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lediiio sumušimą ir suėmimą per 
bolševikus pasirodė prieš kelias 
dienas].

Dalykų stovis pietinėj Rusi
joj yra labai neaiškus; trupinė
liai žinių, kurios iš ten ateina, 
yra vienas kitam prieštaraujanti. 
Pranešama, kad geležinkeliu ir

sia talkininkų užduotim nuo šio 
laiko bus prigelbėti feusijai, idant 
ji nesugriūtų ekonomiškai.”

Geležinkeliukai
Petrogradą nubalsavo pripažinti
Bolševikų valdžios Autoritetą ir 
sutiko pervežti bc«l$evikų kariu 
mene į pietus kovojimui prieš j 
gen. Kalediną. Jų armija išsiuntė

apie
pjįĮMMC

Trockis grąsina galvų kapojimu.— 
Bolševikai pradėjo taikos derybas su 

Vokietija.—Pertrauka musių iki 
14 dienai Sausio.

Rostov on Don, kur įvyko mūšiai 
tarp Kalediino kazokų ir bolše
vikų, dabar yra visai pertrauk
ti. Telegramos, išsiųstos iš Pe- 
:rogrado pereitą pėtnyčią laik
raščiui Daily Mail, praneša,

mui prisirengimų pavežimui de
mobilizuotos (paleistos) ka ritime-
nes namo. u

Pietinėj Rusijoj mūšiai su kazokais. 
Jokių svarbesnių permainų nėra 

kituose frontuose.

apielinkėse miesto 
lėtinėj Rusijoj), nors 
v o miestas esąs ra-

mus.
Petrogrado geležinkelių 'unija, 

anot Rcuterio telcgramo, yra ga
vusi žinią, kad bolševikų kariu-

subatoj; laikraščiai praneša, kad 
demobilizacija (paleidimas) rusų 
kariumenės eina greitai ir be jo- 
<ios tvarkos. Daugeiyj atsitikimų 
rotos tapo sumažintos net iki 
25-30 vyrų, nes vyrai patįs save 
“pasiliuosavo,” nelaukdami nei jo
kių leidimų | paprastai viena rota

Ratavokit”!!!
—Vajazau !. .—sušuko šio sky

riaus vedėjas, kuomet ant jo sta

pondemicijas ir 
į Kalėdinį fondą išgavimui 
tuvos laisvės.

Sušuko jis ir nubalo...

aukas, skiriamas
Lie-

knir-

True translation filed with the 
at Chicago, III., the 
191., as required by

19th day oi 
t lie act of

tmasterĮinč nesiųsti kariumenės nuo fron- 
l < inbrr. .tvember 

tober 6;

lą, kuriame buvo susi rink irsi Uk- 
rajinos Ra d a (Taryba).

viršininkai

PERTRAUKA 
SAUSIO 14 D.

Berlinas, erm

IKI

li. — dil
inu Ši u s k a r i a vi- 

n < 1 I9 u v i3 atsiekta tarp Bolševikų 
valdžios Rusijoj ir teutonišku

išskyrus tu daliu, kuriu siirn-
is jau prasidėjo iki momento, 'pagclbon ukrajiniečių kariumenę. 
a ant šios sutarties pasirašy- stovėjusią Odesoje. Ukrajinie

čių kariumenė užpuolė bolšcvi- 
----------- - kus, kurie tapo sumušti miesto

translation filed with the postmaster 
igo. Hi., the 19th day of December, 
. required by the act of October

tų gręsia

maisto

Daugely j v Se
nes neateina 
darbininkams

klausimas ir

............. ..

rankos bejiegiai^nudribo žemyn 
ir visas jis, kaip tas senas gry-

Po valandėlės gi atšipę ii 
pratrynė akis, pažiurėjo dar 
ki ant krūvos laišku ir vėl

v »rp \ oKietijos, 
Bulgarijos ir 'Kurk 

pereitą sukatą mieste Brest 
tovske. Apie tai vokiečiai

trijos,

Pertrauka prasideda nuo pietų 
pa-nedėlyj ir tęsis iki sausio 14 
dienai. Sutarties vienas punktas

(’ei padarymo taikos.
voKiečių oficialis pranešimas

m

tomis 
sutarti

1917,
1917.

LATVIAI
Petrogradas, gruodžio 15 d. —• 

Darbininku ir v

ATSISKYRĘ

6

kareivių organ i

Valk. Ta r v •/

po sutvert/a autonomiška val-

šq ir

čiais apgyventos.

vyno taipgi dalyvavo mūšiuose

ir

’ė laikina tau- ... . . . . ...v . .., v . mečiu, kurie neleidžia bolševikams 
tarybą mieste . Ž , . .. .

siunti kariumcne is Odesos prieš

kar iri .■n io?

neprileistų prie šios šalies
Advokatas varduties dėl pertraukos .padalinimo.

sė vakar Brest Ei- ■Zamuer tapo išrinktas prezidentu.

nu

arki jos.
1 nuo pic-

septyniomis die- 
žinios, tai šita 'š kajno 

f

automatiškai pasilieka ir

ste
ita u j a.
i *j Telegramos gautos Londone iš

pasmidmo, nes sustreikavo (lari)i- 
r.inkai maisto departamente; dar
bininkai atsisako dirbti -po bolše
vikų priežiūra. Tas pats atsitiko 
ir Petrogrado miesto magistrate, 
kur magistrato darbininkai apleido

juomi yra

nu darbininkas

čekiu, monev-orderiu, doliari- 
penkinių, dešimtinių, surašų 
utoiu, straipsniu apie šita

kuris
majoras ; 
pirmiaus 
nuo die- kuone ji ne

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 19th day of December, 
1917, as required bv the ac«t of October 6; 
1917.

REIKALAUJA TVIRTOVĘS

Londonas, gruod"
Rcuterio telegramas iŠ1

“1 •1 ‘ ts 
kavų s.

vaikščiojo

nei nežinojo, iš 
a geri au s užata-

nuo kėdės, pa-

šail t u v am deniu

True translation filed with .he postmaster 
at Chicago, 111., the 19th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917

TROCKIS GRASINA GALVŲ 
KAPOJIMU.

Petrogradas, gruodžio 16 d.—

tiems,

“Jus nerimstate dėlei švelnaus 
teroro, kurį męs pritaikome prie 

Henrio, jvrrių ir oro jiegas ant vi-'miisų priešų [suprask, prie kade- 
sų bendrų frontų. t tų, kuriuos suareštuota ir tvirto-

“Sulyg paragrafo Q-to, derybos vė 
dėl taikos prasideda tuojaus po bėgyje mėnesio šisai teroras pasi-1 

keis į baisią formą franeuziškos 
nevoliucijos terroro—ne tvirtovės,traukos”.

tallkininkų atstovai chiuų sostinėj 
nutarė, jog dabartiniu laiku pa-

valo būti pavestas Cliinu valdžiai

chinų ka’riumcnės tap< 
į Darbftią.

Tol c g r a m o s p r ii 1 c d a,

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 19th day of December, 

,1917, as required by the act of October C; 
ka-.l j191 z-

'LIEPIA PERTRAUKTI 
MUŠIUS.

True transition filed with the postmaster 1 at Chicago, II., the 19th day of December, 
1917, as reqtired by the act of October 
1917. i ,
PRADĖS SUSINĖSIMUS 
SU RUS^A.

Petrogrdas, gruodžio 17
Vokietija r Rusija sutarė pada- tiek žmonių nuteisė miriop, kadi 
Tyti tuojus žingsnius sugrąži- neužteko budelių, kurie butų spė-' 

■’mui petcliškų ir pramonės ję galvas kapoti. Tuomet įtai-1
G savęs. syta tam specialų mašiną, kurią

mašina kap
Francuziško?
goj aštuoniolikto šimtmečio, Ik'uo-

jinet franeuziški revoliucijonicriai, 
d. panašus į dabartinius bolševikus,

laike

Londonas, gruodžio 16 d. Ru
sų valdžios pranešimas, gautas

6;

kad pramone reika- .vadinasi terroro, tai yra baiseny-
siais daiktais tuojaus ga- bių laikais].
ideti; apart to ten pat nu- 
'ad bus padaryti tam tik- 
sniai išmainvmui civilišku •f L.

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, III., the 19th day of December, 

'1917, as required by the act of October 6; 
I 1917.

PRADĖJO TAIKOS 
DERYBAS.

Amsterdam, Gruodžio 17 d. —

validų, moterių ir vai
dų kaip 14 metų am- 
agerinimui karės be
rno. . . .. ........................... ... kietijos uzTubezmiu baigiasi siais žodžiais:*

skamba sekančiai:

jriausis armij 
i prokliamacijoj

kariavime,

praneša
j visas

prasideda nuo

traukti visus kariškus veikimus

ta pll 
rinys]

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 19th day of December, 
1917, as required by the act oi October 6;

skubinkit! Ir “slakerius” su sa
vim už skvernų atsitempkit!

Iki pačių Kalėdų.
* *

KAIP LIETUVOS LAISVĖS
ARMIJA “TŪKSTANTINĘ” 

TVIRTOVĘ PAĖMĖ. z .
Kaip jau buvo pereitą sąvaite 

minėta,

'<•

Laisvos Lietuvos” kar 
apsupę “ Tuk s tautinę’

narsų užpuolimą ncpertoliausiąi 
nuo pačios viršūnės,—sustojo iš- 
Igai liniją, kuri ant generalio 

paženklinta nume-

kovojimu nualsinti,

štabo plianu
i u $860.38.

Nors ilgu
bet nuo mūšio karščio įsiutę kar
žygiai žinojo, kad šiuom kartu 
tvirtovė jiems iš rankų neiš- 
siMuks. Vienok jie norėjo būti

šiur

omylką , kaip sakydavo mano 
Diedukas (Dieve, duok jam am
žiną atilsį), kas nors ne imtų ir 
viso dalyko “nesuzala'tytų”... 
.Taigi sustojo, aštrius ginklus ge

Andrėjunas iš NexyvHamps)iire» 
Dr. Karalius, Juoz^jumšis, Dr. 
Stupnickas iš Chicago ir dar vie-' 
nas kapitonas N. N., kuris šal
mą taip žemai ant alkių nusilei
do, kad jo veido nebuvo galima'
pažiūrėt, pristatė subaįoj po pen- y. 
kis karžygius. Raudonis ir Vai* 
švil<a ir juos sukirto, pastatydami W" 
po dešimtinę. ‘ ’ M

Subatoj vakare, batai!jonas is’ 
20 šaunių kareivių atidundėjo iš 
Grand Rapids, Mich. Kapitonas 
Braškis raportavo, kaip pas juo 
tas batalijorias organizavosi:

“Ant SLA. 50-os 'kuopos s» 
rinkinio L. Braškus pąai,v 
kad jis prirašė prie kuopo 
šiuos metus 9 narius, tai 
Vadinaisi, priklauso štily f 
tymų $4.50, bet jis jų 
nori, o skiria kaipo Kale' 
vaną Lietuvos laisvės i 
ir prašė kuopos, kad

laike

*
Prūsas’’ pirmas atvyko.

iai ir padarė. Kiti na 
vęs sukrapštė dar p 
tine TMD. 58-oji 
dar penkinę, tai 
00. Valio

ętregrado 
atą, maž

daug tuom laiku, kada pasirodė 
gandai, buk ex-caras yra pabėgęs 
iš Tobolsko. [gandas pasirodė ne
teisingas], Petrogrado: garsus Iz- 

>ulkas atlaike mitingą 
•ezoliuciją, kurioj rei- 
kad buvusis caras ir

su visa savo šeimyna butų tuojaus 1

ii' užgyrė

Petropavlovską tvirtovę smarkiam 
kalėjimui ir kad privilegijos lan
kyti teatrus butų jam panaikin

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 19th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917.
KAIZERIS ŽADA
SIŪLYTI TAIKĄ.

Amsterdamas, gruodžio 17 d.

netrukus persiųs
talkininkams

G a n d a i Į) r a 11 c š a, k ąjl 
gos parodysi a “Vokiet

J C 11 d 
Belgijoj 
joj, apie 
gauta.

i

apims taipgi Vokietijos 
as, nusiginklavimą ateity- 
itl y ginimą už nuostolius

ir šiauTinėj, Francuzi- 
tai jokios žinios čia ne-

prauejęs nuo varvėti j, ir
sugrįžęs atgal prie stalo, užsirai
tojo. rankoves, griebė aštrią nau- 

žiu-jutukę plunksną rankosna ir, 
redamas į krūvą, tarė:

—Well, well, well!., 
jiems duotų Dievas sveikatą! 
žiu rėk kiek čia 
pagclboin, tos
t v irto v ės št u rm a v i m u i 
kit, vyručiai, turime jus sutvar-

kad 
Tai 

rezervų priėjo 
“Tūkstantinės” 

. Palau-

pirmas olinvni,
1 i et u<'T4v Da n i e 1 i u s

t i jos su penkine.

’ . a/ prūsų 
Margumas net 

iš Idaho vals

prisiuntė. M. Stapulionis iš Chi- 
’cagos extra penkis kareivius sar-

Kraist!—sako—-jei- 
da- 
tai 
vi-

T uk s t a n t i n ė ” tvirto v ė 
ba-r mums iš nagų ištruktų, 

i šeimas 
m vaiskui.

’etrila, Baviuška ir Gerdaus- 
, pasodine ant kumeliuko po

kyti, bet jau iškalno matau, kadJJll^l nesvietiškas 
tą “Tūkstantinę” tvirtove ne tik sam lietuviškam 
paimsim, bet 
sim. . .

ne
ir į 'dulkes sumal-

iu ūsų r
‘rezervu 

v
už krūvos tų
lo.

Oi buvo darbelio ! . .
męs vyras “overtaimą”

vės armija ne tik

C) rezervos pagclbon

ti

“Tūkstantinę”

ant sta-'(^cną juos prisiuntė.
Pctriki dar “pak kad

Ant rytojaus iš Harrrisoh ir 
Kearney, iš garsios uodais val

)ė. su uodegaite. [Kiti, turbūt, ir 
vis dar,žiemą su tais škaradnais uodais 

vienos kariauja, tai neturėjo laiko čia

♦ *
Kada tvirtovė griuvo.

w Taip dalyidmj# 
sukatos tnaktis, o ant rytojaus 
šventė. Su virš pusdešimto šim
to rekrutų jau buvo priėję. Ma
nyta, kad bus pertrauka. Bet 
kur tau! Atlekia-atlekia iš So. 
E.nglewoodo Chicagoje žvalgai 
su svarbiu raportu, kad iš tos 
dalies miesto diktas pulkas trau
kia pagelbon. Kuomet atėjo— 
pastatė 60 gvardistų ir reikalauja, 
prisispirdami:

—Atakuokim I
turim čia pat ją ir paimti!..

Ir pagriebę vėliavą šoko pii> 
myn ir užkišo ant pat “Tukstan* 
tinęs” viršaus.

Taip ir išėjo, kad So. Engle- 
woodo lietuviams išpuolė gairbė 
pirmiems į paimtą tvirtovę įei
ti.

Ir nepavydu, nes jie nuo pat 
karės pradžios narsiai kovojo už 
Lietuvos reikalus — visur ir vi* 
sada. Šita garbė pripuola So. En- • 
glewoodo Lietuvos Gelbėjimo, 
Skyriui, susidedančiam iš 4 drau
gijų: Šv. ’Augustino, Tėvynes 
Mylėtojų Lietuvos^ SLA. 182 
kuopos ir TMD. 65 kuopos. Šios 
4 draugijos aukavo iš savo kasęs 
$50.00; prie šio pulko dar. prisidč* 
jo liuosnoriu Juozas Tumšis sų 
penkine, o pulką laimingom ke
lionėn palydėjo du Januliukaj 
Keistutis—'pusketvirtų metų if 
Venta dar jaunesnė, kuriuos te* 
vas apšarvavo taipgi penkine.

Taip krito garsioji “Tūkstantio 
nė” tvirtovė, kurią kaip istorija 
pasaikojiai, daugelis kėsinosi, bet 
niekas įkąsti ikišiolei negalėjo.

Garbė už tai lai buna visiems 
L’etuvos Laisvės karžygiams I -

HM
Nauji pulkai traukia.

Kuomet “Tūkstantinė” jau bu
vo saugiose rankose, štai pas iro* 
dč ir kiti galingi pulkai, kurie 
vos-vos tik susivėlavo prie ga* 
lutinio šturmo, bet kuriuos arml- 
ji pasitiko su didelių džiaugs* 
m u ir šukavimu.

Rochford, III. prisiuntė čicU 
korpusą—visą šimtinę, po p. Pe* 
traičio globa, šiai lietuvių ko* | 
lionijai, priklauso didžiausia gar* 
ibe, nes po Ghicagos, ji pristatę 
didžiausią galybę

r

4 J

ta,, is trečios batabjonas. Kiek Uolus rekrutavimo specialistas 
jų visų sueis iki paskutiniai die- Rapolas Zaura, kuris kas sąvai- 
nai, to nei ponas redaktorius ne- tė pristatydavo po keliolika nau- 

Ijų rekrutų iš Chicagos, dabar 
I atsiuntė dar devynis, dėkavoda- 
(mas Jonui Žanrai už penkinę, 

svei-Kii, jęaz< Pūkiui, mėsininkui prie 
2057 W. 22 pi.—už treičią ir M. 

iKizui už vienutę, Prie to jis dar 
raportavo sekančiai:

“S. Makarevičius, girdėdamas, 
kaip aš kalbinu rekrutus eiti už 
Lietuvos laisvę kovoti, užklausė 
ar gali prie to prisidėti, kiek 
kas išgali. Sakau, šiur kad 
gali. Tai žiūrėk, Iką jis mani at
šovė: Aš dabar, sako galiu tik 
su 15 centų prisidėti, ar priimsite?

Žinoma priimsime. Tai ir siun
čiu šitą jauną kareiviuką”.

Gerai, Makarevičiuau, bus ir 
jis naudingas.

Petras Mažulis, turi mažute 
pravardę, bet žiūrėk, kokią pa
spirtį jis atitempė: pats darbi
ninku būdamas, įo kareivių pri
statė, tuomi duodamas gerą pa
vyzdį daugeliui profesionalų, o

jau buvo (langiaus negu tūkstan
tis trįs šimtai doliarių—s’"1’'1’" 
kaij) ridikų, o šie dar vis dau
giau prie savęs viliojo. Patyru
sia 
iki

ekspertai apskaitliuoja, kad 
Kalėdų dienos, žiūrėk, ko gc- i L> 7 7 Cj
dar ir iki pusantro t ūks tau-
privarys.čio

Tikrai tvirtinti to '.negalima, 
bet ir baikas krėsti su šitais nar
suoliais yra pavojinga, 
žmogus, gali žinoti? Y 
kaip jau minėta naujos rezervos 
dar vis plaukia ir plaukia.

Na, tai ir gerai, vyručiai! Plau
kit, plaukit!..

“Lietuvos” redaktorius ir pats 
velytų prisidėti prie bolševikų 
ir tik šešias valandas į dieną 
dirbti. O jus jį verčiate savo re- 
zeirvomis net ilki pusi atimk tų pra
kaituoti.

Bet jeigu jau šturmas—-tai 
tegul bus šturmas! Kad' jau 
versti, tai versti, kad riet miškas ypatingai biznierių, kurie taip

GALI PRIPAŽINTI 
VIKUS.

BOLŠE- True translation filed with 
at Chicago, 111., the 19th. d; 
1917, as required py the ac 
1917.

ANGLIJOS PAGELBA^ 
RUSIJAI.

Londonas, gruodžio 17 <1. — Iš 
ų šalt:' ių prane- 

ižios ka- 
įsijai se- 
4 kanuo- 
i šovinių

mažesniems gin- 
A,ooo,ooo;

?QO 

kasvai- 
*4 ir

he postmaster 
of December, 
f October 6,Vo- 

mi- 
Ber- 
Lic-

reikalų 
nisteris, anot pranešimo iš 
lino, šią sąvaite važiuoja į 
tuvių Brastą (Brest Litotaikos ir greitesniam

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, Ill., the 19th day of December, 
1917, as required by the act of October 6; 
1917,
DALYKAI PIETINĖJ

'airiškų ir ekonomiškų
tarp abiejų šalių 

ietijos ir Rusijos]. To- 
hežiuose, kiek pertrau- 

cis, bus leistina pačto
iniiai susinėsimai, siun- Į RUSIJOJ NEAIŠKUS.

ygų ir JaikrašČų,
*os apie tai bus išdirb- Itaskutinės sąvaitės oficiališka- 
oj komisijoj Petrogra- me Bolševikų pranešime nėra pa

dalyvaus atstovai iš tvirtinimo apie tai, buk gen. Ka- 
ių”. ledinas, kazokų vadas, buvo šu-
pusžs, toliau^ apsie- glautas. [Toki gandai apie Ka- užsilikti ilgam laikui.

Londonas, gruodžio 17 d.

Londonas, gruodžio 17 d. — 
Talkininkų valdžios matomai bai
gia tartis kaslink simpatiškesnio 
atsinešimo sulyg bolševikų val
džios. Sakoma, kad Amerikos de
legacija laike paskutines talkini li

re talkininkams užvesti’ švelnesnę 
politiką kaslink dabartinės Rusi
jos ir šita pažiūra, sakoma, tapo 
priimta per talkininkų atstovus. 
Lordo Northcliffe’o savaitinis laik
raštis D i s p a t c h rašo sekan
čiai :

“Čia prieita prie tos nuomones, 
kad BoJševikų valdžia gali kartais

šama, kad nuo pat'-* 
rėš Anglija suteikė 
kančią karišką pagėl 
lių — 691; kaniiolė 
— 4,500,000
klams šovinių < — 
sprogstančios medžią 
tonų [tonas^=2,ooo]; 
džių — 2,257; aut< 
traktorių 24O3; ’ '’•'itin

$3.

kad ne tik* 
■'"tžti pagel

J ~~ 4 3A s#? •
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Banis

i Paklausykit, kaip Rockfordiečiai 
tkorpusą mobilizavo. Jų ra-' 

jurtas, pusėtinai ilgas, tarp kit- 
parodo, kad pradžia viskam 

piSrdare TMD. vietinėj, kuopoj, 
0a r 'lapkričio 18 d.
\<Cia sumanyta pasidarbuoti del 

Lietuvos laisves. Pirmutinę pen
kinę patiesė P. S. Jakubauskas.

—Su šeimyna, sako jis, gyve- 
pfinu ir aukauju kiek galiu.
’ —Aš taip pat šeimyną turiu— 
tarė P. J. Petraitis,—bet penki
nę taipgi duosiu.

— sako P. A. Sa- 
kaip Tananevičiaustiekas

Bankas užvertė raguočių, tai ma
no kapitalą nelabasis užslėgė, 
daug negaliu, bet tokiam reikalui 
sarmata butų duoti mažiaus.

Ketvirtą penkinę patiesė P. J. 
aineikis. Patiesė ir tyli.
— Pats jau, turbut, jokios bė-

tuos pinigus Lietuvai laisvę no
rite padaryti ir padarysite. Bet, 
žiūrėk, vaikine, kas čia išeina: 
kaip Laisvą Lietuvą gausite, tai 
patįs ten į Lietuvą dulysit. Na, 
o ką aš čia pats vienas pasilikęs 
darysiu su savo biznium?

— O Steponavičiau, nesirū
pink! O gi męs vienas po šolde- 
rį/kitas po kumpį ant pečių už
sivertę, pagclbėsim tau visą k ro
mą Laisvon Lietuvon nugaben
ti. Tik duok šią mums kiek ant 
rankos, ba, žinai, dabar toki čc- 
sai, kad niekais už dyką nenori 
dirbti....

— Gerai tu sakai... nusijuokė 
Stetpomvičius. Še jums, vyrai, 
penkinė ant rankos.

— Tai man vyras!—sako J. 
.—Še ir mano penkinė!..
sušuko abudu įkartu: “Lai 

gyvuoja laisva Lietuva.”
Bęt jau čia net lyg perilgai gal

Tūkstantis—geras, o jeigu bus pusantro, V 
Lietuvos Laisvužė už tai taipgi nerugos. Jeig 
jau linksmos Kalėdos, tai tegul bus linksmos 
Kalėdos ir Jai, Lietuvos Laisvei!.. .

šia

ir dar tokį 
Tu, Juliuk, 
<al biednas

..s karštas: kai daro, tai 
Išsitrauikė dešimtinę—tai te

Žinoma, kad visą 
a ta dešimtinė... 
—atkirįo lyg ir 
Banis

Lietuva tikrai bus laisva, tai ir 
šimtą patiesčiau...

Nuo Banio, kalėdodami, užėjo
me pas kitą šaunų roėkfordietį 
—p. J. Ulinską. Vyras buvo be
miegąs, ba naktimis dirba. Įsi
veržę į kambarį—-visas būrys mu
sų bučo—prikėlėm. Pakėlė jis 
galvą, o kaip sužinojo, kas čia 
per pastai, tai ir -sako:

— Gerai vyrai, kad užėjote! 
Maniau, kad čia niekas nieko 
nedaro, tai jau rengiausi pats 
vienas siųsti. O kad atėjote, tai 
man mažiau turbacijos. Še jums, 
vyrai, dešimtinė!

Dabar, kaip matai, jau susi
taisėme kvartetą iš dešimtinin
kų. Muzika, vadinas, vis gar
sesnė darėsi, o musų programas 
vis gerinosi.

Prisiminėme, kad programai! 
dar trūksta dekliamatoriaus. O 
Rookforde geresnio nebuvo už 
Julių Guoką. Bet tas šelmis “iš- 
runino” į Wisconsiną ant farmų. 
Nusiimtom jam “special” pakvie
timą, kad esąs reikalingas prie de
šimtininkų kvarteto, 
jam patarimą davė: 
kaipo farmerys, esi 
ant pinigų,“ bet turi but bagotas 
ant kiaušinių, tai gali savo įsto
jimą prie dešimtininkų užmokėti 
kiaušiniais.

Jau kad balius—tai balius! 
Yra kvartetai ir kitokia muzika.

— Tai, vyrai, drožkim pas Ste
ponavičių: jis kumpiais ir dešro
mis bagotas, o be to jokis geras 
balius neapsieina.

Nudrože į Steponavičiaus bu- 
ceinę. Steponavičius rimtai iš
klausė ir, kaipo žmogus biznia- 
;vas, sako:
. — Well, vyručiai, jus gražiai 

kalbate. Renkate pinigus, už

! ką tai gi- 
. Dar klau- 
pabardamas 

Jeigu žinočiau, 'kad

—A r v i są ?—pak 1 a u sė m ,- n es 
atleisk pone Dieve griefkus, bu
vome ant valandėlės paabejoję 
kad gal drabnesnių neturėjo. Tai
gi ir klausėm:
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JERIKOS.
3ICIJ0S BILIUS 

PRIIMTAS.
-A.igton, D. C., Suvieny- 

alstijų kongresas 282 balsais 
128 nutarė atiduoti priedų 
konstitucijos, ujždrajudž’iantj 

irbimą svaigalų, arba įvežimą į 
uiv. Valstijas, valstijų aptarimui.

“Sausieji,” per 40 metų dirbo, 
idant gavus pridėjimų prie konsti
tucijos, ir dabar jiems pasisekė 
savo tikslų atsiekti.

Idant priedas ineitų galėn, du 
trečdaliu valstijų, t. y. 36, turi jį 
bėgyje 7 metų užtvirtinti.

ranka turėjo būti nupjauta. Nu
sprendimas, sulyg pranešimo, yra 
antra didžiausia suma šioje val
stijoje už n tįstoji tną rankos.

KO-OPERACIJOS IŠMOKA 
NUOŠIMČIUS.

Virden, Ill. Virden Ko-opera- 
ty visiką Draugija išmokėjo 9% 
savo nariams. Draugijos nuo
savybė yra $12,000 vertės. Pa
staruoju laiku ir mėsos departa
mentas tapo prie krautuvės įves
tas.

* *
IŠ DARBO LAUKO.1

PIRMAS NUOŠIMTIS LAIS-
NEVEIKLUMAS « BRANGIAI 

ATSIEINA.

1 .' •

. Jt s **'

tik pusę tiek mokesties, kiek vy
rai. Kuomet moterįs bus suor
ganizuotos, unijk reikalaus joms 
tokios pat mokesties, kaip vy
rams mokama.

UŽDARBIAI UŽ AMUNICIJĄ.
New York. Aetna Explosives 

Co., Inc., apskelbė uždarbį $3,- 
725,493 už io mėnesių.

. Tai paskutinis lęšiam laikui 
tos tarybos darfea^j^Juokinga, 
bet ir. gaila tŲ.V^ia^iij, kurie 
prisidengia tėvynėj^neilė,. pilni 
egoizmo motetų visa|| • vadovauti 
ir visiems 
jodinėti.- ‘

Taigi, 
chesterio 
nenaudą 
gaištimgą
viams darbo, męs, šokančių drau
gijų atstovai: Šv. Jurgio Dr-stė,

Silvestros Virsintas, pamatęs sa
vo.- “pigiai” pirktą^ ^atiksą.”

Tai ‘matot; ndtš- jau daug kar
tų atsitinka tokios’ “nelaimės,” 
vienok’ lickurie žmonės niekuo-

ant s;

m a ty d amn’ll tos “ Ro-
L i ė t u v i ųę w: T a r y b os ’ ’ 

musų tautgĮį* ir pra- 
ardyma įlietos lietu

LIETUVIAI AMERIKOJ.

daužos iš nežinomų kampų juos 
“apskirta”.

Lai šitas atsitikimas būva pa
mokinimu kitiems, kurie gana 
dažnai jieško progų pirkti ką- 
nors '“pigiai,” o paskui dešim
teriopai užmoka.

Rockfordietis.

Laike išplausimo Federaliam 
Name, kuris sekė tuojaus po pa
darytai kratai, prirodyta, kad ke
letas šimtų egzempliorių laikraš
čio buvo išdalinta prie bažnyčios 
Wilkes-Barre, Pa.

Povylas Sonde'rgas, kuris dali
no laikraščius, tapo per federa- 
lius agentus suareštuotas ir buvo 
nuteistas trims metams federalin 
kalėjimai! Atlanta, Ga. Vardas 
laiško autoriaus tik pastaruoju 
laiku išėjo aikštėn.

Valdžios agentai visose Suvie-

i d. vietinė Lie
tu re jo savo pa$k 
vakarėlį. Buvo 
prakalbos, nuizi-

Valparaiso, Ind.
Gruo3žio 

tuviŠka Dr-ja 
linksminimo 
programas iš
kos, dainų, dekliamacijų ir m o- 
noliogo. Viskas atlikta gražiai. 
Po programui prasidėjo žaislai.

Čia randasi lietuvių įvairių 
nuomonių. \ Randasi ir pusė
tinas skaičius lietuvių-merginų.

VĖS PASKOLOS BONDSŲ 
PIRKĖJAMS.

Washington. Pirmas nuošim
tis už Laisvės Paskolos Bondsus 
tapo išmokėtas. Išmokėta 3%% 
ant pinigų. Abelna suma, kuria 
nuošimčiais išmokėta, siekė 
$35,090,000.

1  '

TT MUŠTŲ 1,220
Halifax. Vėliausios žinios 

praneša, kad nuo expliozijos, at
sitikusios laike susidūrimo laivo 
Mont Blanc, 1,226 žmones tapo 
užmušti.

Iš Chicagos sušclpimui nelai
mingų žmonių surinkta jau su
virs $125,000.

ŽIEMA IR “VASARA” VIENA 
DIENA.

Caspe, Wyo. Siame mieste buvo 
keista temperatūros permaina. 
Šeštų valandų ryte, termometras 
įrodė 4 laipsnius žemiaus zero. 
Apie pietus jau buvo atšilę. 4 
vai. po piet vėl pradėjo šalti. 
Vakare buvo 61 laipsnis šilumos.

TRAUKINYS IŠŠOKO IŠ 
BĖGIŲ.

Tower, Minn. Penkesdešimts 
žmonių, diduma vyrai, tapo su
žeisti, kuomet traukinys Duluth 
Iron Range geležinkelio * iššoko 
iš bėgių netoli Tower ir sugadi
no 200 pėdų kelio.

KASYKLŲ EXPLIOZIJA. 
jrk Branch, W. Va. 
angliakasiai tapo už
denki užgriauti, kuomet 
Kpliozija Yukon anglių 

Gctbėiimo darbas yra

,A PIGŲ 
xNĄ.

išradimas, kuris ga
vi didelę reikšmę karėje, 
skelbtas iš medicinos (le
mto Loyola universiteto, 
įas yi<b sudarymas glyce- 
;uris pastaruoju laiku la

bai pabrango. Jo kaina dasiekė 
$7.50 už galionų. Naujas mi
šinys atsieis apie 30 centų už 
galionų. Receptas šio glycerino 
tapo pasiųstas į Washingtoną, 
Karės Departamentui, kaipo au
ka nuo universiteto pagelbėjime 
šiai šaliai.

Išradimų padare kunigas Ed
ward J. Calhoun, mokytojas. Ji
sai dirbo ant išradimo nuo laiko, 
kuomet šis kraštas stojo karėm

ŽYDAI SURINKO DIDELĘ 
SUMĄ PINIGŲ.

” York. Laike vėliausios 
kinio kampanijos žydai 
u virš $5,000,000 n uken- 
nuo karės žydams.

00 PRIEŠŲ, DIRBAN- 
ARSENALUOSE.

Island, Ill. Du šimtai 
' priešų, dauguma aus- 

. dirbančių statyme na- 
Rock Island arsenalų, 

tapo tuojaus atleisti iš

fl Tacoma, Wash. Mašinistai 
dirbantieji Tacoma automobilių 
garažuose, dabar permato save 
klaidų. Trumpų laikų atgal jie 
pradėjo svarstyti apie suorgani
zavimų unijos, vienok darbdaviai, 
dasižinoję apie jų judėjimų, sutei
kė jiems 8 valandų darbo dienų. 
Mašinistai tuojaus mete organi
zavimo darbų. Jie sakė, buk uni
ja nereikalinga. Dabar darbda
viai vėh įvedė 10 valandų darbo 
diena.

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI ...GAUNA DIDESNES 

ALGAS.
Aberdin, Wash. Gatvelkarių 

darbininkų unija, po ilgų besitari- 
mų su Grays Harbor Railway and 
Light Co., susitaikė mokesties 
klausime. Darbininkai gaus 30c. 
iki 37c. į valanda ir darbo sąly
gos yra pagerintos.

PENKIOS UNIJOS SUSIVIE
NIJO.

St. Paul, Minn. Penkios 
\ ietinčs ir Minneapolis tinkuo
tojų unijos susivienijo.

<[ Harrisburg, Pa. Valstijos in
dustrijos departamentas išsiunti
nėjo laiškus ir didelius apskelbi
mus darbdaviams, kurie turi mo
teris savo dirbtuvėse, atkreipiant 
atyda į beaugantį skaitlių mote- 
ru-darbininkiu. Patariama, kad 
mokestis, kuria gaudavo iššaukti 
į kariumenę vyrai, butų užganė
dinančiu atlyginimu už jų darbų.

NORI CHINIEČIŲ.
Sacramento Cal. Vaisių au

gintojų seime, kuris atsibuvo 
šiame mieste, delegatai pritarė 
parsivežimui chiniečių darbininkų. 
Žinoma, chiniečiai pigiai dirba, 
todėl jie tokiam dalykui pritaria.

MIELIŲ DIRBĖJAI LAIMI.
Summer, Wash. Organizuoti 

darbininkai Fleischman Yeast 
Co. apturėjo 8 valanda darbo 
diena ir algų pakėlimų. Mergi
nos, gavusios $10.50 į savaitę, 
už 6 mėnesių gaus $14.00.

AŠTUONIOS VALANDOS 
POLICIJANTAMS.

Dallas, Texas. Policijantai 
laimėjo savo ilga kova išgavi
mui 8 valandų darbo dienos. 
Miesto valdyba praneša, kad 
nauja systema ineis galėn nuo 
Naujų Metų.

šitos ko- 
neaiškus 

Rocheste-

K. A. 103 k p., L' Simų ir Duk
terų draugystė, Tarnaičių Mari
jos Dr-stė, Vyčių 96 ”kp., L. S. 
S. 7 kp., “Aido” choras, Šv. Ci- 
ciiijos choras, “Kanklės” benas, 
Tautos Fondo skyrius, ^Moterų 
Progresyvio Susivienijimo 26

IŠ NEW YORK, N. Y.
Lietuvių skyrius bazare. Ba

zaras jau užsibaigė. Didelis dar-

diko, buvusio “Kovos” redakto
riaus.

Vidikas laike
iššokdamas per

Detroit, Mich.
apkričio pabaigoj čia ta

po pašventinta nauja bažnyčia. 
Pašventinimo apeigos buvo labai 
išlkilmrngos.

kratos pabėgo,IŠ ROCHESTER,

Nuo Redakcijos. Iš 
respondencijos mums 
tikras dailyfcų stovis
ryje. Aišku išrodo tiktai tas, kad 
prieš pirmesnį Rochesterio drau
gijų nutarimą prasidėjo smarki 
“kontr-revoliucija”, apie kurią 
nemanyta tuo laiku, kuomet pir- 
masai nutarimas apie Visuoti
ną Seimą buvo padarytas. Tokią 
išvadą reik padaryti todėl, kad 
jeigu draugijos butų iš pat pra
džios priešingos pirmam nuta
rimui, tai jos butų nelaukusios 
šit šiuo protestu beveik poros 
mėnesių. Dedame šią korespon
denciją, idant davus progą išaiš-

ta. Lietuvių Diena baza’re pa
darė ne tik į lietuvius, bet ir į 
kitataučius rimtą įspūdį. Didžio-

Daugybė doku- 
rasta laike kra-

Petro ir Povilo Dr-stė, Panos 
Marijos Dr-stė. D. L. K. Gedc-

mentų, kuriuos 
tos, tapo peržiūrėti ir pasirodė 
užtektinai apkaltinančių prirody
mu. Išk.

Beloit, Wis. ;
«=» Čia lietuvių randasi keletas J 

desėtkų. Biznierių yra vienas 
— karčiamninkas. Žmonės skai- J 
to įvairius laikraščius. . j

“Rochesterio 
Pirma negu 

protesto’ 
p|a duoti

faktus. Taip, vien

in a no- 
sdkim-

mušti trįs
susirinkę

Protestas prieš 
Lietuvių Tarybą”, 
dacisimc prie 
me 
eitis 
šios
smarkus tautininkai 
sumanė ir sutvėrė tarybą, kurią 
pavadino gražiai skambančiu var
du : “Rochesterio Lietuvių Tary-

Tol i aus Šv. Jurgio draugija 
užmanė sušaukti visų draugijų 
atstovus: į bendrą konferenciją 

kaip pasekmin- 
darbuotis musų 
ypač išgavimui

giaus visiems
Tėvynes labui

ir
konferenciją
K. Semoš- 

išvadino vi-
mi! sų 
ka sukėlė triukšmą v
sus susirinkusius; ežiais, skepais, 
išdavikais ir tam panašiai. Už tai 
žinoma, jie tapo , prašalinti iš 
konferencijos . lai antras negra
žus pasielgimas. Neužsiganėdinę 
tuo 'prašalinimu iš tarpo rimtų 
draugijų atstovų, apdirbančių 
musų Tėvynės reikalus, tie užsi
spyrėliai pradėjo šmeižti per “Vie-

socialistus, išvien veikiančius.

Dar to permaža, jie savo susi
rinkime išneša rezoliuciją var
dan “Rochesterio Lietuvių Tary
bos” ir visi trįs po ja pasirašo, 
t y. prezidentas, dėl didesnes 
įtekmės, prezidento pagclbinin- 
kas, ir raštininkas, ir patalpina 
ją “Vienybėj Lietuvninkų”. Toje 
rezoliucijoj, apart kitų neprotin
gu išsireiškimu, ant jos užbaigos 
skamba augščiausis įstatymas,

ir Gcdcmi- 
jau nešioti

mino Dr-stė, susiriįycimc, laiky
tame 5-tą dieną gruodžio, bažny
tinėj svetainėj apsvarstę vien
balsiai nutarėme užprotestuoti 
prieš tos, tarybos panašius dar
bus, pranešant drauge plačiai 
lietuvių visuomenei, kad Roches
terio lietuviai visiškai tos tary
bos, kaip tokios nepripažįsta, 
ir su ja nieko bendro neturi, nes 
ją sudaro tik keli užsispyrėliai, 
Tam “Rochesterio Lietuvių Tary
bos” atsišaukime spaudoje sako
si, jog jie susideda iš sekančių

K. K. Dr-stės,

torų Dr-stės, bet faktas yra nu
tarta, nors draugija priklauso prie 
minėtos tarybos, kad .visi tary
bos nutarimai, ir kokios rezoliu
cijos ir šiaip raštai siunčiami į 
spaudą, turi būti .žinomi drau
gystės nariams. Bet pastaruoju 
laiku tarybos lyderiai nieko nesi
klausę ir niekam nežinant iš na
rių, patalpino irczoliucija kas-link 
v i s u o m e n i šk o s e i m o^ s u ša u k i m o.

Taipgi vienbalsiai nutarėme 
reikalauti, kad tos draugijos vie
šai panaikintų tą tarybą, kaipo 
savo darbais komproiųituojaučią 
mus, vietos lietuvius.

Po šiuo protestu 'visų drau
gijų bei kuopų įgali 'jzame pasira
šyti savo Pirmininką ■ ir Rašti
ninką.

An. Zimnickas, Pirmininkas.
VIa. Pikunas, Raštininkas.

IŠ ROCKFORD, ILL.

Gavo ‘ “bargainą.” Bu via. 
mių. Kartais jų negalima 
vengti.

lai- 
is- 

ercitą savaitę prie mu- 
> “nelaimė,” kuri atsi

ėjo gana brangiai—$2,000. Na 
ir štai kaip visikas atsitiko.

Pereitą savaitę atvyko iš Chi
cagos du “specialistai” ir atsi
vežė su savim beveik pilną krep
šį v 
mat
“ha rgainų

žmonėms
Užeina

asko aukso.” Chicagojc, 
nenorėjo žmonėms jokių 

daryti, tai nusprendė 
Rockfordą ir duoti 

progą “pasipelnyti.” 
tiedu “specialistai’’ pas

buvo prikimšta žmonių. Iš 200 
su viršum choras, kad užtraukė 
— tai, kaip sakoma, net “žemė 
linksta”. Visos merginos buvo 
apsidabinusios tautiškai, vyrai 
(kaip vyrams pritinka: su baltais'kalas buvo parengęs didelį mass- ma, 
1 ... VI . ... • v. »_• • . .’..„LI.’ X_____ ... I .„ I ____T T 1 ___ '

IŠ BALTIMORE, M. D.
Neįvyko prakalbos. Pasaulio 

j PramonieČių Unijos 192-ras lo-

kaklaraikščiais, 
ir visi po gražia kvietką.

švarkais mitingą reikale J. Laukio, 
Ma-|bininkų Balso”

Baltimore, Md.
«== Nuo lapkričio 24 d. iki gruo

džio 1 d. buvo ferai parapijos 
naudai. Pelno ferai, kaip salko- 

, atnešė apie $2,000. Žmo- 
Dar- nių beveik kožną vakarą atsilan- 

redaktoriaus ir kė gana daug.
, Šmito. Nore- Darbai čia eina gerai. A’

Žodžiu, ta apkalbėti, kaip ir kokiu budu sos dirbtuvės • reikalauja darbitaisyti lietuviški šokiai, 
viskas buvo kuo]
New Yorko laikraščiai gražiai ’ gelbą, kadangi jie 
mus aprašė. Musų būdą aplankė Įėjime Chicagojc. 
datik žmonių; žodžiu, 
kad į žmones išėjome.

Musų būda stovėjo 
toje. Jonas Šilcikutis 
puošė, kad tik žiūrėk 
A psk r i t a i dailininkas 

ug prisidėjo, 
gerai pavy

nabagas ir nemalonumų 
be to apsieisi: kas dirba 
darbą •—• visiems tenka

galima priduoti jiems 
randasi

Rinkosi lietuviai, rusai, 
lai ir lenkai, nes turėjo būti 
betoj ai visų tautų.

Vienok policija neleido

Staiga numirė Pr. Lažaus-

bazaras

bet kur 
tautiška

visai 
ir gerėk i s.1 susi(rin|kimą atidaryti ir tokiu 

Šileika be- budu prakalbos, kurios buvo pa- 
kad musų rengtos dėl J. Laukio ir J. Šmi- 

neįvyko. Vietines.'fu re-1

Zinios-Žineles
kas New Yorkiečius apskriti 

upas jau kįla, santikiai švelnėja.
Atsilankęs.

“Tėvynė apie Lietuvių Vakarą £nuis> 
Aliantų Bazare aprašo sekančiai: žmoniu c

“Gruodžio 8 d., Aliantų Ba-

ko lietuvių vakaras; dainos 
šokiai, koncertas.

pa-'ninku. Uždarbiai geri.
ka-1 ------------

•Melrose Park, III.
įta
kai- kas. Velionis priklausė prie Kuu. 

Algirdo gvardijos. Draugija la
bai puikiai velioniu apsirūpino.

== Vietinei Darbininkų Varto
tojų Bendrovei gana gerai sekasi. 
Turi viso apie 500 kostumerių, 
iš kurių gana gerai biznį darom'

Brooklyn, N. Y.
— Gruodžio 2 d. Dramatiška 

Dailės Draugija, pastatė scenoje 
“Šėtonas”. Abelnai pa- 
veikalas sulošta gerai, 
atsilankė apie 600.

Palace įvy- Binghampton, N. Y.

atidaryta su tautiš- kuopos.

= Laukričio 29 d. atsibuvo pra
kalbos, parengtos LSS. 33-čios 

Kalbėtoju ( b’tuvo D r A. 
AionnycliV’, kuris savo įkalboj ėku hyi

Musų,”
M. Petrauskas ir antru syk patiems socialistams išrodė per- 
atkartojant, dainavo visas cho-’daug.
ras. Chorą vedė gerb. St. Šim- .pernai važinėjo su prakalbomis, 
kus.

Pittston, Pa.
= Priemiestyje Sebastopol 

po suorganizuota ko-opera 
draugija. Prisirašė 38 i 
Vaklybon in ėjo: Jurgis Ki 
čia — -pirm., Juozas Juš1 
— sek r., 
sininku. 
rašė dar

Jiurgis Šugžc’ii
Lapkričio 4

12 narių.

Montello, Mass.
«= Nuo Lapkričr 

buvo L. T. Namo 
vakarus lankėsi j 
kos. Pelno, kai

T ' —.- .a. ■ 1 1apie $500. ‘

Kad sąjungos sekretorius New Britain, Conn

ITS COLIŲ SNIEGO.

ort News, Va. Per 19 
ebuvo tokio . sniego, kaip 
3 šįmet. Iškrito 10 colių 
ną naktį.

3JO RANKOS—GAVO 
$17,500.

York. Prisiegdinti su
nkė bylos metų

7,500 už 
:o. Vai- 
orie var- 
ndė jam
zdų, jo

GAUNA $5.00 IR 8 VALAN
DAS.

Stanford, Conn. Vietinės ge
ležinių liejejų unijos atstovai pa
reikalavo pakėlimo algos iki 
$5.00 ir sutrumpinimo darbo va
landų iki 8. Pirmiaus mokestis 
buvo $4.50 už astuonias ir pusę 
valandas. Kompanijos reikala
vimų išpildė.

GAUNA io%PAKĖLIMĄ

Akron, Ohio. Mašinistai, dir
busieji Kelly-Springfield Tire 
Co. buvo išėję streikai! dėlei su
mažinimo jų mokesties ir atlei
dimo iš darbo vieno unijos na
rio. Per tarpininkystę valdžios 
atstovo Marile L. Crawford, nesu
sipratimai prašalinti. Atleistas 
nuo darbo narys tapo priimtas 
atgal ir mokestįs pakeltos 10%. 
Kompanija turi didelius kon
traktus su valdžia.

no Draugija negali 
lietuvių vardo, užtai, 
drįso prieš juos protestuoti. Tai 
trečias tos tarybos pasielgimas.

Galutinai nustebino visus Ro
chesterio, ypač tuos draugijų at
stovus, kurie mitinguose svarsto 
kaip pasekmingiau visiems su
ėjus vienybei], dėlei bendro 

visiems darbo išgavime 
laisvės, pasirodymas

tią Viršintą, kuris yra kriaučium 
ir turi vietą prie Loomis ir So. 
Main gat. Pradėjo su Viršintu 

ir klausė jo, ar jisai ne- 
jiems patarti, kur butų 
parduoti “rusko aukso.”galima

— O
šintas,---•galiu papirkti. Pa 
kito, koks yra jų auksas.—-

Tie išsiėmė šmotą—lyg

ORGANIZUOJA MOTERIS.

.- San Francisco, Cal. N am sargių 
unija pradėjo kampanijų organi
zavime moterų, kurios užima 
vietas namsargių. Unijos valdi
ninkai praneša, kad moterjs, dir- 
tančios prie tokių darbų, gauna

mums 
Lietuvai 
tos tarybos rezoliucijos, kuri ta- 
ipo visuose tautiškuose laikraš
čiuose, reikalai! j ant kokio tai vi
suotino seimo. Toji rezoliucija 
užsibaigė visų puikiausiu išsi
reiškimu : “Pritarus nors trims 
kolionijoms, seimas bus šaukia
mas”,—tik tikrai autokratiškas

svarų. I'radėjo dorotis, ir, paga
lios, susitaikė. Sutiko už 7 sva
rus “aukso” užmokėti tiktai 
$2,000.

Anot laikraščio “Ther/Morning 
Star” — savo pinigyiA’ųfšintas tu
rėjo $600.00, o savo moters $1,- 
400.00.

gerų bargainą.”., | Kadangi 
tą “riiską auksą”Jis

w h o 1 e s a 1 c, taiHpjąi]g| sau, kad
JUOS

1. savo 
skelbia, 

suklijuos visuoti
ną. seimą. Galutinai jie trįs mot 
sudarė kokią tai laikiną komi
siją ir pastatė vieną iš savo tar
po, K. Semaška, kaipo y patą, 
prie kurios turi kreiptis prita
rianti tam jų šaukiamam seimui 
Nusilenk dabar 
sau’li prieš juos, 
lietuviai, tautos 
gontai, nes męs 
iaudis, sukilome

dabar

lietuviskas pa- 
sudrebėkite visi 
vadai ir inteli- 
trįs, t. y. visa 
ir šaukiame vi-

žia usiai dvigubai j 
ir ėjo jisai jį pedli

Užėjęs ipas Vokilfaitį & Raš- 
kcvičtų, jubilierius, |sakp:

— Ar nenorėtum 4 pirkti gero, 
tikro “ruslko aukso/’

— Ši u r—sako
Tas parodė di 

šmotą. Bet jubil 
auksą ne pagal jo 
yaigal jo vertę. T; 
ar.11 to “rusko auk

otb i

i ai blizgantį 
riai pažįsta 

’zgėjittią, o 
jie užpylė 

ugsties.

auksas” ir pajuodę 
iu su juo pair

9 d. Moterių Bi 
surengė vakarė

~ Lapkričio 29 d 
rutės Draugija 
lį. Sulošta du 
gsnis prie 
Išradėjas”, 
rai. Po va 
marginimų, 
choras 
les. Programas

tai užklausdavęs draugų, kas ką
Fotam sekė tolesnis progra- ’moka ir (kiek randasi nemokan- 

mo išpildymas. Labai gra-.ėiu skaityti — rašyti, tai pasi'ro- 
žiai padainuota daug lietuvis- pa.c] v]sį moka, tik kasžin kaip 

atliko atsiradęs iš 3.000 draugų tik vie
nas, kurs nemokėjo rašyt—skai
tyt, —• o kiti visi, tai daktarai, 

dviem advokatai, inžinieriai ir įvairus v
mo- ■ amatninkai. Gi ipas klerikalus 'atsilankiusius 

kiniai šoko lietuvių tautiškus ir tautininkus, tai iš 100 tik du 'karas visais 
•soikius: suktinį, kriputj, klum-jnolka skaityti ir rašyti. Neži

nia, iš kur daktaras tokias ži
nias ėmė apie klerikalus ir tau
tininkais.

Sekančią dieną tas pats dakta
ras laikė paskaitą apie sveikatą 
(tik dėl vyrų). Įžanga buvo 15c.

(Kitą dieną buvo paskaita ir

k u liaudies dainų. Jas 
1 choras, susidedanti 
200 dainininkų, 

pertraukose, 
Chalif Akad.

iš apie
Dainų

gerai sušoko
suktinį.

Svarbiausiomis šio vakaro
musu c

šok ik ė-gg. artistus buvo 
rusė Svirskaja ir Chicago Ope
ra House dainininkė M me Van 
Dresser.

Išpildžius šitą programo da
lį, antra dalis — koncertas — 
atsibuvo kitoje svetainėje (ta
me
dainuota 
dainos ir 
<rerb. M.

dėl moterių. Bet čia nekaip at
sitiko, nes ir policistai įsiveržė

pačiame ’name). Čionai 
vien tik lietuviškos 
lietuviu artistu — V

P c t r a u sk o, Sodeikos

Kaip vienur, taip ir kitur 
•visikas labai gerai n u silsėk ė. 
Publikos atsilankė daug ir ji 
išsinešė nemažus įspūdžius.

Yra kalbama, buk tą vaka-
u v

rų a 
vių.
butų
tikęs

apie 7.000 lietu-

atilanke, jei netoks ne
orus — pačiu ėjimo ba
lai ku

gu buvo ir pasirodyti ant g

lietuviu atsilankė
v

ir iš tolimesnių miestų.
Lietuvių vakaro garbės sve

čiais buvo Šveicarijos pasiun-
Hans
gene*

Aemazai

tinys Washingtone Dr.

ralis konsulas Jorge 
D nare.

IŠ PHILADELPHIA, 
Apie “Kovos” kratą.

karpy prisiųstų iš vietinių angliš

PA.
Iš iš

v o užrakintos), atrado daktafl| 
su keliomis moterimis. Policr-’- 
tai, snnl yg papročio, pasodino 
daktarą į vežimą ir nuvežė “tin- 
kamon” vieton.

Montreal, Canada.
= Lapkričio 25 d. Moterių 

Baž. Dr-ja surengė puikų vaka
rą. Sulošta komedija “Gudrus 

ilys”. Lošimas nusisekė gc- 
Buvo ir kitų pamarginimų-. 
Kreivienė ir Ant. Žentelie- 

pri juokino publiką, pasaky-
damos “Dvi Kūmutės”. Publi
kos buvo atsilankę gana daug ir 
visi buvo užganėdinti.

Pastaruoju laiku vietiniai lie
tuviai pradėjo bruzdėti ir daugiau 
rūpintis apšvietos reikalais.

•r ai

nė

Utica, N. Y.
= Šiuomi laiku darbai 

neblogiausiai, tik uždarbiai 
koki. Lietuvių gyvenime nieko 
jdomaus.

cina
•ne-

Livingston, Ill.
= Čia vienas žmogelis savo 

moterį draugui “pardavė” už 
baČtą alaus. Sakoma, buk žmo- 

norėjo dar primokėti jei

rie šviesos” ir “Velnias 
s”. Atvaidinta gana ge- 
► vaidinimų buvo ir pa
nų. Mažų mergaičių 
sudainavo kelias daine- 
ogramas buvo įvairus ir 
usius užganėdino. Va- 
sais atžvilgiais nusisekė.

4

Millinocket, Me.

gražioje vietoje 
apie 6,000, 
lietuviškų 
pavienių, 
popieros 
apie 1,500 
iSLA. kuopa, tiK

miestukas randasi gana 
vietoje. Gyventojų yra 
), tarp kurių randasi 20 

ir tiek pat 
viena didelė 
kurioj dirba 

Gyvuoja ir 
nelabai veikia.

šeimynų
Randasi 

dirbtuvė, 
> žmonių.

Wilmerding, Pa.

=== Prieš keletą 
sutverta 
gija vardu 
Draugija”, 
gyvenimas 
bar gi 
Narių yra

Nesenai 
nos draugės 
mieronienės, 
“B'right’s 
darbas yra 
nijai.

iš keletą metų čia tapo 
moterių pašelpinė drau
gu “Moterių Laisvės 

Pradžioje draugijos 
s buvo sunkokas. Da- 
draugija stovi tvirtai. 
1 apie pusšimtis.
i draugija nustojo vie^ 
ges — Virginijos Kaži- 
lės, kuri mirė muo 

Disease”. Draugijos 
ra naudingas šiai kolio-

Cleveland,
Gruodžio 9 d. tapo atloštas 
las “Kryžius’1. Teatrą pa- 

C. L. Moterių Progresy- 
Susivienijimo 24-tą kuopa* 

urnas abelnai paėmus išėjo 
gerai. Buvo ir kitų pfc* 

nimų. Publikos buvo gV 
aug. Po perstatymo 1ntV0

veikalas 
rengė C. L 
visko Susivi 

Lošimas 
gana gerai 
marginimų, 
na daug, 
šokiai.-

Donora, Pa
= Vietinėje šv. J t 

rapijoje įvyko permainos. Bu-; 
vęs klebonų kun. M. 
tapo iškeltas j Bridgeville, 
o jo vieton atkeltas kurt.
romartis iš Bridgeville,
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LINKSMŲ KALĖDŲ!
"Lietuvos” Kalėdinis numeris bus sekantis ir 

išeis 26 d. gruodžio. Kadangi jis pasieks musų skai
tytojus jau po švenčių, tai męs jau dabar norime 
visiems s®vo sandarbininkams, skaitytojams ir drau
gams pasiųsti širdingus savo linkėjimus:

* LINKSMŲ JUMS KALĖDŲ!

Velija
‘‘LIETUVOS” REDAKCIJA.

pamatu; Vokietijos politikai.
Rusas, lygiai kaip turkas, už- 

kariavo daug tautų; lygiai kaip 
turkas jis nesugebėjo asimilio-

įas

Apžvalga šiądien negali būti abejones apie 
tai, kad pirmieji turi už savo pe
čių milžinišką morale jiegą.

£ užkariavo. Lenkas, Lietuvis, 
į Finas, Besarabijos, Rumunas ir 

njet įvairios rusų dalįs, užlaiko 
X savo skirtingus savitumo lai- 
T psnius ir neįgijo nacionalio su- 

sipratuno bendroje imperijoje, 
A 'kaip kad saksonas ir bavarietis, 
”**, re i n 1 a n d c r i s ar b a p r u s a s.

Todėl, kuomet Rusijos 
, kuri buvo dinastiška 
;'ka, tapo nuversta per

Lenkijos ridsijsaftijai ir kurie šią
dien nėra-Vokietijos nubežiuose, 
—■ o Lenkų viešpatija be jūrių 
fronto ekoimmišikai (priklausytų 
nuo malonės jviešpatijos, kuri lai
kys ne tik Vancigą ir Karaliau
čių, 
Bet 
m i o

Lietuya, ‘be didelio sausže-

butų vien tik menka valstija, ku
rios esybe priklausytų nuo Vo4 
Ikietijos, nes ji [Vokietija] iiržkirs-

A ■

. j* t

vicny- 
ir val-
Re vo daliai.

DEL VISUOTINIO SEIMO.
Gal but, kad Visuotinas Ame

rikos lietuvių seimas, kurio taip 
karštai reikalauja nekuriose vieto
se, ir neįvyko taip gerai. Iš tu-

ISTORIJA ATSIKARTOJA.
Lenino-Tro’ckio režimas, kaip 

matyti iš visko, mano atkartoti

anarchiją, kuri vis dar didina 
trupinimąsi, tai neasimiliuotos 
| nesurusintos | Rusijos dalįs tuo-

lų pusių dar girdėti stiprus tam ne- (Rusijoj tuos pačius 
pritarimas, o kaip kur apsireiš- buvo laike 
kia ir organizuotas pasipriešini- jos,kuomet 

kaip lapai

Francuziškos Revoliuci- . ei 
žmonių galvos krito . 
nuo medžiu, rudeniui'

.vienybės, vieton-
,noviškos vienvbes,

mas.
Vienok prieš idėją sušaukimo 'užėjus, 

visuotino seimo, turbut, bus sun-
Vu atsilaikyti, nes kas kart vis ją už savo pečių,viešai

Trockis, tiprią gau- 
1 pasigyrė, 

stipresni jo reikalavimai pasirodo"* grąsindamas, kad už mėnesio-ki- 
kas kart vis daugiaus programan'to bus pastatytos giljotinos ka- 
statoma tokių reikalavimų, kurių poj imu i galvų, jeigu Rusija ne- 

t kalbėjimas ir užganėdinimas nusitenkąs prieš Lenino-Trockio 
saukia balsu, siekiančiu padangių, režimą.. Tas ypatingai taikoma ( 

Apie tai liudija kad ir <telpan- prie kadetų partijos lyderių, kū
čios šiame nūmenyje rezoliucijos, rie jau kirmija tvirtovės kalėji- 
išneštos Philadelphijos lietuvių. .1

Dalykai iki šiolei jau tiek pa-i

rusišIkai-Roma- 
buvusios pra

t'd nliandija, I 
, tu va, Ukrajina — š 
tautiškieji j u d ė j i m a i.

jų bus ir daugiau, bet šiuo

pirmi

Vokietija gelbsti Rusijos išsi- 
dalinimui.

tų pirmiausia padalinta sulyg 
bredriko Didžiojo sumanymo ir 
vadovavimo ir kad Prūsija buvo 
partneriu kiekviename sekančia
me Lenkijos padalinime. At
siminkite, kad šiądien Vokietija 
— tai yra Prūsija — laiko ke
turis milijonus 'lenkų vergijoj 
daug labiau nepakenčiamoj negu 
E1 z a s o - Lo t a r i n g i j o s gy v c n t o j a i, 
tai tuom galėsit suprasti, kiek 
atvirumo yra šitam naujam Vo
kietijos užtarime kaslink lenku
tautos

viršminėto,
nuo sena

—Weed in Philadelphia Ledfler.

muose.
Leninas 

aiškėjo, kad galima padaryti se- sau, kad 
kantį išvedimą ir nesibijant tame Dantonais 
suklysti: giljotinomis

(Visuotino seimo ir kokios nors mėgino palaikyti.
tarp-sriovinės sutarties reikalauja' Vertėtų jiems, vienok, nepamir- 
visuomene — žmonės; gi opozici- šti, kad kaip Dantenas, taip ir Ro- 

((pasipriešinimas) -tam yra, gali- bespierre, abudu nuo tos pačios 
>. sakyti, vien laikraštinė. gilijotinos ir patįs galą gavo. Ta
Turi nuomonė pasirodys stiprės- pati istorija gali atsikartoti pana-
— tą ateitis parodys. Betgi šiai ir su pp. Leninu ir 'I rockiu.

ir Trockis išsivaizdinai .. 1 jie yra f rančų z iškaiš .
ir Rcbespierais, kurie

savo baisia valdžią

Lenkai Laužo Frontą
įsuose dideliuose Ame- 
uose ir didžiausiuose 

Beraščiuose pasirodė 
’tuotas” straipsnis— 

ais, kitur kitokiais 
c visur redakcijos

i ‘ “
4 reikalinga”.

Šio straipsnio autorium yra 
Frank H. Simonds, vienas iš 
pagarsėjusių ir gabiausių Ame
rikos kariškų kritikų, su kurio 
vardu ir musų laikraščio skai
tytojai jau yra pusėtinai susipa
žinę, nes nuo pat karės pradžios 
ne sykį jau apie jį esame mi
nėję ir jo straipsnius padavineję.

Šiuo sykiu jis savo straipsniu 
užduoda milžinišką smūgį Lie
tuvių tautiniems troškimams, •iš
reikšdamas nuomonę, kad Lietu
va privalo priklausyti Lenkijai.

Žemiaus paduodame šio strai
psnio svarbiausių dalių vertimą, 
kaip jis tilpo New York Tri
būne (Kituose laikraščiuose 
jis tilpo truputį sutrumpini toj 
formoj). Paduodame jį todėl, 
kad parodyti lietuviams, koks 
didelis pavojus lietuvių tautai 
gręsia nuo milžiniškos propa
gandos, kokią lenkai visose ša
lyse varo už Lietuvos užgrie
bimą.

syme, negu kad buy o po Na-

Vokietijos platinimąsi.

Tas reiškia dar daugiau. Ačiū O '

Geri aus už visą 
ok ietys stipria to,

ki ii v on 
viešpa-

'rinkinys tautų, sujungtų 
per valdišką mašiną ir 
tąujančią dinastiją, [cari 
myną |. Dabar, kada mašina ta
po sugriauta ir dinastija į ra
šaliniu per revoliuciją, \'okictija 
rengiasi prie tinkamos politikos, 

priešai neturi nei po- 
supratimo apie da-

jau rius, kuris tokiu 'budu apibriežė 
savo kliasos atsinešimą prie vi- 

iulį suomenes: “Duok žmonėms įsta- 
dja tymus, kurių jie nori, bet pada- 
tvo ryk juos | įstatymus | nekonsti- 

t'U'cijiniais”. Vokiškoji politika 
dabar sumanė apdovanoti tūlo
mis palaimomis lenkų tautą Ru
sijoj, bet apdovanoti tokiu budu, 
kad iš to nebus lenkams naudos 
ii kuries prives prie Vokietijos

kuomet jos 
litikos nei 
lykų stovį,

paremti.
to-

ma-
iš-

jos

sėtinai

| sutrupčjimo žingsnius; kad 
Irąsinti keletą elementų, ku-

: neprigulmybes išga-
bet dalinime ir per

tam laipsniui pa-

rie 5
ne 
vinie, 
dalinime
kol Rytai 

irhaudojimusi žemlapių, kuris tau- atskirtų tautu, 
us maž-daug to- kiai buvo pridedamas pjį^'rtKTiio'

Didelė ir ^frpfi^Eenikija straipsnių, AiPlcrik^s visuomene

viena kitai prie
šingų, apsėstų per anarchiją ir 
in e//i 1 i n č i ų p a s i p r i e š i n t i ' Volcte - 
tijos užgriebimams — ar tie 
užgriebimai butų ramiu bud’f

yra viena tauta, galinti privesti 
prie vienybės ir. kuri turi savyje 
kultūrišką ir politišką gabumą 
sutvėrimui stiprios ir -suvienytas 
viešpatijos, tai vokiška politika 
remiasi ant pasiryžimo, kad ši-

Ida Mittleeuropa [Taip Vo
kiečiai vadina vidurinę dalį Eu
ropos, iš kurios jie tikisi sutver
ti milžinišką imperiją ir į kurią 
turėtų įeiti Vokietija, Austro- 
Vengrija ir Balkanų pus-salis). 
Męs pradedame šiek tiek suprasti 
tą pavojų pasaulio laisvei, jeigu 
Vokietija galės platintis perpen-
di-kuliariškai, kalbant sulyg žem- tos tautos neprileisti prie vieny- 
lapio [t. y. žemyn, į pietus] ; bes atsiekimo. 
jeigu ji išplatins savo viešpa
tavimą nuo Hamburgo iki Basra, 
inuo Šiaurių jūrių iki Persų įlan
kos.

“Bet iki šiolei dar nebuvo tin
kamo pamokinimo apie tai, ką 

Vokietijos pla-

Vokietijos pla-

neturi
gyl ir

viena

neprigulmybės, -i
reikalingų organų
jis sutverus, vėliaus su-

( po' kitos.*** Lyginai
**4 i t 4 • • a a a

tautas . 
matymui 
rimą u 
bus 
ja] 
jas

.n?galima
tj; T.'

Flemingą 
giminingas 
liškių per- 

tokį persky- 
pa daryti, tai 

;ijai, o ji ĮVokieti-

Flcni?n|?) , ar *Valiono, šu
to kaip jai reikės, prijungti

visą

Nauja Lietuva.

---------------- ----- ------------------ KAS PAGAUS TĄ MESKzy.
Iš vienos pusės vokiečiai papylė ruskai bolševikų meškai užnu edinto medaus; iš kitos pusės 
talkininkai pastate Rusijai plikus slastus, aštriai ją kritikuo darni, 

pradeda laižyti vokišką medų. .
kad meška

kurį Vokietija suteiktų už tinka
mą atlyginimą.

nu Į, o vokiškas kontroliavimas joj.
Baltiko iuritt išsinlatintu beveik bolševikų išrokavimus.

Na. o kaip apie Lenkiją? Tai 
butų viešpatija, susidedanti iš ru
siškos Lenkijos su (langiaus negu 
dvylika milijonų gyventojų, prie 
kurios galima butų pridėti dalį

kiu budn susidarytų viešpatija 
beveik tokio pat didumo, kaip 
Lietuva, bet su arti penkiolika 
milijonų gyventojų. Bet šita 
viešpatija butų tiesiog pridėta 
prie Austrijos ir sujungta su Ga
licija, -kimoj gyvena apie penki

Lietuva esą turi būti prie 
Lenkijos.

Dabargi, prieš tokį [vokiečiu] 
programą nėra atsiginimo Rusi- 

Lietuviai ir lenkai neįeina į 
*** Iš ki

ltos pusės yra aišku, kad jeigu* 
talkininkai neturės pliano užkirti
mui kelio vokiškam programui, tai 
Europiškoj šeimynoj vėl bus nau
jas “Ligonis” [kaip kad Turkas 
buvo] ir bus nauja eilė Europiškų 
karių, gemančių iš Vokietijos noro 
apvaldyti visas minėtas žemes.

Todėl, kaip man išrodo, pasilie
ka Aik vienos rūšies plianas —. bū
tent tas, kurio micriu yra įsteigi
mas tikros Lenkų viešpatijos, —

vainiku, nėra
Lenkai gei-

Angliškai kalbančio pasaulio 
— rašo Mr. Simonds — 

neapsipažinusL su pa
rtinėj ir Piet-rytinčj 
kad nekurie iš didžiau- 

klausimų, kįlančių 
gaisro, pasilieka 

Suvienytoms Val- 
ir Didžiajai* Britanijai, 

supratimo kaip tik pri- 
užtemdinimo reikš- 
turi vokiečių taikos 

, išreikšti per.Vokie-

publika - 
yra taip 
dėjimu 
Europoj,

iš pasaulinio 
mažos svarbos 
st i jom s ir D

mes, kurią turi vokic 
pasiulijimai, išreikšti ] 
tijos kanclerį.

CMę$\ tikimės” 
ling [Vokietijos <nauj 
ris) — kad Lietuviu 
tautoms užkariautuos 
distriktuose bus leista 
apie savo locnos vald 
ir sekti savo locnus 
idealus”.

— tarė Hart- 
tnaujas kancle- 

ir Lenkų 
Rusijos 

bus leista nuspręsti 
locnos valdžios formą 

savo locnus kulturinius

pasauliui reikš 
tinimąsi šonu 
Rusijos pusėn].

Betgi, šoninis
tinimąsi priklauso nuo tūlų pama
tinių faktų. Per visą šimtmetį 
Europa arba kariavo, arba sto
vėjo ant karės kranto iš prie
žasties klausimų, gimusių iš lė
to, bet neišvengtino Turkų tva
no atslūgimo. Viena po kitos 
Osmanų imperijos dalįs, užka
riautos, kuomet Turkas ėjo pir
myn, dabar atsimetė nuo Stil- 
tano. Ir kiekviena provincija 
kuri tokiu
Europinio ginčo 
lenktynių priežastim, pakol 
sulaukėm paskutinio atslūgimo, 
pagimdyto per Balkanų karę 1912 
metuose ir paskui kurią sekė 
pasaulinis ir dar dabar tebe
einantis gaisras.

O šita tauta, žinoma, yra len
kai. Dvidešimts su viršum mi
lijonų lenkų, gyvenančių Rusi
jos, Vokietijos ir Aaustrijos plo
tuose aplink upę Vislą, sujun
gti su keliais milijonais lietu
vių Lenkijos karalystėj, ir ke
letu tautų, anuomet pilnai ar 
lišdalies taipjgi gyveni Uisių Įpir- 
miaus buvusiose. I.cnkiškose že
mėse, galėtų 'lengvai sudaryti 
Lenkišką karaliją ar respubliką
taip didelę 'kaip Italija ar Prūsija 
ir užkirstų kelią vokiškam šo
niniam ibesiplėtojimui [t. y. be- 
siplatinimui Vokietijos į Ry-

y 

būda atsimetė, buvo 
ir tarptautinių 

t nc-

šitokia 
[lenkiškai viešpatija išsivystytų, 
tai ji neužginčinamai pritrauktų 
prie savęs Vokietijos lenkus ir 
tokiu budu grasintų sugadinti 
visų šimtmečių voki šiką darbą 
išilgai rytinio rubežiaus.

Dar daugiau.

Sulyginimas Rusijos su Turkija.
“Dabar įsivaizdinkite, kad toks 

pats skaldymąsi įvyks Rusijos 
imperijoj, su jos neišpasakytais 
plotais, su jos milžiniškais tur
tais, o iš to bus aišku, kad 
siškasai “klausimas” gali
ateityje begaliniai labjatts pavo
jingas, negu gad Turkiškasai 
“klausimas” buvo praeityj; kad 
jis iki pabaigos Dvidešimtojo 
amžiaus gali užimti vietą seno

Ru-

Belgijos pavyzdis yra verta 
pastebėjimo parallelė, įneš šis- 
tis senobinio užvydėjimo yra tarp 
Lietuvio ir Lenko, kurie tau
tiškuoju ir kalbos žvilgsniu yra 
artimesni giminės diegu Flemin- 
gas nuo Valiomr, bet turi seno
viškus piktumus ir naujagadi-nius 
lenktyniavimus. Jeigu1 Vokieti-

atskiras viešpatijas, abidvi galų- 
gale pasiliks jos vasalais ir jos 
aukomis. O jos politika yra 
ta pati politika, keikią vedė Ru
sija su Austrija laike paskutinio 
šimtmečio Balkanuose: abidvi 
[šios viešpatijos | stengėsi lai
kyti Balkanų viešpatijas silpnas 
ir išsi'skirščiusias dėlei bendrų 
pavydumų, idant visos su laiku 
galėtų joms patekti. Rusų elgi
mąsi su Bulgarija ir Austrijos 
elgimąsi su Serbija abudu 
yra paremti ant tos pačios dok
trinos.

Tiek kaslink Vokietijos politi
kos. Dabar pažiūrėkim, ką Vo
kietijos pasiulijimas reiškia.*** 
Visų pirmiausiai jis reiškia su
tvėrimą nedidelės viešpatijos prie 
seno RusišlkaišVokiško rubežiaus 
į šiauriu$u nuo Nemuno, į kurią

lenkai iš Vokietijos, .kaip ir 
lenkai iš Austrijos ir Rusijos; 
lenkų viešpatijos, prie kurios bu
tų prijungta Lietuva su pagelba 
kokio nors sutvarkymo, panašaus 

Austrijos ir 
Vengrijos, leidžiant prie pilnos vie
tinės ir kalbinės neprigulmybės,

milijonai lenkų ir apie keturi mi- fcaįp dabar yra 'tarp 
lijonai rusinu. Šitokiu budu len
kai, kurie užlaiko galybės ba
lansą Austrijoj, 1 
nuo politikos Austrijoj, vokiečių! 
kontrolė [Austrijoj] butų už- 

;tikrinta, o cechai —■ tai yra Cechi- 
Jjos ir Moravijos slavai — birtų 
bejiegiai prieš savo vokiškus po
nus.

butu prašalinti ^et lužtikrinant bendrą užrubežinę

kiaus šiame atvejyje negu kad 
sukelti antagonizmą tarp lenkų ir 
lietuvių. Tą jie stropiai darė už- 
rubežiuosc, bet ir tuomi nepasi- 
gančdindami, jie tą patį daro ir 

tčia, Amerikoj: ir .tūkstančiai iš 
tikimų amerikonų tapo <mc*:iais 
įtrauktų ir užėmė poziciją, kuri

[gelbsti kaizerio “skyrimui.”

Tcisvbė vra aiški. Lietuviai ii 
lenkai, nors aną sykį suvienyti po 
vienu
vienok ta pati tauta, 
džia, o nekurie net karštai trokšta 
atnaujinti uniją. Lietuviai jos ne
nori. Būdami skaitlium silpnes
ni, jie bijosi, kad jie butų užbal- 
suoti ir paversti į vasalystę (pa
vergimą). Ar šita baimė yra pa
matuota, ar ne, — jį ’ ....
ir su ja reik skaitytis, 
nori absolitiškos • nep- 
abiems šalims, arba, jei\ 
pasisektų, tai atskyros 
inq sąjungoje 
rališka - 
buotis su 

Isutikime ir 
met, kada jie 
atskira tauta, 
šytojai, kurie
krūvon su lenkais ir ran 
mina jiems sostinę Varša\

Ijv.

Ame*.
deda juos

Ir kas daugiau,—kad Austrija 
galėtų valdyti tokią viešpatiją, 
su arti 25 milijonais gyventojų, Į tikrą 
kurių trįs ketvirtos dalįs yra len-I.H1110 
kai, —■ tas yra neįtikėtinas da
lykas.*** Žodžiu, Vokietija lai
kinai pavestų Austrijai teritori
ją, kurios Austrija negalėtų iš
laikyti ir kurią Vokietija pagalios 
pati paimtų. Nes reik pripažin
ti, kad be liuoso priėjimo į jū
res, laisvas Lenkijos kūnas 

ištrukti iš ekonomines 
tai tautai, kuri Laiko 

visą jūrių frontą dilio P email 
[Latvijoj] net iki Šeinui.***

cą Vokietijos politika 
J i s u n ail'd o j a b oi š e v i k ų 
ji sunaudoja talkininkų 

mažų

politiką ir užtektiną jūrių frontą 
bei teritorialį plotą, kuris už
tikrintų ekonominę neprigulmybę. 
Vienam iš ateinančių straipsnių 
aš mėginsiu paduoti būdą šitam
Lenkijos atbudavojimui, apie kąr d uodą Vokietijai tikrą, nor 
jau tarp talkininkų kalbamą, bet 'rems, patarnavimą.
šiuom laiku aš noriu išaiškinti' Šis reikalas yra artima paralėR 

reikšmę Vokiškoje pasiuli-Į reikalui, kuris buvo išrištas Skan- 
rusams, —• pasiulijimo su-jdinavijoj. Pakol Švedija ir Kor
du fragmentu [dalis], apde- vegija buvo surištos krūvon, silp

koruotų vardais Lietuvos ir Lenki
jos, bet kurie nepajiegtų gyvuoti, 
kaipo viešpatijos.***

Prieš tokį pavojų [prieš plati
nimąsi Vokietijos į rytus] Lenki
ja, kaip matosi, gali būti vienatinė 
siena, o kad ji galėtų būti ta sie
na, tai ji privalo būti atnaujinta 
tuose rubežiuose, kuriuose ji buvo 
18-me šimtmetyje; ji privalo būti 
viešpatija turinti su viršum 20 
milijonų lenkų, dabar išskirstytų 
po trimis vėliavomis, ir turi taip-

bmito stovyje. Dešimts metų at
gal unija tapo suardyta, ir šią
dien Norvegija yra net perdaug 
draugiška su Švedijos valdžia — 
dėl savo locnos gerovės.

Ir neprivalo būti jokios baimės, 
kad lietuviai palinktų prie Vokie
tijos. Niekur kitur nėra tokios 
vietos, kur prusiškumas butų la
ikaus neapkenčiamas negu t«r* 
lietuvių ir latvių kaimiečiu 
kiškieji aficierai vadova

gi apimti kitas tautas, giminingos ka armija, kuri nuslop 
rasės, kurios seniau s prie Lenki- sėkmingą revoliuciją 19c 

se šiame apskrityje ir 
reikalą su tokiu pat žv< 
kokį jie parode Belgijoj,

reiškia, 
formulą; 
programą mažų tautų pal mosa
vimui ; bet ištiktųjų ji rengiasi 
išdalinti tautas ant rytinio Vo
kietijos rubežiaus, kad jos nega
lėtų atsiekti nacionales vieny
bes ir tokiu būdu negalėtų iš
trukti iš Vokietijos apvaldymo 
ateityje, kuomet Vokietija bus 
prie to prisiruošusi.

Tuom tarpu Austrija, kuri jau 
yra greičiaus šešeilis negu fak
tas, turi būti pavartota kaipo prie
danga ir po to bus naujas Len
kijos išdąlinimas, o 'Austrijos 
lenkai, šiądien politiškai galingi, 
turės būti išmesti, kad Hapsbur- 
go Imperijos (Austrijos) vokie
čiai galėtų atgriebti kontrolę 
šiaurinės Austrijos pusės. Vė-

jos priklausė.

LIETUVOS APGINIMUI.
Mažai, labai mažai yra ameri

konišku laikraščių, kurie turi šiokį- I ...■tokį aiškų supratimą apie Lietuvą 
ir jos reikalavimus. Dar mažiau 
yra laikraščių, kurie Lietuvos in
teresus gintų, ar užtartų. Bet vis
gi yra bent vienas Amerikos laik
raštis, kuris netik nuodugniai Lie-ltapo pastatytas pasakyti

pą laiką, laike Von M 
pirmyneigos į rytus 19 
ir kiek vėliaus, Lietuvi 
džialiežiuviauta, su tikslu 
panaudoti kaipo lazdą <pi 
kus, ir kaizerio jauniausi

Baltiko Juriųn iš vakarų pusės, 
o iš rytų puses iki Petrogrado-

Lietuva, sako, irgi negalėtų 
gyvuoti.

“ 1 aip dalykams stovint, gali
ma suprasti prasmę pirmo Vo
kietijos taikos pasiulijifno Rusi
jai. Vokietija yra prisirengusi 
padaryti taiką su ru 
bolševikų formų los “ 
bimų 
temis 
Rusų 
leista 
valdžios formą, sulyg

galios pietiniu^ rubežiuin gal ga
lėtų but idi Upė u Nemunas.

Tas reikštų, kad [Lietuvos 
viešpatįjon] teitų rusiškos guber
nijos: Kdršcto Kauno, Vilniaus, 

'latvių) ir bent da- 
o Suvalkų guberni-

lietuvišką prakalbą turgr 
ciuje Vilniuje. Bet žmon 
siliepė; tuomet įgimtam 
kam žvėriškumui nusibodę 
tis civilizuoja slaptai 
namas Varšavoje lapelis 
tam atgal papasakojo, kai; 
vai tais laikais ėjosi:

šalis yra padalinta į m 
Vriktir kuriu trisdešimts 
linkėj . 
n/ėti iš v 
kiu bud 
nium, k 
vos cen'

Medži 
parduot 
1876 m

tuvą pažįsta, bet ir visuomet drau
giškai lietuvių laikraščius užtaria.

Tasai laikraštis — tai C h i c a- 
go Daily Journal. Gruo
džio 14 d. š. m. jis, tarsi atsaky
mai! į Frank Simondso straipsnį, 
įdėjo sekantį redakcijinį straipsnį:

Li f Ii atidi jos
ir atlyginimų,” bet su tu- 
išlygomis. Lenkijai — t. y.
Lenkijai, — privalo butj 
plačiai nutarti apie savo 

jos locnų 
i jų. Lyginai privalo būti

tas leista ir Lietuvai. Bet jeigu 
Lietuvis bus atskirtas nuo Lenko, 
tai tuomet merą progos išsivys
tymui tikros Lenkijos, nes dėtu

Šita nauja Lietuvą turėtų plo
tą apie 60,000 ketvirtainių mylių 
[apie 135,00d 
tų] su apit 
n ai s gyvent 
(?) negu . 
tuviai ir 
jonas ler

Ikoks yra turinys praneši- 
apgaubto nieku nereiškian- 

frazėmis. Dabar pažiurė- 
ir ką tas rci- 
Mažų-mažiau- Rytų klausimo.

rbesnę Ir kaip sykis tokia o-nl;
^sutai- t šiądien stovi prieš -

mo, apgaubto 
čiomis frazėmi 
kim, ką tas r< 
&ia pasauliu

8

vers- 
septyniais milijo-

i, iš torių mažiaus 
milijonai butų., lie

jau (?) negu ftiili- 
Taigi tai 'butų vieš-

na per tautą, kuri 
x\pti be protekturato.

LIETUVOS REIKALE.
“Vienu iš tvirtai nustatytų prū

siškos propagandos principų yra 
sėti nesusipratimus tarp tautų, ku-

Vokietijos vokiečiams patiks — 
tais laikais, kuomet Austrijos vo
kiečiai paseks bavarų ir saksenų 
pavyzdį,prisidėdami prie Hohen-’rios turėtų suvienytomis spėkomis' 
zollennų Imperijos [prie Vokie- priešintis kaizerizmui. Niekur ki-

1 ’ 7 tur kaizerio agentai nedirbo sun-
zoltennų Imperijos [prie Vokie- priešintis kaizerizmui.



- Tip';®
■ana

t

etvlrtadalio iki puse1 
>ų vertės,' o tankiai 

neduodama už rekviza 
kais 
sus pava-

kai-cijas. Pastaraisiais 
m iečiai turėjo atiduoti 
garintas kviečius ir dabar jie pa
siliko be sėklą reikalingų sekančiai 
sėjai.... Pagalvinės taksostapo už
dėtos ant visų gyventojų tarp 15 
ir 60 metų amžiaus.... Būriais de
portuojama žmonės į priverstinus 
darbus [Vokietijoj]....

Ne, lietuviai nemyli kaizerio ir 
niekados jo nemylės; bet kad jie 
galėtų suvartoti visą savo energiją 
'kovoje su kaizeriu, tai jų tautiš
kos organizacijos (troškimai) pri- 

__z:..4.: ’>

li Ispanijos kabinetas

skelbti naujus rinkimus.

nutarė

Pranešama, kad Vilios ka
reiviai užėmė miestus Jiminez ir 
Parral, Mcxikoj.

si prie valdžios su rezoliucijomis 
reikale maisto išdalinimo.

II Sutyg žinių iš bolševikų vy
riausių kvatierų, užginama prane
šimas, buk 
jus pabėgo

buvęs caras Nikalo- 
iš Tobolsk, Siberi-

kuri
Nauja valdžia,

džią Premiero Machado, nu
sprendė ištremti buvusį premie
rs iš Portugalijos iki išeis laikas, 
kuriam jisai buvo išrinktas.

Jaunas vagis. Policija suareš
tavo tūlą Joseph Brady, 17 metų 
amžiaus, manydami, kad jisai 
yra “dieninis vagis,” kuris perei
tais^ metais ant West Side yra 
apvogęs 50 namų, 

t
|| M'adeira sostinė Funchal 

tapo vokiško submarine subom
barduota. Keturiasdešimts 
paleista, kurie užmušė ir

.s pabėgo, kuomet

.s patrolinių laivelių.

PROTOKOLAS
ALTS. KETVIRTOJO SEIMO.

Seimas. Pi r

L Adžgaus- 
Pirmininkas 

už-

1191,7 m., Pulitzer Budinke atsi
darė IV-tasis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros 
mą posėdį atidarė 
pirmininkas gerb. 
kas, 10 vai. ryte,
paskyrė pradinio protokolo 
'rašymui raštininku J. O. Sirvydą 
ir mandatų priėmėjais M. Tru
ską ir Sagevičių. Įnešimų tvar
kytojai; V. Leščinskas ir S. E. 
Vitaitis.

Mandatus priiminėjant, pirmi- 
j ninkas keletą žodžių pabriežė 
j apie Sandaros tikslą ir viduri
nius Sandaros muotikius; taipgi 
nurodė,- kas šitam seimui pridera 
atlikti. Po jam kalbėjo J. O. 
Sirvydas, taipgi nurodydamas 

I svarbesnius seimo darbus.
Mandatų komisija perdavė de

legatų' sąrašą, palei kurį pasiro
dė esą delegatai pribuvę iš se
kančių kuopų:

ikp. Brooklyn, N. Y. 1) M. 
Stakėnas, 2) A. Dišmonas.

5 Ikp. Baltimore, Md., 3) J. 
Naruševičius.

7 kp., So. Boston,

10 kp., New Haven
J. Butkus, 6) Cvirka.

11 kp., Waterbury, 
J. Aidukonis.

15 kp., Bridgeport,

19 kp., Newark, N. 
Truska

Mass 4)

5)

Conn.

M.
Ambrazevičius,

27 kp., Pittston, Pa. 12) T. 
Paukštis.

Iš centro valdybos: pirm. 13) 
R. Adžgauskas, vicc-pirm., 14)

I. Rinkimas seimo vedėjų. Ren
ka slaptu balsavimu. Išrinkta:
— pirm. J. Ambrfaziejns, paigelb
— V. Leščinskas, I sekretorium 

Gtaitis. II se'kr. — J.
Laiškų skaitymo ko- 

V. Leščinskas ir- M. 
Presos komisija: V.

Ambraziejus, J. O. Sirvydas ir 
R. Adžgauskas. Rezoliucijų ko-

šūvių Sage vicin' 
sužei- misija — 

Sub- Stakėnas. 
tapo

Amsterdamo pranešama, 
'ančių gė- 
aus grudų

ni i si ja: P. Nork u 
ir V. Leščinskas.

vai.

aližiavimų iš
žios Hollandija 

pagarsėjus.

ant pietų.

Posėdis antras.

Viso inplaukė
Išmokėta . .. *..........

Lieka ............
Raportas priimtas vienbalsiai
XI. Raportas iždininko.

pribuvus iždininkui šeiniau 
prisiųstas raportas perskail 
ir vienbalsiai priimtas. T;
gęrb. M. Bučinskas, prašydamas, 
kad jį ant toliaus paliuosuotų 
nuo iždininko, atsiuntė 10

Slęyęiuą III,
Pr. i. PHini’tas originaliai.

] a) priimtas ■ šii pataisymu iš- 
. braukiant “plrinininkas užlaiko 
seitno protokolų knygą ir tų me- 

$įišo tŲ krivules” ... • .
t ot ! W priimtas “Originaliai.

c) priimtais s(i pataisymn 
_ . b ra ūkia n t žbd ži ti sAc“• i v . . •

. 'įlinkas susadkia'J’veikėiu susirin jo . . . . '
kimus ir juose pirmininkauja . /tas | ... v. . .

. . j .d) visai išbraukti.

posėdžio ir priimtas su pataisy
mu, kad raportą tariniosi su ka
talikų sriove protokolan įrašyti 
suredeguos pats delegatas, gerb. 

j P. Norkus.
III. Išduoda raportą seimo iš

rinkta komisija peržiūrėjimui cen-
is-

“kad pirmi-Į
’tro fin. sekr. ’ir'iždininko knygų. 
Iš raporto paaiškėjo, jdg mi
nėtos knygos vedamos tvarkiai ir 

' f i n an sų sto v i s s u ti nka 
knygose. Suma yra ta

XI. Pakviesta gerb. inž. Na-' 
ruševičius paaiškinti skirtumą 
tarpe Europos lietuvių Santaros 
ir bažnyčios partijų.

XII. Padaryta pertrauka 10 
minučių.

XIII. Rinkimas centro valdy
boj. Renkama slaptu balsavimu.

A) Nominuojama Ikandidatai 
ant prezidento. Kadangi visi no-J 

kandidatai atsisakėabiejose ’minuotieji

-------—..... .

c) Geistini, Icorni 
sistengty organo ftgijkno 
simą išrišti iH Nauju

d) Jeigu pasirodytų gali 
įsigyti kurj nors iš dabar | 
čių tautininkų griovas laike 
tai komisija, kartu su ce 
valdyba, .apdirbę tą klaus 
smulkmeniškai, kiek reikėtų 
keti nariams mėnesinių duok 
palaikymui organo, ir kt., pali 
visų narių nubalsavimui.

XII. Raportas Vice-Pirm, 
portą išdavė žodžiu pats 
pirm, 
priimtas

J. Ambraziejus.
vienbalsiai.

dėtas ant toliaus.
XIV. Kontroles

dol.

>ejams nepri- 
neigi raporto 
raportas

Komisijai 
pribuvus seiman, nei raporto 
pridavus raštiškai, jų raportas 
atidėtas ant toliaus.

XV. Raportas Apšvietos- ko- 
išdavė žodžiu

| Trįs tūkstančiai jūreivių, iš, 
ų dalių Argentinos, tapo su- 
dilizuoti Buenos Aires mieste, 
iciališkai pranešama, buk šitas 

ugsnis paimtas apsisaugojimui 
prieš generalį streikų, kuris yra 
šaukiamas sausio I d. 1918 m.

po pietų. A. L. T. Sandaros 
pirm. gerb. R. Adžgauskas atida
ręs antrą posėdį, užkvietė nau
jai išrinktus seimo vedėjus užim
ti vietas.

I. Prezidiumas užima savo

|| Vokiškas Leit. Boelime, 
vienas iš pasekmingiausių avia
torių tapo užmuštas vakariniame 
fronte. Jis tapo užmuštas dieną to seimo. 
prieš gavimą “Order of Pour la 
Meri te.”

II. Priimta mandatas 12 kp., 
Lawrence, Mass., delegatas 16) 
J. Sekevičius.

III. Pirmsėdis paskiria mar
šalką J. Butkų.

IV. Skaitoma protokolas perci-

V. Beskaitant protokolą, atėjo 
gerb. p. Norkus iš Tarybų susirin- 

’ kimo, ir pranešęs apie tarimo- 
Į| Žmonių atstovų butas N^bo-|sį pasekmes, prašė seimo nurody- 

je išnešė rezoliuciją, kurioje ap- lnųt kokiomis teisėmis bei išly- 
skelbiama karė prieš Austro-Ven
griją. Šis žingsnas paimtas po 
skaitymui laiško Prezidento Me-

1, kuris patarė taip daryti.

gomis butų galima susitarti.

anados rinkimuose vediniui 
lies reikalų penkiems metams, 
o išrinktas Sir Robert Borden, 
ontstų atstovas.

inktas Borden yra karės ša- 
as, tokiu budu žmonės, jį 

mi, pritarė karei. Balsa- 
e dalyvavo ir kareiviai, 
ji Europoje, mūšio lauke.

gyvenantieji Chicago j c,
Yorke ir kitur.

š Buenos Aires, Argentinos 
-ša, kad von Luxburg, kuris 
rsėjo intrigų daryme, yra tin

ęs proto.

Sulyg vakiško laikraščio 
•wearts, Vokietijoje yra sto- 
anglių. Padėjimas yra bai- 
o ypatingai neturtingų žmo- 
apgyventuose distrik tuose, 

nes stovi per ištisas vala’n-

namo, ne- 
r kenčia bai-

šiai nutarta eiti vienyben su ka- 
talikais-klerikalais tiktai kaipo 
lygus sa lygiais, o ne kitokiomis 
....išlygomis.

VI. Priimta mandatas nuo 30 
kp.. New York, N. Y., delegatai

Ra-

se-

Ramanauskas, 19) V. Dau'kšys.
VII. Skaitoma pereito seimo 

protokolas toliaus. Perskaičius, 
protokolas priimta vienbalsiai.

VIII. Raportas A. L. T. San
daros pirmininko. Raportą skaito 
pats pirm. R. Adžgauskas. 
portas priimtas vienbalsiai.

IX. Raportas susi nešimų
kretoriaus. Kadangi susiu, rast. 
Seiman nepribuvo,’ tat jo prisių
stą raportą perskaičius, priimta.

X. Raportas finansų raštinin
ko. Raportą skaito pats f in. ra- 
štin. J. O. Sirvydas. Iš raporto 
paaiškėjo, jog Sandaroj yra jau 
46 kuopos. Finansinė apyskaita 
yra sekanti:
Implaukė:

Mėnesinių mokesčių
Už knyg. “Liet. Laisvė” 31.00 

p. Karužos — 40.00 
pereitų metų 141.91

- $300.00

tapo aprinktas aklamacijos budtl..
B) Ant Vice-prczidcnto nomi

nuota V. Ambrazevičius, R. Adž- 
gauskas ir M. Stakėnas. Didžiu
ma balsų išrinkta V. Ambraze
vičius. ir

C) Nominuojama kandidatai 
ant susinėsimų sekretoriaus. Ka
dangi visi nominuotieji kandida
tai atsisakė, apart R. Adžgaus- 
ko, tat pastarasis išrinkta akla
macijos budu.

D) Nomina virs kandidatus ant 
fin. sekretoriaus, visiems nomi
nuotiems atsisakius, apart J. Sa- 
gcvičiaus, kuris irgi tapo aprink
tas aklamacijos budu.

E) Ant Iždininko nominaciją 
priėmė J. Ambraziejus ir J. Ka
zakevičius. Didžiuma balsų iš
rinkta J. Ambraziejus.

XIV. Atstovus į A: L: Tauti
nę Taryba ant toliaus išrinkta

pirkti nuosavą organą, tai. 
met augščiau minėtoji komisija^ 
kartu su centro Valdyba dar® 
legates sutartis varde A. JL’W 
Sandaros su laikraščio

f) Iki išsiris nuosavo orga^įįg 
klausimas, centro valdyba tUtil 
paprašyti dabar tarnaujančiu saftK, 
darai laikraščių ir kitų taurinkdciO 
sriovės laikraščių, įiatarnauti į® 
organus ir toliaus.

VII. Skaityta laiškai su 
šimais-patarimais nuo gerb. 
Šnuolio iš Detroit, Mieli., ir nti^ 
21 kp. iš Rochester, N. Y. KO 
dangi tie laiškai lytisi literatu^ 
ros leidinio, tat tapo perduoti:1 
apšvietos komisijai.

VIII. Uždaryta, posėdis pi$į 
turns 1 vai. po pietų, nutariant 
susirinkti 2:30 vai.

Posėdis Šeštas.
Šeštą posėdi atidarė seimo pif^’ 

msėdis J. Ambraziejus 2:30 
po pietų. į

I. De legatų va rdošauk i s. ; .-Sia^
posėdin nepribuvo sekanti dele^ 
gatai: M. Stakėnas, S. Cviiic^ 
ir V, Dauknys. _ -

II. Skaityta protokolas perei
to posėdžio ir vienbalsiai 
tas.

III. Ingaliota centro
užbaigti sutartis su *7 
spaustuve išleidime 
“Kas ________

redaktorius, tvarkym4 
ificialių raštų, iki ne 
savo organo klaus 
toriumi išrinkta g

V. Išrinkta g 
das suredagiiot’ 
konstitucijos p

VI. Nutart 
kautiems virš

a) Prežid rtui $25.00.
b) Susiu, sekretoriui $25.00,
c) Fin. sekretoriui $50.00.
d) Redaktoriui už tvarkymų 

Sandaros raštų po $1.00 j są- 
vaitę.

VII. Nutarta išmokėti sekate 
čios bilos: a) “Vien. Liet.” ad
ministracijai $2.00 už krasos žen
klelius siuntinėjant oficialių sau 
daros raštų korektas per ištisus 
metus.

b) J. O. Sirvydui $100.00 alga * 
už sekretoriavimą ir tvarkyrmą 
Sandaros oficialių raštų. -į

VIII. Nutarta pasiųsti prer.J 
Wilsonui rezoliuciją Lietuvos lai-f 
svės reikaluose. Rezoliuciją pa*< / 
gaminti išrinkta J. O. Sirvydą^/;S,<M 
Dr. Bacevičius ir V. F. Jaukams^ 
kas.

IX.

Ra pp r t a s p r i i m t a s.
•konstituci-1 v’ Nutarta, kad narių moikes- 

kurios ceiltrc vedami kiekvic- 
uio atskyrai, taip kad bi: 
m a sužinoti, kuris narys 
yra mokėjęs. (indėti į 
mą).

VI. Skaitoma toliaus 
tucijos projektas.

ALTS, kuopų sąstatas.
ir

'originaliai.
j. priimtas su pataisymu, 

toj “išeinančios iš A. L. T. 
daros programos ir

’jos” turi but: “pareigos 
'remiasi A. L. T. Sandaros pro
gramos ir konstitucijos.”

Pr. 2. priimtas originaliai.
IV Suteikta ( sprendžiamasis 

. ‘balsas įnešimo Tvarkymo Komi- ati- .. 4 Jsijos nariui geijb P. Norkui.
V. Svarstoma konstitucijos 

projektas toliaus.
Skyriaus trečio paragr. ir sub. 

par. iki f) priimti originaliai.
g) priimtas su pataisymu iš

braukiant žodžius, kad susirin. 
seki et. “raštininkauja veikėjų 
konferencijose”.

i) budėtas n!aiuj<u> sekantis sub. 
par. “Užlaiko A. L. T. Sandaros

ne-
nc-

progra

konst i-

paragrafai priimti

Su teikiama

išti-

sprendžiama-

misijos.
komisijos nariai J. Sekėvičlus ir 
R. Karuža. Išklausius, raportas 
priimtas vienbalsiai.

XVI. Teismo komisijos rapor
tas irgi atidėtas ant toliaus, nes 
komisija pati Seiman nepribuvo, 
nei raporto nepridavė.

XVII. Priimta mandatas nuo 
4-tos kuop.. Philadelphia, Pa. de
legatas 20) R. Karuža.

XVIIT. Išrinkta komisija San
daros fin. sekr. ir iždininko kny
gų peržiūrėjimui. Komisijon įlie
jo: J. Sekcvičiu's, M. Stakėnas 
ir I. Sagevičius.

Pr. 4. priimtas su pataisymu, 
I ten Ikur kalbama smulkmeniš
kai kokius spausdinius fin. sekr. 
|užlaiko, tai vietoj tų visų smulk
menų tiuii būti indėta: “užlaiko 
visus A. L. T. Sandaros spaus- 
din i u s”.

Prg. 5. priimtas originaliai.
a) pataisytas sekančiai: “Viso-

itralis Iždininkas turi
XIX. Padaryta pertrauka 5 

minutoms.
XX. Skaitoma laiškai su lin

kėjimais ir pasveikinimais seimo.
Bos tono s a n d a r iečių, 
seimui kuogeriausių'apysk; 
pasidarbuoti i Samia- ’duoda

Taipgi kartu pri- jr į- p’

kurie linki 
pasisekimų 

ros gerovei.
siunčia $13.00 aukų L. N. Fondui.
Po $1.00 aukavo šie sandaric- 
čiai: Julius Baniulis, Juozas Ba
niulis, K. Jurgeliunas, K. Prata- 
pas, J. Kcrdiejus, V. Račkaus
kas, J. Palionis, K. Sirbikas, P. 
Bolys, J. P. Tuinila, J. M. Pe
čiulis, K. Vilaišis ir J. Draga- 

su linkėjimaisSIUS.

nuo Petro Jaro, kuris prisiunčia 
taipgi $1.00 aukų L. N. Fondui. 
Laiškai priimti su triukšmingu 
delnų plojimu.

XXI. Skaitoma kuopų įneši
mai su pažymėjimu, kurie bus 
svarstyta atskyrai, o kurie pri
klauso prie programo pataisymo.

XXII. Skaitoma Sandaros pro
gramo projektas ir kiekvienas pa
ragrafas atskirium priimama.

Skyrius I.
1) Priimta su patisymu, kad 

centro fin. sekretorius ir kny- 
giaus urėdai butų sujungti į 
ną, ir išbraukta iš centro 
dybos narių archivarijos ir 
tro organizatorius.

a) Priimtas be pataisymų.
b) Pamainytas sekančiai: 

vesta centro valdybos nuožilirai 
pasamdyti laikinai generalį orga
nizatorių ten, kur jis bus reika
lingas.

c) Priimtas su pataisymu iš
braukiant 
duoti jai 
praėjus”.

XXIII.
valandą vakare, nutariant susi
rinkti 9 vai. ryte sekančią dieną.

vie-

cen-

šiuos žodžius: “ir per- 
valdžią tuoj aus seimui

Posėdis Trečias.
Lapkričio 30 d., 1917

> Trečią posėdį atidarė
m.
seimo

I. Delegatų vardošaukis. Ši- 
tan posėdin nepribuvo sekanti 
delegatai; V. Ambrazcvičia, J. 
O. Sirvydas, V.' F. Jankauskas, 
A. Ramanauskas, O. Daukšis, 
R. Karuža.

II. Skaityta protokolas 
reito posėdžio ir priimtas su 
žu patiaiisymu.

III. Skaitoma konstitucijos
atskirai 
Priimta

svarstoma 
paragrafas.

pe-
ma-

pro-

parašais prezidento 
sekretoriaus.

(bilų) su 
ir finansų

b) priimtas su pataisymu; vie
toj “Iždininkas priduoda aiškią 

ą” turi būti: “Ižd. pri
sm u Ik m e n i šk ą a p y s k a i t ą

pirmo, sub. parag.

jiektas iir
kiekvienas
sekančiai:

Skyriaus
priimtas originaliai.

Pr. 2. Priimta® originaliai:
Skyrius II.

Priimtas visas originaliai.

1
sai be jokių pataisymų.

VII.
sai balsas gerb. J.
iš Pittston, Pa.

VIII. Skaitoma 
projektas toliaus.

Par. 3. priimtas originaliai.

Kuopų susirinkimai.
Visas šitas skyrius priimtas

konstitucijos

Originaliai.
Kuopų Pildomojo K-to Pareigos.

Visas skyrius priimtas origi
naliai.

XV. Vienbalsiai užgirta A. 
L. Tautinė Taryba, kaipo tauti
ninkų sriovės centras, veikimui 
tam tikiu politiškų dalykų.

c) priimtas su pataisymu, kad originaliai. 
Iždininko kauciją spręstų centro Į 
valdyba, o ne seimas.

Pr. 6. prijungtas prie fin. se
kretoriaus pareigų.

Pr. 7. prijungtas prie susinėsi
mų sekretoriaus pareigų.

Pr.
Pr.

naliai.

8. Visai išbrauktas. ’ 
9: Ištisai priimtas origi-

VI.
VII. Išdavė i raportą centro val

dybos narys, kuris priimtas vien
balsiai.

VIII. Skaitoma konstitucijos 
projektas toliaus.

Skyrius III paragr. 10 priim
tas su pataisymu sub. prg. b) at
likti arba patarti atlikt visokius 
legališlkus reikalus ir tt.

Prg. 11. priimtas išbraukiant 
“prezidentui paliepiant” ir iš
braukiant žodį “Knygius”.

Prg. 12 priimtas originaliai.
IX. Seimai bus laikomi rude

nyje. (iudėti programan).
X. Centro valdyba užima vie

tas nuo naujų metų, (indėti pro
graman).

XI. Centro valdybos nariai: 
Pirmininkas, Finansų sekreto
rius ir Iždininkas turi būti ši®s 
šalies piliečiai. (indėti progra-

Pertrauka 5 minutoms.

man).
XII. P. Noėkus, narys komisi

jos susitarimui veikti su kata
likų sriove arba A. L. Taryba, 
išdavė ‘raportą, iš kurio pasirodė, 
kad tautininkų sriove arba A. L. 
Tautinė Taryba susitarė bendrai

Komisijonierių Pareigos.
Par. 1 priimtas originaliai.
Par. 2. priimtas su pataisymu 

išbraukti visą užbaigą parag. 
kur prasideda “Ųž kuopos lite
ratūrą gautus pinigus ir tt.” 
sarga priimta originaliai.

Par. 3. priimtas originaliai.
Par. 4. priimtas su pataisymu 

išbraukti žodžius: “ir jiems už
sibaigus leidžia susirinkusiems 
apginčytąjį klausimą nubalsuoti.”

Par. 5 ir jo pasarga priimta

vakare, mintariant susirinkti 
vai. ryte sekančią djeną.

Posėdis Penktas.

9

pa-

Kuopų susirinkimų tvarka.
Par. 1
Par. 2 

braukiant
Par. 3

priimtas 
priimtas

originaliai.
originaliai,

priimtas 
išbraukiant pasargą.

Par. 4. priimtas su pataisymu 
išmetant žodžius: “ar baltas ir 
juodas bobutes, Pasarga priim
ta originaliai.

Par. 5. priimtas originaliai 
■visomis 5 pastabomis.

tPar 6. visas

originaliai

išbrauktas.

su

Narių pareigos.
pa-

sarga priimta originaliai.
Par. 6 išbrauktas, o 6 para

grafu pakeista sekanti pasarga.

Narių teises.
par. a) priimta

pakeista sekan
tu ary s turi gau-

Par. 1 ir sub. 
originaliai.

Sub. par. b) 
čiai: “kiekvienas
ti mokesčių knygelę, kaipo pa
liudijimą savų narystės A. L. T. 
Sandaros”.

Trečiųjų Teismas:
‘SULIPS SESI A Ep|illEJ({SJ

paliekant kuopų autonomijai su
rengti 
šiem s

pri-

trečiųjų teismą sulyg vi- 
žinomų taisyklių, ir sulyg 
norų.

Referendumas.
Šitas skyrius visas ištisai 

imtas originaliai.'
IX. Išduoda raportą gerb. Dr. 

Bacevičius kaipo centro narys ir 
kaipo atstovas į Am. Liet. Tauti- 

Iš raporto atstovy- 
Tautinėj Taryboj pa-

veikti su katalikų sriove, išgavi- nę Tarybą, 
me Lietuvos neprigulmybės. Tam bes A. L.
tikslui išrinkta-? įs iąbiejų Tarybų aiškėjo, kad gerb. Dr. Bacevičiui 
pasitarimų komitetas, po 3 nuo tiesiog negalima lankytis ant Ta- 

specialiu rybos susirinkimų, nes atoki vie- 
vykdins'ta gyvenimo sudaro tam tikras

nutarimus varde labiejų sriovių. klintis, todėl ir apie Tarybos 
Kiekviename atsitikime tas pasi- veikimą daug ką pasakyti negalė- 
tarimų komitetas^ sulyg abiejų jo. 
tarybų sutikim^, (įgalės pasiva- . / 
dinti Pildomuoju iKomitetu.
portas priimtąjį -.0

XIII. Uždarytai posėdis 1

kiekivenoS), kuris r su 
leidimu abiejų* ^Tarybų

Posėdis ketvirtas.

Ra-

val.

Ketvirtą posėtį atidarė pirmsė 
dis J. AmbraziJlus 2:30 po pie 
tų.

I. 'Delegatų 
<tan posėdin nepr 
legatai; J. Aidu 
nauskas ir V.

II. Skaityta p

Raportai priimti.
Atsilankius gerb. svečiams 

Naruševičiui ir kun. J. Ži
linskui, tapo suteikta jiems bal
sas prabilti į seimo delegatus. 
Abu genbz svečiai savo kalbose 
ragino Amerikos lietuvius siste
matizuoti visuotiną Amerikos lie
tuvių mezliavą Lietuvos reika
lams, nes anot gerb 'svečių, di
džiosios Lietuvos viltis reikalin
gų finansų gavime Lietuvai išdošaukis.

o sekanti de- grabo prikelti, yra amerikiečiuo-
Ą. Rama- -e lietiniuose. Abiejų gerb. sve-

Gruodžio 1 d., 1917 m.
Penktą posėdį atidarė seimo 

pirmsėdis J. Ambraziejus 10 vai. 
ryte.

I. Delegatų vardošaukis. Ši
tąjį posėdin nepribuvo sekanti de
legatai : M. Stakėnaš, S. Cvirka, 
J. O: Sirvydas, A. Ramanauskas 
ir V. Daukšys.

JI. Skaityta protokolas perei
to posėdžio ir priimtas su ma
žais pataisymais.

III. Skaityta telegramai; 1) 
nuo Lawrence *sandariečių su 
linkėjimais ir aps veik mimu Sei
mo, kuris tapo priimtas su gau
siais aplodismentais. 2) Nuo Chi- 
cagos veikėjų, kurie praneša, kad 
šis seimas nusiųstų delegaciją į 
Washingtoną Lietuvos laisvės 
reikalais. Telegramos priimta ir 
atidėta apsvarstymui prie 
tikrų reikalų.

IV. Paimta apsvarsymui 
kričių santikiai ir teisės.

tam

aps-

Apskričiai.

1. A. L. T: Sandaros kuopos 
dėleT pasekmiilgesnio veikimo ga
li jungtis į apskričius.

2. Apskričiai tvarkosi autono- 
nuskai, vienok jų veikimas turi 
būti A. L. T. Sandaros įstatų 
ir aSelnos ’’taktikos rybose.

3. Apskričiai aprūpinimui sa
vo vietinių reikalų, gali naudo
tis vienu A. L. T. Sandaros or
ganu, kuris jiems bu'tų paran- 
kiausis.

4. Apskričių suvažiavimų tie 
nutarimai, kurie palyti visą A. 
L. T. Sandarą, talpinami visuo
se A. L. T. Sandaros organuose.

5. Apskričių valdybos visi na
riai turi vieną patariamąjį bal
są centro valdyboje.

V. Išrinkta sekančios pasto- 
(vios komisijos:

a) Prograrto komisijon: J. 
j Strimaitis, K. J urgeliunas ir J.

b) Teismo komisijon: B. K 
Balutis, Dr. Zimontas ir Adv 
Bračiulis.

Račkauskas, V. F. Jankauskas ir 
P. Norkus.

d) Apšvietos komisijon: už- 
komisija būtent: 
Sekevičius ir K.

t v irti n t a senoji
R. Karuža, J.
S. Karpavičius.

VI. Organo 
a) Nutarta

klausimas.
vienbalsiai kad

San
darai nuosavus organas.

b) Išrinkta 'komisija iš V. 
Leščinsko, R. Karužos, J. Seke- 
vičiaus, P. Norkaus ir J. But
kaus, kurie pasiteiraus pas tau
rininkų sriovės
jus, ar nesutiktų kuris perleisti

laikraščių leidė- tas.

tiktų, tai kokiomis iš-)

Nutarta išrink

Apsvarsčius chicagiečt^

gacija į Washingt<Mią surikti (gįiiCTB 
Kodį ir pasidarbuoti Ltctuv<į|^| 
laisvės reikaluose. Delegatu 
rinkta gerb. V. F. Jankauskas. š

X. Vienbalsiai priimta sekau* dP 
ti rezoliucija visuotinojo seimu 
reikale:

“Męs'A. L. T. Sandaros 
seimo delegatai, atsižvelgdami į 
momento svarbumą, kuomet rl* 
šamas Lietuvos likimas, pritaria- k 
me visuotinojo seimo idėjų ir fijĮ^F 
žymime, kad tokis seimas jvykttf j^u 
pritariant kitoms sriovėms”

XI. Pavesta centro vai 
surengti “Tautišką Sfvaitę.\*4)gh 
kia sąvaitė kartu bus ir Tau® 
ka šventė.

XII. Pripažinta būtinu ir j 
nai užgirta mezliavos klauita 
Bet kadangi šis svarbus k&i 
mas galimas tik visoms ariovl 
išvieno dirbant gyvenitnaa 
kint, todėl nutarta paMįįtt^ 
tminkų atstovams, kad ĮM 
svarbų klausimą tuojans.į|p 
“Pasitarimų Taryfcopį 

daros seimas nutarta 
stone.

XIV. Skaityta šešto ftfjl 
protokolas ir

' ' '‘’i'XV. Seimo u^aiga» ^ 

ta 6-tas posėdis
Pirmsėdia

Sekantis J

V



Dedei

Mildos
Teatras

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE CHICAGOJE.

su re n 
Latviuose 
Komiteto darbo 
mezliav

kurį buvo 
su voki ti

pą sto- 
seniau

sekretoriui

SUSilaikiuS

WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

Komitetas . vėliau susirinkęs
JS pirmininkas, A. Smetona ir kun. J. Kukta vice pirmininkai 
Šilingas ir kun. P. Dogelis sekretoriai, J. Kymontas iždiniu

Bet jau buvo per-
Kas tuomet darėsi 

Pilni plentai, keliai, 
vaikai nebesuradę v 

sau plaukus ant

jis yra, Didžiosios Kunigaikštytės Tatjanos Komitetas, Ru 
Žemietybių Sąjunga, Maskvos Miesto Durnos Karo Komisi

Taupyk ir Paskolini 
Pinigus

nu- 
pro- 

irgi Bet ro
te laiko praeis, o 
Pirmininkas gau-* 
ęs reikalauja tu- 
įmonėmis pabėgę 
kurie buvo Tat- 

. rublių pasilikęs 
ikejo surasti šal-

Jus esate apsaugoti, kuomet 
_ perkate "U. S.’’ Guminius Apavalus.

kadangi Jus gaunate “U. S. Protection” kas 
111 *" reiškia smagumą, ilgą dėvėjimą ir ekonomi- 
Jie nešiojasi taip puikiai ir jautiesi juose taip smagus, 

ją. Šilumą, sausas kops, gerą patarnavimą, Jus visuomet 
rasite nešiojant

Teikti pagalbai vietose 
buvo nutiesta Dr-jos skyrių tinklu 
įįį^^į

tik nesi- 
gydymo. 

visur kur tik 
žmonėms da- 

visur 
maistą

mušiu lauko traukėsi į ramesnes vieteles,— 
ustojus palūkėjus kol audra praeis, vėl atgal 

čia jis susitinka 
įsi jos. Valdžios 

nelaimės žmonėms pridarė, 
namų, 

mi
le r u va,

Dr. P. Žilvitis
LIETUVIS flYJYTIJAS, CHMU1US

Tai. Drover 7179 Aptirtos Tai. Dravar 8443 
3203 So. Halstad St., Chlcap

BUK ŠOFERIU.
jaiLuo yra gauti sau tinkamą vie

tą. Niekuomet nebuvo toks dide
lis Šoferių reikalavimas kaip da
bar. Mes duosime užsiėmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
nnmų mokykloje. Mokinime pasi
naudojamo individinėmis sistemo
mis—nuoseklus pažinimas ir prak
tika važinėjime automobiliais vi
sokių rusių. Prityrę mašinistai 
pamokls tamistą ir suteiks tinka
mus patarimus ir nurodymus. Mu
sų mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų, Už
tikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka
riniai kursai. Visas kursas $25.00. 
Tedera! Asa’n of Auto Engineers, 
1214-16 Jackson Blvd. fTno.)\

Prasideda 7 valanda kas vakaras.

Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų.

Žemai 15c
Viršui 10c

Čia prirokuojama ir kares mokestjs
Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko

Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės p.

Pirkite Karės Taupymo Ženklelius
Suvienytų Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą

Jus galite pradėti su

Dvidešimts Penkiais Centais
Pirkdami Suvienytą Valstijų Thrift Stamp

iriami savo specijalybe į Komiteto įkurta: 
kurpių, 2 siuvykli—viena vyrų, antra mo 

Ęykla), arba jiems buvo jieškoma darbo mic

kad jums visuomet apsimoka dėvėti “U. S” Kiekviena pora 
turi “U. S. Ženklą,” kuris yra užtikrinimu didžiausios gu
minių iJdirbejų pasaulyje. Tai yra Jūsų apsauga. Parsi
duoda visur- Jūsų krautuvninkas turi, arba jisai gali gauti 
ko tik Jus reikalausite.

United States Rubber Company
New York

mulkiai apsvarstyti ir įvykinti pavesta Var
lį komitetams su m u šiį Komiteto pirmi- 

ede tarybas su tam tikrais Sąjungų įgalio- 
r N. Dmitrijevu, ir su Miestų Sąjungos įga- 

apžiurejo Kauno gub. 
minėtieji punktai reikėtų steigti.

Komitetas siuntė Petrapiliu deputaciją 
St. Šilingo, kuri aplankė Žmonių Švie- 

jam pranešimo raštą apie Lietuvos moky-

Lietuv
:ojų reikalus ir, kiek razdami reikalinga, st - —
ktus, valgyklas, arbatines ir t

Tokiu budu, palyginamai labai menkomis lėšomis, del didelės 
’gijos Komiteto narių, kurie visai buvo atsidėję nukentėjusių 
iečių šelpimui, pabėgėliai buvo kiek galima visu kuo aprūpinti. 
Darbas buvo naujas ir sunkus, bet atsidėjimas jam padėdavo 

i išeigos iš visokių keblumų.
Pradžioje C. Komitetas pats prižiūrėjo visų esančių 
igėlių šelpimo. Vėliau, 1914 m 
Bbai tam tikrą komisiją

apgailestaudami savo 
grandininio ir iš ligų mirė, 
nybų kaip rudens muselės 
kelias į Vitebską, Smolęnsl 
tyti, o po tais kryžiais guli be lail

Pilni miestai pritvino lietuvių 
gės, be duonos kąsnio turėjo badą 
susiorganizavę kolonijos 
senoji musų kolonija, 
iškarto puolė gelbėti, d 
darbo 
vietos lietuviai 
15 metų sutvėrė 
tuvių draugij 
jonas buvo visa Rusija 
seka Smolensk

Reikia buvo tuojau 
pašalpą teikti, 
sidalinti pusiau 
jon ir ten pageli 
du vice-pirmininku: A. Smetona, kun 
Dogelis ir iždininkas Kymontas; nariai P. S
J. Basanavičius, D. Malinauskis, kun 
Vilniaus pirmininkas M Yčas, sekretorius St
K. Alšauskis, J. Balčikonis, T. Naruševičius, 1 
didatai paskutiniajame visuotiname draugijos 
Kubilius, kun. Raštutis ir A. Tumėnas. Kur 
tarta. Buvo balsų, kad važiuoti Maskvon, bet poiiijįuko 
sirinkta Petrogradas. Kol Vilnių vokiečiai ėmė 
Komiteto kaip ir nebuvo. Atstovas M. Yčas btWbi KF 
ritini Petrograde ir visur rūpinosi išgauti pinigu 
siuntus. Negi galima buvo be kapeikos palikti 1 
gas. Vokiečiai užėmę negi penės musų alkanus

m. grtioždio 7 Draugijos įstatų § io-uoju, pranešus % Draugijos 
natrių daliai (22 asmenim) apie reikalingumą padidinti Komiteto 
nacių sudėtį ligi 27 žmonių. Iš bendro narių skaičiaus, kuris su- 
brinkimo dienai siekė 149 žmonių, susirinkime buvo 99 žmonės. 

{Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas kanauninkas K. Alšauskis, 
—L. Noreika.
-jos narių pasiūlymas dauguma 74 <pribš 22 l alsu, 3 
uvo atmestas.

s delegatai M. Yčas ir E, Vileišienė dalyvavo įvyku- 
•ilyje šių metų gegužės mėn. nuo 5 ligi 7 d. Didžio- 
ikštytes Tatjanos Komiteto narių ir vietų atstovų 
kuriam pirmininkavo Ciesorienė Aleksandra ir Di- 

aikštytč Tatjana, pabėgėlių ir šiaip nukentėjusių del 
>jų reikalams išaiškinti ir klausimams, sujungtiems 
11, išrišti.
1 gegužės mėn. 13—17 d. delegacija iš M. Yčo, J. 
T. Naruševičiaus aplankė Rusijos visuomenės orgar^į- 
h'as Maskvoje: Maskvos Miesto Durnos Karo Komi- 
Miestų Sąjunga, Rusijos Žemietybių Sąjunga, Komi- 

j dienai rengti, Maskvos Ūkio Draugiją, Maskvos 
>s Komitetą ir Maskvos Biržos Komitetą. 
o įteiktas raštas apie-Lietuvos reikalus. w r 
eikia pažymėti, kad visos minėtosios

Centralinio Komiteto nariai šiaip pasiskirstė savo tarpe vieta; : 
Martynas Yčas—pirmininkas.
Antanas Smetona—pirmininko padėjėjas.
Kunigas Juozas Kukta—pirmininko padėjėjas,
Stasys šilingas—sekretorius.
Kunigas Povilas Dogelis—sekretorius
Jonas Kymantas—kasininkas.

- Petras Leonas
Antanas Vileišis
Kunigas Ladislovas Jezukevičiūs
Kunigas Kastantinas Alšauskis
Donatas Malinauskis
Juozas Balčikonis

^Jonas Basanavičius (nuo 1914 m.
gruodžio 19 d. pakeitęs atsisakiusį
J. Mašiotą)

Antanas Žmuidzinavičius
J Emilija Vileišienė

Stasys Šimkus—-kandidatas Komiteto nariu.

Jokūbas Šernas buvo pakviestas C. Komiteto raštvedžiu. 
rezdamas visus Draugijos reikalus, C. Komitetas kiek galė- 

rupinosi populerizuoti Dr-ją, traukdamas vis naujų žmonių 
s narius. Nuolat rūpindamos padidinti lėšų plaukimą, kėlė 
ius, vairus ir t.t., rengė rinkliavas ir turėjo gyvų ryšių 

organizacijomis.
miis lėšomis C. Komitetas įvairiausiais budais teikė nu
lį pagalbą. Vilniu je buvo įsteigti pabėgėli aims

• o vaikams prieglaudos. Daugelis pabėgėlių gauda- 
’nigais ir daiktais. Bet lėšų buvo maža, reikalas gi 

mažiausiomis išlaidomis pasiekti juo didesnių val
giausią domos buvo kreipiama į organizavimą pa- 

pagalbos. Šelpiamieji inteligentai buvo traukia- 
; Komitetui rūpintis plačiomis pabėgėlių minio-

YO

Užlaikome laikrodžius 
Ir laikrodėlius; aukai- 
nius žiedus; šliubinius 
Ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 
lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gal groti ir nemokau- 
ils visokius Šokius; armonikas ruslškZTlr prūsines; Impor
tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženki liūs del Draugysčių. Taipgi taiso
me laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru
mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už 
Chlcagos orderius galite siųsti per laiSkus.

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

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogas visiems /‘ykai, kas tik prlriųs už 2c Štampą.

JĮ Tame pačiame susirinkime buvo paskelbta plačių pranešimų 
apie tai, kokių vargų ir kiek yra pridarę Lietuvai rugsėjo mūšiai, 
buvusio Suvalkų gub. atstovo Valst. Durnoje A. Bulotos ir Kauno 

f gub« atstovų 4-oje Valst. Durnoje M. Yčo (žr. įžangos, 1), M. Ja
nuškevičiaus ir Pr. Keinio tyrinėjimais.

Vilniuje 
ruodžio 19 d., paskyrė sau 

J. Virbalo, M. Vadokly tęs, kun. 
ės ir A. Rucevičienės, prašytojų 

tikrajam reikalui tyrinėti. Kada gi pabėgėlių šelpimo darbas Vil
niuje labai išaugo, jis liko pavestas atidarytam 1915 m. šaulio 
13 d. Dr-jos Vilniaus skyriui (žr. apie Vilniaus skyrių, VIII, 2) ; 
CentraHnis gi Komitetas sau pačiam globoti pasiliko vien inteli
gentus ir mokinius, nukentėjusius nuo karo.

' Rusų visuomenei ir jos įstaigoms irgi visokioms labdarybės 
organizacijoms plačiau supažindinti su nuniokotos Lietuvos var
gais—-C. Komitetas susižinojo su jomis per savo pirmininką M. 
Yčą, kuris ne kartą kreipėsi spaudoje į rusų visuomenę. M. Yčas 
turėjo nuolatinių ryšių su tokiomis įstaigomis ir visuomenės or-

Negalimą buvo pabėgėliij palikti ir be dvasios peno, juo la
biau, kad Vilniuje buvo susitelkusi daugybė Lietuvos vidurinių 
ir pradedamųjų mokyklų moksleivių. Jiems C. Komitetas pri
taikino vieną iš perkeltų gitn»nazijų ir organizavo mokslo užsiėmi
mus bendrabučiuose būtent Vilkaviškio.
’ ’ C. Komitetas ne mažiau rūpinosi ir kitais dvasiniais pabė
gėlių reikalais, būtent tautiniais ir religiniais. Tat matyti iš įgar
sėjusio ne tik Jietuvių, bet ir vietinėje rusų spaudoje incidento 
tarp Dr-jos’ įgaliotinio kunigo kanauninko K. Alšauskio ir Vil
niaus vyskupystės valdytojo kunigo K. Michalkevičiaus.

visa Dr-jos aprūpinamoji apygarda 
Be to, buvo' skiriami tam 
visą Lietuvą, tyrinėjo gy- 

maitinimo
Jie dažniausiai darydavo ir Uaug is susi- 

kclionės sunke
le iet u vos, kaip 

nusta-

labai užjautė nukentėjusių gyventojų vargus ir paskyrė Lietuvių 
Dr-jos Komitetui didelių lėšų (žr. aukotojų sįrašo,'1 1 b priedas). 
Toji pati delegacija, nurodžiusi didžiausią Kattrtb’ gut). gyventojų 
nuskurdimą ir reikalingumą suteikti jiems sanitarines ir maitini
mo pagalbos, prašė Miestų ir Žemietybių Sąjungą steigti su Lie
tuvių Dr-jos Komitetu drauge maitinimo ir gydymo punktų, ir 
gavo šiam dalykui Vyriausiųjų abiejų Sąjungh Komitetų pilno 
sutikimo.

Šio darbo pienas 
šuvos rajoniniams Sąjun 
ninku drauge. Jis 
tiniais V. Virubovu 
liotiniu L Kuznecovu drauge apvažiavo ir 
ir pažymėjo tas vietas, kuriose

Šių metų birželio mėn 
iš M. Yčo, A. Smetonos ir 
timo ministerį ir įtcil 
klų reikalus.

Draugijos pirmininkas dar sausio mėn. buvo aplankęs Latvių 
r Igaunių kraštą ir taręsis su šio krašto visuomenės veikėjais apie 

imą aukų rinkimo nukentėjusių Lietuvos gyventojų naudai.
igaunittose buvo pastebėta didelė užuojauta musų 

jie žadėję parengti vienos die’nos skardinėlių 
ą visame krašte, bet, deja, šis sumanymas liko neįvykimtas. 
ip girdėti latvių politikos veikėjai, pabudo su lietuviais 
Jie girdi turi kažkokias politiškas aspiracijas, nori savo 

autonomijos, taigi butų pavojingą su lietuviais save identifikuo
ti. Tuomet latviai, kaip dauguma ir po šiai dienai, laikosi nuo
monės, kad reikia jiems savo vardą prieš rusus pataisyti 
“pagadinę” 1905 metais ir pataisę vardą lengviau busi: 
čiais—-baron

Liepos mėnesyj Draugija stojo 
tą laiką žmonės šiaip-taip aprūpinti 
rėpti tuos pabėgėlius, kurie Lietuvoje buvo, tai nuo šio laiko visiems 
buvo aišku, kad nei pinigų, nei pajiegų neužtenka. Vokiečiams bc- 
sigrudant pirmyn, o rusams besitraukiant, apėmė didžiumą Lietuvos 
gaisras. Žmones nuo 
į miškus, pelkes, kad 
grįžti į savo stubą, nors gal jau ir sunaikintą 
su nelaimingu valdžios įsakymu važiuoti gilur 
agentai aklai tą įsakymą pildydami, dau 
Naikino javus, degino triobas ir žmones varu varė 
Kaip koks viesulas sukinėjosi po Lietuvos žemę. Takia žmonių 
nios, sodžiai, parapijos, kai-kada ir visi valsčiai susitelkę į 1 
sudėję vežimuosna savo mantos dalį, traukė į tolimesnes vietas.

Tuomet Cent. Komitetui ir draugijos skyriams buvo darbas be 
veik nepakeliamas. Bendrabučiuose pabėgėlių skaičius ne 
mažino, bet vis augo. Reikia steigti punktus maitinamus ir 
Prie didžiųjų kelių, kur tik buvo musų draugijos skyriai 
galima, buvo steigiami arbatanamiai, duonos kepyklos ir 
linami maistai. Dvinske, Kalkunuose, Vileikoje,“ Švcii 
buvo skrajojami būriai, kurie teikė žmonėms pągęjbiį, netik 
duodami, bet ir suteikdami patarimų. Suirutė buvo didžiausi 
mažas sumišimas ir pačių Komiteto narių, tarpe. ^Komiteto prie
dermė buvo nusiraminti ir žmonėms daugiau drąsos suteikti.

\’isa eilė posėdžių laikyta, svarstyta kas daruti,CLaip darbą su
tvarkyti. Nutarta pusei narių pasilikyti Vilniuje^. ka$Lgloboti pabė
gėlius Lietuvoje, kitai gi pusei, važiuoti Rusijoiu.drąuge su pabėgė
liais ir išvarytaisiais, kad nešti jiems pagelbą. Taip ir padaryta. 
Pradžioje Rugpjučio išgabenta iš Vilniaus bendrabtrčjdi sU hiOkitriais; 
Voronežo pirmininkas nuvažiavo Pctrogradan ir ten ruošė dirvą C. 
Komiteto veikimui. Vilnius dar nebuvo užimtas, bet Kaunui kritus, 
aišku buvo kad ir Vilnius neilgai bepasiliks rusų rankose.

Žmones gi plaukė iš Lietuvos minių miniomis. Imta rimtai gal
voti, kaip čia juos sulaikius. Išsklaidysi visą tautą po plačią Rusiją, 
paskui nebesurinksi. Bėgiota, kalbėta, ginčytasi su tais, kurie su
manė tokį darbą ir nenorėjo nuo jo atsisakyti, bet nieko negelbėjo. 
Tuomet atstovo M. Yčo, drauge su lenkų atstovu Puttkamcriu mušta 
telegramą karo vyriausiam vadui Nikolojui Nikolojevičiui, kad su
stabdytų kariuomenės darbus, nustotų žmones iš savo vietų varyti. 
Už poros dienų gautas telegramas, kad jau kariuomenei įsakyta ne
naikinti turtų ir žmonių nevaryti iš savo vietų 
vėlu. Nebe kiek ten galėjo žmonių pasilikti. 
Rusijoje su tais pabėgėliais—sunku apraišyti, 
gelžkeliai pabėgėliais. Tėvai pametę savo vaikus 
savo šeimynų klajojo po nežinomas vietas raudami 
galvos ir apgailestaudami savo prarasto turto, namų

Vaikučiai, neiškęsdami 
išmirė. Didieji traktai i 
<ą, Mogiliovą,—kryžiais kryželiais 

o palaidoti sūnus Lietuvos.

'rūkstančių tukstančiai be 
kęsti. Kur buvo lietuviu iš v 

itčjo tautiečiai pagelbon. Maskva, ta 
turėdama daug inteligentų, ir studentijos, tuoj 
arbą organizuoti, studentiją kviesti prie bendro 

pats buvo Petrograde, kur jau nuo 7-—VIII—14 metų 
udarė komitetą, ėmė pabėgėlius globoti ir kur gale 
tokiais pat pamatais, kaip Vilniuje, Petrogrado Lic- 

nuo karo nukentėjusiems šelpti tiktai jos veikimo ra-
- čia tiktai Lietuvos 4 gubernijos, paskui 

savo Lietuvių Pašalpos Draugija.
griebtis darbo, tą gaisrą gesinti, pabėgėliams 

CentraHnis Komitetas, kaip jau minėjome, sutarė pa- 
: vieniems pasilikti Lietuvoje, kitiems išsikelti Rusį- 

organizuoti. Taip ir padaryta; Vilniuje pasiliko 
A. Smetona, kun. J. Kukta, sekretorius kun. P.

V|l]Biši$nė, A. Vileišis, 
Jezukovipiuj. Išvažiavo iš

Srlih^aš, nariai: kun. 
. Leonas ir trįs kan- 
pB'sedyje išrinkti: J. 
vą/iupti—nebuvo su

ki tų pa-
Rusijojc Centralinio 

savo sekreto-
1 Vilniun par- 
Komiteto įstai- 

žnlones. Taigi taip 
sudaryta: palikta apie 100,000 rublių (35,000 rubliu pirmininko 
siųsti su paskutiniuoju traukiniui) ir už 48,000 raibulį! nupirkta 
dūktų, už kuriuos užmokėta sulyg Komiteto nuta ’mo i 
grade. Kol susivaikysi, kol Komitetą sušauksi, dar 
reikia veikti, kiekviena diena nešė naujus vargus, 
na daugybę telegramų, tai skyrius iš Lietuvos pat 
los sumos, tai įgaliotiniai su savo globiamaisiąi 
siunčia reikalavimus. O pinigus Vilniun išsiur 
janos Komiteto asignuoti ir savo kasoj vo*

Be to, Komitetas siuntė į minėtąsias įstaigas tam tikrų de 
cijų su tinkamais pranešimais ir apyskaitomis. Vasario mėn 
jęacija iš Komiteto narių M. Yčo ir St. Šilingo aplankė Mask 
Rusijos Žemietybių Sąjungą, Komitetą Spaudos dienai reng

g Jūsų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen- 
ff turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS!

I Tai yra Justi Pried rinč! Tuonii Suūdysite 
g Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę!

Il-ran savo periodai!
buvo, jei Komitetas galėjo ap

Dr. K. DranoBlls 
Dentistas

3261 So. Halsted Street 
Phone Drover 6062 

Chicago

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HalsledSt.
(6y*«n mas tirs Iptiekojj. CHi&Aftn
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delphia,Pa.
mass-untingas. Gruo

džio d. 1917 m. vietiniai lie
timai, matydami šių dienų atsi
tik imu svarbą, sut'sirinko apkal
bėjimui reikalų, liečiančių lietu
vius dabartiniame momeinte, o 
ypatingai apkalbėjimui aprūpini-

Čia yra vakaro programas ir 
išnešti nutarimai:

Programas.
1. Mitinga atidaro vietinio Lie

tuvių Ukėsų Sąryšio Pirminin
kas.

2. Mitingo vedėjo ir sekreto
riaus išrinkimas.

mitingo tikslus.
■» 4. Musų kareivių iir jų šeimy
nų globojimo

a) Surašąs
kariumenę iš

reikalas.
lietuvių paimtų į 
Richmondo.
šeimyniško padė

jimo ištyrimas.
c) Tarnystės Karūnos (service 

flag) pagaminimas dėl iškabini
mo Lietuvių svetainėje.

d) Aukų rinkimo suorganiza
vimas nuipiirkinuui musų karei
viams kaip taitabako, cigare- 
tų, sveaterių, pirštinių, ir kitokių 
r ei kalingų dalykų.

e) . Raudonojo Kryžiaus vieti
nio skyriaus įsteigimas

5. Vietines Milicijos (Home 
Defence) organizavimas.

6. Vietinio Lietuvių Komite
to sudarymas .

7. Lietuvos Neprigulmybė.
8. Telegrama Prezidemtui Wil- 

sonui, kaipo pavergtųjų tautų 
užtarėjui, su protestų prieš vo
kiečių bandymus prijungti Lie- 1

9. Amerikos Lietuvių Aug- 
ščiausios Tarybos reikalingumas.

11. Mezliavos arba tautinio 
mokesčio įvedimas.

Nutarimai:

ne
an

Kadangi daugelis lietuvių 
imtų į Amerikos kariumenę 
moka tinkamai susikalbėti 
gliškai; ir

Kadangi daugelis jų po karei 
sugrįžš netikusiais prie darbo, 

žus mūšių laukuose palie- 
šei mynas, — 

ir ir ne- 
mti iš 

jipos; ir 
’"onte mu- 

j daugelio 
aidžia nepa- 

.c skaitliu je,
vigaretai, sweate

es ir tt.
susirinkimas vienbalsiai 

ažįsta reikalingu, kad Ame- 
lietuvių visuomenė organi- 

u budu paimtų į savo ran- 
musų kareivių iir jų šeimy- 
globojimą; kad kiekvienoj 

lietuvių kolionijoj butų pada
ryti paimtų į kariumenę sutašai, 
ištirtas kareivių šeimynų padėji
mas, viešose musų įstaigose iš
kabintos kariškos tarnystės ka
rūnos (service flags) ;

Toliaus, kad musų kareivių 
♦reikalų aprūpinimui butų visur 
organizuojamas aukų rinkimas;

Pagalios, kad kiekvienoj musų 
kolionijoj -lietuvės ir lietuvaitės 
organizuotų vietinius Raudonojo 
Kryžiaus skyrius, kur galėtų ga-

miirbti musų kareiviams šiltus 
drabužius. -

susirinkimas vienbalsiai 1 leži ūkeliuose
tautinės mezliavos su-! nuo 

sulyg kurio kiek- ’ inžinierių ir
užgiria
manymą, 
vienas lietuvis priima ant savęs koma, 
priedermę mokėti nuo savo uždar-■ siuilė

Čir»c šalina True translation filed with the postmaster 
VISOS blOS bancs, at Chicago, ’in., the 19th day of December, 

darbininlko iki as refiu‘rc<l by the act of October 6;

Rezoliucija II
Kad tinkamai suorganizuoti

ant vietos, Philadelphijoj, musų bio į Tautos Iždą tam tikrą nuo- 
■kalreivįų ir jų šeitnyinių globoji- šimtį. Toliaus, mezliavos, arba 
mo darbą, susirinkimas vienbal- tautinio mokesčio sutvarkymą ir 
šiai nutaria sutverti vietos lie- įvedimą susirinkimas paveda Vi-

■ ■ suotiriiam Seimui, gi medžiagos 
se- tam tikslui prirengimą vietiniam 

Richmondo Lietuvių Komitetui.

prasčiau sip
erių ir įitg, tai valdžia, ea
st r e i k 1 aįp ž i a m s masini s t a m s

$20.00 dienai, t. y. $2.50 į SU RUSIJA 
lą. Atsiiado ir drąstiol
istų siVĮpągelbininkais, k

MANO, KAD BUS TAIKA

tuvių Komitetą, po vardu “Ridi- 
mondo Lietuvių Komitetas,” 
kančiui 'budu: penki mariai 
kam i šiame susirinkime 
jų prisideda (iš kiekvienos 
•tin ės
ir visi drauge sudaro vietinį ko- 
paveda rūpintis visais vietinių 
lietuvių reikalais.

Rezoliucija III.
Kadangi musų kareiviai 

rikos kariunnenėje

ren
gi prie 

vie- 
draugijos po du delegatu

savo

daugi, klaipo lietuviams, 
pirmiausia ’rtupi jiems lietuvių 
tautos liuosybč, — tad susiri-n- 
kimas, akyvaizdoje musų karei
vių kruvinos aukos, vienbalsiai 
reikalauja lietuvių tautai liuosy- 
bės, protestuoja prieš vokiečių 
prijungimą Lietuvos, kaipo pro
vincijos, prie \okietijos ir krei
piasi prie Suv. Valstijų Prezi
dento Woodrow Wilson, kaipo

visu- daug Priklausys

siančios 
Lietuvos 
tuviams 
bę.

taikos kongrese užtartų 
reikalus ir išrūpintų lie- 
taikos kongrese atstovy-

Rezoliucija IV.
Akivaizdoje valandos svarbumo, 

susirinkimas atranda reikalingu, 
kad visi Amerikos lietuviai, nežiū
rint srioviųcir partijų skirtumo, 
organizuotai veiktu lietuviu tau
tos

šia

partijų 
veiktų lietuvių 

naudai ir tam tikslui sudary- 
Amerikos Lietuvių Augščiau- 
Tarybą, pamatuota visų srio- 
lygybe, kuri tokiu budu ga- 
kalbeti ir veikti visųlėtuv

rikos lietuvių vardu.

valandą.
mašinistų su- 
rie apsiėmę 1 
j e igu j uos apstaty s
sargais. ,J;

Stotyse t£)'kių£ priimdavo žo
džiais “carnevo” (lietuviškai —■ 
avinas) ir kitokiais.

Spalio 4'- d. .atvažiavo vienas 
drąsuolis iš Tucmau į Tafi Viejo Vokictijos pusS 
trečiu kartu.

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

treciu

nevo, 
šovė į

mi.

REZOLIUCIJA DĖLEI VI
SUOTINOJO SEIMO.

Waterbury, Conn. — TMD. 
5-tos kuopos susirinkime apkal
bėjus, ir pasidalinus žiniomis par
lekiančiomis iš užimtos Lietuvos 
po Vokietija, jogei lietuviai badu 
įniršta, ir vėl gi apsvarsčius, jo
gei Lietuvos laisvės išgavimas 

.nuo Amerikoje
gyvenančių lietuvių ir kad prie 
Amerikos lietuviai turi būti pri
sirengę, — tuomi remdamiesi, T. 
M.D. 5-ta kuopa reikalauja, idant 
butų sušauktas visų Amerikoje 
gyvenenčių lietuvių seimak Prie 
to reikalaujame, idant b/itų šau
kiamas seimas ne nuo partijų, 

3nijų>-mT kad butų 
suvažiavimas taip 

idant b u 111- 
ir

sutikti busiančią 
šalių taikos Ikon-

šą ūkiam a s
greit, kaip galima
meni prisirengę prie visko, 
idant tinkamai

ferenciją.
TMD. 5-tos kuopos pirm.

J. Ramanauskas, 
Rast. Jonas Urbštonaitis.

LIETUVIAI IR LENKAI.
So. Boston, M a s s. Gerb. 

Redakcija: — Mačiau “Lietuvo- 
c” paveikslą, kur lenkas aiškina 

Dėdei Šamui, kad tokios tautos, 
kaip lietuviai nėra ir prie to klau
simą: “Ką męs turime daryti?”

Tai buvo geras paveikslas, nes 
jis parodo mums, lietuviams, kas 
aplink mus darosi ir sužadino lie
tu vi irs rūpintis savo reikalais, kad 
mus lenkai, ar kas kitas, neap
jotų.

Ką męs turime daryti? Atsa
kysiu tai-p: pakol męs cypsim

Amerikos lietuvių ^ajp vįštukai, tol mus niekas nei 
bą, susirinkimas negįr(j^s. . Turime vienu galingu 

reikalingų su- jbalsu visi šaukti: kad męs meno- 
Liet'irvių Visuo-

Ame-

Rezoliucija V.
Akyvaizdoje begalinių sriovinių 

ginčų ir vaidų, baigiančių naikin
ti Amerikos lietuvių visuomeniš
kas spėkas, ir kliudančių sudaryti 
tarp sriovinę 
Augščiausią
pripažįsta būtinai 
šaukti Amerikos 
tinąjį Seimą, kuriame pasiaiškin
tų, išsiristų ir užsibaigtų sriovi- 
niai ginčai ir įvyktų sriovių susi- 
taikimas. Užgiriant, todėl, Roch
ester, N. Y. Binghamtono, Mass., 
ir kitų musų kolionijų sumanymus 
ir reikalavimus, susirinkimas vien
balsiai reikalauja, kuogreiči ausiai 
šaukti Amerikos Lietuvių Visuoti
nąjį Seimą, patariant visų mu- 
ų sriovių, augšeiausiom politiškom 

įstaigom bendrai išdirbti tam tin
kamas taisykles, gi tam neįvykus, 
pasiuto atskirų kolionijų komite
tams (bent nuo dešimties kolioni
jų) susižinoti tame reikale tarpe 
savęs 'ir bendrai atlikti prirengia
mąjį darbą.

rime nieko bendro su lenkais 
turėti, kad męs nepripažįstame 
nei Liublino, nei jokios kitos uni
jos su lenkais; kad męs nenori
me nei vieno sieksnio lenkų že
mės, bet ir savo locnos Lietuvos 
žemės nei vienos pėdos neduosi
me lenkams, kad ir paskutinį la
šą kraujo mums reikėtų pralieti.

Štai, ką męs turime pasakyti!

viai turime stoti vienon eilėn, 
kas jie nebūtų, — ar socialistai, 
ar tautininkai, ar klerikalai. Len
kai visi susijungę, visos jų par

gy vė
re ik a-

Rezoliucija IV.
Kadangi li-uoso tautinio 

nirno užtikrinimui būtinai 
lingas yra Tautos Iždas, kuris sa
vo pinigais galėtų ginti musų 
žmonių reikalus, remti musų vi
suomeninės ir kultūrines įstaigas, 
palaikyti musų tautiškai-politišką 
savistovumą,—

ir męs turime visi susivienyti, 
kad prieš juos atsiginti. Kada 
taip padarysim ir išnešime vien
balsiai rezoliucijas ir išplatinsim 
jas po visų Ameriką, tai ir Dė
de Šamas žinos, ar yra tokia tau
ta, kaip lietuviai, ar ne.

VI. Paulauskas.

IQ1Q Metams 
lt/IO Kalendorius

“LIETUVOS” KALENDORIUS 1918 metams tojaus 
bus gatavas. Jisai Urodys maž-d^ug kaip pirmiaus išleisti 
t. y. sti tautiškomis, amerikoniškomis ir katalikiškomis 
.šventėmis. Tai yra kaip sykis tas kalendorius, kurio lietu
viai visuomet pageidavo.

Norintieji gauti kalendorių malones prisiųsti mums 5c, 
štampoms, o kalendorius bus išsiųstas. Kalendorius gaus 
tik tie “LIETUVOS” skaitytojai, kurie yra pilnai užsimo
kėję prenumeratą už 1918 metus.

KVrie nėra “Lietuvos” skaitytojais, o nori kalendorių, 
ii gauti už 25c.
Siųskite štampas sekančiu adresu*

“LI ETUVA”c, • •

užsimo^Kėti už perei- 
metus mokestis ir už 

metus, galės gauti 
Istoriją”. O turėjo

TMD. NARIŲ ATVDAI.
Pereitame organo numeryje at

sitiko klaida apie naujų TMD. 
narių mo-kesčių k a si ink Kultūros 
Istorijos.

Ten pasakyta “visi nauji na
riai, kurie norės užsimokėti $1.00 
įstojimo ir 
tu s dvejus 
ateinančius 
“Kultūros
būti “Visi nauji nariai, kurie nori 
gauti “Kultūros Istoriją” turi už
simokėti 40 centų įstojimo, už
simokėti už 1917 metus mokes
tis ir už 1918 metus narinės mo
kestis viso $1.60”. Tai yra kon- 
stitucialine taisyklė ir visi nariai 
jos turi prisilaikyti.

Dr. A. J. Zimontas.

IŠ ARGENTINOS.
Visuotinas streikas Argentino-

Stįstojus visiems geležinke
liams ’Ąr-genti-noje dėlei negaleji- 
nio pragyventi, sustojo taipgi 
Fabrikas k Tafi Vieji F. C. C. 
N. Šisai fabril^is yra valdžios 
valdomas, Ibet, sfekdma, sau darbi
ninkais ne (kaip pasielgė.
; Kuomet nei viena ypata nie- 
ifcur nedirba, berodš'visuose ge-

dalai H Ch.»i 
W. V^M prane. 
aumi raiydattt^! 
** Patariu kiekvx 
nam, lead pirkt 
tiktai Severas Gj 
du oi et, net jo» 
yra garoa, o y- 
Mtingai Bavaroi 
Halsam as F 1 a u- 
Čiams, už kurj 
ceroanio n < r a . 
Mano vaikai tu* 
rijo kosulį, mfcgi. 
noma daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severo* 
Raitame PI a u - 
čiams, tai kosuly* 
nestojo po kelių 
priminimų.

2 ver asmis važmėti, rOgratjo> vjsį Petrograde tiki tam, 
ginkluotais į,j<afĮ j- dabartinių derybų tarp 

bolševikų ir vokiečių išsivystis 
pastovi atskyra taika tarp Vokie- 
įtijos ir Rusijos.
j Korespondentai abelnai išreiš
kia inuomonę, kad apsiėmimas iš 

sės nesiųsti savo ka- 
iriumenės muo rusų fronto į va
karinį (talkininkų) frontą neturi 

iėmęs ie\ol\eiį jokjos praktiškos vertės. Tele- 
!t šuvis kam igrama iš Petrogrado į Londono 
trckienai jam laikraštj Times praneša, kad 

dilelės masos vokiečių kariume- 
nės jau tapo atitrauktos nuo rusų , 
nnbežiatis ir kad vokiečių štabas 
bene jau persinntė nuo rusų fron
to visus korpusus, kuriuos ji ža
da sunaudoti kur kitur.

Gandas apie tai, kad gen. Ska
lon, vienas iš nusų pasiuntinių

for Lungs
Kuomet, jam at-L.; 
ino žodžiu “car-

' • 01-, tn1 
atsakinėti akmenų lietu-1

“Poriicnik” (official te- 
pa’licpę miniai a t si trati k- 

mi- 
__ r,_ ________  tai . . _ . ..Ivhepe kareiviams šauti į minią, ką 

tie ir padarė.
Tapo užmušti ant vietos du 

streikieriai, o mirtinai sužeista 
5 nekalti žmonės ir daugybė lan
gų i š samdyta.’

Kuomet nuvežta sužeistuosius 
ligonbutin, pasirodė, kad karei
viai vartoja kulkas, vadinamas 
“Dum-dum,” kurios pataikiusios, 
sudrasko kūną.

Iš Buenos Aires pasirodė dvie
jų puslapių laikraštukas vardu

ti nuo stoties, Bet, kuomet 
nia nesiskubino atsitraukti.

Laikraščio leidimui susitvėrė 
tam tikra draugija “Aušra”. Kas 
laikraštį redaguos, tuom tarpu 
nežinia, nes Argentinoje lietuvių 
inteligentų nėra.

niškai-Demokratišika.
Kaip tankiai bus leidžiamas, 

tai dar patįs leidėjai nežino.

r HONK YARD*į272f

Dr. J. JONIKAITIS
MEDIKAS lIR CHIRURGAS

8315 S. Halsted St., Chicago

TRINERIO SVEIKATOS 1 KA
LENDORIUS.,

Naujas 1918 metų sveikatos 
kalendorius yra puikesnis už vi
sus kitus, pirmiaus buvusius. 
Puiki figūra Sveikatos Dievaitės 
(Goddess of Health), su žolėmis, 
iš kurių sudaromi Trinerio vais
tai, savo prįeglob'styj, padaro 
vidurinę kalendoriaus dalį. Penki 
istoriški paveikslai iliustruoja 
evoliuciją vaistų dirbimo, ir du 
reginiai parodo modernišką įtai
symą Trinerio Chemiškos Labo
ratorijos. Siųskite 10c. padengi
mui persiuntimo (kaštų. Jos. Tri- 
ner, Išdirbėjus Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Elixiro ir 
kitų gyduolių, I333~I343 So. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų,, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietystės 
dailiarašystes.

Mokinimo valandos: 
iki 5 po pietų: vak. 
9:80 
3106 So: Halsted St:;

nuo 8 ryto 
nuo 7:30 iki

Chicago; III:

Ofiso Tel. Ganai 114 Namų Tel. Canal 2118
Vai.: 8—6 po plet Namie visą dieną

Dr. A. L. Yuška
Gydytojas
Chirurgas

qyvenlĮM«.l; Į t' I

731 W. 18th St-I^toli Halsted St. 
Oflaasi

1900 S. Halsted St į, kampas 19tos

(Severos Balsamas Plaudama). Neužtenka aptlekoje rei
kalauti tiktai “ko nore nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilnų vardų reikalaujamos gyduoles yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiam* gy
dė pasekmingai kosulį Ir peršalimų, taipgi sirgullavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančlo krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduolė yra gera kaip valkams, taip ir suaugusiems.

Severa’s Cold and 
Grip Tablets
(Severos PlotkdBs nuo 
Peršalimo ir Gripo) yra 
iinomos tuomi, kad per
gali peršalima latrai 
trumpu laiku.

rduodtmos 
ildfce “B«- 
Uk varią, 
aakitu, il-

Severos Seimynlikos Gyduolių 
visur aptiekose. Visuomet taika 
ve ros” Ir pasakykit pilna gya 
Jeigu arti negalini* gauti, tai a 
siųs tiesiog

W* F. MVKRA C©
Oeder Replde, lowe

save nusišovė, padare didelį įspū
dį Petrograde, nors bolševikų ka- 
misoriai apie tai visai tyli. Te
legramas iš Petrogrado į Londo
no įlailkraštį Post sako, kad gcn. 
Skalomis buvo tas, kuris pastate 
pertraukos musių išlygas ir rei
kalavo vokiečių pasitraukimo iš

ir nuo Moon salų (prie Rygos

kiečius laike (pirmo mitingo, Ikad 
iš to mitingo ’niekas neišėjo.

Gcn. Skalon, sakoma, sugrį
žo į antrą mitingą su didžiausiu 
■nenoru ir tik suilyg aštraus 
liepimo savo viršesniųjų, 
respondentas duoda suprasti, 
jokių prirodymų nėra, kad 
pats butų 'nusišovęs; atpe-ii-č, 
respondentas duoda suprasti, 
gcn. Skalon buvo nužudytas.

pa- 
Ko-i 
kad 

jis

NAUJI PATALAI TIKTAI $6.50

Naujos plunksnų padu£kos tik
tai $1.25 už porų.
Pilnas didumas ir pilna švara 
gvarantuojama.
Plunksnos yra švarios ir sani
tariškos. Geriausiu 8 uncijų 
audeklu apsiūtos. Rašykite mu
sų naujo katalogo

SOUTHERN FEATHER & 
PILLOW CO., Dept. L-168 

GREENSBORO, N. C.

JOSEPH A. AMBROSIUS
LIETUVIS ADVOKATAS r

Veda visokias bylas visuose teismuose
------------------------ Ofisai:--------------------------

69 W. Washington Street 
‘ Rooms 1008-1009, Tel. ContraI 2679

3214 So. Halsted St, Tol. Yards 7271
; CHICAGO, ILLA

±MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Anglk 

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.PiHetybSs Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
Ž31O3 S. Halsted St. Chicago III.! 
fl KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

J3. REIKALAUJAME
vyrV» moterų ir vaiky barz- 
daskutystės mokytis, šitas 

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

Tel. Canal 5395 *

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W, 23 rd SL^♦•♦♦******************.**<ll;:

D-re Maria Dowiatt-S^iss
ir Valku Ligų Specialistė

1725 We
Tarp Pauli 

Phone
Vf 

9:80'11 
7:00 ?

9:30 i

Street 
□d flat. 

.208

Rezidencija

5208 W. Harrison Street
Tel Austin 737

Nuo
Nuo

Nuo

.00 vai. ryto 
,:00 vat yak., 
oms,
':00 vai. ryto

Valandos:

Tikta! iki 0:00 kiekvieną

MlimHIHUIMIIIIiraimMIMBIIM
iii ?ę^ankų D’r^°įl XI.L d Kepuraites vi.I uS MOTERIMS IR MERGINOMS
gi Kepuraitės yra puikiai padarytos, rankų darbo, ir gau- 

narnos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, geltonos įsls-
H vos ir t. t. Jos tinka visuomet,- o ypatingai Kalėdoms, kaipo 

dovana. v
|g Dviejų ryšių: už $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal- 
O vos norite.

Siųskite money orderį, arba pinigus sekančiu adresu:
B LITHUANIAN CAP CO., (Not Inc.)
33340 Emerald Ave., Chicago

KAS GERIA
Ar $2.25 į dif

Ar 6000.00 į m
■ ..... ... . EDD*.;...

Keturi metai atgal vienas lietuvis vargo dirbtu* 
vėje už $2.25 į -dieną, kaip ir tūkstančiai kitų. Sudę* 
jęs $800 jis pradėjo galvcti kaip pagerinus savo gy)* 
venimą ir užtikrinus būvį.

Jis atrado, kad vienintelis išėjimas iš keblaus pa
dėjimo pastumdėlio-darbininko yra tapti savinlrlr- 
išdirbėju. Supratimas apie žemdirbystę buvo 
amatas, kurį jis šiaip-taip išmoko Lietuvoje. Kettjn 
metai atgal jis nuo musų įgijo 160 akrų gerps žemes, 
Lousianos puikiame krašte. Tai buvo pradžia petC 
jimo iš vergo-darbininko į neprigufcningą savininkė* 
išdirbėją turtų, šiuosmet tas lietuvis apart gero 
gyvenimo už savogyvenimo už savo produktus paėmė $6000. qayo va* 
tų jis pardavė už $4000, kornus už $1,200, bulves $ 
$800. Apart to jis dar turi gyvulius ir pinuteus, kū* 
rių dar nepardavė, nes kainos už juos vis eina augs-

Kitas lietuvis du metai atgal turėjo tiktai $200 
ir didelę šeimyną. Tai buvo visas jo turtas. Per cfiu-

važiuo-40 akerių jau visai išmokėta. Ant Kalėdų jU !
ja dabar gyventi į savo fabriką, kur jis bus pilnu 
savininku savo turtų, kuriuos jis išdirbs.

Du broliai lietuviai užpereituose metuose dirbo 
mainose. Abu pradėjo sirgti ir turėjo mesti savo snn-

met jie netik kad išmokėjo savo skedą, bet dar prL 
pirko 40 akrų. Svarbiausias dalykas yra tame, kad 
jie pilnai atgijo sveikatą. Vienas is jų yra geras striel* 
čius ir apart pinigų už savo javus jis dar uždirbi 
suvirs $300 už skuras “possum,” kurių Lousianoję 
yra daug.

Menas lietuvis pereituose metuose pinko nuo 
musų 160 akrų žemės ant kurios važiuos šį pavasarį 
gyventi. Du mėnesiu atgal mes davėm jam $640 už
darbio, kad parduotu mums tą žemę atgal, nef karei 
prasidėjus, žemė pradėjo labai kilti. Jis atsisakė, nors 
per metus laiko galėjo uždirbti $640 ant $2000, be 
jokio da~bo.

Tokių pavyzdžių męs turime daug. Kas nori 
persitikrinti tegul važiuoja su mumis tuojaus po Ka
lėdų pas lietuvius į Lousianą pamatyti savo akimis.

Karei siaučiant produktų trūksta. Kada vatos 
svaras yra 30 centų, bušelis komų $2.50, bušelis bul
vių $2.85, galionas syrupo iš cukrinių nendrių 80c., 
svaras gyvos kiaulės 23c. ir kada Lousianos ūkinin
kas iš akro žemės padaro nuo $150 iki $200 pelno, 
merdėti dirbtuvėse be jokios ateities yra kvailumas.

Lousianoje, krašte, kur žmonės nepažįsta tokių 
karščių ir šalčių kaip šiauriuose, krašte, kur ūkinin
kai nuima javus du syk kasinėtą Ir laimingai gyve
na, męs duodame progą igyti pusiau išdirbtos ūkės 
nuo 40 iki 320 akrų nuo $15 iki $35 už akrą ant iŠ- 
mokesčių.

Tos ūkės yra tuojaus prie gero’ miesto su visais 
narankumais ir geležinkelio.

Tuojaus po kalėdų važiuoja vėl būrys liettmg 
pas lietuvius Į Lousianą. Kas smarkesnis ir gyvesnis 
ir kas nori pagerinti savo būvį, tegul tuojaus atsi* 
šaukia ypatiškai ar per laišką pas:—

Southern Land Co.
814 W. 33rd St., Chicago, Ill.

s f
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h;es žinios.
/ėst Side. TMD. 28 kp. 

prieimetiilį Jsusirmkimą, 
ir d,au^ reikalų a/psvarsty-* 

^Žymėtina paaukavimas $10 
igulmybčs Fondui, 
dų dovana Lietuvai, 
aslink leidimo Šerno 

^pa mano paskirtį ^<dalį
..ouo vakaro, kuris atsibus sau- 
fįšo 20 d. 1918 m.

Disdcwsuota kaslink pakėlimo 
moikestie§, bet pagal didumą bal-

Dr. P. G. Wiegaer
Priimta* valaado*: nw* 8 iki 121J ryto 

Ir na* 1 iki 9 vakare

kaipo
3325 S. Halsted SL

PAIN-EXPELLER
tąi kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris ’RL/' 
tifcrafc pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
jįs (IDabąr.tinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa- 
H branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
g? clidelj. . ' ■
įs | (Pilnai tikėkite, kad gausite Visada tą senai išbandytą 

rgyduole tokio pat gerumo ir pagelbihgumo. Nesi-

SUSIVIENIJIMAS LIE
' ?> y /.->», ■;■?(■■'... u U''*"-''-’.'“ ‘ . '.j . ’ —

AMERIKOJE . ^ ...s
pelno

y. 6oc, metines mokesties.
Apart pirmininko, valdyba pa

siliko ta pati.
^Lietuvos Ūkininko” draugija 

taipgi turėjo šiuom laiku susirin- 
trirną, bet nieko svarbaus ne- 
flbtarė. Kadangi 1918 m. sueina 
12 metų “Liet. Uk,” sukaktuvės, 

iš tos priežasties nutarta pa- 
Jį rengti tuo tikslu vakarą. Val

dybos rinkime permainų neįvy-
* ko. Eskulapas.

Progresyve Lietuvių Aptieks 
Puikus išpildymas receptų užima pirmą vietą. Didžiausios pastangos var
tojamos Išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje Ir 
atsakau už jų vertę.

Musų aptlekoje randasi didelė san
krova visokių lietuviškų žolių.

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS

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

SEA. 2-ro Apskričio suvažiavi- 
ns- Gruodžio 16 d. 1917 m., 

į Mildos svetainėje, 3142 S. Hal
sted St., buvo 2-ro Apskričio su- 
<\ažiavinva^. Atvyko delegatai ir 
iš aplink tini ų miestų, kaip Keno- 

LįSo. Chicago i/r kitų. ,

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

I tuokliavus; nelauk kol 
tas bus pervėlu. 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:

Mrs. L. Plasecka

Universal Sale House Dept. 242 
205 East 14th St. New York City.

už Lietuvių Valstijinl 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; 
Ketverge ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK

3252 S. HALSTED ST.
Kampas 33čios CHICAGO

'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 
„EOXOL ” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiėkose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iame yra gyduolių

dvigubai daugiau, negi, už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO. /į 

74-80 Washington Street, New York akj

Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla
PI? A hJFŠTM A Mcs norime pranešti
A INZ-LLi lietuviiĮ publikai, kad Mes

Sarpalių Brolijai (The Sarpalius Bros) mokytojai
Smuiko, Piano ir Dainavimo ir p-Je Marijona

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

3231 Emerald Ave Phone Drover 5602 Chicago, Illinois

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $x.ooo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 |* savaitę.

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniu^ lietuvių tautjš- ; 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius- ’ 
S* truotu mėnesiniu priedu Moterim® ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. . Leidžia kningas, kurias nariams duodama UŽ i‘ 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau^ 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros" 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla* 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: I

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY,

Sudegs. > Sena, 75 metų mote- 
Stasė Kuras, gyvenusi prie 

430—*154 PL, West Hammondc, 
mėgino užlieti petrolejaus į kuk- 

Jos rubai užsidegė ir sė- 
«ukė sudegė.

Maskaradinis balius. Sausio 5
18 m., A. Mickevičiaus svet., 
S. Morgan St., rengiamas 

Maskaradinis Balius, nuo 
neinąs eis naudai Vaikų 

Globos. Dovanų bus 
iž apie $500.00.

Paieškojimas

ft Telefonas ARMITAGE 984&
I DR.A. J. KARALIUS

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai surė

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

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50*. Skrynios ir valyzai.

Pajieškau savo švogerio Ignaco 
Dunskio, ži^mąrių parapijos, Trakų 
pav. Vilniaus gub. Apie 11 metų 
Amerikoj, jis pats ar kiti, meldžiu, 
praneškite ant adreso:

Petronėlė Orlauskaitė,
577 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

■ ___&__________________

ft

&
7l«

Gydo Visokias Ligas. 
Ypatingai Užsisenė j tįsias 

ir Lytiškas.

2121 N. WESTERN AVB.
CHICAGO, ILL.

M

ft

Jlį 
ft

ft

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

gtoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai’. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakaro. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare.

Pajieškau savo brol.10 Petro 
čioko, kuris paeina iš Pajaunių 
Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. 
veno pirmiaus West Virginia, 
lių kasyklose. Atsišaukti adresu:

Uršulė Sledžienė,
Painesdale, Mich.

Ma- 
par.,

in g-

kalėjimam Harry A. 
ninkas nusibankruti-

*ial Savings Bank,. .x _ . ..... ** ■ pasiėmė su savim mano mylimiausią
trims metams ka-jlr gražiausią mergaitę, 5 metų am- 

bausmės uždėta. •*!a,is- ?luo to sykio aš jos nema- 
. .ftiau. Mergaites plaukai sviesųs,

. Ji dabar yra 21 metų 
amžiaus. Jos motina yra vidutinio 
ūgio, plaukai tamsiai geltoni, akįs 

45 metų senumo. Kalba 
Išlėto ’lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai, 24 metai Amerikoj. Gy
veno Clevelande, Ohio ir New Yorko 
Valstijoj.

Paeina iš Suvalkų gub., Starapolės 
njezdo, Garliavos gmino, ir parapi
jos, Padlesių kaimo, 
dė KeturakaitS. Ji 
varde Maggie Wait, 
ter j paduoda po ta 
Sau, jeigu kas apie 
nan, o gaus gražią 
laišką.

Pajieškau savo tikros dūktos Onos 
Yančailiukės. Motina, prasišalinda
ma iš Cleveland, O. 16 metų atgal-

lį nuteisė, buvo akjs mėlynos, 
baugu, Jisai iš-
ilėėthvimą, bet mažiukės;’

sakė, ii, kurie išeik
voja žmonių pinigu*, tmU?ut nu- 

b "K**® ■

šefas Chicagoje, kaip pasi-

s $13,900 “ttžmokesties”! 
•navimiį įvairių hotelių, 

yravimo įstaigų sa-

Po tėvais Mag- 
pasiduoda pa- 

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

. II
yininkams. J >ie dalykai išėjo aik- 
itėn kuomet liudijo višos grafte- 
ria šaikos kolektorius, Thos. F.

’.'.A

64
William Yančaitis,

Cardoni Ave.. Detroit, Mich.

Ant Pardavimo.
Gal but blogai biznieruams- 

iepilieciams. Miesto • tarybori 
apo įneštas naujas miesto įstaty
mas. Sulyg šito sumanymo visi 
Emeriai, kurinę vedimui savo biz-. 

arba- užsiėmimo turi turėti
us, negalės gauti lais- 

>užio i d. 1918 m., jei- 
a piliečiai, arba neturi 

rmų popierų išsiėmę. .
ju šisai sumanymas bus per

Parsiduoda 2 lotai Gary, Ind. Ge
ra proga apielinkės lietuviams pasi
naudoti, nes parsiduoda pigiai iš prie
žasties, kad lotų savininkas apsigy
veno kitame mieste. Lotai yra 50 
and 60, Block 2, Douglas Park Ad
dition, Gary, Ind. Norintieji pirkti 
rašykite savininkui: ♦ I ' ■

Jonas Genis, 
9 Barclay St, Worcester, Mass.

įvairiausios rųšies krautuvių

i, nes sakoma, kad 
e tiek nepiliečių lai-

DOVANAI!
Prisiųskite man $2.00, o aš Jums už
rašysiu “Lietuvą” arba “Vienybę Lie
tuvninkų” ant 1 meto ir duosiu kny
gų vertės 70c. dovanai.

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

VIAI-KAREIVIAI PA- 
AUGŠTINTI.

mt. — Gerb. Redakcija: — 
ien sužinojau, kad mažiausiai 
ni lietuviai kareiviai šiame 

gavo paaugštinimą už 
^tarnystę. Iš paprastų « « - a a

“LIETUVOS” SIENINIS KA
LENDORIUS TUOJAUS BUS 
GATAVAS. Kurie dar nesate už
simokėję prenumeratą už 1918 me
tus malonėkite užsimokėti, nes ka
lendoriai bus duodami pilnai užsi
mokėjusiems.

” (Pirmos klia- 
Apart garbės, tas 

kiekvie- 
dar ir $3.00 daugiau algos į 

kareiviui taip pat

“Pirmos Kliasos
lietuviai:

s, B. Balčiūnas, 
Jonas Švelnius, 
?) W. J. Mali- 
Pocevičius, H. 
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Lietuvis Advokatas

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

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

Tel. YARDS 1532 j

Dr. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
3269 So. Halsted St., Chicago, III.

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
ažsisenėjusias Ir paslaptingas vyrų 
ligas.

“Lietuvos” bendroves atstove. 
Chicagoje ir apiclinkėjc yra PET
RAS MISEVIČIUS. Jam galite 
užmokėti prenumeratą, priduoti 
apgarsinimus, spaudos darbus ir 
1.1. Jis taipgi duoda informacijas 
reikale “Lietuvos” bendrovės šė-

Lithuanian Pub. Co.

Ką Išrasti
Tai yra lietuviška knygutė ra 

% išleista, kultoje yra apie 400 fe 
išradimų, kurie gali būti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- S 

0 kalavimo ir del naudos LIE- 
$ TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- > 
k gutės dasižinosite kokį pelną > 
H išradimai atnešė ir dar gali fe 
® atnešti. Jeigu manote apie m

Išradimus, tai rašyk šian- u 
< dien Lietuviškai reikalauda- 
J/ mas knygutės kurią išsiusi- 
J ne DYKAI. »
S AMERICAN EUROPEAN B 

g PATENT OFFICES Inc. g
256 Broadway t L A) New York. N.Y. B

DĖLEI GERUMO KALĖDŲ.
SEZONO.

Jeigu sezonas Kalėdų ir Nau
jų Metų turės butf linksminimosi 
laiku, tai yra būtinai reikalinga 
yra turėti vidurius gerame sto
vyje. Jeigu nėra gerame stovyje, 
tai visas linksmumas ir geras 
upas prapuola. Trinerio Ameri
koniškas Kartaius Vyno Elixi- 
ias 'neužleidžia vidurių keblumus. 
Jus galite .nžsitikčti šiai gyduolei. 
Jisai jus paliuosuos nuo užikic- 
tėjimo, nenoro valgyti, išpūtimo, 
galvos skaudėjimo, nerviškumo ir 
lt. Aptiekosc. Kaina $t.io: Ko
vojimui su reumatizmu, (neural
gija, strėnų diegimu, ir kitais 
panašiais skausmais, jus turite 
naudoti gyduolę, kuri persisun
kia į pačias šaknis. Trinerio Li- 
inimcntas veikia tokiu būdui; 
todėl iš tos priežasties jisai 
ištikimu tokiuose atsitikimuose. 
Jis taipgi yra neapLainuojamos 
vertės išsisukimuose, nikstereji- 
muose, tinimuose, nuilsusiems 
muskulams ir kojoms, etc. Kai
na 35 ir 65’centai, aptiekose, per

Artinasi Kalėdos, toji metų brangiausia švente. 
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.

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.

IETŲVA”
814 W. 3^d STREET CHICAGO, ILL

Gerb. A. S. Kulbickas yra “Lie
tuvos” laikraščio agentu Cleve- 
land, Ohio ir apielinkėse. Norin- kra^ 4S fr 75 ce'llta*L j0S. Tri.

galite užsirašyti “Lietuvą’* ner, 
fr užmokėti jam prenumerata ’ 4 -

Išdirbėjas-Chemikas, 1333

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

’’VIENYBĘ LIETUVNINKŲ” 
insteigta 1886 m.

„Vienybę Liet.” privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite.
„Vienybė Liet.” talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS:
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei metų $1.00.
Kanadoje............................ 2.50; pusei metų $1.25.

Kitose viešpatystėse....... ..3.00; pusei metų $1.50.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogų. 

DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ.
’’VIENYBE LIETUVNINKŲ”

120-124 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

Mokykis Francuzu Kalbos
Užsirašyk“Amerikos Lietuvį”,kuriame ra
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzu Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Francijoj būti, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti “Amerikos Lietuvį” $2 00 metams.

“AMERIKOS LIETUVIS?
15 Millbury Street, W orcester, Mass

*roumiw

Kas Pirmiausiai ReikaH

Lietuvos” Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra

Kas

Prie j

00/

NAS KATKUS
aikraščio prenumeratos arba knygų 

i duos reikalingas informacijas
npgi galima dasižinoti apie “Lietuvos” 

Bendroves Šerus.
<■

JES STREET L

Kiekvienas žmogus, atvykęs į šią šalį, jaučia tą didžiausį tru
kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš
tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me
džiaginį stovį geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga
vimu, kiekvienas einantis į biznį, — žodžiu tariant, kiekvienas į 
šią šalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni
mą, skaistenj rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome
nėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprast4 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas 
didelę, beveik 1,300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, 
ja $7.00. Tai, sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai 
Galima žodyną įgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuonu 
nuos $6.00:

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės Šiuom antrašu:

“LIETU5*
814 W. 33rd STREET

‘ : ’.’x ’rt'- W ’’’




