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Husu Bažnyčia saukia 
Karen Prieš Bolševikus, 
Rusijos patriarchas iškeikia bolševi- 

kus.—Vienuoliai priešinasi už- 
griebimui bažnytinių turtų. 

Vokietijos streikai perniek.—Hinden= 
burg sako, jis busiąs Paryžiuje 

iki Balandžio 1 d.— 

Bolševikai nori išmest Ukrajinos ir Finlandijos atsto- 
vus iš taikos derybų.—Italai turėjo žymių laimėjimų. 

True anslalion {il<»d with the postmaatpr 
at Chick^o, III., on 6th įlay ofj-'ebruary, 
1918, as remiired by tbe act of (Jtiobcr 6, 
1917. 

Petrogradas, Yas. 4 d. — Bol- 
ševikai išleido dekretą, įkuriuom 

konfiskuojama visi bažnyčių tur- 

tai, rakandai ir parėdai. Tiky- 
binė <prisicga taipgi panaikinta, 
jos vieton įvesta paprastas pri- 
žadas. Sliulbai ir krikštai turi 
bliti atliekami civilišku valdinin- 
kii. Tykybos mokinimas išmes- 

ta iš visu mokyklų — ne tik 

valdiškii, bet ir -privatiškų. 
Tas sukėlė visą dvasiški ją prieš 

•bolševikus. Kuomet mėginta nž- 

griefoti A>!exandro Nevską vienuo- 

lyną, vienuoliai jiega pasiprieši- 
no. įvyko mūšiai tarp kareiviu 
ir vienuolių. Vienas viemiol's 
•užmuštas. 

Petrograde pravoslavų dvasiš- 
kiai pilnuose bažnytiniuose parė- 
duose ėjo procesijomis per gat- 
ves su -kryžiais 7r ikonomis, pTo- 
testiuodami prieš bolševikų de- 

kretą. Minios žmonių sekė pas- 
kui juos. 

Dvasiškiai sako, kad jie nesi- 

priešins atidavimui bažnytinių 
turtų, kad išgelbėti Rusiją nuo iš- 
laukinio priešo, bet jie kviečia 
žmoraes geri aru 3 'kovoti iki pasku- 
tiniosios, negu atiduoti šventuo- 
sius indus ir ikonas žydų globon 
[Mat bolševikų valdžia susideda 
beveik iš vienų žydų]. 

Visos Ru:>Tjos patriarchas ir 
Maskvos metropolitas išleido 

Maskvoje atsiliepimą, kuriame 
metama prakeikimas ant visų, 
kurie tame bolševikų žingsnyje 
dalyvautų ir kviečiama visus pra- 
voslavus stoti kovon ir, jeigu rei- 

kėtų, geriaus mirti kankiniais, ne- 

gu pasiduoti tokiam bolševikų 
dekretui. 

Tikimasi iš to naujų didelių 
riaušių visoj Rusijoj. 

True translatlon filed with the postmMtrr 
it Chicago, III., on fitli <lay of Fehruary, 
1918, as iequired by thc act of Octobcr 6, 
1917- 

DIDIS STREIKAS VOKIE- 

TIJOJ. 
Londonas, sausio 30 d. — Di- 

delė dalis Vokietijos, matomai, 

yra .pakliuvusi darbininkiškon 

perversmėn. Manoma, kad strei- 
ku priežastim yra neužganėdini- 
mas darbininkų vidurine Vokieti- 

jos politika ir būdu vedimo tai- 
kos derybų. 

Tūkstančiai tūkstančių darbi- 

ninkų — vyrų ir moterių — Vo- 

kietijoj išėjo streikan ir daugelis 
dklelių -dirbtuvių tapo tuomi pa- 

lytėta. 
Vienam Berline arti pust mi- 

lijono žmonių, kaip pranešama, 
išėjo streikan ir kas valanda prie 
jų .prisideda vis daugiau streikie- 

rių. Mieste Kiel, kuris yra di- 
delis laivų budavojimo centras, 

Hamburgo geležinėse dirbtuvėse 
ir \Vestfalijos-Reino kasyklų dis- 
trikte darbininkai metė darbą xrĮ 
išėjo streikan. 

Išrodo, kad socialistų vadai — 

abiejų frakcijų, kaip neprigulmin- 
gų, taip ir Sheidemanno grupės; 
matomai kontrdiMjoja šitą ju- 
dėjimą ir tūlas jų skaitlius tapo 
valdžios suareštuotas. 

Pranešimai Iš Šveicarijos 'pa- 
skelbė, buk socialistai padavė val- 
džiai ultimatumą, kairiame rei- 
kalaujama abelos taikos "be 

aneksijų ir atlyginimų" ir darbi- 
ninkų dalyvavimo taikos derybų 
posėdžiuose. 

Žinios apie dalykų stovį Au- 
strijoj iki šiolei dar vis yra ne- 

aiškios iš priežasties aštrios cen- 

zūros. Vėliausi pranešimai iš 

Yiennos skelbia, ,kad ten yra bu- 
vę dideli gaisrai javų k;, utu- 
vėse ir kad spėjama, buk r vo- 

liucij* .ainiai dlcmcntai yra prie 
to nu kas prikišę. 

Nrrg taikos derybos Lietuvių 
Brastoj turėjo būti atnaujintos 
pereitą utarninką, vienok iki šio- 
lei n^ra jokių žinių, kurios ro- 

dytų, kai l bolševikai butų suėję 
su austro- vokiškai s delegatais •ne- 

sutikimų įprašalitiimui. 

True translation filed with the po^tmastcr 
at (hicago, 111., on 61I1 <!ay of February, 
1918, as rtųuircd by the act of Octobcr 6, 
191?. 

VOKIETIJOS STREIKIERŲ 
REIKALAVIMAI. 

Zurich, Šveicarijoj, sausio 30 d. 
— Vokišku socialistų organe 
Vorvaerts praneša, kad Ber- 
line streikieriu skaitlius .pasidi- 
dino ir kad streikas pradeda bū- 
ti labjaus grąsinantis. Strcikie- 
riai padavė valdžiai ultimatumą, 
kuriame paduota sekanti svar- 

biausi reikalavimai: 
Pirmas — Pagreitinti pada- 

rymą abelnos taikos be aneksijų 
ir atlyginimų. 

Antras — Darbininkų dele- 
gatai i; visų šalių turi dalyvauti 
laikos derybose. 
Trečias — Pagerinimas mai- 

sto situacijos per g resni jo iš- 
dalinimą. 

Ketvirtas—Tuojaus panai- 
kinti apgulos 'stovį ir sugrąžinti 
teisę viešų mitingų,N kuriuos pa- 
naikino kariškoji valdžia. 

Penktas — Panaikinti ka- 
riškąją' tvarką, užveSfą dirbtuvė- 
se, dirbančiose karės reikalams. 

Šeštas — Tuojaus. paliuosuo- 
ti visus politiškus kalinius. 

Septintas — Pamatinis su- 

demokratizavimas viešpatijos 
ištaigų. 

Aštu tas — Įvesti lygias 
rinkimų teises tiesioginiu balsa- 
vimu. 

STREIKŲ PLATINIMASIS. 
Londonas, sausio 30 d. — Te- 

legramas iŠ Amsterdamo praneša, 
kad sulyg laikraščio V o r v a- 

e <r t s pranešimo didžiausi mil- 
tų dirbtuvė Kaiser-Lbersdorfe, 
netoli Viennos, tapo sudeginta 
pereitą sufoatą. Visi javai ir 
mašinos tapo sunaikinta. Nuo- 

stoliai sakoma, yra ne.pataisytini, ] 
nes šita dirbtuvė !loŠė svarbią 
rolę Vienuos gyventojų maitini-j 
me. 

Ministeris nenoii tartis pu strei- 
kieriais. 

Telergamai nurodinėja, kad] 
Vokietijos streikai pradeda pri- 
imdinėti vis aiškesnę politišką Į 
spalvą. Jierliniškis koresponden- 
tas danu laikraščio P o 1 i t i k c n 

praneša, kad streikieriai sutvėrė 
darbininkų tarybą iŠ 500 su "vei- 
kimo komisija", kuri susideda iš, 
dešimties vyrų ir moterių ir į| 
kurią įeina Ilango llaase, nepri- 
gulmingų socialistų vadas ir Fi- 
lypas Scheidamann, socialistų di- 
džiumos vadas. 

Komisija, kaip pranešama, pra- 
"ė Ilerr \\'a!lraf'o, vidaus rei- 
kalų ministerio, idant jis leistų 
laikyti mitingus. Ilerr \Vallraf, 
sakoma, pranešė, kad jis neves 

derybų su darbininkais, bet esą 
priimsę-s (pasikalbėti socialistiš- 
kus parlamento narius. Tuomet 
Hcrr Scheidemann, llcrr llaase 
ir du darbininkai nuvcjo pas mi-( 
nisterj vidaus reikalų ir prane- 
šė jam apie komisijos nutarimą, 
'reikalaudami, kad derybos jvyk- 
tų darbininkam dalyvaujant. Pa- 
sekmės šito pasikalbėjimo nėra 

' žinomos. 

Pataria daug nesitikėti iš šių 
streiku. 

Rotterdanio korespondentas pra- 
•n-eša laikraščiui D a i 1 y N c \v s 

(Londone), persergėdamas, idant 
ncbaitų perdang perdėta šitų 
streikų svarbumas. Jis prane- 
ša, kad streikas Berline, kaip iš- 

rodo, nebuvo visuotinas, nors ki- 
ti laikraščiai praneša, kad 40 

dirbtuvių, dirbančių karės rei- 
kalams Berline, turėjo sustab- 
dyti darbą dėlei streiko. 

Pu siau-oficia'liškas praneši m a s 

iš Berlino skelbia, kad apart 
Berlino, esą, iš kitų Vokietijos 
miestų neateina žinių apie streikų 
judėjimą. 
Berliniškis korespondentas holan- 
dų laikraščio Telegraaf pri- 
siunčia sekančią žinią iš Ber- 
lino: 

"Berlino gatvėse negalima pa- 
tėmyti nei vieno ženklo streiko. 

Abelnas jspudis yra toks, kad 
šitas streikas yra "švenčių" strei- 
kas ir kad jis nesitęs daugiau kai 
tris dienas. 

"Korespondentas, atsilankęs 
vien'nie iš mitingų Įgijo įspirti}, 
kad streikieriai žiuri j šita strei- 
ką daugiaus kaipo į permainą po 
sunkio <larbo, ir kad betvarkių 
ir užsidegimo ženklių nėra. Dar- 
bininkai susirenka j vietas, pa- 
skirtas mitingams, bet policija 
nuveda juos į pašalines gatves ir 

tenais juos išvaiki)". 

Darbininkai patįs pradėjo. 
Socialistų organas \V o r w a- 

erts praneša, kad streikų ju- 
dėjimas prasi:lėjo tarp pačių dar- 

bininkų vėliaus abidvi scialistų 
frakcijos nutarė prisidėti. 

Vakar geležinkelių darbininkai 
laikė mitingą aptarimui streiko 

klausimo, bet policija juos iš^ >i- 
kė. Daug areštų padaryta. 

Trne translation filcd with ihr postmaster 
at C liicngo, Iii., on 6th day of February, 
1918, as reąuired by thc act oi October 6, 
1917. 

SAKO. MILIJONAS DARBI- 
NINKU STREIKUOJA. 

Londonas, sausio 31 cl. — Vo- 
kiškas streikas, kaip šiądieniniai 
telegramai praneša, išsiplatino į 
Muencheną, Bavarijos sos-tinę, 
kur didelės Mauserio ginklų dirb- 
tuvės ir spaimstuvės užsidarė. 

Iš Berlino streikas, sakoma, iš- 
siplatino į jo apielinkes, ypatin- 
gai j priemiesčius Tagel, Ader- 
shop, Spandau ir Mariendorf, 

•kur .išviso apie 500,000 darbinin- 
kų išėjo streikan. Apie t'ek pat 
darbininkų, sakoma, išėjo streikan 
ir likusioj Vokietijos dalyj. 

Pusiau-oficialis gi vokiečių 
pranešimas sako, kad Berline iš- 

ėjo streikan tik apie 120,000 dar- 
bininkų. 

Laikraštis K d e 1 ni che Z e i- 
tuiig praneša, kad beveik visos 
'laivų dirbtuves, Hamburge yra 
sustojtujios. 

\*okietijos laikraščiai, abelnai 
paėmus, pasmerkia streiku ir per- 
sergsti streikierius, kad jie eina 
klaidingu keliu, jcLgnt jie įnori 
sulaukti greitos taikos ir kad 
jie kenkia savo locnai šaliai. 
Nekurie vienok 'laikraščiu' kalti- 
na valdžią. Laikraštis V o 1 k s- 

s t i 111111 e iš Magdeburgo sako. 
pavyzdžiui, kad -yra rubežiai bi- 
le žmonių kantrybei. 

Viršminėtas laikraštis K o e 1- 
u i c h e Z e i t u n g vvnok rašo 
sekančiai '• 

"Mos girdime,' kad streikinin- 
kų komitetas Berline turi nacha- 
liškumo pristatyti revolverį j 
valdžios krutinę su surašu rei- 
kalavimų, parinktų iš socialistų 
programo", o laikraštis N o r d- 
d c iui t s ic h e A i 1 g c .n t! n e 

Z e i t u n g sako: 
"Ant kiek streikieriii reikala- 

vimai išreiškia abejonę fcaslink 
Valdžios pasiryžimo jve»;i pri- 
žadėtas reformas, tai reik pripa- 
žinti, kad jie [streikieriai J pra- 
deda nuo visai klaidingo galo. 
Reik būtinai tikėtis, kad ramiau 
apsvarstę dalykus, streikieriai su- 

pras savo pasielgimo blėdingunuj 
ir sugrjž darban"'. 

Į Laikraštis R h c i n i s c h c 

JVV e s t f a 1 i s c h Z e i t u n g 
einantis Esscnc [Kruppo dirbtu- 
vių Centre], praneša, kad feld- 
maršalas von Hiudenburgas 'per- 
sergėjo Berlino streikierius, pa- 
liepdamas jiems pasiliaut: strei- 
kavus tuojaus. Jis .pranešė jiems, 
anot. šito laikraščio pranešimo, 
kad juos (streikierkiis) vedama 
blogais keliais ir dar pridėjo se- 

kančiai : 
■ "Kiekviena jųsii sugaišinta va- 

landa reiškia nusilpnimdm^ Vokie- 
tijas atsigynimo. Jus elgiotės kri- 
minailiškai prieš nrusų armiją ir 
prieš jų s ii 'brolius, esančius tran- 

šėjose". 

True translation fil«<l with tlie postinaster 
at Chicago, 111., nn Gili day of February, 
1918, as requested by llie 3ct of October 6, 
1917. 

VOKIEČIŲ STREIKAS 
PAIRO. 

Londonas, vasario 3 d. — Gcn. 
von Kessel, kariškas komendan- 
tas Brandenburgo .provincijos, 
kurioj randasi Berlinas, grasina 
iššaudimu streikierių, kurie ne- 

paklausys jo paliepimo ir negrįž 
darban iki panedėlio ryto. E x- 

c h a n g c T e 1 e g r ap h prane- 
ša iš Kopenhageno, kad gon. von 

Kesselio prokliamacija .paskyrė 
7-t;į valandą išryto sugrįžimui 
visų streikierių darban. Prie to 

paaiškinama sekančiai: 
"Darbininkai, kurie nesugrį/. 

darban, bus teisiami karišku teis- 
mu, kuriam yra duota galė iš- 
duoti mirties dekretas; sušau- 
dymas nuteistų bįurpadarytas bė- 
gyje 24 valandų laiko po išdavi- 
mui dekreto". 

Aštrios kariškos priemonės, 
matomai, turėjo pasekmes ir vo- 

kiško streiko judėjimas subyrėjo. 

True tianslation filcd with the postmas'cr 
at (hicago, II!., on 6th <lay of Februa.y, 
1918, as re<iuireil by th« act of Octobcr 6, 
1917. 

HINDENBURGAS ŽADA NE- 
TRUKUS PIĖTUITI PARY- 

ŽIUJE. 

Haaga, Ho'llandijoj — sausio 

19 d. [suvėlinta] Keleiviai, at- 

vykiutsie iš Vokietijos, pasakoja 
apie konferenciją, įvykusią nese- 

nai Berline, laike kiiiios ^en. von 

Hindeniburg turėjo pasikalbėji- 
mą su redaktoriais 30 vokiškų | 
'laikraščių ir svarstė su jais mai-' 
sto padėjimą Vęrkiętijoj. Redak-, 
toriai pasafkė* lęaa iki .sekančio 

gegužės mėnesio Vokietijoj ne- 

iksią nieko maisto. 
'"Mano atsakymas yra, — tarė 

jiems gen. von llindcnburgas, — 

kad iki sekančio balandžio aš 
busim Paryžiuje". 

\ okiceiai tikisi, kad jų armi- 
jos netrukus, laike ateinančių 6 

fiėnesių, sumals talkininkus Fran- 
euzi joj. 

1 rue translatton filed with the postmiiter 
at Cliic-agc 111., cm Gili day of l'ebruarv, 
1918, as rcnuitcd by the act* ol October 6, 
1917. 
BOLŠEVIKAI JAU NEPRI- 

PAŽĮSTA UKRAJINOS 
NEI FINLIANDIJOS. 

Amsterdamas, vasario 3 d. — 

Vokiškas pranešimas apie taikos 

derybų posėdi, laikytą Lietuvių 
Brastoj pereitą pėtnyčią, skel- 
bia, kad posėdi daugiausiai užė- 
mė svarstymai apie Ckrajinos 
ir Finliandijos delegatų padėji- 
mą. Bolševikų delegacija tvir- 
tino, kad bolševikai nuvertė pir- 
mesnes Finliandijos ir l'krajinos 
valdžias ir todėl šitų šalių dele- 
gatams nėra vietos taikos dery- 
bose. 

Delegatai, kurie atstovavo 

L'krajiną 'pirmesniiuose posėdžiuo- 
se, tvirtino, kad jie jau pirmiaus 
buvo pripažinti Leono Trockio, 
bolševiku užrubežio ministerio 
ir atsisakė pasitraukti iš posėdžio. 
Finliandijos įgaliotiniai išleido 
dekleraciją, kurioje jie užgina, 
buk f uvų valdžia tapo nuversta 
ir tvirt:na, kad revoliucijonie- 
riams tik laikinai pasisekė jiega 
užgriebti mažą dali pietinės Fin- 
liandijos. Delegatai tvirtino, 
kad jie atstovauja teisuotą Fin- 
liandijos valdžią ir turi teisę at- 
stovauti savo šalj taikos derybo- 
se. 

True transiation fik-d \vitb llie pnstmaHer 
at C'liica^n, 111., on (>th Jay of I'cbruary, 1918, as icquircd by thc act of October 6, 
1917. 

ŽYMI ITALŲ PERGALĖ. 
Rymas, Sausio 30 d. — Ita- 

lai netikėtai uždavė žymų smū- 

gi austro-vokieėiams, užimdami 
svarbias pozicijas ir užgriebiami 
apie 2,6?o belaisviu, neskaitant 
kariškos medžiagos. Italu ofi- 
cialia pranešimas apie tai skam- 
ba sekančiai: 

"Musų narsioji kariumenė au- 

kštumų zonoje pasekmingai va- 

kar apvainikavo muši, pradėtą 
pereitą nedėklienj ant rytinės da- 
lies Asiago augštumos, kur atim- 
ta nuo priešo pozicijos Į vakariu; 
iir.o Franzcla klonio. 

"Užėmus Col de Rosso ir Col 
Decheile pereitą panedėlj išlaiky- 
ta šitos pozicijos ir smarkiai nu- 

spausta priešą apielinkėse Sasso 
Rosso, kur jo skaitlingi kontr- 
atakai tapo atmušti durtuvais; 
musų pasisekimas tapo vakar dar 
praplatintas, užėmus kalną Mon- 
te di Vai lie'lla. 

"Priešai turėjo labai sunkių 
nuostolių ir dvi jo divizijos tapo 
beveik visai sunaikintos. Mūšio 
užgriobivnai dar nėra pilnai su- 

skaityti, bet iki šiolei jau suskai- 
tyta daugiatvs negu 100 paimtų 
aficierų ir 2,500 kareivių, pate- 
kusių nelaisvėn, taipgi šešios ka- 
11 uolės Įvairaus kalibro, apie 100 

kulkasvaidžių, labai daug tran- 

šėjinių mortirų, keletas tūkstan- 
čių šautuvų ir labai daug amu- 

nicijos ir įvairios rūšies kariš- 
kos medžiagos. 

Tnie translation fitccl %vith tl'f postmaster 
at Chicago, III., on 6th day of Febniary, 
1918, ar reąucstcd by the act of Octobcr 6, 
1917. 
GREITOS TAIKOS NEGALI- 
MA TIKĖTIS. 

Londonas, vasario 3 d. — Vy- 
riausioji 'kariška talkininku ta- 

ryba, susirinkusi Versailles, ne- 

toli Paryžiaus, nutarė narsiai ves- 

ti karę toliaus, kaip apie tai šią- 
dien praneša offciailis praneši- 
mas. Šisai pranešimas skamba 
sekančiai: 

"Taryba negalėjo surasti (nese- 

nai .laikytose von Hertlingo ir 
Czermno kalbose jokio tikro at- 

siliepimo j viduitiiniškas taikos iš-' 

lygas, kurias padavė talkininkų 
valdžios. Akyvaizdoje tokiu ap- 
linkybių Taryba nusprendė, kad 
vienatiaiė talkininku užduotis yra * 

I tolimesnis vedimas karės, pakol 
karės spaudimas padarys perinai-, 
ną įpriešo valdžios upe, kuomet 
galima bu* turėti viltį padaryti 
taiką, paremtą ant principo lais- 
vės, teisybės ir tarptautinių Įsta- 
tymų pagttodojimo. 

"Taryba vienbalsiai susitaikė j 
kaslink tolimesnių plianų karės į 
vedimui". 

Vyriausioji kariška talkininkų' 
taryba tapo sušaukta pereitą utar-' 
minką (sausio 29 d.) .po .pirmi-į 
ninkvste Georges Clemeiiceau! 
[ištark: Ktlemenso], Prancūzijos! 
nremiero. Užsibaigė ji pereitąI 
subatą. I 

p -r 1 

Suvienytas Valstijas joje at- 
stovavo gen. Tasker H. Eliss, 
perdėtinis Amerikos armijos Sta- 
bo. Didžiąją Britanija atstova- 
vo priemieras Lloyd George ir 
gen. jSir. Henry Iltiges \Yilson.| 
j>agrelbitiir.kas perdėtinio Britiško 
generališko štabo; Italiją atstova-i 
\'o premieras Orlando. užrubežioj 
ministeris Sonni.no ir gen. Ca-i 
dorna, o Prancūziją atstovavo už- 
rubežio ministeris Pkrchon. gen. 
F. Focli ir gen Maximo \Ycy- 
gand. Rusijos niekas neatstova- 
vo, nes ji jau kaip ir (nesiskaito 
talkininkų tarpe. 

Trne .ranslation filed with ttir po«tmastrr at Cliicago. III., on (>th day of Fcbruary, l^l 8, as reųuircd by thc act of Octobcr 6, 1917. 

AMERIKOS ARMIJA^MUŠIŲ 
LINIJOJ. 

Su Amerikoniška armija Pran- 
cūzijoj, vasario 3 <1. — Ameri- 
kos kariumenė dabar jau užima 
sektorą (fronto dali) prie "terta- 
ringijos, Prancūzijoj. Šitą žinią 
leido 'paskelbti kariška- cenzo- 

rius. 
Visas sektoras užia nuo kanuo- 

lių šūvių. V okiečių kanuolės pe- 
reitą naktį atidarė smarkų bom-' 
bardavimą ant amerikoniško se- 

ktoro; Amerikos artilerija atsa- 

kinėja šūviai ant šūvio; sunkiųjų 
kamiolių ugnis vis platinasi ir 

apėmė keletą fronto kilometru 
(kilometras yra apie 1 verstą il- 

gio). 
Du amerikonai tapo užmušti 

c> sužeisti laike bombardavimo, j r — 

True trausbtion fiied \vith tlie postmaster 
at Cliicago, III., oti 6th day of February. 
1918, as rcąuircd by tuc act of Octobcr 6, 
1917. 

FINLIANDIJOJ SKERDYNĖS. 
Londonas, Vasario 3 d. — Tū- 

las skail'.iius rusiškų aficicrų pa- 
bėgo iš Kemi, Finliandijoj, Į 
Haparanda (ant rubcziaus tarp 
Finliaurdijos ir Švedijos). Jie 
pasakojo, kad kareiviai mėgino 
li 11 č u oti juos ir j ti koman- 
dierių, kurio 'namus jie padegė. 
Komandierius pabėgo. 

Helsingfor=e, Finliandijos sos- 

tinėj, dalyku stovis eina vis blo-i 

0/n. Raudonoji gvardija, mato- 

mai, tari pilną miesto kontrolę. 
Pranešama, kad bolševikai siun- 
čia did'elį skaitliu kariunienės iš 

Petrogrado j Hclsingforsą. 
Telegramos iš Helsingforso 

praneša, kad finu 'parlamento at- 

stovas ir vadas Emikkola tapo 
nužudytas kalėjime: telegramas 
duoda suprasti, kad ir daugiau 
tokių atsitikimų esą. 

Raudonoji gvardija ir jos ru- 

siški pagelbinimkai, kaip prane-j 
šaina, žudo ir plėšia Helsingfor- 
se. Trisdešimts lavonų guli 
miesto 1 i gon vietOse. 

Leonas Trockis, bolševikų u 

rube/.io niinistcris, kaip prane- 

šama telegramų iš Kopenhagcno, 
atvyko 1 lelsingforsan. Jis laikė 

prakalbą ir patarė finams sekti 

Rusijos pavyzdį, tuomet esą jiems 
bus "atnagradyta"' pilna parama 
iš Rusijos [Suprask, kad finai 

pas save aužvescų bolševizmą, tai 

Rusijos bolševikai jiems pagel- 
bėsią]. 

Raudonoji gvardija vakar mė- 

gino padaryti kiat% namuose gen. 

Silverhjem, senio 80 metu am- 

žiau?. Jis juos sutiko duryse su 

revolveriu rankoje, užmušė ke- 
letą, o paskui pats nusišavė. 

VYRIAUSIS LIETUVIŲ KO- 
MITETAS RUSIJOJ. 

"Lietuvos"' skaitytojai jau žino, 
kad, kilus Rusijoj revoliucijai ir 
skilus didžiam Lietuviu "Seimui 
Petrograde, įlietu viai-išei viai-pa- 
)ėgėliai, gyvenantieji Rusijoj, pa- 
siliko b" Centralinės įstaigos, ku- 
ri galėtų kalbė.ti ir veikti bei Lie- 
tuvos ir lietuvių reikalus užtarti 
visos Rusijos lietuvių vardu. 

Kadangi partijos šiame reikale 

negalėjo susitaikinti, tai tokios 
Ontralinės Įstaigos sutvėrimą 
pasiėmė aut savęs Lietuvių Ka- 
rininkų Sąjunga — nauja, veikli 
ir energiška organizacija, susi- 
dedanti iš lietuvių kareivių ir 

alieierų, tarnaujančių Rusijos ar- 

mijose. 
Tekią centralinę įstaigą jie pa- 

vadino Vyriausiu Lietuviu Ko- 

mitetu ir jo sutvėrimą pavedė 
trims žmonėms veikėjams — Ma- 
šiotą, Jablonskį, ir Grinių. Apie 
ši reikalą "Laisvas Žolis" talpi- 
na sekanti straipsnelį: 

DU FRONTU. 

Šios savaitės bėgtyj (lapkričio 
15-2() d.) Voroneže turėjo pra- 
sidėti partijų, organizacijų ir ta- 

rybų pasitarimas dėlei Vyriausio 
Lietuvių Komiteto įsteigimo. 

Žinių iš Voionežo dar neturi- 
me, tečiaus, kaip girdėti, daugu- 
ma partijų dalyvauja. 

Reikšmingas tai .sitarimas. 
Rodos, kiekvienam L-tuviui yra 
be galo svarbu, ar bus galop su- 

tvertas Vyriausis Komitetas, ko- 
kiais pamatais, kokios platformos 
laikysis savo darbe ši taip brangi 
įstaiga. 

Ž ėmiaus spausdinami \" ir VII 
armijų lietuvių delegatų suva- 

žiavimų nutarimai aiškiai pažy- 
mi reikalingumą Vyriausio Lie- 
tuvių Komiteto. V armijos lie- 
tuviai karininkai dar kartą pasa- 
ko. kad musų, lietuvių, neskiriant 
pažiūrų, bendras reikalas — Lie- 
tuvos laisvė ir išreiškia pageidavi- 
mr, kad Kar. Sąjun. Centro Ko- 
mitetas, kaip galima greičiaus 
pradėtų, svarstyti Vyriausį Ko- 
mitetą, nes tik jis galės atlikti 
lietuvių reikalus. Energingo rei- 
kalavimo "formoj skamba ir nu- 
tarimas karininkų XII armijos. 
Neatsiliko r Fra te r nitas 
L i t u a n i c e (karės medecinos 
akademijos lietuvių medikų drau- 
gija), kuri dar. apart, esamų dau- 
gelio motyvų, iškėlė naują būtent: 
sveikatos ir grjžimo tremtinių 
Lietuvon klausimą. 

Tarytum, visur Vyriausio Ko- 
miteto reikalingumas gauna vie- 
ną ir tą patj atbalsi, tr.čiaus ne 

visai taip. "Laisvo Žodžio" num. 

9 buvo pažymėta nuomonė tu, 
kurie spiečiasi apie laikraščius 
"Vadą" ir "Tiesą", dabar gi skai- 
tytojui pavartų bus apsipažindin- 
ti sn pažui ra mušu socialistų- 
liaudinmkų, kurie atsisakė net 

savo atstovus j partijų pasitari- 
mą siusti. 

Ir taip, fronte vienas suvažia- 
vimas. XII armijos, socialdemo- 
krato Stačelio vedamas, vienbal- 
siai reikalavimo formoje išneša re- 

zoliuciją dėlei kuogreičiausio su- 
tvėrimo Vyriausio organo. Ki- 
tas V—armijos, socialisto liaudi- 
ninko, Lošo vedamas, irgi, rodos, 
vienu balsu reikalauja iš Centro 
Komiteto Kar. Sąjungos tokio or- 

gano sudarymo, siunčia linkėji- 
mu, kad pradėtas darbas kuo- 
greiciaus atliktas Imtų ir pasiža- 
da Centro Komitetą tame darbt 
remti ir jam padėti. Rumunų 
fronto atstovų lietuvių suvažia- 
vimas irgi taria "širdingą ačių 
už paimtą iniciatyvą sutvėrimui 
musiį Vyriausiojo Tautos organo 



•vietoje žuvusios Tautos Tary- 
bos". 

Ištiesti didžiausiu disonansu tu- 

ri skambėti Lietuvos socialistų- 
liaudininkų partijos Centro Ko- 
auiteto .pranešimas. Skaitydamas 
pranešimą, nenori jame jrašy- 
tie.ns žodžiams tikėti, kraipai gal- 
va stebies... Jame jau spėta pri- 
mest' (nežinia kam) ir "uzur- 

ipatiškr.s daiktas", ir "patvat- 
dybė," ir pasityčiojimas iš pa- 
matiiiiit demokratybės principų", 

Tarytum piliečio Januškevi- 
čiaus partija nežino, kad Susi- 

tveręs Lietuviij Organas turės 
ir Rusijos lietuvių vardu "kal- 
bėti". Pagalios juk ne taip "cna- 

tlyvas" ir lyderis partijos p-tis 
Januškevičius, kuris netaip senai 
iš tribūnos respublikos tarybos 
tikrai " uzurpatiško daikto" stvė- 

rėsi, kalbėdamas visos Lietuvos 

demokratijos vardu. 

iDėja, juk trijų visuomenės 

verkėjų Griniaus, Mašioto ir Ja- 
blonskio tam tik ir kaukiamas 
iVoronežc partijų pasitarimas, kad 
išdirbus platformą, budą sutvė- 
rimo Vyriausio organo, arti- 
miausią darbą nurocUius, kad ta- 

sai darbas butų ''grynas i vai- 

singas", o ne "uz»urpatonikas". 
Vieną galima pasakyti, kad 

pas draugus, kurie karės kasi- 
muose j'di, psichologija kita, pa- 
•žiura sveika, nesugadintu rusų 

liguisto gyvenimo. Paralelės 

tarp draugų, kenčiančiu apkasti 
gyvenimą ir tarp draugų gyve- 
nančių Petrapilio upu, pravesti 
•negalima: liko vier.i kitiems sve- 

timi. Du t«d frontu. 

VI, Parousi inis• 

15 AMERIKOS, 
ŠAUKIMAS PRASIDĖS VA- 

SARIO 23 d. 

Washington, D. C. vasario 4. 
—Rekrutavimo viršininkas, gene- 
rolas Crowder šiądien paskelbė, 
jogei visi mžsilikusiji pirmo draf- 
to (šaukimo) rekrutai vasario 23 
"d. bus pašaukti kareiviauti. Į 
(penkias dienas jie bus sumobili- 
zuoti ir pasiųsti j karės stovyk- 
las. 

Šitas paskutinis pašaukimas pir- 
mai tautiškai armįjai duo:. pilną 
sikaifelių kareivių, kurių bus viso 
685,000. 

PALAIKO 2c. RATĄ. 
Washington, D. C. Illinois Cen- 

tral ir 28 kiti geležinkeliai, sulyg 
nuomones Suv. Valstijų augš- 
čiausro teismo, pralošė kovą už 

pakėlimą Illinois valstijoj J. linos 
u': pasažierinius tikietus. 

Teismas taipgi palaikė žemesnj 
teismą, kiuris /nusprendė, 'kad 
tarpvalstijinė komercijos komisi- 
ja peržengė savo teisės išleisda- 
ma jstatymą, kuris panaikino 2c. 

valstijos nustatytą ratą ir jve- 
įlė >ratą 2.4c. 

SUIMA DOLIAJRINIUS PA- 
TRIOTUS. 

Washington, D. C. Tri s gro- 
scrnimikams is Pittsburg ► tapo" 
sulaikyta maisto pristatyn <% pri- 
sakius Suv. Valstijų administra- 
toriui, kadangi jie neteisingai el- 
gėsi pardavime įvairių reikmenų. 
Šis prisakymas tapo pasiųstas vi- 
soms ypatoms Peunsylvanijoj. 
Virginijoj ir Ohio, laikančioms 
leidimms 90 priežiūra maisto kon- 
trolės akto. 

Vienas groserninkas pirko 25,- 
000 svaru cukraus po $7.76 už 
100 svarų ir pardavė jį kostume- 
riams po 14^0. svarą. 

Tai yra pirmas atsitikimas, kur 
admmistratorius ipanaudojo tiesas 

prieš groserninkn, daraiuį prie- 
šingą įstatymams biznį. 

PRIIMA NUBAUDIMO PA- 
SARGĄ. 

Indianapolis, Ind. United 
Mine \Vorkers* seime perkratyta 
\Yashingt011e padaryta sutartis spa- 
lio 6 d., kuri suteikia algų pakė- 
limą minkštų anglių kasyklose, ir 
leurioj randasi pabaudos už sulau- 
žymą kontraktų. Sutartis, kuri in- 
cjo galčn fapkricio 1 d. 1917 
bus galėję iki balandžio 1 d. 1920 

•'trr. Jeigu karė pasibaigtų prieš tą 
laiką, sutartis automatiškai pnsi- 
bąis» a. 

riicnon, brist 

NEBUS ŠILUMOS PANEDĖ- 
LIAIS. 

Washington, D. C. l>uvo pra- 
nešama, kad nuo ateinančio pa- 

jnedėlio bus panaikintas įstaty- 
mas, uždraudžiantis šildyti dirb- 
tuves ir kitas vietas panedėliais. 
Dabar pasirodo, kad dėlei neper- 
stojančių šalčiu reikia laikytis 
prie to 'prisakymo. 

[ VAIKAI SUAUKAUJA 2,coo 
CENTŲ. 

Cincinati, O. icgu 
2,000 aukautojų po centą para- 
pijinėse mokyklose raportuota ka- 
taliku lygos. Manoma padidin- 
ti skaitlių iki 10,000. 

[ Aukos skiriame- kareiviams. 

NUŠOVĖ MERGINĄ. 

Athens, Ga. v:"tiniam Georgia 
Universitete tūlas James John- 
son nušovė merginą Rellc Hill 18 
metų amžiaus. Paskui pats -nu- 

sišovė. .aike nelaimės kamba- 
ryje buvo 3 vyriškiai studen- 
tai. 

MIRĖ SENATORIUS HUGES, 
DARBININKŲ UŽTARĖJAS. 

Trenton, N. J. Išsirgęs kelias 

'savaites, viename iš vietiniu 1i- 

gonbtičių mirė Senatorius VVil- 
liam Iluges, 76 metu rmžiaus. 
T .aike tarnavimo (kongrese jiSai 

I atsižymėjo d^rbavimusi už dar- 
1 minkų reikalus. _,.sai įvedė 
daugelj bilių darbininkų reika- 
luose ir pašventė daug laiko rei- 
kale jvedimo "Department of 
Labor." 

Jisai paliko našlę ir dvi du- 
kteris, 16 ir S metu amžiaus. 

NELAIMIŲ 17,757. 

Helena, Mont, Valstijos biu- 
ras savo raporte, išduot'am po 
30 mėnesiu nuo įvedimo dar- 

bininkų apsaugos akto, i>arod>, 
kad Montana valstijoj per tą 
laiką buvo 17,757 nelaimės. Iš 
šio sikaitliaus 505 buvo pražūtin- 
gos, 14 padaryta visai bejiegiais 
ir 362 išdalies bejiegiais. Iš pra- 
žūtingų nelaimių 348 buvo put- 
nagio kasyklose, 33 .prie tirpi- 
nimo, 9 prie statymo, 12 prie 
lentų darbo, 15 prie elektriškos 
jiegos darbų ir 42 Įvairiuose ki- 
tuose užsiėmimuose. 

Atlyginimai ir gydytojam už- 
mokesčiai siekė $1,170,121. 

SENATAS PASKIRIA $50,000.- 
000 APRUPINIMUI PAGYVE- 

NIMŲ DARBININKAMS. 

Washington, D. C. Suvienytų 
Valstiją sonatas pereitą savaitę 
paskyrė $50,000,000 federaliai lai- 

vų komisijai. Su tais pinigais 
us perkama žemė, statomi namai 

ir prirengiami darbininkams, dir- 

bantiems įprie valdžios laivų sta- 

tymo. 
Komisija įgaliota statyti namus' 

ir kitus reikalingus dalykus to- 

kiomis kainomis, kurios pasiro- 
dys tinkamiausios ir galės parduo-1 
ti, i.šra/ndavoti, arba išmainyti to-1 
kiomis išlygomis, kokios pasiro-! 
dys tinkamiausia 

Senatorius Fletcher, kurio prie- 
žiūrai bilius pavestas, sako, buk 
namai yra ypatingai reikalingi 
•prie valdžios dirbtuvių P.ristol, 
pa.,; Nevvark, X. J. ir Hog IslamdĮ 
netoli Philadelphijos. 

LINCOLNO PROANŪKĖ 

TARNAUJA. 

Washington. D. C. Proanūkė 
Abrahomo Limicolno tarnauja mo- 

terių krrės darbo skyriuje, Ku- 
boje. 

!S DARBO LAUKS. 
DARBO DEPARTAMENTAS 

PADIDINTAS. 
Washington, D. C. šeši vyrai ir 

viena moteris tapo paskirti Dar- 
bo Sekretoriaus YVilsono, kaipo 
patarimo komisija pagelbėjimui 
prie karės darbiu inkų programo. 
John Liuid, buvęs Minnesotos gu- 
bernatorius, yra komisijos pirmi- 
ninku. 

Stos komisijos pareiga bus pri- 
žiūrėti persiuntinėjimą ir išdalini-1 
mą darbininkų reikalingose vieto- 
se; taipgi rūpintis ftoefyvenimų rei- 
kalais ir prašalimmui nesusiprati- 
mu. kj'.ančų tarp darbdavių ir dar- 
bininkę 
»>a!on. buvo ratelvi i«imaise. o tie 

NIEKO SAU KAREIVIAI. 
Pasižiūrėję j šį paveikslėlį ir sakančius "kazoką" kareivius, nesakykit: "štai, kareiviai kai 

žilvičiai.' Sakykit: "Štai, kareiviai kai lelijos"—nes tai pulkas garsių "Mirties batai i jono" mo- 
terių, 

DARBININKAI ČĖDINA 
MAISTĄ. 

New York. Masiniame susirin- 
kime organizuotų baltu drabužiu 
c! rbėjų (tarbininku, vienas kalbėto- 
jas sarkastiškai išsireiškė, buk 
darbininkai, gaunanti $2.00 į die- 
ną, "čėdina" krašto įkaistą ir darb- 
daviui ''prigetbsti" jiems. 

Baltų drabužių darbininkai rei- 
kalauja didesnių algų. Jų vidurinė 
mokestis dabar yra $12.00 į sa- 

vaitę. l)arlxlaviai pažadėjo pa- 
kelti 50c. j savaitę. 

PRIEŠINGI MOTERIMS KON- 
DUKTORĖMS. 

Kansas City, Kans.. Gatveka- 
rių Darbininkų Uinija priešinasi 
kompanijų plianams (priimti mo« 
eris užėmimui konduktorių vietų. 
Unijos viršininkai sako, kad jie 
gali pristatyti 100 kompetentiškų 
motormanų, arba konduktorių 
bile laiku, kompanijai pareikala- 
vus. Pereitu sąvaitę, sakoma, 
buvo 150 aplikacijų, o tik 12 ga- 
vę darbus. 

* * 

Boston, Mass. Priėmimas mo- 
terių j konduktorių vietas gali bū- 
ti priimtas tik priėjus būtinam 
reikalui, sulyg F. J. Macleod, 
pirmininko valstijos viešo patar- 
navimo komisijos. 

"Idant išvengus visiško suiri- 
mo patarnavime," sakė jis, "męs 
Uuirime svarstyti reikalų ėmimo 
moterių, bet dabar išrodo per- 
anksji ir gali pagimdyti nesusi- 
pratimų tarpe vyrų dari ininkų, 
.pakol nebus išimti visi vyriški 
darbininkai. Jeigu nesirastų dau- 
giau vyriškų darbininkų, tuomet 

galima priimti moteris, ir tada 
butų užsiganėdinimas ir mažiau 
protezų iš publikos pusės." 

ALGOS TEISĖ PALAIKYTA. 

St. Paul, Minn. Minnesota 
"mLnitmtim wage law" (mažiausia 
algos teisė), paliečianti moteris ir 

jaunamečius industrijoje, tapo 
pripažinta konstitucijiška per val- 
stijos augščiausį teismą. Su- 
lyg šios teisės komisija nustatė 

žemiausią aligą ant $8.50 ir $8.25, 

DAR3ININKŲ MIRTINUMAS, 

Harrisburgh, Pa. Pennsylva- 
nijos dirbtuvėse pereituose 1917 
metuose ajtsatiko 2A$ 2 p ra žal- 
tingos nelaimės, o 1916 m. buvo 
2,670 tokių nelaimių. 

Sakoma, kad pernai nelaimin- 
giems išmokėta $7,161,094, o 1016 
m. $4.242,875. 

KATILŲ DIRBĖJAI LAI- 
MĖJO. 

Baltimore, Md. Organizuoti 
katilų dirbėjai laimėjo streiką j 
piies Crook kompaniją, kuri su- j 
tiko priimti 8 valandų d'arbo die- 

ną ir unijos naujai pristatytus al- 
gų reikalavimus. 

* * 

Los Angeles, Cal. Katilų 
dirbėjai šiame mieste pastaruoju 
laiku yra gavę 8^c. pakėlimą j 
valandą. 

PRIEŠINGI DARBININKAMS, j 
Los Angeles, Cal. Vietinė' 

Southefji Calrfornia Steel Co. at-Į 
leido i? darbo keletą aktyviškų: 
unijos mtnų. Po tam apšaukta 

KUJ it H»vii*L«m 

streikas. Dirbtuvės savininkai 
dal)ar stengiasi išgauti uždraudi- 
mą prieš streikierius, įkurie 'kal- 
bina neunijistus pristoti unijon ir 

apleisti darbą streiklaužiavimo. 

GELEŽINKELIŲ KLERKAI 
LAIMĖJO. 

Į[ New Orleans, La. Trans- 
Mississippi Terminai Co. ir Tex- 
as Si Pacific geležinkeliai pa- 
kėlė algas savo klerkams $'>.50 
j mėnesi. Inėjo galėn lapkričio 
16 d., 1917 m., kuomet pradėta 
dcrvbos. 

Į _ 

MOTERS DARBININKĖS 
^Londonas. Nuo karės pra- 

džios Anglijoj 1421,000 moterių, 
pradėjo dirbti, sulyg valdžios 
raporto. \*aklžios departemen- 
tuose dirba 202,obo: transporta- 
cijos systehiose' dirba SS.ooo; 
bankose — 54,000; dirbtuvėse — 

518,000; prie komercijos 324.000. 
> 

ALGOS PADIDINTOS. 
Los Angeles. Cl. Mock Mc- 

Claug šluotų dirbtuve litiosa va- 

lia pakėlė savo darbininkams al- 
gas ant 1272%. 

AUGŠTOS ALGOS PAKEN- 
KIA. 

flPhiladelphia, Pa. Darbams 
lant karės Uu'.u Cramp Slnp Buil- 
'ding Co. pakenkiama, jeigu' val- 
džia 'iicpcrstos siuliusi geras al- 
ga? šios dirbtuvė-: darbininkams, 
sulyg generališko manedžėriaus 
išsireiškimo algų sutvarkymo ko- 

misijai nuo federalio laivų biu- 
ro. 

Cramp kompanija tvirtina, buk 
valdžia patraukė daugeli geriau- 
siu darbininku. 

KAIP DARBININKAI GY- 
VENA 

Washington, D. C. Protes- 
tuodamas įprieš Kuro Administra- 
toriaus prisakymą uždaryti dirb- 
tuves penkioms dienoms, kon- 
gresmonas \Vood iš Indiana iš- 
sireiškė apie padėjimą savo dis- 
trikte sekančiai; 

"'Dabartiniu laiku norėčiau at- 
kreipti atydą Į faktą, kad yra 
tūkstančiai darbininkų a'pielinkėse 
Indiana Jlarbor, Gar)- ir Ha- 
mmond, kurie neturi vietų gy- 
venimui, apart dirbtuvių, kurio- 
se jie dirba. Jie ten miega dė- 
lei stokos gyvenimui namų". 

MALIAVOTOJAI LAIMI. 
ffSan Diego, Cal. Nariai vie- 

tinės maliavotojų unijos padarė 
sutartj, siilyg kurios bus pada- 
ryta miinimum (mažiausia) mo- 
kestis $5.00 dienai už 8 valandas. 

fiTacoma, Wash. Foundation 
Co., laivų dirbėjai, ragina miesto 
valdininkus ipan'upinti namu tūks- 
tančiams darbininkų, kurie bus 
reikalingi šiai dirbtuvei. Kompa- 
nija taipgi prašo geresnės gatve- 
karių transportacijos prie dirb-, 
tu vės. 

SKUROS> DARBININKAI 
ATSIEKĖ TIKSLĄ. 

U Dalias, Texas. Jau nuo ke-Į 
lių metų vielinės Tenison Saddleryj 
Co. darbininkai veikia išgavimui j aštuonių valandų darbo dienos ir j 
tas jiems dabar pasisekė. Dirbtu- 
vės komisijos bus pripažintos, kai-^ 
nos uuo štukų dirbantiems bus nu-' 

statytos sulyg vidutiniško darbi-j 

ninko darbq, laikas ir ij^usS bus 
'.mokama už viršlaikį. 

Reikale valdžiai dirbamų daik- 
tu sudaryta sutartis tarp komisijos 
Iiš dviejų karmmeuės aficierų, dvic- 
! j u skurinių daiktu išdirbėjų at- 

stovų ir skuros darbininkų atvtu- 

įvo. SuJyg sutarties,, darbininkai 
gaus 50c. valandai, pradedant nuo 

vasario 15 d. 
1 

3 

| 

UNIJOS PRIPAŽINIMAS YRA 
REIKALINGIAUSIA. 

flNew York. t'nijų pripaži- 
nimas yra reikalingiausias, jeigu 
j darbdaviai nori pagelbėti suma- 

žinime i'.idustriailių nesusiprati- 
mų. sulyg ra.j>orto majoro ko- 
miteto, kurio priedermė yra iš- 
tirti sąlygas industrijos ir dar- 
bininkų. 

į- "Pirmoj vietoj, darbdaviai pri- 
valo pripažinti unijas ir tartis 
su jomis", sako raportas. 

"Nepripažinimas unijos ne vie-i 
ir.ą kartą Urvo priežastim per- 
traukimo pasitarimų. Dafbdr- 
viai privalo matyti, kad darbinin- 
kai turi tiesą organizuotis ir per- 
statyti savo reikalavimus P^t sa- 

vo vadovus. Iki šis principas, 
kuris Anglijoj pripažintas nuo 

daugelio metu, nebus pripažin- 
tas šiame krašte, męs negalime 
tikėtis žengti toilyn. Męs vis 
turėsime vieną svarbiausių prie- 
žasčių, dėlei kurių kįla nesusi- 
pratimai., ir mums bus stoka pa- 
matų ant kurių remdamies gali- 
ma prašalinti neišvengiamus ne- 

susipratim us". 

DAILYDĖS BE DARBO. 
U Salt Lake City, Utach. Šia- 

me mieste, sakoma, randasi apie 
200 nedirbančių dailydžių, nors 
oras yra tinkantis dailydžių dar- 
bui. 

Unijos viršininkai sako, kad 
daugelis Salt Lake City daily- 
džių nukeliavo prie Pacifiko lai- 
vų dirbtuvių, jieškodami darbo, 
bet rado ir ten užtektinai darbi- 
ninkų, nors (laikraščiuose prane- 
šama, buk ten tos rųšies darbi- 
ninkų stokuoja. 

ANGLIAKASIAI NORI DIRB-| 
T-l. 

fl Charleroi, Pa. "Męs esame 
ištilkimi ir patriotiški, kaip ir ki- 
ti šios šalies piliečiai ir norime 
dirbti nuolatai, ir turime dirbti 
idant užlaikius savo šeimynas". 
Toki laišką organizuoti angliaka- 
siai Pittsburgo distrikto pasiun- 
tė Kuro Administratoriui Gar- 
field. 

"Męs taip darome, sako tie 
darbininkai, "idanc informavus 
Jus, kad daugelis šio distrikto 
kasyklų dirba vieną, arba dvi 
dienas sąvaitėj, ir turėsime gau- 
li daugiau darbo negu dalytr 
gauname, nes kitaip negalėsime 
gyventi". 

* ♦ 

Clearfield, Pa. "Išriškite 
geležinkelių keblumus ir bus už- 
tektinai anglių", sako angliaka- 
sių unijos vedėjas, išreikšdamas 
savo nuomonę prieš norą rekru- 
tuoti darbininkus. 

"Yra ištirta, kad angliakasiai 
butų galėję iškasti 100,000.000 
daugi aus tonų 1917 m., jeigu bu- 
tų 'buvę užtektinai vagonųt per- 
vežimui anglių. Angliakasiai pa- 
žįsta šalies reikalus ir jie noriai 

dirbtų šešias dienas sąvaitėj pQ 
8 valandas, jeigu jie gautų va- 1 

!gcmų. Adm. Garficld pripažįsta, 
kad gcflcžimkeliai, o ne darbinin- 
kai yra kalti, ir kol neprirodoma. 
buk angliakasiai priešingi darbui 
nėra reikalo juos rekrutuoti". 

VALSTIJOS UNIJISTU SEI- 
MAS 

Ashland, Ky. Valstijos spaus- 
tuvėje atsibuvo metinis seimas Va'- 
t ijo<s Darbininku Federacijas. Tarp 

nutarimų buvo reikalavimas knygų 
dovanai, pridėjimai prie darbinin- 
kų apsaugos įstatymų ir panaikini- 
mas kalėjime dirbamų darbų Nu- 
tarta sekantį seimą laikyti nre.ste 
Lexington. 

METALŲ DARBININKAI 
LAIMI. 

Jf Wilkes-Barre. Pa. Dirban- 
tieji prie metalų darbininkai \Vyo- 
ming distrikte gavo 15% algų pa- 
kčlimą ir numažinimą valandų iki 
50 j savaitę. Pirmiaus buvo dir- 
bama 55. 

NORI ALGŲ NUSTATYMO.! 
Albany, N. Y. Bilrus nusta- 

tymui žemiausių algų moterims 
ir 'nesuaugusiems, tapo priduotas 
valstijos komisijai per senatorių 
Robert F. \Vagner. Su'lyg biliaiu 

gubertratorkrs butų Įgaliotas pa-1 
skirti komisija iš «trijų narių, tri-Į 
jų melų laikui, ištyrimui al-j 
gų klausimo. 

Jeigu ištyrimas palodytų, kadj 
algos permažos by kurioj in- ( 
dustrijojs šakoj, komisija butų. 
įgaliota paskirti algų nustatymo ; 
komisiją, kurion ineitų lygu 3 

skaitlinis atstovų nuo darbininkų 
ir darbdavių ir vieno arba dviejų 
atstovų iiiuo įpubbkos. Ši komi-J 
sija butų įgaliota rekomenduoti 
mažiaiuisią algą, bet galutinis nu- 

^ tarimas butų paliktas gubernato- 
riaus paskirtai komisijai. 

GATVEKARIŲ DARBININ- 
KAMS PAKELIA ALGAS. 

Enki. Okla. Enid City Rail- 
vvay Co.. išvengė streiko, kuo-^ 
inet pakėlė algas konduktoriams 
ir motormanams po 3c. į valan- 
dą. Darbininkai reikalavo 4c., 
bet susitaikė. 

MOTERIŲ ALGOS PER 
ŽEMOS. 

fiOlimpia, Wash. Pragyveni- 
mo kairia pakilo suvirs 35% per, 
paskutinius du metus, sulyg in-j 
du.strialės komisijos, kuri būtinai 

( 

reikalauja, icad jeigu \Vashing- į 
tono moteris, ir vaikus darbinin- 
kus norima užlaikyti sulyg ame- 

rikoniško gyveiitmo budo, daug 
didesnės algos turės būti mo- 

kamos, megu 1914—15 m. Ko- 
misija kreipėsi j darbdavius, 
idant jie pakeltų algas. 

"Jeigu darbdaviai neveiks at- 

sakančiai," sakoma, tai "komisi- 
ja bus priversta elgtis taip, kad 
pageidaujami rezultatai butų ta- 
siekti*'. 

TRUMPOS VALANDOS 
IŠEINA ANT NAUDOS. 

Dalias, Texas.- Nuo Naujų 
Metų policijos departamente j ves- 

ta 8 valandų darbe diena. Vir- 
š'iuiinkai išreiškė nuomonę, kad 
iš tos priežasties abelna tvarka 
pasigerino. Manoma dabar įves- 
ti tokiq pat darbo dieną kitiems 
darbininkams. 

MOTERS KARĖS DARBUO- 
SE. 

fi Washington, D. C. Suvie- |i 
nytose Valstijose 1,266,061 mo-|i 
teris yra surišta su darbais rei- 
kalingais karės vediniui, sulyg 
tyrinėjimo, padaryto 15 valstijų 
per MisS Marie L. Obenauer.jj 
daleidus ir -prigelbstint Darbo 
Departamentui. 1910 m. amuni- 
cijos dirbtuvėse dirbo 3,500! 
dabartinis >gi skaitliius siekia! 
100,000, sulyg p-les Obenauer, 
kuri sako, buk tai yra konser- 
vatyvišikas japskaitliavimas. Ji 
priskaito iu orlaivių dirbtuves 
prie amunicijos dirbtuvių. Dau- 
guma moterių, sakoma, yra už- 
imtos siuvimu, verpimu ir prie 
naisto rengimo. 

NORI PIGESNIO MAISTO. 
Washington, D. C. Tivkstan-|i 

:iai valdžios darbininkų pradėjo 1 
<am.paniją per Federal Em-ji 
ployces' Union taisymui peti- t 

rijos, kurią mano priduoti Kon-'.j 
f resni i ir karės bei laivyno se- t 

{•rotoriams, prašant, kad valdžios' 
derkams butų duotos teisės nirk- 1 

ti tavorą ir valgomus produktus 
iš k ariu m eaės ir laivyno maisto 
pristatytojų. 

Jeigu darbininkams pasiseks at- 
siekti savo tikslo, jie ga- 
lės naudotis žemomis kainomis, 
kokiomis valdžia reikalingus 
dalykus perka. Su'lyg tų kai- 
nu, kiekvienas šeimynos narys 
galėtų pragyventi su 40c. dieną. .:'is reikalas pavestas komisijai ir bus apsvarstytas šokančiame su- 
sirinkime. 

KAPŲ KASĖJAI ATSISAKO 
DIRBTI. 

Altoona. Pa. Kapų kasėjai jau išėjo streikan. Jie atsisako 
kasti i'ki oras atšils, kadangi nuo 

bu\utsių šalčių žemė laibai įšalo. 
Lavonai bus dedami į "voltas" 
iki bus galima pradėti kasimą. 

$ VISO®, 
Įj J> Paryžiaus praneša Louis 

Klotz, iždo m misteris, kad tu- 
rės būti surinkta 361,000,000 
franku ($72,200,000) daugiau, idant turėjus užtektinai finansų 
padengimui karės išlaidu 1918 m. 

|| Suvirs 110 federalių karei- 
vių ir gefležinlkelio darbininkų 
tapo užmušti, kuomet traukinys 
tapo užmušta, kuomet traukinys tuotas 25 mylias į pietus nuo 
Santa Rosalia, Chitouahua. Trau- 
kinys važiavo iš Chihuahua 
miesto j Re'lano, apvalymui lie- 
kanų paisažieririio traukinio, ku- 
rį pirmiaus Vilios kareiviai su- 
laikė ir apvogė, kuomet 40 sar- 
gų ir ipasažierų tapo •užmušta ir 
18 merginų nusinešė su savim, 
3 traukinį uždegė. Sakoma, kad 
Fraiicisco Yilla padarė užpuoli- 
mu, o jo pirmu komandieriuni 
buvo Martin Lopez. V 

ĮĮLaike vienuolikos dienų kam- 
panijos I talijos gvveiitojai už- 
sirašė 2.555.000,000 lirų .penktos 
paskolos. Žmonės tuojaus įmo- 
kėjo 1,520,000,000 pinigais. A'bel- 
:ia suma Amerikos pinig'ais išne- 
ša $511,000,000. 

Įj Kuboje, kaip ir kitose šaly- 
se taipgi trūksta maisto. Grjž- 
:airvti j Suvienytas Valstijas ke- 
iaunmkai praneša, kad baisi 
brangenybė viešpatauja. Taukai 
)arsi(kioda po$i.io svaras. "Pork- 
:hops" po 85c. sv. ir negalima 
jauti. Viešbučiuose vietoj duo- 
tos duoda biskvitus. Sviestai 
parsiduoda po $1.00 s v. 

| Generolas Wood, Suv. Val- 
stijų kariumenės vadas, lankyda- 
nas frontą, tapo sužeistas 
fisai dabar gydomas Ritz-Card- 
:on ligonbutyj, kur sakoma, jo 
žadėjimas eina geryn. Manoma, 
tad trumpame fai<ke pasveiks. 

|| Chinijos Veikiantis Preziden- 
tas Feng-Kavo-Chatig apleido 
sostinę Peking ir nukeliavo į 
Dietines valstijas. Priežastis ne- 

žinoma, bet manoma, kad jisai 
nuvažiavo pasitarti apie milita- 
-iškus reikalus. 

Penki amerikonai tapo su- 

aikyti Belgijoj ir jiems nepave- 
ina išvažiuoti Hollandijoa. Šią 
<inią pranešė Ispanijos minis- 
:eris iš Brussels. Tai yra pir- 
nas atsitikimas ir dabar Ame* 
ikos ministeris Hagoje tyrinė- 
a reikalą. 

|| A. C. de Rothsehiki, narys 
jarsios bankinės to paties vardo 
nstitucijos, mirė. Jisai jimė 1842 
n. Vienu laiku jisai buvo di- 
ektorium Anglijos banko. 

|| Jeigu Vokietija, sakysime, 
iądien padarytų taiką, jos sko- 
os išneštu sumą 100,000,000,000 
narkių ($25,000,000,000), už ku- 
iuos kožmą metą reiktų išniokė- 
i (>,000,000,000 ($1,500,000,000) 
įuošimčiais. Prie to reiktų pri- 
kaityti apie 2,000.000,000 mar- 

lių ($500,000,000) pensijoms st> 

e'st'ems kareiviams ir šeimy- 
loms užmuštų kareivių. Prieš 

;arę b.ivo ant žmonių užkrau- 
dama kas metas 5,000,000,000 
markių ($1,250,000,000), dabar-gi, 
»o karei reikės užkrauti 13,000,* 
00.000 ($3.250,000,000), 

Vertė vokiškos markės yra la- 
mi nunnolu \ šveieariioi oavv-* 



LAIVŲ DIRBTUVĖS. 
Karts laimėjim s prrklcitiso muo to, ar Amerika suspės, užtektinai pastatyti laivų, 

kad perv /.ti armiją ir amuniciją Europon. Čiclos armijos darbininku dabar dirba laivu 
dirbtuvėse. 

ždžiui, vokiškos markes, kurių 
pilna vertė too markiu lygios 
(23.46 franku, nupuolė iki 63.50 
franku, rugpjučio mon. 1017 m. 

Nauja sutariis. kurią Šveicarija 
padarė, Vokietijai užsispyrus, pa- 
kėlė kainą iki 67 frankų, rugsėjo 
mrn. Prancūziškai frankas paki- 
lo nuo 75 iki 84 frankų už 100 

fi atikų. 

Į Prancūziški kareiviai nutup- 
dė vokišką orlaivį netoli Cliclles. 
Orlaivyje rasta 12 bombų. Kuvo 
2 aticierai, abudu baronai. Vie- 

nas iš jų. 20 metų amžiaus, la- 

b'ai gailėjosi, kad jis tapo paim- 
tas nelaisvėn. Jisai sakė, buk 

jo karjiera tapo sunaikinta. Se- 

nesnis, 25 metų amžiaus, buvo 

linksmas, patekę- nelaisvėn. Ji- 
sai sekdamas franeuzus, dainavo 
framruzišką dainą "Madelon," po- 
puliari šką tarp fi'ancuziškų karei- 
vių. 

[j Vatikano finansiškas stovis da- 
bartiniu laiku esąs blogame padė- 
jime. Bus paskirta komisija iš- 

gavimui paskolo*. Vatikano in- 

eigos, kaip iš nuomų savo nuosa- 

vybes ir aukos iš Mexifco§, Bel- 

gijos, Suvienytų Valstijų ir Au- 

strijos, tapo labai sumažintos, 
arba. visai nukirstos iš priežas- 
ties karės. Gi popiežius Bene- 
diktas kasdien skiria sumas nu- 

•kentėjiįvsiems nuo" karės ir siun- 
čia pagetbą drabužiais ir maistu 
belaisviams \rokietijoj ir Austri- 

joj. 

A. L. T. S. KUOPOMS. 
Jau išrinktos referendumo blan- 

kos organo klausime. Jei kuri 

kuopa dai nėra gavusi, malonės 
pranešti, pasiųsiu antru syk. 

Adžgauskas, Sus Sekr., 
307 \V. 30th St., N'e\v York X. Y. 

KĄ LAIKRAŠČIAI SAKO 
ANT MITINGO. 

Lietuva—Mums reik vienybės, 
vyriško darbo, o Lietuva 
bus neprigulminga! 

.V i c n. L i e t. —Šiur, kad taip: 
karu dar klaust. 

Tėvynė — Ir aš taip sakau. 
"Ateitis — Pritariu už Lietuvos 

laisvę, ale neužmirškim ir 
"Ateities" bendrovės. 

Dirva- Lietuva laisva, o aš 
pas artoją. 

A m. Lietuvis — Lai Lietuva 
bu s laisva, o aš po medžiu. 

Keleivis — Lai bus laisva Lie 
tuva mergų <pajieškojimui. 

Laisvė — Šarap j u gadem, su 
ta Lietuva. Juk popieros 
fondas daug svarbiau. 

Kova—[nešu ir patvirtinu, kad 
redaktorius išlindo per lan- 
R3. 

Naujienos— 'Suėdėt humbit- 
gus, tai godajel ir s« I.ic- 
tuva. 

Darbininkas — Neverniai! 
Lietuva bus laisva laisva- 
manius pjaut. 

Garsas—Teisybė, ba tie lais- 
vanfaniai nuo užtekėjimo 
iki nusileidimo sėdi ant ma- 

no liežuvio ir ten niekam 
vietos neduoda. 

0 r a U g a s — Tie laisvamaniai, 
neduoda man ra-miai. iš 

dienon, brist balon. 
Pašalinis 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BROOKIYN, N Y. 

Lietuvių Giminastikos Kl. Kon- 
dertas. Sausio 27 d. "tsibuvo 
Lietuvių Gim. Kl. parengtas kt/n- 

certas, Labor Lyceum svetainėje. 
Pr< gramas susidėjo iš dainų, 
skambinimo pianu, šokių ir magiš- 
kų štukų. 

Liti'. Gim. Kl. choras, po va- 

dovystė p. Šimkaus, sudainavo po- 
rą dainų. Reik pažymėti, k'.id šis j 
vyrų choras dar nesenai susitvėrė, 
ir mokinamas p. Šimkaus, l'-as 
Mockevičius paskambino pianu. 

P-as Butėnas', akomponuoj'ant 
piof. A s tol f o Pėsčia, sudainavo 
pora dainų. Kaip jau žinoma, p. 
Butėnas yra labai pagarsėjęs kai- 
po vienas geriausių lietuviškų dai- 
norių. Jeigu jisai pasilavins dar 
kelis inctus, galima tikėtis visai ge- 
10 lietuvio basso. Dabartiniu laiku 
prot. Pėsčia yra p. Butėno moky- 
tojam; 

P-ia J. Pulkauskienė, akonip. 
p-lei Tamtilioniutei. sudainavo an- 

glišką dainą, o paskui lietuvišką 
dainą, priminančią Lietuvą-tėvynę, 
rę. 

"Aido" choras, po vadovyste p. 
Ereniino, padainavo keletą puikių 
lietuviškų dainų. 

P-lė Linoniutė sudainavo ^Pas- 
kutinė Vakaro Rožė.'' Turbut ši- 
ta (tai na versta iš angliškos kal- 
1 >s. P-lė Braduniutė pašoko "Inter- 
national Skirt Dancc." Taipgi su- 

dainavo "Eisiu Mainai Pasakysiu." 
ši mergaitė yra 10 metų amžiaus, 
bet laba puikiai jatl išsilavinus šo- 
kime. Galima nVanyti, kad ji, pa- 
augus, gali tapti tikra artistė- 
šokėja. 

P-ia Bradunienė, akomp. p-lci 
Tamulioniutei, sudainavo labai gra- 
žiai porą dainelių. 

Extra numeri atliko Žemaičių 
kvartetas, vadovaujant p. Butėnui. 
Jie sudainavo keletą gražių daine- 
lių. Šis kvartetas tik nesenai pra- 
dėjo lavintis. 

P-le Braduniutė, akomp. p-lei 
Tamulioniutei, padainavo "Its a 

long \vay to Kerlin" ir pašoko 
'"Sailor's Harnpiipe." 

Lietuviškas magikas, kuris ga- 
na gerai prasilavinęs, pridarė labai 
daug juokų su katromis. 

P-as Butėnas, akomp. prof. 
Pescia, vėl sudainavo pora gražių 
dainelių. 

P-as Šimkus pasakė prakalbą. 
Po prakalbai p. Butėnas, akomp. 
p. Šimkui, sudainavo lietuvišką 
hymną. 

Pačiam gale, užbaigiant progra- 
mą, Liet. G. Kl. vyriį choras su- 

dainavo keletą dainelių. 
Tai buvo laibai puikus koncertas. 

Dalyvavo keletas tikrų žvaigž- 
džių. 

Publikos buvo tnažai susirinkę. 
Ant šokių susirinko svetimtaučių 
"džikcrių," kurių lietuviai ir ne- 

geidžia dėl negražaus pasielgimo. 
Nors nepimuitinį kartą taip atsi- 
tinka, bet lietuviai įsileidžia juos ir 
tuomet visas vakaras sugadintas. 
Sustojus muzikai griežt, p. Šim- 
kus, manydamas jaunimą palinks- 
minti, sukvietė į r?telį eiti. Jam 
paliepus dainuoti, visi tie, kurie 
buvo ratelyj įsimaišė. o tie kurie 
kata mkarrmtim^ nra^U'io staueti 

gyvuliškais balsais. P-as Šimkus, 
matydamas, kad niekas neišeis, 
paaisk'iio, kad tiktai lietuviai sa- 
li dalyvauti ir liepė malonei palauk- 
ti keletą minučių, k',A pradės muzi- 
kė "ėl šokių griežti. Uet kur 
tau, dar daugiau prisirinko i rate- 

lį abiejų lyčių ir neprasisalino, 
pakol nepradėjo muzikė griežti. 

Ištikrųjų, tai yra begėdiškas 
"džikerių" pasielgimas. Juos vi- 
sus reikėtų išvaikyt, kad jie taip 
elgiasi. 

Reikia padaryti lietuvių rengia- 
mus vakarus tikrai lietuviškais, ar- 

ia ratelio ėjimu neužsiimti, nes sve- 
timtaučiai užrėkia ir paskui reikia 
kęsti nesmagumus. 

P. Auk—nis 

IŠ RACINE WIS. 

Draugijų viešas veikimas. Triu- 
ši: T M D. 121 i<p. buvo surengtos 
paskaitos sausio 27 d. Prelegentu 
buvo Dr J. Jonikaitis. Skaitė pa- 
skaitą tctitoje "Žmogus pradžioje 
savo gyvenimo." Gerbi.amas 
Dr. J. Jonikaitis labai aiškiai ir 
visiems suprantamai atliko tinka- 
mai savo pareigą. Tą duoda su- 

prasti, kad (pabaigus paskaitą at- 
silankę daugumas spfaudė gerb. 
Dr. J. Jonikaičiui dešinę už su- 
teikimą daug naudingų pamoki- 
nimų gyvenimo reikaluose. Ant 
paskaitų publikos nedaug buvo at- 

s'lankę, iš priežasties, kad tą pa- 
čią dieną buvo surengfas teatras 
"L. S. P. Ratelio/' Bet yra links- 
ma priminti, kad rasiniečiai ant 
tiek yra priaugę, kad atėję ant 
paskaitų ar šiaip ant viešų susirin- 
kimų^, užsilaiko priderančiai. Ir 
ŠĮ syki visi rimtai klausėsi su aty- 
da prclckcijos. Buvo renka- 
mo. aukos kovojimui už Lietuvos 
liuosybę. 

Prie TMD. 121-os kuopos pri- 
sirašė du nauji nariai: J. Pilipavi- 
čius ir J. Tauškelė. 

Varde TMDr. 121 kuopos ir 
visit atsilankančiu tariame širdin- 
giausi ačiu gerb. Dr. J. Jojiikaičiui 
už suteiktas naudingas lekcijas. 

Sausio 2C dieną buvo surengtas 
Maskaradinis balins triusu "Ra- 
žančiaus" Moterų Dr-jos. Susi- 
vėlinus su apgarsininimais TMD. 
12 f kp. rengiamųjų paskaitų, ma- 
niau. kad bus gera įproga pad'alinti 
apgarsinimus, bet kur tau. Nu- 
ėjau su minėtu tikslu ir pirm pir- 
kus tikietą pasiklausiau vakaro pri- 
žiūrėtojų, kad pavėlintų dalinti ap- 
garsinimus, ir ve kokį atsakymą 
gavau nuo P. Sakalienės, kurią 
pirmiau laikiau už rimtą moterį. 
Girdi, tokiems apgarsinimams da- 
linti nėra vietos ir nepavelisime 
dalinli ir dar įprikaisiojo man, 
kokį ten "rožinį" balių, kur buvo j 
kraujo praliejimas. Saiko: Kam aš 
rašės į "Lietuvą" apie tokį atsiti- 
kimą, (aš visai'nerašiau, bet buvo 
kito paduota žinutė apie minėtą 
"rožinį" balių.) 

Lyginai taip», kaip kalakufas 
gaidį užsipuolė, prisispyrę, klau- 
sė iš kur tu. iš ikur tu. Taip ir su 
manim apsiėjo. Neištyrė dalyko ir 
nežinodami nieko apie tai, drįsfa 
užsipulti, prikaišiodami nebutus 
dalykus. Argi gali bu* kas priešin- 
gas šiai vieninteliai lietuvių ap- 
fvietos nešėjai visai liaudžiai, tai | 
v ra TMD. Sveikai .crotauiantis 

žmogus niekados nedrįs sakyti ir! 
buti priešintai 'UMDr. idėjoms, | o !j>.as mus, l®6'>)fcitoinai. randasi j 
tokai. 

Sausio -7 dieną L. S. T. Ra- 
telis stato scenoje istoriška ve'l'alą 
''Kerštas", g^lpitnant nuo pra- 

niai du—silpai! ^as nestebėtina, 
matomai netimrjo laiko ganėtin'ai 
išsilavinti. Atsižymėjo jauna mer- 

gaitė 1'. Urbu ui u tė, gabiu dcklc- 
mavimu. 

"Birutės" choras, .nors jaunas, 
vienok stengiasi parodyti triūso 
vaisius. Rengia' koncertą ant va- 

sario 9 d. \ iefa VVinter's Jlall, 
6-ita gat. Prasidės (programas S:oo 
vai. vak. J'rogramc bus dainų. 
Šis mūsų koncertas, tai pir- 
mutinis atsitikimas lietuvių Raci- 
niečių gyvenime. "Birutės" cho- 
ras pasekmingai yra lavinamas, 
ir vedamas gerb. P. Sinkaus. 

Turėdami omenyje, kad sveikas 
žmogus kiekvienas interesuojasi iš- 
piršti muziką, tai kaip sykis ir šis 
koncertas bus gera proga praleisti 
linksmai laiką. Piogramui -pasi- 
baigus, bus šokiai Taipgi, kurie 
norės ir turi norą ir gerą. balsą, 
bus priimami j narius "Birutės" 
Choro veltui. Ajit taip iškilmingo 
ir linksmo koncerto kaina įž*an- 
gos ypatai tik 35c. 

Cianai draugysčių priskaitoma 
apie penkiolika, bet tarp savęs tos 

draugystės neturi jokio sutarimo, 
ir nesant sutarimo, pasitaiko 
viešam verkime daug nemalonumu. 
Štai pavyzdin T M D.rengė paskai- 
tas ant sausio 27 d. L. S. T. Ra- 
telis teatrą, 1ą pačią dieną. To- 
kiai kfaidai jv.ykus nei vienam, nei 
antram nėra naudos. Taigi, to iš- 
vengimui. turim vasario praif':ioje 
kiekviena draugystė, laikydama su- 

sirinkimą. išrijvkti du arba vieną 
narį dėl sudarymo musij draugys- 
čių sąryšio ir turi buti išrinktas 
vienas tinkamas žmogus iš visu 
atstovų nuo musų draugysčių. Tas 
išrinktas turi vesti visų draugys- 
čių viešą veikimą. Tada bv kokia 
draugystė, norėdama rengti pra- 
kalbas, ar tam panašiai, pirmiau- 
siai turės 'kreiptis prie išrinktos 
lypatos, klausdama, ar nėra ant 
tos dienos rcngi'ama kitų •draugys- 
čių, ir jeigu tos dienos bus tuščios, 
tada gali rengti. Tokiu budu el- 
giantis visiems bus paranku ir 

Į vienos draugijos veikimas neuž- 
kenks kitai. Taigi bus nauda vi- 

soms. 
M. Kasparaitis. 

IŠ EASTON, PA. 

Į Prakalbos. Sausio 20 d. buvo 
parengtos prakalbos (keno? Red.) 
Kalbėtojum pakviesta K. Pakštą. 
Jisai kalbėjo dviejuose atvejuose. 
Pirmiausiai kalbėjo apie organiza- 
cijas, Vienok mažai pasakė apie 
jas. Daugiausiai kalbėjo apie ku- 
nigus ir katalikystę. Nurodinė- 
jo. kad reikia klausyti šv. Tėvo, 
mūsų lietuviškų kunigų ir kad 
Lietuvoj po kunigais butų geriau- 
sias gyvenimas. 

Antru atvėjų kalbėjo apie Lie- 
tuvos istoriją. Apibrėžė praeities, 
žilos gadynės didvyrius, jų veiki- 
mą ir žmonių vargingą gyvenimą. 
Kad lietuviai yra padare daug ge- 
10 kitomis t autom Sį. kaip ukrainie- 
čiams ir kt. Buk lietuviai prisidė- 
jo prie gerovės padarymo ir išgy- 
rė lietuvių protėvius. Tas klausy- 
tojams labai patiko. 

Kalbėtojas, nors klerikalų šali- 
ninkas, prisipažino savo kalboj, 
kad religija nereikalinga; kad 
nors katalikai atlieka Kalėdinę ir 
Velykinę, bet iš to neišeina jokis 
geras. Girdi, tas tai geras žmo- 

gui, kuris myli savo tautą ir lais- 
vę ir dirba sąžiningus visuome- 
niškus darbus. 

Priminė, kad tautininką idėjos 
esant gerausia tautos žvaigždė ir 
jų eilėse randasi narsiausi veikė- 
jai už Lietuvos laisvę. Jisai pri- 
minė tokius veikėjus, kaip Aukš- 
tuolis, Yčas, Šliupas, adv. Sme- 
tona. Sakė, kad jeigu Lietuva 
gautų nepriguuyv'bę, tai Smetona 
butu skiriamas prezidentu. Jisai 
visą gyvenimą veikia už Lietuvos 
reikalus. 

Kalbėtojas karštai išgyrė tauti- 

ninkų idėjas; kad visi pirmeiviai 
nori Lietuvai išgauti laisvę. 

Aiškino, kad lenkai civilizacijoj 
stovi daug žemiau (?) negu lie- 
tuviai. 

Tapo sutvertas Lietuvos Gel- 

bėjimo Komitetas ir surinkta 
$100.00 į Tautos Fondą. Auka- 
vusiems po $5.00 duota diplomai, 
su oaoiežiaus j r Kauno vvskuoo 

paveikslais. Aut diplomų rašoma 
apie tai, kokią laistę gaus Lietuva ! 
i)er popiežiaus pagelbą. 

■Parapijonas. 

IŠ NEVVARK, N. J. 
Galime patįs pasidžiaugti ir ki- 

tiems pasakyti apie vaisius lietu- 
vių tautiškų darbų, t. y. viduri- 
nes tautininkų sriovės, veikiamų, 
kaip jie tvirtėja ir surengia pui- 
kiausius vakarus, 

TAU), ir A LTS. kuopos suren- 

gė koncertą sausio 13 d. i<>i8 m., 

Lietuvių svetainėje. Publikos pri- 
sirinko pi'! .a svetainė. 

Musų sriovės veikėj'ai sutraukė 
gabiausius artistus ir dainininkus 
iš Brooklvn, New York, Kliza- 
betli ir Xe\vark. Mūsų klerikalų 
šalininkai bėgo pas kleboną skųsda- 
mi, kad čia "bedieviai" rengia va- 

karus ir kad katalikai eina pas 
juos dainuoti, bet gerb. kun. P>ud- 
ravičius nors nesenai pas mus at- 
vyko, bet, matyt, tuos paukščius 
pažįsta. Jisai per pamokslą nieko 
nesakė. Nuėjus 'komitetui papra- 
šyti, jisai leido jiems dalinti pla- 
katus prie bažnyčios. 

Šv. Cecilijos geriausi dainoriai 
dalyvavo minėtame koncerte. Tai 
buvo vienas iš puikiausių koncer- 
tų, čia kada nors surengtu. 

Tai niaitotc, ponai klerikalai, kaip 
katalikai neleidžia jmns savęs už 
nosies vadžioti. Xe\varko lietuviai 
mato tautininkų gerus darbus ir 
jie. nors nekurie katalikai, perma- 
to jusu politiką ir jos neremia. 
Jie atskiria tikėjimą nuo politikos. 

Mes jusų, ponuliai, prašytume 
netrukdyti kitiems jų veikiamuose 
darbuose, nes tas jums ant nau- 
dos visvien neišeis. 

Antras prakilnus vakaras atsi- 
buvo sausio 20 d., kuomet T M D. 
62-rą kp. surengė vakarienę Ilaut- 
mano svet... Harrison, X. J. 

Galima pasakyti, kad harriso- 
niečiai neturėjo parengę tokio pui- 
kaus vakarėlio. Xors Įžangos im- 
ta $4.00 porai, arba $2.00 pavie- 
niui, vienok prisirinko suvirs 
Šimtas žmonių. Visi susirinkę bu- 
vo susipratę ir išmintingi lietuviai- 

Sandarietis. 

IŠ KENOSHA, WIS. 
Vakaras. Tėvynės Mylėtojų 

]>r-jos vietinė kuopa sausio 27 d. 
parengė vakarą su programų. 
Programas buvo įvairus ir visi 
dalyvavę atliko savo užduotis gc- 
1 ai. 

Dienos kalbėtoju buvo l)r. A. 
Zimontas, TMD. pirmininkas i< 
Chicagos. Jisai labai gerai nu- 

piešė ilabartinj mušu brolių ir se 

serų padėjimą Lietuvoje. Aiški- 
no šių dienų atsitikimus ir Lie- 
tuvos politiškus reikalus. Prašė, 
kad vietiniai lietuviai, kiek galėda- 
mi. remtų Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondą ir aukautų nukentėju- 
siems nuo karės nors mažą nuo- 

šimtį kasdieninio uždarbio. 
Kalba buvo įspūdinga. Nors 

jisai kalbėjo suvirs valandą laiko, 
vienok klausytojai Jienuvargo, 
klausėsi su atyda iki pat pabai- 
gos. Matyt, kad kalbėtojas atsi- 

davęs Lietuvos reikalams, net už 
savo triūsą nieko neėmė. 

Mūsų socialistai nebuvo užga- 
nėdinti nekuriais Dr. Zitnonto iš- 
sireiškimas. Vienas sako: "K'aip 
anas galėjo paminėti, jog bolše- 

vikų valdžia nepageidaujama bu- 
simoj Lietuvoj." Kalbėtojui už- 

baigus, vienas "draugas"' klausė: 
"Nejaugi ir Lietuva, gavusi lais- 
vę, turi iki dantų apsiginkluoti, 
tveriant vyčių armijas, stat'ant 

'"krepastis", laivynus ir it. t." Kal- 
bėtojas trumpai ir aiškiai tą klau- 

simą išrišo paaiškindamas, kad ga- 
li but po šiai karei militarizmas 
nc bus reikalingas. Paaiškino ir 

apie vidurinį tvarkimosi, Publika 
buvo užganėdinta. 

Programas buvo trumpai, bet 
grtn geras. Balalaikų orkestrą. Iš- 
pildė F. Račius, A. Zaroski (ru- 
sas), T. Jelenevskis, St. Vaitelis, 
J. Strova. 2) "The Suiishine of 
your Smile"—F. Raščys tenoras. 

3) "Šešupė"— S. Vaieiuvaitė, 4) 
Mandolinos ir piano—F. Rašcys, 
J. Strova ir St. \ aitelis. "Mei- 
lė" ir vieną gudišką dainą—F. 
Raščys, tenoras, C) Balalaikų or- 

kestrą—-tie patįs. 7) Monologas 
"Ponaitis"—II. Labanauskas. Vi- 
si atsižymėjo ir buvo iššaukiami 
po kelis kartus. 

Pas mus susitvėrė, jau nuo se- 

nai reikalingas, laisvas choras "Ai- 
dais." Choro mokytoj um yra St. 
Vaitelis, jaunas bet darbštus vy- 
rukas. Repeticijos daromos vieną 
karta savaitei ketvergais. 

•Paprašius vakaro vedėjui, su- 
mesl'a Lietuvos Neprigulmybės 
Fondai! $8.36. Po 50c. aukavo: 
S. Ruika, K. Ludmonienė. .S. Lud- 
inonas, A. Lauaitis, T. Jelenevs- 
kis, M. JenelevskienC', A. Dičius, 
Ig. Krelavičius, VI. Bielskis. 

'Joki pasilinksminimai pageidau- 
jami kuodažniausiai. 

Vietinis. 

IŠ TORONTO, ONT., CANA- 
DA. 

Susirinkimas ir prakalbos. Lie- 
tuvos (jHinu I)r-.stė turėjo savo 

metinj susirinkimą su prakalbo- 
mis. Kalbėti pakviesta Or. D. 
Cliapas iš \Vi<mlsor, Canada. Už- 
baigus susirinkimą, prasidėjo 
prakalbos. Kalba tapo pertrauk- 
ta, o tuom tarpu p-'lė \ italija 
\ i k a i č i u.t ė p a d e k 1 e m a v o. 

Antru kartu kalbėtojas ragino 
•visus aukauti nukentėjusiems nuo 

karės broliams Lietuvoj". Pu- 
blika tam tuojaus pritarė ir ta- 
po surinkta .$14.81. 

Manyta, kad viskas apseis be 
bolševiku. Bet kur tnu apseisi, 
iie tu "apšviestu" žmonių. Me- 
nas tuojaus atsistojo ir klausia, 
kad jam paaiškintų kodėl reikia 
kraują lieti. 

Mat kalbėtojas minėjo, kad 
reikia tėvynę mylėti ir gerbti, o 

reikalui atėjus už ją ir kraują 
pralieti. 

Kalbėtojas klausiančiam atsakė 
šiaip: "Jeigu tavo motiną kas 
nors užpultų draskyti, ar pats 
nieko nesakytum?" Bolševikas 
okuoja, kad "ją niekas nedrasko". 
Tuomet pirmininkas išsireiškė 
šiaip: "Kad ji j'au išdraskyta." 

Bolševikas tuomet primetė, buk 
kalbėtojas atvažiavo armiją or- 

ganizuoti. 
Pirmininkas pastebėjo, kad tuš- 

ti klausimai, tik užmėtinėjami. 
Jisai uždarė susirinkimą ir ne- 

davė bereikalingai diskursuoti. 
Ten Buvęs. 

IŠ PORT CARBON, PA. 

Nuteisė lietuvį. Sausio i" d. 
"State Police" paėmė iš sali u no 

A. Gili ir nugabeno apskrities ka- 
lėjiman. Gilys nesugrąžino dis- 
trikto tarybai popieru reikale sto- 

jimo kariumenėn. Jisai bandė 
'pasirodyti", kad tų "popierų" 
negavęs, bet tas negelbėjo. Sau- 
sio 18 d. du Giliaus kaimynai at- 

vykę apskrities teismo rumesna 

kreipėsi prie advokato ir. užmokė- 
ję bausmės $200.00. G'li paliuosa- 
vo. 

Reporteris. 
I 

v, V 

Žinios Žineles. 
Kingston, Pa. 

= Sausio 2 od. patiko nelaimė 
Budzinavičių šeimyną. Naio ga- 
zo žuvo, Budzinavičius, jo žmo- 
na ir du vaikai. Duktė buvo 
išėjtir, tai ji išliko gyva. 

Nor\vood, Mass. 
= Po trumpai ligai, atsisky- 

rė su škio pasauliu Ona Kulvai- 
tienė. Faftko nuliudime vyrą ir 
keturis vaikus. Išgyveno poroj 
16 metu. Velionė ipaėjo iš Kau- 
na gub., Raseinių pav,, Žigaičių 
parap. ir kaimo. 

Laurence. Mass. 
= Sausio 27 d. ligoninityj mi- 

rė Jurgis Krivas. Tapo palaido- 
tas sausio 30 d. 

Ansonia, Conn. 
— Naminiai vaidai nesutiki- 

mas su motere. privedė vieną 
vietinį lietuvį prie saužudystės. 
Sausio 20 d., susivaidijęs su mo- 

tere, vyras nuėjo sklepan ir pa- 
sikorė. Moteris, nuėjtbl sklepan, 
rado jį dar gyvą, bet pakol vir- 
vę nupjovė, pasikorėlis mirė. 

Bush, 111. 
= Lietuvių čia gyvena pusė- 

tinas bttrelis. Darbai anglių ka- 
syklose. Dabartiniu laiku darbai 
eina gerai. Uždirbama nuo 

$4.75 iki $10.00 Į dieną. Gy- 
vuoja SLA. 271-ma kuopa. 

Rockford, 111. 
= Sausio 26 d. Drm. Gied. 

Dr-stė "Kanklių" parengė vakarą, j 
Scenoj statyta vieno veiksmo ko 
mediją "Nuo ausies lyg ausies" 

ir dialogas "Neatsikratytina Ne- 
laimė". Publikos <lėl blogo oro, 
buvo mažai. i 

West Lynn, Mass. 
= Sausio -'o d. TMD. iir-ta 

kp. parengė prakalbas ir koncer- 
tą. Vedėju buvo J. Klimas. 
Koncerto dalis susidėjo iš mu< 
y.ikos gabalėlių, dainų ir dekle- 
maciju. Jonas Strimaitis, "Atei- 
ties" redaktorius, kalbėjo dvejais 
atvejais. Pirmiausia kalbėjo 
apie TMD. ir jos reikšmę lie- 
tuvių gyvenime. Antru kartu 
kalbėjo apie lietuviu veikimą ir 
išgavimą Lietuvai neprigulmy* 
bes. 

Cleveland, Oh'o. 
= TM D. 20-ta kuopa parengi 

vakarienę bei šeimynišką vakarė-* 
li, saiusio 26 d. 

Vasario 10 d. atsibus "Var- 
po" choro teatn.s ir balius. 

Montello, Mass. "" 

— "Liuosybės" choras sausio 
26 d. parengė koncertą. Atlikta 
apie 25 muzikališki ivimieriai; 
dalyvavo solistai, lietuvių kon- 
servatorijos mokinių ir "Liuosy«. 
bės" choras. 

Kovo 2 d. rengiamasi statyti 
scenoje dideli veikalą. 

Wheeling, W. Va. 
== Miestelis labai dailus. Lie- 

tuviu gyvena apie septynios šei- 
mynos ir dešimts pavienių. Jo- 
kiu organizacijų nesiranda. Dar- 
bai daugiausiai geležiniuose fa-* 
brikuose. Pirniiaus diibo gerai, 
bet pastaruoju laiku, dėl anglię 
stokos, darbai siiiimažtjo. Pa- 
prastiems darbininkams mokama 
33c. Į valandą. 

Lewiston, Me. 
= Sausio 20 d. Lietuvos Du- 

kterų Draugija ir Lietuvių Mot. 
Progresyvio Susivienijimo 40-ta 
kp. parengė prakalbas. Kalbėto- 
ja abiejoms draugijoms buvo Z. 
Pujšiutė iš Bostono. Žmonių, 
sakoma, buvo gana daug. 

= Sausio 20 d. Vyčių 29-ta 
kp. surengė vakarą naudai nau- 

jos bažnyčios. Pirmiausiai vai- 
dinta "Katriutė". Buvo r kito- 
kių pamargini mų. 

Sumanius geros širdies tū- 
lam J. Lapėnui, tapo surinkta 
aukų $7.25 tūlai moterei su pen- 
kiais vaikais, kuri randasi blo- 
game padėjime. 

Sheboygan, Wis. 
= Lietuvos Sunų Dr-ja paren- 

gė maskinj balių, sausio 27 d. 
Publikos, kaip sakoma, buvo pil- 
na svetainė. Sakoma, draugijai 
liksią pusėtinai pelno. 

Westville, 111. 
= Sausio 24 d. Yermillion ka- 

syklose tapo užmuštas Juozas 
Baltrušaitis, 58 m. amžiaus. Pri- 
klausė prie draugijų Šv. AntainO 
ir Jurgio. 

= Sausio 27 d. Moterių "Ap- 
švietos" Dr-ja lošė "Iškrykusi 
Sesuo", 4 veiksmų veikalą. Bu- 
vo ir pamarginimų. Nors oras 

buvo prastas, bet žmonių atsi- 
lankė daug. 

Clinton, Ind. 
= Kesonai sutvertam knygynui 

vietinės draugystės ir p; .vien i ai 
žmonės sudėjo aukų sekančiai: 
Draugystė Žvaigždė Liuosybės— 
$5.cx); Dr-stė Sunų ir Dukterų 
$5.00; Jonas Skinderis — knygų 
vertės $15.00; Jurgis Mišinius—• 
$_\oo; Mik. Mičekevičius—$t.oo 
Marė Antanaitienė—500. Kiti ža- 

dėjo aukauti vėliaus. Už aukas 
visiems tariu nuoširdų ačių ir 

kviečių remti tą naudingą darbą 
toliaus. 

Yard'an Lietuvių Literatūros 
Draugijos 

Dom. Riauka, Rašt. 

Little Rock, Ark. 
--- čia randasi pulkas S u v. 

Valstijų kariumenės. Tarpe ka- 

reivių randasi ir tris lietuviai. 

KURIU dar nesate prisiuntė 5c 
H am poni s persiuntimui "Lietuvos" 
Kalendoriaus, malonėkite prisiųsti, 
lan išsiuntime tiems, kurie lnivo 
3c. stampoms įprisiuntę. N'orin- 
ieji gauti šį puikų kalendorių ne- 

aukite. siųskite TUOJ Al'S. 
Administracija 
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Visi laiškai, korespondencijos Ir 
Tankraččial, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo but.i pažym ti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo tikrą pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę prl- 
siųatus jai rankraščiu* taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bus jam gra- 
sinami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra-' 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
ir tik aut vienos pusės lakšto. 

Apžvalgai. 
Trtie translation filed wir« the p.istinastrr 

at Cbicago, UI., ou 6th ii:«y of February, 
1918, a> ioquc3tt by tlie act oi Octobcr 6, 
1917. 

"THRIFT STAMPS" ŽENKLE- 
LIAI. 

Pirkite taupumo markes, an- 

gliukai vadinamas "tlirift stamps"! 
Retai-kada žmonės turi pro 

gą "vienu akmeniu du zatkiu už- 
mušti''! Tokią progą dabar kiek- 
vienam suteikė šio!T šalies val- 
džia, išleisdama viršminėtas "tau- 

pumo1* marke/. 
Nauda iš šių markių pirkimo 

yra dviguba — net triguba: v 

Pirkdami jas, jus visų pirmiau- 
sia atliekate savo patriotišką prie- 
dermę, sulyg šios šalies, kaipo 
jos piliečiai ir gyventojai. 

Pirkdami jas, jus pagelbsti te 

šiai šaliai ir jos valdžiai pasek- 
mingiau vesti karę prieš šios ša- 
lie.* priešus, kurie yra ir musų 
priešai. 

Pasekmingesnis karės vedimas 
reiškia trumpesnę karę Ir 
gireitcsnj jos užbaigimą, o 

tas reiškia greitesnį užaai- 

■gimą ne tik jųsų locnų vargų, 
bet ir vargų jųsų brolių, giminių 
ir vientaučių, dejuojančių Lie- 

tuvoj ipo vokiečio geležine ranka. 
Pirkdami taupumo markes, jus 

pagalios (padarote ir sau nauda. 

Jų* nejučiomis sučfdijate at- 
liekamus 'kvoderius, kuriuos val- 
džia jums ne tik sugražins vie- 

noj sumoj, bet dar tr 4c/o ui jų 
paskolinimą užmokės — daugiau 
negu bile bankas moka. 

Šios markės parsiduoda po 25 
centus. Pirkite jas patįs. Šei- 
mininkės, atliekamus kvoderius 
i n v e s t y k i t, pirkdamos šias 

markes: iš kvoderių nejučiomis 
susidės pusėtina suma, kuri jums 
vėliaus bus labai naiudinga. Bet 

ypatingai Juoki t progą šias tau- 

pumo markes (thrift stamps) pir- 
kti jųsų vaikams. Mokykit 
tuomi savo vaikus pačėdurr° ir 

taupumo nuo pat mažens. Iš- 
mokinti ir pripratinti vaiką prie 
tauipumo — reiškia užtikrinti jam 
pusę gerovės ir laimės kuomet jis 
išaugs. | 

Šitų taupumo markių galite 
gauti kiek norite kiekviename 

banke, kiekvienam post ofise ir 

daMgelyj krautuvių bei -kitokių 
istatgų. 

Nesumaišykite jų su krasos 
matikėmis. Reikalaukite "thrit't 

stanrps". 
Jeigu jųs nežinote, kur gauti, 

arba neturite kur, — galite jų 
gaut- niU&ų laikraščio "Lietuvo?" 

redakcijoj. Parašykit laišką, pri- 
siųskit pinigus; atgal gausite tiek 

taupumo markių, kiek jų norite. 
"Lietuvos" laikraštis turi speci- 
ališką įgJiojimą nuo VVashingto- 
no valdžios šitas mar'kes pardavi- 
nėti, idant tuomi jums patarnauti. 

Mį-s patariam kiekvienam lie- 
tuviui kiekvieną atliekamą centą 
dėtį j šitą gerą ir naudingą tau- 

rinimą. 

DĖLEI ŠAUKIAMO SEIMO. 
Pereitame numetyj męs jau api- 

budinome šaukiamo Amerikos lie- 
tuvių visi ^tino seimo klausimą. 

Pasi-neka pakalbėti apie neku- 
riuos purptus, paduotus minėto 
seimo p-ograme. 

Pirmiausia:, žinoma, visus inte- 
resuoja klausimas, ar musų socia- 
listai j'ame dalyvaus. Šaukiamoji 
komisija tikisi, kad socialistai bene 
ir dalyvaus. Vlenur-kitur vienok 

girdisi pranašystės, kad socialistai 
•nedalyvaus. Kol nuo jų nėra galu- 
tinio atsak'jno, negalima nieko 
tikro pasakyti. Jeigu vienok spręs- 
ti iš to, kas jų laikraščiuose ra- 

šinėjama, tai galima numanyi, iŠ 
kurios pi.sės pas juos vėjas pučia. 

Tasai vėjas iki šiolei nepučia pa- 
a ak ton seimui pusėn. Yi* dar 

viena aplinkybė, kuri taipgi nepra- 
našauja socialistų pvilankumo vi- 
suotinam seimui. 

Svarbiausiu seimo punktu*, kn- 
rj laikraščiai st. didžiausiu vieno- 
dumu remia, yra reikalavimas Lie- 
tuvai pilnos laisvės, t. y. neprigul- 
mybės, paliekant patiems Lietuvos 
žmoniems nutarti, kokioj formoj 
Lietuvos valdžia turi susidaryti. 
Kiek męs ipatėmijonte iš socialistu 
lyderiu išsireiškimų ir net propa- 
gandos, jie Lietuvos ueprigulmybei 
išrodo priešingi. Xors ir navat- 
riai tas skamba, kad "narsiausi 
laisvės kovotojai" butų tai laisvei 
•piješingi dabar, kuomet yra, proga 
ją j gyti, 1>et taip išrodo. Pavyzdį 
turime iš taip vadinamos Ameri- 
kos Lietuvių Tarybos, kuri dabar 
visoj eilėj savo mitingu L'hicagoje 
mėgina žmonės atitraukti nuo rei- 
kalavimo Lietuvai laistės, o jos 
vieton peršia lietuviams "kampą" 
bolševikiškoj Rusijoj. 

Tą vergija lietuviams idėją pla- 
tina toki socialistų lyderiai, kaip 
pp. Grigaitis ir Jurgelionis. Pa- 
našios nuomonės yra ir kiti jų 
laikraščiai, kaip "Keleivis" ir 
"Laisvė". 

Tas mus verčia manyti, kad 
musų >x>cial'stai prie seimo nepri- 
sidės. 

* * 

Antras klausimas, kuris sukelia 
nemažai ginčių—tai seimo vieta. 
Rengiamoji komisija, pametus 

|Washingtoną, berods apsistojo ant 

|Xew Yorko. Tam labai yra prie- 
šingos visos kolionijos iš vakarinių 
j valstijų. 'Jos reikalauja vidurke- 
linės vietos, kaip, sakysim: Pitts- 

burgo, Oevelando, ar Detroito. 
Prirengiamoji komisija, be abe- 

jonės, turi svarbius motyvus ap- 
sistojimui ant Nevv Yorko. Nevv 
Yorke spiečiasi visos Amerikos 

nervai,—ne tik Amerikos, bet ir 

j talkininkų veiklumo. Daugel iu 

j žvilgsnių Nevv "V orkas tarptaut- 
iniuose ryšiuose lošia svarbesnę 
rolę ir už diplomatišką VVashing- 
toną. 

Lietuvių gi seimas yra visų pir- 
miausiai politiškas seimas; yra 
svarbu, kad jo žodį apie reikalavi- 
mą Lietuvai neprigulmybės išgirstų 
kv.ogeriausiai ne tik Amerika, bet 
ir jos draugės Europoje. Todėl 
seimas privalo buti New Yorke. 

Taip visai liogiškai, turbut, išva- 
džiojo komisija. 

Vienok reik abejoti, ar tas per- 
tikrins Nevv Yorko priešus. Jie nu* 

'rodinėja, kad lietuvių seimas pa- 
'darys įspūdį ir įtekmę tik tuomet, 
'kada jis bus skaitlingas. Laikant 
s^imą Nevv Yorke, skaitlingos va- 

karinės kolionijos bus taip gerai, 
kaip atkirstos, nes dideli kelionės 
iškašeiai sulaikys delegatų siunti- 
mą. Seimas iš kelių dešimtų de- 

1 legatų nepadarys įspūdžio ant 

lAmerikonų, ypač gi milžiniškame 
Nevv Yorke. 

| Bet atkirtiirfas vakariniu kolio- 
n i j 11 nuo seimo užkenktų ir paties 
Hmo vaisingumui. Vakarinės ko- 
Hionijos, kaip, pavyzdžiui viena tik 

jchicaga, turi visai nenustumtiną 
jSkaitlių veikėjų, kurie Nevv Yorke 
•cladyvauti negalėtų— bent daug di- 
desnė jų pusė. 

Pagalios, yra ir tokių, kurie 
mano, jog traukimas seimo kuo 
tcliausiaai nuo Chicagos, yra ne 

kas kitas, kaip "Draugo" žodžiais 
tariant. "Chicagos paniekinimas." 
Žinoma, tas neišrodo panašu j 
rimtą argumentą, bet kaip .ten 

nebūtų, jeigu norima, kad išeitų 
taip, kad "ir vilkas butų sotus ir 
ožka čicla", t'ai prisieitų seimu: 
vietą nuskirti vklurkelyj,—būtent, 
vienam iš viršminėtų miestų: 
Pitlsburge, Detroite, arba Cleve- 
lande. Ir šito reikalavimo ko- 
misijai ne vertėtų lengvai pro 
ausis praleisti. 

* * 

Pagalios dar pora žodžių apie 
skaitlių <lelegatų, kuriuos nustato 
komisijos padavadijimas. Galima 
sutikti su jų nustatyta norm'a, iš- 
skyrus vieną punktą. Jis yra se- 

kantis : 

Lietuvių parapijos [neaprube- 
žiuojant jų didumo] gali siusti 
s.'iman ipo tris delegatus. 

Lietuvių laikraščiai [faip pat 
neaprubežiuojant jų didumoj gali 
siųsti po vieną atstov;j. 

Tas mums iš-odo nei tesin- 
gu, nei geistinu. Jeigu parapija 
yra organizacija, tai laikraštis yra. 
aie tik organizacija nemen- 

kesnė savo narių skaiiliumi, bet 
tankiai didesnė už daugel} nuisų 
parapijų; antra, laikraštis, kaię 
sykis, yra taip sakant politiŠKO® 
vrtės ir pdritiško veiklumo orj£*- 

I 

Jiizacija, politikoj gyliuojantis ne- 

sulyginamai datigiaus, nogn bile 
kuri parapija. 

Skaitlius laikraščio atstovų jo- 
kiu ibuciu neprivalėtų būti ma- 

žesnis u/ skaitlių atstovų nuo pa- 
rapijos — jis greičiu turėtų būti 
i.ot didesnis. Suprantama, męs tu- 
rime omenyje tiktai tuos laikraš- 
čius, kurie turi, taip sakant, vi- 
suomeninę cirkuliaciją, ir nekal- 
bame čia apie lakštelius. 

\ erta nepamiršti, kad ne para- 
pijoms, bet labjausiai laikraščiams 
[prisieis "gyveniman vykdinti seimo 
nutarimus. 

Skyrimas atstovų nuo parapijų, 
|po to, kuomet visos parapijinės or- 

ganizacijos ir taip renka nuo sa- 

vęs1 atstovus, suteiki ne lygią, bet 
laipsniuotą atstovybę, o apart to 

gadina sriovinę lygsvarą. Tas 
gali duoti gerą priežastį socialis- 
tams ir visai atsisakyti nuo daly- 
vavimo seime, nes jie bijosis buti 
nustelbti. 

Nors męs nepamirštame ir to, 
kad šis f 'mas turės vaduotis ki- 
tomis taisyklėmis, negu paprasti 
seimai— jis turės stengtis daryti 
nutarimus ne paprastu daugumu 
balsų, bet tikru kuone vienbalsiu 
visu pritarimu (kitaip nutarimai 
pasiliktų tiktai nutarimais ir prie 
vienybės neprivestų),— tai vis- 
gi vertėjo išvengti lygsvaros ga- 
dinimo įvedimu parapijinio "prin- 
cipo." 

LAIKRAŠTINES žinios. 
"Tėvynė" primena mitinis, kad 

pereitą savaite sukako io-metų 
uo jos pasirodymo. Nuo to laiko, 

kaip 1901 nu as garsiams 16-me 
seime Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj pasiėmė "divorsą" su 

kunigais, SLA. pur 7 metus ne- 

turėjo savo locno organo, bet 

•naudojosi privatiškais laikraš- 
čiais, kurie neatsakė jam savo 

sikiity-se viešningumo. 1908 me- 

tuose pasirodė i-mas numeris da- 
bartinės "Tėvynės" — nuosavio 

;SLA. orgaino. Per tą laiką jos 
[redaktoriais buvo p. Vr. S. Jo- 
kubyn?s, iki 19*0 metu! K. Vi- 
dikas, išbuvusis vos metus ir 
kuri Apšvietos komisija patarė 
seimui prašalinti, kaipo netin- 
kamą ii vietai žmogų [Dabar- 
tinis Vidiko atsitikimas, kuomet 
"Kovą" valdžia uždarė ačiu jo 
netaktišlduinui, rodosi, geriausiai 
pateisina tuometinio Apšvietos 
Komiteto žingsmj] ; ir trečiuo- 
ju ir dabartiniu "Tėvynės" re- 

daktorium yra p. V. K. Rač- 
kauskas. 

Per 10 metu savo gyvavimo 
"Tėvynė' nevieną grūdą pasėjo 
lietuvių taiutinėje dirvoje. Kaip 
♦rganizacija, kuriai ji organuo 
ja, taip ir "Tėvynė" yra stambi 
jiega lietuvių kultūriniame gyve- 
nime. 

Męs linkime jai dar tie viną de- 
imtmetį pasidarbuoti lietuvių ge- 
rovei. 

NĖR ŽINIŲ IŠ RUSIJOS. 
Jau koletas dienų nėra jokių 

žinių iš Rusijos. Tas gali turėti 
nemažą reikšmę, ir gal netrukus 
išgirsime vėl stambių žinių iš 
tos šalies, nes matomai už kur- 
tinos kas-nors nepaprasto darosi. 

Paskutinės žinios atėjusios pe- 
reitą nedėldienį, pranešė apie di- 
delius bolševikų laimėjimus Uk- 

rajinoj ir Finliandijoj. Po to 
viskas nutruko. 

Kadangi bolševikai kontroliuo- 
ja visus telegrafus, tai galima 
spėti, kad kas nors nemalonaus 
bolševikams atsitiko. 

Bolševikai sakosi, kad jie ne- 

pripažįsta slaptos diplomatijos, ir 

viską daro atvirai, bet iš kitos 
■pusės niekas taip nemokėjo. slė- 

pti žinių, kaip kad boilše\ikai tą 
įdarė ir daro nuo to laiko, karia 

Į jie užgriebė valdžią. 

ŽIOPLI ARGUMENTAI. 
Vienas laikraštis mėgina per- 

ikrinti savo skaitytojus, kad lic- 
tfirviams neprigulmybė visai ne- 

reikalinga. Esą, jeigu klerikalai 
jos reikalauja, tai tik todėl, kad 

kunigai :nori iš to pasipelnyti ir 
užviešpatauti. Jeigu tautininkai 
jos reikalauja, tai tik todėl, kad 

galėtu biznius ir turėdiiis į savo 

rankas užgriebti. 
Žioplesnių argumentų retai kur 

kitar galima rasti. To laikraščio 
skaitytojai \isai teisingai galėtų 
pasakyti: "O jus, matyt, norėtu- 
mėt Lietuvoj anarchijos, kad ga- 
ili but iš jos taip, k?įp bolševikai 
iRuasijoj naudotis" 

BU 

Bolševikai fr Tautu "Apsisprendimas". 
"Neviskas yra auksas kas gelto- 

nai blizga" — ^ako patarlė. Ji la- 
bai tinka bolševikų .valdžios ap- 
Ivertinimui, kuomet Reikalas eina 
apie jos politiką linkui Rusijos 
pavergtų tautu.. 

X u vertus Rusijos carizmu, Uk- 
rajina apsiskelbė neprigulniinga. 
Finliandija tą patj padarė. Ke- 
renskio demoikratiška valdžia prin- 
ce pripažino Rusios pavergtoms 
automs teisę save-apsispresti, nes 

revoliucija juk buvo iškelta obal- 
>iais laisvės visoms tautoms,—pa- 
vergtoms tautoms, žinoma, ypatin- 
gai. l»et praktikoje išėjo kas ki- 
ta. 

Kuomet Finliandija ir L'kraji- 
na apsisprendė ir sumanė tą lais- 
vės obalsį gyveniman pritaikinti, 
naujoji Rusijos valdžia griežtai 
pasipriešino kaip Finliamlijos, taip 
ir L'krajinos nepriguhuybei. 

Kerenskio \'aidžia žuvo, nes ji 
esą nebuvo tikrai <revoliucijoninė, 
permažai laisvės duodavo. Ant 
scenos išėjo tikri laisvės apaštalai 
—bolševikai. Jie t<*lel ir pasiseki- 
mą turėjo, kad prižadėjo duoti vi- 
siems viską,, ko tik k'as nori ir 
geidžiai. 

Finai jau nuo senai reikalavo 
pilno atsiskyrimo nuo Rusijos. 
"Fain! Apsispręskite sau ir ga- 
lite atsiskirti: męs pripažįstame 
pilnų laisvę t'automs nutarti apie 
savo tikimą"— tarė bolševikai. 

—Mes gi norime buti neprigul- 
mingais ir jjatjs savo sali tvar- 

kyti ir valdyti,—tarė ukrajiniečiai. 
—Šiur, — atsakė Trockis, kodėl 

ne? Help yousęlf and go ahead! 
Apsispręskit ir tveHkit sau ncpri- 
gulmybę: mes pripažįstame pil- 
n*i laisvę žmonėms. 

Lietuviai /okiečių užimtoj Lie- 
tuvoj reikalailja pilnos neprigul- 
mybės savo kraštui. "Labai ge- 
rai, labai ger'ji!—- sako Trockis. 
Tiktai apsispręsk i t ir galite sau 

turėti nepriguimybę: męs žmonių 
norui nesipriešiname." 

Ir pagarsėjo bolševikai ir j u 

Maižiešius Trockis,, kaii>o tikri pa- 
vergtų tautų draugai, kaipo ueuž- 

ginčinami tikros laisvės apaštalai, 
kaipo žmonijos geradėjai. Ir gar- 
bės hymnus pradėjo jiems giedoti 
įvairiuose kampuose. 

* * 

Tai viena pusė bolševikiško me- 

dalio. Dabar atverskime kitą Š0114 
to paties medalio. 

Jeigu visos tautos turi* teisę 
apsispręsti kaslink savo likimo, tai 
žinoma, visų "pirmiausia tą teisę 
turi pati rusų tauta. 

Ir pamėgino ji "apsispręsti.'- 
Išrinko atstovus sulyg visų de- 

mokratiškų taisyklių: slaptu tiesio 
giniu, lygiu, visuotinu balsavimu— 
tokiu balsavimu, kad demokratiš- 
kesnio balsavimo jau patįs bolše- 
vikai išrasrti negali. Susirinko ši- 
tie žmonių išrinkti atstovai Petro- 
gradas, — vieni socialistai, nes 

išrinkti "buržujai" ir pasirodyt' 
pasibijojo. Bolševikai jų pasvei- 
kinimui prisiuntė keletą šarvuotų 
aivų su kanuolėmis, nustatytomis 

langus tos svetainės, kur žmonių 
atstovai susirinko "apsispręsti." 
To negana. Pačią svetaine išlau- 
ko ir vidui apstatė siena durtu- 
vų, kad atstovai kartais nepamirš- 
tų, jog Rusijoj pilna laisvė vieš- 
patauja. 

Atstovai nepamiršo ir suprato. 
Jie rusų tautos apsisprendimui 
pastatė nuo A iki Z lygiai tokį 
pat programą, kaip kad bolševikai 
buvo turėję. 

—O, j lis šiuis-snukiai, tai jus 
norite "mūsų laisvę" p'asisavinti ?.. 
Pošol von, v isi... Męs palis rusus 

"apspręsime".. 
Ir rusų tautbs atstovai tapo dur- 

tuvais išvaikyti," o bolševikai "ap- 
sprendė" ruslt it aut .7, išleisdami 
jai durtuvais rašytą tfavo locną 
"konstituciją.'" 

* * 

Uk'ajiniečiai apsisprendę ir "ga- 
vę laisvę", mėgino patįs valdytis. 
Jie, žinoma, norėjo, kad į jų šalies 
reikalus niekas nesikištų—nei bol- 
ševikai. Argi Ukrajina nėra ne- 

prigulminga? Ar patjs bolševikai 
tos neprigt^mv1)ės jiems nepripaži- 
no? 

Ką bolševikai ant to pasakė? 
jie pasakė maž-daug taip: 

1 —Vyrai, ukrajiniečfcai. ius neii-i 

note ir nesuprantate, kokia lais- 
vė ir neprigulmybė jums reikalinga. 
Musų r audon a i nck t a i z u ot a "gvar- 
dija" ju<> pamokins truputi., kokia 
laisvė jums reikalinga, nes jus 
patįs to gerai nesuprantate. 

Ukrajiniečiai protestavo ir rėkė, 
-lva<l jie patįs gerai žino, ko jie 
110ri ir ko nenori,—o nenori ir; 
labiausiai bolševikiškos anarchijos, 
kuri afgabeno žmonėms plė- 
šimus, skerdynes ir badiį. Jie sa- 

ko, kad jie labiaus nori ramy- 
bės ir tvarkos savo krašte ir kad 
jiems duotu šventą "spakaju". 

—Nothing doing — tarė vet 
Trockis |jis Ne\v Vark c 'buvo ir 

angliškai moka].- Notbing doing! 
Jijs kvaili vaikai esate: patįs ne- 

žinoto, kas jums naudinga. leis- 
kite mano "boisams"— jie jums 
laisvę "p'afiksys"... 

Ir pasiuntė jis l'krajinon savo 

revoliucijinius "boisus"—kilo tikra 
karė: kanuolėtnis, kitlkasvaidžiais, 
gaisrais ir plėšimais bolševikai 
mokino ukrajiniečius '"laisvės" ir 
pentikrinėjo juos, kad jie negerai 
"apsisprendė." Gi p. Trockis, 
"apsisprendimo" apaštalas, aną- 
dien pranešė vokiečiams Lietuviu 
Brastoj, kad jie, bolševikai, jau 
nuvertė ukrajinieeių vai.litą ir to-J del Ukrajinos delegatus iš taikcG 
derybų reik išmesti laukan. Uk- 
rajiniečius '"apsprendė" patįs bol- 
ševikai. 

* * 

Dabar Finliandija. Ji pastebėti- 
nai rami šalis—nei revoliucijose 
niekados nedalyvavo. Žmonės ap- 
viesti, daboja savo reikalus, j sve- 

tinius nesikiša. Finliandija "apsi- 
sprendė" ir nutarė 'bivti laisva ir 
įicprigulminga viešpatija. 

—Orait, vyrai! — tarė Trockis 

Į— mes pripažįstam jųsų neprigul- 
[■mybę, nes męs pripažįstam laisvę 
j visiems. Žinoma, męs pripažįstam 
į laisvo ir sau—bolševikams. Bet 
.leiskit man duoti jums gerą rodą: 
Į j ii s permažos laisvės norite. Jus 
norite laisvės tiktai Finliandijos 
gyventojams. Tas nevisai gerai. 
Jus turite įvesti Finliandijoj tokią 

j laisvę, kad ne tik jųs galėtute joj 
tvarką daryti, bet kad ir bolševikai 
Finliandijoj taipgi tvarką darytų. 

—Bet kad męs netaip apsispren- 
dėm—aiškina Trockiui finu atsto- 
vai.—-Męs neprigulmingi, jųs su- 

shniklami j mūsų reikalus nesikiš- 
kit ir atšaukit iš Finliandijos savo 

raudoną gvardiją, nes po teisy- 
bei, jie daugiaus nieko "nedaro, 
kaip tik ramius žmones žudo, tur- 
tus plėšia, —atsiprašant, tai tikra 
plėšikų ir žmogžudžių ruja. Pa- 
siimkit juos sau, daugiau męs nie- 
kc nenorim. 

—Et, kad jus atžagareiviai ir 
nieko nesuprantat — atsakė bolše- 
i'kaL—Jie proletariato laisvę pla- 
ina, jie tokios demokratijos prili- 

pus skiepija, kad jus savo ankš- 
tomis gahomis ir suprasti to ne- 

galite. Męs jieins dar keletą pul- 
kų gvardijos su raudonomis nek- 
Itaizomis pasiųsime pagelbon. Jie 
;ms geriaūs "apspręs"... 

Lietuvių gi Brastoj p. Trockis 
pranešė, kad Finliandijos atstovai 
taikos derybose daugiaus jau ne- 

gali dalyvauti, nes bolševikų "boi- 

Įsai'7 Finliandijos valdžią "atspren- 
dė atgal.'' 

* * 

Labai yra naudinga šita istorija 
turėti omenyj ir lietuviams, nes 

su lietuviu apsisprendimu, kurį 
Trockis taip gausiai siūlo, butų 
tas pats, kas yr\i su Rusijos, Uk- 
rajinos ir Finliandijos apsispren- 
dimu,— jeigu tik nuo Trockio ir 
jo draugu bolševikų Lietuvos li- 
kimas priklausytų. 

Bolševikai tikrai ui laisvę sto- 
vi, bet tik už takią laisvę, prie ku- 
rios gaujos jų maruuerų turi pil- 
rą laisvę šeimininkauti. Jų pama- 
tinis principas praktikoje išrodo 
štai kaip: 

''Jus galite apsispręsti, galite tu- 
f.ti savo šalyj laisvę ir neprigul- 
n..bet ir męs turėsime jųsų 
namuose laisvę ir iškalno "ap- 
sprendžiame", kad męs darysime 
pas jus, ką męs norėsime." 

Jeigu pasaulys turėtų priimti 
•tokią bolševikišką laisvę, tai šita 
karė ir už šimto metu neužsibaig- 
tų —iš tikro, ji niekados nesiliau- 
tų ir pasaulis pavirstų j amžinų 
pjovynių sceną. 

Žmonių Draupas. 

GROBIO PRISIPLĖŠĖ, BET KAIP JĮ IŠNEŠTI? 
Kaizeris prisiplėšė sau Belgiją, Serbiją, Lenkiją ir norėtų 

"kvityt" j-avo plėšimo "džiabą". Bet neturi 'kaip: talkininkų 
dur-tuvai laiko plėšiką apsupę. 

MARGUMYNAI. 
BUVO DIVORSAS", BET 

" 

NEILGAM. 

N e \v V o r k, X. Y. Gerb. Re- 
dalkcija: — Buvau "Lietuvos'" 
skaitytojų per 5 metus. Liepos 
5 d., 1915 metu pasibaigė mano 

prenumerata ir jos jau daugia-u 
neatnaujinau todėl, kad bandžiau 
skaityti kitus laikraščius, bet neat- 
randu sau iki šiolei ramybės. Ir 
štai pamatau jftsų laikraščio Ju- 
bilėjinį numerį, sukakus "Lietu- 
vos" gyvavimo 25-iems metams. 
Negalėjau daugiaus iškęsti, nes 

mano širdis taip prie "Lietuvos" 
laikraščio prisirišo,, kaip kūdikis 
prie savo motinos, kuomet jis jos 
ilgai nemato. 

Si'iinčiu jums $2.00, atnajinda- 
mas -vėl savo prenumeratą ir 
■siunčiu taipgi širdingus linkėji- 
(mus visiems, kurie darbuojatės 
dėlei Lietuvos ir žmonių labo, 
skleisdami teisingas žinias. Te- 
gul nesilpnėja jųsų energija ir 
toliaus TJesidarbavime brolių lie- 
tuvių naudai. 

Povylas Samulėnas. 

AR PATĖMIJOT. 

Chicago, III. — Gerb. Re- 
dakciją: — Aš noriu atkreipti 
ir jųsų ir visų lietuvių atydą 
j tai, kad pastaraisiais laikais ir 
A s s o s i a t e d Press telegra- 
mose ir abelnai Amerikos pre- 
soje venugiama vartoti vardas 
Lietuva. Tas vietas vadinama 
"Baltike Provincijomis/* kaip 
kad stnais cariškais laikais, kuo- 
met lietuvių !Že>mę pavadinti ti- 
kru vardu skaitėsi kriminalas. 

Ar ir dabar yra kriminalas va- 
dinti musų šalį jos tikru vardu 
— Lietuva? 

Reik daug ką padaryti, bet męs 
lietuviai neturime tam reikalin- 
gų pinigų, o l>e pinigų jeigu ir 

sučiattdėsj, tai tau niekas nei ''ar.it 
sveikatos" neatsakys. 

Jaunas Patrijotas. j 
LENKAI REIKALAUJA 

LIETUVOS. 
N e \v V o r k, N. I7. Gerb. Re- 

dakcija: New York laikraštyj 
r r i b une tūlas W. O. Gorski, 

'polemizuodamas su p. Staikėnu, 
kuris nurodė nckurias lenkų ge- 
radėjustes lietuviams, rašo ilgį 
korespondenciją. Štai kelios iš- 
traukus iš jos, išvertus lietuvių 
kalbon: 

Niekuomet nėra buvę iš len- 
kų pusės jokių persekiojimų 
jokios kalbos, tikybos arba 
tautos kol tik Lenkija turė- 

jo savo neprigyihnybę... Pirmas 
šventraščio vertimas j lietuvių 
kalbą buvo padarytas lenko 
vardu Helinskio dar 17-mc 
šimtmetyj. Reik taipgi pridė- 
ti. kad toki lenkai, kaip ]>a- 
rano\vski, Drozdovvski, I\vins- 
ki ir \Volonczewski [suprask:j 
vysk. Baranauskas, ku-n. Straz-, 
das-Strazdelrs. Ivinskis ir vvsk.! 

W aneauskas] ėmė veikliausį 
daJyvumą atgaivinime ir i^dir- 
bime lietuvių kalbos pirmoj 
pusėj 19-to šimtmečio. Yirš- 
mineti istoriški faktai duoda 
gerą supratimą apie "enkų per- 
sekiojimą lietuvių kalbos [Caa 
you beat that. !]*** 

P-110 Stakėno tvirtinimai tTk-« 
tai prirodo, Tcad garbingiausi 
iš tarpo tų, kuriuos jis skaito 
•lietuviais esant, skaito sa^e 

lenkais [kalba eina apie Mi- 
ckevičių, Kondratavičių, Nar- 
butą ir Kosciušką], nes jie 
patjs save vadino lenkais, ra- 

šė lenkiškai, kovojo už Len- 
kiją ir mylėjo tą Lenkijos tė- 
vynę". 
Pan M. D. Gorski, prisimynęs, 

nurodinėja, kad vienatinis lietu- 
viu išganymas yra buti sykiu su 
lenkais. Esą Lietuva galinti tu- 
rėti savo "neprigulmybę", bet 
annija, laivynas, visi komerci- 
jiniai interesai turi buti išvien 
su Lenkija — '"taip kaip buvo 
praeityje.'' 

Didžiausis lietuvių laisvės prie- 
šas šiądien yra lenkai. Tegul tą 
sau kiekvienas lietuvis drūčiai 
įsideda galvon ir dirba, ka3 "len- 
kai Lietuvos neprarytų. 

Didžiausią pagelb'ą kovoje su 
lemkų intrigoms duoda tas, kas 
aukauja j Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondą, kuris rūpinasi išga- 
vimu tikros laistės Lietuvai. 

Kitam laikraštyj N e \v York 
Herald (buvo V. Vaitkaus 
traipsnelis apie raikalingumą 

pripažinimo Lietuvos neprigul- 
miinga viešpatija (sausio 19 d.)« 
Kiek anksčiau New Yorko laik- 
raštyj T i m e s (sausio 13 d.} 
buvo straipsnis arti pusės pusla- 
pio didumo apie Lietuvą ir jos 
troškimus — su pusėtinai teisin- 
gu Lietuvos žemlapiu iš dabar- 
tinių ir istoriškų laikų ir su Rvnii 
šos paveikslu "Lietuvos Makyk- 
la". 

Labai geras ir lietuviams nau- 

dingas isiraipsnis, prie kurio pa* 
talpinimo, matomai, prisidėjo p, 
A. Martus. New Yorkietis. 

PARTNERYSTĖS KONTRAK- 
TAS. 

C 1 e v e 1 a n d, O h i o.—Gerb. 
Redakcija:—Aš tariuosi su savo 

pažįstamu drauge užsidėti biznį. 
Ką reikia padaryti, kad apsau- 
gojus savo įdėtus pinigus ir kad 
nesusipratimu paskui neišeitu. 

"Lietuvos' Skaitytojas 
A t s a k y m a,s. Reik padaryti 

ant rašto partnerystės kontraktą 
(Artioles of Parfnership Agree- 
ment) ir jame paduoti visas iš- 

lygas, kuriomis jaidu susidedate 
krūvon bi»tnį daryti. Kreipkitės 
[>as vietinį advokatą. Partnerys- 
tės niekados neužsimoka daryti 
'ant žodžio" — geriausi draugai 
paskui gali susipešti. 

B. K. Balutis. 



Berengiant Seimą. 
Visi jaučiame, kad Lietuvos 

laisvės klausimu 'reik ką nors 

veikti. 
Ką? 
Pirmu pirmiausia lietuviu atsto- 

vams derėjo matyti Prezidentas 
\Yilsonas. { VVilsoną tame atvė- 
jyj lietuviu kreiptasi. Prezidentas 
atsakė esąs perdaug užimtas. Pra- 
šė prisiųsti memorandumą. 

Tojj Pus* milijono Amerika; 
lietuviu neišdirbo sau per penkias- 
dešimts metu *net tiek autoriteto, 
kad S. V. Prezidentas, sverdamas 
Lietuvos likimo klausimą, teiktųsi 

išklausyti pačių lietuviu nuomo- 

nės. 
Memorandumą, žinomą, reik su- 

statyt. 
K'ą trJiaus? 
Nutarta šaukti New Yorkan 

lietuvių seimas, kaip sakoma, jei 
TK'kitatp, tai bent dviejų srioviit. 
Kodėl dviejų, ne trijų? Kodėl ne 

.vi s y lietuvių seimas? Juk, rodos 
tarp musų nėra vieno kurs norė- 

tų, ka<l Lietuvoj viešpatautų iš- 

<lidę lenkų magnatai, arba arro- 

gantiskiejie Prūsų junkeriai? Lie- 
tuvos laisvės išgavime męs priva- 
lome dabar tverti tiik vieną—lie- 
tu v i ii -pa r t? j «-j. Kitos partijos prieš 
mvs: lenkij-partija, vokiečių-paru- 
ja^rupų-partiia, da bene ir žydu 
-partija. Partijų užtenka. 

Pirmosios Rusijos revoliucijos 
metais, 1906, Amerikos lietuviai 
tai|>gi laikė seimą. Tada susi va- 

žiavo visų sriovių atstovai. Da- 
bartinis momentas yra kur-kas 

svarbesnis, nei tada buvo. 
Visur pasaulyj girdimas pat- 

apsisprendimo cbalsis. Skelbiama, 
kad ir Afrikos Kafarai turėsią 
teisę tarties apie savo likimą. Dar 
žmonės Lietuvoje negali balsuoti, 
tai męs išreiškime jų balsą: 

"Visi lietuviai nori ir reikalauja, 
k?.ci Lietuva butų laisva, neprigul- 
ir.inga (bent tokioje neprigultny- 

[1h-- formoj,, kaip Fi.ilandija, 
[Ukraina.) Visi geniai a ir tinka, 
kad vidujinis Lietuvos sutvarky- 
mas butu demokratis, republiko- 
uiškas." 

Tai jau baisiai daug, ant ko 

męs visi tinkame. 

Tą išreiškime abelname seime, 
i'ireškiir.e rezoliucijas musų-mitin- 
fgu"se atskirose Amerikos lictu- 

vių kolionijose,—ir jau bus pat'o- 

j<lytas atspindys lietuviu troškimų 
ir reikalavimų prieš tuos, kurie 
:svetimtaučiams jkalba, buk Lietu- 
voje lietuviu nacionalistų (?) bū- 

relis esąs, bet mažas, neturįs daug 
pasekėjų. 

Reikės referendumo, ir lą pa- 

darykime, jei nekitaip. tai nors 

rinkdami parašus nito pavienių 
(apie ioo.ooo parašų jau yra su- 

rinkta). 
'•'ada į Prezidentą ir į taikos 

tarybas kreipsimės su šiokios-to- 
kiais dokumenfais, o nc tuščiomis 
rankomis, kaip Žakai. 

Tki šiol pas mus nėra organi- 
zacijos, nėra centro ir nėra svs- 

temos. 
Seimas turėtų (pasirūpinti, kad 

sutverus kuorrmčiattsią informacijų 
|biurą. Infornfacijų biuras, bent 
Idabar, taikai tikrai besiartinant, 
[apart kit-ko privalėtų leisti rimtą, 
:ginaiitj ir aiškinant] mūsų reika- 
lus laikrašti, kur.^ gi Įkirtų Ameri- 
koje ir Anglijoje 

Lietuvai, tremtiniams ir belais- 
[viams reikia pagelbos, politikiniam 
i f sietuvos darbui reik lėšų; seimas, 
beabejonės, sutvarkys ir mesliavos 
klausimą. 

Ir laisvės klausime ir abelna- 
me pašalpos klausime yra punktu, 
ant kurių visų sriovių lietuvių 
geros valios ir gerų norų galėtų 
tikti ir derėtų tikti, jei nenor mū- 

sų iŠsilir.osavimo reikalui pakenk- 
ti. Kun. Jonas Žilinskis. 

Revoliucijos Vaizdas Finlandijoj. True translation fi!e<l with the postmaster 
a» Chicago, III., on 6th day of February, 
1918, as reaucsted by the act of Octubcr 6, 
1917. 

BolŠevikizmo dvasia pasiekė ir 

Tinliandijos, kuri nors nuo senai 
buvo pusiau socialistiška, bet vi- 
suomet iki š'.olci mokėdavo išsi- 

laikyti ramiai ir tvardai. Bol- 
ševizmas vienok dabar gręsia nu- 

trenkti Šalj j rlraosą ir naminės 
ikarės bedugnę. 

Chicagos laikraščio Daily 
N e w 3 korespondentas iš Hel- 
singforso, Finltandijos sostinės, 
paduoda sekantį žingeidi] praneši- 
mą šios revoliucijos pradžios. 

"Jau sąvaitė ankščiau negu pra- 

sidėjo socialė revoliucija, Helsig- 
forsar nujautė, kad sukilimas ar- 

tinasi. jrkrbatoje (sausio 26 d.) 
murmėjimas pasidarė garsesniu ir 

suprasta, kad trutrpu laiku "rau- 

donoji bolševiktj gvardija" griebs 
ramius gyventojus už gerklės. Per 
vr=a subatos vakaru ir naktį atei- 
nančios. žinios darėsi vis serioziš- 
kesuės ir IleUingtorso nervišku- 
mas proporcionaliskai kilo aug- 
vštyn. Nedėldienyj išryto auštant 

atvyko iš šiauriu stiprus nauji 
"raudonųjų" būriai. 

Raudonieji užgriebia įstaigas... 
Milicija [finu ginkluoti pilie- 

čiai | tapo pasiųsta prie svarbiau- 

sių viešų namų. Už valandos ar 

dviejų po jų an"'kimo "raudonoji 
gvardija" užgriebė geležinkelio sto- 
ti ir telefono stotj. Jie mėgino už- 

imti ir telegrafo ofisą, bet tas 

jiems nepasisekė delei pasiprieši- 
nimo kareivių, kurie net iki nedėl- 
dienio vakaro bijojosi neklausyti 
Trockio suflarkių prisakymų, ku- 
riais jiems buvo užginta kištis j 
Finliandijos naminius reikalus. 
Btt po to jie perėjo j raudono-; 

gvardijos pusę ir ginkluoti patro- 
liai pradėjo parodas kelti mieste. 

Kursto prie žudymo. 
"R'.'sę bolševikų jūreiviai laikė 

friitingą ant senato pieciaus ir lai- 
ke prakalbų oratoriai su pasiuti- 
mu kurstė finus plėsti ir žudyti 
'balui kaunieruotus." Tuom tar- 

pu raudonoji gvardija išlipdino 
plakatus, kuriuose pranešta, kad 
dabar prasidės kova ant žut-but 
6u buržujais ir tuo pačiu sykiu 
smerkta "bučeriij gvardiją"—taip 
jie pavadino miliciją, kuri bolše- 
vikams y ra priešinga. 

Nežiūrint plakatu nei persergė- 
jimu. evvettojai nesėdėio oaniur- 

se, bet slankiojo gatvėmis. Kiek- 
vienas nerviškai laukė, kas bus to- 

l iaus. Gandas 1?apo paleistas, kad 
senato butas tapo išdinamituatas 
ir kad senatoriai tapo areštuoti. 

Apie pietus aš atsilankiau ofise 
11 u f u d s t a r & b l'a *1 e t (Sosti- 
nės laikraštis)—svarbiausis švedų 
laikraštis Finliandijoj; čia atra- 

šiau, ad kaip šifas, taip i'" kiti 
(laikraščiai tapo užgriebti raudono- 
sios gvardijos; ji taipgi užgriebė 
visus geležinkelius aplink Ilel- 
singforso nuėstą. 

Užveda cenzūrą. 
"IV) to prasidėjo derybos kas- 

link užėmimo kabelio [juryiio] te- 
1-grafinio ofiso ir, kadangi raudo- 
Įnosfos gvardijos lyderiai apskelbė, 
'kad jie leis telegrafuoti svetur tik 
t ii savo-locnas žinias apie šiuos atri' 
sitikimus, tai aš nutariau apleisti 
miestą. Raudonoji gvardija suti- 
ko išleisti iš miesto specialiŠka 
traukinį, kur j paritino Ilerr Ahls- 
trom, Švedijos diplomatiškas at- 
stovas Finli'andijoj. pirma negu 
jie išdinamitavo geležinkelio tiltus. 

"Aš įsėdau trauki n tn ir turėjau 
neužmirštiną kelionę. Traukinys 
susidėjo iš vieno garvežio ir vieno 
pasažierinio vagono; jis vėrė Herr 
Ahlstromą, Ilerr Hirmu, švedu 
konsidį iš Kemi, dar vieną 
konsu'lį ir ponią Janson. Su savim 
męs turėjome svarbius dokumen- 
tus užrubežb reikalų departamen- 
tui. 

"Po daugelio trukdymų, kuriuos 
darė raudonoji gvardija ant ge- 
ležinkelio stoties, kur mums dur- 
tuvus prie krutintis atremta, męs 
pagalios pasiekėm traukinio, kuris 
turėjo apleisti miestą 7-tą valandą. 

"Mums pasiūlyta sargybą iš ke- 
liij "raudonųjų", bet už tai padėka- 
vota; tuomet raudonųjų komatidie- 
riuspran' 

~ 

mums, kad esą jis ne- 

imsiąs i. "avęs atsakomybės už 

mūsų sauį, Herr Ahlstrom 
tuome* aštriai atkreipė jo atoydą 
j tai, kad šisai traukinys yra .diplo- 
matiškas traukinys ir kad jeigu 
bile kam iŠ mus skriauda pasi- 
darytų, tai tas privestų <prie svar- 

biausių pasekmių iš vakarų pusė< 
f t. y. iš Švedijos pusės]. Tuomet 
jisai prižadėjo telegrafuoti j 
visas geležinkelio stotis net iki 

Hapmaki, užtikrindamas saugią 
traukiniui kelionę, o u-ž Hapmaki 
jau esą buržujai tari kontrole. 

Nori užgriebti traukinį 
''Kelionė buvo rami not iki pa- 

siekėm Tojala stotį, iš kur eina 
šak'a iki Abo miesto, čia raudonoji 
gvardija pranešė mums, kad jie 
užgriebsią mušu traukinį. Stoties 
valdininkai šiaip-taip sulaikė bol- 
ševikų kareivius nuo musų trauki- 
nio, bet leklo dviem jų pasiunti- 
niams užlipti ant traukinio ir pa- 
siklausti, kodėl męs važinėjame 
per užgituą dali. Tuom tarpu mi- 
nia jų ,pasekėjų stovėjo i> lauko 

!i." rėkė, grasindama mums. 

"Peržiurėjus tnusų popieras 
mums leista važiuoti 1 -liaus ir 
viskas ėjo gerai, kol atvykom i 
llapmaki, kur raudonoji gvardi- 
ja susisiekia su baltaja "buržu- 

jų" gvardija. Konsulas Hirmu 
prikėlė mane ir pranešė, kad tiltas 
už kelių verstų, už šitos stoties 
tapo išrdirtamituotas šj rytą. Nu- 
tiesta per jį balkius ir lentas, ku- 
riomis męs perėjome kiton pusėn 
pėksti. 

"Anoj jpusej męs įsėdome kitan 
traukiniu, kuri lydėjo priešakyj 
tuščias garvežis bandantis kelią. 
Cia m'ęs sužinojome, kad finų 

p/aldžios milicija rengiasi eiti j 
•pietus, idant atimti nuo raudonųjų 
bolševikų geležinkeli. Ant Se'ina- 
joki stoties buvo apie 1.000 šitų 
milicijos kareivių, daugiausia Uot- 
ni^os pakraščio kaimiečių. Vyrai 
buvo nuo 16-os iki 60 metų am- 
žiaus. Daugclyj atsitikimų tė\'as 
su suniun stovėjo grėta, 

"Jų vyriausis vadas, geti. Man- 
<ncrheii:i.pasakė man. kad nutarta 

išvyti rusus iš finų šalies ir kad 
tpo to tvarką sugrąžinti bus suly- 
ginamai lengva. 

"Mūšiai prasidėjo Botnijos pa- 
kraštyj pereito nedėldienio naktį, 
ir užgriebta rusų vyriausia kva- 
..era Vazos mieste. Finų milici- 
ja po smarkaus mūšio iššlavė ru- 

su> iš Jakobštadto, Nvkaleby, Si- 
najoki, Lappa, Kaukavo ir \ aza. 

Vazos mieste 3,000 rusų taix> nu- 

ginkluota, o keletas tūkstančių ru- 

sų tapo paimta ^nelaisvėn kitose 
vietose; 1.000 šautuvų užgriebta ir 
laug kulkasvaidžių, motorciklių, 
kanolių ir arklių. 

Sako, išvalys '^kirminą". 

"Gen Mannerheim pranešė, kad 
netrukus jis turės apvalęs visą 
rytinį liotnijos įlankos pakraštį; 
po to jis plianuoja traukti į pietus, 
linkui Abo ir šalies sostinės llel- 

singfors. Pats generolas, kaip ir jo 
[kareiviai, buvo paprastuose pilietiš- 
kuose rubuose, bet dvasia tarp 
šitos milicijos buvo puiki ir gen. 
Manner\eim karštai užreiškė, k'ad 
jie netrukus "išvalys šituos kirmi- 
nus" [bolševikišką raudoną gvar- 
diją]. 

Toli aus korespondentas pasako- 
įja, kaip tolesnėj kelionėj pasitaikė 
kad vieną stotį, vardu Gommal- 
karleby, laikė užėmę bolševikai ir 
kad mmcija rengėsi juos iš ten 

iššluoti. Ten laukta mūšio t'arp 
abiejų pusių bile valandą ir buvo 
pavojus, kad galima pakliūti tarp 
dviejų ugnių, bet diplomatiškas 
traukinys nutarė rizikuoti. 

Raudonieji traukinį vėl, žinoma, 
sulaikė ir tik ačiu laimikiui, kad 
tarp jų buta jauno aficiero, kuris 
galų galė įtikrino raudoną gvar- 
diją, mus paleista toliaus. 

"Kuomet męs pasiekėm sekan- 
čios Kanos stoties—pasakoja to- 

liaus korespondent.—atėjo telefonu 
žinia* kad milicija jau atvyko į 
Gammolkarleby ir kad mušis jau 
prasidėjo. Vėliaus aš sužinojau, 
kad tas mušis buvo ilgas ir žiau- 
rus: jis tęsėsi visą panedėlio naktį 
h net iki utarninko vakaro, kuo- 
met milicist'ai pilniausiai sumušė 
raudonuosius." 

Kaip išrodo iš dabartinių žinių, 
tai buržujai, arba vidurinė mieste- 
J.'nų, taipgi augštesnė ir kaimiečių 
kliasa nemčano pasiduoti tokiam 
pat likimui, kokis įvyko Rusijoj. 
Jie kontroliuoja visą šiaur-vakarinę 
dalį Finliandijos, kur senos finų 
vaklžios atstovai ir aficierai su 

gerai išlavinta milicija renka savo 

j cgas ir rengiasi išstumti nekon- 
ti oliuojamą ir palaidžią plėšikų 
minią pietuose. 

Darbas gal bus nelengvas ypa- 
ingai apielinkėse 1 Ielsingforso, nes 

šios apielinkės yra arti Petrogrado 
i: Trockis gali prisiųsti bolševikų 
kariumenę pagellK^i šitiems rau- 

doniems maruderams. 
Daugelis tiltų ant s\"arbiausios 

l'fnliandijos geležinkelio linijos 
•ra išdinanikuoita ir tokiu budu 

susinėsimas tarp Rusijos ir Vaka- 
inės Europos bus pertrauktas gai 

net iki karės pabaigos, 

Vokietija išauksto su- 

rengė Lusitanijos 
Nuskandinimą. 

Ncw York, sausio 31 d.— Bėr- 
imo valdžia su .šaltu krauju ren- 

gėsi nuskandini! tftdelj laivą Lu- 
itaniją, su kuriuo žuvo daugiaus 

negu 1700 raifthj 'žmonių, jų tarpe 
daugelis moterių ii vafku ir su 

vifšutn 100 Amerikos piliečių. 
Dabar tas išėjo aikštėn, kuomet 
ž.urn'alas \Vorld's \Vork paskelbė 
pirmu sykiu kodo, t. y. cifro- 
t ą telegramą, anais laikais I»erli- 
110 valdžios išaustą Amerikon. 

Straipsnis, kuris išaiškina šitą 
kodą. arba cifruota (pasiauta) 
telegramą, yra parašytas Jono R. 
Ratham, redaktoriaus laikraščio 
P r o v i d e n c e Jo u r n a 1. ku- 
ris sugavo ir paskelbė daugelį vo- 

kiškų slaptų plianų su pagelba 
,dviejų didelių bevielinio telegrafo 
stočių, kurias šis laikraštis užlai- 
ko. 

Štai tas .telegramas: 
"Nuo Berlino u£rubežio ofiso 

Botachaft'ui, Washingtone. 
644 (44-W) Welt ninteen fifteon 

Warue 175 29 1 stop 175 1 2 stop 
durch G62 2 4 slop to 19 7 18 
stop LIX 11 3 4 5 6". 

Minėto cifruoto telegramo ilgai 
•negalėjo niekas išversti, nes ne- 

!galėta surasti jam "rakto", t. y. 
i taisyklių, kurios paaiškintų, ką to> 

.citros, arba skaitlinės telegrame 
j reiškia. Pagalios surasta, kad tas 

i''rakfj>" išaiškinimui i viršminėto 
telegrajno randasi kalendoriuje, 
kuri išleido New Yorko laikraš- 
tis The VVorld 1915-ais me- 

! tais. 
\'okiškas žodis "\Yelt" lietuviš- 

kai reiškia ''pasaulis", o angliš- 
kai "The \Vorld"; "nineteen fif- 
teen" reiškia "devyniolika penkio- 
liktais [metais]. Suprask: jieškok 
'rakto" Wor ldo kalendoriuje, 
išleistame 19115 metais. 

Pirma telegramo skaitliniu gru- 
pė 175 29 1 nurodo į minėtą ka- 
lendoriaus puslapį 175-tą, eilutę 
29-tą ir žodj i-mą. Atidengus tą 
kalendorių 1915 metų, pasirodė, 
kad ant 175-to puslapio 29-toj 
eilutėj pirmas žodis yra "Lusita- 
nija." 

Antrti grupe skaitlinių 175 1 2, 
reiškia minėto kalendoriaus pusla- 
pi eilutę pirmą, žodį ant- 
rą. Kalendorius viršminėtoj vietoj 
parodo žodį " pasai ierius". 

Seganti telegramo skaitlinių gru- 
!-pė yra 622 2 4: VVorldo kalen- 
! dori aus 622-as puslapis, antra ei- 
lutė, ketvirtas žodis yra "presą". 

Sekanti skaitlinių grupė yra 19 
,7 18; "VVorldo kalendoriuje 
ant 19-to puslapio septintoj 
[eilutėj, aštuonioliktas žodis y iv. 

j 'ne". 
Sekanti telegramos skaitlinių 

jrupė yra LIX 11345 6. Skait- 
inė LIX yra numeris Wor l d o 

alendoriaus apgarsinimų puslapio; 
1 parodo vienuoliktą jame eilutę: 

? 4 5 ir 6 parodo žodžius toj eilu- 
ėj, kurie skamba kalendoriuje se- 

ranči'ai "keliauti skersai Atlan- 
tką." 

Vokiškas žodis "\varne" reiškia 
'persengėk"; žodis "ditrch" reiš- 
kia "per"; žodžiai "stop" po skait- 
linių reiškia "sustok" perskaitęs 
žodį, nurodytą skaitlinėmis. 

Dabar viršminėtas šifruotas te- 

legramas, išvertus jį pagal suras- 

to "rakto," skambės sekančiai: 
"Persergėk Lusitanijos pasa- 

žierius per presą [t. y. laikraščius] 
nekeliauti per Atlantiką". 

Mr. Rathom savo straipsnyje, 
kuris plačiai paaiškiną, kokiais bu- 
dais jis sugatk.ydavo vokiškų 
agenlii ipaslaiptus plianus, praneša, 
kad viršminėtas bevielinis telegra- 
mas buvo išsiųstas iš Nauen, Vo- 

kietijoj, j Amerikos bevielinę stoti 

Sayville, 2-ra valandą nakčia ba- 
landžio 29 d. 1915 m. ir ją paga- 
vo Providcnce Journal0 
bcvielinio telegrafo operatorius. 

Visokį, vienok mėginimai šitą 
telegramą iškoduoti, arba i š- 

c^fruoti, t. y. išversti jį su- 

prautamon kalbon, buvo nepasek- 
mingi. Pagalios vienas iš P r o 

v i d e 11c e Journal sfandarbi-' 
ninku atsiminė, kad tos pačios die- 
nos ryte Vokiškos ambasados 
urėdninkas Washingtone, princas 
Ilatzfeldt, laibai jieškojo knygy- 
nuose W o r 1 d'o kalendoriaus už 

1915 metus. 
Pinmi telegiamo žodžiai "\Yelt 

(kas angliškai ireiškia YVoirld), 
1915" suteikė nurodomą, kur rei- 
kai jieškoti "rakto". 

Po dviejų dienų vokiška amba- 
sada kaip sykis ir patalpino New 

Yorko laikraščiuose apgarsinimą., 
kad esą yra pavojinga keliauti 
skersai Atiantiką. Savaitė vėliaus, 
gegužio 7 d. 1915 m., vokiškas 
?r.bmarinas nuskandino Lusitaniją. 

Vokiškas ambasadorius \Yasb-- 
ir.gtone tuoj aus po nuskandini- 
mo laivo paskelbė, kad jis įdėjo 
minėtą persergėjimo apgarsinimą j 
New Vorko laikraščius pats nuo 

savęs, niekeno neliepiamas, ir kad 
tas apgarsinimas visai neturėjęs 
omenyj Lusitanijos. 

Apgarsinimas, "teisybė, nebuvo 
minėjęs jokių laivų vardo, but 
viršminėtas cifruotas telegramas 
parodo, kad ambasadorius sauli- 
niai Į>er akis tuomet melavo ir 
kad Berlinas iškalno buvo suplia- 
navęs tą nekaltų žmonių žudynę. 

Oficiaiis Pranešimas. 
A. L. T. Sandaros Centro Val- 

dybos, kuris turi buti perskai- 
tytas ir apsvarstytas A. L. 

T. S. kuopos susirinkime 

Sunkus yra Lietuvių Tautos 
takas, kuriuomi šią-clien jai pri- 
sieina eiti prie gyvybės. Ji vos 

pražydo savo kultai ros pavasary- 
je, ir beširdis likimas pakirto jos 
lūkestį ir įstūmė į nelaimių it" 
kančių bangas — aptraukė Lie- 
tuvos 'padangę bevilčio likimo ni- 

kais. Šiądieninis Lietuvių Tau- 
tos padėjvnas — tai kova už gy- 
vybės išlaikymą. Tokiame kritiš- 
kame momente, suprantama, vi- 
si lietuviai turėtų skubėti gelbėti 
sa\o tautą nuo amžinos pražū- 
ties. Bet dėja, pas mus yra vi- 
sai priešingai. Viena musų srio- 
vė. apkvaitusi revolit'icijinio pro- 
letariato laimėjimais, ne>irupina 
savo tautos likimu ir tra'ttkia kuo- 
toliausiai į kairę visai atsitolin- 
dami nuo tikrųjų tautos idealų. 
O kita sriovė, beplatmdama ti- 
kybinę neapykantą, sėja vaidus 

tarpe Lietuvos sunų ir dukterų ir 
tuomi kliudo rūpintis tautos li-1 
kimu. Kaip pirmieji, taip ir an- 

trieji, pasistatę pirmon vieton 
antraeilius klausimus, pačius svar- 

biausius — savo tautos gyvybės 
klausimus — užkiša antro n vie- 
ton. 

Šituo visųsvarbiausiu klausimu 
— Lietuvių Tautos likimu, dau- 

giausiai rūpinasi vidurinė sriovė 
—taiuliečiai-demokratai. Bet męs 
tautiečiai-demokratai, iki past'aru- 
jų laikų buvę (neorganizuoti ir 

šiądien dar neturėdami tvirtos 
srovinės organizacijos, negalime 
tinkamai aprūpinti savo tautos bū- 

tinųjų reikalų. Todėl mums rei- 

kia griebtis iš visų pajiegų tvir- 
tinti savo sriovinę politišką or- 

ganizaciją, kuria yra Amerikos 

Lietuvių Tautinė Sandara. Kiek- 
vienas sandarietis tegul pasistato 
sau pirmiausiu tikslu: sutvirtin- 
ti Sandarą ant tiek, kad ji Ame- 
rikos lietuvių gyvenime loštų 
svarbiausią vadovaujančią rolę, 
o tuomet ir mtusų tėvynės reika- 
lai bus aprūpinti kuogeriausiai, 
nes Sandaros pamatiniais idealais 
vra rūpintis savo tėvynės ir sa- 

vo tautiečių gerove. 
Tačiaius, n orini t darbuotis San- 

daros gerovei, reikia turėti 'prie- 
monės, kurios duotų galimybę 
paskleisti prakilniausius Sanda- 
ros tikslus musų visuomenėje 
Viena iš svarbiausiu tokių prie-: 
mantų, yra js te ilgimas nuosavo 

organo. Nuo senai permatoma, 
kad nuosavas organas įneštų dau- 

giau gyvumo musų organizacijom, 
nes, turint vieną pastovų centrą, 

lengviau lavinti savo narius poli- 
tikos klausimuose ir prieinamiau 
auklėti musų sriovės discipliną. 
Kuomet direktyva išeina iš vie- 

nos vietos,, o ne iš kelių, tuomet 

lengviau surengti prakalbų marš- 
rutus, vesti agitaciją iu>ž kuopų 
rengiamas prakalbas, paskaitas, 
diskusijas, teatrus, piknikus, ba- 
lius ir tt., kur ir susidaro pui- 
kiausia proga platinti organizaci- 
jos spaiisdinius ir skleisti' musų 
sriovės idealus. Žodžiu,— daug 
lengviau sužadinti judėjimą, nes, 
turint nuosavų organą, jame galė- 
tų atsispindėti kaip veidrodyje 
musų organizacijos idealai ir mu- 

sų (politiškai kultūriški darbai. 

Praėjusis A. L. T. Sandaros 

seimas, remdamasis tokiomis min- 

timis, pripažino būtinai reikalin- 

ga įsigyti nuosavų orgfaną ir iš- 
rinko organo pirkimo komisiją, 
kuriai pavedė, kartu su Centro 

Valdyba, rūpintis nuosavo or- 

gano įsigijimu. Pasiteiravus, ko- 
misija surado vieną vidurinės 
sriovės laikraščių, kuris galima 
lengvai įsigyti Sandaros nuosa- 

vybėn, jeigu tik sandariečiai to 
panorės. (Kol kas laikraščio var- 

das nėra garsinamas). Tuo tiks- 
lu buvo sušauktas sausio 20 d., 
š. m. Centro Valdybos ir organo 
pirkimo komisijos suvažiavimas, 
kuriame buvo plačiai apkalbėta 
šis klausimas ir nutarta leisti 
visuotinam narių nubalsavimui. 
Jei nariai nubalsuos, kad nuosa- 

vas organas yra reikalingas ir 
sutiks mokėti po 25c. mėnesinių 
duoklių, už kurias gaus veltui 
Sandaros leid/iaiuą laikraštį, ir 
jeigu parems aukomis laikraščio 
pirkimo fondą, tad greitu laiku 
Sandara turės nuosavą organą. 

Taigi kuopų viršininkai, gavę 
šį pranešimą ir balsavimo blan- 
kas. turi sukviesti kuoskaitlin- 
giausius Sandaros kuopų susirin- 
kimus ir, apsvarstę, nubalsuoti 
organo pirkimo klausimą. Bal- 
savimas turi bu ti atliktas iki 
1 dienai kt.vo, Š. m. l'rie progos, 
kuopų susirinkimai malones ap- 
svarstyti, kokiu budu butų gali- 
ma ant pradžių surinkti kiek pi- 
nigų, kurių reikia perkant laik- 
raštį. L»e abejonės be aukų neap- 
sieisime, (todėl butų geny kad 
kiekvienos kuopos nariai pasi- 
stengtų sužinoti, kiek jų mieste 
rasis tokių prakilnių tautiečių, 
kurie sutiks paaukauti kiek nors 

į organo įpirkimo fond;}. ir, grą- 
žindami Centran balsav'mo blan- 

ką, kartu, kad galėtų pranešti, 
kiek jie galės surinkti pinigų 
tarpe savo narių šitam būtinam 
musų sriovės reikalui. 

Balsavimo blanko j yra pažy- 
mėta dit klausimai, toclėl jie rei- 
kia skyrium ir nubalsuoti. Prie 
antro klausimo reikalingas paai- 
škinimas. Kadangi tenai leidžia- 
ma šeimynos nariams imti ir ki- 
tus laikraščius, todėl nuo jų rei- 

kalaujama užmokėti visas mokes- 
tis iškalno nors už pusę metu, 
mes Centro Vadyba, užsakydama 
tokiam nariui pašalini laikrašti, 
turės užmokėti prenumeratų nors 

už pusę metu, tokiu budu reikia 
turėti ir nario mėnesines mokes- 

tis, nors už tiek pat laiko, už- 

mokėtas. Kitaip — butų didelis 
nuostolis organizacijai, nes 'na- 

rys, užsimokėjęs už vieną mėnesį, 
daugiau gali nemokėti, o jam laik- 
raštis butu užsakytai aut pusės 
metų. 

Taigi gerbiami sandariečiai 
svarstykite rimtai šitą svarbu 
nuosavo organo įsigijimo klausi- 

mą ir spręskite s»ulyg savo ge- 
riausių persitikrinimų. Tarkime 
galutiną savo žodį ir tą ištartą 
žodi paremkime energišku darbu, 
o trumpam laike mums bus lem- 

ta užimti priderančią vietą vie- 
šame gyvenime. Tuomet mūsų 

skaistieji idealai prašvis Lietuivos 

'padangėje ir išsklaidys bevilčio 
likimo rukus nuo' musų tėvynės 
veido. 

Pasiliekam su augšta pagarba— 
A. L. T. Sandaros Centro Val- 

dybos Vardu— 

S. E. Vitaitis, Prezidentas, 
R. Adžgauskas, Stisln. Sekr. 

MOTERIŲ IR KŪDIKIŲ 
GLOBA. 

Kūdikių biuras, susitveręs prie 
Suv. Yalst. Darbo Departamento, 
pakelibė savo Karės Meto Pro- 
grame apie veikimą, apimantį visą 
šfalį, kad labiau apruoinus r-oteris 
ir kudikius karės metų. Tatai 
buvo paskelbta penktame metinia- 
me biuro raiporte, išduotame Kon- 
giesui. Dabar kuomet kariauja- 
m? šalis privalo žiūrėti, idant 

auganti kūdikiai išaugtų tvirti ir 
standus kunu ir budu, nes busi- 
mas tautos stiprumas gali išaug- 
ti tik iš josios vaikų. Žemaiu 

trumpai išdėstoma priezfastįs rei- 
kalingumo kalbamo programo ir 

jojo vykdinimo. 
Kūdikiams ir motinoms reika- 

lingas užtarimas' Suvienytos Val- 

stijos pradeda matyti, kad m>ažų 
kūdikių mirtingumas gali buti su- 

laikytas tiHai apsaugojimu moti- 
nų. "Paskutiniais metais 15,000 
motinų mirė del priežasčių, suriš- 

tų su gimdimu, ir 300,000 kūdi- 

kių mirė būdami Jaunesniais, kaip 
5 metų amžiaus. Daugelis tų gy- 
vasčių galima buvo išgelbėti.' 
Kariaujančiose šalv<~ oirmals ka- 

rės metais motinos ir kūdikiai ta- 
po užmirštfa, •koliai valdžios pa- 
matė, kad netik ėmė mažėti giiu- 
diinų skaitlius, bet kad ir mirtin- 
gumas kudikiij labai pasididino. 
Tuomet valdžios suskato rup i il- 
ties ir ačių energiškai reergani- 
zavij'ai įvairių įstaigų, besirupi- 
nančių motinų ir kūdikių gerove, 
į rengė tik vienų metų bėgiu paro- 
dyti sumažėjimą kūdikių mirtin- 
gumo net pačiu vidurmečiu. Yai- 
kų binras pasakoja mums, kad 
mūsų šalyje motinos ir kūdikiai 
kenčia ir miršta, nes negauna už- 
tektinos globos ir daktariškos pa- 
gelbos. Visuomeniškoji globa 
reiškia pagelbą motinai pačiai pri- 
žiurti ir aprūpinti kudikius dakta* 
riška pagelba namie. 

Kūdikiai, o taipgi vyresnieji 
vaikei reikalauja motiniškos glo- 
bos ir tinkamų gyveninio sąlygų 
namuose. Kad padarius tatai ga- 
limu, tėvas privalo gauti algą už- 

tektiną žmoniškam pragiveivmui. 
Jeigu motina priversta yra palik- 
ti mažus vaikučius ir eiti dar- 
1/an, kad padidinus šeimynos už- 

laikymui reikalingas įplaukas, vai- 
kai jau kenčia. Vaikų Biuro pa- 
da rytieji tyrinėjimai rodo, kad kū- 
dikiai tų motinų, kurios eina dirb- 
ti, miršta dvigubai didesniame 
jskaitliuje, negu kūdikiai tų nv> 

tinu, kuriomis nereikia uždarbiau- 
ti. Bendras tyrinėjimas 13,000 
kūdikių, padarytas aštuoniuose 
Amerikos miestuose, parodė, kad 
šeimynose, kur tėvas uždirbdavo 
maifau negu $500 metuose, vie- 
nas kūdikis mirdavo iš šešių. Ten 
gi,kur tėvas uždirbdavo $1050 ar 

daugiau, mirdavo vienas kūdikis 
tiktai iš šešiolikos. Tatai parodo, 
jog gaivumui šeimyninio gyveni- 
mo reikalinga atsakanti alga. 

Dabar tapo išleistas naujas fe- 
deralis įstatymas suteikiąs kūdi- 
kiams ir pačioms Suv. Valst. ka- 
reivių dalį algų. kuri'as jie ima. 

Tasai įstatymas padarys paken- 
čiamu namini jų šeimynų gyveni- 
mą ir suteiks motinoms galimybę 
ritpinties ir išauklėti ir suteiks 
šios tautos vaikams tiknj globą, 
kuri yra ji»r<s reikalinga. Žinia, 
specialę pašalpą nepaprastiems 
reikalams ir motinų pensijoms bus 
reikalinga sudaryti iš viešų ir 
privatinių fondų, idant skurdas 
neverstų1 motinų palikti vaikus ir 

nevytų jųjų darban. 
Visi įstatymai liečiantįs vaikų 

darbą privalo buti stropiai pildo- 
mi ir vaikai privalo lankyti mo' 

\kyklq pilnų laikų. Kuomet Euro- 
pos šalįs stojo karėti, daugelyje 
dirbtiniu ir fabriku vyrų vietoje 
stojo darban vaikai. Ligos ir pra- 
sižengimai pasirodė pasekmėje. 
Amerika turi išvengti tos klaidos. 
Delei labo tautos vaikų kaip ly- 
gei del darbo produktiviškuino, 
vaikų darbas turi buti uždraustas. 
Normalės darbo sąlygos turi buti 
palaikomos nežiūrint karės spau 
dimo. 

Vaikai ir jaunuomene privalo 
turėti tinkamu atsilsį. Karės me- 

tu reikalingos yra visos faikos pa- 
lai kinio priemonės, tokios kaip 
kad parkai, žaismės, padoraus jra- 
silinJcsminirno vietos ir kliubai. 
Kuomet vaikų naminiai, mokyk- 
lų arba pasilinksminimų reikalin- 
gumai užmirštama, tuomet seka 
vis platyn augantis skaitlius jaunų 
prasikaltėlių, atgabenimų j teis- 
mus už prasižengimus, kuriems 
protinga visuomenė turėtų užbėg- 
ti už akių. 

Tokis. paliečiantis visą šalį pro- 
gramas kaip kati tas, kurį pa- 
skelbė Kūdikių Biuras, yra ne- 

paprastai svarbus lodei, kad mo- 

tinos ir kudiikfrai yra brangieji 
mūsų <le«i»okratijos pamato akme- 

nįs ir reikalauja iš tautos globom. 
Išleido Komitetas Besirūpinąs 

Reikalais Ateivių Moterių, Už- 

imtų Pramonėje. 

coal 
To the Miner 

dig it 

To the Producer 
clean it—distribute it 

equitably 

To the Railroads 
Specd it 

To the Consumer 
Save it 



CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. 

Aukos iš Vhilcdelphia, Pa. 
$M/> (Viniai paskelbta "Tėvy- 
nei ) « 

Ct\ukos i>. Nevv firitain, Conn. 
Jfuo SLA. 34-tos kp. $10.00 N'no 
rAf»š vietos pašelpinės Draugijos, 
$rč.oo. Mėnesinės aukos; $19.25 
Aukavo .šios ypalos: J. Skritavls- 

.kas $2.00. Po $1.00: M. Dau- 
r.is, J. Mikalauskas, l'. Pilkio- 
nis, K. Petrauskas, 'M. Gilia- 
vičia, J. Aržuclaiti.s V. /.imi- 
tavičia, A. Mikalauskas, M. Tur- 
skis, /. Maksimavicia, A. Ar- 
žuolaitis, K Giedraitis. Po 50c.: 
J. Klimas, L. Ramanauskas, X. 
Mkkiavi-eia, J. Pasvenskas, V. 
Budrikas, J. Petkevičia, M. I'■ci- 
rkonas, J. Raj^ialis, \ (liliavičia, 
P. K rupi uskas. K. Daiiusevičia. 
25c. Viso: $39.25. 

Aukas iš Amstcrtlam, X. V. 
Surinktos per vestuves A. (iliau- 
«!elio ir M.' Aniukštfiukės. Au- 
kavo šios ypatos, po oo: E'.' 
Sargialis, A. Gliaiulialis, D. Jur- 
kūnas. Po $t.oo: S. Raila, S. 
Saeiukė, L. Barkievičiukė, P. 
Tamonis, T. Jazapavieius, J. 
Jurkunas. Po 50c.: M. Jurku- 

"r.as. J. Uneuris. Y. Hruzgulis 
25c. ir P. Šidlauskienė 15c. V^i- 
So $f.V50. 

•Aukos i-- \Vatcrbury, Conn. 
per krikštynas J. ir O. Rimkti, 
5*5.00. Aukavo po $1.00: V. Viak- 
tari>;, J. Poznikas, T. Ramauaus- 
kietiė. Po 50c.; M. Kleizienė. 
A. Grigas, O. (iieg/.ienė, J. Za- 
lanaka>, K. Šimonis. 

Men. Auka — B. Aukšamio 
už 2 men. po $1.00. Viso $3.00. 

Aukos iš Morcester, Mass. 
Surinktos per F. Zeimj. $6.00. 1 

Aukos iš Baltimore, Md. Su-1 
rnktos per prakaloas T. Naru- 
ševičiaus ir kun. J. Žilinsko, 
$'39.15. Iš šios sumos paskir- 
ta Xepr.. Fondui $77.07. Auka- 
vo šios ypatos po $5.oo; P. La- 
zauskas, J. Čėsna, A. Galinaus- 
kas ir J. Hajoriunas. Po $2.00: 
J. Milinaitė. J. Majoras ir A. 
Kilkis l'o Sr.oo.: J. Alyta, J. i 
Ko1v!is, A. Miliauskas, J. Ka- 
minskas. J. Julius, K. Anskaltis, 
J. Skrickus, A. Stanionis, J. Krei- 
vėnas J. iSkorka, P. LašČikauskas, 
T. Žernauskas, M. Kurilaitis, J. 
Petrulioiiis. K. P» u ragas, J. Me- 
delis, J. Balramajunas, A. Na- 
ravas, K. Kaliutė, M. Kenskai- 
tienė, K. Vcnskailis, T. Mika, 

A. Šidalauskas, J. Juraitis, J. 
Bartaši-us, J. Deltuva, J. Urbic- 
tis, I'". Draginienė, J. .Mikuckis, 
M. M i kutls i eiu\ J. Dapkumis, J. 
I'liavičius, K. Ijladutis, J. l'r- 
bona, J. Gaukim, 'l. MilinJaus- 
kas. I». Stuikis, J. Lietuvninkas, 
J. Palovis, J. Stočkus, A. \ ensku- 
vifiiiutė, J. Kežis, A. Klc\ ičkin- 
tr, K. Sarvila, M. Aleksandravi- 
čius, K. Pečiukaitis, P. Adoma- 
vičius, J. 2alnieraitis, Mns'vi- 

įlienė, J. Saurasaitis, A. Balsis, 
J. Maiusr\ičius, T. Martišius, J. 
Kalvaitis. K. Mikolaitis, \\ Vaš- 

kevičius, A. Dakutis, A. Biebs. 
P. \domaitis, V. Matonis, J. l»a- 
gu/.a, J. Bajoriunas. J. Jnrušiu- 
nas, T. Tumaitis, M. Kilike* v i 
čii;s, 1\. Sliburis, M. Karalius. 
M. Šiinkiaviėia, O. Petruliouienė. 

Bradunienė, M. Žvingil. 10, 

J. N'aruievičienė. K. Pečkis, \ 

Cliestiavičiu.<-\ M. Mikuta, J. A. 
Neikus, J. Gensevičius, J. Maeia- 
vioius, .J J. Vaškevičius, F. Dut- 
kiavičius, J. Levauaačius, V. 
Mačis. M. Rinkiavičienė, M. Pe- 
'rulionis. A. Čėsnictu*, A. Rau- 
linaitienė, F. Ginkus, K. Brokas, 
A. Janušis, fj;. Xorėžius, N. Vai- 
švila, J. Gatvinskienė, F. Šim- 
kevičius, O. Kreivėniene, K. Šal- 
kauskas, J. Fuokorius, J. N'ava- 
grockis, Y. Krikščiūnas, J. Jan- 
čis, \. Laukaitis, V. Montvila, 
J. l.Ttašius, J. Tvaranas, J. Bau- 
l»lis, J. Kvedera, \ Pledas, A. 
Jankūnai, L. Čepurna, V. 2er- 
jdeckas, A. Rasimas, }. Liukpet- 
[ ris, J. Trainis, V. Jurgaitis, S. 
Meškis, ir fg Naruševičius. 

Viso W>«> nuo Sausio i iki 
25-ai $i37-')9 

Už Lietuvos Laisve. 
c 

štai ir <lar keletas smarkių ko- 
votoju už Lietuvos laisvę: 

V. Giulzinas, "Lietuvos" skai- 
tytojas i> MUldleburg, Conn., ra- 
šo: 

"Prabočykite, kad silsivėlmail 
su Kalėdų dovana, bet turiu vil- 
ti, kad dar ir dabar nebus vėlai 
su dovanomis dėlei Lietuvos lais- 
vės išgavimo. Duodame, kiek iš- 
galime : 

Yikta Gudzinas, Viktoras Jo- 
cius ir Juozas Grinius — visi 
po $2:00 — išviso $6.00. 

Su pagarba, V. Gudzinas. 

''Siunčiu Jums $6.00 — du do- 
iariu prenumeratos už "Lietuvą", 

to keturis doliarius aukos isgavi- 
įinui Lietuvos laisvės. 

Drūtmedžio Draugas. 
* * 

j Iš Vakarinių valstijų, iš llo.m 

iCani-p, Priest Kiver, Idalio val- 
Įstijos, t". J. Piučis dešimtinę, kai 

paranką, Lietuvos laisvei aščin- 
jčiaus prisiuntė. 

* * 

i Šią sąvaitę sekančios aukos atč 

jo "Lietuvos"' Rcdakcijon išga- 
vimui laisvės Lietuvai: 

į Yikta (itulzinas, Middle- 
į būry, Conn $2.00 
i\ "iktora.s Jocius Middlebury 
Į Conn 2.00 

Juozas (irinius, Middkbiiry. 
į Con-n 2.00 

Drūtmedžio Draugas 4-oo 

[C. J. Bučis, Priest Hiver, 
j Ida 10.00 

Juoz Jakimavičius, Phila., 
! Pa 1.00 

Kotryna Ordienė 1.00 

Viso per savaitę $22.00 
Pirmiaus paskelbta .. $2055.00 

Viso labo .. $2077.00 

KIBIRKŠTIS 
Trockis pratiesė, kad jeigu nc- 

Jgalima bus padaryti "demokratiš- 
'kos" taikos, tai jie. bolševikai, 
vokiečiams atiduos ir Petrogra- 
dą. 

Tai butų, po teisybei, kaize- 
riui didžiausia bausmė. 

* * 

Kaizeris duoda visiems "apsi- 
spręsti" — tik ne vokiečiams. 
Trockis tkioda visiems "apsispęs- 
ti" — tik ne rusams. 

Šalem-moieikem! 
* * 

Šiądien tikru darbininku yra tik 
tas, kas dirba už Lietuvos laisve. 

: . . 

Visų tautų socialistai pranešė 
savo Intcrnacijonalui, ko jų tau- 
t, s nori Kodėl lietuvių socia- 
listai nieko Nepraneša jam apie 
Lietuvių reikallavimus — klausia 

i Ičas. 
Gal todėl, kad jie sarmatijav 

į net ir savo draugams pasirodyti, 
j( / jie Lietuvai laisves nionori. 
o gekV/ia but tik "kompininkais" 
pas bolševikus. 

T«l. YAR09 1532 

Dr. J. KŪLIS 
^'•tuvto Cydytojas ir Chirurgą* 
8259 So. Halstcd 8t, Chlcago, l'L 

Cydo visokias ligas moterių, vaiki) 
t vyrų. SpecialiJkal gydo limranOlas, 
^Įsisenėjusias Ir paslapUngaa vyru 
iigu 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Kalsteū St. 
I'iasideda 7 valandai kas vakaro. 

Subatoroi ir nedėliomi 2 vai. po pirt*. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Či« prirokuojimt ir kares mokesty 
Tai yra puikiausia vieta 
praleidimui liueso laiko 

DR. O. C. MEINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kiiap. 31Jr So. HalstedSL 
Č Byfa* nas »irš Aptiekai). CHICI8(T 

I HONR YARDt 2721 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St., Chkap 

Iškilmingas Metinis Balius 
Ant West Sidčs Su Invairiausiu Programų 

PARENGTAS 

„Draugijos Lietuvos Ūkininkas,, 
NEDELIOJE, VASAR10-FEBRUARY 10, 1918 

M. M ELDAŽIO SVET. 2242 W. 23-rd P L. 
Statoma scenoje vieno veiksmo komedija " 

"ŽYDAS STATINEJE" 
STEPUKO ATSILANKYMAS SU ENCIPACIJOMS 

Ir toliaus tęsis ivairių dainų ir Deklomacijų. Durjs atsida- rjs 6:00 Vai. Vak. Programas prasidės 7-ta Vai. Vak. įžanga ypatai 25c., 35c., 50c. 
Gerbiantieji ir gerbi.imosios: šiuomi kviečiame be skirtu- 

mo ant mūsų links maus Vakaro atsilankyti jaunus, senus di- džius, mažus, o musų Vakaras bus vienas iš linksmiausių, buvusiu Westsidėje, kur galėsite rasti juokų _iki ausų. Taipgi bus pirmos kliasos muzikė po vadovystę J. Beržinskio, kuri grieš jvairiausius šokius ir šokių mėgėjai galės prisišokti auo kojų iki galvos. Kviečia visus atsilankyti. RENGĖJAI 

Uolsevikai, kaip matyt, apsi- 
ima su visu pasauliu kariauti, tik 
ne su vokiečiai?. 

i" * 

!», T \ isuotinas Seimas parodys, ar 
po pusketvirtų metų mokslo mū- 
sų politikai išmoko bent politišką 
ABC. 

* * 
.j; 

Pirm negu žydai paklius i pa- 
žadėtą Palestinos žemo, išrodo, 
kad ir l^Tisija* kaip senovės Egip- 
tas. iškentės devynes "plėgag". 

* * 

Jeigu visuotinam snire turės 
huti pekla, tai ir aš stoviu, kad 
jis butų Pittsburge: tinkamiausia 
butų ir apystova. 

* * 

"Kur kelios "manvkos", ten! 
vaikas l)c nosies". — Pavyzdžiui, Į Rusijoj. 

♦ * 

L i e t u v d s ž m o nūs: Norim 
patjs vaikščioti ncprigulmingai. 

A m c r i k o~s socialistai: 
O, jus patjs nežinote, ko norite; 
męs jums ipatariam ant rusišku 
kriluicių strikaliuoti, tik žiūrėkit, 
kad hutu Trockio patentuoti, nes 
kiti falšyvi, o šitų visam jųsu 
gyvenimui užteks. 

* * 

Važiuodami seiman, delegatai 
tegul pamiršta patarlę "Ką pa- 
sėjai, t;j ir pjausi". 

Nes atsiminus, kas buvo lietu- 
viu pasėta, rugiapjūtė gali būti 
p f e! 

* * 

Kaizerio taikos išlygos: Aš no- 
iu atgal viską, ką man atčmct 

ir dar tą, ką pats pasiėmiau. Ki- 
tais žodžiais—ka^s tavo, tai ma- 
10, o kas mano, tai tau negalvon. 

Jurgis Spurgis. 

*: Sdveros Gyduoles uilaiko 

šeimynos sveikatą. 

Linimentas 
yra tai paviršutinis tepalas, kurs, 
jei jisai yra geras ir veiklus, vi- 
suomet privalo rasties parankioje 
vietoje kiekvienoje šejmynoje, nes 
toks topalas greitai palengvina visokius skausmus krutinėję, strė- 
nose, šonuose arba kur nebūk 
jiejie atsiras ir, neiiurmt, ar jie 
paeina nuo reumatizmo ar perša- 
limo. 

evera's 
Goihard Oil 

(Seyeros Gothardo Aliejus) yra 
plačiai žinomas, kaipo palengvin- 
tojas reumatizmo, syjatikos, 
strėndieglio ir šiaip dieglių" Tatai 
yra vcikTus šeimyniškas linimen- 
tas. P.lni nurodymai randasi prie 
kiekvienos bonkutės. Kaštuoja 
30 ir 60 ct. visur aptiekose. 

REIKALAUJAME 
vyrų, motery ir vaiky bar?, 
daskutystės mokytis. čiUa 

yra labai pareikalaujamas nei ir ka- 
riumeaėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAROER 
8CHOOL, 1202 Penn Ave., Fittaourg, 

Ofiso Tll.Clfill 114 Riiay TU. Cinal211l 
l«l.: I—I (iplil RmIi t tą tfUų 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Gyvenimai: 
731 W. 18tb St., netoli Halsted St. 

Oflua: 
1900 S. Halstcd St., kampas 19tos 

Dr. P. Žilvitis 
lietuvis oyjrudis, cmimis 

Tji. Orover 7173 Ap:lix38 Til. Drjyjr 8449 
3203 So. Halilsd SI., Ch:«ja 

! JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATĄ? " 

Veda visokiai bylas visuose teismuose 
Ofisai: 

69 \V. Washiii£tO!i Stre;t 
Rear. 1003-1800, Tel. C«tr»l 2578 I 3214 So. Rilited S t., T1 Yards 7271 

CHICACiO, 1LL. 

Telephone Ysrd» S834 

Dr. P. G. Wiegner 
Prieraišio valandos: nuo 8 iki 1211 ryto 

ir nuo 7 iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicago, 111. 

'švelni MALT CEREAL Tyri KAVOS UŽVADUOTOJAI 
Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto ]0c svaras. Parsiduoda po 20, 50 

ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- žimu iš Milwaukee. 
Rašykit.* pavyzdžiu Ir plakatu 

M1LWAUKEE 1MP0RT1NG C0. 
Uept.190, 505 37th St. MUwtukee, NVls 

Progresyve Lietuvių Aptieka 
Puikus išpildymas receptu uilrr.a pir- 
iriį vietį. Didžiausios pastangos var- 
tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
stsakau už jų vertę. 

Musų aptiekojs randasi didelS aan 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KART ANAS 
APTIEKORIUS 

2201 S. Halsted Street Chica?o,!l 
Jelephor.e Drover 8418 

Ką "U. S. Protected" 
Jums Reiškia 

"U. S. Protected" (apsaugotos) ko- 
jos yra kojos uilaikomos šiltai, sausai 
ir smagiai per U. S. guminius apvalus, 
šisai drūtas ir gerai deviamas apa- 
valas suteiks jums smagumą, nešiosis 
ilgiaus ir sučėdys jums pinigų. "U. S. 
Protected" yra tikras apsaugojimas 
jųsų kojoms ir jusų lrišeniui. 

U. S. Guminiai Apavalaj 
yra daromi daugelyj "stailų" visiems 
darbams lauke. Kiekviena pora su- 
teiks jums gerą patarnavimą—ir at- 
liks dvigubą priedermę. Kiekviena 
pora turi U. S. žymę, Vaisbos Ženklą 
didžiausios pasaulyj guminių daiktų 
išdirbėjo. 

Parduodama visur. Jųsų krautuv- 
ninkas turi ko jųs reikalaujate, arba 
gali jums gauti. 

United States Rubber Company 
New York 

.S. Rubber 

Reika'avimas Kuro 

Padidira Vertę 
Aliejaus Parankų 

Ar Jijs interesuojate-; aliejum? 
Ar Jus manote, kad pastarasis rinko 

veikimas Rarnett Oil ir <ia- ( o. 
nkcijų paėjo nuo specialių prie- 
žas.'ių jų vert^ palicčiaučit}. 

Ar Jus, tikite, kad dividendai dabar 
>io~ kompanijos mokami 2-K, me- 
tams yra teisinti ir yra kokiu 
nors budu grasinami, 

\r Jiįs norite žinoti tikrus faktus 
iipu šią kompaniją? 

ri'liatisif atskaita t ii. t? (jauta nuo 
iždininko, kurioje icrodnma opera, 
rijos laike paskutinių ieiių minėsiu 

bus pasiusta reikalaujantiems. 

105 S. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL. 

Phone Central 5S55 

N.V. City Boston Phila. Ncwark. 

Ką Išrasti 
*? *? 

• • 

Tai yra lietuviška knygutė 
i'leista, kurioje yra ayie 400 
išradimų, kurie gali buti rei- 
kalingi, likoBi išduoti ant rel- 
kaluvimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinosito kokj pein$ 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knygutės kuria išsiusi- 
ne DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
BrMiwiy (LA) R«w York. H.Y. 

Reumatizmas 
šsigydž namie, kas tiktai j; turėjo 

Pavasarį 1893 m. aš kankinausi nnit- 
kulų nu silpnėjimu ir neumatizrau. Aš sy- 
gydžiausi viri trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo blogumu kas jj tori. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolė?, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti ijsigclbėjima buvo 
tik lvgiaikiniai. Galiop, aš suradau vai- 
Bta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau ta maistą keliems 
sunkiai fergantiems reumatizmu ir jo veik- 
r.iė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
itikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumaiirmo formos pabandytų litį pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk nė cento: tiktai prisių<k savo vardą ir ad- 
resą ir av i; prisiųsiu jums vėlt'.ii išbandy- mui. Kuomet jų« js funaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų reumatizmu, tuomet ių> atsiųskite jo kain^, vieną doliarj. bet, suprask, aš nenoriu jū- 
sų pinigų, pakol jus pats nepanorėsite juos prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras i j gelbėjimą s siūloma jums veltui Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark H. Jackson, Ne. *#0 D. 
Gurney Bldg., Syracuse, N.Y. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
plrklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
polit'kinės ekonomijos, pilictystšs 
dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki G po piety: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So. Kalstcd St., Chicago-, 111. 

F. P. BRADCHUL1S 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Talephone Randolph S598 

Gvv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CBICAGO. ILL. 

Dr. K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph*ne Drovcr SOS2 

Chicago | 
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Ne Kožnas Gauna šią Progą Lietuvos" skaitytojai turi pirmą progą prisidėti prie padidinimo ir pelno Lithuanian Publishing Co. Męs duodame Jums šitą an- kstyvą pranešimą. Męs atjaučiame paramai, kurią Jųs suteikete, skaitydami šitą laikraštį, dėlto ir manome, kad yra teisinga Jums duoti progą pirmiaus už visus kitus. Bus didelis noras tarp skaitytojų įgyti Šerų. Aprubežiuotas Šeru skaitliui be abejones greitai išsiparduos ir turesime elgtis sulig patarles: 'Kas pirmesnis, tas geresnis''. Norintieji buti pirmesniais, veikite tuojaus. Nelaukite!!! 
Vienas Šeras $10.00. Dešimts serų $100.00. Norėdami platesnių žinių, rašykite į 

I 1PTI IVA" 814 W. 33rd St., CHICAGO, ILL. i—▼ ./"V Telephone Drover 7184 



Išsiųstos Washingtonan Rezoliucijos 
^ 

Ant s t n pn>lapio paduodame keletą pavyzdžiu rezoft'ucijų, 
fcurioo tapo išsiųstos NVashingtonan su užtarimu ir reikalavimais 
Lietuvai laisvės. 

Lietuviai iš mažesnių kolionijų, kur patiems delei neu/tek- 
tino pažinimo anglu kalbos sunku hutų sutaisyti rezoliucijos, ga'i 
pasirinkti bilc vieną iš žemiaus tilpusių rezoliucijų, perdirbti jų 
pradžią, prilaikint savo susirinkimų dieną, vietą ir vardą, padėti 
savo parašą ir pasiųsti Prezidentui Suv. Valstijų ir savo valstijos 
senatoriams ir leongresmauams. 

IV. 
; REZOLIUCIJA, PASIŲSTA 

CHICAGOS DRAUGIJŲ 
SĄRYŠIO. 

\YH ERIKAS, Our lVesidcnt, 
\\'oo<lro\v VYiison, on January 
8th, i«)i8, rcstated to tlie \vorlil 
the American war ainis antį ternis 
of peace, and 

\YIIEREAS, the terms so an- 

aounced cxprcsed the hi^hest 
awns and principles of demo- 
cracv and jr.stice, and 

\YIIEREAF, no mcr.tion wrs 

made as to the future of Lith- 
uania atnong the various op-press- 
ed nationalities vvhich should be 
giveu f.eedom at«l independence, 
and 

\\'l fERJvAS, the Lithuaniar* 
: nationalities- have strttggled and 

fought for freedom and i:ulepen- 
•donce since their ipartition be- 
^vveen Germany and Rus ,ia, and 

AVIIEREAiS, the Lithuanians, 
being neither Slavs nor Teutons, 
have beeu com-pelled for centu- 

ries to fight against the aggres- 
6icn of both these races, and 

\VIIEREAS, u<pon t\ d.čla- 
ration of war by the United 
States against Germa y, our 

sotis have ;n gTeat nun įers vo- 

kfnteered for servtce in tl Allied 
armies, and are fighting for the 
freedom of oppressed nationali- 

ties and for tlie princi'ples of de- 
niocracy as expressed by our 

President, Therefore, be it 
RKSOLVED that \ve beseecli 

our Presiodnt to officially rec- 

ognize the Lithuanian uationa! 
movement, and give to Lithuania 

^thc same considcration accordeJ 
the nationalities of Belgium, Ser- 
foia and Poland, a'n<l the varaus 
oppressed races in Asia, and to 

taclude Lithuamam delegates in 

*ny peace cjnf^retice to be held 
ifter the war. 

V. 
Laiškas ir Rezoliucija, paga- 

minta New Haven, Conn., lie- 

tuvių tiems anglu laikraščiams, 
kurie Prezidento \Vilsono užsi- 

minimą apie Lenkiją išaiškino 
taip, buk Lenkijai kelias prie 
jūrių turįs buti duotas per Lie- 
tuvą. f Šisai laiškas buvo paga- 
mintas Ncvv Haveno laikraščiui 
E v e n i m g R e g i s te r, todėl tos 

dalys, kurios 'palyti tą laikraštį, 
turėtu būti apleistos, arba pakeis- 
tos] : 

Tc t'ne Editor bf the 
Kevv Ilaven EveniįVg Register, 

Xew Haven, Coron. 
C'ertain influcntial American 

tiew5.papc.T8 seem to interpret the 
thirteenth of President Wilson's 
foitrteen peace conditions to 

mean that in the creation of a 

nc\v Polish kingdom a consi- 
vlerable strip of Lithunia is to 
be joined to Puland im order to 

provrde that statė vvith an out- 

Ifct to the fSaltic Sca. Sorne of 
the Amerian ncvvspapers put the 
idea before its readers in a 

graphic vvay by -printing a spe- 
.cial m'.ip of "Europe as Recon- 
structed on Presidcnt YVilson's 
Peace Terms", which por'rays a 

ne\v kingdom of Poland gene- 
rously provided vvith the vvhole 
of western Lithuania all the vvay 
up to the Gult of Riga. 

This rnap has also appeared i n 

tlią Nevv Ilaveu Eveniug Regis- 
tcr, in ihe isstie o f Jantiary 10, 
1918, \vith tlie follo\ving legend 
bclovv :t: 

...."He [Uie Prpftidentl pro- 
poaes, to, tho creation of the 
new lciiifędom of Poland w!th an 

oiiUet through Llthuania and 
Courtand in Rusaia to the Bal- 
tic..." 

Sucli an i-ntcrf rctation of the 
thirteenth condition of the terms 

is highly arbitrary, of course, 

as there rs not a \vord in Pre- 
sident \Yilson\s statėme n t to 

vvarrant such a concfoi-sion. 
Let us recall vvhat the Presi- 

dent rcally said on this subject. 
The thirteenth of the fourteen 
conditions readr, as fbllows; 

"13. — An independen* Polish 
State should be created \vhioh 
should include the territorie.s in 
hablted by lndtsputabfjr Polish po- 
pulations, which should be as- 

sured a free and aeeure access 

to tho sea" etc... 

M r. Lloyd George, in his ad- 

dress ot) the šame subject, stated 
that the proposed Polish kir.g- 
dom should be formed of all 
territories itihabited by "genuine- 
1 y Polish elei. ~nts". 

j No\v tlie Lithiranians are most 

certainly not an "iadisputably" 
or a "gerouinely" Poli.sh pcoplc 
and it nuist thcreforc be patent 
Įthat "frec access to thc sca" for 
Poland vvas not intcnded to be 

madc at the e^epense of any Litli- 
uanian territory. It it is to be 

permissible to intcrpret President 
V\ ilson'9 statement concerning 
t'ree access to the sea for Poland 
it is clear to us that 'he Presi- 

dent bad in 'minti a vvide strip 
of territory along the Vistula 

River, termtuattng at Danzig — 

an excellent prtrt, a region \vliięh 
is in a sen^e inlrabtted by a<n 

'indisputably" and a "genitlnely'' 
Polish people. 

Members of the lccal Litli- 

uanian Soaeties held a meeting 
ai Ja n nary 27, 1918 i n \vhich 

they discussed this qtiestion 
thoroughly and tlicn passed tin- 

animously the follo\ving reso- 

i lutiem: 

\YIfFREAS, the Lithua.iian 

pcople have on many occas- 

sions heretofore cxpressed in 

no uncertain terms tlieir de- 
termiuation to take thcir place 
among the frec nations of the 

\vorld, and 
\VHEREAS, the determima- 

tion of the Lithnnian people 
to be trcc has been declared 

formally and uith appropriate 
cmphasis at 

a) tlie conventions of the 

Lithitanians held i n Petrograd 
May 27 — T'ime 3, 1917, vvith 

320 d !egates attendi'ng and 

representing evcry political 
•party of the Lithuanians .still 
resūlinę iro Russia; 

b) the Lithuanian convention 
held in the citv of Vilna, Sep- 

| tem'feer 18—22, 1917, wrth 220 

delegates attcndlng and repre- 
senti ng all shades of political 
and rcligious opiroion in that 

part of Lithuanian vvhich is 

occupied by Gcrman troops. 
and 

c) the convention of the 
Lithnnian represerotatives from 

PAIN -EXPELLER < 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokiu kcntčiimu ir skausmu. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS'' ir žodis 
„LOXOL," o taipgi musq pavardė.^ 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką u i centus, nes iame vra rvdnnfin 

dvigubai daugiau, negu už 35 centu$,( 
F. AD. RICHTER & CO. 

74SO VVaahington Street, Ne v/ York 

Russia, ocouipied Llthuania, 
America and Swilzcrland, held 
ori Stockhohn, October 22, 1917, 
and 

WEEREAS, The Luhnanian 
National Council in Vilna on 

Jannary 8, ic)i8, has declarcd 
tbe absolutc independence of 
Lithuania, and 

\VIIEREAS, some American 
ne\vspapers liave published .111 ar- 

bitrary interpretation of a portion 
cf President VVilson's peace tc.rms 
i". \vhich thoy endeavor to convcy 
tbe notioii t'iat frcc aceess to tbe 
sea for Poland is to be provided 
by incdrporating a part of Lith- 
uania into tbe Polish kingdonj, 

j and 

\\"IIEREAS, such an arbitrary 
interperation if lcft unansuered 
\vould not only greatly liarm t h c 

cause of thc freedom of Lith- 
uania at the bar of American 
public opinion but \vould also 
serve to convcy an absolutely 
crroncous impressįon tcnding to 
sho\v tliat our government and 
Prcsiclent advocate thc subju- 
gation of a part of thc Lithuani- 

Įati nation'. 
TII ERE FORE BE IT RE- 

ISO L VED tliat the Lithuanians I 

shavc absolute and unshaken con- 

fidence in our government and 
in President \\'ilson inasmuch 
as they provcd to be the real 
champions of the cause of equal 
justice to all the small and op- 
•pressed nationalities, the Litli- 
uanian nationality inchided; 

I ii E IT FURTHER RESOL 
\* E D, that it be madc kno\vn 

ithat the Lithuanians, rcįrardless 
of \vhere thcy live and regard- 
less of their affiliations, are firm- 
ly and itnanimonsly resolved to 
demand the froedom and tlic 
ęonuplctc iivdependcnce of Litii- 
uania, antį niost tlecidedly op- 

Ipose a itnicn \vith Poilarid in any 
form; and 

BE IT FURTHER RESOL- 
VED that a copy of these įeso-į 
lutions be presented to the Ame- į rican newspapers that pu'blislied: 
the aforementioned arbitrary nad 
erroneous interpreflon of Prec<i- 
d'ėivt Wilson's ternvs.' 

12 KNYGŲ TIKTAI $1.25 
1—Amerika Pirtyje, teatrams 10 
2—Anderseno Pasakos su pa- I veikslais 20 į laisvos Valandos, Dr. Ku- I 

dirkos ......15 
4—Naujas Budas išmokti rašyti ....10i 
5—Pradinė Aritmetika (apdaryta) 35 ; 6—Lietuvos Gaspadinė, 25 | 7—Kanklės 1 ir II dalis 50 j 8,—-Rodos Motinoms apie augini- I 

mą, kūdikių ,V 5 9—Sulaukė arba kaip Seibai nu- 
sikratė turku junga .25 

10—Sergėkite akis nuo trachomos 5 11—Visas Svietas ! ......20 
12—Dangaus Augšt urnas 20 

Viso $2.40 
Atsiųskite $1.25 ppr Money Order 

a ba pačto markėmis, o gausite U}. 1L knygų. Adresuokite: 
P. MIKOLAINIS. R. F. D.—ROUTE 2, 

HUD90N, N. Y, 

I 

VISI ŽINO. 
Visi žino, ;ka»T vidutinis val- 

gymas ir gėrimas, reguliariai 
miegojimas ir atsargumas su sa- 

vo virškinimu ir prašalinimai yra 
reikalingi, jeigu uvprite turėti 
sveikata. Bet mažai žmonių taip 
daro, todėl gyduolė,.'kuri pagel- 
bsti sugrąžinimui normalo veiki- 
mo virškinimo organu priklauso 
prie gyvenimą reikmenų 

Trinerio Amerikoniškas Kar- 
taus Vyno Elixiras yra reabejo- 
inai pasitikėtiniaiusia gyduolė to- 

kiuose atsitikimuose, kadanvgi ji 
atsiekia tikslą: išvalo pilvą ir vi- 
durius, ir firigclbsti virškinimui. 

Visose aptickose. Kaina $r.io. 
—• Nepaprastai žiaurus orai ne- 

padarys baimingais, jeigu namie 

turėsite Tfinerio Limimentą, 
puikią gyduolę sutinimams nuo 

nušalimo, išsisukimų, neura'lgiš- 
ku ir reumatišku skausmų, o 

Trrncrio Kosulio Ramintojas yra 
neperviršijama gyduolė šalčiams 
ir Kosuliui. Kainos aptickose: 
Trinerio Linimentas 35 ir 65 c., 

per krasą Lkiimcntas 45 :r 75c. 
Ramintojas 35 ir 60c. Joseph 
Triner Company, Išdirbanti Che- 
ni'kai, 1333-1343 S. Ashland Ave., 
Chicago, 111. 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... DENTIST «:* 

Hours: 9 A. M. to 9. P. M. 
Except Bimday 

4847 W. 14-th St. Cicero, III. 
Corncr 49-1 Ii Ave, 

SMOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai ifimokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir raiytC tai lankyk motų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, Cia mokioama:- 

Lietuvių kalbos S.V.Istoriics Laiškų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priokybos Teisių 
Lotynų " S.V.PiJietybfcs Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos .Retorikos, ir tt > 

Ir GRAMUAR ir HIGH SCHOOl. Kursų. Gyve- 
nančius toliau nv.kinaat pirt .įlėkus. Viskas 
aidkiuama lietuviškai, j 

American Collsge Prepar^ory Stžml 
3103 S. Halsted St 'IJChicaoo Ill.J 

KAMPAS 3T-M0S IR HAl'vTjED GATVIŲ j 

Telefoną* ARMUjAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESFERN AVB. 

CHICAGO, ILL. 

DAUG UŽDARBIO. 
Ant kiekvieno 1,000 rusiškų 

rublių. 
Gavimui platesnių informaci- 

jų, kreipkitės sekančiu antrašu, 
pridėdami sykiu šitą iškarpą: 

S. Shokalski, 
3345 Lo\ve Ave., Cliicago, 111. | 

Dabar Visi Bankai 
Išmoka procentus už pereita pusmeti 
Užtai dribar yra geriausias laikas perkelti savo pinigus j kitą parankesni Banką, kad nesugadinti procento už 

ateinantį pusmetį. ^ Sl 

PARANKIAUSIU IR SAUGIAUSIU YRA LlfeTUVlŲ 
UNIVERSAL STATE BANKAS 

# s.k. Jis yra Lietuviu apgyventoje kolionijoje, visiems arti. 

Jis yra atidarytas 3 vakarus savaitėje iki 8:30 va- karo kas Utamiarkas, Ketvergas ir Sifbata. 
Jame gali susikalbėti Lietuviškai, Lflrkiikai ir 

Angliškai. 
( Jis moka 3 procentą už padėtus pinigus'. Žmonių depozitu* gvarantuoja 500 šĮtpniO^ų su kapitalu $225,000.000. Depozitus saugiai daboją 15 at- saikančiii Direktorių, ir pati valdžia valstijos" Alinios kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus prižiūri. Banko depozitai šiandien jau siekia $4138,*661.62 

sumą, o visas jo Kapitalas yra $714.504.49. 
Todėl tuoj aus perkelk savo pinigus iš svetimo Banko 

i šita parankiausia ir saugiausią Lietuvių 

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

žiausios dalies procento už ateinantį pusmetį. —iiiimm— 

maskinio baliaus 
Parengto 

Draugystes Palaimintos Lietuvos 
Subatoje, Vasario«Feb. 9, 1918 

PULASKIO SVET., 1709-1715 S. Ashland Av., arti 18tos 
Pradžia 7:30 v.v. Inžanga 25c ypatai. Kviečia Dr-ste Pal. Liet. 

VYRIŠKU DRABUŽIŲ PIGUMAS1 Męs neesame bankt-riai. bet mę? gvarantuojamo Tamstai surė- dymą. &0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30.00 iki $50.00 va pusę kainos. Truputėli nešiofus luo $25.00 iki $60.00 aiu orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po $f>.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputfilj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki S7.50-. bkrynios ir valyzal. 

S. G O H D O N 1415 S.OUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
^toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 0 vai. vakare. 

f HEALTH ) 

Išsigydyk 
įliP1 REUMATIZMĄ, 
ir buk pilnai sveikas. 

Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą nepanešamu? Nekentėk tų baisių skausmų kitos dienos — įgyk bonkų OPA, visam pasaulyj žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams lr atgavo sveikatą., gvarantuojama, kad panaikins skausmų. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE 

Tai yra privatiška formula Dr. Akerboom, pagarsėju- sio Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje per metų metus; bet čionai tik pirmu kartu 
perstatoma lietuviams. 

Kiekviena* kenčiantis turi išbandyti tų stebuklingų Europiš- kų gyduolę. Kam kentėt kitų dien,ų, jeigu jum užtikrinanti pagelba nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko nepagelbėjo — nenuliusk. {dėk popierinį dolerį ar Money Orderį sy- kiu su laišku šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA — 

persitikrink apie jos pasekmingumų ir bpabejonės užmuš visų skaus- mų Reumatizmo ir priduos naujų spėkų gyvenime. 

MAX DUWE & CO., Inc. 
25 4 Webster Avetme, Suite 107-L. New York Cil y 

BRANCH OFFISES. 
Max Duwo A Co. Inc. Max Duwo Jt Co-, Inc. 12 Bartllett Street, 606 Postai Telegraph Bulding, Graud Rapids, Mich. Chicago, 111. 

„Lietuvos" Kalendoriai 1918m. gatavi 

Tel. Canai 5395 

J. G. Mezlaiszfrs 
Generalis 

Koniraktorius ip 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23rd SL 

Ant, Pardavimo 

PARSIDUODA aptieka, labai 
pigiai. Savininkas iššauktas ka- 
riumenėn. Biznis išdirbtas. 

Golppner, 3700 \\'allace St. 

MAINYMUI NAMAS. 
Iš priežasties ligos negaliu dirbti 

dirbtuvėj, todėl noriu išmainyti sa- 
vo mūrinį nama ant farraos, arba 
kokio biznio Chicagos mieste. 

Norintieji informacijų, kreipkitės 
į "Lietuvos" Adm., 

814 W. 33-rd St., Chicago, UI. 

į Pajieškojimaii. 
1 • 

— 

Aš Povilas Smaliorius pranešu 
savo giminėms ir pažįstamiems, 
kad dabar esu Variumesiėje. Tar- 
nauju po vardu Paul Smaler. 
Aš paeinu iš Kauno gub., Vilk- 
mergės pavieto, Subačių kaimo. 
Mano adresas sekantis: 

Paul Smaler, 
Co. M. I25th U. S. Inf., 32tid 
Division, American Expcditiona- 
ry Forces. J 

Paj ieškau savo brolio Povilo 
Melvido. Apie trylikų metų atgal 
išvažiavo j Afriką. Girdėjau, kad 
gyvenė s Johannesburge. Prašau 
atsišaukti ji patį; turiu labai 
svarbų reikalą. Mano adresas: 

Feliksas Melwidas, 
12213 Emerald A v. \Vest Pullman, 

Chicago, III. 

Vincentas Petraitis (iš Petrogrado: 
gyveno pirmiau Anykščiuose, Vilk- 
mergės pav. Kauno gub. pajieško 
savo brolio Jo;vo Mitko ar (Mitnos). 
Jis gyveno pirmiau Milwaukee, Wis- 
consin valstijoj. Jis pats. ar kas 
apie jl šino. dėl platink) sužino- 
jimo. atsišaukite adresu: 

Julius M. Bugenis, 551 Garfield ave. 
N'alparaiso, Indiana. 

Pajieškau Giminių ir Ppčjstamų: M. M. GrobliauKkaiČly, I. M. Shmu- 
kučių ir O. V. V. Stasaitičig. Girdė- 
jau visos ženotos ir gyvena CkicagoJ. 
ar kur kitur. Paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pavieto, Gruzdžių volasties, 
Vaišnorių sodžiaus. Meldžiu atsišauk- 
ti adresu. S. Grobliauskas, 704—706 
Cbarters Ave., McKees-Rocks, Pa. 

KODĖL 
Zeme 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 Louisiana. 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 kornų. Lietuviai, kurie keletą metų at>- 
gal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoje kasmetą iš žemes paima tūkstan- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei cento. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi* 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržoyės ir pavasarinį orą. tai turite važiuoti 
pas lietuvius į Louisianą ant ūkių. 

Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 
geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 
išmokeščių. 

Būrys lietuvių važiuoja j Louisianą 19to 
vasario. Nepraleiskite geros progos. 

Southern Land Co. 
814 ^7 33rd St., Chicago, III. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
— 

•••-— — 
— ;— — duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau 

išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rub!;ų kursas, ?!uokitdres^eikala"!<i'e 
LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Flfth Ave., New York, N. Y. 

VIETINES JINiOS. 
So. Engle\voodo lietuviu kolioni- 

nijoje gyvena Kotryna. Krauja- 
Jier.ė, našlė su dviem kūdikiais; 
.vienas 2 metų, kitas 3 menesiu. 
Pereito lapkričio mėnesyj jos vy- 

rą užmušė italas. Šeimyna tapo 
ipa'likta be jokių pinigu, todėl li- 

kusiu padėjimas yra apverktinas. 
Našles padėjimu rUpimasi vie- 

tinės draugystės Tėvynės Lietn- 
vo-. Mylėtojų ir Šv. Aiugustinp. 
Buvusieji šalčiai jų padėjimą pa- 
darė dar blogesniu ir iš draugijų 
gaunama pagclba ncaprupina juos 
kaip reikiant. 

\*ėlionig Alex. K'raujalis paėjo 
iš Daubarų, Ramigalos parap., 
Kauno girberuijos, Panevėžio pa- 
vieto. Kratijalienės pavardė po 
tėvais yfa Kaupaitė, iš to paties 
kaimo. 

Kadangi motinos ir kūdikių pa- 
v (Įėjimas yra sunkus, gal but geros 

širdies žmonės, paeinanti iš jų 
apielinkės Lietuvoj, galėtų jiems 
priduoti pagelbos rauką, paaukau- 
dami, kiek galėdami, tokiu 'budu 

palengvindami tų nelaimingųjų 
padėjimą. Platesnių žinių ga- 
lima gauti "Lietuvos"' Redakci- 

joj. 
* 'UI* 

Delegatai į Visuotiną Seimą 
Jenas A. Martin'kus, raštininkas 
Saldžiausios Širdies Viešpaties 
}ė7.aus Dr-štės praneša, kad mi- 
nėtos draugy.-vtčs laiitytame su- 

sirinkime vasario 3 d. VVoodmano 

9vct., 3251 Lime St., skaityta 
pratesimas iš laikraščio reikale 

šaukiamojo visuotino seimo. Ap- 
svarsčius rerkalą. nutarta siųsti 
delegatą nuo savo draugystės. 
Draugystė turi apie 200 narių ir 
visi pritarė tam naudingam dar- 
bui. 

* # 

Girdėti, kad ir Šv. Mateušo 

draugystė laikytame sitsir:irkime, 
*ausio 26 <1., Radavičiaius sve 

tainėj, pritariaimriai atsiliepė ir 
■tada pasiųsti delegatą nuo savęs. 

Prie šios draugystės taipgi pri- 
klauso apie 200 nariu. 

Susirinkimas SLA. 36-os kp. 
Vasario 3. d., SLA.36-topi kuopa 
Vkė savo mėnesinj susirinkimą, 
j'arp kita buvo nominuota nauji 
SLA. viršininkai. N uom i nuota 
ickami asmenis: 

[ p r czl d n't us: 

Kl". Jurgelionis gavo balsų 40 
St. Gegužis, iš Shenandoah.. 29 
K. (ingis 4 

J. Neviackas, VYorČester 3 

Į i c e p r e z i d e n t u s: 
Dr J. Baltrušaitienė, I'ittsb. .26 
K. Gugi s 17 
F. Bradchulis 7 
KI. Jurgelionis 6 
J. Dundulis 4 

M'ažiau kaip keturis balsus ga- 
vo. 

Jokubynas, Strimaitis, Jurgeliunas 
Boston, Jankauskas, Sirvydas, 

L' r. Graičiunas. 

[ Sekretorius: 
,T. Dundulis 29 
A. B. Strimaitis 23 
O. Alytienė 12 

M, Damijonaitis 3 

į K a s i e r i u s : 
K. Gugis 23 
Paukštis 23 
Brachulis ..16 
Dunduli; 2 

[ Iždo GIobėjus: 
K. Varašius 49 
T. Astramskas 21 

M. Damijonaitis 14 
J Neveckas 19 
Fr. Brachulis 4 
>i. Buchinskas 3 
J. Šliupas 2 

Į D a k t a ru s k v o t ė j u s: j 
Dr. A. L. Graičiunas 44 
Fr. Matulaitis 18 
J. Jonikaitis 4 
l)r. Klimas 2 

J. šliupas, Drė Baltrušaitienė ir 
Puskunikis po 1. 

* * 

T. 31. I>r-jai prašant 36-toj i 
kuopa nutarė prisidėt prie Šerno 
raštų išleidimo. Tam reikalui nu- 

tarta išmokėt iš 'kuopos iždo 25 
dol. Taip ir reikia. Šerno raštai 
tai nauja mušu literatūros pažiba. 

šį nedėklienj Mark \Yhite 
Square svetainėje, 7:30 vai. va- 

karo kuopa rengia debatus: "Kas 
naudingesnis, ar Susivienijimas ar 

pašclpinės dr-jos?" 
Debatuos Kl. Jurgelionis ir A. 

Petraitis. Šis klausimas yra svar- 

bus netik mums, cliicagiečiams, 
bet ir visiems Amerikos lietuviams. 
T ulei kiekvienas turėtų atsilan- 

kyti ir išgirsti. Rep. 

Tėvynės Yylėtoju Dr-jos 22- 

ros kp. susirinkimas. Ncdėlioj, 
sausio 27 d. TMD. 2^-ra kp. lai- 
kė savo nepaprastą susirinkimą, 
Mildos svetainėje, i-rną vai. po 
piet. Susirinkimą atidarė pra- 
eitu metų vice-pirmmmkas, A. 
D. Kaiu'lakis, ir po trumpos pra- 
kalbėlės -paprašė naujai išrinkto 
kuopos pirmininko, Dr. A. L. 

Graičiuno, užimti savo vietą. 

Naujasai pirmininkas išaiški- 
no 'naujos valdylos veikimo pro- 
gr;uną 1918 m. Iš visko pasi- 
rodė, jog naujoji valdyba pirma- 
me susirinkime įnešė naujos dva- 
sios, ir susirinkimas buvo pada- 
rytas su programų. 

Raitiniirvkui perskaičius proto- 
kolą iš pereito susirinkimo, likosi 

priimtas. Po t oprasidėjo išpil- 
dymas programo. 

Pirmiausiai Slankauskas skaitė 
referatą, Adv. B. K. Balučio pa- 
ruoštą "Apie Patriotizmą". Mi- 
nėta paskaita visiems labai pati- 
ko. Pakviestas Adv. Brachulis, 

kuris rimtai 'kalbėjo apie "Dabar- 

tini Lietuvos Laisvės Klausimą" 
Jisai pažymėjo, kad Lietuvos lais- 
vei daug kCTikia lenkai, 'kurie vi- 
sur varo intrigas tarp anglų, 
franouzų, amerikonų ir rusų. Lie- 
tiuvai turi subrttsti ir pasauliui 
parodyti kas yra lietuvtai, ir ko 

jie reikalauja. 
Vėliaus jnešta sumanymas pa- 

remti Amerikos Lietuvių Tary- 
bos paskelbtą atsišaukimą į visuo- 
menę šaukti "Visuotiną Ameri- 
kos Lietuvių Politišką Seimą", 

kovo 13-14 dieną š. m. 

Tartasi apie rengimą seimo 
Pittsibnrge, Clevelaiule, arba De- 
troite, taip, kad butu seimas p»u- 
siaukclėyje tarp Chicagos lietu- 
viu kolionijų ir New York o bei 
Bostono 

Šias sumanymas tapo paremtas. 
Nariai pripažino Neatbūtiną rei- 
kalingumą -šiame momente Vi- 
suotino Amerikos Lietuvių Poli- 
tiško Seimo. 

'Kitas taipgi nemažesnės svar- 

•bos dalykas, tai užsidėjimas mo- 

kesnio dėl nukentėjusiu nuo karės, 
i N'utarta užsidėti mokestį d">l ka- 
rės miukentėjusių lietuvių nuo 5c. 
ir augšiau, kas mėnuo mokėti. 

Tokio nusidėjimo mokesnio 
dėl karės nukentėjusių nutarta 

pasiųsti Centrui, kad jisai pra- 

neštų visoms TMD. kuopoms, 
idant visos kuopos užsidėtų toki 
mokesti. Todėl męs daugiau au- 

kų surinktume dėl karės nuken- 

tėjusių, taip ir dėlei politiškų 
reikalų. 

Po visų politiškų imitarinui 

kalbėjo p-ia Damijonaitienė apie 
"Vaikų Auklėjimą". Jinai nu- 

rodė, kad vaikai, kurie lanko vie- 
šas mokyklas, parėję namo mebe- 
nori su savo tėvais bekalbėti lie- 
tuviškai. 

Toliams jinai sakė^ ;kad tėvai 
daro didžiausią klaidą, jeigu lei- 
džia vaikus dar visai Jaunus į 

.visokius teatrus ir balius, kur da- 
žniausiai vaikai ištvirksta. Tė- 
vai mano, 'kad jiems nereikia ei- 
ti ten, kur vaikai eina, bet jie 

japsirinka. Kur vaikams gailimą 
eiti, ten ir tėvai gali buti dar 
geriau. Tuomet mato, kai jų 
vaikai apsieina, ir jei negerai el- 

giasi tai gali siulaikyti. 
Vėliaus, apsvarsčius mažesnius 

dalykėlius, susirinkimas ilikosi už- 
darytais. Visi atsilankiusieji iš- 
sinešė gerus jspudžius ir <lau- 

,giau kaip dešimtis naujų narių 
[prisirašė Reporteris. 

TMD. 23-tos kp. nariams. Visi 
šios kuopos* nariai malonCs atsi- 

lankyti j susirinkimą, kuris at- 

sibus ketverge, vasario 14 d. 

1918 m., 8 vai. vąk., M. Mekla- 
žio svet., 2242-44 \V. 23r<l Pl. 
Apart svarbių :reikahi svarstymo, 
bus idalinamos naujai išleistos 

knvygos. Kurie nesate dar užsi- 
Imokėję, už šiuos metus mailonė- 

jsite atsilyginti ir knygas ipasi- 
liniti. Kuopos Valdyba. 

"Lietuvos'' kalendoriai. Clii- 

icagiškiai "Lietuvos" skaitytojai 
j malonės pribūti ofisan asmeniš- 
kai ir pasiimti kalendorių 1918 
m. Skaitytojams duodamas dova- 
nai. 

Didžiausia Lietuviška Koncertinu Išdirbvstė 

PEARL QUEEN CONCERTINOS 
Puiki ausi5 ir g^nausis muzikaličkas instrumentas, kokio <!ar 
nesiranda tarpe lietuvių. Šios koncertinos yra geriausios 
išdirbystės. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir viena. Bc'o mūsų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų instrumentų, 
laikrodžių, žiedų, drukuojamų mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir maudai. 
Kataliogą siunčiame dykai tiems, kurie prisius už 3c. krasos 
ženklelj. 

S. P. KAZLOVVSKI, 
4632 So. Ashland Ave,, Chicago. IIL 

Nelaukite, ateikite, kaip grei- 
čiausia galima. 

PRANEŠIMAS. 

PCi'iiyčioj, vasario 8 d. n>i8 m., 
Melrose Park Harank & Oa- 

mes svet., 23 A ve. ir Lake St., 
"Lietuvos" skaitytoju susirinki- 
mas. "Lietuvos' skaitytojai ma- 

lonės atsilankyti ir atsivesti sa- 

įvo draugus. Hus apkalbami bė- 

ganti reikalai ir kiti svarbus da- 
lykai. 

Gerb. T. M. D. Chicagos ir 
jpielinkčs kuopu valdybai doma. 
Labai svarbiame reikale — ne- 

jaukiančio atdėliojimo, Chicagos 
ir apielinkės TMD. kuopų val- 
dyba — vpac 1 Apskr. TMD. 
valdyba yra meldžiamu ateiti Į 
susirinkimą, -kuris atsibus oflise 
D-ro A. L. Graičiuno 3310 So. 
llalsted St., Chicago, Panedėlyje, 
8 vai. vakare, vasario n-t.-} dieną, 
Į1918 m. 

Negalintieji atsilankyti i susi- 
rinkimą, malones prisiųsti sa i 

adresą, kad galima butų praneš- 
ti laišku. Labai svarbus reika- 
las. 

Dr. A. L. Graičiunas, TMD. 
22 kp. Prez. 

Nori grįžti Rusijon kariauti. 
Tūlas \Yalter Dirzis (turbut 

lietuvis), gyvenantis prie 1641 
Xo. Paulina St., atvykęs Ame- 
jikon apie trjs metai atgal, nu- 

ėjo j Aukščiausio Teismo Kler- 
ko ofisą ir prašė, kad priimtų 
atgal jo pirmas Suvienytų Yal- 
stijų 'pilietystės popieras. 

"Aš noriu grįžti Rusijon ir ka- 
riauti tenai", jisai sakė vyriau- 
siam klerkui. "Kadangi aš esu 

Užsiregistravęs Siilyg teisių tar- 

navimui Suvienytu Valstijų ka- 
riunienej ir turiu pirmas pojpie- 
ras, tai aš negaliu grįžti Rusi- 
jon". 

Pranešta apie j j j "Departa- 
ment uf Javsticc", ikur jisai tapo 
pašauktas. Išklausius jo, jisai 
paliuosuotas Nebus leista jam 
atsisakyti nuo popierų, nei grįž- 
ti Rusijon. 

"Sausųjų" Peticija. Peticiją 
reikale j vedinio prohibicijos Chi- 
cagoj tapo priduota. I'arašu yra 
142,678, o viso reikia 150,000. 
Yra dar daug laiko, ir manoma 

turėti daug daugiau negu reika- 
laujama. Daugelis įtekmingų 

j moterių dirba, idant pervedus šį 
sumanymą. 

BUK ŠOFERIU. 
<ą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Lalkas yra gaut i sou tinkamu vie- 
lis Šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
dusų mokykloje. Mokinime pa- 

sinaudojame individinėmis siste- 
momis— nuoseklus paminimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rusių. Pr'Ayrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus' patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Fcderal Ass'n of Auto 

) Kngineers. 1214-16 Jackson Bld. 

į (Inc.) 

Phone Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

.Tc:gu nori sau turėti ger$. 
artistišku paveikslą, tai gali 
;auti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3150 S. Halsted St-, Chtcago 

ws.s. 
WAR SAVIKGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei 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 

Jusif pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra «Jusų Pried<rmč! Tuomi Siundysite 
Gyvastis! Tuomi Laimės sią Karę! 

Bell Phooe Grant 9219 P. & A. IHdge 3881 Forbes 

^Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-linkf laikraščio prenumeratos arba knygų 

jisai duos reikalingas informacijas 
Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 

Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGB, PA. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

§!^h]fjuVI% 

Kiekvienas žmogus, atvykęs j šią šalį, jaučia tą didžiausį tru- 

kumą, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš 
tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me 

džiaginį stovį geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga 
vimu, kiekvienas einantis į biznį, — žodžiu tariant, kiekvienas 

šią šalį atvykęs žmogus, manantis Čia apsibūti, susitverti gyveni 
mą, skaisteni rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje oavistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 

didelę, beveik i 300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 

ja $7.00. Tai. sulyginant su žodyno didumu, yia neg'rdėtai 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 CHICAGO LL. 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jįl 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausia savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite. 
„Vienybo Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei meti] $1.00. 
Kanadoje ! ....2.50; pusei nielų $1.25. 
Kltoso viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčisme vieną numerį dovanai ir kny^ij katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ VISOKIŲ KN\ GŲ. 

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

BTmTIrt savo skaitytojams^Juoda labai daug naudingų raštų II I UI I I apie žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apvsaky, juoky. | | eiliv> paveiksly.'. Turi savo korespondentus visoje " 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie*'' kaina metams $2 OC pusei met\> $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri »iunčiaine dovanai. 

( "Ateitis", 366 Broadway,5So. Boston, Mass. L- 
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