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Vokietys Taikos 
derybų Pirmininku.
Trockis gali pasiduoti Kaizeriui.— 
Anglija kariaus iki galui.— Vokiečiai 

nenori tautų apsisprendimo.

Gandai apie Naują Taiką,—Ukrainie 
čiai prieš Bolševikus.—K supo 

dirbtuvėse Gaisras.

Francuzu Socialistai pamokina Rusiškus.

Tree translation fit. <1 with the postmaster 
( hicago. HI., the 26th day of December, 

1917, as required by the act of October 6; 
1917.
TAIKOS DERYBŲ BĖGIS

Amsterdam, Hcdlandijoj, gruo
džio 23 d. 
iš Lietuvių

taikos dcrvl

Mitingan pribuvo

a u o \ o K 1 e r 1 j oj 
Dr. von Kuehlm'an,

I loffman.
Brinckman.

.X u. o . \ u s 1 r (
Crafa> Czernin, 

ministeris.

muse.

Buvęs Sekretorius v-

dėl i ui s.
Pidk. Gantjiv

u o 1
Nessimy 

reikalu ministeris.

ti rau-

(Brest

nti dele-

užrub.

O .

giškunr*.

4.—Kur sumaišytos tautos gy
vena, tai mažumos teisės bus ap-

ris užtikrintų apsviėtos Ta 
adm i n i stra-ty ve au tonomi j ą, 
galima O •

5.—Nuo jokios kariaujančios
tautos nebus reikalaujama mokėti

■gaus atlyginimą uz Kares padary
tus nuostolius iš spec’fališko fondo, 
sudėto per visus kariaujančius, su-

pradėti 
gramo, 
skelbto

tyrinėjimą
.ra prisirengę 
Rusiško pro- 
crybų bus pa-

True translation filed with lie 
at Chicago, III., the 26th day of 
1917, as required by the act of October 6;
1917 r

.TROCKIS DUODA SURPASTI,
KAD GALI PASIDUOTI 

KAIZERIUI.
Petrogradas, Gruodžio 22 d. —

L. Trovkis-Brauncstein, laikvda-

postmaster 
December,

stymų prirengti taikos dokumentą J

smulkmenų.v
“Ką aš turiu mintyje yra tas

kad nmtatvti svarbiausius orinei-

z" ,lf 
vokiškas mperatorius, sinks “pa
žeminančią'’ taiką, tai rusai “fai- 
tuosis” prieš tai. “Męs, esa, ne

mis galima butų pradėti ramius 
ir kaimyniškus susinešlmus, 
tingai kuturinėj ir ekonominėj sry-

“Bet jeigu delei musų nuilsimo
ypa- męs turime priimti kaizerio išly-

ukilti sykiu su Vokietijas žmonė-
dai yra geriausi

dvasioje ramaus žmoniškumo

adinasi, tie
jau rengia
to, kad ką

ir gaus, o ž;
kaizeris uorė

turi priimti
1 militarizma t V

lemi:
ura si - t ’ K

męs įlomis’yslume nuo mmas

i pcnemusK >s 
eiti n'(<\v

mus krūvon

besiartinant

xemes

ir vaisinga ;

Derybų Tvarka.

Jei, buvusis užrubežio i

istkrcto! ius llekmit Br

u o K u s 1 j o 
Jcsfe Kaminev.

iusenku i akrovsky.
b aragban Lubinski.

Whitman Pavlovu
Adm. Altvater.
Gen.
Pulk.

l'umorri. 
Rckki.

rod\>, kad tarp rusų delegatų nėra 
nei vieno ruso- didesnė dalis pra-

vėl vokiškos |.

44

armijų Rytuose, pasveikino dcle-

po vyresnį delegatą, atidaryti kon- 
-**nciją. I lakki Paša, išreiškęs 

idant konferencija atsiektų

1 Kuehlmann butu kon-• L-

i r m s ė d ž i u. Vokietijos

-sakė Dr von 
nėjo sekančiai 1 
Šio atmintino

Kuehlmann.

susirinkimo

1 Tire t tan'latioti filed
'UIU at Chicago. 111., the 2i>tli 
• ■ 1917, a> required by the

kuri per 
nvbc ant

po>t:nnst< t 
I )ece:nber, 
Ictobcr 6;

.“KOL MILITARIZMAS . 
Į NESUMUSTAS,-NEBUS 
. RAMYBĖS’’- SAKO
LLOYD GEORGE.

Londonas, gruodžio 20
Žemesniam Anglijos parlu 
Imte Angliję*.; premjeras,

trauka

negalima

■li

užrubežio ministeris (^ar

imtos:
“Pirminybės klausimai bus iri_ 'abejui

nos

>se susi rink i m uo
\yriausi atstovai kiekvic
?nkių dalyvaujančių vieš

pirm- 1
laivų statymas bevei
kininku reikalavimam

i ma.

atstovaujamų

M.uyg von 
mo Rusiioi

sustatyti
Kuril! n r

bendrai visu. €
r: > ‘ uinany-

patu 
sis.u

esą

sius principus Rr.s'jos 
gramo, kuris, abc’uai

vi h 
un

ir. Darbininkų tarybos pirmes 
paaiškinimų.

. Rusų Išlygos.

jungimo teritorijų (žemių), už
griebtų, laike karės; tokios žemė/

na
K

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, III., the 26th day of December, 
1917, as required by the det of October 6;
1917. ,

VOKIETIJA NENORI
TAUTŲ APSISPRENDIMO.

Petrogradas, gruodžio 19 d.— 
rusiškų -lai k ra šefų , pranc-

Centralinės vįėšpatijo.;,’ esą;1 
Rusijai, -khd Jos mano 
talkininkams (abelną tai-'

simo 
pranešė

t a, kuris

yra pranestas
i a P o č-

ševikų atstovams vakar, laike pir
mos konferencijos Apie taiką, kad 
jų valdžios mano 'pastatyti taikos 
klausimą prieš visas viešpatijas.

rytų toKj paų zingsių. Prane
šama, kad bolševikai Visokiais bu
dais mėgina ištirti 
talkininkus.

tąme klausime

n esc

a Poetą taipgi 
iai oficiališkąi pra- 
valdžiai, jog Cen-

lyg formu'os “be užgriebimų ir 
atlyginimų." bet- nurodo, 
“tautu v ra
nepraktiškas. | Tas reiškia, kad 
vokiečiai nenori, idant pavergtos 
tautos pačios nuspręstų, kuom jos 
nori būti. 'Tas, be 'abejonės, pa-

'True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the th day of December, 
19’.7, as required by the act of October 6;
1917.

GANDAI APIE NAUJĄ 
TAIKĄ.

Washington, D. C.

nauja

ne

.-ekančias

Kalėdos ir Lietuva
Tūkstantis Septyni Šimtai su viršum 

pasiųsta Lietuvos Laisvei.

tai Linksmu Kalėdų ir v v
Laimingų Naujų Metų visai Lie- siai pasižymėjo mesenai

Dovana i.šsit 3301 So.

. 1geri au- 
dar su-

& I11- 
Halsted

iryeri'k a n c!k a.

va i tęs

j a m e r i k o n a i jau nos

ir savo maišą— 
rsti savu do-

nas ir lėtas žemaiti 
gštaitis, ir karštas dzūkas ir

1uvos laisvei—išviso $11.00.
\ incas Vinilas rašo, kad vienas 
jų lietuviškai vos suprasti tega- 
b> bet Lietuvos laisvė jam, ma
tomai, labai rupi, nes ir jo $2.00

M. Rožans-
us, J. Zache- Ears’U lietuvių kariauna šturmui) 
Skini deri s, A. P 
skis) užsiima

” kaip

Tūkstantinę” tvirtovę, nuta- 
ii'em ir męs trįse padėti Chicagos 

namų, lotų ir farmų pardavinė- Julijai tą tvirtovę paimti ir nors 
Estą te L5 doliarinių jardų nukasti.junti ip veda R c 

biznį visose sakose.

Neda u gi a u si a i yra pas mus siū

Bet paskutinės dvi savaitės, vy-jnieriij. Didesnė ju dalis, su Ike-' 

(bais garbingais išėmimais, prisi- 
k.rko tos nuomonės, kad lietu
siai privalo remti juos—savuo
sius lietuvius, bet iie Datis nesi-

tvanas.

erei ta vieno į

musų patriotai, pervarė toli už
11 i'.< s t a n t i'uės, į v a ry da m i su v i r š u it.

r k e

šimtu

► remti savuosius, lie
tau tinius reikalus. Jie 
mat tos patarlės: “Kas 
ma'iro, bet kas Lietu-

apie Kalėdų dienų

suskubo geri t a li
aukas

l' tūkstančio

šaltiniu.c
vieta

T’.-S. >į
T,

šių gandų, \ o: 
ikos pasiubjimas

likti išrišimui visuotino gyventojų 
baisa\imo.

jai už ji,*.; kolc-nijas Afrikoje, o tais 
pinigais V okietija atlygintų Belgi
jos, Šiaurinės I'raneuzijos, Rumu
nijos ir Serbijos, nuostolius.

“Rusiškos provincijos Baltike
didesnių dr Juodųjų jūrių pakraščiuose, ir 
os, nors J Pi ūsai butų noprigulmmgi sv.lyg

ne-

L'lkli. o 
ko ta1-

n

negro

butų neprigulminga po

ir Nlonte-
senuose ru- 

turi gauti

a- 
ž e niki imk i t ten ant generališko

musų pirmyn padaryta.”
Taip rašo Jonas Sabas, Miko

las Biežis ir Ant. Masiokas iŠ 
Minneapolis, Miun., visi po pen
kinę prisiųsdami.

♦ ♦

“Gero <1 raugo atminčiai p 
siunčiu ir aš savo mažą pinig 
penkis doliarius, a.a. Jono S 
kaus vardan.”

Rašo Mikas Petrauskas, 
vių kompozitorius 
Mass.

iš So. P

ir perei
simi u šė ir

įsv.iso $422.00, o abelna 
nio Fondo suma

\ iršminėta suma

kaipo Kalėdine dovana nuo “1

ima savo

dima

Co. nepriiKla-uso prie tos rūšies 
P’gių i;r saumyliškų institucijų. 
Ji daro ir tikisi daryt biznį iš 
lietinių ir todėl ir lietuviu rei- c-

iš čekio ant $50.00, kuriuos šita 
kompanija prisiuntė ]

sa- Fondan Lietuvos LaifeWi išgauti.

m c pi’ogą garbingai pannnrh a u 
m: Viena lietuvių, banką, ki- 

amerikonu. Met rop o 1 i t an

le

ne s

višku Cricagos O
t, . . . v. . \’isa Bulotų

1 at‘lai Ib'tina puns visiems sir-L . .. , , ..J I luladelpnia
dingas ačiū už tai! Lai buna a.r. .. _ ,,“ I 1 !• /C 1 n 11 1 1,1-1 /.j e

Lcimingesni Nauji ateinanti Me 
tai! Ius visi, kurie prisidėjo^

turite tiesą
darbu ir aukomis, 

savo atliktų darbu

ko kO čia žiūrėkit, 
irią” siunčia lietuviai

Skaitydami “Lietu’ 
jegei čikagiečiai nejuuiv.

Kalėdiniu!111 uoja ‘’RTksta’ntiiię” ’ tyh^vę ir 
'.’iS.YSiJs nuvogti, ir^iau-

kiasi ^ervistĮį
iš ųZ.afe. Central Brodklmie- 
čiai, matydami, kad ir iš toliaus 
tjezervos jau plaukia, bet Ibijo- 
damięsi, kad kartais nebūtų per
si Ipnos sjiekos, nutarė pasiųsti • -»

mi

Brcnza, buvusis 
padarė Lietuvai

ir visos Kalėdi-

i to lietu-

šeimyna iš

Bulota i

u rman

Daug jie, -matai, negali, ba gy
vendami ant pat jūrių pakraš
čio, čėdima armiją, ba bijosi, kad

barduoti. Bet batalijonulką vis* 
vien siunčiame. O suorganiza
vome męs jį laike prakalbų T. 
M.D. 44-os kuopos, gruodžio 14 
d. 1917 m.” (Surašąs visų sau- 
a.ių Central Birooklyno rezervistų 
yra gale šio skyriaus).

P. AndruškeviČius. i
* ♦ L:

)
A. Luku skaitė, iš So. Bostono,

? r tūlą laiką at ja 
toliaus premieras, 
dalyvavimas pas 

\ ra mdžimšk').;

Lai buna jums 1 
tu va i— 1 a i s v ė !

i! t

įsiginklavima
PASKUTINĖ BANGA.

'■•’m tram^’-Uion fik-d with the nostmastci 
Chicago, III., the 26th day „ of December, 
7, r.s required by the act of October 6:

iranese, kad talkininkai ne- 
ginklo patol, pak >1 Pru- 

militarizmas neini.; sunaikin-

prašedinti nuo sosto savo loc- 
raldccią (kaizerį), idant jo

kovon .su dviem savo sunais— 
\ y taut u ir Algirdu, atnešdami 
$6.oo gastinčiaus.

relė, buvo 12 centų gavusi Kalė
doms saldainiams. Pamačiusi, 
kad jos tėtė siunčia $1.00, o ma-

UKRAJINIEČIAjI NE
KLAUSO LENINO.

Petrogradas, gruodžh

nauja

kyma
lave nepiielankų 
uiti m-a f u m ą,

, J':v—- taip va- 
CĮcrajinos val- 

ritsa- 
kuri

statė bolševikų kcįiitsijonieriai.. 
Bo’ševikų ultinWtAmas reikalį-

R a d a praneštų, a 
šiliaus rėmusi gelti

netr

i p minėta, paskutinės 
buvo gaivsios aukomis 
:ko stambių aukų t

valstijoj yra ne- 
s Gallitzin. Ne-

i?
ž; i kas apie jį girdėjo, nes tai 
maža lietuvių Ikolionija. lk‘t pa-

dešimts ponki lietuviai susimetė 
ir atplėšk’no Lietuvos Laisvei

> geras darbas 
Ir šiirom sykiu

siunčia. - ’ <
— Ogi Kalėdų Diedukui, kad 

nuneštų dovanų tokiems mažiu
kams tavo brolyčiams ir sesu-

gvstės susirinkime, kaip mums 
pranešama, p.
a-pie Kalėdinę

nuneša...—tarė maži ūkė.
I. Lalas, priminė aukavo savo 12 centų.

rinkime nariai
$!0.io. Girdėti

Lietuvos 
buvusie susi • 
noru sumetė

Augk gražiai, maža 
; dukrele!

dovaną
ir
su
ir vietine TMD.

“Nors aš esnii vienas iš “tūk
stantinių” narių ir moku kas me-

Męs zi-

ja bus p,riversta aj 
užimtas žemes ir at’ 
trytus nuostt/iiuš, o

Fcv- leismgai vouei 
^rtediną savo Stalkilis, prisiųsdan 
š kitos pusės įcfdėdine -dovaną.: .

neleidžia per Ulįlrajitią pereiti

taikos konferencijoj. Jis 
o, kad Anglija nestojo ka- 

2.-Politiška neprigulmybė turi rCn, ’ idant svetimas;- žemes už- 
Imti sugrąžinta visoms tautoms,' 
kurioms, ta neprigulmybė tapo

kantesnį (matomai kaizerio sū
nų, krouprinca, kuris yra žinomas 
kaipo aršus militaristas).

Minėdamas apie užkariavimus,’
«

)-

i- kariumenc, kuomeV
. I • •

IZĮjl 1

ų bolševikų kariumėheiį ; taipgi rei 
kalavo atsakyti,- .ai‘ ftdkraiirn 
šiliaus nuginkluoti)

' “Męs, Gallitzi'iio lietuviai, su- 
k ’> d . pagelbėjus Lietuvos

.vi m ui. , Aukautojų 
t do, kad Gallitzi-

miršti ir Jūsų Kalėdinio Fondo. 
Nors pats nekokiam padėjime 
stoviu, visgi aukauju nors pen
kinę.”

vinim laisvės Lietuvai.
nome, kad, netulrėdami savo vieš
patijos, ‘negalime iš valstijos iždo 
padengti visokių politiškų išlai
dų bei skelbimų pasauliui apie 
musų rekalavimus, idant atjau
tume tą, kas mums,ns, kaipo tau 

amžių priklau

sakymą, tai ta esą ietuyiai suniii-

Taip rašo p. Kaz. A. Makarc- 
vičius iš New Haven, Conn.— 
senas ir žymus lietuvių tautie
tis Kiti jo drangai sumetė dar

so, t.y. Lietuvos laisvę.
“Todėl, norėdami nors 

prisidėti prie kovos už 
meprigulmybę, siunčiame

s šapeliu 
Lietuvos 
‘ $6.00 j

------------------ --------------------------------------r------------------------------j-e.------------- , - r 1

Georgė pasekė, kad kadangi Ra- d a atsil akė. Anot p

A. Dzindze/eta.
Sparrow Pt., Md.

Kad tautiškos grupės nebu-
irigulmingomis prieš ka-'r03 taikos derybas, tai Rusija tu- 
per referendumą, ar joS|ri pati atsakyti ir už savo 

ar apgynimą ir kad tuom
rę nutars ] 
turi būti neprigulmingomis,

e tu vi u.
pija pradėjo su Vokietija, atski- raščio D. e n Qrenl

lu yra užbaigti karę farp Gen- prisidėti prie kokios nors kitos čia .puola klausinius, 
linių Viešpatijų ir Rusijon ir viešpatijos. liėjosi Konstantinopolio

že- 
pa-

priešingi . bolševikam 
labinsko . miestą' Ui

d i n i n P on d am $ I o.oo.
Farmeriai yra ne menkesni pa

triotai už kitus. Štai Wriglits- 
towe, N. J. yra ti'k 4 lietuviai—

(Tąsa ant tręč

uvių sau
lėtu vą iš

dūme”, d t su šeimynomis ir du «pavie- 
nd pa- niai—(visi žemdiirlbikat. Ir visi 

atsiuntė Kalėdinių dovanų Lie-

“ Prisinučiu. 
laisve 
butų 
širdis

n penkinę Lietuvos 
prašau Dievo, kad 
ra laisva, ko mano

ir 
Lietuva laisva, 
trokšta labai.”

GlenriAge, III,
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Kopija čekio ant $50.00, paaukautų per Liberty Land & 
Investment Company.

“l-r aš prisidedu su savo dviem 
kulkom bombarduoti tą tvirtovę.’

Juozas Sodzevičiuy.

i rnmkit ir mane j r 
ten tukstanti'nėn armijom 
č' u. $ 1 .CK).

Advokatas F. P. Bradvhulis pa-

Kitos paminėtinos aukos iš Chi- 
cagos: nuo Depc/zitors State and 
Savings Banko $15.00; nuo St.

Ant. Kava/auskas. ciai1s

mažesniu.

NUO 
’’LIETUVOS1 

. SKAITYTOJ U
I ■— Aukavo —->

k.'d męs visi galėti 
į savo laisvą tėvynę

raliu
ir siunčiu' $3.00.”

Kar. Miglinas.
Thompst uvillc, ('opu.

* *

1 atsiųsdami po $1.00 rašo:
“Kadangi tūkstantinė tvirtovė 

jau yra paimta, tai męs skubina
mės prie didesnio rezervo: siun
čiame po vieną kareivį, prisaky
dami jiems, kad storotusi užimti 
daugiau fortų”.

n »»,. m, > 
i> j\»*» ti»*
,) ill M |

»G
3 v®

7 VI Zc

., t> tikros |
siunčiu.. $2.00.

F. Kvetinska.s.

I Jetti-

1 t t Į

ji \ien:

laukiniai
nesugriautų. nei iš- 
iešai, nei viduriniai .

J. Skinderis.!
union,

*

‘Skubinam pagelbon Lietuvos 
s\ ei ir tiems \ įsiems garbiu 

‘is vyrams, kurie už savo tė-
s laisvę kovoja. Čia įdeda- 

poo.
Gasp. Zikaras.

Zigm. Alekna.

Loblel
M. Vaitaitis.

I.. Šerno 10-metu 
darbavimosi pamūre

siuntė
Šerno sukaktu vi u v

Dar Pora Žodžių Apie Chicagą.

tą iš kitų miestų, čikagiečiai ir

(•( lę krūvą atiku ant pat galo už
vertė— dėl geros micros...

kiek norėčiau aš šiam garbingam 
tikslui aukauti—tarė p. B. Zales-

ant S 15.00.

lietuviu
t* ikalam

LAIMINGOS KELIONĖS
TAU, SENELI!

linkiu 
ir tariu

Tau laimingos 
dau ntuKirdu

galės tinkamai Javo ši didelį dar
bą apvertimi. Nei aš, nei męs, 
neturime užtektinai jiegų. kad už 
Tavo pasišventimą tinkamai pa

I Jetuvo 
Dar ne 
nas d iri

nuo
Bet Dieduk!|

kit ienų m man vta’,

Tavim. Seenli 
tiems, kurie gc 
vieno žingsnio

J an ant kiel-
15 00
1 5-oo

i .( .'o
1.00 I

zistamus, kamienus ir draugus, 
kad kuodaugiausia 'surinkus dova
nu. kurias pats nunešei Lietuvos

1 jctuva”)
. K. Balučiui.

savaites tą 
dirbo: savo 
žodžio gv- 

vumu, nors prakaituodamas bet

t a v<>

arė ir išakėjo jis žemę, kad kuo
met užėjo derlius, tai ir tavo Ka
lėdinis maišas vos netruko nuo 
doliarių sunkumo. (ieras jis arto
jas, kad žinotum, Seneli....- Ir 
gal dar daug jam prisieis musų

D 1 d ž i a 11 s i a s , vienok, pa
dėkos žodis priklauso laikraščiui 
“Lietuva” ir skaitlingam burini 
jos skait\tojų, ir visiems aukavu-

doliaritt vra stems. Jie visa darbo sunkuma tie- 
.' i • ‘ .. .ta-U'tisktems ant savo pečių ir stimauvmą 

jį visuomet privedė net prie geresnių pasekmių 
imą. negu buvo tikėtasi. Jie parodė,

’’Menkutė mano auka. rupi Lietuvą

nistas i .oo

i .oo i

. •].

ov.

Jonas 
Mik.

kriaučitis

Misiūnas .........
Kauzanauskis . . .

zeceris
musų skaitytojas L. S

avęs savo
s turi dar

Kiek paimsiu iš kišeniaus, 
•r {klosiu, — tarė Simo'uas.

nridėjo dar $1.03, o 
U sotis $1.00 ir pasiuntė

savo Kalėdinėmis dovanomis.

Mildos

Ualsted st., paklojo dešimtinę;

So. Ualsted st.. $2.00; I'elixas 
Platkauskas, laikantis lietuvišką 
restauraciją prie 3130 So. ĮĮalsted 
st. $3.00; M. J. Kiras, savininkas 
Real Estate biznio prie 3331 So. 
Ualsted st.,j $į.bo; Alf. B’artkus, 
elektriškas kontraktierius prie 3212 
>So. llalsted st. $5.00; Juozas Bud
nikas, laikrodžių ir knygų krau
tuvės savininkas prie * 3243 
Ualsted - st. $2.00,

1 .(K) i
20.00

2.CK) I š

i .oo;

3-oo!12.03 ;
1.00!

2.00
1.00
i .00 1
I .03 1

5.00
2.00.

v,
“1 dėtu-

..1uozas

|uozas

mavimo tos “tukstatinės t 
vės” ir linkiu jums visiems 
mingu Nauju Metu,-- kad
minčiai s melais 
džiaugti vaisiais

ru sumi ir dukriti dovana musu VU C 4 V
nnmylętai 'Tėvynei ir pasakyk Jai, 
kad čia stovi armija narsiu kari-

kovoti. tau

Dr. Kazys Draugelis.

ŠIĄ PASKUTINĘ SĄVAITĘ 
LIETUVOS LAISVĖS IŠGA
VIMUI SUDĖTA KALĖ
DINIŲ DOVANŲ SAKAN

ČIAI:

. .Co..................................... $50.00
Metropolitan State Bank 25.00
St. J. Paškevičiu's, krau-

tuvninkas ..........   5.00

LIETUVOS
NEPRIGULMYBĖS

FONDAS

NUO “LIETUVOS”--LIETUVAI. 
| bus daugiau negu $1,600.00. V Šimtu daugiau.

. . . . 2.00
.... 1.00

. . . . 1.00
i . . 1.00 
. . . Ši .00

Pinkevičius ........... $15.00
. . . 10.00 
.... 7.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 3.00 
... 5.00 
. . . 2.00 
.... 2.0-o 
.... 2JX) 
.... 2 OO 
* . > c^

J. 'Tamošiūnas . . .

Vitci-kienė . . .

Urbaitis ...

P
I .akavičiu*

A. Macekair
M KardoV

L. Kar

\ in. (iedera\ičius . .
Jonas Laučiškis ... 
lonas l.)anelc\ičius •

;učiskis . . .

“ I Jet.” įskąit, .............
Lnkauskięnė ...................
A. Lukauskaitė, 2 metų

amž.

. . 1.00
1. . 1.00 j

. . 1.00

. . 1.00
. . 1.00

. 1.00
Mikolas

............. 2.00
Viso $1 1.00.

M i 11 n.:
......... $5-00
...... 5-oo
........... 5.00

. . Viso $15-00.
1 1 .. 1. 1 > o .

Aldona Bulotvtė ...

$5-oo
5-oo
2.50

’ n.

1.00
1.00
1.00
1.00
I .CK)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 .CK)

1.00

$ 1.03

.12

T .00
T .OO

1

I.

zitorius

$ I o.oo

5.00

...................... 5-00
Uniontown.
.........................2.03

2.00

2.00

I anuleviči us

P. Raila .........
J. \ arnas ...

Šidlauskas . . .

Viso $3.62

t o w n, N. J.:
Vinalis .... $5°° 

2.00 
2.00

ius

I .OO

I .00

l .00 1
1.00

>Ant, Kavaluskas, Mahanoy

Clinton

i .oo

1.00

. . . $ i .00 
. , . . 1.00 
. . . . 1.00 
. . . . I .(X) 
. .. . 1.00

Viso $10.10

1.00
1.00

Viso ,$6.oo

Jonas \’ytautas Kurtinaiais .50
Albin. Algirdas Kurtinaitis .50

Viso $6.00.

z. \. M ak a re v i č i u s .... $5.00
Butkus .................................... 1.00
Maseliunas ..................... ...1.00
Cibulskis ................. 1.00
Kazokas ............................... 1.00

1.00Makarevičius

$ f 0.00

P a v i e n ė» s <1 u k o s.
A. Kaunas, . senas “Liet, 
skaitytojas iš Shelton,

Ind. 1.00
Altą,

Gasp. Zikaras, Philadel. Pa.
Gasn. Mareis. Success. M o.

g. Alekna, Philadel., I a. 
ar. Miglinas, Thompson
ville, Conn. .......................

Iš To r o n to, O 111.

sirinkimo:

Jokubauskas

V. Čiurinskas .

Dalinkevičiuš . .

Buinskas . .

I. Petraitis . . .
J. AtkoČaitis .
J. AtkoČaitis .

J. Petravičius
M Danielius
J. Paulauskas 
Smulkiu ...c

S 2. OO
2.00
1 .OO

3.00

$1 5.00
. 1 .OO

I .OO
. I .OO

1 .OO
. 1.00

Viso per savaite įplaukė $460.20 
Pirmiaus buvo paskelbta 1272.98

Viso labo $'733-18

AČIŪ!
VISIEMS LAIMINGŲ 

METŲ.
NAUJŲ

IR VALDININKAI MOKĖS 
TAXAS.

Washington, D. C. Kongresai 
ij riėmė reikalavimą, kad taip, kaip 
liti Amerikos 'gyventojai, taipjau 
ir valdininkai, gaunanti metams 
daugiau kaip du tukstaixiai do- 
liarių mokėtu taksas. Be abejo
nės tas bus ir senato priimtas. 
Reiks todėl taxas mokėti lygiai 
prezidentui, kaip ir ministeriams. 
Gal turės mokėti ir svetur esan
ti Amerikos ambasadoriai.

AR IŠNYKS AMERIKA 
GIRTYBĖ?

;suvienytose valstijose u.
visai uždrausti alkoholinius gėri
mus. Iki šiol sausai, taigi be 
gėrimų, yra 27 valstijos, o tiki
masi dair 6 pritarimo, tai išviso

Tai padarymui sausomis visu

anaiki n ti

kulisas, Colorado, Georgia, Ida
ho, Indiana, Iowa. Kansas. Mi-

tana, Nebraska, New Hampshire,

Dakota, Oklahoma, Oregon, So. 
Carolina, So. Dakota, Tennessee, 
Utah, Virginia, Washington ir 
West Virginia. '

AMERIKONIŠKA PATRIOTĖ
San Diego, Cal- Čia gyvenan

ti garsi vokietė giesmininkė E*r- 
nestina Schuman-1 leink pati pa
dirbo amerikonišką vėliavą 21 
Amerikos kariumenės regimen- 
tm, paskirtam prieš vokiečius ka- 
iauti Francuzijon. Antrasis jos 

\yras buvo redaktorius Chicagoj

linois Staats Ztg.”, bei 
per teisiną persiskyrė,

New York o operoj, laike 
statymo Donizetti operos 
gi men to Duktė”, kita

porą

per- 
“Rc ■ 

vokietė

rengė prielankią franc-uzams dc- 
monstraci ją, kuomet, paėmusi 
franeuzišką vėliavą, ją išbučiavo. 
Bet Hempel, turbūt, yra ne vo-

PAVOGĖ DOKUMENTUS.
Washington, D. C. Nesenai 

\okiški šnipai įsilaužė į ruimus 
angliškos kariškos misijom A,un- 
scy trioboj ir

SUAREŠ1.
Fargo, N. L

falo distrikto už nėge

mat atsisakė išpliekti Amerikos 
vėliava ant mokvklu triobu. <* > v v

ŠIŲ METŲ KVIE
ČIŲ UŽDERĖJIMAS.

Washington, D. C. Sulyg at 
skaitos žemdirbystės departa
mento, žieminių kviečių šiemet 
surinkta 79.3 (100 reiškia labai

niais kviečiais užsėta buvo 42,- 
170,000 akrų dirvos, taigi ant 4% 
daugiau negu 1916 m. Rugiai 
davė 84.1 ; jais užsėta buvo 9. ■ 
119,000 akrų dirvos, arba 36.6%

BANKO IŠPLĖŠIMAS.
Minneapolis, Minn. Gruo

Du banko klerku ir prezidentą 
užrakino banko kasoj ir paėmę 
$5,500 pinigu, išėjo gatvėn, kur 
stovėjo policistai, bet tie nežino
jo, kas banke atsitiko, todėl Ici-

p’ asi šalinti.

SUAREŠTAVO VOKIETĮ. 
PASTORIŲ.

Carmi, Ill. Suėmė čia už sto
ką patriotizmo, pastorių ‘Tloly 
Roller” bažnyčios. Jisai taipgi 
sakydavo užstojančius vokiečius 
pamokslus. Pastorius yra vo-

sakė pasveikinti Amerikos

jo paties parapijonai.
—... . ' ■1,11 ini

EXPLIOZIJA KASYI
Knoxville, Tenn. K

Doon Coal Co. netoli N k 

sitiko expliozija, kiuri užm<. 
darbininkų ir tūlą jų skaitlii 
žeidė. ■



PINIGAI.
Au/trij' s piliečbijodami, 

kad valdžia nekonfiskuotų, iš 
bankų atsiėmė savo depozitus. 
Išviso jie atsiėmė suvirš-um 100 
milijonų doliarių, kuriuos dabar

-.’j VISO

mu i 12/ ooo markiu, u •

geri ali

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Stephensvil/e, Ky. Xct 
čia susimušė greitasis, b

nuo

■\v Orleans Loui and

;| Airijos pakrantėse 
binariniai pa skandino

su traukiniu
viile and S:

jų sužeista.

ŽUVIS VIETOJ 
PAUKŠTIENOS. 

New York. Kadangi 
čių pardavinėtojai ncišp;

.'kainas laukinių paukščių

s\arą, tai net valgę per Kalėdas 
iki šiol kurapkieną. taipgi turtin-

sa. kuomet
tai ikaipi kūčios tą- 
lictuviai ir lenkai

RUSIJA ATŠAUKĖ SAVO 
UŽSAKYMUS.

savo
me

c i erai ir 97 kareiviai

k 11 UOtlZIi) 
marinas ųask

1”C, tu

valdžios
r< . k «

pasimirė

moterų ligų

stuiičiai darbininku, dirbusiu C • k.
sijai tokius daiktus, neteko

KALNO KĮLA GARAI.
Port/and, Ore. Iš kalno A

•zinia

Krikščioniškam
Turkų rankų.

JERUSOLIMO MIESTAS.
tujini šių metų geriausia Kalėdų dovana -- - tai atėmimas Jeruzolimo iŠ

II Miestelyje Seina, Rusijoje, 
randasi mclnyčies, ugnim varomos, 
kurių viena sumala 20,000 pūdų 
rugiu ir

darbininku v
2< '.OOO.

ant

tikrai, a 
v t ržimo. 
(kanų, be

vra

du mai
kįla \ ien garai. b< 
iš užsiraukusio jau

ne
i.A a-

\imas 150.000 i)aisųe(ia;igiausr at
metė sumanymą priverstino tr.r- 
na\imo karkmienčj. Trūksta dar 
sio\ inčiu karės frantuose karei- 4.

są nutarimą.

u ži. įlįsti
Ui U nu kiais su-

nuims

>langv* •

delei
>11 vo

sumala
kviečiu i v c
d. os melnyčios susto- 
darbinink'ii brangumo, 

narna už 8 vai. j rub-

vra vakariu

žmonės bus ] 
taika, kuri yra 
vo pasekmėse.

t
nu. > nibežiau

už E
ekurie

su lama, 1 
lanksti.

nes g\vennnas

jsieina i rublį
x’D lauku mi

' sen

k u ■

nėra

lakun:!’ nežiūrint
ir

žiniom

Vi > 
užtikrina žmonijos ?

SUŽEISTA KAREIVIAI
Baltimore, Md. Ant Wash 

ton. Baltimore and \nnaj 
ifc ležinkelio susimušė du l>ė<

>rie
r’uos

KELNAS

siunti-
. 'lino !;.:>■•

rot >o dali

aux c >11 prašymu

VO.

•no norą 
;ė norą ; 
keliaus
kaizeris neuznman\ 111

jau
. s mii, kuomet laiškai

BOMBA PRIEPLAUKOJ.
Wilmington, Del. Cionykšč

pamesta kuri

k.vimu, kad j< 
r.-ūkani s savo

pioziją \ o-

rci s a

nei ne-

kurie, turbūt
\ f-l'l C V 1 1 1 t > 'l t K

iŠ LAUKO.
Springfield, Ill. K

nuo uaioo i- 
pritarimą Voki

New York.

ka ritini enėn vyru, 
d liktorių vietas < 
rims.

vietoj paimtų 
karuose koi- 

įsodino mote-

1i Philadelphia, Pa.

siūlymus darbininkų priims

Tcmpkin, 
venantis Easton. Pa., gavo 1; 
nuo savo motinos, gyvenančios 
Rusijoj. Laiške rašoma, kad gan-

tik

įiniai $1.60 tuzinas;
stiklas; sviestas

445 mastas; ce v e ryk a:
g u m a i • $ 15 X X); I ’a n č j a lų< ■> s, 
«terija*jtr padarymui kai- 

’r augščiaus. Temkin 
>ats nesenai čia/Amerikon at

vyko, 'nes vos 19 mėnesių laikoįTik

priims

no danai* 
iš kitur

gėrimų.

tapo \ i<ai 
ždrausta ten

salima.
laivių užpuolimu api 
tai o isssenc užmušta

I ()O

Į)crdm>> ir talkinin- 
susitai'k vmo išh ga<

zuini, c ’

turinti xareivms >au-

i;e>a ugi »ja karei \ i u. 
Lngvai pramuša a 
karabinu Aiviai.

11 e s

jie nei nuo mašininių karabįn.ų 
Šūvių, nes ir tie ju<»s pramuša. 
S< rdokai toki išdalinta 
1 lems karei\iam>, 
. ...r, -,z ...i-’

iž ’iiomu

i: e-

mai -

\an-
<(<ns, o daugiau rieoumu ir cuk-

• , • , .ra-us. Pienas tas gardus ir imi
malonu kvapa. < iaila tik. kad

I \ . . . .
diumbliu vra mažai, todėl ir 11
pieno tik milijonieriai už 1 r.t.i

šio] inažai žinomas, nes 
miai, niekur nesigarbno,

I arvziaus daktaras (iast< 
surado amebą, gimdančia

pasdkmingesnj 
I - • •
.vartotus vezr 

viską i st
gydvmo bildu.

išt v rimu.
a-

Yorke, gyveno Japonijoje.

va 1- 
gc runai. r»u.s tai di- 
■kraštas ant žemės be

Iparda vinėli,

dar daugiau matyt
!knsių

Petro

na

na lia
()

visai 
•.’irti

| karei \iai šaudi 
včmis žmones.

vienok

ir d a u

kariumenci

c.ams.

ta mai-

Tageblat t.

m ai
net jų 
o ’iri
mai?'! u

Daliem- i

ie>ains

Žinios Apie Karti,
rve t randai ion filed with the 

t Chicago. III., the 26th day of 
1917, as required by the act of 
1917.

KRUPPO DIRBTVĖS

postmaster 
I >ecemb<r, 

October 6;

DEGA

Maestricht, Hollondijoj, 
io 2i d.- Darbininkai iš

ppo dirbtines, didelis 
kumeliu centras. sto\i v
jau 24 valandos.

didžiausiais
amumeijo.s

kurie y r;
kauuoliu

K

m a .‘laiai 
liniuku.

situ
nadidinimo, o

v. i 1 h the !•<»'! ■ - ■ t ei 
'• U'-- ’’'e ,’6| h <kty (lf | »< < ( .

re įiiin d i>v the act <»f O f •
19’7. ’

francuzijos socialistai 
stipriai stovi už karę.

Paryžius
suvienyti Šiai

draugams 
sa ink ima.

I s list i print i

| I»olscvikams | atsi- 
knriame jie primena

kuomet

čio 2.
Į didelė demonstracija, fk'Urioj da* prieš Centralinc 

lyvayo daugiaus negu 120,000 ’ L L
žmonių. Laike, šitos".demonstra-L r r.- c

| ei jos reikalautą abelnos, o ne at-ĮjJjL rc:u,ilsu b-

BOLŠEVIKAI 
CARA.

skiros taikos ir taipgi reikalauta,

garija ir Turkija - atvirai ap
skelbtu savo kariškus siekinius.

c

Dr. Wellner pranešė, kati minė
tas demonstrate vis mitingas at
metė plianą atskiros laik.js su Ru
sija ir viešai pavadino tokį at- 

“didžiausiu,i.-;

True translation filed with 
at Chicago. 111., the 2oth day 
1917, as required by the act of 
1917.

KALĖDINAS SIUL9
TAIKĄ.

Londonas, gruodžb)
Gen. Kaledinas, vadas

i. pašildė
namine kare, sta- v *•
kad Dizio apskri-

of December
October 6:

kazoku

kailis

ty> Imtų 
mingu ir prie jo

valdžia
komisi jonierių

' demokratų durnoje.

Trtic iranslatioii filed
t < di apo. III., the 2oth 
I '< Į 7. .*)-> requiri <1 by l ne 
191 7.

išrink-

the postmaste 
of December, 

oi October 6.

--tik tokia taika
Hima.

i KAZOKŲ REVOLIUCIJA
i PLATINASI

Londonas,
261 h 
lilt

MŪŠIAI ODESOJ 
IR KITUR.

Odessa (via London) grao Iži- 
i<) d. - t krajiniečių kariame

smarkiau auga.
age n tu-

True

“raud< šia ša. kad naminės

s namuos 
ukrajiniečių k vatiera.

\ ra \ v-' ' 
maros.

uitu vų ugnim.
riškas ofisas prane- 

a r-Šcviku kariumene v
širvo ( L k ra j i n o j i.
atakuoja miestą

t ra n^la* ton 1 ih*<l ii h t • 
;ųo. III.. lh< 26tb . 
s required bv the :ic. o

i 1917.

'traukia teisman
•Iną, kuri Ira i-'AMBASADORIUS.

Petrogradas, gruodžio

nuo

< etober 6

n 1 n g Post praneša iš Petro- 
kad yra nurodymų, jog 

i jos daroma mėginimų, 
sugrąžinti atgal ant Rusi- 
4o buvusi cara Xikaloju.

anslation
u. 111., t lie 26th day 
remitted by the act

VOKIEČIAI
PERGALĖS.

Rotterdam,

kuomet jie mato. dekretą, kuriame >ak<j-
I Xabok<»v. rusu am-
1.011 don e

franeuzu

ohatis franeuzų socia!i>tu 
m...., c-..!-,. ...u...,. .

(11 jam
imti IKI

Iniii norą

nei

taika

laikui ).

negali

a t si

per žmo-

būti nei

* partija prieštarauja savo locnicms 
> principams, nes atmeta teise pa
tiems žlno’iėms apie tai nutarti.

“Likimas pavergtų, sutniškin- 
!tu mažesniu tautu m’ivalo boti

rikiai v ienas 
sis susivažia-

\ imas
iš kurios gali gim- 
mimaš. l ik šisai

g vara n t uoli 
kurių nuo 'Rusijos 
tarptautiniu atsitikimu 1 v v

20,000 dar- judėjimas. 1
rėš dirbtu-- “Prancūzų socialiMai — sako

už

.1

/aidžia, Pereitais metais spa- 'Ikuiinkų tauto; 
mėnesyj buvo ncbfieiališkai padarvli, išeinu

•m ei
!ti franeuzų armijos, arba tautos 
stiprumą.

Tie pasiaukaviniai, kuriuos tal- 
,is apsiima 
ujimui Ru-

filed with the postmaster 
of December, 

of October 6,

NORT

'Tai]) buvo rytuose (su 
\ aka ruošė 
kitu r”.ir visur
Lfcn. vo:i.

v on

apie 70,000 žmonių, tame skait 
c keli tūkstančiai mote'u i v

1 netrukus žadėta skaitlii

|jos bėgyje, bus 
'pratimo tarptautis

\ .. —;----------- ---
. y •■■■,• >■. j® * ; ■

siryžo nenuilstnčiai vesti kari
V ’i c* pat j as. .«

nosį rU<» 
d" 7 Sf. I><x<./><'» 
:ct cf O< ’. i 6,

PALEIS

leista išvažiuoti į kitai 
tikrų šaltinių praneša*- 

ima, kad ateinantį ketvergą bus 
I išleistas dekretas, kuriuomi lxis 
pavėlinta cariškai šeimynai iš 
važiuoti 
jie to

r; ai

Šitas
- rub,,.

vokiečiai 
vi kais to

laike darybų

bolševikų 
to, kad 

su bolše*

Triic translation filed with the posfmastet 
a' Chicago. III., the 26th day of Decent her. 
1917. a required by the act of October 6 
1917. *

AUSTRŲ NEŽMONIŠKI 
ŽIAURUMAI. •

Londonas,

nai pranešė viešai Aaus- 
ngrijos atstovų bute, kad 
< Ilerzegovinos, Bosnijos, 
ir Dalmatijos-buvo ’ver-

kariami, deginami 'gyvais 
ir susaudomi k.’.'ikasvaidžiais per 
Austro-Vengrijos kariumenę Apie 
; a si ei girną su serbais, paimtais

ouvo

Pavicic šitie>uiyg
risk u mai
ant ramių gyventojų, senų w

111 ir seni, — tapo .niuvar 
kalno Rudo; čia juos f 
išsikasti sau locnus katfiu 
vienas turėjo atsigulti 
cnoj duobėj. Daugel

at

prie krutinės, o po 
nušovė juos vieną

■ramius

.m.

gyventojus
sulyg šito

atstovo zodzi’j, papiasias ausuų 
būdas buvo iškarti juos, ir ’ to
kiu badu visas serbo-montenė- 
grišlkas parirbežis tapo paverstas

žmonės kaime Zubac, 103 — 
miestelyje Trebingo, 71 — mies-

peii";<i. ru>ų amna^aaorius jokio, 
Japonijoj, turi stoti prie> krimi- 
nališką tci>mą ir al>ak\li už tai. 
kad jie. esą, platino neteisingas 
i .lormacijas kaslink bolševikų de

True translation fil< U with the jmstma^lef 
at Chicago, 111., the 2<>th day of December, 

as required by the act of October 6, 
1917.

NELEIDŽIA STEIGIAMOJO 
SUSIVAŽIAVIMO.

ne kiečių armijos

.-n m

u 11c 11?-

tai )ti

nu ver- 
“nužu- 

buvusio

męs c ę 1 r 
1...;

m

gubernatoi 
in;o mirti

įau.s ir
ant —

męs galime iškęsti viską, ką tu 
rime iškėsti karišku atžvilgių

ai im-
1;

sunki
pasiutusius

Gen. voii. 
akalbėjo į

vikų nužudytas taip, kaip ir i 
Duclionimas, kurį bolševikai 
virte nuo traukinio ir primušė 
mirties |.

gen.
1111-

True translation filed with the postmaster 
■•1 Chicago. Uh. the 26lh day of December. 
1917. as required by the mt of October 6, 
1917.

PRIEŠINGI ATSKIRAI 
TAIKAI.

Stockholmas, 'gruodžio 19 
( entrafiiių vic/špatijų (\ H

pi iešingi atskirai taikai

i josi, kad to

ui č d ninkai 
tu Biuro. spau-

• • "* vokiškų socialistu, idau ’ic prie 
<, i • ■ < u..- ‘;v .i..;ii

Arijo? 
uolinę 
pkri-

Petrogradas, gruodžio 22 d.— 
M Čcrnov. buvusis prie Kerens
kio agrikultūros ministeris ir K > 
uvna Breškovskaja, močiutė Ru« 

1bijos revoliucijos ir kiti soči;
,voliucijončriai, išrinkti alstov
. Steigiamąjį Susivažiavimą, ap
skelbė savo pasiryžimą nepasi
duoti Leninui ir Trockini, bet

1
.sušaukti susivažiavimą ir mėgin-

p’ < grama.

itstovai į Steigiamąjį Susivažiavi
mą, bet iš to skaitliaus tik 48 at-

po pergalių jau apturėtų. Lai 
fattcrlaiido (tėvynes) drąsumas 
pasilieka nesulaužytas, o tuomet, įsevikų

1

jūrių laivyno ^cierai
<• Dries naski bol-

“ reformą“,
su mumis, fat terandąs 
Pasveikinki! nuo mane

nes mes

m vi ima
rašykit nuo nu
gali būti Tarnus, 
vu Dcrgalėsim”.

laivyno vadovystė tuiPT^i atiduo
ta į rankas komiteto, išrinkto iŠ 
jūreivių ir kuri padavadija, k4d 

jatiš sau išbalsuotų afi- 
roteste užreiškiama, kadic rus.

True translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., the 26th day of December, 
1917. as required by the act of < Ictober 6. 
1917.

ITALIJA NESITAIKYS.
Rymas, gruodžio 21 d. — Ita-

neprikiš prie demokratiškos tai* 
kos, nes Rusija liks visai be jiegu 
ir imperialistiškas priešas galės 
padiktuoti bejiegiai Rusijai tokia;

neį

neištikimas talkininkams.

todėl, kad Giolitti, o ne kas ki
tas. anuomet laojausiai priešinosi 
Italijos įstojimui ikare n, talkinin
kų pusėj.

žmonių atstovu bute.
(iiollitti yra vienas iŠ galingiau

sių politiškų lyderių Italijoj ir 
telks pranešimas iš jo lupų turi
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LIETUVA No. 51.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Amziais pašvęstu papročiu ir šiądien męs siuncianu J
sikaitytojams ir visiems savo broliams Ii 
sveikinimą ir širdingą linkėjimą:

Linksmų Kalėdų ir Laimingų

užtikrinta, kad lig Gegužės^ para- ant stalo i4okiiu> budu, kad jeigu 
ko negaus pauostyti. ją pakeltum,

Kas norėtų lenkų armijon stoti [dimis bc/mba, 
turėtų apie 
i ng oftici 
K< imi tetą :

į lenkų
L I.011- slėptas initr.uinentas,

gri iš

užga-
1 mi-

Nauju Metu!

to,
yra liūdnos, o Naujų Metų diena dar 
viams, laimės. i

Nes kas gi prie *šiądiniinių aidinkybiu 
jaustis laimingu, kuomet ištiko.; tauto.-

mums, lietu

< iavau neseniai žinią iš Rus 
d nekurie lietuviai, gave 
rtus užsienin, per Švediją 
jžo Lietuvon.

K. Matmlait

kan limi kad stiklinis pe- 
butų išneštas į

<smu ir 
kru\ i 11 a

kuomet musu u
su mirtim?

Persergėjimas Kreiviams,
jau ketintas metis griumiasi
męs siunčiame jums velijimus
Nauju Metu.” Nes inuliudimas \ ra nu.-iimnimo

tėvynė štai
O vienok 

ir Laimingų 
žen'klu. o nusiminimas dar niekados (nieko gero nėra pagilink 

nelaimėse (’.(‘indi li

'S žemėje budelės, 
buvo paliktas mai- 

niekur nieko, tartum 
išnetyčių. ( ) savo keliu, jeigu bū
timi jį mėginės 
tuzino granatų butu

ką šiaip

kad nekurie
Aors ir varguose, bedose, didzi 

skini, nenusiminkim, nedejuokim. 
kantrybe, apsigi'iikluo'kim energija

irv< ;ki 111

rtr.di vyrai
'kariumenen

ar prieš paeini 
burnodavo prie

buvo ta vynis (cvckas), 
kurios buvo nedą- 
į. ką padarytum?

neva

a si ne 11 m tėvvncs

yAb.dum kirvį, arba
militarizma ir , ................ . .M . g.ntum jį visai iki

tuomet<a •dintum

Kalėdos
Gimė gi

gimimo.
sugriuvusiam

šaukti kari umc'i.čn, 
lį ir to’kiu \ \m. I’a-

ksmingo

jc kariumenėn, šitie agita 
suklaidinti vyrai, mano,

į miną ir 
juos paju

dintum. Ray Walters.

gimimu. Ac 
•snūs ateities

s vkiu
iKii-’.

kuri sutvėrė naują erą žmonijos gyvenime, ir permainė 
pasaulio pav ydalą.

Ir inuteriota, sunaikinta Lietuva,

visi, kurie turite ta viltį, 'kuriu

mjai tekanti pavergtų tautų Lais 
spinduliais ir Lietuvos griuvias!...

iš et \ i rtu v

aus
1 r

“na Stoti Lenkų Kariumenen

mas varu
armiją.

is iš lietiniu
kareiviu su tokiais v •

< i S’-1 *i, < 1«. 11 •• t 1.

rei vi u

nesiu
>■

nuo

ant ra
ir

ir

ne
\ iena, y r;
l-.c 1

m j irau!; ii 
kurie su

me-

e \v

paskutiuių dvieju me

neto-

aiciaus viena trecia da- 
nuleista j federališkus 
ant įvairaus metų skai-

sakyti raginama 
lenkų kariumenen.

gi. kuriu kaltė nors ir bu-

tokiu
(Imdamas tokį patarimą,!

ojokiu tu ką paėmė.
porą savaičių.

vai ua-e vien 
ncgarbmgai nuo

NENORI, KAD JĮ KAIZERIS ŠUKUOTŲ.
oris su savo klapčiukais (Bulgarija, Austrija ir Turkija) užsi

t ik menamą 
tuviu, kad 
mokėti ir i

t s (langiaus už- 
ugnies nematys, 

manyti, kad K. Matu
laičio patarimas gali lietuviams ir

Įiutavyčius turi 38 m. menko

Imamas su

ant gyvenimo iv

atsieiti. Len-
su žinia ir 

fraiicuzu:, R

gyvenimą |.

Emorv,
armiją žiūrintis

parodyti pasauliui, jog
armijon pastoja ’mėnesio

jąr—vadinas, jie nori krūvoje su 
mumis būti ir Lietuva todėl pri-

esantiems 
armijon s

ne tik

imą. Jis p 
buvo cent 
ypatų. su 
jausmais.

Dtaugo” Redakcija tokį
neap-

Lie-

Anglų armijos jeigu jau tarnauja.
Lenkų armijon yra pastojusiu 

ir rusų po maištui rusų pulkuose

Priimami ir

minąs iš Londono.

itsitinka Anglijoj vieną menes] ir 
kur lenkai deda Lenkai nestos

tam lai-
Ir tai

saujalės prasimany- nors

i\airius rakandai b 
s\li ir sujungti si 
v'elomi'., kad iuos

neinate>m -mi > vwwwmi

, įima > >.

■., pri- 
saugu-

veiklumo įvairių 
e s - a 1 n e r i k o n i s4k a i •

męs nieko api<
1 negarsiname

to-

rm. (kad sitas imtų persergėjimu 
tiems, ‘kiivrie mano, kad federališ- 
ka laidžia snaudžia. Mes no-
rime, kad tie, 'kurie jau prasi
kalto savo prieš-amerikoniš'ku

ne gal rengiasi prie tokių dar
bų — męs norime, kad jie žino- 
tii, jog mes gerai žinome, kas 
čia darosi”.

m

sutie>tos

u žeme c

atiklum.

l'raneuzu kareiviai

vt žinias užvažiuotų

( iranatos, kurios

šieno
akmenti.v

pi 1C tokių 
kuriuos kic

r.AS IŠ
NAMO.

bu \a >

t’, lietin ių si 
’dujoj, nutarė

manciame

menini W'ilsonui
dm ir jos ex-, i

. , •* 'j> sekantis< užstotu,' ar.
■ , . ; 1 f. I u mint v 

ant tul< >s vie- i. A . .

greičiausiai ir netyčiomis

nei

euzu

nuo

ten ir
daiktų,

gi būdu fraucuzai šitų 
s Tą s 111 i š s i s a u go j o ? -

ausį atsargumą.
smarkiai prisak
žingsnio į paliktas vokiečių 
ėjas, budeles ir namus patol 
I jų neperžiuri tam tikri fran- 

spccialistai, 
tokiam

su uos s last u 
te., v i r v u lės

MARGUMYNAI
--------------------------o--------------------------

<2 a vi cais -prie
ir smarkiausiai ko voj ap

lenk i ską įtekinę.

mm

pasiųstas
1 in kainas

nuo

•’"HE WHITE HOUSE
Washington,

December 17. 1917 
My Dear sir: —

Permit me to aknowledge the 
receipt of your telegram of De
cember 16th, and to say that it 
will be brought to the attention 
of the President.

Sincerely yours.

! mo žinių apie

I >ank< > or-

du galima išmainyti rusiškus pi
nigus. Xiekas nemaino pinigų

kus. Mes jau nesykį aiškinome 
apie mainymą pinigų ir dar at
kartojame, kad ant mainymo ga

I lidesniu v
patartam

sumų mes niekam ne- v v
mainyti.

nuo snecia
t'gavus geros 
[ų. o net ir 
rizikas.

DŪDELĖ NAUJA, BET GAI
DA TA PATI.

Secretary to the President.

ietuvių kalbon išvertus:

3 autinis lietuviu

Lenkijos, mat, yra tik vokiečių 
agentų darbas. 1st ikro, nežinai 
žmogus: ar (langiaus reik stebė
tis ir šituo lenkų kvailumu, ar iš

negali lietusių
pasmaugti. tai
netu ritik todėl, kad jie

O jeigu jie turėtų
ką jie padarytų, anot viršmiuėto 
lenkų laikraščio nuomonės:

“Jeigu ant rusiško ploto butų 
lenkiška armija, tai išsvk ner- 
siniainvtu d ' *’ c
Lietuvoj, t-

mimą .

armija, tai Lietuvos gyventojai su 
išskėstomis rankomis ją priimtų,

Kareiviams 
1 nedaryti 
e x ■ 1 .I- 1 I <

kurie yra kaip 
darbui išlavinti. Jie

ir
pamos; minos, bombos ir grana
tos yra prašalinamos.

ir kito žmogaus gu-

BALTASAI NAMAS 
Washingtonas,

Gruodžio 17, 1917 
Gerbiamas Tamista: —

Leiskite man pranešti apie gavi
mą jusy telegramo iš Gruodžio 
16-tos dienos ir pasakyti kad Pre
zidento at yda bus j jį atkreipta.

širdingai jųsų,

Prezidento Sekretorius.

įstumto

susirinki-
tie, laikytame gruodžio 
metų:

musu

vo ‘kraują už tautų liuosybę 
ir kadangi, kaipo lietiniams

dakcija: — Matydamas kad jus 
su noru priimate išreiškimą viso
kių nuomonių, ir kad pas jus tan
kiai telpa straipsnių apie Lietu
vos ateitį, pasidrąsinu ir aš jums
pi’siųsti veną ikarpą, kurią aną piutų tuos \ isus ‘nichilitsus,’ ku- 
dien užėjau lenkų laikraštyj ,gaivina lietuvių tautinį judė- 
‘‘Dziennik Narodowv” (gruodžio jf'Lą-
17d. 1917 m.). Štai ko galima butų tikėtis, jei-

v’ .... 1x11 gti, ne duok Dieve. Lietuva ka-Acesu as sovmistas. bet kada , ’ .
. , • 1 • . . idu-nors \ėl turėtu patekti i Lcn-riiatau, kai]) maišų \ įšoki priešai ' ” 1

rengiasi musų žemę ir musų tau
tą ])raryti, tai pas kiekvieną lietu
vį turį kraujas užsidegti. Di- 
džiausis mums dabar pavojus yra, 
turbūt, iš lenkų pusės.

Pastaraisiais laikais jie tiesiog 
pradėjo siusti. Pirmiaus jie bū
davo įmėgindavo nuslopinti lie
tuvių tautinį judėjimą, leisdami 
i: platindami gandus, buk,

tautinis judėjimas 
nuo lenku v

•.įjos

Lietuvos Bajoras.

na s p -mes.
AngL.,' lietuviai net ir del sa-jx,llc 

vo. ’•praktiškų išrokavimų,, neturi iU zd 
‘veisės panašiu būdu “parduoti” vi- $d0, 
so> Lietuvos reikalu. Kam reikės.v 
žuti, tai žus,—ar šiądien, ar rytoj, K

turi

mokesties Į nuo 
?igu moteris liktų > val

Pekliški Vokiečiu Išmistai.
girdi, lietuviu 
ir atsiskyrimas v
rusišku rubliu

lx uoi net

tėmyti.

111 i šiai

franeuzams gudrumo tuvių tautos luosybė,—tad su
sirinkimas, akyvaizdoje musų 
ka.reiviii kruvinos aukos, vien- v

ru-

ar lenkų a 
armijoj, ar

išmokama, taip kad galt 
šeimynoms šį tą palikti. .

(i h am is de s Dames (Ponių 
Kelias), tai jie paliko šimtus vi
sokių gudriausių iŠmislų, kokius

tai liuosybės, protestuoja prieš 
vokiečių prijungimą Lietuvos,

sų valdžios agentai, kuri nori 
slopinti lenkus, atitraukdama 
jų lietuvius.

Dabar
iau nėra.

cavo

nu-
nuo

tai velyt lietuviui žūti ten, 
jis visai savo tautai aiškios

kartinio brangumo, bet nėdatekliai

Šitie jų visoki išmislai buvo pa
skirti tam, kad neatsargius fran- 
(tiztis pagauti. Bet fraucuzai irvi

b'i padaryti. Kiekvienas lietuvi 
le ;kų armijoj—tai dar vienas pan

tautiečiai anglu 
nusiskundžia,

nežiopliai ir franeuzų atsargumas 
buvo lygus vokiečių gudrumui ir 
nei vienas franeuzu karei vis v
pražuvo šituose vokiškuose

ne-

Žemiaus męs talpiname minėti 
K. Matulaičio korespondenciją ir 
prašytume, kad “Išeivių Draugas,” 
arba teiktųsi paminėti musų šitą 
nuomonę, arba pats nušviestų ši
tą klausimą iš kitos pusės. Tai 
yra ytin svarbus klausimas, ga
lintis turėti nepaprastas pasekmes.

mos at su 
siklausvti

Pad uodamas
nes neįgaliotas 
jokio politiško

stą
ir

ir ble-

nenoriu turėti 
tikslo, vien tik

Žemiaus

" vi r v u te.

apie

IŠ LNF. RAŠTINĖS.
Lakštas 100

Paterson, N. J. F. Faltinaitis 
per J. M. Danielių

New York, N. Y. AMb: Kaniu-
šis per J. M. Daąieiiii

Alba, Mich. James Bellen per
J. M. Danielių

Brooklyn,,. J\i. Y. Cas. Jovaiša 
per J. M. Danielių

New York, N. Y. St. Aslrains- 
kas per Praną Bajorą

Sheltenham. Pa. SLA. 244 kp.
per S. IJrbli!’ 1

WaterburyVi Conn.. “Aušros Dr-
jos per F. J. šiukžilinj t 10.00

Nashua, N. H. Vestuvės Juk 
Jarmalavičiaus su-T. Cipkaite su
rinkta per S. Zayadską 4.00

Waterbury, Čdnn. SLA. 11 kp. 
per J. žemantaUską 32.85

Seatie, Wash. DLK.
Draugija už 5 Mėnesius (kas 
moka po dol J LNF.) per 
tinkaitj

auga.

5.00

5.00

5.00

1.00

2.00

26.73

Gedi milto 
mėn. 
Mar-J.

Valstijų Prezidento Woodrow

kos kongrese užtartų Lietuvos <3 v-

taikos kongrese

Dr. E. G. Klimas

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO
ADRESAS.

M i m n.. Mel-

Londonas: Skubiai artinasi 
balsioji mums 'diena, 15 Lapkri-

kad lenkų kariumenėje musų vy

išneštų sveikų kudaity, bą lenkams

'laukė
akjte 9!)
liaukų fondan
J. Sekevičius,

L. N. F. f in.
101 Oak St
L<awronce, Mass.

5.00
102.58

5.447.40
5.549.98

rant.

kad rusų pinigai labai at
pigo, tai klausiu Tamistų, kaip

actą, ar reikia pačiam važiuoti.
Jonas Z—as*

jų dūdele subyrėjo ir apie cans- 
ktts rublius jau negali birbinti.

Bet ar lenkai pasiliovė birbinę? 
Kur tau! Štai jie dabar įsitaisė 

naują dūdelę ant kurios tą 
dainą snlyg Lietuvos dai

nuoja. Jie dabar atrado, kad gir
di prie atsidalinimo Lietuvos (ir 

)s, kursto 
ir vokie-

sau

Minėtas “Dziennik Narodowv 
tarp kitko rašo:

kad

socialistams ir 
įsigyvavusiems

padavė ranką
anarchistams,
nachališkąi tarp Lietuvos li’.*<-



t

*****

^Pažvelgus Atgali!
X

praeito nuti'.erKi)

diliaus užėmimą 
komiteto nariu.
jos lietuvių komitetams apie 200.000 rubl.

tų pinigų ir imtasi darbo. Cž 
i' Pskovo drauge su A. Tumėnu.

Sutarta važiuoti

Ir pirmajame |

Voronežan, kur du nariu buvo išsivežusiu niu- 
> tik prie to laiko pritaikinta atidarymas vyrų

nazija ir nutarta visa? Reik’a dar pami-

nieko nelaukdamas išsirūpino iš ministerio leidimą veikti visoje Ru-

pirmiau nieko neat-d/ 
tyrimui pabėgėlių ir 1 
Prieš Cent Komitetą

intcii'vviškiau veikti, nors Komiteto ir 
1 vi.'iir buvo siuntinėjami maliotiniai iš-

nauja užduoti?

bad > nekęsdami g 
svetimose bangose.

as sąlyg;kuriose jx 
p e i š t a 111 ė t u, n c p a s 1: e s t u

kreiptųsi ir galėtų rasti užtarimą ir patarimą. Reikia sudaryti tokią 
organizaciją, su kuria skaitytų^ svetihitauėiai. prieš kurią nusilenktų 
lietuvių klausimuose ir pati vyriausybė. Iškarto (/entralinis Komi
tetas ir stojo darban eilėje kitų tautinių organizacijų. Rugsėjo mėli. 
30 d. buvo patvirtinta.' istatvinas, sulvg kurio visas pabėgėliu tvar-

ninko M. Yčo ir sekretoriaus St. Šilingo, J. Kubiliui pilnai prita
riant, iškeliauta į Stockholmą. Lyg ir nujautimas vedė kaip tik pas 
tą tautą, kuri galėtų būti tarpininke tarp musų ir^musų Tėvynės. 
Ten sudarytas žino mas visiems švedų Komitetas, 'kurio darbo vaisiai 

ams išpradžių nta’tčsii. 'Toliau imta 
koriletus sudaryti arba savo įgalio- 
p; lankią sau opini ją,. kad susilaukti 
ip-.e mus niekas nežino. '| abji reikia

daug didesni.

t i uitis tureli.

kad supažindinti
įmanvdamas per

islas, nors sunkiomis
Nemažiau rūpėjo Komitetui ir 
kad Komitetas rūpinosi vaikų

d I ’a. t c n

esant. Komiteto buvo 
ž e n: u t i 11 i o j i mokykla.

i ir.okiiiimu. Jei šisį^t
i jei ten vietose dar nesirasdavo viena-kita mokyklėlė, musų vaikai ga

ke’.is skyrius miesto mokyklos dėlei savo amžiaus negalėjo pastoti 
bent kurion iš jų. Taigi sumanyta Petrograde atidaryti vakarinius 
kursus kaip mergaitėms, taip ir berniukams, kad priruošus prie ekza- 
minų iš įvairių klesti. Centralinio Komiteto išsirūpintas leidimas ir 
gauta pinigų jų užlaikymui reikalinga suma ir įrengimui kabineto.

’Didžiausia.' vargas

1 asia, net paaiškėjo, kad be spausmmmo 
griebsi ant greitosio-.' rankraščius. Iii 
kad parašytų. Parašius vėl, j.-asirodo, 
vės, :kuri apsiimtų lietuvių vadovėlius 
įsitaisyti savo nuosavą spaustuvę. 'T;
į-at' su amatų mokyklėlių steigimu. Rūpintasi, kad musų žmoiič?

čia ginoje Misijoje nieko panašaus jų negalėjo laukti. Ispradzių 
labai abejota ar Cent. Komitetui, kurio įstatuose nėra pažymėta, leis 
valdžia įkurti mokyklas ?u lietuvių kalba ir lietuviais mokytojais, 
. pač ta abejonė suprantama, jei atminsime, kad prieš karę , ta pati 
valdžia musų krašte rupinda\osi visuomet susiaurinti gimtosios kal-

>et
naujos kliūtis
spausdinti, d

spausiu-
nutarta

iro darda dirbti.v Kad prisižiūrėtų kaip žmonės geriau dirba.

(patiems dirbtuves steigti ir patiems suradus amatninkus saviems kelią

vargo ir darbo su musų jaunuomene. Reikia duoti

bos mokinimą ir labai nenoriai 
imta daryti ir tiek. Toje 'uirut 
o kuomet l u> mokyklų prikurti

negaudavo natkyklos. 
n a ir skirdavo tuos 
beno iš Lietuvos ir s 
klausia buvo surasti tinkamu mok

i kultūros ir

tuomet iau nenai.'U

. i\omneio jganoimiai, moi<ytoju< is visur rinkta, 
\ aidžia susigriebusi pareikalaudavo j'tatų, tai ten 

idavo. Duodavo leidi- 
lictuvii’.s, kurie išsiga- 

L’l k . • - * Chilli

ir

iteto sek

kymas pavestas Atskirai Tarybai, sudarytai prie vidaus dalvkų mini'- [ 
terio. Tas į'tatymas buvo iniciatyva lenkų atstovo, II. Svicncickio. j 
Dūmon įteiktas ir lietuvių atstovų pertaisytas. Jau sulyg jo Lietu- ■ 
viu Draugijos (’entralinis Komitetą' turėjo savo atstovą toie tarvbo- j sienis

l Komiteto visur žiūrėta, kad butų vaikai mokinami rašto ir
• belių. Komitetas .sulyg savo įstatų neturėj
1 nes steigiant draugiją sumanytojų nebuvo 
giau vienų metų truktų. Bet kuomet 
•ymą savo mokyklos labai rimtai gal\ 
kvklos mokiniu, komersantu, kitoms

I • <■ K

mino liaudies mokyto jus, ?rių seminarijos suokimai, 
aziją. “Žiburio" draugijai 
• vakariniai kursai suaugu- v.» 

dkučianis prieglaudos, ten

Toji taryba. pa>ircmdama tautinėmis organizacijomis, turėjo 
są darbą nustatyti. ILt ištikrųjų. al'kin ji” taryba, suriedanti i; 
narių, negalėjo diktuoti tautinėms organizacijoms. Atbulai čia 
stovai Lenku. Lietuviu. Latviu V v
tikos pabėgėlių reikalu', t 
tiečių reikalų patenkinimui, 
tai vyriausia įstaiga.

savo

vi

at-

l)ar-gi pažangiųjų Kusijo< organizacijų atstovai, mic.'tų ir Že
mietijų Sąjunga negalėjo* suprasti vi>o svarbumo lietuviam.' savo mo
kyklą turėti. Jiems rodė-i. kad užtenka patenkinti tiktai kūno reika
lavimus, o mokyklon gali ir nesilankyti. Tose vietose, kur yra 
zemstvų arba miesto mokyklos, jie patarė leisti savo vaikus ir jiems 
rodėsi, kad viskas bus atlikta. Tok-Los nuomonės jie buvo, kuomet

5,000 rubl. mokyklų
o s

nelių tume tu a

nusileido.

Komiteto atstovų buvo spiriama. ka< 
kad męs laikome dvasios ir kultūros

i jau musų visur 
reikalus svarbesn

dabar Cent, 
iri stei n ta ir

( mniiazistu, realinės mo- 
■ klonis užsidengus daug 
' moks’an. Pirmais vei- 

! kimo metais komitetas davinėjo pašalpas už mokiniu ..užsimokėti ir
kuri skii-'to pinigus įvairiems komitetams ir (pristeigė bendrabučių, pirmiati'iai \ ilkaviškio gimnazijos mokiniams. 

Kaip valdžia nenorėjo išleisti visuomenės or- kuri buvo jau į Vilnių persikėlusi ir kiliems vidurinių mokyklų 1110- 
C)SCt kiniams. Bet, kuomet Komitetas nutarė bendrabučius iš Vilniaus 
Ša]_ e\akuoti kilo klausima' kas bus su gimnazistais. Kaip tik tuo metu 

gimna-
sistota ant tvirtų kojų ir

miestuose

ris pridera Lietuvių tautai.

'Tuomet jau al
io ratas. Luta 

iai, Jieškota žmonių, kurie iš seno rusų 
ir jiems padedant organizuota bendrabučiai, stiau- 
k'lci\iani' ir mažutėliams prieglaudo 

ir atsi.'tota ant lokio 
šimtą suviršum metu v K

mitetas nutars, tiktai tegul Komitetas už mokslų už savo auklėtinius

vvi lau-
kyli, o privatiniam žmogui sunku išsirūpinti leidimą, 
propozicijos ir tikta. Kuomet jau buvo viskas sulai

..riant išvirė, tai mums duoti išlaikvmui

1

’■ čia rūpinosi mums kelią užbėgti ir pasirūpinti siuc 
bi’v*‘ kitiem' akis. Svetimtaučiai musų nežinojo

Komiteto pirmininką ir pranešė jam, kad 
ikąs jam leisti gimnazijos atidaryti, kol iš 
[įlinko negausiąs pažadėjin 
i gimnazijos užlaikymą t. y 
I nešini. Nežinodamas kie
Komitetas be žinios Vilk;

nuvažiavo pas Centralinio 
Varšuvos kuratoriui netin- 
Lietuvių Komiteto pirmi- 

raštu, jog Draugija apsiima gvaranluoti
36,000 rubl. metams arba 3,000 rubl. mė
lius mokinių, o labjausiai negalėdamas

(laug mokytojų lietuvių be vietų. \ ilkaviškio gimnazija būdama su

m klaidinama musų vi'iiomenė galvojo. -

ip, k<į paėjo is musų senovės didvyrių, net Kad lietusiai yra gyva 
pajiega, moka rimtą darbą dirbti ir patįs sau savo nelaimėje padėti.

[ vo gimnazijos įsteigimą. I ’asinaudojant savo gerais santikiais su 
i grafu Ignatjevu tikėtasi išgauti iš karto visas teises, kokiomis nau
dojasi mokiniai ir mokytojai valdiškųjų gimnazijų ir ištikro netiž-

surasti tam reikalui pinigų. Reikalaujam; suma pinigų 
Lietuviai šiuo žygiu praskynė kelią ir kitoms tautoms, 

vai šiuo remdamiesi išgavo vėliau ir savo mokyklų užiai-kuriu
v

kymui. I uomel męs jau t\irčiau ant kojų stojome ir daugiau mo-
kvkdu p-alėiome ^teiyli. iau žinodami iš kur p-
lu užlaikvmui.

Reikia priminti, kad nuo šio žygio pasisekimo priklausė 
uis musų mokyklų likimas. Lenkai, žydai, armėnai, gaudami 
nuo savo tautiečių stambių auktg neperdaug rūpinosi ir 1

Mums L ori

kuriuv

mok vk-

is visur

lietuviai
dar ne-

Iš pat pradžių iš visur^’ienas šauksmas: Duokite vadovėlių, nėra 
iš ko vaikus mokyti. Bet šio reikalo ( entralinis Komitetas per visus 
metus negalėjo kaip reikiant aprūpinti. Iš Vilniaus Komitetas sku-

, sivežė vos už 6oo rubl. įvairaus turinio.
lietuviu knvgvnu ir v • • v

žmonių.v

nėms reik
spausdinti.

Reikėjo visą išnaujo

šrifto vadovėliams ir knygoms spausdinti. Reikalu

kiekvieną, i i męs nežūsime nežiūrint į sunaikinimą musų krašto, 
kad išeisime iš šios nelaimės dar labjau užgrudyti ir pasiryžę savo 
tautai darbuotis. Reikėjo įtikrinti musų minias, kad nenuliūstų, ne
nustotų viltie> į geresnę ateitį. Nusiminimas, nuslojimas vilties - 
sugaišina ir d i džiausi' s tautom augimą ir plėtojimąsi. Buvo pavojus 
ir mums. Mums ta darba dirbant aiškiu-aiškiausiai buvo, kad mes

savo
gimnazijas vyrų ir niergaičių savo

Buvo jau rugpjūčio 17 <1. Mo- Kuomet jau Komiteto darbas vietose buvo suorganizuotas, kuo-

A u tonom i-

sąjungininkų, su obalsiu pavergtųjų tautų paliuosavimo. \ is tai ro
dė, kad prie 'enosios tvarkos, prie senosios valdžios męs lietuviai ne- 
begrįšime. Tas tai įsitikinimas, kaip tik buvo skiepijamas niusų tau
tiečių minioms, kurios reikėjo ruošti prie atgal sugrįžimo. () visų

skubiai viską daryli, kad mokslo metai bereikalo negaištų. Pasiūlyta 
A ilkaviškio direktoriui vieta vyrų gimnazijoje, sukviesta telegramo
mis žinomi lietuviai-mokytojai ir rugsėjo 8 d. \ oronežo 2-sio$ gim
nazijos bute atidengta iškilmingai su 300 mokinių Vilniaus vyrų 
gimnazija .Martyno Yčo. Kiek vėliau buvo suorganizuota mergai
tėms gimnazija. Jos direktorium pakviesta žinomas musų pedagogas 
Pranas Mašiotas. Sutraukta lietuviai-mokytojai kiek tuo laiku buvo

Centralinio Komiteto sušauktas platus susivažiavimas, kuriame daly
vavo apie 100 visuomenės darbininkų ir veikėjų

bilizuota prie darbo musų inteligentija, kad prisiruošus patiems prie 
atstatymo savo nuteriotos šalies. Aišku kiekvienam, kad iš kitų pa- 
gelbos laukti nėr ko. Jei patįs neįstengsime atsistatydinti Lietuvos, 
ateis svetimi ir musų kraštą užėmę musų namuose šeimininkaus.

tautinė organizacija virto >avaimi nevien pabėgėlių mai- 
išvyto' 'Tautos kulturintoja ir tautinės sąmonės ginėju,

J. Astrauskas, A. Tumėnas. Inspektorium pakviestas buvęs VilniAus 
1 gimnazijos mokytojas inžinicrius-teclinologas K. Šakenis, įžangi
nės klesos J. Poderys ir kl. užvaizdą Mergaičių gimnazijos be IT- 
Maštioto dar L Jablcnskytė, K. Šopetienė, p. Zablauskytė ir žinoma

buvo bendrai 
taip lygiai ir 

ateities. Šio susivažiavimo darbai buvo ptačiavi aprašyti savo laiku 
musų spaudoje, taigi čia plačiau negvildensime. 'Liktai negalime pra
eiti nepaminėję, kad rezultatai to susivažiavmo buvo gana žymus. 
Čia pirmų-pirmiausiai kiekvienas įgavo visą vaizdą pabėgėlių šelpi
mo, čia daug paaiškėjo reikalų, čia daug pačios organizacijos galėjo 
pasisemti savo veikimui direktyvų, čia galiausiai žmonės įvairių pa-

Lietuvių Draugijos veikimą ką nors turėjo, dabar pamatę, kad vis 
tai be panjato butą, ėmė toliau daugiau prie to darbo linkti.

Taigi musų 
tinimui, bet

musų literatė S. Kymontaitė-Čiurlionicnė.

Mokinių abejose gimnazijose buvo virš 700, kurių tarpe virš 
lietuviai.500

Centralinio Komiteto obal'is, kurio vadovavosi iki 
musų tautiečius ir telkiant juos į burių būrelius, 
trukumas darbininkų. Centras žinojo, kad lietu1 
reikia surasti. Kaip geriau su-ibiirti, susisaukti. Čia

. tas. Komitetui darbą ant naujų pamatų beorganizuojant.
■ vo sunkti'. Ypač kad truko pačiame centre darbinuiki Juk narių

lingo ir iždininko J. Kubiliaus. K 
ir T. Naruševičius Maskvoje-, kun. 
Balčikonis Voroneže. .Nutarta pa v 
pre.Jdijumo būtent ant tų trijų narių, o visam Komitetui rinktis tik
tai vieną kartą j mėnesį. Naujų gi narių sulyg statuto negalima jo- 

’•udti išrinkti, nes juos renka visuotinis susirinkimas, o jį galima

tip: I’. Leonas
Tumėnas ir I.

pačioje Lietuvoje ir gerų bendradarbių parinkimas, kurie su 
siu pasišventimu dirbo.
*<-tiek darb^ suoTganizavus Rusijoje, tą mašiną užsukus, rei- 

pagalvoti ir apie tuos, kurie V ilniuje liko ir kurie turi visą Lie
tuvą* šelpti. Bet kaip čia kelius suradus? Buvo kreiptasi Centralinio

laikomi "Saulės" mokytojų kursai ir Bavligalterijos kursai, kuriuos 
Komitetas paėmė savo globon. Bet negana gimnaziją įkurti ir jai 
teises gauti, reikia surasti šaltinius, iš kur užmokėti už mokslą li
tuos mokinius užlaikyti. Lig to laiko pabėgėliams iš išdo kaštų ne
duodavo mokslui, o tiktai maistui. Ką Vilniuje Komitetas duodavo 
pavieniams mokiniams, tai buvo daugiausia iš savo surinktų pinigų 
ir tik išdalies naudotasi šaltiniais iš Tatjanos Komiteto. ‘Dabar kaip 
lik prieš Komitetą stojo platesnis uždavinis ir jį reikėjo išrišti. Kaip 
tik tuo laiku šis klausimas buvo iškeltas kunigaikštytes Tatjanos 
Komitete ir asignuota 100,000 rubl. įrengimui - pansronų prie M. 
Yčo gimnazijų Voroneže. Štai tais pinigais ir naudojasi Cent. Komi
tetas maistui, apdengimui ir už moksią apmokėjimui "musų moki
niams. Paskui buvo šiam reikalui duota dar kasmėnesinę pašalpa li
tai nemaža—26,000 rubl., it tos pačios kasos. Tat- buvo užlaikomi 
mokiniai netik \ oroneže
Cent. Komitetas 
rubl. menesiui maistui, 
po 35—40 rubl.

bet laukti kol pasieks tas atsišaukimas musų tautiečius, kol jie su
siorganizuos—nebuvo galima. Reikėjo kitus kelius pasijieškoti. Cen- 

•alinio Komiteto nrezidijumo ir jieškota. Spalių mėnesyje, pirtni-

iŠ tos pačios kasos. Tat- buvo užlaikomi 
Visur kur tik susirado lie:tivių mokinių, 

apmokėdavo jiems mokslą ir duodavo po 25—30 
Studentams ’augštesniųjų mokyklų duodavo 

Be to moksleiviai Maskvos ir Dorpato gaudavo iš 
'Tatjanos Komiteto skyrium sumas per savo draugijas, lygiai ir “Ži
burio” gimnazijos užlaikymas perėjo beveik pilnai, išskyrus nedide
lių pašalpų iš Cent. Komiteto globos ir gaudavo pinig 
Komiteto.

Karė jau ėjo antrus metus, daug mokinių buvę 
pasilikę, išsisklaidę po visas šalis. Tokie mokiniai į j 
realinę mokyklą nebegalėjo pastoti. Buvo ir tokių,

IQ1Q Metams 
lt/1O Kalendorius

“LIETUVOS” KALENDORIUS 1918 metams tojaus 
bus gatavas. Jisai Lrodys maž-daug kaip pirmiaus išleisti 
t. y. su tautiškomis, amerikoniškomis ir katalikiškomis 
šventėmis. Tai yra kaip sykis tas kalendorius, kurio lietu
viai visuoml^pageidavo.

Norintieji gauti kalendorių malonės 
štampoms, o kalendorius bus išsiųstas, 
tik tie “LIETUVOS’’ skaitytojai, kurie 
kėję prenumeratą jž 1918 metus.

Kurie nėra “Lietuvos” skaitytojais, 
galį jį gauti už 25c.

Siųskite štampas sekančiu adresu:

prisiųsti mums 5c, 
Kalendorius gaus 

yra pilnai užsimo-

o nori kalendorių

T'’Manos TUVA”
ST, CHICAGO, ILL

Amsrikos listuvly Mokykis
Mokinama: angliškos u lietuviš 

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

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

nuo 8 ryto 
nuo 7:30 iki

Chicago; Iii:

P

A

□

4

a
NAUJI PATALAI TIKTAI $6.50

Naujos plunksnų padu^kos tik
tai $1.25 už porą.
Pilnas didumas ir pilna švara 
gvarantuojair.a.
Plunksnos yra tvarios ir sanL 
tarlftkoa. G r Mausiu 8 uncijų 
audeklu apCutos. Rašykite mu
sų r?'*Jo Katalogo

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

GREENSBORO. N. C.

Dr. K. DranoBils
Dantistus

3261 So. Halsted Street 
Phe.ie Drover 5052

Ch cago

Mildost

Teatra
3138-42 S. Kalsi

Prasideda 7 valanda ka

Subatomi ir .nedėlioini 2

Žemai
Viršui

Čia piirokuojama ir

Tai yra piokiaus5
tai. .jkestįs 

r 
vieta

Jei nori rrettai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašytu Ui hnlnrk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, tia mokinama

/

S

t,-MOKYKI A
Uetuvių kalbos S.V.btoritos Laiškų RUymo
Lenkų ” S.V.Valdybes Priekybof Teisi1
Lotynų ” S. V.PiHetybis Gramatikas
Aritmetikos Georrafijos Retorikos, ir tt
Įlr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kanų. Gyv 
nančias toliau mokiname per laiškas. Vis 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. - Chicago III. 

I KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

ssaim

i J. G. Mezlaiszkis t
• Generalts •
• Koniraktorius ir Z

Namų Statėjas. •
j 2123 W. 23 rd SI |i

Ofiso Tol. Caul 114 kuiį To 1. Cml 213
Vai.: 1-^8 Pi«t Kimia«di»«i|

Dr. A. L. Yuška
Gydytojas,
Chirurgas

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

Ofisas:
1903 S. Halsted St., kampas 19tos

Progresyve Lietuviu Aptieka
Puikus išpildymas recepte užirr.a pir
mą vietą. Didžiausios pastangos, var
tojamos 
Vaistus 
atsakau

Musų 
krova visokių lietuviškų žolių.

A. KARTANAS
APTIEKORIUS

3201 S. Halsted Street Chicago, III 
Telephone Drover 8418

išpild/r.tui receptų teisingai, 
išdirbu savo laboratorijoje ir 
už jų vertę.
aptieloje randasi didelš sarv

r

I Dr. P. Žilvitis
■ LIETUVIS IVJTTJJAS, CUi.WUAS

Tel. Drovar 7179 Aptlakos Irt. Dr®nrlll3
i 3203 $0. Mailtil SI., CUUJ

$
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United States Rubber Company
New York

NAUJA CHINŲ ARMIJA- 
u me nė

11 ima.
prie smuklės.
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LIETUVIAI AMEHIKOJ.
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Saugesnio 
Banko Nėra
už Lietuvių Valstija^ Banką-- 
Universal State Bank— 
po valstij 
z i ja ir po' 

ektoriii 
kimu

yra 
>s valdžios supervi- 
nuolatine užžiura 15 
ir peni: iii gabių ir 

Banko Valdininkų.

$225,000.00
i ja jog bankas yra sutver- 
ant tvirtų finansinių pama- 

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 
iki 8:30 vai.
dienom iki 5 valandai po pietų.

vakarais 
o kitom

rn rv m w&p<&r^Bnimai
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PAIN -EXPELLER.
iekvienos šeimynos geriausis draugas, ku
i pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centu mažą buteliuką ir iki 65 centų
<1 i <1 c 1 j

gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. 
duokite apgaut suklasttiotais vaistais, parduodamais 
už pigesne čienią.
Šią seną 'tikrą "gyduole gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. .Pirkdami ži 
butų ant pakejiq ižcnkias „INKARAS 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA I NT-LX PICLLERI S parduodamas visose 
aptickosc. Galite gauti ir tiesiog is mus. Patariame 
pirkt buteliuką už C'5 centus, nes iam<

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

74-80 Washington Street, i-Jew York

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
neesame bunkeriai, bet męs gvrrantuoja 
ant i ainstoc pinigu, nusiperkant sau, d,1

Jld^U'ome ant orderio nMijiią įąlutus ir 
$o0.00 iki ęGO’.oO 11/, pusę kainos. Tn^ntėlJ1 nėšio! us 
$60.00 an. ’

Męs 
dymą 50% 
Vyrams h 
lotus nuo 
$25.00 iki 
me po 155.00 ir brangiau.

suce- 
inus. 
over- 

) uo 
orderio darytus saitus j r overkotus parduoda-

iką šildai $2.50 iki S7.50-.
Lines nuo $1.00 ir brang aus, 
skrynios ir vvalyjhi.

1415 COUTH HALSTED STREET OH-GAGO, ILL
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki DrvakLDubatomis 

atdaras iki 11 vakaro. Nedeldioniais iki vai." Vakare.
T

D=re Maria Dowiatt«Sass
Ofisss

. 17L5 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood (jat. 

Phone Canal 12(J8 
'* ,-'*>dos:

Rezidencija

5208 W. Harrison Street
Austin 737

UNIVERSAL
STATE BANK

3252 S HALSTED ST.
Kampas 33čios CHICAGO

Reikalingi

])1 H

užmokesti?

Klein,

Geriausia Lietuviams Valgykla,

Continental Restaurant and Lunch Roa:])
Pappas Bros., Props.

Męs užlaikome šviežius 
ir skanius valgius.

2 vietos: '
4630 S. Ashland Av. 6211 S. Halstcd St.
Phone Drover Phone Wont wort ii 5618

GERIAUSIA
KALEDU

VIETA PIRKTI

DOVANAS
Didelis Išpardavimas Jewelry, laikrodėlių, dalinanti; 

žiedų, lenciūgėlių, sidabrinių peilių, šaukštų (silverware j
Goriausi gramofonai ir lietuviški rekordai parsiduoda

5000 Rekordų.
Lietuviškų, Polskų Ruskų ir Angliškų randasi musų 

je, lai kad kiekvienas gali prisirinkti tokių, kokių kas reikalauja.
Męs turime daugybės tavoro prisipirkę kada buvo pigesni. Da

bar sumanėme išparduoti prieš Kalėdas už mažesnę kainą.

Juozapas F. Sudrik @
3343 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 8167

auksinių 
ir 11.
pas mus.

Kraut uvė

Šita žyme yra, Jusli apsauga.— Ziurekite, kad
Jiish kojos butų “U. S. Protected”

Jieškokke “U. S. Seal” kiekvienoj poroj guminių apavalų 
kuriuos perkate. Kuomet Jus rasite, žinosite, kad apavalai 
duos Jums parankumą ir i/gą dėvėjimą. Jus sutaupysite pi
nigų nešiodami

U. S. Guminius Apavalus
su tvirtai padarytais apavalais, kurie kiekvienos rvr 
bui lauke yra specialiai padaryti. Jie.vkokitg U 
Tai yra Jūsų apsauga.

Parsiduoda visur. Jūsų krautuvninkas turi ko tik
laujate, arba jiai gali Jums gauti.

MžIMKIA LIETUVIšKft
KRAUTUVE CHICAGOJE
Užlaikome H i k rod ž! u s
ir laikrodėlius; auksi
nius žiedus; ši aibinius 
ir deimantinius; muzi
kas; gramofonus su 

rekordais; 
ant. kurių 
nemokam 

šokius; armonikas rusiškas 
ir . taip jau rusiškas balalaikas

lietuviškais
koncertinas;

‘gal ‘groti ir
•. t’s • visokius

tvotas
vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženki liūs dėl Brau 
up laikrodžius; laikrodėlius; visokius 
mentus ir revolverius. Savo darbą j 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZ1.AWSKI.
4632 So. Ashland Avenue CHICAGO. ILL;

’SNW TELEPHONE DROVER 7309
Katalogas visiems rykai, kas tik prkiijs už 2c štampą.

Impor-
Taipgi

taiso- 
muzikališkus instru- 

varant uojnme. Musų 
Gyvenantis už
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222*
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S021
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1409

329

1411

5008

613

M.
City.

City.

ADOMAITIS,
So. Oakley Ave.

AUGUSTINAS. A. F.
W. 33rd St.

J. I. BAGDŽUNAS
So. Oakley Ave. Chicago. III.

J. P. BUDZINAS
So. Hermitage Ave.

JOSEPH BUDRIKIS
So. Halsted St. Chicago,

EDWARD BUTKEVICZ
So. Union Ave- Chicago,

JOSEPH ALEKSA
Berkhoff Ave. Chicago,

JOHN BIMBA
So. Johnson Chicago.
LEONARD BUTKEVICZ

So. Wood St. Chicago, III.
BRIEDIS JOK.

So- Halsted SŲ Chicago,
BERTAŠIUS A. J.

Hermitage Ave.. Chicago.
F. K. BATAITIS.

W. 47th St. Chicago,
BALTRUŠAITIS KAZYS.

W. S3rd St. Chicago,
JĄNULIS BR.

Vincennes Ave. Chicago,
ADAM JODELIS.

Halsted St.
JUŠKA.

Irving *St.
JOHN KUBILIUS.
Haljt^d St., Chicago.

P. KURKULIS.
Chicago,

GEO. LUKAS.
Union S -. Chicago.

ANTON LAUCIUS.
Nnicn Ave.. Shicago,

Z. MICK EVICZI A.
So. Leavitt St., Chicago.

JOS. MATULĖNAS.
Liner In St. Waukegan.

CHAS MORTON.
Rockford,

City

m.

III.

So.

So.

Chicago,

Chicago,

Wall St.,
A.

So. 49th 
s' K.

St., Cicero.
L. KAIRIS.

Barring Ave-, E. Ch'c^go.
KALINAUSKAS R. M.

Union St. Rc/.ford,
KRISTOPAITIS V.

10624 Michigan Ave. Roseland.
KRŲSHAS S.

10561 Adbrook Ave. Roseland,
SIMONAS KiELA.

575 W. 6th St., W. W. Charles, 
JURGELEVIČIA.

1418 So. 48 Ct. Cicero.
B. GRAEAUTSKAS.

748 W. 31th W. Chicago,
DOUGLAS J. A.

10801 Michigan Ave. Chicago,
J. DABULSKIS.

3262 So. Morgan St. Chicago.
M. J. DAMIJONAITIS-

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

1O8C3 Wabash Ave. Chicago,
CHESNA V. V.

1410 S. 49 Ct. Cicero.
ANTON CHEKAUSKAS.

1629 Lowelrn I Ave. Spri igfiel:l, 
ADOMAITIS, J. I-

820 So. 16th St. Herrin,
ARM I LAS FELIX

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

325 Argo.
BARTKUS VICTOR 

Oliver Av. ' Aurora,
JOSEPH J. ALEN. 

Reedsdale 
VINCAS 

Ferry St- 
M.

Box

684

AMBROSEVIČE 
Newark.

S. A LYTA
3 Congress St. Waterbury.

273 River St.
ABYSHELL 

St.J>- sc;

Patterson, 
KONS.
Detroit.

JONAS GRUŽINSKAS. 
Frontenac St. Montreal Canada- 

P. GLAVECKAS.
Hollins W. Baltimore, M. D. 

JONAS GŲZEVIČE.
A. Center St. Point Monereal, 

Canada. 
NIKODIM GENEROKIS.

Broadway 
CHAS.

53 Exchange St.
GRUDZINSKI 

184 Grand St. 
GUDINAS FRANK.

83 Kendall Ave. ...... Detroit, 
K. GRANICKAS.

Athol, 
GAVLIS L.

Castle St. Baltimore, 
M. A. IGNOTAS.

2 W. • Philova, Pa-
JONAS IDRELA.
St. Lawrence.

873

581

366 So. Boston, Mass.
J. GRANECKAS.

Athol, Mass- 
A.

Brooklyn. N. Y.

Box

1834

1028

101

65

895

153

N.

So.

M ich.

Mass-

M. D.

Mass.Oak
ANTON JANKAUSKAS. 

Hudson Ave. Brooklyn. N. Y.
LEWIS JONEIKIS. 

W. Coal St. Shenadoah, Pa.
K. JOCIUS.

15 West W. Ihompsonville Conn.
JONAS JASOSAVICZE

1048 Washington St. Norwood,
Mass-

BALT JUOZUPAVIČIUS. į 
St. Brooklyn, N. Y-

YNAMAITIS.
Naugatuck, Conn- 

YASULIS B. R.
III. 3604 Deater St. Ind. Harbor, Ind.

K. JURGELIUNAS.
|||. 233 Broadway So. Bonston.

JANUŠKA N.
Ill, 466 Gold St. So. Boston.

JANKEVIČIUS.
HI. 64 Church St. Pittston,

JŲOZELAITIS. J. C.

222

Mass.

Mass.

Pa.

83 So. Leonard St. Waterbury, Conn.

lll:

III-

JUSI AVICZI US. JUOZ.
217 E. Center St. Shenaudoah, 

T. P. KRIZAUSKAS. *'
38 E. Center St. Shenaudoah,

A. KASPERNINA3.
Forbes St., Amsterd;

C. KENTRAITIS.
W. Leonord St. Grand

Pa.

Pa-

00

100 Rapids, 
M ich.

PRAKER GEO.
2213 W. 23rd PI. Chicaga, III- 

J. J. PALEKAS.
4628 So. Paulina St., Chicago, 

PALIAVIČIUŠ M. R. A.
2 Box 14 Calinsville,

v . PETRULIS FĘLIX. 
Knox St., - “ Lewiston,

• PAŠIUS D. A. ' 
Connerton St-, New Britain, 

ČETRAUSKAS J.
Stanford Avę., Detroit, 

PAUKŠTIS J. '
486, Steger, III-

PAŠAKARNIS JUOZ.
Washington Norwood, Mass. 

PUSČIUS J. A.
S. 2nd St., 

PETER
N. 13th St.,

A. A. RĖKLAITIS.
Waine St., Jersey City, N: J: 

A. RAMANAUSKAS.
Oak St.. Lawrence, Mass.

J. REMIS.
Leonard St., Grand Rapids, Mich. 

M. RAKAUSKAS.
8th St., Waukegan.

RASIMAS J. A.
Auburn Ave., Chicago,

RADZIESWSKI ST.
30; Centralia.

RŲLINSKAS J.
Hudson Ave-, Brooklyn, 

RUDZINSKY JOS.
Norwood St., Witchburg. 

RUSIACKAS F. A.
K. SHIDLAUSKAS.

jl326 Chene St., Detroit,
V. J. SZLIAKYS,

38-40 Bowers St-,.. Shenadoah.
FR. J. STASIUKEIES.

Columbus St.. ..Fethburg, 
J. SAUNORAS-

Clifford Ave-, Rochester. I 
E. STEEGER & CO- 

New York, 
BK. & CO-

Boston. Mass.

3240

III.

III.

20

28

91

Box

1152

1331

133

242

101

09

227

MASKINIS VAKARAS NAUDAI

Me-

Conn.

Mich-

Philadelphia,

Philadelphia,

Pa.

Pa:

1015

3317

Box

50

Conn.

Box

Pa.

Pa.

H:

VAIKŲ DIENINĖS GLOBOS ATSI

BUS SAUSIO 5 d., 1918 m. MICKE

VIČIAUS SVET.. 3312 SO. MORGAN 

ST. $500 IN PRIZES.

24

N.

III.

Pa.

Mass-

žeLNlS ANT.
So. Morgan St., Chicago, III-

žeM$Įtis;
Bank St., J J • aterl

P. ZAVECKAS.
** Pittsburg, 

WLADAS ŽVINIKEVIČIUS.
181 u ,:Penn. Station, 

ZAPĖNA^; S. L.
28 Washington St-, Nasha N.

ZUTIS CHAS.
Sheboigan, Wis.

.................J P.
Lincoln ;< ‘ Hazzleton, Pa-

ZIMNICKĄS ANT.
Hudson Ave.,

ZABLECKIS
W. 34th PL,

ZABLITSKY
7 Lincoln St.,

JOHN ZEMAITAUCKAS.
W. 30 St., New York, 

JONAS SZLIKAS.
Hudson Ave., Brooklyn, 

ST: MOCKUS.
Athens St.,

ANTANAS
4 So. Athol Rd., 

JOHN A.
2204 Forbes St..

1317 Central Ave-, S 
ZLIMAltlS

675 1 MONK YARDS 2721

577

337

307

59

194

Rochester, N. Y.
JONAS.

Chicago, III.
PETER J.
Brighton, Mass-

N.

N.

Mass-

Mass:

So: Boston, 
KALVAIČĖ.

Athol, 
KATKUS.

Pittsburg, Pa- 
MARTINAS J. VALINČIUS*

36 Walnut St-, New Haven. Conn. 
JONAS A. STAENVIČIUS.

POVILAIKA.
Waterbury.804

2510

A: J 
Bane St-, 

JOSEPH M. BUDRAKA- 
Correctionuffe Rd. Sioux

Conn.

City.
lova.

Dr. J. JONIKAITIS
MEDIKAS IR CHIRURGAS
15 S. Halsted St Chicago

ŽINOTI A VIETA LIETUVIAMS

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti 
duoles. Niekas nesuklys,
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin 
gų, o žinomų vardu (

nuo kosulio, 
tik geras gy- 
kas pasirūpins

Severą’ 
Balsam 
for Lungs

P. W. Kolo- 
dciej iš Chester 
W. Va., praneša 
mums rašydamas: 
“Patariu kiekvie
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra * geros, o y- 
patingai Severos 
Balsatnas P 1 a u- 
čiams, ,, už kurį 
geresnio n č r a . 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsamo Plau
čiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. •

.......u.—

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyki 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo Imitaciją ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavlmus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunlos. 
šita gyduole yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

KainatdcirSO centų-visur aptirtose
Severos šeimyniškos Gyduolės parduodamos 

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

Visiems, kam tik reikia sta
ti y ti s naujas drapanas ar išva
lyti senas, kaip vyrams taip ir 
moterims; užeikite |)as mane, 

aš Jums v.žtikrinu. kad bu- 
kaip darbu, 

Atlieku vi- 
kokis tik raudasi 

lye ir už 
Todėl mel- 

lietuvių tautię- 
pas mane, o 

busite užganė-

o
site užganėdinti 
taip ir prekėmis, 
šokį darbą, 
kriaučiškame 
mažiausias kainas, 
d.žiu visų savo 
čių—ai šliaukyti 
užtikrinu, kad 
dinti.

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

JONAS KLIUČINSKAS.
Scranton, 

. AGLINSKAS.
Chicago, 

KALVAITIS.
Cleveland, Ohio. 

KULBICKAS.
______ „___ Cleveland,

a: <ukas.
E. York St-, Philadelphia, Pa:

L. SAVICKAS.
Bhodes New Britain, 

STASYS TATRUNAS.
Mason St., Hudson,

J. BRAKNIS. 
Hudson Ave., Rochester, 

J: A: BAUKUS.
N. Wisconsin St., Racine, Wis. 

J. KATKAUSKAS.
St., Clair Ave-, Cleveland

M. M. PLLPIS.
5 Thomas Pam
597 17 Ct. St: 

PETER 
133Joseph Ave-, 

VINCAS
So. Washtenaw Ave.,

Chicago, 
JONAS ŽILINSKAS.

Lakeside, ' Cleveland, Ohio. 
JUOZAS KAZLAUSKAS.

6 Pinks St., Shirley, Mass.
HI. i ALENC VYTURIS.

223 So. Maple St-, Easton,
DANIELIUS.

St-, 1 Easton, 
STULPINES.
PI. Chicago,

STANKUS.
Kenosha, Wis. I 

J. M. LEONAS. |
Remsen PI-, Maspeth. L.

L. N. N. Y: 
KVIETKAUSKAS.

687—711

Mich-

Pa.

84

829

49

128

Mass-

N.

N.Murry St., 
SHOENHOF 

Fremont St., 
J. STROPUS.

6 Loring Ave., So. Boston, Mass: 
P. SZUKYS.

2120 St. Clair Ave. N: E: Cleveland.
Ohio.

220 W. Market St-, 
JUOZAPAS B.

W. 22nd PI-,
ANTAI ,AS

E 55th St-, 
ANTANAS I
Aberden <Ave

2310

1301

7602

2544

105

13

577

Pa:

Ohio-

Conn.

Mass.

pagarba,

Mitcziulis
4VTA/NA A/MVMMVMVMtAATA

1803 W.
šalę

46tą Gatve Chicago. III.
Alijošiaus Bankos.

j flflOTW W W* WWW WWW#

Telephone Prospect 7230

1650 W. 47th St. Chicago

Retzloff BrosSfesute: jeigu jus pa
geidaujate kad jus vy
ras arba kita jums 
brangi ypata kartą ant 
visados nustotų gir
tuokliavus; nelauk kol 
tas bus pervėlu. šim
tus sesučių aš palink-

Y- sminau ir Jus galiu padaryti linksma.
j Pasinaudok iš 
Įšyk šiandien;

Ib* jkiamas dykai;
atsakymui.

Ohio.

Mass-
Mass-

S. P. SHONUS:
■ Ave., Scranton

J. SUKELIS.
Ave. Kenosha, 
G. ŠANDARGAS:

Chicago, 
SANDARGAS. ’ 
Castle Shanon, 

SHILLINGS.
Springfield, 

SIMKONIS. 
SAKAS.

Chicago. 
ŠATRTAITIS.

Frederich St., Ashley
C. SHASKUS.

2301 So. Oakley Ave.
STRIKULAS

500 Sš Clinton St., 
STANKUS JUOZAS.

Chicago

963

712

J o h I e r

Park

Pa. 236
Vyriškų Skrybėlių ir Kepurių

Wis. 2536

So. Boston, 
W. Lynn, 
PETRAITIS.

Rochester, 
RUKJTALIS’

W. 33rd PI.
WILLIAM

378
GEO.

N. 8th St.,
K. P.

K.

821J. KARAZIJA.
55 Endeeott St. Worcester.

A. KRYANAUSKAS.
2736 E. Vernage St.. Philadelphia, Pa.

C. K. KAZEMEKAS.
Banks St. Waterbury,

C. KENTRAITIS.
Leonard St., Grand Rapids, 

AD. KUBILIUS.
E Main St. Amsterdam.

KAUPAS MARTINAS.
Mound Ave.. Racine. Wis.

KONSTANT M. J.
Main St., Hudson, Mass.

M. K UPCI K EVICZI US.
Stadium St. . . Pitsburgh. Pa.

J. LUKŠYS.
Lafayete St., New Britain, Conn. 

JOHN LOUIS.
So. Baltimore St., Baltimore, 

M.
J. N. LIUTKAUSKAS.

Brcoklyn. N.
WALTER A. LESZCZINSKAS.
Walnut St., Newark.

LŲKSHIS P. A.
Walnut St., Newark.

D. LEKAVIČIUS.
38 Courtney.

MIKOLAS MASIS..
Frombley Ave., Detroit, 

B. P. MISZKINIS.
35 Arthur St., ' Brockton.” 

JOHN MILKAY.
45 Somersville,
PAUL P. MIKALAUSKAS.

W. Fourth St. So. Boston 
F. MILŠAUSKAS.

Atlantic St. So. Boston, 
A. MASEVIČIA.

Montello.
MC. VEY

Philadelphia. Pa- 
MALIS.

Detroit,

Mass.
Box

806

Pa.
N.

į 785 
Į
448

Conn.

Mich.

4451

III-
127

! 1116

188

■ 445

(54

i 657

'315

314

PIJUS 2116

mano patarimo. Ra- 
kol patarimas sutei- 

indčk krasaženklių 
Adresuok:

imtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmnmmmmtttt  t

N.

N.

27 Pa. Mrs. Piasecka

PA i Box

N. J.

Conn.

N.

' 646

Chicago, 
M.
Co I i svi 11 e,

1010

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

Cicero,
921

957
119

D- I
1808

į 105

1 614

34

Pa-

Mich-

J.
Church

V.
W. 33rd

FR.
Jenna St-,

Pa.

III.

| Ką Išrasti |

Pranešu i 
. į naują vietą.

nas. Taipgi iš 
ir “Styles” yra 
naują vietą.

savo draugams ir kostumieriams, kad aš persikelia 
Męs siuvame moterų, vyrų ir vaikų visokias drai 
senų padarom naujus. Mano darbas,—pritaikinta 
geriausios, kur galite gauti. Atsilankykite į nu

Louis Geležinis
\ Mgr.

4503 SOUTH WOOD STREET
Tel. Boulevard 5669

Tai yra lietuviška 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurio gali būti rei
kalingi, likosi išduoti ant rei
kalavimo ir dėl naudos LIE
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny
gutės dasižinosite kokį pelną 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian
dien Lietuviškai reikalauda
mas knygutės kurią išsiusi
ma DYKAI.

JOHN K. RODOVPa.

1726 So. Halsted St..
STULGINIS 

4943 W. 15th- St.,.
STEPONĄVICZ PL.

S. River St. • “ < Batava, III.
STANKUS FR.

Middle St., Kenosha Wis.
SAVICKAS LONG.

Rhodes St.. New Britain, Conn.
SURVILLO. F.

Ave., D. Rochester, N.
SKUJA MIK.

2204 Leech St. Siou) City 
SEREIKA GEQ.

10620 . Edbrook Ave., Ccicago, 
SIMANAUSKĄŠ V|-,AD.

High St.. M
SZLIOKAITIS ' ANp- 

Davenport Ave., Cleveland
SKAISTIS KAŽ-.

N. 16 St. Springfiled,
STRIKOLIS JOZ.

287 Clinton St., Binghamton, N. 
SPURGA J.

87 Scbyler Ave.. Keorney N. J.
,STATKEVIČIUS B. T. L.

1230 Cherry St.
-• ANTON 

Box 11 
FRANK

45 Roosevelt Ave.
PRANAS SKAMAUSKAS,

416 Wickliff Ave., Colinsville, III. į 
TARTONIS.

Hudson
TANANEVICZ:
St., Chicago. Ill-
IAMULEVICH.

Montelo

112

& Telefonas ARMITAGE 9§4
$

iii 
.M į 
’/it 
M 
ih

iii
S

užlaikau

DR. A. J. KARALIUSMass- Lietuvišką Paredų Krautuvę
J. IBox Conn.

530

2015

O $

M ich j 248 Mass-

Bridgepr < 
JUS. 

WilkesJB, 
. BOGQ.'EN 

Du Boi>0 
b^rtkevicz 

St.
E. Cambridge, Mass 

BANELIS
Newark, N. 

IŠAIT.3 BROS.
Fifth /'v-'. Pittsburg, 

DOMINIK BOCZKUS 
> Elizabethport, N.

G. BOGDEN 
Du Bois, 

BARTKEVIČE 
Cambridge St.

E. Cambridge. 
BOWMAN NEWS CO.

Portland 
BUTAUKA J. 

West St. Lawrence.
BRAZAITIS J. 

1417 E. 21st St. Cleveland, 
BULOTA STASYS.

Box 198 Silver Creeh. Pa.
BABILAS P.

12 Austen St. Norwood.
BACEVIČIA S. P.

Milwaukee, Kenosha,
BARNASEVIČIUS A- 

Broadway Ave., N, W. 
Grand Rapids, 

BERNOT J. A. 
Broadway Ave., N. W. 

Grand Rapids, 
M. BIEŽA.

Mineapolis, 
BAIKIS. 

Ecrton, Pa. 
BUBIN.

Baltimore. M. 
BANE.

Kearney. N.

PETER
877 Cambridge

i23

2029

211

877

165

255

1409

1409

P.

First St-

PET.

3813

112

136

13.onn. I
I 114 

Pa.

Mass.

Mass.

Pa.

Gydo Visokias Ligas. 
Ypatingai Užsisenejusias 

ir Lytiškas.
& 
Z/K & w &

visokių Ta vorų kaipo tai: Batus, čeverykus
Ir Visokius Vyriškus Drabužius

Z AMERICAN EUROPEAt. >
J PATENT OFFICES Inc. B

5 256 Broadway (LA) New York, N.Y. > 4513 SO. WOOD STREET CHICAGO, ILLAmes St.
JOHN J. 

• Archer St.,
ANT.

: Harper Ave.,
P. MIKOLAINIS.

Grand St.. New York, 
J. MANDRAVICKAS.

N. Green St.. Balto., M:
KAZ. A. MAKAREVIČIUS.

Wallace St., New Haven, Conn. 
JUOZAS MILIAUSKAS.

23 Sheldon St., Hartford. Conn.
J. MILLER.

Blaine W. Va.
JOS. MAŽEIKA.

Connerton St., New Britain, Conn.
JONAS M ARTI N K AITIS.

Portage.
JULIUS MOTUKAITIS.

26Wilccx St., Plains,
A.' MŲRAŠKA.

Kidston St., S. S: Glazgow.
Scot.

1229

1062

120

’• 112

Pa‘ 255

J.

Pa. 174

Mass.

Ore.

Mass-

Ohio

Mass-

Wis.

Mich.

Mich.

M inn.

D-

E. 41st St.
LEON 

1117 Jackson St.
A . GEO.

N. Green St.
CHAS.

Tappan St.
M. J. CHEPONIS.

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

8 Star St. Ausonia, Conn.
CLEVELAND PUBLIC LIBRARY.

Cleveland, Ohio.
J. ČESNUTIS.

31 Bank St. Derby. Conn.
SHUDINIS WM.

Box 625 . . Min ersville, Pa-
ČEKANAUSKAS P.

Detroit, 
J. P.
Ansonia,

510

663

250

27

113

1530

3438

Mich.

Coon.

N.

Pa.

227 Cardonl Ave.
SHUPAS

P. O. Box 330
CHAPAS J. K.

42 Watkins Trrace Rochester. 
GEORGE CUSIEK.

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

Spring Garden Easton, Pa- 
A. DEGUTIS.

" Green St. Baltimore, M. D.
V DAUNORA. 

Ave. 
mLYDA 

St.
DAVIS

M ich.

N.

D:

Pa.

Pa.

City.

III:

MERCAITIS J. 
S. West Rockford. III.

K. MISZKUS. 
Sower

MICKIN AITIS..
12 06 N. 9th St., E: St: Louis, 

MATULIS JOS.
1508 So. 49th Avė., Cicero,

MAKNAUSKAS JOS.
Mansfield Ave., Toronto Out 

Canada.
MORKUS STASYS.

377 W. Broadway So. Boston, Mass. 
MOZERIS JUOZ.

So. 48th Ct. 
MITČIULIS A. 

Avė.. 
MACK.

Elizabeth, N: 
MAZALIS. 

Kewane.

16

1426

454S

155

413

443

4564

Box

Racine, Wis. 
SURVILO. 

Hartshowe, Okla. 
SHIUPIS.

Detroit. Mich.

2121 N. WESTERN AVB
CHICAGO, ILL

S.
Mass. 1

670

Box

14

2195

230

223

Mass.

143Main St., 
M. J.

W/ 18,th 
. CHAS.

108
GEO. TACHILAUSKAS.

Springfield, III.
FISHEVICH S.

Jeresy St., Ansonia, Conn.
J. TAMOŠIŲNAS.

Russell St. Detroit, Mich.
URMANOVICH J.

Raspberry Ally* Shenadoah,
Pa.

E.

S.

1927 W.

349- E:

257 So.

Pa:

Ind:

Cicero, 
M. 
Chicago, III.

Me.

III. ;

Pa.

N. J-

III:

ScZ Paulina
SIM 

First St.,
PETER

E. 8th St.,
A. NORBUTAS.

Dixwell Ave., New Haven, Conn:
JOHN NAJLĖNAS.

Wentworth Ave. Chicago, llįl: 
NAVADAUSKAS J.

166 Lachovana St., Forest City.
Pa.

Reumatizmas
Išsigydė namie, kas tiktai jj turėjo

Pavasarį 1893 ni. aš kankinausi mus
kulų nusilpnėjimu ir nemnatizmu. Aš gy- 1 
gydžiausi viiš trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo bloguma kas jį turi. Aš 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktaro po 
daktarui, bet visi šgĄ'ti iįsigelbėjima buvo

Ga’iop, aš suradau vai- 
-išgydė galutinai ir liga 

darjan ta maistą keliems
sunkiai sergantiems reumatizmu ii' jo veik
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at
sitikime.

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandytų 
šita pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisiųsk savo vardo ir ad-

bta,

mtii. Kuomet jus j.š sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jūsų 
reumatizmą, tuomet jus atsiųskite jo kaina, 
viena doliaiį. bet, suprask, aš nenorit: jū
sų pinigų, pakol jus pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il
giau, kuomet tikras iįgelbėjimas siūloma 

'eatidėliok, rašyk šiandie. 
Jack son, No. 480 1).

Syracuse, N. Y
Mark

HWlll IMWMk
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I
 Phono Drover 6369 S

P. CONRAD į
FOTOGRAFAS gJeigu nori sau turėti gerą., į 

artistišką paveikslą, tai gali K 
jauti tik pas: §

PETRĄ CONRAD §3130 S. Halsted St., Chicago M

Telephone Yards 5834

Dr. P. G- Wiegner
Priėmimo valandos: nuo 8 iki 1214 ryto 

ir nuo 7 iki 9 vakare

3325 S. Halsted St Chicago, 111

WWW*«

Brolių Sarpalių Muzikos Mokykla
PD A KTT7 QT M A ę Mes norime praneštiX JXZX1M jE>OJ.1VJ.ZXO lietuvių publikai, kad Mes

Sarpalių Broliai (The Sarpalius Bros) mokytojai
Smuiko, Piano ir Dainavimo ir p-lč Marijona 

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

3231 Emerald Ave Phone Drover 5602 Chicago, Illinois

Geriausia Dovana
Naujiems Metams

n

“Sugrįžo”
Keturių Veiksmų Drama is laikų Spaudos Persekiojimo Lietuvoje 

■ Su Dainomis ir Šokiais, stato scenoje

Iki Naujų Metu męs pas-kyrčmc tris geras tikės 
1)0 40 akrų kiekviena lygiai už pusę (kainos. Tos 
t:kes turi pirmos rųšies išdirbtą žemę su namais ir 
randasi ttrojaiu prie kitų pasiturinčių lietuvių ūki
ninkų. Ant tų ūkių kiekvienas galės mytik kad ge
rai ir .ncpri'gtilmingai gyventi su savo šeimyna, 
foet dar padaryti gerą pinigą. Kiekviena iš tų ūkių 
atiduodame po $500 tiktai. Inmdketi reik $250.. 
o likusius į tris metus. Iš Chicagos išvažiuojam 
pas lietuvius į gražią Louisiana 28-to šį m. Kas 
pirmas bus musų ofise, tam teks viena iš tų ūkių. 
Taigi pasinaudokite, nes tokios progos dar 
buvo.

1700

i 3114 III.

III.

L____

"BIRUl— ■ II 1 1 ES” DRAUGIJA
J. J. PAUKŠTIS & CO: 

Brooklyn, N. 
PALŪPIS. 

Pittston.115

139

15

III.
Pa. Ned.J Gruodžio-?Lee. 30, 1917 

C.S. P- S. SVET., 1126-28 W. 18th St.
Pradžia 6:30 vai. vakare \ųžangą 35c ir augščiau

ALEX VATMIS.
Mye Ave. Easton,

P. VAITIEKŪNAS. 
Main St., Muncie,

M: G. VALASKAS.
Kensington. Chicago, III.
F: B. VERSOCKY:
33rd St., So. Omaha, Neb:

K. VILANlsKIS.
14 Summer St., Lew ston,

P. VALTERAITIS-
4321 So. Paulina St., Chicago,

J. VARNAGIRIS.
; Pittston,

J. K. VASILIAUSKAS.
A: VARAI KEVIČIUS. 

; Paterson,
WAREIKA P.

Baler Ave., Chari, Montreal, Canada.
M. A. WABAL: 

N. Ashland Ave., Chicago, 
MISBAR ANT.

Halsted St., Chicago,
K. WILKEVICH.
WAIDELIS, W,

112 Grand St., Brooklvn, N.
WISOCKIS JONAS.

8478 Gilbert Ct. Chicago,
WILCHINSKAS AL..

95 La. Fayetl St.. Utico, N.
, VALERT K.

1844 Canalport Aveo Chicago,
| VIELCAUSKĄS.
120 Maxwell St., Worcester, Mass.

VAITKEVIČIUS LIUD.
Gens. Court Lawrence, Mass.

VIDZIS KLEMENTAS. 
VAINEIKIS JULiUS.

Lincoln Ave., Rockford, III. 
ZUKAITIS M. K.

E. Main St., New Britain, Conn- 
ZICZKUS J. N.

Coll Ave., E. St. Louis. Ill- 
ŽVINGILĄS JONAS.

E. Matheny Springfield, III. 
ŽVINGltiAS A.

P. O. Box 3232 “ ‘
ŽALIS

E. 107th St., 
ZELVIS 

Canway St.,

Gth St: 
M.

808 Mid die

609

Pa
3

Mass.

Wis. 622

nenespamatysite gyvą^.partriksltį tų laikų, 
kuomet Lietuvoje buvo užginta skaisti knygos ir 
laikraščiai. Pamatysite už ka daugelisxmusii bro- 

ir liko ištremtais Sibiran. Gal nevenas 
iš Jusų^it|iiinti, broliu ar pažįstamų padėjo savo . 
galvą nešdamas šviesą bendrams. Ačiū tų žmonių 
triūsui ir pasišventimui, šiandie kekvenas gali'saki- 
tyti lakraŠčtis, knygas ir t. t.

Atsilcinkykite, pasidžiaugsite gražumu- veika*
• • — f V 1 ♦ .M... / I'

Court &

Brooklyn. N. Y.
JUOZAS. „ 

Leweston, Me-
GEO. J.

Taccmą Wash- 
OUKAUCKAS, K. A.

"Wilkes Barre, Pa-
O. E. EIMAITIS.

toadley St. Naugatock. Conn. 
/ F. GILEWSKAS.
Maining Ave Toronto Ont. Conn. 10 Swan St

Wis 227

Pa. 457

120-124 Grand St..
VLADAS 

Butlerr Alley 
A. PUTIRSKAS.

W. Market St., Scranton, 
M. PALTANAVIČIUS.

Millbury St., Worcester, 
J PHILIPOVICZ., 

Racine.
K. PETRAUSKAS: 
St., Kenosha,
J. PETRI KYS. a S

Albright P 
PETRAUSKAS,'jO‘N-

3225 So. Auburn Av' Chicago, 
k: PLP C^SKI.

St., • Brooklyn, N. 
iFIC NEWS AG-

B. C. Canada- 
UBLIC LIBRARY.

Bristai 
J. PECHULIS.

366 Broadway W.
PETRILA

87 Grand 
PANAMA 

Vancouer

III: 1711

114

Conn. 520

So Boston, 
ADOMAS.

Amsterdam. N. Y-112

Mass 913

Boston, Mass. 
JONAS.

Chicago, III. 
VINCAS. , 

. / Balti more,M. D- 
P. ZMŲIZINĄyiČE^

33rd St., , Chicago, III.
ŽEBRAUSkAš J.

N. ftreen BL, Baltimore, M. D:

Linksmų ir laimingų Naujų Metų visiems 
sų Kostumeriams velija—-

SOUTHERN LAND CO
814 W. 33rd St Chicago,

mu-

III
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sWAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

1

1

Taupyk ir Paskolink |
Pinigus »

PajieškojimaL

Pajieškau savo švogerio 
Dunskio, Žiežmarių . parapijos, 
pav. Vilniaus gub. Apie 11 
Amerikoj, jis pats ar 
praneškite ant adreso: 

Petronėlė Oriau
577 Hudson Ave, Rochester, N. V.

Traku 
mot ų 

meldžiu,

Pajieškau savo brolio Petro 
čioko, kuris paeina, iš Pajaunių 
Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. 
veno piriniaus West Virginia, 
Iii: kasyklose. Atsišaukti

Uršulė S1 e (1 ž i e n ė,
Painesdalo, Mich.

Ma- 
par.,

ang- 
adresu:

Dedei Šamui 10
akis

,   .. „   ..    L. p n j £ j

Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei!

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

Jus galite pradėti su

Dvidešimts Penkiais Centais

Iš, A n gi ų La i k rašei ų

Chicago Journali: 5f

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jįl

SP

n

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ERIKOJE»S3"ĮSMIGTAS

..Z:’:-V-

'»»»

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

Pajieškau savo tikros •dūktos Onos 
inčailiukės. Motina, prasišalinda

ma iš Cleveland, O. 16 metų atgal 
pasiėmė su savim mano mylimiausią 

gražiausią mergaitę, 5 metų am- 
s. Nuo to sykio aš jos nema

tęs plaukai šviesus, 
Ji dabar yra 21 metų 
motina yra vidutinio 
tamsiai geltoni, akis 
motų - senumo. Kalba 

j išlėto liet uviškai, lenkiškai, rusiškai 
į ii- angliškai, 24 metai Amerikoj. Gy
veno Clevelande, Ohio ir New Yorko 
Valstijoj. . '

Paeina iš Suvalkų gub., Starapolės 
vjezdo, Garliavos gmino. 
jos. Padlesių kaimo, 
dū Keturakaitė. Ji 
varde Maggie Wait, 
torį paduoda po ta 
šau, jeigu kas apie 
man, o gaus gražią 
laišką.

William Yaneaitis, 
64 Cardoni Ave., Detroit, Mieli.

mėlynos, 
amžiaus. Jos 
ūgio, plaukai 

j mažiukės; 45

ir parapi- 
Po tėvais Mag- 
pasiduoda 

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

pa-

S Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbes

Lietuvos” Agentas Pittsburghe ir

JONAS KATKUS
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų 

jisai duos reikalingas informacijas

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie “Lietuvos 
Bendroves Šerus.

rjELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia khingas, kurias nariams duodama už< 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopęs, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu;

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

Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp

LIETUVI! "'X'’h

S

M; Komitetą šiuo adresu:
L

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE
DOVANAI!

u
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Jūsų pačtorius, bankierius, 1 rba laikraštis ir daugelis agen
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS!

ai yra Jii'sii ITh<L rine! Tiioini Suūdysite

Jonas Genis,
9 Barclay St., Worcester,

Aot Pčurdžsvjmo.
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 
and 60, Block 2, Douglas Park 
dition, Gary, Ind. Norintieji 
raCvkite savininkui:

Kepuraitės yra puikiai p-darytos, rankų darbo, ir gau- 
lamos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, geltonos ž^ls- 
Os ir t. t. Jos tinka visuomet, o ypatingai Kalėdoms, kaipo 
Tvana.

J 2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. |

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

105 W. Monroe St.. Cor. Clark 
3oom 1207

Telephone Randolph 5598 

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

Dviejų rųšių: už $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal 
norite.
Siųskite money orderį, arba pinigus sekančiu adresu:

šią šalį, jaučia tą

LIETUVIS ADVOKATAS
tyku vJWQtt teismuose

y f“Atei

u.-

kreipkitės ^šiuom antrašu 
«

Lengvai incuslas ir di-
Atoik tižaus, arba pa- 

/ ų iš NOSSO- 
ONAL BARBER

Street 
u

iFIgkis taip, kad nebuitį skriauda Tėvynei. 
d)ėlei labo savo Tėvynės aukauk dešimtinę,

didžiausį tru 
nežinojimas: Kiekvenas trokš-

m **"1"* A savo skaitytojams'duoda labai, daug naudingų raštų 
1* I L I J Į^k. apie žmonių sveikatą ir ligas; Tnf)gi apysakų, juokų, 
■ 1 I t V I eWv» paveikslų?; Turi savo korespondentus visoje 

‘ .* ” Ame rikėje, taipgi Lietuvoje,^Rusijoj,. Vokietijoj, Fran-
CŲoj,'Anglijoj ir kt. /‘Ateities*’ kaina metams S'2iOOPpūšei tiiėtų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri •iunčiairie dovanai.

■ v•• J'r':

366 Broadway,*Sq, Boifon, Mass.

^1 9 R D$l>£ u Kepura
MOTERIMS IR MERGINOMS

arboAI 7F 
itėsHIJ

LITHUANIAN CAP CO., (Not Inc.) .
nerald Ave., Chicago, Ill

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

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

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 $i.oo 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 Akivaizdoje” ir siuntinėsime “Lietuva” 
per 1 metą. ......................

PASINAUDOKITE PROGA? RAŠYKITE TUOJAUS.

LIETUVA”
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL

Rris iiiskite man $2.00, o aš Jums u> 
rašysiu “Lietuvą” arba “Vienybę Li( 
ti'.vn'nkų” ant 1 meto ir duosiu knj 
gn vertės 70c. dovanai.

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

BUK ŠOFERIU.
:.s yia gauti sau tinka 1114 vie- 
Nickuonict nebuvo toks dlde- 
šoferių reikalavimas haip d«-

Mes duosimo užsiėmimą
kiekvienam pabaigusiam kursus
musų mokykloje. Mokia: te pasi
ju uuojame individinėnūs cisterno
mis—nuoseklus pažinimai ir prak
tika važinėjime automobiliais vi
sokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis ta mietą ir suteiks tiiftta- 
n 1 u s p a ta r 1 m u s ir n u r 6 (Ty m t: s; Al ti • 
sų mokyklai netrūksta geriausiu 
automobilių ir Ritų prietaisų. Už- 
tikriname tamistai kad tuojau#' 
gausi leidimą. Dieniniai ir vaka
riniai kursai. Visas kursas $25.00 
Tederu! Ass’n of Aulo Engineers, 
1214-16 Jttcksrn Blvd, fine.)

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
3259 So. naisted St., Chicago, III

Gydo \isokias ligas moterių, valkų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
ažsisenėjusias ir paslaptingai 
Ilgas.

., Didziausis ir naudingiausia 
laikraštis.

Neužsiima baimėmis nė pole
mikomis.

Talpina daug žinių.
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsnių.
“DIRVA” verta skaityt kiek

vienam lietuviui ir lietuvei.
Tik $2.00 metams.
Kanadoj ir Mcxikoj $2.50.
Kitose šalyse $3.00.

Ant pažiūros vienas No. Dykai.
,, DIRVA”

2004 ST.CLAIR AVE. CLEVELAND,OHIO

REIKALAUJAME
vyrų, moterų ir vaiVų barz
daskuty stės moky />. šitas 

yra labai pareikalaujamas ne£\ir ka- 
riumenėje. 
deli pinigai, 
reikalauk artesnių ž 
KOFF’S interną< 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsburg

JOSEPH A. AMBROSIUS

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central! Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
Į Lietuvą, ir Įsirašyk j nuolatinių Lietuvos Šelpėją skaičią.

Parašas 
ir 

Adresas

...

B. K. Balutis
----------------Attorney at Law

■ Jr

Lietuvis Advokatas
S Veda visas bylas teismuose ir daro visus
g legališkus dokumentus.

| 814 W. 33rd Street, Chicago, III.
B (“Lietuvos” Namuose)

K Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093

Lietuvos Neprigulmybės Fondo
Dešimts Prisakymų.

1O’ |. .............................................
ar kicjlvitik išgali, darbuokis t;\ isais; galiniais žvil- 
gsniai& .ir ragink kitus taip daryti.

Kuomet musų tėvynė išgalįs liuosybę,- garbė 
bus taių tavo vaikams ir visai musty giminei per 
amžių amžius. • R. A.

Jw&ff&zs Francuzų Kalbos 
U žs i r a šy k “ Amerikos Lietuvį”,kuriainXra- 
si geriausių Raštu, Žinių, Juokų ir Eilių
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos,labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Franci joj būti, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti “Amerikos Lietuvi’’ $2 00 metams.

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbury Street, Worcester, Mass.

Užsirašyk sail ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį

’VIENYBĘ LIETUVNINKŲ
insteigta 1886 m.

Vienybę Liet.” privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
Vienybe 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 katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ.

’’VIENYBE LIETUVNINKŲ”
120--124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj?

Kiekvienas žmogus, atvykęs į 
kūmą, kurį suteikia anglų kalbos 
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, skaistenį rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome
nėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprasti 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti.

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudarc 
dideU beveik 1,300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta krT’ 
kuri tOAjde išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia mato*' 
ja $7.00. sulyginant su žodyno didumu,, yra negi.
Galima žodynu Jgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuo 
nuos $6.00:

Norėdami gautiS^odyna,

"LIETUVA
814 W. 33rd STREET CHICAGO Lt




