 

Pranas Vyčas 3.00 
Petras Steponavičius 500 

Viso $15.00 

IŠ G r a n d R a p i d s, M i c h.: 
Mr.rjona Bernotienė .... $1.00 
M. Ktilesius 1.00 

P. Butkus -x> 

P. Medalinskas 50 
F. Greičaitis 50 
M. Ruseckas 50 
P. Jankauskas 50 

Viso $4.50 

Pavienės aukos: 
Petras Miliauskas, iš 

Worlawd, VVyo. .. $50.00 
Juozas Etias, Prezid. Um-iversal 
State P»anlco, Chicagoje $25.00 

Jonas I. Bagdžiunas, Kasie- 
rius Universal State 
Banko, Chicagoje, 25.00 

Antanas Olševskis, Vice- 
prez. Universal iStatc P>an- 
ko ,Chicagoje 5.00 
Juoz. Mosteika, Foxcraft, 

Mc 2.00 

Cli. Valiukas, Waterbur/f 
Conn 1.00 

..P. Jusis, Keno.sha, Wis. .. 1.00 

Alex. Jokūbaitis, Sioux Ci- 

ty Ta 1.00 

D. Gaidrror, Frankfort, Me... 
$1.00 

SLA. 182 kuopa, nuo West 
Side, Chicago, to.oo 

Ant. Stankus, bučeris, Chicago, 
111. 5.00 

Kaz. Zamaravičius, grosern. 
Chicago, 111 r.or> 

\'incas Brusokas, Chicagcy, Tll. 
1.00 

Aleks. Partokas, kraut, iš \V. 

Frankfort, Tll '10.00 

Kas pairas Sekei, "Lietuvos" 
agon-tas, Cleveland, Oliio ...50 

Viso $207.43 
Pirmiaus paskelbtų ..1733.18 

Viso $1940.61 
•• * * 

PATAISYMAS. 
Kalėdiniame numeryj abelna au- 

kii suma už tą savaitę buvo pačiuo- 
ta $460.20—-bet vardais buvo pa- 
skelbta tik ant $450.20. Minėtą; 
ire numeryj praleista sekančių au- 

kautojų vardai: 

Iš Rochester, N. Y.: 
N. Juodviršis $i.ąo 
St. Klimaitis 1.00 

j j. žife *r 50 
D. Jokias 5° 
P. Petronis 50 
K. Valeniškis 5° 
F. Povilonis 25 
K. J. Ssmoška 25 
Mdcmytė 5 
Alfrida 4? 

Viso $5.00. 
Jtv z'as Ambrosius, advokatas, 

Chicagoje $5-00 
Abelna aukii s*ma buvo teisin- 

•*ii paduot?. R e d %k c i j * 

PIRMI AMERIKONAI NELAISVĖJE. 
Paveikslėlis parodo pirmą būrelį Amerikos kareiviu, patekusiu vokiečių nelaisvėn prieš keletą savaičių. Vokiečių aficierai (iš kairės) klausinėja amerikonus, kurie stovi iš deši- 

nės (du amerikonai be Uepurių). 

PRAŽUVO 71 YPATA. 

Washington, D. C. Iš suvirs 
į 800,000,000 pasažierų, pervežti! 
'laivais, žuvo tiktai 71. A'bcl- 
i'as skaitlius, priskaitaut tuos, 
kurie tapo paskandyti yra 592, 
let saužudžiij ir nelaimių buvo 
210 iš to skaitiiaus. Viso meto 

į skaitlius buvo ant 684 mažiam, 
't egu pernai, (kuomet žuvo 800. 

EXPL10ZIJA BRANGIAI 
ATSIĖJO. 

Jersey City, N. Y. Stiklo ap- 
saugos kompanija išloš/ė savo 

byla už nuostolius, prieš Lehig 
Yalley geležinkeli, kuris pagim- 
do explioziją amunicijos dirbtu- 
vėj Black Tom, liepos 30 d., pe- 
ri i tais metais. Byloj reikalauta 
atlyginimo §23,000. 

ŪKIŲ PASKOLOS $29.824,000. 
Washington, D. C. Per 6 me- 

tu sius 12 federalių bankų ūki- 
ninkams paskolino abelną sumą 
$29,824,000, sulyg raporto ūkių 
{..'1 skolų komisijos. 

STOKA JUODYLO. 
..New York, N. Y. Dėlei <u»ž- 
draiulimo vežti "carbon black," 
kuris yra reikalingas juodylo 
dirbime, gręsia pavojus neturėji- 
me juodylo laikraščių spausdi- 
rimui. Juodylo išdirbėjų orga* 
rizacija šiame reikale pasVntė 
la:šką prezidentui Wilsonui. 

SUDEGĖ 12 MERGINŲ 
SAVININKAS PALEISTAS. 
AJbany, N. Y. Gubernatorius 

YVhitman dovanojo tūlam Sa- 
muel Barkin, kuris buvo savinin- 
ku Diamond Candy Co. Brook- 
lyn, kuri sudegė lapkričio mcn., 
1914 m. 

Dvylika merginų sudegė. Bar 
kin tapo suareštuotas už nepil- 
dymą teisių. Jisai nuteistas an- 

trame laipsnyje užmušystės ir 
rubaustas nemažiau dviejų ir pu- 
sės metų ir nedaugiau penkių ir 

rpLisės metų kalėjimo Sing įSing. 

PRIRIŠO MERGINĄ DEGAN- 
ČIAM NAME. 

Springfield, Mo. Tūla Ray- 
ma Parson, 18 metų amžiaus, 
rasta surišta ir palikta degančiuo- 
se 'namuose. Ūkininkas ją išgel- 
bėjo. Sakoma, tai darbas buvu- 
sio jos mylėtinio. 

UŽDARYTI KASYKLOJE, 
7 ŽUVO. 

Wilkes Barre, Pa. Šimtas vy- 
ru ir vaikų, dirbančių Barnu m 

kasyklose Pennsylvania Coal Co. 
tapo uždaryti, kuomet žemė nu- 

virto žemyn. Išskyrus 7, visi 
kiti tapo išgelbėti. Manoma, kad 
nesurasti yra palaidoti po tūks- 
tančiais tonų akmens ir anglies. 
Tai yra didžiausias užgriuvimas, 
kuomet nors atsitikęs šiose apie- 
linkėse. 

SANANOS NETURTINGIEMS. 
Boston, Mass.. Du milijonai 

bananų tapo pasiūlyta neturtin- 

giems Įmonėms. Bananas davė 
United Truit Campany, 

I 

1 VILKAI VAGIA ŪKININKŲ 
VIŠTAS. 

Bayville, N. J. Šiose apieliti- 
kėse yra baisybė vilkų. Kelt as 

vilkų gaudytoju padaro nuo $30 
iki $50 savaitėje, parduodami 
kailius pagautų vilkų. Apart 
to apskritys moka specialę mo- 

kestį už (kiekvieną sugautą vilką. 

VALDŽIA GAL PARDAVI- 
NĖS SĖKLAS. 

Washington. Žemdirbystės 
Departamento sekretorius llous- 
ten prašė kongreso paskirti $6, 
000.000 įpirkimui sėklų, kurias 
butų galima parduoti ukiniu- 
kams už prieinamą kainą. 

SUIMTA 2,000 GALIONŲ 
DEGTINĖS. 

Columba; S. C. Konfiskuota 
už $40.000 vertės degtinės, ku- 
ri dabar randasi policijos sto- 

tyj. Fedefilės valdžios agentai 
paėmė apie 500 galionų prirody- 
mui kaltybės tų, kurie degtinę 

įparduodavo. 

SUSILAIKĖ NUO ČIAUDĖJI- 
MO, NUSTOJO REGĖJIMO. 

Columbia, Pa. Vietinėse au- 

kštesnėse mokyklose mokiniams 

yra uždrausta čiaudėti laike mo- 

kinimosi. Kuomet mokinys jau>- 
čiasi turėsęs čiaudėti, jisai 'turi 

susilaikyt kokiu nors budu. Pri- 
silaikant to prisakymo, tūla An- 
gelina Marley nustojo regėjimo. 

Ji jautė, kad jai reikės čiaudė- 

ti, ir, idant susilaikius, ji paėmė 
su- pirštay' už (nosies. Sulaikydama 
čiaudėjimą ji nustojo regėjimo. 
Mergina nemato nuo laiko ne- 

laimės, kuri atsitiko lapkričio 6 
d. 1917 m. Manoma, kad nėra 
vilties jos pasveikimui. 

LAIMI STREIKĄ. 
Jacksonville, Fla. Telefonų 

operatorės laimėjo savo streiką 
prieš Southern Bell Telephone 
Co., kuri 'prižadėjo laiką ir pust 
u v. viršlaikį ir du kartus atsil- 
sėti dieną. Prieš išėjimą strei- 
kai jos nebuvo susiorganizavu- 
sios, bet išėjus streikai! tuojaius 
susiorganizavo. 

PAKĖLĖ ALGAS. 
Atlanta, Ga., Miesto vyriau- 

sybė pakėlė algas $10. j mėne- 
si valdžioj darbininkams, kurie 
gauna mažiau $125 mėnesiui. 
Yra 1,444 šios irųšies darbininkų. 

Ci—T. 
TRUMPESNĖS VALANDOS. 
padaro' tinkamesniais. 

Washingtton, D. C. Standard 
Oil Co. ofM'CaMornia randa, kad 
aštuonių valandų darbo diena 
yra naudingesne ir padaugina iš- 
dirbvstė. Suvienytų Valstijų se- 

natorius Phclan iš Kalifornijos 
taip pranešė senatui pereitą mė- 
nesi. Jisai sakė, kad federalės 
valdžios atstovas užklausė kom- 
ijv n i jos, kdkia yra pasekmė įve- 
dimo aštuonių valandų darbo die- 
nos ir $4.00 mažiausios mokės- 
ties dienai. Atstovui pranešta, 
sako Phelan, kad (kompanija lai- 
ke 9 mėnesių padidino išdirbimą 

ir jai mažiau atsiėjo. Darbas 
daug geriaus atliekamas. 

Tai bu,vo daroma su noru iš- 
tyrimo reikalo ir prigimdyti ki- 

ft«*)F kompanijas tą pat padaryti, 
i 

PRIIMA MOTERIS. 
MtJ Carmel, Pa. Suscjue- 

lianna l'ollerics Co., paskyrė pir- 
mą moterj anglių svėrėją,. kie- 
tu angiių distriktc. Kompanija 
apskelbė, baik ji priimsianti ap- 
likacijas nuo moterių ir kitoms 
vietoms. Sakoma, taip daro dė- 

stokos darbininkų. 

GATVEKARIŲ DARBININ- 
KAMS PADIDINA ALGAS, 

i Jacksonville, Fla. Vietiniai 
gatvekarių kompanijų darbinin- 
Ikai apturėjo 10% algų pakėlimą 
ir sutartį su Florida F.ast Coast 

| geležinkeliu. 
| 

|| Cliinija užsitraukė naują pa- 
skolą $50,000,000 pagerinimui 
stovio Chinijos Panko. Paskolą 
sudarė Japonija, Suvienytos Yal- 
stipos, Anglija ir Prancūzija. 

|Į Suvienytos Valstijos žada 
pagelbėti Šveicarijai, pristatyda-.' 
mos maisto ir anglių. Reikalingi j 
dalykai bus siunčiami Šveicarijon, 

j bet bus gerai saugojama, kad 
nepakliūtų j vokiečių rankas. 

|| Pranešimas, birk generolas 
von Ludendorff atsisakęs nuo 

vietos, yra užginamas per tele-> 
gramą, apturėtą iš Berlino, per 
Amsterdamą. 1 

|| Maisto kainos Berline lipa;® 
vis augštyn. Sulyg gautų žinių, | 

!sviestas kainuoja $2.25 svaras.' 
Cukrus 56c. svaras. Lašinukai ir 
.kumpis $2.ix svaras. Muilo 5 J 
išmotai $[.12 

1 

|| Septyni šimtai įvairių laikras- 1 

č:ų pakėlė s'avo kainas; pereitą 
savaitę 27 pakėlė kainas. Tš jų 1 

95 dienraščiai ir 604 savaitiniai. 1 

j| Anglija paskyrė Earl Read- 
ing specialiu ambasadorium prie 
Suvienytų Valstijų. Jisai užims 
vietą Spring-Rice. Naujasai am- 

basadorius yra žydiškos kilmės, 
ginies Londone 1860 m. Jisai pa- 
eina iš neturtingos šeimynos. 

Pradėjo savo kari j erą apleis- 
damas namus ir pastodamas prie 
laivų darbo. 1880 m. jisai pra- 
dėjo dirbti ant laivo. 1885 m. ji- 
sai susibanlkrutijo. 1887 m. pa- 
stojo advokatu. 1904 m. jisai 
pateko parlamentam 1909 m. 

tapo paskirtas "solicitor gene- 
ral". 1912 m. paskirtas nariu 
ministerijos. 1913 m. paskirtas 
vyriausiu justicijos lordu. 1918 
m. tapo paskirtas augščiausiu 
komisijonierium prie Suvienytų 
Valstijų." 

Jam žydiški reikalai yra prie 
širdies ir jisai visuomet, kur tik 
gaili, pagelbėti su lyg išgalės. 

ĮĮ Ispanijoj yra didelė anglių 
stoka Dideliuose miestuose dė- 
lei trukumo anglių nėra nei ži- 
burių. Sakoma, buk padėjimas 
eina vis blogyn. 

Į- Traukinys Southern Paeiti* 
geležinkelio užpultas netoli Em 
polme, Sonora valstijoj, Vaqu 
indi jonu. Mexikoj. Suvirs 2( 

žmonių užmušta. Važiavc 
apie 75 kareiviai, bet indijom 
skaitlius buvo <laug didesnis, ii 
priešintis negalėjo. 

|| Iš Geincvos, Šveicarijoj, pra- 
nešama, kad kareiviai, tarnau- 

janti prie Constaiii'cc ežero, šau- 
do j vokišką laivą Kaiser \Vil- 
heni. Laivas tapo sugadinta; 
keliu,e vietose ir turėjo išplauk- 
ti. 

ĮĮ Sulyg vėiliausiu pranešimų i: 
Amsterdamo, sakoma, buk von 

Ilertling, vokiškas kancleris, bu- 
siąs prašalintas. Nori sugrąžinti j 
jo ivietą buvusį kanclerį von 

DueloNV. 

Į| Iš ligonbueio, kuriame guli 
von Luxl>urg, pastaruoju laiku 
pagarsėjys savo intrigomis Ar- 
gentinoje, pranešama buk jo 
sveikata yra labai blogame padėji- 
me. Dabar mėginama Luxburgui 
per Angliją išgauti leidimą ji sau- 

giai pervežti Vokietijon. 

|Į Francuzanoflaivininka' laike 
1917 metų išviso sunaikino 606 
vokiškus orlaivius. 

|| Iš Amsterdamo pranešama, 
[>er laikraštį Telegraf, kad 
70 žmonių, turėjusių pasportus, 
tapo sulaikyti ir jų pasportai 
atimti. Laikraštis, vienok, ne- 

paduoda priežasčių. 

ĮĮ Siame yra baisus vandens 
užliejimas. -Nėra tokio buvę nuo 

1831 m. Vanduo dasidkia virŠu- 
įės kaimiečių namų. Gyvuliai 
prigeria, užderėjimai sunaikinti. 

|į Iš Paryžiaus, per laikraštį 
e Matin pranešama, kad Fran- 

:uzija formališkai pripažįs Finų 
respubliką. 

Apie Tautos 
Meno Fondą. 
Brangindami lietuviu meną 

imžių amžiais gyvą j j, suprasda- 
mi jo kuriamąją pajiegą busima- 
ne laisvos Lietuvos gyvenime, 
įusimanydami 'kokį milžinišką 
larbą mušu dailininkams teks 
itlikti toj artymoj ateityj, kada 
cikės iš naujo Lietuvos gyveni- 
nas tvarkyti ir matydami sunkų 
nedžiaginį (padėjimą musų ku- 
ėjų-dailininkų, nutarėme sudarv- 
i tam tikrą fondą musų dailinin- 
kams šelpti ir jųjų veikalams 
jlolboti. Fondą .pavadinome. 
Lietuvių Tautos Meno Fondas. 

Fondo nariais gali buti visi, 
:urie apsiima kas mėnuo mokėti 
iems pakeliamą sumą. 

Fondo kapitalai vartojami lie- 
uviams dailininkams Šelpti ir jų 
eikalams supirkinėti bei globoti. 

Moralinė ir medžiaginė visuo- 
nenės pagelba musų dalininkams 
leatidėtina. 

Neduokimc pranykti musų ta- 
lentams ir ju jų veikalams. 

Kviečiame visus, visus dėtis! 
Kiek vėliau plačiau (pasitarę 

ir nustatę paskelbsime "Lietu- 
vių Tautos Meno Fondo" darbo 
taisykles. 

Nariai steigėjai: 
D-ras Jonas ŠILupas. 
Martynas Ičas. 
Hipatija Julė Ičienė. 
Kun. Juozas Tumas. 
Pranciškus Griška., 
J on a s Januškevičius. 
Stasys Šilingas. 

Petrapilis rugpjučio 28 d. 1917. 
P. S. Pranešame visuomenei, 

kad ti!k pradžiai — pirmykštiems 
reikalams aprūpinti Fondas turi 
turėti 'tie mažiau, kaip 8000 rub- 
lių mėnesiui. Reikalinga jau spa- 
lių mėnesyj šitokia suma gurėti. 

Manydami, kad mūsų visuo-Į 
menė gyvai atsilieps ir energin- 
gai parems steigiamąjį Lietuvių 
Tautos Meno Fondą, prašome 
tose vietose iki t r ypač daug mū- 

siškių gyvena kaip va: Maskva, 
Voronežas, Odesa, Kijevas Mins- 

: kas, Smolenskas, Saratovas, Vi- 
tepskas, '.Mobile va s, l.oruiskas, 

i (Jros, Jekaterinoslavas, Charko- 
» vas, Sibiras ir 1.1, tuoj pažymė- 
1 ti rinkimo ar tiesiog incijatyvcs 

keliu v i e n a a s m e n j, kuris 
apsiimtų buti toj vietoj Fondo 
atstovu. Prašome tokio Fondo 
atstovų tuoj pranešti mums sa- 
vo adresą, kad galėtume pain- 
formuoti dėl įvairių formalybių 
renkant pinigus ir Fondo rėmė- 
jus — narius. Prašome Fondo 
atstovus tuoj pradėti rinkti Fon- 
do rėmėjus — narius. Surink- 
tus pinigus prašome kol kas 
(stambesnėmis sumomis iš kar- 
to patogiau) 'nesiųsti, tik pranešti 
kiek ir kas apsiima mokėti, kad 
galėtume orientuotis kiek Fon- 
das turės 'pinigų ir, is to, ko- 
kias išlaidas galės pakelti. 

Visais' Lietuvių Tautos Meno 
Fondo reikalais, prašome kol kas 
kreiptis tokiu adresu: Petrograd, 
Baskov per., No. 32 b. C St: Ši- 
lingui. 

LIETUVIAI AMERIKOJ, 
IŠ BALTIMORE, MD. 

Surasta būdas persiskyrimui 
vedusiems. Pastaruoju laiku 
prasidėjo tankus persiskyrimai 
vedusių porų. Gi paklausus jų, 
kame priežastis jų persiskyrimo, 
duoda atsakim/us, kad dėl srnir- 
dėjimo. Sako: "Kaip aš su juo 
gyvenusiu, kad jis plikas ir smir- 
da ožių." Gi paklausus vyrų dėl- 
ko jus (nenorite su savo moteri- 
mis gyventi, tie taipgi atsako: 
"Dėl smirdėjimo negali su savo 
moterims gyventi." Kiti jau 10 

metų kaip apsivedę ir tik' dabar 
(tuuiodė. 

Dabar visos gyvanašlės orga- 
nizuojasi prieš gyvanašlius su 

tikslų, kad vyrai, kurie pasime- 
tė su moterimis, neturėtų glau- 
dyties prie mergaičių, kurios 
taip-pat gali "pasmirsti."' 

Tankiai pasitaiko susirėmimai 
moterų gyvanašlių su mergaitė- 
mis, t. y. su tomis, kurios glau- 
dosi apie gyvanašlius. Buvo "ko- 
vos" dar didesnės gyvanašlių 
tarpe savęs už mylimas. Tai nau- 

jos naujienos apie besarmačius. 
Kaip galima laukti protingesnės 
gentkartės, kadangi pradžia ne- 

tikusi žmonijos. Žmonės privalo 
nepamiršti to. kad esi žmogus, o 

ne kas kitas. Tuomet tik galima 
bus laukti geresnės ateities vis- 
kam. 

Lietuvos Vaikas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Nuo Redakcijos. Kivirčai tarp 
vietinių lietuviu delei sumanymo 
šaukti Visuotinąjį Amerikos Lie- 
tuvių seimą, perėjo, kaip rodos, 
į ypatiškus barnius ir užgaulioji- 
mus. Iš to, žinoma, negali buįį 
raudos. Męs jau buvom suteikę 
vietos abejoms pusėms. Dabar 
mums prisiųsta dar daugiaus po- 
lemikos šiame klausime. Dedame 
abiejų pusių balsą ir Šiuomi už- 
darome špaltas tolimesnei nenau- 

dingai polemikai. 

Atsakymas "Social-Klerikalams". 
Atsakymas, ant protesto Social- 

Klerikalų Konferencijoos, prieš 
"Roehesterio Lietuvių Tarybą,' 
tilpusią Xo. 51. "Lietuves", No. 
u6 "Darbininke" ir kituose laik- 
raščiuose. 

Kad atsakymas butų aiškesnis, 
p.isieina paduoti bent trumpą ap- 
žvalgą viso judėjimo, kada prasi- 
dėjo sumanymas kviesti prie Vi- 
suotinojo Seimo. T. M. D. 52 kp, 
susirinkime, laikytame Geg. 27 d. 

191/ m., sumanė tverti Rceheste- 
rio Lietuvių Draugijų Sąryšį (p. 
\ Zimnivkas buvo vienas karš- 

čiausiu to sum'anymo rėmėjų) ir 

pakvietė draugijų atstovus to są- 
ryšio apkalboj imui. Tarp šitų at- 

stovu ir užgimė dar prakilnesnė 
mintis pamėginti sušaukti Am. 
T.iet. Visuotiną Seimą, kuris gal 
galėtų Įvesti tarp Amerikos lietu-, 
viu santarmę. Ant pirmo atstovų 
susirinkimo pribuvo 16 atstovų, 
bet neprieita prie tikslo; Sąryšis 
nesusitvėrė, nes J. J. 2ilio, pa- 

gaminti jam įstatai nekuriems 

delegatams nepatiko. r.abjausiai 
r rpatiko projektas apvaikščioti šv, 
Kazimiero dier>; kaipo Lietuvos 

tautinę dLijią. Prieš tą sumanymą 



pakėlė visi socialistai didžiausj 
Viksma, o labiausiai K. J. Vaiva- 
T«», socialistų vadas, kuri dabar 
nešioja klerikalai ant rankų. A. 
Zimniekas tuomet ;.akė, kad ji 
Vaivadai už tai nedovanosiąs. 

J antrą atstovų susirinkimą pri- 
būvu tik t) atstovai, ir šiame susi- 
rinkime buvo skaityta rezoliucija 
link .Yni. L'.et. Visuotino Seimo 
šaukime. Vienok ir čia prie ttk> 
lo neprieita. I trečią atstovų su- 

sirinkimą pribuvo vos tris atsto- 
vai; todėl nei sąryšio tvėrimo, nei 
Visuotino Seimo projektas neįvy- 
ko. Kodėl taip pasidarė? T-odel, 
lrr.d socialistai tuomet po globa 
J). L. K. Gedimino draugijos pra- 
dėjo varyti agitaciją, juos pasakė 
ir klerikalai nes birželio 24 d. 
T«, 17 nx. kun. Kasakaitis, per p? 
rr*okslą bažnyčioje pasakė maž 

daug, kad kuopelė laisvamanių 
(suprask T M D 52 kp.) užmanė 
t\erti Rochesterio Lietuvių Drau- 

g'jų Sąryšį; mums nereikia jo- 
kio Sąryšio; męs turime savo 

"Federaciją," prie jos reikia pri- 
sidėti, bet ne prie Sąryšio; tie 
laisvamaniai, lyg gyvatė vis taiko- 
mi įgilti ir užnuodinti savo lais- 

vamany stės nuodais. Reikia šalin- 
tis nito jų. kaip nuo užkrečiamo* 
ligo^, ir 1.1." Toks klebono u/.- 

įciškimas turėjo pasekmes. Visi 
lietuviai pradėjo j Sąryšį kreivai 
žiūrėti, kiti gi pasipiktinę klebono 
žodžiais, apleido lietuvių bažnyčią 
ir (fabar atlieka savo dvasinius 
reikalus "Iloly Redeemer" baž- 

r.>čioje; ten eina melstis, išpažin- 
ties, ten eina su krikštais ir jau 
viena pora net ir šliuhą ten ėmė. 

Tas be abejonės dar labiaus pa- 
aštrino santikius tarp dviejų pu- 
sių ir pagalios klerikalai suėjo 
bliokan su socialistr is prieš tau- 

tininkus. Labai akyva ir iki šio- 
lei dar tarp lietuvių negirdėta 
(kombinacija. 

Vėliaus tapo sušaukti atstovai 
nuo keturių draugijų ant liepos 
27 d. 1917 m.—po du atstovus 
ru.o <lr-jos; susirinko 6 atstovai 
(o ne tris, kaip proteste sako); 
tarp jų buvo ir A. Zimnickas (ku 
lis dabar yi'a pirm. Social-klerika- 

lų konferencijos), kuris labiausia 
agitavo už Rochestcrio Lietuvių. 
Tarybą. Vėliaus A. Zimnickas 

pasakė J. J. Žiliui, kad ir Sąryšis 
butų jvykę9, jeigu butų kokia 

bažnytinė draugija pardėjusi tą 
da'rbą. * ; 

Susitvėrė Rocbesterio Lietuvių1 
Taryba. Šita Taryba rugp. 10 d. 
priėmė rezoliuciją, tik pasidėka- 
vojant pp. Zimnickui ir A. Smi-1 

gttakiui, kurioje nurodinėto, kiek 

lietuvių kareivių kokioj šalyj ka- 

viauj'a, ne už savo laisvę, bet už 
savo pavergėjų laisves; toj rezo- 

liucijoj reikalauja, kad Lietuva 
turi buti neprigulminga, ir 1.1. 
Šita rezoliucija sukėlė didelę au- 

dią labiausiai todėl, kad vietiniai 

augių laikraščiai padarė tik jos 
ištraukas ir padabino neprielan- 
kiais antgalviais. [Rezoliucija, 
kr.ip mums teko ją matyti, kelio-! 
se vietose buvo "nediploma' "škai" 

sutaisyta ir tai davė progą an- 

glų laikraščiams prie jos prisika- 
lbinti. Męs neabej> jame apie jos 
gerus norus, bet galima buvo iš- 

vengti nekuriu išsireiškimų. Red.] 
Kuomet netikėtu budu kilo dė- 

ki tos rezoliucijos skandalas an- 

glų spaudoje, mūsų klerikalai ir 

socialistai, vieton išaiškinti anglų 
spaudai tikrus lietuvių norus ir 
pataisyti klaidą, jeigu ji ir buvo. 

pasinaudojo šita proga aštriam pa- 
smerkimui jiems nepatinkamų tau- 

tininkų. Kaip klerikalai, taip ir 

socialistai lygiai užsisėdo joti. 
Vėliaus šv. Jurgio dr-jos pir- 

mininkas A. Zimnickas užklausė 

J. J. Žilio ir kitų, ar męs remtu- 

me Visuotimtojo Seimo sunYany- 
m.'t, jeigu šv. Ji<rgio draugija 
Sauktų tVun tikslui draugijų atsto- 

vus. Męs atsakėme, jog tauti- 
ninkai rems tą sumanymą visa 

spėka, nežiūrint to, ka? ji suma- 

nvty. Tuomet A. Zimrickas liepė 
J. J. Žiliui gaminti tinkamą rezo- 

liuciją,—ką J. J. Žilius ir padarė. 
A. Zimnickas nusinešė minėtą re- 

zoliucijos -projektą pas kun. Ka- 

sakaitį, kuris irgi su ia sutiko. Ka- 

dangi abelnai socialistai ir didžiu- 
li a klerikalų yra priešingi tauti- 

ninkų užmanymams, tai J. J. Ži- 
lius patarė A. Zimnirkui, kad ji.-tei 
pr.ts įneštų minėtą rezoliuciją; ta- 

da visi klerikalai už ją balsuos, 
o tautininkai ir taip ją rems—kas 
užtikrins jos priėmimą. 

Tuo tikslu šv. Jurgio dr-jos vai- 

tugpjučio _'7 d. n>i7 m. Vargo- 
nininkas ateina ir pi įsako vir-iems 
U bažnytinės svetainės išeiti kuo- 
greičiausiai. A. Zimnickas bė^a 
pa* kun. Kasakaitį, ir sugFjžęs, 
prane.šfa, kad esą negalima nieko 
veikti iki kunigas pasitaisys. 

Antras konferencijos susirinki- 
mas i vyko rugsėjo 18 d. 1917 m. 

\. Zimnickas, atidarydamas susi- 

rinkimą, pranešė, kad šisai su- 

-irinkimas esą sušauktas pirmiau- 
siai išrięsmui protesto prieš Cent- 
rą li nj Komitetą, kam jis buk pini- 
gus laikąs, paskui esą vietiniu 
reikalų apsvarstymui, ir dar kad 
'« respondentai turi pasirašinėti sa- 

vo pravardėmis, o ne slapivard- 
/iais ir pagalios išnešimui rezo- 

iucijos reikalaujančios Visuotino 
Seimo. 

J. J. Žilius tuomet praneša. 
"Męs, tautininkai visuomet rė- 
i < me, remiame ir remsime, vi-u 
siimanymus, kurie veda lietuvius 

(rie vienybės keho—ir nežiūrėsi- 
me kas tokius sumanymus duoda, 
i'.et męs esame čia sušaukti išneš- 
ti rezoliuciją, reikalaujančią Vi- 
suotino $cimo, o ne rezdiuiiją 
p-ieš Centralinj Komitetą. Todėl 
apie tai ir kalbėkime". Tuomet 
f.trp kitų ima balsą ir p. Vaivada 
('juvę* streiklaužis ir socialistu 
\lėtinis vadas) ir sako: "Draugu- 
erai! Lietuva gali buti laisva, ir 
be abejonės šie "konsuliai" (su- 
prask, vietines tary1>.)s vaklyba), 
bus gubernatoriais arba kitokiais 
viršininkais; kas tada bus su 

jais? Męs turime dabar su jais 
apsidirbti, ir 1.1." 

A. L. T. S. 21 kp. Rugsėjo., 
i d. 1917 m. parengė atsisveikini- 
mą pakauktiems kariumenėn lie- 
tuviams. V Danielius (kuris lai- 
ko krautuvę ir gyvena iš lietuvių) 
sako: ''Kas juos ingaliojo pareng- 
ti atsisveikinimą, pašauktiems ka- 
riumenėn lietuviams, ir dar. sako, 
j anglų spaudą paduoda? S11- 
kuiso viską: Taip męs čia įamiai 

gyvenome". Tarsi tai butų pra- 
si/engimas. Visi socialistai ir kle- 
rikalai, dabar pasiryžo tautinin- 
l.'o m s atkeršinti ir rengėsi "slap- 
tu balsavimu" Žilių i* Semašką iš 

konferencijos prašalinti. Tautinin- 
kų atstovai, maudami kur daly- 
kai eini, apleido svetainę. Tuo- 
met social-klerikalų konferencija 
pareikalavo nuo A. L. T. S. 21 

kp-os ir Lietuvos Sunų ir Duktė- 
r ii dr-jos, kad jos pakeistų savo 
atrtovus į konferenciją; bet drau- 
gijos atsilakė keisti atstovus. 

Trečias susirinkimas Įvyko spa- 
lio 3 d, 1917 in, kad'a ir priėmė J. 
J. Žiliaus viršminėtą pagamintą 
rezoliuciją vienbalsiai, išskiriant 4 
punktus. Šiame susirinkime tau- 

tines draugijos nedalyvavo, nes 

tą dieną turėjo dalyvauti, atida- 
ryme "Chamber of Commerce" 
naujo namo per Rusijos ambasa- 
dorių Borisą Bachmetievą, Apie 
tai buvo duota konferencijai žinia 

per atstovą A. Švirnicką ir gauta 
pranešimas, kad tas busią gerVii: 
rezoliucija priimta ir tautinių drau- 
gijų vardai įdedama po rezoliu- 

cija. Taigi nors tautinas drau- 

gijos nebuvo davę tam leidimo, 
vienok, atsižvelgiant į svarbumą 
rezoliucijos, jos neprotestavo, nei 
viešai, nei privatiškai už dr-jų 
vardo vartojimą rezoliucijose. 

Spalio 31 d. 1917 m. Socialistų- 
Klerikalų konferencojos susirinki- 
me ta pati komedija atsikartoja ir 
17 baloti prieš 3 "ant visados" už- 
draudžia J. J. Žilį rinkti atstovu, 
o K. J. Sem'ašką 8 balsai prieš 
13 balsų (?) pasilieka neprašalin- 
tas. Social-klerikalų konferenci- 
ja vėl gruodžio 5 d. šaukė atsto- 

vus išnešti rezoliuciją prieš len- 
kus; bet vietoje rezoliucijos prieš 
lenkus išneša rezoliuciją prieš Vi- 
suotino Seimo šaukimą ir prieš 
Tarybą. 

Šita Social-Klerikaltj Konferen- 
cija jau veikia nuo rugp. 27 d. 
1917 m. O vienok nieko nenuvei- 
kė, kaip tik tautininkų pagamintą 
rezoliuciją priėmė; prie kitų jos 
darbų priklauso pagaminimas pro- 

Itesto prieš A. L. V, Seimo šauki- 
mą ir pareikalauta Roch. Lietu- 
vių Tarybas sugriovimo; nes soc- 

klerrk. konferencijos protokole tu- 

ri nut'arę, jeigu draugijos neat- 

šauks atstovų nuo Roch. Lietuvių 
Tarybos, tai turi buti nubaustos 
už fai. (?) 

A. Zimnibkas ir S. Klimaitis 
buvo iki šiol prie tautininkų". A. 
Zimnickas buvo A. L. T. S. 21 

Y\>. per <hi metus pirmininkas, ir 

į taipgi atstovu į Roch. Lietuvių 
[Tarybą. Tik per nenuilsfenti A. 

KAIZERIS IR TURKŲ SULTANAS. 
Kaizeris nesenai atlankė savo talkininką Turkijos sultaną Konstantinopoly}. Paveiksle 

lis parod-o jųdviejų susitikimą. Šaitanas yra vyras baltuose drabužiuose. Kaizeris yra vyra$ ✓okiškam šalme su pakelta piie šfalmo ranka. 

riąs R. L. 1). Sąryšis; Sąryšiui 
nt susitverus, jis buvo vienas iš 
karščiausiu rėmėjų, kad H och. 
Įl.iet. TaryVa susitvertų; tik per 
į V Zitnnicko ir A. Smigelskio už- 

sispyrimą tapo ta rezoliucija, rei- 
kalaujanti Lietuvai Neprigulmybės 
priimta. 

Jas pats p. Zimnickas labai 
užiaugėsi iš duoto atsakymo Į pro- 
testą kun. Kas, ir I). L. (i: dr- 

jr-s. 
Jlet dabar, perėjęs prie klerika- 

lų su Kliniaičiu, viską nori su- 

giiauti, ką pirmiaus pats statė, ir 
net socialistus pasikvietė pagellx)ii 
nors pirmiaus buvo didžiausi jų 
priešfai. 

Todėl matyt, mainosi laikai, 
mainosi ir žmonės. 
Roch. Lietuvių Tarybos Valdyba 

Pirm. Juozas J. Žilis, 
Rast. ir Ižd. Ksaveras J Semaška. 

DAR APIE TĄ PATĮ. 
Kadangi "Liet" Redakcija nc- 

stuip-ra/tc*, ar nenorėjo įsuprasti. 
[Rochesterio Lietuvių paaiškini- 
mo, tilpusio "Lietuvos" num. 51- 
nic, apie netaktingą pasielgimą 
Rocliesterio Liet. Tarybos ir pa- 
sakė, kad rochesteriečiai sukėlė 
"kontr-revoliuciją" prieš pirmiau 
išneštą jų pačių rezoliuciją, tai 
siunčiame dar šita paaiškinimą: 

Męs neprotestavom prieš sa- 

vo išreikštas mintis; męs tą da- 
rėm savo, o ne svetimom gal- 
vom ir buvom pilnai jgalioti niuo 

visų vielos draugijų ir kuopų. 
Taigi mos nenorim, kad kokios 

ten tarybos nuo 3-jų ypatų dau- 
giau mekeno neįgaliotos [Redak- 
cijai dabar išrodo, kad ne 3 ypa- 
tos, bet 3 draugijos padarė įs 

neš 2-rą rezoliuciją, pritariant 
trims kolionijoms šaulkti Amer. 
Liet. Visuotiną seimą. Męs no- 

rim, kad Amerikos Lietuviu Vi- 
suotinas Seimas j vyktų, bet tik 
tikrai "vyne mylinčiu lietuvių, 
[to paties berods, ir visi nori 

Red], o me kokių ten garsiųjų 
sriovininkų, kurie pirmiau išsi- 

pravardžiuoja, augščiau visko 
stato srioves, o tik paskui Lie- 

tuvos reikalais rūpinasi, 
Męs nenorėtume seimuotis ir su 

tdkiais, kurie saldžiais žodeliais 
kafliba apie seimą, mintyje turė- 
dami ką kitą [Sunku žinoti, ką 
kas mintyj turi. R e d.] Taigi Ro- 
chesterio lietuviai stovi už su- 

sivienijimą sriovių, bet tik nuka- 
rtojus saumylistos šakutes, arlba 
norą mažumai didžiumą šokint 
suJyg savo muzikos. 

Ant. Zinmickas. 

IŠ STANHOPE, N. J. 
Patinka "Lietuva," — Smarkus 

lietuviai. Rašo viena*, skaityto- 
jas mums: "Iškarto "Lietuva*' 
man (nelabai patiko, bet kaip aš 
dabar gerai persitikrinau, tai 
Tamstų laikraštis "Lietuva" ver- 

ta gero žodžio ir man ji iabai 

patinka. 
Man labai :patiko, kada radau 

tiek daug musų (brolių, atjaučian- 
čiu savo širdyje tėvynės meilę, 
ką tparodė jų duosnumas Lietu- 
vos reikalams. Pamatęs surašą 
visų tų gerų tautiečių, met man 

zlastis paasidarė iš sarmatos, ir 
r.anau sau. kad aš atsilikau mio 

geriausių savo taiutos mylėtojų. 
AfiirM vici irro ru- 

sai, vokiečiai ir "paliokai." 
* * 

Vieną kartą vietiniams lietu- 
viams prisiėjo su rusais "kariau- 
ti". Pamatę maršų "kovojimą" 
gali pasaikyti kas yra lietuviui. 
Prisiėjo 40 rusų bėgti nuo 7 lie- 
tuviu. 

limo štai kokis atsitikima:"; 
1- R-as pasigėrė karčiamoj ir 

'piadėjo peikti r6sų carą ir ka- 
zokus. jisai saiko: "Tie kazo- 
kai. tai tik katalikų bažnyčias 
galėjo pečėtyti gerai, o su vokie- 
čiais, tai nei ikiek negali muš- 
f's." Žinyną, tai rusams nepa- 
tiko. Vienas iš rusu. tūlas Mit- 
rc\v Samsoniuk. 1 davė lietuviui 
I'. R-ui ir tas krito apgluišytas. 
\ ietiok karčiumnikas nedavė 
jiems muštis ikjtrčiaanoj. 

j Lietuviai susirinko i vieną stu- 

belę ir laikė ''konferenciją" iš- 
<rrl»iniui pieno, lęaip butų pasek- 
mimgiausia nupulti rusus. Ru- 
:sai- gi atėjo prie stuibelės ir da- 
! v c akmeniu i duris, kur lietuviai 
hi <ė savo "konferenciją." Lie- 

tuviai buvo (prisinešu kuolų. s>u 

kuriais mamč rusus užpulti. Yie- 

Įnok pat j -i rusai atsilankė "ko- 
voti". Xa, ir prasidėjo pasiutęs 
"kontr-atakas." Kaip lietuviai 
pradėjo savo pirmvneigą, du ru- 

sai tuojaus įkrito: Dimitro\v S. 
ir Osi'p Z. Lietuviai laikėsi iš 
paskutinės ir sumušę, 12 pus- 
gyvių paėmė "nelaisvėn". .Suim- 

įtU'S tuojaus atidavė policijai, ku- 
ri juos nubaudė po $11.75. O 

(lietuviai "už chraibrastj" (11/. 
'raršumą) tik po $2.00 u/.-mo- 

,'kėjo. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Vakarėlis, Sio miesto jauni- 

mas parengė vakarėlį užbaigi- 
anti senų J917' metų ir sutiki- 
mui Naujų 1918 Motu. Rengė- 
jais buvo Petras Sabastims ir 
Antanas Uloza. Jaunuomenė pra- 
leido laik;į bežaisdama lietuviš- 
kas žaismes. 

Bežaisdami, inekuriė prisiminė 
apie vargus Lietuvoje pasiliku- 
sių, ir tuojaus ragino paaukauti 
jnukeitėjusiems nuo karės. Stt- 
aukavo $10.50, kurios aukos bus 
pasiųstos. Rochesterio Skyriaus 
Fanidan, kasieriui K. Andruške- 
vičiui. 

ĮAulkautojų vardų nepakirtuo- 
jame, nes negavę aukų, už jas 
'atsakyti negalime, Red.] 

Širdingai ištariame ačių jau- 
r.uomenei vardan Lietuvos. Gar- 1 

... bė irochesterieciams. 

P. A. Sabestinas, 
A. A. Uloza. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
2 

Iileistuvės. juodžio 25 d. 
(Kalėdų dienoj) susirinko būre- 
lis lietuvių išleidimui vietinio 

j darbštaus lietuvio,, A. J. Bernoto, 
ikuris tūlam laikui nusprendė šią 
kolioniiją aiplcisti. Susirinkę sve- 

čiai apsiėjo be svaiginančių gė- 
rimų. Lailką .praleido (pasikalbė- 
dami ; dainuodami 'lietuviškas 

•daineles; deklamuodami ir 1.1. 

Užsiminus apie' badaujančius 
lietuviams bei Laisvės Fondą, vi- 
si sutiko 'paaukauti •po keletą 
[centų, nes ir pirmiaius jie bu<vo 

aukavę. Nekurie aulkauja $10.00 
kas metas j Neprigj^lmyibės Fon- 
fla T a'Vf4 i vi n sn-r*}p«5ta 

$4-5°- kurie lapo pasiųsti 1 sie- 
tuvos" redakcijom. (įSurašas au- 

kautoju iki toj vietoj). 
A. J. B. 

IŠ DAYTON, OHIO. 
Pastarųjų laiku permainos. 

Pereit."} rudenj šv. Kryžiaus pa- 
rapijos klebonas, kun. Juozas 
(•ricas, apleido Daytoną. Jo vie- 
tą užėmė kun. Cibulskis iš 
Sio.rx City, lo\va. Šis atėjęs 
pradėjo visus parapijos reikalus 
'tvarkyti, nes viskas buvo apleis- 
ta. 

Daytono lietuviai irgi turi pro- 
Įią susipažinti su visomis lietu- 
viu tarpe gyvuojančiomis sriovė- 
mis ir jųjų veikimu. Pirmutinį 
veikimą ant lietitvviškos dirvos 
pradėjo socialistai, surengę, kaip 
jie 'pavadino, "koncertą" suside- 
dantį iš P>imlx\s spyčių, Tėvo su 

Maikiu pasikalbėjimų ir kitokių 
tikėjimą užgaunančių veikalų. 
Taipg' surengė prakalbas M. 
Mockui ir Y. Ambrazevičiui; pa- 
starasis lailkė misijas per 5 die- 
nas. Mockus pirmu kartu (pasa- 
kė 3 prakalbas, antru kartu — 4. 
Surengė prakalbas ir Bulotams, 
ir visi jie daugiausia kritikavo 
tautininkus ir katalikus, o nieko 
gero nepasakė. 

Katalikiškoji arba klerikaJiš- j koji sriovė ir pasekė socialistus. į 
Naujų Metų vakarą musų nau- 
jasis Iklebonas, surengė vakarėlį. 
Tame vakarėlyj laikė prakalbą. 
Kalbos tema buvo ipašvęsta išgy- 
rimui klerikalu, jų raštų ir jų 
r. okslo, ir išniekinimui tautinin- 
kų." 

Iš tautininkų kad ir esą ko- 
kias advokatų ir keletas dakta- 
ru, bet ir tie, esą, bemoksliai. 
Nuvažiuoja j Yalparaiso universi- 
tetą. pradeda nuo ABC, už po- 
ros metų ir daktaras. Kaipgi 
jie gali buti visuomenės vadais 
ir kaip galima jų raštus skaityti. 
Ot\ esą, katalikai, tai mokslo vy- 
rai. Kaip anvtai n e kurie kunigai, 
esą net profesoriai (?) ir tokiems, 
e*ą, viskas aišku ir suprantama. 
Todėl jų raštus reikia skaityti. 
PagaliauS kunigų mokslas esąs 
seniausia ir stovintis ant geriau- 
sių pamatų, ant kurių visa lietu- 
\ių tauta privalanti remtis. Iš 
to viso galima suprasti, jog ku- 
r.:gas stengėsi atgrasinti žino- 
tus, kad nesirašytų prie S.L.A. 
105 kuopos, kuri šiuom tarpu 
smarkiai auga ir daugiausiai 
darbuojasi dėl lietuvystės labo. 
Gali kunigėlis pasakoti, o žmo- 
nės mokės apvertinti 105 kuopą 
ir visados parems tautiečių dar- 
bus ir jų sumanymus, nes tau- 
tiečiai iki šiolei nei ant vienų 
neužsipnola ir nenori užsipulti 
Jie sau ramiai darbuojasi dėl la- 
bo tėvynės ir lietuvystės. 

SLA. 105 ikuopa žada sulošti 
"Užburtas Jackus". Velytina ge- 
rų pasekmių. 

Buvo susi t venų s ir meprigul- 
n.inga parapija, kuri buvo ipava- 
dyta Šv. Traicės. Kunigu buvo 
kokis ten; V. M. Mikalauskas. 
Bet ineilgai tegyveno, prisiėjo vis- 
ką pamesti, nes Kailėdij rytą mi- 
nėtas kunigas pradėjęs mišias lai- 

kyti iparpuolė. Mat kai]) Ka- 
lėdos, reikia trejas mišias lai- 

kyti, o ant kiekvienų vyno išsi- 
traukė. O gal per neapsižiūrė- 
jimo vviirn icinvlf" <1pcrti- 

r.ės, nes taip 'buvo nusidažęs, 
k.id vargiai ant kojų galėjo pa 
stovėti. Žhioneliai, pamatę ka<l 
k'ebonas perdaug už s i trauke... 
pradėjo nešdintis iš maldnamio, 
o mc .poilgam ir pats kunigą.- 
turėjo nešdintis iš Daytono. 

Akačbalos Ponaitis. 
! 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Iš parapijos reikalu. Gruodžio 

30 <1. at>ibuvo čia lietuvių -kon- 
certas šv. Petro ir Fovilo dr-jos 
svetainėje. Nuėjau ir aš pasižiū- 
rėti. Ant estrados pamačiau daug 
nepažįstamų >patų. Netrukus pasi- 
rodė ir vokiečių parapijos kuni- 
gas Schmidt. Žymiausias vietas 
užėmė vokietaitės. Netrukus pra- 
dėta giedoti giesmes, kurių męs 
lietuviai suprasti negalėjome, nes 

svetimoj kalboj buvo giedama. 
Paskui vokiškas kunigas anglų 

kalboje papasakojo apie savo vei- 
kimą ir musų lictuviškbs para- 
pijos tvarkymą—mat jis yra pa- 
skirtas lietuvių parapijos užver- 
da. Bet angliškai ne visi musų 
žmonės supranta, tai buvo leista 
musų jaunam kun. Kelmeliui at- 
pasakoti lietuviškai, ką ansai vo- 
kiškas kunigas kalbėjo. | 

Didelis nusiminimas daugelį 
vietinių parapijonų apėmė: net ir j čia Amerikoj musų lietuvių reika- 
lnr neatbūtinai turi tvarkyti sveti- j 
m« žmonės ir musų lietuvišką pa- 
rapiją kontroliuoti vokiečiai, o 
lietuvis kunigas duota jam tiktai 
lyg už tulką (vertiką). 

Kaip ilgai mums svetimtaučiai 
jodys ant sprando? Męs nori- 
n c lietuvio, o ne svetimtaučio kle-1 
br.no, nes 

Męs ne lenkai, ne maskoliai, 
Ne vokiečiai, ne totoriai, 
Męs lietuviai iki šiolei. 

Tėvynainis. 
v v 

Zinios-Zinelės. 
Baltimore. M. D ...Į 

= J. Lapinskas, 10 metu am- 
žiaus vaikas, žaidė gatvėje su 

rogutėmis. Rogutes'prisirišo prie 
važiuojančio vežimo. Rogutės 
kažkokiu budu paslydo po veži-į 
tno ratais ir tapo pervažiuotas, j 
Parnešus namo, vaikas išgyveno, 
vos 2 valandas ir mirė. 

Neagaia Falls, N. Y. 
— Vietinis jaunimas susispie- 

tęs apie 92-rą Vyčių kuopą. | 
Kuopos pirm. A. Urbonas pa-j 
rengė šeimynišką vakarėlį. Linflc- 
smintasi bešokant tautiškus šo- 
kius. Buvo ir vakarienė. Po 
vakarienės J. N.oreika prrhiinėj 
apie vargus Lietuvoje. Vyčiai, 
sumetė $10.00, kuriuos pasiųsta! 
Tautos Fondam. 

» 

Newark. N. J. 
= Čia atsibuvo spaudos savai- 

tė. Pirmą dieną kalbėjo ktm. 
Ambrazaitis. Antrą vakarą s.ta- 
tyta scenoje. "Žydas Statinėje". 
Trečią vakarą kalbėjo naujas 
klebonas kun. Budravičius. Ant 
pabaigos vakaro vedėjas perstatė 
kalbėtoju p. Staknevičių. 

Worcester, Mass. 
= Gruodžio 5 d. kun. Žilinskas į laikė prakalbą. Ragino dėtis prie 

Lietuvos Žemės Banko. Ragino 
be atlaidos kovoti už Lietuvos 
nepriguJmj'bę. 

Waterbury, Conn. 
= Waterburio jaunimas, su- 

sisipietęs j darbininkiškas draugi- 
jas, tariasi apie susivienijimą ir 
veikimą bendrai. Išrinkta komi- 
sija sudarymui projekto-pamato 
naujai draugijai. 

Akron, Ohio. 
«= Darbai pastaruoju laiku gu- 

mo išdirbystėje susilpnėjo. J. F. 
Goodrich Co., dirba 17,000 dar- 
bininku. Numušta mokestis 20%. 

Baltimore, M. D. 
= Vietinės TMD. kuopos <lc- 

legatai atsilankė j Ke'stuao 
draugijos susirinkimą su tikslu 
gauti aukų leidimui berilo raštu. 
Keistučio Draugija paaukavo; 

I 

Grand Rapids, Mich. 
=Gruodžio 15 d. ryte C. Kc:i-į 

traičio krautuvėje, prie 44^ Leo- 
nard St., ištiko gaisras. Name į 
gyveno ir Ant, Stulginskas. Ki- 
lus gaisrui, Stulginskas miegojo, 
r* K p-nimitis. nnhudes 

pa'lėgti, o S tu l]pinkas kartu f. u 

griūvančiomis lubomis nukrito i 
liepsnas. Ugnegesiai išgelbėjo jį 
dar gyvą, bet vežant į ligcmbutį 
Stulginskas baisiai apdegtas 
pasimirė. Velionis buvo 45 me- 

tu amžiaus, paprastas darbinin- 
kas. 

Dodson, La. 
= šioj apieliflikėj gyvena, jau 

•būrelis lietuviu ūkininkų. Sako- 
ma, jie gerai verčiasi. Oras la- 
bai puikus. Žiemos 'nėra ir va- 

sarą nėra didelių karščių. 

Worcester, Mass. 
= Tūlas B. G. Matjošait:* ta- 

ipo suareštuotas už priešinimąsi 
drafto Įstatymams. Jisai skai- 
tomas kaipo pabėgėlis (deserter), 

Juozas Karsokas buvo nubaus- 
tas už toki pat dalyką ir tapę 
nusiųstas į Aver, Mass. 

= E. D. Klimas, vietinis siu- 
vėjas. įpuldamas taip susižeidė, 
kad nuvežtas ligonbutin už 2 va- 

landų mirė. Velionis buvo 38 
metų amžiau.'. Paliko moterį ir 
4 kudikius. 

Easton, Pa. 
= Gruodžio 18 d. rado upėj 

prigėrusį Antaną Tamulevičių. 
— Gruodžio 19 d. \Y. P. Co: 

dirbtuvėj J. Liudvinskui nutrau- 
kė ranką. Spėjo jisai nubėgti į 
oiisą, kuris randasi už 2 biokų 
k t«iai apalpo. Jo šeimyna ran- 

dasi blogame padėjime, nes jisai 
nepriklausė prie jokių pašelpinių 
draugijų. 

Grand Rapds, Mich. 
= Darbai neblogiausia eina. 

Iš kitur pribuvusiam vienok ne- 

lengva darbą gauti. Xdairiose 
dirbtuvėse atleidžiami darbinin- 
kai. o jų vieton priimami nauji 
darbininkai. 

Clevtland, Ohio. 
= Gruodžio 23 d. Lietuvių 

Jaunimo Lavinimosi Ratelio na- 

riai turėjo draugišką vakarėli. 
Susirinkęs iaunimas linksminosi 
nuo 3 vai. po pietų iki 11 vai. 
nakties. Vakaro programas su- 

sidėjo iš prakalbų, muzikos, dai- 
nų ir žaislų. 

Brooklyn, N. Y. 
= TMD. 44-ta kp. turėjo pra- 

kalbas. Kalbėtojais buvo S. E. 
Vitaitis ir J. O. Sirvydas. Taip- 
gi buvo dalinamas veikalas 
'Kulturos Istorija". 

Pirmas kalbėtojas ragino au- 

kauti Lietuvos laisvei. Aukų 
surinkta $14.00. Antras kalbė- 
jo apie TMD. darbus per visą 
draugijos gyvenimą. 

Amsterdam, N. Y. 
= Gruodžio 16 d. buvo sureng- 

tos 'prakalbos L. L. ir D. Dr-jos. 
Buvo sulošta du veikalėliai ir 
dialogas "Čigones", Visas va- 

karo pelnas paskirtas nuo karės 
nukentėjusiems. 

Britanijos žinios. Carfin. 
= Lapkričio 25 d. susidaro 

fondas lietuviams šelpti. Valdy- 
tam išrinkta: J. Ručinskas, — J. 
Barniškis ir Ona KurŠvictienė. 

Craigneuk. 
= Čia, kaip sakoma, tuli J. 

Tai*, ir J. Gr. ėjo per stubas ir 

prikalbinėjo, kad užsirašiusieji 
važiuoti j Rusiją keltu protestą, 
reikalautų iš konsulio. idant juos 
vuogreiėiausiai gabentų Rusijon. 
Esą, ten rojus ir kas pasivėlins, 
Lam rojaus pyragai atauš. 

Mossend. 
-- Tūlas A. Vinclcu'.ias, iusi- 

-ašęs važiuot: Rusijon atsiliko, 
nevažiavo. Todėl jis pašaukta 

Amalijos armiją. Vienok jisai 
itsisako stoti. Jisai išvežtas Į 
inilitarišksį kalCjimą Perth. J< 
šeimyna, 'pati ir 8 vaiku i a i. iran- 

lasi blogame padėjime. Liko be 

grašio ir Parish Conr.cil atsiša- 
uk šelpti. Jeigu vyras butų ka- 

riumenėj, šeimyna gautų 2 sva- 

rus (apie $10.00 savaitėj). Gir- 

lėtis, kad ir daugiau lietuvių 
•andasi Perth lalėjime. 

jirvan. 
Iš čia išvažiavo Rusijon 5 

pavieniai. Kiti pasiliko. Pasili- 
'••.'.sienis pavyko gauti paliuosavi- 
-*V!3 



apžvalga* 
True translation filod with the pottmasttf 

»t Chicago, 111., on 9th day r»f Jauuary, 
I'>t7, as rcui-.ircri by the act of October 6, 
1917. 

PREMIERO LLOYD 
OFORTE PRAKALBA. 

Britanijos premieras Lloyd 
Cieorgc prakalba, kurtoj jis iš- 

dėstė talkininkų ta kos išlygas, 
nežiūrint to, kad ii yra parem- 
ta ant plačios demokratiškos pa- 

pėdės. negali -nepadaryti skau- 

daus įspūdžio ant lietuviu. 
Premieras savo ilgoj kalboj 

paminėjo ktione kiekvieną pa- 
saulio kampelį, aipibriežė likimą 
kuone kiekvienos u/interesuotos 

tautas; net Afrikos -pusiau civi- 

lizuotos ir visai necivilizuotos 
tautos tiesioginiu Premioro už- 

tikrinimu jgyja savo tautinio sa- 

/-vi-apsispremlimo teisę. Viena 

tik Lietuva, nuo pačios pirmos 
karės dienos esanti pačiame ka- 

rės baisenybių verpete, iškentė- 

jusi ir kenčianti neapsakomus 
vargus ir nuo pat karės pradžios 
su kunu ir siela atsidavusi tal- 

kininkų pusei, — kenčianti, krau- 

jais paplukusi ir mirštanti už 

/ talkininkų idealu;,—Lietuva ne- 

dali sau rasti plačiam talkininkų 
programe pažymėtos -sau vietos 

Ir nors iš vienos pusės Lloyd 
Georeje'o abelnos išlygos apie 
'tautų savi-apsi»prendimo, arba 

pavaldinių suti-kimo teises" su- 

teikia p»rogą ir lietuvių tautai pa- 

našių teisių tikėtis, tai vienok iš 

Vitos pusės tamprus jo užreiški- 
mas apie Lenkijos tieprigulmybės 
platumu, surištas su kuone visų 
pavergtų tautų išskaitliavimu ir 

'Lietuvos tame tautų surašė ap- 

leidimu, sukelia tarp lietuvių di- 

deli baimės ipajautimą, kad kar- 

tais lietinių tauta netaptų au- 

ika ant aukuro pasaulio demokra- 

tijos, už kuria ji gausiai savo 

kraują liejo. 
Sąryšyje su tuo galima pridėti, 

kad mieko labjaus pasibaisėtino 
šios dieno* lietuviams nėra, kaip 
net paprastas nurodymas galimy- 
bės bilc kokios unijos tarpe iie- 

turvių ir lenkų. Priešai šitą ga- 

limybę lietuviai yra pasiryžę, kai- 

po pilniausia vienutė, kovoti iki 

paskučiauoio galo. 

MOKESČIŲ UŽSIDĖJIMAS. 

Musų spaudoje vėl inkilo klau- 
simas užsidčjimo liuosnoriu mo- 

kesčių visiems lietuviams. JĮ 
energiškai atnaujino inžinierius 
T. Naruševičius. Šie mokesčiai 

turėtų eiti gelbėjimui muo karės 
nukentėju-sių ir išgavimui Lietu- 

vos laisvės. 
Pakeltasai klausimas nėra nau- 

jas klausimas. Apie reikalingu- 
mą tokių mokesčių taipgi nėra 
reikalo kalbėti: tą daro kuone 
visos t" Mtos, esančios tokiame 
padėjime, kaip lietuviai, ir kiek- 
vienas žmogus, galintis bent 
šiek-iiek rimčiau galvoti bei tu- 

i intls nors unciją tėvynės :r 
s«.vo brolių meilės savo širdyje, 
pripažins, jog -tos milžiniškos 
žaizdos, kurią 'karė padarė Lietu- 
vai, aukų lašais užgydyti negali- 
ma. 

Nelaimė yra taip didelė, kad 
ji apima visą lietuvių taiutą ir 
tik visa tauta, įtempusi visas sa- 

vo paskutines jiegas, gali tą ne- 

laimę atremti ir nuo pražuties iš- 
gelbėti. Aišku, kad reikaluigi yra 
ne retkarčiais varvantieji didesini 

ivažesni aukų lašai; bet siste- 
ma tiškas, pastovus, nesiliaujantis 
žuvančios tautos gaivininss. In- 
žinierius Naruševičius savo 

straipsnyje, telpančiame šiame 

numeryje, dar syk} vaizdžiai ir 

pertikrinančiai musų atydą j tai 
atkreipia. 

i»et ar galima tai padaryti? 
Žinoma, kad galima. Jeigu 'ki- 
tos tautos tą sugebėjo padaryti 
ir daro, tai kodėl lietuviai ne- 

galėtu to padaryt'-? 
Bet — bet su viena išlyga, o ta 

iši)ga yra sekanti: mušu srio- 
vės ir musų vadai privalo jeigu 
ne vienybėn, tai bent prie kokio 
nors bendro susipratimo šiame 
reikale įprieiti. 

Juk šitoks klausimas jau i)Uvo 
porą metų atgal pakeltas. Ir 
niekas iš jo neišėjo. Kodei? To- 
<!el, kad jokia sriovė viena pati, 
atskirai nuo kitų, tokio darbo 

jolkių budu negali atlikti. 
Tautinių mokesčių užsidėji- 

mas, mat, nėra priverstinas rei- 

k;.las, bet liuoso noro reikalas, 
ii tik '"moralę prievartą," t. y. 
visos visuomenes įtekmę 
galima pavartoti prieš tuos, kurie 
savo pareigų nenori pildyti. Jeigu 
apsileidėliai turės bent viena srio- 
vę, kuri tautinių mokesčių užsi- 
dėj niui nepritaria, tai jie visuo- 
met tokios sriovės nesutikimu 
dangstisis ir toji "moralė pric- 
varta" jų nepasieks. 

Aukas gali rinkti ir atskiros 
sriovės nors galu gale pama- 
tome, kad ir aukų rinkimas yra 
daug blogesnis, sriovėms n esu si 
tartus. I žsidėjimas nuolatiniu 
mokesčių be sriovių susitarimo 
šiame reikale, nvusų manymų, 
yra beveik visai negalimas, mes 

tuomet nėra nei to vienatmio 
įrankio, kurį męs pavadiname 
"morale įtekme". V iena sriovė, 
kad ji hutų ir didžiausia ir stip- 
r;ausia, to darbo pasekmingai at- 
likti negalės. 

O dalykas yra ytin svarbus. Ir 
štai 'kodėl prieš mirs, bile svar- 

besnį reikalą užkliudžius, vėl kj- 
'a .sriovių reikalas. Vienybė, sa- 

koma. negalima. Tas yra liūdna 
ir 'bloga. Faktas vienok pasilie- 
ka faktu ir su juo reik skaitytis. 
Vadinas, reik jienkoti kitokių iš- 

ėjimų. Jeigu "vienybė" yra ne- 

galima, tai šioks-toks susitari- 
mas, ^ioks tiiks, taip sakant, 
kontraktas tarp sriovių bent vie- 
nam Ikuriam reikalui atli'kti tu- 

rėtų buti galimas. Jeigu ideališ- 
ką vienybė nėra galima, tai bent 
ši«>kia-tokia sutartis, apšarvuota 
išlygomis, turėtų buti galima. 
\ ra sunku surasti tokj atsitiki- 
rią, kad du arba keli sveiko pro- 

žmonės, norintieji atlikti svarbų 
reikalą, -negalėtų tarp savęs su- 

sikalbėti, susitarti. 
Taigi ir šisai reikalas vėla pa- 

braukia dar sykį Visuotino susi- 
važiavimo reikalingumą, nes tik 
panašios rūšies sueigoje galima 
tikėtis panašius reikalus timpa- 
nai apkalbėti, apsvarstyti ir nu- 

tarti. 

Jeigu ultra radikalški bolše- 
vikai gali susieiti taytis, ir ne- 

kurtuose dalykuose susitarti su 

militaristi-ikais Vokietijos atžaga- 
reiviais, tai męs jokiu budu nega- 
lime įmanyti ir suprasti, kodėl 
negalėtu tartis ir susitarti lie- 

tuviai. 

AR SRIOVĖ, AR TAUTA? 

Visos imisii sriovės sako, kad 
jos Lietuvos laisvės iš tikros 
širdies geidžia. Ir nei viena jų 
negali užginčyti, kad sriovėms 
dabar susivienijus, daug leng- 
viams ją butu išgauti. 

Daibar verta ipastatyti griež- 
tas klausimas: Ar visoms srio- 
vėms Lietuvos laisvė ir Lietu- 
vos gerovė yra brangesnė \\v. 

savo sriovę? 
Jeigu taip butų, tai sriovės, 

be abejonės, savo partijinlns 
reikalus pastatytų ant antro 

pl»ano, o Lietuvos laisvės rei- 

kalą ant .pirmo įpliano. Tuomet 

butų prieita -prie "vienybės". 
Jeigu prie jos visgi neprieinama, 
tai reiškia, kad taip nėra—kad 
r.e visos sriovės stato pirmon 
vieton Lietuvos laisvės reikalus. 

'Matsų socialistai yrą bent tidk 
atviri, kad jie tiesiog atvirai 

pasisako, jog jiems jų '''kliasos" 
reikalai yra brangesni už. Lie- 

tuvos laisvę ir todėl išvien u 

kitomis sriovėmis jiems "nepa- 
ktliuj 

Bet nuusų klerikailiškoji sriovė 
i'ki šiolei atkakliai tvirtino, kad 

ji yra kuone vienatinė tikra 
Lietuvos laisvės rūpintoja. Iš 
to galėtum manyti, kad ji tikrai 
stato Lietuvos laisvės reikalv.s 
pirmon vieton, gi savo partros 
reikalus antron. 

Buvo žmonių, kurie tokiai 
nuomonei nenorėjo tikėti. Jie 
rrai.ė, kad klerikalų sriovė, ar 

ba kaip jie save vadina "katali- 
kų"' sriovė, yra palinkusi sta- 

tyti savo sriovinius reikalus 
augščiaus Lietuvos laisvės rei- 
kalų. 

Tą pagalios patvirtino aiškių 
aiškiausiai ir «patjs klerikalai, kuo- 
met užėjo dabar fkaliba apie Vi- 

suotinojo Seimo sušaukimą. 
Štai kokiu budu aiškina 

Rymo-Katalikų Susivienijimo or- 

ėj, nas "Garsas," kodėl jiems 'ka- 
talikams" vienybė su kitomis 
sriovėmis yra negeistina: 

KataJikai su kuo nors "vie- 
nydamiesi" nieko r.pelnys. 
Kataliloį sriorvė, tai ukminksi, 

gaspadorius, savo laukus, da'- 
žti3 turintis. Sandariečiai tau- 
tininkai ar kiti, nieko, ar ma- 

žą sklypelį žemės tevaldo. 
Ir štai tas nieko ar mažai 
teturintis pradeda apie vieny- 
bę šnekėti, bendrai turtu da- 
lintis kviečia. Kas nukentės? 
Žinoma, kad katalikas. Šiaip 
ar taip imsi, o mtisų visuome- 
nė katalikiška. Kuomet kata- 
Jikai paskirium veikia, .patys 
sau gyvena, j>ric katalikiškos 
visuomenės nei laisvamanis, nei 
socialistas 'neprieina. Kaip tik 
"susivienijame," laisvamaniai, 
laikinai sušvelnėję, j kataliku 
tarpą įsibriauja. Męs patys 
jsibriauti jiems padedame. Su- 
prantama, kad iš to katalikų 
reikalas mukenėia". 
Iš to bene kiekvianam jau tu- 

ėttt bniti aišku, kad turime 
cikalą lyg su nauja "kliasa" — 

Kaip įvyko Rusijos Revoliucija. 
Rašo Hypatija Ičienė-Šliupiutė 

Aipie Rusijos revoliucijos 
pradžią ir bogį nemažai buvo 
rašyta laikraščiuose. Yieno/k 
pirmu syk męs turime progą 
skaityti platui aprašymą išio 
didelio atsitikimo iš-po plunk- 
snos vpatos, kuri nuo pat pra- 
džios buvo pačiam Revo!', .ici- 
jos sukuryj. P-nia lčienė, 
apart savo locnii patėmijimų, 
tiurėjo progą susipažinti su Re- 
voliucijos bėgių iper savo vyrą, 
dūmos atstovą Martyną Ioą. 
buvusį pačioj to sufkurio šir- 

dyj. Akvvaizdoje viršminėtu 
aplinkybių, žemiaus talpina- 
mas aprašymas turi dvigubą 
žingeidumą ir vertę. 

Aprašymas yra formoje laiš- 
ko savo tėvams pp. Šliiupams, 
Scrantone, Pa., su specialiu pa- 
tėmijimu perduoti j j "Lietu- 
vai". ***"" 

Laiškas rašytas iš Petrogra- 
do Balandžio 13-26 d. 1917 m. 

— taigi tuojatis po nuvertimo 
senos valdžios, kuomet many- 
ta, kad jau visa revoliucija už- 

sibaigė. Rcdalk-cija. 
* * 

Mano mieliausi visi Namiškiai:— 

Taip daugelis didžiu atsitiki- 
mu įvyko imi o mano paskutinio 
laiško, kad nei neiinau, nuo kur 
pradėti. Męs visi gvvcnatne le- 
targe ir negalime nuspręsti, ar 

męs tiik sapnuojame, ar ištikro 
gyvename a-nt žemės. 

Aš negaliu aprašyti, kaip lai- 
minga aš jaučiuosi, kad atvykau 
čionai kaiip sykis šiuo momentu. 

Prityrimai per kuriuos aš parė- 
jau yra daugiau verti, negu vi- 

sa, ką aš 'bučiau galėjusi išmokti, 
pasilikus kolegijoj dar ant ketu- 
rių mėnesių*** 

Taip, revoliucija atnešė visiems 
vilties spinduli. Kaip netikėtai 
ji atėjo, 'kaip greitai ji pranyko, 
'kaip ramiai ji atlrko savo darbą! 
Bekraujė praktiškai revoliucija! 
Rusija visuomet buvo skaitoma 
kaipo šalis toli <nuo visų kitų at- 

silikusi progrese, bet kokia civi- 
lizuota šalis kada nors davė pa- 
sauliui ipavyzdj ir panaikino 
vodką (degtinę) ir prirodė, kad 
revoliucijos gali buti padarytos 
be kraujo praliejimo? 

Niekas nelaukė revoliucijos. 
| Rusija yra stebuklinga, ir k.7 
ji atliko, tai tam net sunikau ti- 
kėti. Žmonės gal ir yra neap- 
tašyti ir nekultūringi, bet jie su- 

pranta, koki idealai privalo bū- 
ti žmoguje. Aš niekuomet ne- 

sitikėjau, ir niekas kitas nesiti- 
įkėjo, kad žmonės butų galėję 
Įsu sykiu sukilti kaip vienas ir 

[pasakyti; "Gana! Męs manome 

'patįs valdytis Mes norime res- 

publiJkos!" 
Ir ką žmonės 'nutarė, tas ir 

1 

atėjo. 

Niekas nelaukė revoliucijos 
šiuom laiku. Vasario 14 d. laukta 
visuotino streiko. Tikėtasi, 'kad 
kelių šimtų tūkstančių darbinin- 
kų demonstrancija nueis prie Dū- 
mos ir perduos jai savo pasiskun- 
dimus. Visi pirkosi ikiek kas iš- 
galėjo uu maisto ir laukė tos 
dienos* 

Trr «»crctivr»K-ir ir, 

l"kata<liikų 'kllasa,M kuriai sav 

kliasos reikalai yrA svarbesni u 

vienybę — ergo ir už Lietuvon 
laisvę. 

Tai yira liudliaš ir aipgailėtina 
apsireiškimas. Tauta, kurio 
"kliasos," partijoj, ar sriovės 
stato savo reikalus aiuigščiau ui 
vi;,os tautos .rci'kalns, negali gy- 
venti, 'neigi ^avo tautiniu siekiu 
— Lietuvos laisvės atsiekti. O 

jeigu jie ir gautų laisvę, tai ne- 

ilgai ja galėtų išlaikyti. 
šioj svarbioj valandoj \ isų lie 

Į tuvių, kurie tikrai trokšta sav< 

tėvynės laisvės, Olbalsiu turi būti: 
"Lietuva ir jos laisvė pirmiau- 

sia ! Sriovės, (partijos ir ''klia 
sos" — ant antro pliano!" 

Už srioves-partijas-kriasas bus 
laiko žmoniškai pasiginčyti tuo- 

met, kuomet svarbiausi darbu 
atbuksime — kuomet Lietuvai 

laisvę išgausime. 

Bet nieko neatsiliko. Bet, kaip 
len nebūtų, kas nors turėjo at- 

sitikti, nes tai galima buvo lyg 
ore nujausti — kur nors, kas 

nors foniivo lyg nepaprasta. 2mo- 
.iės buvo nerviški, visur barniai 
pasitaikindavo ir lje jokios mato- 
mos priežasties. 

J );iduaus'ia neužsiganėdinimo 
priežastim buvo stoka juodos 
duonos. Darbininkai tanikiai ap- 
leisdavo savo namus, eidami 
darban, nepamėginę nei kąsnio 
duonos. Kokį svarą a>r du gali- 
ma buvo kartais gauti, išlau-! 
kus po kelias valandas priešais 
duonos keptuves, ir tai jeigu 
jes užteikdavo icol tavo eilė atei- 
davo. Buvo atsitikimų, kad ir 
męs duonos negalėdavom gauti.1 

Šiek-tiek ihėsos galima gauti 
subatomis, nfcfdėldieniais ir pane- 
dčliais, jeigu jos mieste yra. | 
Tiktai trįs svarai cukraus Ici-; 
džiama pirktis ypatai Į mėnesi 
— sulyg (kortos. (Emilija — 

tarnaitė — išėjo į krautuvę .šj 
rytą; <la'har 'jau> trečia valandai 
po piet, o ji dar nes-i'gi jio. O 
diena šiądien baisiai šalta. Jau 
aš velyčiau ir duonos neturėti j 
negu kad kentėti kol ją gaiirsi).; 

Kerosino 'beveik visai nėra; 
Malkos, įkurias męs dabar turi- 
ni? (o labai sunkti dalbar gauti I 
b'le kokių), yra taip šlapios, kadi 
vanduo iš jų saitnkiasi. Visko 
trūksta ir viskas yra brangu,; 
bet galėtum noriai apsieiti be I 

visų kitų (produktų laike karės,! 
bile tdfk netruktų juodos duonos. 
Duonos, duonos, ir kur gi ji 
yra. Biskvitų galima gauti, Ikiek 
tik nori (mažiausia kaina už ma-Į 
/a jų dėžutę yra i rublis). Bile į 
k»dk saldainių galima taipgi gau- 
ti už. augštą kainą (Kartais pa- 
prastą cukrų 'įmdažo aštriomis j 
spalvomis ir pardavinėja kaipo 
saldainius). Makaronų visai ne-j 
matyti. Bet išleidžiant visa sa- 

vo uždarbį maistui, galima pa- 
togiai gyventi. 

Didesnės dalies (produktų ne- 

trūksta, bet kainos yra baisiai 
augštos. 

Žmones pradėjo policiją kabinėti. 

VVell, vasario 14-ta diena pra- 
ėjo ir nieko neatsitiko. Nedėl- 
dienyj, vasario 2C1 d., žmonės 
pradėjo nerymauti. Jie pradėjo 
kabinėti poliemonus, stovinčius 
ant sargybos ant skersgatvių ir 
pradėjo iš jų šidyti. Savęs ap- 
sisaugojimui poliemonai išsitrau- 
kė revolverius ir pradėjo šau- 
dyti j minias. Po to susirėmimai 
tarp mažų burių prasidėjo ir 
neramumo dvasia apėmė ;.mo- 
T.'CS. 

Buvo vienas net juokingas at- 
s'tikimas. l'urys gatvės vaik- 
palaikių, kuklios '.'pasiundė aplink 
stovėjusieji senesiii vyrai, ne tik 
nuginklavo fvolichi'oną, bet sykiu 
ir nurėdė jj fs dr&bužių, paleisda- 
mi -plikutėlį. 

)i 
Kitame atsitikime moteris 

skundėsi kazokui, kad poiiemo- 
nas užmušė jos mažą berniuiką; 
kazokas č:a pat ant vietos per- 
vėrė poliemoną durtuvai iš už- 
pakalio. 

Stcbėtiniausia š:o sukilimo 
ypatybė buvo tame, kad karei- 
viai ėjo žimoįvių pusėn per vi- 
są šitą laiką. Taigi tokiu ra- 

miu budu prasidėjo nedėldienyj, «ri Prtr- —* —'——— 

ROGUČIŲ SEZONAS. 
Kaizeris su savo taikiniu kais šiuo laiku turi ''gerus laikus" nuo kalno ant rogučių beva- 

žinėdamas. Suprask, kad kai zcriui dabar gei'ai sekasi, tiktai klausimas, ar jis laimingai 
nuo kalno nuvažiuos. 

bet bijotasi, kad valandoms be- 
bėgant, skerdynės išsiplatins su 

pasibaisėtinu greitumu. Policijai 
duota prisakymas šaudyti i bi!e 
minią, susirinkusią gatvele; to- 
dC-1 mys neišėjome iš namu >per 
visą tą dieną; visi manė, kad ta; 
yra paprasto streiko atsitikimas. 

Istoriška diena. 

Bet netrukus vėliaus atsidarė 
visiems akis. Pagedėlis vasario 
27 d., pasiliko istoriška diena 
per amžius. Caras, žinodamas 
apie žmonių neužiiganėdinimą 
ir apie formą. kurioj tas neužsi- 
ganėdinimas pradėjo išsireikšti, 
tą panedėlį anksti išryto paleido 
Durną net iki 'balandžio mėne- 
siui. 

Kaip tas atsitiko aš negaliu 
suprasti, bet Durna susirinko, 
nepaisant caro ivk a /. o, Ir kuo- 
met Martynas Į p. Ičienės vyras 
R e d..] sugrįžo namo tą dien, 
tai jis pranešė beveik nepati'kėti- 
nas žinias. 

Duma atidarė savo posėdį ir 
viskas buvo tarkoje, kol štai 
įėio darbininkų delegatai, kurie 
paliepė dūmai paimti viską į sa- 

vo rankas į 15 minučų laiiko, ar- 

ba kitaip visi Dūmos nariai bus 
suareštuoti. 

Nusistebėjimas, -sakoma, buvo 
•begalo didelis. Štai čia buvo su- 

s:rinJcę atstovai iš visos Rusiš- 
kes Imperijos; ir štai čia juos 
pagavo kaip peles sląstuose su 

tokiu ultimatumu. Durnos atsto- 
vai pradėjo (karščiuotis; jie pra- 
dėjo rinktis neramiais 'būriais 
ir svarstyti, kas čia geriausia bu- 
tu padaryti. Ir štai, žiūrėkite! 
Kiekvienas jų, -nežiūrint Ikaip 
a /agareiviškas jis butų, nuspren- 
dė čia pat ant vietos užbaigti 
reikalą (patiems. Jštikro, reik 
pasigėrėti šituo darbininkų špo- 
seliu — taip neapsakomai jis bu- 
vo gudriai padarytas. 

Žmonės išsipylė ant gatvių. 
Ir štai dabar gatvės pradėjo 

mirgėti nuo žmonių ir kareivių. 
Kteikvienam buvo žingeidu, ir 
išrodė, kad visi apsiniaukę, drė- 
igni, milžiniški Petrogrado na- 

mai kvietė visais gyventojus eiti 
at t gatvių. Durna buvo baisiai 
užsikarščiavusi, nes išrodė, lyg 
ji nežinotų iuž ko čia (pirmiausia: 
griebti; štai čia visa valdžia ta- 

po jiega užversta ant jos pečių, 
ji apsiėmė milžinišką j neapsa- 
komai pavojingą atsakomybę. Ir 

šioje betvarkės valandoje tapo 
išrinktas komitetas iš ij Dū- 
mos atstovų apėmimui tuomlai- 
kmčs valdžios. Šie 12 narių 
liko ministeriais. Nors jie dar ne- 

žinojo, kokias vietas jie turi už- 
imti bet. kaip ten nebūtų, jie 
buvo ministeriais. 

Po to prasidėjo milžiniškas 
•darbas konstitucijos perdirbime 
ir nu skyrimo komisijų atlikimui 
šių. atlikimui tų ir viso- 
kui tkitų reikalų. Kas tik galėjo 
atsiminti apie ką nors, kas buvo 

užmiršta, tam liepta eiti ir at- 

likti tą darbą. 
(Toliaus bus) 

i MARGUMYNAI. 
f 

NAUJIEMS METAMS. 

G r a 11 d R a p id s M ic h — 

Gerb. "Redakcija:— Sveikindamas 
laikraštį '"Lietuvą" ?u Naujais 
.Metais, veliju, kad ji remtų mu- 
sm lietuviu dvasią ir ateityje taip, 
kaip ji rėmė ikišiolei, Nors musų 

į tauta buvo slopinta amžiais, vie- 
nok iki š;olei ji atsilaikė prieš 
juos: išlaikė Lietuva vokietinimo 
laikus. išlaikė lenkinimą ir atsi- 
spyrė prieš rusifikaciją. Dabar 
atėjo laikas, kad po visu šitų 
tu,msių ir audringų Lietuvai atn- 

j žiu, lietuvių tauta vėl atsistotų 
ant kojų ir taptų laisva šalim, i 
Tegul tik musų lietuviai, ypač 
jaunimas, ucatšala nuo savo lie- 
uvių dvasios; tegul visi lietuviai, 

kokių pažiūrų jie nebūtų, eina 
prie vieno tikslo—Įgyti laisvą Lie- 
tuvą. Maži'au siauros sriovinės 
politikos, daugiau plačios, bendros 

j lietuviškos politikos. 
V. A. G. 

I 
u 

GRIAUSIM SYKIU, O STA- 1 

TYSIM—? 

R o c h c s t d r. X. Y. Gerb. 
Redakcija: — Socialistų ir kle- 

' rika'lų stvdarytas miusų mieste 
blokas prieš tautininkus, ačiu 
Dievui. 'Pasekmingai atlieka savo 

... darbą, išnešdamas prieš Roches- 
terio Lietuviu Tarybą protesto 

Irezoliucija, kuri tilpo ir "Lie- 
,, 

jtuvos numeryj 51-me. 

Tuom tarpu užduotas, kaip jie 
manė, didelis smūgis^ vietiniems 
tautininkams. Kuomet tas dar-! 
t>as jau buvo atliktas, tai dabar 

J vietiniai socialistai pranešė vie- 
tiniems klerikalams, kad jie dau- 

'giau jų komferencijų nelankys! 
nesą jų principai esą neleidžia 
tartis tautos reikaluose... 

Dabar vietiniai socialistai juo- 
kauja; esą mors męs ne diplo-Į 
matai, o ir klerikalus suvarėme 
•iiplomatiškan ragan. 

Taigi neapykantos darbe, kaip 
matome, vienybės ir tarp di- 

Ižiausių priešininkų me stoka, bet 
tvėrimo darbui, Lietuvos darbui 
tos vienybės stoka. Paukštelis. 

APIE "SLIEKUS'' IR 
"ŽIRGUS" 

C li i c a g o, 11J. Gerb Redak- 
cija : — Leiskite man pasakyti 
jums ačiū už labai gabiai veria- 
mą skyrių "Lietuva ir Kalėdos". 
Svarbus ir naudingas riarbas ta- 

po atliktas, karia Lietuvos lais- 
vei j trumpą laiką, kaip matyt, 
surinkta per $1800.00. Žymus ir 
naudingas mušu tėvynei darbas 
tapo atliktas ir be \\igauliojimu, 

|l)e niekinimo kitų sriovių, be už- 

jsiipuldinčjimų. 
Aš bučiau gal ir nerašęs apie 

i tai, bet šiądien perskaičiau "I)ar- 

įbiminke" šitoki editorialą: 
"Lenktyniauja katalikai su 

laisvamaniais gelbėjime Lietu- 

vos ir rinkime pinigu išgavi- 
mui Lietuvai laisvės. 

Katalikai, kaip matosi, šuo- 
liais žengia pirmyn, o laisva- 
maniai vos-vos slieko žingsniais 
slenka, bet ir tai gerai — ge- 
riau biskis gero, negu visai 
•nieko". 

Kadangi aš neesu girdėjęs. k«d 
koki ten "laisvamaniai" butų 
rikę aukas išgavimui Lietuvos 
laisvės, tai "reik manyti, kad vir^- 
ninėtas priekaištas yra padarytas 
'Lietuvos" Kalėdiniam fondui. 

Kiek tame priekaište yra tei- 
sybės, paiiudija tas pats "Darbi- 
ninko" i-as numeris šių metų. 
Jr.me klerikalų fondo sekretorius 
oticiališkai paskelbia, kad kalė- 
dinių aukų į tą fondą šiuosmet 
įplaukė $1957.84. O tas aukas 
rinko jų organizacijos, agitavo 
visi jų laikraščiai. "Lietuva" gi 
darbavosi pati viena su pagelba 
savo skaitytojų ir jos i-me nume- 

rvj tų pačių metų buvo apskelb- 
ta, kad per ją vieną suplaukė per 
aštuoniolika šimtų d o- 

larių. Iš to matyt, kad tas 

"sliekas" pats vienas vos nesu- 

mušė Merikališkų besispardan- 
čių žirgų, visų krūvon sudėtų. 

Tai kam tie "Darbininko" pi- 
gus ir da<rgi neteisingi Kandžioji- 
mai? 

Ar iš jų kokia nors nauda bus 
Lietuvos laisvei? Tiesiog sarma- 

tytis turėtų jis irž tai prieš rim- 
tus lietuvius. Jis užbaigia, taip 
sakydamas: "Bet ir tai gerai — 

geriaus biskis gero, negu kad vi- 
sai nieko". O aš štai ką noriu 
jam pasakyti: "Geriau visai nie- 
ko, negu biskis blogo". 

Laikraščiai, kurie nemoka su- 

rasti gero, tegul nej ieško blogo, 
yipa": ten, kur jo nėra. 

Aukautojas. 
\ 

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
REIKALAI. 

New York, N. Y. —Kun. 
Jonas Žilinskas, organizatorius 
"Lietuvoos Žeminės Banko,— 
matomai, tėmidamas čikogiecių 
pasidarbavimą įvairiose kitose 
šakose,—žingeidauja, krek čika- 
giečfai ir abelnai vakaruose, už- 
jaučia tokiai svarbiai įstgai kaip 
Lietuvos Žemės Bankui. Jisii 
rr šo; 

"Kaip eina išsiplatinimas Lie- 
tuvos Žemės Batnko šėrų Cbica- 
g;>je ir i'ielinkėse? Čia, Rvtuo- 
3j., dalykai Lietuvos Banko Že- 
mes stovi gerai. Gyvų pinigų 
jau sudėta $54,500.00 udiariais 
ir 66,000 rubliais." 

Ar Lietuva laisvę jgvs, ar ne 
— tokios įstaigos, kaip Lietuvos 
Žemės Traukas, bus stipriausis 
lietuvių atsirėmimas ir atsigini- 
mas (nuo svetimtautiškų gaivalų 
[sietuvoje,— nekalbant jau apie 
naudą, kivrią iš to gali turėti 
Driklausantieii nrie io lietuviai. 



LIETUVA PAVOJUJE. 
K.išo Inžinierius T. Narušev'čius. 

(Tąsa iš pereito mtm.) 

Valdžia mažai tesikišo. 

Reikia pripažinti — seną, val- 
d/i,a turėdama daug rupesnio su 

kare ir viduriniais savo reikalais, 
mažai tesikišo į mokyklas ir abel- 
į/.ii j vidurinį nukentėjusiu dėl ka- 
rės komitetu veikimą, bet vis-gi 
ji stengėsi, kaip tik galima nu- 

kirpti, numažinti paskyrimą pinigu. 
Tokiu bud u skiriamos lė>os jau 
gale šešioliktu metų buvo suma- 

žintos beveik per pusę normas, 
gi po 20 k;tĮ). ant dienos žmogui 
buvo palikta, nepaisant didėjan- 
čios brangenybes. Todėl komite- 
tai priversti buvo pertikrinti mate- 

riali padėjimą tremtiniu ir skirti 
pa.šelpą tik tokiems, kurie negalėjo 
užsidirbti, kaip padėkim vienos mo- 

ters su daugeliu vaiku, seniai arba 
pavieniai vaikai. 

Apsigyvenę ant vjetų ir su- 

sipažinę fa vietinėmis gyvenime* 
api.ikybėmis, tremtiniai pradėjo 
imties už darbų ir tokiu 'Inulu 
darbia i nik n padėjimas sulyginant 
pasigerino, nes uždarbiu buvo 
užtektinai ir buvo gana gerai 
apmokama. Kadangi ištrėmi- 
mas buvo iššauktas kare. ir žmo- 
nės ne iš savo prieža>Mes nusto- 

jo nuosavybės, tad valdžia s>kai- 
tė aprūpinimą tremtiniu Valsty- 
binio .eika'u, todėl ji įsteigė at- 

skyra tam tikslui departamentą: 
bendram tvarkymui to darbo bu- 
vo sutverta Osobojc Soi'icsčam- 
j c [>o okazaniju pomošči [>ostra- 
daisim ot rainy, j kurį įėjo, apart 
atstovu nuo visokių valdišku sky- 
rių, Durnos atstovai nuo tu tau- 

11ty patekusiu karės auka. taipgi 
atstovai nuo komitetu nukentė- 
jusiems nuo karės šelpti. 

(Nuo lietuviu komitetu tame 
■ i 

valstybiniame organe dalyvavo 
atstovai išpradžios nuo Centralio 
Komiteto, o paskui nuo Petrogra- 
io ir Maskvos. Atstovavimas 
posėdžiuose tos valstybinės įstai- 
gos ypač reikalingas buvo, kuo- 
met svarstyta kiekvieno komite- 
to sąmatas 

Iš šito matyt, kad komitetai bu- 
vo skaitomi pusiau valstybinėmis 
įstaigomis, ir jų darbas, ypač pi- 
niginės išlaidos, iš kokio jos ne- 

būtų šaltinio, buvo valdžios kon- 

troliuojamos. Komitetai turėjo 
savo kontrolės organus, t. y. re- 

vizijos komisijas ir visuotinus su- 

sirinkimus, kur viešai svarstyta 
larbavimos 'komitetų, patyrimai 
evi/.ijinių komisijų. Visa tai paš- 
tui buvo garsinama laikraščiuose 
r tokiu budu tekdavo visuome- 
įės domai. 

Darbas buvo bcpartyvis. 
Darbas komitetuose buvo varo- 

mas bepartyviai ("kitaip ir negali-j 
na buvo dirbti) ir juose galėjo 
dalyvauti kiekvienos partijos žmo- 
gus, jeigu tik jam rūpėjo gelbė- 
jimas žmonių. F»ct per visuoti- 
nus susirinkimu* atskiros/ parti-' 
jos išeidavo aikštėn ir čia jau ko 
mitetu veikimas buvo svarstomas 

daugiausia iš pažiūros kiekvienos 
partijos: susikirtimai iškildavo 
smarkus; ypač tas apsireiškė ap- 
verti nime d'arbo Petrapilės Komi- 
teto, kur įsivyravimas partijų da- 
vė save daugiausia pajausti. 

Centralis Komitetas iš priežas- 
ties nesusitaikymo laike susitvėri- 
mo jo Vilniuj, daug nustojo sa- 

vo veikime: nors jame darbavosi 
ir jautresni veikėjai kairiojo spftr- 
no, bet nekurie užsjkirtėliai truk- 
dė darbą ir todėl, jeigu to skili- 
mo hutų nebuvę, Komitetas butų 
daug-an nuveikęs. 

Čia partijų kivirčai iš Vilniaus 
laikų daug blogo padarė, delei ko 
nukentėjo ii tremtiniai ir užtad 
jie negali buti dėkingi tiems, ku- 
rie prrtijinj egoizmą statė aug- 
sčiau »rtymo meilės. 

Tas skylimas jautėsi per visą 
komitetų veikimo laiką ir didžiai 
atsirūgo net Rusijos Lietuvių 
Seime. Musų sąžinė butų rames- 

nė, jeigu tokie liudni atsitikimai 
butų ateityje pamoka netik Rusi- 
jos, l>et gal ir Amerikos lietuviams, 
vengti tokių nesusipratimų, kur 
veikti turi lygiai visų partijų 
žmonės. 

Reikia jmpažimti, kad komi- 
tetu darbuose buvo klaidos (kur 
jų nebūna!) ir, atvirai kalbant, 

galima butu kur kas (Lugiau nu- 

veikti, bet, nepaisant to viso ir 
mušu veikėju mažo prityrimo 
visuomeniniam darbe, padaryta 
begalo daug, atlikta milžiniškas 
darbas, sulyginant su mustt, 
abcluai, jaunu veikimu. 

Darbo didumas. 

Komitetas turėjo tukstančius, 
kaiip žemesnės rūšies uįokyklu, 
taip ir viduriniu mokyklų moki- 
nių, išmėtytų po visokius Rusi- 
jos miestus; turėjo ir amato nic. 

kyklas su dirbtuvėmis kriaučių, 
siaučia, kalviu, dailvdžių, odų 
išdirbinio ir 1.1.; užlaikė šimtus 
lietuvių mokytojų: turėjo savo 

daktarus, kunigus ir t. t. 

Vienam Voronėžyj, 'kiuris da- 
bar tapo lietuvių didžiausiu kul- 
tūroj centru. C'entralis Komi-| 
tetas užlaikė tūkstantį mokiniui 
vidurinių mokyklų; Maskvos Ko-j 
mitetas turėjo arti tūkstančio 
visokios rūšies ruikinių ; Maskvos 
Augšt. Mokyklų Moksleiviams 
šelpti draugija 1916 metais turė- 

jo apie 200 vien tik studentų 
ir studenčių; dauguma studentu 
paskui lilko jpaitnta j kariiunienę. 

Tą patj atrasite, nors mažes- 

nėj skalėj, ir kituose miestuose, 
karp Smalenskas, Minskas, Ja- 
roslavas, Eikaterinoslavas ir 1.1. 

Petrapiiyj, prie Centro Komite- 
to įsisteigė v\K>kios sekcijos, 
kaip Kulturos ir apšvietimo Ko- 

misija, techniku, atstatymo trio- 

bėsių, ir t.t. Centro Komiteto 
spaustuvė dirbo dieną ir naktį, 
spausdindama vadovėlius, laikr š- 
cius ir šiaip knygas. 

Jeigu pauorėtumėt susipažinti 
su veikimu komitetų kitu tautų, 
tai atrastumėt tą patį ir pas juos, 
bet, beabejonės, dar didesnėj ska- 
1 j, ncgui pas nius. 

Skaitant mano aprašymą, gal 
ne pas vieną kįla klausimas: iš 

kur-gi tam viskam męs gavome 
lėšas? Męs lietuviai beveik vi- 

są savo veikimą parėmė., ant 

lėšų, skiriamų rusų vaUHios. 
Kaslimk kitų tautų, tai jos gau- 
davo lėšas taipgi iš valdžios kur 
kas daugiau, negu męs, nes tų 
tautų tremtinių daugiau, bet di- 
delcs sumas jie rinkdavo ir iš 
savo tarpo, ypač žydai, o len- 
kai, turėdami didelius tryšius už- 

sienyje ir būdami patįs skaitlin- 
gi ir turtingi surinko, neskai- 
tant valdžios lėšų, desėtkus mi-1 
lijonų, įsteigė rezervos fondus, 
Į fouriuos talpino' ir si rinktus 
tarp savųjų pinigus. Todėl vi- 
sos beveik tautos turėjo, nelai- 
mei atsitikus, rezervo fondus. 

Męs lietuviai, maitindamies iš 
dienos į dieną, nič nieko neturė- 

jom rezervoj, apart to, kas bu- 
vo sikiriama Iš Rusų valdžios i/do. 
Valdžios pinigų negalėjom rezer- 

vuoti delėi to, kad ji rckahvo 
apysikaitos už kiekvieną mėnesį, 
ir jeigu pinigai mebuvo surau- 

doti per paskirtą laiką (kuriam 
nors tikslui, tai jie ateinančiam 
laikui jau numažindavo sulyg ne- 

išaikvotos sumos. 

Yparj to, nutsu presą keldavo 

triuflešmą, jeigu sužinodavo apie 
užsitraukimą aikvojamos ikokios 
nors sumos. Pinifai buvo re- 

gistruojami, kokiam tilkslui jie 
yra skiriami ir jokiu bud u nega- 
lima 'buvo aikvoti pinigų, ,paskir- 
tų moikykloms, padėktm, maistui 
arba atvirkščiai. 

Revoliucija sunkiai atsiliepė. 
Iki revoliucijai, rodos, jau tru- 

ža-daug apsidirbome ir (pradėjom 
galvoti apie grįžimą Lietuvon. 
Bet revoliucija sudraskė visus 

musų pliamus ir pastatė mus 

sunkiausiame padėjime: pakliu- 
vom tokion nelaimėn, kurios lie- 
tuviai nematė per ištrėmimą ir 
štai dėl ko: 

Aibelnai sakant, ko. ilgyn karė 
tesėsi, tuo brangyn ėjo visas 
gj'venimas, o valdiškos normos 

pasilikdavo tos pačios: taip, pra- 
gyvenimui žmogaus, 'kuris nega- 
li dirbti; buvo skiriama, vos tik 
dvidešimts kap., nepaisant ki- 
lančios brangenybės. Prie to val- 
džia, išsekus iždui su užsitrau- 
kimu (karos, stengdavos kur tik 
gartima lėšas nukirpti, todėl t09 
visos nrusij įstaigo# ėjo su laiku 
blogyn. 

Iškilus revoliucijai žmonės 'pra- 
dėjo galvoti apie nauja valsty- 
bės sutvarkymą; darbo žmonės, 

susispietę j profesionalius burius, 
pareikalavo padidinimo algų. su- 

trumpinimo darbo laiko; dirbtu- 

vės, geležinkeliai. tramvajai 
ir 1.1, puolė žemyn pagal savo 

išnašuiina ("efficicncy")neište- 
sėdami /pakelti dideliu išlaidu, 
priversti buvo padidinti kainas; 
tokiu budu viskas ėjo brangyn. 
sunkyn, daug dirbtuvių nustojo 
dirbti, mokestis valstybės iždan 
ma/inosi, visas valstybės mecha- 
ni/mas pradėjo irti ir galų-gale 
Knisu Valstybė visai suiro, su- 

sitvėrė autonomiškos daljs, kaip 
l'krajinaV Sibirius. ka/.okija. 

Beabejonės ir seniaus Valsty- 
bė* užlaikomos visos įstaigos ne- 

teko tu lėšų, kurias ankščiau 

gaudavo iš valdžios, ir tokiu bu- 

čki inusų komitetai su tremtiniais 
visiškai nustojo tos paramos, iš 

kurios jie užsilaikė iki šiam laikui, 
— pas'.liko absolucai be nieko. 
Komitetai kitų tautų, kaip žydų, 
lenkų, kaip augščiau minėjau, tu- 

rėjo rezervos fondus, tai jie dar 

šiaip taip užlaikys savo žmones, 

o męs nieko neturime. Kas-gi 
tiems žmonėms pasilieka. Vien 
tik mirtis badu. 

Brangumas. 

Apart to viso 'brangenybe* gy- 
venimo ten neišpasakytai ėjo 
augštyn. Rugsėjo mėnesyj, ap- 

turėjau žinią, kad viskas kjln 
•brangyn ne dienomis, bet valan- 
domis: svaras sviesto jau tada 
kaštavo 8 ruib., mastas materi- 

jos — šimtą rubliu, sieksnis 

mallkų — šimtą r. ir 1.1. Dabar 
be abejonės tas viskas dar 'bran- 

giau. 
Tik pagalvokite, -kaip ten ga- 

lima pragyventi pasiturinčiam 
žmogui, o ką čia kalbėti apie 
tremtiniu*, tanpc kuriu yra dau- 

gybė •— vaiflcij, motinų su vai- 
kais, seniu, kurie negali jokio 
uždarbio turėti. — Kas-gi jiems 
pasilieka, nebetekus pašelipos iš 
valdžios iždo? O jutik tik iš to 

gyveno! 
Mušu Ikraštas po vokiečiu, sa- 

vo žmonių neturime, kurie .padė- 
tų mums, — vien tik tremtiniai 

ipasiliko. Visos tautos gelbėjo 
savo viengenčius, apsidėjo rno- 

kestimi savo broliams: Amerikos 

žydai, jausdami tokj smukų padė- 
jimą. savo brolių, tuojaus suju- 
do ir surinlko nesenai -per tris 
sąvaites penkis milijonus doliarių ; 
jeigu versti j rusų pinigus, — 

juk tai penkios dešimtis milijo- 
nų! Armėnai surengė antrą sa- 

vo dieną lapkričio mėnesyj. 

Lietuviai apmigę. 

Taigi kitos tautos rūpinasi apie 
savo brolius, neužmiršta jų. Ką- 
gi lietuviai dėl gelbėjimo savo 

broliu padarė? 
Vienas laikraštis atsispirda- 

mas 'prieš mano paraginimų ap- 
sidėti mokestimi, suslkaitė, kad 

Amerikoj išviso 'lietuviams, nu- 

kentėjusiems dėl karės, per pus- 
ketvirtų metų surinkta mažiau, 
negu $400,000, arba per visus me- 

tus išeina apie šimtą tūkstančių, 
arba vienas doliarift ant galvos, 
je.gu skaitytum išviso' Amerikoj 
lietuvių tik 100' tūkstančių, arba 
20 centų ant žmogaus, skaitant 
500 tūkstančių, o juk 400.000 tū- 

kstančių ne visi buvo surinkti 
tarpe vien tilk 'lietuvių.... 

Gerbiamieji, tai Jašas juv. \je, 
sulyginus su 'nelaime, koki011 mū- 

sų broliai ir seserjs pakliuvo. 
Męs nereikaJlaujam nuo jusų di- 
delio pasirįžimo, auikaA.it i savo 

turtus, arba guldyti galvas už 
savo tautą, kaip tai daro kitų 
tautų žmonės; mes prašom duioti, 
kJas jums yra ne suriku, ne 

brangu. 
'Aš raginau aname ■straipsnyje: 

"Laisva Lietuva dabar arba nie- 
kados" užsidėti mokestimi, nors 

po vieną doliarį vidutiniai ant 

žmogaus iper mėnesį ir tai (butų 
didelė parama, nes surinktumčt 
daugiau milijono #tlofliariii >per 
metus. Jtutk tai butų apie 8 mi- 
lijonai rublių — beveik toki su- 

ma, kuri daugiau Ikaip per metus 

išmaitintų miu/sų tremtinius; o 

jeigu dar jųs sumestumėt ekstra 
šiokią, tokią sumą, nes reikalas 
nelaukia, tai .pagalvokit, koki bu- 

I tų iš justi .pusės parama? Kaip 
jus mulžhigi$iunp£t tuos nelai- 
niigus žmones!, 

Prie Amerikos Lietuviu. 

Lietuviai Lietuvoje taipgi var- 

gingame i-a(lrjinuJ; jie teutonų 
.geležinėmis r^plėtrlis sukaustyti. 
Į/prie jų nepneisiln, tai kur-gi 
mums kreiptis, k&iip ue Į Jus, 
Amerikos lietuviai ? 

.Jus vieninteliai dabar laimingi 
esate viso pilni, o męs elgetos. 
Aš suprantu, kad kaip kam gal 
but tas nemalonu, kaip kitą kart 

įbuna nemalonu turtingam žmo- 

gui, kuomet prie jo kreipiasi uba- 

gas giminė, bet išėjimo nėra: 

kaip skęstantis žmogus šaukiasi 

P'igelbos, rėkdamas iš visų pa- 
jiegŲ, taip ir męs tą darome ir 

šaukiamės, pakol dar esame gy- 
vi, nepaisant to, ar kam malonu 
ar ne, nes gyvybės instiktas to 

reikalauja. 
Įsivaizdinkite sau, kad justi 

broliai ir seserį s, įštroškę išblyš- 
kę, pamėlinavę nuo šalčio, nuo 

ligų, bado, konvulsijose kovoja 
su gyvybe, rankas ištiesę šaukia- 
si prie j u su mielaširdystės, lau- 
kia justi pagelbos, kai]) išgany- 
mo. Nenori jie turtu, jie vien 
tik įprašo — numeslkit nors tru- 

putį nuo savo stalo: jie ir iš to 

•hns užganėdinti. 
Juk ištrkrųjų Amerikos lietu- 

viui duoti doliari ką-gi daugiau 
i reiškia, kaip ne truput j. O Eu- 

jropos lietuviams ir tas butų di- 
džiaiusia parama. 

Remikit viens kitą kuom galit, 
tada gal but išliksime. Jus tur- 

tingi esat pinigais, tai nors tuom 

remkit, o europiečiai mokės kaip 
tą sunaudoti, nes jie išsijuosę 
dirba. 

Ar-gi dabar tokiame svarbiame 
momente, kitu i m e t eina derybos 
aipie Lietuvos likimą, (kuomet 
tremtiniai tapo palikti patįs sau. 

be maisto, be avalinės, šilumos, 
•kuomet greitu Jaiku gal 9>ttt pri- 
sieis juos grąžinti atgal, Jus va- 

dai partijų, ir šiaip visų drau- 
gijų. aesaisieisit. į krūvą dėl pa- 
sitarimo, kaip gelbėti savo bro- 
lius, seseris, mesujusit jus, visi 
laikraštininkai kajp vienas, su pa- 
raginimu žmonių dėl užsidėjimo 
•nuolatine mokestimi? Visi ku- 

nigai, kaip vienas, nesugraudinsi- 
tc širdžių savo parapijonų? Atė- 
jo valanda ir jums galutinai tar- 

ti savo žodį, kad jis kunti stotų 
ir parodyti, kad jųs mofkate iš- 
pildyti savo pareigas, kuomet tė- 

vynė to reikalauja! 

Reik apsidėti mokestim. 

Jeigu žydai užsispyrė surinkti 
penkis milijonais ir surinko juos, 
aš neabejoju, kad jiegu partijų 
tarybos susitartų ir laikraščiai 
tam pritartų, tai maišų žmonės 

sumestų didelę ikruvą: jie geri 
širdingi žmonės, myli savo kraš- 
tą ir savo viengenčius, čia tik 
reikia susitarti ir ištikrųjų imties 
visiems už daiibo, be jokių užpa- 
kalinių tikslų. 

Gerbiamieji, jei jau pasirody- 
tu, kad ištikrųjų negalite ar ne- 

norite feueiti Ikruvon bendram 
darbui dirbti, tai, susimildami ne- 

kliudykite, jei kiti tą darbą — 

mezliavos organizavimą — pra- 
dėtų. Jei patjs ir pirštų tam 
darbui nepajudįnUiimėt, tai 'ne- 

trukdykite jo jpaišiepimu, nesą 
toks darbas pirmiausiai bus da- 
roma tiktai mūsų nuikentėjusių 
dėl karės 'brolių naudai. 

Atpart to viso, žinios iš užim- 
tos Lietuvos yra laibai liūdnos: 
senovės priešai hmims 'kala gele- 
žinius vergijos pančius. Begalo 
tamsi ateitis, o cia vis dar siau- 
čia partijiniai vaidai, ir pasipik- 
tinimai — vis dar mažai tverian- 
čio darbo..., 

Pradedant naujus įmetus, kiek- 
vienam reikėtų apsijpastyti ir už- 
duoti sau klausimą: kiek jis pa- 
darė tėvynės r^ud^i; ar jis iš- 
pildė savo pareigą^ prieš tuos 

varguolius žmones, tkurie taip 
sunkų jungą neša per amžius, 
nes už geresnę jų iteitį męs ne- 

šam atsakomybę. Pagalios, ap- 
simasčius, tvirtai pasiryžti nau- 

jai® keliais eiti; Todėl paduosi- 
me vienas kitam brolišką ranką 
ir eiikime rfaujuose metuose ta- 

ikais meilės ir santaikos, nes to 

j tėvynė reikalauja! 
24 gruodžio, 1917, 

Į iNew York, N. Y, 

Iš Lietuvos ir Apie Lietuvą. 
LIETUVIŲ POLITIŠKAS 

JUDĖJIMAS. 
-M. Ičo Kauta iš ku n. Iv. Al šališ- 

ko laiškas, rugsėjo 0 d. Lozanoj 
kuriame tarp kitko sakoma: 

"'I uriu garbę pranešti, kad 
"Lietuvių Aukščiausios Tarybos 
delegacijos," "Pildomojo Lietuviu 
Komiteto.'' "Lithuanijos Centro 
Komiteto" ir "Lietuvių informa- 
cijos Biuro" atstovai vyksta Lie- 
tuvon ir iš ten galėtų užsukti 
Stockholman, gal dar jiems pa- 
sisektų paimti ką nors ir iš Lie- 
tuvos. Todėl hutų labai svar- 
bu ir reikalinga, kad Jus pasius- 
tuomet bent du žmones Stockhol- 
man. Yra svarbių dalykų apta- 
rimui. i Lietuvos ateitis. Ir 
sąjungininkai ir vokiečiai turi 
jau maž daug nustatytus plia- 
nus dėlei Lietuvos. Apie tai ži- 
■noma iš tikrų oficialių šaltinių. 
Męs turime energingai dirbti, 
kad tuos plianus padarius mums 

kuogeriausiais. 2. Dabartinis Lie- 
tuvos padėjimas. I '/.imtoj Lie- 
tuvoj gyvenimas nestovi ant vie- 
tos — eina pirmyn. Kiekviena 
diena neša vis naujus dideliai 
svarbius klausimus. Ypač svar- 
bu yra jau dabar pradėti organi- 
zuoti ir tvarkyti visuomenės, o 

gal ir valstybinis gyvenimas. 
Musų atstovai apsilankę Lietu- 

voj, o gal ir pačios Lietuvos at- 

stovai galės daug apie tai pra- 
nešti. 3 Labdarybės klausimas. 
Popiežiaus paskirta Lietuvai rink- 
liava rlar tik pusiaukelvj. Jos 
laimingam pabaigimui reikia ge- 
rokai darbo. 

Tatai kaip matome, Iklausimų 
aptarimui yra daug ir svarbių, 
todėl nu-s tikimės, kad ką nors 

j Stockholmą pasiųsite". 
Rugsėjo 12 d. M. Ičas yra ga- 

vęs iš Stockholmo nuo J. Aukš- 
tuolio telegramą, kurioj praneša- 
ma, kad už dešimties dienų Sio- 
ckholme jaiit bus šveicariečiai. 

Rugsėjo 17 d. M. Ičas Voro- 
neže yra gavęs telegramą iš 
Stockholmo nuo Dr-o J. Šliupo 

į ir J. Aukštuolio, kurioj patvirti- 
nama žinios jau spausdintos 
misų laikraščiuose ap:e atiden- 
gimą Vilniuje Lietuvių Seimo ir 

,apie iškilmingas (pamaldas pirmą 
kartą po 150-ties metų pertrau- 
kos laikytas Vilniaus Katedroj 

j lietuvių įkalba. 

j Rugsėjo 21 d. "Santara" yra 
įgavusi telegramą iš J. Savickio 
pranešančią apie suvažiavimą 
lietuvių Vilniuje: — "suvažiavi- 
me dalyvauja 200 atstovų, įsteig- 
ta Tautos Taryba iš 20 žmonių 
įvairiu sriovių, smarki lenkų 
kontr-agitacija'. 

(Iš "Santaros"). 

IŠ LIETUVOS GYVENIMO. 

Lietuvių Draugijos Centro Ko- 
miteto posėdis rugsėjo mėn. 
1917 m. Posėdis buvo Vorone- 
že. Kooptuota du 11ajus Cen- 
tro Komiteto narius: kun. džeko- 
■konas J. Jasenskis ir kun. P. 
Jokubėnas. 

Vieton nuo vice-pirmininkavi- 
1110 atsisakiusio St. Šilingo iš- 
rinktas kun. dzek. J. Jasenskis. 

Tofkiiu> būdu dabar Centro Ko- 

mitetą sudaro šie žmonės: 
M. Ičas — pirm imtu kas; P. 

Leonas ir kun. J. Jasenskis — 

vice-ipirmininkai; kun. J. Tumas 
ir J. LLnartas — sekretoriai; J. 
Januškevičius — iždini nik a s; A. 
Valdemaras, V. Vetrulis, St. Ši- 
lingas, A. Tumėnas, p. Katilius, 
p. GrigaAkmas, J. Balčikonis ir 
kun. N. RaŠtutis — nariai. 

Be to kun. kanauminlkas K. 
Aisausikis deleguotas j užsienį, 
tuo tarpu esąs "Pildomojo Lie- 
tuviu Komiteto nukentėjusiems 
>n u o karės šelpti" Lozanoj pir- 
mininkas ir St. Šimkus delegatas 
dar iš Vilniaus į Ameriką. 

Per dvejus motus Rusijoj (nuo 
rugsėjo 10 d. 1915 m. i'ki rugsė- 
jo 18 d. 1917 m.) išėjo iš Centro 
Komiteto sąstatos dėl įvairių 
įpriežasčitj (be mirusio J. Kubi- 
liaus) šie rinktieji ir kooptuotieji 
Centro Komiteto nariai: P. Na- 
ruševičius, A. Purenąs, Ž. Petraš- 
kevičius, K. Ša'likauskas, S. Kli- 
mas, A. D'ubmskas ir kun. Bučys. 

Cenvtro Komiteto prašomas vi- 
cepirmininkas P. Leonas sutiko 
pasiimti ant savęs artimiausią va- 

dovystę Centro Komiteto dar-Į 

bams ir tuo tikslu apsigyventi 
Voroneže. 

Vice-pirmininkas r\ Leonas, 
j Cen tro Komiteto delegatas i šan> 
ikiamają St ."ckholmc lietuviu kon- 
lereneiją. 

Nutarta vieton birželio men.Į 
atsi.salkiu.sio St. šilingo prasyti 
J-cou Jėą sudaryti ir pirminiu-j 
kauti "Kultūros ir Švietimo Sek- 
cijai". 

Sudaryta vyriausia moksleiviui 
bendira'bučiams prižiūrėti Komisi-' 
ja i kurią įėjo: kun. dzekonas J. 
Jasenslkis, J. januševicius ir 
J. I.inartas. 

Išklausyta kun. Tumo ir M. 
Iėc, pranešimas apie tarybas su 

vjskupu Cepliaku dėl 60,000 rub. 
surinktu per popiežiaus skirtąją 
rinkliavą nukentėjusiems dėl ka- 
rės lietuviams ir nutarta suteikti 
visuomenei šiuo klausimu paaiški- 
inimų. 

j Nutarta užmeksti ryšių su 

j Amerika ir jei tat pasirodytų 
galima, išrašyti iš Amerikos ba- 

tų tremtiniams už tuos 100,000 

doliarių, (kuriuos siunčia Centro 
Komitetui Amerikos lietuviai per 
Raudonąjį Amerikos Kryžių. 

Nutarta prašyti "Kulturos ir 
švietimo Sekcijos" paruošti ki- 
tam Centro Komiteto posėdžiui 

j smulkų darbo plianą ir sąmatą 
Į tiems darbams išpildyti, 
į Išklausyta pranešimas apie 
Technikų Sekcijos St. .šilingo 
vedamos uždarymą dėl lėšų sto- 

kos. 

Žemės raikalų Sąjunga. 
(Agrarių reformų lyga). "Že- 

mos reikalų Sąjungos" dalykais 
kreipėsi P. Šalčius ir T. Yaria- 
kojis į A. Y. Čiajanovą, vieną 
iš įžymiausių rusų visuomenės 

'darbininkų "Agrarų reformų ly- 
Į.ųus". Iš pasikalbėjimo paaiškė- 
!jo. kad rusams nelabai malonu 
; matyti mažųjų tautų judėjimas 
j i r seperatizmas, nes, girdi, ir kau- 
kaziečiai, kad neparodžius se- 

paratizmo įsteigė tiktai "Kau- 
ikazo skyrių agrarių reformų," 
kinis ruoš medžiagą rusų Stei- 
giamajam Susirinkimui. T»et ka- 

! daugi pamatai musų "Žemės 

j reikalų Sąjungos" skiriasi nuo 

(Rusijos "Agrarių reformų lygos," 
|tai musų "Žemės reikalų Sąjun- 
ga" turi buti visai savitas vie- 

į notas ir turi dirbti savarankiš- 
kai. Kontaktas su Rusijos "Ag- 
rarių reformų lyga" bus palaiko- 
mas. 

Šiemet Petrapilio augštosios 
'pedagogijos kursus baigė K. Ma- 
siulienė Gustaitytė — franeuzų 
kalbos kursus :.r N. Kavaliaus- 
kaitė — vokiečių kalbos (kursus. 

SERMĖGIAUS DARŽAS. 

(Pasaka suaugusiems, arba apie 
Lie'.uvą ir jos -partijas). 

Quicl quid agis, sa-pienter agas 
te rcspice finen. Lietuviukai: 
Ir smarkiausiai bėgant, viena ko- 
ja tur žemę siekt. 

Nejablonskio versta. 

Xe pieno u nes tekėjo, tik gry- 
no vandenėlio; ne kisielium upių 
krantai bu\o (kloti, tik papras- 
čiausiais medžiais apžėlę. 

Tokia buvo ta šalelė. Toje 
šalyje gyveno daržininkas ser- 

mėgiuj. 
Perėjo per tą šalelę svetima 

kariu meti ė šalelę 'nuvargino. Ser- 
mėgiaus daržą nutrypė, sandė- 
lius apkraustė, gyvulėliu vos ke- 
lintą paliko. Vaikučiai, mėsos 
pasiilgę, visus žvirbliu lizdus su 

jaunikiais išsuiko, senius išgaudė. 
Nuliudę j Sermėgius galvojo: 

"Namai tušti; ką pasėsi, pasodin- 
si — kirmėlės nuėda. Kaip čia 
iš naujo ant kojų atsistojus". 

štai atldkia, atskrieja iš rytų 
du paukščiai: vienas baitsparnis, 
kitas juodasparnis. Siūlosi pa- 
tarsią, kaip gyvenimas iš naujo 
Sutvarkius 

j 
—Daržas, — sako baltasparnis, ,, 

— tegul bus ne tavo, bet dirbsi, 
iki dirbsi, kaiip savo, tik visa 
seimvna po tiek lysių pasiimsit, | 
kiek savo rankomis iškasit, pa- 
sėt, apravėt tesėsi t. 

—Penkias tlienas valgysi, dvi ,| 
susiturėsi — skelbė juodasiparnis, , 
— iš daržovių dešimtą dalį ma- ^ 
no žiniai atiduosi. Kunu palenig- j 

vėsi, už tai paskui nesigailėsi. i 

Savo (pasak?, nuskrydo abu i 

paukščiai, šnairomis į vienas ki- 
tą pasižiūrėję — vienas į vienį, 
antras } kitą šalį. 

Pasėdėjo Sermėgius ir nuėjo j 
daržą, (p ak auš j besikasydamas. 

Iš už'pečkio ipakilo Sermėgiaus 
t'vas—senelis ir, lazdele 'pasiram- 
stydamas, pro vartus išėjo. 

Ejo dieną, ėjo naktį — toli bu- 
vo nuėjęs; štai ir -pargryžta se- 

nis, pintinėlę parsineša. 
—Ką gi, tėveli, 'parsinešei? — 

klausia namiškiai. 

—Ko sviete radęs, to ir parsi- 
nešiau. — prabilo senelis, atsi- 
kvėpęs. — Ką anuodu paukščiai 
tarė, mano galva visko neapėmė, 
jųs jaunieji galvokit. Tik kaip 
Sermėgiai' Sermėgiais pakrakėse 
žvirblių perėtasi, kirmėlės nuo 

daržovių rinkta. 
Ir paleido iš pintinės žvirblių 

būrelį. 
Senio rankos derlingos buta: 

žvirblių Sermėgio pakraikėje pri- 
viso, kirmėlės darže pranyko, 
daržovės senoviškai klėsdi. At- 
lėkė baltsparnis, apsidairė, sma- 

giai nusišypsojo. 
—Sveikas, Sermėgiau, — ta- 

rė. — ar nesakiau, nauja tvarka, 
naujas ir derlius. Taigi žinok, 
<as tau draugas. 

Atskrieja juods<parnis, gėrisi. 
—Xa, ką, ipane, paklausei... mie- 

la pažiūrėt! Tai parinksi j de- 
šimtinę tego stambesnių, apva- 
lesnių". 

Ir nuskriejo abudu. Sociologas. 

Kaip Atsirado "Apžvalga". 
Jubilėjiniame "Lietuvos*' nu- 

meryje «p. Šernas rašydamas 
apie musų laikrastijos praeitį 
3a ko: 

"Kova svietiškųjų su kleri- 
kalais atsirado tik užgimus 
Žemaičių kunigų leidžiamai 
"Apžvalgai". 
"Apžvalgą" pagimdė ne Že- 

maičių kunigai, bet Otto von 
Mauderodė su Juozu Angrabu, 
kuris pas Mauderodę korektų 
skaitytoju buvo. Gal jiedu ii 
nebūtų gimdę "Apžvalgos", jei 
ne "Varpas" butų apvaisinus, ar- 
ba pastūmėjęs. 

O tai nusidavė šitaip: 
Kaip "Varpas" pradėjo skam- 

binti 1888 metuosę, tai jo balsas 
pasklido po visą Lietuvą. Bet 
tuom tarpu buvo nepermatoma, 
aiHi 'neišvengiama kliūtis,—tai 
nukraustymas "Varpo" į Ragai- 
nę apie 10 varstų tolumo nuo 

Tilžės, kur Jankus įsitaisė spaus- 
tuvę ir spausdino "Varpą." Mau- 
derodė-gi turėjo geriausią spau- 
st įvę Tilžėje ir buvo pradėjęs 
spausdinti, leisti tikėjimiš'kas 
knygas, iš ko jam buvo geras ir 
didelis gešeftas, nes nusmukus 
Mikšo ir \Veyerio spaustuvėms 
dėlei "Hoch Leben" ir suviloj:- 
tro lietuvių, visa knygų spauda 
ir jų pardavimas pateko Maude- 
Fodei, pas tkanrj kasdiene buvo po 
keletą knygų pirklių iš visų 
Lietuvos kraštų. 

•Knygų piridyba per visą lai- 

ką užgynimo lietuviškos spaudos 
Didžiojoj Lietuvoje buvo kaipo 
[r.ofesija sujungta su tikėjimu, 
tautiškumu ir tpekut. 

Taigi pasklidus "Varpo" gar- 
sui po Lietuvą plačią, knygų 
pinkliai, atvykę pas Mauderodę, 
reikalavo lietuviškų ir "gazietų." 
Mauderodė, neturėdamas tų "ga- 
sietų" (pardavimui, atsisakinėda- 
vo, tai neturįs, tai visas jau iš- 

bardavęs. 
A.š patėmyjęs tokį reikalavimu 

r netikusį į tai atsakymą, nu- 

nešiau pas Mauderodę 20 egz. 

'Varpo" pardavimui po 15 ka- 

poikų už numerį su 33% nuo- 

aidos. Taigi Mauderodė gavo 

po 5 tkaipeikas už 'pardavimą 
lumcrio "Varpo". 

Juo tolyn "Varpo"' reikali<vi- 
nas ėjo vis didyn ir Maudero- 
lei atėjo mintis leisti savo laik- 

■a.:tį—ir pigu, dėlei rekliamos 
r didesnio patramkimo žmonių 
>rie savęs. 

Taip Mauderodė, pasitaręs su 

\ngrabu ir pagimdė "Apžvalgą" 
>e jokios kunigų "pritamn'asties." 
[is leido ją 4 puslapių didumo 

kaip "Varpas") kas dvi sąvaiti, 
>arduodaraas po 3 kapeikas nui- 

nerį. "Varpo," rors neatsisakė 
lardavinėti, tr.čiau 5 rei'kafaujan- 
icms pirma kišo 'Apžvalgą" ir 

ekiu budu padarė ilidt * 

tnciją "Varpui," 



Angrabas, žinoma, visą laiką' 
buvo "Apžvalgos" redaktoriumi 
nors atsakamuoju redaktorium 
buvo garsinama E. Jagamastas 
(ką tūli skaitė kunigu—j< ganias- 
tis—jegomoše) Angrabas buvo 
na-riu Švento Pranciškaus 3-čio 
laipsmo ir didis fanatik; jis 
pirmiausia -pradėjo "Apžvalgoje" 
kovą -prieš "Varpą" ir svietiš- 
kus inteligentus; tik vėliaus pri- 
sidėjo .prie Angrabo kovos ir tū- 

li Žemaitijos kunigai. 
i3q5 m. Tilžės policija užsima- 

no '"apeystyti Tilžę nuo rušiskų 
r.ichilistų" pagal skundus tilžiš- 
kių lietuvių ir gal Vonsiackio 
reikalavimą. 

.\ors p. Šernas, tuometinis 

"Varpo" redaktorius, ir turėjo 
užrubeiinj pašportn, Angrabas ir1 
Jonas Kriaučiiuinas (kaipo Lu-! 
bovskis) buvo užsimaldavę poli-' 
cijoj kaipo "prūsokai," aš-gi kaip j 
M Novcskis, amerikonas. Bet- i 

gi visi turėjome kraustytis iš 
Tilžės. P. Šernas ir Kriaučiū- 
nas sugrįžo Did. Liebiuvon, An- 

grabas nukako j Krokavą ir įs- 
tojo l šv. Pranciškaus vienuoly- 
ną. Jam išsikrausčius iš Tilžės, 
užbaigė savo dienas ir jo reda- 

guojama "Apžvalga"; aš-gi slap- 
sčiausi apie Tilžę per 8 mėne-i 
sius. nes reikėjo užbaigti "Var-| 
po" ir "( kinkvko" redakcijos ir 

administracijos darbą. Tik ko- 
vo mėnesyje 1896 metų atvy- 
kau Amerikon. 

Aš turiu apsčiai medegos iš 

praeities mušu tautiško atbudi- 
mo ir darbo, tik vis neturiu tin- 
kamo laiko tos medegos sutvar- 

kymui, apdirbimui. 
, P. Mikolainis. 

Anglijos Lietuvių 
Grįžimas Rusijon' 

Visi gyvenantieji Didžiojoj 
Britanijoj svetimtaučiai, kurie 
yra tinkamo kariavimui amžiaus, 
bet nenori pastoti Anglijos pi- 
liečiais, arba liuosanoriais įsto- 
ti kariumenėn, su lyg įstatymų 
yra grąžinami atgal savo viešpa- 
tijom. 

Tarp tokiu yra daug ir lietu- 
vių. Juos pradėta graži*" ti T usi- 
jon. "Išeivių Draugas Angli- 
jos lietuvių laikraštis, talpina 
t'J'lo K. Matulaičio laišk kuria- 
me aprašynėjama kelioi 3 vieno 
tc'kio būrio lietuvių iš Shotts, 
Škotijoj. 

* * 

—ShottSJį—tfašo K. Matulaitis 
apleido apie m v. nakties (iš 16 
d. spalio) išviso apie 50 vyrų pil- 
nu linksmumo—bent paviršuti- 
niai sprendžiant; širdyj kas ten 
lonisės. Edinburghe prireikė 
lauikti i/ki 5 v< ryto, apie 4 valan- 
das. Suprantama, laaiikta trauki- 

nyj, neisi jpant. Traukioj sergė- 
ja policmonai, kurie pranyko tik 
vėl trukini pasijudinus. Kur ve- 

i.i—ne/inojo, tik apie 'O v. ry- 
to pamatė esą Newcastl'yi. Čia 
pasitiko britų kareiviai. Lietu- 

viai persodinta j kitą traukinį, 
sugrusta it silkės bačkoj, tik be- 
vežta vos to minutų. Sustojus, 
vėl juos pasitiko apsiginklavę 
britų kareiviai. Aficicrai atėmė 
iš lietuvių visus jiems policijos 
išduotus raštus. 

Po to lietuviai sulaipinta ant 

mažo sukrypusio laivelio "Vic- 

toria". Suprantama, jau pekelyj 
j Edinburghą lietuvių skaitlius 

pasididino Addievvell'yj ir pačia- 
me Edinburghe. Jau j laivelį 
sukimšta apie 3 ar 4 šimtai,visi 
veiik lietuviai, tik keletas žydų 
bei lenkų. Bijota lietuvių, kad 
tuo laivu reiks Rusijon važiuo- 
ti. Bet apsirikta: paklausus, su- 

žinota, jog tik pavėžinama iki 
'kito laivo. 

Plaukiant kanalu (T.yne upės), 
pamatyta didelis rusų laivas 
"Dvinsk". Keliauninkai pradėjo 
šaukti "ura ! Manė, kad Čia jų 
laukia. .Bet "Victoria" praslinko 
pro sali nesustojusi. Netrukus 
priplaukta kitas rusų laivas (be- 
ne "Kitrsk"-Red.), vardo jo ne- 

atmenama. Tame laive sMtikta 
keliauninkai garsiais riksmais 
''ura! ir skepeta:čių mosikavi- 
mais. Keliauninkai atsakė tuo 

pačiu. Iš arčiau pažino, kad tai 

daugiausiai lietuviai iš Glasgowo, 
iu kuriais tapo graudingai atsi- 

sveikinta -*8 ir 2>) rugsėjo, Pa- 

iivijo, vadinas kelionėje išvažia- 
vusius prieš dvi savaites suvirs. 
I'e' ir čia apsivilta keliauninku, 
nes "\ ietoria" prašliaužė, nesu- 

stodama pro šalj toliaus. An t- 

ęalo u/matyta trečias rusu di- 1 

delis laivas "Car'\ Ten taipgi 
girdėjosi riksmai "ura! Ke- 
liauninkai manė, bene ir čia 
plauks pro šalj, bet šį kartą ne! 
"Yietoria" sustojo prie "Caro" 
ir keliauninkai pradėjo kraustytis 
i "Caro" palubes. 

Iš "Caro" keliam tikus labai 

triukšmingai pasveikino saviškiai, 
nes tai besą beveik vieni lietu- 
viai iš BellshiHio, View Parko. 
Carfino ir kitur. (Susitalpinti;? ir 

apsirinkus sau vietas, apie 2 vai. 

po pietų pakviesta visi ant pietų. 
Pietai visai patiko: gera sriuba, 
geras gabalas mėsos, užtenikamai 
duonos,—bile visad taip butu! 

Kapitono pagelbininkas lietuvis. 

Kapitono pagelbininkas pasiro- 
dė esąs lietuviu. Šiaip jau beveik 
visi lietuviai, net juokai, kai ku- 
rie demor.sitrantyviškai su rau- 

donais kaklais 'naktaizais" bei 
kaklaraiščiais didžiuojasi it to- 

ji karvaitė nauju barškalu bei vai- 
kas raudonu lopu... 

Juokai ir iš to: visi keliauninkai 
— caro priešai, džiaugiasi, kad jo 
valdžiai galas: Visi keliauja Ru- 
sijon, kur raudonieji socialistai 
dabar vadovauja. Ant laivo, jei 
iš raudonu "naktaizų" sprensti 
irgi pilnai smarkiausi ''socialis- 
tai". Bet visi be "Caro" negali 
apsieiti, plaukia ant ''Caro". Jei 
tas "Caras" nulkeliatitų į žuvų 
karalystę, su juo reikėtų ir vi- 
siems keliauti ten. Literatiškai, 
seniau caras visų sprandais jodi- 
nėdavo, dabar proletarai ant "Ca- 
ro" sprando joja-plaukia Į lais- 
v<"s šalį, i naują Rusiją. 

Vakarui kompaniją ant laivo 
padidėjo dar keliaisšimtais pribu- 
vėlių. Tai besą lenkai, žydai, 
rusai ir lietuviai. 

Užkalbinus vieną labai suvar- 

gusį lietuvj, pasirodė buvęs tai 
rusų kareivis, pabėgęs iš vokiečiu 
belaisves j Ho mdiją, dabar Gfrjž- 
ta Rusijon. Į belaisvę papuolęs 
Kauno fortuose, kariavo nivo ka- 
rės pradžios Mažoj ir Didžioj 
Lietuvoje. Buvęs 4 mėnesius 
Mindeno stovykloj, vėliau dirbęs 
vokiečių amunicijos fabrike ir an- 

glių kasyklose, gaudavęs ten po 
1 markę i dieną. 

Lietuvio pabėgėlio pasaka. 

Mokėdavę jiems taip vadina- 
mais ''karts belaisviu pinigais''— 
iš blekės padirbtais. Tie pini- 
gai tik stovykloje priimama, ki- 
tnir -ne, mat, sunkiau pabėgti 
be tikrų pinigu. Valgis buvo 
prastas; sriuba iš miltu kručkų 
tankiausiai mėsos nė už įpinigus 
negaunama be tam tikrų "Jai- 
niukų'-tilkietų, patįs vokiečiai 
kitaip negauna. 1916 metais 
mėginęs iš "belaisvės -pabėgti, bet 
nepasisekė: įkliuvęs ir gavęs gre- 
ta 14 dienų kalėjimo dar gerokai 
mušti, gaudavęs tik pusę svaro 

labai prastos duonos, iš medžio, 
ar šiaudų... 17 liepos 1917 m. 

pavokę pasprukti į Holandiją, 
kur išbuvęs 2 mėnesių Roterda- 
mo mieste. Ten šelpė jį rusai 
per savo konsmlį. Buvę dar ki- 
tų belaisvių-pabėgėlių — viso 
1180, bet 680 išvažiavę Rusijon, 
pusę iš tų kliuvusi ant "Caro," 
pusė ant "Dvinsko," 500 likę dar 
Roterdame, f Britaniją atvykę 
10 spalių. Pasaikotojas tūlas 
Petras Lukas, Tcisnių kaimo 
Kudrenų gminos, Seinų apskričio, 
Suvalkų rėdybos. 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stžs, stenografijos, typewriting, 
plrklybos telfliij, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinža ekonomijos, pilietystės 
dailiarafcystės. 
"Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 

iki o po pietų: vak. nuo 7:30 ild 
9:36 
310* 3o. Halsted St.; Chlcagcr, 111. 

Dr. P, žilvitis 
unuvis ayjTTjjas, ch tusu* 

Til. Drover 7179 Apilakrs Tai. Orj*ar 8443 
3203 So. Halsted Si., Ctt.cag) 

BUK ŠOFERIU. 
>ia gauti sau tinkamų vie- 

tų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
hc šoferių reikalavimas '.:aip d«- 
bar. Mes duosime užsiėmimų 
kiekvienam pabaigusiam kursus 

m-isų mokykloje. Mokiul ie pasi- 
naudojamo lndividinėmis ristemo- 
mis--nuoseklus paminima:* ir prak- 
Jka važinėjimo automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pauiokis tamistą ir suteiks tiiftva- 
n us patarimus ir nurodymus Mu- 
s y mokyklai netrui->ta leriausių 
automobilių if kitų prietaisų. Už- 
tikriname timistai kad tuojaus 
ęausi leidimų. IJioninlal ir vaka- 
riniu! kursai. Visas Kursas $25.00 
•ederr.l Ass'u of .'u.o Fr.gineerg, 
1214-16 Jacksrn Wrd (Tnp.) 

< DR. O. C. H Iii N b 
į DENTISTAS 

į Katnp. 31 Ir So. HalstedSt. 
| (Gyvsr.inas virš Aptiekos;. CKIGA60. 

Tclephone Yards 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valaado*: nuo S iki 12 H ryto 

Ir nuo 7 Iki 9 v«k*re 

3325 S. Halsted St Chicajo, 111. 

EMOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai ižmoktl Antrli- 

škai kalbėti, skaityti ir r adyti, tai lankyk mnsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.Istorilos Laiškų RaSymo 
LfnkiĮ " S.V.Valdybos Prioky bos Teisių 
Lotynų " S.V.Pilietybės Gramatikos 

jAritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 

Ilr 
GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 

nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiikinama lietuviškai. 

American College Preparatory Sehool 
23103 S. Halsted St. Chicago III. 
| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

Telefonas AFM1TAGE 984 I 
i 

DR. A. J. KARALIUS j 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenejusias 5 

ir Lytiškas. 

| 2121 N. WESTERN AVB. j CH1CAGO, ILL. ! 

Dr. K. Draugelis 
Dantistas 

3261 Sd. Halsted Street 
Phane Drover 8052 

Chcago | 

Phono Drover 6369 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gerą, 
artistišką paveikslą, tai gali 
jauti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St>, Chicago 

Ką Išrasti 
*? *? 

• • 

Tai yra lietuviška knygutė 
Išleista, kurioje yra apie 400 
išradimu, kurie gali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinosite kokj pelną 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knygutės kurią išsiųsi- 
ne DYKAI. 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES Inc. 

238 Brw4w«y (LA) Kew Ywk. N.Y. 

IHi 11 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS U CHIRURGAS 

2313 8. Halstftd 5t, Ckkaf* 

KELBKITtS "LETUVDJE.'' 

8 f 

M 
REIKALAUJAME 

vyrų, mŲLm^u ir vaiky barz- 
—daskutytAes-'mokytis. Sitaa 

yra labai pareikalaujamus uet ir Ka- 
riumoaSJe. Lougvas,wiuokslas ir di- 
deli pinigai. Atoilt tuoj aus, arba pa- 

reikalauk artes^u <%įi:u iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARTER 
3CHOOL. 1202 l^enn^Ave., Pitt60i/re, 

Tcl. YAHDS 1532 

Dr. J. KOLIS 
Lietuvis Gydytoj?) Ir Chirurgai 
3259 So. tiaistcti St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligaB moterių, valkų 
tr vyrų. SpeiiiallJkai gydo limpančias, 
oialseuėjusias ir paelaptir.gaa vynj 
ligas. 

Te!. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23 rd St. 

Severos Gyduoles uzlniko 

vSėirnyhoVšVejhift^ •: 

Žiema jau Atėjusi 
su savo kosuliais, peršalimais ir 
influenza, Neparelyk kosuliui iš- 
siplėtoti. Tuojaus jį sulaikyk ir 
tokiu budu išvengsi bereikalingų 
komplikacijų. Imkie 

evera s 
Balsam for Lungs 

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

Parsiduoda viaose aptiekose. 

Ar turi kopiją Severos Lietuviškc 
Kalendoriaus 1918 metams? 

Paj leškbj i m aš. 
Pajieškau savo brolio Aleksandro Matuzo, Gyveno McDonald, Pa. Iš- važiavo j Cleveland, O., o dabar ne-1 žinau kur jisai randasi. Jisai pats,! hi kas apio jj žino, meldžiu atsi- j šaukti adresu: 

Frank Motuzas 
2220 Sarah St., rear S. S. Pittsburgh 

Pa. 

Pajieškau savo švogerio Jono Sle- 
ziaus ir sesers Uršulės. Gyveno apie Chicagę. Girdėjau dabar gyve- 
na Paiuesdale, Mich. Jie jieškojo 
manęs per laikrašti, tai aš leidau du 
laiškus ir abu sugrįžo. 

Atsišaukti adresu: 
Petras Macokas, 

Box 104, Mt. Hope, W. Va. 

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

Juoz. Me'ilunas, 
lbOl New Windsor Lornsie St. 

Denver, Col. 

Pajieškau savo brolių ir seserų; 
taipgi visu pažjstamų. Paeinu iš 
Pucekų sodžiaus, Vilkmergės pav., 
Kauno gub. Prašau atsišaukti ko- 
greičiausl&l, nes trumpame laike iš- 
keliauju Francuzijon. 

Atsišaukti adresu: 
Joseph Rapshis, 

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

Pajieškau savo brolio Vinco Dzin- 
dzelėto, paeinančio iš Varinu parap., 
Teisių pav., Kauno gub. Gyveno 
Bacliister, Micb. 1914 m. Taipgi pa- 
jieškau draugų Franciškaus ir Po- 
vilo Mačernių. 1915 m. gyveno Milli- 
noeket., Me. 

Atsišaukti adresu: 
Antanas Dzindzelėta, 

7 W. G. St. Sparrows Point, Wi8. 

Pajieškau savo draugų Jono ir 
Juozapo Jonaičių. Jonas paeina iš 
Dirsių kaimo, PaširtinčB parap., Šiau- 
lių pav., Kauno gub. Gyveno Juo- 
zapas paeina i§ Gražaičių kaimo, tos 
pačios parapijos. Turiu reikalą, su- 
sižinoti. Malonėkite atsišaukti adre- 
su: 

Chas. Karskis, 
Discovery, P. C. Canada 

Pajieškau Stanislovo Skvidulio. 
Paeina ift Kauno ršdybos, Šiaulių pa- 
vieto, kaimo AndreSiunų, Jouiškio 
parapijos. Tuviu -svarbų reikalą; 
malonėkite atsmaukti ant šito adre- 
so: 

Np. ^06023. Pte Link 

1 st Depot! 'Btli;y'2 C. O. R. 
East End Barracks, 
Hamiltop, Ont. Canada. 

Ant Pardavimo. 
I Parsiduoda "coal yardas" ir ledų 
sankrova. Taipfi jeigu rastųai pu- 
sininkas, prašome kreiptis dėl dau- 
giau informacijų šiuo adresu: 

I Shaltis Coal Co., 
16th St. and it nū^ro. 111. 

LIETUVOS AGENTAI. 
JUŠKA. 

2224 So. Irving Si. Chicago, III. 
JOHN KUBILIUS. 

3259 So.' Halsted St.. Chicago, III. 
GEO. LUKAS. 

£021 Union St., Chicngo. III. 
ANTON LAUCIUS. 

3019 Nnion Ave., Shicsgo, III- 
JOS. MATULĖNAS. 

1408 Lincoln St. VVaukegan, III. 
CHAS MORTON. 

329 Wall St., Rockford, III- 
K. L. KAI RIS. 

5008 Barring Ave-, E. Chicago, III: 
KALINAUSKAS R. M. 

613 Union St. Rockford, III. 
K RISTOPAITIS V. 

10624 Michigan Ave. Roselnnd, III. 
KRŲSHAS S. 

10561 Adbrook Ave. Roseland, III. 
SIMONAS KIELA. 

575 W. 6th St., W. W. Charles, III: 
• JURGELEVIČIA. 

1418 So. 48 Ct. Cicero, III. 
C. GRABAUTSKAS. 

748 W. 3'lth W. Chicago, III. 
DOUGLAS J. A. 

10831 Michigan Ave. Chicago, III. 
J. DABULSKIS. 

(3262 So. Morgan St. Chicago, l!l. 
M. J. DAMIJONAITIS. 

901 W. 33rd St. Chicago, III. 
J. DRASDAUSKAS. 

10806 Wabash Ave. Chicago, III- 
CHESNA V, V. 

1410 S. 49 Ct. Cicero, |||. 
ANTON CHEKAUSKAS. 

1629 Lovveland Ave. Springfield, III. 
ADOMAITIS, J. I. 

820 So. 16th St. Herrin, III- 
ARMILAS FELIX 

63 W. 2nd St- St. Charles, III. 
BACKAUSKIS FRANK 

,Box 325 Argo, III. 
BARTKUS VICTOR 

684 Oliver Av. Aurora, III. 
JOSEPH J. ALEN. 

1339 Rcedsdale St. N. S. PITTS. PA. 

VINCAS AMBROSEVIČE 
178 Ferry St- Nevvark, N. J. 

M. S. ALVTA 
£3 Congress St. Waterbury, Conn. 

A. ATKIN 
273 River Gt. Patterson, N. .>• 

ABYSHELL KONS. 
2"»65 Russell St. Detroit, Mich. 

aKSINAS f. 
394 Atlantic St. Bridgeport, Cona 

AČUS JULIUS. 
53 Joseph's Lane Wilkes-Barrc. Pa. 

J. G. BOGDEN 
Box 232 Du Bols, Pa. 

PETER BARTKEVICZ 
877 Cambridge St. 

E. Cambridge, Mass. 
P. BANELIS 

123 Ferry St. Nevvark, N. Y. 
BALTRUŠAITIS BROS. 

2029 Fifth Ave. Pittsburg, Pa 
DOMINIK BOCZKUS 

211 First St- Elizabethport, N. J. 
J. G. BOGDEN 

Du Boisi Pa 
-FT. BARTKEVICE 

877 Cambridge St. 
L. Cambridge. Mass. 

BOVVMAN NEWS CO. 
Portland Ore. 

BUTAUKA J. 
105 West St. Lavvrence. Mass- 

BRAZAITIS J. 
1417 E. 21 st St. Clcveland, Ohio 

BULOTA STASYS. 
Box 198 Silver Creeh. Pa. 

BAEILAS P. 
12 Austen St. Norwood. Macs. 

BACEVIČIA S. P. 
'255 Milwaukee, Kcnosha, Wls 

BARNASEVičIUS A- 
1409 Broadway Ave., N. W 

Grand Rapids, Mich. 
M. BIEŽA. 

3813 E. 41st St. Mineapolis, Minn. 
LEON BAIKIS, 

i 1117 Jackson St. Eerton, Pa. 
GEO. BUBIN. 

,112 N. Grcen St. Baltimore. M. D. 
CHAS. BANE. 

136 Tappan St. Kearney. N. J. 
M. J. CHEPONIS. 

; 510 E. Main St. New Britain, Conn. 
MATHUR P. PHUPOS. 

8 Star St. Aueonia, Conn. 
J. ČESNUTIS. 

j31 Bank St. Dsrby. Conn. 
I S H U DINIS WM. 
Box 625 Minersville, Pa. 

ČEKANAUSKAS P. 
227 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 

SH U PAS J. P. 
P. O. Box 330 Ansonia, Coon. 

CHAPAS J. K. 
,42 VVatkins Trrace Rochester, N. Y. 
| GEORGE CUSIEK. 

109 N. Main St. Pittston. Pa. 
ANTANAS DANIELIUS. 

663 Spring Garden Easton, Pa. 
A. DEGUTIS. 

'112 N. Green St. Baltimore, M. D. 
V DAUNORA 

229 Bedford Ave. Brooklyn. N. Y. 
DAILYOA JUOZAS. 

78 Oak St. Levveston, Me- 
DAVIS GEO. J. 

Taccmą Wasn 

DUKAUCKAS, K. A. 
44 Arch Wilkes Barre, Pa 

D. E. EIMAITI3. 
157 Hoadlcy St. Naugatock. Coiin. 

F. GILEW3KAS. 
260 Mainino Ave Toronto Ont. Conn. 

JONAS GRtJZINSKAS. 
Frontenac St. Montreal Canada- 

P. GLAVECKAS. 
873 Hollins W. Ealtimore, M. D. 

JONAS GŲZEVIČE. 
581 A. Center St. Point Monereal, 

Canada.1 
Į NIKODIM GENEROKIS. 
366 Broadway So. 3oston, Mass. 

CHAS. J. GRANECKAS. 
.53 Exchange St. Athol, Mass- 

GRUDZINSKI A. 
1184 Grand St. Brooklyn. N. Y.' 

GUDINĄS FRANK. 
83 Ksndail Ave Detroit. Mich. 

K. GRANICKAS. 
Box 153 Athol, Mass- 

GAVLIS L. 
1834 N. Castlc St. Baltimore, M. D. I 

M. A. IGNOTAS. 
1028 So. 2 W.- Philova, Pa. 

JONAS IDRELA. 131 Oak St. Lawr2nce. M303. ANTON JANKAUSKAS. 65 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y. LEVVIS JON EI KIS. 895 W. Coal St. Shcnadoah, Pa. K. JOCIUS. 15 West W. Ihompsonvillc Conn. JONAS JASOSAVICZE 1C48 Washington St. Norwood. 
Maas- □ ALT JUOZUPAVIČIUS. 222 Ejrry St. Brooklyn, N. Y. 

YNAMAITIS. 
Naugatuck, Conn- 

YASULIS B. R. 3604 Dsater St. Ind. Harbor, Ind, 
K. JURGELIUNAS. 233 Broadvvay So. Bonston. Mass. JANUŠKA N. 

466 Gold St. So. Boston. Mass. 
JANKEVIČIUS. 

C4 Church St, Pittston, Pa. 
JŲO'ZELAITIS. J. C. 3 So. Leonard St. VVaterbury, Conn. 

JUSIAVICZIUS. JUOZ. £17 E. Center Si. Shenaudoah, Pa. 
T. P. KRIZAUSKAS. 

38 E. Center" St. Shenaudoah, Pa. 
A. KASPERNINAS. 

00 Forbes St., Amsterdam, N. Y. 
C. KENTRAITIS. 

100 W. Leor.ord St. Grand Raplds, 
Mich. 

J. KARAZIJA. 
55 Endeeott St. VVorcester. Mass. 

A. KRYANAUSKAS. 
t(oo c. vernage St.. Philadelphia, Pa. 

C. K. KAZEMEKAS. 
735 Banks St. Waterbury, Conn. 

C. KENTRAITIS. 
<48 Leonard St., Grand RapidS, Mich. 

AD. KUBILIUS. 
127 E Main St. Amsterdam. N. Y. 

KAUPAS MARTINAS. 
1116 Mound Ave-. Racine. Wl». 

KONSTANT M. J. 
188 Main St.. Hudson, Mass. 

M. KUPCIKEVICZIUS. 
445 Stadium St. Pitsburgh. Pa. 

J. LUKŠYS. 
54 Lafayete Si., New Britaln, Conn. 

JOHN LOUIS. 
657 So. Baltimore St., Baltimore, 

M. D. 
J. N. LIUTKAUSKA8. 

Brcoklyn, N. Y, 
VVALTER A. uESZCZINSKAS. 

315 Walnut St., Nevvark. N. J 
LŲKSHIS P. A. 

314 Walnut St., Newark, N. J, 
D. LEKAVIČIUS. 

B°x 38 Courtney, Pa 
MiKOLAS MASIS.. 

646 Frombley Ave., Detroit, Mich 
B. P. MIS2 KINI S. 

35 Arthur St., Brockton, Mass. 
JOHN MILKAY. 

45 Somersville, Conn 
PAUL P. MIKALAUSKAS. 

248 W. Fourth St. So. Boston Mass 
F. MILŠAUSKAS. 

13. Atfaritic St. So. Boston, Mass 
A. MASEVIėlA. 

114 Ames St. Monttllo, Mass 

JOHN J. MC. VEY 
1229 Archer St., Philadelphia, Pa 

Pasitiketinos Gyduolės 
dei šeimynos. 

Kosuliai ir nušalimai 
dabar viešpatauja. Idant su- 
laikius jų buvimg. ir išvengti 
painumu imkite Severa's Bal- 
sam for Lungs (Severos Bal- 
sauias Plaučiams), kuri yra 
puiki gyduolė kosuliams ir 
užkimimui. Kainos 25 ir 50c. 

Galvos Skaudėjimas 
reikalauja greitos pagelbos. 
Taipgi ncuralgiški skausmai. 
Severa's Wafers For Head- 
ache and Neuralgia (Severds 
Plotkelės nuo Galvos Skaus- 
mo ir Neuralgijos) yra žino- 
mi jųjų greitam pagelbėjime 
šių trukumų. 12 plotkeliu dė- 
žėj už 25 centus. 

Moteris ir merginos 
dp.šnai papuola j nesmagu- 
mus, keistus jųjų lyčiai. 
Kaip sykis tokiuose atsitiki- 
muose Severa's Regulator yra 
rekomenduojamas kaipo išti- 
kimas draugas ir priduodantis 
stipruma šiuose trukumuose. 
Kaina $1.25. 

Burnos Plovimui, 
gargaliavimui, vaistas dan- 
tims valyti, sukietinhnui gu- 
mų, pagelbėjimui užkimimo ir 
skaudančiai gerklei arba no- 
sies katarui, męs rekomen- 
duojame Severa's Antisepsol. 
Tai yra puikus mišinys dan- 
tims ir hygieniškiems tik- 
slams. Kaina 35 centai. 

Silpnos ne^vos 
atneša nerviškumą, bemiegj, 
liysterija, nervų nupuolimą! Sustiprinimui nervų systemos 
imkite Severa's Nervoton. Jis 
yra ,'dnomas kaipo geras stip- rintojas nervu ir nuilsusiems 
nervams. Jis pagelbės Jums labai. Kaina $1.25. 

Puikus Linimentas 
privalo turėti vietą kiekvie- 
noj šeimynoj pagelbėjimui 
reumatizma, neuralgijos ir 
greitos pagelbos reikale. Se- 
vera's Gothard Oil (Severos 
Uothardiškas Aliejus) yra pui- 
kus linimentas, žinomas kai- 
po atliekantis ?avo užduot]. 
Kainos 30 ir (JO centų. 

Strėnų Skaudėjimas 
padaro ligonį silpnu, pagimdo 
užkietėjimą, ir skilvio nemali- 
mą. Severa's Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Balsamas) 
pagelbsti pataisyme šių keblu- 
mų. Jis sustiprina systemą 
ir nureguliuoja skilvį ir jo 
darbų. Kaina 85c. 

Geras Apetitas 
reiškia abelnai gerą sveika- 
tą ir linksmumą. Laikykite 
savo apetitą, prašalinkite už- 
kietėjimą ir sustiprinkite Jų- 
sų virškinimo organus. Im- 
kite retkarčiais Severa's Sto- 
mach Bitters (Severos Skil- 
vinis Bitteris). Tai yra pui- 
kus dėl silpnų ir senų žmo- 
nių. Kainos 75c ir $1.00. 

Nešvarus kraujas 
yra priežastim vočių, skaudu- 
lių, spuogų, ir kitu trukumu; 
lrurie, turi but prašalinti išva- 
lant kraują, paėmus Scvera's 
Blood Purifier (Severos Va- 
lytojas Kraujo). Tai yra pui- 
ki kraujui gyduole. Kaina 
$1.25. 

Įsisenėjęs užkietėjimas 
paprastai padaro apsvaigimą, 
geltligę, piktų, ir kitas piktą 
ir kitiis kepenų keblumus, ku- 
rie greitai pasiduoda Severa's 
Liver Pilis (Severos Pigulkos 
nuo Kepenų). Kaina 25 cen- 
tai. 

Gydantis muilas 
turėtų būti kiekvienos šeimy- 
nos kūdikio maudynėj, suau- 

gusiu maudynėj, tėvo skuti- 
muisi, motinos ir dukters vei- 
dams ir įvairiems išsiverži- 
mams arba išvalymui skaudu- 
lių. Severa's Medicated Skin 
Soap (Severos Gydantis mui- 
las) yra geru muilu visiems 
tiems reikalams. Kaina 25 
centai. 

Niežtanti Išsiveržimai 
žinomi kaipo niežai, išbėrimai, 
druskinė glitė, nuodų slanka, 
krupai; aštrus karštis ir de- 
dervinė, abelnai pasiduoda 
greitai Severa's Skin Oint- 
ment (Severos Odinė Mostis). 
Jj privalo buti naudojami ank- 
sti Ir pagal nurodymus. Ji 
,tneša greitį pagelbį. Kaina 

50 centų. 

Nenoras Valgyti 
dp.^nai paeinu nuo inks'ų be- 
tvarkės. Dėl tos priežastis 
jo negalima apleisti. Imk te 
Severa's Kidney and Liver 
Remedy (Severos Gyduolė nuo 
Inkstu ir Kepeny) išvengi- 
mui painumų. Jus sulaiky- 
site tinimu kojų, piktumu, 
rūgštūs vidurius ir skaudantį 
nusileidimą. Kainos 75c ir 
$1.25. 

Mostis, 
kuri yra žinoma dėlei greito 
gydymo žaizdų, nudilimo, nu- 

a'šuur.imų, nusideginimų ir 
jsipjovimų turėt ų buti su 
kiekviena šeimyna. Severa's 
Healing Ointment (Severos 
Gydanti Mostis) yra gerai ži- 
noma ir rekomenduojama dė- 
lei galėjimo gerai gydyti. Kai- 
na 25c. 

Rašykite pilno surašo Severos gyduolių. Ji yra dovai ai duodama. Pirkite Seve- 
ros gyduoles visose aptiekose. Kur negalite gauti jų, užsis įkykite tiesiog is mūsų, bet 
pirmiausiai klauskite aptiekoiiaus. Jisai gali gauti Jums. Reikalaukite Severos gyduo- lių. Atsisakykite priimti pamėgdžiojimus. 

Severos Almanakas 1918 metams dabar yra gatavas. 
Klauskite jo savo aptiekoj, arba rašykite tiesiog j mus. Jisai duodamas dovanai. 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, la. 



MINĖS ŽINIOS. 
"Lietuvos" skaitytojams -išpli- 

kome "(^uestionairre" dykai. Gy- 
venantieji ("liieagoje gali atsi- 
šaukti vakarais po 7 vai., o męs 
su mielu noru patarnaukime. 

Vakarines mokyklos. Perc: tą 
pairedėlį atsidarė 33 vakarinės 

mokyklos. Dus mokinama įvai- 
rus amatai ir taip mokslo*, sa- 

kos. Vienoj mokykloj, prie -'6- 
tos gatves ir VVabash A ve, bus 

mokinama apie automobilių tai- 
symą. 

IŠGELBĖJO MOTERĮ IR 

VAIKĄ. 
F. A. Juozapai t i s, aptiekorius 

prie 3601 S. Halsted St. užbėgo 
ant 3-čio anvgšto, išlaužė duris 
ir išnešė iš degančios stubos p-ią 
Joscph Schultz ir 2 metu sunų 
Joseph Schultz, Jr. Motina ir 
sunus miegojo, kuomet gaisras 
prasidėjo iš nežinomos priežas- 
ties. Juozapaitis taipgi perser- 
gėjo še:-mynq Fr. Coleman, ku- 
rie gyvena ant 2-ro augšto. 

Maisto paroda. Pereitą su- 

bari Chiagoje, Coliscume, prasi- 
dėjo didelė maisto paroda. Yra 
atdara nuo 11 vai. ryto iki 11 

vai. vakare. 
Yra .proga moterims pamatyti 

įvairių dalykų maisto prirengime. 

Keturi sužeisti. Iš teatro au- 

tomobrlium važiavo namo ketu- 
rios ypatos: Jos. (rrovskis, Alex- 
amlra Ratkevich, 27 metų, Kaz. 
Kdcvaitė, Josephiene Prouckatė, 
20 metų amžiaus, (iš pravardžių 
galima sprąsti, kad taiv lietuviai). 
Grovskis, savininkas automibi- 
Ilatts, važiavo išlėto Ilal- 
sted gatve. Kadangi sniegas via 
įkrito tiesiog j akis, jis nepaste- 
bėjo atvažiuojant traukinį iki 

jau 'buvo ipervėlu. Pamatęs 
traukinj, jisai norėjo pasukti iš 
kelio, bet traukinys rėžė j auto- 

mobilių ir keliaujančius išmetė. 
P-lė Kalevaitė, 'kuri sunkiausiai 
sužeista, t^po nuvežta j Ken- 
sington stacijos ligoninę. Kiti 
Ibuvo lengviau sužeisti, tai juos 
įpri/iurėjo Dr. Altred Barrodell, 
645 W. One Hundred Tvventieth 
St, 

• Baltos Rožės Kliubo Balius. 
Peieitą subatą, sausio 5 d., 1918 
m., Columbia svet., atsibuvo mas- 

karadinis balius lialtos Rožės 
Kliubo. Žmonių buvo pi'na sve- 

tainė. Pelno, sakoma, liks su- 
virs ktrli šimtai doliarių. Šis kliu- 
bas nesenai paaukavo $20.00 Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondui per 
"Lietuvį". 

Gaisras Skerdyklose. Perei' 
Savaitę Svvift and Co. skerdyklo- 
je, plaukų džiovinimo skyriuje, 
atsitiko gaisras, kuris kaip ap- 
skaitoma, padarė nuostolių už 

apie $100,000. Manoma, kad bu- 
vo darbas kokių nors krašto 
priešu. Du naktiniai sargai, pa- 
stebėję gaisrą, tuojaus bėgo prie 
gerinimo aparatu name, bet* ra- 

efr* juos sugadintus, kas duoda 
progą manyti, jog tai yra darbas 
kokių nenaudėlių. Miesto ir te- 

deraliai agentai j>:acįejo tyrinė- 
jimą. 

Apvogė lietuvius I>u jauni 
plėšikai, apie 20 m., amžiaus, už- 
puolė Chas. Angaitį, kuris turi 
kriaučiaus šapą prie 3no Harri- 
son gat. Plėšikai suvarė šeimyną 
į gyvenamuosius kambarius, pasi- 
ėmė už $100 aukso, tris laikrodė- 
lius ir $20 pinigais ir pabėgo. 

Apvogė Tūlas G. Faubel, grjž- 
damas namo iš Drovers State 

Bank, prie 42-ros ir Halsted gat. 
t'apo apvogtas 3 apsiginklavu- 
sių plėšiku. Xuo jo atėmė 

$3.400 ir pabėgo. 

VALYKITE ŠALIGATVIUS. 

Miesto teisės prisako padaryti 
šiaip: sniegas, kuris laike dienos 
iki 4 mtkrinta, privalo būti ap. 
vai} tas j tris valandas. 

Sniegas nukritęs per naktį tu- 

ri būti apvalytas iki 10 vai. ryto. 
Jeigu sniegas pavirstu j ledą 

arba pasidaro kietas, icikia api* 
barstyti pelenais ir kitai, daik- 

tais, kurie apsaugoja einančius 
žmones nuo puolimo. 

Jeigu jus nepadarysite tų da- 

įlykn, galite papulti po bausme 

$5.00 už kiekvieną prasižengimą. 

Saugesnio 
Banko Nėra 
už Lietuvių Valatij.nl Banicą- 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuola-lne užžiura 16 
Direktorių ir penkių gabių ir 
lSfiltimų Banko Valdininkų* 

Kapitrlas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankai yra sutver- 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko ttirtas jau aiekU 
virt pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai gymiai auga. 
Siame banke gausi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
ik! 8-30 vp.l vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. HAl.SrED ST. 

lempas 33čios CHICAOO 

Reumatizmas 
šsigydė namie, kas tiktai ji turėjo 

Pavasarį 1893 m. ai kankinausi mus- 
kult! nusilpnėjimu ir neumatizrau. Aš gy- 
gydžiausi viri trijų metų ir manau kad 
lik tas žino jo blogumą k*u jj turi. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolės, dak:::ą po 
daktarui, let visi šgyti ijsigelbėjiina buv > 

lik lyglaikiniai. (ia'iop, aš suradau vai- 
sia. kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau tą maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvieno* reumatizmo formos pabandyti) 
šitą psustebėtin?i puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento: tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš ji prisiųsiu jums vėltui išhandy 
mui. Kuomet jųa jš sunaudosite ir kuomet 
lasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj, bet, suprask, aš nenoriu ju- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar Ui negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras iįgelbėjitnas siūloma 
jums vėltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark II. Jackson, No. 480 D. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kaa vakaras. 

Suhatomi ir nedžiiomi 2 vai. po piett). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

čia priroknojama ir karės mokestjs 
Tai yra puikiar.sia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pngelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. — Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų <lidclj. 

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklaituotais vaistais, parduodamais už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi musų pavardd,r"* Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame pirkt bjtclitiką už 65 centus, nes iame yra gyduolių ubai dausriau. necu ui is rpntna dvigubai daugiau, negu už 35 centus/ 
F. AD. RICHTER & CO. ĮjC' 74-8O Wa*hington Street, New York ^ \ 

'Lietuvos" Kalendoriai 1918 me- 
tams JAU GATAVI. Suskubkite 
su užsakymais įdėdami penkcen- 
tinę stempą, Nesiveluokite. 

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

OFISAS: 
'725 VVest 18th Street 

Tarp Paulina Ir \Vood (intviu 
Phone Canal 120B 

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

Nedėlloms 
Nno 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

REZIDENCIJA; 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tikta, iki 9:00 kiekvieną rytą 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankeriai, bet mę? gvarantaojame Tamstai surė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas raus Vyrams ir vaikinams padarome• ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus iuo $25.00 iki $6i).00 aiu orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50; Skrynios ir valyzai. 

S. G O R D O N 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdienį ir vakarais iki 9 vai. 3ubatomis esti atdaras iki 11 vai. vakire. Nedėldieniais—iki 0 vai. vakare. 

Kare ir Ūkininkai 
Karėt laikuose daugiausiai pinigų plaukia dirbėjams amunicijos 

ir ūkininkams. Nors Amerikoje ūkininkai visados gerai stovėjo, bet 
niekada jie neturėjo tokių uždarbių kaip šiandien. 

Jei tau nusibodo buti pastumdėliu dirbtuvėje, je! tau apeina ta- 
vo šeimynos ateitis ir jei nori pastoti j eilę neprigulmingų išdirbėjų, 
tai eik ant ukes- Gali pradėti jr su mažais pinigais. 

Tarpe gerai gyvenančių lietuvių, šiaurinėje dalyje gražios Loui- 
sianos Valstijos, krašte, kur ūkininkai kasmetą nuima nuo dviejų 
Iki trijų pelningų derlių, męs duodame progą ingy\l gerą žemę ir 
geras ukes net biednam žmogui. 

PASINAUDOK PROGA! Aprūpink savo ateit j ir sveikatą! Ne- 
būk pastumdėliu per visą savo amžį. Pastok į eilę išdirbėjų ir buk 
neprigulmingas! Pamatyk kaip Petuviai gyvena ukise*—ir matysi, 
kad j fabriką jau nenorėsi grižti. Vasario-Feb., 19? d.,-:1918 būrys 
lietuvių važiuoja j Louisiana- Visas žinias aptura^ platai, rašyda- 
mas pas: 

SOUTHERN LAND]ČO. 
(Not Inc.) us 

814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL. 

Į Linksma Naujiena Visuomenei! 
| Lietuvių Harmonijos Dainoriai 
\ Stato scenoje 5 veihsmiy 8 atiilen- l g-muoso NAGORNSKIO TRAGEDIJA 

i "Živilė" 
Į School Hali Svetaineje 48ta ir So. Honore Gatvių 

L'.ttenka paminėti tik vardą. "ŽIVI- 
LĖ," tai jau visuomenei yra žinoma, 1 ks.d atsilankę į šj teatrą nebus ap- ! gauti. 

I PO TEATRUI KAIP PAPRASTAI 
į ŠOKIAI 

ĮŽANGA 35c IR AUGŠČIAU 

nedelioje, 
SAUSIO 

dieną 
1918 

Pradžia 5 vai. vakare 

LIETUVI! 
1 ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 

JIE TEN KENČIA BADA ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central! Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 

| Į Lietną, Ir įsirašjk Į nuolatinių Lietuvos Šelpėjų skaičių. 

'I Iškirpk šį Kuponą ii įrašęs kas reikia siųsk su savo Auka 
j į Komitetą šiuo adresu: 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A v 3. New York City : : : : : : 

Sit'ncii; $. aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Prie to prisižadu kas mėnuo ayjcauti per Central-į Komitetą po $ , pakol tik bus rei- 

kalas šelpti mūsų viengenčius Tėvynėje. 

Pandas 
ir ——.— 

Adresas 

Mokykis Francuzų Kalbos 
y ■ -■ 

Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kuriame ra- si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių I Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažintDYpatingai jau- niems, kuriems gal atseis Francijdj buti, visiems kareiviams nau- dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. 

"AMERIKOS LIETUVIS 
= 

15 Millbury Street, ]\orcester. Mass. 

Oflit TU. Cantl 114 Nsrag Tsl. Cuil 2111 
poplil Kimi* i.tf dlinf 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Ciyvcalinaj: 
731 W. 18thSt., netoli HalstedSt. 

Ofisas: 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

r 
\ edu visokius bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
\V. YVaslilnįjton St:e^t 

Kosns 1008-1009, Tel. Ontra! 2579 
3214 Sa. lijlsted St., T 1. YarJs 7271 

CHICAGO, ILL. 

i.l r» 

Progresyve Lietuviu Aptieka 
Puikus išpildymas receptu užlrr.a pir- 
mą vietį. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildyr.iui receptų teisingai. 
I Vaistus išdirbu savo laborat-jrijoj# ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptiekojs randasi dideli san 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago, 111 
Telephone DrcVer 8448 

"LIETUVOS" KALENDORIAI 

BUS PASIŲSTI UŽSIMOKĖ- 

JUSIEMS PERSIUNTIMO 

KAŠTUS—5c. STAMPOMS. 

In musu 
i 

Skaitytojus 
Kurie dar neturite apysakos "Vėliavos 

Akyvaizdoje", tai pasiskubinkite užsisa- 

kyti. Apysaka yra žingeidi ir užimanti 

pasiskaitymui. Pasiskubinkite su užsa- 

kymais, nes vėliaus gali pritrukti. 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd ST„ CHICAGO, ILL 

"U. S. PROTECTION 
Duoda Daugiaus Smagumo jr Tarnystos 

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

U. S. Guminiai Apavalai padaro modelį "U. S. Protectors," kuris reiškia sausas, smagias kojas laukia dirbantiems. Pastiprinti tose vietose, kurios daugiau- sia nešiojamos, visuomet duoda ilgą tarnavimą. Jus -sutaupysite pinigu, nešiodami "U. S." reguliariškai. 
U. S. žyme yra ant kiekvienos poros — ženklas didžiausios gu- minių išdirbėjų pasaulyje. Tai yra Jusų apsaugojimas. Parduoda" mi visur. Jųsų krautuvninkas turi tą, ko Jus norite; arba jisai ga- li Jums gauti. 

United States Rubber'Company 
New York 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKI 
KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; Sliubinius 
ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 
lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nėmokan- 
i;s visokius šokius; armonikas rusiSk; s ir prūsines; impor- tuotas ir taip Jau rusiškas balalailas tr gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- rte laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- mentus ir revolverius. Savo darbąi gvurantuojame. Mūsų kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis ui Chicagos orderius galite siiųsti per laiškus. 
STEPONAS P. KAZLAVVSKI, 4632 So; Ashland Avenue CHICAGO, ILL; TELEPHONE DROVEH 7309 Katalogas visiems f-ykai, kas tik prirfns už 2c Štampu. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par= 
~ 

• — 
— duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 

išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

»<=>•/ t; informac jų siuo adresų: f 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth A ve., New York, N. Y. 

B. K. Balutis 
t Attorney at Law j J 
■—Lietuvis AdvokatasĮ—' j 

Veda visas bylas teismuose Ir daro visas 
legališkas dokumentas. 1 

814 W, 33rd Street, Chicago, III. j 
("Lietuvos" Namuose) | 

Ofiso Telefonas: Drover h 184 Namu Telefonas: Yards 5093 1 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
ĮSTEIGTAS 'į AMERIKOJE 1886 ME'£AJS 

Capitala3 i Sausio, 1917, $145.000 
'omirtinių išmokėjo .... $92.715 
'igojc pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$600 $9.00 ir $13.00 i savaitę. 

nELPIA Našles^ Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ tipšvietar leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

OUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ s\a, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu 

A. B. STRIMAITIS 
v 

307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Užrašyk sau ar gavo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

'VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
,.Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose v]e$pat78tėse 3 00; pusei metų $1.50. 

PažiureJlmui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYOŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

Iš Atiglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

-4 

ws.s. 
WAR SAV1NGS STAMPS 

18SUED BY THB 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
flf 

Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 
Jųs galite praduti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų .>ačtoriuA, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra J u su Pri(d< nuo! Tuoini Sugėdysite 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 

Bell Pbone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 ForbeJ 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apieiinkčse yra 

JONAS KATKUS 
Kas-iink laikraščio prenumeratos arba knygų 

jisai duos reikalingas informacijas 
Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 

Bendroves serus. 

2204 FORBES STPEET PITTSBURGH, PA. 

$1 0RRankų "ar'>001 7C $liLu Kepuraites vLiil 
MOTERIMS IR MERGINOMS 

Kepuraitės yra puikiai padarytos, rankų darbo, ir gau- 
namos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, geltonos žals- 
vos ir t. t. 

Dviejų. rų»ių: už $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal- 
vos norite. 

Siųskite money orderį, arba pinigus sekančiu adresu: į 
UTHUAN1AN CĄP CO., (Not Inc.) 

3340 Emerald A ve., Chicago, 111 

M f I* ITI8av0 8kaityt°jama Jouoda labai daug naudingų raStų ffl B f" I Į I aP^ imoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, Ml I Lai I paveiksi v." V Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

ijoj, Anglijoj ir kt. /Ateitie**' kaina metams S2.00. pusei mėty $1.00. Ui- 
ieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

"Ateitis" 366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Švelni MALT CEREAL Tyri I 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svarus. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
diną iš Milwaukee. 

Raij k (; pavyzdžių Ir plakatų 
MILWAUKEE IMF0RTING C0. 

Dept. 190, SOS 37th St. Milwaukce, Wl». 

F. P. BRADČriULIS 
...LAWYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St., Cor. Clark 
^oom 12Į07 

Telephone Randolph S5B1 

Gy?: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CIflCAGO, 1LL 

ą Didžiauais ir naudingriausis 
laikraštis. 

Neužsiimu barnčmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daup žinių. 
Talpina daujr moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik ?2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienus No. Dvkai. 

„DIRVA" 
2004 8T. CLAlR AVt ClEVELAUO 0HI0 

MUSŲ JIEGA BESIPRIEŠINI- 
MO IR JOS ATGAIVINIMAS. 

Kiekvienas normališkas asmuo 

gamtos pripildytas su jiega atsilai- 
k\ niui prieš draskančias ligas, ir 
vienintelis pasiteisinimas dėlei pa- 
sidavimo įvairioms ligoms yra to- 

dėl, kad męs kokiu nors budu pa-' 
aielgėme priešingai gamtos tei- 
sėms, kas pamažinant musų besi- 
priešinimo iiegą, davė progą bak- 
terijoms atlikti savo mirtiną dal- 

bą. Geriausia gyduolė sugrąžini- 
mui jiegos besipriešinimui yra 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras, Jisai išvalo vidu- 
rius, prašalina visą bereikalingą 
medegą, kuri padaro namus bak- 
terijoms, i> vidurių; pagelbsti 
virškinimui ir sugrąžina besiprie- 
šinimo jiegn. Kaina $1.10. Ap- 
tiekose. Trineri-> T.inimentas yra 
nepalyginamas davime greitos ir 

Itikros pagelbos tiems, kurie ken-, 
č'a nuo reumatizmo^, neuralgijos, i 
strėnų gėlimo, išsisukimų, ctc. 
Kaina 35 ir 65c aptiekose, per 
kvasa 45 ir 75c. Josepli Triner 
Company, Manufactiiring Che- 
mists, 1333-1343 S. Ashland Avc. 
Cbicago. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj) 

&Pt>YNAŠ 

aUlis%; 
v c*'% 

;'T^JANIAN EN6LIŠH4 
MSM JC-TlOHAKf 

Kiekvienas žmogus, atvykęs į šią salį, jaučia tą didžiausį tru- 

kumą, kurį suteikia anglu kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš- 

tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiagini stovį geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 

vimu, kiekvienas einantis į biznį. — žodžiu tariant, kiekvienas į 
šią šalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaistenį rytoju, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje. yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 

didelę, beveik 1.300 puslapiu, gražia tikra skūra apdaryta knygą,, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 

ja $7.00. Tai, sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai pigu. 
Galima žodyną įgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 

nuos $6.00: 

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės šiuom antrašu: 

"LIETUVA" 
814 \V. 33rd 5TREET CHICAGO LL, 

"Lietuvos" Kalendorius 1918 
metams JAU yra gatavas. 
Norintieji Kalendorių malo- 
nėkite prisiųsti už 5 stempą. 

"LIETUVA'1 
814 W. 33Rt) STREET CH1CAGO, ILL. 

vienas!!esio"' Laikraščio Leideju? 
Pirkite šio laikraščio Bendroves Šerų, tai busite vienas iš leidėjų. Vienas Šeras $10.00. Dešimts Šerų $103.00. Noredrmi platesnių žinių, rašykite Į 

814 W. 3.3rd St., CHICAGO, ILL. 
Telephone Drover 7184 
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