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Sako, Lietuviams 
Patiktu Vokietija. 
Streikai Vokietijoj—Revoliucija Fin- 

landijoj.—Bolševikai susikirto 
su Rumunija. 

Japonija grąsina Rusijai.— Bolševi- 
kai grąstna žmonėms terroru. 

Švedija gal gelbės Finlandijai prieš Bolševikus. 

True trans!ation fil.^1 wi:h ihe poMmaster 
*t < Iti'-.mo, III., on JOth day ot Januarjr, 
5918, ai rcmurcd by tlie act Ootober 6, 
1017. 

MANO, KAD LIETUVIAMS 
PATIKS VOKIETIJA. 

Amsterdam. saiusio 27 d. — 

Vokietijos užrirbežio' rcikaltj mi- j 
misteris, Dr. von Kuehlman, lai- 

kė antrą prakalbą vyriausiam 
reichstago | vokiško parlamentoj | 
komitetui pereitą subatą, atsa- 

kydamas reichstago (kalbėtojams, 
kurie kalbėjo po jo firmos pra- 
kalbos, laikytos. reichstage pėt- 
nyčioj, ka.^lirk taikos derybų 
Lietuvių Išrastoj. 

Tarp kit-ko, jis išreiškė .pasi- 
tikėjimą, kad "Didžios, laisvos 

VcJkiškos viešpatijos" padėjimas 
"patiktu rubežinėms tautoms" ir į 

apart to, jis stipriai užrėžė bol- 

ševiku politikai, kuri, priešingai 
jų įkalboms, vra pala.koma su 

jie gos pagelba. 
Dr. von Kuehlman toliaus taip 

kalbėjo: 
"Aš karštai <svei!kir.u prane- 

šimą Dr. David (socialistų ly- 
derio reichstage) apie tai, kad 

reprezentatyvia Lietuvos ktinas 

tikrai tapo sutvertas ir kad Lie- 

tuvių tautos atstovai nuo vi^iį 
kliasn gali kovoti lirtkiti įkimiji- 
mo galimybių. 

[Ką l>r. David ti'krai kalbėjo 
apie Lietuvą, iki šiolei iš telegra- 
mų to nematyti; iš Dr. Kuelilma- 

no žodžių galima butų suprasti, 
kad l>r. David skaito vokiečių 
įsteigtą Vilniuj'* Lietuvių Tary- 
bą flcai-po "tikrai reprezentatyvi 
Lietuvos kuną". Paskutinis saki- 

nys apie "galimybes" parodo, kad 

jeigu lietuvių tautos atstovai ko- 

voja už įkūnijimą gerai žinomų 
lietuviams siekių — t. y. Lietu- 

vos neprignlmybės, — tai visgi 
tie siekiai, (kiek tas vokiečius pa- 

lyti, yra tilxtai "galimybė", kuri, 

anot Dr. Kuehlmano, gali pasi- 
baigti tuorni, jog Lietai va gali 
jsimyilėti j "didžią, laisvą Vokie- 

tijos viešpatiją," ir gali būti pa- 
galios prie jos "pritraukta"; ir 

kad tas atsiektų, tai Dr. Kuehl- 
man prižada, kad V<&ictijos po- 
litika niekuomet nepanaudos 
"smulkaus policijinio spaudimo/' 
nes a tas galų gale privestų tik 

prie priešingų pasekmių, t. y. 

neprivestų prie susivienijimo Lie- 
iivvos su Vokietija]. 

Teliaus I)r. von Kuchlman 

šiaip kalbėjo: 
"Buvo patarta [reichstage], 

kad męs palauktume iki karės 
gaVfl pirm negu išplėtoti kitus 

reprezentatyvius kurni-s. Mes 
veiVame aptariamoj šalyj f t. y. 
Lietuvoj | prie sunkių išlygų. 
Karė dar vis tebesitęsia. Jeigu 
atsieksime tc'fros su Rusija, tai 
m</3 padarykime kas bus galima 
sąryšyje su kariškais reikalavi- 
irtriš, idant minėtus reprezenta- 
tyvius, kenus išplėtoti (Čia ma- 

toriai, Icaloaima apie davimą at- 

stovystės Lietuvoje lenkams, žy- 
dams, baltgu*lžiams ir t.t.]. | 

Vokiečiu nuomonė apie 
Bolševikus. 

"Herr Trockis — tęsė tolians 
von Kuehlman, — vlu syk už- 

reiškė, kad mūsų valdžia neturi 
kitokios paramos, kaip tik jie- 
ga. Ret ir bolševikai prisilaikė sa- 

ve tik su brutališka jiega; jų ar- 

gumentai yra kanaiolės ir 'kuika- 
svaidžiai. Skirtumai nuomonė- 
se yra prašalinami (nusikratymu 
ntio sa\o priešų radikališkų ir 

užganėdinančiu bodu. Bolševi- 
kai sako gražius pamoksi 11 s, bet 
praktikuoja 'kitaip. 

"Jie iškilmingai pripažino Fin* 
iandijos respubliką. Jie niekados 
neužginčijo, kad toji respublika 
neturėtų teisės priimti diploma- 
tiškų atstovų, o vienok kuomet 
priėjo prie siuntimo tena: atsto- 

vų, tai jie darė didžiausias sunke- 
nybes. Kuomet męs gausime ži- 
nių iš l'inliandijos, tai męs su- 

žinosime, kad [bolševikų] saldo- 
tija praktikuoja tenai didesnę ti- 

raniją negu kad buvo caro lai- 
kuose. 

" Aš galiu nurodyti Į bouševi»ku 
pasielgimą su legali šku Steigia- 
muoju Susirinkimu [tautos atsto- 

vų susirinkimu], kuris buvo ap- 
•sike'lhtas su tokia p o m p r Svar- 
biausia šiame atsitikime faktas 
'Ijiivo tas, kad du skraiduoliai at- 

sistojo prieš Tauridos palocių 
[kur (buvo susirinkę žmonių iš- 
rinkti atstovai] ir nustatė savo 

kanuoies i paUnriaus langus. Ka- 
dangi Šitas argumentas nebuvo 
užtdk'tinai (pasekmingas, tai dele- 
gatus tiesiog išvijo iŠ susirinkimo 
durtuvais." 

Apie Lietuvą. 
Toliaus turėdamas omenyje 

Lietuvą, Dr. vofn Kuelvlman taip 
kalbėjo: 

Ką grafas Czernin [Austrijos 
užrubežio yra ministeris] kalbėjo 

; al»ie Lenkiją, ta patį męs 
Įgalime pasakyti apie kitas 
parubežio tautas, kurios mū- 

sų svarstymo tikslu. Mes turi- 
me lygiai tokį pat pasitikėjimą 
didžios, laisvos Vaikiškos vieš- 
patijos .pritraukimo jiegoje šioms 
tautoms ir Vokietijos politika nie- 
kados nesif riebs smulkių .polici- 
jos priemonių, arlba panašių me- 

todų, kurie, ilgam laikui bėgant, 
turėtų tik priešingas pasekmes". 

True translation filed with the postmaster at Chicaffo, III., on 30th day of January, 1918. a» iequircd by thc act of Octobcr 6, 1917. 

STREIKAS BERLINE. 

I Amsterdam, sausio 30 d. — 

; Žinios i^ Vokietijos nuro lo, kad 
Beri i ne oradėjo plėtotis generalis 
streikas. Apie 90,000 darbininkų, 
sakoma, nestojo darban. Vokie- 1 

tijos valdžia nusprendė suareštuo- 
ti šešis į.eprigtilmingų socialistų 

1 lyderius, jų tarpe tris narius re- 

dakcijos laikraščio Veiks Z e i- 

,ujig Leipcige. 

irue tianslation filfd wit1i thr fmMmtster 
hirago, III., on JOth day of Jaiiuary, 

917* 
*S rr1''"rei' '•y #ot °' Octobcr 6, 

FINLIANDIJOJ REVOLIU- 

% CIJA 
Stockholmas, sausio -28 d. — 

Rytinėse Finliandijos provincijo- 
se prasidėjo revoliucija, kaip apie 
tai praneša žinios, ateinančios iš 

Ilaparanda. "Raudonoji gvardija" 
(bolševiku apginkluota minia] už- 
čmė geležinkelio -stoti lTclsing- 
forse, visi svetimų šalių konsu- 
lai apleido sostinę ir aplink \ i- 

borgą smarki kova atsitiko. 
"Raudonai gvardijai" prigelbsti 

rusų kareiviai ir jienvs ateina 

dar daugiau pagelbos iš Petro- 

grado. 
Finų rninisteris Petrr ^rade 

protestavo Darbininkų ir Karei- 

vių delegatams prieš toki įkiši-1 
mąsi j Finliandijos reikalus [nes 
Finliandija ir pačių bolševikų 
tapo pripažinta kaipo neprigul- 
111 inga viešpatija]. Jis gavo at- 

sakymu, kad cs^ '"Rusijos val- 

džia, il+ikima savo principams, 
skaito savo pareigą pr remti pro- 

letariatą fcrvoje su Finliandijos 
buržuazija". Toliaus bolševikų 
komisijonieriai pranešė, kad rau- 

doniemsiems tapo pasiųsta pa- 
gelba ir kad jiems dar daugiaus 
kariumemčs l>us pasiųsta. 

Ilelsingforso viršininkai nieko 

negali padaryti, nes miestas ran- 

dasi po kanuolėmis nuo rusiškų 
kariškų laivų, kurie -randasi bol- 

ševikų rankose. 

Laivyno tkomandierius pereitą 
sufbatą pasikvietė miesto valdžią 
ir socialistų lyderius pas save 

ant laivo ir pareikalavo, kad val- 

džia tuojaus paleistų "baltą gvar- 

diją" Įginkluoti civilistai, palai- 
kantieji tvarką] Jis grasino su- 

lyginti miestą su žeme, jeigu jo 
'prisakymas nebūtų išpildytas. 

Miesto majoras atsakė, kad ši- 
tokio pasakymo miesto valdžia 

negali išpildyti. 
JTelsingforso bolševikų orga- 

nas I z vesti j a pats pripažįs- 
ta, kad "raudonoji gvardija" nu- 

| truko 'nuo pažabojimo ir kad pa- 

tįs tos "gvardijos" steigėjai jau 
neb^ali jos suvaldyti, nei su- 

kontroliuoti. Šisai laikraštis 

praneša, kad įvairiose vietose ta 

raudonoji fkariumenė pradėjo, 
plėšimus ir ųžmušystes. Anot 

šito bolševikų organo, anarchija 
'pradėjo viešpatauti. 

Finliamdijos valdžia visoms 

viešpatijoms, kurios pripažino 
Finliandijos neprigulmybę, pa- 
siuntė protestą -prie tokį kišimą- 
si Rusijos į Finliandijos reika- 
lus. 

True iranslation filcd with thc postmabter 
at Chicago, 111., on 30th day of January, 
1018, as required by tlie act of October 6, 
1917. 

MŪŠIAI TARP RUMUNŲ 
IR BOLŠEVIKŲ. 

% 

Londonas, sausio 26 d. — Ki- 

šemevo miestas, Besarabijoj, kaip 
pranešama, yra apsuptas rumunų 
kariuimenės ir karštas mušis, sa- 

koma, eina tarp bolševikų kariu- 
.menės ir rumunų. 

Petrogradas, sausio 27 <1. — 

Didelis mušis įvyko tarp rusų 

bolševikų ir rumunų apiclinkė- 
se Galatz. netoli rubežiaus tarp 
Rumunijos ir Ru-sijos prie Du- 
rno j aus, kaip apie tai praneša te- 

legramos, gamtos iš austrų štabo 
Lietuvių Brastoj. 

Anot pranešiimo, irusų Devin- 
toji Sibcriška divizija ir dalis 
Dešimtos divizijos mėgino per- 
simušti per Galatzą ir užimti ru»- 

sų teritoriją, nuo knirios juos at- 
kirto rumutnų kariumene sausio 
20 dieną. 

M'ttšis su rumunais prie Duno- 
jaus tęsėsi per visą dieną ir na/ktj. 
Sunvkioji artilerija ir monitoroi 
[šarvuoti Jatvai] ant Dunojaus 
dailyvavo mūšyje. Iki šiolei, ru- 
su bolševikų mėginimai, kaip iš-i 
rodo, buvo nepasekmirigi. 

True translatinn fited \»illi the postmastcr 
at l'liirago, 111.. on 30th da./ of Jaifary, 1918, a» reqitiutl bj thc act of October 6, 1917. 

RUSIJA PERTRAUKI RY- 
SIUS SU RUMUNIJA. 

1 
Petrogradas, sausio 2<j d. —( Bolševikų valdžia 'praneša, kad j diplomatiški ryšiai su Rumunija 

tapo pertraukti ir kad Rumunijos 
lcgacija (atstovybė) ir visi Ru- 
munijos atstovai Petrograde bus 
išsiųsti iš Rusijos trumpiausiu 
keliu. 

(len.-Leitenantas D. Q. Ščer-į bačev, vadas rusiškos kariumenės 
Rumunijoj tapo bolševikvt "iš- 
keiktas' kaipo žmonių priešas. 

Gen. Ščerbačev iruo tiilo laiko' 
neturėjo gero vardo pas bolše- j vikus. Pastaraisiais laikais pra-l 
nešta, 'kad jj nužiūrėta, jog jis | 
eina sykiu su ukrajimiečiais ir j 
rumunais prieš bolševikus ir kad Į 
bolševikų mėginimas suareštuoti 

^ Rumunijos karalių 'nepasisekė; 
todėl, kad gen. Ščerbačev prie to 

neprileido. 

1 rue tiansiation filcc! •> lt h thc postmeater 
at ( IjicaKo, III,, on 30tfi *!ay of fanuary, 1918, as requcstcrf l>y thc actof October o, 
1917. 

JAPONIJA PERSERGSTI 

RUSIJĄ. 

Tokio, sausio 22 d. — Grafas j 
Terauclii, Japonijos premieras 
atidarydamas japonų parlamentą 
šiądien ir minėdamas apie viduri- 

nę Rus-ijos bet varkę. kairi platina- 
si ir j rusiškas provincijas ryti- 
nėj Azijoj, davė ženklyvą perser- 
gejimę ivuMjaj. 

Tarp 'kinko, jis >etv?nčiai kal- 

bėjo; r 

"Dalyku stovis Rusijoj yra 

priežastini didžiausios rtipesties. 
Kaipo tikra Rusijos diraugė, Ja- 
ponija nuoširdžiai tikisi, kad ta 

šallis galės pasekmingai išrišti 

sunkenybes be tolimesnio ilgo 
lailko gaišinimo ir sutvers pa- 
stovią valdžią. 

"A'nit nelaimės "vienok, mane 

giliai apeina patėmijimas, kad su- 

lyg vėliausių pranešimų vidurinė1 

betvarkė Rusijoj platinasi ir j! 
jos (provincijas rytinėj Azijoj, 
gal but tuomi grąsindama tolimų 
Rytų ramybei, kurios palaiky- 
mas yra vadovajanti mu>sų tau- 

tinės politikos ypatybė. 

"Japonija skaito save atsako- 
ma už palaikymą tramybės šioj 
pasaulio dalyj ir todėl, jeigu ta 

ramybė butų (pastatyta fpavo- 
jun, iš Iko 'kiltų neišvengiama blė- 

dis mūsų interesams, tai Japoni- 
jos valdžia nei valandėlės ne- 

svyruos .kad padaryti tam tikrus 

žingsnius." 

Truc trans'.alion filed \vitb the poftinastef 
at Chicago, 111., <>n 30th «lay of .Tanuary, 
1918, as rcciuircd b/ tlic act of October 6, 
1917. 

BOLŠEVIKAI GRĄSINA "PIL- 

NAI IŠNAIKINTI VISUS 

SAVO PRIEŠUS''. 

Petrogradas, sausio 25 d. — 

Laikydamas prakalbą Jaikc mitin- 

go Kekholmo gvardijos pulko, 
praporčikas Krylenko, bolševikų 
armijos variausias vadas [kurio 
tikra pravardė yra Abrom Ab- 

rams] pranešė,' kad nors jis ir 
tiki j žodžio laisvę, bet visos 

laisvės turi eiti šalin laike kovos 
su buržuazija. 

"Męs palaikome darbininkų ir 

kaireivių ddegajtų galybę" — sa- 

kė Kryletnko — "ii męs nesusi- 

laikysiane 11110 nieko, nesusilai- 

kysime net nuo pavartijimo visuo- 
tinio terroro, ir bėda visiems, ku- 
rie mėgins stoti mums skersai 
kelią. Męs neprivalome susilai- 

kyti 11110 musų terroro [t. y. nuo 

valdynno su pagelba baisenybių] 
patai, pakol męs išraikysime pil- 
nai visus musų priešus. Ker- 

btas lai -būna ant jų visu iki ga- 
lui ir be mie'lašird) stės", 

Trtic translation filcd \vitli thc postmastc ai Chicago, III., on .Mitli day of January, 1918, as rcnuircd by thc act of October 6, 1917. 

ŠVEDIJA GELBĖS FINLIAN- 
DIJAI. 

Londonas, sausio 30 d. — .^ve- 
du karitimenč atvyko Finliandi- 
jon, idant pogelbėti finams prieš 
"raudonąją gvardiją" ir bolševi- 
kus, kurie kelia socialistišką re- 

voliuciją Finliandijoj. Manoma, 
kad Švedja atvirai" stos l'nilian- 
dijos pusėn prie bolševikus. 

True translation filed witli the postinasler 
at Chicago, 111., 011 30tU day of January, 1918, as rcąuircd by tuc act of October o, 1917. 
MAKSIM GORKIJ SUŽEIS-. 

TAS. 

Petrogradas, Sausio 26 d. — 

Laikraščiai praneša, kad Maksim 
G odei j. žinomas rusų rašytojas, 
revoJiucijonieriirs ir redaktoriaus 
laikraščio N o v a j a '/ i z n, tapo 
lengvai sužeistas, kuomet, beva- 

žiuojant i 7. v o ž c i k u, kulka pa- 
taikė jam j kaklą. 

Iš (kur šūvis paėjo, to nesusek- 
ta. 

Gorki j daugiaus negu 10 metų 
atgal tapo ištremtas iš Rusijos 
už savo rtvoJiucijoniškumą. dar 
caro laik'uose, bet dėlei labai blo- 
go sveikatos stovio, trjs metai 
atgal, (pasinaudojant abelna caro 

amnestija pradžioje karės, jis su- 

grjžo j Finliandiją. Prieš tai 
buvo užd- rytas I'etropavloskoj 
tvirtovėj, o iš FinHiandijos jis su- 

grįžo j vieną Maskvos priemiesti. 
Vėliaus pasitaisius sveikatai, 

Apie Taikos Derybas. 
Truc translation filcd \vith tlic pojtmastcr at Chicago, 111., on .Mlili day »f Januaiy, 1918, a* rcaucstcd by ili_- acl of Oclobet u, 1917. 

KODĖL TAIKOS DERYBOS 
LIETUVIŲ BRASTOJ NESI- 

SEKA. 
..Bazei, Šveicarijoj, sausio 25 d 
Grafo Czeirnino atsakymas j ne- j 
senai laikytas Prezidento \\ ilso- 
no ir Lloyd George kalbas, yra 
pilnai paduotas telegramoje, šią- 
dien aplaikvtoj iš Vienuos. 

Du. svarbiausi klausimai, ku- 
rie trukdo taikos derybas Lietu- 
vių Brastoj, yra sekanti: 

Męs turime reikalą — sakė 
grafas Czeriniiv, — 11c su viena 
delegacija, bet tarime vesti de- 
rybas su keliomis naujai susitvė- 
rusiomis Rusijoj valstybėmis — 

su Rusija, kiek ją atstovauja 
Petrogradas, su Finliandija, su 

Ukrajina ir su Kaukazu ir dar su 

kitomis, 'kurios tuo tarpu nvėra 

atstovaujamos Lietuvių Brastos 
derybose. 

"Stoka tikrenybės kaslink vi- 
durinio Rusijos padėjimo taip 
pat yra priežastim pusėtino už- 
trukimo, bet šitą sunkenybę męs 
taiipgi pergalėjome ir aš tikiu, 
kad greitu laiklu kelias atnauji- 
nimui derybų atsidarys. 

"Męs nenorime kištis i Rusi- 
jos vidurinius (reikalus. Bet jei- 
gu kelias syki bus nuvalytas, tai 
'kitų sunkenybių neiškils. Męs 
susitaikysime su Ukrajinos res- 

publika, kati seni rubežiai tarp 
Rusijos ir Austro-Vengrijos pa- 
siliks taipgi ii' dėl Ukrajinos. 

Kaslink Lenkijos. 
'"Kaslink Lenkijos rubežiaus,— 

rt.'sė toliaus grafas Czernin, — kiu- 
ris iki šiolei nėra tikrai nustaty- 
tas, tai męs visiškai maefco nerei- 
'kalaaijam nuo šios naujos valsti- 
jos. Lenkijos žmonės privalo 
liuesai ir be darymo jokios į juos 
j tėkmės išrišti savo lomą liki- 
mą. Kiek tas lytisi manęs, tai 
aš ncprid'uodu ypatingo svarblunno 
tai formai, kokiu baitu balsavi- 
mai šiame reikale turi atsibūti, 
bet jluo la'bjau man bus smagu, 
jeigu šitie balsavimai išreikš tikrą 
marą tautos didumos, nes aš ve- 

'liju Lenkijai liuoso nutarimo. 
"Lenkijos noruose aš matau 

vienatini užtikrinimą pastovams 
sutikimo.. Neatmainomai aš esu, 

tos nuomonės, kad Lenkijos klau- 
simas neprivalo ui trukdyti ttri-" 
kos nei ant vienos dienos. Jeigu 
po taikos tpadarymo Lenkija įnori 
ateiti pas mus, mys priimsime ją 
su noru. Lenkijos klausimas nega- 
li grysti ir negres pavojum tai- 
kos klausimui". Toliaus gra- 
fas Czeirnim pranešė, kad jis no- 

riai butu sutikęs, kad Lenkija 
dalyvautų taikos derybose, nes 

suflyg jo nuomonės Lenkija yra 
n epr i gJu'l 111 i n ga v i e š*pa t i j a. 

"Uet — tęsė toliaus Czernm 
— Ikadangi Rusijos valdžia [bol- 
ševikai] nepripažino dabartinės 
L«:-.kijos valdžios, 'kaipo tokios, 
kuri galėtų atstovauti savo šalį, 
tai męs, idant nesukelti nesu- 

tikimu, aut to nesi varėme". 

Skirtumas pažiuru dėlei savi-- 
apsisprendimo. 

"Kitas sunkjumas — sakė to- 
liaus grafas Czernin, — 'be abe- 
jonės yra skirtume nuomonių 
tarp Vokietijos ir Rusijos val- 
džios •kastlink aiškinimo teisės 
savi-apsisprendimo Rusijos tau- 
toms. idainit jos nuskirtų savo li- 
kimų tiuose 'plotuose, kurie yra 
užimti vokiečių kariumenės. Yo- 
Kicuja neturi tiv.erio daryti bile 
kokių užkariavimų jiega ir Ru- 
sijos kaštais, bet nuomonių skir- 
tumas yra dvejopos rūšies. Vo- 
kietija 'prisilaiko — sakė to li a-u s 

Czerninv — legailišlkas «paži!iaros, 
kad sikaitlingi išreiškimai žmonių 
noro su reikalavimais neprigul- 
nnybės ir autjniomijos, kaip apie 
tai liudija legisJiaty vės korpora- 
sijos | įstaigos] ir užimtų 
provincijų atstovai, privalo 
buti įkaitomi 'kaipo tuolaikinis 
pamatas tų tautų nuomonės, kuri 
vėliaus galėtų buti patikrinta vi- 
suotiniai •balsavimu ant platesnių 
pamatų. 

"Rusijos valdžia dar vis prie- 
šinasi šitai pažiulrai kaslink Kur- 
šo, Lietuvos ir Lenkiškų" pro- 
vincijų. 

"Kitas skirtumas nuomonių iš- 
kila iš to, kad Rusija reikalauja 
prašalinimo visos vokiškos ka- 
riumenės ir administracijos pir- 
ma negu visuotinas balsavimas 
bkiitų padarytas. Bet s;taigi eva- 

kuacija ir įpraisišaliniroas visų or- 

ganizacijų, "koiminvkacijų, indus-1 

trijų ir administracijų, kurios yra 
vokiškose rankose, tikrai prives- 
tu prie pilnos anarchijos ir di- 
džiausio vargo. Abiejuose atsi- 
tūkiniuose yra klausimas, Icaip su- 
rasti viibutrinj kelią jų išrišimui ir 
tas privalo 'būti suVastas". 

CENTRALINIŲ VIEŠPATIJŲ 
ATSAKYMAS TALKININ- 

KAMS. 

Vokietija per savo kancleri, 
gfrafą von llertling, ir Austro- 
Vengrija per savo užrubežio mi- 
nisterj, grafą Czemin, davė at- 

sakymą talkini.Jcams ir Suvie- 
nytoms Vaflstijoms kaslink tai- 
kos išlygų, <k'urias nesenai ap- 
skelbė Anglijos premieras Lloyd 
George ir Prezidentas \Yilson. 

Xors abud'ui — grafas von 

II<rt!ing ir grafas Czemin — 

mato, jog galima esą butų prieiti 
prie susitaikinimo kaslink neku- 
riu mažesnių punktų, bet pat 
svarbiausi pamatai, reikalingi 
taikos padarymui, esą su lyg jų 
užreiškimo nepriimtini. 

Anot von llertli<ng. žiūrint iš 
vokiečių -pusės, apie klausimą 
kasim'* sugrąžinimo Francuzijai 
Elzaso-.\ot aringi jos negali buti 
nei kalbos. 

Kasi ink Belgijos, von Ilcrtling 
pranešė, kad jos sugrąžinimas ga- 
li buti išrištas tiktai taikos dery- 
bose, -bet Vokietija niekados esą 
nereikalavo prijungimo Belgijos 
"per prievartą". 

Kaslmk evakuacijos šiaurinės 
dalies Prancūzijos, tai von Hert- 
ling pranešė, kad Vokietijos pat 
svarbieji interesai privalo buti 
paimti atydocį ir kad su lyg to 

privalo susitaikinti ■ Vokietija su 

Francuzija. 
Toiiaus kancleris kalbėjo, kad 

Lenkijos »r Balkanų likimas, kaip 
lyginai ir sutvarkymas Itališkojo 
rubežiaus priklauso nuo Austri- 
jos. o evakuacija Rusiškos terito- 
rijos [t. y. ir Lietuvos] apeina 
tiktai Rusiją ir Centralines vieš- 
patijas. 

Vokietija, sakė toiiaus von 

Hertliaig. skaito, kad Turkijos 
ėielybė ir jos sostinės saugumas 
yra arti surištas su Dardanelių 
klausimu, kiuris yra didžiai Vo- 
kietijai svarfbus. 

Grafas Czernin, kalbėdamas 
apie Rusiją, pasakė, kad Austro- 
Vengrija nenori nei užgriebimų 
nei atlyginimų — "nei metro 

žemės, nei kreutzerio atlygini- 
mo" — ir kad Rusija gali įgyti 
taiką, jeigu ji prisilaikys tokios 
<I>at pa žvalgos, kaip kad ji keti- 
no laikytis. 

Kas palyti Lietuvą. 
Atsakinėdamas j Prezidento 

\\ ilsono taikos išlygas, grafas 
von Ilcrtling taip kalbėjo apie 
klausimą. paiytintį ir Lie-tuvą, 
nors Lietuvos vardas buvo nemi- 
nėt aš: 

"Punktas šeštas: Rusijos terito- 
rijų evukacija: Kadangi talkinin- 
kai atsilaikė prisidėti prie tai- 
kos derybų iaiku, -pažymėtu per 
Rusiją ir keturialypį susivieniji- 
mą [t. y. per Centralines Yieš- 
patijas], tai vardan pastarųjų 
Į t. y. Centralinų Viešpatijų | aš 
privalau atsisakyti prileisti i uos 

prie tolimesnio kišimosi. 
"Męs čia turime reikalą su 

klausimais, — sakė tol i aus von 

Hertling, — kurie apeina tik 
Rusiją ir keturias centralines 

viešpatijas. Aš prisilaikau vil- 
ties, kati pripažinus savi-apsi- 
spreuclimą tautoms ant vakarinio 
rdbežiaus Rusiškos imperijos, ga- 
lima bus gerus santikius užvesti, 
kaip su šitomis tautomis, taip ir 
su likusia Rusijos dalim, kuriai 
męs nuoširdžiai velijame -sugrį- 
žimo prie taikos, tvarkos ir tokių 
išlygų, kurios užtikrintų dalies 

gerovę", ̂ 



iŠ f,KEBUOS; I 
DOLIARIO VERTĖ MAŽES- 

į NĖ. 

Washingtcn, D. C. Doliario 
vertė per paskutinius io metų 
nukrito 40r/o. [vairus daiktai 
yra pakilę 63^. Taip liudijo tū- 

las Julius Kruttschuitt prieš tarp- 
valstijinę komisiją. 

ANGLIES ISKASI'MAS DIDE- 
LIS. 

Denver, Colo. 1917 m. anglies 
iškasta šioj valstijoj daugiau ne- 

gu kada nors pirmiau, nors ir bu- 
vo stoka vogimu. 1910 m. iš- 
kasta 12,104,887 tonai. 

DOLIARIO VERTĖ 

Washington, D. C. 1907 m. do- 
liaris šiądien yra vertas tiktai 50 
centų,sulyg išrokavimo federalio 
biuro, kuris nori prigelbėti poli- 
cijaiitams, reikalaujantiems dides- 
nių algų. 

Sulvg "prirengtų statistikų, pa- 
sirodo, kad buvo galima gauti 
$'/s svarų sirloin steak už $1.00 1 

"Vie )os mėn., 1917 m., o lapkri- 
čio mėn. 1917 m. u/ $1.00 gau- 
ta tiktai 2-yš sv. 

Sviesto liepos mėn., t907 m. 

ttž $1.00 gaudavai 3.2 sv., o lap- 
kričio mėn., 1917 m. jau tiktai 2 

* va rus. 

Kiti valgomi daiktai taipgi jau 
išlėkė j padangias. 

KAREIVIAI APSISAUGOJA 
Wasnington, D. C. Aplikaci- 

jos kareivių ir jūreivių dėl val- 
džios gyvasties apsaugos jau per- 
lipo bilijoną doliarių. 120,290 
aplikantų yra užsirašę ant 

$1,032.930,000 apsaugos. Abelnai 

paėmus, išeina po $8,597 kiek- 
vienam. Dauguma užsirašo ant 

augščiausios r-uriios, — $io.joo. 

PASIRAŠĖ PO SUTARTIM i 

Hamilton, Ont., Canada. Louis 
Beonlin, vice->pirm. geležinkelių 
unijos, prige-lbstint kitiems >#al- 
(Hnitvkams, sudarė ir pasirašė po 

4>irma sutartim, kada nors išgauta 
iš Grand Trunk geležinkelių sy- 
ttemos. Sutartyje sutei'ki; nia 5c. 
J valandą daugiau mokesties ir 
pagerinamas darbo sąlygų. Su- 
tartis apima visą geležinkelį nu# 

Purtland, Ore, iki Chicagos. 

DIDELIS KRUČKAS. 

WinnfieJd, La. Čia tūlas ūki- 
ninkas, Chas Vagies šioj apielin- 
kėj iškasė fcritčką, kuris svėrė 6 
svarus. Sėkla buvo pasodinta, 
rugpjučio mėnesyje. Mat, čia 
■visą nffetą auginama jvairius pro- 
duktus. Ch. Eagles yra pasek- 
mingas ūkininkas. 

* * 
Kitas ūkininkas, tūlas J. T. 

Davis nuo Dodson, kiuris yra 
■netc.-Ii VVinnfield, iškasė ropę. 
Purple Top rųšies. Ropė svė- 
rė 9 svarus. Išnešė 28 colius ap- 
link. šioj apielinkėj, sakoma, 
gana dažnai atsitinka, tkad -užau- 

ga toki nepaprasti produktai. 

NEW YORKO LAIKRAŠČIAI 
POKELTA KAINĄ. 

New York. V iencentiniai Xew 
jforko laikraščiai nuo subatos pra- 
dės imti 2 centus už kopiją. The 
Evenmg Pc/st, kuris pirmiaus kai- 
navo 3c., nuo panedėlio parsiduos 
pO ; 2C. % 

CHICAGOJ GAZOLINAS PI- 
GESNIS NEGU NEW YORKE. 

Washington. Gazolino išdirbi- 
nio kaina, parodanti, kad biznie- 
riai parduoda po 7 iki 10 centų ga- 
lioną augščiau ne#u išdirbimas 
kainuoja. Po ištyrimui tatp pra- 
neša Victor Murdock, federalės 
komisijos pirmininkas. Chicagoje 
jisai parsiduoda po 21c., o Nevv 
Yorks;—26c. 

REIKALAUJA VETERINARŲ. 
Washington. Kariumenės me- 

diškas skyrius išsiuntė atsišaukimą, 
kuriame reikalaujama 2,000 spe- 
cialiai išrinktų vyrų veterinariš- 
kam tarnavimui. Jie turi buti že- 
miaus 21, ar augšciaus 31 metų. 

PIRMA PAGELBA MOKINA- 
MA. 

Washington, D. C. Metiniame 
importe Fcderal Bu-reau of Minės 
sakoma, kad daugiau r.egu .1,800' 

eu biie kuri kita 

angliakasių iš 23 valstijų, išmo- 
kinta apie pirmą pagelbą laike 
sužeidimu, pereituose metuose. 
Viso nuo biuro atidarymo jau 
išmokinta 46,873. 

Biuras, sakoma, nieturi polici- 
jos jiegų kaip yra kitose šalyse'* 
dėlto jie dirba išvien su agentū- 
rom, kurios dirba tam pačiam 
tikslui, ir su kitais stengiasi Įves- 
ti saugesnes prietaisas ir budus 
kasyklose ir Įvedime geresniu 
teisiu kasyklų reikaluose. 

NEREIKIA CHlNIEČIŲ 

Washington, D. C. Louis F. 
Pcst, pagalbininkas <larbo sekre- 
toriaus, /pranešė Suv.. Valstijų 
senatoriui Phelan, ka<f nėra rei- 
kalo senatui svarstyti klausimą 
apie chinus dari imnkus, kuri su- 

tei'kė senatorius Gallinger, kadan- 
gi ppecialis itkių darbininkų sky- 
rius suorganizuotas Suvienytų 
Valstijų darbo departamente. 

DIDELI NUOŠIMČIAI. 

Nevv York, N. Y. Central Trust 
Co. nutarė iši tekėti "cxtra di- 
videndą'' 16^?, apart paprastai mo- 

kamo 6%, įkas padaro abelną su- 

mą 40%, visiems šios kompani- 
jos šėrininkams. Pernai buvo 
išmokėta toks pat nuošimtis. 

SUDEGĖ MOTINA IR VAI- 
KAI. 

St. Paul, Minn. Tūla Royal 
Lare* ir jos tris va»kai sudegė, 
kuomet jų namas užsidegė ir vi- 
sai tapo sunaikintas. 

DIDELIS GAISRAS. 
Philadelphia, Pa. Trįs kompa- 

nijos tapo sunaikintos, '-kuomet 

sudegė penkių augštų namas iš- 

dirby šei u distrikte. Sulyg ap- 
skaitliavimų, nuostoliai siekia 
$225,000. 

SUORGANIZAVO PIRMĄ 
BOLŠEVIKŲ SKYRIŲ. 

New York. Čia atsibuvo susi-' 
rinkimas, kuriame, sakoma, daly-' 
vavo keli tūkstančiai žmonių. Su-1 
sirinkimo^vedėju buvo tūlas I^eoti 
Samson, prašalintas iš Columbia' 
universiteto dėl priešingumo karei. 

SakoįVia, kad 1.500 žmunttt pa- 
sirašė ant jstojimo kortelių, kuo- 
met /pasibaigė kalbos, kuriose užsi- 

pulta ant socialistų ir Amerikos 
Darbo Federacijos vedėjų. 

Kalbėtojas aiškino, kad 1>olše- 

vikų plianai tik gali išvengti ka- 
res ateityje. Pasiųsta telegramas 
1 neonui Tro-tzkiui, kuriame žaclama 

'"platkiti bolševikų dvasi;. Ameri- 

koj." 
I 

SUŠAUDĖ 14 ŠNIPŲ. 
New York. Keturiolika šni- 

pų sušaudyta nuo Suv. Valstijų 
įstojimo į karę, su lyg pranešimo 
C. S. Thompson, nario komisijos 
American Defense Socįety. Du iš 

jų paėjo iš Detroit, sakė Thomp- 
son. 

!* OAttBŪ UU 
... 

I 

GELEŽIES DIRBĖJAI LAIMI. 
f[ San Francisco, Cal. Kalifor- 

nijos Metalu Assn., suteikė ię>% 
pakėlimą darbininkams. Tai yra 
pakėlimas, a >art to, kokį suteikė 
federalės laivų komisijos pereitą! 
rudenį. 

PAKELIA MOKESTĮ. 
Detroit, Mich. Dulutli, 

South Shore & Atlantic Rail- 
way Co., pakėlė algas geležinke- 
lių darbininkams. Bosams pakel- 
ta $5.00 mėnesiui, o kitiems po 
25c. j dieną. 

UGNIAGESIAMS PAKELIA 
ALGAS 

Relleville, 111. Miesto ta- 

ryba nutarė pakelti ugniagesių 
ir poHcistų algas $10.00 j mėiic- 
sj, pradedant nuo gegužio 1 die- 
nos, š. m. 

* * 

fl Joplin, Mo. Šio miesto ug- 
niagesiams tapo pakeltos mokes- 
tjs, sulyg .nusprendimu vietos 
tarybos. 

NEAPSAUGOJA DARBININ-Į 
KŲ. 

New York, N. Y. Sekančios] 
valstijos neturi teisių, kurių 
darbininkus apsaugotų: Arkan- 
>,ts. Alalnma, (/eorgia.ĮS Flo- 
rida, North Carolina, South Ca- 
1 įlaiTČa cvnrctvr* «*» 

PIRMA FOTOGRAFIJA BOIŠEVIKŲ IR VOKIEČIŲ POSĖDŽIO LIETUVIŲ BRASTOJ. Tai yra pirma tikra fotografija bolšcvikų-vokiečių taikos derybų Lietuviu Brastoje. Iš dešinės sėdi bolševikų delegatai, o iš kairės — Vokiečių. Vyras rašantis ant stalo, yra Bavarijos kunigaikštis Leopoldas, vyriausi s vadas vokiečių armijų ant Rytinio fronto. 

rolina, V" ginia, Tennessec, \Jis- 
sisisppi, Misso-u-ri ir Nortli Da- 
kota. 

TEISINGAS AI'ICIERAS. 

Coffeyville, Kan. Major llerman, 
iš reguliarės kariumenės, atsisakė 
būti streiklaužiu prieš darbinin- 
kus Sinclair ir National dirbtu- 
vių. 

Šios 'kompanijos "atsisako tartis į 
su streikuojančių darbininkų ko- 

misija ir norėjo, 'kad kareiviai 
darbininkus "malšintų". Major 
Kerniau, 'kuris "adovauja Canvpj 
I*iwiston, šioj valstijoj, prisaky- 
ta ištirti rei:kalą. 

l'o ištyrimui jisai pratiesė, kad 
nėra reikalo kareiviam^ .dalyvauti 
šiame reikale ir sakė, jeigu daib-j 
daviai pasielgti} teisingai su dar- 

bininkais, tai streikas greitai pa- 
sibaigtų. r> 

NETURI UŽTEKTINAI 
GYVENIMUI NAMŲ. 

Philadelphia, Pa. Negalima 
gauti gana darbininkų Dela\varę 
upės laivu dirbtuvėse, ikadaaigi 
jiems nėra pagyvenimų. 

T vilas G. M. Audrews, atsto- 

vas Ncvv York Shipbuiklind Co. 
pranešė, kad jų dirbtuvėse trū- 
ksta apie 3.000 ar 4.000 darbinin- 
kų. Jisai sakė, kad šešiose my- 
liose aplink fabriką galima gauti 
S pagyvenimais. 

Tą pati buvo galima girdėt iš 
a stovų kitų dirbtuvių. 

TURBUT STOKA DARBININ- 
KŲ. 

Washington, D. C. Ankstyvi: 
reikalavimai darbininkų laivų dir- 

bimo kiemuose ir kitų karės reik- 

menų dirb'Mvėse nebus išklausy- 
ti S'.jv. Valstijų darbo biuro, pa- 
kol nepasirodys tikras trukumas 
ir 'kad gyvenimo sąlygos yra at- 

sakančios. 
Tikimasi, kad biuras turės pri- 
statyti iki mgpjučio mc:n. 386,000 
darbininkų. 

NELAIMIŲ SKAITLIUS 
31,000. 

Denver, Colo. Valstijos indais- 
trialė komisija išdavė raportą, 
stilyg kurio ipasirodo, kad Colo- 
rado valstijoj buvo 31.000 11c-1 
laimingų atsitl "mų nuo rugpjū- 
čio men 1917 111., kuomet inė- 
jo galėn darbininkų apsaugos 
Įstatymas. 

PRISAIKINTI TEISĖJAI PRI-;1 
TEISIA $200,000. 

Fort Smith, Ark. Federaliai | 
prisaikiuti teisėjai priteisė $200.- 
000 Bache-Denman kompanijai, 
kuri apskundė United Mine \\ c»r-'j 
kers už nuostolius, padarytus jų j 
nuosavybei, kurie išnešė sumą j 
S.2,25 0,000, laike streiko Sebas-I^ tian paviete 1014 m. Streiką pa-jj 
gimdė kompanijos nuras praša- ( 
tinti uni;>..mą. j į 

Nuosprendis, teisėjų padarytas. l} 
yra pirmas savo rušies atsitiki-j, 
nu?, išneštas prieš uniją, ir pa- 
lyti turtą United Mirte VVorkers. 

Angliakasių viršininkai, praneša. ] 
katl J.'® jperneš bvlą j Suvienytu 

Valstijų augšciausią teismą, jei- 
gu reikės. 

Angliakasiai sa'ko, kad nuo- 

sprendis 'padarytas po kalbai tei- 
sėjo Elliot, kmris, 'kuomet prisai- 
kinti teisėjai .nesusitaikė. sakė, 
kad angliakasių intrigos priro- 
dytos, ir kad,,, jos radosi nuo 

1898 m. ( 

Salt Lake City, Wash. Du vy- 
rai užmušti, o trečias sunkiai 
S'U/eistaSj.laike,;, expliozijos Her- 
cules Pontder Co.„ 18 mylių 
nuo šio miesto^, 

* * 
l.\U .) ■ 

Port Ąrthur, Texas. Tūlas 
L jus Eng^j-on^, tapo staiga už- 
muštas bįabtyįS. keliančios niaši-j 
uos užgriebė ^jo kišenių ir iš- 
cėlė jį 50,iipėdų,augštya; kuomet, 
jo kuenius. pe/plyšo, jisai puolė j 
jalva žci$y(n.į. laivą ir užsimušė.1 

j/'*, * 

Wiikeson, Wash. Keletas 
darbininkų tapo užgriauta apie 3 
mylias po žeme YVilkenson Coal 
& Coke Co. kasylkloje, kuomet, 
vandens gįsla truko. 

Tacoma, Wash. .Tanias T. 
Jovce, geležinkelio signalų saugo- 
tojas. tapo staiga užmuštas, kuo- 
met iš garvežio išmesta skrynia. 

* * 

New York. Šeši laivo darbi- 
ninkai Įšoko j leduotą vandenį 
N*e\v York uoste nuo mažo '"tug"- 
laivelio, ikuris tapo (perkirstas 
pilsiant laike susidūrimo. Dar- 
bininkai tapo išgelbėti iš van- 

dens ir tuojaus nuvežti į ligon- 
butj, idant apsaugojus nuo pdau- 
čių uždegimo. 

* * 
V 

Newark. N. J. Keturi darbi-į 
ninkai. manoma, sudegė lai'ke! 
gaisro, gimusio nuo cxpliozijos j N'evvark Rubber Co. Daugelis į darbininkų susižeidė, šokdami 
per langus. 

* * 

1916 metuose Baldvvin Loco- 
motive Co. padirbdavo 163 lo- 
komotyvus j mėnesį. Dabarti- j niais laikais 400 lokomotyvų pa- 
dirba ihą į mėnesį. Kompanija J 
turi 20,000 darbininkų. 

fS VISIIS. 
|| Portugalija pastaromis dieno- 

r.is pasiuntė 'daugiau kareivių Į : 

Irancuzij^. 

|| Anglija -kiekvieną dieną ka- 
rės vedifftui Skleidžia $36.15^.77°> Į ui lyg pfdiieši!!^ Anglijos finansų 1 
ninisteriŽJ Conar La\v. 

I. 
|| TrijUfesinW penki žmonės ta- Į j 

">(• itžiiui^ti. kuomet ir.cxikoniški 1 
*!ė:ik:u užpuolė traukini Mexlcan : 
"entral Lines, 50 mylių nuo Clii- 
uialuia City. Plėšikai atėmė vi- < 

;as brangenybes; nuo nekuriu ir 1 

Irabttžius atėmė. J 

|Į Laike vokiečių orlaiviu u .r k-.#- 

imų'Treviso i-r M e it re apdink?- 1 
;e. 6 moteris faoo užmuštos ir 7. 

sužeistos. J rjs ligonbučiai tapo su- 

gadinti. 

Į| Iš Madrid, Ispanijoj, prane- 
šama. kad ispaniškas laivas Girae- 
cia tapo apiplėštas ir paskui subma- 
Irinas jj nuskandino. Jisai btrvo 
4. 400 tonu Įtalpos. Laivo darbi- 
!ninkai tapo išgelbėti. 

|| Iš Paryžiaus praneša maisto 
administratorius Victor I'.oret, kad 
Francuzijoj yra užtektinai kavos. 
I.aivai atliekami nuo vežimo kavos, 
•bus pavesti gabenimui Suvienytų 
\ aistijŲ kairiūmeriės Franeuzijon. 

JĮ Iš Geneva, Šveitiarijoj. ateina 
žinios, buk Romanovų šeimyna, su' 
caru ir cariene Petrograde bus tei- 
siami išdavystėje, prisakius Trot- 
zkiui. Romanovams bus leista tu- 
rėti civiliškus advokatus. Viskas 
atsibus viešai. Sakoma, buk caras 

Tobolske rengiasi prie bylos. 

|f Ifinderburgas ir Luclcmlorfas 
susikirto reikale oleiisyvo vakari- 
niame fronte. Ludendorfas sako, 
buk tokis ofensyvas butų be vertės, 
jeigu diplomatai sutiktu susitai- 
kyti be aneksijų ir pradėtu dery- 
bas su Anglija. 

Į! Atėjo žinios, birk belgiški or- 

laivininkai nušovė tris vokiškus 
orlaivius ir užmušė orlaivininkus. 

[Į Austrija paskyrė goti. Sveto-Į 
zar Boroevic nauju kariutnenės: 
vadu Italijos fronte. Jisai užims j 
vietą Archduke Eugene. Naujas 
komandierins yra jaunesnis už pra-> 
šalinta. 

I 

Į| Trisdešimts vokišku laivu, ku- 
riuos Brazilija konfiskavo apšau- 
kus karę, tapo pervesti Franciui- 
jai kariškiems tikslams. Laivai pa- 
daro viso 120.000 tonu. 

I 

|| Iš Vamcouver, B. C., praneša- 
ma.. kad Australija išleido naują • 

40.000.000 svarų, arba $200.000,! 
doo paskolą. 

II # I K Miestelyje Stellarton;, Neva 
Scotia, atsitiko baisi e.\pliozija, ku- 
ri užmušė 79 žimmes. Vienuolikai 
dirbusių viršui pasisekė išlikti, o 
kiti, dirbųsie žemai, tapo palaido-'' 
ti. Nelaimė atsitiko kaip tik nak- 
tiniai darbininkai pradėjo dirbti. 

|| Iš Glasgovv prancšam'a. buk 
crganizuojaina kompanija kontro-'i 
liavimui Scotcb degtinės išdirbys- <\ 
lės. Sakoma, buk kapitalo dedama j1 
M50.000.000 "ir kontroliuojančiu,: 
<orapanijų tarpe randasi Bachanan j 
[iros., Jobu Deuar ir Jobu \\'al- Į 

!! Rafael Nieto, Mexikos atsto- r 

ras, pasiųstas reikale maisto klau- j 
ii m c;., atsilankė j \Yasbingtoną ir 
^radėjo derybas su maisto admi- 
įistratoriais. Suvienytų Valstijų r 
itstovai pranešė jam, kad žalio- i 
i medžiaga, reikalinga. Suv. Vai- t 
tijoms, turės buti liuobu leidžia- n 
na Į ši.*} šalį, jeigu tikimasi gauti 
aidimą gavimu! reikalingo maisto 
Š Suv. Vabtiju. Taipg: reikalauja- k 
na. ikad butų užtikrinta, jog nepa- o 
;lius jokiems pelno gaudytojams Ik 
ir nehtis nasiur.ta Vokieti iai. 

|| Iš lierne pranešama, ka<l Švei- 
carijos valdžia sumobilizavo (]>a- 
l>fgėlius iŠ kitų kraštų prie darb° 
ukėse. Pabėgėliai suorganizuoti i 
kompanijas, 150 kiekvienoj, ir po 
priežiūra šveicaru aficiery jie bus 
pasiusti dirbti laukuose, ici'ant pa- 
dauginus užaugiuimą p rodyk tu. 

Jiems bus duodami drabužiai, 
maistas ir 26 centai dienai, kaip 
mokama Šveicarijos kareiviams. 

| Greitasis traukinis, bėgantis 
tarp Herlino ir Municli, užsidegė 
netoli Schlcisshein, 6 mylios nuo 

Munich. Priežastis užsidegimo 
buvo expliozija bonkos benzino. 
Dešimts žmonių užmušta ir 50 
sužeista. 

Į| Austrijos karalius Karolis, 
sulvg pranešimo iš H u danes t, 
priėmė rezignaciją kabineto ir 
pavedė suorganizavimą naujo 
kabineto premierui \Vekerle. 
Kabinetas susideda sekafičiai'- 

Teismo ministeris — Count 
Alada Zichy. 

Mokslo, grafas Apponyi. 
Apsigynymo,—General Alex- 

ander von Szurmay. 
Viduriniu reikalu — Johanu 

Toth'. 
Justicijos — \\ ilheum Vasso- 

nyj. 
Komercijos — Joseph Szyere- 

nyi. % 

Bc partfolio — Bcla Foeldes, 
grafas Fortiz Esterhazv ir kunig. 
Lud\vig von \Vindisch-Graetz. 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

Lapkričio mėnesyje. 1917^11.. 
buvo 970 biznio nusibauikrutiji- 
mu, sulyginus su 1,046 spa'lio 
mėnesyje ir 1,258 lapkrityj 1916 
111. Skolos išnešė sumą 12 mi- 
lijonu doliariu, sulyginus su' 13 
milijonų spalio n.ėn. ir 12 mili- 
jonų lapkrity j. 1916 m. Tai yra 
mažiausias nusibankrutijimų re- 

j kordas lapkričio mėai, per 7 me- 

tus. 
* * 

Naujai suorganizuotų lapkričio^ 
mėn. kompanijų tvirtas lxwo 372 
milijonai doliariu, sulyginus su į 
381 milijonu takių kompanijų 
sipalio men. ir 277 milijonus to- 

kių kompanijų lapkričio mėnesyj 
1916 m. 

Pinigų apyvartoj gruodžio 1 d. | 
1017 111. buvo 5.085 milijonai do- 
liariu, sulyginus su 4,925 milijo- 
nais ntėnesj prieš tai ir 4.304 mi- 
lijonus pernai tą patį mėnesį. Su- 
vienytų Valstijų gyventojų a-pskai-j 
toma ant 104,863.000, sulyginus 
<11 103,145.090 pernai, padarantį 548.05 kiekvienos ypatos apyvar- r 

toj, sulyginus su $47.03 mėnesį 
pt'ieš fai ir $41.37 pernai. Abelnaj 
suma pinigų Suv. \'alstijose gruo-'1 
Ižio 1 d. 1917 m. apskaitoma, 
int 6^026 milijonų doliariu, suly-įl ?inus su 5.769 milijonais mėnesį j 
nieš tai. ir 4,850 milijonų pernai, j'] 

* * 

Lapkričio mėn. 1017 tn. užsa- 
kyta 95 lokomotyvai. Spalio mėn. 
>u'vo tik 1 lokomotyvo užsakymas. 
D lapkrityj 1916 m. buvo užsa- 

kymų padirbimui 342 lokomotyvu, 
tš svetur buvo užsakymu padirbi- 
mu 402. o spalio mėn. tiktai 307. 
Lapkričio mėn. 1916 nl. buvo 
tžsakymų padirbimui 633. Vagonų 
Stiv \ aisti joms užsakyta 5,854 
apkričio m®n.. o 1,651 spalio mėn. 
r 55,530 lapkrityj 1916 m. Iš 
įvetur buvo užsakymų padirbimui 
1-975 lapkrityj. o 34,800 spalio 
nėn. 1916 m. lapkričio mėn. bu- 
0 užsakymai 1,000 vargonų. 

• t 

Gruodžio 1 <1. 191/ m. buvo 
.loka 117.132 vagonų pervežimui 
avorų. Lapkričio mėn. stoka- 
'o 140,012 vagonų, o 1916 m. 
tokavo 107,778. ~ 

* ♦ 

Vario iškasta 120 milijonų sva- 

ų lapkričio m. Iškasto vario 65% 
unaudota valdžios reikalams. 1916 
1. lapkričio mėn. iškasta 205 mili- 
i.nus svarti. 

* * 

Xaujų aliejaus šaltinių lapkričio 
lėn. išgręžta 2,186. o spalio mėn 
igręžta 2408. Lapkričio mėn. g;in- 
1 87,000 bačkų aliejaus, o spalūv 
įėu. 142.000 bačkų. 

* * 

Aukso iš Rami kasyklų lap- 
inio mėn iškasta 723.000 uncijų, 
spalio mėn. 751,ooq uncijų. Lap-' 

ričio mėn. 1916 m. iškasta 783 
on nuriti I 

PRANEŠIMAS ALTS. KUO-* 
POMS. 

I'erei ta s ALTS. Seimas pripa- 
žino reikalingu i si gyti nuosavą 
organą ir paved* valdybai ir 
speci-alei išrinktai organo komi- 
sijai pagvildenti^ šį klausimą 
nuodugniau ir. jei pasirodytų 
geistinu, >tr „lis Įsigyti nuosavą 
organą. i'.et 'nuosavo organo 
reikalingumas ir pakėlimas narių 
mcke.-vių, kurios įsigyjant uuo- 
savą organą keisis, turi but už- 
tvirtina viM'otir.M narių balsa- 
vimu. 

Sausio 20 d. ALTS. valdyba ir 
organo komisija, turėjo suvažia- 
vimą \'ew Vorke. aptarimui or- 

gano tclau.imo. Surinkus visas 
informacijas pasirodė, kad pasilur 
lytos (nekuriu laikraščių išlygos, 
gana prieinamos ir, jei ALTS. 
nariai sutiks .pakelti mokėsit j, t. 
y. vieton ioc. mokėti 25c. į mėn. 
(už ką. žinoma, gautų veltui 
laikraštį, tai įsigyti nuosavą or- 

ganą bus nepersunktu 
Beir.dramc A LTS. valdybos ir 

etrgano komisijos posėdyje, nu- 

spręsta organo reikalingumą ir 
mokesčių pakėlimą leisti narių 
ivubalsavimui tuojaus ir, tuo pa- 
čiu laiku, vesti derybas su laikraš- 
čio leidėjaTs dėlei sutarties de- 
tolių. "kad prirengus dirvą grei- 
tesniam laikraščio -parėmimui, jei 
butų nubalsuota įsigyti organą. 

SmuMdait'j bus pranešta apie tai 
sykiu su balsavimo blamikomis. 
Balsavimo laikas baigsis 28 d. 
vasfrio. Tad. gerb. sandariečiai 
išanksto tesvarsto šį klausimą 
nuodugniai ir, gavę balsavimo 
blankas, lai oveviMcinant šauk'.a 
kuopų s u si ri tikimais dėl išnešimo 
nuosprendžio, ar reikaliinigas nuo- 
savus organas, ar ne. 

R. Adigauskas, 
Sus. Sekr. ALTS: 

LIETUVOS/ KALENDORIUS 
iatt gatavas. Noringieji j j įgauti 
nalonėkite prisiųsti 5c stanipoms 
persiuntimui. Neskaitytoj ai gali 
jauti už 25c. ""Lietuva" 

lIETUVIAi AMERIKOJ., 
IŠ NEWARK, N. J. 

Amerikos Liet. Tautine San- 
lara. Sausio 14 d. AL'fS. kuopa 
iitrėjo savo metinį susirinkimą. 
Pribuvo vice-pirm. V. Ambroze- 
.ičius, kuris kalbėdamas pabrie- 
:ė. kad vietinė 'kuopa turi pri- 
lugti iki 200 nariu. nes šį metą 
Tautinės Sandaros balsas yra: 
'Šį metą Tautinės Sandaros na- 
ūu skaitlius turi dasiekti 100,000. 
kiekvieno nario priedermė yra 
Prirašyti nors po 10 naujų 11a- 

•ių". Tuom tarpu pats V. Am. 
Perstatė 30 naujų narių, kurie 

į veik visi užsimokėjt išanksto sa- 
vo metinę mokestį. 

Toliaus tapo išrinkta kuopos 
valdyba. P-n a s V. Ambrazevi- 
čius ir V. Leščinskas pranešė, 
kad jie turi sutaisę rezoliuciją, 
kurią reikėtų pasiųsti j Washing- 
toną. Prezidentui Woodro\v \Yil- 
son, reikale jo skaitytų taikos 
išlygų skaitytų kongrese, 8 d. 
1918 m. kur nepaminėta Lietuvos 
laisvės reikalavimai. Rezoliucija 
tapo priimta ir pasiųsta. Ji 
skamba taip: 

Your Excellency—The Lithu- 
anian Natiortal League o{ Ame- 
rica respectfully bespeak the 
consiaeration of t'nc President 
of the United States in the mat- 
ter of embracing \vithin the 
,purvie\v of paragraph 13 of 
your address to Congress oir 

Januarv 8th, of the fact tlVat 
Lithuania as an independent na- 

tion should l>e frea Lithuania 
is one o»f the oldest distinet 
nationalities of Europe. It has 
heen devastated by this cruel 
\var and should have an oppor- 
tnnity K) recover from iti 
cttnds." 

Ant rc/i Hucijos pavome ši- 

okį al.»;tkymą iš \Yhite llouse, 
\\"ashinį;ton. 
The White House. 

Washington, January 15, 1918. 
My dear Sir; 

Allovv jite t<> ack.novvledge the 
>oa!nf \-r»nr tolprrraill «\f I Um 



jMiary I4tii an<l ttf say that it 
wi!l be brougfffTo the atteu- 
tion ot the president at tlic first 

opportunity. 
jSinccrcl) yours, 

J. P. Tumuity, 
Sccrctary to the President. 

V, Ambrozevičius. 
178 Fcrry St. 

IŠ WATET^BURY, CONN. 

"Varpo" vakaras. Apie vie- 
rtybę. Sausio 20 d. vietinė "Var- 
po" Dramos Draugija surengė va- 

fcarą. Sulošta du veikalus: "Un- 
'dinė" ir Dėdė Atvažiavo." T.oši- 
mai atsibuvo po prie/Jura artisto 
A, Vitkausko. 

Pirmiausiai sulošta veikalą "l'u- 
dinė," 3 veiksmų dramą iš revo- 

liucijos laiku Lietuvoj ir Rusijoj 
1905111. ši$ veikalas ne vienam žiū- 
rėtojui priminė laikus, kuomet 
daugelis musų brolių pakliūdavo 
j baisius Sibiro tyrlaukius už gabe- 
nimą knygų ir laikraščių iš užru- 
be/io j Lietuvą. Siame veikale 
perstatoma, kaip vienas senelis, ku- 
ris gabendavo spausdintus, tapo iš- 
tremtas j Siberiją. 

Veikalas ne vienam išspaudė 
ašaras, o ypatingai tiems, kurie 
trose laikuose buvo Lietuvoj. 

Jonas Garšva, inžinierius lietu- 
vis pabėgėlis Sibire, m/ gabenimą 
knygų iš Vokietijos. Si rolė svarbi 
ir jausminga, reikalauja spėkų ir 
pasišventimo, idant galėjus gerai 
»ttl&ti. Ji buvo artistiškai atlikta. 

Mirgai, (iaršvos meilužė, priva- 
lo parodyt dViug meilės prie Jono, 
kan paverzus jo jausmus ir ati- 

traukus jį nuo tėvynes. Si rolė ne- 

blogai atlikta. Xc taip, kaip reikia. 
Pcrmažai gyvumo, 

l'etras Sutkus, Garšvos draugas 
mokslo metu. Rolė atlikta gerai, 
negalima užmesti. 

Auksutis, lietuvis ištremtas j 
Sibirą už gabenimą knygų iš užru- 
bežio. Si rolė gana graži, grau- 
dinga. Gerai atlikus, sužadintų 
publiką. Bet ji prastai atlikta. Tur- 
but A. nemokėjo savo ro-lės gerai, 
todėl turėjo daryti ilgas pauzas, 
kol suga Klarvo suflerį. Žodžiai ir- 
gi nelabai aislkus. To'cfu budu, 
kur gražrausi'a scena, buvo prastai 
atlikto. 

Dalyvaujanti scenoje turėtų pa- 
sistengti savo roles išmokti. Tuo- 
met visiems lošimas geriau einasi. 

Antras veikslas '"Dėdė Atvažia- 
vo,"—i veiks, komedija. Veikalą 
sulošta gerai. Publika iki .sočiai 
prisijuokė. 

Geriausiai savo užduotį atliko 
tarnaitė. Ji tikrai artis- 
tiškai veikė. Girdėti, kad pirmu 
kartu dalyvavę scenoje. Iš jos 
ateityje gaHma daug ko tikėtis. 

Kiti taipgi gerai savo roles at- 

liko. Matyt, kad tarp varpiečių 
yra gabių žmonių, kurie tikrai ga- 
li pasirodyti prieš publiką. Ypač 
dabar, kuomet p. A. Vitkauskas 
randasi jų tarpe. Geistina, kad 

varpiečiai rengtų kuo;!augiausiai lo 

Šimų, tokiu budu kel lami lietuvių 
daile. Gyventojai, l>e abejonės, 
rems tokius gražius vakarus, nes 

yra naudinga ir galima pasitrj- 
fcinti. 

Vakaras nusisekė gana gerai ir 
iš finansiško atžvilgio. Publrkos 
buvo pilna svetainė. Truko sėdy- 
nių, nekurie turėjo stovėti. 

T} vakarą buvo Vyčiu sureng- 
tas vakaras parapijos svetainėj ir 

korporacijos L. (?) susirinkimas. 
IšroJė lyg tyčia šaukiami, idant pa- 
kenkus varpiečfams. Bet tas ne- 

gelbėjo, nes žmonės jau pradeda 
suprasti kur ko galima išgirsti. 

Kuomet varpiečiai rengia vaka- 
rus su perstatymais, publika vi- 
suomet bu va užganėdinta. Tą pa- 
rode ir dabartinas jų skaitlingas 
atsilankymas. 

Todėl, varpiečiai, dirbkite dai- 
lės srityje, o visuomenė jus,, be 

<-®ionės, rems. 

.^lėčiau keletą žodžių .pratarti 
kaslirtk kitų vietinių dramatiškų 
draugijų veikimo. Cia yra ketu- 
rios dramos draugijos: Varpo, 
Atisros, Akla. Vilijos. Vaisos 
\eikia dailės pakėlime, liet kas- 
link veikimo, scenoje, tai aš ne- 
noriu kritikuoti ir nenoriu paže- 
minti. Noriu pasakyt? tikrą tei- 
sybę, nes aš visuomet lankausi j 
kiekvienos draugijos rengiamą va- 

karą. Manau kad neklysiu, sa- 

kydamas, k"d " \ arpo" Dramos 
Draugija vra pakilus augščiau ne- 

L'u bile kuri kita drausta VlaJtA. 

srityje, Losimus pastato geriau 
negu by i<4gh kita drtiugija. 

Prasčiausiai losią aušriečiai. 
Kada tik buvau j u parengtam va- 
kare, tai turi sirgti, žiūrėdamas 
i perstatymus. Ir vis ima nepri- 
einamus veik'alus. N'ekurie sako: 
''Mfs didelius veikalus perstato- 
nte." Jie nepaiso, kaip veikalas 
yra atliekamas, bile jisai didelis. 
Man rodosi, kad autorius, matyda- 
mas taip darkant veikalą, neleistų 
tokiems žmonėms iį statyti sce- 

noje. 
Turiu priminti apie vieną auš- 

riečių sumanymą. Jie sumanė at- 
sipirkti j Naujosios Anglijos jau- 
nimą. Nepamenu kuriaru "V. L." 
nuni. tilpo ausriečių atsišaukimas 
reikale suėjimo vienvbėn — kad 
strv reni jus draugijas ir veikti iš- 
vien dailės srityje. Sumanymas 
puikus, liet. kviečiant ką-nors 
prie vienybės, reikia j>ačiam turė- 
ti pavyzdingą tvarką. Viską reikia 
sutvarkyti namie, o tada kviesti 
kaimyną, prie tvarkos, arba vie- 
nybės. Kas išeis iš to, ik'ad pa- 
kviesime kitus prie vienybės, o pa- 
ti? neturime tvarkos nei vienyliės? 

Po atsišaukimo atvyko gerb. A. 
Vitkauskas. Tuoj aus tapo sušauk- 
tas susirinkimas, kuriame dalyva- 
vo daug jaunimo. Reikale susi- 

vienijimo buvo daug diskutuojama. 
Prieita prie balsavimo, kurio pa- 
sekme buvo, kad dauguma stojo 
už susivienijimą. Priešingi susi- 
laikė nuo balsavimo. Kiek teko 

pstėmyti, tai ausriečių lyderiai, ku- 

rie buvo pagaminę augščiati minė- 
ti atsišaukimą prie vienybės, da- 
bar pirmutiniai vienybės priešai. 
jTai galima suprasti, kokios jie nori 

'vienyoes. jeigu uuių vienyDC, ia; 

toki poneliai neturės kuo vadovau- 
ti, ne» 1>us gabesnių, kurie supran- 
ta draugijų reikalui geriaus negu 
jie. * 

Išrinkta atstovai iš draugijų, 
iC<ad jie pakviestų Vilijos vrhorą 
prie susivienijimo. 

Atėjus antram susirinkimui. 

"Varpas" pridavė rezoliuciją, o 

"Aktas" pilnai sutiko vienytis 
Aušros" gi rezoliucijoj atsisako 

ma nuo vienijimosi. Atstovai su- 

liko, ir vėl taip renka ant toliaus 
atstovus. 

Tai matoma jų norai reikale 

| susi vienijimo. Per atsišaukimą 
kvietė prie vienybės, dabar-gi pa- 

tjs atsišaukimą pa.«merkra. Ką pa- 
da rysi ? 

Apie užbaigą vėliaus pranešu. 
Taigi, brangus jaunime, jeigu 

neri dirbti dėl pakėlimo musų nu- 

margintos dailės, eikite ten, kur 

[žmonės supranta, kas yra dailė ir 

jos kėlimas, ir dirbkite su jais. 
Jeigu jusų vadovai nenori vie- 

nybės, tegul liekasi priešais to pra- 
kilnaus darl>o. Užtenka tų barnių. 
Jau butų laikas mums žinoti, kad 
tas išsišakojimas naudos neduoda. 

Reikėtų žinoti, kad dailė, tai nėra 

partijos dailė, l>ct žmonijos dailė, 
ir butų laikas be jokių partijų 
dirbti iš vieno. 

Vaidilos Anis. 

IŠ SO. OMAHA. NEB. 

Susivienijimas dviejų TMD. 

kuopų. X<uo senai gyvuojanti 17- 
ta TMD. kp. yra gana daug nu- 

veikusi apš vietos srytyje. Dėlei 

aplinkybių čia kiek ?aiko atgal 
tapo sutverta 18-ta kp. TMD, Prie 

os buvo daugiausiai moterįs, 'ku- 

rios pradžioje turėjo bendrą ryšį 
su Šviesos Moterių Draugija. 

Gruodžio 7 d. 1917 m. TMD. 

i7-tai kp., laikant savo mėnesini 
susirinkimą, dalyvavo delegatė nuo 

vietinės TMD. 18-tos kuopos, ku- 
ri geidė susivienyti su 17-ta kp. 
bendram darbui ateityje. 

Pirm A. Poškus paantrino de- 

legatės pranešimą apie vienybėn 
suėjimą. Tam užmanymui vien- 
balsiai pritarta. 

Hjo derybos. Naujos valdybos 
rinkimas atidėtas sekančiam susi- 
rinkimui. kuomet susirinksią abie- 

jų' kuopų nariai. 
Gruodžio 16 d. atsibuvo abiejų 

kuopų nepaprastas susi/inkimas 

Zolpio .ame. 

P M. D. išdavė savo metini ra- 

portą. P-ia Y. Poškienė pranešė 
apie iždo ir knygų stovį. Pasi- 
rodė, kad ižde grynų pinigų yra 
$67.69; knygų vertės $150.00. 
Šiaip drapanų dėl teatrų, įvairus 
kiti dalykai sudarė abclną sumą 

$269164. 
Raštininkas perskaitė laišką, nuo 

Centro Valdybos prisiųsta. Pa- 
du<xlama 6rtos kp. iš Passaic, N. 
J. propoziciją aj>ie%pakėlimą mo- 

kcstie.s iki $1.00 į metus. Karšr 
1 c -aretvt^ ši <;nmanvma.'' ViŠ- 

Kas, esą, (pakilo todėl verta ir 
J'iMI). mokėti pilną doliarį. 

Kalbėta apie įvedimą referen- 
dumo. Dėlei to buvo ilgos diskusi- 
jos. l'ricita prie to, kad palikti su 
dabartine tvarka. J'o diskusijų A. 
Poškus pats patarė balsuoti rankų 
pakėlimu. Pasekmės balsavimo: 
v.i referendumą—3; prieš—10, ki- 
ti susilaikė nuo balsavimo. 

,Tapo pakeltas ir gerb. L. Šer- 
no klausimas. Jisai tapo atidėtas 
sekančiam susirinkimui. 

Naujon vaklvbon inėjo: A. Poš- 
kuj pirm.; K. Janavičiene, vice- 
pirm. ir kasier.; A. A. Zolpis, 
rašt.; V Poškienė, knygium; O. 
Žolpienė, kasos globėja; O Dau- 
niene, organizatore, 

TMD. iS-ta kp. turėjo 21 narį. 
17-fa kuopa turėjo 32 narius. 

Iš TMD. 17-os kuopos 'prasiša- 
lino keli jauni ir energiški vyrai, 
išviso apie 16 ypatų. Iš to skait- 
liaus į karuimenę tapo paimti: Jo- 
nas Andrikonis, Jonas (lenaitis, 
ir Boleslovas Dambrauskas. To- j 
kiu budu netekome gerų darbiniu- j 
kų tėvynės dirvoje. 

Kol-kas kuopa susilaikė nuo mo- 

kėjimo mokesčių šiems metams. 
Laukiama žinių iš kitų kuopų. 
Ar jos pakels mokestį iki $1.00. 
ar ne. 

Sausio 13 d. 1918 TMD. kp. tu- 

rėjo iškilmingu vakarėlį, kurio 
tikslu buvo supažindinimas vieti- 
nių lietuvių su "Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos tiksl'ais. Atėjus "Kulturos 
Istorijai," norėta knygos išdalinti. 

Minėtą dieną buvo dideli šal- 
čiai, iš kurios priežasties daugybė 
susitaikė nuo ėjimo. l-'uDhka su- 

sidėjo iš progresyviškų žmonių. 
Daugelis pačiu TMD. nariu neat- 

ėjo dėlei šalčio. Programas pa- 

vyko pusėtinai. Knygos '"Kultū- 
ros Istorija" tapo padalintos. 

Pirmiausiai p. A. Poškus, kuo- 

pos pirmininkas, paaiškino keliais 
žodžiais apie vakaro tiksi;] ir TM 

I). reikalus. 
Prasideda programas. P-lei T. 

Maslauskiutei vadovaujant, sudai- 
nuota hymną "Lietuva, Tėvynė 
Musų." Publika, išreikšdama pa- 
garbą, atsistojo. 

P-as Andrius Ūkelis kalbėjo 
apie TMD. nuo pat jos atsiradi- 

mo, ]>erbėgdamas jos gyvenimo is- 

toriją. Priminė apie laikus, kuo- 
met Lietuvoje užginta spauda. 
Daugelis Siberijoje supuvo už lie- 

tuvišką raštą. Apibrėžė- Vinco 

Kudirkos laikus ir jo likimą, kaip 
jisai buvo persekiojamas. Užbaig- 
damas savo kalbii, ragino priklau- 
syti prie TMD. 

Mažos mergaitės sudeklemavo 

M. Petrokiutė "Praeitis," M. Žu- 

kauskaitė "Aušta Aušrelė." M. 

Petrokaitė ir A. Bluviutė turėjo 
puiku pasikalbėjimą vardu "Na-gi, 
ar ne juokai." Publika turėjo pui- 
kų juoką. 

Svetimtautė mergaitė skambino 

ant piano. A. Cliaedor atliko pui- 
kų komišką šokį. 

P-as T. Tanavičius įkalbėjo, aiš- 

kindamas kas tai yi4a kultura ir 

kaip reikia dažinoti jos naudin- 

gu ma. 

Seserįs I>. ir A. Zigmančiutės 
'atvaizdino farmierių pasikalbėji- 
mą ir gyvenimą. Besibarant jos 
be žodžio puikiai sudainavo. Pub- 

likai labai patiko, ką liudijo gausus 
delno i Jojimas. 

M. Petrikaitė kalbėjo. Savo p.a- 

•kalboj ji davė vėjo lietuvaitėms už 

ištautėjimą. Beto kam lietuvaitės 

renkasi vaikinus svetimtaučius. Žo- 

džiu sakant, kliuvo visiems. Pu- 

blika stebėjosi iš jos kalbos aiškti- 

uo. Ateityj gali išeiti iš jos gera 

kalbėtoja. Reikia tarti ačiu tė- 

vams už leidimą dalyvauti viešuo- 

se vakaruose. 
Maža mergaitė A. Tanavičiutė 

deklemavo "Kad Paukštelis." 
P-ia K. Tanavicienė kalbėjo 

apie T M D. ir pasauli karės metu, 

kaip nuvertė darą nuo sosto ir 

apie Prancūzijos revoliuciją. 
Pasibaigus programui dalinta 

Kulturos Istorijai." 3 tomus kiek- 

vienam TMD. nariui. 
A. A. Zolpis, 

TMD. 17-os kp. rast. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Centralio Komiteto prakalbos. 
SartJsio 13 d. Centralio Komite- 

to skyrus surengė (prakalbas. 
I Kalbėjo gerbiami svečiai, inži- 
nierius T. Naruševičius ir kun, J. 
tilinskaa- 

Surašyti jų j^lb;^ butų per-1 
sunk.', ir u/inim. |><3®aug vietos 
laikraštyje.1. [įSminėsiu tik 
kokj įspūdį <la$£ JMrb. svečiu 
ka'lbos. Atyil/iajil.iįf^ut jų kal- 
bos, matosi liuuną vaizdą nute- 

riotos 'IYny>;iė's^ictu|Įos; ir gir- 
di šaukianti gfSu<l3| balsą sa- 

vo viengenčių tremtinių. — pa-j 
gelbos, pagelbo^; Pa^clbos m v s 

lankiam nuo Jti'sų, fvrolių ame- 

rikiečių. ir nufliudimas suspau- 
džia širdį, kad mažai kas iš mū- 

sų amerikiečių uori girdėti tq 
graudų šauksmą! O kaip šie pra- 
kilnus Lietuvos spiiųs geidžia, 
kad męs anu*rikie£i$i-4ietuviai įsi- 
vaizdintumėm nors dalelę tų 
skausmų ir niuHtucHmų, kuriuos 
kenčia ninsų broliai, ten už ju- 
aių, karės viesuflos išblaškyti; ro- 

dos jie mielai sutiktų pamainy- 
ti savo jautrius jausmus ant mū- 

sų sukietėjusių jausmų; (kad tik 
męs suprastumėm vadamdos svar- 

bumą, ir atmetę j šalį partyviš- 
kumų vaidus, stottamėm visi drau- 
ge, gelbėti nuo nelaimių, ir nuo 

tyrteančių priešų savo tėvynę-Lie- 
tuvą. 

Kilau av tojų į šias .prakalbas su- 

si rinko apie šeši šimtai. Atakas 
rinko patįs gerbiami kalbėtojai 
ir surinko $181.45. "Buvo ir tokių 
ką ant Tėvynės aukuro dėjo po 
vieną cettiHą. 

Čia pat aukautojai nul>alsa\o, 
skirti aMkas pusiau, dalį nuken- 
tėjusiems nuo karės ir dalį Lie- 
tuvos Laisvės Fondą n. 

Geri). T. Naruševičius, 'kad pa- 
dauginus nasdumą aukų, atsisakė 
priimti net kelionės lėšų atlygi- 
nimą, ir $15.00 likosi pa- 
beirta Į Lietuvos Laisvės l;oti- 
dą. Vardai aukavusių nemažiaus 
doliario pasiųsti Į Centralio ko- 
miteto raštinę, iš ten1 bus juos 
skeObiama per laikraščius. 

Šios prakalbos butit buvo na- 

šesimės, bet mūsų fardliai-katali- 
kai pakenkė. Jie, sužinojo, 'kad 
Centralio KomitetV) skyrius ren- 

gia prakalbas, toje pa oi o j dieno- 
je, keliomis dienomis anksčiau, 
surengė T. F. -skyriaus prakal- 
bas ; kalbėti turėjo p. K. Pakštas. 
Bet pasirodižius Cėntr. K-to sky- 
riaus pliakafams, katalikai su sa- 

vo kailbėtoju pasijuto persilpni 
konkuruoti prieš C. K. skyriaus 
rengiamas prakalbas. lik už 
keliu dietini, pasirodė jau nauji 
pliakatai, kad ir pas juos kalbės 
kun. J. Žilinskas. Nors gerb. 
kun. J. Žilinskas kalbėjo abiejose 
svetainėse, vienok koiikurentų- 
reingėjų už ardymą vienybės ne- 

pagyrė. 
Yėtliaus klebenąs buvo prašy- 

tas pagarsim'ti iš sakyklos C. K. 
skyriaus prakalbas: bet Vieton 
gatrsnnti, išpeikė tautininkus, ir 
tose pačiose valandose prisakė 
paraipi jogams susi'rinktį ant iš- 
kilmingų mišparų. 

Akyvaizdoje šių faktų, matosi 
didelis skirtumas tarp kun. J 
Žilinsko ir musų vietinio kle- 
bono J. Lietuvninko. Pastarasis 
sėja sėklą neapykantos taq> vie- 

tinių lietuvių, (ii kun. J. Žilim- 
flkas per savo prakalbas ją rau- 

na ir sėja meiilę, ir šaukia vieny- 
bem. I a? jį nėra shuptaniių, ne-1 
ra ciciilikų, pas jį visi lygus Lie- 
tuvos įpiiliečiai ir vistas dlrauge 
kviečia 'po sparnu vienos Moti- 
nos-Lietuvos. Kaip tai butu 
miela, kad mors trečdalis Ameri- 
kos 'lietuvių-klebotnų pasektų kun. 

J. Žilinsko pėdomis. 
Gerb. kun. Žilinskas abiejose 

svetainėse Liet'mvos Žemės Banko 
šėrų išpardavė apie u i keturis 
taikstančius do'liarių. 

Kadangi muisų broliai-katalikai, 
konkuruodami rengeįį atskyras 
prakalbas dėlei to prisiėjo tą 
pačią Rezoliuciją" prieš apleistą 
Lietuvos vardą sios Yalbtijos tai- 
kos 'išlygose' praimti ,,abiejuose 
susirimkimuoše. Iš abi/* j u susi- 

rinkimų išrinkta po du asmenis 

galutinai apdirbti įvirs Pilnėtą Re- 

zoliuciją, ir telegramą, pasiųsti 
ją j Wasbiingtoną. Prezidentui 
j\V. \Vilsonui. u\< Erškėtis. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Parapijinės 'bėdos". Laike 9 
metų vargomiai i nkai jant čia A. 

Gudaičiui, smagu būdavo bažny- 
čioje ir poteriauti. Mat, A. Gu- 
daitis turėjo gerai išlavintą cho- 

rą, kuris laike pamaldų gerai su- 

giedodavo. Tas choras ir tau- 

tiškų dainelių ne\v philadelphie- 
vra nedainavęs ir kas me-1 

tas sulošdavo po porą teatru. 1'cl 
šiuo-,' metuose vargiai h;;.; kokia 
pramogėlė. Ir tam kaltas Ims 
tur Imti kur.'. Matulaitis, kuris 
A. (iudaitį ivuo vargoniniukavi- 
1110 prašalino. I'rašalinitno prie- 
žastis yra 'tas, kad Sald. Širdies1 
Jėzaus parapijonai užsispyrė iš- 

varyti km n. Matulaiti, kaipo ne- 

atsakantį finansų ir dvasios vado- 
vą. Šitas parapijonų veikimas 
prasidėjo apie 10 mėnesiu atgal. 
Klebonas pajutęs, kad jam "Mi- 
tą" nuo parapijonų, prašalina, 
kaip saikiau, A. Gudaitį nuo vie- 
tos. apie mėnesį prieš Kalėdas. 

Prašalinus seiią, reik, žinoma, 
naujo vargonimin'ko. Kum. Ma-| 
tiullaitis gauna vargonininku, jau- 
ną ir labai "mandrą" vyrą, ku- 
ris kai giajina, tai megieda, o j 
gieda, tai negrajija. Lietuviškai 
.'įkaityti ir rašyti nemoka, o kal- 
bėti ir-gi negali. Nors tas vai- 
kezas parapijonams -nepatiko, bet 
kum. Matulaitis ji gyrė, kad gir- 
di. "esąs labai augšto mokslo var- 

gamistra". Mat, todėl tas v ar g. 
"aiit'gšto mokslo", kad kleboni- 
joje su kunigu angliškai šneka- 

si, ir kad jam tu'la airė tą "mo- 

kslą"' davė. (ialitna sivpristi 
koks mokslas yra lietuvio vaiku- 
čio airišių muitinėj. Trumpame 
lai'ke manijas v ar g. sutvėrė "cho-j 
rą" iŠ kumigo gaspadinės ir dar 
dviejų •merginų, bet greit tas vis- 
kas pairo. Mat, 'parapi j omai ren- 

gėsi "lupti" naują vargonininką, 
tai tas pasalkė "gud-bai". 

Po tam, kun. M. gauna seną 
mergą-airę už vargamistrą, bet 
ta greitai atsisakė. Ant galo kun. 
Matulaitis saiko: "palaukite, aš 
duosiu jums "best" vargamistrą 
ką gali gauti". Laukia žmonės 
to "best" vargamistros. l'gi 
sausio 13 d. š. m. užrtvngtioja 
vargomai, o žmonės žiuri atsi- 
grįžę. l'gi. bracvt, kai užriko 

"hysopą", tik tą sykį žmonės 

pažino, kad tai 'kun. Matulaičio 

gaspadinė. llažnyčioje prasidėjo 
murmėjimas ir juokas, o naujas 
vargamistra rėžė ir tiek. 

Bet kur. čia žmogus (arba ir 

kunigas) visiems patiksi. La- 

bjausia nepatiksi tai boboms. Tas 

pasirodė tuojaus; kad bobos pasa- 
kė1 tokio "moiiki biznio" bažny- 
čioje nereikia. Dėl naujo "var- 

gamistros" eina ■plačiai kali os, 
kad jau mūsų bažnyčioje, girdi 
susitvėrė nauja "viera" — tai 

"Marijavitų viera". Kai kurios 

moteris giriasi, kad gerai pa- 

žistą "marijavitu vienį'', todėl ir 

lygina fcum. M. ir jo "vargamis- 
trą'' (gaspadiinę) prie tvėrėju 
"marijavitu vieros". 

Šiaip ar taip, bet tai negražus 
atsitikimas. Klebonas labai su- 

erzino žmones. Jau kiti ir "po- 
eziją." tveria: o kunigas pas al- 

torių, o ga^spadinė ant vargonų. 
Kad kitnigo gaspadinė kur bu- 

tu užėmusi vargamistros vietą 
bažnyčioje, to dar nebuvo girdėti. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Ilga kelionė prie jaunikio. Ve- 
ronika Nakos (?), 22 metų am- 

žiaus, apeliavo du trečdaliu pa- 

saulio, kelionėje iš Lietuvos, per 

Siiberiją ir Japoniją. Iš čia nu- 

keliavo į San »Francisco, Cal., 
o iš šitos vietos Į Detroit, Mieli., 
kur ji ištekėjo už P, SnfalsČio, 
2U metu amžiaus vyro, kuris De- 
troite gyveno jau ke'letą metu. 

Juodu "surišo neatmezgamu maz- 

gu" Jurgis Ilumbert, "justice ot 

tlie pcace". 

IŠ CLINTON, IND. 

Knygino reikalais. Naujai su- 

sitvėrusi Clintono 'Lietuvių Lite- 
ratūros Draugija, sausio 20 d. 

turėjo savo mėnesini susirinkimą 
"Sunday School" name, Evan- 

gelistų bažnyčioje, <ki|tr šiai drau- 

gijai vieta suteikta dykai. £vc- 
timvaiuičiai gana prielankiai i mus 

atsineša. Su'sirinkiman atsilainkė 

gražvs būrelis -lietuvių ir k e! i 

nauji nariai įstojo j draugiją. Da-< 
bar iiirrlmp 30 mariu. 

Atsilankė Į susirin'kimų evange- 
listu kunigas Jonas K ramins ir 
pasako gražią prakalbą, ra/įeida- 
mas mušu tautiečius prie apšvie- 
tos. Žadėjo, kiek galt damas, rem- 

ti musų gerus užmanymus. 
keikia pažymėti ir apie nekiii- 

riuos atsilankiusius svečius. Vie- 
ton atėjus prigelbėti naudingam 
darbui, jie atėjo jj griauti. Tai 
yra ♦rumparegiai-fainatikai. Vie- 
na* s<A'ial ištiško s 'stailos,' o kitas 
k 1 c*iijka'lišlko "stailo". Abudu pra- 
dėjo iš vienos dūdelės pusti. Jie 
pradėjo jieškoti prieka'bių prie 
pavienių žmonių ir pradėjo šmeiž- 
ti sao nepatinkamas yipatas ir 
to knygyno užmanytojus. 

Vienok juos "suikritikuota". 
Vienus iš draugu, j). Dom. Ren- 
ka, išaiškinu tiems šiaudiniams 
apaštalams, kad šita draugija nė- 
ra sutverta ypatiškiems ginčams 
varinėti, bet apšvietos palaiky- 
mui. Tuomet jie pamatę, kad 
'•lira vietos ginčams, vyručiai no- 

sis nmieidę "išdūlino" laulkan, 
nieko nepešę. 

Tie patjs "geradėjai" stengiasi 
visokiais budais sulaikyti p a šel- 
pi nes draugijas .nuo aukavimo, 
steigimui šio knygyno, lšdalies 
jiems nkisi.soka tas nelemtas dar- 
bas. 

Tai matote, mieli lietuviai, ko- 
kios rūšies žmonių turime savo 

tarpe. Svetimtaučiai ne tik pri- 
taria musų geram darbui, bet 
kiek galėdami prigelbsti, o mū- 

sų "saviškiai" atskalūnai viso- 
kiais budais stengiasi paker.ikti. 
Tolkiems žmonėms pritinkamiau- 
sia vieta buitų tarp indijonų, o cie 

tarp civilizuotų žmonių. 
Senas Clintonietis. 

IŠ HARRISON IR KEARNY, 
N. J. 

TMD. kuopos vakaras. Sausio 
20 d. vietinis TMD. Choras pa- 
rengė vakarienę, s-ukviesdamas iš 
apieli'nkės įžymiausias ypatas ir 
prakilnų jaunimą. Programas 
huvo sutaisytas t-iaip : Pirmiau- 
sia Iki v o šokiai; 2) P-lč Bradu- 
niutė šoko "Irish Jig". 3) Vėl 
šokiai. 4) P-lė Braduniutė padai- 
navo "Eisiu mamai pasakyti". 
5) Vietinis TMD Choras sudai- 
navo "Xesigrai:di Mergužėlė". 
Paskiaus sekė maršavlmas; apė- 
jus kelias eile* a<i»i e svetainę ati- 
daro Ikitas dtiris, antros svetainės, 
kurios stalai sutaisyti ir vėlia- 
vomis išpuoštas. Galima ištarti 
ačiu rengėjam už j u tokį paridar- 
bavimą. nes rengėjai turėjo pa- 
dėti daug darbo ir energijos, kad 
taip viską surengti. Nieko ne- 

truko, kaip prie stalo, taip ir pa- 
tarnavime. Matyt, susirinkusieji 
labai gėrėjosi šiuo vakarėliu. Pa- 
skiaus programo vedėjas persta- 
tinėjo svečius, ka 1 kas (<ą nors 

pakalbėtų. Iš atsilankiusiųjų 
vis girdėjosi pagyrimas ;r linkė- 
jimai naujam TMD. Chorui geru 
ipasekmių. 

P>ebaigiant vakarienę, pasirodo 
<5trryse gerbiamas svečias St. 
Šimkus, su savo keliais draugais, 
kurių komitetas 'labai laukė. Pa-I 
kiU> <1 vi merginos iš komitetų, 
prielankiai priėmė svečius. To- 
liaus prograuno vedėjas paprašė 
g. St. Šimkaus, ar nesutiktu ką 
tokio pakalbėti. Gerbiamas St. 
Šimkus maloniai sutiko. Kal- 
bėtojas plačiai nupiešė apie Lie- 
tuvos likimą ir ragino, kad vi- 
suomenė reikaltutų neprigulmin- 
gos Lietuvos. Toliaus kalbėjo 
kokią vertę turi chorai ir Tėvynės 
Mylėtoju Draugija. Pabaigus 
kflbą, girdėjosi gausus aplodis- 
mentai ir visi gėrėjosi iš jo kal- 
bos. 

Galima sakyti, viskas pavyko 
atsakančiai ir .be klaidų. Tik 
vien programų vedėjas pridarė 
keltą klaidų, kurias visi patėmi- 
jo. Išgyrė J Y. !>.. kad daug 
pasidarbavo rengime vakarienės, 
o minėtasai mažai ką prisidėjo 
prie renginio. Toliaus. perstatė 
K. Mičoniį, ir paaiškino, kad dau- 
giausia pasidarbavęs dėl TMD. 
Choro. Bet visi suprato, kad 
minėtas draugas buvo didžiausias 
priedas Chorui. 

Yra gerų veikėjų ir kaip gir- 
dėti TMD. Choras yra dar visai 

jaunas, bet jau daug nuveikęs 
ir jau daug kartų atsižymėjo prieš 
publiką su savo dainomis, ir ma- 

nau, kad mepalia-us darbavęsi ir 
•m f irv1iQiic 

Sausio 26 d. rengia didelį ba- 

lių su visokiais išlaimėjimais. 
Tas liudija, kad šis clioras veikia 
daugiausiai iš visu draugysčių 
TTarrisono ir Keamv. 

Or/kėtina geros ateities naujam 
T.Ml) 62-os kp. Chorui. 

Tėvynės Mylėtojas. 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 

TMD. Nariams žinotina Jau 
praslinko .-eni 1917 metai, ir 

pradėjome Naujus 1918 Metas. 
Kiekvienas nairys TMD. 127-toS 
kuopos privalėtų užsimokėti 60c. 
metinė*.3, mokestirs Centro reika- 
lams Taipgi norintieji gauti 
1918 metų leidžiamas knygas 
audimo apdarais malonės užsi- 
mokėti $1.00 "extra" už ;upda- 
rus. 

Nariai, kairi c yra apleidę šį 
miestu, malonėkite prisiųsti ii 
pridurkite savo vėliausius antra- 
šus. 'kad žinotume, kur praeitų 
1917 m. knygas pasiųsti. 

Labai geLstkia, kad sekančia- 
me TMD. i2"-tos fiep. .susirin- 
kime. kuris įvyks vasario 10 d.. 
K. (irikšo sv-et., 150 gat. ir 
Northcote ave., atsilankytų kuo- 
daugiausiai narių. Kad visi už- 
simokėti prigulinčias mokestis. 

Mokes«iį galite siųsti sekreto- 
riauti vardu, sekančiai: 

K. L. Kairys, 5008 Baric.g 
Ave, E. Cliicago, Ind. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Vestuvės. Sausio 23 d. p-lė 

Sto'.la Ainbrazavioutč ištekėjo 112 

p. S. I'. Vaišnoro. Leitenanto 
Suvienytų Valstijų laivyno fezer- 
voje. 

IMė Ambrozavičiutė yra ^luktė 
žinomo tarp lietuvių veikėjo, p. 
Vinco A'mbrozevičiaus; per kiek 
metu iki šiolei ji 'buvo mokytoja 
vietinėse mokyklose. B. 

IŠ RAYMOND, \*ASH. 
Kareivių darbai. Kareiviai čia 

dirba lentų pjavykloj. Sausio 
13 d. atvažiavo iš Yancouver 
Barrako 58 kareiviai, Valdžia 
jiems parandavojo "hotelj" ir 
sausio 15 d. jie pradėjo dirbti 
naktimis Willapa Lumber Co. 
Šitoj me'uyėioj pjauna egles dėl 
orlaivių. Kitos melnyčios taipgi 
žada parsitraukti kareivių ir pa- 
leisti pjovyklas dienomis ir na- 
ktimis. 

Cia daligiansia iš medinės me- 

džiagos dirbama dėl garlaiviu ir 

ortlaivių. 
Žiemos nėra. Lija per šcms 

mėnesius, mažai tenustoja. 'va- 
rei viai nepratę dirbti ?.m "'ie- 
taus. jiems todėl nelabai patin- 
ka. I. B. A. 

IŠ HARRISON, N. J. 
"Polski-' Kalendoriai. Čia tū- 

las lietuvis-smuklininkas palaiko 
pro-lenkišką dvasią. Nors pats 
lietuviu būdamas, bet lietuvystę 
po kojų pamynė. 

Kada čia dauguma lietuvių 
biznierių, savo kostumeriams da- 
vė dovanų kalendorių, tai at- 
spausdino tikrai lietuviškai. Bet 
šitas musų "devyndušįs," tai pasi- 
darbavo apdovanoti lietuvki'S. 
skleisdamas lenkišką dvasią tar- 

po jų; ifrurbut gavo "ikomišiną" 
nuo lenkišku propagandistų už 
skleidimą kalendorių, su "polskų" 
karalių paveikslais ir su visokio- 
mis kitoniškomis lcnkų-patriotis- 
ikomis "maliavonėmis". 

Atokiai pasirodo, kad m.usų tū- 
li smuklininkai mažai tesupranta, 
tokias dovanas dalydami tarpe 
lietuvių. Lietuviai turėtų saugo- 
tis nuo tokių dovanų ir tokiems 
kalendoriams vieta geresnė gali 
Imti pečiuje, negu ant sienos. 

Matyt tūlas smdklininkas, ma- 

žai turi galvoj proto, o burnoj 
"smoko." \ crtetų kitaip elgtis 
su panašiais "metežniukais", nes 

toks, žmogus pats nežino kuom jis 
yra. Tikras lietuvis. 

IŠ NEWBURG, W. Va 
Pas mus darbai dabartiniu lai- 

ku labai gerai eina. Darbą ga- 
lima guti 'bile 'kada. Visos ka- 
syklos gerai dirba. 

Tris paliokai per Kalėdas, dai- 
navo "Jcszeze Polska Niezgin?- 
la". Jie važiavo j Pittsburga 
parsivežti ra.igalo. Juos pagavo 
ir jie tapo nubausti po $126 ir 
mėnesi šaltojon jkimšti. 

Kiek tie žmoneliai kenčia dėl 
to* baltafkės, o vienok jos neap 
lUM'/in i'* .vin'N T V -><■•■ 
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Visi laiškai, korespondencijos ir 
rankraščiai skiriami talpinami Laik- 
raštyje privalo buti pažymėti auto- 
riau* paradu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo ttkrs> pravardę Redakcijos žl- 
nial. 

Rodakcija pasilieka sau telf.ę pri- 
slastus jai rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bu9 jam grą- 
žinami, tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus pnslųs'a Ir užtektinai kru-; 
sos /enklelly. 

Reikia visada rašyti plunksna pa- 
liekant plačius tarpus tarp ellučiij. 
ir tik ant vienos pusės lakšto. 

Apžvalga. 
SUMANYTASAI SEIMAS, j 
Visuotinasai Amerikos Lietu- 

vių Seimas, apie kurį tiek kalbe-1 
ta, tiek rašyta, kurio tiek reika-! 
lauta ir kuriam nekurtose vietose 
tiek -priešintasi, pagalios ar tik, 
neįvyks. 

1 ne jo priartinimo zymiatl 
prasidėjo ta aplinkybė, kad mū- 

sų dešinėj i sriovė, kuri i ki šio- 

lei atkakliausiu budai jo šauki- 
mui priešinosi, staiga ir visai ne- 

tikėtai permainė savo frontą, 
ir apskelbė, jog ji visuotiną Ame- 
rikos lietuviu seimą ne tik .su- 

tinka šaukti, bet ir paskiria jam 
vietą VVashingtoue ir laiką 13—14 
ateinančio kovo mėnesio. 

Teisybė, tos sriovės centras, 
Amerikos Lietuvių Taryba, ofi- 
cialiai apie tai apskelbėvti.'k s>u- 

sitari'ii-s jau su Lietuviu Tautine 
Taryba, atstovaujančia A idurinę 
Amerikos lietuviu 'sriovę, vienok 
laikraštiniai dešinėse.-, sriovės or- 

ganai minėtą apskelbimą padavė 
daug anksčiau ir net ■kuone for- 

moje ultimatumo krtoms srio- 
vėms, <kas padarė ytin nemalonų 
įspūdį. Mat perdaug išrodė pa- 
nagu į nclaimimgą 1914 metų at- 

sitikimą, kuomet ačiū kaip sy- 
kis tokiems patiems atsitikimams, 
sugriauta Ai erikos lietuvių vie- 

nybę, ar bent jų bendrai ko-or- 

dimiotą veikimą, net iki šiam lai- 
kui. Jeigu gi, -po tokio pirmo 
išsišokimo (kurį, 'rasite, diktavo 
ne kai da-ugiaus kaip sriovinės, 
taip sakant, ambicijos taktika), 
šiuotfi sykiu paėmė viršų ne karš- 
tas ultimatiškas išsišokimas, bet 

šaltesnis -praktiškas išrdkavimas 
ir atsižvelgimas į pasekmes, tai 
tuom reik tikrai pasidžiaugti. 

Ar įvyks šisai seimas ir ar bus 
pasekmingas? 

]\*ykti' jis, rodos, turėtų. Vi- 

durinėj i tautininkų sriovė jau 
nuo senai visuotino seimo ne tik 

pageidavo, bet to ir reikalavo; 
•clešineji sriovė dabar priėjo prie 
tos pačios nuomonės. Męs rne- 

matome dar musų kairiosios srio- 
vės — socialistų. Su jų centrais, 
•derybos, be abejonės, eina, vienok 
*\oka jų parašo ant užkvietimo, 

do, 'kad iki šiolei prie susipra- 
timo Seimo reikale iki šiolei su 

ta sriove dar neprieita. Tikimės, 
•kad iki seimui ir šita musų srio- 
ve ras galimu dalyvauti bendruo- 
se lietuvių tarimuose — jeigu 
ne visuose, tai bent nekuriuose 
svarbiausiuose. 

Praeities patyrimais pamokinti, 
męs ir dabar nenorėtume "kie- 
tokos derėti, kuomet dar paukštis 
nepagautas" — nenorėtume tvir- 
tinti, kad šisai seimas bus p i 1- 
n a i pasekmingu. Męs abejoja- 
me, ar visuose klausimuose ga- 
lima btrs prieiti prie vienos nuo- 

monės ne tik visoms trims mu- 

sų sriovėms, bet net ir vidurinei 
srvovei sti dešiniąją sriove. 

'ačiaus viename klausime, bu- 

sime — "Tarti, kad męs reikalau- 
jame Lietuvai Neprigulmybės"— 
jokia lietuvių sriovė, musų ma- 

nymu, neturi tiesos atsisakyti 
s;.vo balsą už tai paduoti. Jeigu 
nc dėl ko kito, tai vien tik už- 
reiškim-tti šitos lietuvių visuome- 
nės valios, visi lietuviai, kokių 

Vpartijinių pažvalgų jie nebūtų, 
turi pasauliui — :"iame atsilikime 
pirmiausiai Amerikai, — vienu 
balsu rimtą žodį tarti. 

Jeigu kituose pajudintuose 
klausimuose negalima butų pri- 
eiti prie susipratimo, tuomet, iš- 
vengimui demoralizacijos, galima 
butu visuotinąjį seimą skaityti 
užbaigtu tuojaus po išnešimo re- 

tent pačiame svarbiausiame klau 

zoliucijos apie Lietuvos nepri- 
gulmybę ir pasiskirstyti į srio- 
vincs sueigas tolimesnių reikalu 
apkal'bčjimui. 

Šio seimo pasekniingumas pri- 
klausys nHio to, kiek mušti vadai 
ir seimo lyderiai iš vienos pusės 
mokės ji skoti tik tokių klausi- 
niu, kurie visus lietuvius veda 
vienybėn, o iš kitos pusės vengti 
visų tų klausimų, kurie lietuvius 
skirsto. 
Tas privalo buti vadovaujanti 

Seitr.D vedėjų ir delegatų mintis. 
Apie kitas pakvietime paduo- 

tas išlygas ir padavadijimus tu- 

rėsime progą pakalbėti sekau-^ ėiuose numeriuose. Nors toli j 
gražu ne su lyg v įsų tų išlygų. 
šiądien visur yra vie»noda nuomo- 

nė, ir skirtumai kaslink seimo i 
vietos ir delegatų yra dar pusė- 
tinai dideli, vienok, abelnai pa- 
ėmus, užkvietime paduotos išly- 
gos parodo aiškų norą iti prie 
taikos ir todėl jos duoda užtek- 
tinai pamato, an* kurio atsisto- 
jus galima prieiti prie pilno su- 

sipratimo. 
Tuo tarpu gi visiems, ir ypač 

hderiams velytina juo labjausiai 
Mengti užsikaršeiavimų ir neap- 
galvotų kalbų. 

NEPERŠOKUS PER GRABĘ— 
NEŠAUK "OP!" 

"Draugas" pesipausdinęs ii 
"Lietuvos" Antrosios Lietuvių 
Konferencijos Stockholme rezo- 

liucijos, nuo savęs įprideda t-o- 

kį "pabarimą" Europos veikėjams i 

už tai, kad "Draugas" tokiu re- 

zoliucijų nėra gavęs: 
"Turime čia išreikšti — rašo 

"Draugas", — savo didelį ne- 

pasitenkinimą, kad Europos 
lietuviu veikėjai dar ir po šiai 
dienai pavelija sau ignoruoti 
Amerikos lietuvių katalikų vi- 
suomenę. (Konferencijos 'ini- 

tariniai 'buvo siųsti, tu r t>u«t, 
tik laisvamaniams tautiečiams. 
"Draugas" jtj megavo) Musų 
visuomenė Lietuvos reikalams 
daugiausiai darė iir padarė. Męs, 
liet. 'katalikai, ligšiol geriau- 
siai pildėme savo priedermes 
tėvynei Lietuvai. Isdalies tai 
įpriipa žįsta p. M. Tčas srvo laiš- 
ke, p. Balučiui ir pagarsinta- 
me "Lietuvoje". (Męs atsi- 

spausdinsime to laiško svar- 

biausias dalis). Tad akyvaiz- 
doje to viso europiečių pasiel- 
gimą:, yra labiau negu keistas". 

Męs nežinome, kas šiuo laiku 
atsako už musų kaimyno "Drau- 
go" redakciją; nenorėtume taip- 
gi leistis j ginčus; vienok iš ki- 

tos pusės męs manome, kad 
etiškas laikraščio vedimas yra 

taip svarbus, — o dar ir svar- 

besnis, — negu pateikiamos jame 
žinios. Nes galų gale muo to pri- 
klauso dideliam laipsnyje skai- 
tančios visuomenės etika ir dora. 

Todėl męs tregalime iškęsti ne- 

patėmiję, kad pastaraisiais lai- 
kais mustj kaimyno redaikcijinės | 

'pastabos jau visai nustttmė tra- 

įdicijinius etiškus dėsnius šalin 

ir įvedė madon, — tkaip čia pasa- 
kius ^ 

— nagi, mums išrodo lyg 
bolševikišką, radikaliską to- 

ną: "rėžk iš peties, krfip papuolė'' 
— neatkreipdamas atydes nei ką 
[pasakei, nei kaip pasakei, bile 
'•butu "drūčiai" ir "stipriai" pa- 
I 
isa'Kyta. 

Žinoma, kuomet taip ūksimoji! 
"nuo peties," tai tankiaus: ii p'er-| 
toli ir mairėži. 

Ir viršminėtoji "Draugo" pasta-1 
jba apie tai aiškiai liudija. Vie- 
na, kad tonas 

" kodėl jam davei,I 
'o man nedavei" daro labai aitru 
skonį žmogui, kuris yra nepripra- 
tus prie bah'-Tfi pigaus bizniško 
metodo. Antra, kas svarbiausia, 
kad parašus priekaištas yra aiš- 
kiai paremtas tiktai ant spėjimo. 
Nes iš kr- *'Išaugas" gali žino- 
ti, ar Konferencijos vedėjai ir 

jjam neišsiuntė minėtu rezoliucijų 
! kopijos? 

Męs gavome kopiją, mašinėle 
muštą. Iš išvaizdos matyti, kad 
tai buvo ne pirma, neigi antra 

kopija — vadinasi, 'kad ir datt- 

įs;ia>ii j ii padaryta. Paišeliu pa- 
ženklinta musu laikraščio var- 

das taipgi nurodo, kad ne tik 
mn-nis ji buvo siunčiama. 

Iš to galėtume spręsti, kad ji! 
galėjo buti siunčiama ir kitiems! 
laikraščiams įtarm; skaitliuje ir j 
"Draugui"), bet galėjo žuti, ar 

užsimesti kelimėje (Pavyzdžiui, 

atsišaukimą lietuviu belaisvių iš 
Vokietijos męs gavome dviems 
savaitėms vėliaus flvegu "Kelei- 
vis", iš 'kurio buvome perspaus- 
dinę jj pirmiaus negu patjs ga- 
vome). 

Vadinasi, panašios rūšies prie- 
kaištai išrodo panašus j "lau/.i- 
mąsi per atviras duris," o įspū- 
dis nuo tokio, pasakytume, ne- 

švelnaus išsišokimo ipas kiekvie- 
ną bent šiek-tiek inteligentišką 
žmogų turi pasilikti labai neska- 
nus. 

Męs manome, kad bile koks 
kitas laikraštis butu gavęs minė- 
ti rezoliucijų 'kopiją, todėl ''Drau- 
go" nusimojimns, kad konferen- 
cijos (nutarimai-buvo siųsti, tur 
bu t, tik "laisvamaniams tautie- 
čiams," taip pat nedaro jam 
garbės, nes jis gerai žino, kad jis 
laisvamanybės tieK pat mums ga- 
lėtu prirodyti,, tkiek ir katali- 

kybės, protestamybės, stačiatiky- 
bės, arba ko'kios kitos tikybinės 
"ybės". 

Jis gerai žino, kad "Lietuva" 
ti'kvbos klausimuose yra pilnai 
ueutralė, o vienok atikartotmai 
si'ivlo mums švarką, kurio męs 
visai nedėvime ir nemanome dė- 
vėti. • 

LAIKRAŠTINĖS NAUJIENOS. 
Ti'k-4cą gavome numerį naujo 

lietuvių laikraščio, leidžiamu Pe- 
trograde. Jį leidžia Lietuvių 
Karininku Sąjunga, o vardas jo 
yra "Laisvas Žodis". Mums pa- 
teko tik 11-tas ju numeris išleis- 
tas 2 d. gruodžio 1917 m. Se- 
kančiam numery j paduosime iš 

jo daugiau žinių, kurių jame ap- 
sčiai yra. 

* * 

"Laisvė" pranešė, kad jos re- 

daktorius, p. T.. Pruseika, 'kiek 
laiko aigal 'pasitraukė muo "Lais- 
vė.;" ir jo vietą užėmė p. Y. Pau- 
kstvs. • 

P-no Pruseikos prasišalimmo 
priežasčių nepaduodamą, vienok 
ta aplinkybė, »kad laikraštis per 
kelis mėnesius ipersergsti skai- 
tytojus, kad daugiaus nerašinė- 
tų laikraštinių žinių p. Pruseikos 
vardu, duoda <progą spęsti, jog 
p. Pruseika prasišalino auto. "Lais- 
vės" visiškai, ir gal birt nege- 
riausiais santi'kiais. 

* * 

P-110 Pruseikos redagavimo 
laikais "Laisvė" lai'kesi, maždaug, 
vidurinės 'pozicijos tarp socialis- 
tų : įnėgfiio būti kartais (ne vi- 

sada) nei perdaug kairi, nei per- 
daug dcšitiėji. I'-nas Pruseika 
mėgino cementuoti ir tiltą visuo- 
met taisyt tarp vis lafojau besi- 
skirstančių frakcijų tarpe musų 
socialistų. 

Jam pusėtinai tas tūlą lai'ką 
s '{ėsi, nes ip. Prusetka buvo 
gubus — męs pasakytume, ga- 
biausi-*, — tarp musų socialistiš- 
kų laikraščių redaktorių. 

P-nui Priiserkai pasitraukus, 
"Laisvė" lyg-pradeda'krypti b o 1- 
š v i z m o pusėn ir savo tonu ar- 

tinasi prie .buvusio Liet. Socia- 
listų Sąjungos organo "Kovos". 

"Kovai" užsidarius, "Laisvė" 
bene ar tik ir neatstovaus So- 
cialistų Sąjungos, ypač, kad įkal- 
bos apie "Laisvės" perėjimą i 
Sąjungos rankas ėjo jau nuo ko- 
kiu metų laiko. 

* * 

KAREIVIAI LIETUVIAI 
N'"o daugelio kareivių-lietuvių 

męs gauname laišku su prašy- 
mais, jiems siuntinėti laikrašti 
tiždyką. — prašo^ taipgi knygų. 

Męs džiaugiamės, kad musų 
ka; Mviai įdomauja skaitymu ir 
norėtume jiems pagelbėti, kiek 
tik męs išgalime. Vienok aišku, 
kad 'nei męs. nei jokis kitas laik- 
raštis, negali ištesėti kiekvienu, 
kareivį aprūpinti laikraščiu ir 

knygomis uždyką. 
Daugels kareivių, kiek męs ži- 

nome, ištesi užsimokėti iš savo 

algos 'už Hikraštį. kurį męs jiems 
leidžiame papiginta kaina. Kas 
gi negalėtų ištesėti, tai męs pa- 
tariame jiem? pranešti mums, 
kiek kareivių lietuvių yra jų la- 
geryje; męs tuomet galėtume 
siuntinėti jiems laikraštį i "Y. M. 
C. A", arba "Kinights of Cokim- 
bus" s'lcyrių, kur visi lietuviai ga- 
lėtų fu mi naudotis. 

Kas link gi knygų, tai męs ma- 

nome, kad jeigu lietuviai.-karei- 
v+ai. susiorganizavę, -paduos pra- 
šymą savo lagerio "Y. M. C. A." 
»rba '"Knights of Columbus" ve-' 

dėjams, tai^ tie įnoriai parūpins 
jiems lietivnskiA knygų iš tam 
tikru fondų,' kurUlos jie turi pa- 
našiems reikalams. 

Męs, kaip "minėta, norime pri- 
gelbėti musų kaiv:viams kiek tik 

męs išgalime, už tai 'prašytume ir 
kareiviu, kilti šita uždi'otj jie 
stengtųsi mums palengvinti. kiek 

.» '0 
jte iš savo pusės tai ,nali. 

į) i J 

REZOLIUCIJOS. 
Šiaunc numeryje talpiname kele- 

tą rezoliucijų, reikalaujančių Lie- 
tuv vs neprigulmybės ir Suv. Val- 
stijų valdžios užtarimo. Darome 
fa i, idant pagelbėti mažesnėms ko- 

lionijoms, kurioms gal sunku butų 
tukias rezoliucijas patiems susta- 

tyti anglų kalboje. 
Kituose numeriuose patalpinsi- 

■me daugiau teikiu rezoliucijų. Mile 
vieną iŠ jų galima pasirinkti, pri- 
taikant pradžią ir galą prie savo 

•kolionijos, ir pasiųsti. 
• Męs prašome prisiųsti mums ko- 
pijas ir kitų rezoliucijų bei tele- 
gramų, jeigu kas jas \Vashingto- 
nan išsiuntė. Męs jas, kiek gali- 
me, 'patalpinsime laikraštin, nes yra 
s\arbu, kad ne visos rezoliucijos, 
siunčiamos \Y,asliingtonan. butų 
vienodos formos. 

Pranešimas 
Visuomenei. 

Jau nuo seniaus lietuviai nu- 

jauto stoką tinkamų žinių apie 
Lietuvą svetimoje kalbose. Pa- 
staruoju laiku atsitiikimai, kuomet j 
pradėjus Rusijai, derybas su Yo-j 
kieti ja, Lietuvos vardas pradėjo 
vis tankiau Imti minėtas anglų 
presoje, mus galutinai pertikrino, 
kad ne tik daugelis amerikonų, 
bet met ju laikraščiai, veikėjai 
kongresmonai ir kiti politikos Į veikėjai beveik nctuiri jokios 
nuovokos pei afcie Lietuvą, nei 

apie lietuvių tautos troškimus i'r 

reikalavimai^ 
Daugelis 'klaidingų žinių apie 

Lietuvą ir (lietuvius pasirodė an- 

glų presoje, o kiuomet jas mė- 

ginta atitaisyti,j ar užprotestuoti 
prieš tai, tai ^tsąkvmas visuo- 
met Rudavo.tas pats: "T)uo/kit, 
sako—mums, teisingų žinių apie 
save, duokit rnfums Lietuvos 
žcnrlapius, tai męs atitaisysim 

į ir daugiaus klaidų nedarysim". 
Panašius rugojimus teko gir- 

dėti me tik nuo anglų laikraščių, 
bet ir nuo kongresmonų bei se-1 
natorių AVasbiingtone, 

Teisybė, yra viena kita kny- 
gelė apie Lietuvą anglų spam-! 
doje, pasitaiko šiokių-tokių 
straipsnių enciklopedijose, žurna- 
luose. Bet vienos yra nusenę, 
kitos iškraipytos, trečios vėl ne- 

parankios naudojimui užimtam 
(žmogui. Iki Šiolei męs meturime 
[parankios, nedidelės informaciji- 
nes Kn-yjįuies, fKJUTioje anglui laiK- 

raščio redakcija, arba Amerikos, 
ar Anglijos politikas, ar kitas 
veikėjas, galėtu greitai atrasti 
visas svarbesnes, jam reikalingas 
ir teisingas žinias apie Lietuvą! 
ir lietuvius. 

Todėl Lietu voš Ncprig-u'lmybės 
Fondas nutairė tokijį trumpį, pa- 
rankią informacijų knygelę apie 
Lietuvą ir jos reikalavimus bei 
troškimais išleisti anglų kalboje. 

Leidinys, ka'p apskaitliuojama, 
turės buti apie 30—35 .puslapių 
didumo, su reikalingu prie to 

vienu, ar dviem žemlapiais — pa- 
vydale "rcference book for a 

bus y reader". 
Lietuvos NeprigU'lmybes Fon- 

das geidžia apie tai .pranešti mū- 

sų visuomenei, Kad kitos jstaigos 
ar vpatos fieei'kvotų kartais nei 
laiko, nei Iė^ų tokiam pačiam dar- 
bui. Apari to, Lietuvos Nepri- 
gulmybės ,l7oixfas, taipgi geistu :. ,|-»l siam save^ darbui visuomenes 

paramos, nes laida žada 1>uti di- 
delė ir gailinai geriausiai atlikta 

'(f ir todėl reikalaus nemažos Vsu- 
-v. oc 

mos pinigu. 1 
.. 

1 toirn to' 
Sios knv^t'teSj, tekstas yra jau 

baigiamas įrengti, gi žcm'lapiai 
rengiama po priežiūra buvusio 
kartografo' fe. Balučio. Visa 
laida bus leidžiama po priežiūra 
patarusių tr.me darbe amerikonų. 

Šią knygely manoma issiimtinC*- 
ti visų laikraščių, — bent svar- 

besnių. — red.'ficcijotns. kungres-j monamš ir senatoriams .(kaip 
WasbingKrne), taip' ir valstijose.' 
žymesniems profesoriams, politi- 
kams ir veikėjams, 

Jeigu lėšų u.'.tektų, tai galima 
Imtų apimti nc tik Suvienytas 
Valstijas, bet ir Angliją. 

Męs manome, 'kad šisai darbas 
gali daug—labai daug—gero pa- 
daryti Lietuvos laisvės išgavimui, 
ir todėl, pranešdami apie tai. po- 
draug įprašome lietinių visuome- 
nę paremti šilą darbą, siunčiant 
tam t Ik vl it i aukas Lietuvos Xė- 

pirigulmybės Fondui, vardu jos 
kasieriaus 'I'. Paukščio, 13 M i II st., 
Pittston. I'a. 

Teisingai -biivo pasakyta, kati 
galime gauti "Neprigulmingą 
Lietuvą dabar, arba niekados". 
Todėl visi lietuviai, kas 'kuom 

gali, lai prisideda prie išgavimo 
Lietuvai laisvės. 

Su pagarba, 
Lietuvos Neprigiu'lmybės Fon- 
do Informacijų Komitetas 
per Dr. J. Jonikaitis. 

Vodingi Vejai. 
Visokiuose žemęs kraštuose 

yra vėjai, kurie kartais ir labai 
daug žmonėms blogo, padaro 
Vien tornado Jungtinėse Valsti- 
jose kas mietas nuostoliu pridir- 
bą ant $ 12.000.000, išnaikina tūk- 
stančius galvijų ir jeigu ne 

šimtus tai desėtikus žmonių gy- 
vasčių. Tornadai siaučia Missis- 
si'ppi paupiuose. begiruro.se kra- 
štuose. Kas-gi juos gimdo? Jie 
pasidaro kuomet susitinka nevie- 
nodos temperatūros oro sriovės, 
tornado pagimdo susitikimas šil- 
tos nuo pietų sriovės stir šalta 
oto sriOve nuo šiaur-valkaiių. Jei- 
gu bu t galima sumažinti skirtu- 
mą temperatūros tų oro s-riovių 
ir tornadai butų kur 'kas silpnes- 
ni, jie tiek blogo negalėtų pada- 
ryti. Bet ar tas yra galima? 
Dabar urnai to .padaryti negali- 
ma, bet iš ,palengvo ne prasto- 
jant nei tirk, 'kiek tornadai kas 
metai nuostolių pridirba, butų 
fai galima padaryti. 

Ir Europoj yra vodingi vėjai. 
Toks yra siaučiantis Adriatiko 
pakrantėse vėjas Bora. Ir jis da- 
bar žmonėms nemažai nuostolių 
pridirba, nors sem-iau to nedary- 
davo, nes buvo dau'g silpnesnis. 
Sustiprėjo jis, •kuomet venecijonai 
išlkirto girias augusias 'kalnuose. 
Gimdo j j tos pačios, kaip ir tor- 

nadų., priežastis. Bet seiliaus, 
kuomet girios reguliavo oro 

skrogsnių temperatūros skirtu- 
mą, vėjas "Bora" buvo kur kas 
silpniesnis. ^ 

Stoka girių Sacharos tiruose 
gimdo taipgi pavojingą vėją, Af- 
rikoj Samum vadinamą, kuris, 
užroešdamas su tirų smėliu, iš- 
naikina ciklas keleivių karava- 
nas soi žmonėmis ir gyvtu'liais. 

Jeigu tuose kraštuose, kur siau- 
čia tie voditugi vėjai, užsėjns gali" 
ma but išauginti girias, tie vė- 
jai jeigu ir neišnyktų siu visu, tai 
butų apsilnyti, arba negalėtų 
taip daug blogo padaryti ir kitų 
nelaimių pagimdyti. Girios mat 
labai svarbią, svarbesnę negu 
mums rodosi, lošia rolę žemės gy- 
venime. Ishiaiki nonas girių pa- 
gimdė jau daug visokių apsun- 
kinimų. Girios reguliuoja žemės 
klimatą. Išnaikinimas girių pa- 
gimdė mtsekimą vandenų upėse 
ir netikėtus <potvinius, tankiai 
daug žmonėms blogo darančius. 
Girios reguliuoja ne tik vandenis 
ant žemės paviršiaus, bet ir tem- 

peratūrą oro siluo.gsmių ir per 
tai neleidžia darytiesi ant že- 
mės visiką griaujamtiems vėjams. 
Klimato lygsvarai reikia kad net 
pusė žemės paviršiaus butų gi- 
riomis apžėlusi. Kitaip tik žmo- 
nių godumas išnaikino tą girių 
lygsvarą, nyksta ir klimato lygs- 
vara, ateina visokios žmonėms 
blogą darančios nelaimės. Gi- 
rios saugoja ir aplinkinius latt-1 
kns niuo ledų. 'kiurie vasaros lai- 
ke tanikiai dideiii.s laukų plotus 
išnaikina. 

Gauname rugojimų iš nekuriu 
skaitytojų už n epr i.siuntimą kalen- 
lorių 1918 m. Męs prašytume | 
urėti kantrybės. Norėdami sučė- 
lyti biski laiko sutvarkėme var- 

ius prisiuntusių stampas ir šią 
;avai.ę jau išsiųsime kalendorius, 
i'aigi apie p. nedėlį. vasario 4 d., 
kalendorius apturėsite. 

CHICACO O Al L Y NEWJ, /U 

KAD NEUŽČIULPTŲ. 
Rusiška bolševikiška demokratija, pasėdėjusi keV'tą savai- 

čių Lietuviu Brastoj, pagalios pradeda persitvkr'nti, kad \ o- 

kietijos politika yra panaši į tą baisy vorą. ''kuris savo pric- 
šiį gyvybę iščiulpia. 

MARGUMYNAI. 
NEVARTOKIT SVETIMŲ 

PSEUDONIMŲ. 
Iv e \v am e c, 111. — Gerb Re- 

dukcija: Pereitame "Lietuvos" 
numery j buvo tilpusi korespon- 
dencija iš Cleveland, Ohio. Po 

ja pasirašo tūlas, ar tūla "Lakštu- 
tė". 

Kadangi aš ne ti;k į laikraš- 
čius per keturis pastaruosius 
metus rašinėjau, bet ir eilių kny- 
gelę išleidau po tuo slapivardziu, 
•ką ir pati "Lietuvos"' redakcija 
žino, nes Jųsų spaustuvėje ji bu- 
vo s p austi imama, tai aš šiuom 
protestuoju prieš tai, kad kas 
kitas naudotų tą pati slapivardį 

j— bent "Lietuvoje," nes tas, vie- 
na, kad neišpuola, o antra gali 

Lprivesti prie nesusipratimų ir pu- 
blikos klai'dinimo. Su pagarba. 

J. Tamašauskaitė. 

AR LIETUVYS? 

Chicago, Iii. Ger, Redak- 
cija; Vakar (sausio 22 d. j buvo 
laikraštyje T r i b u n e; pranešta, 
kad lietuvys \Valtcr Ragausky 
yra nuteistas ant 5 metų kalėji- 
mo už grasinimą Prezidento 
\Yilsomo gyvasčiai. 

Vaikar taipgi buvo laikraštyje 
Chicago Herald, kad \Yal- 
ter Ragauški, 2424 Cortland st., 
yra nuteistas ant 5 metų kalė- 
jimo ir pinigines bausmės, bet 
miesako, kad jis butų lietuvis. 
Abudu minėti laikraščiai sako, 
kad jis, grasinęs buk tik juokais. 

Kaip ten nebūtų, svarbu žinoti, 
ar jis yra lietuvis ar leitfkas, nes 

N'ortb sidėje toje vietoje gyvena 
daugiausia lenkai. 

Laikraštis T r i b u 11 e, jeigu 
•kas naudinga lietuviams, tai to 

netalpina, o jeigu tik kas blogo, 
tai aiš&ciai pažymi, kad tai pa- 
daras įlietu vis. Tokį T r i 1) u ne'o 
tpasiclgimą Chicagos lietuviai jau 
kelis sykius pastebėjo. 

I. S. Vitkus. 

UŽ LIETUVOS NEPRIKLAU- 
SOMYBĘ. 

Balti m oir e, M. D. — Gerb. 
Redakcija: Pirmiaus aš buvau 
priešingas tam. kad Lietuva rei- 
ikalautu sau nepriguknybės. Ma- 
no manymu 'buvo, kad Lietuvai 
ga'l 1nit tuom tan>u geriaais pa- 
siganėdinti plačia savi*,alda. 

Bet dalbar pats matau, kad tas 

•galėtu privesti prie tokios savi- 
valdos, -su kuria nei vienas lie- 
tuvis jokiu budu nesutiktu, t. y. 
prie savi'vaiMos arba unijos su 

Lenkija. 
Pirmiaus daugelis manė, kad 

su demokratiška Rusija Lietauva. 
turėdama įplacią autonomiją, ga- 
lėtu sugyventi. Bet dabar daly- 
kai visai kitai|) virto, ir lietu- 
viai turi sukrusti iš visų pajiegų, 
kad nepatekti po senu lenkų jun- 
gu- 

Tatkihiįvkų atsitiesimas linkui 
Lenlkijos. kaip jis buvo išreikštas 
Prezidento \Vilsono ir Lloyd 
George'o prakalbose, parodo, kad 
toks pavojus Lietuvai gresia. Nė- 
ra abejonės, kad ir lenkų agita- 
cija vra jxrie to savo rankas pri- 
kišusi. 

Visos mūsų partijos, jeigu jos 
ir skirstosi kituose rei'kaluose ir 
klausimuose, nesiskiria š ame: jos 
visos yra griežtai priešingos bi- 
le kokiai unijai su Lenkija. Bet 
reikia šitą lietuvių vienybę ap- 
reikšti ne tik žodžiais, bet ir 

stipriu darbu. 

Į Kiekvienam mieste turėtu su- 
sitv rrti <liet?uivių komisija be skir- 
tumo partijų. Šitos komisijos tu- 
rėtu užsiimti rinkimu aukų vien 
tik šitam tikslui: kad \ Lietuva 
nepaipultų »po Lenkija, bet kad 
Įsigytu sau neprigulmybę. Šitos 
sukos privalo buti sunaudotos va- 

rymui propagar.dos anglų spau- 
doje ir visur kitur, kur tik reikia 
Lietuvos ipolitiškus reikalus ap- 
ginti ir tinkamon vieton pastaty- 
ti. 

Tai yra didelis darbas ir tam 
peikia nemažai (pimagų, nes už- 
dyką niefcado* nieko negalima 
padaryti. Mūsų veikėjai ir taip 
iki šiolei beveik uždyką iš pa- 
sišventimo varo visą mūsų poli- 
tikos darbą. 

Daug piinigų tam įeikia, bet 
įkas tai ieiš»kia, sulyginus su Lie- 
tuvos neprigulmybe? 

Jeigu męs butume turėję už- 
tektinai pinigų ir Lietuvos rei- 
kalus butume -gailėję plačiai per- 
statyti Anglijos, Prancūzijos ir 
Amerikos visuomenei, tai butų 
taip neatsitikę, kaip kad dabar 
atsitiko, kuomet apie Lietuvą pa- 
miršta ir, tarsi, palikta jos likimas 
lenkų malonei. 

Dar galima pataisyti, dar mevė- 
Iu. Bet subrukime tuojau^ vi- 
si iki vieno, dėdami aukas Lietu- 
vos politiškiems reikalams, — 

Lietuvos la:svės iškovojimui. 
Ant. Jankūnas.^ 

SENATE SVARSTYS APIE. 
LIETUVĄ. 

S c r a 111 o n, Pa, — Gerb. Re- 
dakcija ; — Laikraštis S c r a n- 
t o 11 T i m e s praneša, kati Suv. 
\ alstiju senate daugelis senato- 
rių rengiasi (kalbėti apie taikos 
programa, kuri padavė Prezi- 
dentas \Yilsoti savo prakalboje 
kongrese. 

Minėtas S c r a n t on T i m e s'o 
telegramas iš \Yashingtono pra- 
neša, kad apie "Lietuvą, Rusiją 
iir Serbiją" kalbėsią Pennsihani- 
jos senatoriai Knox ir Peorose, 
nes toj valstijoj daug lietuvių yra. 
Iviti senatoriai žada kalbėti apie 
kitų tautų reikalus. 

Diena šiems svarstymams dar 
neesanti tikrai nustatyta, nes 

■daugelis senatorių rengiasi su 

prakalbomis. 
Štai kur 'lietuviams yra proga. 

V isų tkolionijų lietuviai "turi su- 

šaukti susirinki mus. išnešti rezo- 

liucijas, reikalaujančias Lietuvos 
neprigulmyfbės ir tas rezoliucijas 
pasiųsti Prezidentui Wilsonui ir 
savo valstijos senatoriams ir kon- 
gresmonams. 

Anglų laikraščiai, kaip vietiniai, 
taip ir apielinkės, pastaraisiais 
laikais daug paraše apie lietu- 
vius ir Lietuvą. Tas atsitiko iš 
priežasties Dr. J. Šliupo daly- 
vavimo ir pirmininkavimo Stock- 
liolmo lietuvių konferencijoj, ku- 
rioj paskelbta neprigulmingos 
Lietuvos reikalavimas. 

Laikraščiai The \V i 1 k e s- 

B a r r c R e c o r d ir S c r a n- 

t o »iv Republican patalpino 
ilgus straipsnius apie Lietivvą 
ir jos reikalavimus, 'panaudoda- 
nii p. Jono Lopatos straipsnius 
apie Lietuvą. D*. J. Šliupo ir 
p. Lopatos paveikslai taipgi bu- 
\o palaipinti. 

Šių apielimkių amerikonai gavo 
š minėtų laikraščių daug gerų 
n formacijų apie lietuvius. Kad 
tokių žinių butų kuodaugiau-ii! 

B. 



Atskaita Lietuvių Sky- 
riaus Kopenhagene, 

Kuo spalio 7 <1., i<)i6 m. iki -palio 7 d., 1917 m: 

Sį kai ta norėčiau nurašyti mažą 11 o t a I> e n Jį 

apie lietuviu organizacija belaisviams šelpti Kopen- 
hagene Hei pačio šelpimo dėlei. 

Atkėlus Centro Komitetui mane. kaipo jgalio-j 
tinj, Kopenhagene, pirmon eilėn puolė: belaisviai, 
o vėliau ir kiformacija, kurios dėlei atskaita bus 
suteikta 9E.vu keliu. 

Apst^ižinus su n i e tos organizacijomis bei rusų 
komitetais, kurie negali surasti bendro žodžio iri 
tarp šipsanų, anatyties uvtrigos, rasta patogiausia! 
jsteigti Lietuvių Skyrių prie Danu Raudonojo Kry- 
žiaus Kopenhagene. Dainy, nors ir neturima tam 

tikrų didelių lėšų svetimų žemių belaisviams pa-j 
tenkinti, vienok duodama pastogės, nors ir ankštos,' 
medžiagos kontorai, gelbiama taipgi darbe. Ir] 
šiaip jau neutralės valstijos autoriteto esama di j 
detio. F\is»nečkii praėjus, teko pasisamdyti pa-l 
gelbiKiinką. Vėliaus tapo atkelta Centro Komite- 
to p-!ė Br. Meginaitė. Darihtti nuolat augant — 

trūksta darbininkų. Lėšos, kaip atskaita rodo, 
daugiausia buva •semiamos iš Lietuvių Centro Ko- 

mitete, kurio pirmininkas p. M. Ičas kreipia daug 
domos belaisviu šelpime. Vėliaus kur*. K. Matu- 

laičiui (pasidarbavus bluvo siunčiama liet?uv',»< pašefi- 
pa iš Anglijos; dėmė t ima taipgi mažo būrio lietu- 

vių Danuose nuolatinė auka; Maskvos L'.i^'ių 
Komitetas šelpia periodiniai; p-mia Bortkevičienė 

daug surinko tarp Petrogrado lietuviu. I s Ame- 

rikos iki šiolei atėjo vienas doliaris... 

Vienok, .karštai tikimasi, jog šiam ir kitiems pra- 

nešimams pasiekus mūsų tautiečius Amerikoje, 
šis doliaris išaugs i ganėtiną pinigų skaitmenį, 
idant musu belaisvius tikrai patenkinus. Juk buvo 

ne karty Amerikos 'lietuviu gausiai aukojama vi- 

suomenes reikalams. 
Maistas belaisviams perkamas vien Kopenha- 

gene. Čionai galima pirkti visako ir kiek norint. 

Atsižvelgiau:* j Amerikos blokadą, vargą, kuris 

vIa daugiau apima neuitrales šalis, šie danu aruo- 

dai yra išties dėmėti ui. Nelaukiant situacijos pa- 
blogėjimo (iš Švedų jau nieko negalima išvežti, iš 

Cliristanijos išsiunčiama visi svetimtaučiai, iš Sve»- 

carų ir mažai teišvc/.ama valgomųjų, o taip pa c 

i»- kitokią daiktų), nesiekiant Amerikos, reikia da- 

ibar suskubu duonos musų -belaisviams .patenkini!. 
Kiek esa«ua mutsų belaisvių? laikraščiuose Uh 

vo skelbiama, jog 20, ir -pilnai 30 tūkstančių. Vie- 

nok spėjama kitaip. "Dabartyje" muo senovės 

talpinama musų beflaisvių sąrašai ir trk tepriskai- 
toma iki 13,0001 (kurių tarpe esama "lietuvių" iš: 

Minsko, Vitebsko gub. Nesivadovaudami šitokio- 
mis žiniomis ir, suglaudę žinias, išgautas iš lage- 
rių, -niuo tenai esančių lietuvių komitetų, — turė- 
sime bene tikriaiisia apie 15.000. 

AtsimimiM komitetą Lituania, uoliai besidar- 

buojanti Šveicarijoje ir atidavus jo rupesniu i pu- 

sę šių belaisvių, arčiau- šveicarų esančių, kaip iš 

.seniau sutarta, lietuvių organizacijai Kopenhagene 
teatliktų 7 tutfestančiai. Išskirus vėl gaunančius 
pašelpą nuo giminių, -bei pašelpos nereikalaujau- 
Čius, — sakysim, 2 tinstančiu, — liktųsi visi, jokios 
paramos neturintieji, — apie 5000. 

Stojus greta ktukuringųjų tautų, jus ir reiletų 
šelpti organizuotai ir periodiniai. O tai padaryti 
pajiegsin&e. Kaipo idealą, turėtumėme paskirti du 

siuntinio j mėnesf: Vienok išsiunčiant šiems 5000- 

čiams po vieną siuntinį niėnesin nuo $/i krotrų 
vertės (dėk I dotiarį.) teeis kas mėnuo 17,500 kr. 

(apie 5000 dol.) O to jau gana, "kad atsiškvėptų 
belaisviai. Nešant medaius la-Aą prie laio, >uviliksi- 

-me išti..'«* korius. Jog fame vaergo bitelės: Be 

triukšmo -pajie-gisime pagelibėti savo broliams ne- 

laisvėje esantiems. 
Belaisvio dvasios pakėlimui, nemaž t?tv rei'kia 

ir knygos. <»ražaus darbo padaryta Tėvynės My- 
lėtojų Draugijos. Kur ta organizacija, kuri sve- 

tur belaisvių šelpimo darba koncentruoja? Bene 

Tėvynės Mylėtojų Draugija ir toliausi rinktų kny- 
gas betat-sviaims> O gal ir maistą? O Rusijoje:-^ 
Centro Komitetas ir Maskvos Lietimų Komitetas, 
•kurie j«ui da^bn prisidėjo. 

Kitas 'būdas šelpimo — imti sau glmbon vieną 
kitą belaisvi. Nors ir nepažįstamas tr ne giminė 
— tai kas? 

Vardan belaisvių tardamas širdingą ačiu už 

aukas, laikraščius, pasitikiu, jog ir ateičiai visi ateis 

talkon šitame didal' imc darbe. 

Liestuivių Drau jos Centro Komiteto nuken- 

tėjus ienvs dėl Tcarės šelpti įgaliotas Kopenhagene, 
Jurgis Savickis. 

Adresas: roix rouge danoise. Section 

lituanienne. Christiansborlot, Copenhague". 
ATSKAITA. 

Pastaba; Danijos krona ioo erų =*«= apie 
26 centų. Danijos svaras ==» V2 kilogramo = 

lietuviško svaro. 

Kas prisiuntė pinigais: k rom ų: 
F. Bortkevičtenė *915.15 

Liet. Centro Komitetas 4019.78 
Maskvos Liet. Komitetas 827.50 
įKun Malutaitis Londone 1306.78 
Smulkių aukų 450.86 

Viso labo 7520.07 
PRISIŲSTA DAIKTAIS. 

S i ai n t ė j a s vertė: 

Atsiųsta knygų Tėvynės Mylėtojų Drau- 
gijos už 34^9-41 kronų 

Atsiųsta kn>gų Sviet. ir Kultu ros Sekci- 
jos įprie L. Centro Komiteto už .... 24.86 " 

Maistu paatAiauta 73 pūkeliai vertė 210.15 
" 

Viso 3724.42 

Įplaukos Abelių sutrauka: 
Pinigiais Jauta viso 7520.07 kr. 

Knyg-ų ir i^roduktu paaukauta už .... 3724.42 kr. 

Viso labo 11244.49 kr 

IŠLAIDOS: * 

kiek 

įSatvsainių dan. sv. 9124 kronu 
Mėsos ir lašiniu 730 
Sviesto 
Tabako 
Pieno dan. 
Cukrus 
Muilo " 

" 
*) 

" 128*4 
s v 1208 
" 138 

1083 sm. 

įvairiu produktų 138.04j 
I'okav. bei siuimt. išlaidos 

" 

745-91 

vertes: 

2184.00 
854*85 

63-05 
263.17 
992.28, 

25.46 
227.371 

Produktai uelaisviams 5532-4° 
Skalbiniai 23.20 

Spaudiniai belaisvių naudai 459-°° 

Alga 1176.38 
K >ntn »ės> išlaidos 85.92 
rveticiii belaisvių reikalais 74-75 

]vairios išlakios 64.85 

Viso 7416.50 
Kasoje liekasi 103.57 

Viso labo 7520.07 
Kas su daiktais padaryta. 

Knygų belaisviams išsiųsta už 1800.26 

Paaukautas maistas išsiųsta 210.15 

Viso išsiųsta už 2010.41 

Knygų likusių už 1714.01 

Viso labo 3724.24 
A b e 1 n a s u t r a ai k a. 

Betlaravių naudai išleista 7416.50 kr. 

Paaukauta fienygų ir produktų išsiųsta už 2010.91 kr. 

Viso išsiųsta už 9426.91 kr. 

Kasoje pi aitrai ir likusios knygos 1817.58 
AUKAUTOJŲ SMULKUS SĄRAŠAS. 

kronų: erų 
Ajidrinii 'is Danijoje ...... 5 00 

Aušrotas Anglijoje 5 šil 4 11 

"Ateities red". J egzemai — — 

"Ateities Sįftnduliai" 1 egz — — 

Banalis Londone 20 šrl 17 25 
Ba(lii.Tniem«ė Voro. 10 ru'b *•.. 10 50 

i F. Butkevičienė Petrograde 1076 ruJi... 

; 64 kap 9'5 l5 
ICentro Komitetas Petrograde 4019 78 
česnachavičūtis, Anglijoje 5 šil 4 11 

Danuose gyven. lietuviai 16 knygų —• — 

Danų Kopenhagene paau'kauita 73 siunti- 
niari vertes 199 80 

"Darbininko" red. 2 egz — — 

Gelažius, Danijoj 35 00 

Giedraitis, " 

43 00 

"Išeivių Draugo" red. 1 egz — — 

Jaunutis, Danijoj 15 00 

Kunčas Pr. Londone, laši'iiių 9 sr 10 35 
"Laisvės" red. logz — — 

"Lietuvos" red. 1 egz — — 

'Lietuvių Balso red. 15 egz — — 

Liutkas/ Danijoje 5 00 

Mačiofloas, Angftijoje 35 šil 29 96 
Maskvos Lietuvių Komitetas 850 ritb. 827 50 
Kun. K. Matulaitis, Londone 77 sv: 16 

šil 1306 78 
B r. Mekinai tė 'Kopenhagene 12 25 

Mikalaircfcas, Danijoje t 35 00 

Narvydas, Brocfclyne 1 dol 3 
^ 

48 
["Naujoji Lietuva" 1 egz — — 

K. Orlrkas. Danijoje 55 00 

Presą, Kopenhagene 81 34 

Poškuris, Danijoj 10 00 

Poaan*ikrs. Anglijoje 5 šil 4 11 

ĮRattckas. Danijoje 10 00 

[Rozinskis, Anglijoj 5 šil 4 ir 

įSankaitis, Angllijoj 5 šil 4 11 

"Santara" — 3 egz — — 

Savickis, Kopenhagenie 11 60 
8 'knygas — •=- 

Strapeikis, Anglijoje 5 šil 4 11 

Stum-bris, Anglijoje 4 11 

Šviet. ir Kuitusos Sekcija prie Liet. Centro 
Komiteto 59 knygas 24 80 

Jvilpa, Anglijoje 4 11 

Tėvynės Mylėtojų Draugija Amerikoj 
4162 knyg 3489 41 

iUžbalia, Danijoje — 5 00 

"Vadas" 1 egz — — 

Venckūnienė, Anglijoje 10 šil 8 70 
10 knygų — — 

'"Vienybė Lietuvninkų" — 2 egz — — 

Viribaiu^krs, Danijoje 2 00 

[Židkauskis, Maskvoje 10 rub ir 00 

Viso 11244.49. 
KAS SIUNČIAMA UŽ 3 KRONAS 50 ERŲ. 

1 svaras lašiniu 1.35 
i 

" 

pieno 85 
ą/ " duonos 60 
1 šmot. muilo 20 

Siuntimo ir pakavimo išlaidos 50 
■ 

Viso 3.501 
Kas siučiama už 7 kr. 45 eru. 

2 svarai avižiniu kr .opu 100 

1 
" sviesto skardinėje 215 

1 
" 

pi erto 85 
2 

" balę. sausainių 90 
1 

" dešros 175 
Pok. ir siunt. išlaidų 50 i J 

'iL: '-J 

~so 7.45 

EffiTUVIAMEtAlSVIAI 
JIEŠKO AMERIKIEČIŲ 

Ccrr'bTarppJI .Redakcija! 
Lietuvių Sekcija prie Danu 

Rau'd'onojo Kryžiams Koipenhage- 
nc yra gavus laišlkus, autoriai, ku- 

rių lietuviai prašę) padėti jiems 
surasti savo igimpiefs, gyvenan- 
čius Amerikoje. Turime viltį, 
kad Tam i stop suteiksi t patalpinti 
tų yipatų antrašus savo (laikraš- 

tyje. Su pagarba, 
Jurgis Savickis. 

Valavičius Kaz-, belaisvis Vo- 
kietijoj, lageryj Fran k Durtas ant 

Maino. J ieško Juozo Valaičio, 
jo antrašas buivo; Morgan, Ta., 
VII. Co., Box 552. 

Babkauckas Petras, pabėgęs iš 
\ okiečių nelaisvės. Jieško savo 

i rolių, sesers ir švogerių, gyvencn- 
čių Amerikoje. Babkauckas kil^-s 
iš Suvalkų gtuib. ir pavieto, Vaita- 
kimo kaimo, Saivų gmimos. Jo 
dabartinis antrašas: Molland, 
Rotterdam, Punt strect, 58 A. 
Dels-I lafen. 

Bemackas Vincas. belaisvis 

Vokietijoj, lag. Holzminden, ba- 
rako Xo. 37. Asmeniškas No. 
15276. Jieško Amerikoj švoge- 
rių: John Yonok, N. 5 Hali st., 
Sharo»n, Pa. ir Mr. Charl Levine, 
Rast Pittsburg, Pa. Apie tą pa- 
tį p. Vincą. Bcruackį teiravosi 2 

lietuviai iš P«nJivsylvauijos: p< 
Jonas Janušonio ir p. Piusas 
Gavėnas. Bivvome nusiuntę jiems 
ta žinią, bet laiškas sugrįžo at- 

gal. Bemackas reikalauja pa- 
sel'pos. 

Vilkišius Petras, iš Viltniaus 
gnb., Trakų -pav., Olkinmkų 'kai- 
mo, pal'mosuotas iš Vokiečių ne- 

laisvės. Jieško savo broflių, gy- 
venančių Amerikoj. Brolis Sta- 
sys Yilkiškis, gyveno anlkščiau 
mieste Slienadoafi, Pa., kito bro- 
lio Jono Viflkišio buvusis antra- 

šas: Soutli Bošton *Mass^ Petras 
Vilkiškis, gyvena dabar: Norve- 
ge, Espem. St.1 Baneminde. Pen- 

tu i 
sionat. 

Petkevičius Jonas, (66 metų), 
įkilęs iš Kauno gnb. Raseinių pav., 
Monku>nų valšč., Dobilių kaimo. 
Jau 3 metus yra Vokiečių ne- 

laisvėje. lag. Gruenthal bei Sa- 
gan. Reikalauja pašelpos. Jieš- 
ko brolio Kazimiero Petkpvičio, 
kuris jau 20 ntetų gyvena Ame- 
•riikoj — netarti Chicago, \Vauke- 
gan miestelyje, kuriame jis visą 
laiką dirbo samovarų fabrikoje. 
lprašo atsiliepti. 

LIETUVIŲ ESANČIŲ NE- 

LAISVEJE, SURASAS. 
Surašas yra naujas ir tikras. 

[Reikalui csaint, tuoj apie Ikiekvie- 
ną gal but suteikta žinių, kiek- 

[vienas iš jų yra masų šelpiamas, 
vienok, esant daugybei naujų — 

:atsiradus .pažįstamiems, meldžia- 
me atsiliepti. 

Jurgis Savickis. 
Lietuvių Įgaliotinis Kophenha- 

įgene. 
Lageris Alten Grabow. 

1. Adomaitis Viiktas 
2. JJataitis Antanas 

3. Bražinskas 

4. (yvodz Afanasas 
5. Galai Jokūbas 
6. Dakovičius Adomas 
7. Čekas Ignas 
8. Jo»kubka Adomas 

: 9. Istkaic (Isiu-kaitis) Airutanas 
10. LinlkeviriuB Stasys 
11. Kalinauskas Antanas 
12. Norkus Petras 
13. Podimanskis Tamošius 
14. Savadarg Ignas 
15. Z atranka Aaitanas 
16. Vaicekauskis Vincas 

Lageris Arys. 
17. Barni lis Antanas 

18* Bajorūnas Ignas 
19. Garšva Antanas 

20. Montvidas Mi'kas 
21. Sepetausllfas Juozas 
22. Vaitkevičius Ignas 

Lageris Arys-Lotzen. 
23. Andriulaitis lynas 
24. '(irigalaitis Povylas 

Lager ^erger-Damrn. 
25. Nevus Ferdinandas 

Lageris Blankėriburg M. 
26. M aortai t iš J. (aflcieriuš) 
27. Kc>valiau|ka^ J. 

Lageris Branderburg. 
28. Abramauslkas Pranas 

29. Andrikas Kasparas 
30. Andrikonis Janas 
31. Astrauskas Pranas 

32. Astrauskas Leonas 

33. Bakutis Viktas 
34. Baisas J1.107.as 
35. Bailtrušaitrs Antamaa 

36. Ralčhuias Mikcflag 
37. BaTIa Pranag 
38. Bubelius Liudas 
39. Dačkevičius Stasys 
40. Drungilas Vilktas 
4r. Dramontas Vincas 
42. Drulis Matas 
43. Dermauskis Anatnas 
44. 'Glečeris Ignas 
45. Grigoreviaus Juozas 
46. Grikinis Jurgis 
47. Jadenkus Aleksandras 
48. Juška Zidorius 
49 Keneva Leonas 
50. Karbauslk'fs Antanas 
51. Karapaitis Jonas 
52. Kavaliaitt'skts Antanas 
53. Každai'levičius Antanas 
54. Kiškis Konstantas 
55. Kondratas Jomas 
56. Klimavičius Juozas 
57. Klusaitis Jonas 
58. Kubilius I'etras 
59. Kudinskis Petrą 

I 60. Kūdikis Petrą-. 
61. Kočinskis Bronius 
62. Kuiiupis M ik ola s 

63. Krakis Juozas 
64. Lalas Juozas 
65. Laurinavičius Juozas 
66. Leiga Povilas 
67. Liekis Pranas 
68. Ličius Jurgis 
69. Lima Klemensą- 
70. Lingis Alfonsą- 
71. Litvino v Grigo 
72. Loževičitis Jus;. 
73. Marcinonis Ko-:: 
74. Maloiu's Yiikta 

75. Mitišiunas Petr;:- 
76. \Iatis Juozas 
77. Novickis Antanas 
78. Pauilauskis Domininkas 
79. Prišmontas Jonas 
80. Pilkis Mikas 
81. Purenąs Kazys 
82. Ratons-kis Antanas 

83. R adau skis AJeksandras 
84. Ruipelka Martynas 
85. Sedalga Juozas 
86. Simanavičius Antanas 
87. Strockis M ik olas 
88. Stašaitis Kazys 
89. Steponėnas Kosta- 

90. Subačius Juozas 
91. Satkevičius Antanas 
92. Šeštokas Jonas 
93. Sereika Feliksas 
94. Šimkutę Pranas 
95. Šimkaitis Antanti- 

96. §l:aužitas Antanas 

97. Šuopagas Juozas 
98. Sveištris Aleksandras 
99. Tirilis Julius 
100 Tiihetis PptirnH 

101. Ubartas Vincas 
102. Ūdra Bonifacas 
103. Urbonas Adomas 
104. Usis Jonas 
105. Vasiliauskas Jonn- 
106. Valkauskis Petrą.- 
107. Voveris Feliksas 
108. Žaluda Stasys 
109. Žarka Juozas 
110. Žemaitis Stasys 
111. Židonis Jurgis 
1:2. Sovestovtas Petras (Žos- 

tautas Petras). 
Lageris Burg Magdenburg. 
113. (Stankūnas Juozas (advo- 

'katas). 

Lageris Celle-Schloss. 

114. Savickis,Adomas 
Lageris Cottbus. 

15. ^Antanaitis Pranas 
16. lVtkus Pranas 

17. B'ražunas Antanas 
18. Dabravalskis Vaclavas 
19. Dapke\ičlua Vladas 
20. Cirimaila Zidorius 
21. Jokubauskas Pranas 
22. Karai tis Bolis (oficer). 
23. Karalis Edvardas 
24. Klemetnskis Pranas 

25. Leonavičius Mykolas 
26. Maculevičius Edvardas 
27. Nagys Pranas 
28. Petkevičius Juozas 
29. Pi'kalis Karolius 

30. Rimša Bronys 
31. Ruževskis Antan :i< 

32. Servą Stasys 
33. Šurna Ipolitas 
34. Vaitekūnas Steponas 

Lageris C.Tersk. 

35 Gogelis Steponas 
36. Jačius Kazys 
37. Janužaitis Ignas 
38. J<^naitis Ignas 
39. Janulaitis Augustinas (ad- 

vokatas). 
40. Januliai tis Julrgis 
41. Lnčura O. 
42. Juška Antana;; 

^3. Karšas K. 
44. Kutas Stasys 
45 Mečus Juozas 
4<j. Mykolaitis Aleksandras 
47. Paulavičius Balys 

j48. Stanevičius Pranas 
149. Sereika Jokūbas 
150. Skardžius Domininkas. 
15 r. R užgis Kazys 
152. Totilas J. 
153. Stasiulaitis Jonas 
154. ^utis Eduardas 
155. Urbšys Kazys 

Lage.is Crossen. 
t56. Kazlauskas Stasys 

Lageris Dancig. 

157. Fiora Ipolitas 
Lageris Dcberitz. 

15& BarbiCs Antanas 
J59« Dabralavičius Jonis 
l(j°. Ja&ailo Juozas 
i^r. Januškevičius Juozas 

Jurkutaitis Ale'ksati/dra 
163. Kruze Jok. 
1^4. Miškinis Silvestras 
165. Miški/nis Kazys 

Atsišaukimas į Amerikos Lietuvius. 
Lietuvo s klausimas šiądien 

virto v i c n u iš svarbiau- 
sių pasaulio klausimų, kuris 
jau svarstomas kariaujančių tautų. 
Nors žmonių kraujas dar liejasi, 
nors Visuotinos Taikos Tarybos 
dar nepaskelbtos, bet jeigu jau 
p; tis žymieji kariaujančiųjų šalių 
atstovai ir vadai skelb'i savo ka- 
rės tikslus ir .taikos sąlygas, tai 
aišku, kad Taikos Taryboms jau 
tiesiami pamatai. 

Šioje valandoje, kada jau pra- 
dedama rišti tautų ir visos žmo- 
nijos ateities klausimas, męs, Ame- 
rikos lietuviai, kaipo dalis gar-į 
S baigus, artierikiečiai-lietuviai turės į tirti savo stiprų žodį, ko męs rei- 
kalaujame savo Tėvynei Lietuvai. 
Lai tą musų žodį išgirs ir orga- 
nizuoti visu šalių darbininkai, ir 
augščiausieji diplomatai. Tą žo- 
dį pasakyti yra musų teisė ir prie- 
dermė. Lietuva per amžius džiau- 
gėsi savo nepriklausomybe, gi lai- 
ke šios karės ji net daugiau nu- 

kentėjo ir daugiau aukų panešė, 
negu kitos šalįs. 

Amerikos lietuviai turi tikcties 
paramos savo tėvynei Lietuvai iš: 
šios šalies, kuriai }ie yra lojališki 
ii ištikimi. Lai tat ypač šios ša- 
lies valdžia ir visuomenė dasižino, 
kad męs esame ištikimi Ameri- 
kos idealams ir jos baldžiai, ir 
kad męs iš jų tos reikalingos j>a- 
ramos laukiame. L»e to karei pa- 
baigus amerikiečiai lietuviai turės 
daug padėti Lietuvai atsistatyti iš 
griuvėsių, subudavoti jos irkivis. 
prekybų, pratronę — žodžiu sa- 

kant, gerbūvį. Tą didelį jau pra- 
dėtą darbą turime pfačiai išvystyti. 

Visa tai turėdamos omenyj. Ame- 
rikos Lietuvių Taryba savo susi- 
važiavime sausio 17 ir 18, H)i8, 
\Yashmgton, D. C., ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Taryba savo su- 

sirinkime sausio 20 ir 22. 1918, 
New York, X. Y., nutarė šaukti 
į \Vashington. L). C., arba į Xe\v 
York, X. Y. 1 kui pasirodys po 
ištyrimo parankiau ir naudingiau). 
13 ir 14 d. kovo, 1918, V isuotiną 
Amerikos Lietuvių Seimą, kurio 
u/daviniu turės buti: 

a) Tarti, kad męs reikalaujame 
Lietuvai Xq>rigulmybės: 

b) Išsireikšti, kokios formos 
Lietir oje valdžios pagektuujame; 

c) Apsvarstyti Lietuvos atsta- 
tymo rei'k'ahis; 

*1) Pajieškoti būdų, kaiip kiek- 
vieną lietuvį patraukti apsidėti 
mokesniais tautos reikalams. 

e) Aptarti visus kitus tautos 

reikalus, kuriuos srtovės bendrai 
sutiKtu verkti. 

Nereikia aiškinti, kokia milžiniš- 
ka bus šio Seimo svarba. Taigi 
pasirodykime rimtai. Atlikime sa- 
vo istorišką priedermę link savo 

Tėvynės. Lai tas seimas buna 
kuoskaitlingiausias, kuorimčiausias 
ir kuovaisingiausias. Tad iškilki- 
te mūsų organizacijos ir kolioni- 
jos ir atsius ite savo parinkčiau- 
sius atstovus ir pasakykite pasau- 
liui, ko Amerikos lietuviai nori 
ir reikalauja Lietuvai. 

Saukime visas lietuvių organiza- 
cijas, be skirtumo jų paž valgų. 

Nesigailėkite lėšų delegatų ke- 
lionei. To reikalauja iš musų Tė- 
vynė. 

Susivienijimų^ Sąjungų, Unijų 
Centrai jjalės siųsti po tris atsto- 
vus. 

Parapijos irgi jk) tris. 
Visos draugijos, kuopos, skyriai, 

kliubai, chorai —|>o vieną; jeigu 
turi daug narių, tai po vieną nuo 

kiekvieno 50 narių. (Delegatus 
gali siųsti tik tos kuopos ir skyriai, 
kurios ir kurie turi narių nema- 

žiaus 25; kurie turi mažiaus, gali 
siųsti susidėję su kitomis kuopo- 
mis ar skyriais). 

Musų laikraščių redakcijos gali 
siųsti po vieną atstovą. 

Kolionijos, kuriose draugijų nė- 

ra. arlxi esančios draugijos atsto- 

vų atsiųsti neįstengia, tokios ko- 

lionijos gali siųsti po vieną atsto- 

vą nuo 50 lietuvių. 
\ isos, mūsų koHonijos lai pada- 

ro politiškus nus3 mitingus Tau- 
tiškoje Šventėje, kovo 4 <i. (arba 
kam patogiau—kitoje dienoje). 
Lai tuose mitinguose išneša del 
Lietuvos Neprigulmybės rezoliuci- 
jas, kurias teatskveža atstovai su 
savim Seiman. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Lietuvių Tautinė Taryba. 

P. S. — Pasirodė, kad VYashing- tone Seimą surengti negalima — 

negalima gauti viešbučių at&ovams 
apsistoti, nė salės seinmoti. Lieka- 
si Nevv Yorkas. 

Lietuvių Socialistų Sąjunga at- 
sakymo nedavq, bet yra viltis, kad 
prie Seimo prisidės. 

A. L. T ir L. T. T. 

Už Lietuvos Laisvę. 
Paskutinė Dešimtinė. 

Kalėdų Senis jau 'nukeliavo su 
Kalėdinėmis davanomis Lietu- 
vos laisvei, ir nmsų redaktorius 
pakliuvo į kėblu padėjimą. Do- 
vanos Lietuvos laisvči vis dar 
varva ir, turbut, reikės samdyti 
extra pasiuntinį, kad jas taipgi 
pasiųsti. 

Ir kad žinotum kokių smarkių 
kareivių ateina kovoti už Lietu- 
vos laisvę. Sakysim, pasižiurė- 
tumet tik jus ant tokio, pavyz- 
džiui, p. Antano K. Urbanavi- 
čiaus iš Stanhope, N. J. Męs 
neturėjome progos su juo ypatiš- 
kai suerti^ bet galėtum beveik 
laižybosna eiti. kad tam vyrui 
kariumenė, o g£r! ir kūrė, — ne 

naujiena. Stai kaip jis pradeda: 
"Už tėvynę šturtrm, ura!!.. (Jis 

rusiškai parašė "Za rodinu štur- 
mom, ura!). Lai gyvuoja mūsų 
laisva Lietuva! 

"Matydamas apilsusius savo 
brolius lietuvius su Kalėdiniu Lai- 
svės Fondu, turiu $10.00 ir pa- 
skutinius aukauju Lietuvos lais- 
vei. Linkiu viso gero visiems 
tiems darbininkams, kurie tuos 
darbus remiate. 

Ant. K. Urbanavičius. 
♦ * 

Kenoshoje, Wis., laike 119-tos 
TMD. kuopos prakalbti, kuriose 
kalbėjo Centralinis TMD. Pre- 
zidentas, Dr Zimontas, sumesta 
Lietuvos laisvei an.kų $8.36 [Au- 
kas tuums pridavė Dr. Zimontas. 

Redakcija], 
* * 

Sią savaitę atėjo "Lietuvos" 
redakcijon sekančios aukos Lic- 
birvos laisvei išgauti: 
Ant. K. Urbanavičius, Stan- 

liope, N. J $10.00 
A. Juodaikas, Grand Rapids, 

\fich. 5-00 
Nikodemas Čijunas, Dar- 

ragli, Pa. I.oo 

TMD. 119-ta kuopa, Ke- 
nosha, Wis 8.j6 

* % y- 

Viso per savaitę $.24.36 

Pirmiaus paskelbta .... $2,030.64 

Viso labo $2,055.00 



Kas Padare Rusijoj Revoliuciją— 
Buržuazai ar Proletarai? 

Šitas klausimas yra ne tik žin- 

geidus, bet ir svarbus. Nuodug- 
niai j) išgvildenus ir tikrą atsa- 

kymą jam suradus, galima pra- 
šalinti daug 'bereikalingu ginču, 
ktvrie ir tarp lietuvių ne sykį jau 
yra kilę. Kas gi svarbiausia — 

tai tas, kad tikras sio klausimo 

(Supratimas užkirstu 'kelią jvatt- 
riems politikieriams, -kurie šitą 
i»tori.šką atsitikimą yra palinkę 
išnaudoti savo asmeniškiems par- 
tijiniems, ar demagogiškiems 
tikslams, kurstydami vienus 
žmones prieš kitus. 

Laikraštyje Outlook tilpo 
ėmgeidus tuo ik'lausimu straipsnis. 
Tūlas bolševiku užtarėjas j>arašė 
smarkų laišką £ i nomadu publS- 
c i s t u i ir Rusijos gyvenimo tyri- 
nėtojui bei žinovui (ieorge Ken- 
nan. llolševikų minėtasai užta- 

rėjas tvirtina, kad Ri.sijos re- 

voliuciją "nuo įpradžios iki j»a- 

haigai" padarė praletafijatas, bol- 
ševikai. «tocialistai, o "buržu- 
jai" tifk "'norėjo paimti vadeles 

j savo ramfkas ir užkirsti kelią 
socia.l»stiškai valdžios formai' Jis 
smarkiai !»ara Kcnnan'ą už tai, 
kad tasai to nepripažysta. (.ieorge 
Kėnnan pats yra socialistas ir 
net vienas iŠ lyderių socialistinio 

judėjimo Amerikoje. 
Tatai jo nuomonė, kivri paga- 

lios yra paremta auvt istoriškų 
išvadų ir kon'kretiškų Takių, yra 

ytin žingeidi. 
Černiaus talpiname minėto bol- 

ševikų užtarėjo laišką ir Ken-na- 
n'o atsakymą su lyg lietuviško i 

vertimo, kuri "Amerikos Lietu-' 

Hriui", pagamino tūlas p. Jude x. 

Užklausimas. 
<ierl>. Tamista: — Aš kątik 

perskaičiau jūsų raštą apie Ru-j 
sijos re&ahis "Outlook'e'. lap-i 
•kričTo 21 t!., 1917, ir norčt'iau 
užduoti kelis klausinius apie pa- 

dėjimą tos šalies. 

1) Kas ■sv.ficėlė Rusijos revo- 

liuciją ? 

j) Kas dirbo per šimtą metu 

prkfc vis< jkius nevisi sekimus, 
prieš visą Rusijos policiją, mė- 

gino išaitklčti tam tikrą saciališ- 

ką-proletarišką judėjimą, ikad nu- 

versti carizmą su kapitalizmu 
ir sutverti žmonišką ir sumanin- 

gą valdžią? 
3) Kas nukentč kančias karės, 

kurios galutinai taip išsivystė, 
kad galėjo nuvalyti didelį plėt- 
m;j, carų nuo Rusijos ir padarė 
pavojingą poziciją kitiem Rusi- 

jos tėv/uclžiams? 

4) Kas mušėsi ant Petrogra- 
do gatvių pradžioje 'kovo mėn. 

priešais kozokns ir išlošė karę 
laisvės netik Rusijai, bet davė 

pavyzdį visam pasauliui? 
5) Ar tai buv<> Rusijos kapi- 

talistai ? 

6) Ar tai padarė kazokai, aris- 
tokratai, ar caras? i 

7) Ar dvarininkai, kurie per 
metų-metus skriaudė vargšus? 

8) Argi ne bolševikai, socia- 
listai arba I\\AV., kaip jus va- 

dinate? 
Ištiesu, pagal jusų raštus ma- 

gazinuose ir trumpuose straip- 
sniuose męs manėme, kad jus 
turite nors mažą simpatiją, ko- 
kios galima tikėtis ,nuo rašėjo, 
dėlei sutremtų Rusijos žmonių. 
Bet pasirodo, kad kaip tik kapi- 

Įtalistai paliesti. Tamista pame- 
tei tą simpatiją, kaip Charles 

į Russell ir kiti. Jus gerai žino- 

te, kad Kusijos revoliucija buvo 

jvy'kt 1 itvta nuo pradžios iki pabai- 
gai Rusijos socialistų ir anar- 

chistų, kad aukštesnieji nieko 

prie t«> neprisidėjo. Jus taipgi 
žinote, kad bur/uazai mor'jo pa- 
initi vadolcs i savo rankas ir už- 

prudyti kelią socialistai formai 
valdžios. Jus matote, kad spau- 
da atsinešė su desperacija, kada 

pamatė, 'kad buržtujai aueišloš. Jus 
žinote, kad Rusija neturi didesnio 

priešo kaip plutokratiška Ame- 
rika. r^ita plutokratiška valdžia 
ir jus atmainė rp-rie paniekinimo 
revoliacijonierių, Ikttrie mėgina 
padaryti tikrą revoliuciją. 

Pasakykite man, ką jus norite 
išreikšti sakydami, kad bolševi- 
kai yra tik užgrobėjų ruja. Jie 
ruošėsi revoliucijoj, ar ne jiems 
vieta iš to ir naudotis? Ar jus 
norite ar ne, jie naudosis, arba 
d.tr bus viena revoliucija. 

Jūsų dėlei liuosyhės- 

ATSAKYMAS ANT LAIŠKO. 

Gerbiamas Tamista; — 

Jtisų -laiškas, rašytas 22 d. 

lapkričio, gautas. Tyrinėdamas 
Kusijos revoliucijos judėjimą ir 

ištremtųjų sistemą, aš sutikau 

Siberijoje ir pažinau daugeli iš- 

tremtųjų kaip tamistos ypatą. 
Aš neabejoju iš didelės dalies 

apie Jūsų teisingumą, arba gerus 

norus; bet aš. visada abejoju 
kaslink jų pilnaprotystės, supra- 
timo istorijos ir jų galėjimo tnis- 

lyti tiesiog apie visuomenės gy- 
vcnimo <iaJVKUs. jte paiVKo man 

įspūdį sapnuojančių teoristu, ku- 
rie įsitikiinę, Į visuomenišką vai- 
vorykštę, baik ji iš kietos mede- 

go>\ dėlto. <kad išrodo 'kaipo iš 
kietos ir ctovi ant galų, atsirė- 
mus j žemę. Aš nemačiau rei- 
kalo argumentuoti su tais žmo- 
nėmis ir nematau reikalo argu- 
mentuoti su jumis, bet kad jus 
rašote man ir paduocbte eilę 
klausimų, todėl aš jums atsaky- 
siu: gal tai bus naudimga jums 
ir tiems, (kurie taip mano 'kaip 
ir jus patjs. 

Krs kovojo už liuosybę. 
Kadangi jusų klausimai «yi- 

ursti vienas ant 'kito, aš juos 
sumažinsiu ir iš viso padarysiu 
tik du. Pirmas yra; "Kas įvykdė 
Rusijos revoliuciją, ir dirbo dėl 
jo; per šimtą motu, kad ją pri- 
artinti ?" 

Atsakymas yra žinomas 'kiek- 
vienam, kuris tėmijo Rusijos re-, 

voliucijos bėgį. Kovotojai už 
liuosybę Rusijoje <nuo 1825 iki 
1917 metų, buvo žmonės toki, 
kurie patįs nukentėjo, arba kurie 
atjautė kitu kentėjimus. Susi- 
dėjo iš visokiu kliasų žmonių 
nuo turtuolių iki vargšų, nuo 

kapitalistų iki algapelnio žmo- 
gaus fabri'koje. Tarpe grupų, 
kurios atskyrai save pažymėjo, 
yrp : 1) Stuf'entai iš universitetų, 
daugiausia paeinanti iŠ kliasos 
vadinamos buržujais. 

2) Libeiališki rašė jai, daugiau- 
sia iš vidurinės arba augštosios 
kliasos. 

j 3) Profesionalai žmonės, spe- 
cialiai advokatai, mokytojai ir 

gydy-tojai. 
4) Kaimiečiai ir paprasti dar- 

iji.iiįvkiti. daugumas, 'kurių buvo 
Įkvėpti per žmones turinčius di- 
desni sumanumą. 

Socialistai dar nebuvo gimę. 
Justi draugai bolševikai revo- 

liucijos uiepagimdė ir dėl jos ne- 

dirbo per pereitą šimlnictj. 'kad 
lai prireingti. Iš dalies per neti- 
kėtą atsitikimą, jn begėdišką 11 ž- 

lindimą, jiems pateko j ran'kas 
ki'.j žmouii; veiktas darbas per 
šimtą ni'*tu. O kad sakyti, buk 
jie pagimdė revoliuciją, tai yra 
ignoruoti ia'ktus istorijos. 

Social-demokratų partija Rusi- 

joje atsirado tik 1887 mete. O 
pirma to, per du amžius, ;mo- 

iu\s jau dirbo dėlei numetimo j 
caro valdžios. Pirmoje dalyje 
šimtmečio, proletarijatas revoliu- 

cijos rengime nelnivo girdėtas. 
Paprasti darbininkai nito lauku 
ir iš darbaviečių nepradėjo daly- 
vauti iki viduriui *<)-to .šimtme- 
čiu jr ii- pirmieji ipri" veMcimo 
buvo pritt tukti tik :ntelige«vtų 
•besistengimu. kurie juos pritrau- 
kė ir išlavino. 1^5 mete po- 
litiški kaliniai, ištrenKi į Sibe- 
riją, vyrai ir moteris. kurie ji- 
'krai dirbo dėl revoliucijos, suai- 

dėjo vi>ai iš buržuazų ir augštes- 
uiės luoinos; jų radosi dešimts 
dėl kožno proletaro, kuris buvo 
ištremtas. 

Istorija Kovos už laisvę. 
Trumpai perbėgus istoriją Ru- 

sijos revoliucijos, pamatome, kad 
ji buvo pradėta aukštesnės klia- 
sos ir išvesta vidurinės kliasos 
>er praeitus penkiosdešimts metu. 
Pirm u t mė 'pradžia šių laiku nu- 

versti autokratiją ir sutverti 
koustitucionališką valdžią buvo 

padaryta dekabristų 1825 metais. 
Tie .pirmi kovotojai už laisvę 
skaitliujc šimto dvidešimts pen- 
kių buvo augv-tesnieji armijos 
aficierai ir augštoji kliasa veik be 
skirtumo. Tarpe jų buvo ge- 
nerolas voni Vi/iu, kvatiermeiste- 
ris gen. Usnevskis, pulkininkas 
Nariškin, Pastel- Muravjovas. 
Svaii .v-4;is, Nikof, ir Abramof 
lietetnarita^s puikini nikai Muravjof 
Apostol, kunigaikštis Trubeckis, 
kunigaikštis Obelenskis, kuni- 
gaikštis Vokovskis. Tie vardai 
neiŠTodo, kati tai butu vardai 
proletaru. Penki iš jų buvo pa- 
karti, o šimtas išvaryta j Si- 
beriją prie sunkių darbų per vi- 
są gyvenimą. 
< 

AUgistesnč kliuaa vedė. 

Kita dalis Rusijos revoliuci- 
joniško judėjimo iš 19-to šimt- 
mečio buvo taipgi Įkvėpta ir ve- 

dama augštosios kliasos žmonių. 
Du tu'kstamčiai jaunų žmonių, 
kurie pasiskleidė platinti revo- 

liucijos idėją ir kurie vėliau pa- 
darė mirtį Aleksandrui II buvo 
veik visi baigę ar dar Nevisiš- 
kai 'baigę -universiteto moflcslą ir 
augšteSnes moterių mokyklas. 
Tarpe jų buvo gerai žinomos va- 

dovės ir vadovai ir vadai kaipo: 
Čaikovskis, Dolgušin, Kravčinski 
(Ste-pinialk), Kropotkin, Sofija 
Perovskaja, Volhovski, šiško, 
Ivančin, Pisarev, Natalija Arm- 
feld, Katarina Breškovs*:a ir šim- 
tai 'kitų, kurių nė vienas nepaėjo 
iš eilių proletorijato. 

Daugelis jų buvo socialistai, 
bet m e socialistai-anarchistar 

tamstos typo. šie buvo tv'kricji 
"darbininkai", 'kurie skleidė ide- rtj 
ją ir organizavo revoliuciją 1917 

į meto. Huvo šimtai ir kitu pirm 
j it ir ipo j 11, flcivrie skleidė revo- 

liucijos darbą. Ak'ksa'iularas 11cr- 
ccn, 'kuris nuveikė didžiausį dar- 
bą dėl Rusijos revoliucijos, kai- 
po pavienis žmogus, pradėjo 
leisti fliuosai1 spa'usdi'tiamąjį "l\o- 
•lokol" miesifc Loud< ne, daug ain- 

kšeiau negu Karoli a n-s Markso 
"Kapitalas" pasirodė, ("ern'.šev- 
«'.<ls išleido '"Cto Dielat" (Kas da- 
ryti?), kuris buvo kaipo pirmas 
įkvėpimas pirmiems re vedinei jo- 
inieriams — tapo išgabentas Į Si- 

beriją ant dvidešimts metu pir- 
miau negu socialdemokratų par- 
tija buvo užgimusi Rusijoje. 

Kada darbininkai prisidėjo. 
A'bolnai sakaimt, revoliucija, ku- 

ri atsibuvo K u sijoj t kovo mėli., 
1917 mete, buvo iškelta )>cr išau- 
klėtą 'per 60 metu aukštesnią- 
ją ir buržuazinę kliasą Rusijoje. 
Fabrikų darbininkai, kurie dabar 
taip aukštai tuomi giriasi, nepa- 
sirodė tame darbe iki 1905^' hh'' 

tu, tik tada sutvėrė pirmą dar- 
bininkų tarybą ir tame laike jie 
daugiau darė blėdies negu gero 
judėjimui, kuriam jie pasėmė pa- 
tarnauti. Kad priimti jusų 'žo- 

džius, buk revoliucija nuo pra- 
džios iki galui buvo darbu social- 
anafebistu grupos, l utų melagin- 
gas dalyku perstatymas. 1 

Revoliucija—kareivių nuopelnas. 
Jiusų klausimus nuo pirmo iki 

septinto galima uisuimti j vieną: 
"Kokia buvo didžiausia galybė, 
kuri kovojo ant Petrogrado gat- 
vių praeitą •kovo mėnesi?" Be- 
abejonės, kad tai buvo garnizo- 
nas karei vi ų^UŠĮdedančių iš kai- 

miečių ; nors darbininkai iš fa- 
brikų ir studentai iš universite- 
to tame da^vavo, bet 'nei vieni, 
nei kiti iš j ųouttf laimėję, jei ap- 
ginkluoti 'kat,eiviąi nebūtų pasvė- 
rę revoliuciją į šoną išlaimėjimo. 

Kas padirbę tukį kareivių (budą? 
Kas juos išmokino apie tikrą sto- 

vį biurokratijos? Kas parengė 
juos užduoti sktondų smūgi pri- 
taikytam laike? 'J ikrai ne So- 

*— .Ot'V. 
cialistai ir, ne anarchistų g rup a, 
kurios ten nebuvo; tame laike iš 
j ii vieni buvo Šveicarijoje, kiti 
Amerikoje. Visą 'kareivių būdą 
parengė Rusijos žmonės, maty- 
dami netvarką, tie žmonės, iš ku- 
rių "kareiviai ir .patįs paėjo. Jie 
nebuvo perkalbėki ir vicma nakčia 

rirengti nei socialistų, neikonsti- 
tucioeiaiistų demokratų, buržnjų 
ar prodetarų. .Tai buvo pro<luk- 
tas nuo žmonių, iš kurių tarpo 
jie paėjo. O paprastieji žmonės, 
iš kito šono, p*r pereitą šimtme- 
ti buvo to pamokinti, apšviesti. 
Xei viena ipaitija negali pasisa- 
vinti to apšvietos darbo ir pri- 
rengsimo tų kareivių. Socialistai 
tems pagelbėjo, bet nemažiau pa- 
gelbėjo ir konslitucionališki de- 
mokratai. Proletarai galutinai 
prigelbėjo, bet patjs proletarai 
tapo apšviesti tik augš.tesnės k 1 i a 

sos ir buržujų. Kunigaikštis Pe- 
tras Kropą trinas ir NikalojMs 
Čaikovskis su draugais, pirmuti- 
niai pradėjo mokinti Petrogrado 
fabrikos darbininkus. Sergijus 
Kra'včinskis (Steipnia'k), Ivančin- 
Pisarev, Katerina Breškovska ir 

išimtai jaunųjų iš universitetų ir 
jaugštesnių mokyklų, jie tai ne- 
šė šviesą netik j miesto <larbinin- 

ku>\ i>ct ir į kaimo. Jus u pasaky- 
mas, 'kad ti'k "saciulistai ir anar- 

chistai.'' vieni revoliucija sukėlč, 
yra iinėtik netiesa, bet ypatiška 
jūsų liga megalomanijos, (išpus- 
tos ga'lvos. — Red.), fruri yra pri- 
kibus prie bolševikų manymo. 

Nei vieno kas buvo revol'ucijo- 
nierius nėra tarp bolševikų. 

Jus sakote, kad "prie revoliu- 
cijos aukštesne ji kliasa žmonių 
neprisidėjo, \ i -.i stovėjo nuošaliai 
nuo bolševikų". Argi mors \ ie- 
unas iš senų revoliucijonierių da- 
bar skaitosi tarp bolševikų? Kidk 

š žinau, tai nei vienas. Kunigaikš- 
tis kropotkinas, Ycra Figner, 
Kat. Hreškovska, Leo Deutsch, 
X. Caikovs'ki, Ilerman Lopatin, 
\ era Zasulič, Georgij Lazarev, 
Vladimir J'urcev, — visi yra Ru- 
sijoje, bet jie kratosi -nuo bolše- 
vikų kai)) nuo ligos. 

Xckuric iš jų prabuvo kalėjime 
ir Siberijoje tiek metų, 'kiek ne!k"i- 
rie bolševikų vadai ant svieto 
gyveno; bet jie niekad tiek me- 

n.isi/eminm, kail savo vardą pa- 
dėti su Leninu, arba Troekiu. 

lvur buvo bolševikai tada, kada 
socialistai ir (k o 11 s t it uc i onoli šik i 
rlcmokratai durnoje, reikalavo li- 
berališkos ministerijos, įkuria 
žmones gaiėtų pasitikėti? 

Ar jie. buvo Petrograde laike 
numetimo autokratijos ir išliuo- 
ssrvimo savo numylėto -proleta- 
riato? Toli nuo to! Jie ir jų 
Jraugai slapstėsi Šveicarijoje, 
Amerikoje ir pešėsi tarpe savęs 
it ii socialistiškas doktrinas. 

Bolševikai — uzurpatoriai. 
Kad Rusija nebūtų turėjusi ge- 

resnių, drąr.esKiių ir sumanesoiių 
vyru kai]) jie, Rusijos revoliuci- 
ja dar nebūtų atsitikus šiame 
amžiuje. Ilaigdamas savo laišku, 
klaupiate, ką reiškia mano žo- 

džiai, kad "bolševikai yra ruja 
užgrobėjų". Aš sakau, kad jie 

j nutverė galybę ir užgriebė darbą, 
jkuris jiems visai nepriguli. Pro-( 
| vi/.iotnališka valldžia turėjo teisę 
valdyti dėlto, kad ji gavo man- 

datą nuo Durnos — vienintelio 
tautos kūno, 'kuris perstatė visą 
Rusijos tautą. Bolševikai priga- 
vo kareivius/ darbininkus ir da- 

lį kaimiečių su prižadėjimu tai- 
kos, dykos žemės, numetę val- 
džią, 'kuri turėjo nors šešėlį tie- 
sos veikli, ir uždėti valdžią žmo- 
nių. šį užgrobimą seikė plė- 
šimas valdžios ipopierų, mėgini- 
mas užgrobti pinigus valdžios 
batikose-, atskiras jieskojimas tai- 
kos nuo priešo ir ant galo ■pasi- 
kė&iminia's užginti užtra'uikias .pa- 
skolas svetimom šalim,—l'rancu- 
jai. Auglijai ir Suvienytoms Vai- 
sli joms. 

Žmonės, kurie veikia tokius j 
darbus, tikrai galima pavadint ne-l 
tik "u/.grobikais", bet ir piktada- 
riais. sulaužytoj ai s pasitikėjimo, 
plėšikais, kurte sudergė v ardę so- 

cializmo. susipančiojo su "anar- 
chistais"', kurie atėmė garbę Ru- 
sijos revoliucijai, apverkdami 
amt galvos viską priešais civili- 
zuota rėdą, ir kurie priartino pa^ 
tiems darbo žmonėms — proleta- 
riatui badą prie durių. 

Jusų dėlei liuosybės — su gar- 
be ir paprastu sensu. 

George Kennan. 
I 

Severas Gyduoles užlaiko 
sei.-nyr.o* sveikata. 

Linimentas 
yra Ui paviršutinis tepalas, kurs, 
jei jisai yra geras ir veiklus, vi- 
suomet privalo rasties parankioje 
vietoje kiekvionoje šcjmynoje, nes 
toks tepalas greitai palengvina 
visokius skausmus krutinėję, str8- 
nose, kinuose arba kur nebūk 
jiejie atsiras ir, nežiūrint, ar jie 
paeina nuo reumatizmo ar perša- 
limo. 

evera's 
Gothard Oil 

(Severos G-othardo Aliejus) yra 
plačiai žinomas, kaipo palengvin- 
tojas reumatizmo, syjatikos, 
strėndicglio ir šiaip diegliu. Tatai 
yra veiklus šeimyniškas finimen- 
tas. Pilni nurodymai randami prie 
kiekvienos bonkutės. Kaštuoja 
30 ir 60 ct. visur aptiekose. 

W. F SEV Ra Cp. 
CfcOAft HAPlPS, IOV-A 

Švelni NALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

'Puri 6G iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20. 50 
ir 100 ib. Pirkėjas apmoka perve- 
žimu iš Milwaukee. 

Rašykit* Ir plakatu 
M!LWAUKEE IMPORTIHG C0. 

Uept. IM, 5©5-37tfc St. MI!wMtkcc, W|j 

Teltpfcatt Yartft IU4 

Dr. P. G. Wiegaer 
PrMaine v«Iu4m : nuo • Iki 12U ryt# 

Ir im 7 Iki 9 r ikare 

3S25 S. Halste4 St Cklugo, W. 

J. S. Protection Reiškia Smagumą 
ir Pinigus Jums. 

"U. S. Protection" yra tuo didesniu smagumu, tuo ilgeenia 
vijimu, tuo užganėdimisnu ir ^utaupyrau, kuriuos 

Jųs gaunate ne šiodaml. 

k U.S. Guminius Apavalus 
Kiekvienas lauke dirbantis vyras ras guminiu* 

apavalus, pritaikintus jo reikliam?. Kiekviena 
pora padaryta suoktam, ilgam dėvėjimui. Ir 
"U. S. žymė," ptrklybos jaukias didliausioa 
pasaulyje guminių a pa vai y dirbtuvės, yra 

k uėdėtas ant kiekvienos poros. Tai yra 
^ apsaugojimas ir Jūsų paraakum&s. 

Parsiduoda visur, Jūsų krautuvniu 
kas turi tai, ko Jtjs reikalaujate 

arba jisai gali Jums gauti. 

United States 
Rubber 

k Company 
k New i 
L York J 

Footvvear 

niiicuiuniiiiiui 

ArNorite buti vienas'"^"1' Laikraščio Leideju? 
ii ~ 

I <[h 

Pirkite šio laikraščio Bendrovės Šerų, tai busite vienas jo leidėjų. Vienas Šeras $10.00. Dešimts Šerų $100.00. Norėdami platesnių žinių, rašykite Į 

Į?., 814 W. 33rd St., CHICAGO, ILL. 
Telephone Drover 7184 
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Išsiųstos Washingtonan Rezoliucijos 
Ant šio puslapio paduodatfie keletą pavyzdžiu rezoliucijų, 

K'tiios tapo išsiųstus \Vashingtcnan su užtarimu ir reikalavimais 
Lietuvai taisvėa. 

Lietuviai iš mažesnių koHonijų, kur patiems delei neu/tek- 
tino pažinimo anglų kalbos sunku butų sutaisyti rezoliucijos, gali 
pasirinkti bilc vieną ij»„žemiaus tilpusiu rezoliucijų, perdirbti jų 
pradžią, pritaikint savo susirinkimų dieną, vietą ir vardą, padėti 
savo parašą ir pasiųsti Prezidentui Suv. \ aisti j ų ir savo valstijos 
senatoriams ir kongresmanams. 

L 
REZOLIUCIJA, PASIŲSTA 
VARDU TĖVYNĖS MY- 

LĖTOJŲ DRAUGIJOS 
\t a mceting of the Stipretne 

Roard of the Assočiaticn o'f Lith- 
uania;; Patriote ot America, rc- 

C Mie £{umired Forty 
lr*f£c*. the f Ilovvirig re-olntion 
was adopted: 

\VIIEREAS, the l'nited States 
lias alwaya been an upholder of 
Lihc.rty an<I true Demočracy antį 
a sfonch defemter o t the op- 
pressed nationalities antį 

\\HEREAS. the L'nited States 
enfcred this VVorld War for the 
defensc and preservation ot these 
vtry $ame principles, and 

VYlIKrtFAS, the I.ithuanians, 
for the šame prmeiptes, have been 
and are now sheddtng their hf >od 
in prolusion on the foattlefilds of 
F,uit^pe, and many more are ready 
to do the sarne with the armies 
ot mw contry, and 

\YHEREAS. thc Lithuanian. 
pbople being conscictis of tlieir 
rjght to poltttc.il and economic in- 
depetvlencc vvill, in the future as 

iti the past, strivc veaselessly for 
their lihcrty aml national integrity, 
and 

\VIfEREAS, the bciundaries 
betvveen Germany and Russia can- 
not be properly and pienhanenfly 
settled vvithout liberating Li tinta 
nia from the German and Rus^ian 
yokes and estžtblishing a free and 
independent Lithuania, and 

^ 
\VHEREAS. a diplomatic settle- 
metvt of European problems vvith- 
out a just recognition of ?n inde- 

k pendent Ijthuania u-'uld leave a 

t'eeling of unrest itv, that part of 
Europe, vvhich \vou1d i;e a tnenace 

to the Feace and an unredresscd 

wrong, aml •. 

VVHEREAS, the President of 
the United States in his message 
of January 8-ih, A. D. 1918, in 

announcing thc war aims of the 
United States, did not refer to 

the emancipation and independcn- 
ce of Lithuania,— 

THEREFORĖ, BE IT RE- 
SOLVED, that the Lithuanian s 

have absolute and unshaken confi- 
dence in our government and 
President VVilson wbo proclaitned 
"the principle of jitstice to all 
peoples and nutionalities and their 

rights to live on equal terms of 
liberty and safety with one another. 
nhether they be strong or weak.v 

BE IT FURTfIER RESOL- 
VED, that the above principle 
cannot be fully attainąd unless it 
is applied also to tlte Lithuanian 
nationality and result* i n grantng 
a fui! freeilom and independence 
<0 Litlutania. 

BE IT FURTHER RESOL- 
VED, that Presidęnt VVoodnnv 
\Vilsftn aml the Congress of tlic 
United States be res^ctfutly re- 

{{uested to take such action as will 
leacl to ihe safegitarrtin# of the 
right and aspirations of the Lith- 
uanian people and recognrtion of 
a free and independent Lith-uania. 

BE IT FURTHER RESOL- 
VEI), that these resolution^ lie 
published and presented to the 
praper authorities of the United 
States as well as the diplomatic 
representatives of other countries. 

A. Zimontas. 

Rezoliucija, pasiusta nuo S L A 

kuopu Illinofs valstijoj: 
At a niecting of the delegates 

representing Loclgcs in the State 
of Illinois of tlie Lklutanian Al- 
liance of America, held January 
22-nd, 1918, at Mikla's Hali, Chi- 
cago, Illiuoi^. the follovving Reso- 
lution was unanimously adopted:— 

VVHiERKAS, the United States 
entered this \var in defense of 
Liberty and Democracy, not only 
of ils own citizens, but also for 
the Liberty and Detnocracy of atl 
subjected. and opipressed nation- 

a'.ities-, as expressed in the messa- 

ges of the President of the United 
States, and 
WHEREASw the President of the 
United States in his last message 

expressing the aims of war, 
named the nationalities \vhc*e 
lands liave been covered vvith 
the blood of the struggling armies, 
yet Lithuania, who has suffered 
indescril/dble agony, and over 

who.se lands the armies of the 
opposing combatants have passcd 
time and again, leaving it in totai 
dcstruction. for satr.e reaso»* un- 

known was in said message omit- 
ted(, and 

VVHEREAS, \Ye, as loyal 
Amcricans of Lithuanian extrac- 

tion, whose fathers and brothcrs 
still remain in Lithuatiia, daily 
htar-the votces coming froni over 

the seas'from seven fnillton Litli- 
uanian ipeople detn'anding the in- 

depcndence of Litliuania; 
TIIEREFORE^ FiE IT RE- 

SOTA'ED: That in l>ehaif of 
scven niillion people, comprising 
the Lithuanian N'ation, ve asik the 
Presidetlt of the United States 
and the United States Congress 
to demand the liberty and inde- 

pendence of Lithuanta, and tiiat 
,such demand be inade specificallv 
ivvith ret'erence to i ithuania, as 

vvell as with reference to the 
ofher Niftonalities alreadj' named 
in the message of the Fresidcnt 
of the United States, sfating the 
aims of the \var, and be it further 

RESOLVED, That the Clv.ir- 
man of this Assembly telegraph 
«». copy of this Resolution to the 

'President of the United States, 
and mail a *;opy to each member 
of the United States Congress. 

III. 
Rezoliucia, kurią išsiuntė So. 

Omahos, Neb., lietuvių masš- 

mitingas savo valstijos senato- 
riams. 

VVhereas, The aggressijn and 
cAitrages of the autocracy against 
the liberty of the people forced 
the United States to take arms 

to defend the people's rights on 

land an sea; 

TeK Canaf 5195 

L G. Mezlaiszkis 
Geaoralia 

Konlraktorius ir 
Namų Statojas. 

2123 V. 23rd SL 

Dr. K. Dranoeils 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
PtMne Drow«r 9082 

i Chcago Į 

PA1N-EXPELLER 
tai icieievtenos seimynos ger*aosta draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir akiusxaų. 

įsauaniTiz* gyvenimo apnnityDes prtverte mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokia pat gerumo ir pagelbiogurro. Nesi- 
duokite ?ogaut sukJastuotais vaistais, pat duodamai* 
už pigesne cienią. 
Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyt;. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė.*®"" 
Tikrasis PAfN-teXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gaoti «• tiesiog ii mųš. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes tame yra gyduoliu 

ariguoai daugiau, nega ttz 35 centus. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-60 W«chlngfco» Street, Ne* York 

\Vhereas, The United States, 
l)ein^ morali y, jphysically and ma- 

terially one of the most lpowerful 
countries. is able of accomplishing 
'great things i n this undertak ng; 
I Whereas, Dūrinu the \var, smail 
nations in E u rope liavc suffered the 
most and sotne of the countries 
have been entirely devastated bv 
ruthless militarism; 

\Vhereas, Litliuar:a on the east- 
ern battlefront liUs for tlircc years 
served as a hattlefild, h avi n g con- 
tributetd also half a millio-n of licr 
sens for tln allied armies, and the 
Lithuanians of America t h c i r 
proportionate sliare to the United 
S'itcs army, taking thereby an 

active part in the \var for liberty 
and justi'"%; 

\\ hereas, The m'uch appreci'ated 
wor<ls of I Yesident \Vilson 111 the 
recpnt note to Russia and also the 
proclaimed principle of nationa- 
lities by the allies, assnre restora- 
tion L>f political liberty to tlie 
Jsinalier nations; 

\\ hercas, The el'aims of the 
nations could he considered as 

just onlv \vhen they are presented 
to the peace congress by the 
authorized representatives of the**' 
įnations; therefore be it 

Resolved, Tliat \ve, the Lithua- 
nians of the f ate of Nebraska, 
having migrated from our nativeį 
land of Lithuania to this land oi 
liberty and ever -pledging our 

foyalty to this, our adopted coun- 
try, sincerely believing in and 
livitig up to the principles of 
the United States of AmericU, 
being nevertheless in sympathv 
with our bretliren in Lithuania 
bearing the heavy ydce of auto- 
cracy; 

i. We appeal to the Congress of 

j the United States through the 

'epresentatives cl oui: statė, tfiat 
he Congress of the United States 
n discušsing ipeace ferms include 
he demand for il'ie restioration of 
he political independeticc of Lith- 
uania» 

nu 
2. That the g^yernjpent of the 

Į'nited States sy»port the rights 
of all Jiations ^artippating or 

ifi'ected in this \vpr, l.»y> they large 
yr small; U i. 

3. That these rights can only 
l.e satisfactorily supported by 
:Oiisidering just clainis \vhen 

įiresented by the representat i ve- 

li such natjons. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 

| Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietq. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

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

DIENINE 
Vakarinė MOKYKLA' 

Jei nori greitai ir pasekminiai Išmokti Angli- 
jai kalbini, skaitytfirraSytf, tai lankyk mošų 

mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lic avių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSymo 
Lenkų " S.V.VaMyboa Priekybor, Teisių 
[Lotynų " S. V.Piliety bes Gramatikos 
Aritmetikos Georraflios Retorikos, ir 11 
Jr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

"narna HetnviSkaL 

American Colfege Preparatory Gchool 
13103 S. Halstec*St. Chicago III. 

KAMPAS 31-MOS IR HALSIKD GATVIŲ Į 

n i'.i ii VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankeriai, bet mę? gvarantuojam'^' Ta'iiktal sufiS* d.vmą 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužiui į pas mus. Vyrams Ir vaikiname padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputį tiėSiotus tuo $25.00 iki $60.00 anc orderio darytus siutus ir overk(Qtus:(parduoda- me po $5.00 >r brangiau. 
Naujas ir truputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaua. Vaiky sintai $2.50 iki $7.50: Skrynios Jr valymai. įj 

S. GORDON ,>(i, 1415 e0UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas aidaraa kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Šubatomis esti atdaras iki 11 vai. vak'ire; Nedėldieniais—iki 0 vai. vakare. \ 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste 

OFISAS* 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina tr Wo«d (latvių 

Phcn« Canal 1208 

Valandos: 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Neditioms. 
Nuo 9:30 lkl 12:00 vai. ryto 

REZIDENCIJA: 

5208 W. Harrison Street 

,Tel Austi n 737, 

Valandos: 

Tiktai Iki 9:00 kl«kvlenq ryt$ 

| Dabar Visi Bankai 
j Išmoka procentus už pereita pusmetį 
! Užtai daibar yra geriausias laiikas perftcelti savo pinigus Į į kitą parankesni Banką, ikacl nesugadinti procento už 
j ateinantį pusmetį. 

PARANKIAUSIU IR SAUGIAUSIU YRA LIETUVIŲ 
j UNIVERSAL STATE BAjNJ£AS 

Jis yra Lietuviu apgyventoje kolionijoje, visiems | I ar^- 
Jis yra atidarytas 3 vakarus savaitėje iki 8:30 va- į | karo kas Utariynkas, ;Ketvergas ir Subata. į % 

j Jame gali susikalbėti Lietuviškai', Lfcl-i3;ai ir į j Angliškai. J|| L ^ Jis moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
: Žmonių depozitus gvarantuoja 500 ššiiniuikų su 
| kapitalu $225.000.000. Depozitus saugiai dStfoja" 15 at- \ 
I saikančių Direktorių, ir pati valdžia valstijos lllinios 
j kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus prižiūri. _ 

j Banko depozitai šiandien jau siekia ft9 ,661.62 I 
j sumą, o visas jo Kapitalas yra $714,504.49. ~ 

f Todėl tttojans perkelk savo pinigus iš svetririo Ban'ko 
i į šita palankiausia ir saugiausią Lietuvių 

| UNIVERSAL STATE BANKA 
| 3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 
| O dabar perkeldamas nesugadinsi nė ma- 

[ žiauusios dalies procento už ateinantį pusmetį1. j ^IAIKlHHHRHfllIttilUHWfitniMnR)tiininiiinimiU 
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VIRŠKINIMO BETVARKES 
niekados neprivalo būti apleistas. Teigti tuojau į prižiūrimos, jas galima len- 
gvai prašalinti, kitaip jos pasidaro chroniški, "o tuomet reikalauja kan- 
traus ir pailginto gydymo. Todėl; nelaukite! Kuomet apetitas yra paga- dintas, kuomet turite blogą atsidavimą burnoj, apžėlusį liežuvį, arba nusto- 
jate energijos, kuomet jus esate užkietėjimo, arba nerviškumo anka, imicite 

CEVERA'S STOMACH BITTERS ^ {Severos Skilvinį Bitterį} 
Tai yra pui'<i gyduolė vkkirianis ir virškinimui tonikas. Jisai rekomenduojamas naudojimui tiems, kurių virškinimo orga- nai randasi betvarkėj, ypač tiems, kurie yra silpni arba seni. Ši gyduolė yra pritaikinta gydymui paprasto užkietėjimo, nevirškinimo, skilvio nema- lumo, abelno silpnumo, periodiškų karščių, ir apsireiškimų palytinčių šias ligas. Do/.a yra nuo pusės iki pilno didelio šaukšto prieš valgį, tris kar- tus į dieną. Tai nėra gėrimas, bet ištikimas švelnus liusuojąs vaistas. 

PAMĖGINKITE JĮ. KAINOS: 75c. ir $1.50. 
Aptiekose visur yra užtektinai Severos Skilvlnio Bitterio ir aptiekoriai su mielu noru visuomet jums jj suteiks. Reikalaukite Severos Skil- vinio Bitterio aptiekoso ir žiūrėkite, kad jj gautute. Jeigu aptieko- rius negal Jums suteikti, rašykite į 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
Ub šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
uusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamoki* tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc.) 

F. P. BRADCHULIS 
...LAWYER... 
Lietuvi* Advokatas 

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Tetaphone Randolph <>598 

Gvt: 3112 HtJstfd St. arti 31 St. 
Phooe Yardt 2390 CHICACO, ILL 

.Ką Išrasti 
• • 

Tai yra lietuviška knygutS 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie gali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl naudos LIK- 
TUMŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
Kutės dasižinosite kokj pelną 
Išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knygutės kuri? išsiusi- 
ne DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
ruluny Kew York. I*.Y. ^ 

I JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. \Vashington Street 

*»«•> 1008.1008, TcL Ctstral 2S79 
3214 S*. S t, T J. YirJi 7271 

CH1CAOO, 1LU 

OflSO Tll. ClttJl 114 Nišų TU. CIUI21H1 
Hmh «tM 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Gy veniniai: 

731 W. 18th St., »etcli Hilsted St 
Ofliitt 

1900 S| .laistei St., kaupas 19toj 

Progresyvi Lietuvių Aptieki 
Puikus išpildymas receptu uiirr.a pir- 
mą vietoj. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratsrijojo ir 
įsakau už jų vertę. 

Mūsų ^ptlekaje randasi didelė saj* 
krova visukiQ lietuviškų žolių. 

A. KART ANAS 
APTIEKCRIUS 

3201 S. Halsted Street Chicago.il 
Telephone Orover 8443 

KODĖL 
Zcme ir Ukes atneša 
Turtus Louisianoje? 

Karei siaučiant trūksta maisto. Ūkinin- 
kai todėl šiandien už savo produktus paima 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda tiek 
derlių kaip Louisįana. Žemė ten yra derlin- 
ga. 

Oras yra labai sveikas ir malonus. Va- 
sara vėsi, o žiemos visai nėra. Kasmetą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nuo dvie- 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 
giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
ris vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
no. Šiandien trūksta kornų. Louisiana at- 
sižymi kornais ir ji teisingai yra pavadinta 
šalim kornu. Lietuviai, kurie keletą metu at- c C C 

gal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoje kasmetą iš žemės painia tūkstan- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei cento. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržovės ir pavasarinį orą, tai turite važiuoti 
pas lietuvius į Louisiana ant ūkių. 

Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 
gęros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 

išmokeščių. 
Būrys lietuvių važiuoja Į Louisiana 19to 

vasario. Nepraleiskite geros progos. 

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



Lietuvos Atstatymo Bendrove Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno 
Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai'par- 
duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 

» išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Kusiškus Kubilus parduodame juos ant vieno punkto pig iau, negu bile 
f koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 
I 9' Informac jų šiuo adresu: 

[ LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. V. 

UESJINIOS, 
Chicagos Lietuvių Taryba. Pc- 

feitą pėtn)čią Chicagos Draugiją! 
Sąryšis sušaukė susirinkimą Mil-i 
dos svetainėje apkalbėjimui, ko-1 
kiais budais Chteagnfc lietuviai ga- 
lėtu prigclbėti ir pasekmingi an pa- 
sidarbuoti Lietuvos laisvės išgavi- 
mui. 

Susirinkimas užgyrė rezoliucijas, 
reikalaujančias Lietuvai nq>rigul- 
mybės ir prašančias Amerikos už- 

tarimo tan.o reikale. Rezoliucijos 
tapo pasiustos Prezidentui \Yilso- 
nui. Atstovą Buto spikeriui, Sena- 

te prezidentui ir Illinois valstijos 
senatoriui II. Levvis. 

Tolesniam darbavimuisi Lietu- 
vos laisvės reikaluose tapo sutver- 

ta specialė nauja organizacija var- 

du "Chicagos Lietuviu Taryba". 
Išdirbimui plianą jos darbavimosi 
tapo išrinkta specialė kemisija iš 

19-os ypatų. 

Liuosnoris laivynan. Albertas 
T'ajauskas, "Lietuvos" -bendro 'ės 
vedėjo brolis, įstojo laivynan 
liuosnoriu. Jisai per paskutinius 
kelis metus dirbu prie "Lietu- 
vos" statymo. Apleido Gbieagą 
pereitos savaitės panedė'yje. 

Su juo išvažiavo kitas jaunas 
lietuvi? Pranciškus Gedvilą. 

"Miršta'' kas mėnuo. Kuomet 
pranešta p-iai Czaplevvsky, 16 
metų jaunavedei, kad jos vy- 
ras mirė, paėmęs nuodų, ji at- 
sakė1 

"Ir vėl jis numirė. Aš neti- 
kiu. Jis'ai praneša apie tai kož- 
ną mėnesi". 

Ir ji teisybę pasakė. Už trum- 

po laiko jos vyras Czaple\vsky 
tapo sua.ešt \otas Corn Exchan- 
ge National Rankoj, kur jisai 
norėjo atidaryti savo "account" 
ir persistatė kaipo slaptosios 
policijos narys. P-ios Czaplevv- 
sky paklausta, ar ji nori ji ma- 

lyu. 

"Jcigut jis bus pasodintas ka- 
lėjiman ilgam lankui," ji atsa- 

kė. 'Aš nežinau <lel ko aš su 

juo apsivedžiau, bet t'as nebuvo 
ilgam". 

SLA. Prezidentas Chicagoję. 
Susivienijomo Lietuvių Amerikoj 
Centralinis prezdentas, p. Stasys 
Gegužis iš Mahanoy City, Pą., 
šiomis dienomis atsilankė Chica- 
goję, kur jis buyo svečiu vieti- 
niu SLA. kuopų. 

Prezidentas Gegužis užsuko 
Chicagon, grįždamas iš Mainie- 
rių k o n v e n c i j os, i tsibuvusios 
Indiarapolis, Ind. Prezidento 
Gegužio priėmimui pereitą pane- 
dėlio vrikar.-j buvo surengtas 
gražus vakarėlis Fellcvship 
House, kur buvo smagių pra- 
kalbėlių .po vakarienės. Utarnin- 
ko vakare Mildos svetainėj atsi- 
buvo prakalbos, kuriose svetys 

"varbiausiu kalbėtoju. Se- 
redoj išryto p. Gegužis išvažiavo 
linkui natrių. 

T«L YAR09 1532 

Dr. J. KŪLIS 
IJituvIs Gydytojas Ir Chirurgas 
•25* 80. Halotcd St, CMcago, IIL 

G/do visokias Mgaa moterių, vaikų 
Ir vyri/, gpeciallškai gydo limpančias. 
BtslsenftJuAiaa ir paslaptingas vyri 
hu. 

DAUG UŽDARBIO. 
Ant kiekvieno 1,000 rusiškų 

dublių. 
Gavimui platesnių informaci- 

jų, kreipkitės sekančiu antrašu, 
pridėdami sykiu šitą iškarpą: 

S. Shokalski, 
3343 Lowe Ave., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 

Parsiduoda hotells, »6 kambarių, 
Išdirbta vieta. Ituvau biznyje 5 me- 
tus, dabar turiu išvažiuoti kitur. No 
rinf-iam eiti j botelio biznj, dabar 
yra gera. proga. Duodu vieną sa- 

vaitę pamėginti. Kreipkitės i 
102:5 W. Madison St., Chicago; III: 

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

Golppner, 3700 \Ynllacc St. 

Paieškojimai. 
Pajieška'! savo pažjstamo-draugo Pranciškaus Ensevičio. Gyveno pir- miaus Illinois valstijoj. Dabs>r ne- 

žinau, kur jis randasi. Jisai pats, 
ar kas apie ji .žfno, meldžiu 
Atsišaukti adresu: 

John Senkus, 
235 So. Cambrac. St., PhiladHphia, 

Pa: 

AŠ Povilas įSmaliorius pranešu 
savo giminėms ir pažįstamiems, 
!<ad dabar esu Ratili menėj e. Tar- 
nauju po vardu Paul Smaler. 
Aš paeinu iš Kauno g>ub., -Vilk- 
mergės pavieto, Subačių kaimo. 
Mano adresas sekantis: 

Paul Smaler, 
Ct>. M, 125H1 U. S. Inf., 3211d 
Divisiori American Expcditiona- 
ry Forces. 

Pa j ieškau savo brolio Povilo 
Melvido. Apie trvlikų metų atgal 
išvažiavo i Afriką. Girdėjau, kad 
gyvenės Johamiiesburge. Prašau 
atsišaukti jį patį; turiu labai 
svarbų reikalą. M Juo adresas: 

Feliksas Melvv das, 
12213 Emerald A v \Vest Pullman, 

Chiėago, I lt. 

Pajicskau savo brolio Antano 
ir sesers Elzbietos, Sktučių, Mau- 
ručių kaimo, Veiverių gm., Sta- 
rapolės pa v., Suvalkų gub Trįs 
(3) metai, kaip negaunu atsa- 

kymo ant laiškų. Jeigu kas apie 
juos žino, arba ije patįs lai at- 
sišaukia adresu: 

Tamošius Skučius, 
8625—lotli Ave., So. Scattle, 

VVasli. 

Telefonai ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Uisisenčjusias 
ir Lytiškas. 

j 
2121 N. VVESTERN A V B. 

CH1CAOO, ILL. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVI!: 8TJTTJJAS, CHHUMAS 

Trf. Ori»»r 7179 Afilikst TU. Dranr S44fl 
3203 So. MUM SI., Chlcago 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų Ir vuikų Dar'/ 
daskutystčs mokytis. 

i yra Labai p'veiKtf.uu.jduias uel i.- ua- 

| riuuieoėje. Lengvas mokslas r di- 

| dell pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 

| reikalauk artesnių žinių ia NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARGER 
8CHOOL, 1202 Penn Ave.f Fittgjjrjj, 

k HONC YAROS »7*l 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGaS 

S 315 S. Halsted St., Chlcajo 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, kuygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politlklnės ekonomijos, pllictystčs 
4alllara£ystSs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
j iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 

Į 9:30 
2106 So. Halsted St., Chicago-, 111. 

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

OFISAS: Kiiap. 31 ir So. HalstedSL 
(Čyven mat virs Apiiikot). CHICA0Ū. 

M 

MUSŲ NUODĖMĖS. 
Gyvuliai pasiskirta maistą pri- 

tinkamą budui ir reikalavimams, 
neklystamu instinktu, ima tiktai 
tiek, kiek reikalauja jų tflkio pa- 
tenkinimui. Bet žmogus prasi- 
žengia prieš visas tdkias išmin- 
ties taisykles diena iš dienos. 
PasekmS to yra vadinama skil- 
vio Bicmalimas, nenoras valgyti 
ir 1.1. Jus girdite napaliatijamuš 
rugojimas dėl užkietėjimo, gazų, 
atsiraugėjimo, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo, —ir kaip sykis vi- 
siems šiems keblumams, Trincrio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
li.lixiras yra gyduolėf ant ku- 
rios jus galite pasitikėti. Jisai 
išvalo vidurius, prigelbsti norui 
valgyti, sugrąžina apetitą, — 

trumpai sakant, jisai prašalina 
visus jusų keblumus. Kaina $1.10. 
aptiekosc. — Dėl sutinimų, išsi- 
sukimų. triksterėjimų, nušalimų, 
reumatizmo ir neuralgijos Trine- 
rio Linimentas kaipo gydulė, ne- 

turi sau lygios. Kaima 35 ir 65c. 
aptieikose. per krasą 45 ir 7*50. 
Jose.ph Triner Company, Išdir- 

bėjas-Chemikas, 1333-1343 So» 
Ashland Ave., Cliicrgo, 111. 

Didžiausia Lietuviška Koncertinu IšdirbvstR 

PEARL QUEEN CONCERTINOS 
Puikiausis ir geriausis mitzikališkaa instrumentas, kokio dnr 
nesiranda tarpe lietuvių. Šios koncert.nos yra geriausios 
išdirbystės. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir viena. Beto mūsų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų instrumentų, 
laikrodžių, žiedų, drukuojamų mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir maudai. 
Kataliogą siunčiami dykai tiems, kurie prisius už 3c. krames 
ženklelj. 

S. P. KAZLOWSKI, 
4632 So. Ashland A ve., Chicago, 111. 

Reikalavimas Kuro 

Padidina Vertę 
Aliejaus Parankų 

J ik intercsuojatčs aliejum? 
Ar Jiis manote, kml pastarasis rinko 

veikimas Harnett Oil ir (las Co. 
akcijy paėjo nuo 'specialių pric- 
žaRČiv jų vertę paliečiančių. 

Ar Jus, tikite, kad dividendai dabnr 
.šios kompanijos mokami 24f„', me- 
tams yra teisinti ir yra kokiu 
nors budti grasinami, 

Ar J<js norite žinoti tikrus faktus 
apie šią kompanija ? 

i'tliausia a t.t Ir aitu lik-kg (tauta fino 

iždininko, kurioje parodoma opera* 
1 ijos laike paskutini!/ irsiu tnrnrsii) 
yra spausdinamo ir b V s pasųsia rei- 
kalaujanliemr. 

105 S. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL. 

Phone Central 5855 
N.V. City Jtoston Phila. New«rk. 

Plione Drovėr 63f9 

P. gonrad 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gerą, 
artistišką, paveikslą, tai gali 
??uti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St-, Chicago 

* Didžiausis ir naudingiausia 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nč pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokvminčių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.1)0 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

2004 ST. CLAlR AVE ClEVEIAND.6HI0~ 

"Lietuvos" Kalendoriai ISISm.gatavj 

WKS. 
WAR SAVIKGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

ilDedei Šamui 
| Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai. MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusi* Priederme! Tuomi Bueedysitc 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 

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

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
* ir apielinkgse yra 

JONAS KATKU5 
Kas-lin* laikražčjo prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižmoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGB, PA. 

Rankų Darbo 
iXU Kepuraites $1.75 

1 A MOTERIMS IR MERttINOMiS f 
Kepuraitės yra puikiai padarytos, rankų darbe, ir gau- § 

šnarnos įvairiose spalvose: mėlynos, raudonos, giltonos įais-1 2 
S | vos ir t. t.. 1 
5 

Dviejųaruaių: u i $1.25 ir $1.75. Parašykite kokios spal-| 1 vos norite. | 
Siuskite morey orderį, arba pinigus sekančiu adresu: | 

| t L1THUANIAN CW C0„ (Hotlnc.) | p 3340 Emerald Ave., Chicago, UI | rį 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs j šią šalį, jaučia tą didžiausį tro- 
^ 

kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš- 

tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiagini stovį geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 

vimu, kiekvienas einantis j biznį. — žodžiu tariant, kiekvienas į 
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 Šiuom antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CH1CAGO LL.. 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausia snvaitraitį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

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

PRENUMERATA A1ETAMS: 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei metų $l.0C. 
Kanadoje. 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3,00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį du 'anai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVB VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

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

■ T*!™ ĮTI O „sav0 "kaitytojams \luoda labai daug naudingų raitų f! I b I I B apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juokv, | lai i paveikslv-V Turi savo korespondentas visoje ■Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- cijoj, Anglijoj ir kt. ^'Ateities'' luinai metams S2.00. pusei mėty $1.00. Už- sieniuose metams $2.50.' Pasižiūrėti riena numeri •iunčiatiM dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadvvay, So. Bo«*nn Mass. 
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