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Bolševikai Išvaikė 
Tautos Atstovus. 

Du žymus kadetai nužudyti bemie- 
gant—Leninas sako, kad bur- 

žujai nuvertė carą. 

Taikos derybos nesiseka.—Vokiečiai 
susitaikė su Ukrainiečiais. 

Breslau ir Goeben žuvo Dardaneliuose. 

T'tie tran'lntinn filcd vrith thc posjinaster 
at Oliirago, .III., on J.lrd <lay of Jariiiary. 
1918. as minimi l>y t.ic acr of Oct^Ler 0, 
191'. 

BOLŠEVIKAI IŠVAIKĖ — 

STEIGIAMĄJĮ SUSIVA- 
ŽIAVIMĄ. 

Petrogradas, Sausio 19 d. — 

Sf'<a«aina£ai Susivažiavimas tapo 
išvaikytas bolševikų valdžios, kaip 
apie tai oficiUiškai pranešama. 
Jūreiviai uždarė Susivažiavimą 
4-tą vai. šiądien išryto, o forma- 
liškas apie tai dekretas bus išleis- 
tas vėliaus. 

Oficialumas (pranešimas skam- 
ba sekančir.i; 

"Kuomet Steigiamasai Susiva- 
žiavimas, po valandos svarsty- 
mo nubalsavo prieš dekliaraciją 
prezidento Centralinio pildomojo 
komiteto, bolševikai apleido salę. 
tPaskui juos išėjo it- kairioji da- 
lis Social-rcvoliucijonicrių. Šj 
•rytą 4-tą vai. išryto Steigiamasai 
Susivagia.imas tapo jūreivių iš- 

vaikytas. Šiądien tairs išleistas 
de/kretas apie Susivažiavimo pa- 
leidimą". 

Tuom tarpu visos Rusijos ge- 
ležinkelių kongresas užgytrė, 273 
balsais prieš Oi balsą, rezoliu- 

ciją, peremiant Steigiamąjį Susi- 
važiavimą ir kviečia Ikotnisijo- 
nierius susitaikinti su diduma, 
idant galima hutų siutverti val- 
džią atsakomą prieš Steigiamąjį 
Susivažiavimą. 

Iš Maskvos pranešama, 4:ad 
daug žmonių sužeista ir užmušta, 
kuomet "Raudonoji Gvardija" 
["bolševikų a^ginflcluoti civilistai] 
pradėjo šaudyti į demonstrantas, 
kuirie reiškė užuojautą Steig. Su- 
si važia vinuu i. 

Laike Steig. Susivažiavimo 
"posėdžio, buvo pastatyti ginkluo- 
ti jūreiviai, kurie grąsino deši- 
niems social-rcvoliucijonieriams. 
Nežiurin* to, social-rcvoliuciio- 
nieriai greitai užgyrė savo 

programą kasi ink žemiu išda- 
linimo ir pasiulijimą pasiųsti de- 

legatus j kariaujančias viešpati- 
jas, idant prirengti .pasaulio tai- 
ką. iTieš tai dar buvo trukšmin- 
gų atsitikimų, -laike kurių vienas 
narys išsitraukė revolverį ir gra- 
sino M. Ceretelli, buvusiam vi- 
daus ireikalų ministeriui [prie 
Kerenskio], 'bet jisai tapo nugin- 
kluotas pirm negu spėjo šauti. 

Manoma, kad darbininkų ir ka- 
reivių deputatai dabar apskelbs 
save kaipo vi:*os tautos seimą. 

Tma tra.islation filed with the postrnastrr 
at Chicago, III., oti 23rd day of January, 1918, as teqoired by the act of October 6. 1917. 

DU KERENSKIO MINISTE- 
RIAI NUŽUDYTI LOVOSE- 

Petrogradas, Sausio 21 d. — 

A. I. Širvgarėvas, buvusis finan-' 
sų ministeris Kerenskio laikuose 
ir prof. F. F. Kokoškin, valstijos} 
kontrolierių, taip pat prie Kere- 
nskio buvusio* valdžios, tapo nu-! 
žudyti pereitą naktj sa\;o lovose, 
jūreivių ligonbiityj. 

šingarčvas ir prof. Kokoškin | 

nesenai buvo perkelti iš šv. Pe- 
tro ir Pov/lo tvirtovės į ligon- 
ini t j, nes tvirtovėj jie ant svei- 
katos pradėjo pulti. Apie tuzi- 
nas ginkluotų vyru nakčia įėjo 
i ligcnbutį ir reikalavo, kad jiems 
paradytu lovas buvusių m mis- 

terių. 
Prot. Kokoškin tapo nušautas 

dviem šūviais, kuomet jis miego- 
jo. Šingarcvas prabudo ir pradė- 
jo protestuoti. Šešios kulkos ta- 

po suvarytos jo kunan. Užmu- 

šėjai po to, apleido .ligonbutį. 
Šingarevas ir Kokoškin abudu 

buvo Konstitucijinių Demokratų 
(kadetų) žymus nariai ir lyderiai. 
Abudu •nužudytieji buvo aipie mė- 

nj*į tam atgal suareštuoti per 
bolševikų valdžią už tai, kad su- 

lyg bolševikų apskundimo jie 
prigulėjo prie pildomojo (kadetų 
partijos komiteto. 

Vakar buvo kėsintasi ant gy- 
vasties bolševikų rinkimo komi- 
sijonierius M. Uricki. Iššauta j 
ji kullka uždrėskė jam galvą. 

Bolševikai medžioja po Petro- 
gradą rėmėjus Steigiamojo Su- 
sivažiavimo, jų tarpe ir Borisą 
Saveinkovą, buvusį ministerį Ke- 
renakio kabinete. bulyg gando 
Bolševikai rengiasi areštuoti so- 

cial-revoliucijonierių Černovą, ku- 
ris yra išrinktas Steigiamojo Su- 
si važia vio prezidentu. 

[Šingarev'as buvo vienas iš 
Durnos delegacijom, kuri gavo nuo 

ex-caro parašą ant dekreto, ku- 
riuomi jisai atsisakė niuo sosto 

Pskove]. 

True translation filcd w!th the postmastef 
at Chicago, 111., on 2.1rd day of January, 
191 rt. as reąuired by thc act of October 6, 
1917. 

LENINAS PRIPAŽĮSTA, KAD 
"BURŽUJAI" NUVERTĖ 

CARIZMĄ. 
Petrogradas, Sausio 21 d. — 

Posėdis ccntralinio pildomojo 
bolševikų komiteto, ikuris tęsėsi 
visą naktį, išleido pagalios ofici- 
ali dekretą, kuriuomi išvaikoma 
tautos atstovų Steigiamasis Su- 
suvažiavimas. 

"Steigiamasis Susivažiavimas 
pats save nusižudė" — pranešė 
bolševikų komitetas, — "tnes jis 
(t. y. Steig. Susivažiavimas) 
priešinasi norui darbininkų minių, 
ktirias atstovauja bolševikų na- 
nai 

N i kolai Lenin, bolševikų pre- 
mieras, buvo vyriausiu kalbėtoju 
bolševikų 'komiteto posėdyje ir 

jį sutikta trufkšmingais plojimais. 
Leni-nas, tarp kitko, kalbėjo se- 

kančiai1 
'"Kova tarp darbininkų ir karei- 

vių valdžios ir Steigiamojo Su- 
sivažiavimo augo nuo pat pra- 
džios revoliucijos. Vasario [Ko- 
vo] revoliucija buvo buržujų po- 
litišfka revoliucija, kurioje Kon- 
stitucipiiai Demokratai [kadetai] 
laimėjo, nuvergdami carizmą. 
Spalio mėnesyj socialė revoliuci- 
ja pasitaikė ir darbininkiškos mi- 
nios [suprask, bolševikai] per 

darbininkų ir kareivių delegatus, 
pasidarė viešpataujanti valdžia. 

"Sutvclrdamas darbininkų ir ka- 
reivių delegatus, Rusijos [proleta- 
riatas įvedė šį-tą naujo j revoliu- 
ciją" — tęsė toliaus Leninas.— 
"Nieko panašaus mėra revoliucijų 
istorijoj vakarinėj Europoj, išsky- 
rus Paryžiaus k o m m u n ą. Dar- 
bininkų ir kareivių delegatai nė- 
ra surišti jokiomis taisyklėmis ar 

tradicijomis senos buržuazijų vi- 
suomenes. Jų valdžia pasiėmė j 
savo locnas rankas visą galybę ir 
visas teises. Steigiamasis Su'si- 
važiavimas [jis susideda iš atsto- 

vų, kuriuos žmonės išrinko vi- 
suotinu balsavimu Red.] yra 
augščiausis išreiškimas politiškų 
idėjų buržuazijos visuomenės, c 

šitokios idėjos dauginus nereika- 

lingas socialistiškoj viešpatijoj, i 
Steigiamasai Susivažiavimas bus 

išvaikytas. Jis šiądien jau nesu- 

sirimko, ir ištikrųjų jis jau dau- 
giau. negyvuoja". 

Truo translatinn filed with ihc po^tiiiaster 
at l'hicago, 111., on 23rel day of /antiary, 
1918, as reąuircd bv tlie ar.t of Oetobcr 0, 
1917. 
BĖGIS DERYBŲ LIETUVIŲ 

BRASTOJ. I 

Berlinas, sausio 17 <1., via L011- 
don.—Oficialis vokiečių praneši- 
mas, kuriame paduodama vokiečių 
atsakymas ant rusų pasiulijimų, 
padarytų Lietuvių Brastoj pereitą, 
panedėlj, sako, kad Rusų pasiūliji-! 
mai kaslink užimtų kraštų [Lietu- 
vos ir Lenkijos] taip toli prasi- 
lenkia su Centralinių Viešpatijų 
pažvalgomis, kad tokioj formoj, 
kaip kad tie rusų pasiuHjimai da- 

bar yra, jų primti negalima. 
[■Kokius kasiuli j imus bolševikai 

padarė pereitą pa n e dėl j. iki šiolei 
Las nėra žinonfa, tiktai aišku 
y t a, kad tie pasiulijimai paliečia 
Lietuvą ir Lenlkiją], 

Toliaus virsminėtas oficialis vo- 

kiečių pranešimas skelbia, kad kol 
karė tęsis, tai prašalinimas vokie- 
čių ir austrų kariumenės iš užim- 

tų kraštų [t. y. Lietuvos ir Len- 
k jos] yra negalinus, nes padary- 
mas taikos su viena tik Rusija 
neturi nieko bendro su abelna tai- 
ka ir Centralinės Viešpatijos yra 
priverstos vesti kare prieš 'kitus 
savo priešus. 

Apie savi-apsisprendimą ir pri- 
jungimą. 

Toliaus iš šito ofici'alio vokie- 
čių pranešimo galima suprasti, kad 
bolševikai reikalauja, idant savi- 
apsis,prendimo teisė butų suteikta 
visai tautai, t. y., pavyzdžiui, ne 

tik lietuviams gyvenantiems da- 
bar užimtuose kraštuose, bet ir 

Vokietijoj. Oficialis vokiečių pra- 
nešimas gi sako, kad toksai savi- 
apsi?prendimo supratim'as nėra vo- 

kiečiu supratimas. Vokiečiai, ma- 

tomai tvirtina, kad savi-apsispręsti 
gali ir ne visa tauta, o tiktai jos 
chlis ir kad tos dalies rybos nėra 

nustatytos būtinai tik užėmimo ry- 
bomis, kitais žodžiais tariant—vo- 
kiečiai, matomai., reikalauja, ikad 
F.ivi-apsispręsti lietuviai ir lenkai 
gali volkiečių užimtose vietose ir 
dar neužimtose Rusijos dalyse, bet 
l:ftuviai Prūsų Lietuvoje ir lenkai 
Vokiškose provincijose savi-apsi- 
fprendimo teisės neturi. 

Toliaus oficialis pranešimas skel- 
bia, kad ausitro-vokiečiai nemano 

inkorporuoti, t. y. pilnai prijungti 
dabar jų užimtus kraštus j savo 

viešpatijas. 
Centralinės Viešpatijos, sako 

toliaus šisai pranešimas, sutiko, 
kad žmot.ių balsavimas (kaslink 
savi-apsispręndimo) atsibūtų ant 
plačių pamatų, pasiremiant jų pi- 
I'etvstė [vadinasi. Vokietijos pi- 
l'tčiai lietuviai ir lenkai negalėtų 
brdsuoti, nes jie nėia "užimtuose 
kraštuose"); referendumas gi esą j 
i-rodo nepraktiškas. Centralinės j 
Viešpatijos mano. kad užtektu bal- 
savimo išrinktų atstovų, papildyto 
reprezentatyviu kunu. 

Norėdamos pvieiti prie susipra- 
timo su Rusija, Centralinės Vieš- 

patijos, anot šito pranešimo, ipa- 
dr.rė \-iišminėtus toli siekiančius 
pasiulijiinus ir toliaus,nusileisti vo- 

kiečiai esą negali. 
Austrai ir vokiečiai, tfako tasai 

pranešimas, nemano įsiversti virs- 
minėtas Šalis [Lietuvi ir Lenkiją] 
priimti tokią ar kitojkią valstijos 
formą* bet jie rezervuoja sau ir 
lūimtų kraštų žinotiems liuosą 
ranką padarymui sutarčių bile (ko- 
kios rūšies. [Cui aiškiai matosi 
gudri vokiečių diplomatija: iš vie- 
nos pusės jie sako, kad jie ne- 

sipriešins bile kokiai valstijos for- 

mai, kokią sau norės pasirinkti lie- 
tuviai ar lenkai, bet iš kitos pusės 
jie sau rezervuoja, t. y. pasilieka 
liuosą ranką" padarymui ''bile ko- 

kios rųšies sutarčių" su lietuviais 
i:- lenkais; jeigu gi vokiečiai tu- 

rėtų liuosą ranką tuose balsavi- 
muose ir tų "sutarčių" daryme, tai 

galn-gale pasirodytų taip, kad lie- 
tuviai arba ir lenkai "sutartų" jei- 
ti j Vokietijos viešpatiją]. 

Gali sumažinti kariumenę Lietu- 

voj. 
Jeigu militariškas padėjimas 

leistų, lai Centralinės Viešpatijos 
mėgintų sumažinti užimtuose -kraš- 
tuose savo kariumenes skaitlių iki 
tokio laipsnio, koks yra reikalin- 
gas palaikymui tvarkos ir užganė 
(lininiui techniškų (?) šalies rei- 
kalavimų. Gal but. sako tasai pra- 
nešimas, butų mėginama įvesti tau- 

tinę žandarmeriją [t, y. lietuvišką 
Lietuvoje, o lenkišką Lenkijoj ka- 
riškąją policiją tvarkos palaiky- 
mui 1. • 

Kaslii>k gi sugrąžinimo j jų na- 

mus civilistų, kurie buvo ištremt'. 
Vokietijon, tai anot šito praneši- 
mo, šisai klausinius gali buti svar- 

stomas laikas nuo laito prielan- 
kioj formoj, bet turėtų Imti 
pavestas tam tikrai komisijai, nes 

politišku žvilgsniu šitas klausimas 
r.ėra, svarbus. 

Keturi klausimai. 
Ant galo oficialis vokiečių pra- 

nešimas padaro abelną sutrauką 
tų klausinių, kuriuos reikia Lietu- 
vių Brastos derybose išrišti ir ant 

kurių iiki šiolei nenusitaikinta. 
Esą jeigu jau prileisti, kad Ru- 

sų respublika turi teisę ir parei- 
gas kasi i ilk teritorijų, kurias už- 
Emė Centralinės viešpatijos laike 

rusiško itiuperišiko režimo [tėmyk, 
kalbama tiktai apie Rusijos teri- 

torijas, užimtas laike šios karės, 
o ne apie Prūsų Lietuvą arba vo- 

kišką Lenkiją], tai esą tkįlą šie 

keturi klausiniai, kuriuos reiki 

stengtis išrišti: 
i.—Kaip didelius plotus (lx't, 

žinoma, tik Rusijai pirmiaus pri- 
gulėjusius) turi tasai savi-apsi- 

sprendimas apimti; 
2.—-Kokiu politišku budu tasai 

savi-apsisprendimas turi apsireik- 
šti. 

3.—Koksai režimas (valdymas) 
turi buti užimtuose kraštuose lai- 
ke šitų politiškų permainų darymo, 
ir 

4).—'Kokioj formoj žmonių no- 

ras turi buti apreiškiamas. 

True translntion filcd with tlic nostmaster 
at Chicago, 111., on 16th day ol January, 
1918, as rccjiiested by Ihe^ act of Octobcr 6, 
1017. 

TROCKIS SUGRĮŽO PETRO- 
GRADĄ N. 

Kopenhagen, Sausio 21 d. — 

Bolševikų (uirubežio ministerisi 
Trockis prieš išvažiavimą iš Liet.' 
Brastos, anot tclegramo iš Berli-: 

110, pranešė Dr. von Kuehlrnan'ui, 
vokiškam užrubežio ministeriui. | 
kad jis grižta Petrogradan ant 

sąvaitCs laiko, idant išduoti ra- 

portų darbininkų, ir'kareivių kon- 

gresui. Salkoma, jog jis pasa- 
kęs, kad jo išvažiavimas iš Lie- 

Lu'vių Brastos nereiškia, jog tai- 

kos derybos yra pertrauktos; jos 
bus esą vedamos ir laike jo pasi- 
šalinimo. 

Iš Londono pranešama, kad po- 
lititikos derybos Lietuvių Brastoj 1 

tapo pertrauktos iki sausio 29 

d., o ekonominė komisija veda 
savo posėdžius tol i a<us. Prie jo- 
kio geresnio susipratimo kaslin'k 
Lietuvos, Lenkijos ir Kuršo ilki 
šiolei neprieita. 

NUSKANDINO DIDELĮ 
LAIVĄ. 

Londonas, sausio 20 d. — Lai- 
ke jurių mūšio, Įvykusio pereitą 
nedėldienj tarp Britiškų ir Tluir- 
Ikiiškų laivynų prie įėjimo į Dar- 
danelių siaurumą, turkų skraiduo- 
lis Midullu, pirmiaus buvusis vo- 
kišku skraiduoliu Brcslau, tapo 
nuskandintas, o kitas turku 
skraiduolis Sultan Selini., 
(pirmiaus vokiškas skraiduolis 
Goeben), tapo užvarytas ant 
kranto seklumos, kur jį atakuoja 
anglų orlaiviai. Anglai nustojo 
tik dviejų mažų monitorų: Rag-| 
lan ir M-28 [monitorais vadinasi 
maži Jai vėliai, galintieji plaukio- 
ti seklumose]. 

Sultan iŠ e 1 i 11 yra milžiniš- 
kas skraiduolis 23,000 tonų di- 
dumo; Midullu yra 4,550 tonų 
didumo. Abudu yra vokiški lai- 
vai, pračioj pradžioj karės pa- 
bėgusie iš Yiduržeminių jurių j 
Konstantinopoli ir priėnmsiejil 
turkų vėliavą. I 
) 

True iranslation filt c! viih tlie postmaster at C'liicago, 111., on 23rd day of Taiiuary, 1°!P. as rctĮuired by ihc act of October 6. 1917. 

BOLŠEVIKAI PASIUNTĖ UL- 
TIMATUMĄ RUMUNIJAI- 
Petrogradas, sausio 17 d. — 

Bolševikų valdžia vaikar išsiuntė 
Rumunijai ultimatumą, kuriame 
girąsina 'kaiės apskelbimu, jeigu 
Rumunija į 24 val'andas nepaliuo- 
suos rusiškų aficierų, suareštuo- 
tų Rumunijoj. Rusų ultimatu- 
me, tarp kitiko, pasakyta sekau-! 
čia i: 

"Mums pranešta, kad rumunai 
apsupo ir nuginklavo 194-tą ir 
49-tą nnsiškus pulkus *Tr suareš- 
tavo komitetą 195-to pulko, taip 
pat ir esančius ten svečiuose 
austrų aficierus. 

"Jeigu šitie asmenis nebus pa- 
rtiuosuoti iir jeigtir prasikaltusio 
tame nebus nubausti i 24 valan- 
das, tai męs skaitysime ryšius 
pertrauktais ir padarysime ener- 

giškiausius karisfo:vs žingsnius." 
Constantine Diamandi, Rumu- 

nijos ministeris, kuris buvo su- 

areštuotas sulyg bolševikų ly- 
derių paliepimo pereitą nedėldie- 
ni. tapo paliuosuotas utarnin'ke, 
Ikuomct atstovai visų talkinin'kų 
ir neutralių šalių griežtai už- 
protestavo ■prieš laužymą dip- 
lomatišku papročių, (kurie už- 
tikrina svetimų šalių atstovams 

asmenišką nepaliečiamyb*;. 

Truc translation filed \vith tlie po<tmastrr 
nt Cliicaso, 111., on 23id day of January, 
19 IR, a* recĮuired by tlic act of Octobcr 6, 
1917. 

LENINAS LIEPĖ AREŠTUO- 
TI RUMUNIJOS KARALIŲ. 

Petrogradas, sausio 17 d. — 

Bolševikų premieras Leninas šią- 
dien pasirašė ant paliepimo areš- 
tuoti Rumunijos karalių Ferdinan- 
dą, kuri manoma pargabenti iš 

Jassų, Rumunijoj ir uždaryti šv. 
Petro ir Povylo tvirtovėj Petro- 
grade. 

Paliepime smulkiai aprašoma, 
kaip areštavimas privalo būti at- 
liktas ir kokiu btidu karalius pri- 
vv.lo buti saugojamas. Bolševikai 
tikį. kad jie turi užtektinai kariu- 
nienės ant Rumunijos fronto Šio 
paliepimo išpildymui. 

Vakariniai Petrogrado laikraš- 
čiai praneša, kad svarbiausia prie- 
žastim šito krizio tarp bolševikų 
ir Rumunijos yra tas, kad rumu- 

nai areštavo austrų aficierus, ku- 
rie mėgino pereiti per rumunų 
linijas, eidami į rusų frontą su 

tikslu broliautis su rusų kareiviais 
Rumunai tvirtina, 'kad šitie au- 

strų aficierai sulaužė mušiu per- 

[traukos suk ii-danii per tufas 
dalis fronto. Apie suareštavimą 
austrų aficieijų tuojaus pranešta 
i Lietuvių Brastą. 

Delegatai j SteigianYajį Susiva- 
žiavimą, šiądien atvykusie Petro- 
gradan iš l'krajinos, praneša, kad 
Ukrajinos Rada siunčia karitime- 
nę liukui Poltavos, kuri yra užim- 
ti bolševikų kariumenės, ir kad 
mušis jau pasitaikė miesto apie- 
linkėse. 

True translation filcd \vlth llie postmaster at ChiouĮto. III., on 23r«l day of January, 1°I8, as rcf'uirctl by tlie act of October b, 1917. 

MĖGINO NUŠAUTI LENINĄ. 
Petrogr&das, sausio 17 d. — 

Pcireitą panedėlj vakare j auto- 

mobilių, ikuriuom važiavo .Vijo- 
kli Leninas, bolševikų premie- 
ras, lapo paleista keturi šūviai. 
Premiero Lenino jie neužgavo. 

Pasikėsinimas ant premiero Le- 
nino gyvasties buvo padarytas 
tuojaus prie svetainės, kurioj 
jis laikė prakalbą 8.000 "Rau- 
donosios Gvardijos'' narių, vy- 
kstančių j frontą. Kuomet Le- 
nino automobilius važiavo per 
miinią, keturi kivįai žybtelėjo 
tamsumoj. 

Viena kulka prašvilpė tik ke- 
liais coliais m u o Lenino, o kita 
Įstrigo rankon Švedų socialisto, 
važiavusio su Leninu. Daug 
areštų padaryta. 

Truc transhtion filed with tlie postraastcr 
at Oiicago, 111., on J.'rd day ot Jantiarv, !nl8, as ciuircd by tht* act of Octobcr 6, 1917. 

* 

BUVUSIS FRANCUZIJOS 
PREMIERAS — IŠDAVIKAS. 

WashingtonJ D. C., saiitsio *7 
d. — Ameri'kos Valstijos Depar- 
tamentas vakar paskelbė kopijas 
pagautii telegramų, siustų buvu- 
sio šioj šalyj vokiečių ambasa- 
doriaus vou Berustorf j Berlitia. 
Telegramai parodo, kad buvusis 
Prancūzijos, premieras Caillaux! 
turėjo sus-vnešinvus su vokiškais 
agentais Argentinoj 1915 metais. 

Pirmas Von Berrstorfo tele- 
gramas parodo labai blogu 
Caillaux'o atsiliepimus apie Pran- 
cūzijos prezidentą ir valdžią ir 
persergsti, kad Vokietijos laik- 
raščiai aiegirtų perdaug Cail- 
laux'o, kad tuomet nesukeltų 
Prancūzijoj ant jo nužiurėjimo. 

Kitame telegrame von Berns- 
torf praneša Berlinui, kada ir 
ant kokio laivo Callaux išvažiuoja 
ir pataria vokiečiams manda- į 
giai apsieiti su Caillaux, jeigu 
laivas butų (pagautas. Laivą 
■norėta pagauti, nes jo kapitonas 
vežė svarbius dokumentus. 

Pagalio*; apskelbta taipgi slap- 
tas vokiečių valdžios paliepimas 
Vokietijos laikraščiams, 1915 
metuose, neminėti nei vardo pre- 
miero Caillaux'o "dėlei politiš- 
kų išrofcavimų". 

Suvienytos Valstijos perdavė 
šituos pagautus telegramus Pran- 
cūzijos valdžiai, kuri liepė bu- 
vusi .premierą suareštuoti ir ati- 
duoti teisman. Caillaux dabar 
yra kaltinamas Šalies išdavystėje. 

1915 metais Calla'ivx su kokiais, 
tai reikalais buvo. Buenos Airese, | 
Argentinoj, ir čia matomai su-! 
ėjo su vdkis'kais agentais, kurie' 
per von. Bernstorfą \\'ashingvonc, j 
pasiuntė žinias Berlynan. 

Pagautų ir apskelbtų von Bern-i 
storfo telegiranfii turinys vra se- 

kantis : 

"Buenos Aires telegrafavo 
sekančiai: "Caillaux apleido Bu- 
enos Arrcsą po trumpo atsilan- 
kymo ir važiuoja tiesiog Fran- 
euzijom-, matomai iš priežasties 
— | čia vardo negalėta išversti 
iš paslapto k o d o] skan- j 
dalo, (kurį jis skaito ypatiškuj 
ant jo užsipuolimu. Jis kalba j 
su paniekinimu- apie [Francu-! 
zijos] prezidentą ir visą Frau-Į 
ouzijos valdžią, išskyrus Brian-j 
d'iį [Taipgi buvusį prcmieią- 
socialistą]'. 

Į "Jis permatąs Anglijos poli- 
tiką tpuikiai. Jis nesitiki, tkad 
Prancūzija butų visai nuversta 
Ifapgalėta]. Karėje jis mato 
Anglijos (kovą už savo buvimą. 

"Nors jis daug kalbėjo apie 
\Vi-lhe!msfrrassc "mediskreciją 

*ir gremėzdišką politiką" ir sa- 

1 kė, tikįs į vokiečių žiaurumus, 
vienok pamatiniai jis vargiai 
perkeis'savo .politišką orienta- 
ciją. 

[\Vilhclmstrasse yra gatvė 
Berlinc, prie leurios randasi Vo- 
kietijos užrubeižo ministerija, 
todėl tuom vardu tanikiai va- 
dinama Vokietijos užrubeži- 
nčs politikos ofisas]. 

" Caillaux noriai priimdinė- 
ja niuo manęs netiesioginius 
mandagumtus, bet pabriežė, kad 
jis. turi buti Caio'labjausiai at- 
sargus, nes Prancūzijos val- 

džia, sakė jis daboja jį net ir 
čia. 

"Jis persergsti mus, kad mū- 

sų laikraščiai, ypatingai N e u e 

F r c i e P r c s s e, perdaiug ne- 

girtų jo. ir iš kitos pusės iš- 
reiškė norą, kad Viduržemimių 
jucių ir .M a rok k o sutartįs butų 
priešingai (kritikuojamos. 

".Nlusų pagyrimai avžkenkia 
jo pozicijai Prancūzijoj. Cail- 
laux'o priėmimas čia buvo šal- 
tas. Jo raportas apie Brazili- 
ją neturi nieko naujo. Sugrį- 
žęsFrancuzijon, jis apsigyvens 
savo locnam distri'kte. Jis "bi- 
josi Paryžiaus i»r Jaures'o li- 
kimo [Jaares tapo nušautas pa- 
čioj pradžioj 'karės]." 

B c r -i s t o r f f. 

Kitas telegramas, kurį von 

Bernstorff pasiuntė Berliman iš 
Havanos, Kuboje yra sekantis: 

Tol, Rio de Janeiro, telegra- 
fuoja, kad laivas A r a g u a y a 

•išplaukė i> Buenos Aires sausio 
30 d. Kapitonas vežasi svar- 
bius popierus. Pagavimas la- 
bai geistinas. 
Caillaux yra ant laivo. Atsi- 
tikime, "jeigu laivas butu pa- 
gautas, su Caillaux privaloma 

mandagiai ap>ieti. Ar galite 
duoti žinią musų skraiduo- 

liams. B e r 11 s t o r f f". j 

Vokiško cenzoriaus pasaky- 
mas, duotas Vokietijos laikraš- 
čiams, birželio 16 d. 1915 metų 
yra sekantis: 

" Dėlei politiškų priežasčių 
būtinai prašoma, kad nieko ne- 

būtų rašoma apie buvusį Pran- 
cūzijos premierą Caillaux ir 
kad jo vardas nebūtų minėtas, 
nežiūrint bile kokių aplinky- 
bių''. 

IŠDAVIKAS NORĖJO PADA- 
RYTI TAIKĄ. 

Paryčius, sausio 17 d. — Be- 
vieliais tclegnmas iš Rymo pra- 
neša, kai Ita'Hjoj, stiprioj volto], 
kuri buvo pasamdyta ant Cail- 
laux'o žmonos mergiško vardo 
vienam banke, atrasta dokumen- 
tai, kurie parodo, jog Caillaux 
lanavo pasilikti diktatorium, 

jeigu ji vėl išrinktų Francuzijos 
>remieiu ir plianavo suareštuoti 
Prancūzijos prezidentą Poineare, 
jremierą Briandą ir kitus vadus. 
Caillaurc taipgi, sakoma, pliana- 
vo išvaikyti deputatų butą. Gen. 
Sarrail turėjo būti paskirtas vy- 
riausiu vadu Prancūziškų armijų, 
su'lyg plianų, atrastų Ryme. Du 

carcivių pulkai, surinkti Kor- 
sikoj. turėjo buti atgabenti Pary- 
žiun po vadovyste dviejų gene- 
rolų, CaiNaux'o draugų. 

Tuomet taikos klausimą Cail- 
aux plianavo paduoti referendu- 
110 nubalsavinnti. 

Apart Caillaux'o suareštuota ir 
<eletas deputatų ^tautos atsto- 

vų"), kurie taip pat, kaip tvirti- 
įama, turėjo ryšių su vokiškais 
šnipais ir prigulėjo prie to. bjau- 
raus suokalbio parduoti Francu- 

sijį it talkininkus v (Riečiams. 



Tmr tranjlatlon filcd with the postmaster 
"Sic»Ki->, UI., on Ifith flay of January, 

re<i«irc<l by tlw aci oi October b, 

DIDELIS STREIKAS 

AUSTRIJOJ. 
aLondonas, Sausio 20 d. — Pra- 

sidėjo a beina.s streikas Austri- 

joj, sulyg K x c h a n g c T e 1 c- 

g r a p h Comp§ny pranešimo, 
gauto iš Paryžiaus. Sakoma, 
100,000 darbininku metė darbą 
•Viennos mieste ir Ncustadt'c ir 
visos "kariškų reikmenų dirbtuvės 
užsidarė. 

Sakoma, kacj streikas yra prieš- 
vokiškos pakraipos ir visas ju- 
dėjimas yra ne tik ekonomiškas, 
bet ir politiškas ir yra nukreip- 
tas linkui taikos reikalavimo. 

Sakoma, 'kad viešos demon- 

strancijos atsibus daugely j vietų 
ir laike jų smergta Vokietija už 

tai, kad ji mėginanti priversti 
Austriją toliaus kariauti. 

Tr»e transUtion filetl with the po*tm«iter 
at Chic.igo, III., on 16th day oi January, 
1918, a> rcnnestcd by the act of Octobcr 6, 
1917. 

NAUJA MASINA KAPOS PO 

500 GALVŲ ANT SYKIO. 
Londonas, Sarusio 5 d. — [Ko- 

respondencija]. Moderniškas mo- 

kslas atėjo pagelbon -bolševikams, 
jeigu jie nutartų sekti pavyzdį 
•franeuzų revoliucijos ir j steigtų 
gilijotiną. Tūlas inžinierius var- 

du BJuchin padavė "žmonių ko- 

'misijonieriams" (bolševikų mi- 

nisteriams] modelį naujos golijo- 
tinos, kiuri yra operuojama elek- 
triką ir gali nukirsti 500 galvų 
vienu sykiu. 

Tru« tranilation filed with tbc postmaster 
at Ohicago, III., on Ifttli day of Jaruury, 
1918, at r«nicsted bv ihe act of Ociober 6, 
1917. 

UKRANIEČIAI SUSITAIKĖ 
SU VOKIEČIAIS. 

Amsterdamas, sausio 21 d. — 

Stflyg .pranešimo iš Lietuviu Bra- 
stos derybos tarp Centralinių 
Viešpatijų ir Ukrajinos "žmonių 
respublikos" užsibaigė sutikimu 

padaryti taikq ir užbaigti karę 
tarp C*, n tralinių Viešpatijų iri 

Ukrajinos.* 

IS AMERIKOS. 
DAUG MAISTO SUNAI- 

KINTA. 

New York. Didelis namas, ku- 
riame buvo sukrauta $500,000 
vertės maiste, užsidegė ir viskas 
sunaikinta. Salkoma, buk gaisras 
įkilo nuo plumberio pečiuko, vie- 
nok tikrai nežinoma. L'gnegesiam 
buvo sunkus darbas liepsnas kon- 
troliuoti. 

DU UŽMUŠTI. 

Mineola, N. Y. Tu>las Ilarold 
P.lakelev, prityięs aviatorius ir jo 
mašinistas Ed. Higgins, tapo už- 

mušti, kuomet orlaivis, kuriame 
jie lakiojo, krito žemėn nuo 200 

pėdų augštumos. 

NAUJA LAISVĖS PASKOLA. 

Warhington. Iždo sekretorius 
VVilliam McAddo praneša, kad 
jau rengiamasi prie išleidimo Tre- 
čios Laisvės Paskolos, kurios su- 

ma, manotha,, sieks $10,000,000,000. 
Uondrfai, sakoma, bus išieisti prieš 
liepos 1 d, š. m. 

f VIESTO KANA NUSTATY- 
TA. 

Washington, D. C. Sviesto 
kuiną nustatytu ant 45/jC. iki va- 

sario i d. Chicagoje. Po tam kas 
15 dienų bus keliama po cento 

Nevv Yorke kain'a nustatyta ant 

47c. 

DU KŪDIKIAI UŽTROŠKO. 
Boston, Mass- Dvi mažos mer- 

Igaitės, lt gers Katerima ir Adeli- 
sie Avassa, tapo motinos rastos 
■užtroškusios skrynioj. Bežaisda- 
ma? stuboj, jos įlipo j skrinią 
ir užsidarė, o paskui negalėjo 
atidaryti. 

PENKIOMS DIENOMS UŽDA- 
RYTOS DIRBTUVĖS. 

Washington, D. C. Idant ap- 
saugojus šalį nuo blogų pasefkmių 
dėdei anglies trukumo, Suvienytų 
Valstijų anglies administrato- 
rius Dr. Garfield apreiškė, kad 
dirbtuvės turi būti uždarytos per 
ipenkias dienas niuo sausio 18 
iki 22 d. Po tam turi buti už- 
darytos kidkvieną panedėli iki 
kęyo 25 d. 1918 m. 

Bus leista turėti šiltinu tik 
reikalingiausiose vietose. 

Išpradzių manyta neleisti te- 

atruose naudot anglis, bet at- 

sižvelgiant į tai, kad žmonės (ne- 

turės kiii'r eiti, l>us leista turėti 
šilumą. Karčiamose nebus leista 
turėti 'šilumos. 

Tikimasi, kad vienoj Illmois 
valstijoj bus apie 1,500,000 ne- 

dirbančiu žmoių, o algų nustoja- 
ma apie $4,500,00 kiekviena ne- 

dirbamą dieną. 

ROOSEVELTO ŠALININKAI 
RENGIASI PREZIDENTIŠ- 

KIEMS RINKIMAMS. 
Washington, D. C. Kampanija 

pastatymui Roosevelto kandidatu 
i prezidentus 1920 metuose jau 
prasidėjo. Jo šalininkai jau bu- 
vo \Vashingtone, o dabar jisai 
uats tenai nukeliavęs. Rcpub- 
Iikonų partijos šulai mano, kad 
tiktai vienas Rooseveltas gali 
suvienyti respublikonus. 

"SAUSIEJI" LAIMĖJO. 
Austin, Texas. "Sausieji" lai- 

mėjo miestą Austin, valstijos 
sostinę, 102 balsų dauguma. La- 
bai mažai žmonių balsavo. 

NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
KELIO. 

Omaha, Neb. Dvi ypatos tapo 
užmuštos ir penkiolika sunkiai 
sužeista, kuomet geležinkelio va- 

gonas, pasiliuosavo mio traukinio 
ir susidaužė su gatvekariu pilnu 
žmonių. 

SUŠALO PRIE KAPO. 
Utica, N. Y- Kūnas tulo 

Christopher Magra, 72 metu am- 

žiaus, rastas sušailęs prie kapo 
savo moters. Jo moteris nese- 

nai mirė, ir jis labai jos apgai- 
lestavo. 

PUOLĖ 280 PĖDŲ. 
Johnson City, 111. Tūlas Slier- 

man Dovvell, 19 metij amž:aus, 
krįto 280 pėdų, j naują Johnson 
City Col Co. šaftą ir ant vietos 
užsimušė. Bedirbant prie olevato-j 
riaus šmotas medžio nukrito j 
elevatorių. Jisai dirbo savo tėvui, 
kuris yra kontraktorium. 

UŽ PRIVERSTINĄ KAREI- į 
VIAVIMĄ. 

Washington, D. C. Suvienytų 
Valstijų AugšČiaitrsias Teismas. 

(Supreme Court) remia privers- 
tino kareiviavimo teisę. Teismas 
nusprendė, kad d irta m a reikala- 

vimų prieš tiesą buvo daugiau 
svajonėmis, negu tikru dalyku, 
ir ikad Kongresas, duodamas tie-i 
są apšaukti karę, U10 pačiu da- 
vė galę priversti piliečius su- 

teikti militarišką pagelbą namie 
ir svetimose šalyse. 

REIKALE ŠVIESOS SUČĖ- 
DIJIMO. 

Washington, D. C. Dienos 
šviesos taupinimo filius, kurj 
senatas užgyrėv bus svarstomas I 

žemesniame bute, Ikaip tik <la- 

bartiniai geležinkelių ir kiti kė- 

Mumai bus prašalinti. Biliuje] 
patariama pastumėti laikro- 
džius viena valanda pirmyn visoj 
šalyj nuo paskutinio nedėldienio 

.balandžio mėnesyje iki paskutiniam 
nedėldieniui rugsėjo. 

IM MIGRACIJOS SKAITLI- 
NĖS. 

Washnigton, D. C. Spaliu mė- 

nesyje 13.673 ateimiai tapo įleisti 
j ši«i šalį, srnlyg immigracijos 
Departamento raporto. 

Spalių mėnesyje, 1^16 metais, 
pribuvo 44,062; Skalių mėne- 

syje 1915 m. pribuvo 31,215; 
.spaliu mėn. 1914 m. pribuvo 
45.241. 

Iš atvyleirsių pereitu spalių 
mėn. dauguma iš Italijos, mes bu- 
vo f,241. Iš Austrijos, Bulgari- 
jos, Selrbijos, Montenegro ir Ru- 
munijos atvyko išviso 10. Prieš 
kare iš visu "kraštų įplaukdavo 
tūkstančiais. 

I Atvykusių buvo pagal amatus.- 

958 paprasti darbininkai, 270 pa- 
prasti ūkių darbininkai, ir 134 
ukimnkai. Nevv York valstija 
i} atvykusių apturėjo 1,217 ;Michi- 
gan — 546; Massacbirsetts — 

446; Penosilvanija — 321; Ka- 
hifanni? — 259. Valstijos Ar- 
kansas, Kentucky ir Oklahoma 

apturėjo po vieną; Alabama.l 
Mississippi ir So. Carolina p«J 

'du; Georgia —3. 

DIDELI AUTOMOBILIAI 
PAGELBSTI. 

Washington, D. C. Karės De- 

partamentas pranešė apie pasek- 
mingą (kelionę motorinių vežimų 
nuo Detroit iki Atlamtilko mostų. 
Prirengimai padaryti keliavimui 
tokiu bitdu ateityje. Kiekvienas 
vežimas vežė po du tonus įvai- 
raus tavoro. 

PRITARIA PENSIJŲ MOKĖ- 
JIMUI. 

Washington, D. C. Kadangi 
kongresas vis perleidžia bilius, 
s ui y g kurių va'ldžios tairnautojai 
gautų pensiją, tai (už 10 metų, 
manoma, 'bus didelis darbo geru- 
mo nupuolimas dėlei senatvės, 
sulyg Direktoriaus Rogers me- 

tinio raporto. 
Dabartiniu laiku darbas yra 

tinkamai atliekamas, kadangi tik 
27 darbiminlkai, arba 5%, yra su- 

virs 65 metų amžiaiįvs: Bet 181 
darbininkas, arba 32% yra virš 
50 metų amžiaus, o (praslinkus 
10 ar 15 metų, bus visai kitas 
dalykas. 

'^NEBUČIUOTA JAUNAVE- 
DĖ" NORI PAŠILIŲOSUOTI. 

Detroit, Mich. "Nebučiuota 
nuotaka" nori pasili/uosuoti nuo, 
savo vyro, kuris, kaip ji sako; 
"yra šaltas kaip ledas". P-ia 
Mabel Seltzer sako. buk jos vy- 
ras nenorįs ją bučiuoti, o vieton 
to. liepia jai skaityti grelciikai 
ir kontroliuoti 'os "meilaujanti 
pobūdį. 

(S DARBO LAUKO. 
\ 

ATGABENS 50,000' DARBI- 

NINKŲ Iš PORTO RICO. 

Washington, D. C- Padaryta 
visi plianai pargabenimui j Suv. 
Valstijas 50,000 paprastų dar- 

bininkų iš Porto Rico. Jie da- 
pildvs vietas ukėse rr prie ge- 
ležinlkellių. 

UNIJISTŲ SUSIVAŽIAVIMAS. 
San Antonio, Texas. Sausio 

18 d. čia atsibuvo Tcxas Valsti- 

jos darbininkų seimas. 

LIEJĖJAMS PAKELIA AL- 
GAS. 

Chattanooga, Tenn. Mascot 
Stove Manufacturiing Co., pakėlė 
algas organizuotiems geležies lie- 
jikams 25^ Ši kompanija vi- 

suomet savo darbininkus užga- 
nėdina. 

SPAUSTUVNINKAMS PAKE- 
LIA ALGAS. 

New Orleans, La. Spaustuvių 
(Presman) unija išdirbo savo 

naują algų skale, sulyg ikt mos 

dabar darbininkams bus moka- 
ma sekančiai: formaliam $25; 
didžiųjų mašinų presmonams $21; 
mažesnių ma inų presmonams 
$18; didžiųjų mašinų leidėjams 
S 16.50 j savaitę. 

DARBDAVĮ NUBAUDĖ $500. 

^ew York, N. Y. Komite- 
tas is darbininkų ir darbdavių 
atstovų laikytoj konferencijoj 
nubaudė firmą. Weckstein & S011 
$500 už nuolatinį laužymą sutar- 

ties, padarytos su darbininkais. 
Pirmsėdis šios komisijos, Dr. 

Magnes, k^tris atstovauja darb- 
davius, .sutiko, kad reikia imtis 
griežtu priemonių šio dalyko iš- 
vengimui. Komisija vėliaus nu- 

tarsianti, ką su tais $500 daryti. 

CIGARŲ DIRBĖJAI GRIŽO 
DARBAN. 

San Juan, Porto Rico. Pen- 
kiolika tūkstančių cigaru dirbė- 
ju sugrįžo prie darbo j 19 fabri- 
ku forto. Rican-American Tobac- 
co Co. Tuomi užsibaigė di- 
džiausis streikas, kuomet nors 

cigaru dirbtuvėj buvęs šioje 
saloje. Sutartis ipadaryta vie- 
nam metui, su išlyga, kad gali 
but atnaujinta dar 3 metams. 

Algos pakeltos!^ (.50 są vaite j. 

LAIVU DARBININKAMS 
PAKELIA ALGAS. 

Wilmington, Del- Ilarlan & 
Hollingsuorth Corporation, laivų 
dirbėjai, įpriėmė algų ikliasifika- 
ciją Philadelpliijos laiv>"no' dirb- 
tuvių. V/, viršlaikį bus mokrma 
laikas ir pusė, dvigubai už ne- 

dėldietiius ir po vidurnakčio 

PRANAŠAUJA PERĖMIMĄ 
KASYKLŲ. 

.n n 

Indianapolis, Ind- 'Angliaka- 
sių žurnalas United Mine Work- 
crs saiko: 

U 

"Balandžio i d. yra galimybė, 
kad Suvienytu Valstijų valdžia 

Iperitus vj^ą aįuglin išlaidą visa- 
me kraštf ir, pati nuo iškaslmo 
iki įpristajtyiŲ^ pirkėjams visą 
reikalą prižiūrės. Šitas žingsnis 
gali privesti prie to, kad pati 
valdžia jas operuos". 

ŽEMOS ALGOS KNYGYNUO- 
SE. 

New York N. Y. Laike savo 

susirinkimo, 'knygynu darbinin- 
kai praneši* apie savo žemas 
algas. Darbininkai, dirbdami kai- 
po pagalbininkai, gauma $40.00 
mėnesiui ir kartais turi laukti 
kelis metus, kol gauna pakėlimą 

| algos. 

PRIEŠINGI 9 VALANDŲ 
DIENAI. 

Hazelton, Pa. Daugelis ka- 
syklų savininkų susivienijo su 

darbininkais, pasipriešinimui no- 

rintiems sugrąžinti 9 valandų 
darbo dieną vietoj 8 vai. 

Jr darbdaviai ir darbininkai sa- 

ko, buk kasyklos ir dabartiniu 
laiku neišdirba pilnų valandų 
.dėlei stolkos karų ir kitų reika- 
1 lingu daiktų. 

MOTERS PERILGAI DIRBA. 

Tacoma, Wash. Valstijos lc- 
gislaturos komisijanierius Young 
tyrinėja raportus apie .peržengimą 
moterių 8 valandų darbo dienos. 
Sakoma, buk moters, dirbančios 
Chieago,_Milw<pkcc & St. Paul 
geležinkelio dirbtuvėse, dirba 
daugiau n*gu aštuonias valandas. 

MIESTO DARBININKAMS 
PAKELIA ALGAS. 

Duluth, Minn. Miesto virši- 
ninkai pakėlė algas paprastų dar- 
bininkų nuo 3/ iki 40 centų į va- 

landą. Amatnimkų algos pakel- 
tos nuo iki 42c. j valandą. 

TELEGRAFISTAMS PAKE- 
LIA ALGAS. 

Baltimore, M. D. Tarpinin- 
kas suteilkė Baltimore & OhiO| geležinkelio telegrafistams 10% j 
algų pakėlimą ir mokėti už nedėl- 
dienius. Šita, permaina paliečia 
2,000 darbininkų. Kiti nesusi- 
pratimai tapo prašalinti s-u pa- 
gelba Fcderalio Departamento 
atstovų. 

TELEFONISTĖ LAIMĖJO. \ 
f[ Boston, Mass. Suorgani- 

zuotos telefonistės gavo nuo $1. 
;ki $2. daugiau sąvaitei. Jų pir- 
mas pareikalavimas algų tapo at- 
mestas, bet kuomet dauguma bal- 
sų nutarta streikuoti, kompanija 
sutiko taikytis. 

Forest Smith, Ark. Telefo- 
nisčių streikas, kiuris prasidėjo 
pereito rugsėjo mėn., kuomet 
'kompanija atsisakė pripažinti 
uniją, tapo tinkamai užbaigtas. 
Algos bus padidintos, o darbinin- 
kų sąlygos bus pagerintos. 

MERGINOS STREIKUOJA. 
i Hartford, Conn. Apie ioo mer- 

ginu, dirbusiu prie Royal Type- 
juritęr Co., alcido savo darbus, 
kuomet kompanija atsisakė mo- 

kėti 25c. daugiau j dieną. 

| 
~ 

DARBININKAI ORGANIZUO- 
JASI. 

Jacksonvitle, iha. Darbininkai 
Florida Eašt Coast Railroad kom- 

panijos pradėjo organizuotis, l'ni- 
>u '.. ., jen meina: ma.snuslai, katilu 

dirbėjai, 'kalviai' ir kiti. 
i" 

POPIEROS DIRBĖJAI STREI- 

KĄ UŽBAIGĖ. 

Orange, TėJtns. Trijų mėne- 

sių streikas darbininkų Yello\v 
Pine Paper M j lis Co. tapo už- 

baigtas. Darbininkams užtiikrin- 
ia geresnės sąlygos. 

Fa'rmont, W. Va. F,xip!iozija 
iionongahelo Pmvder Co. dirb.u- 

| -ėj ivzmušė 3 darbininkus, o vie- 
ną sužeidė. 

1$ VISUS. 

|| Prancūziškas senatas, pradės 
bylą Louis j. Malvy, apkaltinto 
išdavystėje. Malvy buvo vidu- 
riniu reikalu ministeris. 

% 
V 

|] Arpad E, vou Dilmont, (prieš 
kurį buvo daug užmetimų, už ke- 
liu dienu bus deportuotas j Austri- 
ją. Jisai per kiek laiko sėdėjo 
\Vlieaton, 111. kalėjime. 

Į || Dr. Aimuro Sato, Japonijos 
ambasadarius prie Suvienytų 
Valstijų, apleido <šią šalį ir grįž- 
ta namo, kur jį nesenai atšau- 
kė. 

|| Iš Pekin, C'hinijoj, prane- 
šama apie chtniečių užpuolimą 
Suv. Valstijų laivo Monacacy. 
Vienas jūreivis tapo užmušt'as 
ir du sužeisti. Manoma, kad tai 
atliko šiaurinės Chiivijos revoliu- 
cijom eiriai. 

jj Iš Madrido* Portugalijoj, pra- 
nešama, buk Malaga atsitiko riau- 
šės dėlei dirbtuvių uždarymo. Dvi 
moterjs tapo užmuštos ir daugeljs 
: įžeista. 

Manoma kad gen, Francieco 
Murgm'a, iš Chihuahua valstijos, 
vadovaus federaliais kareiviais 

prieš Manuel l'alaez Tampico alie- 

jaufe laukuose, Mexikc. 

|| Iš Amsterdamo laikraštis 
Westfalische Zeitung praneša, 'kad 
Prūsiškas žemesnis butas priėmė 
sumanymą pi ileisti moteris prie 
vietų kaip prie mokyklų, žmonių 
saugojimo ir kituose departamen- 
tuose, 

|| Iš Amsterdamo pranešama, 
kad "V okietijoj, nuo didelių sniegų 
prasidėjo užtvinimai. Tramvajų 
bėgiojimas sulaikytas, kadangi ne- 

galima gauti užtektinai žmonių 
nuvalymui sniego. 

|| Fengcheu, Chinijoj, platinasi 
epidemija panaši į plaučių užde- 

gimą. Daugfausiai išsiplėtojus 
Shan provincijoj, Chiniečiai, saiko- ( 
ma, būriais krinta negyvais gatvė- t 

Įj Iš Paryžiau* pranešama, buk 
francuziški socialistai prigelbsti 
vokiškam laikraščiui. Sakoma,1 
kad francuziški deputatai uždėjo j 
Limoges laikrašti su vokiškais pi-! 
mgais. 

| 
'1 

ĮĮ Iš Berlino, pranešama, buk 
25 vokiški -kareiviai, paleisti na- 

mo nuo fronto, prigėrė, o toks 

p'at skaitlius sunkiai sužeista, kuo- 
met trjs pasažiermiai laivai ap- 

virto ir nupuolė j upė Nahe. 

j Prūsiška ministerija perėmė į 
savo rankosna Singer ftlachine, 
Co. ir firmą William A. Der-j 
ridk. Abi ranadsi Berline. Pats 
Derrick dabar randasi Chicagoj. 
Jisai buvo vienas įžymesniu 
Amerikoniškos kolionijos narių. 

: 

ĮĮ Sir Eduard Carsom, minis- 
teris Anglijos kabinete, rezigna- 
vo nuo vietos. Sakoma, buk 

jisai tai padarė iš priežasties ne- 

susipratimų dėlei Airijos klau- 

simo. 

| Paryžiaus laikraščiuose skel- 
biama, buk Suvienytų Valstijų 
kariumenės vyriausias vadas, 
gen. Pershing, apsives su p-le 
Anita Patton iš San Marino. Cal.. 

|Į Iš Mexikos ateina žinios, 
)uk Francisco \ i 11 a, Mexikoniš- 
kas banditas, kenčia nnio sulaužy- 1 

tos kojos, jau 15 dienų. Ar*klys 
virto ant jo i rsulaužė ja koją. 
Kraujas užsinuodino ir manoma, 
kad reikės koją pjauti. 

j| lš Įuarez, Mexikoj, praneša- 
ma apie sukilimą -prieš valdžią 
Toltrca mieste. Susekta suokai- 

] 

1 -s Luis Gutierraz, kuris tapo su- 

irusias rinkimuose j gubjrnato-, 
hu Co'aliuila valstijos, ir Eulalej 

Gutierraz, — norėjusių nuverst1'' 

dabartinę valdžią. I'o suseki- 
irmi 45 žmonės tapo suareštuoti, o 

10 federalitj aficicriu tapo sušau- 
dyta. 

|| P- ^nešaana, buk Roterdamą 
apleido laivas Niemv Amsterdam, 
su 2,000 pasažierių, tarp kuriu 
randasi apie 30 amerikonu. IIol- 
landijos ministeris, paskirtas prie 
Suvienytų Valstijų, Augustus 
rhillips, t'aipgi keliauja tuo laivu. 
Laive vežama 3,000 skrynių bum- 

burų kvietkų ir 4,000 skrynių au- 

galų. Dėlei nežinomų priežasčių 
apie $2,000,000 vertės jvairaus t'a- 
voro palikta nekrauta j laivą. 

|į I.š Londono pranešama apie 
maisto riaušės miestuose Brigbton, 
Erith ir Kent. Mieste Erith 3,000 
darbininkų iš amunicijos dirbtuvės 
sudarė procesiją ir nuėjo j maisto 
komiteto ofisus, protestuodami 
prieš fai, kad jų moteris ir vaikai 
turi stovėti lauke, ir laukti mais- 
to, o nekurios tuščiomis rankomis 
turi grįžti namo. 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS IŠ DAR- 
BO LAUKO. 

Acme, Ky. šeši maitiicriai ta- 

po sunkiai sužeisti dujų cxplio- 
zijoj Acme By Products kompa- 
nijos kasyklose. 

* ♦ 

Pittston, Pa. Keturi vyrai nu- 

stojo gyvasties laike žemės jgriu- 
vimo kasyklose Pennsylvania 
Coal Co. 

* * 

Indiana Harbor, Ind. Keletas 
darbininkų, idrbusių karės, reik- 
menis, tapo sunkiai sužeisti lai- 
ke expliozijos Inland Steel Co. į 
dirbtuvėj. | 

LIETUVIAI AMEHiKOJ. 
IŠ NAUGATUCK IR UNION 

CITY, CONN. 

Kibo juodas debesys ant šio 
miestelio lietuviu dvasios. Kitų 
miestų 'lietuviai gali (pasigirti sa- 

vo darbais dėl savo taiutos klau- 
simo, o męs nieko. Žiūrėkit, (kas 
pas mus dedasi. 

Gruodžio 30 d., toi~ m. buvo 
parengtos prakafbos vietinės LSS. 
25 {kuopos. Taigi dabar pažiū- 
rėkime, kokios pasekmės buvo. 
Tema prakalbų buvo "Kas f>a- 
geryS darbininkų būvį, socializ- 
mas. ar krikščionybė". Kaip tik 1 

kalbėtojas pradėjo aiškinti apie 
socializmą ir krikščionybę, tai1 
mūsų organizuotu krikščio- 
nybės apgniėjai pradėjo rėkti:1 
'mums ncrciikia socialistų-bolševi- 
kų ir mums krikščionybės niekas 
neturi minėti". 

Taigi klausimas, kolki jus esa- 
te apgulėjai krikščionybės 1 Kur 
jusu darbai, prašom parodyti. 
Xieko negalite parodyti, ir jus 
draugai nieko daugiaiiv ineiinot. 
kaip tik smuklėje "pinaklj, seat 

liack ir pokerį". Ar su tuo ga- 
lima ką apginti. Kur ant lietu- 
viškos dirvoą jusu darbai, 'kiek 
:lėl I t u vos, savo tėvynės, esa- 

e paaukavę. Nieko. Gaila, .kad 
vadinatės Lietuvos sunais. Kad 
Lietuva negimdytu daugiau tokiu 
sunų, kurie negirdi verkiančios 
motinos balso ir ašarų. Kur Ka- 
ėdinės jusų aukos. 

Taigi geistina butų, kad tie 
Įrangai pasitaisytų, ant 1918 m. 

iėl savęs ir dėl visuomenės. 
Antra, pažiurėjus i musų mo- 

terių, Lietuvos Dukterų Drau- 
gystę. Giuodiio 31 d. 1917 m. 

/iršminėta draugystė iškėlė sau 

)olkylį iš draugystės iždo, taip 
žadinamą, sau vakarienę, užbai- 
giant senus metus, kad sekėsi 
';erai uždirbti praeitais laikais. 
Lietuvos dukteris, ar atkreipė- 
c atydą j savo tėvynę Lietuvą, 
eur" jus išaulklėjo. Jus šiądien ; 
}satc pertekliuje, o Lietuvai, sa- 

/o motimai, nei cento ant Ka- 
ėdų nesate paaukavusios. 

Taigi Lietuvos dukterjs, kitų 1 

mestų dukterjs dirba dėl tau* 1 
:os labo svikiu su vyrais, o jus 1 
lieko. Tos, kurios agitavo dėl 
:aip vadinamo "apsirijimo tba- 1 

iaus", buvo priešingos Lie- !i 
uviij Dienai, kaslink draugys- 
čių aukų. bet dėl "ap3irijimo ba-] 
i:ius" buvo agitatorkos gana ge- {> 
•os -nt ikito kapitalo. Dėl lai->- 1 
/ės sietuvos neprigulmybės nei 

f 
'cento, taigi ar negeriau vadintis 
ne cbukterims, jei neišgirsUte sa- 
vo motinos, Liettivos vaitojan- 
čios. 

Taipgi dar vienas šeimyniškas 
■pasielgimas, k u r begiriueklu'.i- 
jant vienam vyrui su buteliu mo- 

teris galvą pramušė vadinamu 
"pemoe". Už negražius žodžius, % 
kii'r moterė suareštavo ir ta mo- 
teris galvą pramušė. Už negra- 
žius žodžius moteris užmokėjo 
?3.oo bausmės. Reikia pažymėti, 
ka<l tas žmogus faipgi šiądien jo- 
'kių aukų neduoda ir aukoms yra 
priešingas. 

Nesulaukdamas iš šio miesto 
nieko, aš pasinčiu Kalėdų Die- 
dukui vienos dienos uždarbį. 

Drūtmedžio Draugas. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
SLA. kuopos nominacijų susi- 

rinkimas. Sausio ii d. Žvaigž* 
tirs svetainėje buvo Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje 14-tos kuopos 
susirinkimas, dėl notninavimo kan- 
didatu j Centro Valdybą. 

Susirinkimas buvo šaukiamas 
Cdumbia Teatro salėje, bet, nors 
svetainė buvo nusamdyta, savinin- 
kai atsisakė leisti susirinkimą lai- 
kyti. Mat prieš pat šį susirinki- 
mą savininko sumanyta pakelt nuo- 

mą už salę nuo $2.00 iki $5.00 už 
susirinkimą ir dėlto' svetainę at- 
sakė, sugrąžindamas iškalno įmo- 
kėtus už ją raudos pinigus. 

Prisėjtis tokiam nemaloniam at- 
sitikimui, reikėjo j ieškotis kitur 
svetainės. Susirinkimas tada per- 
kelta į Žvaigždės salę. Susirinki- 
me dalyvavo apie 70—80 SLA. 
narių. Cent. Yaldybon nominuota 
fc.e asmenįs pirmininku — Stasys 
Gegužis, dabartinis pirmininkas; 
■vice-pinnininku, nominuota Kas- 
tantas Jurgeliunas, "Ateities" ko- 
eperatyvės Bendrovės pirmininkas, 
i.. So. Bostono, Mass.; sekreto- 
rium—Y. Jokubynas, buvęs "Dir- 
a os" redaktorius, iš Cieveland, 
Oliio. Iždininku T. Paukštis, da- 
bartinis iždininkas. Šie visi r me- 
ni s beveik vienbalsiai nominuoti. 
Gi iždo globėjais nominuota K. 
Yarašitis, dabartinis, ir L. Baltru- 
l.onis iš Cieveland, Oliio. Dak- 
t ir u-"kvotė j u daugiausiai balsą 
gavo Dr. E. G. Klimas iš Philadel- 
pliia, Pa. Po Dr. Klimo balsų ma- 

žesnį skaitlių gavo Dr. Graičiunas 
ir dabartinis d-ras kvotėjas. 

Pažymėtina. kad dabartinis 
Centro sekretorius ir dabartinė vi- 
ce-pirmininkė, tik apie po porą 
■balsų gavo. Mat nariams jau įsi- 
pyko pirmojo politikavimas ir ne- 

sugebėjimas sutvarkyti "Tėvynės" 
administracijos. Organas per pra- 
eitą pusmetj l<as numeris vis buvo 
po dvi-tris savaites suvėluojamas. 
Musų kuopa buvo pasiuntus reir 
kalavimą, kad organas butu sten- 
giamasi laiku išleisti ir ką ant to— 

•pu si kol i oj o (?) sek *. ir visikas 
girdi vieną savaitę suserga "ex- 
presmonas" ką veža "Tėvynę" j 
pačtą (rcvlos tik vienos "expres- 
monas" lyg butu Xe\v Yorke, kad 
dėlto reiki;; laikraštis suvėlinti) 
kitą savaitę expeditcrius ant va- 

kacijų išvažiavo... Trečią savaitę 
raujas expeditorius... ir t.t. To- 
ki tai naivus pasiaiškinimai ir 
vertė narius manyti, kad tas ar 
tik nebus tyčiai daroma, kaid pa- 
rodžius kaip "presas" yra SLA 
reikalingas. Pagaliaus sauvaliai 

sulaužyta seimo nutarimas. ir visgi 
tas "presas" nupirkta. Nupirkta 
b* narių žinios ir dar išpirkus 
rpie pusmetis slėpta kad ''presas" 
rupirkta. Jokios komisijoj, jokios 
narių kontrolės prie to pirkimo ne- 

buvo reikalinga. Nariai, matyda- 
i u. kad sekretorius mažai organi- 
zacijos narius jau pradeda paisyti, 
tr\d ir npstebėtina, kad norėtų iam 
'vaikaciją" duoti. 

Yice-pirmininkė ir-gi praeitą 
i 'etą neperpuikiai pasirodė. Ren- 

giant "Apd raudos ir Sveikatos Sa- 

vaitę'' j j. kviečiama SLA. kuo- 

poms kalbėti, atsisakė. (ii tuo 

I :■.{ laiku it tyčiai j tuos miestus 

važinėjo kalbėti socialistų "Pro- 
gresyvi škam Moterų Susivieniji- 
mui". Dėl tų ir kitų priežasčių 
ta! ir nariai susilaikė nuo senųjų, 
kaip kurių Centro valdybos narių 
tjlesnci tarnystos nominavimo ir 
i jų vietas nominuota atsakantesni, 
iiusų kuopos narių žvilgsniu. as» 

menjs. 
Po nominacijai, buvo apkalbėta 

ka daryti, kad Centro sekretorius 

vietoj užsaikvtų 200 eęi'z. "SLA, 
kalendorių iqiS m." 14-tai kuo- 

pai pri. iuntė 400.. Gi bilą pri- 



fi mtė už *>oo. Nors šiuos ka- 
lendorius ir "dovanotų" mušu kuo- 
pai, bet 1<1 "dovanu' ir kas virs 

užsakyto skaitliaus, nutarta pa- 
siųsti atgal, nes išparduoti tiek čia 
nebus galima. 

Skautas. 

Iš AKRON, OHIO. 

S.L.A. VIII Apskričio 4-tas su- 

sivažiavimas. Sausio 2 d. čia buvo 
SLA. VIII Apskričio susivažiavi- 
mas, svetainėje po Xo. 50 Ilouard 
Street; prasidėjo 10:^0 vai. ryto, 
Suvažiavimo pirmininku išrinkta 

J. (iritė, sekretorium—J. J. '/.c- 
mantaitis. Atstovauta didesnė da- 
lis prie apskričio prigulinčių kuopų 
šiame suvažiavime. Skaitoma pro- 
tokolas ir laiškai uuo kuop.11 su 

linkėjimais suvažiavimui. laiš- 
kuose suvažiavimui dar neprigu- 
linčio 'prie Aps. kuopos pranešė, 
k'.ul jos ateityj sutiks prisidėti prie 
apskričio-. Nebuvę prisidėta dėl- 

to, kad jis dar nesenai susiorgani- 
zavęs ir nežiną sąlygų įstojimo. 

Toliau SLA. YHI Apskričio 
valdyba ir įvairios komisijos iš- 
duoda raportus. 

Po raportų pertrauka pietums. 
Po -pietų prasidėjo svarstymas 

S.L.A. reikalų, kilo daug ne- 

pasitenkinimų dabartiniu SLA. Se- 
kretoriaus šeimininkavimu, taipogi 
ir redaktoriaus elgimusi. Buvo 
keletas skundų ir tame reikale 

patiekta komisijos rezoliucijas. 
/\pic lai piauau ra>vu nemaiau 

reikalo, nes protokolas tilps orga- 
ne. Praeito šio apskričio protoko- 
las, sulig valdybos pranešimo, ne- 

talpinta "Tėvynėj"—"sucenzuruo- 
ta" redaktoriaus!... 

Kuopos faiškais Iclausia apskri- 
čio, už kokius 'kandidatus į SLA. 
Centro valdybą sekantiems me- 

tams nominacijoj duoti balsą. 
Ats.tovai-(I?legatai ir-gi išsireiškė, 
ic'ad tą apsvarstytu ir patartų, de- 

legatai kuopoms, už ką butu pa- 
geidaujma baflsuoti nominacijose. 
Apkalbėjus -vienbalsiai nespręsta 
ant pirmininko nominuoti St. Ge- 

guž'i, dabartinis pirmininkas; ant 

vice-ipirm. Kastantas Jurgeliunas 
iš South Boston, Mass. Ant raš- 

tininko V. S. Jokubinas iš Cleve- 
land, Ohio. Ant iždininko Tamas 
Paukštis dabartinis iždininkas. Iž- 

do globėjai tie patįs. Ant D-ro- 

kvotėjo Dr-as E. G. Klimas iš Phi- 

ladcli 'įia. Ta., arba dabartinis dak- 
taras. 

Svarstyta," kad naujoji SLA. 

konstitucija yra ne -ta, kurią pa- 
gamino Įstatų Komis., bet kokią 
tai savotišką pagamino dabartinis 
centro sekretorius su redaktoriu- 
mi. Šioj konstitucijoj jau užgrie- 
biainias seimų vedimas j Centro 

Valdybos rankas ir SLA. Seimuo- 
se jau prezidijumo negali buti 

renkama, sulig naujos .konstituci- 

jos; tame dalyke ir-gi pateikta re- 

zoliucija. 
Išmokama įvairios išlaidos ir 

renkama valdyba VIII apskričio 
sekantiems metams. Pirmininku 
išrinkta J. A, Domininkaitis; Yice- 

pirm ,J. Saukevičius; sekretorium 

J. J. Žemantaitis, iždininku A. Lu- 

koševičius. Suvažiavimas užbaig- 
ta 5 :oo vai. vakare. 

Specialis. 

Iš CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y. 

Sutvėrė Bendrovę. Sausio 9 
d. po įvykusių čia prakalbu susi- 
tvėrė: Lietuvių Muilo Bendro- 
vė." Prakalbos buvo surengtos 
vietos lietuvių, norinčių sutverti 
n. i net <7 bendrovę. 

Kalbėtojum buvo p. A. Mar- 
tus kuris trumpoje savo kalboje 
nurodė svarbumą ir reikalingi" ną 
visokio? rūšies bendrovių; iš ku- 
rių netik jų nariai turėtų geresnj 
buvj, bet ir vis'a šalis, o ^bjau- 
sia, kaip Lietuva, kurioje beveik 
tiėra pramonės, o be pramones ša- 
lis negalės buti. 

jeigu męs patįs neorganizuo 
sim jų, tai paims musų tėvynės 
pramonę svetimų šalių kapitalis- 
tai, kurie nesistengs mums page- 
rinti buvj, bet žiūrės kaip dau- 

giaus pasinaudoti iš musų krašto 
Ir tada bus negalima organizuoti 
bendrovių, nes reiks bernauti sve- 

timiems. 
Ragindamas prie organizavimo 

bendrovių, kurios neatbūtinai 
tnun.s vra reikalingos ir naudin- 

gos, sakė, !<ad nereiktų leisti 
lr'.kas u/dyki}, nes kac' Lietuva 
bus apšaukta savistove šalim, tai 
t?.da reiks kaip tik greičiau pradė- 
ti darbas ir dirbt, o ne c/rganizuo- 

jtis. Kvieti* visus norinčius 
ti.rčti geresnį l>uvj ateityje, sau ir 
savo broliams Lietuvoje gyvenau, 
tiems, (kad nereiktų daugiaus nei 
mumį. nei mušu broliams važinė- 
ti po pasauli ir j ieškoti geresnio 
gyvenimo: o atvažiavę tarp sveti-' 
niŲ, tai męs turim atlikti iik pa- 
čius prasčiausius ir sunkiausius 
iferbus už pigiausia mokestį. Tai- 
gi šį vakarą čia vietiniai nori su- 

tverti Lietuvių Muilo Bendrovę 
ir kas atjaučiatc tam, tai rašyki- 
tės prie jos, nes yra geras darbas 
dėl v i s ii. Po šios 'kalbos ir susi- 
rašė pusėtinas kaitlius ir išrin- 
ko valdybą. 

Vienas U Buvusių. 

IŠ HARRISON, N. J. 
L. D. Kunigaikščio Rimgau- 

do Dr-jos Metinis Susirinkimas. 
Sausio 12 d. viršminėta draugija 
turėjo metinį susirinkimą, kuria- 
me dalyvavo tik pusė na. ų. K'aip 
jau yra žinoma čia Ilarris^n'e se- 

niausia draugija, ir stipriai stovi 
pinigiškai, tu rėdant suvirs dviejų 
tūkstančių doliarių, banko j e. 

Bet tiek turiu pažymėti, kad 
Rtmgaudieciai. ypač vyriausybė, 
nepergeriausia draugijos reikalus 
veda, nes per netikusį pasielgimą 
t -ri>e draugų ir viršininkų, prisi- 
leidžia prie nepaprastų keblumų. 

Tad-gi, per metinį susirinkimą 
tapo išrinkta nauja valdyba, kuri, 
manomą, ves draugijos dalykus 
dvug geriaus, negu pereitais me- 

tais buvo vedami. Šios ypatos ta- 

po išrinktos viršininkais: A. Ke- 
lo'ka, pirm.. T. Grinevičius, vioe- 
pirni., P. Mačiulis, finansų rašt., 
Ipolit'as Uleinskas, protokolą rašt., 
V. Staškus, Kasierium. Iždo glo- 
bėjais tapo išrinkta K. Jiesiavičius 
ir J. Gclcis, Maršalkos M. Luko- 
ševičius ir B. Staigvila. 

Draugas. 

IŠ HARTFORD, CONN. 
A. L. T. Sandaros susirinkimas. 

Sausio 6 d, m. čia Y. M. C. 
A. svetainėj atsibuvo A. L T: 
Sandaros 46 kuopos bcrtaininis 
susirinkimas. Kaslink nutarimu, 
tai dėlei stokos laiko, nielko svar- 

besnio nenutarta. Tuojau grieb- 
tasi prie mokėjimo mėnesinių mo- 

kesčių—ir dar priegtam prisirašė 
7 nauji nariai. Dabar jau turime 
kuopelę iŠ 32 narių—taipgi j'au 
turime ir čarterj. 

Xors ir taikstant laiko, vistiek 
nekurie draugai sandarieciai ne- 

pamirš/ pakelti užmanymą apie 
reikalingumą sutverti či*a ir T. M. 
i^r-jos kuopą, kurios ikišidl dar 
čia nesirado. Ačiu draugams 
sandariečiams šis užmanymas li- 
k'.>si paremtas ir tuojaus ant vie- 
tos likosi sutverta T. M. Dr-jos 
k iiopelė. 

Ant pradžios iš penkių narių 
i kuopos valdybą likosi išrinkti šie 

draugai: pirmininku—A.. Volun- 

gevičius, vice-p:rm.—T. Pri^ske- 
tvs, protokolų raštininku—J. Gu- 
daitis- Iždininku—T. Valkevičius. 
Kita susirinkimą likosi nutarta 

laikyti jfas kuopos pirmininką, p. 
Volungevičių, taip greit, kaip gau- 
sime iš T. M. Dr-jos Centro kuo- 

pos mivmerj, čarterį ir konstitu- 

cijas. 
Taigi broliai liartfordiečiai, da- 

bar esant progai ant vietos, 

j k?, s gyvas rašykitės prie T. M. 

Dr-jos vietinės kuopos; T. M. Dr- 

j'i turi pasistačius mierj vieną iš 

kilčiausių; tai yra leidimo bepar- 
tvviškai moksliškų raštų ir naria; 
fios draugijos, mokėdami tik 6oc. 

metinės mokesties, kartais gauna 
k lių dolerių vertės moksliškų kny- 
gų kas metas. 

Nariai, priklausanti prie T. M. 
i o* g'ali gauti T. M, Dr-jos 

visus seniau išleistus raštu: už pu- 
sę Ikaipos.—Taigi, broliai ;i" sesu- 

tės, argi nevertd nri^uieti prie 
T. M. Draugijos. 

— Norintieji prisirašyt į T. M 

Dr-jos vietinę kuopą malonėsite 

kreiptis prie dietinės kuopos pir- 
r minko, p. .VHtv> ^ 

čiaus, 17—19 Lav.rence, Str., o 

jis jums p':r!»ašymo informacijas 
\isuomet norai suteiks. 

Britėnis. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Pavyzdingos vestuvės. Sausio 

5 d. apsivedė tūlas J. Urbelis: 
Svečiai susirinkę linksminosi, kaip 
vestuvėse daroma. Vienok neuž- 
miršti ir svarbaus šių dienų rei- 
kalo—auk'avimo Lietuvos lai>vei 
:I'įsiminus apie reikalą, svečia: su- 

jankavo $13.50 Lietuvos laisvės 

išgavimui. Pinigai pasiųsti j Xe- 

piigulmybės Fondą. Stambiausia 

Girka buvfr lai kun. Židanavičiaus. 
kuris tokioms reikalams visuomet 
prijaučia. 

Buvo ir stambių biznierių, vi- 
si e; i s čia .'inomų, bet labai šaltai 
prei reikalo atsiliepė — netik kad 
>atjs nieko nedavė, bet dar atkal- 
binėjo kitus, kad neduotų. 

Kartu Dalyvavęs. 
* * 

f įusio 12 d. per vestuves p. A: 
Gliaudelio ir M, Anukščiutės, pa- 
sidarbavus ]>p, Sargeliui ir J. 
I nčiuliui, geriems tėvynainiams, 
likosi surinkta aukų nukentėju- 
siems nuo karės $13.50. Aukos 
f.ipo pasiųstos nukentėjusiems nuo 
karės broliams per Lietuvių Cen- 
tralinj Komitetą. Labai gerai, 
kad, linksmindamiesi neužmiršta 
ir savo badaujančių brolių Lietu 
v°j. 

Valio, vyručiai! ^isi kaip vie- 
r.as stokime brangią tėvynę gelbė- 
ti. 

•Kuomet visi išvien veiksime, tai 
(mitg nuveiksime. 

* + 

Mylintis Tėvynę. 
Gruodžio 30 d. vietinis klebonas, 

parsikvietė gerb, kun. J Žilinską 
laikyti prakalbą: Kalbėtojas savo 

kalboj nurodinėjo, 'koks yra dabar 
svarbus momentas mums lietu- 
viams, ir kaip mums reikia šelp- 
ti badaujančius savo brolius. 

Ragino lietuvius aukauti išgavi- 
mui LietuVai laisvės. Nežiūrint 
ki:r kas aukauja, vis vien jisai 
aukaudamas atlieka šventą darbą. 

Kas save vadinasi lietuviu, kas 
t>ori Lietuvai laisves, kiekvienas 
piivalėtų užsidėti tam tikrą mo- 

kestį, nes išlaidos yra labai dide- 
lės. o pinigų tiems reikalams pas 
mus nėra. Kitų tautų žmonės 
per kelias savaitės surenlka $5,000,- 
ooo, o pas mus lietuvius per virš 

3 metus surinkta vos apie $100.- 
000. 

L. 

CLEVELAND, OHIO. 

Naujas "daktaras". — "Dakta- 
rai," matyt, Įeina pas mus madon, 
— ypač, tarp dvasiškių, štai ne- 

pcrsenai ir pas mus atvyko Ikas- 
žkii koks berniokas t>u atbulu 
kalnierium. Jis save vadina "ku- 

nigu" — neprigulini-ngu, — o 

pasirašinėja "Kun. J. Strazdas. D. 
D." Paskuti-nės d\i raidės, turb'ut, 
reiškia, kad jis esąs "Divinity 
Daktaru", t. y. dvasiškų mokslų 
daktaru, nelyginant, Ikaip ku-n. 

^Daktaras" Maliauskas, ar kiti. 
Bėda su šitais panašiais mū- 

sų "daktarais", ir gana. Mat ti- 

krieji daktarai žmonėms ligas iš- 

gydo, o panašus "daktarai", tai 

specialistai tik nuo žmonių kišc- 

•nių gydymo. Ištikro, pas mus 

'lietuvius jau perdaug visokių dy- 
kaduonių priviso. Nenori žmo- 

gus sau duoną teisingai pelnyti, 
tai 'užsidėjo atbulą kalnierių, pa- 
sivadino "kunigu", "vyskupu" ir 

dar "daktaru", — na, ir mulkina 

tamsius žmonelių:; )•: kvailas mo- 

terėles. 
Visokių baikų ir su šituo mū- 

sų Strazduku galima butų pripa- 
sakoti, bet argi apsimoka? Iš- 

mintingam žmogui nereikia nei 

pamokinimo, o kvailam, arba fa- 

natikui ir pamokinimas nieko ne- 

gelbės. Taigi geriaus 'neapsimo- 
ka nei popieros tam gadinti. Čia 
galima paminėti tiktai apie vie- 

ną dalyką. 
Kuniginiai laikraščiai, ir ypač 

"Draitigas", pradėjo daug rašyti 
apie tą Strazdą, duodamas jam 
tuomi dideli "i'ree advertisment". 
Bet. matyt, užbėgo pertoli, nes 

ipešdamas Strazdą, užkabino ir 

tulą Praną Rimlkų (dailės stu- 

dentą). pavadidamas jį Strazdo 

vargonininku, kuris buk esą da- 
linasi siu) Sfazdu sukoletktuotais 

pinigais. Rimkus pasijuto <n-eikal- 
tai apšmeižtu ir, kaip girdėti, 
padavęs "Draugą" teisman ant 

čielu $75,000 už šmeižimą. 
Lakštutė. 

IŠ LAVVRENCE, MASS. 

Įvairumai. Gaila, kad per nc- 

Ikurį laiką neteko "Lietuvoj" pa- 
tėmvti jokių žinių iš mušą mie- 
sto. Nemanykite, kad turime 

vietinį laikrašti "At.". tai turime 

daug žinių. Mažai jame telpa 
žinių iš Lawrence. Kasžink (ko- 
dėl taip yra? 

Daug nesmagumų apturi mūsų 
rimtesni veikėjai, ypatingai musų 
vidutinės *riov<;9 A. L. T. S., kur 

j ;isa tai žiūrima šaltai. 
Cia yra, kaip sakoma, prigul- 

Įmintų ir <ncprigulninigų parapi- 
jonų; turime boj^ęviku ir so- 

cialistu, vis tai kitos rūšies pau- 
kščiai, taip sakant* n 

ne namu 

yra auklėti. 
Šiomis dieniomis čia vietos so- 

cialistai atsidarė valdomu daiktų 
krautuvę, kurią jxiva'dino "ko- 
operatyviška". Dfcl iTicvo mei- 
les! Kas tik nenori, {ą vargin- 
gą lietuvi ir liettVvait^ stengia- 
si išnaudoti. 

Pavyzdžiui, paduosiu šj da- 
lyką. Minėti bolševikai užsidė- 
jo krautuvę, kuri nėra ko-opera- 
tyviška, bet kompanija, arba 
"trust company". Mat, jeigu 
nori būti šėrininku, tai pįrmiaus 
turi pri si rašyt prie jųjų 64-tos 
kuopos. Ui-ui-ui, šiurpuliai ima. 
Atsiprašant vietiniu lietuvių, to- 

kią kompaniją reikia pavadinti 
ne ko-operatyviška bet "monkey- 
business." 

Kad praplatinus savo nznj, 
tai vietinės "cicililkės" moterįs 
pradėjo vaikščioti po (lietuviškas 
šeimynas ir kalbinti: "Eikit j 

innisų storą imti valgio prodiiuk- 
tus, t£i gausite cukraus". 

Čia vienas socialistas bandė 
pasinaudoti be šliubo iš gražio- 
sios lyties. Bet mergelė, pasi- 
jutusi atsilankanti garnj, tuojams 
su "dėklės" ipagelba 'sureštino" 
gudru kuopietj. Kas iš to išeis, 
ikolkas dar nežinoma. 

Girdėtis, kad šiame miestelyj 
yra gana veikliu vyrukų, kurie 
beveik visi priMauso prie A.L. 
T. Sandaros. Vienok gaila, kad 
nematyti perdidolio veikimo tau- 

tiškoj dirvoj. 
Tad prie darbo šandariečiai! 

Busiantis Sandarietis. 

IŠ PORTLAND, ORE. 

Pavyzdingas susirinkit. įas. S. 
L.A. 202-ra kuopa liikė metini su- 

sirinkimą .sausio 6d.,CJ1918 m., 
Viešame Miesto Kityįjync ant 

Vahmill ir įo-tos irat. 
1'Jr j^ Susirinkiman atsuaiike 12 kuo- 

pos narių ir 2 pašaliečiai. 
Išrinkta 1918 m. sekanti valdy- 

ba. Jurgos Tranas,—'pirmininkas, 
M. Jonukaitis, jo page Ibi įlinkas, 
J. Stankaitis, — lūfąjjiju rašt., P. 
Atkočunas, — finansų raštinin- 
kas, V. Katkus. — iždininkas, A. 
Roblausfkas ir A. Petrošunas, — 

kasos golbėjais. 
Apsvarsčius kuopos reikalus, 

imtasi svarstyti reikalus kaslink 
šelpimo musų veikėjų. Vienas iš 

kuopos narių padavė sumanymą 
l'.o.iopai prisidėti prie Šerno fondo. 
Visi kuopos nariai užjaučia tam 

darbai. 
Išreiškus nuomones, keliems 

nariams pasirodė, kad turime 
tūkstančius viengenčių blogesnia 
me padėjime. Nutarta paaukauti 
$5.00 dėl karės nukentėjusiems 
lietuviams. 

Po trumpo pasikalbėjimo aj įe 

liūdną likimą musų viengenčių 
už vandenyno Europoj, apie iblaš- 
kvitus po visą Rusiją ir Vokieti- 
ją 'lietuvius, ap:e likimą musų' 
tėvynės Lietuvos karti pasibaigus, 
pasirodė gausi auka iš mažo bū- 
relio Lietuvos sūnų ir- dukterų. 
Su atviromis širdimis ir užjau- 
čianti musij brolius Lietuvoj j 
kelias miliutas suamkauta $36.00. 
Garbė aukautojams! Lai buna 

pavyzdi s kitiems musų organi- 
zacijos nariams ir kuopoms. 

Taigi, š's 202-ra.s kuopos pir- 
mas 1918 metų susirinkimas yra 
pavyzdingas. Geistina, kad ir 

ant toli aus tiems geraširdžiams 
meilė tėvynės liepsnotų. 

Tėvynę Mylintis. 

IŠ sheboyCt'an, WIS. 

Lietuvių gyvenimas. Čia lie- 

tuvių 'randasi apie 800/ Yra vi- 

sokios rūšies- žmonių- Gyvena1' 
bloguose santikiuose. Didelis 

"1 I; 
nesutikimas tarp jų viešpatauja. 
Patjs katalikai tarp savos liesu- 

ti ir.s?.. 

Sausio 12'd. čfd atsibuvo by- 
la p. J. P>—da ir''p-:6s M. Ki- 
nės už pavadinimą -negeistinai 
vardu. Jai nepatiko, Ikad susi- 

pykus pa\ idinta ją Barbe. Ji 
tuojaus padavė p. B—dą teisman 
ir turėjo 4 liudininkus: ip. O. 
Slą, A. D—kin, O. S—nė ir O. 
M—'iiė. Teisme svarstyta 4 va- 

landas. Teisėjas pasakė, kad čia 

'ę byla, bet daugiais atrodo i 
"nickle shovv", 

Malant, 'kad m i eile a s neišeis, p. 
B—da, liudininkai ir perkalbėto- 
jos sumanė liudyti, kad IJarl»č 
yra prašias vardas; ar Harbė, ar 

paleistuvė, tai vienas žodis ir 
prisiekė antrą sykį. 

Teisėjas nubaudė p-ią K—m; 
ant $15.00. Tai matot kokia tei- 
sybė. 

Aš patarčiau sheboyganienams 
imtis geriaus už darbo. Tai yra 
geras ipavyzdis nuo Iki tų lietu viii; 
Imkitės gerus laikraščius skaity- 
ki. Mcsk:te tą girtuoklystę-: 
meskite puikybę šalin, tai tada 
bus geresnis sutikimas. Nereikės 
jums tuomet nešti savo sunkiai 
atidirbtų centu advokatams. (le- 
iriam čėdykite savo senatvei. Ne- 
reik manyti, kad aš tau ''uždary- 
siu" burną, nors ir kaštuos šim- 
tinę. Įteikia atminti, ikad už-j dirbti į dieną $3.00 ir pečiai šia-, 
piuoja. 

Darbai eina gerai, tik mokestis 
maža: j dieną uždirbama $15)0 
iki $j.50. Oras šaltas. Sniego 
labai daug. 

Mušu lietimiai kaip miega, taip 
miega. Negafime pasigirti jokiu 
puikesniu vakarėliu. Tautietis. ' 

IŠ MINDEN, W. VA. 
i 

Nelaime. Sausio 2 <1. pati'koi 
nelaimė jaunn lietuvį. Juozą Kai-j 
vaitiuką, 21 metų amžiau?. 

Po Nauju Metu J. Kalvaitis 
pradėjo dirbti kasyklose. Jisai) 
vežė i "mainas" karukus-. Va-I 
žklodamas pirmu "tripu" i "mai-1 
nas" nepatėmijo ant kelio stovin- 
čių keliu tuščiu karukų. Smarkiai 
jinai važiavo ir kada -pamatė sto-' 

vrėius karuk.11?, jau buvo pervėlu.' 
Motoras buvo apšarmuotas iš 
nakties ir sljstc prislido, o trjs' 
karukai iš smarikunio per viršų 
motoro peršoko ir nelaimingą 
Juozą Kalvaiti visą sutrynė; gal-j 
vą sudaužė j šmotelkus. 

Taipgi sužeidė "brakemanV | 
juoduką, bet pastarasis ligonbu-' 
tyje gydomas ir tikimasi pa- 
sveiks. A. J. B. 

IŠ OMAHA. NEB. 

Rezoliucija dėlei Lietuvos ne- 

prigulmybės. Vietos lietuviai su- 

•bruzdo po apskelbimui Treziden- 
to \YLlsono taikos išlygų, kuria:?' 
jis išdėstė \ keturiolika punktų. Į 
Paminėdamas visas mažas tautas 

Balkanų, ir mUsų kaimynus len- 
lku.~. dėja. apie Lietuvą nei puse 
žodžio nepratarė. 

Matant s v attolini ą Lietuvos 
noprigulmybės. negalimo praleis- 
ti to per ausis. C'ia pat tuo- 

jaus apkalbėtas dalykas keliui 
[tekmingesnių lietuvių, ir 'li-Į 
(kosi nutarta sušaukti viešas su- 

sirinkimas 16 d. sausio 1918 m., 

prie 36 ir U gat. pačiame centre 

apgyventame lietuviais. Susirin- 
kiman atsilankė daugybė prijau- 
čiančių Lietuvos reikalams. Pir- 
mininkavo Advokatas J. P. Crick, 
raštiminkas kun. T. F. Jonaitis, 
iždininkas T. Bazaras. 

Taipgi ši pati valdyba likosi 
išrinlkta dėlei su taisymo rezoliu- 
cijos, kuri užtartų ir perstatytu 
lietuvius nuo valstijos savo Xc- 
'Ivraska. kaip geidžiančius Tėvy- 
nei laisvės. Su šita rezolucija, 
nutarė kreiptis prie Valstijos gu- 
bernatoriaus, o su Beitomis Į kon- 
gresmanus ir senatorius, kad visi 
(perstatytu prezidentui \Yilsomui 
ir abelnai visiems aliantams 
apie Lietuvą. Anat viešo su- 

sirinkimo apkalbėta darbuotis 
visiems iš vieno nesiskirstyt į 
partijas, abelnai tik dėl Xepri- 
gulmingos Lietuvos. Nekurie, ne- 

galėdami atsilankyti susirinki- 
man, prisiuntė laišlkus, velydami 
geriausių pasekmių. Taipgi dėl 
bėgančių reikalų suaukavo kelio- 
lika doliarių. 

Butų smagu, kad visi lietuviai, 
gyvenanti įvairiose valstijose ir 

pavietuose vienos vatistij'^ keltų 
savo balsą pasauliui ir reikalautų 
visi. kai}) vienas, Neprigulmy- 
l.ts Tėvynei Lietuvai. Vietinis. 

IŠ RACINE, WIS. 
Paskaita- T. M. Dr-jos i2i-ma 

klio])a, laikytame susirinkime Sau- 
sio 10 d. nutarė rengti paskai- 
ta ant sausio 27 d. 2 vai. po 

pietų. Vieta paskaitai "\Yinters 
Hali." 

Paskaitą skaitys Gerb. Dr, J: 
Jonikaitis. 

Visi yra kviečiami ant šių pa- 
skaitų. Ateityje daugi šgirsite nau* 

dingu pamokinimų. {/.anga tik 10 

autų. Supraskite gerai, kad T. 
M. I). ui- ma>k i;>pa savo triu.-:u 
rengia šias paskaitas dėl visu, t'ad 
'čionykščiai Lietuviai turės gerą 
pn.-gą išgirsti pamokinančią, pra- 
kilnu paskaitą. 1/ t;ii nepralci-| 
skite šios progos. \ iri iki \ 

ateikite. 
M. Kasparaitis. 

IŠ PITTSTON, PA. 

Sausio 13 d. SLA. "ta kuopa lai- 
kė mėnesinį susirinkimą ir nomi- 
navo j SLA. Centro Valdybos 
kandidatus sekančias y pa tas: pre- 
zidentu V. Živatkauskas, S era n- 

ton, Pa.: vioe-prezidentu—Dr. J: 
Maltrušaitienė, Pittsburg, lJa.; sek-l 
retoriniu—A. Ii. Strimaitis, Xew 
Yorki iž.do globėjais Raginskas, I 
l'lvmouth. Pa., ir Danielius, Xe\vj 
Yonk; iždininku—T. Paukštis, se-! 
nasįs, daktaru-ikvotėju—J. Broniti- 
šas, Ne\v York. į 

1'/.baigus nominacijas P. Savic-Į 
k; s įnešė, kad kuojAi atsimestu I 
tui<) SLA. 7-I0 Apskričio. Kuo- 
pti pirmininkai, K. Karsokas, pa 
prašė Savicko paaiškinti atsinveti- 
11:0 prie^a^į'. J. S. Narkevičius 
aiškino, kad apskritys niekinąs so- 
c.'alistus. I v. atsimetimą balsavo 
trj> nariai: susirinkime dalyvavo 
4S kuopos nariai. 

Tą pat j \akarą. 8 valandą lai- 
kė susirinkimą Lietuvių Knygyno 
Draugija. Vedėju tapo išrinktas 
A. Valinčius. Užėmęs pirmsėdžio 
vietą. p. \ alaničus ima aiškinti ge- 
rumą ir turtingumą kun. Mic- 
kaus organo "Atgimimas" ir pa- 
taria knygynui jj užsiprenumeruo- 
ti. Tdiaus, priėjus prie kitų 
laikraščių. pradėjo niekinti "Lietu- 
vą" ir patarė knygyno draugams 
ią atmesti. 

K. Arminas Įneša, kad visai 
tautiškus laikraščius knygyno tir- 
ia išmestų—neprenumeruotų. Ši- 
tie i>onai yra abu socialistai, Tai- 
tgi čia ąrodė savo ])rotą; prie 
kokių išvadų pirveda ntusų "drau- 
gu.-." fanatizmas. Jie žengia pir- 
myn it vėžiai. Jie norėtų, kad 
visi lietuviai paskui juos žengtų. 

S. 

IŠ RACINE. WIS. 
Nesusipratimai. Gruodžio 19 

d. 1917 111. (suvėluota), 7:30 vai. 
vak. atsibuvo susirinkimas Dr-stės 
šv# Kazimiero. Susirinkimą atida- 
rė pirm. Ivaz. Grakepelis. Aš 
čia neminėsiu nieko daugiaus, 
apart savo dalykų. 

Buvau nuskirtas komitetu su- 

rengimui teatro ir buvau apsiėmęs 
savo užduotį atlikti. Turėjau par- 
sitraukęs veikalą "Živilę" ir kitų 
\ eikalų. 

Buvau paskirtas komitetu ir ki- 
tai draugijai, Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jai, i2i-ma kp. Tert buvau pir- 
rniaus pakviestas aš ir p. M. Kas- 
paraitis sulošti komediją "Gudri 
Xašlė" ir dramą "Išgama" lapkri- 
čio 25d. 

Jie, nugirdo apie tą musų ren- 

giamą vakarą, nutarė sutaisyti fo- 
rus bainvtiučj svetainėj ant to 

paties vakaro, kad tik pakenkus 
anai draugystei. Aš, būdamas ir 
pirmiaus susirinkime, išgirdęs jų 
toki pasielgimą, atsisakau nuo 

rengimo teatro. 
Pradėta svarstyti Apie lėšų pa- 

dengimą komitetui. Pirm. 1\. 
Hrokepelis patarė už knygeles ap- 
mokėti L. Statkevičiui ^5.-25. \"ie- 
nas iš narių tuoj aus pašoko, aiš- 
kindamas, kad nereiklia jokių at- 

lyginimų, Sako: "Gal iš to koki 
biznį daro." Dar du nariai, kurių 
^rdų neminėsiu, su dideliu intu/.i- 

m u pataria, kad nereikia apmokėti 
lėšų ir dar sakydami, kad "tas be- 
dievis musų dukteris apgavo." Aš 
atsiprašydamas, klausiau tu drau- 
gų, kurie labiau* tiki j stiklinj 
dievą, kokiu budu aš esu apga- 
vęs jųjų dukteris. Jie man pradė- 
jo aiškinti, kad aš atėjęs pas jų 
dclkteris, melsdamas jų apsiimti 
1- ;ti teatrą. 

Tiesa, aš ių prašiau. Jos mano 

prašymų išklausė, tai joms tad šir- 
dingai ačiū už jų darbštumą. Tai 
va kokis "'apgavimas.'' 

Taigi dėl tamsumo ir nesusipra- 
timo tėvų, vaikai arba dukteris 
negali matyti šviesos. Jie skaito 
dideliu grieku, kad jos tarnavo 
tai mokslo ir šviesos TMD. O 
nuskriaiulimas savo draugų, \aip 
užlaikymas viršminėtų S5.25, tai- 
turbut eina Dievui ant garbės. 

Pradedant susirinkimą, kalba 
poterius, o ;.<> sukalbėjimui pote- 
rių, tai daro kaip jiems patinka: 
Rali skriausti, visaip vadinti savo 

diaugus, priklausančius prie tos 
pačios draugystės. O jeigu prigu- 
li prie kito-, tai pirmutinis jų 
"pasveikinimas" žodžiu bedievis ir 
kitais. 

M tisų kunigėliai draudžia žmo- 
nėms skaityti ne. jų leidžiamus 
laikraščius, o patįs f kaito juos vi- 
sus, neišimant net r.ei buvusios 
'Sakė^," o dabartinio "Kardo.' 

S. Statkevičia. 

IŠ LIETUVOS NEPR. FONDO 
.RAŠTINĖS AUKOS. 

Lakštas I04: — 

Baltimore, Md., Simano Dao 
kanto <lrg. per "V. f.." red. 

$10.00 
Waterbury, Conn. per F. T. 

Šiugždinį nuo Kalėdų eglelės 6.75 
So. Boston, Mass. S. L. Šv. 

Kazimiero draugijo per St. Moc- 
k 11 '$100.00 

Mikas Petrauskas 10.0c 

Stasys \' i t a i t i s 5.0c 
.Amsterdam, N. Y. Xuo gerb. 

J. J. Urbei i o su M. Juozapai- 
čiute vestuvių per P. J. Lala 13.50 
Camp Devens, Ayer, Mass. Pr. 
Tišlkinis, iš Co. G.. 304 Inf. kas 
mėnesis pasižadėjo mokėti j L. 
X. F. nuo sausio 1918 m. 2.00 

Stasys Yasauskas iš Co. F., 
304 Inf. pasižadėjo kas tnėn. ,po 
1 dol. 

Juozas Rutnoris iš Co. C.. 301 
Engineers, pasižadėjo V.as mėn. 
po 1 dol. 

CKicago, 111. Per "Lietuvos" 
Redalkeiją nuo Kalėdų kampani- 
jos 1.733-18 

Viso inipJaukė 1,882.43 
Buvo lakšte 103 6,447.87 

Viso inplaiakč Fond. S8.330.30. 
J. Sekevičius, 

LXF. tin. sekr. 
101 Oak St., Lawrence, 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

Xuo karės pradžios talkininkai 

yra išleidę $90.000.000,000. 
♦ * 

Didžiausis bulvių užderėjimas 
Suvienytų Valstijų istorijoj bu- 
vo tai pernykštis, 1017 metu, 
užderėjimas — 435.000,000 bu.še- 

lių. 
* * 

Suvienytų Valstijų ūkininkai* 

pernai užaugino S j .000.000,000 
vertės įvairių produktų. Kornų, 
šalies didžiausias už d erėj imas, 
lu kartu didesnis, negu 1916 me- 

tų. Apskaitoma, buk viso dabat 

užauginta 4,659.000,000 bušelių. 
i 

EXTRA! 
Tik-ką gavome surašą lietuvių-kareivių. esančiu 

Vokietijos nelaisvėje. Patalpinsime jį sekančiam 

"Lietuvos'' numeryj. 

Patarkite savo pažįstamiems užsisakyti "Lie- 

tuvą'' tuojaus. 



Apžvalga. 
AR TAI LENKŲ POLITIKAI? 

Atyd/iai peržiurinėjant lenkų 
laikraščius pastaruoju laiku, akys- 
iu puala keletas ytin žingeidžių 
dalykų. 

Savo laikraščiuose, leidžiamuo- 
se kaip lenkų, taip ir anglų kalbo- 
se, jie visai vengia kalbėti apie 
IJetnvą. Apie Lietuvos prijungi- 
mą prie Lenkijos pastaruoju lai- 
ku savo laikraščiuose lenkų kal- 
boje jie retai užsimina, o anglų 
dalboje leidžiamuose laikraščiuose 
ir visai tyli. 

Po Prezidento \V'ilsono ir pre- 
miero Lloycl (ieorge kalbų jie pa- 
ženklina apie "liuosą Lenkijos iš- 

ėjimą prie jūrių" per Yislą ir Dan- 

ei^ apie išėjimą per Lietuvą vi- 
sai neminėdami. 

Už tai iš kitos pusės lenkai" 
i"> Lietuvos ir pašaliniai žmonės, 
kaip tai matyti iš Prancūzijos, 
Anglijos ir Amerikos laikraščių, 
vrro kuodidžiausią agitaciją už 

prijungimą Lietuvos prie Lenki- 

jos. 

Paryžiaus ir Londono laikraš- 
čiuose, o dabar ir Amerikos laik- 
raščiuose pasirodė karščiausi 

straipsniai, prirodinėjanti, kad lie- 
tu.'Lai yra beveik tie patįs lenkai, 
kad jie yra slavai, kad jie vieni 

negalėtų valdytis, kad sutvėrimas 

neprigulmingos Lietuvos butų pa- 

\ojingas Europos ramybei ir t.t. 

Amerikoj ypatingai tuomi pasi- 
žymėjo didelis laikraštis X e w 

^ ork T r i b u.n.e ir jo sandarbi- 
ninkas Mr. Frank H. Simonds, 
skaitomas vienu iš svarbiausiu 
Amerikos kariškų kritikų. 

Jo straipsniai telpa keliuose 
Amerikos dideliuose laikraščiuose 
ii jis užsispyręs skiria lietuvius 

prie slavij ir reikal'auja Lietuvos 

prijungimo prie Lenkijos. 
'roki straipsnio daugiausiai pri- 

sidėjo prie to, kad po Prezidento 
\Vilsono kalbos apie taiką, kuone 
visi anglų laikraščiai supiato, jog 
išėjimas Lenkijai prie jūrių yra 
skiriamas per Lietuvą, nors Pre- 
zidentas Wilson apie tai visai ne- 

minėjo, per kur jis lenkams ski- 
ria išėjimą prie jūrių. 

"Tėvynė" m'ano, kad p. Simonds 

tiesiog ar tik nebus lenkų apmo- 
kėtas. 

Kaip ten nebūtų, tas <laro mil- 

žinišką skriaudą lietuviams. Aiš- 

ku, kad jeigu lenkai ne turi tie- 

siog >apirktų laikraščių ir žymių 
politikių tai jie juos "įkvėpė," nes 

sunku but.j suprasti, l'aip svetim- 

taučiai galėtų reikalauti lenkams 

su tokiu dideliu užsispyrimu to, 

ko patįs lenkai iper savo locną 
spaudą nereikalauja. 

Bet tame nesunku užuosti gud- 
rią lenkų politiką, kuri šfai kaip 
13311 C v-5*\ a 

"Męs,—nutarė jie—lietuvių ne- 

kliudysime, kad jų nekiršinti ir 

neduoti jiems r^g°s ant mus už" 

sipuldinėti svetimtaučių spaudoje. 
Bet žiūrėkite, Lietuvos žmonės 

[suprask, lietuviški lenkai] šaukia- 

si, kad juos Lęnkija priimtų, sve- 

timtaučiai—anglai, franeuzai, ame- 

rikonai—taipgi išradinėja, kad Lie- 
tuva turi buti prie Lenkijos,—<na, 
tai męs tam irgi nepriešingi." 

Yra aišku, kaip (fiena, kad len- 

kai varo politiką ir, reik pripa- 
žitrti, labai gudrią politiką, tikė- 
<lamie?i nuryti lietuviškus "chlo- 

ptis" taip slidžiai, kad tie to nei 
nepajustų. 

Laikas lietuviams prasitrinti 
akis ir suprasti, kokius voratink- 

lius apie Lietuvą'gudriai pirfa mū- 

sų priešai. Laikas — didžiausias 
laikas—sustoti lietuviams, kaip 
vienam vyrui ir užkirsti kelią ši- 
toms ir panašioms intrigoms. 

JDėkit aukas lietuvių politiškam 
veikimui, nes tik pinigais, kurie 
yra reikalingi straipsnių, žemla- 
pių etc. gaminimui, galima at- 

kirsti tuos smugius, kurie prasi- 
dėjo ant lietuvių pilt;s, kaip iš 

gausybės rago. 
Meskite visus ginčus, k*as buvo 

blogai, ar gerai; atidėkite šalin 
visas "kritikas" ir priekaištus; pa- 
mirškite viską—tik rinkite ir dė- 
kite aukas politiškai agiFacijai už 
Lietuvos ateitį. Siuskite j bile 
kurį fondp j bile kurį laikraštį, 
kuriam pasitikite, bet, susimilda- 
mi, dirbkite tuojaus, nes rytoj 
gali Luti jau pervėlu. 

Artinasi svarbiausi valanda, ku- 
rioj Lietuvos likimas bus nuspręs- 
tas. 

KĄ RASO SVETIMTAUČIAI 
APIE LIETUVĄ. 

Jau porą sykiu męs buvome už- 
siminę, kad istorišku žvilgsniu bu- 

tų labai svarbu rinkti viską, kas an^ 
glų spaudoje pasirodo apie Lietu- 
mi, lietuvius ir j u reikalavimus. 

(vairios žinios, telegramai, 
straipsniai, žemlapiai ete, kurie vis 
tankiau "r tankiau pradeda rodytis 
pastaraisiais laikais, ateityje bus 

ytin svarbi medžiaga istorikams, 
norintiems nušviesti lietuviu kovą 
ui Lietuvos laisvę. 

Męs buvome patarę sucentra- 

ljuoti šitą rinkimo darbą vienon 
vieton, kurion ntfrs centralinėn 

nuistj organizacijon. Deja,—tasai 
niusų balsas parskanvbėjo lniveik 
nepatėmytas. Teisybę, reik pažy- 
mėti, kad "Žvaigždė" ir berods 
"Garsas" pradėjo talpinti savo 

skiltyse trumpas sutraukas antgal- 
viu "Amerikos spauda apie Lietu- 
vius." Tas yra labai gerai, nes 

tas galės buti bent nurodymu šalti- 
nių ateityje. 

Vienok męs manytume, Jcad rin- 
kimas ištisų iškarpų iš anglų (ir 
uitų) laikraščių duotų ateities isto- 
rikui pilnesnį vaizdą. Ir. todėl dar 
sykį norėtume į šį reikalą atkreip- 
ti al/dą. Jeigu kitos organiza- 
cijos tuomi užsiimti nenori, nema- 

no. ar negali, tai męs patartume 
I sietuvos Neprigulmybes Fondui, 
arba Am. Liet. Taut. Sandarai 
tuomi užsiimti 

SUBRUZDO LIETUVIAI- 
Didelis lietuviu sujudimas jau- 

čiamas visose Amerikos šalyse. 
Nepažinojimas Lietuvos ateities 
nei Anglijos, nei Prezidento Wil- 
sono taikos programe užgavo lie- 
tuvius iki gyvosios. Iš kitos vėl 
pusės nekuriu Amerikos laikraščių ir raštininkų straipsniai, nurodanti 
kad Lietuva turi buti prijungta 
prie Lenkijos, sujudino lietuvius 
iki augšČiaGsio laipsnio. 

Girdėtis, kad pavieniai lietu- 
viai, draugystės, organizacijos ir 
čielos kolionijos siunčia \Vashing- 
t nan tam tikras rezoliucijas, rei- 
kalaudami nito šios šalies valdžios 
teisingos uožuojautos ir užtarimo 
savo tėvynei. 

Lietuviu Tautinė Taryba Nevv 
Yorke nutarė išsirūpinti pas Pre- 
zidentą Wilson audienciją lietuvių 
delegacijai, kad jam perstatytų 
Lietuvos reikalą asmeniškai. De- 
lcgacijon žadama kviesti preziden- 
tus visų musų didžiųjų organiza- 
cijų ir kitus veikėjus. 

Tas būtinai reik padaryti ir, 
tikimės, bus padaryta. Savo ke- 
liu visur lietuvių kolionijose pri- 
valo but snjrukti draugijų susirin- 
kimai arba 'mass-mitingai ir juose 
išneštos rezoliucijos su reikalavi- 
mu Lietuvos pilnos neprigulmybės 
įprivalo buti pasiųstos \Vasliingto- 
n?Ji, Prezidentui Wilsonui, ir bent 
savo valstijos senatoriams ir kon- 
gresmanams. •» 

Netrukus Senate .prasidės svars- 
timas Prezidento Wilsono taikos 
programos. Svarbu, kad senato- 
riai išgirstų lietuvių reikalavimus. 

Todėl nesigailėkite Lškaščių, ne- 

sigailėkit laiko ir triūso--šau- 
kit extra mitingus, priimkit rezo- 

liucijas ir siųsikit Washingtonan 
tuoj aus. 

Atminkite obalsj "Lietuva nepri- 
gulminga — dabar, arba niekados" 

Draugystės ir kolionijos, ku- 
rioms sunku yra sustatyti tinka- 
mas rezoliucijas anglų kf.lboj, lai 
kreipiasi j musų redakciją, ar į ki- 
tas redakcijas. Męs pagelbėsime, 
ikietk galėsime. 

TROCKIS IR LIETUVIŲ 
AUKOS. 

Trockis išvažiavo iš Nevv Yorko 
Rusijon už paskolintus nuo lie- 
tuvių socialistų pinigus. Už tai 
nemaža priekaištų gavo socialistai, 
ypač p. Pruserka, "Laisvės" re- 

daktorius. Buvome ir męs porą 
sykių apie tai minėję. 

Vienok reik pripažinti, k'ad 
Trockis tapęs Rusijos ministerių. 
visai netikėtai, gerai lietuviams at- 
simokėjo, pastatydamas Lietuvių 
Brastoj, tarp kitų, ir Lietuvos klau- 
simą. Kitais žodžiais tariant, po- 
r.i šimtų paskolintų doliarių šiuom 
sykiu atnešė lietuviams dešimte- 
riopą naudą. 

Męs galime nesutikti su Trockiu 
ir galime abejoti apie jo ilgą "vieš- 
patavimą", tačtaus ka:- Lietuvai 
naudinga tai naudinga ir buių per- 
s'aura? pantyviškuma? to nepripa- 
žinti 

Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondo 

Suvažiavimas buvo World Bldg. 
New Yorke ir "Vienybės Liet " 

name Brooklyne, gruodžio i ir 
2 dd., 1917 m. 

Posėdis I. 
L.N.F. suvažiavimo posėdis 

prasidėjo S valandą vakare, gruo- 
džio i d., 1917 111. (tuoj po ALT. 
Sandaros Seimo) \Yorld name, 
Nevv Vodke. 

Nepribuvus LNF. pirmininkui 
A. Ramanauskui iš Lavvrence, 
Mass., suvažiavimo iposėdį atidarė 
S. F. \ itaitis, susinėsimų sekre- 
U.'iius. Po trumpai prakalbėlei 
LNF. susirinkusių delegatų, vpa- 
kvietė išrinlkti suvažiavimo pre- 
/.i di j ii mq Y edė j u-pir miinifillou 
vienbalsiai išrinkta S. F. Vitai- 
tis iš Ncw Yorko. Sekretorium 
—• J. Selkevičiu9 iš La\vrence, 
\ r— 

Suvažiavimo valdyba, užėmusi 
vietas, susirinlkusiems delopafams 
pranešė, kad visi Sandaros de- 
legatai-atstovai turi sprendžiamo- 
ji balsą L. N. Fomdo 'reikaluose. 
Taipgi visi tie, kurie kas metai 
moka j LNF. 10 dol. aukų turi 
pilną sprendžiamą j j balsą. 
LNF. Centro valdybos raportai: 

L\T. Pirmininkas Dr. J. šliu- 
pas Europoje, o jo vietininkas — 

vice-pirmiinanlkas A. Ramanaus- 
kas nepribivvo ir jo raportą, kiurį 
įdavė J. Sefloevičiui, suvažiavimas 
priėmė. 

Susinėsimų sekretoriaus rapor- 
tas, be tos vietos, Ikurioje kal- 
bama apie rezignaciją iš LNF., 
priimtas. 

Finain-sų sekretoriaus »raportas 
priimtas. 

Kasininko — .priimtas. 
Kontrolės komisijos raportas 

priimtas. Pažymi, kad knygos 
tvarkingai vedamos ir aukų nei 
centas bereikalingai netpražuvęs 
(TA'F. — atskaita tuoj bus pa- 
skelbta mūsų spaudoj). Čia iuoj 
atstovai pastebėjo ir nutarė, kad 
ta pati LNF. Kontrolės Komisi- 
ja peržiūrėtų Lietu .os Gelbėjimo 
Fotr.do knygas ir paskelbtų visų 
jeigu ir išlaidų rezultatą. Taipgi 
nutarta, 'kad likusius -pinigus iš 
LGF. perduoti į Centralinį Ko- 

mitetą, į lourį LGF. yra įėjęs. 
Čia taipgi LGF. fimansų raštinin- 
kas J. Sekevičius perekaito Lie- 
tuvos Gelbėjimo Fondo visų me- 

tų įeigas ir išlaidas. 
\Vorld salėj posėdį laikyti ga- 

lima tilk iki 8 vai. vakare, todti 
pirmiįlinkas praneša, kad pirma- 
jai LA F. posėdis turi užsida- 
ryti. Visi atstovai siatimika būti 
rytoj, gruodžio 2 d. "Vienybes 
Lietuvninkų" name 10 vai ryt. 

Posėdis II. 

Atsidarė "V. L." redakcijoje, 
io vai. ryte, gruod/o 2 d. Su- 
sirinko LNF. centralinė valdyba, 
i»r Sandaros delegatai, ir taipgi 
LNF. narių, kurie yra prisidėję 
prie LNF. aukomis.^ 

Posėdį atidarė suvažiavimo 
pirmininkas S. E. Vitaitis. 

Skaityta 'pirmosios sesijos pro- 
tokolas. 

Skaityta g. Vinco F. Jankaus- 
ko laiškas, Ikluriame prašo tuoj 
paskirti 50 doliarių, kaipo San- 
daros delfgatui į Washinglt>ną 
su Lietu vros laisvės iir kultūros 
reikalais. Taipgi laišJke prašo, 
kad LNF. prisidėtų su aulkomis, 
nors 10c doliarių prie Kongreso 
Mažųjų 'pavergtų tautų. Nes, 
saiko, ipavieniai asmenįs jokiu 
budu negrli panešti tokių visuo- 
meninių išlaidų, (kokios atsiran- 
da dabartiniam momente. Tik 
vienas asmuo turėjo 800 clol. iš- 

laidų, veikdamas Mažųjų ir Pa- 
vergtųjų Tautų reikaluose ir tos 
išlaidos turėtų bu t i lietuvių vi- 
suometv.-, apmokėtos. ~ 

Sandaros "billą" ant 5c dol. 
LXF. atstojai, nutaria tuojaus 
apmokėti iš LXF. kasos, o "bil- 
lą" anit 100 dol. dėl mažųjų pa- 
vergtųjų tautų reifkalų perduoti 
Amerikos Lietuvių Tautiniai Ta- 
rybai. 

Skaityta LNF. įstatų projek- 
tas, kurj pateikė susivažiavimui 
g. S. E. Vitaitis. 

Projektas svarstyta ir su tū- 

lais pataisymais, dapildymais ir 
patarimais priimta ir atiduota 
centro valdybai sutvarkyti ir 
laikraščiuose paskelbti. 

|nešta ir priimta, jog" LNF. 
užgirtų Amcrjkos Lietuvių Tau- 
tinę Tarybą. i 

ii 

Rinkimai LNF. Valdybos. 
Vienu balsu išrinkta ir už- 

kirta šie LNF. nariai: 
I Prezidentas'-3— Bronius K. Ba- 
kutis, Chicago/ 111. 

Vice-prez. —l! Romanas Karuža, 
Philatlelphia, Ta. 

Sekretorium — Jonas Sekevi- 
čius, LaVvremce, Mass. 

Kasininku — Tomas Paukštis, 
Pittston, Pa. 

Kasos globėjais — i) J. But- 
kus, Ne\v llaven, Conn. 2) K. 
Jurgeliunas, So. Boslon, Mass. 

Komiteto nariais, (LNF. už- 

žiūrėtojais) f 
i) Dr. J. Jotnikaitis, Cbicago, 

111. 
2) Dr. K. Draugelis, Chicago, 
111. 

T' O. Sirvydas, Brooklyn, 
N Y- 
4) J. Baniulis, Ne\v ork City. 
Nutarta chicagicčiams, būtent 

D-ram Dramgeliui, Jonikriciui ir 
Zimantui už sumanymą parinkti 
aukn LNF. prieš šias Kalėdas, 
taipgi ''Lietuvos" redakcijai už 

stropų rėmimą i-r agitavimą už 
XFL., išreikšti ačiu. Taipgi su- 
teikti pagarbą ir dėką gert) Fleo- 
narai Sutkienei už didelę "auką 
(100 doliarių) j L.N. Fondą. Taip- 
gi sykiu g. V. K. Račkauskui, 
"Tėvynės" redaktoriui *utž suma- 

nymą isteigti "1000 po 10 dol.", 
kuris jau mūsų gyveniman įkū- 
nytas. 

{nešta ir svarstyta, kad gene- 
ra'lę raštinę LNF. padaryti prie 
ĮCentiraiinio Komiteto, bet galop 
klausimas nupuolė ir raštinė pa- 
likta prie sekretoriaus, -taip, kaip 
pirmiaus biuvo.' 

Įnešta ttžgirti Tautos Mezlia- 
vos klausimas ir išrinkti Tautos 
mezliavos'fconiisiją, (kuri pateiktų 
projektą, bet paaiškėjus, jog jau 
dirba tame darbe Amerikos Lie- 
tuvių Tautinė Taryba, kiuri jau 
pradėjo ir su kitų sriovių Tary- 
bomis tartis. 

LNF. sekretoriui mokėti 100 

doliarių nitams algos. 
Rengti agitacijos prakalbas dėl 

LNF. tose vietose, kur nėra 
dar išdirbta dėl Lietuvos N. F. 
diirva ir kad išlaidas, kur rengė- 
jai negali padengti, apmokėti iš 
LNF. kasos. Šis dahikas veikti 
pavesta valdybai. 

Buvo ir daugiau visokių įvai- 
rių pasikalbėjimų ir tarimų, kaip 
didintus ir didinus LNF. kasą. 
Bet kad mažesnieji dalykai už- 
imtų begalo daug vietos, taipgi, 
•kad jie atstovų nebuvo galuti- 
nai užtvirtinti — j protokolą ne- 

užrašomą. 
L.N.F. suvažiavimas užsidarė 

2 vai. po pietų. 
Suvažiavimo pirmininkas; 

S. E- Vitaitis, 
Sekretoriais — J. Sekevičius. 

P. S. Jau po LNF. seimui su- 

sirinkus Kontrolės Komisija per- 
žiurėjo Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
de knygas ir atrado viską geroje 
tvarkoje. Likusieji pinigai, 
$538.41, tuoj bluis persiusti Cen- 
trą lin i n Komitetai*!. 

J. Sekevičius. 

Prierašas. Išrinlctasai L. 
N.F. prezidentu Bronius K. Ba- 
lutis išrinkimą priimti atsisakė ir 
todėl L.N.F. pasiliko p. R. Ka- 
ruža. "Lietuvos"' Redakcija. 

EXTRA! 
Tik-kį gavome surašą lie- 

tuvių-kareivių, esančiti Vo- 
kietijos nelaisvėje. Patalpin- 
sime jį sekančiam "Lietu- j vos" numeryj. 

Patarkite savo pažįsta- 
miems užsisakyti "Lietuvą" 
tuojaus. 

Ką Nutarė Lietuvių Konferencija Stockliolme - 

Nuo Redakcijos. Dar spalio mėnesyje 
1917 metų iš telegramų męs buvome sužinoję, 
kati Stockholme. Švedijoj. įvyko Antroji Lietu- 
vių Konferencija, kurioj dalyvavo atstovai nuo 

lietuvių iš Didžiosios, dabar vokiečių užimto.-. 
Lietuvos, nuo lietuvių iš Rusijos, Amerikos ir 

Šveicarijos. 
Trumpuose anglų telegramuose tuomet bu- 

vo pranešta, kad minėta lietuvių konferencija 
pareikalavo pripažinimo pilnos Lietuvos; nepri- 
guliyiybės, bet apie kitus jos nutarimu- tuomet 
mums neteko sužinoti. Tik dab'ar mums atėjo 
pilna kopi:a minėtos Lietuvių Konferencijos re 

zoliuciiif kurias žemiaus paduodame. 
Podraug "Lietuvos" redaktorius, B. V 

Malutis, ^ra gavęs dar įdomų ir svarbų priv-. 
tiška lniška nuo p. -gerb. Martyno Yčo. l u 

[laiško] dalį dedame po rezoliucijų. 

ANTROSIOS LIETUVIŲ KONFERENCIJOS 
STO'CKHOLME REZOLIUCIJOS. 

Reikalavimas Lietuvos neprigulmybės ir išieiški- 
mas pasitikėjimo Lietuvių Tarybai Vilniuje. 
Antroji Lietuvių Koferencija Stokholme išklau- 

sė pranešimo apie Didžiosios Lietuvos dalykus ir 
apie Lietuvių Konferenciją, rugsėjo 111. iK-jj d. 
1'> 17 m. Vilniuje inv/kusią, kurioj dalyvavo 220 

itstovų, rinktų nuo Vilniau: Kauno, Suvalkų gu- 
berniju ir šiaurės (laidino gub.: susipažino su ši- 
tosios konferencijos rezoliucija, susipažino su Rusi- 
joj l»ei Amerikoj gyvenančių lietuvių žygiais dėl 
Lietuvos laisvės ir vienu balsu visų konferencijoj 
dalyvaujančių atstovu nusprendė: 

I Pasiremdami rezoliucija, vienu balsu suda- 

ryta minėtoje Lietuvių Konferencijoje Vilniuje (rug- 
sėjo m. 18-22 d. 191/,). visa širdimi pritariame ir 

visomis pajėgomis remiame, kad: 
"Liuosam Lietuvos plėtojimuisi reikalinga y r.; 

sudaryti iš jos nepriklausomą, demokratiškai sutvar- 

kyta valstybė etnografinėmis rybomis su būtinai rei- 
kalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis 
[pataisomis] : Lietuvos tautinėms mažumos turi 
buti patikrintos tinkamos jų kulturo- rcik.dams san- 

lygos. Galutinai nustatyti nepriklausomo- Lietuvos 

•pamatams ir jos sautikiams ;»u kaimynėmis valsty- 
bėmis turi buti sušauktas Ste'giamasis Lietuvos Sei- 
mas Vilniuje, demokratiniu budu visų jos gyventoju 
išrinktas". 

II. Pranešame pasaulio valstybėms, kad ir is- 
torinė Lietuvos praeitis ir demokratinis i»saulio 
vystymasis teikia Lietuvių Tauta; neimtiną teisę 
sudaryti išnoujo suverenę [t. y. absoliutiškai ne- 

.prigulmingąj Lietuvos Valstiją. 
III. Pasiremdami tuo, 1) kad minėtoji Lietu- 

vių Konferencija Vilniuje (rugsėjo m. 18-22 d. 

191/ m.), pareikalavo Lietuvos nepriklausomybės: 
2) kad dar anksčiau Rusijoj tebegyvenančių lietu- 

vių Seimas gegužio m. 27 d. birželio 3 d.1917 m. 

Petrograde buvęs, kuriame 320 atstovų vi- 

suotinu, lygiu, slaptu ir tiesiu balsavimu,. tokios pat 
nepriklausomybės Lietuvos pareikalavo; 3) kad ir 
didžiuma lietuvių Jungtinėse Šiaurės Amerikos \ al- 

stijose gyvenančių., per savo seimus ir memorandu 
mais Lietuvos nepriklausomybės reikalavo ir 4), 
•kad kariaujančios valstybės skelbia tautų paliuosa- 
vimo principą,—apreiškiam pasaulio valstijoms šiią 
Lietuvių Tautos sutartinai reiškiamą valią—jog jau 
metas atnaujinti Lietuvos valstija—ir primename 
kariaujančioms valstijoms, jog jau metas prokla- 
nuoti [apskelbti] Lietuvos nepriklausomybė. 

IV. Pareiški'ame pasaulio valstijoms, jog galu- 
tinai nepriklausomos Lietuvos Valstijos sankcija 
Įužtyirtinimaas] ir jos invesdinimas. į .pasaulio val- 

stybių tarpą suverenėmis tarptautinėmis teisėmis te- 

priklauso tarptautiniam Taikos Kongresui, kuriame 
turi dalyvauti ir Lietuvių Tautos atstovai. 

V. Remiame Lietuvos Tarybą, minėtos Lichtvų 
Konferencijos Vilniuje (buvusios rugsėjo m. 18-22 

d., 1917 m.), išrinkta, tikra Lietuvos atstovė, vy- 
tartinai Lietuvių Tautos reiškiamą valią—atnaujin- 
ti Lietuvos Valstiją—ir kiek jinai budriai sergės 
nepriklausomos Lietuvos idėją ir gins jąją nuo kai- 

mynių valstijų bei tautų pasikėsinimo. 
VI. Pripažįstame Lietuvos Tarybą, minėtosios 

Lietuvių Konferencijos Vilniuje (rugsėjo 111. 18-22 

d. 1917 m.), išrinktą, tikra Lietuvos atstovo, vy- 
riausia Lietuvių Tautos vadove, ir aiškiai supras-i 
darni sunkumą darbo, kuris teko Lietuvos Tarybai 
šiuo karės mttų ir aplinkybėmis, tvarkant Lietu- 
vos visuomenės gyvenimą ir saugojant Lietuvos pi- 
liečių materialinius ir dva'itvu V .Ii:-. ; :;>• i žadame 
Lietuvos Tarybai remti ją šitame jos darbe ir, rei- 
kalui esant, stoti už ją pasaulyje. 

II 
Nėra vietos kivirčams Amerikoj. 

Antroji Lietuviu Konferencija Stokholme tvir- 
tai pasitiki, kad šiandien, kuomet Didžioji Lietuva 
visų sriovių sutorimu aiškiai savo žodį tarė ir pastatė 
vienintelį tikslą—Lietuvos Valstijos atnaujinimą ne- 

priklausomybės amatais,—nebegali jau buti viso« 
tiems kivirčiams, kurie iki šiol stabdė Rusijoje ir 
Amerikoje gyvenančių lietuvių politinj darbą ir 
slopino jų bendrą politinį balsą. Antroji Lietuvių 
Konferencija Stokholme, atisliepdama į Lietuvių 
Konferensijos Vilniuje (rugsėjo tu. 18-22 d. 1917 
ni.), tartaji žodį Rusijos ir Amerikos lietuviams, 
kuriuo žoiliiu jie prašomi daugiau persiimti tautos 

rkrašito reikalais ir, užmiršus \ 

ir rietenas, sutartinai stoti į eiles kovotojų del ne- 

priklausomos Lietuvos, iš savo pusės kreipiasi' į Ru- 
sijos bei Amerikos lietuvius tuo pat žodžiu. eina:i-[ 
riu iš suskaudusios Motinos Tėvynės širdies, ir ypač 
kviečia Rusijos lietuvius, kad ikuogreičiausiai suda-< 

rytų Vyriausį Lietuvių Komitetą, kuris reiklu bend- 
rą Rusijos lietuvių nuomonę ir remtų Nepriklauso 
mos Lietuvos ideją, taip jjat kviečia Amerikos lietu- 
vius, kad sudarytų vieną bendrą Amerikos LieJ'.i 
vių Tarybą. 

III 
s Reik darbininkų Europos Centruose. 

Antroji Lietuvių Konferencija Stokholme iš- 
klausiusi Amerikos, Šveicarijos ir Skandinavijos a<t- 

•tovų pranešimų ir prip/ažinusi didele politinės akci- 
jos užsenyje reikšme, ypač dabarj aitiuunlis Tarkos 
Kongresui, lietuviu sugebančius politikos darbą 
iiibti, kviečia važiuoti į Europos centrus ir prisidė- 
i prie šitos organizuotos polotikos akcijos; kitų gi 

neškite piniginių aukų. 

IV 
Kaip šelpti lietuvius-belaisvius. 

Antroji Lietuvių Konferencija Stokholme pa- 
tyrusi iš Lietuvių Draugijos Centro Komiteto inga- 
Vetinio prie Danijos Raudonojo Kryžiaus, kiek var- 

go kenčia musų nelaisviai svetimuose kraštuose, ba- 
daudami ir negaluodami; kiekai galima butu palen- 
gvinti padėjimas ir negalima to padaryti, visuome- 
nei tuo dalyku nesirūpinant, nutarė: 

Paraginti lietuvius Rusijoje ir Amerikoje, kad 
organizuotų lietuvių šelpimą pavilga, plovinius ir 

pinigais ir viso to nesiunčiotų kiekvienas skyrium 
nuo savęs, bet per Danijos Raudonojo Kryžiaus Lie- 
tuvių Skyriaus vedėją Jurgį Savickj (Crois Rouge, 
ĮDanoise, Kopenhague). 

v 
Reikalingas Vilniaus Universitetas. 

Kadangi Lietuva turėjo Vilniuje savo Akade- 
miją, insteigtą jau 1579 m. paverstą 1804 m. univer- 
sitetu, kur j Rusijos carų vyriausybė 1832 m. del 
Lietuvos nutautinimo-surusinimo ir stiprovoslavinimo 
uždengė; 

Kadangi senasis rėžimas nei nebeketino jo atida- 
ryti, nors lietuviai daugelį sykių stengės taip pada- 
ryti, steigdami tam tikrų komitetų; 

Kadangi po ilgu klabenimų net Valstybės 
Durna vienu balsu pripažino reikalingumą Lietu- 
voje augštosios mokyklos, o Lietuvių Konferenci- 
ja Lauzannojc 1916 m. tai pakartojo; 

Kadangi Lietuvih Tauta turi pakankamai 
į mokslo pajiėgų. ikąreiškia jau arengtas sanrašas 
tesinčių užimti medecinos, gamtos, matematikos, 
teisių, istorijos, filologijos, teologijos ir agrono- 
mijos fakultetų katedrar,— 

Antroji Lietuvių Konferencija Stokholme nu- 
tarė: 

1. kad Lietuvos Taryba Vilniuje imtųsi or- 

ganizavimo universiteto Vilniuje ir tuojau imtųsi 
to darbo; 

2. kad AugŠčiausioji Lietuvių Taryba Europo- 
je jau dabar imtųsi lygtis su busiančiais profeso- 
riais, privalančiais tuojau pradėti darbą, ligi tik sto* 
tinkama valanda. 

VI 
Užtarimas Prūsų Lietuvių. 

Antroji Lietuvių Konferencija Stokholme, gy- 
vai jausdama visą neteisybę, senosios Rusijos val- 
džios 1914 m. ^Fažajai Lietuvai padaryt;, ka'Ia 
10,000 jos gyventojų lietuviu per prievartą buvo ! 
•gilumą Rusijos išgabenta; geisdama išsergėti juos 
nuo mirties iš bado ir pavojaus iškilancios rusų kai- 
muose anarchijos; remdamosi tūkstančiais pačių be- 
laisvių prašymų ir visokeriopais žygiais Lietuvių 
Globos Draugijos ir atskiru lietuvių veikėjų pas ru- 

sų valdžią per visa karės laiką daromais; pagaliaus, 
pačiai dabartiniai Laikinijai Rusijos Vyriausybei pri-. 
pažinus, jog vaikai, seniai ir moterys su nieku ne- 

kariaujančios lietuvių tautos, niekam nieko nėra 

prasikaltę, o gyvendami pasienyje tečiau daugiausiai 
yra' nuo karės nukentėję, jų namai sudegę ar api- 
plėšti, jaunuomenės iš jų daugiausi'a į karę paimta, 
šeimynos išsklaidytos, ūkis užleistas.—nutarė: 

Kad civiliniai Prūsų belaisviai lietuviai tuo- 

jaus butų gražinami atgal iš Rusijos, duodant jiems 
pirmenybę prieš kitus grąžinamus vokiečių pavaldi- 
nius. 

VII 
Kadangi ir vokiečiai, okupuodami visą Didžiąją 

Lietuvą, taip pat pasielgė su jos gyventojais lietu- 
viais,daugybę jų padarydami civilniais belaisviais ir 

išsigabendami į savo logerius; kadangi jie nėra 
kombatantai [kovotojai], tečiaus gyvenimus yra prU- 
laimėję ir šeimynas išsklaidė, tai Antroji Lietuvių 
Koferencija Stokholme nutarė: 

Kad civilinius lietuvius belaisvius vokiečiai tuo- 

jau sugfanžintų į Didžiąją IJetuvą j pirmikščias j u 
tėviškes. 

viii 
Reikalauja Pral. Michalkevičiaus prašalinimo. 

Antroji Lietuvių Konferencija Stokholme, pa- 
:yrusi iš Vilniaus lenkų rašto, šių inetų gegužio 25 
'ieną induotojo Vokietijos Kancleriui. 

1) jog Lietuvos lenkai dvarininkai savu budu, 
audies nesiklausdami, siekia Lietuvą priblokšti Tūn- 
ojai, kaip tik tuo laiku, -kad'a tikrieji Lietuvos šei- 
nininukai lietuviai demokratai sunkiai ir atkakliai 
dirba, sudarydami neprigulmingą Lietuvą. 

2) jog tame antidemokratiniame lenkų darbe 
dalyvauja ir yra pasiryžęs laikinais Vilniaus vvs- 

<11 pi jos Valdytojas prelatas Kazimieras Michatkie- 
A'icz'ius, susitelkęs žinomus lietuvių priešus kunigus; 

3) jojjf t>kios |x>litikos darbas be didžiausios ne- 
ratnumo ir neaykantos sėjimo nieko daugiau Bažny- 
čiai ir Tėvynei duoti negali,—nutarė: 

1) jog kun. Iv. Michalkevičius šiame politikos 
nomente valdyti Vilniaus vyskupijai ypač netinka, 

2) jog Vilniaus vy^kupijo^ administratoriaus 
javeigos turi buti lietuviui pavestos. 



Konferencijoje dalyvavo atstovai. 
i) Nuo J)i(l/.io>ios Lietuvos II.Nuo Rusijos 

lietuvių: 2) Lietuvių Draugijos nukentėjusiems <lel 
kares šclpiti Centro Komiteto, 2) Pildomosios Rusi- 

jos Lietuviu SeiuioPetrograde Komisijos. 3), T lie- 

tuvių Karininkų San jungos Centro Komiteto, 4), 
Tautos Pažangos Partijos, 5). Demokratinės Tau- 

tos Laisvės Santaros Partijos, 6)Lietuvos uncija!;-t u- 

liaudininkų Demokraitų artijos; 
T IT. Nuo Jungtiniu Šiaurės Amerikos Valstijų 

lietuvių: 1) Nuo Amerikos Lietuvių Ce n tralinio Ko- 
miteto, 2) Tautininkų Demokratų Parti'os; 

TV. Šveicarijos lietuvių organizacijų, 
V. Danijos ir Švedijos lietuvių organizacijų. 
Antrosios Lietuvių Konferencijas Stokholme 

Pirmininkas,— 
J?u.s:; -s Valstybės IVr.os Atstovas: 

M. Ičas, 
Sekretoriai: 1 St. šilingas, 

Kur.. Juozas Tumas- 

Antrosios Lietuvių Konferencijos Stokholme 
spalio m. 22 d. posied/.io Protkolas. 

Dalyvauja atstovai tų pačių organizacijų bc 
Didžiosios Lietuvos^ ir Šveicarijos organizacijų at- 

SIOVIJ. 
Sva.stomas memorandumo klausimas. 
Nutarta: 
1. Konferencijos vardu ir parašais visu orga- 

•nirsrcijų atstovų šiam posėdyje dalyvaujančiu paga- 
minti memorandumą Lietuvos nepriklausomybės rei- 
kalu, 

2. Šitąjį memorandą inteikti Petrapilyje rusų 
užsienio ministeriui ir vi iems sąjutiginukų bei 
neutralių valstybių pasiuntiniams. 

3. Tam t:kslui išrinkta delegacija sanstatoj. D- 
ro J. Aleknos, M. Yčo ir St. Šilingo ir duota teise 

pasikviesti delegacijon kunigaikšti I. S. Vasilčikovą. 
4. Si Ui j i memorandumą nusiųsti Šveicarijon ir 

prašyti teikti visietnj oiieialiams pasaulio valsty- 
bių atstovams. 

5. Jeigu šveicariečių organizacijos ir Didžiosio. 
Lietuvos atstovai rastų galima be jokių keitimų pa- 
dėti savo parašus po minėtojo mftmorandumo, inga- 
lioti juos tat padaryti. 

ingalioti išrinktąją delegaciją, reikalui esant pas 
stkviesti Rusijos lietuvių visuomenės veikėjus ben- 
drai galutinos memorandumo redakcijos nustatymui. 

Konferencijos pirmininkas: M. Yčas 
Sekretoriai: Kun. J. Tumas 

St. šilingas 

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJA. 

Ištrauka iš Lietuviu Konferencijos 1917 metų 
rugsėjo 21 d. protokolo. 

Lietuvių Konferencija, remdamos Lietuvos rei- 
kalais ir vaduodamas visuotinu lietuvių siekimu nu 

tarė: 

I. Liuosam Lietuvos plėtojimos reikalinga yra 
sudaryti iš jos nepriklausoma, demokratiškai sutvar- 

kyta valstybė etnografinėmis rybomis su būtinai rei- 
kalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis. 

Lietuvos tautinėms mažumoms turi buti patik- 
rintos tinkamos jų ktilturos reikalams sanlvgos. 
Galutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos parrfa- 
iams ir jos santikiams su kaimynėmis valstybėmis 
turi buti sušauktas steigiarftasai Lietuvos seimas 
Vilniuje, demokratiniu budu visų jos gyventojų iš- 
rirtictas. 

II. Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš taikos kon- 
ferenciją proklamuoti Lietuvos valtsybę ir pačioje 
konferencijoje paremti Lietuvos reikalus, tai lietu- 
vių konferencija, turėdama omenyje, jog Lietuvos 
interesai yra normalinėse taikos sanlygose pasvir; 
ne tteic j rytus ir ne 'tiek j pietus, ikiek į vakarus, 
pripažįsta galimu sueiti busimajai Lietuvos valsty- 
bei, nepakenkiant savitam jos plėtojimosi j tam tikru? 
dar nustatytinus santiikius sti Vokietija. 

APIt, LIETUVIŲ KONFERENCIJĄ STOCK- 
HOLME IR APIE LIETUVIŲ REIKALUS- 

1 "-»rtnio IČo laiškas "Lietuvos" Redaktoriui 
Mielas drauge! Važiuodamas šveduosna, ke- 

tinat: parašyti tau ilgesnį laišką, bet gerai žiniai 
norais pekla grjšta! Tik atgal grįždamas, tą da- 
rau... 

Esame visu« darbus užbaigę. Vižkiėjau lfetu- 

vių konferencijom Stockholman. Buvau užsukęs 
Kopenhagon ir išbuvau su Vaižgantu [ktin. TumuJ 
apie penketą diegu. Ten mūsų reikalai po tikos 
-dirvoje labai apleisti: Savickis dirba — ir labai ge- 
<rai dirba — belaisvių šelpime, o mūsų nepriėteli'ai 
— lenkai visur landžioja ir Lietuvos tyko pagriebti. 
Toks punktas ka'.p Kopenhaga, Danijoj, yra po- 
'lit&rje labai svarbus. Stodkhoime daugiau vokie- 
čiams užuojautos rodoma ir švedai daugiumoje vis 
ton pusėn linkę, bet Kopenhagoje visi e n t a n t'os 
[talkininkų] pusėje. 

Su mūsų klausimu mažiausiai susipažinusį An- 
glija ir Francijd. Iš čia kaip tik geriausia juos 
^formuoti ir lenkų mums teikiamas pinkles išpai- 
nioti. Abehiai imant mūsų klausimui Skandinavi- 
ja rijaučia tiek, kiek jie pasipa^jsta. Deja! — ma- 

žai Lietuvą žino. 

Stockholmo konferenciją galima skaityti pa- 
vykusia. Dabar jau visa Lietuva ir visos Lietuvos 
kolonijos (Rusijoj ir Amerikoj) turi pripažinti tik- 
tai reikalavimą — laisvos neprigulmingos Lietuvos. 
Prieš visų bendrą valią turi ir mūsų mažuma mti- 

silenkti. 

Kas užimtoj Lietuvoj girdėti. 
Konferencija i>uvo ytin svarbi, 'kad buvo visų 

<fatfių atstovai. Iš Rusijos atstovybė buvo labai 
skaitlm-ga. Bet kadangi visos rezoliucijos foutvo 

vienbalsiai priimtos, tai negalima buti kalbos, kad j 
čia .kt.lki nors dauguma "butų ivusverus. 

Informacijos iš Lietuvos buvo labai smulkios, 
ir męs dabar turime tikrą vaisdą apie t oi. kas ten 

darosi ir ko siekiama. Gyvenimai labai suvaržy-Į 
tas kaipo kokiame kaflėjime, politikos mintis sun- 

kiai prasiskverbia aik:iėn. o lipas labai prieš vo- 

kiečius. Vilniaus kotvterencijoj delegatai, tiek prieš į 

vdkiečius buvo Įniršę, kad nenorėjo nei lai}boa 
rinktis. Daugumoje visgi buvo upas tik už. Lietu 

vos nepriklausomybę. Kaire .labai jau1 į'kiiėjus 
siems ir visi ištroškę taikos. 

Ekonomiškai labai suvaržyti, bet Lietuvos pa- 

dėjimas visgi geresnis negu \ okicciuosc. 

Paskui mums buvo labai plačiai referuota apie 

Šveicarijos organizacijų veikimą. icn ("ul* 

nti"eikrtfa Lietuvos naudai. Biuras i>o mušu re o 

mos .pasekmingi a u darbavosi. Labai ^atfn 

Taupos T?ryba Europoje, [ kurią butmai ru i« 

Amerikiečiams dviejų atstovų. Tuo tarpu spina- 

me įeiti Šliupą,bet jei galėtumėt prisiųsti toki. ai- 

ris Šveicaruose gyventų, butų begalo svarbu, ka- 

talikų atstovas jau'yra. 
Reik (pripažinti, kad katalikai labai \ei^ųs 

daug padarė dėl Lietuvos ateities šiuo kares metu. 

Daroma ir Tautininkų, bet socialistų darbo Lietu- 

vos ateičiai nesimato. 

Europos socialistai nieko nežino ap^e Lietuvą. 

Europoje šiuo klausimai, taip (kaip ir nieko ne-j 
veikta. Męs, "buržujai," turėjome jų spragas kai-j 
šk>ti. Dabar Stockbolme buvome: Alekna, Bar- 

tkienė, Šliupas ir aš, nuėję pas socialistinį Skan- 

dinavijos-IIollandijos bloką ir iškalėme Lietuvos 

klausimą, Internacionalistų biuro sekretorius, ku- 

ris mus priėmė, tiesiog pasakė: "Męs žinome vi- 

sų taii'tų reikalavimus, nes mums visų tautų at- 

stovai [socialistai] -pristato, tiktai jųsų tautos, lie- 

tuviai socialistai tyli, tai nesistebėkite, kad jųsų 
reikalai mums visai nežinomi". 

'•Męs turėjome jam bent pusvalandį, prie žetri- 

lapio sustoję, aiškinti: kur Lietuva, kiek musų gy- 

ventojų, koki jos skirtumai nuo kaimynų ir t.t. irt.t. 

Iš »pradžių jis buvo pasisakęs griežtai, kad nors 

teoritiškai jie Į t. y. socialistai] nėsą prieš Lietu- 
vos nepriklausomybę, bet tas [t. y. Lietuvos ne- 

prigulmybės iškėlimas] Pabai apsunkina esą ka- 

rės pabaigą ir tas galėtų esą tęsti visą karę. Bet, 
kuomet išdėstėme musų re" Ją ir išrodyme aiškiai, 
kad Lietuva be nepriklausomybės gyventi negali, 
jis suvis nusileido ir pasižadėjo tą reikalą paremti. 
Visas jo lietuvių klausime "b a g a ž a s [žinios], — 

tai buvo Gabrio memorandumas ir Rimkos įteiktas 
raštelis. Tad kįla Mausimas* kurgi kiti musų so-. 

ciailistai-smarkuoliai, Ikitrie taip drąsiai caro val- 

džiai kumščiu iš anos pusės vandenyno grūmojo? j 
Kur tie jusų socialistų vadai, kurie taip smarkiai 

kiekvieną nesocialisto darbą moka pašiepti. Ko- 

dėl-gi jie nepainformuoja apie save apie draugu, 
sa-.'Vi tarptautinių organizacijų? O dabar toks laikas, 
toki valanda, kuomet ii jie v i r i b u s u n i t i s 

galėtų Lietuvai patarnaut ir padėti jai atsikelti. 

Kodėl-gi 'prisieina mums tokiems, anot jų "atžaga- 
reiviams" Lr "buržujams," kaip Šliupui,' Aleknai ir 
man tie žygiai daryti? Tik viena socialistų liau-j 
dininkų partija — pirmas Rimka, o dabar Bart- 
kienė — nesigaili žygių. 

Tegul jusų socialistai, jei nori Lietuvon grįž- 
ti, nesidangsto tuščiais pasakymais ir teoretiniais 

išvadžiojimais, o tie iog pasisako, kurion pusėn 
jie' uori eiti prieš visos Lietuvos valią, ar drauge 
su ja. Lietuva pasisakė ko ji įnori, tai metas ir 
visiems tą pasakyti. Negaliu ne trokšti iš visos 

savo sielos, kad musų socialistai norr šiokį-tokį 
panašumą į Europos socialistus turėtų. Kaip va! 

kad Švedų Rrauting, Lindhagen, arba to Skandina- 

vijos-Hollandijos bloko organizacijos nariai, arba 
sekretorius tarptautinio biuro Camil/le ITeysmans. 

Pasikalbėjimas su Socialistų Lyderiais. 
Camille Heysman mums pasakė taip: 
"Aš esu, buvau ir busiu internacionalistu, gy- 

niaaę ir ginsiu darbininkų luomą, ipri(pažinau ir 

pripažįstu Ikliasų kovą, bet karė įnešė pataisą, ku- 

rią socialistai turi pripažinti, — tai kad, ant tiek 
ekzvstuoja viduje taavtos kliasi'ų kova, tiek i 
—o gal ir daugiau — sveria valstybiniuose santi- Į 
kiuos? tautų kova. Šitą kosrrektyvą męs 
internocionalistai priimame ir todėl pripažįstame I 
kiekvienai tatitai apsisprendime teisę." 

Carl Lindhagen [Stockholmo majoras] —: 

kraštutinis socialistas, griežtai stovintis už nu-' 

ginklavimą Švedų valstjos, užtai ^po 24 metų at- 

stovavimo neišrinktas socialdemokratų į parla- 
entą, — ir kaip jis kalba apie Lietuvos ir Švedi- 
jos busimuosius santi'kius? 

\ f 
"As, — t ko jis, — stoviu už viso pasaulio 

vienybę, <nž visų tautų susiartinimą, bet manau, 
kad visų pirma turi įeiti vienybėn kaimynai, ku- 
rių ekonomiški interesai prie to spiria. Tas juk 
nekenkia be d ra m pasaulio susiartinimui,, o kaip tik 
padeda. Jei Lbtuva bus rneprigu'lminga, tai abiem 
bus gera. Jus turite* daug javų, linų ir kitokių: 
žemės gėrybių, męs plieno, geležies, ir mašinų 
jums galėsime duoti. Pastatysime per marias' 
fair'us ir tiesiai su vagonais savo gerybėmis 
mainysimės. Nereikės jums, lietuviams, tuomet 
bijotis vokiečių galybės ir jų paglemžimo". 

Sako, tai, ir prie to akyse džiaugsmo ugnis 
žiba. 

Socialistas skaito Miliukovą draugu. 
\ akai buvau pas kitą Social-Demokratų vada 

Brantinfą, dabartinį švedų finansų ministerj. 
Buvau tuo pači t Lietuvos reikalu. Išdėjus jam 
musų siekinius, musų valią, neprigulmingą Lietu- 
vą iškovoti, jis pasakė: 

"Męs pripažįstame 'kiekvienai tautai teisę sa- 
ve vakh-ii ir savo likimą ®res.ti. Taipgi męs la- : 

bai džiaugsimas^ kaimynės Lietuvos viešpatijos 
susilaukę ir džiaugsimės, Ikad galėsime, gerur sauv- 
tikii'.s -pailaiktyi/ Rūpinsimės moraliai jus palaiky- ti. Jus kitokios pagelbos iš mušu, žinoma, ir ne- 
reikalaujate, ne» męs esame neutralus ir ta neai1-' 
tralybę turime iki galui užlaikyti ". — tęsė toliaus 
p. l'raiiting. -t-."'Perduokite labu dienų mano drau- 
gams Petrograde^)prie jų aš noriu pasakyti ir p. | Miliu'kovą. fnęižiunint to, kad jis labai nesugyvena su mano partijos^-draugais. Aš suprantu, kad Ru- 
simose ta partijinė kova daug aštriau apsireiškia negu čia Europoje". 

Ką-gi mūsiškiai Social-demokratai pasakytų, jei Grigaitis, pavyzdžiui, drįrtų pasisakyti draugu Balučio, ar kito kurio nepartijos nario?! I Ką tai reiškia kultūra! Kai,p ji sušvelnina! visus santikius! Nesimato tokio siauro kovojimo,į tokio idėjinio priešo pasmerkimo. 
Audencija pas Švedų karaliaus brolį. 

I žvakar buvau pas princą Kaiilą lietuvių be- laisvių reikaluose. Švedų (karaliaus brolis, princ Kari, yra Raudonojo Kryžiaus prezidentu. Aš per 

rusų ambasadorių išsirupinau audiienciją. 
1 ikėjausi kokias 5—10 minučių išbūti. F>ct 

kur tau ! Kuomet oficialė 'kalba pasibaidė, jis pra- 
dėjo įdomauti abelnai mūsų politikinių Lietuvos 
klausimu, ir taip gyvai užsiinteresavo, 'kad kaip 
bematant ištisą vallandą iškalbėjome, 

Aš neskaitau galimu ir leistinu musų pasi- 
kalbėjimą S'paudon paskelbti, bet turiu pasakyti, 
kad skirtumo tarp primeo Karlo ir aukščiau mi- 

nėtų vyrų jdėjose nemačiau. Yra .patriotai, myli 
savo tautą ir jai gero velija. O mttsų vyrai — 

t ilk dideli mažiems darbams ir nieko geresnio ne- 

nuveikiame. 
Tautininkai gerai padarėte, kad Šliupą at- 

siuntėte. Siųskite daugiau darbščių vyrų Euro- 

pon, Jums tėvynė už tai neužmirš. 
Labai reikalingas veiklius žmogus Anglijoje. 

Šveicari jon dar nors vieną taipgi, kaip minėjau, 
reikėtų. 

Nra. liik sveikas ir t.t. Martynas Ičas. Į 
Rašyta vagone tarp Stockholmo ir Haparandos.j 

Spa'lio d., 1917 

Lietuviai Kareiviai ir Lietuvos Ateitis. 
f 

Kilus Rusijos revoliucijai, įvai- 
rių tautu kareiviai, tarnavusie 
Rusijos armijose, pradėjo orga- 
•niuzuotis atskyrais tautiniais pul- 
fleais ar batalijonais. Pradėjo or- 

ganizuotis ir lietuviu kareiviai. 
1 uo t'k.^M lietuviu karininkai 

turėjo sušaukę savo susivažiavi- 
mą, afba Seimą dar 26 d. gegui- 
žio 1917 metuose, Petrograde. 
Buvo taipgi ru/piratasi pas naują 
Kerenskio valdžią ir pas aukš- 
čiausią tų 1 ai;ku ikarišką Rusijos 
valdžią išgauti lietuviams kari- 
ninkams leidimą organizuotis i 
atskirtus lietuvių pulkus. 

Tuomlaikliitė Kerenskio valdžia, 
nors principe pripažino teisę lie- 
tuviams, kaip ir 'kitų tautų ka- 
reiviam9, organizuotis j savo at- 

skyrus tautinius jpulkus, vienok 

praktikoje darė nemažai trukdy- 
mų. Savo kęlijr lietuviams pa- 
sisekė suorganizuoti savo lietu- 
viškus batalijomis bent nekurio- 
se vietose. 

, )f 

Vėliaus, kuomet Rusijos lietu- 
vių Seimas Petrograde skilo, 
kuomet Lietuviui Tautos Tary- 
ba iš tos priež^silies suiro ir Lie- 
tuvių Tautoj reikalams atsto- 
vauti nebuvo j. jokios centralinės 
Įstaigos, lietuviai karininkai, su- 

siorganizavę ; Lietuvių Karimdn- 

kų Sąjungą, pasiėmė Sutvėrimą 
tokio Vyriafusio Tautos Komite- 
to j savo rankas, pakviesdami 
prie jo organizavimo tris žmo- 
nes ir užsitarnavusius lietuvių 
veikėjus: Petrą Leoną — tam 

atsisakius, K. Grinių, — Joną 
Jablonskį ir Pr. Mašiotą. 

Užviešpatavus Rusijoj bolše- 
vikų valdžiai, neteko dar gauti 
jokių .žinių apie Lietuvių Kari- 
ninkų Sąjungos darbavimąsi. 

Žemiaus paduodame kopiją Lie- 
tuvių Karininkų Sąjungos atsišau- 
kimo j lietuvius karininkus. Ši- 
sai atsišaukimas pasiekė mus tik 
aną dieną. Po juo, tarp kitų, pa- 
sirašo ir buvęs amerikietis St. 
Miliauskas, sandarfoinimkavusis 
pirmiaus ir Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. 

* * 

ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ 
KARININKŲ SĄJUNGOS 

CENTRO KOMITETO Į LIE- 
TUVIUS KARININKUS. 

Pirmasai rusų armijos lietuviu 
karininku suvažiavimas Petrapi- 
lyje šių metų gegužio 29 dieną 
vienu balsu pripažino Lietuvių 
Karini,inkų Sąjungos reikalingu- 
mą. 

Sąjungos tikslas. 
Lietuviams karininlkams vieny- 

ti, kad gulėtų* a) rupimtis bend- 
rais Lietu vos/įpolrijpkos'ir vis/uo- 
menės reikalais; J£) 'kovoti už 

laisvą Lietuvos cl^ųokratinę re- 

spublika; c) rjanti^laisvę ir dar- 
bo žmonių Mikutis; d) kelt', 
gvildenti lietilnų karininkų reika- 
us: politikosyjjl|auw-;, visuomenės 
teisių ir 4orowfsį-w^e ir rūpintis 
:ų reikalų paten!kit&mu; e) švies- 
ti ir gerinti morales bei mate- 

riales 'lietuviu, .k^riniirkų sąly- 
gas. 

Sąjungos tiKluįv pasiekti, tvar- 
<vti ir valdyt?, Nuvažiavimas iš- 
rinko Centro Komitetą, Ikuris ir 

<reipiasi j jusį, dranga5, šiais žo- 

džiais. 
Karė. 

Ši nuožmi karė pasaulio irnpe- 
•ializmo i'r kapitalizmo pastango- 
ms pradėta karė, kurioje žuvo ir 
fflbcŽMva žmonių milijonai, kuri 

nušlavė ir tebešluoja rntO ž'iniės 
paviršiaus daugybę miestų, Ikai- 

^ mų, sodybų; toji karė rusų revo-, 

liucijos obalsiais skina kelią, 
žmonių brolybei, lygybei, vieny- 
bei ir pavergtųjų tautu laisvei. 

Ir mūsų taip brangiai Tėvynei 
Lietuvai, prieš savo valia ir norą 
atsidūrusiai pačiame karės audros 
.-■u kuryje, išnaikintai ugnimi ir 
plieimi, virtusiai jšėlusio milita- 
ri/.mo ir kaipitailizmo kankintinė' 
ir kapinėmis, -kc>kių dar pasaulis 
nematė, aušta geresnis, laiminges- 
nis ateities rytas. 

Lietuvos ateitis. 

Kokia turi buti toji Lietuvos 
ateitis jau yra taręs šiais metais 
gegužio 26 dieną ir lietuvių kari- 
ninkų suvažiavimas: 1) Lietuva 
tiuri buti laisva; 2) Lietuvoj tu- 
ri buti demokratinė tvarka — pa- 
tys žmonės turi Lietuvą valdyti; 
3) tik Steigiamasis Lietuvos Su- 
sirinkimas gali spręsti Lietuvos 
valdymo formą, lygiai ir Lietuvos 
sa n tiki us su kaimynėmis tauto- 
mis bei valstybėmis; 4) Lietuvos 
ateitį neturi teisės spręsti jokia 
valstybė pati \icna: 5) Rusijos 
Steigiamasis Susirinkimas teturės 
pripažinti lietuvių tautai teisę 
spręsti Lietuvos valstybini gyveni-! 
mą Lietuvos Steigiamąjame Su-i 
sirinkime; 6) Lietuvos 'klausimas, 
yra tarptautinis klausimas, taipgi j 
ir Lietuvos ateitis gali buti spren-į lžiama tik tautų taikos kongrese;, 
7) į tąjį tautų taikos kongresą 
luri buti kviečiami lygiomis tei-l 
sėmis su kitų valstybių ir tautų 
atstovais ir lietuvių tautos at- 
stovai ; 8) šitame tautų taikos 
Kongrese turi buti sujungta Di- 
džioji ir Mažoji Lietuva. 

To reikalo sąstatoje trijų poli- 
inių partijų frakcijų (soc.-liaudi- 
linkų, soc.-demoildratų ir I). T. L. 
santaros) demokratinis seimas.' 

Rusijoj gi gyvenenčių lietuvių 
seimas šiais metais birželio 3 die-' 
įą nutarė; Lietuva, taip Didžio-' 
i, taip Mažoji turi buti nepri-j 
clausoma valstybė. 

Tautiečiai karininkai! Šitie 
šventi visam pasauliui paskelbti!; 
obalsiai bus ivyfcitfiti ne keno ki-į] 
to, o tik visos lietuviu tautas 1 

pastangomis. Jus, žiedas, jiega i 

ir viltis, žinokit tai, neužmirškit, 1 

ginkit ir dabokit tuos prakilnius i 

siekinius. Tūkstančiai balsų l 

kartokite lietuviu laisvės ir nepri- 
klausomybės obalsius. Tegu tas 

p.'aukia visur, tegu visi žino mu- 

šu reikalavimus. t 

Daug linusų karžygių žuvo ne- J 
■ lemtoje kovoje. Daug tukstžfnčių! i 

lietuvių dar tebežuva išblaškytų t 

Į po plačią Rusiją ir jos. kariavme-|'i 
nę bc prigimto žodžio, be už- 1 

uojautos, niekam nežinomi ir net t 

niekinami. Tautiečiai tikėkime, i 

•kad ateis valanda, kada susitelksi-' 1 
me visi į kuopą, 'pasirodysime k 
tam iki šiolei taip žiauriam pa-Įs: šauliui tais garsingais mūsų ži- \ 

los praeities karžygių būriais, l 

prieš kurių valią priešai galvas p 
lenkdavo, męs ginsime Lietuvos li 

laisvę taip, '.kaip gynė tie. kurie t 

jau amžius guli taip garbingam- I 
se kapt irose. Laukime tos valan- t 

dos. Budėkime. Bukime strp- r 

rus dvasia — nuisų bus pergalė.'d 
ji: 

Organizuokimės. i]: 
Laisvos Lietuvos vėliava ap- r 

sideugy visi ir visur: .apkasuose, s 

rezervuose. garnizonuose, pulkuo- :1 

se, divizijose, ko'rpusuose, armijo- 
se, frontuose tverkite kuopas 
(įstatus galima gauti Centro Ko- 
mitete), ginkite komitetus, ti-1 
dami petįs j pętį sit nelietuviai8 
— iilkrajiniečiais, estais ir kitais 
— ginkite savo reikalus; lavi-mki- 
tės skaitydami laikraščiu8, kny- 
gas, darydami pasikalbėjimus,1 
lekcijas ir 1.1., nmkinkites ama- j 
tu. Plačių žiįvių savo veikimo: 
kiek turite žmonių, kada pra- 
dėjote veikti, vieni ar bloke su 

kitais darbuojatės, kokiais įsta- 
tais. kaipo valdžia atsineša į ju-j 
su žingsnius, — siųskite Centro 
Komitetui, reikalaukite iš jo nu- 

n dymųr "patarimų ir patįs j u 

dookite. Tautos klausimuose ei-' 
uite išvien, kitaip rusime. 

Duckl*. 
Mus spaudžia vargas, netur- 

tas, skurdas. Amžiais krovėme ki- j tiems iždus, o ne*v.mių valan- 
doje kas nmts šelpia? Niekas. 
Todėl draugai ir patįs save rem- 

kime. Sąjungai reikia varyti or- 

ganizacijos darbą, literatūrą pa- 
rūpinti. teikti pašelpą neturtin- 

giems karininkams ir t..t. O tam 
reikia kapitalų. Todėl !kam bran- 
gi vienintelė musų karinė Sąjun- 
ga, kas myli lietuvius, neapken- 
čia tamsumo ir skurdo, Įkas pa- 
žįsta kovą už laisvę — atiduo- ( 

kite jai savo duoklę: kas mėnuo, 
kiek išgalite, mokėkite nario mo- 

kestį: rinkite, meskite aukų, at- 

liekamomis sumomis remkite 
Centro Komitetą. Parodykite, 
draugai, kad vargai musų jums 
nesvetimi. 

II Suvažiavimas. 
Sulyg § n Lietuviu Karininkų 

Sąjungos įstatų Centre Komite- 
tas turi ne vėliau 4 mėnesių su- 
jaukti tam tikrą, valdžios palie- 
pimu, visuotiną lietuvių 'karmin- 
ai suvžiavdmą lietuvių karininkų 
it>tovų Tarybai rinkti. Be Jo 
gyvenimas, savo vaga bėgdamas, 
sutvėrė vėl visą klausimų eilę, 
iie reikės rišti. Aišku, kad II 
Nuvažiavimas reikės šaukti. B<;i 
aidžiai užgynus suvažiavimus, 
greita' laiku padaryti jo nebus 
galima. Todėl Centro Komite- 
as kviečia jus draugai išanksto 
enigtis prie jo, kad pirmajam pa- 
kvietimui atėjus visi iš visur 
rauktumėte negaišdami paskir- 
ojon suvažiavimo vieton. 

Pulkai. 
Pulkų 'klausimas <iar iki šiolei 

ie išrištas1 jį turi išrišti, sulyg 
suvažiavimo nurodymų, refe- 

end-umas, kurio Centro Komite- 
as jokiu buclu dabar padaryti 
egali. Gyvenimas gi savo dair- 
ią varo: fronte ir užpakalyj lie- 
uviai karininkai vis juda ir juda, 
ciualauja. prašo pulkų — tai 
ūdija šimtai atskirų žmonių ir 
nopų laiškų, telegramos* ir dele- 
acijo.. Centro Komitetas, sto- 
ėdamas ant pamato I lietuvi:' 
ari n inkų suvažiavimo nutarimų, 
ivlkų klausimą rišti referendumu, 
artų negali atsisakyti norim- 
iems savųjų dalių karininkams1 
adėti jas sutverti. Todėl Cen- 
"o Komitetas, lietuvių karininkų: 
elkalus sergėdamas ir besiitrp'n-1 amas tų 1 ei kalų patenkinimu, 
.rinko tam tiūrą komisiją, kuriai 1 

ave'dė: 1) nupinti s lietuvių ka- ; 
inir.'kų būriais ir 2) norintiems 
avųjų pulkų — išgauti iš vai-1 
žios Aidima jiems formuoti. 

Centro Komitetas prašo <Traugų pulkų reikalais kreiptis j tą "ko- 
misiją, pavieniu gi jok ui žingsnių nedaryti. Re to pranešame, kad 
organizuojasi lietuvių, u'krajinie- čių. lenku, r.iusulmamų. latvių ir 
estų ka.inių organizacijų blokas kurio uždaviniu bus sudaryti įtaką j rusų valdžią sudaryti ar- 
miją, i> atskirų tautinių vienatų. 

Vyriausis tautos organas. 
£iuo taip svarbiu momentu 

mūsų tauta neteko Tau'.os Tary- bos. 1 autos sumanymu įvyk.li- nimas netvarkoje, nėra kas gina lietinių reikalus, už jų geresnę ateiti kovoja. Centro Komitetas, 
matydamas, kad ,nieką- nejieške kelių vyriausiam tautos organui sutverti, kad ta musų suiruti 
pragaištinga Lietuvos ir jos sū- 
nų ateičiai, kreipėsi j visas lie- 
tinių politines partijas ir už- 
klausė, ar jos randa bendrų lie- 
tuvių reikalų ir ar mato vyriau- 
siojo organo reikalingumą; jeigu 
mato. Vai kaip kelias rasti, kokiu 
t>udu j i >ai sutverti. Į Centro Ko- 
miteto balsą atsiliepė visos par- 
i jos i-skiriant soeial-liaitdininkus 
r social-demokratus didžiumie- 
:i<us, ir paaiškėjo, kad visos par- 
tijos. randa bendru reikalu ir 
pripažįsta vyriausiojo orgino 
-erkali-ngumą, tik budai jam su- 
.verti buvo įvairus. Paaiškėjus. 
kad partijų pamatais sutverti 
nieko inebus galima, Centro Ko- 
mitetas ėmė iniciativa j savo ran- 

kas, pakvietė tris Tėvynei atsi- 
davusius, jai visą amžį besidar- 
bavusius \ yrus ir prašė juos su- 

tverti Vyriausiąjį Tautos Ko- 
mitetą. Ccr.tro Komitetas tiki, 
kad jų autoritetas, kaipo nenu- 

ilstančiu tautos darbininkų, iš 
dalies numa'lšins partinius gin- 
čus, kad lietuviai stvers:s Tė- 
vynės atstatymo darbo. O jau 
laikas. Draugai! Rengei te išrin- 

ktųjų vyrų žingsnius. Savo pa- 
sitikėjimu padėkite jiems atlikti 
taip sunkų darbą. 

Laimėjimas kovoje. 
Pasaulio istorija aiškiausiai 

mums rodo, kad laisvės dykai 
niekas neduoda: ją reikia iško- 
voti. Kovą gi gali vesti tik su- 

sipratusios gerai organizuotos 
minios. Lietuviai! Apsižvalgy- 
kime ir pamatysime, kaip ta iko- 

va visur virte verda. Vi*;/>s tau- 

tos su didžiausiu įtempnui varo 

>avo pajie£ų organizavimo dar- 

l>ą. l'krajitiiečiai, lenkai, šuti- 

niai daug jau 'laimėjo. Ir iš mū- 

sų Tėvynė laukia pasišventimo, 
aukų, sviesesnės ateities iškovo- 

jimo. ilšvien draugai! Tegu 
mūsų balsas visame pasaulyje 
skamba; lietuviai karininkai ui 

laisvą Lietuvą galvas guldo. 
Pirmininkas Podpor. J. Lauri- 

naitis, 
Vicepirmininkas, Al. K' 7i- 

linskis. 

..Prczidijumo nariai: 
Elsonas ir Sarpalius. 
Sekretorius, St. Miliausl^ts. 

ULTIMATUMAS VISIEMS 
FONDAMS* RENKANTIEMS 

AUKAS LIETUVOS ŽMONIŲ. 
ŠELPIMUI. 

Visiems žinoma, kad aš (A. 
M. Martus) netoli per ištisus 
metus važinėjau po lietuviškas 
kolionijas, rinkdamas auka.s ir or- 

ganizuodamas šelpėjų gružas. 
Vienur aukas pats *inrnčiau j fon- 
dus. kitur palikau ant rankų 
rengėjų. Tų aukų daugiausiai 
nusiųsta j Lietuvos Gelbėjimo 
(talutiečių) fondą, nemaža jų yra 
Cen tral i niame Komitete, Tautos 
(klerikalų) fonde ir I etuvos 

Šelpimo (socialistų) fonde. 
Dabar gaunu ganėtiinai laiškų 

iš aukautojų, kad jie než?no kur 
tos aulkos, reikalauja atskaitų, o 

pilnu patikrimtu atskaitų neiš- 
duoda fondai. Kaip nėra pilnu 
ir patikrintų atskaitų, tai žmonės 

visaip įkalba, nepasitiki. Vieni 
sako, kad Bulotai labai daug 
išleista, kiti vėl. kad I)r. J. J. 
Rielskis užlaikomas aukomis, su- 

"inktomis badaujantiems. Yra ir 
tokių, kurie sako, kad aš gyve- 
13" iš aulkų. Prieš tai nieko ne- 

galima pasakyti, neturint pilnų 
Dati'krintų atskaitų ir kaltinti ne- 

galima, bet uitai reikia tų at- 

raitų reikalaiuti. 



pimas yra grynai visuomeninis 
reikalas i;r kadangi \i*uonienė tu- 
ri teisę žinoti kam ir įkas jos 
aukas sunaudos, reikalauju, kad 
butų peržiūrėtos visų tų fondų 
atskaitos. Peržiūrėti turi ne 

Jcielkviena sriovė savo fondą! 
taip esant tai galas siiduriama 
S'i galais ir visuomenė uiekp ti- 
kro nedasižino), bet visuomenė. 

Todėl visos trįs visuomeninės 
sriovės turi nuskirti po 3 žmones 
ir tie 9 /....onės nuodugniai per- j 
kratys visus tris fondus ir pa- 
rodys kiek kam isleista. 

Taigi paduodu šį reikalavimą 
visiems fondams per jų pirminin- 
kus ir visuomenei per laikraš- 
čius. Tas tluci buti atlikta iki 1 

d. kovo 1918 metų. 

Jei fondai atsisakys ar neno- 

rės pasiduoti tokiai visuomeni- 
nei kontrolei, aš kreipsiuosi prie. 
AVashingtono valdžios, tai yra 
traukdamas teisminėn atsakomy- 
bėm. Tuomet lai fondai nesu- 

pyks, jei juos perkon troliuos 
Suv. \ 'aisti jų viršininkai. 

Taip kaip iki šiol buvo nega- 
li ilgiau buti. Išduokite išlaidų 
pilnas atskaitas, o jei to nenori- 
te, tai prasižengiate prieš visuo- 
menė* 11/sitikėjimą ir turit but 
nubausti. A. M- Martus, 
120 (Irand Str., P.rooklyn, X. Y. 

LIETUVOS NEPRIGULMY- 
B£S FONDO ATSKAITA. 

NUO LIPKRIČIO MĖN., 1916 
M IKI 1 D. GRUODŽIO 1917 M. 
JPLAUKOS nuo 1 d. lapkričio, 
ig16 m. ik? 1 d. gruodžio 1917 m 

L. N. Fondam rojo $3.509.591 

I'irmiaius, t. y. nuo spalių 
4. 1914 111. buvo .. 2.156.34! 

iViso IT", pinigų-aukų 
i nėjo 5>665*93 

IŠLAI DOiS nuo Lapkričio mėir. 

1916 m iki i d. gruodžio, 1917: 1 

Sausio 25, 1917 m. Pranui 
Kybartui kelionės išlaidos į jun- 
gtinį LGF. ir LNF. ir Sandaros 
valdybos narių suvažiavimą Ncvv! 
Turke, 14—15—16 fbl. sausio, | 

1917 m $65.70 
Vasario 17 d. 1917 m. "Ateičiai" 

So. Boston, už spaudos 
darbus 23.00 

Vakario 17 d. J. Sekevičiui 
'kelionės išlaidos i suva- 

žiavimą New Yorkc sau- 

sio 14. 15 ir 16 d 22.00 

Kovo 12, Dr. J. Šliupui ke- 
lionės išlaidos j Syracu- 
sc. N. Y. universitetą su 

liet. reikalais 25.00 
Stiul. P. J. Žiu. ui už su- 

rengimą lietuviu dienos 
Syracuse universitete .. 10.00 

Kovo 15, Kaucija kasinin- 
ko LNF. 6.25 

Balandžio 24 d. Dr. J. Šliu- 
pui kelionė j Europą 3.200.00 

Liegos 23 d. "Ateičiai" už 

spaudos darfous 28.75 
Sautio 27 d., 1917 m. A. 

Rimkai kelione į Ne\v 
Yorlcą sausio 14- iį-^6 
dien 25.80 

Spalių 4 d., 1917 m. Dr. J. 
šliupui pasiųsta į Stodk- 
holmą tlčl Lietu 'os Xc- 
fprigto'lmybčs reitralu .. 509.41 

Viso išleista ^3 9^5-9^ 
Kuo spaliu 4 d. 1914 m. 

iki spal.- 23 d. 1916 m. 

Kadang". Lietuvos žmonių šel- 
islrista 37^,>^' 

\ iso išleista per trir nv~- 
t:is iš L\l: £4.292.77 

Pčsargoss 
I Viso L N F. įėjo auk u iki i 

.1. gruodžio 1017 .. $5.605.^3 
\ iso iš? j o 4,292.77 

Likę- grynu pinigu-aukų $1,373.16 
II. Surrj::us paskolai iš Lie- 

tiniu Spaudo*; Draugijos, du- 
riai yra paskolina $100 dėl lei- 
dimo Dr. J. šliupo knygos 
"Lithuania ir Prospect and Rę- 
st rospect. bus viso L\ Fonde 
pinigu iki 1 d. gruodžio 1917 rnc- 

11 S 1.47 3.16 
J. Sekevičius, 

i.\F. fiu. sekretorius, 
n-24-1917, 

La\\»ence, Mass. 

KIBIRKŠTIS 
Kaip tai pasaulis, iš l'ono Dievo 

d.deidimo, mainosi. l'inniaus ca- 
ras kimšo Į kalėjimus visu-, kurie 
i.-.rizmą vertė, o dabar pilnutėliai 
L dėjimai tu, kurie varą nuvertė. 

k x 
Xėr te blogo, kur nebuftt sis-tas 

ir gero. Pavyzdžiui. Trockis, duo- 
»' intis Lietuvai advertaizmenta už 
t mos paskolintus $200. 

X X 
\ icton senos nusidėvėjusios p.v 

Lt lės 'l'ijosi. kai velnias švcntiii- 
11 vandens," Šiais prograsiviškais 
Ivkais gal geriaus tiktu "Bijosi, 
k*;.i klerikas visuotino Seimo." 

X X 
Iš kur bolševikai ėmė toki 

vv rdą—bolševiku ? 
Xa-gi gal i s to, kad jie vis 

b o 1 š c (daugiau?) betvarkės 
daro. 

X X 
Rusijos žmonės turi laisvę, o 

bolševikai—Iculkasvaidžtus, ir kul- 
Icasvaid/iai joja ir ant laisvės ir 
ant Rusijos žmonių. 

X—X 
Rusiškas carizmas ir rusiš- 

kas s o c i a 1 i z ;n a s, kaip išrodo, 
turi nevienodą pradžią, bet už tai 

vienodą galūnę. 
X— —X 

"Laisvė,"' Keleivis" ir — "Dir- 
va" yra trjs gUzietos, kurias kiek- 
vienas biunbugicriškas daktaras iš 
visos širdies rekomenduoja. 

X X 
Kaizeris nori Lietuvai neprigul- 

mybės — tokios, kad ji niekam ne- 

prigulėtu. tik vienam kaizeriui. 
X r X 

Kas turi aštrus d'antis, tekanda 
Lietuvos priešui, o ne viens kitam. 

x X 
Lietuvių, sako, buta rėksnių, 

bet matyt,nedidelių. Iki šiolei jų 
negirdėta — nei Washii>gtone. 

Jurgis Spurgis. 

E)r. P. Žilvitis 
LIETUVIS 0Y3YT3.JAS, GUI^UlSAt 

Tsl. Orovir 7171 Ap'likss Tai. Drsvtr 8441 
3283 So. Malsfcd St.. CUcigJ 

Dr. K. Drangeiis 
Dcntistas 

3261 So. Halsted Street 
Phvne Drover A052 

I Chcajfo | 

Pe.lipo Per Du Tūkstančiu, j 
"Lietuvos" skaitytojai, išjojusio 

'l.arėn-karužėn' idant ]» a i m t i 

tykstantinę tvirtovę prieš Kalė- 
das. įsismagini; supvšikino "i dre- 
bezgus" ii c i'k pirmutinę tūks- 
tantini;, bet užmezgė ilrutą maz- 

gą ir antram tūkstančiui — ir 
cla.* uodegaitę paliko. 

Išviso iki šiolei suplaukė Du 
tūkstančiai trisdešimts doliariį/ ir 
šešios dešimts keturi centai. 

Taigi tuomi rr užbaigiame Ka- 
lėdiniu dovanų fondą Lietuvos 
laisvės išgavimui. 

Nomažai 1>uvo su tuom darbo, 
bet geroj kompanijoj, tai smagu 
ir dirbti, (ii prie rinkimo Kalė- 
dinių aukų Lietuvos laisvi iš- 

gauti pasiskubino su pagelba pa- 
čioji rinktoji lietuvių b.'svės ar- 

riija: energingai, pilni pasišventi- 
mo ir tikri sunųs ir dukrės Lie- 
tuvos. Bepigu su tokiais "ka- 
"ininkais" dirbti, ir męs turime 
viltj, kad mums visiems dar nv- 

syki ateityje prisieis sykiu pa- 
sidarbuoti už savo prigimtos ša- 
lies; už savo brolių lietuvių lais- 
vę ir gerovę. 

Lai tokių kariautojų k u od au- 

giausiai ant Lietuvos dirvos pri- 
dygsta ! 

* * 

Šią savaitę Įplaukė sekančios 
suvėlintos kalėdines dovanos 
Lietuvos laisvei iškovoti: 

Boleslovas (ledgauskas iš Ro- 
<e Bud, l'a., prisiųsdamas penki- 
nę. rašo: 

"Nors aš pasivėlinau su savo 

Kalėdine dovana iš priežasties 
menko dirbimo mainose, ale kaip 
lasižinojau, ikad Kalėdų Diedu- 
kas dar stovi prie kamino ir lau- 
kia su dar •neužrištu maišu, kad 
jį dapildyt iki dviejų tūkstančių, 
tai ir aš skubintu su savo penkine 
ir prašau (lerb. Redakcijos ir 
mano penkinę Kalėdų Diedukui 
Į maišą įkimšti: tegul senis sku- 
binasi (kuogreičiausia į Lietuvą 
su lah>vės prezentu musų bran- 
giai tėvynei". 

Antanas Leibeckis, dirbantis 
prie Liberty Land Co., Cliica- 
goje, pamalęs ipercitam "Lietu- 
vos" numeryj, kad vainikas ant 

dvituikstantinio namo dar vis ne- 

uždėt'as, spjovė j delnus, patry- 
nė rankas, čiuptelėjo į kišenius 
ir, traukdamas penkinę, tarė: 

"vyrai, kaip matau, tai to vai- 
niko be mano penkinės neuždė- 
sit. Štai jums penki sikersiniai 
prie jūsų kopėčių! Lipkit ant pa- 
čios viršūnės." 

Vyrai padėkojo už gerą pata- 
rimą ir 'pagelbą, užsitraukė dir- 
žus adkščiaus, — kad smSgiau 
butų, — ir kad griebs visi issv- 
kio, tai ne tik kad ant pat sto- 

go užsivertė, bet net kiton pusėn 
persirito. 

Šitas paskutinis aktas atsibuvo 
Meldažio svetainėj, sausio 20 d., 
kur 28-tos kuopos Tėvynės My- 
lėtojai surengė prakalbas ir pa- 
sikvietė savo vyriaus] vadą T. 
M.D. prezidentą D. A; Zima'ntą: 
Čia po prakalbų vyrai ir suver- 
tė 45.53, kuomi ir užbambino dvi 
tūkstantinę, — dar pora desė- 
tkų doliarių ir viršaus "ant ma- 

garyčių" pasilik*. 
O garbė už ,uždavimą pasku- 

tinio smūgio, tai d vi tūkstantinės 
priklauso šauniam lietuviui, ku- 

_ _ | JT 

ris jau nesyk] ikovoje už savo 

įautą pasižym|j?>, — j>. J. Mo- 
liai, kuris s;ng kūlikas vaidi už-' 
suki s, čii-lą JŠį doliarinių kulkų 
suvarė. s 

Sekančios aiffcos Lietuvos lais- 
ves išgavimui [plauke šią sąva'-- 
tę: 

Boleslovas Gedgauskas 
iš Rose B*wl, Pa $5()o 

.M. Kanapecknsv Cliicago, 
111 2.00 

Andrius Kvedc'ras, Kenoslia, 1.00 

Albcrt Yaimitis, Karine, .. i.<.>o 

\\ is. ; i.oo 
f Antanas Lebcckis, Chicago, 

*111 t 5.00 
[.nike 2S-I0S TMD. kuopos 

prakalbų Chicagoje: 
J. Molis .' $20.00' 
J. Saunoras 5.00 
K. Zamarevičius 2.00 

V. Petrulis 1.00] I'.. Maskoliūnas 1.00: 
l J. ( eponis 1.00 
( 

A; K votis į.oo' 
P>. Lenkauskas r .00 

J. Riežis 1.00 

J. Ceptulionis 1.00 

R. Zaura J.00 

Y. Matiejunas 1.00 

Jonas Krotkus 1.00 

St. Kriitkas 1.00 

P. Nevaraitskas 5° 
J. Grigaliūnas : 5° 
L. Stasiuflis 3°. 
V. Janulevičius -25 r> K. Rucas .... ^ .it 25 

Misevičius 25 
\. Kriščiūnas 25 
Nepažymėta už 5.00 

Viso $45-53 

Viso per savaitę $59-53 
..Pereitam numery j pas- 

kelbta $1971.11 

Viso labo .. $2030.64 

PATAISYMAS. 
"Lietuvas" į nufi. 2-me bavo 

nskelhtu $10.00 auka Lietu- 
vos laisvei imto _ 182-ros SLA. 

kuopos iš Chicago. Turėjo gi 
buti ta pati auka nuo 109-tos 
SLA. Ikuopos iš Chicago. 

ATYDA! 
Ateinančiam numery j bus pa- 

daryta abelna paroda visos Ka- 
lėdinės armijos, arba, kaip ta- 

sai musų dzūkas, tarnavusis ru- 

ų kariumenėj, sakydavo: 
'"Bus gene gališkas smotras". 

Pasižiūrėkit! 

t; Se»<?ros Gyduoles užlaiko 
„i.. 'Seimynos'A««ikatą. 

Žiema įau 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 

uikus vaistas gydimui nuo 
osulio, 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 visose aptiekose. 

Ar turi kopiją Severos Lietuviško 
Kalendoriaus }918 metams? 

S 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

DR. O. C. H EI N E' 
DKNHSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir SoJJalstedSI. 
(Gyicr. mas rirš Aptiokos;. CHiCABO. 

~ ~ 

REIKALAUJAME 
S vyrų, moterų .ir vaikų bar?,- 

daskutystės mokytis. &ita« 

yra labai pareikalaujamas nei jr ka- 

riumeneje. Lengvas mokslas ;r di- 
deli pinigai. Ateik tuo Jaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių Jš NOSSO- 

KOFF'S INTERNATIONAL BAR2tiR 

tCHOOL, 1202 Penn Ave.į Pitt«burg, 

Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
L'etuvh Cydytoja* Ir Chirurgai 
2259 So. Halstcd St, Chlcago, III. 

Oydo visokias Ilgus moterių, valkų 
Ir vyrų. Sperialtekal gydo limpančiu, 
nitisenėjusias ir paslaptingaa vyrų 
lifaa. i 

Telefonas ARMITAOE 984 ! 
j 

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

Ypatingai Užsisenėjusias j 
ir Lytiškas. 

J 

2121 N. VVESTERN A V B. 1 

ChlCAGO, ILL. i 
^ ĮjĮĮ- -įjfa- -fftr* UI ir- ■ 

Telephonc Yard* 5134 

Dr. P, G. Wiegaer 
PfltHiaio valandai: nu* S Iki 13 H ryt* 

Ir bu* 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted St Ckicago, UI. 

Ką Išrasti ] 
*? *? i • • 

Tai yra lietuviška knygutė 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurio gali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti antrei- 1 

kalavimo ir dėl naudos LIE- 1 

TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- i 
gutes dasižinositc kokj pelną < 

Išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- i 
mas knygutes kuria išsiusi- i 
ne DYKAI 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES Inc. 

Buhv.it <1 A) fm lui.H.Y 

Švelni MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70%. Malto Ekstrakto 
10c BvaraK. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
žimu iš Milwaukce. 

Rašykite pavyzdžiu Ir pl įkntų 
MILWAUKEE IMP0RTING C0. 

Oept. IOO, 505 37th St. Milw«ikee, W|» 

Ant Piird?vimo. 

Parsiduoda hoielis, 36 kambarių, 
Išdirbta vieta. Buvau biznyje 5 m e- | 
tus, dabar turiu išvažiuoti kitur. No 
rinčiam eiti j hotolio biznĮ, dabar 
yra gera proga. Duodu vieną sa- 
vaitę pamėginti. Kreipkitės j 
1023 W. Madison St., Chicago; 111: 

PARSIDUODA aptieka, labai 
pigiai. Savininkas iššauktas ka- 
riumenėn. Biznis išdirbtas. 

GoJppner, 3700 Wallace St. 

(PajieškojimaL 
Pajieškau savo pižjBtaino-d raugo Pranciškaus Ensevičio. Gyveno pir- •niaus Illinois valstijoj. Dabar ne- 

žinau, kur jis randasi. Jisai pats, ar kas apie jį jiino, meldžiu 
Atsišaukti adresu: 

John Senkus, 
235 So. Camforac. St., Philadelphia? 

Pa: 

Pajieškau savo brolio Motiejaus Meilūno ir draugo Onufro Maco. Re- 
migalos miesto, Kauno gub. Jie pa- t j.s, ar kas apie juos žino, malonės • 

pranešti adresu. 
Juoz. Meilūnas, 

1801 Nevv \Vindsor Lornsie St. 
Denver, Col. 

Pajieškau giminių Juozapo :i* 

I'enedikto Leščinskių, paeinančią 
iš Kauno gtib.. Raseinių pavieto, 
Kražių gmino. Apie 16 metų pir- 
miau gyveno Chicagoje. Dabar 
nežinau, kur randasi. Meldžiu, 
atsišaukti šiuo adresu: 

Ignacas Simaiiauskas, 
<•7 Clay Ct., Greenpoini, 

llrooklyn, N. Y. 

Pajieškau savo brolio Povilo 
Vielvido, Apie trvlikų metų atgal 
išvažiavo į Afriką. Girdėjau,, kad 
gyvenės Johannesburge. Prašau 
atsišaukti iį patj; turiu labai 
svarbų reikalą. Mano adresas: 

Feliksas Mehvidas, 
12213 Emer.ikl A v. \Vest Pullman, 

Cbicago, 111. 

Pajieškau =avo brolio Antamo 
ir sesers "Flzbietos, Sktucių, Mau- 

ručių kaimo. \ eiverių gm.. Sta- 

rapolės pa v., Suvalkų gub Trjs 
(3) metai, kaip negaunu atsa- 

kymo ant laiškų. Jeigu k:.* apie 
juos žilio, arba ije patįs lai at- 

sišaukia adresu: 
Tamošius Skučius, 

8625— ioth Ave., So. Seattle. 
Wash. 

Šita žyme yra Jusu apsauga. — Žiurekite, kad 
Jusu kojos butu 4'U. S. Protectcd" 

Jieškokite '"U. S. Seal" kiekvienoj poroj guminių apavalų 
kuriuos perkate. Kuomet Jus rasite, žinosite, kad apavalai 
duos Jums parankumą ir i/gą dėvėjintį. Jys sutaupysite pi- 
nige nebodami 

U, S. Guminius Apavalus 
su tvirtai padarytais apavalais, kurie kiekvienos rūšies dar- 
bui lauke yra specialiai padaryti. Jieškokite U. S. žymės. 
Tai yra Jusų apsauga. 

Parsiduoda visur. Jusu kraut:uvninkas turi ko tik Jųs reika- 
laujate, arba jiai gali Jums gauti. 

United States Rubber Gompany 
New York 
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Lai k rašė io Leideju? 
■•I 3W 

Pirkite šio laikraščio Bendrovės §ėrų, tai busite vienas jo leidėjų. Vienas Šėras $10.00. Dešimts Šerų $100;00. Norėdami platesnių žinių, rašykite [ 

"I IPTIIV A" 814 w- 33rd st" chicago, ill. *^4 *■ 

Telephone Drover 7184 HHHHHHH i»m^ — 
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Programas 
Stato scenoj* A. Fromo PonkliĮ Aktų Dramą 

"Egis žalčiu Karalienė" 
Net)., Sausio 27,1918 i C.S.P.S. S«et. 

LOŠĖJAI: 
N 

žaltys (žalčių karalius vaiid'.'uų dievaitis) .... J. Zolp. 
Gulbė-Dievaitis (Sergetojas žmonių žalčio 

prietedls) J. Sankunas. 
Vaidevutis (Ukiininkaa) Jusas. 
Audronė jo pati ... O. Pabaškienė. 
Rustulis, vaidevučių sun,us J. Juknig. 
Vainls, vaidevučlų sunūs, J. Jokubonis. 
Auskė A. Kalvaifiiutč.^' 
Gražutė validevučių dukterįs A. žemaičiutė. 
EGLE PETRAICIUTĖ MALIORIENE 

Itllllllllltllltllllttt 111111.1111 

.... V. Briedis. 

.... A. BHedis. 
B. Baleckiutė 
J. Stasiūnas. 

Sviesutis 
Anžuolls (žalčio vaikau) 
Milde (žalčio vai'kdi) 
Romanas (lietuvių vaidelytis) .. 

Baniutė, augintoja dievaičio Vaizgančio O. Kalvaidiutė 
Kaimietės^ 

žalčio taniai J. šarkunas. 
St. Galcckas. 

Scenarijai: B. Liutkevičius, J. Juknis. 
ReeisoriuA M. Dundulienė. 
Muzika Broliu Sarpaliu. Dainų sumokintojas M. Titiėkls. 

PASTAKA. Siame veikale, bus vartojami tikrai lietuviSki įrankiai, kai Ktaklės, vytuskas; vrrptuvas; lauktis; karštuvai; dalgiai, y. t. I.. .M. Dr-stė "APAVI ET A" deda visas pastan- tiit,. kad suieugti šj veikalą kugeriaosia, kad atvaizdinti mūsų parbocių tikrą budą, pakvietė ^abia ilsius ChicaRos lietuvių S-e- nos-žvaigždes, lo.ifjus-artistus. Suiinko iš visos apielinkė<< uu- ti.škas rankų darbo drapanas, kaišytinius žiurstus, iniu ra tikas juosta*, siuvinėtus marškinius. Priek tam pakvietė rez! <n iu-u M. I),,ndulienė. kuri jau nekartą prirengė lietuviškai scena; di- džiulius veikalus. 
Tikietų kaina, palyginus prie veikalo; tai labai žema, tik 35c ir augšėiau. Nepamirškite svetainė atsidarys 5-tą vai. Lošima* prasidės ly*iai 6:30 vai. vakare, Kurie norite pamatyti visa veikalą meldžiam nesivėlintl; 

Kur Pavojingiau — 

Lopšyj, ar Tranšejose. 
K rodo, kad jeigu žmonės pri- 

>ranta vieną dalyką .skaityti baisiu 
r pavojingu, o kitą menku ir ne- 

aavojingu, tat tos nuomonės ir 

prisilaiko, nors k»u*> syk gali pasi- 
rodyti, kad ta <. ką žmonės yra pri- 
pratę skaityti nepavojingu ir ant 

<c. jie visai nepaiso, ištikrųjų yra 
Davoji ogesniu už tą, ką žmonės 
ikaito pavojingi' ir ko labai bijosi. 

Pavyzdžiui, jeigu bilc žmcgfatu 
užklaustam, ar jis velytu buti ku- 
rlikitt lopšyje, ar kareiviu tranšėjo- 
se, ir kur—lopšyje, ar tranšėjose 
—jis tikėtųsi, lengviau išlikti gy- 
vu, tai nereikėtų labai stebėtis, jei- 
gu jis jums patartu "šulus savo 

galvoj pasiskaityti,'' nes tok; klau- 
simas bilc vienam išrodytu kvai- 
la? kLusimas. 

Ir nes^bCtina. Kiekvienam iš- 
rodo, k id kudikiui šiltuose namuo- 

se, po priežiūra motinos ir gimi- 
nių, netaip gręsia mirties pavojus, 
kaip kareiviui tranšėjose po prie- 
io kulkomis. 

O vienok, nežiūrint to, neik lai- 

ėybosna ir nedėk už kudikj nei 
vieno cento, nes laižybas prakiš- 
tum. Tavo priešas su s kaitime- 
mis galėtų tau prirodyti jog 'kūdi- 
kio gyvenimui lopšyje gręsia di 
dėsnis pavojus, negu kareiviu: 
tranšėjose. " 

{domias žinias ir statistiką apie 
t?:i paduoda The I n f a n t s' De- 
partment Cnicagoje. 

Štai ką jis turi apie tai pasaky- 
ti: 

Suvienytų Valstijų Karės Sekre- 
* torius,tf^evvton D. BrJkcr, nesenai 

padarė senkantį pranešimą: Iki 
birželio mėnesio Britanijos armijų 
nuostoliai mušiuose ir nuo gautų 
žaizdų išnešė apie 7 nuošimčius 
vsų vyrų, pasiųstų Francuzijon 
nuo pat karės pradžios! Karė 
prasidėjo trjs metai atgal, todėl 
šitie 7 nuošimčiai "mto pat karės 
pradžios" reiškia, kad nuostoliai 
per vienus melus išneša truput} 
daugiau negu'2 nuošimčiu. 
."Šio pranešimo teisingumo pat- 

virtinimą randame pranešime An- 

gių Insurance Kompanijos— 
London Prudential Co.,—kuri pa- 
rodo, kad iš dviejų milijonų <ka- 

reiviųy kurie buvo apdrausti, nuo- 

stoliai laike šios karės išnešė j 
metus po 30 žmonių iš kiekvieno 
1000 apdraustų; bet kadangi ir 
ramiais la«kais tame pačiame am- 

žiuje miršta po 10 vyrų iš kiek- 
vieno tūkstančio kas metai, tai, 
vadinasi, reik atmesti ramių laikų 
mirtingumą (10 nuo 1000) iš 
abelno karės mirtingumo (30 nuo 

1000); tuomet mirtingumui nuo 

kares pasilieka 20 iš kiekvieno 
1000 tarnaujančių kariumenėj vy- 
rų. Dvidešimts mirčių iš kiekvie- 
no 1,000 reiškia dvi mirtis nuo 

kiekvieno 100, arba du nuošim- 
čiu, kas pilnai sutinka su Sekre- 
toriaus Raker pranešimu. Taigi 
korė padarė 2 nuošimčių aukų. 

"Dabar pažiūrėkim, kas atsitin- 
ka su mažais kūdikiais. Iš kiek- 
vienų septynių gimusių kūdikių 
vienas miršfa, nesulaukęs metų. 
Vienas iš septynių, reiškia dau- 
giau* negu 14 iš šimto. Vadinasi 
jkareivis išstatytas ligų ir mirties 

1 pavojun lageriuose ir ant mūšių 
laukų turi 7 sykius geresnę progą 

išlikti gyvu negru naujai gimęs kū- 

dikis. 
Suvienytose Valstijose kas me- 

tai gema apie 2.500,000 kūdikių; 
!š jų <laugi5u negu 350,000 miršta, 
nesulaukę vienų metu amžiaus. Iš 
to paties 'kareivių skaitliaus tiktai 

50,000 kareivių žuva j metus nuo 

karės pavojaus. 
"Taigi nors karėje žmonių nuo- 

stoliai yra baisus, bet nuostoliai 
kūdikių,—dėlei netinkamo maisto 

•r drabužių, dėlei akušerių ir mo- 

tinų nežinvs>iės»—kaip matome, 

yra dar baisesni. Nors sarmata 

yra didi, vienok reik pasakyti, kad 
mūsų kareiviai ant rmušio lauk. 

yra saugesni negu mūsų kūdikiai 
savo lopšiuose. 

"Žinoma, negalima išgelliėti gy- 
vasties kiekvienam kūdikiui; bet 

kūdikių gerovės expertai apsk'ait- 
liuoja, kad mažiausiai pusės mir- 

čių galima išvengti. Tą prirodo 
faktas, jo kitose šalyje mirtin- 
gumas kuv < laike pirmų metu 

tapo sumažiti.As daugiaus negu per 
pusę. sjlyg'.mts su Suvienytomis 
Valstijomis." 

SVEIKATA TURI PIN1GIŠ- 
KĄ VERTĘ. 

Ši teisybė yra -pati (per save aiš- 
ki. Sveiikata yra vienintelis dau- 
gumos įmonių turtas. Kadangi 
viduriai yra pamatas sveikatos, 
tai yra būtinai reikalinga -prižiū- 
rėti, kad viduriai bintų visuomet 
svarus, kad visa nereikalinga me- 

dega baįtu prašalinta, jeigu inori- 

ma, kad gyvenimo mašii.arija 
Švelniai dirbtų. Triirt-erio Anieri- 
konišfica-s Kartaus Vyno Elixiras 
yra geriausia gyduole šiame rei- 
kme. Jeigu turite kokį nors vi- 
durių keblumą, imkite Tr-iir.-erio 
Amerikonišką Elixirą. Jųs pa- 
matysite, 'kad reputacija yra iš- 

teisinama. Kaina $1.10. Aptie- 
kose. Daugelis žmonių kenčia 
ddlei reumatizmo, neuralgijas, 
strėnų gėlimo ir tt. dėlto, kad 

jie nežino apie Tritn er i o Linimetą. 
Męs norėtume atkreipti jūsų aty- 
dą į šią gvluolę, kuri (priduos 
greitą palengvinimą. Yra puiki 
dėl sutinimų, išsisukimų ir t.t. 

Kaina 35 ir 65c aptiekose, per 
krasą 45 rr 75c Joseph Triner 

Company, Manufacturimg Chem- 
isst, 1333-1343 S. Ashland Ave., 
Chicago, III. 

(Apgar. 

SKAITYKITE 'LIETUVA' 

Tef. Canal 5393 

J. G. Mezlaiszkis 
Gcacralit 

KonVraktorius ip 
Namų Statėjas, 

2123 W. 23 rd St. 

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

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

Telephone Ranaolph S5M 

Gyv: 3112 Halited St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHICAGO, 1LL 

PAIN -EXPELLER 
iai KieKvienos seimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir sūausmų. 

uaDartines gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą' 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami išrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „IN'KA.v....'' ir žodis 
„LOXOL,w » taipgi musų pavardė. *+> 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodar. as visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
P'net buteliuk* uz 65 centus, nes »ame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu u i 35 centus/ 
F. AD. RICHTER A COr 

74-SO Waehinjęton Street, New York 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 1 Męs neesame bankcrlai, bet mę? gvarautuojame Tamstai sučė- J dym^ S0% ant Tamstom pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. k Vyrams lr vaikinams padaromo ant. orderio naujus siutus ir over- •« kotus nuo $30.00 iki $50.00 ųį pusę kainos. Truputėli nešiotus luo $25.00 iki $60.00 an^ orderio darytus siutus jr overkotius parduoda- me po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputei} dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branglaus. VaikŲ siutai $2.50 iki $7.50*. Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON 1 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kapdvo.n^ ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vnkir< N^dėldleniais—lkl 0 vai. vakare. 

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

OFISAS: 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina Ir Wood tiatv lu 

Phon# Canal 1208 

Valandos: 
Nuo 9:30 iki 12:00 Tai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vale 

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

REZIDENCIJA: 

5208 W. Harrison Street 

Tcl Austin 737 

Valandos: 

Tikta.' Iki 9:00 ktokviin* rytą 

Į "Lietuvos" Kaleidoriai 1918m. gatavi 

Dabar Visi Bankai 
Išmoka procentus už pereita pusmeti 
Uitai dalbar yra gajausias laukas perkelti savo' pi'mgus 
j kitą parankesnį "-Banką, kad nesugadinti procento už 

ateinantį pusmetį. 
PARANKIAUSIU IR SAUGIAUSIU V R A LIETUVIŲ 

UM VERS AL STATE BANKAS 
Jis yra Lietuviu apgyventoje kolionijoje, visiems 

arti. 
Jis yra atidarytas 3 vakarus savaitėje iki 8:30 va- 

karo kas Utarninkas, Ketvergas ir įSubata. 
Jame gali susikalbti Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Aougliškai. 
Jis moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Žmonių depozitus gvarantuoja 500 šėrininkų su 

kapitalu $225.000.000. Depozitus saugiai daBoja 15 at- 
sakančių Direktorių, ir pati valdžia valstijas Tllinios 
kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus prižiūri. 

Banko depozitai šiandien jau siekia ^418.661.62 
sumą, o visas jo Kaipitalas yra $714,504.49. 
Todėl tuojaus perkelk savo pinigus iš svetimo Banko 

i šitą parankiausia ir saugiausią Lietuvių 

UNIVERSAL STATE BANKA 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

O dabar perkeldamas nesugadinsi nė ma- 
žiausios dalies procento už ateinanti nusmeti. 

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

K»^i"MftUJIEIIOS" 
kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užsiprenumeruok ^'Naujienas" šiandie, ir turėm žinias 

apie karę 
apie taikos judėjimu įjt |( apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
apie Amerikos lietuvių jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tai DARBININKŲ laikraštis—Jųsų laik- 
raštis, nes jas leidžia bendrovė, susidedantį išdflOO j suvirs darbininkų, tokių, kaip ir Jųs, ir jop aiškina ir 
gina darbininkų klesos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" matę, tai pri$iųfjįŲte 
mums atvirutę šiandie, o gausite vieną numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose (išskiriant Chicagą)*- paSu: 
Metams $5. Pusei metų $3. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams $7; pusei melų $4. 
Visur kitur užsieniuose: metams S8; pusei metų $5. 

Pinigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojantį t 
"NAUJIENOS'* 

1840 S. Halsted St., Chicftgo. jll. 
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KODĖL 
Žeme ir Ukes atneša 
Turtus Louisianoje? 

Karei siaučiant trūksta maisto. Ūkinin- 
kai todėl šiandien už savo produktus paima 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda liJc 
derliu kaip Louisiana. Zemė ten vra derlin- 
ga. 

Oras yra labai sveikas ir malonus. Va- 
sara vėsi, o žiemos visai nėra. Kasmetą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nuo dvie- 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 
giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
ris vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
no. Šiandien trūksta kornų. Louisiana at- 
sižymi kornais ir ji teisingai yra pavadinta 
šalim kornų. Lietuviai, kurie keletą metų at- 
gal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoje kasmetą iš žemės paima tūkstan- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei cento. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržovės ir pavasarini orą, tai turite važiuoti 
pas lietuvius Į Louisianą ant ūkių. 

Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 
geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 
išmokeščių. 

Būrys lietuvių važiuoja j Louisianą 19to 
vasario. Nepraleiskite geros progos. 

Southern Land Co, 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Progresyvi Lietuvių Aptieka 
Puikus išpildymas receptų užima pir- 
mą viet^. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildymui receptų teisi.igai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje Ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptiekoje randasi didelė san 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KART ANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chicajo, II 
Telephone Drover 8448 

Ofiso TU. Cm! 114 Hinįį TU. Caoat 21 !8 
*•!.: I—• W »lll Kam!« v sa dlsną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

-ir 

Chirurgas 
Gyvenimus: 

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

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
ilEtPVIS ADVOKATAS 

Neda visokias bylas visuose teisimose 
Ofisai: — 

69 W. YV&shington Stre.it 
•eoms 10D3-1M9, Ttl. Cietrjl 2579 

3214 5o. Halsui St, li Yar<J« 7271 
CHICAGO, ILL. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 

Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pirtų. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

EMOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai iSmokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir rąžyti, tai laokyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laftkų R&Symo 
Lenkų " S.V.Valdybos Prieky bos Teisiu 
Lotynų " S.V.Pilietyoės Gramatikos 

■Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir U. 
Ir GRAMMAR ir HIGR SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokinama per laiškus. Viskas 
aiBkinama lietuviškai. 

American Gotlege Preparatory School ! 
3103 S. Halsted St. Chicago ltJ_l 

KAMPAS 41-MOS IR HALSTED GATVIŲ 
r-srru:.. -i:TWM=r=.. Mtii1 
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Attorney at Law 
alutis 

Lietuvis Advokatas 
Veria risfis tylas teismuose ir daro visus 

legaliskus dokumentus. 

014 W. 33rd Street, Chicago, III. 
^''Lietuvos" Namuose) 

Cfi&o ieiefoaasi Drover 7184 Namu Tebfoaas: Yards 5093 

BUK ŠOFERIU. 
juiLwO yra gauti sau tinkam* vie- 

lą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Lic šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 

mokykloje. Mokiu!~ie pasi- 
naudojame individlnėmls cisterno- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
jka važinėjime automobiliais vi- 
sokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks thfka- 
mus patarimus ir nurodymus. Mu- 
sj mokyklai netrūksta ceriausių 
automobiliu ir kitą prietaisų. Už- 
tikriname tomistai kad tuojaus 
f,ausi leidlraą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kursai. V!sas kursas $25.00. 
• ederal Ass'n of .'u.t Englneeri,' 1214-16 Jackarn fllvd. (Inc.) 

Phone Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

»Teigu nori sau turėti gerą, 
artistišką paveikslą, tai gali 
;auti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St-, Chicago 

Pirm pirkimo aliejaus pa- 
rankų apsimokės ištirti 

! BARNETT 
OIL&GAS 

kompanija, kuri turi išleidimą visai 
! savo produkcijai ir turi*' reikalavimą 
; daugiau negu gali išpildyti 

Iliustruota knyga ir tftcialu 
laiškas BD19 ant pareikalavimo. 

105 S. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL. 

Phone Central 58?5 
N.V. City Uoston Phila. Ncwark. 

x M 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno 
Sero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par= 
duodama 5 serai ir daugiau. 1917 m. jau 

išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu biie 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

~ informac jų šiuo adresu: 

LITHUANIAN OEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N ' Y □ ■ B 

VIETINES jINIOS. 
ii Antro Apskričio veikimo. 

!••• priežasties atsilankymo l hica- 
g< 11 grrb. Stasio Gegužio, SLA. 
I^czidontv.', SLA. Antras Apskri- 
tis rengia iškilmingą priėmimą 
garbingo svečio, p. St. Gegužio. 
Todėl yia kviečiami visi, ne tik 
nariai SLA. * ir T M D., bet visi 

cli'.v:agicČiai ir apiclinkės lietuviai 

pasiklausyti šio kalbėtojo ir 
darbininku unijos delegato. Jisai, 
pats būdamas darbininkas ir uni- 

jistas, daugą ką turi mums pa- 
sakyti is darbininkų judėjimo \i 

darbininkų gerbu-io. 
Panedflyjc, sausio 2S d., Mil- 

dos svetarnėj, 3142 S. Ilalsted St., 
bis iškilminga šeimyniška vaka- 

rienė, j kurią užprašoma visi be 

skirtum^, lietuviai ir lietuvės, o 

Mass-Mitiiigas bris utarninke, sau- 

sio 2() d. toje pačioje svetainėje. 
Pradžia abiejų vakarų 7:30 valar.- 

t'ą. Malonėkite nesi velyti. Kviečia 

An'.ro .Ipskričio Valdyba, 
Kęinisijos SLA. Kuopų. 

SLA. 2-ro Apskričio kuopoms 
žinotina Siuo i pranešu, kad 

a*lv, F. i'. J>radcMulis gavo pra- 

nešimą tuio p. Aukštuolio, įgalio- 
ti r.o Stockhlme nuo Centro Ko- 

mncto Lietuviu Draugija;, ka«l pt- 

r.igai, surinkti per II-rą Apskritį, 
kurie buvo pasiusti vardu p. Auk- 

štuolio, yre priimti, k'aip nurodo 

žemiau pnd:"-tas laiškas. 

Sę Kvietkausko.y. 
SLA. 2-ro Aj>skr. Raštininkas 

Antram Apskričiui Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje. 
Gerbiamasai Tamsta: 

Vardan \ ilniečių tariu širdin- 

gai ačiu Antram Apvkričiui Su- 

sivienijimo Lietuviu Amerikoje 
u/ pinigus 2,250 kronų, kurias 

suylg nurodymo persiunčiau Vil- 

niun Pirmsėdžio draugijos nu- 

kentėjusiems dėl karės šelp. A. 

Smetonos, vardu. Apie persiun- 
timą minėtų pinigai siunčiu tam- 

stai Enskildo banko kvitą, ga- 
vus j j meldžiu tuoj aus praneš- 
ti. 

Su tikri pagarba 
Centro Komiteto jgaliot. 

Aukštuolis. 

TMD. 22-ros kuopos veikimas. 
Nedėlioj, sausio 27 d. 1918 m., 
Mildos svetainėj, atsibus inaugu- 
racija naujai išrinktos kuopos val- 

dybos. Bus kalbos ir pranešimai 
apie praeity laikų veikimą ir apie 
1918 metų naujus darbus. Visi 
nariai, o taipgi ir nepriklausanti 
p.'ie TMD. malonės atsilankyti, 
nes bus galima išgirsti apie dau- 

gel] naujų dalykų.' 
Po inauguracijai atsibus mėne- 

sinis .22-ros kuopos susirinkimas 
ir dalinamos išėjusio? iš spaudos 
naujas knygos. V? yba. 

Serbų misija Chicagoje. Atei- 

nantį ned*klienį Chicagon atvyk- 
sti Serbijos kariška misija. Ne- 

dėlioj po piet Auditorium teatre 

atsibus didelės prakalbos (įžanga 
uidyką), gi vakate (7 vai.) bus 
bankietas svečių priėmimui La 
Sillo Iiotelyj. Norintieji bankie- 
te dalyvauti (kaina $2.00) galt 
kreiptis pas rengimo sekretorių. 
Mr. John Polandech, 318 So. Ca- 
n*.l St. 

: Universal State Bank rinki 
ma» atsibuvo pereitą panedėij Mil- 
dos svetainėj, kur išrinkta tie pa- 

tjs oenkiolika direktorių. Girdė- 
tis pusėtinų rugojrmtj, delei šitų 
balsavimų, bet šėrininkai, mato- 
mai nemc&a balsuoti ir todėl ga- 
lų-gale priimtu direktorių surašą 
jau iškalno padarytą. Ufarninke 
direktoriai išrink.) naują Banko 
Valdybą. Iš permainų galima pn 

žymėti, kad vieton buvusio p. J. 
I. Piagd/iuno, bainko kasierium 
išrinkta p. Antonisen. Prezklen- 
tu pasiliko p. J. Elias: vice-prc- 
zidentais pp. A. Olševskis ir Fr. 
Pa lt. 

SLA. 2-ras Apskritys savo spe- 
cialiame susirinkime svarstė apie 
t,omnavimą kandidatu į Centro 
Yaldvba. Balsavimo pasekmės sc- 

»• kančios: 

A n t Prezidento 
St. (iegt'žis ii. K. Gufiis 4, K. 

Jurgelionis 4, J. Xioveikas 1, 

V i c e.-P r c z i d e t o 

T. Dundulis 9, Or. Haltru^aitic- 
č5, V. Jankauskas 4, Daunora 1, 

Ja.kubcnas 1, 

Kasos Globėjai. 
K. VaraMUs 21, J. Niaviackas 

to. T. Astramrkas 5. DenieliuM. 
j P. I'. Bradclutlis 1, J. Kacergius 

1, M. J. Damijonaitis 1. 

S c k r c t o r i a 11 s. 

T. Dundulis 12, Ona Alytienė 6, 
A. Ii.. Strimaitis 3. R. K. P>alti- 

K a s i e r i a u s. 

K. Gugi s 12. P. Paukšt 15 5, B. 
K. Balutis 3, Bučinskas 2. 

Daktaras k v o t i c j a s. 

Dr. A. T,. Graiči tinas 13, Ma- 
tulaitis 4, J. Joniikaitis 2, J. ši i u- 

pas 1, Klimas 1, Baltrušaitienė t. į 
Toliaus II Apsritis nutarė,, 

jkad pasiųsti Prezidentui Su v Vals. 
AVilsonui Rezoliuciją reikalaujant, 
įkad Prezidentas ateitije paminėtų 
vnrdą Lietuvos taikos išlygose. 

Nori augštesnę kainą už gazą. 
Peoples Gas Light and Coke Co 
pridavė komisijai aplikaciją, ku- 
rioje reikalaujama 84 centų už 

1,000 kubiuku pėdų gazo. 

Chicagos nuostoliai dėlei an- 

glių administratorius pasielgimo 
Chicaga gana sunkiai nukentėjo, 
dėl sutvarkymo anglių sucėdijimir. 
Vpskaitoma, kad 5^)0,000 darbinin- 

kų paleisti dėlei permainos. Die- 
niniai pinigiski nmstolai biekia 
$1,155,000. Daugelis dirbtinių su- 

tiko mokėti pilnai, kitos puse nio- 

ktsties ir 1.1. 

Didelės permainos policijos de- 
partamente. Dar niekados Chi- 
cagos istorijoj iiebi vo tokios per- 
mainos, kaip neretą cavai-tę pada- 
rytas policijos viršininko Schuett- 
Icrio. Uždaryk dvylika policijos 
sitočių ir 844 polic jantai permai- 
nyti. Daugelis aficierų sugrąžin-1 
ta j paprastą keliavimą paskirtuo- 
se dist ktuose. 

PRIEŽASTIS JUSŲ BLOGO 
UPO. 

Piktumas išmeta jgnicgų iš lyg- 
svaros, liūdni Minas padaro jį ne- 

pakenčiamu draugijai. Bet kar- 
f tais priežastis šių arzumų yra 
visai menka. Viduriai nėra tvar- 
kei! Piktumas 'reitai miršta 

I 
sveikam vyrui, erzinantis upas 

[prapuola .kaip ti'k viduriai patai- 
syti. Trinerio Kartams Vyno 
Kli.viras kovoja su blogu tipu. Ji- 
sai išvalo vidurius, pagelbsti vir- 
škinimui, sugražina apetitą ir 

sustiprina visą systemn. Jisai 
prašalina nervišk'u mą, galvos 
'skaudėjimą, bemiegi, stoką ener- 

''gi jas. ir paliuosiioja nuo u/kie- 

tėjimo. neviršikvnimo," etc. Kai- 
na $i.T0, Aptieikose. Kodėl vi- 
suomet būti skausmuose? Reu- 
matizmas, neuralgija ir strėnų 
gėlimas yra blogi priešai, bet Tri- 
nerio Linimentas priverčia juos 
bėgti. Jisai yra taipgi geras gy- 
dymui išsisukimų, nilcsterėjimų, 
tinimų etc. Kaina 35 ir 65c. ap- 
tiekose, per krasą 45 ir 75c. Tos- 
cpli Triner Company, Manufactur- 
ing Chcmists, 1333-1343 S. Ash- 
land Avc,, Cb krago, 111. 

(Apgar.) 

Reumatizmas 
šsigydi nam'e, kas tiktai ji turėjo 

Pavasarį 1393 m. aš kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimu ir neu.natizma. Aš gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
lik ta* žino jo blsgum4 ka* j j turi. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolė*, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti iįsige'bėjima buvo 
tik lyglaikiniai. Cialiop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršio. Aš dariau U maistu keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandytų 
«i!» pastebėtinai puikia gyduole- Nesiųsk 
nė cento; tiktai priiiųsk save vard» ir ad- 
resį ir aš ji prisiųkiu jums viltui išbandy- 
mui. Kiiorae* jųs ji sunaudosite ir kttomet 
jasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmu, tuomet jųs atsiųskite jo kainj, 
\ien:j doliarį. bet, suprasit, aš nenoriu jū- 
sų pin' ;ų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 

I riau, kuotnet tikras ijgelbėjimas siūloma 

Ijums 
veltui. Ncatidėliok, raš>k iiandie. 

Mark II. Jackson, Ne. 4i>0 D. 

I HONE YARDg tl 31 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGUS 

S 315 S. Hals'ed Su, Chkago 

Amerikos lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis- 

kos kalbu, ant ...etikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, [ 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnoB istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, piliotystėB 
įJailiarašyatės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki G po pietų: vnk. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 3o. Halsteid St., Chicago\ 111. 

Didžiausia Lietuviška Koncertiijii Jšdirbvstš 

PEARL QUEEN CONCERTINOS 
Puikiausia ir geriausis muzikališkas instrumentas, kokio dar 
nesiranda tarpe lietuvių. Šios koncertinos yra geriausios 
išdirbystės. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir viena. Beto musų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visokių muzikai i 3kų instrumentų, 
laikrodžių, žiedų, drukuojamų mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reiikafouja savo pagražinimui ir siaadai. 
Kataliogą siunčiame dykai tiems, Imrie įprisiųs x& 3c. krasos 
ženklelį. 

S. P, KAZLOWSKl, 
4632 So. Ashland Ave., Chk^o, IH 

ws.s. 
WARSAVINGSSTAMPS 

I8SUED BY THE 

IJNITED STATES 
GOVERNMENT 

! Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

ĮPedei Šamui Į 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Karės Taupymo Ženklelius 
Suvienytu Valstijų Valdžios Farankaneša 4% Procentą 

Jus galite prndeti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtorius, bankierius, arba Irikiaitis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Pricdrmč! Tuomi Sucfdjsite 
Gyvastis! Tuomi Laimes sią Karę! 

Bell Phone Grait 9219 P. & A. Bridge 38S1 Forbe-» 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apieiinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link'laikraščio orenurrieratos arba knygų 

jisai duos reikalingas informacijas 
Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 

Bendroves Šerus. 

2204 FOREES STREET PITTSBURGH, PA. 

g j. Miiiiiiiiiiiiiiii*iiiiiinMiiliMiiii«>illllliilHH«HiHli:iiM| 

|^1 OTRankų Darbo^■j JPį liipl.Lu Kepuraites Vi.O! 
MOTERIMS IR MERGINOMS 

Kepuraitės yra puikiai padarytos, rankų darbo, ir gau- i 
|narnos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, geltonos įals-1 
1 vos ir t. t. Į 

Dviejų rųšių: už $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal-Į 
| vos norite. 

t | 
Siųskite money orderj. arba pinigus sekančiu adresu: | 

j LITHUAN1AN C4P CO., (Not Inc.) f 
| 3340 Emerald Ave., • Chicago, III f 

Kapitalas i Bausto) 1917, $145.000 
Pomirtinių iitnolsčjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .» $52-813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
I ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $$.00 jr $12.00 į savaitę. 

ŠELPIA Našles;, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kuituriškus reikalus. 

yMONIŲ aplietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
r truotu mėntsiiniu priedu Moterims iv Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai; Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už 
pusę kainos, .r 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, 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 
■yi307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs į šią šalį, jaučia tą didžiau?: tai- 

kumą, kurį suteikia angly kalbos nežinojimas: Kickvenas trokš- 

tantis daugiau apšvietos, kiekvienai norintis pagerinti savo me- 

džiaginį stovį geresnes vietos srba brangiau apmokamo darbo ga- 

vimu, kiekvienas einantis į bi/nį, — žodžiu tariant, kiekvienas Į 
šią šalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaiptenį rytojų. norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje. yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 

didelę, beveik 1,300 puslapių, gražia tikra skara apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 

ja $7.00. Tai, sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai pigu. 
Galima žodyną įgyli ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 

nuos $6.00: 

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės šiuom antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd šTREHT CHICAOO L 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausiu savaitrašti 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigts 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite. 
„Vienyb® Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose... $2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje ... 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knytų katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

M TriTin sav<> skaitytojams 'duoda labai d a u g naudingų raštų 1 
fl I L| I I ap>fe žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apvsakv, juoky, I g\ ■ IbI | 1^^ eilių, paveiksly.'v Turi savo korespondentus visoje E 

"^Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- I 
cijoj, Anglijoj ir kt. ^"Ateitie*" leaina metams $2.00. pusei mctv'Sl.OO. Už- I 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti vienn numeri •iunC'inrae <iov*u*i. | 
"Ateitis'*, 366 Broadvay. 2-s. Boston, Mass. | 
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