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CHICAGO, ILL., PKJittTADIENiS, SAUSIS (JANUAR1) i d., 1918 M. 

Lietuva Gali Pati Nu- 
spręsti Savo Likimą. 
Vokiečių ir Rusų delegatai sutinka 
duoti savi • apsisprendimą Lietuvai, 

Lenkijai, Kuršui ir Latvijai. 

Lietuva turi teisę apsiskelbti pilnai 
Neprigulminga. 

True tr«n-la:ion fil <1 with the poMttuMcr 
at Chirago, III., 011 Jnd day of Jannary; 
1918. ai renuircd by thc act of Octjber C, 
1917. " 

Lietuva pati gali nuspręsti "savo likimą. Lietuvos gyven- 

tojai patįs galįs nutarti; ar iie nori pilnos Lietuvos neprigulmy- 
bes, ar būti su Rusija ar su Vokietija. Tą galės padaryti ir Len- 

kija, Kuršas bei Latvija. 
Tas tapc pripažinta taikos derybose, kurios yra vedamos 

tarp vokiečiu ir rusų Lietuvių Brastoj. Paduodami žemiaus mi- 

nėtą voki.škai-rusivką sutarimą, čia męs norime patėmyti, kad 

jeigu Lietuviams bus duota tokio balsavimo teisė ir nebus jokių 
pašalinių varžymų, tai balsavimo pasekmės yra jau i.vkalno ži- 

nomos : Lietuva nori b u t i ir reikalauja pilnos 
n e p r i 2 ulmybės 

Lietuvių Brasta, Pėtnyčia. 
gruodžio 28 d. (via Bcrlin ir 

'London, gruodžio 31 d.).— 
Tuomlaikinė sutartis, prie kurios 

įpriėjo vokiečių ir rusų taikos de- 

legatai, ir kuri lytisi daugelio 
svarbių dalykų, dabar turi bąti 

paduota užtvirtinimui vokiškos 
ir rusiškoj valdžių. 

Sutartyj nutarta apie paliuo-! 
savim,-} kariškų belaisvių ir at-Į 
■naujinimą pramonės sMsinešimn. I 

lš vystydami t?utų savi-apst- 
sę-rendimo klausimą, delegarai 
nutarė suteikti visuotiną balsavi- j 

ma Lenkijai, LIETUVAI, Kur- 

šui ir dalims Estonijos bei Lat- 

vijos, idant žmončs nutartų ar 

tes sulįs tiu/ri įprigulėti prie Vo- 

kietijos, ar prie Rusijos, ar pL- 
cioti neprigulmingomis viešpati- 
jomis. 

Išrodo vienok, kad nėra pada- 
vadijimo, kuriuomi toki;', pati 
"sa.vi-apsisprendimo" teisė butų 
suteikta toms Len'kijos ir Lie- 

tuvos dalims, kurios priklausė 
jprieš karę Vokietijai ar Au-stri- 

jai. 
Rusų pasiulijimas 

Sulyg užimtų laike karės že- 

mių rusu delegatai padare se- 

fc.ntj pasiulijimą: 
"Pilnam sutikime su abiejų be- 

sitariančiu pusių viešais užreis- 

fcimais, kad jos neturi karingų 
©lianų ir geidžia padaryti taiką 
be aneksijų [užgriebimų], Ru- 

sija ištrauks savo kariumenę Iš 

v i 5- ų užimtų per rusus dalių Au- 

siro-Vengrijos, Turkijos ir Per- 

sijos, o keturialypio Susivieniji- 
mo viešpatijos [t. y. Vokletij.1, 
Austrija, Bulgarija ir Turkija J 
ištrauks savo kariumenę iš Leiir 

k-jos. 
"Santaikoje su (principais Rusų 

valdžios, kuri apreiškė teisę vi- 
soms gyvenančioms Rusijos tau- 

toms savi-a»psi>pręsti, net iki at- 

^tskirimui (nuo Rusijos), tų 
4i'»triktų gyventojams bus <1uo- 
ta proga, galimai trumpiausio 
laiku, nuspręsti pilnai ir liuesai 

'klausimą apie jų uniją su viena 

ar kita imperija, arba apie j u 

suscrganu"ivimą j neprtgulm'r.i- 
gas viešpatijos. 
* ''Sąryšyje su tuo, jokia kariu- 

menė, i^sk^rns tautinę ir vietinę 
miliciją, negali buti tose terito- 

rijose, kurios balsuos, patol pa- 
<kol šitas klausimas nėra išrištas. 

Šių apskričių valdžia bes tuo 

tarpu rankose vietinių gyvento- 
jų atstovų, išrinkti demokratiš- 
kai. Ištraukimo kariumenės die- 
na ir kitos aplinkybes ir pradžia 
aimijos demobilizacijos bus nu- 

statyta per specialę karišką ko- 

misiją." 

Vokiečių pasiulijimas. 
Po tokio rusu pasinlijimo Vo- 

kietija padavė priėmimui sekan- 
čius pirmus skirsnius taikos su- 

tarčiai : 
1.—Rusija ir Vokietija turi 

apskelbti karės stovio galą. 
Abidvi viešpatijos yra pasiryžę 
gyventi ateityje taikoje ir drau- 
giškume ant "pilnai abipusiškų 
išlygų. Kaip tik taika bus pada- 
ryta su Rusija ir rusiškos armi- 
jos bus demobilizuotos (palei- 
stos), Vokietija bus prisiruošUs 
apleisti savo dabartines pozicijas, 
užimtose Rusijos teritorijose — 

ant tiek. ant k i eik skirtingų iš- 
vadų >nejpasidarys iš skirsnio 2-ro. 

2.—Rusų valdžia, sątaroje su 

savo principais, aipskelbusi vi- 
soms tautoms be išėmimo, gyve- 
nančioms Rusijos imperijos ry- 
bose, teisę savi-apsisprosti, ne- 

išskiriant nei pilno atsiskyrimo, 
pripažins nusprendimą, išreiškian- 
ti norą žmonių, reikalaujančių 
pilnos neprigulmybės ir atsisky- 
rimo nuo Rusiškos Imperijos 
Lenkijai, Lietuvai, Kursui ir da- 
lims Estonijos bei Livonijos. 

"Rusijos v aidžia pripažįsta, 
kad dabartinėse išlygose šitie už- 
rciškimai privalo buti skaitomi 

j kaipo išreiškimai žmonių ( tau- 

tu) noro ir yra (Rusija) 'prisi- 
rengusi padaryti iš to (tinka- 
mas ) išvadas. Kadangi tuose 

diftriktuose, kurių vir.šminčti pa- 
davadinimai lytisi, klausimas 

evakuacijos (kariumenčs ištrau- 

!ikimo) 'nėra toks, koks yra pa- 
skirta* skirsnyje i-me, tai spe- 

į c jale komisija apsvarstys ir nu- 

jstatys laiką ir kitokias smulkme- 
nas, prisitaikant prie rusiškos 

idėjos apie reikalingumą patai- 
syti per įplatų plebiscatą (refe- 
rendumą) ir be jokio militariŠ- 
ko spaudimo jau esančio užreiš- 
kirno apie atsiskyrimą." 

[Skaitant vokiečių par.iulijimą 
atydžiai. alki n puola labai susuk- 
ta ir neaiški pasšuJijimo forma. 
K c d.] 

Trv* tfantlntlon fiW rf «%'tifi tTir po«t*rasier 
lat Chicago, 111., on 2nd day of Tanuary; 

as rrCjUirecl Ly llie act of October 6, 1 '917. 

I VOKIEČIAI SIŪLO TAIKĄ. 
Pctrogractes, gruodžio 26 d. — 

jCentralints viešpatijos, per Au- 
1 tro-Vetigrijos ininisterį Czerniną, 
pranešė taigos konferencijos dcle- 

įgatams Lietuvių Brastoje (Brest 
iLitovsk) vakar, kad Central inęs 
[iViešnatijo* t. y. Vokietija, A.ostri- 

ja, Bulgarija ir Turkija iškilmin- 
gai apreiškia savo pasiryžimą pa- 

jdaryti taiki tokiomis išlygomis, 
&.:irios yra teisingos visom., ka- 

Įriaujančioms tautoms 

j Ctintralinės Viešpatijos sutinka 

padaryti taiką sulyg formulos "be 

aneksijų ir atlyginimų". Bet, esą. 
jos nedali surišti'sau ranku virš- 
minėtoniis išlygomis jeigu Cen- 
tralinės Viešpatijos negaus už- 

tikrinimo, kad ir Rusijos talki- 
ninkai pripažins tokias išlygas ir 
teisingai jas išpildys sulyg Cen- 

tralinių Viešpatijų. 
Graias Czernim. apreiškė, kad 

(Vnt rali nės Viešpatijos t ilk i tam, 

jog pamatiniai principai pasakyti 
per rusų delegatus, galėtų buti 
•papėdė tokios taikos padarymui. 
Jis pasakė, tkad Ccntralineš Vieš- 
patijos sutinka su Rusija pa- 
smerkti talkininku karės vedimą 
dėlei užkariavimo tiksiu. 

Ket prie to grafas-Czerniri, pa- 
darė Ifiioaiškiausią pasargą ir iš- 
lygą, kati Rusijos toki pasitiliji- 
mai gali būti jvyikdinli tik tuomet, 
kada viso* kariaujančios tautos 

pripažins tokias taikos išlygas. 
Austro-Vengrijos i ,:nv.io rei- 

kalu ministeris, gr: Czerniti, 
pranešė, kad Centr. Viešpa- 
tijos nemano ginklu j ori j ung- 
ti teritorijų (žemiu > ,'riebtų 
laike karės, arba atimt' >litišką 
ncprigiilmybę tų taut kurios 

nustojo jos per <kan\ 

Prieš pavergtas tautas. 

Bet kaslink pavergtų tautų, 
Centrą line s Viešpatijos turi ki- 
tokią nuomonę- 

Klausimas apie pavergtas tau- 

tas, kurios neturi politiškos' ne- 

prig.it'1'mybės, negali esą but iš- 
rištas tarptautiškai [t. y. taikos 

tarptaiifltiškoj konferencijoj, kad 
visos tautos gvarantuotų paverg- 
tų tautų neiprigulmybę|. Sulyg 
Centralinių Viešpatijų, pavergtų 
tautų klausimas turi buti išrištas 
per kiekvieną valdžią a t styrai ir 
tdkiu budu, kokis yra nustatytas 
per tos viešpatijom konstituciją 
[kitais žodžiais tariantį pavergtų 
tautų, kaip lietuvių ir kitų, klau- 
simas turi esą pasilikti "nami- 
nių" tūlos viešpatijos klausimu]. 

Apie atlyginimus. 
Toiiaus grafas Czernin vardu 

Centraiiniij Viešpatijų pranešė, 
kad jeigu kariaujančios viešpa- 
tijos atsisakytu sudėti pinigus į 
ahelną fondą atlyginimui už ka- 
rės nuostolius, tai tuomet Ikidk- 
viena kariaujanti viešpatija at- 

lygins tiktai ui savo pavaldinius 
paimtus nelaisvėn ir už tuos 

Muostolius, 'kurie tapo padaryti 
•ramių žmonių nuosavybei per 
laužymą tarptautišku jstatymų 
tyčiai. Apie sutvėrimą speciališ- 
ko tam tikslui fondo, kaip tai 
siūlo Rusijos delegatai, esą ga- 
lima butų svarstyti tik tuomet, 
jeigu kiti talkininkai prisidėtų 
prie taikos derybų ilki aiškiai pa- 
žymėtam lai.ui. 

iPirmsėdis Kusn delegacijos iš- 
reiškė užsigamėdijimą, kad Vo- 
kietija yra pasiryžusi padaryti 
taiką "be užgriebimu ir atlygini- 
mų" ir su savi-apsisprendimu tau- 
tu. Vienok jis pranešė, kad vo- 

kiška difinicija apie tautų savi- 
apsisipreindimą yra nepilna. Jis 
pasaką 'kad karė negali užsibaig- 
ti be atstatymo teisiu mažų ir 
pavergtų tautų ir kad Rusija rei- 
kalausianti gvarantijos, kad jų 
teisingos teisės butų apsvarsty- 
tos per abelną taikos sutarti. 

Trite translaiiun filed with tlie postmaster 
?.t Cliicago, II!., 011 2n<l day of Jamrary; 
1018, as refiuirrd l:y tlic act of October 6, 
1917. 

UKRAJINIEČIAI UŽIMA 
FRONTĄ. 

j-cr.'-Icnas, gruodžio 27 <1. — 

1 krajinicčių kariumenės, sulyg ži- 
nios gautos nuo Ukrajincs Ra- 
d o s, užėmė vyriausias kvatie- 
iras 4-tos. 8-tcs ir n-tos rusišku 
J armijų ant Rumunijos ir .piet-va- 
kartnio fronto. Tie rusiški ka- 
reiviai, 'kurie priešinosi, tapo 
ivkrajiniečių nuginkluoti, o tū- 
las skaitlius šautuvu ir kanuolitį 
tapo užgriebtas, Ukrajiniečiai 

užėmė geležinkelio stotj Brailov 
ir nuginklavo sargybą. 

Telegramas atėju^s Petrogra- 
das iš Tomsko (Siperijoj), pra- 
neša, kad Irkutske kazokai ir 

Ikariškų mokyklų mokiniai (ka- 
jdetai) mušėsi su b(>lše\ ikii gar- 
nizonu per dvi dienas ir kad gi- 

11 i 11 k i s mūšyje buvo tai vienoj, 
i lai kitoj pusėj. 

Leninas ir Kompanija. 
(K«į teismai apie Leniną parodė). 

Po pirmo nepašeUmingo bolše- 
vikų bunto Petrograde, kuris atsi- 
buvo liepos mėnesyj, pradėta Pe- 
trogrado teismuose byla prieš Le- 
ininą ir draugus. Tyrinėjimas i>- 
'vilko aikštėn daug žingeidžių šios 
klikos darbeliu. 

! I .aikraštis R u s s k o' j e S 1 o- 

v o rašo, kad suiyįg liudininkų 
pripažinimo, pradžioje 1917 metu 

L'-ninas gyveno Šveicarijoj (vo- 
kiškoj jos daly j) ir turėjo santi- 
kius sm Parvus (Gelfantu), kuris 
buvo žinomas kaipo Vokietijos 
agentas. 

Dalyku stovis Vokietijoj tuom 
laiku buvo pavojingas ir Vokie- 
tija troško greitos taikos. Atvy- 
kus Leninui į Petrogradą, kalbėta 
atvirai, kad Leninas—tai Kaizerio 
Viliaus pasiuntinys. ''Palaukit, o 

pamatysit, ko atsieks m tisų pini- 
gai." 

Iš prirengiamojo tyrinėjimo—ra- 
šo R u s s k o j e SI n v o—yra nu- 

rodymų, kad Leninas buvo vokiš- 
ku agentu ir kad veij^ė susitaręs 
su vdkiška valdžia, crage?bėdam«s 
Vokietijai karėje prieš Rusiją. J 
Rusiją jis atvyko su pajrelba vo- 

kiškų pinigų. Su Vokietija Leni- 
ni? s susinešdavo per Stockholmą. 
kuris yra žinomu cęiitru vokiškos 

šnipystės ir agitacijos už atskirą 
taiką tarp Rusijos ir Vokietijos. 

Balandžio mėnesyj iš Stockhol- 
mo buvo padaryta mėginimai išlei- 
dinėti Petrograde laikraštį, kurio 
tikslu turėjo buti agituoti prieš 
Prancūziją ir Angliją. Pirmose 

revoliucijos dienose vokiški agen- 
tai Kopenhagoje ir Sloekholme ga- 
vo žymias sumas pinigų ir pradė- 
jo rekrutuoti agentus vokiškam 
darbui Rusijoje. 

Rinkta tuos agentus tarp pabė- 
gėliu ir nekuriu emigrantų. Prie 
to buvo persiuntinėjamos žymios 
sumos pinigų iš Stockhdnto Į Ru- 

siją—-800,000 rublių, 250,000 rub., 
—per tarpininkystę- vieno banko, 
kuris gaudavo paliepimus iš Yo- 
kietijos. 

Taip pat pasirodė, kad Leninas 
ir Zinovjev (Apfelbaum) spalio 
mėnesyj 1914 metų giyVeno apie- 
linkėse miesto Krok»vo (Galici- 
ja j) ir, kaipo Rusijos pavaldiniai, 
buvo areštuoti per Austrijos vy- 
riausybę, bet greitai tapo-paleisti 
ir gavo leidimą liuosai išvažiuot5 
i Šveicariją,, kur jie pradėjo leisti 
laikiaštį '"Social-Demokratas," ku- 
riame platinta idėją, kad Rusija 
privalo buti sumušta. 

Viename "Social-Demokrato" 
numery j atvirai šaukta Rusijos gy- 
ventojus, kad jie prisidėtų prie 
Rusijos sumušimo. 

Prie Lenino ir ZinovjeVo paliuo- 
r.avimo prisidėjo tūlas Ganecki 
(Fuerstenberg), kitaip vadinamas 
''Kuba." Abudu buvo paliuosuoti 
su lyg prisakymo Šveicarijos pre- 
mičro, grafo Stuergh. Ganecki 
laike karės gyveno Kopenhagene 
ir turėjo piniginius reikalus su 

augščiaus minėtu P a r v u s 11, vo- 

k'^kos valdžios agentu. 
Balandžio mėnesyj 1915 metų, 

švedų social-demokfatiškam laik- 
raštyj, kuris išeidincja vokiečių 
kalboje mieste Sanhaline, o paskui 
ir kituose laikraščiuose buvo ap- 
skelbta priparodymai, kurie su- 

kompromitavo Parvusą; priparo- 
dymus prieš Parvusį suteikė dr. 

Jokūbas Fndman iš Bazilejos ir 

buvusia dūmos atstovas Aleksin- 
skij. I 

Teismo tyrinėjimas priparodė. 
kad Petrograde advokatas Kozlov- 
skį važinėjo j Kopenliageną, kur 
save vadino, juriskonsultu (lega- 
li:ku patarėju) kapitalisto (ielfan- 
to, t. y. to paties Parvuso. (iel- 
fant'.is rengėsi duoti subsidiją i pi- 
niginę pagelbą) tūlam laivu biz- 
niui Rusijoj. Laike tarybų šiame 
'reikale pasirodė, kad Gclfantas 
Į viename Kopenhagcno banke turi 
sv.viršum milijoną rublių. Kadan- 
gi viršminėto biznio atstovai per- 
sitikrino, kad Parvuso bizniška> 
veiklumas tiktai pridengia po vo- 

kišką agitaciją,—tai visas taryba* 
su juo pertraukta. 

Tuo pačiu laiku sužinota, k'ad 
(Jelfant-Parvus 1915 metų vasa- 

roje buvo atvykęs iš Šveicarijos 
pci Lerliną j Kopenliageną per 
pagelbą Fucrstehbergo ir kad sy- 
kiu su Kozlovskiu atliko keliones 

Kopenhagcno j Berliną. Pagalios 
prirodyta,.kad ?aike Gelianto bu- 
vimo Kopenbagene, pas ji atvaži- 
nėjo iš Berlino kokie tai žmonės, 
kurie lankėsi taipgi ir pas Ko*z- 
lovskį bei Fuerstenbergą. 

Iš esančios teismo rankose pla-j čios telegrafinės korespondencijos 
yra aišku, kad tarp gyvenančių 
Petrograde Sumcnsienės, Lenino, 
Koluiitaj ir Kozlovskio iš vienos 
pi sės ir tarp Gelfanto-Parvuso ir 
Fuerstenbergo-Ganeckio iš kito< 
pitsės buvo vedama nuolatinė ir 
plati korespondencija. 

Nors korespondencijoj kalbama 
apie bizniškus reikalus ir apie iš- 
siuntinėjimą visokių prekių (tavo- 
rų ) ir apie pinigines operacijas, 
vienok yra užtektinai prirodymų 
sprendimui, kad šita koresponden- 
cija yra šnipinės rūšies ir kad jos 
turinys yra kitoks negu išrodo iŠ 
paviršiaus 

... J Teismiško tyrinėjimo rezultatai, 
paiodo, kad rusiški b'ankai gauda- 
\r. iš Skandinaviškų banku žymias 
pinigų sumas, kurios turėjo buti 
išmokėtos įvairioms vpatoms; pa- 
vyzdžiui, viena tik Sumensienė lai- 
ke vieno pusmečio laiko ištraukė 
savo vardu 156,000 rublių, padėtų 
ant jos Vardo per Įvairias ypatas, 
o dabartiniu laiku ji turi ant savoj 
v.-rdo 180,000 rublių. 

Teismo tyrinėjimas priparodė, 
k? d ginkluotas sukilimas liepos 
mėnesyj Petrograde tapo padary- 
tas sulvg nurodymų centralinio 
bolševikų komiteto. Visi nurody- 
mai buvo išleidžiami iš šokikės 
Krzesinskos palociaus, kur gyveno 
Leninas ir jo štabas. Ten sura- 
sta blaukos kariškos organizacijos 
prie centralinio bolševikų partijos 
komiteto; ant tokių kaip sykis 
blankų buvo rašyti ir prisakymai 
apie ginkluotą bu n tą. 

Ten pat rasta ir pažymėjimai 
apie vjttas, kuriose randasi kariu- 
menė ir ginkluoti darbininkai Pe-Į 
tr.grado mieste; taipgi rezoliuci- 
ja abelnai-bolševikiškos konferen- 
cijos, atsibuvusios 3 d. liepos mė- 
nesio ir kurioj paliepiama tuojaus 
sukilti kareiviams ir darbininkams, 
taipgi rasta ir telegramas iš Stock- 
holmo ant vardo Lenino; telegra- 
mas yra su parašu Ganeckio ir 
skamb'a sekančiai: 

"Steiberg rūpinsis išgauti sub 
sidiją (piniginę pagelbą) musų 
organizacijai. Meldžiu neatbū- 
tinai kontroliuoti jos veiklumą, 
nes jai (suprask, bolševikų or- 

ganizacijai) visai trūksta visuo- 
meninio takto". 

Krzesinskos palociujc dar atras- 
ta programinė "literatūra'' juoda- 
šimčiu. Apart šitų prirodymų, 
apie Lenino štabo vadovystę liudi- 
ja dar ta aplinkybė, kad kariu- 
menė, atvykstanti iš Kro«štadto, 
pirmiausiai nuvykdavo j Krzesin- 
skos palocių, kad gauti iš ten nu- 

rodymus. Čia taip pat rinkta au- 

tomobiliai, apginkluoti kulkasvai- 
driiais ir t. 

Truputis Extros. 
Šiuomi pranešame, kad jau išsiimtus $1733.18 Kalė- 

dinių Dovanų Lietuvos laisvei, Į "Lietuvos" redakciją 
įplaukė dar suviršum ŠIMTAS LOLIARIŲ. 

Pailsę po Švenčių, męs nesuspėjome jį jdėti Į šį nu- 

merį ir visas aukas paskelbsime ateinančiam "Lietuvos" 
numeryj. 

Su pirrniaus išsiųstomis aukomis dabąr jau yra toli 
per aštuonioliką šimtų. Nekurie draugai "ku- 
dna" mus, kad davaryti lygiai iki DVIEJŲ TŪKSTAN- 
ČIŲ ir tuomet "pabučiuoti stalą" ir pasakyti^ "Na, vy- 
rai, dabar jau gana,—pasilsėsim"... 

Du tūkstantukai butų nieko sau—lyg gražiau išro- 
dytų,- -bet musų ponas "janerolas." ką aną šturmą vedė, 
l?ip pailso, kad let kojas velka.. Todėl, jeigti atsirastų 
tokių narsių liuosnorių, tai tegul ir galutinai mazgą ui- 
mezgia. 

Iš Lietuvos ir Apie Lietuva. 
LIETUVOS NAUJIENOS- 

Rugsėjo 6 d. na.uj. kai. pradėjo 
eiti užimtoje Lietuvoje, Vilniu- 
je antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais pirmas lietuvių 
laikraštis, "Lietuviu Aidas" su 

mėnesiniu "Laisvos Valandos" 
priedu. Vyriausias jo 'redakto- 
rius A. Smetona, artimiausieji 
bendradarbiai: M. Biržiška, P. 
Klimas, kun. dr. J. Stankevičius, 
agr. A. Stulginskis, dr. J. šau- 
lys ir A. Žmuidzinavičius. 

Kadangi mums kiekvienam 
brangu žinoti, kas Lietuvoje gir- 
dėti, Iką Lietuvos lietuviai galvo- 
ja ir 1.1., tai ir pavedėme "San- 
taroje" tiems dalykams visą sky- 
rių. 

Pasiklausykime Lietuvos trem- 
ti, r.iai. Lietuvos lietuvių! §tai 
jų žodžiai. 

Pirmutinis iodis. 
Dvejus metus varžė karės ap- 

linkybės viešąjį lietuvių spaudos 
žodi. Pagaliau mūsų krašto gy- 
venimo sąlygos tiek atsimainė, 
kad tapo galima leisti "Lietmvos 
Aidas". Gerai numanydami šios 
valandos vairumą ir svarbumą, 
susitelkėme apie ji pasauliniai 
inteligentai ir kunigai, visi, kurie' 
tik valdome įplun'ksiną, nepaisy- 
dami nei sriovių, nei pažiūrų 
skirtumo. Visus mus čia su- 

spietė rimtas niusų tautos ir mū- 

sų gimtosios šalies padėjimas. 
Jei kitos šalys ir lkit09 tautos, 
daug stipresnės ir laimingesnės 
už mus, iškėlė vienybės o-batlsį šiuo 

■baisios karės metu, tad kas be- 
kalbėti apie lietuvius, kurių bent 
ketvirta dalis yra dėl įvairių (prie- 
žasčių noroms-nenoroms apleidusi 
savo tėvynę, kurių šviesuomenės 
yra palikę namie tik mažas bū- 
relis. 

Tos minties tad vedami, at- 

metėme kuriam laikui visa, kas 
mus skiria nuo kits Ikito, ir su- 

stojome ant bendrųjų darbo pa- 
matų, kurie mus šilieja krūvon. 

Męs nusimanome, kaip sunkio- 
mis aplinlkytbėmis tenka nun 

mums ciarDitotis: apiunikui karės 

pėdsakai, visur kur tik /vilgterė- 
si, liūdna ir griauctu': čia griu- 
vėsiai žolėmis aipaugę, ten tuščias 
suirusio gyvenimo triobėsys, ten 
vėl 'kitas 'koks sikurdo regim,ys. 

Visi betgi juntam karę einant 
galop. Nuliūdime gimsta geres- 
nės ateities viltis: tikimės sto- 

siąs t# ant griuvėsių naują gyvatą, 
nebepanašią j tą, kuri buvo prieš 
karę. Lietuva begalo daug pri- 
sikentė: padėjo (kitiems šiokiu ar 

tokiu bailu vilkti ant savo pe- 
čių karės sunkenybių naštą, pa- 
vargo, nustojo begalės žmonių 
bei turto. Kas gali jai atlyginti 
tuos nuostolius? 

Vien tiktai jos laisvė. Tad ne- 

benorime grjžšti i Rusijos val- 

džią, (kur nedavė nei augti nei 
plėtotis atbundančiai Lietuvos 
sąmonei, nenorime pakliūti nei 
j 'naują keno galią, kuri naudotų 
mus savo reikalams. Norime bū- 

ti laisvi ir §avo rankomis, kad 

ir (kitu padedami, atstatyti ntr- 

niokotą Lietuvą. 
Nepriklausomos, savarankiškos 

Lietuvos geisti męs turime tei- 
sės ir tautų laisves vardu. Męs 
turime vilties, jog tas mušu geis- 
mas pagalios bus patenkintas, 
nes doros dėsniai bei teisė turi 
gauti viršų ant valstybių pajiegos. 
Dėl to pat yra suprantama, jog 
negali grįžti senovės Lietuva nuo 

Baltijos ligi Juodųjų jūrių. Di- 
džioji Lietuvos Kunigaikštystė, 
buvusi kitados musų protėvių su- 

daryta, bet mums brangus isto- 
rijos atminimas. Šiądien męs no- 
rime Lietuvos tomis ribomis, ku- 
riose iš senų senovės gyvena Lie- 
tinių giminė. Svetimieji tad 
gaivalai bus musų tarpe mažuma, 
kuriai turėsime pripažinti tinka- 
mas teises, kaip tat pripažįsta 
ir 'kitos laisvos demokratingos 
šalis. t- ; 

Didžioji Lietuvos kunigaikštys- 
tė, kol ji buvo pilna šeimininkė, 
savo šalyje taip pat nevaržė nei 
svetimu tikybų, nei svetimų tau- 

tų; priešingai, ji davė joms lais- 
vai gyventi. Vadinasi mūsų pna- 
eitis privalo šiuo žvilgsniu buti 
pavyzdis mus it ateičiai. 

Į visą tai mes šiuo karės me- 

tu turime ruoštis. Męs jau da- 
bar turime akylai žiūrėti ir tar- 

tis. kas padėtų išvaduoti Lietu- 
vai. Mums visiems, kaip vienam 
reikia stovėti to uždavinio aky- 
vaizdoje. Bendrai leidžiamas 
laikraštis čia turės buti viena 

svarbiausiųjų tarimosi progų. 
Tarp kovojančių milžinų vai- 

styta i ų Lietuva yra palyginti ma- 

ža, .nedidelė šalis. Tad ima ne 

vieną abejojimas, ar jos laisvės 
balsas -btis išgirstas. Bet grai- 
ikai. bulgarai ir kitos mažosios 
tautos ne taip senai irgi yra bu- 
vusios musų padėjime, ir vis dėl- 
to pavyko joms trokštamoji lai- 
mė įgyti: jas pastatė ant kojų 
didžiosios galingosios valstybės, 
vaduodamosios savo rei'ka'lais. Jų 
pavyzdis stiprina ir Lietuvos viltį. 

Tačiau Lietuvos atstatymas 
visit daugiausia paireuia ant mu- 

šu pačiu sufįpratimo; tiek gau- 
sime laisvės, kiek pasirodysime 
jos verti esą, kiek męs, numainy- 
■dami šių dienų sąlygas, mokėsi- 
me j ją eiti. Jau iš anksto ga- 
ima spręsti, jog rasis pačių lie- 
tuvių tarpe tokių žmonių, ku- 
rie nesupras valandos rimtumo 
ir nenusimanydami ardys darbą; 
kiti gi. nelietuviai, gimę, augę 
Lietuvoje, bet <ne jos reikalus 
vaikydami, stos skersai kelią ve- 

dantį mus | 'laisvę. Mums reikia 

pažinti jų siekimai ir apsisaugo- 
ję nuo kenksmingų jųjų darbų 
ir žingsnių. 

Karės metu visiems sunfku gy- 
venti. Sunku ne vien dėl sikurdo, 
bet ir Neteisybių, Guirių niekad 

nestinga karės metn. Daugu- 
mas. vargu bei rupesniu suspaus- 
ti. galutinai pasiduoda valandos 

jausmams ir nebcstcngia ramiai 

galvoti, ne* skausmas ir karty- 
bė aptemdo jiems protą. Tad 



reikta budėti ir, atsiminus tą ap-j Jinkybę, nepasiduoti, I laivai bei 

akylai žiūrėti j (pasaulio atsitiki-j 
inus ir tikrai, teisingai jio įver-( 
tinti. Tatai inereišlkia. kad męs 
turėtume visą šių dienu stovj u;'.- 
tniršti. Reikia ir čia .iską, kas 

galima, pataisyti, išsiaiškinti su- 

tvarkyti. Laikraštis čia yra vėl. 
svarbus padėjimas. 

Bet įsidėmėkime! 'lik glau-( 
džiai laikyilamies vienybės tega-j ilime būti laisvi ir neskriaudžia-1 
mi. 

Kaip męs susitelkę apie "Ai- 

dą," einame ranka j ranką, taip 
geistume, kad ir jo sikaitytojai. 
mus .supratę, vyktų iŠ vieno j pa- 
statytą laisvosios Lietuvos tikslą. 
Kariaujančios ir nekariaujančios' 
šalys, visos ištroškusios laukia 
Ikarės pabaigos. Ir gal ji nebe-j 
toli yra. Tad reikia skubėti, dirb-, 
ti, ruoštis sutikti, kai nepra- 
žiopsotume svarbios valandos. 
prieš santaiką* 

Tepadeda mums Dievas! 

("Lietuvos Aaidas.") 

MUSŲ DRAUGIJOS. 

Augštai pakilęs draugija gy- 
venimas prieš 'karę mažai tenu- 

puolė ir karės metu. Tiesa, 
/ draugijos dėlei žvnomų priežasčių 

negalėjo dirbti taip. kaip jos pir- 
miau dirbo; betgi, žiūrint i ne-j 
ipaprastas karės sunkenybes, ga-1 
Įima pasakyti, kad bent kai ku- 

rios jų yra nuveikusios labai daug, 
ypačiai labdarybės srytyje. 

Vilniaus draugijų tarpe pirmo- 
jon vieton statoma Lietuviu 
Draugija nukentėjusiems dėl ka- 
res šelpti. Draugija dirba nuo ka- 
rės pradžios. Jinai įsisteigė 1914 
■m. lapkričio mėn. Draugijos ti-; 
kslas—šelpti nuo karės nukentė-| 
jusieji gyventojai keturiose Lie- 
tuvos gubernijose: Kauno, Su- 
valkų, Vilniaus ir Gardino. Grei- 
tu lai'ku Draugija savo veikimu 
tapo žinoma visiems Lietuvos gy- 
ventojams. Draiugija turėjo dau- 
giau per 150 skyrių įvairiose Lie- 
tuvos vietose, piniginė gi apyvar- 
ta siekė nuo 100 iki 150 tūkstan- 
čių rublių, kas mčmio. Visus 
draugijos reikalus vedi tara ti- 
kras Komitetas. Nuo rugpjūčio j mėti. 1915 metai?1, Komitetas su- 

skilo į dvi dalis: viena dalis iš-' 
važiavo Rusijon ir apsigyveno 
Petrapilyj, 'kita pasiliko Vilniuje.1 

Vilniaus Lietuviu Komiteto sa- 

statan jjina šie žmonės, kurie 
nuolatos gyvena Vilniuje ir prie 
Komiteto dirba: A. S mėtomai 
— pirmininkas, kun. kan. K u- 

k t a — pirmininko padėjėjas, kun. 
P. Dogelis -— sekretorius, J. 
Kymantas — iždininkas. Ko- 
miteto nariai; Jokūbas Šernas, Dr. i 

Vileišis, R. Vileišienė, Agr. A. 
Stulgi n-kis, M. Biržiška, kun. 
Dr. Stankevičius, A. Žmuidzina-! 
vičkts, D. Malinauskas, kun. L.' 
r 1 — 

Jezukevicuis. 
Komitetas nuo 1915 m. rugpjli- 

čio mėn. 12 d. ilki šio laiko yra 
padaięs arti dviejų šimtų posė- 
džiu. Mėnesinė Komiteto apy- 
varta atsimotus skyriams, vos 

vis tesiekia trisdešimts tūkstan- 
čių markiu. Visas Komiteto dar- 
bas šituo metu eina Vilniuje, kur 

daugiaiusia yra susflkoncertavęs 
lietuvių gyvenimas. Nuo šių me- 

tų gegužes mėnesio pradėta siek- 
li ir sodžius: pasunkėjus gyveni- 
mui Vilniuje, fotvvo sumainyta 
laikomos Komiteto vai'kų prie- 
glaudos iškeldinti sodžiun. Taip 
Ir padaryta. Tokiu 'budu Ko- 
miteto darbas aprėpia ir taš vie- 
tas, kur yra įsikeltos iš Vilniaus 
prieglatudos. 

Komiteto išlaikomos šios jstai- 
gos pačiame Vilniuje: 

1. Moksleivių bendrabutis. Lab- 
darių g. 2-a, kur gauna visą už- 

laikymą daugiau per pe.itfias de- 
limts mokinių. Kai kurie tur- 

tingesnieji atsiveža .patįs sau 

maisto. Bet didesniai daugumai 
mokinių, 'kurių tėvai yra netur- 

tingi, Komitetas dnoda visą už- 

laikymą be jokio užmokesnio. 
Bendrabučio globėjai yra D r. Ba- 
sanavičius, auklėtojai ir vedėjai A. 
Gylys ir M. Rttskytč: 

2. Mergaičių bendrabutis, Suba- 
čiaus (sen Našlaičių) g Xo t6, 50 
su viršum mergaičių iš Vilniaus 
ir provincijos gauna visą m aiky- 
mą ir mokslą. Vionos jųjų lan- 
ko pedagogijos kursus, porą metu 

pasimokinusios išeina mokytojai1 
ti. Kitos vaikščioja j vakarinius 

Peoria. UI. Nariai Plastęrer.s 

Lietiniu Valgyklos, Domįniir.-'o- 
nu g. u, mokosi virimo ir namu 

ruošos. Bendrabučio globėjas yra 
kuu. J. Kukta, vedėja Y. Koda- 
kantsikaitė. 

3. Didžioji vaiky prieglauda. 
Subačiaus g. Xo. 1O ir 23, kur 

šeiniau 'buvo rusu prieglauda 
"Kūdikio Jėzaus" vardui. Čia 
išlaikoma arti 150 vaikų. Prie 

prieglaudos yra a) keturiais sky- 
riais mokykla, kur mokytojauja 
p-lės O. Matulaitytė ir T. Ma- 

čiokiutė, b) kurpių dirbtuvė, c) 

berniukų siuvėjų, d) margaičių 
siuvėjų ir e) sloiso dirbtuvė. 

Prieglaudos globėjas yra 'kun. J. 
K d<ta, vedėjai P. Žilinskaitė ir 
A. Mečittnas, jų padėjėjai M. 
Pa kevičaitė ir A. Kriaučiūnas. 

4. Trachoma sergančių vaikų 
prieglauda, Y i teps ko g. Xo. j.. 

Sergančiųjų trachoma skaičius 
siekia nuo 20 iki 30 vaikų. Prie- 

glaudom glabJ-jai yra Dr. Ii. ir 
A. Vileišiai. 

5. Vaikų prieglauda Antakalny, 
Vasarinė g. No. 7 Toji prie- 
glauda \ra tiesioginio j i Lietuviu 
Komiteto Vilniaus skyriaus ži- 

nioj ir globoj. Išlailkoma daugiau 
per 50 vaiku. Prieglauios yra 
3-iti skyrių mokykla. Mokyto- 
jauja J. Tamulevičius. Prieglau- 
dos globėas yra kun. P. Bieliaus- 
kis, vedėja V. Bliūdy tė. 

6.v Vaiky prieglauda. Užuolan- 
kos g. No. 1. Prieglaudą užlaiko 
jau keleri merai 'žinoma Vilniuje 
Draugija vardu; "Šv. Mikalojaus 
Draugija (neturtingiems Vilniaus 

lietuvių vaikams globoti". Komi- 
tetas savo lėšomis nemaža prisi- 
deda tai prieglaudai išlaikyti. Glo- 

bėjas yra kun. L. Jezukevičius, 
vedėja Žwkauska;tė. Vaikų čia 

yra 50. 
7. Vaikų prieglauda, Antakalnio 

g. No. 19. Vaikų yra arti 20: 

Išlaiko ją savo lėšomis kun. Le- 
gu>. tik Komitetas kart'kartėms 

sušefpia. 
8. Senelių ir pabėgėlių bendra- 

butis, Antkainyj Senatorių g. No. 

17. Čia išlaikoma daugiau per 30 
ligon'ų ir karšintbnių. Bendra- 
butis yra Lietuvių Komite^ Vil- 
niaus skyriaus globojamas. 

9. Lietuvių Valgykla, Dominin- 

konų g. No. 12,. kur lietuvių inte- 

ligentų valgo kas dieną nuo 30 
iki 40 žmonių. Be to, valgyklą 
aplanko nemažas sdeaičius ir paša- 
liečių. \'algykla yra įsteigta ir 

vedama Lietuvių Komiteto Vil- 
niaus sikyriaus. 

Lietuvių Komiteto Draugijos. 
ij". Mikalaojaus Vyrų Draugija- 

Didžioji g. 37, 'kuri turi įsteigusi 
savo nariams valgyklą. 

11. Šv. Zitos Tarnaičių Drau- 

gijos Virtuvė, Pranciškonu mū- 

ruose, Trakų g. 14. 

12—17 šešios Viešosios Liau- 
dies Virtuvės, įvairiose miesto 
vietose. 

18. Jvietimo Draugija "Rytas" 
gauna iš Komiteto pušelpą gim- 
nazijai pedagogijos kursams iš- 

laikyti. 
19. Vilniaus lietuvių dvikliase 

mokykla, Dr. Vileišio globojama, 
Pranciškonų muruose. 

Vaikų prieglaudos, kurios so- 

driun išvestos. 
20. Šv. Vincento prieglauda, Iš 

Ju:.kerių g. 30-tą gegužio mėn. 
12 d. šiais metais išvesta Ru- 

d/iškin, \ i 1 n. «-yps. Prieglaudoj 
išlaikoma jo vaiku. (rlobėjns 
yra kur. Dr. J. Bakšys, jo pa- 
vaduotojas Rudžiškio klebonas, 
kun. Žemaitis. 

21. Iš didžiosios prieglaudos 
40 vaikų birželio m. 8 d. išvežta 
Dobeikuosna, Utenos ans. Glo- 
bėjas yra Dobeikų klebonas kun. 
J. Ulickis. 

22. Vaikų prieglauda, iš II 
Jiaaidų g. 1 Sni'Vš...yjc biriolio 
mdn. 28 d: peikcUa Žaslijiosna, 
įCašedani aps. \arkų yra 50. 
Prieglaudos globėjas J. Šernas. 

23. Vaikų prieglauda iš Fabri- 
ko gat. t,2 Žvėryne liepos mčn. 

\ d. Iškelta Birštonan, Alytaus 
aos. \ aiku prieglaudoj yra 60. 
OlcLėjis yr/> Birštono klebonas 
kun. Karvelis ir I'iti apielinkės 
kunigą5 

Komiteto ūkis. 

Per visas tas priglaudas -4r ben- 
'rabučius, neskaitant šelpiamų 
algykhi. Komitetas išlaiko darn- 
iau per 600 žmonių. Tokiam di- 

deliam žmonių skaičiui išlaikyti 
-spausti. SU darbininku rciK".l 

lotas jį ir įsitaisė: turi išnuomo- 
jęs apie. 30 dešimtinių daržų, ku- 
rioms nudirbti tmri įsitaisęs pa- 
kankamą gyvąjį inventorių. j 
darbus prie daržų, be samdomų 
žmonių, eina vaiikai iš įprieglaandų 
ir suaugusieji iš bendfabueių. 
Dalr/.ų uiki veda agronomas A. 
Stulginskis. P»e bendro komite- 
to tikto, dar kiekviena prieglauda j 
ir Vilniuje likusi, ir sodžiun iš- 
kelta, turi savo tik j darželį ir 

šicukį teikį j.yvąjį inventorių. Kai 
ku'rios prieglaudos, >pav.. Rudžiš-I 
kyj ir Žasliuose yra pasiryžusios Į 
taip savo tikį pastatyti, kad iš j 
o beveilk galima butų ir vairai! 

išmaitinti, arba bent turėti didelė! 
* 

paspirtis jų išlaikymui. 
Lietuvių Komiteto adresas: 

Vilnius, Didžioji (Grossestr.) 30. 
Antroji tokia ipat labdarybės 

Draugija yra Lietuvių Draugija 
Agronomijos ir teisių pagelbai, 
dėl karės nukentėjusiems teikti. 
Adresas: (senas) Jagailoinų gat. 
3—5, (naujas) Vilniau^ gat. Xo. i 

14. Valdysią: 1) Pirmininkas — p. 
S Kairys. 2) .pirm. padėjėjas—| 
l)r. Domaševičius, 3) sekretorius 
— P Valdybos mariai: pp. 
Ži'linskas, A. J. ..., Kepalas, A. 
Kueevičius, Draugija i^lųiko 3 
vaiku prieglaudas su pradedamo- 
mis mokyklomis piric Ikickvicnos 
C> virtuvės, 1, gimnazistų bendra- 
butį, (visos prieglaudos dabar iš- 
vežta sodžkm). Nuolatos Drau- 
gija šelpia pinigais arti 20 žmonių, 
šelpia dar šiaip atskirus žmones ir 
draugijas. 

VIEKŠNIAI. 

Kun., de»konas V. Jarulaitis jau 
yra suigrj/.v> iš Vokietijas j Viek- 
šnius. 

DAUGAI. 

..Teatras. (Alytaus aps.). Nors 
karės metas, bet Lietuvos dailė 

gyvuoja ir rodo, jog ne visur pri- 
taikomas priežodis: ."inter arma 

silent musae" — (ginklams čer- 
škant, tyli mūzos." Šie? mėn. 2 

d. čia buvo n. vargonimiįvko A. 
Vanagaičio suruoštas lietuvių va- 

karėlis. "Adomo ir Jievos" vei- 
kalėlyje p. A. Vanagaitis, p-lė 
J. Aleksandravičiūtė ir S. Mačio- 
nis savo roles atliko tikrai arti- 
stiškai. Vietinis bažnytinis ciio- 
ras, vargonininko vedamas, pada! 
navo Naujalio, Sasnausko, r>ražio 
ir Šimkaus suharmonizuotas liau- 
dies dainas. Naujalio orignalines 
"Burtų" itr "Lopšinės dainos" 
kompozicijas — choras atliko vi- 
sas gražiai. J aus mini ga i skambė- 
jo ir Sasnausko "Karvelėlis". R11- 
vo daug prisirjnkę sodiečiu ir 
būrelis svečiu iš Vilniaus, (/au- 
siai rankomis plodama, publika 
šilrdinigai dėkojo artistams be! 
chorui ir tuo išreiškė savo pasi- 
gėrėjimą.. T. B. Vilnietis: 

(Iš "Lietuvos Aido"). 

MUSŲ GYVENIMO PARA- 
DOKSAI. 

Progresas, pažanga, ar kaip ki- 
taip (pavadintume žmonijos ėji- 
mą pirmyn, apskritai imant, rei- 

škia žmonių bruzdėjimą visame 
kame, pirmiausiai, žinoma, doro- 
je. Žmogus atžagareivis, kuris 
gyvena senuose įpročiuose, seno- 

se pažiūrose ir prietaruose, ii do- 
ros žvilgsniui žemiaus stovi už 
asmenį susipratusį, maž ^aug ap- 
sišvietusį naujomis idėjomis. 

Pavyzdžiui. Vagis eidamas sa 
vo darban, meldžiasi, kad Vieš- 
pats padėtų jam laimingai pa- 
vogti. Valdininkas, kuriam pa- 
vesta kuri Valstybės ūkio dalis, 
saviinasi valstybės pinigus, pri- 
statydamas ne tikras sąskaitas. 
Kol tokiam valdininkui sekasi 
lobti ir puikiai, turtingai gyventi, 
tai visuomenė gerbia jį. nors ir ži- 

nojo turtingumo šaltinį. Val- 
sčiaus kuopos dauguma, gaus 
varsą iš to, kas apsiima tiltą sta- 

tyti, nusprendžia dattgiaus už til- 
to ipastatymą užmokėti ir tokiu 
budu neteisingai išplėšia iš ne- 

turtingų valstiečių didesnį mokes- 
tį — ir it. ir tt. 

Politikos vadinamosios ""kairio- 
sios sriovės," sakosi esančios pa- 
žangiausiomis i,r savo programo- 
mis apsiima vesti žmoniją prie 
geriat-sio ir dariausio gyvenimo. 
—Tikrai gero visuomenės gyveni- 
mo svarbiausioji sąlyga — tai tei- 
sybės ir teisingumo viešpatavimas 
joje. Taigi reikia tikėtis, kad 
"kairiųjų partij'i' vadai tikrai ve- 

visuomenes/ jjyiyemnao, prie /nn>-j 
t:,aus asmpis gerbimo ir wteirj;ia- 
si auklėti juose teisybės suprati- 
mą ir tcijsiuguiuo jausmą. Kito- 
se tautose tai ir ramiame, o 

pas mus?. 

Lietuviu, Rusijon karės :iplin-' 
'kyl rinis i^trejjitųjų, viešo gyve- 
ninio (lid/.iauijįv darini per .šiuos 
dvejus metus buvo tremtinių šel- 
pimas. Man tetko dalyvauti dvie- 
jų komitetu darbuose: Centro* 
Komiteto lietuviu Draugijos nu- 

kentėjusiems dėl kares šelpti ir 
Maskvos Komiteto, ypač daug 
teko man darbo padėti šiame pa- 
starajame ikomitcte. Ir to, ir ki- 
lo komiteto*, samdytiniui dauguma 
taip ccntralinėse įstaigose, taip 
skyriuose ir mažesnėse įstaigose 
dirbančiu, ipasirodė sąžiningi dar- 
bininkai, 'kurie apsiėmė lietuviu 
organizacijose dirbti pirmiausia 
dėl tėvynės meilės, idant savo- 

sios organizacijos neliktų be ti- 
krųjų darbini'ivkų, — sakau "dėl 
Ijvynės meilės" jie apsiėmė dirbti 
savo tautiečių organizacijose; ka- 
dangi jų atlyginimas už darbą 
Ikur kas mažesmis, nei jie galėtų 
gauti rusų organizacijose, o dar- 
bas sunkesnis. — Ir iš tikro. Kai 
•kurio tų darbininlkų menai ne- 

išlaikė, "kairiam neteko kantrybės 
ir sveikatos ir jis metė lietuvių 
organizacijoj dirbęs, tasai tuoj 
gavo ir lengvesnį ir pelningesnį 
darbą svetimtaučių organizacijo- 
se. 

epas aikos i u čion konkrečių at- 

sitikimų; jei prireiks, \uokart pa- 
minėsiu nemaža pavyzdžių. 

Bet lietuvių komitetuose dirbo 
asmenys ne tos sriovės, kuri 
"Naujosios Lietuvos" atstovauja- 
ma, ir to užteko, kad visi tie ko- 
mitetai butų "Naujosios Lietu-; 
vos" laikomi" smerktinais, juose 
gi dirbsimieji į žmonės sistemačiai' 
šaukianiijj'kraįijagenais" ir kitais j 
panašiais- žodžiais. 

Kiekvknioję av;M kaimenėje pa- 
sitaiko nesveika avis, kuri reikia 
išskirti, k«id neužkrėstu kitų. Kiek- 
vienoje visuomenėje, kiekvienoje 
organizacijoje atsiranda blogų 
asmeny, kttrie kenksmingai elgia-į 
si. Su; tok'ais atsilikimais rei- 
kia kovoti. Bet clel kai kurių 
negerų darbų ir netinkamų asme- 

nų negalima pasmerkti visą orga-1 
i.izaciją ir apšaukti kraujageriais į visi darbininkai. 'J'ie, kurie taip 
elgiasi, pamina j>o kojoms teisy-.į 
bę ir t eisi ugninį. Revoliucijai j 
laimėjus ir 'laisvėms įvykus, mi- 
tinguose buvo taip pat šaukiama 
ant Komitetų neti/k vardu tos 

sriovės, kurios prekyje eina "Nau- 
joji Lietuva," 'bet ir kitų kairiųjų j 
s'riovių; bu'tent tokia jų taktika] 
buvo Masfkvoje. 
\ 

U kadangi tremtinių ininia ir 
taip buvo komitetų nepatenkin- 
ta, — juk šelpimu niekuomet nie-j 'ko negalima patenkinti — juo 
mažiaus galima buvo tremtiniai 
patenkinti; nes lėšų gaunama 
pei mažai palyginus su reikalų 
daugybe — tai partijų vadams, 
pasistačiusiems savo tikslu su-1 
niclkinti komitetuose dirbančius 
ne jų partijų asmenis vis tiek 
kokiu budu niekinama, kad tik 
pasiekus tilkslo, tasai niekinimo 
darbas sekėsi, sistemačiai vadinant 
Komitetus senąją .valdžia, išnau- 
dojančią tremtinius ir tt. Dėl 
tokio kairiųjų partijų vadų dar- 
bų. pavyzdžiu, man už ilgo lai- 
ko siut.iku ciariKj sulyginimai nedi- 
deliu atilygini.mu teko išgirsti iš 
vieno jauno kareivio, kad aš už 
tremtinių pinigus turiu nusipir- 
kęs Maskvoje namus, iš 'kito 
jauno vyro, 'kad aš sakęs, jog rei- 
kią šelpti tik tie kurie Lietuvoje 
nieko nfedii'bo, o tik koja įrodę 
kitiems, ūkas Teikia dirbti ir tt. Ta- 
sai mušu kairiųjų partijų vadų 
teisybes ir teisingumo n;iidžioji- 
mas —-. tai paradoksalus visuome- 
nės atsitikinjas. 

'» * 

'J i f 

Laisyėm įvykus, 'buvo pakeltas 
obalsis, kad tremtinių šelpimas 
— tai pačių tremt.rių darbas 
Gražus obalsis. Bet vadai nepa- 
sirūpino išaiškinti, k<i«i maža lė- 

šų esant ne kiekvienas tremtinis 
turi teisę pašelpą imti. Ir štai 
kas darosi Maskvoje. Maskvos 
lietuvių Komitetas turi pasamdę; 
daug butų ir juose apgyvendinęs 
<1augiaus 4000 tremtinių. Bet di* 
dauginus tremtinių patįs sau 

samdosi kambarius, 'kamy"-.- 
vas. Is pastarųjų tie. kas gerai 

taigi negauna paseilios ir butui 
samdyti. Daugelis tų, 'kurie gy- 
vena Komiteto samdytuose hutuo- 
se. taiip pat turi gerą uždarbį. 
Teisingumo <'ūlei ir dėlei to. idant 
Komitetas turėtu daugiau lėšų 
negalintiem* užsidirbti šelpti, bu- 
vo uždėta mokestis už buvus ant 

tu, kas užtenkamai užsidirba. 
Ligi revoliucijos toji mokestis 
buvo mokama, o po revoliucijos, 
ėmus visotkj Komiteto darbą "va- 
liams' smerkti, tremtiniai liovė- 
si molkėję iu«ž butus ir dabar ne- 

menka. Taigi tie, <kas ir labai ge- 
rai užsidirba, visgi buto dovaną 
ima jia.šelpos ir tokiu budn ati- 
traukia duonos kąsnį 11110 nelai- 
mingųjų negalinčių užsidirbti 
duonos. Čia turiu atsikirti vieną 
iš kairių j ų "vadų" pilietį Reka- 
šių Petikevičių, 'kuris visuomet 
skelbė tą pažiūrą, kad turintieji 
užtenkamą gvventi uždarbį privalo 
mokėti Komiteto ikason už butą. 

P. Leonas. 
/• .* 

__ 

LIETUVIŲ POLITIKOS JU- 
DĖJIMAS. 

Rugsėjo 23 d. 7 vai. 40 m. iš- 
važiavo į Lietuvių konferenciją 
Stocholme, St. Šilingas nuo Demo- 
kratinės Tautos Laisvės Santaros 
ir M. lčas nuo Tautos Pažangos. 

Rūpinosi išvažiuoti P. Leonas 
nuo Centro Komiteto Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems dėl ka- 
rės šelpti, kun. J. Tumas nuo Vy- 
kdomosios Seimo Komisijos ir 
d-ras Jurgis Alekna nuo Karininkų 
Sąjungos Centro Komiteto. 

Suskilusios socialistų-liaudininkų 
partijos dalis, beg'aivinanti seną- 
sias Lietuvos Demokratų Partijos 
tradicijas ir pasivadinusi "Lietu- 
vos socialistų liaudininkų demo- 
kratų partija" (iš žymesnių Įeina 
M. Sleževičius, A. Rimka, K. Gri- 
nius, F. Bortkevičienė, agronomas 
Kriščiūną?, af. Natkevičius) siun- 
čia į Stodduilmo Konferenciją sa- 

vo atstovu F. Bortkcvičienę. 
Apie Konferenciją Stockholme 

buvo pranešta social-demokratams 
Petrapylyj. Būdamas gi Maskvo- 
je rugsėjo 15—if> d. St. Šilingas 
pranešė apie konferenciją d-rui St. 
Matulaičiui ir Smolskiui, Maskvos 
social-demokrat'ams. Rūpinasi nuo 

ocial-demokratų (mažumiečių) va- 

žiuoti Smoiskis. 
Dėl įvairių pasparto bei užsie- 

nio kliūčių kai kas iš paminėtų 
asmenų, rodos, negalės buti Stock- 
holme. 

RIMKOS LAIŠKAS. 
Dėl paskala apie Anglijos val- 

džios priešingumą Lietuvos nepri- 
klausomybei ir jos agentų darbus 

lietuvių tarpe. 
Iš patekusių Į rankas kai ku- 

rių Amerikos lietuvių laikraščių 
sužinojau, kad p. Keistutis Šliu- 
pas laišku į "Tėvyne" paleido sen- 

sacinį gandą, buk Anglijos val- 
džia, solidarizuodama su Rusija, 
yra priešinga Lietuvos nepriklauso- 
mybei ir norinti lietuvių kovą 
dėl Lietuvos laisvės paraližuoti, 
Amerikos lietuvių tarpe savo pini- 
gais užlaikanti agentus, kurie tei- 
kia žinių iš lietuvių gyvenimo ir, 
žinoma, trukdą kovą dėl Lietuvos 
laisvės. K. Šliupas tame pačiame 
laiške tikrinąs (pačios "Tėvynės" 
to minimo laiško neteko matyti), 
buk vienas toksai agentas esąs 
"rytuose" ir kasdien lankąsi vie- 
no Amerikos lietuvių laikr'aščio 
redakcijoj, rusas, jo ar Anglijos 
valdžios apmokamas, sėdys vienos 
didelės Amerikos lietuvių organiza- 
cijos centro raštinėj, taipgi buk 
visas tų agentų būrys esąs Cliica- 
ęoje ir buk tam agentui pasise- 
kė vieną žmogų pasiųsti Skandi- 
navijon. Sąryšyje su pastaruoju 
tvirtinimu "Laisvė" jau daro toli- 
mesnius išvadžiojimus ir, prisimi- 
nusi mano išvažiavimą iš Amerikos 
Skandinavijon bei visien/, žinoma. 
nes savo laiku mano pa- 
ties paskelbtą Bostono "Ateityje" 
ir vėliaus Petrapilio "Lietuvių 
Balse," istoriją apte 1,200 do!. spė- 
lioja. ar tik aš nebusiu tuo žmo- 
gum, patekusiu į ano agento ran- 

kas. 
Nors p. K. Šliupo paleistas gan- 

das ir "Laisvės'' spėliojimai nie- 
kuo rimfa neparemta, o mano pa- 
žiūros ir darbai dėl lietuvių ne- 

priklausomybės visiems žinomi 

kaipo nesutinkantie, bet priešingi 
tiems, koksai turėtų buti pasak p. 
Iv. Šliupo tvirtinimų bei išvadžio- 
jimų, aš visgi manau, kad mo- 

mentas perdaug svarbus, idant bu- 

teikiamąją teise ir savo tylėjimu 
leisti plėtotis fantastiškoms paska- 
loms, kurios ištikrujų neša suirutę 
j triūsų viešąjį gyvenimą ir tuo 
trukdo rimtą darbą dėl Lietuvos 
laisvės išdavimo. Nes faktas yra 
tas, kad Vmerikoj ištikrujų yra 
vienas lietuvis, esantis tarnystėje 
prie anglų valdžios, bet šitam fak- 
tui žinoti visai nereikėjo p. K. 
Šliupo sensacinio laiško, nes mini- 
nfasai lietuvis iš savo tarnystės 
jokios paslapties nedarė, be to, 
ir Amerikos anglų spaudoje .ne- 
kartą vie;ai jojo pravardė figūra- 
vo (sąryšyje su Jliodoro byla dėl 
Rasputino gyvenimo). Taigi šiuo 
žvilgsniu p. K. Šliupas nieko nau- 

jo nepasakė. Nauja tik tas, kad 
p. K. Šliupo minimam lietuviui 
prikiša darbus, kur kenkiama Lie- 
tuvos nepriklausomybės reikalui. 
Cia1 ištik rų jų yra jau sunkus kal- 
tinimas, reikalingas visapusiško iš- 
tyrimo. 

Iš savo pusės aš galiu tuo tar- 
pu tiek pasakyti, ik*acl minimą lie- 
tuvį žinau nuo 1909 ar 1910 me- 

tų, o Amerikoj Imdamas tirėjau 
progos jį j j, ir arčiau pažinti. Ir 
kadangi dabar mano paties vardas 
viešai į tą istoriją įtraukta, tai 
laikau savo pareiga taipgi viešai 
užreikšti, kad aš apsiimu visų mū- 

sų jx>litikos partijų ir mano pa- 
ties patikimų žmonių bendrame 
susirinkime duoti smulkių išro- 
dymų iš to, kas man yra žinoma 
apie minimo Angjjjos valdžios 
tarnautojo darbus bei jo darbus 
Amerikos lietuvių tarpe, taipgi ga- 
liu tiems patiems žmonėms ap- 
reikšti, kas ir kokiam tikslui yra 
man davęs tuos 1,200 dol. dėl 
kurių paėjimo šaltinių tiek daug 
Amerikoj ir net Europoj, spėliota 
(turiu pabriežti, kad paaiškinimą 
dėl tų i..?oo dol., aš buvau su- 

tikęs duoti dar vasaros pradžioje 
ir p, St. Šiliagasjvtuomet dar Tau- 
tos Tarybos pirmininkas, buvo ap- 
siėmęs tokį susirinkimą sušaukti, 
bet lig šiol neįvykinta). Geisčiau, 
kad tame suėjime dalyvautų ir 

Amerikos lietuvių vidurinės srio- 
vės Dr. J. Šliupas, kuris sugry- 
žęs galėtų daug ką saviesiems pa- 
aiškinti ir neteisingoms arba nepa- 
matuotoms paskaloms kelią užkirs- 
ti. Perdaug yra svarbus momen- 

tas. taipgi perdaug turime tikrų- 
jų laisvfs priešininkų, o permažą 
darbininkų, kad butų galima dar 
ir dėl paskalų ar tuščių įtarimų 
savo pajiegas silpninti. Dėlto no- 

rėčiau. kad minimas partijų žmo- 

nių seimas kuogreičiau įvyktų. 
Petrapilis, rugs. 25 d., 1915 m. 

Iš "Santaros" A. Rimka. 

LNF. ATSKAITA- 
Lakštas 101. 

New Haven, C u.. .. Per S. F. 
Vitaitį — SLA. kp. prakalbose 
aukavo po ldol.: J. Butkus, J. 
Masilionis. S. Masilionienė, J. No- 
buraitis, K. Makarevičius, A. Zda- 
žinskas, J. šmigelskas, St. Dilio- 
nis. — M, Juozuiy>s — 35.; K. 
Balčiūnas — 25c.; J. Makarevi- 
čius — 10c. 

Viso 8.70 
Biidgeport, Conn. Per J. Sage- 

vičių — SLA. 51 kp. susirinkime 
11 d. l»ykr. suaukojo po 1 dol.: 
V". A. Pūdymas. Po 50c.: Ąd. ža- 
lionis, A. StunkeviOia. — k. Ani- 
braziunas — 25c. 

Viso 4.25 
Detroit:, Mieh. Per K. ftnuolj 

— ALTS. 29 kp. 10.00; jas nariai 
— Jonas Lauklonis 10.00; Juoz. 
Tamošiūnas 10.00; Jonas Sulca 
10.00; Kajet. šuuolis 5.00; Jouas 
Kirvelis 5.00. 

Viso 50.00 
New Eirit.-in, Conn. Per V. K. 

Račkauską 6.00 
Shenandoah. Pa. Per V. K. Ra- 

čkauską A. F. Bridickas ^Įsi- 
rašo j ''1.000 po $10.00") 10.00 

Bringhampton, N. Y. Per S. E. 
vitaitl — R. Stanslavičius 50c 
ir D. Draflius 50c. 

Viso 1.00 
New Yark, N. Y. St. Astrams- 

kas (tūkstantinis) 3.00 ir S. F. 
Vitaitis* (tūkstantinis) 2.00. 

Viso 5.00 
L?wrence, Mass. J. Sekevičlus 

(tūkstantinis narys) 10.00 ir Mot. 
ALeksouis (tūkstantinis — mokės 
dalimis) 1.00. 

Viso 11.00 
Brooklyn, N. Y. Per J. Ambra- 

ziejų — P- Kaupas — 10.00; Jo- 
nas Boržietis — 5.00; Juoz. Na- 
vickas — 5.00. 

Viso 20.00 
Viso inplaukė 115.95 
Buvo lakšte 100 5.549.98 
Viso fonde yra 5.665.93 

J. Sekevičius. 
LFN. fin. rašt. 
101 Oak St., 
La\vr3nce, Mess. 
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AUTOMOBILIŲ SKAITLIUS 
PADIDĖJO. 

Springfield, 111. l'er 1917 me- 
tus automobiliu skaitlius lliinois į ... 

valstijoj padidėjo ant 91,802. 
Leidimų (license) per 1917 m. 
tapo išduota 340,291, o per 1916 
n>. buvo 248,429. 

Jnėjinuj per 1917 m. buvo 
$[.588,811, o 1916 metais $1,- 
236,566. Sulyg dabartinių daly- 
kų stovio, jeigu karė nepakenks, 
skaitlius žymiai pakils ateinan- 
čiais metais. 

FORDAS TURI PADALINTI 
PELNĄ. 

Detroit, Mich. Ford Motor 
kompanijai prisakyta apskelbti 
padalinimą $19,275.385 ^>elno./* Mat inekttrie šėrinimkai buvo už- 
vedę bylą šiame reikale. 

STOJA UŽ PINIGŲ RE- 
GISTRAVIMĄ. 

Middletown, O. Tūlas Charl- 
es A. Hinch, laike prakalbos 
bankierių susirinkime išsitarė se- 
kančiai : 

"Valdžia pasidėtų teisingai, 
jeigu ji paimtu surašą visų pi- nigų, reikalingų karės laimėjimui. 

* Kuomet valdžia turi tiesą pa- Į raukti jaunus vyrus ktomtme- 
įnėn, dažnai jiems gyvastį rei- 
jkiaint padėti, tai nie'kas negali 
buti priešingas valdžiai paimant 
nuosavybes, reikalingas vedimui 
kairės iki galutinio laimėjimo". 

DAUGIAU NELAIMIŲ. 
Columbus, O. Valstijos in- 

dustrijos komisija savo raporte 
parenk), kad Ohio valstijoj įvai- riu nelaimių šįmet buvo 185,- 
223, o pernai buvo tiktai 166.000, 

Į ANGLIŲ EIKVOJIMAS. 
I New York. Laike seimo Ame* 
'rican Society of Mechanical E11-" 
gineers. tūlas D. M. Myers iš- 
sireiškė, kad Suvienytose Valsti- 
jose bereikalingai sueikvojams 
Į metus anglių 117,000,000 tonų, 
vertės $2*0.000,000. I 

MOKYTOJAMS PAKELTA. 
MOKESTIS. 

Boston, Mass. .Miesto valdy- ba pranešė, kad mokyklų moky- 
tojams bus mokama nuo $96 iki 
$120 daugiau į metus. 

PRIEŠINGI CHINIEČIAMS. 
Tacoma, Wash. Vyriausioji 

[taryba YVasliington State Fede- 
j ration of Labors užrekordavo 
i savo protestą ''prieš by kokius 
sumanymus įleisti d augiau s chi- 
įr.cčių d arb i n i tik ų ". 

Unijistai yra taipgi priešingi 
mėginimams pažeminti dabarti- 
nių gyvenimo sąlygų. 

LAIVAI SULAIKYTI DĖLEI 
ANGLIŲ STOKOS. 

New York. Apie 100 garlai- 
vių laikoma New Yorko prie- 
l-1 a. a ko j. dėlei stokos amglių. Sa- 
koma, buk skaitlius sulaikomų 
laivų auga kasdien. Atvažiuo- 
janti laivai yra priversti pasi- 
likti prieplaukoj. 

UŽGINA VOKIŠKĄ KALBĄ- 
New York. Nuo vasario i d. 

1918 -m. mokinimas vokiškos ir 
kitu svetimų kalbų bus pertrauk- 
tas. Taip nusprendė mokyklų 
vyriausybė. 

GELEŽINKELIAI VALDŽIOS 
PRIEŽIŪROJE. 

Washingaton, D. C. Jau nuo 

'kiek laiko buvo svarstomas rei- 
kalas paėmimo visų šios šalies 

geležinkelių j valdžios priežiūrą. 
Prezidentas \Vilsonas apskelbė, 
kad nuo gruodžio 28 d. 12 va- 

landos vidurdienio geležinkeliai > 

pereina j valdžios priežiurą, ir 
įaskyrė sekretorių Wm. McAdoo, 
jriausia užvaizda visų geležinke- 
li linijų. 

Prez. prižadėjo, kad šėrininkams 

"•eležinkelių kompanijų bus išmoka- 
mas (nuošimtis pasiremiant ant 

^paskutinių trijų metų išmokėtų 
-*.« t*.. Vrt ̂  



nuosavybė bus užlaikoma kuoge- 
riausiam padėjime, nenuskriau- 
džiant nieko. 

Dabartiniai geležinkelių kom- 

panijų darbininkai pasiliks savo 

vietose, po priežiūra tam tikros 

komisijos, kurios galva bus Mc.- 

iAdoo. 
(Vienas i.Š pirmutiniu žingsniu 

naujų valdininkų yra numažini- 
mas geležinkelių kompanijų pre- 
zidentų algų $10.000 maxi- 
nium, Pirmiaus ne-kurie gau- 
davo $50000 iki $150.000 j 
metus. Iš taip sutaupomų pini- 
gų darbininkų mokestjs bus vi- 

sur padidintos. 
Jeigu pasirodytų perdidelis pel- 

nas, tai dalis to pelno eis valdžios 
iždam-. 

Tikimasi, kad dirbantieji prie 
geležinkelių bus paliuosuoti nuo 

tarnavimo kariumenėj. 

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
KELIŲ. 

Canton, Ohio. Vienas žmogus 
užrrvuištas ir 9 sukeista, kuomet 
čia susidūrė du traukiniai važia- 

yusie j priešingas puses. 

* 
STOKA DARBININKŲ. 

Washington, D. C. Laike tyri- 
nėjimu įvairiose laivų dirbimo 
stovyklose, pasirodė, kad prie 
laivų dirbimo trūksta apie 150.- 
000 darbininkų. Dabartiniems 
darbininkams, kurie dirba virilai- 

flej, yra mokamos premijos, mes tik 

tokiai buriu galima greičiau baigti 
laivu statymą, ileu>rį pradėta tulą 
laiką atgal, ir norima užbaigti 
ateinančiais metais. 

SUV. VALSTIJOS PERKA 
CUBOS CUKRŲ. 

^.Nevv York. Užbaigta kontrak- 
tas su K ulbos 'komitetu, sulyg 
kurio Suvienytos Valstijos nupir- 
ko 3,600,000 tonų cukraus iš vie- 

tinių augintojų po $4.60 Už 100 

svarų. Cukrus bus sunaudotas 

Surv. Valstijų ir talkininkų. 

SVIESTAS 75c. SVARAS. 
New York- Sviestas parsiduo- 

da po 75c. svaras New Yorkc 

Pasinaudotojai kare yra už tai 

kaltinami. 

GRĄSINA UŽMUŠIMU. 
Sacramento, Cal. Valstijos gu- 

bernatorius W. D Stephans ap- 

turėjo laišku, kuriame sakoma, 
kad devynios bombos yra padė- 
tos prie įvairių valdiškų budin- 

kų. Taipgi reikalauja, kad ji- 
sai padėtų $50.000 .pažymėtoj vie- 

toj. 

KALINYS UŽMUŠA SAUGO- 

TOJĄ. 
Atlanta, Ga. Dr. J. R. Brock, 

" -ri.9 buvo sargu Ic^crališ- 

kam kalėjime, tapo užmuštas ka- 

linio Dimitro Popoff, kuris jam 
rėžė su geležine štainga. Kali- 

nys sakė, buk jis tai padaręs dėl 

"ypati akų reikalų". 

BARZDASKUČIAI GAUNA 

DIDESNĘ ALGĄ. 
Portland, Ore. Vietiniai barz- 

daskučiai suyg naujos sutar- 

ties gaus $18 į savaitę algos ir 

60% viršaus $29 inėjimo. Darbo 

diena bus 10 valandų, o 12 su- 

batomis. 

REIKALAUJA 8 VALANDŲ. 
New Bedford, Mass. Kadangi 

Morse Turis Drill Co. atsisakė 

įvesti 8 valandų darbo d:eną, tai 
800 darbininkų, įvairių amatninkų, 
jšėjo streikan. Kompanija gra- 

sina, kad jeigu jie negrįš darban, 
tai nustos savo vietų. Vienok 

darbininkai neatkreipė į tai aty- 
dos. 

STREIKAS LAIMĖTAS. 
New York« Po sunkiai vesto 

streiko per 5 savaites, langu plo- 
vėjai savo Ikovą. laimėjo. Pri- 

pažinta unija, aštuonių valandų 

darbo diena, ir $3.00 Į sąvaitę 
a1"": pakėlimas. įSkaitoma, kad 

yra apie. 1,200 šios rūšies darbi- 

ninkų šiame mieste. Jie yra pa- 
dalinti j dvi kliasas. Prieš strei- 

ką pirmos rūšies darbininkai gau- 
davo $18, o antros rūšies po $16 

j sąvaitę. Dabar pirmos riišies 
darbininkai gaus $21, o antros— 

$19.00. 

NORI $7.°o DIENAI. 
Peoria. 111. _ Nariai Plastęjer.s' 

savo reikalavimą S7.0C j dieną, 
pradedant niu kovo i d. 1918 111 

f!<i >iol buvo mokama $6.00. 

MAŽIAU VALANDŲ, DAU- 
GIAU ALGOS. 

Montreal, Canada. Keturi tn- 
katančiai Grand Trunk geležin- 
kelio darbininku, gauna 8 valan- 
dų darbo diena ir pakėlima al- 
gos. sulyg sutarties, kurią kom- 
panija su darbininkais padarė. 

KASLINK AUTOMOBILISTŲ- 
Į Madison, Wjs. Valstijos auk- 
ščiausias teismas pripažino, kad 

valstijos teisės, o ne miestų tei- 
ses parodo, kokiai greitumu gali- 
ma važiuoti. 

| 

iŠ DARBO LAUKO. 
NESUTINKA su algų 

NUMAŽINIMU. J • 

Muskegon, Mich. Keturi 
šimtai darbininkų, dirbusių Sinder- 
man Steel and Machi<ne Co*, ap- 
leido vietas, tuomi išreikšdami 
protestą prieš algų numažinimą. 
Dirbtuvėje išdirbama Įvairus da- 
lykai, valdžiai reikalingi. 

DAUGIAU ALGOS. 
Knoxville, Tenn. Brookside 

dirbtuvės darbininkams algos ta- 

po pakeltos 10%. Susitaikė b? H 
jokių nesusipratimų 

ŠEŠI DOLIARIAI DIENAI. 
San Francisco, Cal. Pra- 

dedant nuo sausio 21 d. 1918 m., 
\ lėtiniai dailydės gaus mažiau- 
siai $6.00 už 8 valandų darbo 
diena. 

CIGARŲ DIRBĖJAI STREI- 
KUOJA. 

ff Boston, Mass. Idant pri- 
vertus darbdavius mokėti dau- 
giaus, 2,500 nilrių vietinės ci- 

garu dirbėjų unijos išėjo strei- 
'kan. 

STREIKAS UŽBAIGTAS. 
.{f Chicago, 111. Nariai vieti- 

nės International Jeuelry Wor- 
kers' Unijos, po 17 savaičių strei- 
ko, sugrįžo darban. Nors per 

ilgą laiką streikavo, vienok 
grjžo darban nieko nelaimėję. 

ATMETĖ KOMPANIJOS 
PASIŪLYMĄ. 

Springfield, 111. Per refe- 

rendumą nariai vietinės ele'ktri- 
kos darbininkų uuijos nubalsavo 
11 balsų prieš vieną atmesti 

propoziciją, priduotą Pacific Te- 

lephone and Tclegraph Co., kad 

algos butų pakeltos ir tne uni- 

jos dirbtuvė butų pripažinta. 
Vėliau? per Prezidento \Yil- 

sono tarpininkystę abiejų pusių. 
nesusipratimai tapo prašalinti. 

NETRŪKSTA DARBININKŲ- 
fl Albany, N. Y. Nors skel- 

biama, 'kad stoka darbininkų, bet 
tik 'kitas kareivių iššaukimas 

galės pagimdyti darbininkų sto- 

ką, su lyg imdustrijos komisijos 
raporto. 

GELEŽINKELIŲ KLERKAI 
LAIMI. 

fl Richmond, Va* Klerkai, 
dirbantieji Atlantic Coast Line 

geležinkelių kompanijai, 'laimėjo 
streiką, kuris tęsėsi iper 6 savai- 
tes. 

Darbdaviai nesipriešina darbi- 

ninkų įstojimui Į uniją. 

SPAUSTUVIŲ DARBININ- 
KAI LAIMĖJO. 

f[ Chicago, 111. Po dviejų die- 

nų streikavimo, vietiniai "feede- 
riai." sugrįžo darban, gaudami 
•nuo $1.50 iki $2-50 daiugiau į 'sa- 

vaitę. 
Nuo birželio, 1919 in., jiems 

vėl 'bus pakelta $1.00 j savaitę. 
Unijos visai nesikišo Į spaus- 

jtuves, kuriose dirbami valdžiai 
i spaudos darbai. 

SUŠAUKIA GELEŽINKELIŲ 
UNIJŲ VADUS. 

Washington, D. C. Viršininkai 
keturių geležinkeliu unijų tapo 
sušaukti pasikalbėjimui apie dar- 

bininku klausimą. Visas 'reikalas 
bus nagrinėjimas.' Apie alg"as 
j2u buvo tariamasi. Kuomet val- 
džia paėmė geležinkelius savo 

rankosna, uniju viršininkai suti- 
'>:» „nespausti ,>u darbininku rcika- 

VALDŽIOS DIRBTUVĖ. 
Philadelphia, Pa. Pastaruoju 

laiku čia užbaigta orlaiviu dirb- 
tuvė, kurios 'pastatymas atsiėjo 
■? i ,000,000. Du t uks t a 11 ■: i ai Įvai- 
rios rūšies darbininkų reikalin- 
ga dirbtuvės operavimui. 

Cumberland, M. D. Darbi- 
ninkai \Yestern Maryland gele- 
žinkelio 'kompanijos apturėjo al- 

gų pakėlimą 10c. Į valandą. Da- 
bar darbininkai gauna 50c. j 
valandą. Jie yra tvirtai susi- 
organizavę. 

MOTERIS sortuoja 
GELEŽĮ. 

Zanesville, Ohio. Nekurios 
vietines moteris dirba prie še- 

irį geležių išran'kiojimo. Dirba 
jos, nors tai yra sunkus darba:<, 
t./ 2P.c. Į valandą. 

UNIJISTAS PRAŠALINTAS. 

LouisvUle, Ky. Tūlas Pe- 
tei Campbell, raitininkas Ken- 
tucky Valstijos Federacijos Dar- 
biiiimkij, tapo7' prašalintas nuo 

miesto ugniagesių vietos dėlei 
suorganizavimo ugniagesių uni- 
jos. 

KIRPIKAI GAUNA DAUGIAU 
ALGOS. 

Cincinnatti, O, Kriaučiai- 
icirpėjai, vietinės unijos nariai, 
gavo pakėlimą algos $2.00 j są- 
v-1 i to. 

fiDeniso, Texas. Tarnautojai 
ir tarnautojos restauracijose su- 

streikavo. Jie reikalauja 0 va- 

landų darbo dienos ir $6.00 Į 
savaitę. Dabar jie gauna tiktai 
$4.00 ir dirba 12 iki 16 valandų 
j dieną. 

iš vim 
i Sulyg nesenai paduoto pra- 

nešimo Prancūzijos finansų mi- 
nisterio M. Klotz, trečia paskola 
10,000,000.000 frankų tapo už- 
traukta. Žmonės išviso mžsisa- 
kė jo,276,000,000 frankų, nors pa- 
skolos reikalauta lygiai 10 bilijo- 
nų. 

jj Japonijos ciesorius Yoshi- 
hito savo kalboj, laikytoj parla- 
mento atidaryme, prižadėjo lai- 
kytis su tallkirinkais. Jisai tikisi, 
kad jie turės laimėti karę. 

I 
Įį Stėftanson, ledinių kraštų ty- 

rinėtojas, pranešė, kad jis yra 
ant Herschel salų, netoli Jukon, 
Alasikoj. TaL]> jis pranešė lap- ( 
kričio 10 d. rašytame laiške. Sa- 
ko jisai, kad 2 jojo partijos na- 

riai sušalo 1916 metu .rudenyje. 
! 

Anglis Danijoj parsiduoda 
po $100 tomas, ir už tą kainą' 
\ra sunku gauti. Kortos yra nau-' 
dojamos gavimui maisto. Xeku-' 
rių dalykų negalima visai gauti. 
Pusė svaro sviesto duodama kiek- 
vienam kas savaitė. Arbata kai- 
nuoja $3.00 svaras. Kalakutai 
parsiduoda po 80c. svaras. 

I 
|Į Guatemala mieste nuo žemės 

drebėjimo tapo užmušta 40 žmo- 
niii. daug namų sugriauta. 
Amerikos konsulatas pagadintas, 
bet nedaug- Žemės drebėjimas! 
prasidėjo 10:30' vai. ryte Kalė- 
dų dienoj. 

Į Prie mexikoniško rubežiaus 
8 mexikoniški plėšikai tapo už- 
mušti. Tikimasi, kad tai vra 

banda Vilios šalininkų, kurie ne- 

senai užmušė vieną amerikonišką 
ūkininką. 

|Į Austrija užsitraukė naują pa- 
skolą 1,000,000,000 kronų, .už ku- 
rios paliukų bus mokama pusė 
vieno nuošimčio. Skola turi but 
atmokama j iR mėnesių po pada- 
rymui taikos. Sakoma, buk Aus- 
t "o-Hungarian banka .paskolą 
į-tengė padaryti pridarant popie- 
riniu pinigų, kurie ir taip per 
paskutinius keturis mėnesius pa- 
siekė 4,000,000,000 kronu. 

i| Iš Geneva, Šveicarijoj, pra- 
nešama, buk Kalėdų ir Naujų 
Metų šventes Vokietijoj nekurie 
žmonės praleido badaudami. Xe- 
kuriuose miestuose buvo net riau- 
šės. Tiiktai turtingi džiaugėsi ge- 

nors paprastu vai ariu. ir 117 

ma bažnyčių Vokietijoj, buvo 
uždarytos dėk-i stoikos anglių. 

D1"'1 i 

•j Brazilijos' k&fes misija Su- 
vienytose Valstijose aplankė Jur- 
gio Washingtono paminklą Moniit 
Vernon ir prie jo padėjo vainiką. 
Alipio Gama;misijos pirmininkas, 
savo prakalboj prte šio atsitiki- 
mo pasakė, kad YYashingtono at- 
; minimas priklauso pasauliui, o 

ypatingai rcpublikoms. 

!| Italas \Vm. Marecaii, išr^idC- 
j;ts bcvieiinio telegrafo, tapo pa- 
skirtas Amcrikoft komisijonierium 
r. no Italijos. 

1 ) 

|j Londone duonos yra užtek- 
tinai ir ji yra pigiausia iš visų 
valgomų daiktų.' Svic:>to yra vi- 
sai mažai. Stoka pieno yra pa- 
stebiama tiktai neturtingų žmo- 
r.ių apgyventuose distriktuose. 

Ij N okieiijo.; valdžia davė p-iai 
Lily Husch. našliai milijonieriaus 
alaus leidėjo, pavelijimą apleisti 
Vokietiją ir keliauti į Ameriką. 
P-ia Husch važiuoja su tulu ad- 
vokatu Harry B. Ha\ves, kuris 
išgavo leidimą iš Švedijos per 
Amerikos \ aisti jos Departamen- 
tą. Ji išvažiavo į Vokietiją, prieš 
Suv. Valstijų įstojimą Į karę, 111a- 

nydanfa ten apsigyventi iki mir- 
tie.- 1 »et nesenai sunus gavo pra- 
nešimą apie jos norą grįžti. Ta- 
da sunus pavedė reikalą savo ad- 
vokatui. 

[j Argentinijos pasažierinis lai- 
vaf. Pimento tapo sugadintas, 
laike jo keliavimo Amerikon* 
Žmonės laike šturmo priversti 
buvo plaukti prie 'kranto 

ISTUVIAi AMOilKOJ. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Gruodžio 16 d. Am. Liet. Taut. 
Sandaros 21 kp. parengė prakal- 
bas. Kalbėtojai buvo vietiniai: 
pp. P. Petronis ir J. J; 2ilis. 
P-as '/ i 1 i s platokai apkalbėjo apie 
ištautojjmą nekuriu mušu lietu- 
viu Taipgi prisiminė apie 
Lietuvos laisvo, ragindamas 
aukauti ir pats pirmutinis 
paaukavo $3.00 į L. N- F. 
Kalėdinę auką. Tuom tarpu 
tvarkdarys paskyrė (rinkikus ir 

tapo surinkta aj>ie $12. P-no di- 
liaus prakalba visiems labai pati- 
ko. P-as Petronis skaitė paskai- 
tą iš Lietuvos istorijos.. Amt ga- 
lo paaiškino apie Sandaros nau- 

dingumą. 
Gruodžio 23 d. buvo sureng- 

tos prakalbos, Tautiškos Lie- 
tuvos Sumų ir Dukterų Draugi- 
jos. Pirm. K. J: Semaška, ati- 
darydamas vakarą, plačiai paai- 
škino tos draugijos susitvėrimo 
priežastį. 

Per vienus metus darbavimosi 
ši draugija tvirtai atsistojo ant 

savo kojų Ji turi narių apie 40 
ir kasoj virš poros šimtų- Ji bu- 

sianti visados tautiška, nepatai- 
kaujanti nei (klerikalams, nei so- 

cialistams, tik bendrai susitvėru- 
si su panašiomis draugijomis ar 

kuopomis, dedasi lygus su lygiais. 
Svarbiausias jos tikslas pa- 

laikyti tautiškąją idėją ir tėvy- 
nės meilę. Antras kalbėtojas bu- 
vo ip. P. Petronis, kuris išdėstė 
draugijos Me'kius, jos konstituci- 
jinj užsibriežimą. Saiko, jog rei- 
kia pajieškoti pakol surastum kur 
panašią draugyste siuiitokiais gra- 
žiais mieriais. Čion moteris su 

vyrai gali lygia ai naudotis drau- 

gystės tikiama nauda. 

Dar pridaurė kalbėtojas, jog ši 

draugija nedaro 'bižnio iš numirė- 

lių, kaip ja/U kitos čia žinomos. 
Kur trįs šimtai narių, iposmerti- 
nės sumoka tiek dolia'rių, o iš iž- 
do duoda $150.00. Išviso $150.00 
ar mažiau pasilieka draugijos ka- 

soje ! 
-1 

Per šias prakalbos 'prisirašė 4 

nauji nariai. Taipgi nepamiršta 
ir apie Kalėdų dovaną dėl Lietu- 
vos laisvės išgavimo. Ka- 

dangi žmonių buvo tik apie trjs- 
dešimts ir kiti stambiai jau bu- 

vo aulkavę pirmiau, tai surinkta, 
rodos, tik aįpie $5.00. 

Velvtinn fero ttąsi^fjkimo _\į-l 

IŠ CLEVELAND, OHIO.l 
Dar dclci Petrausko koncerto- 

į J^'U'myta, kad tulas "draugas 
i Rimkus," palemizuodamas "ke- 

leivyje" su vyčiais dole-' Petraus- 
ko buvusio pas mus koncerto, 
prikiša ir tautininkus, išvadinda- 
mas juos "klerikalų ėebatlai- 
/.iais" ir buk jie "su p. Jokubinu 
į r>šakyje smuklėse mitingus da- 
rė ir protestus kėlė," kam Rim- 
kus, o >ue kas kitas, tą koncertą 
rengiąs. 

Nors tasai koncertas—tai jau 
ser.i laikai, vienok negalima pra- 
leisai šito priekaišto, nepastebė- 
jus. jis yra grynas išmislas ir 
juoda neteisybėj- Xors"draugas 
Rimkus" su kitais "draugai*" 
pasiėmė j savo rankas koncerto 
įrengimą ir tautiškųjų draugijų 
[nekvietė, vienok tie tautininkai, 
jkuriuos bent privatiškai kviesta, 
i.emažai pasidarbavo tikietų sklei- 
c! i m c ir 1.1. 

Kodėl koncertas nepasiekė 
taip, kaip galėjo pasisekti,—apie 
tai jau buvo pirmiaus "Lietu- 
voj" rašyta ir nėra reikalo atkar- 
toti. Gi rengėjams, kuriems pri- 
trūko takto to koncerto rengime, 
neišpuola dabar mėgint bėdą 
verst ant kitų. 

Girtis ir "kankiniu" save per- 
sistatyti už tai, kad p. Rim- 
kus gavo mušti nuo kunigo—fkip 
pat neverta, nes tankiai gi pasi- 
teisina patarlė, kad "Baisiai man- 

drą vyra" ir bažnyčioj muša. 
J. Beržas. 

iŠ HARRISON, N. J. 
..Krutanti paveikslai. Vietinis 
"Birutės" choras, kaip jau gerai 
žinome, rengia >puikų programą, 
priimant sekančius metus, pa- 
kviesdamas p. Račiūną iš Brook- 
lyn, X. Y. 

Šiame parengtame vakarėlyje, 
tikimės, ka i vietiniai Ila-rrisono 
ir Karnie lietuviai atsilankys 'kuo- 
skaitlingiausiai užjausdami "Bi- 
rulės" chorui ir praleis minėtą 
vakarėlį linksmai, 'besiklausydami 
lietuvišku dainelių ir šiaip tu- 

rės progą pamatyti aiškių pa- 
veikslų, kuriuos p. Račiūnas, ma- 

uonia, tparouys- 
Taigi Ilarrisono ir Kearnies 

lietuviai, nepamirškite atsilanky- 
ti ir tada aiškiai pamatys "Bi'ru- 
tės" choras, kad mos, lietuviai, 
pilnai sutinkam su jų parengtais 
programais, iš kuriu męs gau- 
name daugiau naudos, lankyda- 
miesi Į jų j ii parengtus naudin- 

gus valkarėlius, negu mirkdami 
kokioj smuklėj, kur žmogus pra- 
žudo protą ir sveitkatą ir be lai- 
ko žengia j kapus. 

Tat-gi manau, kad vietiniai 
gyventojai, kurie supranta, da- 
lyką, skaitlingai atsilankys j mj- 
mėtą vakarą, kuris atsibus sau- 

sio 5 d., ir atsilankę nesigrau- 
dys. Harrisonietis... 

IŠ HARRISON, N. J. 
"Neužganėdintos". Šitame 

miestelyje įvairių atsitikimų tan- 

kiai buva, tarpe jaunimo ir tarpe 
ženočių, bet tci<i ))asielgimai, tai 
tik yra pažeminimas tautai. 

Pa/vyzdžiui, čia nokurioms "pa- 
čiutėms" n u s i b o s t a gyven- 
ti su gerais vyrai-' ir auk- 
lėti vaikelius; joms užeina koks 
tai "šturmas," tuojaus pameta 
savo vyrus ir vaikelius ir važiuo- 
ja su kitais pusgalviais. C ra jau 
trjs vedusios moterįs ištraukė ant 
"šviežios duonos," palikdamos 
vaikelius ir namus. .Moterėlės! 
nejieštkokit pyragų. nes ateis lai- 

kas. kad ir d.urnos neteksit. 
Taip pat nepaprastas atsitikimas 

nelabai senai atsitiko, kada A. 
ir J. Aleksandravičiui prisigėrę 
buvo ir, atėję pas vieną lietuvi 

smuklininką, J- Jesiuną, i kar- 

čiamą pradėjo priekabiu jieŠikoti. 
Pamatęs, savininkas norėjo juos 
i smuklės išmesti. Juos praša- j 
linant vienas iš jųjų durė smuk- 
lininkui j pašonę su peiliu, už ką 
p«skui gavo nugabenti už grote- 
li ii j Jersey City, N. J. Tenai 
Kalėdas švenčia. Gi" žiunnt, 
kad mūsų broliai tan'o no je pa- ] 

skendę. Jau laikas butų susi 

prasti. Harrisonietis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. ! 
Geras tėvynainis- Vietinė S. , 

L.A. 60 kp. ir T.M:D: pastaruo- 
ju laiku paaukavo $20.00 Į L. N. 1 

Fondą. Negalima vienok pa- 

likti, 'nepaminėjus čia pirmiaus 1 

<M"'pniielo rro ro "\f 

irri auflcavimu ir darbštumu tėvy- 
m ė s 'labui. 

Kuomet gyveno Grand Ra- 
•pkls,^ jisai paskolino S.D.D. 
$10.00. Išvažiuodamas jisai pa- 
liko tuos -pinigus T M D. 58 kp. 
paskirti 'kur ji matys svarbesni 
reikalą. Per pereitą mėnesį su- 

iirinkimsi tapo priduota p-110 Ši- 
1 i noko $10.00 per p. I). V. Grai- 
caitj. Šilinokas taipgi paliko 
$100 LTS (A. j. Bernotui), kad 
jis taipgi atiduotų Tėvynės My- 
lėtoju globai. Taigi viso $11.00. 

Gruodžio 9 d. laikytame susi- 
rinkime TMD. iš augščiau minė- 
tų aukų paskyrė $5.00 į Kalėdų 
fondą, o $6.00 pasiliko ikasoj to- 
lesniam laikui. 

Grandrapidiečiai aukomis nte- 

pasilieka už kitų kolionijų. 
A. J. D—as* 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

A.p reiškiame visoms Lietuviu 
kolioniioms bei draugijoms, kad 
ant priimtos per R. L. Tarybą re- 

zoliucijos, lapkričio 6tą d. 1917 
m., šaukiančios A- L: V: Seimą 
ant Xaujų Metų dienos Į Cleve- 
land, Ohio, negalima jvykdinti iš 
priežasties trumpumo laiko ir 
draugijų bei kolionijų apsileidimo; 
ir kadangi tik viena La\vrence, 
Mass. lietuvių kolioniia, priėmė ir 
pranešė laikinai rengimo komisi- 
jai savo sutikimą seime daly- 
vauti. 

Gauta daug laišku iš įvairių ko- 
lionijų vietinių veikėjų, kaip tai 
iš Dctroit, Mieli.. Cleveland, O., 
Philadelphia, Pa., Xe\vark, X. J., 
Binghamton, X. V., ir kitų, kad 
nėra galima jiems suvesti vietines 
srioves Į vienybę, nes kiekviena 
s: iovė stato savo sriovės princi- 
pus augščiaus už vienybę: 

Tatai, R. L. Taryba praneša, 
jog nėra galima srioves vienyti, 
nes, kaip pasirodo, 'nėra galima 
vanduo su aliejumi suvienyti. 

Reikalaunam vien tik santarmės 
b'.i pakantos tarpe sriovių; srioves 
1 e santarmės ir pakantos tarpe sa- 

vo*, negali atsiekti bei išpildyti sa- 

vo uždavinių, Sumuos sau pasi- 
briežia- 

Todė" laikinoji Rengimo Komi- 
sija A. L. Y. Seimo atranda rei- 
kalingu perkelti Seimo laiką ant 
vėlesnio laiko, ir skiria birželio 
23 d. 1918 m.; kad Seimas įvyk- 
tų, Cleveland, Ohio, ir kad atsto- 
vai butų siunčiami nuo kolionijų, 
srioviniu budu. 

Visos kolic*iiijos bei draugijos 
malonės nubalsuoti, kur ir kada 
A L. Y. Seimas turi įvykti, ir k\> 
<iu budu butu geriaus siusti atsto- 
jai j Seimą. 

Balsavimo laikas yra skiriamas 
iki Yasario i5 d. 1918 m., todėl 
asos kolionijos, kurios sutiks, pa- 
isymus duos ir kurios bus prie- 
šingos A. L. Y. Seimui, malonės 
>ranešti laikinai Rengimo Komi- 
sijai A. L. Y. Seimo, ne vėliau, 
<aip vasario 23 d. 1918111. 

Pasekmės visos bus paskelbtos 
aikraščiuose. 

J. J. Žilis, ^irm. 
K. J- Semaška, Ra,vt. 

V 
• V 

Zinios-Zinelės. 
kdamson, Okla. 
= SLA. 96 kuopa susirinki- 

me svarstyta reikalas prisidėjimo 
>rie gerb. L. Šerno dovanos nu- 
pirkimo. Pasidarbavus Sadaus- 
ui ir A. Yailioniui surinkta au- 

■:v. $6.25. j 

CleElum, Wash. 
=» Cia nesenai buvo didelis lie- 

:us. Lijo per 4 dienas. Potam 
>uvo didelis potvinis. Gatveka- 
iai negalėjo .važinėti. Praply- 

šo gazavos paipos. Žmonės bė- 
^o i kalnus. Buvo didelis trukš- 
nas. Dabar įpradčjo šalti ir tru- 
ciai pradėjo važinėti. Paėta vis- 
<uom užversta. 

L.i ving;ston, 111. 
--- Darijai kasyklose eina ge- 

'ai. Laike šalčių darbai buvo 
tiek apsistoję dėlei stokos van- 

Iena Dabar niainicriai uždirba 
i i oo už dvi savaitės darbo. Dir- 
bintieji kompanijai dabar taipgi 
jauna $5.00 i dieną už 8 valan- 
!as darbo. 

A'estville. 111. 
==■ Cia nesenai įsikūrusi jauni- 

no Dailės Mylėtoju Draugija 

uuojant daineles, ir žaidžiant 
{vairias žaismes. Apie 9 vai. su- 
sėsta užsikąsti. Laike vakarie- 
nės vienas iš narių pasakė -pra- 
kalbėję. Ragino aukauti Kam 
kinių (?) Fondan. Viso aulų 
$16.55. 

Binghampton, N. Y. 

= Gruodžio 17 i!ki 23 d. S v. 
Juoza<po bažnyčioje j vyko kun. 
A. Maliausko konferencijos. Apio 
200 žmonių atsilankė j kožną Ikon- 

; fcrcnciją. 

Cleveland, O. 

— Gruodžio 16 d. 1917 m. L* 
U.S. 51 k,p. surengė vakarą su 
prakalbomis ir perstatymu. Su- 
rinkta T. F. Kalėdų a inkų $20.96, 

New Haven. Conn. 
— Gruoklžio 9 d. A LTS. 10 kp. 

surengė teatrą. Sulošta komedi- 
ja "Daktaras iš Prievartos." Priei 
lošimą Ikvvo it dainų. Žmonių i'buvo a»pie 200. 

Cliffsiae, N- J. 
= Gruodžio 14 d. patiko ne- 

laimė tulą M. Ališa-aską. Jisai dirbo naktimis; rytmetyje, ei- 
nant namo iš darbo, jisai kur 
t;.i už'klydes, ir negrįžo namo 
visą dieną. Vakare, apie 6 vai., 
užėjo ant Iludsou Ileigbts til- 
to, kuriuonū važiavo gatvekariai; 
ten jisai papuolė ipo gatvekariu 
ir tapo perpjautas iper puse. Ve- 
lionis paėjo iš Kauno gub., Vi- 
diškių iparap., Traikinės kaimo. 
Buvo veuęs ir paliko moterį ir 
keturis vaikus Lietuvoje. Ame- 
rikoj išgyveno apie 5 metus. 

= Gruodžio 2 d. patilko urna 
mirtis Juozą Bažilių. Velionis 
paėjo iš Suvalkų gub., Naumies- 
čio pav., Griškabūdžio parap. if 
kaimo. Priklausė prie SLA. 70 
kj. Amerikoje išgyveno apie 6 
metus. Kuopos nariai sumeta 
$10.00 gėlių bulkietui. 

Pittston, Pa. • 

= Gruodžio i" d. ant laisvą 
'kipų tapo palaidotas Juozas Kir- 
tiklis (vaikas). Gruodžio 18 d. 
ant tu pačiu kapų buvo palaido- 
ta? Juozas Ramoška. Laisvų ika- 
'•ų draugija gyvuoja nuo 1914 
metų, bet laidoti žmones pradė- 
jo liktai 1917 m. 

Herminie, Pa. 

= Čia kasyklose tapo sužeisti 
du lietuviai —Petras Martinkai- 
tis ir Jonas Mileris. Pirmam 
pramušta galva; pastarajam šlei- 
tas smarkiai sumušė šoną. Dar- 
bai anglių kasyklose eina dabar 
gana gerai. iKti uždirba iki 
Sioo Į dvi savaites. Nekuriems 
ir $40.00 vi tenka. 

Donorą, Pa. 
1 = Gruodžio 2 <1. SLA. 160 
kp. atsibuvusiame susirinkime 
pakeltas klausimas reikale geri). 
L ?erno. Viso labo aukų su- 
tirta $5.30. 

Craigneuk, Britanijoj. 
— C'ia augantis jaunimas yra 

•pavojuje ištautčjimo. Priima an- 

glišką 'kalbą, o lietuviškai nemo- 

ka. Nekurie tėvai pradėjo mo- 

kyti vaikus lietuviškai skaityti ir 
'rašyti. Tolkiu budu jie išaugs 
lietuviais. 

Gaila tik, kad -ne visi tėvai 
taip rūpinasi savo vaikais. Xe- 
kuric tėvai leidžia savo vaikams 

draugauti su visokiais vietiniais 
anglais, o jie, persiėmę jų papro- 
čiais, pradeda neklausyti tėvų, pa- 
bėga ir tampa palaidūnais. Ta- 
da tėvai aimaimuoja. "kad kraš- 
tas negeras, vaikai tiekiau>0. 

Yra ir tokių, kurie sako. kam 
reik mokinti lietuviškai, verčiau 
vokiškai, nes vokiečiai Lietu 

valdys. 

'LIETUVOS' KALENDORIUS 

BUS PASIŲSTI UŽSIMOKĖ- 

JUSIEMS PERSIUNTIMO 



Apžvalga. 
VYRAI, KĄ MĘS DARY- 

SIME? 

Derybose, kurias veda vokie- 
čiai su rusais Lietuviu -Brastoje, 
abidvi pusės, kaip praneša 
telegramai, sutiko duoti Lietu- 
vos gyventojam teisę patiems iš- 
rišti klausimą; ar lietuviai nori 

neprigulmingos Lietuvos, ar jie 
nori buti su Vokietija, su Rusi- 

ia, ar sp Lenkija? 
Šitą klausimą Lietuvos gyven- 

tojai turės teisę išrišti balsavimu. 

Ką A iiierikos lietuviai turi da- 

ryti? Pusė milijono lietuvių— 
viena šešta dalis visos tautos 

negali tyliai ir sudėjus rankas 

sėdėti, kuomet Lietuvos ateitis 
ant svarstyklių yra padėta. Keli 
šimtai tuk3tanciu jy turi net le- 

gališką teisę savo balsą tame pa- 

kelti, nes jie, nors ir išeiviai, bet 

skaitosi dar Rusijos pavaldiniais 
(ar piliečiais). Visa p^isė mili- 

jono turi moralę teisę išreikšti 
pageidavimą linkui savo tėvynės 
ir brolių likimo: 

Bet kas daryti? Balsuoti ta- 

rr e klausime, —amerikiečiai, žino- 
ma, rtegales- Vienok j u balsas 

tuiėty buti išgirstas, kuomet ta 

Vc landa ateis, o—ji gali ateiti 
net ir labai greitai. Amerikiečių 
balsas turėtu buti išgirstas, ypač 
kad tūlose Lietuvos dalyse,— 
kaip, pavyzdžiui, Vilniaus gub.— 
reikalinga yra kiekviena energi- 
jos uncija tinkamam to klausimo 
išrišimui. 

Amerikos lietuviai, laikui atė- 

jus. privalo buti, musų manymu 

prisiruošę išreikšti savo pageida- 
vimus galingu balsu, kuris laike 
tokių baisa /imu butų išgirstas 
Lietuvoj. 

Vnuotinas Amerikos lietuviu 

Beimąs galėtų tinkamiausiai toki 

pageidavimą išreikšti- Ant nelai- 
mės nėra vilties, kad jis greitu! 
laiku galėtų įvykti ! 
.Jeigu Visuotinas Seimas nega- 

liinas, reik bent atskiras organi- 
zacijas ton linijon traukti. Rei- j 
kėtų ką nors formoje deklaraci- 
jos nuo lietuvių išeivių Vilniaus 

gubernijos prirengti.. 
Kas nors reikia daryti—i r da- 

ryti g r ei t a i, tuojau s,— 
kad didi istoriški atsitikimai vė! 
aeuž-kluptų mus neprsirengusi':<s- 

NAUJUS METUS 
PRADEDANT. 

Naujus Metus pradedant, yra 
senas papratimas tarp žmonių 
daryti įvairkts gerus prižadus. 
Daugelis žmonių, pradėdami 
Naujus Metus, prižada "geres- 
niais" imti: prižada nekuriuos 
gerus darbus atlikti, arba nuo 

nekuriu blogu darbų ir paprati- 
nu atsisakyti. 

Męs neminėsim čia apie as- 

ir.eni&us darbus, reikalus ir pa" 
pratimus. Bet męs norime porą 
žįrdzių tarti apie inusų viešus, 
ypatingai apie m-usų tautinius 
reikalus. 

Kasdien telegramai iš Euro- 
pos praneša mutfis svarbias ži- 
nias apie musų tėvynę Lietuvą. 
Rodosi, kad jau pagalios prade- 
da tikrai au^ti mūsų tčvyaei 
If.isvčs ir neprigulmyfoės diena. 

Svarbas ir dideli klausimai su- 

lyg musų tėvynės likimo yra ri- 
šami. Šiuos Naujus 1918 metus 

pradedame su stipria viltim, kad 
l ietuvi 1>ug neprigulminga, o tas 

reiškia, kad keli milijonai musų 
brolių lietuvių pagalios turės 

progą patįs apie savo ir savo 

krašto gerovę rupimtis. 
Tokios stiprios vilties, kaip 

kad šiądien, dar niekados neesa- 

me turėję. Lietuvių tautos sap- 
r.ai ir svajonės pagalios pradeda 
pildytis. 

Broliai, dabokime, *kad savo 

r>c išmintingais, arba neapgalvo- 
tais žingsniais tos vilties įkūni- 
jimo dabar nesugadintume! Bro- 
liai, stengkimės iš .paskutinių sa- 

vo jiegų toms lietuvių viltims— 
'Lietuvos neprigitlmybei — išsipil- 
d> ti! 

štai ir naujametiniai mūsų pri- 
s: žadėjimai šiuosmet, kuriuos 
kiekvienos lietuvis, fkur jis nebe- 

būtų, kokiem -partijon jis nebe- 
r4 rįttlėtų, kokio užsiėmimo ar 

amžiaus y lyties jis nebebūtų, 
turėtų dalbar (pasidaryti ir juos 
š/entai, iš visų savo pajiegų, pil- 
dyti : 

i.—Dalysime iš visų savo pa- 

jiegų vis*. (ką tik galime, kad 

me tam darbu; žodžiu, pinigais, 
raštu, agitacija, 

2.—Susilaikysime ir vengsime 
kuolabjausiai \isko, kas šiokiu 
at (kitokiu budu gali tos laisvės 
i-gavimui kenkti: susilaikysime 

.... 

r.i'.o partijmiŲ griežtu pjovynuj, 
j\engsime fanatiuiu kurstymu 
vienu broliu prieš kitus, atsisa- 
kysime nu.) avo sriovinių am- 

bicijų, nuo tuščiu ginču ir peš- 
tynių. 

Viena—vienu viena tyra i- 
vienintelė—mintis lai mums vi- 
siems šiais metais vadovauja. 

Iš vienos mušu minties gims 
vienas nuisu darbas; iš vieno 

n'.ustj darbo gims viena mums 

pasdkmė. Jis bus: 

LAISVA IR NEPRIGUL- 
MINGA LIETUVA! 

KITI LAIKRAŠČIAI 
APIE "LIETUVĄ" 

Keli laikraščiai nekuric net 

n t syk j—paminėjo apie '"Lietu- 

vos" ir jos skaitytoju pasidarba- 
vimą ir prirengimą "Kalėdinės 
Dovanos" Lietuvos laisvei. Mi- 

n?Jo su pasigėrėjimu ''Tėvynė, 
minėjo "Vien, Liet," ir "Atei- 
tis." 

"Dirva" paskutiniame savo nu- 

i\cryj štai ką apie tai rašo: 
"Lietuvos" redakcija atliko 

puikų darbą, ragindami visuome- 
ne orie "Kalėdiniu dovanu" iš- 
ginimui Lietuvai laisvės. Dė- 
lei to laikraštyje tapo įvestas 
tam tikras sikyrius "Kalėdos 
ir Lietuva," knuriamc gan pla- 
čiai buvo aprašoma apie aukas 
ir aukautojus (užimančioj 
linksmoje formoje). 

J'as visas darbas atnešė gau- 
sius vaisiuj kadangi aukų, su-j 
lyg pranešimo "Lietuvos" X 

51, suplaukė $1,272.98. Tik j 
per vieną paskutinę savaitėj 
įėjo dovanu fondati $412-60.' 
Paskiau priduoto® aukos bu.-ią 
paskelbtos vėliausi. 

Tai puiki pinigų krūva le- 
tuvių tautos ir Lietuvos lais 
vės naudai. Garbė pasidarba- 

1 v u šiems tame dalyke ir pa- 
tiems aukautojams!*.. 

Lietuviai, Lenkai ir Vokiečiai 
Apie Lietuvos Seimą Vilniuje. 

Lenku laikraštis D z i e n ti i k 
/. \v i.į z k o w y paduoda sekančią 
ytin akyvą korespondenciją, kuri 
buvo pasiusta iš Vilniaus 15 d. 
spalio 1917 m. j 1 "rėkavo (lenku 
socialistų) laikraštį X a p r z o d: 

* * v 

Prieš apskelbimą per vokišką 
valdžią Lietuvos Tautinės Tary- 
tas Įvyko vis'a eilė faktu, kurie 
mota saują Šviesos ant lo vokie- 
čių padavadijiiro. 

Apie vidurį rugpjūčio Vilniuje 
atsibuvo nedidelis lietuviškų bur- 
žuažiškų pclitiku susivažiavimas 
(17 ypatų iš provincijos ir 5 iš 
Vilniaus), kuris apsišaukė kaipo 
Oiganizacijir.is Komitetas busian- 
čios Lietuvos Tautinės Konferen- 
cijos, turinčios išreikšti lietuvių 
tautos norus ir užmegsti derybas 
su vokiška vyriausybe kasi; tik 
ateinančios Lietuvos suformavimo. 

()t^anizacijinis Komitetas pri- 
ėmė sekančią politišką platformą, 
kuri turėjo Luti priduota tfžgyri- 
mui Tautinės Konferencijos (Sei- 
mo) : 

1.—Lietuviu tauta tveria nepri- 
gulmingą Lietuvos viešpatiją, 

2.—Rabežiai busiančios nepri- 
gulmingos Lietuvos turi apimti vi- 
sas žemes, apgyventas dabar per 
lietuvius ir tas žemes, kurių gy- 
ventojai pirmiaus lietuviškai kal- 
bėdavo, t. y. dalį Suvalkų guber- 
nijos, Kauno guberniją, beveik vi- 
są Vilniaus guberniją su Vilnium 
ir dalį Gardino gub. su Gardinu. 

3.—'Kas lytisi atsinešim u su kai- 
mynais, tai Organizacijinis Ko- 
mitetas, iškalno išskiriant bile ko- 
kius santikius su Rusija ir Len- 
kija, permato nekurtuos susinėsi- 
mus su Vokietija. 

Kokią "ncprigulmybę" vokiečiai 
duotų. 

Kuomet Organhacijinis Komi- 
tetas kreipėsi prie vokiškos val- 
džios, idant ji užtvirtintų Komi- 
teto priimtą platformą, tai vo- 

kiečių valdžia apreiškė, kad ji 
negali sutikti su Komiteto pada- 
ru tais nusprendim'ais.— Vokiečių 
Ciesorystė—taip skambėjo vokiš- 
kas atsakymas—negali traktuoti 
(elgtis) su Lietuva kaipo lygus 
su lygiais, o kas lvtisi ryšių tarp 
busiančios Lietuvos ir Vokietijos, 
tai mažiausi Vokietijos įeik'alavi- 
mai susiveda prie sekančių trijų 
punktų: 

1.—Lietuva privalo būti surišta 
su Vokietija per militarišką uniją, 
kurios reikšmė yra tame, kad Lie- 
tvvcs tvirtovės bus vokiečių ran- 

kose; Lietuvos kariumenė bus lie- 

tuviška, bet su vokiška komanda 
ir po vokiškų aficierų vadovyste. 

2.—Lietuvos geležinkelių linijos, 
turinčios strategišką svarbumą, pa- 
silieka po vokišku, valdymu, ir 
3.—Lietuva nebus atidalinta nuo 

Vokietijos muito rubežium. 
Organizacijinis Komitetas, no- 

1 ėdamas gauti leidimą rengiamam 
seimui, pranešė, kad jo priimtoji 
rezoliucija neišskiria ir tokiu bu- 
du suprastų ryšių su Vokietija. 

Gavus tokj užtikrinimą, vokie- 

čių vyriausybė suteikė leidimą su- 

šaukti Lietuvos Tautinį Seimą, o 

po to Organizacijinis Komitetas 
paskyrė Seimo pradžia 18 d. rug- 

1.—Lietuvos ateities klausimas. 
2.—■ Lietuvos Tarybos reikalas. 

3.—Bėgantieji Lietuvos gyveni- 
mo reikalai (kas galima butų pa- 

daryti pagerinimui dabartinio p'a- 
1 dėjimo). 

4.—I .i uos i sumanymai. 
Kaslink to, 'kokiu budu turėtu 

organizuotis šaukiamasai seimas, 
ta' Organizacijinis Komitetas pri- 
ėmė ko-optavimo Į pririnkime] 
principą. 

Teisybė, kad pasiduodant spau- 

dimui "kairiųjų," Organizacijinis 
Komitetas sutiko su tuo, kad kan- 

didatūros "delegatų" Į Seimą butų 
•statomos anl vietų, o vokiškoji vy- 

riausybė sutiko su tuo. kad lictu- 

\ių politikai apvažinėtų pa šalį 
vedimui tinkamos ągitafcijos, l>et 

i.- šiame atsitikime pastatytos kan- 

didatūros turėtų buti patvirtintos 
|>er klerikališkai-raci jonalistišką 
Organizacijinj Komitetą ir per vo- 

kiečių vyriausybę | čia minėti svio- 
I iniai vardai, reik nepamiršti, yra 
'suteikianti socialistiško laikraščio. 

| K e d.] 
I 

Lenkų socialistai priešingi Seimui. 

Prieš tai visų pirmiausiai už- 

protestavo lenkų socialistai, pa- 
matuodami savo protestą tuonr, 

I kad Lietuvos Seimas yra organi- 
zuojamas, apleidžiant kitas tauty- 
stes, gyvenančias mūsų "krajuj," 
būtent: lenkus, baltgudžius ir žy- 
dus; 2) kad Seimo nariai nebus 

fcnkami per žmones, todėl jie ne- 

bus žmonių atstovais, bet tik ne- 

atsakomos vienutės, tiems žmo- 

nėms antmestos; 3), kad busian- 

čios Lietuvos rubežiai, apibriežti 
per Orgatiizacijinį Komitetą, iš 

vienos pusės nulems musų '"kra- 

pus" padalinimą į dalis—i Lietu- 

ivą ir llaltgudiją,—o iš antros pu- 

sės tie rubežiai pereina toli už 

etnografinės Lietuvos ir todėl tas 

Įyra kombinacija storai-aneksijinės 
politikos kler ikal i škai -naci j onali s- 

tiškų lietuviškų veiksnių; 4) kad 

ryšiai tarp busiančios Lietuvos ir 

Vokietijos tapo perdėti per Or- 

ganizacijinj Komitetą: 5) kad esa- 

me tokiose aplinkybėse, kurios ne- 

leidžia prie apkalbėjimo taip svar- 

baus musų "krajui" reikalo ir t. t. 

Pasiremiant tokia pozicija. Len- 

ku Socialistų Grupė pripažino ab- 

soliutiškai negalimu dalyku pado 
riam demokratui dalyvauti j^ietu- 
vos Seime prie tokių išlygų. Pa- 

našią poziciją užėmė ir žydų or- 

ganizacija "Bema." 

Į ftet Lietuvos Social-Demokratų 

partija [lenkiškai-lietuvi.ška] nuta- 

ri" dalyvauti Seime, motyvuojant 
savo nusprendimą noru padaryti 
įtekmę ant Seimo nutarimų cha- 

rakteriais. 
Reikia čia pažymėti, kad sąry- 

šyje su šiuo Lietuvos Soc.-Dem. 

Partijos nutarimu pačioj partijoj 
išsivystė opozicija [priešinga pu- 
sė], kuri, atkakliai kovodama prieš 
dalyvavimą Seime, siūlo mintį pra- 
dėti tarptautinių socialistiškų ir 

demokratiškų gaivalų akciją [vei- 
kimą], kuri užkirstų kelią uzurpa- 

cijiniems Lietuvos Seimo žings- 
niams. 

Sušaukimas Lietuvos Seimo iš- 
šaukė politiško gyvenimo subruz- 

dimą visuose Vilniaus gyventojų 
iUatteg ir vUam 

'' Tas išsireiškė- dideliu politišku 
iri tingu, kuris atsibuvo Vilniuje i 
16 <1, nigpjuu'o, Šisai mitingas, 
suorganizuotas per socialistiškus ir 
demokratiškus gaivalus visu Lie- 
tuvos ir Baltgudijfls tautu, turėjo 
•tikslu '"išaiškinti i>olitišką Lietu- 
vos judėjimai dabar i'" ateityje" ir 
įvyko didžiojoj salėj darbininkiš- 
ko 1\liubo, dalyvaujant 2.000 žmo- 
nių. 

Visoj eilėj prakalbų kalbėtojai 
demokratai ir socialistai gvildeno 
politišką programą,. iŠstumiant pir- 
iiryn obalsj Lietuvos neprigulmy- 
bts iri penkeriopos (?) konstitu- 
cijos Vilniuje. 

Vardan lenkų; proletarijato kal- 
bėjo draugas S. Biginski nuo lie- 

tuviu—draugas Kairys, nuo balt- 

giidžiu -draugas Tarkie\vicz, nuo 

žydų—draugas Izbicki. Vardan 
lenkiškos demokratijos Lietuvoje 
kaliojo obyv. \Vitold. Abraliamo- 
\vicz ir Lud\vik t hominski. Pre- 
zidiume mitingo lenkų socialistai 
ir demokratai buvo atstovaujami 
per 'buvusį "pK 'letaryatčiką" drau- 

gą Dominiką Rymkic\vicz'ų ir oby- 
vnteli Janą Pilsudzki. 

Rezoliucija. 
Šisas mitingas*** užsibaigė pri- 

ėmimu beveik vienbalsiai sekančios 
rezoliucijos: 

"Susirinkusieji turi gilu per- 
sitikrinimą, kad vien tik politiš- 
ka Lietuvos neprigulmybė ir nu- 

statymas jos viduriniu santikių 
ant tikrai demokratiniu pamatu 
gali pakelti mušu "krajų" nuo 

puolimo ir užtikrinti jam atei- 

tyje geriausias išVgas išsivy- 
stymui jo tveriančių jiegu, pa- 
kėlimui jo gerovės, tink'amo už- 

ganėdinimo tautiniai-kulturinių 
reikalu visu tautų, gyvenančių 
Lietuvoje slenki}, lietuviu, balt- 
gud/.ių ir žydit. Susirinkusieji 
isrei>kia savo pilną solidarišku-; 
mą su europiįvės demokratijos 
obalsiu, sulyg kurios dabartinė 
karė privalo užtikrinti visoms 
šalims ir tautoms teisę liuosai 
apie savo likimą spręsti. | Sta- 

tymas lenkų pirmon vieton pa- 
rodo, kad šisai mitingas buvo 

•daugiau* lenkiškas negu kitoks 
ir 4jovo surengtas pasipriešini- 
mui, kad lietuviai neapimtų Lie- 
tuvos valdžios]. 

'Pagalios susirinkusieji su 

.pilnu griežtumu užreiškia, kad 
anie ateinantį Lietuvos likimą, 
apie jos vidurini susitvarkymą 
apie jos santikius linkui kai- 
mynių viešpatijų ir apie pama- 
tus sugyvenimo su kaimynėmis 
šalimis gali spręsti vien tik Stei- 
giamasai Lietuvos Suvažiavimas, 
liuosai išrinktas per visus gy- 

ventojus žemių Lietuviškai-baJt- i 

gudiškų, be skirtumo tautos, ti- 

kėjimo ir lyties visuotinu, lygiu, | 
slaptu, tiesioginiu ir proporciio- 
nališku balsavimu. 

"Susirinkusieji išneša griežtą 
protestą prieš visokius mėgini- 
mus uzurpuoti [pasisavinti] pa- 
matines "krajaus" atstovavimo 
teises, vis vien iš kur jie f tie 

mėginimai] nebūtų chiromi." 
Šitie protestai nesulaikė vienok 

atsitikimų bėgio ir Lietuvos Tau-j 
tinę Tar-' a, susidedanti iš lietu- i 

viškų tautininkų tapo suorgani- 
zuota. Iki šiol vienok [t. y. iki 

spalio 15 d. 1917 m.] ji savo vei- 
kimo nepradėjo iš priežasties boi- 
koto iš šalies kitų Lietuvos t'autų 
ir demokratiškai-sacialistiškų sfe- 

rų. 
Sąryšyje su šito boikoto vei- 

kimu paskutinėmis dienomis atsi- 
buvo areštai tarp lenkiškos inteli- 

gentijos Vilniuje. Suareštuota ir 

išvežta į belaisvių lagerius Vokie- 

tijon, tarp kitų, ir žinomą lenkiš- 

ką veikėją Vilniuje, kun. Sienkie- 
vvicz'ą." 

o 

DĖDĖ ATSIŠAUK! 

Juozas Mačiukevičius, paeinan- 
tis iš Suvalkų gftg. lai atsišauia! 
\ musu Redakciją. Jo giminaitė1 
Jadvyga Žilinskaitė, Lietuviu -gi-j 
ninazijos ipokinė Tanrbovc, turi 

jam šį-tą pasakyti. Paciukevi-' 
čius esą gyvena Chicagoje, ar 

apielinkėse.Ij j 

♦LIETUVOS" KALENDORIUS 

BUS PASIŲSTI UŽSIMOKĖ- 

JUSIEMS PERSIUNTIMO .į 

KAŠTUS—5c. STAMPOMS. j 

DĖDĖ SAMAS IR JAUNI VYRAI. 
Llūi Mt'.iias k:ūj) iš kulkasvaidžio leidžia klausimais, surinktais "Questionnaire" knygelėj, kuri:i turi išpildyti kiekvienas jaunas užsiregistravusis vyras 

Prie Sumanymo Visuotinojo Seimo. 
Prėjus Kusijos revoliucijai ir 

pačiai senajai Rusijos valstijai i> 

pamatų pradėjus griūti, parėjo 
valanda, kurioje turi pakilti vi- 
sos mažosios tautos, il^ai verga- 
ve carų despotijai. .Matosi, jo- 
t;ci ar >iaip ar taip karė nusi- 
S\ trs. vistiek Rusija jau niekuo- 
met mebesusituops j tokią mil- 

žinišką centrai o valstiją, koki su- 

augo nuo laikų Ivano Baisiojo 
iki laikų carienės Katrės. Visa 
ta begalinė tautų ir tautelių be 

naujų karių ir užgrobimų nebe- 

pasidtios po Rusijos areliu su- 

blokšti. Jau prasidėjo tvėrimas 
nebe Rusijos valstijos, bet kiek-! 
vienos tenykščiu tautu valstijų. 
Lenkija pirmiausia iš Rusijon 
venterio išslydo. Linlaiiulija pas- 
kui ją pasekė. Ųkrajina su 30 
milionų gyventoju jau susikuopė 
j autonomišką valstiją, o ru- 

sinu t'auto«s vadovai drą- 
siau pradeda šnekėti ir apie 
Ukrajinos respubliką. Girdėtis, 
kad Siberijos tautos-mongolai ir 
ne mongolai,—inkurę savo res- 

publiką. Keletą sykių per cen- 

zoriaus pirštus mums praslydo 
žinutės, jogei Kaukaze esanti ap- 
šaukta dar viena respublika. Ko- 
kio ten pavydalo valstija susitvė- 
rusi iš Dano teritorijų. Latvija 
jau formuojasi \į autonomišką 
valstiją. Lietuva orgainiziiojasi 
j savotišką valstiją, ir jau pirmu- 
tiniai žingsn:ai prie įvedimo lie- 
tuviškos valdžios padaryti. 

Iširimas ir suskilimas Rusijos 
prasidėjo labai dideliais šuoliais. 
Tas visas atskjlančias Rusijos 
tautas begalima butų dar vėl ar- 

čiau sutraukti jei >bent dviem 
budais: (t) susitvėrus toms vi- 

soms tautoms Į respublikas ir 

ji tns visoms paskui susirišus j 
rusiškųjų valstijų (respublikų) 
federaciją; (2) 'susiformuoti Į 
autonomiškas vajstijėles ir susi- 
dėti prie Rusijos respublikos ant 

tokių pamatų, kaip Amerikos 

valstijos yra susidėję j vieną fe- 
deralj ryšį. Laikas parodys, kaip 
šitas eisis. 

Mažos tautos ir Rusija. 
liet mažoms tautoms vra ne- 

v i stiek, kokiu budu jos j Rusi- 
jos respubli'ką susidėtų. Be di- 
delių politiškų /sofizmų aišku, 
jogei kiekvienai tautai daug ge- 
riau yra savo -respubliką inkurti, 
nors ji n :tų ir toki mažutė res- 

ublika, n ve Šveicarija. Daug 
geriau net sau pasilikti liuosybę 
ir tvusisprendimą, ar reikia į Ru- 
sijos ar beint kieno federaciją 
dėtimi. Priešingai gi, daug pras- 
čiau -yra pasilikti autonomiška 
valstijėle ir pasiduoti kokios .nors 

didesnės valstijos hegemonijai. 
Dar net ir Suvienytos Ameri- 

kos Vokietijos nėra mums taip jau 
ideališku pavyzdžiij: čionai susi- 
tvėrė viena dirbtinė tauta ir pa-1 
siiiko viešpataujančia viena an- 

glų kalba; Rusijoje tas pavirstų J 
i -/mlvtnn tmitvsčin kurios iokill 

yra labai senos, labai nuo viena 
kitos tolimos, ir 'kiekviena augš- 
tai savotiškoje sąmonėje bei kul- 
tūroje iškilę tautos. Nei Fiu- 
landija, nei Ukrajiina, nei Len- 
kija. nei Lietuva nenorės kada- 
nors savo vpatos tnu/ idyti. To- 
dčl geriausia Rusijoje buvusioms 
tautoms susiformuoti j respubli- 
kas ar kitokio pasidalo visiškai 
savitas valstijas. 

'lečiaus šitas prigulės nuo' tų 
pačių tautų sumanumo. Kuri 
mokės ir pajiegs savo ateičiai 
dabar pasidarbuoti, tai jų dabar 
pradėti žingsniai galės muvesti 
jas j demokratines respublikos 
idealą. Kurios šito nepajiegs, 
tai jų likimą nuspręs kiti. O 
kuomet spręs kiti. tai jie pasi- 
stengs kiekvienai silpnai taute- 
lei tokį patalą pakloti, kad po 
keleto desetkų metų jos galės 
vieną nelabą rytmetį visai nebe- 
atsikelti... Kova už buvi! Taip 
buvo, taip ir 'bus. 

Lenkai, Finai ir, iš dalies, U'k- 
rajimiečiai gana rimtą ir grieštą 
kelią sau kala prie savo neprigul- 
mingų valstijų išgyvendinimo. 
Apie Kaukazą ir Sibeiriją dar ne- 

daug galima pasakyti, nes per- 
mažai mums žinių ateina. Dau- 
giau žinome apie Latvius ir Lie- 
tuvius. Mūsų pusbroliai Latviai 
labiau liinkę autonomiška valsti- 
jėle pasilikti ir prie Rusijos pri- 
sidėti. C i Lietuviai, jeigu spręs- 
ti iš didžiumos balso Lietuvių 
užsieniuose, yra užreiškę 'neper- 
maldaujamą obalsį—noprigulmin- 
gos Lietuvos. 

Kadangi mums šitame straips- 
nelyje daugiausiai Lietuvių ar- 

timesnieji žingsniai rupi. todėl 
prie jų ir pareiname. 

Mušu sriovčs. 
Pas nuts dabar yra trįs, kaip 

sa'koma —"nusistovėję" sriovčs. 
Todėl tik iš jų ir galima pasi- 
gauti Amerikos įlietuviu v'S-uoti- 
nas politiš4<as atžvilgi-,. Tauti- 
ninkai, katalika' ir socialistai,— 
tai mttsu sriovčs. Josios dikčiai 
skiriasi vienui nuo kitos savo pro- 
gramuose, kur kalba apie ateities 
tvarką busimoje Lietuvos vai- 
si '«joje. Bet, su mažais išėnai- 
mais, apskritai sutinka Lietuvos 
neprigulmybės obalsvje. Todėl 
męs Lietuviai amerikiečiai, dar 
neesame tokiame kebliame tarp- 
partijiniaine padėjime, kaip tū- 
li mūsų ^pesimistai labai tamsiai 
piešia. Mums atrodo, kad, ne- 

žiūrint nuvsų t a rp-»par ti j i/ti i u vai 
dų, nnęs gana gerai esame išėję 
ant parliamentariško keiio. 

Jeigu šiandien Lietuvos par- 
lamemtas jvy'ksta. tai męs jau 
turime gatavas ipartijas, kurios 
per savo išrinktus atšovus ir be- 

tveria tautos politiškąjį ir eko- 

nomiškąjį gyvenimą. Savo vi- 

durinį gyvenimą esame jau ga- 
nėtinai išsidirbę, ir galėtume tie- 
siai prie darbo prieiti. Reikia 
dabar mušu oartiioms iau už 

darbą mums parodė Lenkai ir 
U'krajinai. Jie dabar, bendrai 
viios partijos susidėję, tveria 
savo valstijos čieJyb-r, ncprigul- 
mingą ateitj. šitai dabar yra be 
galo ir be krašto svarbus visoms 
mušu partijoms. Šita valanda 
reikalauja visos musų tautos ipa- 
jiegų. Gerai apie tą p. Naruše- 
vičius ir pasakė; '"Laisva Lietu- 
va—dabar arba niekados!" Tai 
pranašo žodžiai... 

I Kaip mums už šito darbo pa- 
si.mti ? 

Ja/u nuo 'kokios pusės metų pa- k lo balsas iš visuomenės, ir tas 
balsas tapo jau iš daugelio pu- 
siu pakartotas, kad reikia mums 

jtaip greitai kaip galima, sušaukti 
Amerikos lietuvių visuotinas sei- 
mas. Kana gera mintis. Tik ją 
reikėtų dikčiai 'modifikuoti. 

Kiek mums teko matyti j vai- 
ri*: draugijų, susirinkin-ų rezo- 

liucijas, ir pavienių nnisų publicis- 
tų patarimus, visuomet yra pa- 
briežama, kad seimas įvyktų 
'"kuogreičiausia",—net tuoj apie 
Naujus Metus! Toliaus, \ėl gi 
yra pabrėžiama, kad seimas tu- 

rėtų buti "beparti viskas". Pir- 
mutinė iš šitų nuomonių yra 
nepraktiška, o paskutinė visiškai 
negaiiiiia. 

Seimas greitai įvykti negali. 
Kad visotinas seimas yra rei- 

kalingas, tai reikia pripažinti. 
Bet ikad jis reikia sušaukti su 
'rimtu prisirengimu, tai niekas 
t;wpgi neužginčys, (ialima buvo 
sušaukti ant greitųjų pirmąjį 
Amerikos lietuvių politišką sei- 
mą Philadelphijoje 12-ką metų 
atgali, nes ten vienintelis klausi- 
mas reikėjo išrišti,— sutverti re- 

voliucijos rėmimui fondas. 
Galima buvo be didesnio pri- 

sirengimo sušaukti i>r antras sei- 
mas karei prasidėjus, nes ir čion 
buvo reikalinga tiktai Lietuvos 
gelbėjimui fondas in'kurti. (Xors 
ir tie seimai butų buvę daug vai- 
singesnį, jeigu butų buvę geroj 
tvarkoj prirengti). 

Bet dabar, kuomet eina klau- 
simas, kaip visoms mušu parti- 
joms susitarti prie bendro dar- 
bo už Lietuvos neprigulmybę, tai 
reikia visoms (partijoms pusėtinai 
gerai prie seimo prisirengti, ir 
i' c i rezoliucijas reikia jau iš ank- 
stu per mušu laikraščius 'pa- 
skelbti ir apsvarstyti. Tada tik 
šeimas bus pa sektu im gas. 

Kaslink gi seimo "bepartiviš- 
krmo", tai reikia pasalti, kad 

šita mintis yra labai lengvai ir be 

apgalvojimo pasakyta. "Bepaf- 
tiviškos" visuomenės šiandien 

pas mus nebėra. Jeigu jos kiek- 
nors dar liko. tai jei bent saliu 

nuose, prie billiardų ir kazyrų. 
l: tos "visuomenės" ko gero su- 

silaukti. ar net seimą sušaukti, 

gali svajoti tik vienas-kitas ge- 

raširdis, bet visai politiškam gy- 
venimui neprisi/.iurėjęs žmogus. 

Šiądien žmogus, kuris sa^e 

vadima "bcpartlvišku", yra arba 



liu apsivilkęs politikierius, kad 
kitus prigauti Kiekvienas, ma- 

» žiait-datrgiau sviete ir politikoje 
prasitrynęs žmogus, išpažįsta ko- 
ki nors politiška partijų progra- 
mą. [Taip griežtai to tvirtinti 
4i.ęs nenorėtum. Red\ Jis yra 
grynai pafftiviškas, ir niekas to 

jam užblogą u, o gal i > kaityti. 
Net ir tos pačios draugijos, 

kiru.; laikraščiuose paskeil t- re- 

voliucijas, reikalaujančias "!>e- 

|)artivisko" seimo, nebuvo i>r lie- 

tui* liuosos nuo partiviškumo. 
Jii'k męs jau turėjome progą per 
buvusius minėtus seimus prisi- 
žiūrėti, kaip draugijų delegatai 
Ima ir nueina paskui seime ap- 
sireiškusios politikos srioves. Ki- 

taip ir negalima. Politikos rei- 
kaluose tik per partijas galima 
prie šiokios-tokios tvarkos pri- 
eiti. Taip yra visų civilizuotu 

tautij patliamentuose. Taip ii 

męs priversti esame eiti. tverda- 
mi savo tautos politiškąjį gyve- 
nimą, air męs to norėtume, ar ne- 

r. orėtume. 

Todėl, pripažindami visuotiną 
seimą reikalingu, męs turime ji 
gerai, ir surengti. Pirmiausia 
reikia duoti užtektinai laiko. Ge- 
riau per ilgesnį .laiką surengti 
seimą (pasekmingą, negu greitai 
ir betvarkiai sušaukus jį visai ant 

nieko paversti ir dar didesnę su- 

irutę UMistj gyvęmiman inešti. 
Niekuo daugiau męs Lietuviai 
taip nepakenktume, 'kaip tokiu 
abortivišku seimu. Visuotinas sei- 

nas, reiktų šaukti neankšeiau, 
kaip apie 'balandžio pabaigą- To- 

liaus, seimas reikia saukti ne ''hc- 

<p*rtiviškas," bet atpeni*, kai,p tik 

"palei partijas. 
"Partijos" šiandien vra mušu 

stipriausis ■pamatas, ant k\..io 

męs galime, politikos darbe, at- 

sistoti. Tik jų išdirbtos rezo- 

liucijos turi "kokią-nors svarbą: 
tik jų suvažiavę delegatai atsive- 
ža tam tikrą organizuotą spėką, 
ir tik jų .užpakalyje stovi šioki- 
toki atstovaujamoji minką, su 

kuria visa nvusų visuomene ir net 

valstijos gali skatytis. 
Kaip seimas turėtų buti su- 

kviestas, apie tai męs .pakalbėsi- 
me kitu sykiu. Berods, šitas 
klausimas dabar yra mušu sro- 

vinių tarybų rankose. 
J. O: Sirvydai 

AMERIKOS GELEŽINKELIŲ 
DIDUMAS. 

Suvienytų Yralstijtj valdžia pa- 
iraė savo kontrolėn visus Ame- 

rikos geležimikelkrs. Iki šiolei 
visi Amerikos geležinkeliai buvo 

privatiški; Europoj jau nuo senai 
valdžios turi visus, geležinkelius 
stovo kontrolėj, o dalį jų ir sa- 

vo nuosavybėj; gi inokuriose vieš- 

patijose, kaip, pavyzdžiui Vokie- 

tijoje, visi geležinkeliai yra val- 
džios savastis. Amerikoj iki šio- 
lei visi geležinkeliai 'buvo pri- 
vatišikų kompanijų irankose. 

Keletas žemi aus (paduotų skai- 
tlinių parodys milžinišką Ame- 
rikos geležinkelių didumą: 

Išviso Amerikos geležinkeliai 
yra nutiesti ant 260,000 angl. 
mylių. Jeigu gi ištiesti ir an- 

tras bei trcf.as relių linijas, ko- 

kių yra ant daugelio geležinke- 
lių, tai pasidarytų 400,000 angl. 
mylių pavienės geležinkelio linijos. 

Davbinimkų ir įvairių urėdnin- 

ktj amt Amerikos geležinkelių 
dirba išviso 1,700,000. 

Tav orinių vagonų visi geležin- 
keliai t-uri išviso 2,298,263. f7a- 
sažierinių 54,664; lokomotyvų 
63,862. 

Išviso j Amerikos geležinkelkra | 
yra įdC-ta pinigais 17 bilijonų 525 
milijonai 576 tūkstančiai ir 908 
dolianai (Sf7.525.576.008). 

Per vienus metus (nuo 1915- 
1916) visi geležinkeliai pervežė, 
1,005,683,174 pasažierius, o ant 

■kiekvieno pasažieriaus vi du tini š- 

•?ąuo<p>t sb|[Xui Hv od B^orulsi 11>>j 
Tavorų l>cr vienius metus ge- 

ležinkeliai pervežė 2,225,943,388 
tonų I tarnas yra 2,000 svarų). 

Vidutiniokai už kiekvieno pasa- 
žieriaus tpervežimą geležinkeliai 
gaudavo po 2.006 centfi (du ir 
šešias tūkstantines dalis cento). 
•Vidutin&ai už pervežimą tavoro 

per vieną 'mylią geleži.nkeiai im- 
davo po 0.716 cento (daugiaus 
negu pusę cento). 

Jšviso užlaikymas ir varymas 
yisų gelažinkelių per vienus me- 

tus atsieidavo $2,277.202,278. Iš- 
jvfeo įplaukti visi geležinkeliai sy- 
kiu turSjo $3,472,641,941. 

Užkariavimas Ir 
Vokiška "Kultiira". 

Vokiečiu tikslai jų locriais iod.iais atpasakoti. 
Nežiūrint to, ką Apveizda Dievo laiko Vokieti-j jai. ant Francuzijos, o ne ant ko iki to guls už- 

duotis tunvlkėti karės kaštus, bet kitokiu saiku 
[miera] negu 44 metai tam atgal. l ai bus ne 

menkučiai per.ki miliardai, kuriuos jie turės užmo- 
kėti, kad išsipirkti, bet gal bus 30 miliardu. Šven- 
toji Dievo Motina Lourdcs'e turės daug darbo, 
jeigu ji, net ir per stebuklus, apsiims sygv- 
dyti visus kaulus, kuriuos musų kareiviai sulaužys 
nelaimingiems gyventojams anoj pusėj Vosgesų 
Į Prancūzijoj]. Nebagė Francuzija! Dar yra jai 
laiko 'permainyti savo plianus, bet už keliu valan- 
dų jafu bus pėrvėlu. Tada I raneuzija gaus tpkius 
smulkius, kuriuos atsimins per daugelį gentkarėių. 

N* a 11 oi\ a 1-Z e i 111.n.k. liepos 31 d. 1914 ra. Prieš 
pat kares apskelbimu. 

* * 

"Męs jaučiame save esant nešėjais augštesnės 
kultu/ros. Męs neabejojame, kad musų tautos su- 

murmąs nustumtų žmonijos civilizaciją amžiais 
i.tigal. f r iš -kitos pusės, męs tikimės, per musų! 
ginklų pergalę, privesti žmoniją prie naujo žydė- 
jimo, kuris tuo pačiu pasirodys vaisinga palaima 
ir kitoms tautoms. 1 

Dr. Paul Conrad, Stark In dem Herrn. 1915. p. 41.— 
Dr. Conrad yra pastorium Kaiaer Wilhelm Atminties 
bažnyčios Beriine. 

* * 

Vokietija dabar rengiasi tapti pirnia tauta pa- 
saulyje, protiškai ir morališkai. Voll: iečių tauta 
vadovauja srytyje kultūros, mokslo, morališkumo, 
dailės ir tikybos.*** Pasauly s dar sylkj bus išgy- 
dytas per vokiečiu dvasią; tas nebus tuščia t'razė 
mums. Visus gilius daiktus—narsumą, patriotiš- 
kumą, ištikimybę, dorišką grynumą, sąžiniškumą, 
pareigos supratimą, veiklumą sulyg dorišku prin- 
cipų, vidujinius turtus, sumanumą, pramonę ir t. 
t.—visų šitų daiktų jokia kita tauta neturi taip 
ištobulintų, ikaip męs turime. 

Pastorius W. Lehmann, Vom deutachen Oott, 1915,— 
Pamokslas. 

* * 

\ iduryje pasaulio karės Vokietija guli kaipo 
ramus Dievo daržas už save armijų sienų. Ir j 
>ta;. poetas girdi milžiniškus žingsnius naujos ap- 
šarvuotos Vokietijos; žemė dreba, tautos spiegia,l 
senieji amžiai .skęsta pražutyj. Ilkiš:ol Vokiečių 
mintis buvo uždaryta savo kanjipelyj, bet dabar 
pasauliui bus sukirptas naujas švarkas sulyg vo- 

kiškos mieros, ir taip toli Ikaip musų kardas blyk- 
stels (sieks) ir Vokiečių kraujas nuplauks,—tofles 
žemės ratas turės pasiduoti Vokiškojo veiklumo 
globai. 

Iš Fritz Philippi poemos vardu "Pasaulio Vokietija 
pus. 47. 

# * 

Visa pasaulio istorija yra nei daugiams nei 

mažiaus, kaip tik prisirengimas prie to lai'ko, kuo- 
met Dievas malonės pavelyti, kad viso pasaulio 
reikalai butų pavesti j vokiečių rankas.' 

Iš kalbos, tilpusios *Dagens Nyheter, liepos 
21, icjiy. 

Yra tokios tautos, knrios negali pasiekti a'iiig- 
sto žmoniškumo, nepajiegia padaryti įtekmės j pa- 

savdį. Tokioms tautoms yra nulemta kapoti mal- 

kas ir nešioti vandenį viešpataujančioms tautoms. 

Jeigu jos nega'li išpildyti ir šitos žemesnės įparei- 
gos, tai jos privalo žiuiti. 

Prof. Rudolph Huch, laikraštyj Taeglische 
R u n d a c h.a.u. 

* * 

Dabar jus, Vokietijos žmonės tapsite Euro- 

pos iponais. 
Hermann Stehr, vokiečių poetas, pirmam numeryj 

Neue Rurdschau, tuojaus prasidėjus karei, 1914 m. 

pusi. 1186. 
* ♦ 

Musų sekanti karė bus už augščiausius nutsu 

tautos ir visos žmonijos interesus.*** 
"Pasaulio galybė arba pražuvimas" bus mūsų 

obalsiu. 
"Laikydami šitą idėją įprieš save, męs turime 

prisirengti prie kares su pasiryžimu pergalėti ir su 

» 

alts, prezidento žodis. 

Praėjus 4-tam A. L. T. San- 

daros seimui, ne!kurie musų srio- 

laikraščiai užrciškd viešai, kad 

jie pilnai patenkinti seimo nutari- 

mais ir taipgi .patenkinti man jai 
išrinkta Centro Valdyba, nuo ku- 

rios tikisi daug didelių darbų nu- 

veikiant ateinančiais metais, San- 

daros ir \is09 vidurinės sriovės 

labui. 

Už širdingus linkėjimus ir pa- 

sitikėjimą mumis, varde visos 

Ctntro Valldybos tariu širdingą 
ariu tiems mūsų sriovės laikraš- 

čiams ir veikėjams. I'et kaslink 

dideliu darbų nuveikimo, turiu 

pasakyti, kad ne nuo vienos Cen- 

tro Valdybos tas priklaus o. 

Šitame atvejyje jaugiau sveria 

musų sriovės laikraščiu iir veikė- 

ju pastangos. Be abejonės Cent- 

ro Valdyba yra pasirgusi su en- 

tuziazmu veikti ateinančiais me-i 

'ma-s .prilklaufvys nuo paeiti sanda- 

jriečių, kiek jie mums padės 
I 

veikti ir parems mus U žygius. 
Vienai Centro Valdybai, nors 

'ji susidėtų ir iš genialių žmonių, 
nėra galima veikti aktyviškai vi- 

sose lietuvių kolionijose, o akty- 
vi akas darbas kaip kartais yra 

ipaseikmimgiausias ir daugiausiai 
naudos atneša- Todė-1 čionai 

/ 

daugiausia ireiškia musų kuopt. 
veiklumas. Taigi, pradėdamas 
pildyti Sandaros prezidento ipa- 

rctgas, kviečiu visas Sandaros 

kuopas, visus musų sriovės -laik- 

raščius, laikraščių bendiradarbius, 
kalbėtojus ir visus kitus visuo- 
3 icnės veiikėjus pasidarbuoti A. 
L. T. Sandaros labui. Atminkite, 
gerbiamieji, kad darbuodamiesi 
Sandaros labui, prisidėsite prie 
praplatinimo lietuvių visuomenė- 
je prakilniųjų tikrosios demokra- 
tijos idealų, ir kartu pasidarbuo- 
site musų nuvairgintos tėvynės 
kbui, nes Sandara augščiausiu 

ves ateitį! Lietuvos neprigul- 
įr.ybė, Lietuvoos atstatymas, Lie- 

tuvos žmonių gerbūvis, Lietuvos 

kukura ir lietuvių .liamidies švie- 

timas,— tai svarbiausie Sandaros 
veikimo programos punktai. Ir 

visa tai Sandara vykimą gyveni- 
n.an prisilaikydama plačiausių 
demokratijos principų. 

I Kas buvo praeityje, j visa tai 
;nereikia atsižvelgti, n.cs šiaaidie- 

įnimo momento s.yarbumas verste 
verčia kožną užmirki praeities 
(nesmagumus ir -darbuotis, kiek 
ti'; išgalint, šviesesnes ateities 
<lelei. Reikia pripažinti, kad i:ki- 
šiol, kai Sandara netmrėjo vidu- 
tvarkės taisyklių, ibu:vo sumku 

llkas nors ir veikti. Xesa <nęi j 'Centro Valdyba, nei kuopos, nei, 

apskričiai, pagaliaus nei nariai, 
nuosekliai ir smulkmeniškai ne-' 
... i 

įzmojo savo pareigų neigi taisyk- 

j liti, sulig :kurių turėjo veikti.' 

[Kiekvienas tuos pačius dalykus j 
Į kitaip aiškindavo. Dabargi, kuo-J 

geležiniu pasiryžimu išlaikyti ikj gailai, kad j r ikas- 
žin kas atsitiktų. 

F. von Bernhardi, žinomas vokiečiu generolus savo 

veikale "Voklietlja ir sekanti "kare," 1011'm. pus. 154. 
* * 

Nei jlicikingi francuzisku šovinistų keršto klik- 
smai, nei anglų griežimas dantimis,-'nei puslauk:-| 
11 i a i slavų mosykavimai nenn'.kreips Mus nuo musų I 
tikslo apginti ir išplatinti D c u t StJ h t n m ą ('vo- j 
ki:jka jteikmę) po visą pasaulį. 0 

Ii paalipto Vokiečių dokumento, rašilo 191" m. 

* v 

Męs esame (iriaustinio tauta, 

Męs aipvaldysim žemę, 
Tas yra sena Vokiečių teisė— 
Laimėti žemę k uju. 

Šitu Vokiečių teisė kjla—pasakykim dar syki. J 
iŠ vokiečių civilizacijos, kuri yra geriausia p.i- 

sauilyje.*** Pirmyn, todėl, j muš) už vokiečių tik- 
slus ir "taiij) toli kaip kūjis gal but numestas, lai 

žemė bus musų." 
Fritz Bley, Dio VVeltstellung des Beutschtums, 1897 

m. pu.-l. 27-29. Bley yra redaktorius "Zelt-Kragen" Btr- 

line. 
* ilc 

M,u su ■galinga ipo-litika gauna tą, .ko ji nori. 

Ir rytoj Europa išmoks m'u« garbinti. 
Maximilian Harden, žurnalistas, laikraštyj Dio 7. u- 

k u n f t, liep. 29, 1911. pusi. 149. 
* * 

Aš noriu tarti 'palaiminimą šitai karei,—opalai 
įpinimą, kuris yra ant luipų visu, nes męs vokie- 

čiai, nežiūrint to, kokioj pasaulio dalvj męs nebū- 

tum. visi laiminam, laiminam ir dar syki laimina- 
me šią pasaulio karę. 

Hermanu Bahr, Kriessscgen 1915. pusi. 19. Bahr 

yra žurnalistas ir maiiAdžiertus Vokiškojo teatro Ber- 

line. 
* * 

Taigi kuomet męs pamatėm šios mobilizaci- 

jos stebuklą—visos Vokietijos kariškąją* žmoniją 
sugrustą geležinkeliu traukiniuose, belekiančią iper 

šalį diena po dienos, naktis po naktis, niekados 

nei minutos nesi vėlinau t*** kuomet męs pamatom 
visa tai, męs nebuvome nustebinti, nes tas nebuvo 

stebuklas: tai buvo ne kas kitas, kaip tik naturalė 

pasekmė tūkstančio metų darbo ir prisirengimo; 
tai buvo grynas uždarbis visos vok skos istorijoj. 

Ten pat. pusi. 22-23. 

Kare yra prakilniausis ir švenčiausis išreiški- 

mas žmonijos veiklumo- Mums-taip pat linksma, 

dide mūšio valanda išmuš. Ramiai ir giliai vo- 

kiškoj širdyj privalo gyvuoti mūšio džiaugsmas 
ir jo troškimas. Išjuokime iki didžiausiam laip- 
sniui senas bobas kelnėse, kurie bijosi karės ir 

smeilkia ją, kaipo žiaurią. Ne! Karė yra graži. 
Jos kiltumas ipaaugština žmogaus širdį au'gšėia>us 
paprastų ir /emiškų daiktų. Debesiu paloeiujo 
augstai sėdi didvyriai, Frederidkas Didysis, ir 

Bluecl)eris, ir visi veiklumo vyrai—Didisai Impe-j 
ratorius, Moltke, Roon. RismarKis taipgi yra, 
bet ne senos bobos, kurios norėtų atimti nuinrs 

learčs džiaugsmą. Kuomet čia ant žemės Vokiš- 

kieji ginklai išlošia muš} ir ištUcimį žuvusjejį pa- 

kįla dangun, Potsdamo liancierų korporalas ipa- 
šauks garbės sargybą .prie durių ir "Senas Fritzas'' 

[ Frtnleriekas Didisai] pašolkdamas nuo savo auk-l 

sinio sosto, duos (komandą atiduoti -garbę ginklais. 
Štai, tas yra Jaunos Vokietijos dangus. 

J u n g-D o u t s c h 1 a.n.d, oficialia Jaunos Vokietijos 

(jaunuomenės 1 organas, Spalio mėnesyj, 1913 m. To- 

kiomis mintimis penėta jaunikaičius nuo 10 iki 17 metŲ 
amžiaus. 

* * 

Ar turi kuJtura iškelti savo bokštus amgščiaus 
lavonų kalnų, augščiaus ašarų didjurių, ir augš- 
čiaus nugalėtųjų mirtino 'barškėjimo? Taip ji turi 

iškilti.*** Apgalėtojo galybė yra augščiausis įsta- 
tymas. įprieš kuri visi pergalėtieji turi nusilenkti. 

Kari A. Kuhn, Die wahren Ursachen des Krl«gs, 
1914 m., p. 11. 

[Atsitikus karei su Rusija]. Męs reikalau- 
sime tiek žemės, .kiek mums reifkia išlyginimui mu- 

šu rubežiaus ir Kolionizacijai. Aptuitinimas jos 
rmo vietinių gyventojų bus reikalingas. 

Daniel Frymann, Wenn ick der Kaiser waere, 1911 m. 

21-ma laida 1914 m. pusi. 170. Tie žodžiai lyt-isi Lietuvos! 
ir Lenkijos, iš kurių gyventojai butų praSallnti, idant i 
vokiškiems kolionistams vietą padaryti. 

Dvidešimts Penki Metai Atgal 
Nuo šio numerio jvedame siti} 

naują ir nuolatini skyrių musų 
laikraštyje. Jame bus paduoda- 
muos iš lietuvių gyvenimo {vairios 
(domesnės .'duios, atsilikusios kaip 
Lietuvoje taip ir Amerikoje taip, 
kaip jos buvo užrašytos "Lietuvo- 
je" 25 metai atgal. žingeidumo 
dėlei paliekame ir t$ pačią rašy- 
bą. kokia anais laikais buvo var- 

tojama. 

Oras. Lietuvoje szalczei prics;< 
Kalėdas buvo p u sėti u i. 

Szeszupė užszalus, sniego ne per- 

daug. gyvuliai tiesgano ant želme- 

nų, ūkininkai paszaro mažai turi, 

bėdavoja, kad pauasaris bus sun- 

kus. 

.Mirč kun. Czesna.—Ateina žir.ė 
isz Senapilės j Suvalkų gub.] apie 
mirimą kun. Czesnos ant apo- 

pleksijos. K. Jurgis Czesna per- 
dėtinis kunigu Morijonų. \visa s'a- 

\vo gyvenimą atsižymėjo tlidela mi- 

laszirdyste, už tai ant laidotuvių 
suvažiavo in Senapila toke daugy 
l-ė žmonių, kad negalima buvo i'ii- 

sigrusti in b'ažnvczia. Kuna k. 

J. Czesnos palaidojo ant szvvento- 

riaus szale bažnyčios. 
* ♦ 

Maskolių užmanimas: 
Isz Londono ateina žine. kad 

maskolų randas pasiryžo perkelt 
2.500,000 ukesn in \vidurinia Sibe- 

rija isz priežasties hado. — 

Matote broliai teisybia pas 
Maskolių, jeigu žmones mirszta 

badu, reikia pagelbetie, o tas ty- 
ronas 111 ui e ta pagelbos. \varo in 

Siheri/a, in ta ledynia szali, kur 
kiekvienas žmogus girdint ta \var- 

da dreba. 
* * 

Sena istorija. 
Ateina žine isz Shaft, Schuykill 

Pa., jog Andrius Rutkauskas 40 
metu senumo, paeinantis isz Sei- 

nų pauieto, per Kalėdas teip 
smarkei užsitraukė, kad du \vyrai 
Rutkauska parvvede namo. Na- 

bagas atsiguls in lo\va, užmigo ir 

jau daugiau ne kele 

Pranašavo didelę Revoliuciją. 
Tūlas Kelpsza, antgalvru "1803 

lietas buso 'kraujo metas," paduo- 
da isz "Dziennik Czicagoski*' tokia 
pranašyste apie tai, kas turi at- 
sitikti naujais 1803 metais. 

Tais laikais ji neiszipilde, o 

dabar beveik tikėtų: 
Isz \visu žemiu ir miestu —ra- 

šoma tenai — ateina žinijos ape 
rengimą dideles revoliucijos. Xe- 
ra miesto ne mažiausios žemutis, 
kur k'as nedela ne iszgirstume ape 
kraujo praliejima, wis,del bit\vio, 
del szmoto duonos w*isas svietas 
kaip katilas \verda, ne žine kada 
iszmusz \va!anda, kuriu pranasza- 
Wo dideli mokiti ir sz\ventijai, — 

lepa^zelp [suprask, negelbės] \vais- 
kas, janrrolai ne twirtines; pakils 
kare (\vaina) terp varkszu ir tur- 

tingu. uszpuls brolis broli, sunits 
ant te\vo, tarnas ant savo pono, 
karėj\vis ant savo karaliaus, pa- 
kyls bUisus kraujo pralijmas, mu- 

szis, pjausis vienas kytab pakils 
ligos: kolera, pavietre ,isznaikys 
didesne puse sviete". 

di:tvarkęs taisykles, galima drą- 
siai tikrinti, kad daugiau neįvyks 
tokių nenuoseklumų, kokie įvyko 
praeityje. O jei pasitaikytų klai- 
dos,— nes nėra tokio žmogaus, 
kt ris neapdarytų .klaidos,— tai 
vietr' atsčių barnių, kurie beveik 
visuomet baigiasi susipykimais ir 
tas atneša didele blėdį organiza- 
cijai. prašyčiau draugiškai patė- 
nvyti, ir dalykas išsiriš be jokių 
tru'kšmų ir piktumų. 

Taigi, gerbiami sandariečiai! 
Jus padė'kite dirbti Centro Val- 
dybai, o Cemtro Valdyba ipadės 
dirbti jums ir pabaigoj ateinan- 
čių metų tikrai ga'lėsime gėrėtis 
didelius d atriju s nuveikę. Sto- 
iime petys j petį ir skleiskime 
ipšvietą ir prakilniuosius demo- 
kratijos idealus lietuvių padan- 
čje. o tas atnieš milžinišką nau- 

h m.:vstj tautai ir priskubins gy- 
venimo giedrą nvusų tėvynėje! 

S. E. Vitaitis 

Prieš kazirninkus- 
Tūlas "Klerikas" pamokina ape 

tai '"Kokia bledi'a atnesza Kazy- 
ros". Jis, tarp kitko, rasa pana- 
šiai : 

"Pasižiūrėkite tik tiems loszy- 
kams \visi isižioja lauke tartum 

prarys centus, padėtus ant stalo, 
imvydeymas ant kickwieno \veido 
kai; peczetis padėta rodo tau isz- 
tysisi \veida, pastiruses akis, lo 
kamstvva, geidymas, suetimo pi- 
nigo ir de\vini grickai swetimi su 

prideczku septynių griekit sauži- 
nia' šsumianija) loszy<ku apsun- 
kina. 

O štai šitas dalykas gerai pakar- 
toti ir dabar. 

"Lietuvos" administracija pri- 
menr. savo skaitytojams apie rei- 
kalingumą užsimokėti už laikraštį 
Sekančiais žodžiais f Administrato- 
rius pasivadina save vardu "Mene- 
ger," kas turbut turėjo reikšti "ma- 

nadžierių"]. Kalbos stilius išro- 
do truputį juokingas — kaip ant 
siu laišku, bet, vyručiai, sensas 

yra geras ir šiais 1918 metais- 
Stai tas "užpraszimas": 

''Brolei \viengenarei! Jau 5 nu- 

merys laikraszczio iszeina, užtai 
užpraszomc \visus skaitytojus,- 
idant prisiunstumete nors už puse 
rietu mokesti, arba meldžiam d'.to- 
tie žinc per laiszka kas nors skai- 
tyt ie mušu laikraszti ir praszo pa- 
lav.ktie. Kuris neduos žynios ape 
norą skaitymo laikrasvrzio, bus su- 

laikyta Mcneger". 
* » 

Kas Chicagoj buvo girdėti. 
Teatraliszka draugyste laikys sa- 

\vo susirinkimą 7 diena sausio, 
subatos \vakara 8 adyna Redyste 
Lietuva 5C7 W. 18 ulieze. 

=■-» Lietuviszkas Politiszkas Klu- 
bas turės sa\vo susirinkimą 8 diena 
sausio nedelios vakore 3 adyna po 
pietų Hale p. Szimktvičiaus 811 
S, ITalsted ul. ' 

«■» Apgarsinu \visiems lietuvvnin- 
katns, kad už 6 nedeliu iszeis isz 
spaudos abrozas "Lietu \vos Kara- 
laus Gedimino inejimas in Kija- 
\vos Pyli i3i2 metuose". Kasztu 
Griniaus ir Macziulaiezio. Tai bus 
vvienintėlis abrozas. kiuris atminsi 
seno\ves musu Tlistorija. 

— Panaktinis miesto ant Ran- 
dolph ul. j/atemijo \vežyma pri- 
krauta geležineniis ir misingine-1 
mis rurotn, kuris slapstėsi, pana- 
ktinis užrodiio palicmonui, kuris 
sugavo \vagi. 

= Clncago nepersenei ponia 
Johnso-n prie ulyczios Indiana pa- 
gimdė d\vinukus suaugusius strė- 
nom ir pecziais. Szis atsitikimas 
labai s\varbus del tirinet* ju gam- 
tos žmogaius, tpacz patraukė akv- 
\vuma \visu daktaru, ba uienas 
kūdikis gywas, o kitas numirtas. 

Lietuva Pavojuje. 
Rašo Inžinierius T. Naruševičius. 

Buna tautų gyvenime kutą kart 
tokie atsitikimai, kuomet žmonės 
turi užmiršti ypatiškus vaidus 
ir įsipykimus, savo ypatiškus, ar- 

ba pavienių grupių ar partijų in- 
teresus atidėti antro n eilėn ir su- 

silieti į vieną stiprų kuną, kad 
lengviau atsiskyrus gręsiančiam vi- 
sai tautai pavojui, ir nesti ant tau- 
tas gerovės aukuro visas savo pa- 
jiegas, net ir savo gyvastį. 

Tos tautos, pas kurias yra stip- 
rus pasiryžimas statyti tautos 
reikalus augščiau už savo ypatiš- 
kus arba partijinius, išlieka gyvos 
ir įgyja laisvęs kuris-gi nesugebi 
to atlikti — pasilieka vergais. 

Lietuva tapusi karės lauku, pa 
kliuvo didžiausion nelaimėn: jai 
gresia nr tik dar sunkesnė vergi- 
ja. bet ji tiesiog nyksta ketvirtais 
metais iš šio pasaulio. 

Kuomet karės audra užliejo 
krauju Lietuvos pakalnes ir gais- 
rai naikino viską, l'as tik galėjo 
degti. — žmonės susimaišę su gy- 
vuliais, žvėrimis, paukščiais, apim- 
ti baimės, — kiti nustoję proto, 
— bėgo kur tik akįs nešė. Kas 
natė ištrėmimo laikus, manė, kad 
lidesnės nelaimės negali bu&i. 

pabargi užėjo nitams dar di- 
lesnė nelaimė: mums grę&ia pi' 
uoj prasmėj to žodžio badas ii i 

trėmimo neišlaikė ir išmirė dau- 
giausia maži vaikai, silpnos mote- 
rį*, seniai, bet stipresni vis-gi ga- lėjo išlikti gyvais. Kas išlaikė 
ištrėmimo laiką, kuris tęsėsi vie- 
ną-du mėnesiu, tas vis-gi paskui 
gavo -kur prisiglausti Rusijoj, nes 
rusų kraštas yra didelis ir jis ga- lėjo daug žmonių insisunktj savy- je; gi Rusijos resursai tuomet dar nebuvo Taip išsemti karės iš- 
kaščiais, nes tas atsitiko dar tik 
po metų nuo apskelbimo karės. 

Patįs lietuviai tuojaus griebės 
u/, darbo, kad tik išgelbėjus sa- 
vo brolius ir seseris. Čia didelę rolę sulošė apsigyvenusieji Rusi- 
joj lietuviui, kurie, žinodami vie- 
tines išlygas, daug palengvino dar- 
bą tremtinių šelpimo. Kur bu- 
vo susitvėrusios kokios-nccs lie- 
tuviškos draugijos, ten tuojaus jos 
tapo centru šelpimo tremtinių: iŠ 
vienos pusės tremtiniai kreipėsi ten, j ieškodami pagelbos, iš kitos pu- sės ir aukos ten pradėjo plaukti 
nuo privatinių, geros valios žmo- 
nių, arba atskyrų draugijų, ir to- 
kiu budu užsimezgė savaimi vie- 
tos komitetai nukentėjusiems dėl 
karės šelpti. 

Su laiku, atsikvėpę nuo didžiau- 
sių baisenybių ir patjs tremtiniai, 
ypač inteligentai,, pradėjo dirbti 
komitetuose ir palengvino vieti- 
niams veikėjams darbą ir paskui 
daugelyje vietų jie pasiėmė komi- 
tetus j savo rankas. Lietuvių Centro Komitetas, persikėlęs iš 
Vilnituis su nekuriomis savo įstai- 

jgomis, ėmė steigti savo skyrius 
^ose Rusijos vietose, kur buvo su- 

bėgę daug tremtinių, bet kur dė- 
lei stokos inteligentiškų jiegų ne- 
buvo susitvėrę komitetai. Tver- 

į damas vietos skyrius, Centro Ko- 
mitetas praplėtė veikimą po visą 
Rusiją ir tapo didžiausia lietuviš- 
ka jstaiga nukentėjusiems dėl k'u- 
rės šelpti ir tokiu budu turėjo 

j su vįršum šimtą skyrių. Išviso 
lietuvių komitetais buvo aprūpina- 
ma apie ioo tūkstančių. \ 

j Komitetų Darbai. 
į Pirmiausiu tiUrbu vietos kom'te- 
,tų ištrėmimo laike buvo rinkti 
lietuvius j atskyrų, burius ir duoti 
jiems pastogę, nes, gyvendami ant 
laukų, geležinkelių stotyse ir prie 
jų įpliaciuose, žmonės daug i'.ceniė- 
jo nuo lietaus ir šaltų nakoių, j nes ?ai buvo pradžia rudens ir jau 

i Rusijoj buvo šalta naktimis, 
į Tuanet daugiausia ir išmirė 
.vaikų ir silpnesnės sveikates mo- 
,terių ir senių. 

Antras komitetų darbas buvo 
sunkesnis už pirmąjį — t'ai buvo 
apdengti žmones, nes daug jų at- 
važiavo basų, vienmarškinių. (Lie- 
tuviai vasaros laiku vaikščioja ba- 
si, o ištrėmimo laike buvo dar 
šilta nuisų krašte). Parūpinti de- 
sėtkams tūkstančių žmonių drabu- 
žių ir avalinės — reikalavo dide- 
lių iškaščių, o komitetai jų netu- 
rėjo. Prisiėjo kreipties į valdžią. ! Pakol komitetai išgavo lėšas, pra- 
ėjo daug laiko, ir žmonės dikčiai 
matė vargo, kentėjo nuo šalčio, 
nes žiemos Rusijoj kur kas yra 
šaltesnės, negu Lietuvoj. 

raraptnus maž-daug pakenčia- 
mesni gyvenimą tremtiniams, ko- 
mitetai ėmėsi ir už apšvietimo jų. Cia komitetams prisiėjo dikčiai pa- 
kovoti su senos valdžios biurokra- 
tais nes jie buvo labai priešingi lavinimuisi žmonių, yp'ač dar dėl- 
to, kad tie komitetai buvo daugiau 
rankose atskiru tautų: lietuviai 
globojo lietuvius, latviai — la- 
tvius, lenkai — lenkus ir tt. 

iBet k'adangi kiekviena tauta rū- 

pinosi savo žmonėmis, tad visiems 
lygiai pirmiausia apšvietimas rū- 

pėjo ir, veikdami tokiuose reika- 
luose sutartinai, išreikalavo lėšas 
prad:nė.'ns, vidurinėms mokykloms 
ir išpradžių net mokiniams aukš- 
tesnių mokyklų; bet paskui buvo 
jiems atsaikyta valdžios, nes su- 

lyg jos sąnprotavinro studentai ar 

studentės galėjo hn patįs uasi* 
dirbti. 

(Toliaus Bus) 
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ŽEMftS REIKALAI LIETU- 

VOJE. 

j Lietuva ūkininkų šalis. Išvaži- 
nėtus Lietuvą skersai ir išilgai, 
ivistir busi matęs dažniausiai "sa- 
manotas bakūžes," "vyšnių sode- 
lius". Rečiau pasitaiko baltais 
dideliais mūrais dvarai, užėmę 
geresnius žemės plotas. Kur ne 
kur pamatai ir šiaipjau stambes- 
ni valstiečio tikį. Didelių miestų, 
išskyrus Vilnių, Kauną, Šiaulius, 
Panevežj, Lietuvoje nėra. Nėra 
ir išsiplėtojusios pramonės. Lie- 
tuvos miestų ir miestelių gyven- 
tojai savo daugumoje minta iš 
prekybos, o ne iš pramonės, kaip 
kitose šalyse. 

Taip Lietuva atrodo tiems, ku- 
rie ją daugiau matę." 

'Bet jeigu paimsime Lietuvos 
statistiką — mokslo nurodymais 
surinktas žinia?, dar ial>jau įsi- 
tiikinsime. kad Lietuva ištisai že- 
mės ūkio šalis. Iš kiekvieno 
įimto gyventojų tik }ą gyvena 
miestuose, kiti 86 gyvena sodžiu- 
je. O sodžiaus gyventojų iKimati- 
nis prasimaitinimo šaltinis žemė. 
iTaigi žemės reikalų geras ir tei- 
singas .sutvarkymas turės buti 
(vienas iš svarbiausių Lietuvos 
ekonomijos gyvenimo uždavinių. 
V O kad Lietuvos žemės reikalai 
buvo ir tebėr reikalingi tvarkyti 
r— žinomas daiktas. 

Nėr ko jau kalbėti apie baudžia- 
vos laikus. Paminėsiu tik, kad 
ff>ijonizas Poška savo "Žemaičių 
ir Lietuvos mužike'' aprašinėda- 
mas kiek ir kokios žemės turi bau- 
džiauninkai, sako: 

"žemės pusreželis, vietomis 
smiltingas, kitur tikras pajūris, 
o kitur purvingas, Bet ir ta- 

sai toks yra, (kad Tamista ži- 

aiotų), jog šuo didis užsigulęs, 
modega užlklotų". 
Bet ir baudžiavą panaikinus to- 

fl gražu iie visi, kas žemę dilba, 
turi jos tiek, kad galėtų prasimai- 
tinti. Taip Kauno gub. 1912 me- 

tais buvo 216,564 bežemiai t. y. 
apie 18% žemę dirbančių. Pridė- 

ję prie to skaičiaus dar 22% su 

viršum mažažemių, kurie turi ma- 

ifciau nc 3 dešimtines žemės, gau- 
sime 40% su viršum sodžiaus gy- 
ventojų, ktnie neaprirpmti žeme. 

Suvalkų kub. 43,2% valstiečiu tu- 

ri tik ligi 5 dešimtinių žemės. Vil- 
niaus gub. šiuo žvilgsniu maža kuo 
skiriasi nui Kauno ir Suvalkų gu- 
bernijų. joje 661 tūkstantis beže- 
mi ir mažažemių t. y. didesnė 

jvusė Yiln. gub. sodiečių: 
Taigi beveik didesnė pusė Lietu- 

vos sodžiaus gyventojų arba visiš- 
kai neturi žemės, arba turi tiek, 
kad prasimaitinti iš jo negali. 

O tuom tarpu mažam bajorijc/3 
skaičiui (kiekviename gyventojų 
tūkstantyje 1897 metais bajorų bu- 
vo Vilniaus gub. 49; Kauno gub. 
68; Suvalkų gub. 12) panaikinus 
baudžiavą žemės teko daugiau, 
k'aip valstiečiams: Kauno ir V'iln. 

gub. 48% suviršum visos Lietu- 
vos žemės. Suvalkų gub. valsfic- 
čiams žemės teko kiek daugiau, 
bet už tat didelis nuošimtis perė- 
jo j valdžios rankas. 

Tiesa, reikia pažymėti, kad pa- 
skutiniais metais prieš karę žemė 

iš bajorų rankų pradėjo slysti. Iš 
šimto dešimtinių dvarininkų žemės 

J valstiečių, pirklių, miestelėnų ir 

dvasininkų rankas perėjo Kauno 

gub. 16 dešimtinių, o Vilniaus gub. 
18 deš. 

Jau minėjau, kad beveik pcse 
Lietuvos valstiečių turi pertnaža že- 

mės, kad galėtu prasimaitinti. Ne 
visi ir bajorai turi daug žemės. 

Kauno gub. yra sulenkėjusios "aka- 

licos," kurių "bajorai" negeriau 
gy vena, kaip paprasti valstiečiai. 

Apskritai imant, visus bajorus, tai 

ligi 100 dešimtiniu žemės Kauno 
"" giib. turi 80,6%, o Vilniaus gub. 

3o,7%. 
Bet tiž tat kai kurių dvarininkų 

rankose dideliausi žemės pietai. 
Taip Kauno gub. yra 801 bajoru 

dvaras, kurių kiekvienas vidutiniš- 
kai turi po 1,144 dešimt. Visi jie 
kanu turi 1.100.879 dtšimtienes 

iemės, gi visiems valstiečiams pri- 
klauso 1,643.749 dešimtines. Vil- 

niaus gub. yra 846 bajorų dvarai 

vidutiniškai turi po 1,347 dešimti- 

n ės-. Ir visi kartų jie turi po 
1,146,064 deš ž«mės. O visi Vil- 
niaus valstiečiai turėjo 
*,3*6»577 <!««• 
i Kn kitam ir.Sttvalku gub. 

Taigi matome saują stambių 
dvarininkų, kurie turi tukstančius 
dešimtinių žemės, ir šimtus tūks- 
tančių bežemių ir mažažemių, ku- 
rie turi tiek žemės, kad pasak l>i- 
jonizo Poškos "šuo didis užsi- 
gulęs ucdaga užklotų". 

Tekiems žemės reika'lams esant 

Lietuvoje, iškyla vadinamas že- 
mės klausimas, t. y. patsai gyve- 
nimas žemės reikaluose lyg klaus- 
te klausia, ar teisinga, kad sau- 

ja dvarininkų turi kuone pusę Lie- 
tuvos žemės, o tūkstančiai val- 
stiečių net neišsim'aitina iš savo 

žemės sklypelio. Ar teisinga, kad 
lenkai Lietuvos dvarininkai aukoja 
tukstančius lietuvių uždirbtų rub- 
lių lenkų luilturos įstaigoms, arba 
praleidžia YarSavos, Paryžiaus 
miestų viešbučiuose, tuo ta.'pu 
tamsus Lietuvos prasčiokėliai ke- 

liauja už jurių-marių. Tokius 
klausimus stato gyvenimas. Ir 
kiekvien'as, kas vadovaujas gyve- 
nime tiesos ir žmoniškumo prin- 
cipu atsakys: Xe, tai neteisybė. 

T>et seniau lenkų, paskui ioo 

žemesnių viršininkų su 3 guberna- 
toriais padedami gaujos raudon- 
siųlių tą neteisybę jiega palaikė. 

Tiesa, Lietuvoje su žemės reika- 
lais kiek geriau, kaip Rusijoje. 
Lietuvos dvarininkai neprivarydavo 
valstiečių ligi paskutinosios, už tai 
ir žemės maištų Lietuvoje nėra 

Į buvę. 
Bet kai tik 1905 m. blikstelėjo 

į laisvės spindulys, žemės neteisybę 
i Lietuvos valstiečiai išreiškė Vil- 
uaus Seime aprašyme dėl žemės 
klausimo: 

"Kalbėjo apie 30 orat-rių. Vi- 
su kalbų prasmė buvo nepasitenki- 
nimas laikine tvarka, dabartiniu 
žemės valdymu. Oratoriai ūkinin- 
kai palietė savo kalbose, teisingiau 
sakant skunduor.e vargą ir prie- 
spaudas: servitutus, ganyklas, ma- 

joratus, miškus, vandenis, seniau 
buvusius vienuolynų ir bažnyčių 
žemės. Vis girdėjai: maža že- 
mės — pramisti negalima. Vieni 
reikalavo, k'ad visa žemė, kas yra 
visai tautai (autonomiją iškovo- 
jus) atiduota, kad ji duodama bu- 

tų tiktai tiems, kurie ją dirbs pa- 
tys ir tiek, kiek galės išdirbti sa- 

va šeimyna be samdininkų. Kiti 

stovėjo už tai, kad žemė butų nuo- 

savybė to, kas dirba". 
Iš viso to matyti, kad žemės 

reikalai Lietuvoje reikia tvarkyti. 
Kaip teisingiau tvarkyti žemės 

reikalai, arba, tikriau sakant, že- 
mės ūkio reikalai, apie tai kitą 
kartą. 

P. Šalčius. 

o 

KAREIVIO MALDAKNYGĖ 

Desėtkai metų atgal, kuomet 
dar gelžkelių buvo mažai, karei- 
vai turėdavo maršuoti iš vienos 
vietos j kitą pėksti. Sykį Batali- 
jonas kareivių, maršavo 22 ang-J 
Išlkas mylias kelio. Buvo tai 

kaista vasaros si'bata, tai- 

gi kaipo tokioje kelionėje gana 
nuvargę, manė gausią atsilsėti' 
Šventadieny j. 

Bet kas tau duos, aficierai buvo 

r.aldingi vyrai, tai jie kaipo va- 

žiuoti važiavę ir nejausdami nuo- 

vargio prisakė visiems į bažnyčią. 
Laike pamaldų aticieras patemljo 
kad vienas kareivis skirsto ka- 

adę kazyrų, tuojaus pašaukė Ka- 

pralą (Corporal) ir prisakė nu- 

vesti prasikaltusi kareivį į areš- 
•o kamarą. 

Panedėlyj kareivis turėjo sto- 

ti prieš apskričio magistrą, kai 

po sunkiausiai prasikaltęs Dievo 
namuose, bet kareivis paprašė leis- 
ti pasiaiškinti prieš teismą. Ma- 

gistras leido. 
—Jei ponai sudžius rasite ma- 

ne kaltu, teiskite, sako kareivis— 

kozyros—mano maldos knyga. 
Vienas:-primina man niusų vie- 

ną Dievą Sutvertoją pasaulio. 
Dviakis:-primena man Dievą 

rėvą ir Dievą Sunų. 
Triakis z-primena man Dievą 

Tėvą, Sunų ir Dvasią Šventą. 
Keturakis :-primena man ketu- 

:s Evangelistus: Matą, Joną, 
Morkų ir Luką. j 

Penkakis :-primena man apie tas 

penkias iš dešimties panas, kurios 

užmiršo užsižibinti lempas pasi- 
tikdamos jaunikį. 

Sešokis:-primena man kaip 
Viešpats Dievas per # dienas su- 

tvėrė dangų ir žem$ 

Scptinakis:-primena man, kad 
Viešpats Dievas septintų dieną 
atsilsėjo, kuomet ir mums pri- 
puola atsilsėti. 

Aštuonakis :-primena man di- 
(ljjj tvaną kuomet išsigelbėjo aš- 
tuoni žmonės: Nojus su- pačia, 
jų trjs sunus ir jų pačios. 

Devynakis :-primena man tuus 

nedėkingus devynis raupočius, 
'kuomet Dievas išgydė dešimt], 
o tik vienas padėkojo. 

Dešimkė primena man 10 Die- 
vo prisakymų. 

Pana:- (Queen) primena man 

a'i.ą karalienę Šebos, kuri atvedė 
pas karalių Saliamoną 50 vaikų 
ir mergaičių, labai panašių j 
vienas kitą, kad karalius negalė- 
jo jų išskirti." 

Karalius :-primena man, kara- 
Hų-Karaliu arba mus Visaga- 
lintį Dievą". 

—Na ar jau užbaigei? paklau- 
sė magistras. 

— Dar ne—'atsakė (kareivis. 
Kaip aš. suskaitau kazyras ran- 

du 52. Jos primena man 52 nedė- 
lias j metivs. 

Kaip aš sudedu j mostis, rati- 

liu 4, kurios primena man 4 me- 

tų bertainiais. 
Kaip as sudedu vieną mostj 

nuo mažiausias lig didžiausios 
randų 12. Jos primena man 12 

mėnesiu j metus. 

Kaip aš suskaitau akis, randu 

365, jos primena man 365 die- 
nas j metus, tai viskas ką turė- 

jau pasakyti". 
—Labai gerai! pasakė magi- 

stras,—jits išliuosuotas. 
—Bet jus dar avžmiršot žemu- 

ką (kaplį), priminė aficeras. 
—Na, (ką apie žemuką, klau- 

si? magistras. 
—Žemukas? Atsiprašau ponų, 

jis man primena Judą Išdavėją 
arba tą vyrą, kuri? mane apskun- 
dė." 

Paskutinis kareivio pasaky- 
mas iššaukė garsiais juokus viso- 

je. teismo salėje, tik tas aficieras. 
kuris kareivį skundė, suraukęs 
kaktą apleido teismo salę-. 

Iš anglų kalbos vertė: 

A. Kriaučiunas. 

("Iš- I)r.'') 

Sfveros Gyiiuoleo užlaiko 

uėiipyitos sveikatą. 

Žiema jau Atėjusi 
su savo kosuliais, pergalimais ir 
influehza. Neparelyk kosuliui iš- 
siplėtoti. Tuojaus jį sulaikyk hr 
tokiu budu išvengsi bereikalingu 
komplikacijų. Imkie 

Severa's Balsam for Lungs 
(Soveros Balsamą Plaučiams), o 
netrukus patyrsi, kad tatai yra 

uikus vaistas gydimui nuo 
osulio, užkimimo ir spazmodiško 

•maugulio. Jis yra tvirtai reko- 
menduojamas, kaip vaikams 
taip ir suaugusiems. Pilnu3 nu- 
rodymus rasite prie kiekvienos 
bonkutės. Kaštuoja 25 ir 60 ct. 

Parsiduoda visose aptiekose. 

Ar turi kopiją Severos Lietuviško 
Kalendoriaus 1918 metams? 

W. F. SEVERĄ C O. f- 
CEDAR RAPIDS, IOVVA 

Fnone Drover 6369 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gerą, 
artistišką paveiksią, tai gali 
jauti tik pan: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St., Chicugo 

: Ką Išrasti 
? ? 

Tai yra lietuviška knygutė 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie gali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir del naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinosite koki pelną išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien LietuviSkai reikalauda- 
mas knygutės kurią išshjsi- 
ne DYKAI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
2S6 Bf«dw«y (LA) Ntw York. N.Y. 

t MORE YARDS 27X1 

Dr. J. JOMKAITIS 
MEDIKAS IK CHIRURGAS 

8S1S S. HalitaA St., Chicafo 

ŪRAUGIiĮĮĮ REIKAU f 
■■ 

l ■' 

MASKINIS iVAKARAS NAUDAI 

VAIKŲ DIENI^lCŠį 'GLOBOS ATSI- 
BUS SAUSIO į, d*;,1918 m. MICKE- 

VIČIAUS SVEf./ 33J2 SO. MORGAN 
ST. $500 IN PRIZES. 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo brolių ir seserų; 

taipgi visų pažfstaroų. Paeinu iš 
Pucekų sodžiaus, Vilkmergės pav., 
Kauno gnb. Prašau atsišaukti ko- 
grelf-i&usial, nes trumpame laike iš- 
keliauju Prancuzjjon. 

Atsišaukti adresu: 

Joseph Rapshis, 
Co. G, 125 Inf., M. S. N. Y. 

Camp McArther, Waco, Texas. 

Pajieškau savo brolio Vinco Dzin- 
dzelėto, paeinančio iš Varinu parap., 
Teistų pav., Kauno gub. Gyveno 
Hacbister, Mieli. 1914 m. Taipgi pa- 
jieškau draugų Pranciškaus ir Po- 
vilo Mačernių. 1915 m gyveno Mllli- 
nocket, Mo. 

Atsišaukti adresu: 
Antanas Paindzelėta, 

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

Pajieškau suvo draugo C. Bieriej. 
Plerection, 11,1. Norėčiau susWnotl. 
Malonėkite at»išaukti adresu. 

C. K. Paulaitis, 
Box 244, Scalp Level, Pa. 

Pejieškau savo draugų Jono ir 
Juozapo Jonaičių. Jonas paeina iš 
Dirfilų kaimo, Paširt.in,ss parap., ft'au- 
Uų pav., Kauno gub. Gyveno Juo- į 
•zapas paeina iš G ražaičių ka'ino, los 
pačios parapijos. Turiu reikalą su- 
si/.inoii. Malonėkite atsišaukti adre- 
su: 

Ohas. Karskis, 
Discovery, B. C. Canada 

Pajieškau Stanislovo Skvidulio. 
Paeina iš Kauno redybos, Šiaulių pa- 
viete, kaimo Andrešiunų, Joniškio 
parapijos. * Turiu svarbų reikalu; 
malonėkite atsišaukti ant šito adre- 
so: 

No. 310GC23. PI e Link 
G, Cov. 

lst Douot Btn, 2 C. O. R. 
Kast End Barraoks. 
Hamlltoą, Ont. Canuda. 

Ant Pardavimo. 

Parsiduoda "eoal yardas" ir ledų 
sankrova. Taipgi jeigu rastųsi pu- 
sininkas, prašome kreiptis dėl dau- 
giau informacijų šiuo adresu: 

Shaltis t'oal Co., 
I6th St. and 4'Jth Ct, Cicero, 111. 

LIETUVOS AGENTAI. 
ADOMAITIS, P. M. 

2S34 So. Oakley Ave. City. 
AUGUSTINAS, A. F. 

922 W. 33rd St. City. 
J. I. BAGDŽUNAS 

2334 So. Oakley Ave. Chicago. III. 
J. P. BUDZINAS 

4549 So. Hermitage Ave. City 
JOSEPH BUDRIKIS 

3347 So. Halsted St. Chicago, III. 
EDVVARD BUTKEVICZ 

3021 So. Union Ave- Chicaflo, III. 
JOSEPH ALEKSA 

8374 Berkhoff Ave. Chicago, III. 

JOHN BIMBA 
1801 So. Johnlon Chicago, UI. 

LEONARD EfUTKEVICZ 
4608 So. Wood St. V Chicago, III. 

BRIEDIS JOK. 
3261 So- Halsted St. Chicago, III. 

BERTA8IUS A. J. 
4601 Hermitage Ave.. Chicago. III. 

F. K. BATAITIS. 
1741 W. 47th St. Chicago, III. 

BALTRU6AIJIS KAZYS. 
901 W. 33rd St. Chicago, III. 

wANULI3 BR. 
4836 Vincennes Ave. Chicago, lli. Į 

ADAM JODELIS. 
1626 So. Halsted St. Chicago, III. 

JUŠKA. 
2224 So. Irvihg St. Chicago, III. 

JOHN KUBILIUS. 
3269 So. Halsted St- Chicago. III.' 

P. K U R K U L! S. 
Chicago, III.' 

GEO. LUKAS. 
3021 Union St., Chicago. III. 

AN IUN LAUUIUo. 

,3019 Nnion Ave., Shicago, III-, 
Z. MICKEVICZIA. 

2342 So. Leavitt St., Chicago, III. 
JOS. MATULĖNAS. 

1408 Lincoln St. Waukegan, III. 
CHAS MORTON. 

; 329 W*ll St., Rockford, III. 
A. J. LEMONT. 

1411 So. 49th St., Cicero, III. I 
K. L. KAI RIS. 

6008 Barring Ave-, E. Chicago. III: 
KALINAU6KAS R. M. 

813 Union St. Rockford, III. | 
KRISTOPAITIS V. 

10624 Michigan Ave. Roseland, III. 
I KRŲ8HAS S. 
i 105S1 Adbrook Ava. Roseland, III. 

SIMONAS KIELA. 
,675 W. 6th St., W. W. Charles, III: 

JURGELEVIČIA. 
1418 So. 48 Ct. Cicero, III. 

B. GRABAUTSKA3. 
,748 W. 31th W. Chicago, III. 

DOUGLAS J. A. 
110801 Michigan Ave. Chicago, III. 

J. DABULSKIS. 
13262 So. Morgan St. Chicago, III. 

M. J. DAMIJONAITIS. 
901 W. 33rd St. Chicago, III. 

J. DRASDAUSKAS. 
10806 Wabash Ave. Chicago, III- 

CHESNA V. V. 
1410 S. 49 Ct. Cicero. III- 

ANTON CHEKAUSKAS. 
1629 Lovvcland Ave. Springfield, III. 

ADOMAITIS, J. I. 
820 So. 16tlv St. Herrin, III- 

I ARMILAS FEL'X 
63 W. 2nd St. St. Charles, III. 

i BACKAUSKIS FRANK 
Box 325 Argo, III. 

j BARTKUS VICTOR 
684 Oliver Av. Aurora, III. 

JOSEPH J. ALEN. 
.1239 Reedsdale St. N. S. PITTS. PA. 

VINCAS AMBROSEVIČE 
178 Ferry St- New*rk, N. J. 

I M. S. ALYTA 
£3 Congress St. VVaterbury. Conn. 

i A. ATKIN 
273 River St. Patterson, N. j. 

I ABY^HELL KONS. 
2""65 Ruscell St. Detroit, Mich. 

I AK6INA8 F- 
394 Atlantic St. Bridgeport, Conn. 

AČUS JULIUS. 
63 Joseph's Lane Wilkes-Barre, Pa. 

J. C. BOGDEN 
Box 232 Du Bois, Pa. 

PETER BAĄTKEVIC2 
877 Cambridge St. 

E. Cambridge, Mas;;. 
P. BANELIS 

123 Ferry St. Ncwark. N. Y. 
BALTRUŠAITIS BROS. 

2C29 Fifth Avc. Pitt=burg, Pa. j 
DOMfNlK' 'BOCZKUS 

211 Fir6t St*1 El'izabethport, N. J. 
J. G. BOGDEN 

Du Bois, Pn. 
I PET. BArttKEVIČE 
877 Cambridge St. 

E. Cambridge. Mass. 
BOVVMAN NEWS CO. 

Portland Ore. 
BUTAUKA J. 

165 West St. Lawrence. Mase- 
BRAZAITIS J. 

1417 E. 21st St. Cleveiand, Ohlo 
BULOTA STASYS. 

l5ox 198 Silver Creeh. Pa. 
BABILAS P. 

.12 Austen St. Norvvood. Mass. 
BACEVI6IA S. P. 

Miivvatik'ft. '{enoaha W'- I 

BARNASEVIČIUS A. 
1409 Broadvvay Ave., N, W. 

[ Grand Rapids, Mich. 
BERNOT J. A. 

1409 Broadvvay A ve., N. W. 
Grand Rapids, Mich. 

M. BIEŽA. 
3813 E. 41 st St. Mineapolis, Minn. 

LEON BAIKIS. 
1117 Jackson St. Eerton, Pa. 

GEO. BUBIN. 
112 N. Green St. Baltimore, M. D- 

CHAS. BANE. 
136 Tappan St. Kearney, N. J. 

M. J. CHEPONIS. 
610 E. Main St.' New Britain, Conn. 

MATHUR P. PHDPOS. 
8 Star St. Ausonia, Conn. 

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY. 
Cleveland, Ohio. 

J. ČESNUTIS. 
31 Bank St. Derby, Conn. 

SHUDINIS WM. 
Box 626 Minersville, Pa- 

ČEKANAUSKAS P. 
227 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 

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

CHAPAS J. K. 
42 Watkins Trrace Rochester, N. Y. 

GEORGE CUSIEK. 
109 N. Main St. Pittston. Pa. 

ANTANAS DANIELIUS. 
663 Spring Garden Easton, Pa. 

A. DEGUTIS. 
112 N. Green St. Baltimore, M. D. 

V DAUNORA. 
229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

DAILYDA JUOZAS. 
78 Oak St. Levveston, Me- 

DAVIS GEO. J. 
Taccmą Wash< 

DUKAUCKAS. K. A." 
44 Arch • Wilkes Barre, Pa- j 

D. E. EIMAITIS. 
157 Hcadley St. Naugatock. Conn. j 

F. GILEWSKAS. 
260 Maining A ve Toronto Ont. Conn. 

JONAS GRUZINSKAS. 
Frontenac St. Montreal Canada- Į 

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

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

Canada. 
NIKODIM GENEROKIS. 

366 Broadway So. 3oston, Mass. 
CHAS. J. GRANECKAS. | 

63 Exchange St. Athol, Mass- 
GR UDZINSKI A. 

184 Grand St. Brooklyn. N. Y.' 
GUDINĄS FRANK. 

83 Kendall Ave Detroit. Mich. 
K. GRANICKAS. 

Box 153 Athol, Mass. 
GAVLIS L. 

1834 N. Castle St. Baltimore, M. D. 
M. A. IGNOTAS. ! 

1028 So. 2 W. Philova, Pa. I 
JONAS IDRELA. 

101 Oak St. Lawrence. Macs. 
ANTON JANKAUSKAS. 

65 Hudson Avc. Brooklyn, N. Y. 
LEVVIS JONEI KIS. 

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

15 We»t W. Ihompsonville Conn. 
JONAS JASOSAVICZE 

1048 VVashington St. Norwood. 
Mass- 

BALT JUOZUPAVIČIUS. 
222 Berry St. Brooklyn, N. Y. j 

YNAM AITIS. 
Naugatuck, Conn- 

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

K. JURGELIUNAS. 
233 Broadway So. Bonston, Mass. 

IANUŠKA N. I 
466 Gold St. So. Boston. Mass. 

JANKEVIČIUS. 
64 Church St. Plttston, Pa. 

JŲOZELAITIS. J. C. 
83 So. Leonard St. Wat«rbury, Ccnn. 

JUSIAVICZIUS, JUOZ. 
217 E. Center St. Shenaudoah, Pa. 

T. P. KRIZAUSKAS. 
38 E. Centep St. Shenaudoah, Pa- 

A. KASPERNINAS. 
00 Forbes St., Amstei'dam, N. Y. 

C. KENTRAITIS. 
100 W. Lec-.ord St. Grand Rapids, 

Mich. 
J. KARAZIJA. 

55 Endeeott St. Worcester, Mass. Į 
A. K RYAN AU8KAS. 

2736 E. Vernago St.. Philadelphia, Pa.' 
C. K. KAZEMEKAS. 

7E5 Banks St. Waterbury, Conn. 
C. KENTRAITIS. 

448 Leonard St.. Grand Rapids, Mich. 
AD. KUBILIUS. 

127 E Main "St. Ameterdam, N. Y. 
KAUPAS MARTINAS. 

1116 Mound Ave.. Racine, Wis. I 
KONSTANT M. J. 

188 Main St., Hudeon, Mass. 
M. KUPCIKEVICZIUS. 

445 Stadium St. .. Pitsburgh, Pa. 
J. LUKSYS. 

54 Lafayete St., New Britain, Conn. 
JOHN LOUIS. 

657 So. Baltimore St., Baltimore, I 
M. D- 

J. N. LIUTKAUSKAS. 
Brcoklvn. N. Y. I 

VVALTER A. LESZCZINSK AS. 
215 VValnut St.f Newark, N. J. 

LŲKSHIS P. A. 
314 Wal»ut St., Ne.vvark. N. J. 

D. LEKAVIČIUS. 
Bcx 38 Courtney. Pa- 

MIKOLAS M ASI S.. 
645 FromMey Ave.. Detroit, Mich. 

B. P. MIS2 KINI S. 
C3 Arthur St., Erockton. Mass' 

JOHM M ILK AY. 
Ecx 45 Somersville, Conn, 

PAUL P. MIKALAUSKAS. 
24S W. Fourth St. So. Boston Mass- 

F. MILŠAUSKAS. 
13. Atlantic St. So. Boston, Mass. 

A. M ASEVIČI A. 
114 Ames St. Montello. Mass. 

JOHN J. MC. VEY 
1229 Archer St., Philadelphia, Pa- 

ANT. MALIS. 
1062 Harper Ave., Detroit, Mich. 

P. MIKOLAINIS. 
120 Grand St.. New York, N. Y. 

J. MANDRAVICKAS. 
112 N. Green St.. Balto., M: D: 

KAZ. A. MAKAREVIČIUS. 
255 VVallacc St., New Haven, Conn. 

JUOZAS MILIAUSKAS. 
23 Sheldcn St., Hartford. Conn. 

J. MILLER. 
174 .Blaine W. Va. 

JOS. MAŽEIKA. 
27 Connerton St., New Brltain, Conn. 

JONAS MARTINKAITIS. 
Portage, Pa. 

JULIUS MOTUKAITIS. 
26Wilcox St., Pla ns, Pa 

A. MŲRAŠKA. 
113 Kidston St., S. S! Glazgow, 

Scot. 
MERCAITIS J. 

1530 S. Wett Rockford. III. 
K. M1SZKUS. 

3438 Sowcr City. 
MICKINAITIS.. 

12 06 N. 9tn St.. E: St: Louis, III: 
MATULiS JOS. 

1508 So. 49th Ave., Cicero, III: 
MAKNAUSKAS JOS. 

16 Mansfield Ave., Toronto Out 
Canada. 

O o "T" > r. \/ /s 

w ng g. 

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

1426 So. 48th Ct. Cicero, III 
MITČIULIS A. M. 

4546 So. Paulina Ave.. Chicago, l'l 
SI M MACK. 

155 First St., Elizabeth, N: Y: 
PETER MAZALI9. 

! 413 E. 8th St., Kewane. III: 
A. NORBUTAS. 

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

4564 VVentvvorth Ave. Chicago, III: 
NAVADAUSKAS J. 

Box 166 Lachovana St., Forest City. 
Pa. 

J. J. PAUKŠTIS & CO: 
120-124 Grand St.. Brooklyn, N. Y: 

VLADAS PALŪPIS. 
115 Butlerr Alley Pittatcn. Pa. 

A. PUTIRSKAS. 
139 W. Market St., Scranton, Pa: 

M. PALTANAVIČIUS. 
15 Millbury St.. Worcester, Mass. 

J PHILIPOVICZ. 
609 6th St: Racine. Wis. 

M. K. PETRAUSKAS: 
805Middle St., Kencsha, Wi«. 

J. PETRIKYS. 
Court & Albright Scranton, Pa. 

PETRAUSKAS JOHN. 
3225 So. Auburn Ave., Chicago, III: 

A. PLOCHOSKI. 
87 Grand St.. Brooklyn. N. Y. 

PANAMA PACIFIC NEWS AG- 
Vancouer B. C. Canada* 

THE PUBLIC LIBRARY. 
Bristai ,Conn. 

J. PECHULIS. 
366 Broadway W. So Boston, Mass. 

PETRILA ADOMAS. 
10 Swan St., Amstertfam, N. Y. 

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

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

PALIAVIČIUS M. R. A. 
2 3ox 14 Calinsville, III. 

PETRULIS FELIX. 
20 Knox St.. Lewiston, M e- 

PASILIS D. A. 
28 Ccnnerton St-, New Britain. Conn. 

ČETRAUSKAS J. 
91 Stanford Ave., Detroit. Mich- 

PAUKŠTIS J. 
Box 436, Steger, III. 

PAŠAKARNIS JUCZ. 
1132 Washington Norwood, Mass. 

PUSČIUS J. A. 
1331 S. 2nd St.. Philadelphia, Pa. 

PETER REILLY. 
133 N. 13th St., Philadelphia, Pa: 

A. A. RĖKLAITIS. 
242 VVaine St., Jersey City, N: J: 

A. RAMANAUSKAS. 
09 Leonard St., Grand Rapids, Mich. 

M. RAKAUSKAS. 
1015 Cth St., VVaukegan. III. 

RASIMAS J. A. 
3317 Auburn Ave., Chicago, III. 

RADZIESWSKI ST. 
Box 30; Centralia. Pa. 

RŲLINSKAS J. 
50 Hudson Ave-, Brooklyn, N. Y. 

RUDZINSKY JOS. 
24 Norwood St., Wltchburg. M^sa- 

RUSIACKAS F. A. 
K. SHIDLAUSKA8. 

1323 Chene St., Detroit, Mich. 
V. J. SZLIAKYS, 

38-40 Bowers St-,.. Shcnadoah. Pa. 
FR. J. STASIUKEIES. 

84 Columbus St.^ ..Fcthburg, Mass- 
J. SAUNORAS- 

829 Clifford Avs., Rochester. N. Y: 
E. 8TEEGER & CO. 

49 Murry St.. New York, N. Y. 
S H O E N H O F BK. & CO- 

128 Fremont St., Boston. Mass. 
J. STROPUS. 

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

2120 St. Clair Ave. N: E: Clevcland 
OSiio. 

S. P. SHONUS: 
963 Johlep Ave., Scranton Pa. 

J. SUKELIS. 
712 Park Ave. Kenosha, Wis. 

J. G. ŠANDARGAS: 
821 W. 33rd PI. Chicago, III: 

WlLLIAM SANDARGAS. 
Box 378 Castle Shanon, Pa. 

GEO. ShILLINGS. 
80b N. 8th St., Sprlngfield, III. 

K. P. SIMKONIS. 
K. SAKAS. 

Chicago. III. 
PIJUS ŠATRTAITIS. 

27 Fredcrich St., Ashley Pa. 
C. SHASKUS. 

2301 So. Oakley Ave. Chicago, III. 
STRIKULAS M. 

500 SS Clinton St., Coliavlllc, III 
STANKUS JUOZAS. 

1726 So. Halsted St.. Chicago III. 
STULGINIS V. 

4943 W. 15th St., Cicero, III. 
STEPONAVICZ PL. 

119 S. River St. Batava, III. j 
STANKUS F R. 

808 Middle St., Kenosha Wi&. 
SAVICKAS LONG. 

■mr PhA<4«r Nauu nritaln finnn 

SU R VILLO. f. 
Ave., D. Roche.ster, N. Y: 

oon„ 
SKUJA mik. 

2204 Leech St. Siou\ City pa 
SEREIKA GEO 

'0620 Fdbrock Ave., Ccicago, III. 
SIMANAUSKAS VLAD 

112 H igh St.. Fitchburg, Mass. 
SZLIOKAITIS AND. 

530 Davenport Ave.. Clevelsnd O 
SKAISTIS KAZ. 

-015 N. 1fi st. Springfiled, III. 
CTRI KOLIS JO Z. 

227 Cl:ntcn St.. Binghsmton, N. Y: 
SPURGA J. 

87 Scbylfr Ave.. Keorney N. J. 
SATKEVIČIUS B. T. L.' 

1230 Cherry st. Racine, Wis. 
ANTON SURVILO. 

®ox ^ Hartshovve, Okla 
FRANK SHIUPIS. 

45 Rooicvfflt Ave. Detrpit. Mich. 
PRANAS SKAMAUSKAS, 416 Wickliff Ave., Colinsville, III. 

S. TARTONIS. 
143Ma>n St., Hudson Mass. 

M. J. TANANEVICZ:' 
670 W. I8th St., Chlcaflo, III. 

CHAS. IAMULEVICH. 
B°x 108 Montel© Mass. 

GEO. TACHILAUSKA8.' 
Sprlngfleld, III. 

FISHEVICH S. 
14 Jeresy St.. Ansonia, Conn. 

J. TAMOSIŲNAS. 
į2195 Russell St. Detroit, Mlch. 

U RM ANOVICH J. 
.230 E. Rajpberry Ally. Shenadoah, 

Pa. 
ALEX VATMI6. 

,223 S. Mye Av#. Easton, Pa: 
P. VAITIEKUNA8. 

,1927 W. Main St., Muncic, Ind: 
M: G. VALASKAS. 

349 E: Kensington. Chicago, III. 
F: B. VERSOCKY: 

257 So. 33rd St-, So. Omaha, Neb: 
K. VI LANIsKIS. 

14 Summer St., Lewiston, Me. 
P. VALTERAITIS. 

14321 So. Paulina" St., Chlcago, III. 
J. VARNAGIRIS. 

Pitteton, Pa. 
A: VARAIKEVIČIUS. 

Paterson, N. J. 
WAREIKA P. 

Baler Ave., Charl. Montreal, Canada. 
M. A. VVABAL: 

1700 N. Ashland Ave-, Chirago, llf. 
MISBAR ANT. 

3114 Halsted St., Chicago, III. 
K. Wl LK EVICH. 
WAIDELIS, W. 

112 Grand St., Brooklyn, N. Y- 
WISOCKIS JONAS. 

£478 Gilbcrt Ct. Chicago, III. 
WILCHINSKAS AL. 

£5 La. Fayetl St.. Utleo N Y- 
VALERT K. 

1844 Canalport Ave., Chicago, III. 
VIELCAUSKAS. 

20 Maxwell St., VVorcester, Mass. 
VAITKEVIČIUS LIUD. 

3 Gens. Court Lawrence, Mas*. 
VID2IS KLEMENTAS. 
VAINEIKIS JULIUS. 

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

227 E. Main St., Ncw Brltain, Conri- 
ZICZKUS J. N. 

457 Coli Ave., E. St. Louis. III- 
2VINGILAS JONAS. 

1711 E. Mstheny Ave.. Springfield, III. 
iVINGILAS A. 

P. O. Box 3232 Boston, Ma6s. 
ŽALIS JONAS. 

114 E. 107th S t., Chicago. III. 
ZELVIS VINCAS. 

520 Camvay St., Baltimore, M. D- 
P. ZIVŲIZINAVICE. 

913 33rd St., Chicago, III. 
ŽEBRAUSKAS J. 

112 N. Green St.. Baltimore, M. D: 
žcLNIS ANT. 

3240 So. Morgan St.. Chicago, III- 
ŽEMAITIS. 

227 Bank St.. aterbury Conn. 
P. ZAVECKAS. 

Pittsburg, Pa. 
VVLADAS ŽVINIKEVICIUS. 

Box 181 Penn. Station, Pa. 
ZAPĖNAS S. L. 

28 Washington St-. Nasha N. H: 
ZUTIS CHAS. 

1317 Central Ave-, Sheboigan, Wi6. 
ZLIMAITIS P. 

675 Lincoln Hazzleten, Pa- 
ZIMNICKAS ANT. 

577 Hudson Ave., Rochester, N. Y. 
ZABLECKIS JONAS. 

C37 W. 34th PI.. Chicago, III. 
ZABLITSKY PETER J. 

7 Lincoln St., Brighton, Mass- 
JOHN ZEM AITAUCKAS. 

307 W. 30 St.. New York, N. Y: 
JONAS SZLIKAS. 

59 Hudson Ave., Brooklyn. N. Y. 
ST: MOCKUS. 

194 Athens St., Sof Brston, Mass- 
ANTANAS KALVAIČĖ. 

4 So. Athol Rd., Athol, Mass: 
JOHN A. KATKUS. 

2204 Forbes St.. Pittsburg, Pa- 
MARTINAS J. VALINČIUS. 

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

A: J. POVILAI K A. 
804 Bane St-. W«terbury. Conn. 

JOSEPH M. BUDRAKA- 
2510 Correctionuffe Rd. Sioux City. 

JONAS KLIUČINSKAS. 
220 W. Markct St>, Scrsnton, Pa: 

JUOZAPAS B. AGLINSKAS. 
2310 W. 22nc! PI-, Chicage, III: 

ANTANAS KALVAITIS. 
1301 E 55th St., Cleveland, Ohlo. 

ANTANAS KULBICKAS. 
7602 Aberden Avc., Cleveland, Ohlo. 

A. RŲKAS. 
2544 E. York-St-, Philadelphin, Pa: 

L. SAVICKAS. 
105 Bhodcs New Britain, Conn. 

STASYS. TATRUNAS. 
13 Mason St., Hudson, Mass. 

J. BRAKNIS. 
577 Hudson Avc., Rochcster, N. Y. 

J: A: BAUKUS. 
235 N. VVIsconsin St., Racine, Wis. 

J. KATKAUSKAS. 
2536 St., Clair Ave-, Cleveland, Ohio. 

M. M. PLJPIS. 
5 Thorras Pam, So. Bostcn, Mase- 
597 17 Ct. St: VV. Lynn, Mase- 

PF.TER PETRAITIS. 
133Jcc»ph Ave-, Rochecter, N. Y. 

VINCAS RUKJTALIS. 
4451 So. Wnshtenaw Ave., 

Chicngo, III. 
JONAS ŽILINSKAS. 

211C Lakesid^, Cleveland. Ohlo 
JUOZAS KAZLAUSKAS. 

6 Pinke St-, Shlrlcy, Mass 
ALENC VYTURI3T. 

223 So. Mciplc St.. Eajton Pa 
J. DANIELIUS. 

1010 Church St-, Eastcn, pa 
V. STULPINES. 

921 W. c3rd PI. Chicago llf 
lrR. STANKUS. 

957 Jcnna St-. Kenosha Wi« 
J. M. LEONAS. 

34 Rem8en PI-, Maspetb L 
L. N. N. y- 

KVIETKAUSKAS. 



VIETOSIMOS, 
H?" 

Sudegė. Maža mergaitė Flo- 

rence Merritt, 3 metų amžiaus, 
be-iibovydama su braižukais, už- 

degė .savo sijoną. Motina dirb- 

dama kitame kambaryje, išgirdo 
mergaitės .klykimą ir tuojaus l>ė- 

go žiūrėti, kas yra; atbėgus rado 

mergaitės drabužius deg'ančtus, 
ką pamačius tuojau* apmetė dra- 

bužiais ir luotui save labai apsi- 
degino. Mergaitė numirė nuo ap-. 

turėtų žaizdų. 

Mirimų skaitlius sumažėjo. Clii- 

cjigoje pereitą savaitę mirė 0j5 

žmonės sulyginus su skaitliam 

700. savaitėj pric^ tai. Tą pačią 
savaitę pereitais metais mirė 7X3. 
Skarlatinos susirgimai taipgi su- 

mažėjo. Susirgimų pereitą savai- 

te; buvo 74, o savaite prieš tai 
100. Pernai tą pačią savaitę bu- 
v» 268. Difterijos padėjimas 
taipgi daug geresnis. 

Pneumonijos (plaučiu uždegi- 
mu) susirgimai padidėjo, bet su- 

lyginus su tuo pačiu laiku praei- 
tu mettj jie yra daug /ėmiaus už 

pernykščius, kada buvo 222. Pe- 

reitą savaitę- buvo 153 susirgimai. 

SLA. 36-tos kp. susirinkimas. 
Nedėlioje, sausiu (Jan.) 6 d 
1018 m. Mildos svet.. 3142 S. 
1'alsted St., atsibus >u~ i rinkimas 
S. L. A. 36-tos kuopos. Visi na- 

riai privalėtų atsilankyti. Taipgi 
norintieji įsirašyti gali gauti in- 

formacijų. 

Pienas po 8c. kvorta. Sulyg j 
plianų žydų įstaigos Chicago Ile-į 
brevv Lnstitute, 1258 Taylor st.,i 
manoma pardavinėti įpieną po 8c. 

kvortą. Tikimasi turėti visiką už- 

baigtą i apie dvi savaites laiko. 

Dinamitas mokyklos anglyse. 
Inžinierius Charles Lavvson, 

Gage Park Pivbic School, prie 
55-tos ir So. Ma,plevvood gat. ra- 

do šmotą dinamito anglyse. 
Reikalas tuoj aus pavestas slap- 

tos policijos ratikosna. ipo .priežiū- 
ra Hin-tojv G. Olabąugh. 

Nori pakelti kainą. Chicagos 
viršutinių geležinkelių (elevato- 
rių) kompanijos mano kreiptis 
į valstijos komisiją su prašymu 
leisti pakelti kainas pasažieriams 
ir kad butų jiems leistina vežti 
mažus siuntinius. 

"Birutės'' vakaras- Pereita Xe- 

(lčlclienį, gruodžio 30 d. 1917 m., 
atsibuvo "Birutės" vakaras. Su- 
lošta veikalas "Sugrįžo." Loši- 
r. as pavyko gerai. Dainos ne vi- 
sos išėjo gerai. Ad. Micevičia 

(jono Dičkaus rolėje) savo rolę 
atliko gerai. R: Klaidonio (Rati- 
lo, DiČkaus sunaus rolėje) kalba 

įpritiiko rolei, bet ištisai visą vei- 

kalą veikimas perdaug vienodas. 
B Digris (Kristupo Juodžio ro- 

lėj) savo rolę atlošė puikiai, ypa- 
t'ngai paskutiniam veiksme. J. Va- 
rašienė (Kristupo sesuo) savo ro- 

lę taipgi gerai atlošė. Jonas Ku- 
'lis (ŠJiugurio, kaimieičio rolėj) 
1 iskį perdaug jaunas nusidavė. A. 
Kvedaras (Bakučio rolėj) ir S. 
Kvietk'a (kuniįfo rolėj) taipgi sa- 

vo roles gana gerai atliko T. B■ 

Telefonas ARMITĄGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užmsenčjusi^s 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN A V B, 

CH1CAOO, 1LL. 

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šcim>r.os gcriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 
bk Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
k branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
1 d'de,» 
m Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą ssnai išbandytą 
m gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbmgumo. Nesi- * 

duokite *j»ąaut sukHistuotais vaistais, parduodamais 9 už. pigesnę dienią. 
jtf Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
S pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
o! butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
Oi „LOXOL," o ta'pgi mušu pavardė. ***■ * 

jw Tikrasis PAIN-EXPELLĖRIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 

_ 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iame yra gyduolių lvigubai daugiau, negu už 35 centus. 

F. AD. R1CHTER & CO. 
r" 4 -ntir. .t*. .< r*«. 1 •_ 

Saugesnio 
Banko Nera 
už Lietuvių ValstiJlnJ Bankj— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijoo valdžios supervl- 
zija ir po nuolatine užiiura 15 
Direktorių ir penkių gabių lr 
l&tikimų Banko Valdininkų. 

Kapitalas ir Perviršis 

$225,000.00 
lludijn jog bankai yra sutver- 
tas ant tvirtų finansinių pama- 
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolaidi iymiai auga. 
Siame banke ^uusi savo pini- 
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko; 
Ketvergo ir Subatoa vakarais 
iki 8:30 vai. vakare; o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų. 

UNIVERSAL 
STATĘ BANK 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33čios CHICACJO 

Sesute: jeigu jųs pa- 
geidaujate kad jųs vy- 
t&b arba kita jums 
brangi ypata kurtį ant 
visados nustotų gir- 
tuokliavus; nelauk kol 
tas bus pervčlšim- 
tus sesučių aš palink- 

sminau iv Jus galiu į įdaryti linksma. 
Pasinaudok iš mano patarimo. Rą- 
žyk šiandien; kol patarimas sutei- 
kiamas dykai; lndėk krasaženklių 
atsakymui. Adresuok: 

Mrs. L. Plasecka 

Universal Sale House Dept. 242 
205 East 14th 8t. New York City. 

T*!. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 80. Haiatcd St, ChFcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiku 
Ir vyrų. Speciališk&i gydo l'jnpančiaą, 
nlsiaenėjuslas lr paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

REIKALAUJAME 
vyrų, mor.erų ir vaikij barz- 
daskutystės mokytis. šitas 

yra labai pareikalaujamas net ir !**»• 
riumcflėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARTER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsoirg, i 

DR. O. C. H EI N E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kanip. 31 Ir So.■ jjilstsdSt. 
(Sy*enmas »iri Apliekos). ČHICA80. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą lea* vakaru. 

Su ba tom i ir nedėliomi 2 vai. po piettj. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokūojantt ir karės mokestis 
Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

10S W. Monroc St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph S598 

Gvv: 3112 Halsted Si. arti 31 St. 
Phone Y ar d s 2390 C1ICAG0, ILL 

I 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama; Rugllikos ir lietuviš- 

ka kal^n, aritmetikos, knygvedy- 
hVAs stenografuos, typewritiug, 
pTlirklybo* tolBly. Suv. Valst. istorl- 
jcp. abelnoB istorijos, geografijos 
p&lltiklnfts ekonomijos, piliety st^a 
dailiara&ystfia. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 6 po piety.: vak. nuo 7:30 iki 
9i8« 
3106 So: Halsted St:; Cliicago; UI: 

Dr. K. Dranoells 
Dentistas 

3261 S«. Halated Street 
Ph«M Dr«v«r IOIS 

I Chicago 

BinrSOFERIU. 
yra gauti sau tinkamu vie- 

1%. lliekuottei Ikebuvo toka dide- 
lio Šoferių H-etj&Ilavlmaa Italp da- 
bar. Mes diioalme užHičmim4 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokiai ie pasi- 
naudojamo "TfiinVidln6mt& riatemo- 
mis—nuos etine pažiniom? ir prak- 
tika vašlntiJJDa, automobiliais vi- 
aokii; rusių.' Prityrę mašinintal 
pamokit* lanaiBlį ir BUtoika MiRu- 
u'us putaiifuaa if nurodymui. Mu- 
■U mokyklai uetruksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname timiatal kad tuojaua 
gausi leialra*. Dieniniai lr vaka- 
rinial kursai. Visas kur«as $25.00. 
Jederal Asa'n ol A uūo Englneera, 
1214-16 Jackum fflrč. fine.) 

SKELBKITĖS "LETUVOJE." 

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

K Sv. v-ŠS *i| AK JI ENOS" 
kurios paduot!? vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užsiprenumeruok "Naujienas" šiandie, ir'turėsi žinias 

apie karę 
apie taikos judėjimą 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
apie Amerikos lietuvių jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tai DARBININKŲ laikraštis—Jųsų laik- 
raštis, nes jas leidžia bendrovė, susidedanti iš 800 
suvirš darbininku, tokių, kaip ir Jus, ir jos aiškina ir 
gina darbininkų klesos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" matę, tai prisiųskite 
mums atvirutę šiandie, o gausite vieną numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose (išskiriant Chicagą), pačtu: 
Metams $3. Pusei metų $3. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams $7; pusei metų $4. 
Visur kitur užsieniuose: metams $8; pusei metų $5. 

Pinigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojant. 

/^Sįt "N A U JIE N O S" 
®8'8tc<* Ghicago, 111. 

D-re Maria DowiattrSass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 
Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood flat. 

Phone Cana! 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

NedSIloms 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

RazideocIJa 

5208 W. Harnison Strsei 
«y o 

Tel Austin ?37 

Valandos: 

Tikta: iki 9:00 kiekvieną ryta 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankcriai, bet mę? gvaruntuojame Tamstai suCė- dymį 50% ant Tamsto*: pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams fr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kot.ua nuo $30.00 iki $50.00 uį pusę kainos. Truputėli ne&lotus luo $26.00 iki $60.00 arii orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po $5.00 ir branginu. 
Nauja9 ir truputei} dėvėtas kelines ,nuo $1.00*ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50*. Skrynios ir valyzai. 

S. G O k D O N 1415 tOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
^toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedg'dieniais—iki 0 vai; vakare. 

NEDĖLIOMIS 
* V 

Ne bus Laidojama 
Iš priežasties dabartinės karės, męs esame priversti ga- 

lutinai panaikinti laidojimą nedėldieniais. Beveik kiekvieno- 
je artimoje apieliokėje negalima gauti del laidotuvių auto- 
mobiliŲ, tuomet reikia .šaukties iš tolinus, pasekmės tokio 
atsitikimo yra aikvojimas, kuro, laiko ir pajiegos. Dalis mū- 
sų geriausių šoferių ,ir mechanikų dabar tarnauja kariuome- 
nėje, ir tas dideliai nusilpnina Motor Livery Kompanijas. 

Tas reiškia, kad musų šoferiai dabar verčiami (vra dirbti 
septvnes dienas Savaitėje ir del apsidirbiino, v^flciami yra 
padaryti tris keliones į dieni}, dideliai gadiiHllumiN saugumą 
publikos, pakeleivių ir nuisų karų. ^ 

Nuo Sausio 1-mos dienos 1!)18 metų ir paskiausfejC.hicagos 
Motor Livefymen' Assoeiacija neduos lavonv&ainiHį ir kito- 
kių automobilių, laidojimui .nedėldieniais (išskyrus limpamų 
ligų ir išsiuntimo atsitikimus), kad inusų darbininkai galėtų 
,turėti dieną atsilsiui ir pasilinksminimui. j 

šisai inusų žygis sutiko pritarimą dvasiški jos, kapinių 
savininkų ir kitų organizacijų. yt jį 

Dabar mes prašome prisidėti visos publikoj kadangi 
mes iš širdies rūpinamės josios pačios saugunui, ir musų dar- 
bininkų gerbuviu. ;,a o 

ši permaina nepaliečia musų darbininkų i^mokestios, o 
tiktai sutrumpina jų darbo valandas. t; 

CHICAGO UNDERTAKERS ASSOCIATION 
P. J. CUMMINGS, Prezidentas 

JOS. A. GAVIN, Raštininkas. ; 
CHICAGO MOTOR LIVERYMEN'S ASS'N 

F. M. JOHNŠ, Prezidentas 
N. C. HARTING, Raštininkas. 

ofltaTtfc Canu t14 Naa|Ti!. Cinai2:i» 
U\. >-• r o ntil Sin t 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

■-ir.... ... 

Chirurgas 
Gyvenimai: 

731 W. 18th St., natoll Halsted St. 
OIImi: 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 

JOSEPB A. AMBROSIBS 
lietuvi:; advokatas 

Veda vlsakiaj visuose telsinuos- 
—————— CJflsti: 

69 VV. WasGi:ifton Street 
>••■1 Iel,aatiiiai;9 

3-14 So. Halsisd S t., T !. YirJ# 7171 
CHICAOO, ILL, 

Progresyvi Lietuvių tytia':a 
Puikus išpildymas receptu utira pir- 
irų viet.7. didžiausios pastar.gts var- 

tojamos išpildyr.iui receptu teisingu. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptiekDje randasi dideli san 
krova visokių lietuvišku žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIU8 

3201 S. Halsted Street Chicap, V.\ 
Telephone Drover 1448 

'LIETUVOS" KALENDORIAI 
BUS PASIŲSTI UŽSIMOKĖ- 

JUSIEMS PERSIUNTIMO 

KASTUS—še. STAMPOMS. 

In mus u 
i 

Skaitytojus 
Kurie dar neturite aDys kos "Vėliavos 

Akyvatzdoje", Ui pasiskubinkite užsisa- 

kyti. Apysaka yra žti £eidi ir užimanti 

pasiskaitymui. Pasiskubinkite su užsa- 

kymais, nes vėliaus gali pritrukti. 

"LIETUVA" 
814 33rd ST„ CHICAGO, 1LL. ^ 

U. S, Protection Reiškia Smagumą 
ir Pinigus Jums. 

"U. S. Protection" yra tuo didesniu smagumu, tuo ilgesniu dė- 
vėjimu, tuo užganėdinamu ir s'i'»v.pymu, kuriuos 

Jųs gaunate ne Šiodami. 

k U.S. Guminius Apavalus 
Kiekvienas lauke dirbantis vyras ras guminius 

apavalus, pritaikintus jo reikalams. Kiekviena 
pora padaryta sunkiam, ilgam dėvėjimui. Ir 
"U. S. žymė," pArklybos ienklas didžiausio® 
pasaulyje guminių apavalų. dirbtuvės, yra 

uždėtas ant kiekvienos poros. Tai yra 
apsaugojimas ir Jusų parankumas. 

Parsiduoda visur, Jusų kraotuvnin 
kas turi tai, ko Jųs reikalaujate 

arba jisai gali Jums gauti. 

United States 
Rubber 

Company A 
V New M k York M 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE GHJGAGOJE. 
Užlaikome laikrodžius 
ir laikrodėlius; auksi- 
nius žiedus; žliubinlus 
Ir deimantinius; muzi- 
kas; gramofonus su 

lietuviškais rekordais; 
koncertinas; ant kurių 
gai groti ir nemokan- 

tjs viBokiue šokius; armonikas rualSka^r prūsines; impor- tuotas ir taip jau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi 
vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženki lius dėl Draugysčių. Taipgi taiso- 
ae laikrodžius; laikrodėlius; visokius muzikališkus instru- 
mentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų 
kainos ant visko žemesnės; negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos orderius gal'te siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAW5K», 
4012 So. Ashland Avenue CHICAGO, (LL. 

TELEPHON.ę DROVER 7309 
lr»o *«V "A fo 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Šero kaina 10 dolerių! Vienai" ypatai par- 
= duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 
išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas vra laikraščiuose rublių kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

c informacijų šiuo adresų: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

B. K. Balutis 
t Mttorney at Law i 

-—[Lietuvis Advokatas —- 

VsH.a visas bylas teismuose ir daro visus 
legališkus dokumentus. 

814 W. 33rd Street, Chicago, III. 
("Lietuvos" Namuose) 

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ĮSTEIGTAS AMERlKOJH 1886 METAIS 

v 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių Išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $$00, $600 
ir $1.000. Moka ligoje palalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su iliur- 
Jp truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiu*> adresu;' 

A. B. STRIMAITIS 
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Mokykis Francuzų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
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 ataeis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dinga užairaiyti "Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. 

3AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, M orcester, Mass. 

LIETUVI! 
■ — 

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, O TU ClA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jlers p« CentrnlĮ Komitetą, kurti greičiausiai pasiunčia piningu! 
| Lieto;, Ir Įsirašyk j nuolatinių Lietines Šelpė) j skaltiĮ. 

Iškirpk Šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su savo A uka 

j Komitetą šiuo adresu: 

THE LIT H U A N1A N CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New York City : : : : : : 

Siunčiu $ aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rės, Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centralį Komitetą po £_ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje. 

Paraias 

Adresas 

Užsirašyk sau ar aavo pažįstamiems didžiausią savaitraitj 

"VIENYBĘ LIETUVNiNKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet*" privalo skaityti kiekvienai lietuvis Ir lietuvaitė. 
,,Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse .3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE! LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRANP ST., BROOKLY.<l, N. Y. 

Tarptautine Biblijos Tyrinėtoju Draugija 
Mildos Svetaineje, 3138-42 So. Halsted St. 

Ateinančio Ncdėldienio. Sausio January 6, 191S 

Tema: "Sugriovimas Babilionijos" 
Pradžia lirą arba 7:39 vai. Kviečiami V'si In a ga Dykai Hėra Ko'ekios 

ws.s. 
WAR SAVINOS STAMPS 

ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums ju reikės po Karei! 

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

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdemi Suvienytų Valstijų Thrift SfSmp 

Jusų pačtorlus, bankieriu5, arba laikraštis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Pricd< rmfi! Tuomi Sueedysite 
Gyvastis! Tuomi Laimes -sia Marei i 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbe° 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkčse yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves Šerui. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

_ 
>i "P1 ■■ ITPl savo «kahy tojams Juoda labai daug naudingu raStų fį | b 8 B I ̂  ap'te žmoniv sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juokv, fl B Ik! I b V e'''v> paveik sl v.Y Turi savo korespondentus visoje 

""Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 
cijej, Anglijoj ir kt. "Ateities'' kaina metams J2.00. pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri «iunčiame dovanai.' 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston, ,Mass. 

S1.75 orRankų Darbo 
(pl. L 3 Kepuraites 

MOTERIMS IR MERGINOMS 
: 

Kcp\irąjtės ,yrą puikiai padarytos, ranku darbo, ir gau- \ 
narnos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, geltonos žals- \ 
vos ir t. t. Jos tinka visuomet, o ypatingai Kalėdoms, kaipo \ 
dovana. V i 

Dviejų rųšių: už $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal-§ 
vos norite. 

Siiiskite money orderį, arba pinigus sekančiu adresu: Į 
L1THUAN1AN CĄP CO., (Not Inc.&- 

3340 Emerald Ave., Chicago, 111 i 

Iš Atiglų Laikr&šiių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jįl 

EMOKYKLA 
! Jei nori eroitai ir pasekmingai išmokti Angli- ikai kalbeli, skaityti ir rairt* tai lankyk mošų mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama;- 
l ietuvių kalbos S.V.Istorijos ^jiSkų Rašymo 
Lrrkų " S.V.Valdyoes Prieky bos Teisių ūtynų " S.V.PiHetybGs Grimatlkoa 
Aritmetikos Geografijos ketorikos, ir U. 
Ir ORAMMAR ir HIGH SCROOL Kursų. Gyvc- 
aanciua toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago 111. 

| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

4% Didžiausia ir naudingiausiB 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliški} ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiekr 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.r>0. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dyktti. 
„DIRVA" 

3IM ST. CLAlR AVE ClEIILAIO 0H!0 

Te!. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
General is 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23rd SL 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS BTJTT1JAS. S911U8U 

TU. OriTsr 71/1 Aptltkii TU. Orgvir 1443 
1213 So. Hatstal St„ Cklcui 

GYVENIMO MOKYKLA. 
Pagarsėjęs rašytojas sako, kad 

gyvenimas yra mokykla; faktai 
yra mokytojais, o .prityrimai yra 
lekcijos. Jeigu jums 'kenkia vi- 
duriu betvarkė, j ieškokite sutver- 

tų faktų ir prityrimų jirsų san- 

draugųJkentėtojų. P-as John 
Josefi-lc, Lehigli, Io\vq, rašo mums 

gruodžio 12 d. 1917: "Visi ken- 
čianti nuo vidurių betvarkės, ar 

menoro valgyti privalo naudoti 
Tr i nerio Amerikonišką Kartaus 
Vyno klixirą. Aš turėjau sikaus- 
mus viduriuose po kiekvienam 
valgiui, bet viena bonlka Trinc- 
rio Kartaus Vyno Elixiro 'pra- 
šalino maoo skausmus, mano 'no- 

ras valgyti siuigrįžo, Aš esu pil- 
noj sveikatoj ir galiu vėl dirbti". 
Paimkite šią lekciją širdin ir vi- 
suomet turėkite Trį'nerio .gyduo- 
les savo namuose. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Trinerio Linimentas 
yra gyduolė tokio pat pasitikėji- 
no reumatizmui, -neuralgijai, strė- 

nų gėlimui, niksterėjimanvs, iš- 

sisukimams, tinimams, ir 1.1. 
Kaina 35c. ir 65c. aptiekose, per 
kras.-j 45 ir 75c., Joseph Triner 
oompany, Išdirbėjai-Chemikai, 
1333-1343 S$. Ashland A ve., Chi- 
:ago, 111. 

JlįAi'uETUvfe 

^2^///////////^ 

Kiekvienas žmogus, atvykęs į šią šalį. jaučia tą didžiausi tru- 

kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš- 
tantis daugiau apšvietos, kiekviei.uS norintis pagerinti savo me- 

džiagini stovi geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 
vimu, kiekvienas einantis į biznį. — žodžiu tariant, kiekvienas t 

Šią šalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaistenį rytoju, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 

didelę, beveik 1.300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 
ja $7.00. Tai, sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai pigu. 
Galima žodyną įgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 
nuos $6.00: 

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės šiucm antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO LL, 

"Lietuvos" Kalendorius 1918 
metams tuoj aus bus gatavas. 
Norintieji Kalendorių malo- 
nėkite prisiųsti už 5 stempą. 

"LIETUVA" 
814 W. 33RD STREET CHICAOO, 1LL. 

AR ŽINAI 
Kad Laikraštį "LIETUVĄ" leidžia Bendrovė Lithuanian Publishing Co. Ši bendrovė spausdina visokius rastus, knygas, konstitucijas, plaka- tus ir tt. ai bendrovė inkorporuota lilinois Valstijoj ant $20.000. Ši bendrovė yra prižiūrima 5 direk^rių: Dr. K. Draugelis, K. Kasputis, J. P. Pajauskas, J. J. Bačiunas ir A. o. Bačiunas. s>i bendrovė jd a bar turi 
virš 35 narių. Bendrovė stengsis turėti kucdaugiausiai narių. Ši bendrovė kviečia Tamstą tapti nariu nuperiant nors vieną šėrą. Šerai po $10.00. 
Daugiau žinių gaukite pas bendrovės narius, Direktorius arba pas 

Lithuanian Publishing Co. 
814 W. 33rd STREET CH1CAGO, ILL. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

