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Jeruzolimas Paimtas
Rusijoj Kazokai Sukilo Prieš Bolševi
kus. — Bolševikai privertė Rumuniją 

Taiki uties.—Japonai Vladivostoke.

—--------- ----------------------------------------------------------- --------- ------ -------------- ------- -—------------ ------------ -------------------------------------- '-------------- '■*.............................. F—-------------------—------------------------ ;------------------------------------------------------- ----------------------------------- ---------- —

1 ,
"Kuomet Darbininkų ir Karei- pficiališkai praneša vokiečių ka- kliamaciją, po kuria pasirašo M. 

vių Kongreso atstovai ii 
vai valstiečių kongreso veda de
rybas (su vokiečiais), idant už 
tikrinti garbingą taiką nuilsusiai 
šaliai, tai žmonių priešai, imperia
listai, žemių savininkai, bankie-* 
riai ir jų tali 
generolai, ;
kutinį m ė gilinimą

galybę iš 
rankų, o 

ir priversti

atsto- 'iškas ofisas.
SKumunijoj, 

.'kur randasi laikinė Rumunų so- 
stinė, pranešė pereitą subatą, 
kad sutartis pertraiOi mūšius

iš Jassy,

Laukia didelių musių Vakarų Fron= 
te.—Italai vis laikosi.— Portugalijoje 
Revoliucija.—Žuvo Amerikos Laivas.

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 12th day of December, 
1917, as required by the act of October 
1917.

KAZOKAI APSKELBĖ
KARĘ BOLŠEVIKAMS.

True translation filed with the postmaster, 
at Chicago, 111., the 12th day of December, ( 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.
ANGLAI UŽĖMĖ 
JERUZOLIMĄ.

Londonas, gruodžio it d.—
Šventasai Miestas, kuris išbuvo- 
turkų rankose per 673 metu 
pateko į krikščionių rankas

Anglų, franouzų ir italų kariu-1 
menė, po vadovyste anglų gene
rolo Allenby, apsupo Jeruzolimą 
ir turkai pasidavė. ..... skeibe karę pries žmones ir revo-

! Londonas, gruodžio 9

inaciją į rusų 
kad "generolai 
ibio v, kuriems

tauta ir

6

d.—Bol- 
proklia-

ir Kor- 
imperia-

lamente per Bonar Law, 
pranešė, kad gen. Alien b

1111 4 < 1 J • . ............................konstituei jiniai turi . ...

Gen. Allenby pranešė, 
reitą su batą jis i 
pozicijas į pietį 
nuo Jeruzolimo. 
menė,

sirm.s

nu')
nuo Bet 

nustūmė turkiu 
atgal ir apėjo Jeruzolimos mie . 
stą nuo rytų pusės, perkirsdama i

—pačiu laiku Londono 
pėstininkai <užat akavo
turkų pozicijas į vakarus 
vakarius nuo miesto ir 
kelią tarp Jeruzolimo

' ”du miestas tapo '

ir šiaur-

.oves amžiuose 
rankose. Žydai.

.jdi, prie
A vho galutinai atėmė Jcrtizo- į 

Įima nuo tenbuvių giminių 
padarė jį žydų žemės s 
Kiek vėliaus Jeruzolimas 
tiko į rankas 
karaliaus, bet izraelitai

300 metų
kuone nuolatai kovėsi
moabitais ir sirijonais.

Po to jis buvo apgi
Sennacheriba, assyrijonu

demokratai ir 
susibuntavoju- 
dang milijonų

Ta

hymns, kuriuose įgaliojama vie- 
jonicriškus garui- 
"žmonių priešus"

<iis), nelaukiant prisakymų nuo 
rūgštesnės valdybos-; užginama

Pusiau-oficialis pranešimas, iš- 
istas iš Petrogrado pereitą su
la, skelbia sekančiai: K
"Gcn. Kaledin, kazokų vadas, 
ridasi mieste

i , r Mir jis matomai karaliaus. , ...
linų, atsitikimų, k
.neša telegramai iš Dono ajiskri- 

„ ’čio, paskelbti Petrograde laik- 
..iraštyj "Dcn." Sulyg šito prane- 
Ho‘šimo visuose kituose Dono dis- 
:: Liktuose galybė esanti rankose 

ir darbininku tarybų.

laukia tolimes-

vėliam

nuomones
nas prisirengt

2 J 1 °
• .1 demonstracijos. ii< j

ginkluotos

nasorą. 332-uose metuose prieš 
Kristaus gimimą Jeruzalis ■ pate
ko į rankas Alexandro Didžiojo, 
Makedonijos karaliaus, o 12 me-

priemonių, idant

Egipto karalius Ptolomėjus už
griebė jį ir studegino. 168-uose 
metuose prieš Kristų Antijochas 
”ėl sunaikino Jeruzolimą. Ve- 

Judas ir Simonas broliai 
bėjai atėmė jį ir atstatė iš- 

o. 65-uosc metuose prieš 
dų Pompejus vėl paėmė mic- 
po ilgo apgulimo. Žydai bu 
vėl jį atėmę, bet netrukus 

erodas Didysis tapo jo 
uo to laiko Jeruzolimas

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, Ill., the 12th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.

KALEDINAS GRĄSINA 
MASKVAI.

Londonas, gruodžio io d.— 
Gen.Kolėdinas, prie kurio prisi-

ponu, 
buvo
/O-tlĮ
kuo -;

sus generolas Kornilovas ir kiti, 
matomai pradeda imti bolševi
kus nagan. Patįs bolševikai pri
sipažįsta, kad Koledinas turi savo 
rankose beveik visą pietimę dalį 

Kaukazą ir Uralo gu- 
Ukraina, kuri apsiskel-

mato- 
bolše- 
prieš

>ų po Kristaus gimimo, 
t žydų sukilimas parl 
e miesto vartų Rymo vadą

litusą. Jisai beveik su žeme 
miestą • sulygino.

6o metų vėliaus žydai vėl su- 
ilo prieš rymionus ir vėl tapo 
vmušti per Julių Sevenusą, ku- 
.s vėl sunaikino miestą.
614-tais metais Jeruzalis pa
ko persams. Imperatorius He-‘proklemacija
,klius išvijo persus 629-tuose 

metuose, o 637-aiose metuose 
Kalifas Omaras užgriebė miestą. 
Mahomedonai laikė Jeruzolimą 
iro šio laiko net iki 1099 metų, 
kuomet jį paėmė kryžeiviai,

Jie vienok neilgai jį laikė. Po 
Trelių permainų Jeruzolimas vėl 
pateko į turkų rankas ir nuo 
1244 metų be pertraukos ant Je- 
Tv*zolimo bokštų plevėsavo tur
kų vėliava su mėnuliu*

R u si jos, 
bernijas. 
be ncpriguTniTnga pritaria Kole- 
dinui. Siberija taipgi pasmerkė 
bolševikus. Maskvoj, kaip ma
tyt, yra didelis neužsiganėdini- 
mas bolševikais, nors ją 
laiko savo rankose.

Gcn. Kalėdiną remia, 
niai, visi gaivalai priešingi 
vikizmui. Šisai judėjimas 
bolševikus, matomai, yra
stiprus, nes išleista bolševikų 

verčia ant Kalėdi
ne ir jo rėmėjų kalnus, vadi n da
ilia juos "žmonių priešais", im
perialistais, kapitalistais, buržur 
jais ir t. t. (Tais vardais vadina
ma visus, kurie yra priešingi bol- 
Ševikizmui). Jie gąsdina žmones 
tais buržaujiniais baubais, mė
gindami juos sukelti prieš Ka- 
ėdino judėjimą.

Šita žiimgeidi ir tipiškai bolše
vikiška proklemacijį; se-
kančiai:

J. .J’ 1 i .. ‘

lyra daroma ant trijjų įpenėsiu.
V okiečiai esą priėihiį i Visas ru- 

apsiėmė padaryti pas- munų išlygas, išs‘kyrųi>;vieną, ku
tai- Lioje 'rumunai reikalaVą, ikad aus* 

įr tio-vokiečiai neturėtųrtiesos per- 
nuo kelti savo kariumenės! luto rumu- 

..ų fronto į kitus frantus. Kas- 
l’iik šitos paskutinės Išlygos tuo
met dar bus vedamos^derybos su 
feldmaršalu von MacUenfjenu Bu
ch ar ėst e. Atvykus ru3ų-Tiimunų 
delegacijai į Fokšanųs, vokie
čiai ją priėmė širdingai ir išgėlė 
jiems pietus. į

darbininkuv
kaimiečiu

v

ir kazokus 
siškų ir talkinin'kiškų 
tu.

sunaikinti
kareiviu
žemę

kareivius .'nb 
naudai ru- 
i m peri ai i s-

Generolai Kaledinas Dono

ijose pakėlė bunto vėliavą. Kon
stitucijiniai demokratai (kade
tai) parūpina ištekliaus kovoti 
prieš žmones (suprask, prieš bol
ševikus). Rodziankai, Miliukovai, 
Gučkavai ir Konovalovai sten
giasi atgriebti valdžią ir su pa- 
kelba Koledinų, Kornilovų ir Du-

darbininkus įrankiais atsiekimui 
savo kriminališkų tikslų.

Kaledinas apskelbė karę.
"Gen. Kaledinas—sakoma

liaus bolševikų proklemacijoj 
apskelbė karės stovį

lo

True translation filed witWthe postmaster 
at Chicago, Ill., «hc r2lh day, of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917. ' r

KODĖL RUMUNAI PASIDA
VĖ.

Amsterdamas, Hollandijoj, 
gruodžio jo d. Rumunijos val
džia buvo priversta pradėti de-' 
rybaš s»u vokiečiais, kadangi Ru
sijos bolševikų valdžia pastatė 
Rumunijai ultimatumą—sako te
legramas iš Vienuos į Berlino

s'krityj ; 
duonos

(Pirmi

į frontą ir 
idant grasinti

Dono ap- 
pri statymą 

renka savo 
Ekaterino-

rkovui ir Maskvai 
miestai yra pietinėj 
n. Kornilovas, ‘kuris

Bolševikų ultimatumas grasino 
rumunams, kad jeigu jie nesu
tiks vesti derybų s-u vokiečiais, 
tai rusų kariumenė bus atitrauk
ia 11110 Moldavijos fronto ir siun
timas maisto bei kariškos me
džiagos iš Rusijos Į Rumuniją

dinui pagelbon—Kornilovas, ku
ris liepos mėnesyj įvedė mirties 
bausmę ir pradėjo kare prieš re- 
voliucijonierių valdžią Petrogra-

"Orenburge gcn. Dutov sua
reštavo pildomąjį ir karišką revo- 
iucijonierių (suprask, bolševikų) 
omitetą, nuginklavo kareivius ir 

mėgina užgriebti Čeliabinską, 
idant atkirsti pristatymą duonos

Gen. Kornilov atakuoja ant Kau-

"Konstitucijiniai demokratai— 
sako toliaus bolševikų proklia- 
macija—yra politiški šio sukili
mo lyderiai, o buržujai pristato 
milijonus pinigų kontr-revoliuci- 
jiniams generolams. Buržujiškas 
Ccntralinis Komitetas Ukrajinos 
espublikos, kuris veda kovą 

prieš Ukrajinos darbininkų ir ka
reivių tarybas, pagelbsti gcn. 
Kaledinui rinkti kariumenę į 
Dono apskritį ir trukdo darbinin
kų ir kareivių taryboms skleisti 
po visą Ukrajiną kari'Umcnę, rei
kalingą Dus lopini m u i K ai c d i no 
rebel i jos.

Kadetai esą labai blogi.
‘(K on s t i t u c i j i n i a t <1 em o k ra tai,

aršiausi žmonių priešai, kurie sy
kiu su 'kitų šalių kapitalistais 
ir buržujais surengė šitą pasaulio 
karę, dabar tikisi, kad kaipo na
riai Steigiamojo Susivažiavimo, 
jie gal galės ateiti su pagelba 
savo generolams — Kalcdinams, 
Kornilovams ir Dutovams, — 
idant savo 
žmones.”

Toliaus 
žmones 
priešus”

proklemacija ragina 
nušluoti šituos "žmonių 
ir išduobia prisakymą Hu
sitą "buntą.” Visiems 

ir pfeležinkeliu darbi-emonėms 
ninkams jie grasina žiauriausio
mis bausmėmis, jeigu jie išdrįs
tų duoti bent kokią pagelbą Ka
lėdiniu ir kitiems.

zio 9 
kuri dalyvavo

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, HI., the 12th day of December, 
1917, as required by the det of October 6; 
1917.

VOKIEČIŲ-BOLŠE- 
VIKŲ DERYBOS.į|

Petrogradas, grit 
Rusų delegacija,
derybose su vokiečiais, pargrįžo 
iš Brest Litovsko ir išdavė ra
portą centrai i niani Darbininkų ir 
Kareivių Sovieto komitetui. 
(Pertraukimas mūšių derybos tapo 
atpasakotos per delegaciją se
kančiai :

Rusų delegatai pasiūlė, kad 
pertrauka mūšiuose butų pada
ryta amt šešių menesių ir kad 
butų duota žinia trimis 'dienomis 
anksčiau, jeigu kuri mors pusė 
norėtų vėl mūšius pradėti; per
trauka mūšių turi apimti 'visus 
frontus visose šalyse; kariume- 
mės negalima perkelti imio vieno 
fronto į kitus; salos prie Ry
gos įlankos turi būti apleistos 
per vokiečius.

•Vokiečiai iš savo puses pasiū
lė sekančias išlygas:

Pertrauka musių bus tik ant 
28 dienų ir apims -tiktai 
frontą; perkėlimas kariumenės į 
kitus frontus yra leistinas, jei
gu perkeliama mažesniais negu 
/iena divizija būriais; salos prie 
Rygos įlankos pasilieka vokie
čių rankose; nusų kairiu men ė pri
valo būti prašalinta nuo Saloni
kų ir Francuzijos frontų; rusiš
ka ir turkiška armijos privalo

Sovietas atidėjo apsvarstymą 
šio pranešimo tolimesniam 
vl'i. . -r i’

lai-

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, JU., the 12tTi day of December, 
1917, as required by the act of October 6: 
1917.

PERTRAUKA ’MŪŠIŲ SU 
RUSIJA.

Berlinas, Vokietijoj, gruodžio 
o d.—Kariški atstovai Centra-• vFąių viešpatijų (t.y. Vokietijos 

ir Austrijos) pasirašė ant sutar
ties, kuria pertraukiama mūšiai 
su rusų ir rumunų .armijomis
ant viso fronto t^rp upių Dn1est-|Rusų 1x

True translation filed wfth the postmaster 
at Chicago, 111., the 12th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.

JAPONIEČIAI J 
VLADIVOSTOKE

Haparanda, Švedijoj/ gruodžio’ 
io d. Petrogrado oficiale tele
grafiška agentūra' praneša, kad 
j iponų kariumenef u'žėme Vladi
vostoką, o chinų • kafiiuimenč įėjo 
į Charbiną, Sibenjo). Praneša-, 
m a, kad Vladivostoko uoste 
didelės sankrovos m'aisto ir ka- 

pa-
siųsta iš Amerikos J Rusijon.

---- rS
True translation file4j with the postmaster 

at Chicago, Ill., the 12(h day of December, 
1917, as required by tn| act of October 6; 
1917 - I
PANAIKl'rX IriVATI&KA

NUOSA" RĘ.
Londono

Kolegalev, "žmonių kamisorias 
agrikultūras departamento"; pro- 
kliamacija skelbia, k^d visoj Ru
sijoj visos žemės, su visais gyvu
liais — gyvais ar papjautais. — 
visi namai ir javai nuo šio laiko 
yra valdžios nuosavybe ir bus prie- 
žiurima žemės komitetų. Sulyg 
šitos prokliamacijos privatiška že
mes nuosavybė yra panaikinama, 
o namai žemės savininkų (dvarų) 
bus pavartoti mokykloms, ligonbu- 
čiams, teatrams ir prieglaudoms.

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, Ill., the 12th day of December, 
1917, as required by the act of October C; 
1917.

BROLIAVIMOSI 
PRISAKYMAS.

Stockholmas, gegužio io d 
Petrogrado laikraštis Den’ pa- 
alpino įsakymą, išleistą 218-tai 
.okiečių armijos divizijai; šiame 
įsakyme duodamo nurodymai

reiviais.

Įeinama vokiečių kareiviams 
broliavimosi tikslu yra "

armijoj ir išgauti nuo jų
Ii ilgas informacijas." 

duodama vok
s m u 1 k ų s u u rod yi n a i, 

ta pro-

Tol i aus 
kareiviams 
kaip privalo būti vedama

reika

d aro m i 
paremti

čius ir sykiu- turi but 
‘jausmingi a t si ša tik i m a i, 
di augiškumu ir dalinimu taba
ko” ir t. t.

Visoms vokiečių baterijoms 
pi i valo' būti duota žinia apie vie
tas, kuriose randasi niusų ka
ri umenė, sutikusi broliautis, ir 
į' tokias vietas galima inešaudy- 
i. Vienok, kadangi esą "priešas 

yra suktas ir be garbės," tai 
‘vokiečių kareiviai, kuriems yra 
pavesta broliautis su rusais, pri
valo būti atsargiai dabojami, o- 
šauliai privalo but pastatyti ar
timiausiose tranšėjose iir turi bū
ti prisirengę bile laiku atidaryti 
ugnį, jeigui tas butų reikalinga."

True translation filed with the postmaster 
at. Chicago, Ill., the 12th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.

SUTRAUKA KARIŠKŲ ŽINIŲ.
Ant Italų fronto austro-vokic- 

ivo pradėję milžinišką 
šiuom sykiu nuo Trcn- 
ant Aziago augštumos. 
buvo perlaužti čia ita- 
pasiekti šiaurinės Ita-

Jų mieriu 
lų frontą,
Ii jos lygumų ir užeiti iš užpakalio 
italų armijoms prie Piava upės.

Milžiniškas teutonų šturmas bu
vę tiek pasekmingas, kad jie už
ėmė keletą kalnų, paėmė keletą 
tūkstančių italų nelaisvėn ir .pri

Kalėdos

Lietuva

Męs kviečiame visus "Lietuvos” skaitytojus prisidėti prie šito 
Kalėdinio Fondo kad ir su mažiausia auka. Visos prisiųstos 
aukos bus paskelbtos “Lietuvoje”. Savo aukas siųskite ant
rašu: “Lietuvos” Redakcija, 814 West 33rd st., Chicagp, III. 
Visos surinktos tokiu budu aukos bus vienu sykiu pasiųstos 
ant Kalėdų į Lietuvos Neprigulmybės Fondą, kaipo "Kalėdinė 
Dovana” nuo “Lietuvos 
laisvės musų tėvynei.

skaitytojų ir draugų—iškovojimui

DIDELIS ŠTURMAS.
Prieš keletą sąvaičių užsimanė 

“Lietuvos" skaitytojų ir draugų 
armija paimti "Tūkstančio Dolia
rių" tvirtove ir iŠ jos 
kalėdinį prezentą savo 
laisvei.

Per keletą savaičių jie

tėvynė

nenuils- 
tančiai bombardavo tą tvirtovę šū
viais iš visokių kalibrų: sunkios 
kanuolės storai baubę dvidešimts- 
penkinėmis, lengvesnės kanuolės de
šimtinių šrapneliais švilpė, kulka-

Daugelyje tvirtovės vietų murai 
pradėjo griūti nuo tų šūvių. Iš
rodė, kad "Tūkstantinė” tvirtove 
pateks į rankas šturmuojančios ar
mijos dar iki Kalėdų.

Bet štai generalis 'štabas perei
tą sąvaitę pranešė liūdną žinią, jog 
kanuolių amunicija baigiasi, kad 
artileristai nuilsę, kad laikas su- 
bombardiuota tvirtovę šturmuoti,

užbaigti, -trūksta.
Štabas išleido desperatišką pro- 

kliamaciją po visą Ameriką, šauk
damas, kad rezervas kuogreičiau- 
siai skubėtų pagelbon, nes kitaip 
laisvos- Lietuvos vėliava neplevė
suos ant "Tūkstantinės” tvirto
vės Kalėdų dienoje.

Šitas šauksmas nenuėjo perniek. 
Rezervos dienomis ir naktimis 
pradėjo maršuoti iš visų pusių, kad 
paspėti pagelbon į laiką.

Visuose Amerikos kampuose iš
tikimi Lietuvos sunai griebė gin
klus rankon ir pradėjo siųsti pa
gelbon. Iš tolimo Seattle, .nuo 
Pacifiko didjurio pakraščių, už
dusęs, nusikamavęs, bet pilnas ug
nies ir drąsumo atvyko pirmas 
batalijonas. Antrytojaus paspėjo

Perlaužti italų 
jiems nepasisekė, 

sn
ap-

vo

apie 3 verstų, 
fronto, vienok, 
Italų atkaklus narsumas juos 
laike ir mūšiai tuom laiku vėl 
rimo.

Yra stiprų nurodymų, kad
kiečiai, parsitraukę nuo rusų fron
to daug kariumenės, rengiasi pa
daryti didžiausj užpuolimą ant va
karų fronto. Kanuolių bombar
davimas pasiekė augščiausio laip
snio išilgai beveik visą frontą. 
Kariški expertai išvadžioja, kad 
Vokietija, pasiliuosavus nuo Ru
sijos, (ačiū bolševikų malonei),

išlošti karę pirm negu Amerika 
prlsireng< pastatyti mūšio laukan

Rusijoj prasidėjo naminė 
prieš Bolševikus. Iki šiolei 
nešama jau apie du musių, 
name moterių "mirties bal 
nas” sumušė bolševikus netoli Mo- 
hilevo.

Ekuadoriaus respublika, Pieti
nėj Amerikoj, pertraukė ryšius su

buąv, Conn, — nuo Atlantiko pa
kraščių. Tą pačią dieną atvyko 
Michigano ir Wisconsino rezervos 
iš šiaurių; net ir Kanados liuos- 
norys, atkeliavęs iš tolimų Spring
hill mainų, iš Naujos Škotijos, 
šoko drauge ngnin. Texas, kur 
daugelis musų jaunų vyrų lavi- 
naši kaip geriaus kaizeriui kailį 
išlupus, taip pat atpleškino vieną 
patranką pagelbon.

Artimesnių Chicagos vietų gar
nizonai taip pat pradėjo iš visų pu
sių prie tvirtovės traukti.

Svarbiausioji Chicagos armija, 
kuri jau buvo rankas nuleidusi, 
matydama narsiai einančią pagel
bą iš visų pusių, vėl tvirta ranka 
griebėsi už ginklo; moterių nar
sus batalijonas, jau pirmiaus at
sižymėjęs, vėl šoko pagelbon ir sa
vo pavyzdžiu pažadino nuilsusius 
vyriškius.

Gavus pagelbą iš visų pusių, 
armija, vėl pradėjo tranšėjas kasti 
ir šturmuoti augštai stovinčią 
"7'ukstantiĮię” tvirtovę.

pra-

Amerika nustojo savo pirmuti- 
‘h’.o torpedinio laivo, kurį torpeda- 
vo submarinasJ apie 65 ypatos prie 
to žuvo.

(Portugalijoj įvyko revoliucija- 
Sena valdžia griuvo. Naujoji

mmnAąe kad Portugalija
(

dare narsią pirmyneigą beveik 
ant 200 doliarinių jardų pirmyn 
— kas išneša dauginus negu vo
kiečiai per tris paskutinius 
sius padarė prie Verduno.

Dar beveik pusantro 
doliarinių jardų liekasi iki 
vės viršūnės.

Iš patikėtinų šaltinių ateina ži
nia,

niėne-

šimto 
tvirto-

neatiaidžiai šturmos ir ateinančią 
ąąvaitę, 'kuomet laukiama pasku
tinio desperatiško užpuolimo ant 
"Tūkstantinės” tvirtoves.

Sturmas, kaip manoma, bus ne
girdėtai narsus, nes Lietuvos lais-

vės armija yra pasiryžusi tvirto
vę iki Kalėdų užgriebti, kad ir 
Plyšti reikėtų. Iš kitos pusės tvir
tovė nors iš visų pusių prispirta, 
bet laikosi desperatiškai ir ginasi 
atkakliai. Jai pagelbsti taipgi ir 
vienas-kitas bolševikas, kurių ne
tikėtai atsirado Lietuvos laisvės 
armijos užpakalyj. [Aną dien * 
prie Šv. Jurgio bažnyčios Chi- 
cagoje sugavo vieną tokį ilgais 
skvernais balšcviką, kuris koliojo 
Laisvos Lietuvos armijos kapitoną, 
kam jis už Laisvą Lietuvą kovo-

visas ki- 
iškovoji- 
suplaiukė

Bet bolševikai, ar nebolševikai 
parševikai—ar neparševikai,-—"Tu 
kstantinė” tvirtovė turi būti ps 
imta.

Taigi, Laisvos Lietuvos vyra 
Paskutinė valanda atėjo. Apsišf 
vokit Laisvos Lietuvos šautuvr 
išsitraukit blizgančius... delia 
iš maišų ir lupki t' pačion tvirt 
viršūnėm "Tūkstantinė” tvi 
turi griūti!/..

Visi vyrhi ir Baltrus 1.. I
* *

TIK APIE PUSANTRO Šli 
TRŪKSTA. 

■» .• . įr

Šita sąvąitė sumušė 
tas. Kalėdinių dovanų 
mui Lietuvos laisvės
šią sąvaitę $196.00, o iš viso jau 
yra $860.38. Taigi tik apie $140 
trūksta iki pilnos tukstąntinės.

"Lietuvos” skaitytojai ir drau
gai puikiai iki šiolei pasidarbavo. 
Vienok nereik nuleisti rankų iki 
paskutiniai valandai. Nereik ma
nyti, kad "Jurgis arba Baltrus 
darbą užbaigs.” Atsidėję ant ki
tų, galime ir tų $140 negauti ir 
pasidarysime sau sarmatą, nes 
vežėm-vežėm ir ant paties galo 
paleidom... Tekiu budu galimę 
tūkstantinės nepasiekti.

Ateinanti sąvaite yra paskuti
nė sąvaite prieš Kalėdas. Visi, 
kurie myli Lietuvą, kurie trokšta 
jai laisvės, griebkitės už darbo, 
kad galėtum Kūčių vakare įdėti 
Kalėdų Dieduko maišan pilną 
tūkstantį doliarių ir pasiųsti ši
tą dovaną mums visiems bran
giai Lietuvos Laisvei.

Nepamirškit! Skubėkit! Li
būva Lietuva laisva!

Tik dabokit, -ką jie mano 
padaryti.

So. Englewoodo lietuviai (Chi
cago] e) turbūt, ką nors laiko 
rankovėje ir nenori tuom tarpu 
parodyti. Vienas engehvoodie- 
tis, pranešdamas nuims apie tai, 
kad vietinė 182-rą SLA. kuopa 
paskyrė $10.00 Kalėdiniu fondam 
rašo sekančiai:

"Sulyginus su kitomis Chica- 
gos kolionijomis, musų koloni
joj, gali sakyt, yra tik "sauja lie
tuvių, tačiaus savo duosnumu 
tautiškiems reikalams jie. stovi 
bene pirmoj eilėj.

"Gal netikit? Tai tik jus ge
rai padabokit iki galui ir pažiū
rėsite, ką So. Englewoodieciai 
■ištesės...

"Jau praeityje jie nesykj 
redė, ką jie gali, bet ateityj* 
mano padaryti sarmatą visoms

sis obalsis
ar me- 

plaka

Chicagos kolionijoms.
"Laisva Lietuva—dabar, 

kados1
širdyse Čionykščių darbščių vyrų;
• "Pereitą nedėldienį, nežiūrint, 
kad didis šaltis kando ausis, ka! 
šuo, vietinės S LA. 182-os

s.



4>. Um

Mariai susirinko viešningon p. 
Baukaus svetainėn, kuri visuo
met yra atdara ,uždyką apsvars
tymui lietuviškų reikalų; susi-

—Čia, brolau ne Waterburio 
biznierius. . — tarė Mickus, ir 1$ AMERIKOS.

Šalę stovi M. Vijūnas—socia
lias. Ivanauskas prie jo pri-

tuojaus dešimtinę iš kuopos iždo 
paskyrė 
Lietuvos

Kalėdinio 
laisvei.

aščinčiaus
ko laukiat? Ir jums laisvoj Lie
tuvoj bus geriau. ..

kia aukauti; nors . musų tiesos 
nepavelija labai mylėti vieną tau
tą, o vistiek duosiu vieną do-

da, Daugšis ir kiti jau 
ir ištikimi kovotojai už pusdoliariai ir kvoderiai ir supy-

EXPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
SUVIRŠ

Halifax, N«. S.
Prie Rockingham

2,800.

Gruodžio 6 
skersai įlanka ’žiemą, ii 

nuo Halifax, susidūrė du laivai, 'duodami,
kurie pagimdė baisia cxiiliozi- šimts tų

NUPERKA NEREIKALL, 
' ARKLIUS. 4

Milwaukee, Wis. Gražiai ap
sirengusi moteris atėjo į Hale's 
Corners country fair, kur farme- 
r;ai parduoda “ragsmonam” ark

tį. liūs, kurių jie nenori maitinti per

ją. niškumo
Laivas Mont Blanc buvo pri- mušanti, 

krautas 3,000 tonų sprogstančios 1S(:U°1L 
•m e d egos, vežimui į Francu z i ją. j Pedlori< 
Belgiškas laivas loma, susidūrė 
su franeuzišku laivu ir benzino

nupirko -triscle-

Ji atsisakė savo'vardą 
Nupirko arklius, kad

So. Englewoodo vėliaus ! ..
Englewoodietis.” 

♦ *

Vis arčiaus.
Hartforde, Wis., jeigu suro- 

kuotum visus lietuvius, tai jų 
nerastum tiek, kiek doliarių pri
siuntė Fabijonas Saranka iš to 
miestelio. Viso labo tenai yra tik 
šešios lietuviškos “dusios,“ o Ka
lėdinių dovanų Lietuvos laisvei 
atėjo čiela dešimtinė.

P-as Saranka įrašo:
“Žinoma, dar daug trūksta 

iki tūkstantinės, betgi ir mu
sų dešimtinė vis arčiaus prie 
tūkstantinės pristums. Dau- 
įgiaus negalime aukauti, nes 
tik tiek lietuvių teesam šiame 
mažame miestelyj.“
Kitas mažas miesčiukas vardu 

Witt, Ill., taip pat gerai pasižy
mėjo. P-as Antanas Daburke vi
etas, “Lietuvos“ skaitytojas, pats 
paklojo penkinę, o jo kaimynai 
sumetė dar $10.25 ir prisiuntė

Tegul, sako, dabar 
D ledukas 'tempia šit ą

GAISRAS.
Aberdeen, S. D. . Čia buvo d' 

delis gaisras, kuriame sud( 
28,000 bušelių grudų. Nek’ je 
namai, šalę elevatoriaus t- jg-i

detuviu laisvei nuo Witt mieš

*

Graži
*

mintis.
biznierius andai 
ino už apsileidi

mą tėvynės reikaluose. Bet yra 
Waterburyj ir kiltos dvasios lie
tuvių, tik reik juos iš vietos iš
judinti.

Štai pas pp. Vaičaičius namuo
se nusirinkęs būrys sumetė po 
keletą doliarių, kuriuos p. J. S. 
Rimkevičius prisiuntė mums į 
Kalėdinį fondą sykiu su sekan
čiomis gražiomis eilutėmis, ku
rios tinka kiekvienam kovotojui

Paveikslėlis parodo g 
viai. Iš kairės viršui —

NUO ITALŲ FRONTO.
šaujamą kanuolę ant automobiliaus; jomis šaudoma priešo orlai- 
lujasai italų vyriausis vadas —■ gen. Diaz. Iš dešinės viršui —• 
giminaitis, vadas italų raitelių. Italai dabar narsiai kovoja su

gulesim po žeme šalta, 
pridengę mus tamsus

Bet laisvos Tėvynės dėkingi su- 
nai

Per amžius kartos.
jūsų

❖
Seatle o dovana.

Seattle miestas, Washi-ngtono rašo.mums: 
stijoj, toli yra nuo Lietuvos, “Kuomet

darbai
mieliausią mums iškovoj.

* *

Kanadiečio mintįs.
I g n a s P e t r u šk e v i č i u s

lija nai, besiartinant Kalėdų šven- 
ant tčms, rengiasi taisyti musų tėvy- 

Vincą nei gražius laisvės rublis, tai at
siminė man Šešupės krantai ir 

i, vietiniai lietuviai, net toji musų graži, linksma, nuo 
?j pa^^arc^ apie \Lietuvos dainų skambanti musų tėvynė 
ulmybę ir apie tai, kaip | Lietuva. M

Dabar ji nuteriota, sudrasky-

money

ją geniausia išgauti, sutikome, po

Visi gu visi stosim darban.
irbi- Iš laikraščio, iš aukų matau, 

ninkai ir už Lietuvos laisvę no- kad netrūksta tikrų tėvynės sū
rime pasidarbuoti. Čia prisiunčiu nų, kurie vienas paskui kitą ne-

ris

dešimtines ir daugiau.

Kareivio žodis.
mp Logan, Houston,

tarsi tos bitės, neša vienan aviliu 
savo šapelius. Liūdna ir nesma- 

fexas, buvusis čikaįjetis, dabar-’gig kuomet atsimeni, kad yra ir
gi Dėdės Šamo karininkas, p
Jonas Strumskis rašo sekančiai:

“štai prisiunčiu čekį ant $10.00, vynes balso, 
kaipo Kalėdinę dovaną iškovoji- gclbon, nenori 
mui laisvės musų Tėvynei.
kareiviai, kovojame šioje pašau- suniai. Gaila

cementavę sau ausis, negird 
neskubina jai

Tamsus jie

pa

sa-
Urteje kareje, idant paliuosuoti vo kvailybę nesupranta ir 
tautas. Taigi ir męs lietuviai tu- .bumoja: Girdi, o kam man 
rim nepamiršti musų locnos laisvės reikia? Katrie nori, s 
tautos, tėvynės Lietuvos,—kad 
ir ji butų po šios karės laisva. 
Visi lietuviai, kur kas nebū
tum, dirbkime išviend prie šio 
švento darbo.
turime -rūpintis ir visais gali-ljų tamsumo!..
mais budais dirbti, kad po ka-l Kiekvienas tikras Lietuvos sū
rės butų duota laisvė ir musų nūs, skubinkit tėvynės pagelbon 
tėvynei Lietuvai. Gal teks ir 
kraujo už viso pasaulio ir jos

nuvažiuosiu tos lais-

Ir męs kareiviai 
visais

tuojau s!

tai ir
man

ant

N uos Kojių visę pada- 
Gaisras.

tankos pradėjo liepsnoti. Lai
vo įgula mėgino ugnį užgesinti,, 
vienok, pamačius, kad tai mega- ( 
limas daiktas, sėdosi į valtis ir. 
leidosi į 'krantą. Degantis lai- .sunaikinti.
vas -plaukė truputį ir tuomet DaP*e $5^°°°* 
atsitiko expliozija, kuri laivą sa^oma> piasidėjęs i 
Mont Blanc suskaldė į šmote- 
liūs.- Laivo darbininkai, visi 
sveiki.

Laivo lama darbininkai taipgi 
išsigelbėjo. Šis laivas taipgi už
sidegė, ir buvo manoma, kad 
jis bus sunaikintas.

Expliozija sugadino 
uoste buvusių laivų ir 
kad pusėtinas šių laivų 
kų skaitlius žuvo.

N uoselių padary ta -už milijo
nus doliarių. Nauja stotis, ku
rios įrengimas atsiejo suvirs 
$35,°o°.c)0o, tapo sunaikinti.

Nuo expliozijos ir ugnies, ku-

tikimasi, 
darbi nin-

NORI, KAD NENUSTOTŲ. 
TIESŲ.

Washington. Atstovė Jeanette 
Ra/nlkin darbuojasi, idant butų 
pertaisytos teisės reikale moterų, 
vedančių vyrus, kurie neturi pi
li etiškų popierų. Su lyg dabarti
nio įstatymo moterč, vedanti vy
rą be popierų, turi tik tokias

prižadą r duosiu tiek doliarių, 
kiek jus čia rasiu. Radau dviliką, 
tai še $12.00 Tokiu būdu nuo

POLITIŠKOS ŽINIOS.

kė $32.00

vienatinis savo rūšies biznierius

nė pakėlė aukas iki $42.00; T. 
Maženis, geresnės kliasos sali li
niukas pridėjo dar 
Lžvažiavusis netyčiomis 

m n i rpik'ii
Vit- 
cina,

man 
vėl atnešė sūnų, Vytautuką. Di- 
disai V ytautas kariavo už Lietu
vos laisvę galingu kardu, mana
sai dar mažiukas, bet turi sek
ti savo vienvardžio pėdomis.

Ir linksmas 
sunaus vardu 
bebadaudami,

—Vyrai,

sumetė

moterių

1SVIS0 
" 1 <*.

;*l• ' U'

lediniu fondai! dešimtine auka
vo, dabar dar penkinę 
Tai likusis pelnas nuo 
š e i m v n i š k o vakarėlio.

* *
Damijonaitis,

■pridėjo. 
moterių

lu opas

kad tūkstantine no-

ti Lietuvos laisvei dovanu. Bet,

Lietuvai ant

J uozas
vo tos pačios nuomonės ir prid

* *
šios savaitės isl 
būrelis lietinių

rie susimetę taipgi penkinę

Pažiūrėsim,

Visi 
' South Range, 
yra tik apie 65

suniu, bet tikru 
aš noriu būti.

Ignas
*

Lietuvos sūnum

Petruškevičius.
*

vėl subruzdo.

Šią savaitę sekančios ypatos pri
siuntė “Lietuvos’’ Redakcijon 
Kalėdinių, dovanų išgavimui 

Lietuvos laisvės:

imkite ir mano dovaną.
Jonas Strumskis.

♦

deda.
Mieli., miestelyj 
lietuviai, dirban

tieji daugiausiai mainose; yra 
pora biznierių, krautuvėlę laikan
čių, yra socialistų, yra tautiniu-' 
kų ir kitų partijų, bet. brolau J ton

tę vėl įvare patįs vieni $80.00.

Čia vieną

las ateina, tai “araus“ 
jomis— visi yra liet

su parti- vių ir, pasikalbėję ; 
viai, visi politiką Europoje,

Rafolas Ivanauskas .... $5.00
A. Mickus ........................ 5.00

1.03
1.00
1.00
1.00
1.00

(iibavičius . . .
Gibavičius

Aną nedeldienį Rafolas Iva- tuvai laisvę reik iškovoti, 
nauskas, skaitydamas “Lietuvos“ čia yra anglių sandėlis, var- 
laikraštį, atranda, kaip musų bro-jdu “Vilijos“ Bendrovė, prie 37-os

I ’ocius

laisvės ir sako:
—Reikia ir mums

jos nariai —Jonas Biežis, Lt. 
nors biškį onas Petrulis ir Mikas Dudas-

pa- jau senai
Atsigrįžęs į

Mickų, sako: 
o jus ko laukiate?

seni ir užsitarnavusie 
už Lietuvos la ve.

Julius Gedvilą ..............
Bron. Bakanauskas .. 

Ona Dudėnas ........... ..
Vincas Aukštuolis- . .. 

Jonas Viskantas .........

• S'-'

Ar Biežis ir
norite, kad ir jus, kaip Wa- paklojo, o 

terburio biznierius^ Dievas ntt-
baustų,—ju 
frriklausot ’

Dūdas taip paaiškino: 
—Kuomet ėjau pas jus į šitą 

ir jus prie biznierių -pasikalbėjimą apie tėvynės lais-
|vę, tai sau širdyj daviau tokį

uranas Ce maniška s 
J uozas Čc rna tiška s 
Jonas-' S u (įeiki 3 ... 
[ginas 'Tamošiūnas . 

•NeP” ‘

Geo. Shugdimis ...............  $1.50
T. Kondrotas .................... 1.00
W. Dumbrava .................... 1.00
J. Višniauskas ......... "... 1.00
J. Kondrotas .............................5°

Viso $5-00

(Tąsa nuo

Atstove Rankin, su kitomis 
šios šalies moterimis, eis prie 
buto imigracijos komiteto ir pra
šys, kad moterįs nors ir vestų - 
al.’entus, pasiliktų Amerikos -pi*

J uoz. Rimkus .

Adolfas Ii skus . .
Vincas P et r a u s k a s

Kaz. Gulbi'iias . .
J omas'. Miku is

Juoz. Micifis . .

A n t am as Gauronskis
;a ..... 
į.itis ...Ant. Atkc

J uoz. ernotavičius

Glaubertas . .
Miku is . .. .

Viso -

Jurgis 
J11 r gi s 
čaičiai

$5.00
5-oo
5.00
5.00

1.00
1.00
i .00
1.00
2.00

1.00
1.00

. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00

$40.00

C o n n.

Rimkevičius ...............
Andriu nas ...................

id. K ase Iskas ...............
ir Ona B end žilinai
ir Antanina Vai-

Anastazija Tamuliutė . .
Viso

Ignas Petruškevičius, S] 
field Mines, N. S., Canada

Mjc-terų 208-tą 
panirti kartu)

I .eonas

Dam. Varnas, darb. . . .

2.00
2.00
1.50

T .OO

1.00

A. kuopa 
......... 5.00 

........ 10.00 
.... 1000 
. . . . 12.00 
Whole
.... 10.00

1.50 
2.00 
2.00

savaičiųu v
amžiaus .............

'f. Mažėnis, salimi
Motiejus Damijonaitis .... 5.00

T š Hard ford, Wi s.:

Ona Pai 1 žiuni u te

5.00

10.00

r.00
t.00
5.00

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 12th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.

VOKIEČIAI NEKLAUSO 
BOLŠEVIKŲ.

lyg vėliausių apskaitliavimų,
apie 2,800 žmonių. Sužeistų 
yra apie 3,000 ir didesnė miesto 
dalis sunaikinta.

Kareiviai, jūreiviai ir policija

Londonas, Gruodžio 5 d.—Ru
sų pranešimas apie begi derybų 
su vokiečiais kaslink mušiu per
traukimo, tapo gautas Ix>ndone

•koji me užmuštų ir sužeistų griu
vėsiuose. Sužeistiems ligoninė-

NUTEISTAS $2,500 BAUS
MES.

Bismarck, N. D. Sam Clark 
i/ C. H. Creckland, leidėjai tūlo 
laikraščio “Jim Jam Jems 
sipažino kaltais siuntime 
dorios literatūros krasa. 
nas nubaustas $2,500, o

ti epą-
Vie- 
kitas

> [t. y. vokiečių] de- 
nėdave aiškaus atsaky-

Žinomų užmuštų............... 1,280
Nesurandamų .................... 1,920

‘Numirusių, kuriuos pažino 940
Sužeistu ............................ 6,000

\pie 20,000

mių, kuriuos padarė rusai, bet ^cs 
pažadėjo, kad jie pasitars kas'ma 
dink to su savo valdžia. Kaipo dienų 
svarbiausius 'klausimus įvykdi- pi'ivezimą 
nimui pertraukos mūšiuose, ru- dežinkeliai. 
sai Dastatė reikalavima. kad vn- 'ir kūdikiai

apsunkina paskutinių kelių 
baisus šalčiai. Maisto 

trukdo apsnigę ge- 
Pieno visai trūksta

$! ,OOO.

ALGŲ.
Tūkstantis 

miesto sve- 
savo rcika-

POLICIJANTAI REIKALAU
JA DIDESNIŲ 

Philadelphia, Pa.
policijantų susirinko 
ta i n ė j e apkalbėjimui
lų. Vienok susirinkimas neįvy
ko, kadangi kiti policijantai pa
sirodė ir protestuojančius poii- 
crautus išvaikė. Neleidus jiems

policijantai susirinko kitoj sve
tainėje. Išrinko komisiin nu
eisianti prie m i 
“ultimatum,” r

kiečiai nesiųsti nuo rusų fronto kos.
kareivių į talkininkų frontą; Explioz 
taipgi kad vokiška kariumenė zaunes i

salų prie Ry- Visur naudota žvakės ir kerosino organizuotis į
algos.

(Rezoliucija padu
jauti, kad politikieriai ..

ir elektrikos stacijas.
butu atitraukta iš

Vokiečių delegatai 
lavintus atmetė.

šituos reika sužeistirs.
Kaip tik žinia apie nelaimę 

pasiekė didesnius miestus, gel-

su maistu tuojaus 
išlikusiems. Taipgi 

■ kitu įvairiu dalvku V C V 9/ o
rusų dc- ^pasiųsta.

Clueagojc surinkta aukų su- 
ir a 

Didžiausia

■sumanymą, kad pertrauka inu-!MVJl,uu 
šiuose apimtų visą frontą nuo ( rankiniai 
Baltiko net iki Juod 
bet delei neaiškių at 
ant rusiškų pasiūlymų
legatai minėtą vokiečių pasiū
lymą perdavė apsvarstymui ru- virš $39,000 
siškų kariškų expertu. 'kia. Didžiausia auka duota

“Išnradžiu Dasiulvta nadarvti Quaker Oats kompanijos $5.000. 
$3.000 paaukavo kelios Lankos,pertrauką mušiu ant dvejų sa

vaičių. Vėliaus sutikta prailginti 
iki 28 dienų ir tas laikas auto
matiškai gali but dar prailgin-

susirinkimas atsibūtų ant rusų 
teritorijos (žemės) ir įvyktų po

KAREIVIŲ IR JŪREIVIŲ 
ASEKURACIJA.

Washington. D. C. Jeigu 
re i vis arba jūreivis tampa 
muštas, ir jisai turi pačią ir 
kų, valdžia aprūpina našle

už
vai
ko!

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., 
1917, -as required by the act of October 6, 
1917.

BOLŠEVIKAI SLEPIA ŽI
NIAS.

Stockholmas, gruodžio, io d.
Kad bolševikai slepia sau nepatin- tai jam yra mokama nuo $30.1x9 
karnas žinias, o siunčia pasauliui į menesį, jeigu jisai yra vedęs iki 
telegramus tik apie sau tinkamas'$75.00 į mėnesį, jeigu jisai turi 
žinias, tą parodo laikraščiai, atė- pačią ir tris arba daugiau vai- 
jusie iš Rusijos. ’ kus. Jeigu jam yra reikalinga

Pavyzdžiui, bolševikai paleido i^^'gytoja, tai yra duodama 
i$20.oo daugiau. Jeigu jis nustoja 
1 abiejų" kojų, ar akių, ar ran- 

yra mokama $100,00 
ir jisai yra vedęs, ar

1011 įlieti witii inc postmaster • 1 • -i ’i •, -1 •
, the I2th day of December, J' HCVCdllS If Užlaiko Vaikus iki

pasauliui žinią, kad 5-oji Rusų ar-j 
mija 
valdžią.
M as k ve

Šisai
nuo' 27

nubalsavo remti bolševikų
Bet štai kas pasirodo iš

ie prieiga 18 metų.
Mokestis eina nuo $25.00 'naš

iu iki $57.00 našlei ir 4 vaikams.

negali daugiau dirbti

m c.

NAUJI PINIGAI.
Washington. Kadangi dabar, 

dėlei karės, naudojasi daug pini-

Tūkstančiai rezignacijos blan
kų padaryta ir nariai Patrolmens* 
Benevolent and Protective Ass’n. 
išpildys jas, jeigu jų reikalavimai

Organizacijia turi apie 3,000 
ar 4.000 narių. Laikytame susi
rinkime jie nutarė streikuoti nuo 
naujų metų, jeigu algos nebus 
pakeltos iki $1,400 į metus. 
Dabar policijantai gauna $2.25

k.:ko yra išdirbę. Nekurie na« 
riai norėjo tuojaus išeiti ant

St.
žiaus

BAISUS ŠALTIS.
Paul, Minn. Prie rūbe*

Minnesota valstijos ir Ka«

niolika laipsnių žemiaus
Kiti apiclinkės kraštai

ŽAIDĖ SU BRIEŽUKAIS 
SUDEGINO.

Joliet, Ill. Vienuolijos mene 
šių kūdikis Frances Fredies, su
degė, kuomet užsidegė vėžiu 
lis nuo briežukų, su kuriais br 

idė. Motina, kuri buvo la 
išėjus, sugrįžo ir rado ku- 
drabužėlius degančius. x Ku« 
numirė.

dikio

laikraščio R o s i j a : 
a ik rasti s savo numery j 
1. lapkričio talpina visą 
liucijų prieš bolševikus, 

kurias užgyrč įvairios rusų armi
jos.* Šitos rezoliucijos buvo su
laikytos per Lenino telegrafišką 'gų, tai šįmet padaryta 406.000,000 
agentūrą ir nepasiųsta užrubežin. |įvairios rūšies pinigų, kurių 
Protestus įprieš bolševikus užgyrėitč siekia sumą $25,445,000. Jie nu-, 100 

25 įtrumpame laike bus- gatavas. Tai 2-ra, 6-ta, 8-ta, io-ta ir 12-ta ar-!lieti Philadelphia, San Francisco'su 
r..r, mijos viena ta pačia diena. Ne- ir Denver pinigų liejyklose. Tai

jamcrikoniš'korriis, | dyvai todėl, kad' vokiški atstovai yra apie tris 

katalikiškomis Btęst-Litovske reikalavo, kad ru- nai buvo n
• e norite gauti,'sų delegacija butų - pilnai repre- 213,500,000 

stompo-zentatyyė, t. y. kad atstovautų vi-, ti centais.
Į są Rusiją ; ir 76,000,000

Viso labo. . . . $860.38.

“Lietuves’’ sieninis kalendorius

.25 bus tokios pat rūšies, kaip seniais mijos viena ta pačia diena.
•25 leidžiami: su 

. . .2.5 lietuviškomis 
. . : .251 šventernK

SVARSTO 3-čią LAISVĖS
PASKOLĄ.

Washington.
plianai i yra
3-čios Lasvės

:mą vasario, 
ver- Reikalas bus

1 non i u

Organizavime 
ruošiami išleidimu 
Paskolos apie pir 
ateinančių metų, 

disjjcusuojamas apie 
įvairių komitetų 

McAdoo.

kartus tiek, kiek per- BAISUS 
ulieta. Didesnė pusė, Dawson, N. J 
šių pinigų buvo nulie- mometrai rodė 
87,500,000 dešimtukais ro.
> penktukais, stts

kiek per- BAISUS ŠALTIS.
Dawson, N. J. šio miestelio ter- 

50° žeminus ze* 
pirmas, toks baw 

apielinkėj šįmet, %
I at yra 

šaltis šioj

K



«o. 50/ LIKTU VA

MNĖ PER 16 METŲ.
Bijodama su- 

>s, tula Minnie 
.0 kaip kalinė ant 

. Jacob Schmick, netoli 
^11, O., daugiau 16 metų. Kuo- 

3 iet ji sugrįžo namo, ji nešiojo 
tuos pačius ’drabužius, kuriuos tu
rėjo kuomet išėjo ant ūkės.

M

ttKAŠ" ĄKRON.
cn, Ohio. Idant išgavus 

s algas, vietiniai tram va 
rnai išėjo streikam

STAS PAKELIA ALGAS

Buffalo, N. Y. Šio 
irios rūšies darbininkai 

Kėlimą algų. Jie priklauso

miesto 
gavo 
prie

OMAHA neb:
Gelb. ir
Lapkričio
susirinki-

' Koncertas pras 
valandą po pietų, 
dalyvavo puikiai 
ypatos lietuvaitės 1

o apie 3-cią 
me koncerte 
sižimė j ilsios 
lietuvi a r- iš

IŠ SO.

Susirinkimai Liet.
Ccntralinio Komiteto.
20 d., buvo sušąiitktąs
mas Lietuvos Gelbėjimo Rondo 
ir Ccntralinio KonRtot o skyrių'. 
Susirinkimo tikslu buvo suvie-

vietinių Jįėticyių $kol onijų dr * iš
';•& 7

na.; Išrinkta laikinė valdyba

bepartyvj^ka; : jis ^iiors 
t; umpai,j>čt UU-piftšė 
kiausi uš dalyku V ir poli tiška m u 
sų gyvėjimą-; ir ~ prie ko mus lie

et prietaisomis, krasos maišų, 
1< ik rašei ų iškarpų nuvežta į ofisą 
Department of Justice, kur ' jie 
mis išskirti ir išversti į anglų kai

tuvius, to^^piųsų pasielgimas

Vyčių 4t-ma kuopa surengf 
Sulošta veikalas 

Publikos buvo, apie
įpuikų vakarą
° Valkata

KAREIVIAI IŠTAISĖ KELIUS. 
SUTAUPINDAMI S. V. i 

. $139.000. ’
Rockford, Ill. V ietiniai kart j 

viai Suv. Valstijoms sutauBė 
$139,000, kuomet jie pataisė Ze- 
lius ir vandenio mibėgimui J/s- 
temą. Jeigu tas d; 
pavestas konraktoriui 
atsiėję $139,000. 
met tą dar^* 
piniy

u tu v
cuo-

rašt., K. J on avi e-

Bluostas vi- 
®>minančįais 
®ai: niųžy- 
lįu ir didno-

sudaina vo vi e t i ui a i

MEx .YRU

Įaugi vie-Madison, 
tiniai jauni vyiai 
lęariumenę, tai moterjs ir mergi
nos užima jų vietas. Beveik 
visi ofisų ir didelių namų eleva
te riai yra moterių varomi. Vie
noje vietoje moterįs užėmė 5° 
vietų, kurias pirmiaus prižiūrėjo 
vyrai.

UŽDIRBA $15 Į DIENĄ.
Youngstown, O. Niekados ne

buvo mokamos tokios algos, kaip 
dabartinėse plieno dirbtuvėse. 
■Nekurie darbininkai, sakoma, už
dirba iki $450 į mėnesį.

IS DARBO LAUKO.
KOMITETAS NESUSIPRATI

MŲ PRAŠALINIMUI.
11 San Francisco,. Cal. Guber

natorius Stephens išrinko komite
tą, kurio priderme bus dirbti iš
vien su State Council of Defense. 
Komiteto uždotim bus sutaikyti 
visus nesusipratimus * darbininkų 
su darbdaviais, kur darbai lyti ka- 

- rčs—išd i rbinius.

DIRBS TIK PENKIAS DIE
NAS SAVAITEN.

r Wash. Kadangi
>liorių darbas su-

‘s unijos nariai 
iŠ dienas į sa

lt laikas bus pa- 
visų narių, nenu- 

..«nt nei vieno. Subatoje 
turės visą dieną liuosą.

Unija nusprendė šitaip darbą 
išdalinti pereitą žiemą, kuomet pa
sirodė, kad nekurie nariai dirbo po 
šešias dienas, o kiti visai nieko ne
dirbo.

CEMENTO DARBININKAI 
LAIMĖJO.

fl San Francisco, Cal. Cemento 
Finishers Unija tariasi su darbda
viais reikale tūlų pagerinimų sa
vo užsiėmimuose. Vienas iš svar
besnių dalykų yra algų pakėlimas.

KATILŲ DIRBĖJAI GAUNA 
DIDESNES ALGAS

fl Elizabeth, N. J. The Stan
dard Oil kompanija pakėlė savo

KO, NESIRŪPINA DAR
BININKŲ SVEIKATA. 
Washington. Dr. Emery R. 
hurst, pirmininkas industria- 
lygienos sekcijos prie American
' Health Association, laike 

) prakalbos pasakė, kad ši

dirbtuvėse. Jisai prirodė 
Anglija turėjo pamokini-

s
mą

ik
»ą šiame reikale pradžioje dabar-
nės karės, kuomet išdirbystė nu
rito dėlei darbininkų sveikatos 

sublogėjimo.
6

padėjimą 
baltųjų riau- 
praneša, buk 

yra apverkti-
Jisai sako, kad nckuriuosc

lai-

*

^KURDAS EAST ST. LOUIS.
fl East St. Louis, Ill. Vienas 

nėsos pjo^jų unijos narys, tyri
nėdamas žmonių 
ke juczlspalvių ir 
dų pereitą vasarą, 
amonių padėjimas 
nas.
namuose radęs vaikus valgančius 
duoną su siropu, kaipo geriausį 
maistą.

Normaliuose laikuose paprasti 
.darbininkai uždirba vos $500 į 
metus. Toki žmonės vos gyvybę 
palaiko.

SKUROS DARBININKAI 
SIVIENIJO.

fl Kansas Citty, Mo. Šio miesto 
darbininkai, 
ros,

cienes,
SU-1 Kaip

rašytu cho-

dirbantieji prie sku- 
pastaruoju laiku susivienijo.

PAKĖLĖ ALGAS.

fl Oakland, Cal. Mietinės 
Fiancisco-Oakland Traction kom-

San

algų pakėlimą. Darbininkai už
dirbdavo po $3.50 į dieną, už 10 
valandų. Su pakėlimu bus $4.00 
į dieną. Šis pakėlimas palyti 
1,100 darbininkų.

KRIAUČIAI LAIMĖJO.
fl Baltimore, Md. Nariai vie

tinės kriaučių unijos gaus 10% al
gų pakėlimą nuo i-os dienos sau
sio, ateinančių metų.

DIDESNĖ MOKESTIS.
fl Boston, Mass. Dirbantieji prie 

geležinkelių stočių darbininkai

į diena.

daugiau 
uos.

Nekurie gavo tik 
Darbi n i nk ai rei kai a vo 
ir <8 valandų darbo v

Vienok valandų nepermainė, 
pasiliko prie 9 valandų darbo die
nos.

30c

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ.

fl Hartford, Conn. Hetman 
Tabako kompanijos dirbtuvės vy
rai inspektoriai sustreikavo, rei
kalaudami didesnių algų. Neku
rtos moterįs užėmė vyrų vietas, 
gaudamos mažesnę mokestį.

fl Suvienytų Valstijų valdžia 
pianešė Japonijai, jog ji pripažį
sta jos poziciją Chinijoje ir atei-

pozicijų Chinijai, pirmiaus ne
pasitarus su Japonijos valdžia, 
hike Okumos ministerijos buvi
mo. Anglija, sakoma, padarė tą

LiETUVIAi AMERIKOJ.
IŠ RACINE, WIS.

Lapkričio 25 d. buvo pareng
tas T. M. Draugystės 121 kuo
pos teatras. Buvo lošiaipa “Iš
gama” ir “Gudri Našlė.” Kaip 
vienas veikimas, taip antras at-

čiuosc buvo visa eilė deklemaci- 
jų. Labiausiai atsižymėjo p-ni 
O. Dokšienė “Jaunimo (liyvcnimas.”

tes” choro 
sudainavo 
les. Nors
nas, 
gan

choras visai 
siu dainomis 

gerai. Dėlto “Birutes

kvartetas 
4 daine- 
dar jau- 
p a sir odė

Ant šio perstatymo buvo už
kviesta Milwaukee ir Kenosho T. 
M.

si žadėję

Brazevičiui

nors
Iš Milwaukee 

pirm buvo pa- 
delko. O iš Ke-

gas buris. Uz tai 1. M. D. 121 
kuopa ištaria ačiū kenošiečiams 
už jų prielankumą. Ant perstaty
mo publikos buvo prisirinkę 
pi 1 liūtė svetainė. Vienas progra
mas užsibaigė 6 vai vak. Buvo 
garsinta, kad bus šokiai po teat- 

valdžios čio-ro, bet miesto
nai yra uždrausta medėliomis šo
kius dairyti, tai šokiai neįvyko 
ir T. M. D. pasidarė mažesnės 
įplaukos. Tikėtasi pelnyti, bet 
taip įvykus, kuopa pasidarė .de
ficito apie $3.00. Ant keršto tą 
pačią dieną buvo surengę baza- 
rą bažnytiniame skiepe, Šv. Kaz. 
Draugystė. Pastaruoju laiku pa- 
tėmyta “Drauge” dvi, neteisin
gos žinutės iš Racine, Wis., ku
rios savyje neturi jokios vertės. 
Vien pažeminimas rimtesnių 
ypatų. Užtaigi raciniečiai, ku
rie skaitote “Draugą”, netikėki
te tokioms žinioms.

VL Kasn*•*»!♦*

buotis.'

Gelbėjimo, taip ir 
buvo užmigę. Bet 

žada vėl pradėti
Nutarta pakviesti 

tes, kad paskirtų dele-

Kitas ■ susirinkimas atsibus 
gruodžio 27 d., 7:30 vai.vak., pas

'Koncertas b u v 
sakiais,' ])iiblikąį 
pa marginimai s, I 
ke, prakalbomis,! 
mis,' kurias
ir iš apiclinkkiu 
rai. ' \

Čia pažymėsiu yp; 
publiką 1 i n ksmiino' n 
i astru men tais; Mums 
mas p. M. Sadauskas grieže ant 
įvairių muzikališkų Įjhstrumentii; 
jo publika atydžįai: klausėsi.

grajino ant 
nerikoniškas

'neramiai“ iiĮŽsilaikė, bet pradėjus, 
p. Jjut.kauskui kalbėti, aprimo, 
ir klausėsi prakalbos, išskii’iar.t 
kelis “'rrockinius Bolševikus, 
kurie sėdėdami kampe prie sta- 

ėsi, neturėdami 
ir parodė savo

Tapo suareštuoti: J. Stilsonas, 
Šukys, ir 3 kiti “Kovos” dar-

bininkai.
J. Stilsonas yra 

kaucija $10,000. Jo 
gimė prieš“ Šnipų
grinėjama gruodžio 19 d.

laikomas po 
byla prasižen- 

Aktą bus

Mahanoy City, Pa.
= Šiame miestelyje 

ko-operatyviška draugija
tveriami

na-

pirm-
iltas, kurios 
nizikališkah 
gerai žino-

P-lė O. .\rmaniutę
<a

Malonėkite 
delegatai ir 
teiksitės užsimokėti savo 
sines duokles, 
lieji savo
'lonėsite pribūti į viršminėtą vie- 

ir laiką ir prisidėkite prie L.

prisižadėję 
m ė ne

visi prijaučian- 
tėvynei ina-

tą
G.

Ona Žalpiene

I§ ROCHESTER, N. Y.

Vakarėlis. Lapkričio 25 d., vel
tinė Dr-stč Šv. Kazimiero turėjo 
savo vakarėlį. Sulošė d u veika
lus: “Degtinė” ir “Katriutės 
Gintarai”.

Pirmas veikalas tapo suloš- 
gana gerai. Kadangi pir- 
lošimas nusisekė gana ge

tai žmonės su nekantrumu
mas 
irai, 

laukė pradedant antro.
Antrą perstatymą visi sulošė 

su geriausiu pasižymėjimu. Ypa
tingai įspūdį darė pasirodžiusieji 
scenoje lietuviškai apsirėdę 
šienpjuviai ir grėbėjos, laikanti 
rankose grėblius ir dalgius. La
bai patiko lietuviškos vestuves. 
Pabaigus lošimą publika ploji
mais iššaukė lošėjus.

Publikos buvo pilnutėlė svetai
nė. Pritrukus sėdynių, dauge
liui žmonių prisiėjo stovėti. 
Apie 200 žmonių turėjo grįžti 
namo, nes nebuvo galima dau
giau įleisti. z

Matę perstatymus

su

sulošti.
Ineigų vakare buvo 

Apmokėjus visus iškaščius, liko 
$5°-53 pelno. Kadangi Dr-stč 
Šv. Jurgio K. buvo nutarinsi pas
kirti trečdalį pelno nukentėju- 
siems nuo kares, tai išpultų apie 
$17.00. Vienok 
draugystė savo 
rinkime paskirs

manoma, kad j 
sekančiame susi-1 
iš kasos daugiau z- 

Kalėdinę dovaną. •
A. Zimnickas

IŠ HARRISON, N. J.

“Sporting, Club” balius, 
kričio 28 d. čia tūlas 
pas” W. Kaster, parengė
vardan kokio tai “sportų 
bo”, bet dievai žino, iš

koncertinos ’ šias 
dainas:

1— “Amerika, f'
for you” "A

2— “Joan of Arc
ing you.” įC

are

Paskui kalbėjo- šie [ kalbėtojai: 
>p. II. Syncock, ainėrrfconas,- ir p. 

.nupiešė 
dalyką apie lietuvius j ir po savo

Ateer, kuris

tu viską veikimą 
tėviškų dainų.
p. St. Šimkus.

mos 
rai.

prakalbų buvo dainuoja- 
dainos, kurias dainavo cho- 
Pirmiausia dainavo šv. Ceci-

Pirmiaus tai ir L. iŠ. S. il’i 
kuopa dalyvavo sykiu su Suvie
nytomis organizacijomis, bet 
prieš parengimą šito koncerto 
atsimetė.

Užbaigus p. J.' .V. Liutkaus- 
kui kalbėti, p-lė A. Šumskiutė 
sudainavo solo šias amerikoniš
kas daineles:

“Then you’ll remember me * 
ir “Love's old sweet song.” Tik %
gaila buvo, kad pubi’ka nerami;-! 
užsilaikė. Už tai, kad dauguma 
mažų vaikų buvo ir juos sunku 
ramiai buvo užlaikyti.

Po koncertui prasidėjo šokiai 
Ir publika pasirodė užganėdinta 
minėtu koncertu. Antras įspudiis 
buvo gražus, kad nesimatė gir
tuoklių. Žodžiu sakant, viskas 

k uopu i k i a u s i a i. M a -

Žinios-Žineles

Pittsburgh, Pa.
= Lapkričio 25 

vo prakalbos. hi 
nuo karės broliams 
$43.40.

atsibu

surinkta visa

vičiaivs.

Šimkaus)
II—“V

IV— “Dn broliuku” 
cius).

V— “Bijūnėlis” ( (St.
T. M. D. choras iš

(buvo
n a u,
C i jos
n 1.1 o karos

veiks ir toliaus dėl naudo.- 
nukentėjusių.

. vienytų
i j udėjimą

Po-

Harrison,,
Gaus, ša

dainavo šias damas: “Ant tėve
lio dvaro” ir “Ko lindi sesele’’ ,. t
ir Birutės choras įš Harrison, po 
vadovyste p, A. Kaminsko, su
dainavo, “Kur 'bęga Šešupė’’ ir 
“Vilniaus Butai”.

P-as A. Milinavičius, progra- 
mo vedėjas, paaiškino publikai. 
Ikad visi chorai dainuos ameri- 

;uvjv/r>j, 1 , j. , r
.. . . Jkomską Hymną, 11 prašė publi- puiKiai •, 1 1 • • • .kos, kad visi atsistotų laike dai- 

navimo. Kada choristai susiri-n- $92.30. . , , .
ko. ant estadros ir pasirodė dvi 
vėliavos: viena amerikonišką,
kurią laike kareivis ir antra ža
lia, lietuviška (?) vėliava, ištikro 
tas reginys nevienam lietuviui šir
dį sugraudino; tam, pas kurį 
'tikra lietuviška širdis krutinėję 
plaka. Bet tik tiek turiu pažy- 
|mėti: Hymnas, kuris turėjo 
Į būti dainuojamas tai “Star Span
gled Banner”; vatoje to buvo 
dainuojama “My Country, Tis of 
thee” ir lietuviškas tautiškas

Lap- 
“filantro- 

balių, 
kliu- 

kokiu
gaivalų tas kliubas susideda, 
tokio kliubo, rodosi, ne ant 
pos nesiranda, bet kaip p. 
Kaster pritrūksta grašio 
“Crap gėmiu”, kuris tankiai
tosi su vaikais kau 
na” tai parengia

\ eikėjams 
gybe, ten 
vienybė męs

Organizacijų tautišką 
ir darbavimąsi, pilnai 

toms draugijoms ir 
garbę. Nes kur dau- 

galybė, ir tik su tokia 
lietuviai galime at- 
ikslą, ir pasirodyti,

esame lietuviai 
įmerikonų. Lai gyvuoja 
lytos organizacijos!

suvie •

IŠ THOMPSONVILLE, CONN.

Prakalbos. Lapkričio 29 d. Dr- 
stė Šv. Jurgio surengė prakalbas. 
Kai betoj u m pakviesta kun. K. 

Pasirodo kalbėtojas 
ir praneša, kad ne
nes, esą, jo galva

ant estrados 
galįs kalbėti, 
užimta šventnamio statymu ir 
persta to nuo savęs kalbėtoju', p. 
Jaruševičių. Kalbėtojas nurodi
nėjo, kad reikia aukauti ant baž
nyčios, statomos Westfield, 
Mass. Tolis 
girti gerus laikraščius.

“Draugą 
kitų laikraščių 
leidžiami vien

ir Darbi - 
sa- 
dėl

nia-
W. 
dėl 

m a-

dan. kokio tai “kliubo’’ jis pui
kią agitaciją gali varyti tarpe 
lietuvių ir amerikonų, ir sutrauk
ti daug žmonių.

Neužsimokėtų
tokių balių lankytis, toki 
tropai” jokios naudos 
lietuvystei, nors jis 
skaitosi lietuviu.

lietuviams ant 
‘filan- 

neatneša
pats neva 

Tautietis.

KEARNY,IŠ HARRISON IR
N. J.

Lietuviškai-Angliškas Konser- 
tas. Šitų dviejų miesčiukų (Su
vienytos Organizacijos, veikia 
nuo pat pradžios šios baisios ka
res, dėl labo nukentėjusių mu-

Ttii-gi turiu įprogą šie'k-tiek 
aprašyti, apie minėtą koncertą, 
kuris buvo parengtas Padėkavo- 
nės dienoje, lapkričio 29 d. Šis 
koncertas buvo ‘kaipo vienas iš 
žymiausių parengimų. Tokio dar 
niekad pirma nebuvo parengta 
šituose dvejuose miestuose.

(Žinoma, tai buvo labai sunkus 
darbas toms draugijoms atlikti. 
Vienok per kooperatyvj susitai
kymą tarpe draugijų, sumanytas

sakančiai atlikta.
Užbaigus chorams dainuoti, p- 

ia M. Braduniene, a 
dainininkė, sudainavo 
iiias: “Waltz So-ng,

akomponuojant 
i ci-lite i pi amu 
pasakyt.”

M. Bradunic-nė ir p. 
sudainavo “Kregžd

šias d ai-v 
'Soprano

ip-lei M. 
ir “Eisiu

rinką”. Ant 
kč, kad jie 
biznio. Tuomi savo kalbą ir pa
baigė.

Dabar pradeda kalbėti p. Jaru
ševičius. Išdėstinėja visą istoriją 
savo pasisekimų, persistatyda- 
mas, kas yra ir kokį amatą dir
ba, kur jisai yra buvęs. Pradė
jo apie savo amatą ir biznį, o 
paskui apie organizacijas, kurias 
jisai suorganizavo. Vienok liepa- 

organizacijas jisai 
Paskirti gyrėsi buk 

is įprie šešių kokių 
Nepasakė tiktai

prie kokių. Išrodė daugiau į pa
saką, negu į kokią prakalbą, iš 
kurios žmonėms butų kokia nau
da. Publikos buvo gana didelis 

bet niekas ncplojo, kas 
kad publika prakalba 
užganėdinta.

suorganizavo, 
jisai priklaus 
organizacijų.

mamai

skambino pianu.
Bet, už vis puikiau 

jo p-lė A. Braduniutė, 
B1 adunienes dukrelė, 
dar visai jaunutėlė,
kokius 9 metus. Bet yra puikiai 
Išlavinta artistė—šokikė, ir jau

p-ios M. 
kuri yra 

turinti

lietuvių, bet ir tarpe ameriko
nų. Ištikro, malonu žiūrėti į to
kia j atmatėlę mergaitę taip ar
ti stiškai savo rolę atliekant. Puir 
kiai, atliko, šokį j.gadinamą “Sai
lors Hornpipe” jUlž Iftųrį apturė
jo gausiausią dejųti plojimą nuo 
p u 1) 1 i k o s. Ištik 1:9, (ga Įj m a d ž i a u g- 
tis, kad tarpe ?(ipusų tautiečių 
randasi tokių gal ‘ ' mergaičių.

Potam buvo štįvaidintas trum
pas spektaklis, j “Kontribucija.” 
Šie'k-tiek paminėsiu' kas link mu
sų “aktorių.” Nebūtų peiktina, 
tik gaila, kad paS mūsiškius kaip 
kuriuos trūksta drąsos, ir nu da
vimo. Iš aktorių puikiasia at
rodė. ir atliko sayo roles “Alber
tas”—.
las”—.
va”
•tytis buvo kad 
Pas juos ir drąs

Po teatrui k;

J. V. Baltijukdnis, “Genęro- 
J. Kubiliui, “Miesto gal- 

:V. Peteris, ^sios ypatos ma- 
ai išsilavinę.

bu rys, 
parodė, 
nelabai

Po prakalbų buvo
aukos bažnyčiai. Viso 
$52.75. Kunigėlis paliko 
su viršminėtą auka.

rcn karnos 
surinkta 

smagus

pra-

ragintų purbliką paaukauti kiek 
nors Neprigulmybes Fondui, tai 
kunigėlis visai to nei neminėjo. 
Užklausus kalbėtojo, kodėl jisai 
n opa ragino, jisai atsakė, kad p. 
Jaruševičius pasakys. Laukėme, 
alc kur tau. Ir antras kalbėtojas 
nieko neminėjo. Tai matote, kaip 
■musų veikėjai darbuojasi musų 
Tėvynės Lietuvos mcprigulmy-

Tenykštis.

IŠ PHILADELPHIA, PA.«

Suareštavo penkis socialistus. 
Gruodžio 7 d. Suv. Valstijų agen
tai padare kratą <<Kovdsb namuo
se. Paimta gana daug* literatū
ros, kurioje agituojama prieš 
“draftą,” ir patariama, jeigitt jau 
paimtas, pabėgti, arba eiti į kalė-

- nAiit rnauti į kariume-

Cleveland, Ohio.
= “Vyčių” 25 kuopa paren

gė vakarėlį Lapkričio 25 d. Pir
miausiai sulošta veikalas “Mir
ga.’’ Lošėjai savo roles atliko 
(kuopuikiausiai. Drapanos, var
totos lošime, prastai pritaikim- 
tos. Jos neatvaizdino laikų, 
kuriuos minėtas veikalas atvaiz
dina.

Dvi mažos mergaitės, p-lės A. 
Kuzmauskiutė ir O. 
čiutė, padekliamavo.
lauskas pasekmingai sulošė mo
nologą. Po to vyčių 
dainavo porą dainelių 
gan gražiai išėjo.

Viena iš įžymesnių vietos so
lisčių, p. Bukauskienė, sudaina
vo keletą puikių dainų. Padek- 
liamavo p. V. Gudinas. Progra
mą užbaigė vyčių choras, sudai
nuodamas Lietuvos liymną.

Publikos buvo prisirinkę pilna 
svetainė. Vakaras pavyko vi
sais atžvilgiais.

Coal Centre, Pa.
<■» Čia 

šeimynų ir 
vienių. U

tuvių randasi apie 9c 
pusėtinas būrelis psu 
Jirba gana gerai.

Westfield, Pa.
= Lietuvių 

randasi apie 650. 
■k u* jie pasistatė ir

stame kampelyje 
>. Pastaruoju lai- 
ir savo bažnyčią.

Baltrušai-
P-as Saka-

choras sū
kurio s

Berea, Ohio.
= Šiame miestelyje randasi 

Baldwim-Wallace kolegija. Mo
kykla įsteigta dėl ateivių ir me
tu rtingų žmonių, kurie nori mo
kintis, neturėdami užtektinai ka
pitalo. Mokiniams skolina 'be 
nuošimčių—tik užbaigus reikia 
atiduoti paskolą. Lietuviai turė
tų pasinaudoti iš tokios puikios 
progos.

Mokykla randasi puikioje vie
toje, netoli Cleveland.

Čia mokinama nuo pat žemiau
sio laipsnio: gramatiką, skaitlia- 
vinią, komercijos šakas, High 
School, muziką, tiesas, inžinieriją 
ir visokias kalbas.

Pragyvenimas 
mokslą taipgi 
Su $200 galima 
metus.

labai pigus. Už 
•maža mokestis, 
mokintis ištisus

Akro n, Ohio.
= Lietuviai čia turi ko-opera- 

ty viską krautuvę, teciaus šėrinin
kai rūgo ja, kad kainos biskį per- 
augštos. Vietiniai žmonės turi 
pusėtinai nukentėti- dėlei stokos 
anglių ir cukraus. Ohio Trac
tion Kompanija paskelbė, kad. 
dėlei anglių, stokos bus sulai
kyta elektros pajiega—šviesa bus 
duodama tiktai laike didžiausio 
žmonių judėjimo.

Detroit Mich
== Čia A. L. P. Susivienijimo 

inicijatyva tapo sutverta vaikų 
draugijėlė. Prie draugijėlės pa
laikymo prisidėjo LSS. 116 kp., 
DLK. Keistučio Dr-ja ir Dailės 
Mylėtojų Dr-ja. SLA. 21-ma 
jkuopa svarsto taipgi apie priside? 
jimą.

— Čia lapkričio 18 ir 19 d. va- 
hv® skersai geležinkelį 4 žmo

nės automobiliuje. Pasažierinis 
traukinys visu smarkumu užva
žiavo ant automobiliaus. Vienas 
■važiavusių, John iScotty, ant vie
tos užmuštas, o kiti trįs sunkiai 
s -.'žeisti. Visi lietuviai, nors pra
vardės visai iškraipytos.

•— Lapkričio 24 d. 8 vai. vaka
re, plėšikas juodukas užpuolė lie
tuvį K. Martinkėną su tikslu api
plėšti. K. Martinkėnas pasiaiš
kino, kad jis su savim mažai pi
nigų teturįs, o tų pačių nenorįs 
atiduoti. Juodukas paleido tris 
šuvius. Vienas suvis, pataikinda
mas į kairiąją ranką, perlaužė

Netoli buvęs Dr. Jonikai-
Vėliaus

kaulą.
tis davė pirmą pagelbą.
jį nugabeno į ligonbutį. K. Mar
tinkėnas 33 m. amžiaus ir neve
dęs.

= . Lapkričio 21 d. čionai įvy
ko 'prakalbos kum. J. Žilinsko 
Kalbėjo 
šiame svarbiame momente. Kal
bi io ir apie Lietuvos Atstatymo

Prisirašė 77 žmonės

beprot-

Easton, Pa.
= Šios apielinkės lietuvis 

Justinas Bružas, kelios 
atgal tapo nugabentos į
namį. Jisai inepriklausė prie 
kių pašelpinių draugijų, tokiu 
du dabar neturi prižiūrėjimo 
jokios organizacijos. Jisai 
27 metu amžiaus. Paeina 
Kauno gub.

== -Dabartiniu laiku 
paujamos merginos, 
mokintis austi. Išr 
merginos uždirba S 
vaitę. Vyrai taipg 
amunicijos dirbtu

So. Omaha, Net
SLA. 87-tą 

rinkime prisidč 
gerb. L. Še r r 
$13.50. Iš 
$5.00 ir n a r’

Waukegan,
X..

puikų vak 
lis “Prieš 
nių . buv<

parengė 
Žmonių

Norkus

sušaukimo

Lawrence, iviass.
Lapkričio 25 d. vietii 

tuvos Šelpimo Fondas 
visuotinas prakalbas,
prisirinko didelis skaitlius, 
miausiai kalbėjo p. K. 
apie organizacijos reikalus, 
skui kalbėjo Zigmas Jankauskas, 
kuris ragino žmones aukauti šiai 
draugijai. Susirinkusieji aokų 
sumetė $30.70.

-Svarstyta reikalas
visuotino Amerikos Lietuvių 
mo. Išrinkta kandidatais į 
nių komitetą 12 marių, (priklau
sančių prie įvairių 
gijų. Pasibaigus 
išrinktasai komitetas ir 
iš publikos lilko s 
mui rinkimų organizavimo 
kalų. Prasidėjus posėdžiui, 
kus perskaitė Rochesterio 
viu rezoliuciją. Posėdžio

M.
Norkus.

trinki

susirinkimui 
5 ir nekuria 
linėje aptari- 
izavimo rei- 
sėdžiai, N or- 
esterio lietu- 
;ėdžio pirmi-

ninku išrinkta 
sekretorium—K.

Gruodžio 16 d. p. Či 
atsibus visuotinas 
išrinkimui delegatų į 
Lietuvių Seimą.

mas

>0 svetai- 
susirinki-

i Visuo

Tewksbury, Mass.
= Tewjcsburio džiov 

gonbutyje randasi lietuvis 
Gakas. Kaip jisai sakėsi, yr 
gyvenęs So. Bostone per 20 
tų ir turėjęs labai daug 
Vienok, kuomet apsirgo, visi 
draugai jį apleido. Net jo 
mylėta moteris neatvažiuoja

Liud

20 me? 
draugų

nu

ran
dasi įvairių tautų žmonės^ 
jokios tautos žmonės nėra 
apleisti, kaip lietuvių. Kitų 
tų žmonės šventėms atveža 
geresnių valgių, 
atvažiuoja 
y i ai nieko neturi.
žinodami neužmiršta 
tines-—-tai vienintelė pagelbą.

vaisių, tai.chorai 
ksminti, o lietu* 
. Nekurie atva*

Mineršville, Pa.
C3BC9B Beveik 

pirkę 
kad
‘‘license” 
med egos 
•mėnesį.

Liberty Bonds. Sakoma, 
casiai turėsią pirkti 
lel ekplioduojančios 
Kainuos po 25c. į

Mass.
Kasparavičia tapo 

sunkiai sužeistas. Jis taisė šaftąti 
n t o kurio puolė ant mašinoj JĮ 
pervėrė šoną. tjįį|

Worcester, 
*« Kaz.



JllSlt 
dar-

Sei-

prask Lenino-Trockio klika) išvat

LAIKAS BUTŲ PERSIRGTI.

tyrinėję amerikiečių lietuvių 
dėjimų pastaraisiais trimi 
tais, galime prieiti tik prie 
mos išvados: lietuviai aiškiai 
litiškai serga. Musų judėjii
kaip jis apsireiškia partijinėje 
kovoje, turi visus ženklus karšt

•pa- 
j ti

ni e- 
vie- 
po-

LIETUVA No. 50

Tas, rasite, ir nestebėtina. 
Kiekvienam žmogui pasitaiko 
sugriebti karštligę;
tautai pasitaiko pergyventi taip
gi politišką karštligę.

•Lietuviai, kurie, gali sakyti, 
eina dar tik “pirmą kliasą” pla
tesnės, viešpatijinės arba tauti
nes politikos ir beveik nejučio
mis užklupti visapasaulinės ka
rinės epidemijos, negalėjo jos 
išsisaugoti, ir susirgo.

Susirgo drūčiai. Partijinis 
karštis pakilo taip augŠtai, kad 
Amerikos lietuvių viešasai judė
jimas kitą syk išrodo panašus 
į pasiutimą^ į haliucinacijas.

Vieną, ar du sykiu tas karštis 
buvo nuslūgęs, protas prasiblai- 
tvino, lietuvių visuomeninis li
gonis aprimo, pradėjo lyg sveik
ti—tai buvo laike Lietuvių Die

ne ‘ itais metais, i-
•iovi, susidėję krūvon, 

inai stambų darbą, 
t nelaimės, liga vėl 
'dejojimas vėl pra
bilai ginčai ir ko- inos

ištikusias del karės ir aptarti 
Lietuvos neprigulmybę, išreiškia 
Jūsų Šventenybei savo karščiau
sias dėkas už paskyrimą Lietu
vių Dienos viso pasaulio katali
kiškose bažnyčiose palengvini
mui nelaimių musų tėvynės. 
(Męs lietuviai vilimės atgauti sa
vo politišką neprigulmybę. Tu
rėdami viltį, rasti Jūsų Švente
nybėje tvirtą pagelba, 
meldžiame palaiminti musų 
bus.
“Toliaus paduodama, jog

me dalyvavo 250 atstovų, repre-
kiekvienai zentuojančių visas klesas ir luomą

klų.
Kad užtikrinti teisingumų skai

tymo balsų ir surengimo Susiva
žiavimo, jau nuo kelių mėnesių 
buvo išrinkta tam tikra visos Ru
sijos komisija iš įvairių luomų 
ir partijų. Ji darbavosi Marijos 
palociuje, kuriame įsteigta vyriau
sia ofisas Susivažiavimo pri ren
gimui. Lcninas-Trockis, matyda
mi, kad nežiūrint visos jų agita
cijos, nežiūrint jų visų prižadų, 
kuriais jie mėgino žmonėms akis 
apdumti ir prie savęs pritraukti,

. ■ ■ , . .. .

imas Jš (Beirliwo, kad Bavarijos 
kunigaikšti,s ^Leopoldas (Rytų 
fronto vyriausis vadas) apskel
bia Lietuvių Tautinę Tarybą 
(Landrątą), kuri po vadovyste 
kariškosios valdžios turi pri- 
iremgti j-painiątus busiančiam 
Lietuvoj valdymui.si ir gaspa- 
doriaviiųįui.

“Nuo šio laiko—prideda ta
sai valdiškas pranešimas—Lie
tuva privalo pasidaryti kultū
riška šalim (sic!), kuri visiems 
jos gyventojams, paguodojant 
lietu viii

darbininkus. Dar priminta, jog 
dienotvankio punktas, reikalaujan
tis Lietuvos nepi 
imtas vienu balsu.

Jeigu šita žinia yra teisinga, tai 
socialistai ir kiti gaivalai, kurie

rinkimuose, 
vimo ofisą

ri-

g y ve n tojų
* netenka 

.visai pamato savo priešinimuisi ir 
’turėtų kaip vienas vyras stoti ko
von už Lietuvos neprigulmybę.

ni; griebti į savo rankas. V’ **
Sulyg to bolševikai ginkluota

vaikč minėtą visos Rusijos, komi
siją, o jos \ ieton 
vo M ausiu

Į1 a tik d a m i T J et u v os 
i ‘■iiipivsprjendsimo,” d a

ANTRAS CARIZMAS.

kuomet B

žmonės isrink-

satrapams, tai 
y. užves- 
o senatas

man 
dins

Vadinasi, jie mė-

atstovų išeitų daugiaus.

‘aus-—Štai klausi
mas privalo ru- 
lietuviui, gi va-

Kuomct, būdavo, 
dr.vo rusų dumon 
nepatikdavo caro 

išaiškindavo
davo bylą rusų senate, 
gražiai išaiškindavo, kad tokio at
stovo rinkimai atsibuvo nelegali- 
škai; kad todėl jis negali būti du- 
--- 1 nariu ir kad reikia rinkti 

’naują atstovą iš to distrikto.
O jeigu ir toksai “išaiškinimas” 

durnoj visgi atsi • 
atstovų priešingų 
o satrapai paaiš-

jie nepatinkamus sau ąt- 
“atšauks,” kitais žodžiais 
išrinktus atstovus išmes, 

“žmonių uoto neišreiškia.” u
ir tas negelbėtų, tai jie 
sau dar naują įstatymą, 

urlo jeigu Susivažiavime 
liktu bent vienas trečdalis atstovų, V V
tai Susivažiavimas bus teisuotas, 
ir jo nutarimai bus legališki. Tas 
daroma tam, kad jeigu bolševiku

stovus 
žmonių 
nes jie

Jeigu

savitumą, užtikrins 
išsivystymą. T a u t in e
pakviečiant j on (lan

giaus narių, tarpe kurių bus 
taipgi lenkai, vokiečiai, baltgn- 
džiai ir žydai, privalo būti tin
kamai papildyta. Lietuvių 
gminų konsolidacija yra rengia
ma ir netrukus bus paduota ap
svarstymui.”
Sulyg viršminėto lenkų įaik- 

raščio, visa tai yra lygiai neaiš
ku. Ir teisybė, kad neaiškumų 
netruks t a. Kol-kas ir mes 11c- v 
žinome, kokis yra minėtos Tau
tines Lietuvių Tarybos (Landra- 
to) autoritetas ir k, 
valdžia siekia. Vit 
yra vienas dalykas,, 
čia i, Jeigu ir mano

aiškus 
vokie —Berryman In Washinflton Star.

u

jaus

skelti, didesnę jo puse pavadinti 
nelcgališka, o savo mažesne puse, 
jeigu joj bus bent trečdalis visų 
delegatų, apskelbs legališka Ir pa-

išvaikyta.

lietuvių tautinis susipratimas yra 
ir negalima tiesiog užgriebti ir iš 
jos antrą Prūsų Lietuvą, -padary
ti, be suteikimo jai bent “toli ei
siančios” savivaldos.

sirupinę ir susinervavę.

Lietuvą ir nepripažįsta 
vitumo. Minėta 
tis, statydamas 
svetimžodžiuose,,
kad be lenkų negalima 
sutverti iš Lietuvos 
tiios, nei kultūros.

SU-

jai sa- 
laikraš-

PASIGERĖ NEBAGAS MUŽIKAS.
Ruskis perdaug prisisrė bė degtinės iš vokiškų intrigų butelio ir, kirvį rankon pasi

ėmęs, žiūrėk kokią jis tvarką pas save namie (Rusijoj) pasidarė. O Vokietys už lango 
džiaugiasi.

• V*J

simas, taipgi išreiškė viltį, kad 
trumpoje ateityje šiame klausime 
bus galima bendrai veikti ir su 
A L. Darbininkų l'aryba.

Aptarta tarimų tvarka. Pasi
rodo, kad šioje konferencijoje gali 
būti 'tiktai du balsu, tai yra vie
nas nuo A. L. T. (katalikų) ir an
ti as nuo T. T. (tautininkų). Nu
tarimai tik tada teisoti, kuomet 
abidvi pusi sutinka.

Inžinierius Naruševičius plačiai 
referuoja lapie Rusijos lietuvių 
veikimą ir nurodo budus ir reika
lą, kurio delei rcika bendrai veik-

Buvo dar ir daugiau pasikalbė
ta apie įvairius reikalus, bet jie 
neįrašomi, nes atstovai tuose klau
simuose nebuvo ingalioti.

Šie visi nutarimai ineina į ga
le taip greitai, kaip tik abidvi ta- 
rybi juos užtvirtins.

Presus Komitetas:
P. Norkus.
J. Kaupas^

trapilio dvas. akademiją, dabar 
dekanas Dauguose.

jo.—Stanislovas Narutavičia. 
gim. Telšiuose 1862 <m. rugpjū
čio mėn. 21 d., bajorų kilimo, 
'baigęs Kijevo universitetą, juris
prudencijos skyrių, dvarininkas 
B re vikiuose.

ii.—Kun. Adolfas Petrulis,

negelbėdavo ir 
rasdavo daug 
valdžiai, tai c 
ikindavo varui, kad durna turi bū
ti “paleista,” t. y.

Taip būdavo c 
ni-Kn ‘kuomet biurokratija, despotizmas et 1 IJ d j
arba ’r Pr*csPal1(^a viešpatavo.

Pažiūrėkim dabar, kaip dalykai 
eina, kuomet Rusijoj viešpatauja 

ip^.t “gryniausis” socializmas, “lai
svė, lygybe” ir neva “darbininkų 
valdžia.”

Šita neva “darbininkiška” Leni
no-Trockio valdžia, nors ji ir va
dina save “žmonių valdžia” nėra 
nei pastovi, nei žmonių valdžia. 
Žmonės jos nerinko. Durtuvais, 
kulkomis ir krauju šitų avanturis- 
tų “genge” įsirioglino valdžios vie
ton. Ji yra tik laikinė; tik7 Stci- 
giamasai Sūvažiavims tegali pa
statyti tikrą, žmonių išrinktą val-

Jeigu gi kartais ir tas negelbė
tų, tai turime Trockio užtikrini
mą. kad bolševiku “Raudonoji

yra jsitiKinęs, 
esą bus v 

nei viešpa- 
Jis rašo:

‘ams,* kurie sudaro šio- 
tuv.oje” milžinišką da-

griau- ,

patįs sa
idos po
Įgrnivtc-

Esame beveik priėję prie kul- 
minacijinio punkto—prie krizio 
musų tarpesavinėj, “naminėj” 
politikoj. Kurion pusėn ženg-į 
sime? Tik-ką atsibuvęs New 
Yorke musų partijinių tarybų 
pasitarimas rodo, kad yra noras 
krizį pergalėti, brolžudišką * dar
bą pertrauktų*partijine kovą nu
malšinti ir užsiimti 
darbu.

Tikėkime, kad šie 
tikri. Kliūčių, kaip 
nekuriu laikraščių, dar ir dabar 
yra, ir jos nemenkos. Bet—
kur yra tikri norai ir stiprus pa
siryžimas, visos kliūtįs pagalios 
bus pergalėtos, nes sveikas pro
tas ir šaltas išrokavimas priva
lu paimti viršų.

Telpantis šiame numeryj ne
senai atvykusio Amerikon inži
nieriaus T. Naruševičiaus straip
snis suteikia daug medžiagos ir 
lietuvių jausmui ir jų protui,

ginklais.
Nieko panašaus net ir carizmo 

laikais nėra buvę. O tas parodo, 
kad vardan “žmonių laisvės,” var
dan darbininkų neva getovės min
džiojama patįs pamatiniai teisybės 
dėsniai ir įvedama tokia praktika, 
kurios net carizmas ir aršiausi de
spotai drovėjosi griebtis.

Bet turės kadanors ateiti galas 
ir šitai tragikomedijai. Ir bran
giai tuomet užmokės už tai tie, ku
rie šiądien su gaujos pagelba min • 
džioja po kojomis ir padorumą, ir

norų inegal imasi ngai 
tverti nei 
minist racijos,. nei kultūrinio 
gyvenimo, tolimesnis šios sa
lios likimas nc/gali ncapeiti.

Iš Ko susideda Lietuvos Taryba

is. rugpjūčio mėn. 4 d., valstie
čių kilimo, baigęs dvasiu, aka
demiją, dabar ’klebonas Pivašu-

rimtesniu

norai yra 
matytis iš

sim. xLietuva laisva arba dabar, 
arba niekados.

šitą obalsį lai giliai įsideda 
širdin ir galvon kiekvienas, ku
rio lupos vartoja lietuvių kalbų. 
Laikas mums jau persirgti da
bartinę ligų. Laikas keltis iš 
tos epidemiškos suirutės patalo.-

APIE SEIMĄ VILNIUJE.
“Darbininkas” patčmijo, kad 

Lietuvos seimas, kurio pasekmėje 
įsikūrė jau žinomas Lietuvos 
Land ratas (Lietuvos Tary
ba), susidėjo iš 250 delegatų nuo 
visų kliasų ir luomų; kad šisai 
seimas vienbalsiai priėmė punktą, 
reikalaujantį Lietuvai neprigulmy- 
bes; kad, pagalios, seimas mušąs 
telegramą popiežiui, kuriame pra
šoma pagelbos Lietuvos nepri- 
gulmybės ivykdinimui.

šitos žinios, sako “Darbinin- 
yra tilpę italų laikraštyj 

_ r n i e r d* 1t a 1i Ą lapkričio 
d. šių metų. “Darbininkas” ra-

“Paskui toj žinutėj paduota 
Lietuvių seimo telegrama Jo 

Benediktui XV. Te
buvo šitokia:

Lietuvių Tautiškasis Seimas, 
susidedųs iš 250 atstovų, pri- 

prie įvairių socialių 
susi r ink J Vilniuje, mu-

, skelbtos permainos 
je*** verčia bijotis, 
nešimas linkui len 
mainys.” 
Jeigu Lietmvos 

ištikrųjų yra ne 
lenkėję lietuviai,
senso, tai išmintingiausis žings
nis, kurį jie laiku gali • padaryti, 
yra sis:

a! ei ap- 
Lietuvo-

neatsi-

“lenkai,” kurie 
lenkai, bet su
turi užtektinai

linskas. Abidvi pusi principialial 
sutinka, kad reikia bendrai veikti 
abiems taryboms neprigulmybes 
išgavimui ir išnešama sekanti re- o ♦

Bet pažiūrėkime, ką jį, vardan 
žmonių, vardan darbininkų, socia
lizmo ir laisvės daro.

Pirmiausiai ji suplianavo užkim
šti Steigiamąjį Susivažiavimą savo 
bolševikiškais delegatais. Idant 
to atsiekti, ji uždaro visus neso- 
cialistiškus laikraščius, o jų spau
stuves konfiskuoja. Nei plakatų, 
nei laikraščių, nei apgarsinimų ne
valia niekam platinti, nes visa tai 
yra tik “žinomų ir darbininkų,” 
t. y. Trockio-Lcnino valdžios mo- 
nopolis. Gi ta “žmonių valdžia” 
užpylė visą šalį savo agitacija 
Kareiviai, pavyzdžiui, nusiskundė, 
kad* jiems dalinta balsavimo sura
šai tik su bolševikų kandidatais. 
Tokiu budu tikėtasi Steigiamąjį 
.Susivažiavimą
bolševikiškais atstovais ir visa šąli

V v

NEGALI ATSPĖTI, KAS 
BUS SU LIETUVA.

Lenku laikraščiai didžiai yra 
susirūpinę, klausimu, kas bus su 
Lietuva. Jų nerviškumas sustip
rėjo ypač nuo 
vokiečių užimtoj 
la Tupintis apie 
vai savivaldos.

užkimšti savaisiais

poraciją.”
Tas vienok 

pasisekė: 
šių 
nok

matomai, ne 
nors Rusijoj 

žmonių netrūksta, 
atsirado užtektinas skait-
žmonių, kurie suprato, 

ko bolševikų politika veda.

visai
tam- 
vic-

prie
Jie balsavo už priešingas bolševi
kams partijas—daugiausiai už 
“Tautinės Laisvės” arba “Kadc 
t ;.” partiją.

Prasidėjus atsiuvu rinkiniams. 
Lenino-Trockio klika greitai pa
stebėjo, kad jų priešai (kadetai, 
social-revoliucijonieriai ir kitos 
partijos), gali Susi važiame paim
ti viršų.

Leninas-Trockis tuomet paduo
da „sumanymą, kad tuos išrinktus 
atstovus, kurie neišreiškia “žmo
nių noro,” galima bus “atšaukti,” 
t. v. iš Steigiamojo Susi važia vi-
rr»o prašalinti. O kas išreiškia ir 
kas neišreiškia “žmonių norą,”V V 7

apie tai sprendžia; žinoma, tie ^pa- 
tįs Leninas su Trock i u- ir jų kltAa& 

Trockis eina dar toliaus. Jii 
viešai užreiškia, kad jeigu Susi vai- 
žiavhne pasirodytų didesnė daily1 
atstovų, kurie “neišreiški> 
noro” (suprask, kurie'

“Suprasdami šio momento 
svarbumą, Amcr. Lietuv. Tary
bos ir Amcr. Liet. Tautinės Ta
rybos atstovai pripažįsta reika
lingumą ir svarbą lietuvių sutar
tino darbo Lietuvos pilnos ne- 
prig'tilmybės atgavimo klausi-

Musų skaitytojai jau iš pir
miau s paskelbtų žinių žino,-" kad 
vokiečių pripažintas Lietuvos 
I.andratas (Lietuvos Taryba) Vil
niuje susideda iš 2( 
buvo išrinkta 'seime 
visos Lietuvos ir 
t ,’arkymas Lietuvos

delegatų iš 
jai pavesta

“Tėvynė” praneša, 
vusi keletą numerių 
raščio “Lietuvos Aidas,

kad ji ga- 
maujo laik- 

ktiri s

12. —Filos. d-ras Jurgis šaulys, 
gim. Balseliuose, Švėkšnos par. 
1879 m. balandžio 3 d., valstie
čių kilimo, baigęs Berno u'ii-iv’er- 
siteto filosofijos skyrių.

13. —Kun. kanaum. Kazimieras 
Šaulys, gim. Švėkšnoj, 1872 m. 
sausio mėn. 16 d., w-'lstie^’** 'baj
inio, baigęs Petrai
dėmi ją, Kauno 
jos profesorius.

14. —Jokūbas 
siškiuose, Biržų
želio mėn. 14 d./ valstie^x
mo, baigęs Petrapilio univers. ju
risprudencijos s ky r i ų.

15. —Antanas Smetoną, gim. 
Užulėny, Vaduoklių pan, Ukni. 
apskr. 1874 m. rugpjūčio mėn. 10 
d., valstiečių kilimo, baigęs Pe
trapilio univers. jurisprudencijos

1

ap:>.

Nesilaikvti už skvernų Len
kijos ir nesvajoti ^apie lenkų 
viešpatavimą Lietuvoj, bet grįž
ti prie to 
prabočiai—p 

to laiko, kada ’r daibuotis 
Lietuvoj pradė- 
išgavimą įdėtu

atstovas Kopcnhagene, Da- 
ta-nkiai informuoja lenkus 

“Lietuvos” klausimų. Pe- 
spalio 'mėnesyj jis pranešė

t u ros 
n i jo j, 
apie 
reito
Amerikos lenkų laikraščiams ži
nių apie permainas Lietuvoje.

aprzod Lie-CIO

tu vos viešpatija.”
Maž-daug nuo pusės kovo mė

nesio ši 11 metų-—sako jis—viena

patijos toj ar kitoj formoj.
Dar kovo mėnesyj Vokietijos 

užrubežio reikalų ministeris Zim- 
nermanni priėmė Berline delega
ciją iš Lietuvos, susidedančią iš 
pp. Kairio, Smetonos ir Šaulio, 
kuriai duota užtikrinimas, kad

grėsė kuopti 
prie lietuvių 
šgavimo toli

reikalavimų linkui 
einančios savvval-

toliaus

ra skambėjo labai -neaiškiai.

ti, prie kokios viešpatijos (Vo
kietijos? Rusijos? Lenkijos?) 
Lietuva privalo būti kaipo sa
vi valdė dalis.

{ porą mėnesių vėliaus val
diškai pranešta apie tvėrimą 
lietuvių Liaudies Tarybo> 
(Volksrat).*** Vienok šisai 
apreiškimas iki

me.

Lietuvos o ne Len-

it leis jiems

abejonės

Lietuva jų pirmes- 
ymus ir priims juos 
sūnų skaičiam.

Kįla klausimas, kokiu bildu su
eiti bendran veikimam, kaip sude
rinti abiejų tarybų veikimus. Čia 
buvo pasiūlomi įvairus įnešimai, 
diskusuojama, bet vis neprieinama 
prie to, kad abidvi pusi sutiktų. 
Pagaliams prieinama prie sekan
čių nutarimų, kuriuos priima abi 
pusi:

m c paduodama sekančios žinios 
apie Lietuvos Tarybos narius:

1. —Dr. Jonas Basanavičius,
gim. Ožkabaliuose, Vilkaviškio

g.) 1851 m. lapkričio 
valstiečių kilimo, bai
ls universitetą, dabar

gyvena Vilniuje.
2. —Mykolas Biržiška, gimęs 

Viekšniuose, 1882 m., rugpjūčio

mėn

i

gali

Tarybų Atstovu Susivažiavimas
York o veikėjų sumany- 
J anka tiško, J. Kaupo ir 
Petkaus pakvietimu, įvy-

N e w 
m u, V 
kun. N 
ko tarybų siusi važiavimas 129 lap
kričio d.

L. T. T. išrinkti pasitarimų ko
mitetą.

2) Komitetas galės pildyti tik
tai tuos nutarimus, kurie bus abie
jų tarybų jam pavesti. '

3) Komitetas turės patariamąjį, 
bet ne sprendžiamąjį balsą.

4) Komitetas negali pildyti tu 
nutarimų, kurie nėra abiejų tary
bų priimti.

cw

Nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos: Kun. J. Kaulakis, Dr. J. 
Bielskis, kun. J. Jakaitis, p. J. 
'Miliauskas ir J. Kaupas.

Nuo Lietuvių Tautinės Tary
bos: pp. P. Norkus, J. Vinikai- 
tis ir A. Martiti

Taipgi pribuvo ir inžinierius 
Naruševičius' kun. T. Žilinskas ir

Jankauskas ir įjjim. N. Petkus, 
Puriems sflfėikdis patariamasis

Pirmininku išrinktas J. Kaupas, 
sekretorium V”. Jankauskas.

Pirmi ausiai j likosi perskaitytas 
Juškas nuo Amerikos Liet. Darbi
ninkų Tarybos, kuri savo atstovu 
neprisiuntė, motyvuodama tuomr,

1 organizacija, 
ji stovinti užliet pabriežė,

Lietuvos demokrafhię neprigulmy
bę. Susirinku atstovai išreiš- 

cavimą^ kad jie 
susi** 

’oš ift

5) Tarybos jiasilie-ka sau tei
sę pildyti savo nutarimus ir kito
kiais, keliais negu per pasitarimų 
komitetą.

6) Komitetas susidės iš žmonių 
pa skirtų -jk) 3 nuo kiekvienos ta
rybos. Buvo* daug ginčų del to 
komiteto vardo. Viena pusė nuro
dė, kad tas komitetas 1 
Tarybų Pildomuoju Komitetu, bet 
kita priešinosi. Pagaliaus susita-
iama, kad kiekviename paskirtame 

atsitikime abiem tarybom i n ga
ilavus, tas pasitarimų komitetas 
vadinsis Pildomuoju Tanybii Ko
mitetu, v

Tas komitetas ingaliotas daryti 
visokius susinėsimus su Europa ir 
tam panašiai.

Atstovų lėšas 
rvbos, bendras 

11 lyg sutarimo

16. —Jonas Smilgevičius, gim. 
Šoniuose, Alsėdžių par. 1870 tin. 
vasario men. 10 d., bajorų kili
mo, baigęs Berlyno agronomijos 
akademiją, Užvenčio dvaro savi
mi n kas.

17. —Kun. Justinas Staugaitis, 
se, 1892 m.‘ vasa- gim. Ttipikuose, Naumiesčio’’ 
valstiečių kilimo, ’pav., 1866 m. rugsėjo men. 14 d.

Maskvos (Valstiečių kilimo, baigęs dvas. se- 
Pancvėžio frmnariją, klebonas Aukšt. Pame

Maskvos umiversiteto jurispru
dencijos skyrių, -dabar Vilniaus 
gi m n az i j os di rektori u s.

3.—Kazimieras Bizauskas, gimj

no mėn. 2 d., 
ėjęs juristo mokslus 
1 n i versi tėte, dabar
g i m«na z i j o s m ok y t o j a s.

4. —Saliamonas Banaitis,
V ai t i ek u p iii ose, Sint a ut ų
1866 m. liepos mėn. 20 d., valstie
čių kilimo, išėjęs .komercijos kur
sus, Kauno spaustuvės savinin
kas.

5. —Pranas Dovylaitis, gim.

gi-m. 
par.,

munėjc}B,(“D
18. —Aleksandras Stulginsk

gini. Kutalkiose, Kaltinėnų pi 
1885 111. vasario men. 26 d., mi 
stelėnų kilimo, baigęs Ilallės 
<r momijos iustitutą.

19. —Jonas Vailokaitis, g
iPiktži rniuosc, Naumiesčio

Runkiuose, Stuv. gub. 1886 m. 1886 m. birželio mėn. 25 d., x 
lajikričio niiėn. 20 d., valstiečių Stiečių kilimo, baigęs komercij 

iki limo, baigęs Maskvos universi- J iokyklą.
vadintųsi .toto jurisjimdencijos skyrių, da- Jonas Vileišis, gim. Pa 

gimnazijos direkto- svalyj, Panevėžio aps. 1872 m.
■Šalusio mėn. 3 d., valstiečių kili-

20.
bar Kauno 
rius.

6.—Steponas Kairys, gim. Užu-Imo, 
laešči/uos, Ukmorg. pav. 1878 m. p'ud 
gruodžio mėn. 20 d., valstiečių 
kilimo, baigęs inžinierių institu-

* *

Pirmiaus buvome -padavę, kU4 
šita Taryba išrodo sulyg partijų. ‘

7 —Petras Klimas, gim. Kuš-jlš viršminėto pranešimo matome, 
Iškiliose, Suv. g., Kalvarijos pav kaip ji išrodo sulyg savo narių 
1891 m. vasario men. 23 d., vai- profesijų ir luomų: 
stiečių kilimo, baigęs Maskvos j S u 1 yig Lu* omų: valstiečių 
universiteto Jurisprudencijos sky- 
nu.

8.—Donatas Maliauskas, 
Jankaičių dv

•>

15 : bajorų—4, miestelėnų—
’ iŠ u 1 y g mokslo i r p r o f e- 

gim. sijų: Juristų, arba teisininkų-— 
., 1869 m. vasario 8; dvasiškių—4; agronomų1*--3; 

niėn. 23 d., bajorų kilimo, baigęs komercijos mokslo—2; daktarų— 
agronomijos akademijų Čekijoje, r; inžinierių—1; filosofų—T.

•Kun. Vladislovas Mironas, Visi yra užbaigę augžtesniu^ 
gim. Kovališkiuose, Panemunio mokslus, išskyrus vieną—kun. J-.

gi lesąs padengs 
pusiau.

' Pasirodo, kad ginčai ir nesuti
kimai del Centralio Komiteto la
bai kliudo sutartinam darbui; To
dėl abi pusi išreiškia pageidavimą, 
kad tas klausimas btutų susita- 
irinfo kelitv išrištas toje prasmėje, 
kaip nustatė Wilkes-Barre susiva-'apyl. 1880 m. birželio mėn. 23 Staugaitį, baigusį seminar 

kilimo, baigęs Pe- ‘dja. į • ' ;

9‘
; filosofų—r.

Visi yra užbaigę augitesniiw
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.aisva Lietuva—Dabar, Arba Niekais!
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aiškindamasNuo tos gadynės, kaip Lietuvos Vokietijos kancleris 
nepriklausomybės, reichstage politikinius vokiečių val

džios sumanymus kaslink užkariau
tų tautų Rusijoj, nebe tikslo ir toli
mesnio permatymo politikinio gy
venimo bėgio ateityje, pasakė, kad 
vokiečiai duosią užkariautoms tau
toms “self government” s u 1 y g j-ų 
kultūrinio stovio, ir len
gvai sutiko duoti teisę apsispręsti.

Vytis nustojo 
męs lietuviai, buvome pavergti 
ir šiądien dar tebevelkame sveti
mųjų jimgą. Per šimtmečius mus

tino lenkai. Skaitlinga emigracija

mė svetimo jungo: sunkumas gy
venimo Lietuvoje, ačiū svetimų 
valdonų tvarkai, privertė ir Jus 
Amerikos Lietuviai, j ieškoti geres
nio būvio svetur.

Bet čia jus laukė ne lengvas 
gyvenimas: ir čia jus dirbate dau
giau dėl svetimo kišeniaus, o jums 
teko vien lik trupiniai.

ris turi omenyje žemą supratimą 
tarpe lietuvių valstybinių reikalų. 
Jisai gerai permato, kad lietuviai 
savo 
savo

venimą, tai lai atsimena,

Jeigu lietuviai-t’remtinal apsidė- 
jo save mokestimi, tai Amerikos 
lietuviai, kurie gyvena nesulygi
nant geresnėse sąlygose, — kaip 
dangus nuo žemės, — rodos, turė
tų tuoj aus

jč Jtj gailauti
penkta daliap t.fly. 100.000 lietu
vių prie mokestieat Ir jeigu kiek
vienas įneštus UjikUi po ddiarį per 
mėnesį,'tai ja’iirbtftų 100 tūkstančių

išpildyti savo pareigas doliarių per.'mėnesį, o per metus

užsiimti šiltom darbu.
Ir čia Amerikos

■kas daugiau už kitus lietuvius ga
lėtų nuveikti, nes jie negyvena 
karės krašte, nuo jų neatima tur-

nonas atlikti reikalingi pirmiausiai 
pinigai . "

Kadangi mezliavą darbas yra 
laikomas valstybiniu darbu, tai čia 
neturėtų būti didelių kivirčų su
organizavime tokių komitetų, ne
są padalinimas ar paskirstymas 
tų pinigų neturėtų prigulėti vie
tiniams komitetams, bet jie tu
rėtų būti pasiųsti jau esančiai Vil-

rbl. menesiui. Lėšų stoka taps dar ryškesnė, jeigu turėsime ome? 
nyje, kad artinosi pavasario sėjos ir kitų gaminimo darbų metai* 
ir kad gyventojai beveik visai neturėjo nei sėklų, nei pašaro galvi*

1 Kadangi truko lėšų iš kitur, Komitetas turėjo organizuoti la*'į 
biausiai vietinę savitarpio pagalbą, skatindamas vietos lietuviu 
veikėjus pačius rungtis su vargu. Ligi antrojo vokiečių karinome^ 
nes įsiveržimo, š. m. vasario mėn., Suvalkų gubernijon ir Kaunoi 
gubernijos gilumom, šiuo tikslu buvo atidaryta 98 Dr-jos skyrai,/ 
iš kurių: 32 Suvalkų gubernijoje, 37 Kauno gub., 26 Vilniaus gub. 
ir 3 Gardino gub.

Tų vietų, kurias vokiečiai antru kartu užėmė, skyriai nebe-, 
buvo, žinoma, Dr-jos žinioje, bet del to Dr-jos išlaidos nesumažėjo. į 
Draugijos įgaliotinių tyrinėjimais, visi vidurinio Nemuno pajkraO 
čiai ir artimosios Vilniaus ir Gardino gubernijų vietos pilnos buv<y 
paplūdę tūkstančių alkanų ir apskarusių pabėgėlių iš Suvalkų gub. 
Kauno gubernijoje taip pat susidarė visas tinklas pravažiuojamųjų ; 
kryžkelio. punktų, kuriuose tam tarpui sustodavo keliaujančios mi- : 
nios baimės apimtų nukentėjusių gyventojų, visą savo tuntą metu-^ 
siu likimo valiai, kad savo gyvastį išgelbėjus. Padėjimas buvo " 
dar tuo blogas, kad Lietuvos užėmimas vokiečių kariumenės ir « 
dideli rusų kariuomenės persikėlimai atsitiko tpavasario lauko dar-j 
bų metu, ir žemdiibiai nespėjo savo laukų užsėti. Todėl Lietuviui 
Dr-jos Komitetas savo pranešimo rašte Didžiosios Kunigaikšty-1 
tės Tatjanos Komitetui prašė asignuoti ^‘am greitajai pagalbai ke- '• 
liaujantiems Kauno gub. pabėgėliams ir nuolatinei pagalbai jau į 
apsistojusiems artimiausiose apylinkėse po 250,000 rubl. mėnesiui.^ 
Prašydamas tts sumos, Komitetas turėjo omenyje dar tai, kad 
aprašomojo laiko tarpo gale karės valdžia vis plačiau ir plačiau 
griebėsi priemonės esančius šalę mūšių ruožo rajonus palikti vi- į 
siškai be vietos gyventojų, ir todėl milžiniškas pabėgėlių skaičius į 
spietėsi krūvon ir traukėsi tolyn. Antra vertus, kadangi pavasarį J 
buvo negirdėta džiova, ir kadangi visur arti mūšių ruožo truko 1 
maisto produktų ir nebuvo išplėsto geležinkelių tinklo,—gręsė vi- ' 
suotinis badas.

tūkstančių d'bliarių. Atmeskime 
lietuviai kur 200 tukstanękį visokiems reikalams, 

tai pasiliktų vieiUts milijonas (lo- 
l.iarių, arba 7 ir 8 milijonai rublių Įniuje valdžiai, kuri, kaipo valsty- 
pagal dabartinį pinigų kursą. Tai'binė įstaiga, nuo partijų nepriguli, 
milžiniška suma, tvirtas pamatas Bet visgi, kad tas darbas pasek- 
musų dabartinės valdžios veikimui.’

Dabar-gi visai neturint svarbiau
sio pamato savo veikimui,, męs ne
si įgebiame atlikti papraščiausių 
savo 'reikalų, negalime atsispirti gerintų darbą 
prieš savo priešus, o čia prisieis 
išlaikyti kuodidžiausią kovą,—pir
miausia prieš supirkimą žemes Lie
tuvoj per Vokietijos valdžią, ką ji 
jau darė anksčiau Lenkijoje. Elzas- 
Lotaringijoje ir išdalies Lietuvoje, tų, kuriomis žmonės galėtų pilnai

laikui kariaujantieji, kur badas, 
šaltis, visokios ligos nenustoja 
siausti.

Amerikiečiai gi . gyvena viso 
pilni, turi gerus uždarbius ir ių 
tarpe yra nemaža jau prpĮturtėjti

esių žmonių. Gal būti nemaža ne- 
ai ir to

pi r- 
nes 

lėšų 
gė

mingiau eitų ir viena partija ne
galėtų kenkti kitai, turėtų būti 
Centralinis Komitetas, dalyvau
jant jame visoms partijoms, kuris 

vietinių komitetų,
renkamų vietose iš tarpo tų, ku
rie užsidės mokestimi.

Svarbiausia sąlyga pasisekimo 
tokių komitetų — tai rimtumas 
organizavimo ir dalyvaujančių ypa-

daugumoje nemoka . s 
asmeninių ir partijinių 

už valstvbinius.
✓

mano, kad lietuviai, per amžius
Jeigu kas [kalų žemiau 

sau gy- 1 -
kiek jis gyvenę vergijoje, negreit sugebės
san gy-

atsisveikino su šituo
maža iš 
pasauliujūsų

kovo, vien tik su pra 
Tuom\ tarpu Lietuvoj 
vietas \r lengvesnį darbą užėmė
svetimtaučiai, palaikomi savo val
džios. >kiu budu skaičius lietu
vių. nuo amžių apgyventam lietu
vių krašte mažinasi, o svetimtau
čių — dauginasi, v O
ko viena lietuvių
pensais, pavargta ir išnaiSinta vo
kiečiais; o dabar gresia pavojus 
Didžiąjai ir Mažąjai Lietuvai.

tapti laisvais o kuomet

vvenimu? ’parti jindų kivirčų prisidės dar ini- 
o-eresnes 'perialistiškos intrigos kitataučių 

rusų ir pačių 
visokiais budais 

lietuvi! tarpą su-

Taip jau išny* 
lalis, vadinama

Iperialistiškos intrigos 
žmonių, kaip lenkų, 
vokiečių, kurie 
stengsis įnešti į 
irutę.

Pasekmės to
Vokiečiams tada nesunku bus at

lietu vių reikalavimus 
nurodymais į kivir-

viso

tebesiaučia. Lietuvos sti- 
išblaškyti po visą 

Likusieji Tėvynėje vel- 
vergijos jungą, badu 

Musų broliai tremtiniai,

ugnimi per Lietuvos kūną, dar ir 
dabar 
nųs ir dukters 
pasaulį.
ka sunkų 
mirdami.
netekę viens savo vaikų, kits — 
tėvų ir šiaip artimų žmonių, iš
blaškyti po visą Rusiją, gyvena 
sunkiausiose aplinkybėse.

Vienintele proga dabar.
Visas pasaulis sujudo, 

sakant, pavojus visiems, 
džiausiąs pavojus mums.

Lietuvos piliečiai, męs 
esame patįs sau.
kai yra taip svarbus 
kaip kuri 
savo spr1

bet di-

, j tuvių po karės grįžš atg
.hcj 'dėl pasirūpinti apie tai jiems 

minusia kaip tik ir reikėtų, 
kuo daugiau bus surinkta 
valstybiniems 
resnis bus 
riame jie

reikalams, tuo 
statytas r u m as, 

rengiasi gyventi.

užsitikėti.

Kitų tautų pavyzdis.
Kaij) kitos tautos, tai]) ir Eu

ropos lietuviai galvoja, kad kiek
vieno priedermė yra užsidėti mo- 

•kesčia savo reikalams. Nei vie-

. Gali prapulti musų žemė.
nesu r i n k s i m e 
žemės supirkimui

y. nurodymais, kad 
save valdyti.

sispirti prieš 
tikros laisvės 
čus, barnius, 
vių tarpe, t.
lietuviai nertioka 
Stoka vienybės ir pasiryžimo tar
nauti visai tautai, į. y. valstybei, 
yra tai' didžiausie priešai išgavimui

Reik taisyti partijų taktiką.
Užtad apsidairykime, pakol ne 

vėlu; nekaskime patįs sau duobėsi 
peržiūrėkime atsi nešimus vienų 
partijų į kitas; statykime minimum 
savo reikalavimų tarybose su ki
tomis partijomis, — ir
tada tikrai prieisime prie

mes mokam mokestis sveti- c

mokėti jiega, kaip prie to 
svetimos valstijos mus pa- 
Žydams tai įvykdinti pa
lengva, nesą jie. turėdami

gal būti
bendro

praeitis 
kenkia

Jeigu Amerikos lietuviai, po 
prityrimo, kad atskyrai veikiant 
mažai ką galima nuveikti, suge
bėtų suorganizuoti mezliavos ko
mitetą ir surinktų apsčią sumą 
pinigų, jis užsipelnytų širdingiau
sią padėką naujai atgimstančios

Jeigu męs 
tokių fondų 
Lietuvoje, tai išsmuks iš po musų 
kojų tas pamatas, ant kurio męs 
stovime l<aipo tauta, ir nustosime 
gi eitu laiku sayo teritorijos. O 
turint supirktas Lietuvos valdžios 
žemes, ne vienas ir iš jūsų 
rikos lietuvių galėtų įgyti 
žemę, pargrįžus Lietuvon.

Atstatymui Lietuvos bus 
liiigi pinigai pavidale valstybinių 
paskolų. Jeigu išgausime šiokią 
ar tokią nepriklausomybę, tai reiks 
tuojaus mokinti jaunuomenę, pri
rengti ją prie visokios rūšies spe- 
ciališkumų valstybiniame mecha
nizme. Jeigu męs. to nepadary
sime, tai viską paims į savo ran
kas kitataučiai; ir męs vėl pasi
liksime nuošaliai. ' Begalo daug

Ame- 
pigiau

pareigas ir tas butų gražiausiu 
lapu Lietuvos išsilittosaviino is
torijoje.

Lietuvos piliečiai! Vienintelis 
dabartinio momento musų visų 
uždavinys — tai išliuosavymas 
Lietuvos. Gana tuščių ginčų! Im
kimės už darbo, kaip kas gali, — 
dabar tuojaus, nes paskui gali būti 
per vėlu.

Parodykime, kad męs
■ir galime būti tikrais laisvos L>ie~ 
iuvos piliečiais.

LAISVA LIETUVA—-DA
BAR ARBA NIEKADOS.

T. Naruševičius.

mokame

Žmones slapstėsi miškuose.
susipažinus su gyventojų reikalais Lietuvių Dff ‘ 
apygardoje, paimsime, pavyzdžiui, ž; 4 iš prr**-

Kad smulkiau 
jos darbavimosi 
Šimo Dr-jos įgaliotinio K. Šalkauskio, kuris š. m 
gale apžiurėjo kai-kurias Kauno gub. vietas.

Gyventojų ir pabėgėlių padėjimas Joniškio apy‘ 
tos tarpo gale darė šiokį vaizdą. Joniškyje nesi< 
visuomenės įstaiga, teikianti gyventojams paga 
valsčiaus globos, o išvažiavus iš Šiaulių vyriausy1 
buvo duodama nei valdžios pašalpų atsarginių 
labai didelio kariuomenės ėjimo ir sausumo

gu 
moms valstijoms, tai ikaip-gi ga
lima atsisakyti nuo to Saviems 
reikalams, pastatymo savo rūmų ?

Žydai ir lenkai tą įvykdino po 
prievarta, — žinoma, morale, — 
jeigu jie turėtų jiegą, tai jie pri
verstų 
verčia 
eitis, 
sirodė
savo k a h a 1 u s, lengvai galėjo 
tą atsiekti. Mokestis pas juos, 
kaip ir pas lenkus, yra propor- 
cionalė sulig uždarbio — daeina 
nuo vieno nuošimčio iki penkių. 
Kai kurie žydai, padėkim Maskvoj, 
moka iki 60,000 rublių per metus...

Jie tą Maro sąmoningai ir su
tiko tą atlikti be jokių ginčų ir 
pasipriešinimų. Tokiu budu jie 
surinko didžiausias sumas ir jų 
viengenčiai yra geriausiai aprūpin
ti, nepaisant to, kad jie iš rusų 
senosios valdžios neturėjo pašal
pos.

likęs vanduo yra pagedęs. Visiškas žydų ištr 
ningą prekių pristatymą gyventojams; užd 
valstiečių sunkios vežamosios pareigos ap 
tų prekių vežimo iš tolimesnių vietų, kadai 
miestai iš dalies buvo išgriauti (Šiauliai), i 
prekių (Panevėžys, Mintauja).

Tokiose sąlygose ypač sunkus darėsi 
žemių ir mažažemių ūkininkų, kurių Jo 
Baublio apskaitymu, yra ligi 4,550 žino

Pažvelgus Atgalneparodė aiškiai, 
netik valstybinei Lietuvai, bet ir 
pačioms partijoms?

Paimkime pavyzdžiui kadir rinki
mą pinigų fondams, neprigulniygės 
ar sušelpimo: kiekviena partija, 
agituodama už savo fondą, sako: 
“duok man, o neduok jam, nes

Dabartiniai lai
ka d nuo to, 

tauta, mokės sunaudoti 
*, pareis ir jos ateitis, 

s viešpatijos apskcl- 
i teises apsisprendimo 

tautoms. Rusijos Re- 
demokratinė valdžia ta-

(Tąsa is praeito numerio)

Be to, vargas, visuotinė net v-*’

>1 ikos

teisiu Lietuvai.

iioti.
, lietuviai, šios 

turime progą, gal 
musų gyvenime, ]

ka
buti

lėlę
sau nuosavą ateities rūmą, 

gyvent po karės visiems 
teks ir vietos ir oro.

tas rūmas " sutvarkyti 
1 męs jame jaustumės ir 

butume laisvi Lietuvos piliečiai? 
Tą męs padarysime, sugrįžę į Lie
tuvą, visų musų nc-ru ir suprati
mu. Ir šiame klausime, reikia ti
kėtis, nebus didelio skirtumo, ką 
)ap darodė Lietuvių Taryba Rusi
joj, kuomet, dalyvaujant visoms 
part joms, neišskiriant katalikų ir 

ų, vienbalsiai užgyrė lai- 
demokratinės

Dabar-gi męs, lietuviai, neturi- 
už ką daug ginčyties, nes tik- 
dar neesame atsiekę: neturime 
laisvos Lietuvos, kur galėtu- 

tvarkyties pagal savo progra- 
irma reikia is- 

6 paskui

1 
f JS respublikos

ie 
lo 

:lar 
me
minius siekius, 
kovoti laisvą Lietuvą, 
stengties įvykdinti savo idealus.

Nepaisant to -sunkaus vargo, 
rj kentėjome ir kenčiame, tokiu 
trbiu momentu, kuriame męs 

wen am e, kuomet rodos kiek vie
las turėtų eiti petįs į petį ir pri

sidėti pagal išgalės prie sutvėrimo 
laisvos Lietuvos, męs nesugebė
jom sutverti vienybės šiame šven
tam darbe, maža ką n u veikėm iš
gavime Lietuvai nepriklausomybės, 
o gal butų teisingiau pasakyta — 
nieko nenuveikem.

Partijiniai kivirčai suardė Tau
tos Tarybą Rusijoj — rusų val
džia, kaip matyt, nustojo skaity- 

s su lietuviais. Tą klaidą jau 
pia4ę, jie pradeda vėl tverti 

»ieną politikinį kūną. Amerikos 
lietuviai toli dar ir prie to nepri
ėjo. Lietuvoj po Vokietija susi
tvėrė Taryba, bet ar gali ji daug 
nuveikti? Abejojama, nes ji 
po prūsų junkerio kumščta.

Ko vokiečiai tikisi. .
Įsigilinkime, kokius vaisius 

jį.atnešti toji suirutė musų tarpe.

yra

kartoja apie savo priešą, ir tokiu 
budu viens kitam
kimus, supainioja žmonių galvas 
ir, ga'U gale, žmonės neduoda nei 
tam, nei kitam, nes nustoja už- 
tikėjimo ir viens ir kits, o juk 
pamatinis tikslas to, ir kito fondo 
yra tas pats. Ir išeina Visiems

numažina iplau-

nenauda...
Nekliudant partijų veikimo, 

Amerikos lietuviai, sekdami Eu
ropos lietuvius, galėtų, rodos, su
sitaikyti sutvėrime bendros Tary
bos klausimuose išgavimui Lietuvai 
nepriklausomybės.

Visų partijų Taryba—reikalinga
Visų partijų Taryba butų be

galo svarbus apsireiškimas visų 
lietuvių gyvenime ir labai nudžiib 
gintų Europos lietuvius, nes žo
dis vardu visų partijų turi ki
tokį svarbumą, negu vienos, ko- 

. Visiems aišku, 'kad 
tautą pasaulis nedaug 
čia kaip tik butų ge- 
A1 n c r iko s 1 i e tu v i a 1 n s 

angliš- 
vargus- 

liėdas ir jos troškimus, — juo la- 
)jau, kad prezidentas Wilsonas, 
jirmas šios šalies pilietis, pasiro- 

užtarėju mažųjų tautų, 
tokią gerą progą 
pareiga Amerikos

apie lietuvių 
ka težino irC

painformuoti pasaulį pei 
ką spaudą apie Lietuvos

Išnaudoti 
yra pirma 
tuvių.

O tarti 
laikas, nes

tai
Tic-

tikžodį įlendi ai kaip 
jau matyt eina dery

bos ir Vokietija siūlydama Lietu
vai Landtagą, aiškiai nori ją pa-

Antra nemažiau svarbi parama 
iš Amerikos lietuvių pusės butų 
suorganizavimas mezliavos darbo, 
t. y. apsidejimas mokestimi tau
tos reikalams.

Tas jau senai padaryta tarpe 
lenkų, žydų ir kitų tautų Rusi
joje; tos tautos jau surinko dide
lius kapitalus, kurie duoda pamatą 
valstybiniam jų veikimui. Europos 
lietuviai irgi senai rūpinasi tuo 
mi, bet partijiniai kivirčai truk
dė tų darbą, ir tiktai pradžioje 
šių metų Maskvoje susitvėrė Lai
kinis Lietuvių . Tautos Fondui 
Rinkliavos Komitete

suomenės pinigais ir, kaipo tokius, 
jie atranda negalimu visų atiduo
ti kam nors; tie pinigai duodami 
yra nukentėj usiems nuo karės
daugiausiai laikinai, ir reikalauja
ma, kad jie butų grąžinami atgal, 
kuomet žmogus atsistos ant kojų. 
Tiktai dalis tų pinigų aikvojama 
be sugrąžinimo tokiems reikalams, 
kaip užlaikymui 
mokyklų, 
ofisuose ir

Lenkai

i n vai id ų, 
užmokėjimui už

senitj

turi surinkę irgi
Jie organizavo 1 
kitokiais pamatais: jie 

markes visokios ver-
Kiek-

daug

vos darbą
atspauscjino
tęs. Įnašai yra mėnesiniai.
vienam Lenkijos piliečiui išduoda
ma lapas, taip vadinamas p a s a s, 
Lurs liudija, kad toks ir teks ap- 

' sidėjo tekia ir tokia mokestimi, kas 
mėnuo, valstybės reikalams.

Ant tokio lapo jis kas mėnuo

lig jų sutarties, bus reikalauja
ma nuo kiekvieno lenko, grįžtant 
į Lenkiją, kaipo darodymo, kad jis

pradžių daug 
mui markiu ir

sistema reikalauja iš- 
iškaščių pagamini- 
kitokiu dokumentu.

lietuviai padare.
tverdami Maskvo

Ką Maskvos
Todėl męs,

Laikiną Rinkliavos Komitetą, įve
dėtu atsilyginimus kvitais, bet kiek
vienas pilietis, kuris prisižada ap- 
sideti kasmėnesine mokestimi, pasi
rašo ant tam tikro lapo, kuris bus 
laikomas, kaipo dokumentas, kad 
tas pilietis išpildė savo pareigas

stijinį Lietuvos Arcliivą.
Jeigu lietuviai gyvendami sun

kiausiose tremtinių aplinkybėse, 
sugebėjo nešti savo grašius ant 
laisvos Lietuvos aukuro, kaip-gi 
gali atsisakyti Amerikos lietuviai, 
kurių išgalės yra nesulyginamai di
desnės ir kurių skaičius yra di
desnis?

Tik įsivaizdinkite, kiek Amerikos 
lietuviai, apsidėdami grašiais, to
kia suma, kuri visai neapsunkin
tų jų biudžeto, galėtų surinkti pi
nigų savo tėvynei!

Sutikime, kad Amerikoj yra tik 
? - «• ;r Unl ai eikime kn^

i
Lietuvių Dr-jos

Aukų rinkimas.
globoje buvo visa Kauno gub., didžioji Su

valkų gub. dalis ir Vilniaus ir Gardino gubernijų dalys, jos gi lė
šų buvo pernelyg maža. Kuomet Varšuvos Piliečių Komitetas ir 
kitos organ icijos naudojosi didelėmis lėšomis, gaunamomis iš 
visų Rusijos kraštų, Lietuvių Dr-ja pradžioje vietinėmis lėšomis 
tegalėjo tikėtis. Greitu laiku ji gavo 10,000 Tirb.; mėnesinės pašal
pos buvo permaža. Vietinės gi lėšos, del brangumo, ekonominio 
iširimo ir del perdidelio gyventojų apsunkinimo visokiomis rinklia
vomis kariuomenei ir kitoms valstybės organizacijoms, buvo jau 
labai sumenkėjų. Todėl Dr-ja turėjo energingiausiai darbuotis, 
kad aukos eitų. Imta klebenti svetimtaučių įstaigų duris, atskirų 
narių kreiptasi per rusų laikraščius prie rusų visuomenes ir pla
čiai skleista žmonėse mintis, kad reikia saviesiems padėti. Tiktai

vargą ir reikalus, skardinėlių mezliava “Lietuva—Lietuvai,” Dr- 
jos organizuota š. m. sausio gale visose Žemaičių, arba Telšių 
(Kauno gub.). Vilniaus ir Seinų (Suvalkų gub.) vyskupysčių baž
nyčiose, turėjo pasisekimo—surinkta buvo apie 27,000 rbl., iš kurių 
Centralinio Komiteto kason buvo perleista 21,331 rbl. 11 kap., o 
kiti pinigai liko skyrių kasose.

Ligi gaudama skardinėlių mezliavos pinigus, Lietuvių Drau
gija yra turėjusi savo kasoje iš viso 24,322 rbl. 36 kap., tame skai- 
Čiuje: .. . .- “

Iš Didžiosios Kunigaikštytes Tatjanos Komiteto 10,000 rbl.—

Per Russkija Vicdomosti redakciją 
Per Vilties redakciją .....................

Iš Odesos Lietuvių Komiteto . .. 
Nuo Maskvos Labdarybės bazar©

. .4,000 rbl.—kap.
4,737 rbl. 88 kap.

800 rbl.—kap.
500 rbl.—kap.
750 rbl.—kap.

Narių mokesnių ir kitų smulkių aukų..........2,379 rbl. 26 kap.
Šitomis lėšomis Draugija šelpė sausio men. 14 savo skyrių, 

atidarytų Suvalkų (11) ir Vilniaus (3) gub.—10,176 rubliais; žydų 
organizacijoms, kurios rūpinasi skurstančiais Kauno gub. žydais, 
per Valst. Durnos narį Naftalį Fridmaną davė iš Miestų Sąjungos 
lėšų 3,500 rbl.; Kauno Karmelitų Komitetui—500 rbl.; įvairių mok
slo įstaigų moksleiviams gyventi ir mokslui užsimokėti—4,113 rbl.; 
moksleivių bendrątyiČiams laikyti—1,623 rbl. 73 kap.; pašalpų at
skiriems žmonėms—-1,783 rbl. 61 kap.

Sausio mėn. Ijr-jos išlaidos turėjo padidėti dar del to, kad 
Vilniaus Komitetą likvidavus (š. m. sausio 11 d., žr. anksčiau), 
visos jo prieglaudos ir bendrabučiai, kuriuose buvo ligi 600 žmonių 
perėjo Lietuvių Dr-jos žiniom.

J D^ąugija turi permaža ištekliaus.
Kiek nepatenkintina buvo pagalba, kurią Lietuvių Draugija 

tokiose aplinkybėse ’ teikė, galima spręsti iš šių pavyzdžių, 
jampolės (Slivialktį gub.) skyrius, del didžiausio pagalbos 
lingu jų susispiėtimo, prašė asignuoti vienu kartu 6,050 rbl. 
mėnuo po 390 rbl., pranešdamas, kad jis duodąs dienai po 2 N. f -,.v 1*1 <♦ V • • .

Mari- 
rcika- 
ir kas 
svaru 

duonos. Draugija, įžiūrėdama savo lėšų didumo ir, šios vietos rei- 
kalą, ipalygiiVus’su kitų vietų reikalais, galėjo duoti tik 2,500 rub.

Arba, ;
antai: AL 
kio apskr.) 
Hgi 915 lab. 
pašalpos. 
: ‘ei1

v.: laibiausiai nukentėjusios Suvalkų gub. vietos, kaip 
s, 'Kaupiškis, Vištytis, Pajevonys, Žalioji ( Vilka viš- 
’’uriose buvo, Drujos įgaliotinių surinktomis- žiniomis^ 

durstančių šeimynų, ,gavo iš Dr-jos tiktai 1,325 rbl 
esamosios lėšos taip neatatiko patenkintiną

dėjo plaitintis paleistu v,, . , -dietinių žmonių
mais, buvusi baisiai įsigalėjusi. Galop radosi užkrečiamu 
x Toks tat yra ne vienintelis vaizdas dabartinio “gyvenimo” 
kenčiančio ir nesenai dar gražaus, turtingo krašto....

Lietuvių Dr-ja, negalėdama del lėšų stokos savo pačios 
gomis teikti įvairios pagalbos,*) š. m. birželio men. susitarė su 
Miestų Sąjunga organizuoti bendrai pagalbą nukentėjusiems gy
ventojams, steigiant Kauno gubernijoje visą eilę maitinimo ir gy-

?

i

Be pagalbos, kurią Dr-ja teikė vietose per savo skyrius, labai 
didelę lėšų dalį Dr-ja skyrė priglausti įvairių rusių pabėgėliams^ 
susitelkusiems Vilniuje. Svyruodamas šion ir ton pusėn, viduti
nis skaičius tokių pabėgėlių, esančų »tam tikrai įstatytuose Lietu
vių Draugijos bendrabučiuose ir prieglaudose, apskaitomuoju tar
pu išnešė ligi 2,000 žm., tame skaičiuje ligi 250 moksleivių ir ligi 
200 vaikų. Be to, Dr-ja šelpė irgi pinigais ir daiktais atskiru! 
žmones, laikinai esančius Vilniuje arba siunčiamuosius, ir įstai
gas (labiausiai visokias mokyklas), mukeutėjusias dėl karės. )

Kad išvengus pabėgėlių susispietimo ir dykaduoniavimo blo S 
gų vaisių’ Dr-ja jieškojo galutiniems dirbti tinkamo darbo, antra 
vertus, pati steigė savo dirbtuvių. .Jieškoti darbo kitur buvo -į 
įsteigtas tam tikras darbo biuras, kuris apskaitomuoju laiko tarpo S 
iš 837 kreipimųsi į jį patenkino 497. z

Dirbtuvių steigimas.
Vaikams paaugliams, kad prirengus juos savarankiškai 

karei pasibaigus, Dr-ja steigė tam tikra prieglaudas-dirbtuve^ y 
dalyką suprantančių žmonių ir meisterių vedamas. Tuo tikslu - 
Dr-ja įsigijo namus. Be to, kaimiečių vaikams, kadangi Lietu
voje didžiausią reikšnĮę turi žemės ūkis, ketino įtaisyti tam tikr^1 
žemės ūkio kolonijas, kad prirengus visą eilę mokančių, žemdirbių, 
ant kurių pečių karei pasibaigus guls Lietuvos suardytų ūkių at
naujinimas.

Mokslo amžiaus vaikams Dr-ja atidarė mokyklų, o prie prie
glaudų vaikų sodelių arba aikštelių žaisti, mokančių vedėjų pri
žiūrimų. • ;■ /.

Draugija kreipė irgi daug domos į dvasinius vidurinių, mokyk* 
lų moksleivių reikalus, lygiai iravisų kitų asmenų. Pirmiesiems 
bendrabučiuose buvo organizuoti sistematingi mokslo užsiėmimai, L 
mokslo paskaitos, arba pasikalbėjimai ir ekskursijos; suaugusiems | 
—vakariniai mokslo kursai. to, Dr-ja įsteigė tam tikrus pėda* į 
gogijos kursus. .

Sveikatos ir higijenos pabėgėlių gyvenimo sąlygoms aprūpinti . 
Dr-ja/laiko tam tikrų gydytojų, o ^bendrabučiai ir prieglaudos yra 
steigiami sodais ir met miškais apaugusiuose Vilniaus pakraščiuo* 
sc; be to, 2 mergaičių moksleivių bendrabučiu buvo perkeltu j 
Trakų miestą, Vilniaus gub.

Baigiant bendrą Lietuvių Dr-jos darbo apžvalgą už pirmąjį 
laikotarpį reikia pabrėžti, kad tas darbas buvo didelis ir labai 
įvairus ir jau įėjęs vagon. Vienok, daug darbų ir naujų sutnatiy<L. 
mų negalėjo būti toliau išplėtota, kadangi truko lėšų.

Kaipgi Lietuvos visuomenė sutiko pasirodymą musų viešo ,4 
veikimo? Visų pirma lenkai ir sulenkėjusi gaivalai jokiu budjįlf 
negalėjo pripažinti lietuvių savo šeimininkais. Darė visokias kliu* 
tis, kad tik lietuvių. Komitetas neišplėstų savo veikimo. Kuomet 
miestų sąjungos įgaliotinis M. Yčas atsilankė pirmą kartą Vib * 
niuje ir delei apsvarstymo ir viso pabėgėlių darbo nustatymo pa
prašė miesto valdybos sušaukti visų tautų aitstovus, tai visi buvo, 
sušaukti jtiktai nepakviesti lietuviai ir reikėjo jam tam tikrų prie-; 
monių griebtis. Tuo metu, kuomet musų Tautos dalis puteMl

♦) .Gegužio mėnesio pradžioje tam' tikra delegacija ii: M. Yčo* JVSmT 
"' nūs Ir J. Kymanto pradėjo tarybas Maskvoje Ir gate blritalMjfl ■ 

M pinkas galutinai susitarė.
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t HONE YARDS 2721

Dr. J. JONIKA8T3S

MEDIKAS IR CHIRURGAS
5315 S. Hoisted St Chicago

nerio

Chicago

Dedei San
Telephone Yards 5834

Teatras
Prasideda 7 valandą kas vakaras.

Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla

Artinasi Kalėdos

Chicago, Illinois3231 Emerald Ave Phone Drover 3602

JONAS KATKUS

Universal Salo
205 East 14th

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE

Ma
Par.,

LIETUVIŠKA
CHICAGOJE,

svogerio
parapijos

A*ple 1
ar kiti,

yra "Lie 
:u Cleve 

. Norin 
sietuvą’

Ignace 
, Trakų 

L metų 
meldžiu,

99A* FOPRFC orimam

minams, 
Kaina

JNaujas 
kalendorių 
sus ’kitus 
Puiki figų 
(Goddess 
iš kuriu sudaromi Trinerio

3261 So. Halsted Street 
Phone Drover 5 05 2 

Ch cago

Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei 

Pirkite Kares Taupymo Ženkleli’ 
Suvienytų Valstijų Valdžios Farankaneša 4% Pro

Taupyk ir Paskoli 
Pinigus

Pajieškan 
Rimkaus 
kaimo, 
pa v

Jūsų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų pališkius jums apie tai, MATYKITE JUOS! <

TRINERIO SVEIKATOS KA 
LENDORIUS.

1918 metų sveikatos 
yra puikesnis už vi- 
pirmiaus buvusius, 

a Sveikatos Dievaites 
f Health'), su žolėmis, 

vais- 
padaro

Kas-link laikraščio prenumeratos arba ^nygų 
jisai duos reikalingas informacija

Lietuvos” Agentas Pittsbufgheki 
ir apiclinkese yra

pildymas receptu užima pir- 
Didžiavsios pastangos var 

išpildymui receptų teisingai 
išdirbu savo laboratari joje ir 
už jų vertę.
aptiekoje randasi didele san

• “LIETUVOS 
tENDORI US 
GATAVAS. Kurie dar nesate už 
simokčje prenun eratą už 1918 me 
tits malonėkite užsimokėti, nes ka 

luodami pilnai užsi

A. LEBECKJ 3301 
sted St.

Mikę Rimkus, 
Larkins Al. S. S. Pittsburg

jų išvengti naudodan 
Kini men lig k t 

išsisukimam 
pailsusiems 1 

kojoms.

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie “Liet1 
Bendroves Šerus.

House Dept. 242
St. New York City.

Dr. P. Žilvitis
LIETUVIS 0YJYT9JAS, CHiRlBGAS

Tel. Drover 7179 Aptiekus Tol. Orover 8448 
3293 So. Halsted St., Chicago

WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

Žemai 15c
Viršui 10c

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

nuo 8 ryto 
nuo 7:30 iki

Pi? A M Mes norimc pranešti
X lietuvių publikai, kad Mes

Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai 
Smuiko,

BUK ŠOFERIU.
yaikac yra gauti sau tinkamą vie
tą. Niekuomet nebuvo toks dide
lis šoferių reikalavimas kaip da
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pasi
naudojamo individinėmis cisterno
mis—nuoseklus pažinimas ir prak
tika važinėjime automobiliais vi
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir sutelks tinka
mus patarimus ir nurodymus. Mu
sų mokyklai netrūksta goriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
<ederal Ass’n of ?uto Engineers, 
1214-10 Jack*-- nivd. fine.)

savo pusbrolio Juozapo 
kuris paeina iš Witogalos 

Kaletinėnų vai., Raseinių 
Kauno gub. Atsišaukti ad rė

męs reikalaujame
.ai nesveikumas būva by

Piano ir Dainavimo ir p-le Marijona 
LRakauska Dainavimo Mokytoja

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

Jus galite pradėti su

Dvidešimts Penkiais Centais

šis žejKlas yra Jūsų ap
gynimui. Jieškokite jo ant 
kiekvienos poros guminių 
apavalų kuriuos kada pirk- 
site.

United States Rubber Company
NEW YORK i

DQVA^AI!
Prisiųskite man o aš Jums už 
rašysiu “Lietuva” arba “Vienybę Lie 
tuvninkų” ant T meto ir duosiu kny 
gų vertės 70c. dovanai.

A. RŪKAS, 
2544 E. York St, 'Philadelphia, Pa.

. Vileišienė
Yčas, 6) A. vneisis, 7) kun. L 
s, 9) J. Kymantas, io) St. Šilin-

Dogelis, 13) A. Janulaitis
7-uoju, Ko

Priėmimo valandos: nito 8 iki 12ii ryto 
Ir nito 7 iki 9 vakare

3325 S. Halsted St. Chicago, Hl

Progresyva Lietuvių Aplieta 
Puikus iš 
iną vietą 
tojamos 
Vaistus 
atsakau 

Musų
krova visokių lietuviškų žolių.

*A. KARTANAS 1 
APTIEKORIUS

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

prasišalinda- 
metų atgal 
mylimiausią 

5 metų am- 
s jos nema- 

šviesųs, 
Ji dabar yra 21 metų 
motina yra vidutinio 
tamsiai geltoni, akįs 
metu senumo. Kalba 

lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
4 metai Amerikoj. Gy- 

Oh i o ir New Yorke

Pajieškan savo
Dunskio, ži.žmarių 
pav. Vilniaus gub 
Amerikoj, jis pats 
praneškite ant adreso:

Petronėlė Orlauskaitė, 
577 Hudson Ave. Rochester

Subatonn ir nedčliomi

Parsiduoda 2 lotai Gary, Ind 
ra proga apiellnkės lietuviams 
naudoti, nes parsiduoda pigiai 
žasties, kad lotų savininkas 
veno kitame mieste. Lotai 
and 60, Block 2, Douglas 
dition, Gary, Jnd. Norintieji 
rašykite savininkui:

Jonas Genis,
9 Barclay St., Worcester.

pasi- 
iš prie- 
apsigy- 
yra 50 

Park Ad- 
pirkti

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT MAINYMO.

Puiki farma, 8o akerių geros 
žemės arti miesto ir prie puikios 
upes, bus parduota su $100.00 
įmokėjimų, o ant mainymo bus 
priimtas bile lotas.

Savininkas turi išvažiuoti į ka-

Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; aukai- 
irius žiedus; silabinius iMBBSm*'•'•Sftjltti 
ir deimantinius; miizl- 
kas; gramofonus su 
lietuviškais rekordais;
koncertinas; ant kurių ųįĮĮį|PflĮį|y
gal groti ir ‘ nemokau-
tjs visokius šokius; armonikas rusiškas Ir prūsines; Impor
tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženki liūs dėl Draugysčių.' Taipgi taiso
me laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus Instru
mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

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

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogas visiems f” y kai, kas tik pririųs už 2c štampą.

‘‘U. S. Protected” Tamstai daug Reiškia
Reiškia šiltas, sausas kojas, kokiame nebūtų ore. Užtikrina Jur/s 

ilgesnį dėvėjimą, ir du syk geresnį patarnavimą iš Jūsų guminių ar/a- 
valų. Parodo Jums, kaip galite sutaupyti pinigų iš priežasties, ka/d

Suvalkų gub., Starapolės 
grnino, -ir parapi- 

Po tėvais Mag- 
pasiduoda pa- 

Mažam ir duk- 
pravarde. Pra- 
jas žino, rašyti 
padėkavonę per

toji visų metų brangiausia šventė. 
Kiekvienas duoda savo giminėms, arba pažįstamiems do
vanas. Kiekvienas stengiasi nupirkti tokią dovaną, kurią 
gavęs visuomet brangintų ir davėję visuomet atmintų.

Viena iš puikiausių ir naudingiausių daiktų yra kny
ga. Žmogus, gavęs knygą, visuomet ją laikys per ilgiau
sius laikus.. Knyga nors pigi dovana, bet ji yra kiekvie
nam naudinga. z

Nesenai išėjo iš spaudos knyga “Vėliavos Akyvaiz- 
doje.’’ Tai yra knyga, kuri aprašo įvairias mašinas; kny
ga, kurią perskaičius žmogus turės ilgam laikui.

* Prisiųskite mums $1.00 ir antrašą tos ypatos, kuriai 
norite knygą įteikti kaipo Kalėdinę dovaną, o męs išsių
sime knygą.

Arba galite prisiųsti mums $2.50, tai išsiųsime kny
gą ‘'Vėliavos Akyvaizdoje” ir siuntinesime “Lietuvą” 
per 1 metą.
PASINAUDOKITE PROGA! RAŠYKITE TUOJAUS.

lente didelį vargą ir pagalba buvo tuojaus reikalinga, Vilniaus 
(niekto valdyba paskyrė 10,000 rublių Varšavos gyventojams, lyg 
if tyčiomis pabrėždama, kad lietuviai ir Lietuvos gyventojai Iš 
lenkininkų pusės užuojautos nelauktų, nors ir didžiausios nelaimės 
ištikti. Žydai tie su užuojauta prie lietuvių ėjo ir visur kaip įga
liotiniui M. Yčui, taip ir kitiems rūpindavos padėti, nors jie bū
dami daugiausiai miestelėnai ir krautuvninkai, pirmiausiai atsi
dūrė blogiausiame padėjime ir materijaliai negalėjo prisidėti prie 
tnusų darbo. Rusai netrukdė darbo ir kai kur dar padėdavo, įsi- 
rašinėdavo į musų draugiją nariais ir prisiųsdavo aukų.

Apskaitomuoju tarpu įvyko du visuotiniu susirinkimu.
a) P i r m a s i s visuotinis ir steigiamasis susirinkimas, kuris 

Dr-jos įstatais turi būti sušauktas per dvi savaiti po jų įregistra
vimo, įvyko 1914 m. lapkričio 21 d. Trečiosios (Lietuvių) Vil
niaus savitarpio kredito Draugijos bute (Vilnius, šv. Jurgio proso., 

steigėjai (žr. įžangos X 
žmonės. Susirinkimo pirmininku buvo 

rys Martynas Yčas, sekretoriumi Zig- 
Komiteto narių skaičių ir apskelbus 
nariais, 92 kortelėm, duotom pirmuoju 

■antruoju balsavimu dauguma tapo iš- 
1) Em. Vileišienė, 2) P. Leonas, 3) į

4) A. Smetona, 5) M.
us, 8) kun. K. Alšauska 

gas, u) D. Malinauskis, 12) kun 
14) A. Žmuidzinavičius, 15) kun. J. Kukta. Įstatų § 
miteto nariams buvo išrinkta 3 kandidatai: 1) J. Basanavičius, 
J. Balčikonis ir 3) St. Šimkus. Galop, įstatų § 13-uoju, buvo 
rinkta trijų Dr-jos narių Revizijos Komisija: kun. P. Kraujelis, 
Šakenis ir J. Skripkus; jiems kandidatais išrinkti J. Kubilius, 
Vokietaitis ir J. Paulavičius. (Toiiaus bus) Pajieškan savo brol.io Petro 

Čioko, kuris paeina iš Pajaunių 
Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. 
veno pirmiaus West Virginia, 
lių kasyklose. Atsišaukti adresu: 

Uršulė Sledžienė, 
Painesdale, Mich

“Lietuvos’* sieninis kalendorius 
trumpame laike bus gatavas. Tai 
bus tokios pat rųšies, kaip seniaus 
leidžiami: su amerikoniškomis, 
lietuviškomis ir katalikiškomis 
šventėmis. Kurie norite gauti, 
malonėsite pasiųsti 5c. stompo- 
mis.

“LIETUVA”
14 W. 33rd STREET CHICAGO

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

19—i). Jame dalyvavo 102 asmens
pusi.) ir jų pakviestieji 
išrinktas Valst. Durnos 
mas Žemaitis. Nustačius 
sąrašą kandidatų Komiteto 
balsavimu, ir 70 koretlių— 
rinkta 15 Komiteto narių: 
Mašiotą

r5c. Jos. 1 rmei
Chemikas. 1333 
id, Avė., Cliicacrc

pra- 
Kaina $1.00. 

Kankinimai reumatizmo, neuralgi
jos, strėnų diegimas etc. gyvenimo 
linksmumą apkartina. Bet jus

Parduodami visur. Jūsų 
krautuvninkas turi tą, ką 
Jus norite, arba jis gali 
Jums gauti.

Amerikos Lietuvio Mokykla
Mokinama: j angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
steš, stenografiJpSj, typewriting, 
pirklybos teisių;* v. Valst. istori
jos, abclnos 1st ijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, piliety stčs 
dailiarašystės.

Mokinimo valandos 
iki 5 po pietų: vak. 
9:30 
3106 So: Halsted St:

| Tai yra Jusi; Pried rnie! Tuomi Suččdysite
S Gyvastis! Tuomi Laimes šia Kare! <V C, i. į

l’aj ieškau sesers Alagdal 
po pirmu vyrų Draugelicnė. 
bar po globa Kevalaičio. P; 
iš Lietuvos, Suvalkų gub.

Atsiliepti antrašu:
J. Butkus, 

k 37 Montrose, Ave 
Toronto, Ont.

Canada

Pajieškan savo tikros duktės Onos 
Yančailiukės. Motina, 
ma iš Cleveland, O. 16 
pasiėmė su savim mano 
ir gražiausią mergaitę, 
.žiaus. Nuo to sykio a
č'au. Mergaitės plaukai
akįs mėlynos, 
amžiaus. Jos 
ūgio, plaukai 
mažiukės; 45 
išlėto 
ir angliškai 
veno Clevelandc 
.Valstijoj 

Paeina, 
ujezdo, Garliavos 
jos, Padlesių kaimo, 
dū Ketnrakaitė. J 
varde Maggie Wait, 
torį paduoda po ta 
ša u, jeigu kas apie 
man, o gaus gražią 
laiška. 

William Yančaitis,
264 Cardoni Ave., Detroit, Mich

droves atstovu 
rikėje yra PET- 
)S. Jam galite 
eratą, priduoti 
dos darbus ir 

1 informacijas 
>cn d rovės se

tai, savo priegloba 
vidurinę kalendoriau 
istoriški paveikslai iliustruoja 
evoliuciją vaistų dirbimo, ir du 
reginiai parodo modernišką įtai
symą Trinerio Chemiškos Labo
ratorijos. Siųskite 10c. padengi
mui persiuntimo 'kaštų. Jos. Tri- 
ner, Išdirbėjus Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Elixiro ir 
k’Bt gyduolių, 1333—1343 So. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS

OFISAS: Kamp. 31 Ir So, HalstedSt.
(Gyvenmas virš Aplietos). CHICAGO.

SIENINIS KA- kokioj tautoj ir ji bus pražuvus 
Sveikata yra gyvenimo pamatas 
ir sveikatos svarbiausis ramstis yre 
viduriai. Idant neprileidus lig;> 
jus turite užlaikyti vidurius šva
riai. 'Trinerio Amerikoniškas 
taus Vyno Elixiras yra geriausia 
gyduolė šiame reikale. Jisai iš
valo vidurius ir juos sustiprina. 
Visi jūsų vidurių keblumai, 
užkietėjimas, nenoras valgyti, 
vos skaudėjimai, nerviškumas 
mipč, abelnas

Pajieškan savo brolių Antano, Jo 
no ir Petro Tamošauskų ir pusbro 
lių Jono ir Prano Sagurskių. Jie 
patįs, ar kas žinote apie juos, pra
šome duoti žinią sekančiu adresu: 

M. Tamašauskas 
Union City

. Sesute: jeigu jus pa- 
geidaujate kad jus vy- 
ras arba kita jums 
brangi ypata kartą ant 

ftgjMOpk visados nustotų gir- 
tuokliavus; nelauk kol 
t*18 bus pervelu. šim- 
tus sesučių aš palink

sminau ir Jus galiu padaryti linksma. 
Pasinaudok iš mano patarimo. Ra
šyk šiandien; kol patarimas sutei
kiamas dykai; indėk krasaženklių. 
atsakymui. Adresuok:
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Saugus
nimas

as gausite rašydami pas

Land Co.

pasiturinčiu išdir 
nčio darbininko.

Ofisas:

1900 S. Halfted St., kampas irtai

ą žemę gražioje Louisianos 
parduosime ant lengvų iš- 
as mus yra vienas iš svei- 
pasaulyje. Karščių ir šal- 
s .mus javai auga du syk 

5 mus uždirba daugiau kaip

>e gerų lietuvių ūkininkų 
io ir gero miesto, kur yra 
įtuvės. Jums užteiks pa> 
lietuviai gyvena ant ūkių 

— ir apsipažinus daugiau, 
įžti nenorėsite.
vėl važiuoja būrelis lie* 
isianą, todėl pasinaudoki*

lietuvių skursta, nes nemo- 
bei mainose paprasti dar* 

rgai. Jie uždirba tiktai ant 
teitis niekuomi nėra gėrės- 
padėjimas yra beveik visų 
mintelis išėjimas iš to kė- 
yra būti išdirbę j u-savintn*

savininkais šiandien yra 
la ir įturi reikalingiausiu

uksta, todėl ūkininkai už 
įdėlius pinigus.
uviams suteikė gerą nepri- 
ižioje Louisianos valstijo- 
į, kurie keletą metų atgal 
at, kaip ir Jus, šiandien yra 
Ant savo ūkių jie užlaiko 
3 jie patįs kitą syk buVo. 
Jus taip pat galite būti iš* 
ip daugelis lietuvių Loisia-

Emute I 
ranką)

EMA. (frt
jeigu, k

Ne, ne, aš žinau, kad esi ge- 
atsi prašau.

IS. Bet nėra už ką.
ATTAS. 'Kaip ar lykį užmokėjo?
t S. Kas 97,75.
ATTAS. Gana gerai, esiu visai užga-
. Kur pinigai? .. ■.
S,, Ąš... .aš... .kokie pinigai?

e*** wmwtfmumini

už skoleną!
Klausia, kokius pi

EMA. {Apsikabindama jam ant kaklo) Alano bran
gusis, gerasis Liudvikai! Taipgi tu myli mane 
nors aš ir be pinigų!

L1UD\ ĮKAS. Ar gi galėjai apie tai abejoti? (Bu
čiuoja jos ranką.)

ROZENBLATTAŠ 
piniguočius."

EMA. Bet aš J4’n£fJiy1i‘U.
ROŽENBLATTAS. n. Ką tas ženkliu

" be meilės bų$į Idlhiinga. Jei nori greitai ir pate! 
Skai kilbfti, skaityti ir 1

į DIEMIE 
Vakarini

JOSEPH A. AMBROSIUS

NAUJI PATALAI TIKTAI 8&M

Naujos plunksną padugkos tik
tai $1.25 už porą.
Pilnas didumas ir pilna švara 
gvarantuojama.
Plunksnos yra tvarios ir sau!- 
tarttiMML Otriausiu 8 unciją 
a«4oklv apsiūtos. Rašykite mu-

SOUTHERN FEATHER & 
PILLOW CO., Dept L-168

LIETUVIS ADVOKATAS » 
H...............Hill

Veda vteolcias bylas visuose totemuose
— ................ Ofisai: ■ ....... —

69 W. Washington Street 
Rm»« 100&-10OT, T«L tetri 2S79

3214 Sa Kalstei St. TJ. Taris 7271
CHICAGO, ILL. 1
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ONES ŽINIOS,
J LIETUVIAI PAVOGĖ 

$40.000.
ėjo aikštėn milžiniška vagy- 

, kurią papildė du lietuviai ir 
a labai nepaprastu budu. Poli- 
14 jieško Antano Zalatoriaus ir 
'o L. Wood ,Gilbert, arba John 
}e. Gilbertas, sakoma, yra taip-

ųk esanti Kazys Kučionis (anot 
Draugo” pranešimo).
Abudu jie buvo draugai. Za- 

fetorius dirbo “State Bank of Chi- 
už knygvedį. Kiek laiko 

[. Bankas pasijuto, kad jam 
rta $40,000. Tucm tarpu ir 
torius staiga “susirgo” ir ban- 
■daugiaus jau nesirodė. Išty

rimas bankiniu knvgų štai ka par 
rode:

. Prieš kelis mėnesius Zalatoriaus 
Įrangas- t^sai John Doe—padėjo 

bankan $100 depozito. Zalatorius, 
turėdamas priėjimą prie banko 
Knygų, vėliaus įtraukė knygosq 
prieš “100” dar “40,” tokiu budu 
padarydamas “Džianui Doe” de
pozitą $40,100.00. Tas pats turė
jo būti padaryta ir jo bankinėj 
knygelėj. Aną savaitę “John

Į Reikalauja pinigų apmokėji
>xgramą, iš Washington, D. Cjmui miesto skolų. Keletas le 
idant ant 15 d. šio mėnesio sta- gislaturos

. miesto finansų, komisija
k a i - pa s i k a 1 b ė j imą

tytųsi į Fort Riley, Kansas. Dr 
Biežis .pastoja kariumenen, 
po kariškas daktaras su Pirmojo 
Leitenant ranga.

.Kiek teko iki šiolei girdėti, tai 
hDr. Biežis yra jau antras lietu
vis daktaras, 
menėn. Dri Dambrauskas 
Philadelphijos jau nuo kelių 
nėšių yra Francuzijoj.

Aficierų Išleistuvės.

karin
is

mč-

čikagie- 
Kibarto

narių iš Chicagos ir 
turėjo 

reikale šaukimo 
extra sesijos davimui miestui fi
nansiškos paramos ateinantiems 
metams. Yra prirengta bila, 
kuri, jeigu pereis, duos miestui 
$7.000,000.

č i ųLei t e n a n t o Prano
ir Pirmojo Leitenanto Dr. S. Bie-|nu! 
zio,—būrelis draiigų surengė
jiems išleistuves Mildos svetainėj. 
Abienis tapo įteikta dovanos nuo 
draugų—po fotografišką aparatą.

Leitenantas Pranas Kibartas 
išvažiavo į Camp Taylor, Louis
ville, Ky., lavinti naujokų karei
vių, o Leitenantas Di. BlcžF į 
Kansas.

Geros kloties! ' .

Atleido iš darbo policijantą. 
Policijantas JI. F. Derrig užsi
gynė, kad jisai neapvogė tūlą 
Fr. Norman ant 75c. Vienok tei- 

turėjo užtektinai prirody- 
ir policistas tapo nuo savo

Grįžo darban. Dailydės dir
busio prie G* Cuthbert kompani
jos, sugrįžo prie darbo. Kom-

džiai. Sakoma, ši kompanija 
mokėjo po 25c. iki 35c. į valan
dą, o unijos reikalavimai yra. 70c. 
į valandą.

Saugesnio

Daug Pinigų Ne

Šimtai šeimynų prašo anglių, 
^turtingos šeimynos kreipėsi 
ie pavieto agento prašydami 
erliu dėl saves. Pereitą sa-

Nusikirto kojos pirštą, idant 
pastoti kareiviu.

už Lietuvhj Valstijinf Banką— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų. 
Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš puses milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai „žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; 
■Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK

3252 S. HALS TED ST.
Kampas 33ČIos CHICAGO

$1.400
$2,300
$4,000
$4,000

pag
. $6,000

Doe” atėjo bankan ir pareikalavo 
^mokėjimo jam viso jo depozito Dabar

Banko urėdininkui pa- tesnis,-$40,100.
rodė lyg perdidelė suma. Jis 

o pažiūrėti į banko knygas, 
kad ten yra kaip 

ta $40,100, jis išmokėjo

įprupinta 030 šeimynų, 
kuomet oras daug šal ■ 

tikimasi, kad apie 3,000 
1 bus aprūpinta kas sa-

veliaus išėjo aikštėn,

reik 
jam

kad 
uvo susimokinta ir pada
binki klasta.

Zalatorius ir jo drau- 
Chicagos priemiestyj 

k. Abudu jie, anot 
•wo žinomi, kaipo vie- 

’ socialistu vadai.v 
aikinai. Po žeme 
’icija juos, pagaus.

d visą savo gyve- 
Ilgas kalėjimas

Mokyklos bus uždarytos 
dienas dėlei anglių, 
■viešos mokyklos turės 
d/ugian vakacijos laike 
šįmet, 
tais*

7 dienas 
švenčiu

mc-negu turėdavo Kirais 
Pailginimas yra iš p 
sutaupinimo ant an£ 

Vakacija tęsis n-uo gruodžio 
d. iki sausio 7 d. ateinančių

sučėdyta gana didelė suma 
nigų.

ine-

Plaukų kirpimas 50 centų. Nuo 
pereito nedėldienio Chicagos

kuos 50c. už plaukit kirpimą 
dėliomis ir šventėmis, taipgi

Variume-
'»t. Biežis, gabiai vedu-

>lci “Lietuvoje” sveika- batomis. Paprastom 
iii,» aną dieną gavo te- bus 35c. kuip seniau.

lo- 
ro- 
ne- 
S41-

dienomis

Noras įstoti į kariiimenę yra 
privertęs nekuriuos valgyti dau
giau sviesto, kiaušinių ir kitų 
dalykų, idant padarius reikalingą 
svarumą įstoti į kariumenę. Bet 
vienas iš keisčiausių atsitikimų bu
vo, kuomet tnlas Clarence Ander
son nuėjo į priėmimo ofisą egza- 
m i naci j ai, ir jisai likosi atmestas 
dėlei blogo kojos piršto. Neuž
ganėdintas tuomi jisai davė tą pirš- 
tą nukirsti ir dabar bus 
viii. Jisai yra našles sunus 
brolį kariumcnčje Camp 
Rock Forde. Kitas brolis

karei- 
ir turi

taipgi

4.3^****J»:**V*****)k***4***4c*Jki-il
J TeL Canal 5395 **

1 ik dabar galite i mažais pinigais, uždirbti dvigubus pinigus. Kt. 
dabar yra proga, tai gc. snes niekad nebiiis. Turintieji keletą doliarių įdė
kit ten, kur jums bus saugus ir gaubite dvigubą pelną.

Ateikite ir prisižiūrėkite šituos bargenus.. Jums paiiurčjimas nieko 
nekaštuos, o tik atneš didelę naudą. Pasiskubinkite, ipakol ne nepervelu, 
nes parsiduos labai pigiai ir su visai mažu įmokejimu.

Gera medinė stuba, 2-jų pagyvenimų po 6 kam. randos 
$24 į mėnesį Parsiduoda už..
Medinis namas 3-jų ipag. Randos $27 į mėnesį 
Mūrinis namas 4-ių pag. ” $40 į mėnesį
Mūrinis imamas 5-kių pag. ” $50 į mėnesį
Biznevas naimas, ant Halsted St. su ’dideliu storu ir 3
$84 į mėnesį Parsiduoda už
Turime puikių lotų dėl residencijų i-r biznevų. Kas gre 

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

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

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

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

Del platesnių paaiškinimų, meldžiam kreiptis pas:

Liberty Land & Investment Co., 33HS^SI
S Telefonas ARMITAGE 934 $
1|4

iU

JĮ i®

5K

DR. A. J. KARALIUS
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas.

2121 N. WESTERN AVE.
CHICAGO, ILL.

dbnų, kurie gali but i reikalingi. dRį
likos iSduota aut reikalavimo ir w 1 
dal naudos LIETUVIŠKŲ IŠ- t
RADIJŲ. Iš knygutes datižino- |
site kokį pelną išradimai atnešė ir dar gali j 
atnešti, Jciįu manote apie išradimus, tai u 
rašykit dar Šiadiena Lietuviškai reik alau- į 
darni knygutes, kuria išsiųsime DYKAI, t 

American European Patent Offices 1 
INC. 25G BROADWAY (LA) NEW YORK. N. Y, J

VHT1 Utį* M

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

Generalis 
Konlraktorius ir 
Namų St at ėjas.

2123 W. 23 rd St.

.   —m* i1 n ■ uw■ = »i ■

■

F. P. BRADCHDLIS
...LAWYER...
Lietuvis Advokatas

1
105 W. Monroe St, Cor. Clark 

Room <1207
Telephone Randolph S598 1

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

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KULIS
^Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. iiaistod St, Chicago, HI. |

Gydo visokias ligas moterių, vaikų i 
Ir vyrų. Speeiallškal gydo limpančias, Į 
užBisenėjusias ir paelapUpgaa vyrųj 
Ugas.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. , ,v
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 žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„L0X0L,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65^ centus, nes iame yra gyduolių 

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

*74-80 Washington Street, New York

Vienuolika

a - >

3246-48 So. Hoisted St., Chicago
<2

B

Bi

Esame Priversti vertės tavoro čeverykų, overkočių
C 1 X' TV B B BB BB B ir vyriškų bei vaikų apredalų turiSurinkti Pinigu būti išparduota tiktai į 11 dienu

Dahar pačiame švenčiu sezone, kuomet vilnos, bovelna ir skūra yra pakilus 2OO°|o, iš priežasties karės męs pasiūlome šitą 
negirdėtą progą apsitaisyti su reikalingais dalykais pigiau negu neišdirbtas tavoras.

Pradedant Seredoje, Gruodžio 12 iki 24, 1917
Vaikų Overkočiai

$1.98
Vaikų Kelines

49c
Vyriškos Kelines

$1.19

Vyriški Overkotai 
$7.98

Vyrams Siutai
$8.50

Vaikų Apatiniai Drabužiai
39c

V alkams Če very kai 
$2.45

V

Vyrams Cevervkai
$2.45

Vyrų Vilnones Pančiakos
19c

Sveteriai 
$1.19 

Bath Robes 
$3.98

Skepetaites-Nosines 
4c

Raincoats
$2.98

Kariumeniški CeVerykai
$3.85

Šilkiniai Marškiniai
$2.98

Vienuolika Dienų

Gruodžio 12 iki
Gruodžio 2^
Vienuolika Dien

....  ,—, , . —— ———— J  I lllllll-.f

• > 1( I

Bridgeport Clothing Co
3246-48 SO. HALST ID STREET, CHICAG

iruodžio 24, 1917 - Vienuolika |il| Dienų




