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Metai XXVI C11ICAGO, ILL., PENKTADIENIS, VASARIS (FEBRUAUY) 22 d., 191S M. 5oS 

Vokiečiai Visu Frontu 
Eina Rusijon. 

Dvinskas ir Luckas tapo užimti.—Bol- 
• ševikai siųlo pilnai pasiduoti teuto- 

nams.—Gandas, kad Leninas su Troc- 
kiu pabėgo pas Vokiečius. 

Ką Vokiečiai mano apie Lietuvi 
Von Kuehlmann kalba apie Lietuvą.— 

Vyskuvo Kariavičiaus nuomonė. 

Trtie translation fili-d with the postmaatcr 
•t Chicago, III., 011 20-th įlay of l'ebruary, 
1918, as rcfjuired l>y tiie act of Octoher 6, 
1917. 

VOKIEČIAI VISU FRONTU 
EINA TOLIAUS RUSIJON. 

Berlinas, va-ario 20 d. — Ofi- 
ciali s vokiečiu ptaneŠimas, išleistas 
vakar vakare, skelbia, kad nuo Ry- 
gos net iki Lucko (arti Galicijos 
rubežiaus) voki'kos armijos pra- 
dėjo eiti pirmyn j Rusiją. 

Vokiečiai perėjo Dauguvą ir 

užėmė miestą Dvinską; rusiška 
karitimenė mėgino išsprogdinti til- 

tą skersai Dauguvą, bet nepasek- 
mingai. Vokiečių armija taipgi 
užėmė tvirtovę Luck, Vclynijoj, 

^be mūšio. 
Bolševikų valdžia, per Leniną 

ir Trockj, apskelbė oficialiŠkai, kad 
dabar Rusija nori pasirašyti po 
taikos sutartim ant tokių išlygy, 
kokių nori vokiečiai. Vokiečiai, 
kaip iš pirmesnių žinių paaiškėjo, 
reikalauja pasilikti sau Lenkiją, 
Lietuvą, Latviją, salas Rygos įlan- 
koj ir $4,000,000,000 kariškos kon- 
tribucijos (atlyginimo). 

Trtie translation filrj vvith thc postmaster 
at Chicago. 11)., on 20-th <!ay <>f Fcbruary, 
J918, as rcqui.cd l>y thc act of October 6, 
1917. 

GANDAS APIE BOLŠEVIKŲ 
'NUVERTIMĄ. 

Londonas, vasario 20 d. — 

Gandai ateinantieji iš I-'inliandi- 
jos, -per Daniją, praneša, buk bol- 

ševikų vald/ia tapo nuversta ir 
kad Leninas su Ttockiu pabėgę j 
Rygą, pas vokiečius, llolševikus 
buk nt. .'erti; social-revc4iiicijonie- 
riai su Černovu priešakyj; Oerno- 
vas buvo ministeriu Kerenskio ka- 
binete ir prezidentu bolševikų iš- 

vaikyto Steigiamojo Susirinkimo, 
šisai gandas nėra ipatinkrintas ir 

todcl negalima jam pilnai tikėti. 

SKERDYNĖS RUSIJOJ 
Londonas, vasario 19 d. — Kic- 

ve, Odesoj ir kituose Rusijos mie- 
stuose eina didelės skerdynės tarp 
bolševikų ir ukrajiniečių. Abidvi 

pusės, sakoma, elgias su savo prie- 
šais be mažiausio pasigailėjimo. 
Kieve tapo užmuštas metropolitas 
Vladimiras ir gen, Ivanovas, ga- 
t>us ritsu vadas pasižymėjęs Ga- 

licijoj. 
Gen. Kaledinas, sakoma, nusi- 

žudęs Novočerkaske. 
Petrograde tapo užpultas ant 

gatvės Italijos ambasaJcrius; jam 
nuvilko kailinius, atėmė pinigus 
ir kitus daiktus. 

Petrograde ir apielinkėse yra 

apie 40,000 vokiškų belaisvių, ku- 

rie, sakoma, yra susiorganizavę, 
susi mobilizavę ir laukia progos. 

True translntiri f\UĄ with tf-r postmaster 
!ft Chicatfo, III. in 20-th rtay of Fehrtiary, 
J9IB, a- rc'iucsted !.y thc -ct of O tob-. 6, 

h* 1917. 
VON KUEHLMAN APIE 

LIETUVĄ. 
Arrssterdam, vasario 15 d. — 

Dr von Kuehlman, Vokietijos 
uir'ubežio ministeris, pasakė, kad 

jo supratimu nustatyme rubciių 
Lenkijai, Kuršui ir Lietuvai rei- 

kia "vadovautis iš ativilgio j 
rases f tautiškumą Į, kaip tai pa- 
tarė Rusiškos delegacijos, ir męs 
tai padarėme sulyg istorišku pa- 
ženklinimų ir etnografiško padė- 
jimo". 

"Kaslirk gi likimo šitų tautu 

ateityje, — tęsė tolimus Dr. Von 

Kuchlman, —tai, nors męs tiki- 
me, kad jų norai jau buvo iš- 
reikšu sulyg savi-apsisprendimo 
principo, vienok męs esame ga- 
tavi, per sisteniatišką (padidinimą 
jau gyvuojančių atstovybės or- 

ganų, suteikti galimybę tolimes- 
niam išreiškimui tautiškų norų 
ant galimai plačiausių pamatų. 
Nuskirimas laiko ir formos šiam 
žmonių noro išreiškimui privalo 
buti nuspręstas jau gyvuojančių 
tose šalyse reprezentatyvių kunų 
[Lietuvos atsitikime — laiką ir 

fjrmą tolimesniam lietuvių tautos 

savi-apsisprendimui nustatytų 
Lietuvių Tautinė Taryba, arba 
Landratas]. 

Tme tra \slation filrd with the postmaster 
at Čhicago, III., on 20-iTi <lay of Fcbruary, 1918, a; rcfinestcd by the act of Octobcr 6, 1917. 

VYSKUPAS KOREVIČIUS 
APIE LIETUVĄ. 

Amsterdam'as, Vasario 17 d. 
—Berlino laikraštyj L o k a 1 A n- 

z e i g e r, kurio kopija gauta čio- 
nai, yra interview (pasikalbėji- 
mas) su vyskupu Karevičium 
iš Kauno, Rusijoj, kuris vedė 
derybas su Imperijos kancleriu 
ir Vokiškos Armijos vyriausiam 
ofise kaslink Lietuvos reikalų ir 
kuris, anot šio laikraščio, pasakė 
sekančiai: 

"Aš atvykau čionai įtikinti 
Vokietijos valdžią, kad jau atėjo 
laiVas apsvarstyti sutvėrimą ne- 

j-rigulmingos Lietuvos, kuri (apie 
t^i nercik nei kalbėti) butų pa- 
linkusi prie Vokietijos. 

| "Męs turime mintyje monar- 

chišką valstybę, su'vcrtą ant kri- 
kščioniškų ir konservatyvių pa- 
matų. Aš tapau užtikrintas, kad 
mano pasiūlymai bus prielankiai 
apsvarstyti 

|Šis telegramas parodo, kad 
Lietuvoje rūpinamasi išgavimu 
Lietuvai meprigulmybės. Vysku- 
pas Karevičius, kieik apie ji iki 
šiolei žinoma, yra geras lietu- 
Iv-tėvynainis. Jau laike karės 
ir. ačiū bendram sutikimui Ru- 

... 

sijos ir Vokietijos valdžių, gavo 
leidimą sugrįžti iš Rusijos j vo- 

kiečių užimtą Kauną. Augščiau 
išreikšta jo nuomonė kaslink Lie- 
tuves surėdymo ir jos palinkimų 
ateityje, geriausiam atvejyje, yra 
\!en jo asmeniška nuomonė ir 
t-l- jeigu ji teisingai yra virš- 
iminėto laikraščio išreikšta. Da- 
jryti tokias ar kitokias griežtas 
-išvadas iš tokiu budu menamr.i 
išreikštos nuomonės yra nega- 
lima. Už gryną pinigą to irgi 
negalima imti, nes reik atsižvelg- 
ti į tai, Ikad Lietuvos veikėjai tu- 

ri prisitaikinti, prie aplinkybių ir 
apystovos, kurioje jie ir Lietuva 
šiais laikais randasi ir turi kitą 
syki lošti politišką lošį tomis 
pačiomis kazyromis, kokiomis ir 
vokiečiai lošia]. 

Truc franslatioii filcd w i 111 tlie postinaster 
at ( hic.: o, III., 011 20-th day nf Fcbruary, 
1918, ns rcquestcd by tlie act of Octobcr 6. 
1917. 

SAKO, VOKIETIJA PAS- 
KELBSIANTI LIETU- 
VOS NEPRIGULMYBĘ. 

Amsterdam, vasario 14 d. 
— Sulyg Berlino laikraščio V o r- 

w a e r t s supratimo, pirmiausis 
klausima ,, kurį svarstys Vok>;ti- 

jos kancleris von Hertling ir už- 
rubežio ministeris von Kuehlman. 

nuvykusieji j vyriausį mūšių šta- 

bą pasimatymui su kaizeriu Wil- 

helm, bus apie apskelbimą Lietu- 

vos reprigulmybės. Anot šito 
laikraščio, prokliamacija ap'-e Lie- 

tuvos neprigulmybę bus apskelb- 
ta beveik tuojaus po to pasikal- 
bėjimo. 

Lietuva yra viena iš tautu iš- 

ilgai Vokietijos rytinio rubežiaus, 
iš kurių Centralinčs Viešpatijos 
mėgina sutverti b u f f e r valsti- 

jas Į tarpines valstijas tarp dide- 

lių viešpatijų]. Lietuviai, kurių 
skaitlius siekia apie 2,000,000; 
yra Kauno, Vilniaus, Gardino ir 

Suvalkų gubernijose į šiaurius 
nuo Lenkijos. ĮViršminėtą tele- 

gramą paduodame žodis-žodin 

išvertę iš Associated Press 

telegramo, tilpusio daugelyj Ame- 

rikos laikraščių]. 

True translation filcd with tlie posti>i„r!cr 
at Chicaga, UI., on 2(Mh day of Tohntary, 
19)8, as reciucstcd by the act of Octobcr 6, 
1917 

BOLŠEVIKŲ PIKTADARYS- 
TĖS. 

Stockholm, vasario 14 d. — 

L'aikraštis Aftonbladet pra- 

neša, kad po skerdynių, kurios 
j vyko miestelyj Kervo (Kcrava), 
Finliand-ijoj, Raudonoji Gvardi- 

ja telegrafavo j Helsingforsą, kad 

pasiųstu daktarus ir ambulansus. 
Penki daktarai, kurie išvažiavo 

tuoj aus, po pribuvimo ant vietos, 
tapo tų pačių Raudonų gvardistų 
nužudyti. 

True translation filed witli thc postmaster 
at Cliicago, 111., on 20-th day of Fcbruarv. 
1918, as reciucstcd bv thc act of Octobcr 6, 
1917. 

SAKO, KAD RUSIJOJ GALI 
VĖL BUTI MONARCHIJA. 

Amsterdam, vasario 14 d. — 

Brrliniškio laikraščio T a g eb- 
1 a 11 korespondentas, Leonard 
Adtlt, telegrafuodamas iš austrų 
armijos korespondentų ofiso, pe- 

reitą panedėlį pasakoja apie R11- 

sijo- pasitraukimą iš karės se- 

kančiai : 

"Rusiškų armijų demobilizaci- 
ja (paleidimas) prasidėjo dar se- 

nai prieš Trockio pranešimą apie 
karės pertraukimą. A-nit Ukraji- 
niš-kai-Ruiminiš'.o fronto męs su- 

tikome Aštuonioliktąjį korpusą 
Aštuntos 'rusiškos armijos, kuris 

po vadovyste gen. Syti no pas- 
kutiniu sykiu mėgino persilaužti 
per rumunų frontą, bet buvo at- 

muštas ir perėjo Austrų rubežių 
netoli Radautz (pietinėj Bukovi- 

vinoj). 
"Gen. Sytin, kuris yra senas 

karės veteranas man šitaip išsi- 
tarė: 'Rusija yra kaip meška, ku- 
ri gavo smarku smugj per galvą, 
bet ji yra tik apsvaiginta ir ne- 

trukus atsipeikės. Rusija netru- 

kus turės antrą monarchišką val- 

džią. Tikėkit man, ji to kaip sy- 
kis yra pasiilgusi. 

"Kasiink Lenino ir Trockio — 

tęsė gcn. Sytin toliaus, — tai jie- 
du man patinka ypatišk'ai. Žin- 
geidu yra kalbėti su jais apie di- 
džius pasaulio 'klausimus, sėdint 

prie patogaus pečiaus, bet jus nie- 
ko su jais negalite padaryti prak- 
tiškuose gyvenimo reikaluose. 
Geriausis dalykas, kurį bolševikai 
padarė — tai nuvertimas paslap- 
tos diplomatijos, kuri ir už šią 
karę privalo imti atsakomybę. 
Kad Ukrajina yra pirma šalis, 

(padariusi taika, — tas nėra vien * v 
tik netikėtas atsitikimas. Ukra- 
jina yra labjausiai anti-bolsevi- 
kiška (priešinga jiems) ir šisai 
judėjimas greitai prives dar prie 
labjaus ajjėiuopiamų pasekmių". 

Trtie translation filod \vilh the nnstmaste 
ai t'hicsgo, UI., 011 JO-lh ilny <>f rYlutiary, 
191H, as ic(|ucsted i;/ the uct of Octolicr 6, 
1017. 

AUSTRAI DŽIAUGIASI IŠ 
TAIKOS. 

Amsterdamas, vasario 14 d. — 

\ ėliavos visur plevėsuoja Aus- 
trijoj ir padėkavonės maldos yra 
rengiamos iš priežasties atėjusių 
žinių apie Trockio (pranešimą, kad 
karė tarp Rusijos ir Centralių 
v i ešpa t i j ų u /si baigė. 

Vienuos oficialė žinių agentū- 
ra aiškina, kad bolševikų valdžia 
tai padariusi todėl, kad taika ta- 

po padaryta tarp Centralinių Vieš- 

patijų ir Ukrajinos ir išreiškia 
nuomonę, kad šitie miotikiai tu- 
rės didelę įtekmę ant kariškų 
operacijų vakariniame fronte. To- 
ljatis šita agentūra išreiškia to- 

kią nuomonę: 
''Karts užbaigimas pagalios 

lyra atsiektas tper Centraliniu 
Viešpatijų diplomatiją, ir nėra 

reikalo nuli.jsti, kad rusai išrin- 
ko takią nepaprastą formą taikos 
apskelbimui". 

Kalbėdami apie ekonomiškas 
sutartis, Austrijos laikraščiai nu- 

rodinėja, kad nors perdaug pa- 
didintos viltjs nėra pateisinamos, 
tai vienok galima įbus iš 1 k- 
rnjinos exportuoti apie vieną mi- 

lijoną tonu javų. Yienolk sykiu su 

tuo laikraščiai nurodinėja, kad 
reikia skaitytis su sunkumais iš 

priežasties suirusių Ukrajinos ge- 
ležinkeliu. 

Trtie transl.Vion fil-il wiHi the p-^'rrnstpr 
at C'liicago, III., 011 20-th day of February, 
1918, as reąuircd by the act of October 6, 

RUSIJA "UŽBAIGĖ" KARĘ, 
BET VOKIETIJA — NE. 

Londonas, vasario 14 d. — 

Laikraščio Daily Ne \v s ko- 

respondentas telegrafuoja iš Rot- 
terdamo sekančiai: 

"Vokiečiai toli-graiu nesutinka 
su Trockiu, kad 'karės su "Di- 

džiąją Rusija" jau nėra. Ištikrų- 
jų vokiečiai mano atnaujinti ka- 

rišką veikimą ant Rusu fronto. 

"Vyras, ku turi susinėsimų 
su vokiška situacija, taip apie tai 
išsireiškė: 'Vokiečiai žiuri j šj 
reikalą taip: Trockio pranešimas 
[apie karės užbaigimą, be pa- 

sirašymo ant taikos s<utarties] ne- 

! užbaigia karės, bet jis automa- 

Itiškai užbaigia sutavtj mušiu ;per- 
traukimo. 

"Vokiečiai dabar tvirtina, kad 

jie dabar turi visai liuosas ran- 

kas ir mano pasinaudoti iš šitos 

progos. 
"Trockis sugrįžo atgal j Pet- 

rogradą. idant pranešti Rusijos 
žmonėms, kad jis gudriai išsisu- 
ko iš priėmimo vokišku išlygų i'* 

kad dabar jau yra taika, bet vo- 

kiškoji armija seks paskui ji iki 

Petrogrado, idant parodyti, kad 

jie žiuri Į jo pranešimą, kaipo Į 
pali'itosavimą jiems rankų ir tai 
jie sunaudos tolimesniam karės 

vedimui. 
"Tas dar nereiškia,1 kad vo- 

kiškoji kariumenė neatbūtinai 

tuoj'aus mėgintų pasiekti Petro- 

gradą. Kariškas vokiečiu veiki- 
mas prieš šiaurinę [bolševikišką] 
Rusiją gali greičiaus apsireikšti 
tame, kad jie pagelbės Ukrajinai 
jos kovoj su bolševikais. Vo- 
kiečiai, nurodinėja Ukrajinos 
Radai, kad naujai jų viešpati- 
jai ręsia pavojus iš bolševikų pu- 
sės. 

1rur; tra.isT-ition filrd with tlie pnstmaster 
at ChicaRo, III., on 20-th day nf Fcbruary, 
1918, as reouircd by the- art nf Oetnher 6,' 

AUSTRIJOS CIESORIAUS 
MANIFESTAS. 

Amsterdamas, vasario 14 d. — 

Austrijos imperatorius išleido 

Viennoje sekantį manifestą: 
"Mano Žmonės: Ačiu Dievo 

maloniai <pagelbai, męs padarėme 

taikli su l'krajina. Mušu per- 
galingi ginklai ir nuoširdi taikos 

'politika, kurią męs vedėme su 

rcnuilstančiomis pastangomi's, pa- 
Įrodė; pirmus vaisius atsiginimo 
karės, kurią męs vedėm savo 

išlikimui. 
"Bendrai * su mano žmonėmis 

Aš tikiuosi, kad po pirmo pa- 
darymo taikos, kuri yra taip 
džiuginančiu mums atsitikimu 
abel'iKi taika bus suteikta ken- 

čiančiai žmonijai. 
"Po įtekme šios taikos su l'k- 

rajina mūsų akis su pilna užuo- 
jauta atsikreipia linkui šios jau- 
no.. tautos, kurios širdyje pir- 
miausiai apsireiškė kaimynes, 
meilės jausmai ir kari, po nar- 

sumo apreikšto skaitlinguos^ 
mūšiuose, turėjo užtektinai pa- 
siryžimo darbu parodyti visam 
pasauliui savo gi-ri-suius pasitikė- 
jimus. 

"Xuo ]>innos valančios, kuomet 
aš 'užėmiau sostą mano šlovin- 
gų piratėvių, jaustfamasai vieny- 
bėje su savo žmonėmis kaslink 
panašaus uolai pasi.yžimo iškovo- 
ti šitą mums primestą kovą net 
iki garbingos taikos padarymui, 
aš dar didesnėj jaučiuosi vienybė- 
je su jais dabar šioje valandoje, 
kuomet pirmas žingsnis tapo pa- 
darytas šio tik>lo atsiekimui. 

"Lai Yisogalis ir toliaus mums 

palaimina su stiprybe ir išnašu- 
mu, kad ne tik sau ir mušu iš- 
tikimiems sąjungininkams, bet 

[taipgi ir visai žmonijai męs ga- 
lėtume atsiekti galutinos taikos", 

i 
Į Trnp translation filed \vhh lic poMniastcr 
at Chicago. II!., on 20-ih day of February, 

I 1918, as rcfjucsted l>y the aet of Octobcr 6, 
1917 

VOKIEČIAI KARIAUS SU 
RUSIJA — SAKO MINISTE- 

RIS. 
Amsterdam, vasario 15 d. — 

Vokietija ir Austrija dar vis yra 
karėje su Rusija sulyg nuo mo- 

linės, kuru išreiškė Dr. Richard 

į von Kuelhinan, Vokietijos užru- 

bežio ministeris, laike paskutinės 
sesijos su bolševikais Lietuvių 
Brastoj. Jisai tą pasakė po to, 
kaip Trockis, bolševikų užrube- 
žio ministeris, galutinai pranešė 
vokiečių pasiuntiniam, ».ad Ru- 

sija užbaigė karę ir kad jos ar- 

mijos bus demobilizuotos (pa- 
leistos), bet kad jie susilaikys nuo 

pasirašymo po formališka taikos 
sutartim. 

V011 Kuehlman paaiškino, kad 
kariškas veiklumas pasibaigė 
tuomet, kada Rusija ir teutoniš- 
ki talkininkai pasirašė ant su- 

tarties pertraukti maišius, bet ka- 

|da šita pertrauka pasibaigė, tai 

j karė turi 'buti vėl atnaujinta. Jis 
dar pridėjo, kad ta aplinkybė, 
jog viena pusė demobilizavo savo 

armiją, dar nedaro jokio skirtu- 

mo ahelnam dalvku stovvjc. 
Toliaus votį Kuehlman pasak". 

j kad esą rusams nėr ko bijotis, 
kad Vokietija turėtų kokius blo- 

gus mierkis sulyg Rusijos. 
Kaslink atskiros taikos su Uk- 

krajina, tai Dr. von Kuehlman 
pranešė, kad ("cnt dilinės Vieš- 

patijos privalo sau rezervuoti 
tei'sę sulyg to. kokias valstijas 
jos turi pripažinti. Tos esą pri- 
pažino Ukrajiną ir todėl neapsi- 
moka šitą klausimą toliaus svar- 

styti. 

Truc trans'ntlon \vith thc postma»tci 
at Chicago, 'II., on 20-tli day of February, 
1918, as įciuircd by thc act of Octobcr 6," 
1917. 

BOLŠEVIKAI KABINA RU- 
SIŠKUS VOKIEČIUS. 

Amsterdamas, vasario 15 <1. — 

Berli'iio laikraštis Lokal A n- 

zeiger praneša, kad bolševikai 

užpuldinėja ant vokiečių, gyve- 
nančių Estonijoi ir Latvijoj (Li- 
vonijoj). Revelio mieste, sakoma, 
3,000 vokiečių tapo suareštuota 
ir toks pat padėjimas es^s Dor- 

I pate (Jurjeve) ir kituose mies- 
1 
tuose. Local A n z e i e rei- 

y 

jikalauja, kad Vokiška valdžia, at- 

r 
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KUR AMERIKONAI KOVOJA. 
Stora juoda linija parodo dali francuzų fronto apielinkėse 

\*erduno. Dvi juodos velyčai tė» (apie miestelį Flirey), pa- 
rodo vielą, 'kur Amerikos kariu mei i randasi. 

silyginimui. padarytų tokius pat 
žingsnius prieš rusus. 

Trne tiansUtion filed with the po?fma»ter 
; at C-hicago, 111., on 20-ih day of February, 

l'MS, as requircd by the act of October 6, 
\'i\7. | 
TROCKIS PASILIEKA SAU 

"LIUOSAS RANKAS". 

Lo.idonas, vasario 16 d. — 

Trockis išdavė raportą centrali- 
niam pildomam bolševikų ''So- 
vietu" komitetui api< pasekmes 
taikos derybų Lietuvių Brastoj. 
Visos partijos esą pripažino, kad 
bolševiku komisijonieriai kitaip 
pasielgti negalėjo šitame atsiti- 

j kime. 

j Bolševikų pildomasis komite- 
tai svarstė apie galimybę naujo 
Vokietijos užpuolimo aut Rusi- 

jos. Beveik visi buvusioji šia- 
me svarinkime išreiškė nuomonę, 
kad tas vargiai g'alcsią atsitikti,] 
bet buvo ir tokių, kurie perser- 

gėjo, kad ant tokios nuomonės 

; perdaug negalima atsidėti, nes 

j vokiškų anneksijonistų partija. 
gali priversti vokišką valdžią prie 
naujo užpuolimo. 

Visi kalbėtojai išreiškė persi- 
tikrinimą, kad esą Vokietijos ir 

Austro-Vengrijos žmonių minios 

esą neleistų naujo kraujo pralie- 
jimo ant mūsų fronto, nesą to- 

kis užpuolimas butų panašus j 
atvirą užpuolimą grobio tikslais. 

M. Trockis užbaigė savo ra- 

portą pranešimu, kad Rusija pa- 
sitraukia iš karts ne tik iš pa- 

į žiūros, bet tikrų tikriausiai; kad 
meta Šalin visas sutartis su 

pirmesniais talkininkais, o kas- 
< lkik karės, kuri tęsėsi tarp li- 
kusiu viešpatijų, tai Rusija esą 

pasilieka sau piln;» liuosybę lin- 
kui abiejų pusių vedimui savo 

revoliucijinės poetikos. [Butų 
visai nestebėtina, jeigu p. Troc- 

! ki^. su Leninu, privedęs Rusiją 
! prie pametimo talkininkų, nu- 

vesiu Rusiją tiesiog Vokietijos 
glėbin ir stotų sykiu su ja prieš 
taUciniiivkus. \"tto šitų dviejų 

[bolševikų jepfamasčių "revoliuci- 

jinės politikos" visko galima ti- 

I kėtis]. 
I 
i 

True tiansiation filcd with thc postmastef 
at Chicago, 11!., on 20-tli <lay of l-Ylmiary, 
1918, a* rcąuired by tlic act oi Octobcr 0, 
1917. 

ASTROLIOGAS MATO 

KARĘ 1942 M. 

New York. "Suvienytos Val- 

stijos turės kit;į karo 1942 111.," 
sako Profesorius Gusta v Meyer, 
IJoboken astroliogas. Jisai sa- 

ko, kad nauja karė tęsis septy- 
nis metus ir bus tarpe darbinin- 
ku ir kapitalo. Meyer mano, kad 

dabartinė karė pasibaigs balan- 
džio mėnesyje. 

True translntion filcd vvith thc p>«tmaster 
at CliicaK", 111., on _'0-tli day of Fehruary, 
1918, requestcd l>y tlie act of October 6, 
1917. 

NEW YORKO SVETIMŠALIŲ 
SKAITLIUS ŽEMAS. 

New York. Kuomet pasibairė 
laikas užsiregistravimui dėl vo- 

kiečių, pasirodo išviso 35,59<j afi- 
davitai mieste Ne\v York. Šis 
skaitlius yra daug žemesnis negu 
federaliai ir policijos viršininkai 
buvo apskaitliavę. Jie apskaitlia- 
vo, kad bus tarpe 47.00 oir 60,000, 
kuriems priscis re_i~tn?itis. 

Trttf translation fjTod w:t'i the pn'tmastfr at Chicago, III., 011 Ji' >Ti <Tny of Fcbru»i», 1918. a* teauired by the a^t of October 6, 1917. 

"KAISER" NUŠLUOTAS NUO 
ŽEMLAPIO. 

Pittsburg. Pa. "Kaiser Wil- 
liam" tapo nušluotas nuo žetn- 
lapio Pittsburge, kuomet miesto 
taryba išnešė rezoliuciją permai- 
nymui vardo Kaiser \Yilliam gat- 
vės, miestelyje Mount Washing- 
ton, netoli nuo čia. Naujas var- 
das bus Marne \Yay. 

PATARTA DIRBTI 20. 

PINIGUS. 

WasTiington, D. C. Komisija 
nuo American Xe\vspaper Pub- 
lishers* Association rekomendavo 
iždo departamentui dirbdinti 2c. 

pinigus. Nauji pinigai, buvo pri- 
rodyta, palengvintu mainymą pi- 
nigų perkantiems laikraščius, nes 

kainą ant laikraščių visur dabar 
pakelta iki 20. dėlei popieros sto- 
kos. 

SENATORIUS CHAMBER- 
LAIN GERESNIS. 

Washington. Scnatjirus Chaui*- 
bcrlain nuo Oregon valstijos, 
pirmininkas senato ikariškos ko- 
n.isijos, gulintis namieje dėlei 
ligos, sakoma, taisosi ir kad pa- 
sveiksiąs be operacijos darymo. 

DU VYRAI PAGIMDĖ 
EXPLIOZIJĄ. 

Halifax. Nova Scotia. Kaltė 
už susirėmimą franeuzų amunici- 
jos laivo Mont Blanc su belgiš- 
ku laivu Imo, kuris pagimdė ex- 

plioziją dėlei kurios žuvo 1,500 

žmonių, iir sukeista Mintai gruo- 
džio 4 d., tapo uždėta ant vado 

Mackay iš Halifax ir Kapitono 
Lamodec nuo traneuzų laivo. 
Valdžios komisija ištyrė tą rei- 
kalą ir išnešė t>>ki nuosprendi. 
Jiedu tapo suareštuoti užmušys- 
tėje apkaltinami. 

GATVEKARIŲ DARBININ- 
KAI STREIKUOJA. 

St. Louis, Mo. (iatvekarių 
vyrai darbininkai, dirbantieji U- 
nited Raihvays Co. aplei lo dar- 

bai, ttiomi protestuodami prieš 
Gmimą darban moterų mokesti- 
mis, žemesnCtnis negu vyrami 
mokama. 

UŽGRIOVĖ 10 ŽMONIŲ. 
Louisvillc, Ky. Dešimts ypatų 

tapo užgriauta, kuomet namas 

[sugriuvo nuo smarkaus vėjo 
'spaudimo. Septyni iŠ užgriautų 
po 4 valandų laiko tapo išge!- 
bčti, bet visi sužeisti. Kiti trįs, 
dvi moters ir vaikas, nesurastu 

[Manoma, kad jie negyvi. 



PATARIA SALDAINIUS 
BE CUKRAUS. 

4 

"VVashi.igton, D. C. Naudoji- 
mas saldainiu be cukraus laike 
karės tapo patvirtintas maisto 

administracijos. Tokiu budu bus 
atlikta du dalykai—sutaupymas 
cukraus ir pratęsimas saldainių 
ijki'rbysrčs. 

Rekomenduojama keturių ru- 

sių saldainiai. Firmoje ineitų 
Čokolado ir kakao saldainiai su 

riešutais ir vaisiais viduryje vr 

minkšti saldainiai. Antros rųsies 
gi saldainiai bus tai lazdelėse, 
lemon drops, peanutsų ir pana- 

šių. Trečiame skyriuje ineitų 
marsbmallou's ir kitos panašios, 
o ketvirtam ineitų "gum dro«ps" 
ir drdbucių. 

FENKI UŽMUŠTI. KETURI 
SUŽEISTI. 

Toledo, O Motina i<r 4 vai- 
kai tapo užmušti, o kitas vai- 
kas ir du vyrai tapo sužeisti, 
kuomet Nevv York Central <pa- 
sažierinis traukinis susirėmė su 

važiuojančiai' automobilium netoli 
šio miesto. 

Užmušti yra; P-ia Ona Pli- 
cheinsiki, 38 m. amžiaus: Kata- 

rina—12; Frances—6; Yictory— 
it; Zofija—7 metu. Motina ir 

du vaikai tapo užmušti ant vie- 

tos, o kiti mirė trumpu laiku. 
Sužeisti yra: Mary Plicheinski— 
14 m.; Clarance Long ir Grover 

Long. 
Plichemskit šeimynų kraustėsi 

iš Christy, O. j miestą Toledo 

Jie važiavo automobilium, kurį 
vežė Clarence Long, kuris ne- 

pamatė traukinio iki užvažiavo 
ant kryžkelio. 

CARUSO UŽMOKĖJO 
$59,000 TAXŲ. 

New York. Enrico Caruso, 
garsus operos dainininkas, už- 

niukėjo $59,000 taxų už 1917 m., 

ant savo algos iš Metropolitan 
Opera Hou.se ir nuo mokesčių 
ttž jdainavimą j fonografu re- 

kordus ir dalyvavimą 'koncer- 

tuose. 

1S DARBO LAUKO. 
SPAUSTUVININKAMS PA- 

KELIA ALGAS. 

Colorado Springs, Col. Spaus- 
tuvininkų unijos nariams tapo 
pakeltos algos $3.00 j savaitę. 
Vienas doliaris tuojaus bus mo- 

kamas, du doliariai po šešių mė- 
nesių ir paskutinis doliaris po 
vieno meto. 

VALDŽIA KONTROLIUOJA 
ALIEJŲ KURUI. 

Washington. Kuro administra- 
cija praneša, kad valdžia paėmė 
savo ramkosma išdalinimą alie- 
jaus dėl katro. 

\'isi fabrikai išdirbanti j metus 
100,000 b a cik u privalo dabar gau- 
ti leidimus (license). Apskaito- 
ma, kad apie 200 kompanijų bus 
'kontroliuojama. 

VIENIJA NEGRUS. 

Birmingham, Ala. Vietiniai 
vnijistai pradėjo organizuoti Čia 
esančius negrus darbininkus ir 
tikisi padaryti didžiausią neerrų 
ut.iją Alabama valstijoj. 

DAUGIAU DARBININKŲ, 
NEGU DARBŲ. 

Salt Lake City, Utah. Valsti- 
jos darbo jieikojimo biuras sa- 
vo iraportc parodo, kad pereita- 
me pusmetyje 502 žmones pri- 
davė aplitkacijas, jieškodami dar- 
bo, o iš jų darbus gavo tiktai 
264 žmones. 

BARZDASKUČIAI SUMA- 
ŽINO VALANDAS. 

Alliance, O. Barzdaskutykios 
šiame mieste atsidaro nuo 7:30 
ryte ir iytiva atdaros iki 7 vai. 
vak., o subatomis bus uždaro- 
mos nuo 9 valandos vieton 9:30. 

NORI DIDESNIŲ ALGŲ. 
Pittsburgh, Pa. Viešu mokyk- 

lą sargnamiai reikalauja didesniu 
n*gt1 ir trumpesnių valandų. Jie 
<!abar dirba 310 dienų j metus, 
f?c mokesties už nedėldiemius i<r 
šventes. Jie dirba 14—15 va- 

landų j dieną, o gauna mokėti 
čtpic 30c. i valandą 

ant ženklelio dėl oaž.ilimo 

DARBO SUJIEŠKOJIMO OFI- 
SAI DAUGELYJE MIESTŲ. 

Dr. P. L. Prcntis pradėjo va- 

žinėti per valj-tiją Illinois su 

tikslu ištyrimo darbo sąlygų ir 
atidarymui darbo sttjieškojimo 
ofisų j vairiuose miestuose. Su 
jno važinėja W. C. Lcvvman, už- 
vaizda Illinois valstijos darbo 
s n j i ekoj i m o sky r i aus. 

Pirmiausia apsistota mieste 
Danvilk\ Kiti miestai, kuriuos 
jie aplankys yra: Decativr, Joliet, 
Bloomington, Aurora ir Klgin. 
Kur pasirodys praktišku, ofisas 
bus atidarytas gavimui išlavin- 
tų darbininkų dirbiniui ko-ope- 
ratyviškai su kitais viešais dar- 
be jieškojimo biurais. 

DAILYDĖMS PAKELTA 
ALGAS. 

San Irancisco, Cal. Dailvdžių 
nauja sutartis inėjo galėn. Jie 
dabar gaus $f>.oo n/. 8 valainidų 
darbo dieną. Dailydės, dirbanti 
laivų rrbtuvėse, gauna $6.60 i 

dieną. 

PAKELIA ALGAS. 
Worcester, Mass. Alaus lie- 

jyklų savininkai iš liuoso noro 

pakelė .nokėstis savo darbinin- 
kams. Davė $2.00 daugiaus Į 
savaitę. 

ss visus. 
•True translation fikd with the postmaster at C'hic-go. III., on 20-th įlay of Kcbruary, 1918, a: rcquircd by ilic act of October 6. 1917. 

|| Is LJerne, Šveicarijoj, prane- 
šama, kad Austrijos alaus iš- 
didumas tapo sumažintas iki 8% 
taikos laiku išdirbinio, sulyg ofi- 
cialių teisių, inėjusių galėn sau- 
sio 1 d. 

True tianslalion filcd vrilh ihe postmaster 
at Chicago, 111., on 20-th day of Fcbruary, 191 S, as required by thc act of October 6, 
1917. 

[; K Amsterdamo, Hollandijoj, 
pranešama, buk vokiški laikraš- 
čiai, kalbėdami apie dideli ofen- 
svvą, kurj Hindenburgas pradės 
vakarų fronte, sako, kad kariu- 
menė turi naują nuodijanti gaz.į 
viršijanti kitus pasekmėmis ".ku- 
ris laikomas rezervoje nusttbini- 
mui Amerikonų." 

jį Montreal, Kanadoj, gaistras 
ištiko Grey vienuoliu klioštorių. 
Žuvo viso 5? ypatos. Seserįs la- 
bai narsiai darbavosi, išgelbėda- 
nios daug gyvasčių. Apie i,ooo 
sužeistu vyrų ir moterų, sužeis- 
ti! kareivių ir kelių savaičių am- 

žiaus kūdikiai išsigelbėjo, dėko- 

jant narsiam seserų darbui. 
Iš ko gaisras prasidėjo, kol- 

kr.s nežinia. Nors sakoma, 'kad 
gaisrą pagimdė netikusis vielų 
išvadžiojimas, bet viena iš sese- 

rų išsireiškė, kad gali but gais- 
ri pagimdė kibirkštis nuo X-ray 
mašinos, kuri naudojama mili- 
tariatn skyriuje. 

Mederic Martin, miesto Mon- 
treal majoras, važiuodamas i>rie 
g;.isro viet< 3, tapo išmestas iš 
nogiu ir s".žJstas. Jį nuvežė j 
Notre Dame ligonbutį. 

|Į Iš Londono pranešama, buk 
YVales kunigaikštis automatiškai 
tapo na'riu lordų buto, kuomet 
jisai pasiekė pilnametystės. Jisai 
pereitą birželio mėnesį sulaukė 
23 metų amžiaus. 

|Į San Juan, Porto Rico, įprasi-, 
dėjo maisto čėdijimo kampanija, 
kuri trauksis savaitę laiko. Per 
tą laiką manoma gauti parašus 
120,000 šeimynų, prižadančių čC- 
(! y t i kuodaugiausiai maisto. 

|| Sulyg pranešimo iš Chinijos, 
rr.iestc Swatovv, nuo žemės dre- 
bėjimo žuvo keli šimtai chinie- 
čių. Sunaikinta už didelę »umą j nuosavybių, p»rie to sugriautas 
Suvienytu Valstijų konsuliatas. j 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. 

Nuo Sausio 25 iki Vasario 7, 
1918. 

Mėn. aukos surinktos per p. 
GiHavičių, New Britain, Conn. 
$25.60. Aukavo šios ypatus: Po 
$2.00: J. Skritulskas. Po $1.00:' 
M. Daunis, P. PiFk jnis, R. Pet-Į 
rauskas, V. Zimitravrčia, M. Tur- 
skis, A. Mikalauskas, K. Gied- 
raitis, J. Maksimavičia A. Ar- 
žuolaitis, J. Aržuolaitis. Po 50c.: 
L. Ramanauskas, J. Ragialis, V. 

IriiiKG atsiuvu t ..v——t — 

p 

Ciiliavi'čia, Z. Mickiavičia, A. Va- 
linčius, A. Ramanauskas, J. Pas- 
vonokaa, M. Giliavicia, J. Kli- 
mas, M. Neimonas, Ig. Klapataai- 
skas, J. Petkevičia. K. Danuse- 
vičia 25c. Viso $19.25. 

Pašalinės aukos. Aukavo šios 
ypatus: — po $. io: A. Rudminas, 
J. Malazka, J. Vosilius. Po 50c.: 
V. Ndzcvskaitė, A. Vitrikas, Just. 
Puckus, R. Pisaravičiutė. Po 

35c.: Eg. SuBnickaitė. Pu 25c.: 
I). Makūnas, J. Tamošiūnas, J. 
Kazlauskiutė, Alf Barisas. Viso 
$6-35- Į Mėn* Auka J. Doraoiunas, C'lii-j 
|cago, 111. $3.00. Prisižada mokė- 
ti j C- K-ta $1.00 kas mėnuo. 

Aukos surinktos per prakalbas 
Manchester, X. II. dėl Nepr- Fon- 
dui. $3-o5. I'. Andrejunas $i :c)o, 

C). Malinauskaitė 50c. A. Masevi-' 

jčiutė, V. Valentinas, J. Deksnis, j 
J. Bukauskas, \r. Zarneba, A. | 

Žukauskas, J. Dyčius, po 25c. 
Smulkiu aukų $1.00. Kelionės lė- 

šos $1.30. 
Mėn. aukos iš Xew Haven, 

Conn. Virkavo šios ypatos: — 

1"/. sausio mėn. (po $3.00) K. 
A. Makarevičius, J. Butkus. (Po 
$2.00) M. Makarcvicicnč, A. 

Strclkauskas. (Po $1.00) S. Svcr- 

ka. J. Smigelskis, S. Lonika, A. 
šukevičius, J. Mascliunas, S. 

Maseliunienė, F. Cibulskas. Vi- 
so $17.00. 

Viso i>er dvi savaites .. $45.604 
Visiems aukautojams ištariam } 

ačiu. 9 1 

— 

CENTRALIO KOMITETO 
APYSKAITA. 

Vasario 7. iki 14, 1918. 
Aukos iš Baltimores Lietuviu 

C. K-to skyriaus, prisiųstos per 
p. j. Clicsna $489.04. 

Pirmiau surinktas aukas Balti-j moriečiai siųsdavo tiesiog j Eu- 
ropą, bet nuo praeitų metų per- 
keitė vadinamą draugijų konfe- 
rencija j C. K. skyrių, ir žada kas' 
mėnuo surinktas aukas prisiųsti 
C K-tui. 

Anga ant $15.00,—tai yra g.' 
inž. T. Naruševičiaus kelionės lė- 
šos į VVatcrbunv, Conn., kurias' 

t jis paveda nukentėjusiems <101 ka- 
rės, per C, K-tą. p. Naruševičius 
kalbėjo \Vatcrburyje, Sausio mė-1 
nesyje. 

Mėnesinės aukos Maud Chris- 
tians iš Northampton, M'aSs. po 
$1.00 už. 6 mėnesius $6.00. 

Viso per savaitė ....$510.041 

IŠ LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS FONDO.—AUKOS. 

1 
Lakštas 106: 

Racine, Wis., TaID. 121 kp. 
prakalbose sausio 27 d. surinkta: 
po 1 dol. dr. J. Jonilkis (kalbė- 
tojas), J. Pilipavičia, J. Bai- 
kauskas, J. Norvaiša, A. Bobelis, 
M. Kasparaitis, B. Vaičkus, J. 
Rankelė; po 25c. S. Sagintas, S. 
Ragauskas, K. Vilkonis, V. Ake- [ 
laitis, J. A. Bankus — 30c. Smul- 
kių —70c. 

Viso .... $10.00 
Tuscon, Ariz na. — D. B. 

Prata'pas per "Tėv." adtn. $5.00 
So. Chicago, 111. Per S. Šimai- 

ti SLA. 74 'kp. mėnesinių narių 
mokesčių (šios kuopos nariai už- j 
sidėjo ekstra 10c. j mėnesį L. N. 
F.) $21.03 

New Haven, Conn. DLK. Keis-1 
tučio Neprigtllmingas Lietuvių 
Kliubas per K. Makarevičių —j 
$50.00 

Waterbury, Conn. — A. L. T. į 
Sandaros 11 kp. prakal'bose (kai-1 
bėjo kliu. J. Žilinskas) 3 d. va- 

sario š. m. surinkta laisvės rei- 
kalams $58.33. Davė P. Pivo-1 
riunas $5.00; J. Juozaitis — 3.00. 
Po 1 dol.; — A. DemSkis, Z. 
Karaleviėius, J. Ramanauskas, K. 
\' i r š i 1 a, S. Gecevičius, P. Mikulis, 
S. Jurkuiias, A. Poni skis, J. Mi- 
kiras, J. Bugališkis, S. Sakalaus- 
kas, P. Karvelis, P. Puodžiukai- 
tis, A. Aidulis, F. Kidulis, K. i, 
Malkikaitis $1.10. Po 50c.: A. ji 
Rolimis, J. Sul&kis, P. Puikis, J, 
Petrauskas, R. Kevėnas, J. Urb- ( 

stonaitis, A. Ramanauskas, A. 
Laukis, M. P>ancsevičius, V. Sta- 
nionis, M. Karosas, J. Pileckas, 
J. Rudaitis, P. Stanevičius, S. j 

Matiejaitis, K. Varnagiris, J. Lau- 
kaitis, K. Josaitis, K. Ivanaus-'j 
kas, L. Devintas. Po 25c.: L. j 
IYanskujtias. B. Lukošius, J. lirai-j, 
vis. A. Cirik^a. M. Aveleckis, S. \\ 
Kalentinas, J. Martirukus, J. 2e-! 
maiti*, K. Areška, J. Sulkaus-'j 
kas, M. Alyta M. Kaminskienė, J 
u/ w kmmsimmmm 

D. Kilc/vas, S. Batvinis, 1'. iSul- 
kauskas. Smulkiu $20.23. 

\ iso .... SsS. } < 
1 

Cleveland, Ohio. — T.Ml). 20 
ir 47 kuopų vakarienėje, 26 d. 
sausio aukavo po 1 dol.: — A. 
Usevičius, P. Draugelis, A. Ši in- 

dais, A. Baltrifkonienč, J. 2 c- 

maiįvtantas, J.,|Pajarskas, Y. Ma- 
linauskas, 1\. S. Karpavičius, J. 
Skleris, P. tArmaliavičius. Po 
50c.: — P. Tuči'iis, 1'. Spūdis, 
V. K. Jurgdas, K. Jankevičius, 
J. J. Bajarčius, J; Meilūnas, K. 
Šnuolis, K.Akramaitis, T. Niau- 
ra. A. Praškevičius, Po 25c.:— 
B. Rimkus, J. Gediminas, J. Miš- 
čikas, A. Baltakis, K. Ribokas, 
M. Dagilaitienė, A. lvranauskas, 
J. Yerbyla, M. Sfcudas, J. Ra- 
čiūnas, J. Zutapas, V. Andriu- 
kaitis, J. l.'rbšaitis, K. Bagdonas. 
F. Sklėris, J. Švedas, F. J. Žiu- 
ris, S Baranauskas, M. Vaisba- 
iniutė, K. Štaupas, P. šukšda, V. 
Rudokas (30c.) Smulkių $2.45. 
Viso $24.00 

Viso per savaitę $18(1.36 
Buvo lakšte 105* 8,585,5^ 
Viso fondan įplaukė 8,753.86 

J. Sekevičius, 
LNF. Fin Sekretorius. 

101 Oak Str., Lavvrence. Mass. 

ŽODIS VISUOMENEI. 

Pastaruoju laiku nekuriuose 
musų laikraščiuose ir šiaip liau- 
dyje skleidžiamas negražus ir gan 
kenksmingus musų darbams pra- 
simanymas. Pasakojama yra. buk 
Amerikos Lietuvių Tautinė Ta- 
ryba tai esą tik iš Sandaros iš- 
stumtų ponelių būrelis, buk t'ai 
til: Xe\v Yorko tautininkų-intcli- 
grntų-politikitfrių palaikoma ir ve- 

dama įstaiga ir 1.1. 

Šiuomi laikome sau už pareigą 
persergėti Jumis gerbiamoji visuo- 

mene. Meldžiame netikėt pana- 
šiems dalykams — kalboms ir raš- 
tams, —,nes tai yra tik paskala, 
šmeižtas ir pavyduolių musų pa- 
sekmingai einančiam darbui "su- 
manymai." Juos skleidžia silpnos 
valios žinonės bei laikraščiai. Tų 
žmonių ar laikraščių tikslu yra 
musų darbams užkenkti. Jeigu 
jus jiems įtikėsit, juos paseksit — 

jie savo tikslą atsieks. 
Amerikos Lietuvių Tautinė Ta- 

ryba yra užgirta ir atstovaujama 
Šių vidurinės sriovės (tautiečių- 
dtmokratų) organizacijų ir viešų- 
jų įstaigų. 

1. Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros (atstovauja J. V, Liut- 
kauskas ir J. Ambroziejus); 

2. Tėvynes Mylėtojų Draugijos 
(atstovauja Dr. A. Zimontas; su- 

sirinkimus lanko jo pavaduotojas 
T. Norkus); 

3. Amerikos Lietuvių Spaudos 
Draugijos (atstovauja V. K. Rač- 
kauskas) ; 

4. Amerikos Lietuvių Centralio 
Komiteto (atstovauja V. F. Jan- 
kauskas) ; į 

5. Lietuvos Neprigulmybės F011-1 
do (atstovauja J. O. Sirvydas). 1 

Augščiau minėti organizacijų 
itstovai, kad daugiau darbo at- 
I iik u s ir kad pasekmingiau vei- 
kus savo užbriežtais tikslais —j keliais atvejais Tarybos susirinki-j 
ruose rinko ir kooptavo sau pa- j 
jalbon dar daugiau žmonių-vcikč 
jų. Jais yra: M. J. Vinikaitis, 
S. E. Vitaitis (A. L. T. Sanda- 
lo Prezidentas), V. Ambrozevi- 
:ius (A. L. T. Sandaros Yice- 
Prez' "cntas) ,A. M. Martus, VI. 
Leščinskas, J ui. Baniulis, A. I1). 
Strimaitis, R. Adžgauskas (A. L. 
T. Sandaros Susinėsimų Sekreto- 
•ius), A. Ramanauskas, A. Augu- 
mas, V. Daukšys, A. J. Dulbis, 
^yt. Sirvydas ir žemiau s pasira- 
*iusic. 

Tokiu buriu, kaip matome iš 
sansiato Tarybos, nėra tai koks 
namanytis -išstumtųjų būrelis, 
><:! priešingai — didelis vidurinės 
iriovės organizacijų, A. L. T, San- 
taros ir Lietuvos Neprigulmybės 
•"ondo Seimų užgirtas ir remia- 
r.as i>olitinis kūnas, kuris pas- < 

aruoju laiku jau gan gerokai yra 
įuveikęs ir kurs ateičiai yra už- 
brėžęs dar daugiau Lietuvos ne- : 

julmybčs reikaluose atlikti. 
Prie to Taryboje nėra nei vic- 

i»> asmens, kurs kuomet nors bu- 
m išstumfas iš Sandaros. Čia įc:- 
>a visi pilni sandariečiai, viduri- 
įėje sriovėje pasižymėję veikėjai. 

Tad dar pakartojam ;— gerbia- 

Įmieji, malonėkite įsidėmėti: ne- 

klausykite paskalų, nes jos sklei- 
džiama blogais tikslais ir silpnos 
valios žmonių. 

Su pagarba — 

A. L. T. Tarybos l'rez. — 

P. S. Vilmontas, 
Sekretorius — 

Pr. Bajoras. 

UŽ LIETUVOS LAISVĖ. 

Sią savaitė prisiuntė "Lietu- 
vos" Redakeijon sekančias au- 

kas išgavimui Lietuvos ncprigul- 
nybC'S; 
G. Majus, Rio Vista, Cal. .$1.00 
lš. S<> Omaha, Neb. per Zalpį 

(aukautojų vardai korespon- 
dencijoj) 4.05 

i. Jasevičius, VVcst Franklin. 

L. Smitli, Kanzas City, Kan. 2.00 

Viso $9.00 
Pirmiaus paskelbta .$2077.00 

Viso labo ^-'oSA.oo 

Suvienytų Valstijų Valdžios Kares- 
Taupymo ženkleliai. 

Pasiūlydama "Karės Taupimo 
Ženklelius'' Suvienytu Valstijų 
Valdžia duoda pnogą kiekvienam 
vvrui, moterei, merginai ir vai- 
kams įdėli pinigus saugioj pelnin- 
goj vietoj- 

Kas jie yra. — Jie yra 
"maži babv bondsai." Kaip už 
Liberty I'onds, taip ir už 
juos atsako visas Valdžios turtas 
ir Suvienytų Valstijų žmonės- Jie 
turi parankumą, kad jie nuolat'ai 
didėja vertėje nuo laiko pirkimo 
iki laikui, kuomet pripuola išmokė- 
jimas taupintojam, ir šitą didėjimą 
gvarantuoja Valdžia. Šie ženkle- 
lai yra išleisti dviejų rusių: 25c. 
ženklelis ir $5.00 ženklelis- 

Paraukunn.i įdėtoj ų pinigų 
"Thrift Card" yra išduodama pir- 
kėjams 25c. ženklelių. Šios korte- 
les turi vietos 16 ženklelių- Kuo- 
met kortelė pilnai prilipinta, ą 
galima išmainyti ant $5 ženklelio 
pačte, bankose, arba kitose pri- 
pažintose agentūrose primokant 
13c. prieš kovo 1 d. 1918 m. ir po 
ic. daugiau kiekvieną mėnesį. 

Plianas yra teisingas ir tikras. 
Palaikėjas negali nustoti, bet tik- 
rai laimės. Jisai perka saugiau- 
sią paranką pasaulyje parankiau- 
sioj formoj. 
Dėlko jus turėtumėt jas pirkti. 
— Svarbiausia prieiastis pirkimui 
Karčs-Taupymo Žer kielių yra ta, 
kad Jusų šalis kariauja. Jusų 
šaliai reikalingas kiekvienas centas, 
kuri vyras, 'moteris ar vaikas ga- 
li sutaupyti ir paskolinti, idant 
galėjus aprengti, pavalgydinti, pri- 
rengti (kareiviams ir jūreiviams 
Suvienytų Valstijų visas reikme- 
nas ir išloštts šią karę apgynimui 
Amerikos garbės ir demokratijos 
visame pasaulyje- 

Jeigu norime laimėti karę, tu- 
rime laimėti kaipo suvienyti žmo- 
nčs. Taupiniai kiekvieno vyro, 
moters ir vaiko yra reikalingi jei- 
gu norima pagreitinti karės pa- 
baigą. Karcs-Tau Rytojai yra Gy- 
vasties Taupytojai- 

Pavienė virvutė, kuri palaiko 
Brooklyn Suspension Bridge, nėra 
tvirta, bet tuksfančiai ši ų vir- 
vučių. sujungtų į krūvą, palaiko 
vieną didžiausių pasaulio tiltų. 

Kuomet nutsų tėvai ir sunųs 
ir broliai buvo pašaukti kariauti 
šr.lies apginimui, jus negirdėjote 
nei vieną pavienį kareivi atsisa- 
kant dėlto, kad jo vieno tarnavi- 
mas išloš karę. Kiekvienas buvo 

prisiruošęs savo užduotį atlikti. 
?i didelė kariumenė, taip sutverta, 
eina pirmyn apgynimui visko, 
idant padarius likusius namie sau- 

siais, ir už gyvybę musų šalies. 
Šie yra vyrai dėl kurių prašo- 

ma. kad jus paskolintumėt jusų 
doliarius. 

Šalis, už kurią veria kariauti, 
yi*a šalim, už kurią reikia taupyti. 

Taupyti pinigus yra taupyti gy- 
vastis. 

Pirkite Karės-Taupymo Zenkle- 
ius iš jfačto. bankų ir kitų auto- 

rizuotų agentūrų. 

ECARĖS-TAUPYMO PLIANAS. 

Klausimas. Kas yra Karės- 

Faupymo plianas ? 

A t sa k y m a s. Tai yra plianas, 
;tilyg kurio galite paskolinti ma- 

'.us taupinius savo Valdžiai ir gau- 
i 4%, sudėtinai kas 3 mėnesiai. 
Kl. Kaip tai galima padaryti.? 
A t. Perkant Karės-Taupvmo 

ženklelius ir Thrift Ženklelius. 
Kl. Kas yra Karės-Taupymo 

Ženklelis? 
A t. Tai yra Ženklelis, už kuri 

Valdžia Jums užmokės S5 00 sau- 
sio 1 <1. 1923 111, 

K1. Kiek ji kaštuoja? 
A t- Tarp $4.12 ir $4.23 laike 

1918 m., priklausant nuo to kada 
pirkta. 

Kl. Kas yra Thrift Ženkleliai? 
A t- Yra ženklelis, kainuojantis 

25c., kuris naudojamas išmokėji- 
mui už Karės-Taupymo ženklą. 
Jisai neuždirba nuošimčio. Tiks- 
las jo išleidimo yra padarymui ga- 
limu žmonėms mažomis Kūmo- 
mis sutaupyti reikalaujamas sumas 

(užmokėjimui už Karės-Taupymo 
Ženklelio ? 

Kl* Kur jas galima pirkti? 
A t. Pačte, bankuose ir autori- 

zuotose agentūrose. 
K 1. Kodėl aš turėčiau jas pirkti? 
A t- Kiekvienas doliaris pasko- 

lintas Valdžiai, gelbsti sučėdinimui 
gyvasties mušu vyru, kurie yra 
fronte ir laimėjimui šios karės. 

KARĖS-TAUPYMO 
ŽENKLELIAI. 

K!. Aš noriu pradėti taupyti 
sulyg Karės-Tau py m o Pliano. Ką 
reikia pirmiausiai daryti? 

iAt. Nusineškite $4.13 j pač- 
tą arba banką, arba kitą agentą, 
nusipirkite Karės-Taupymo Ženk- 
leli, ir paprašykite Karės-Taupv- 
1110 C'erti fikato. 

Kl. K'as yra Karės-Taupymo 
Certiffkatas? 

At. Tai yra knygelė, telpanti 
i kišenių ir turinti 20 vietų, i 
kurias dėdami Karės-Taurymo 
Ženkleli. 

Kl. Ar aš galiu gauti *\arės- 
Taupymo Certifikatą nepirkus 
Že nikelį. 

At. Ne. 
Kl. Ar Karės-Taupymo Certi- 

fikatai kainuoja kiek? 

At. Xe. Agentas, nuo kurio 
perkate ženklelius, parašo Jūsų 
vardą ir adresą ant certifikato 
ir duos Jums sykiu su konvertu. 

•Kl. Ką aš po tam darau? 
At. Prilipinkite Karės-'l aupy- 

mo Zenklelj ant certifikato i vie- 
tą, paženklintą Xo. 1 ir užlai- 
kykite geroj tvarkoj. 

Kl. Ką aš toliau? darau? 

A t. Jus dabar tampate karės 
taupytojų. Be pertraukos pirki- 
te Karės-Taupymo Ženklelius kas 
savaitę arba kas mėnesis ir lipin- 
kite juos ant certifikato iki jau 
bus pilna 20 vietų. Kuomet tai 
padaryta, Tųs galite pirkti kitą 
Karės-Taupymo Ženklelį ir Jus 
dykai gausite kitą ccrtitikatą, i 
kuri lipinkite ženkleliais kuomet 
•perkate. ! 

Kl. Kuomet aš pripildau 20 
vietų mano ccrtifikate, ką aš su 

juo darau? 

At. Laikykite certifkatą iki 
sausio 1 d. tq23 111., o Valdžia 
Jums užmokės $100 už ji. 

Kl. Kiek Karės-Taupymo Ccr- 
tifi'katų galiu pripildyti? 

At. Dešimts. Teisės pavelija 
kiekvienam žmogui "turėti $1,000 
vertės Karės-Taupymo Certifika- 
tų. 

Kl. Kokia yra suma, kurią aš 
galiu vienai sykiu pirkti? 

At. $100 vertės, arba 20 ženk- 
lelių. 

KaINA KARĖS-TAUPYMO 
ŽENKLELIŲ. 

Kl. Ar kaina Karės-Taupymo 
Ženklelių visuomet pasilieka to- 
cia pat? 

At. Ne. Kaina už kiekvieni 
aėnesį randasi ant ženklelio. 
Niekuomet (nemokėkite mažiau, 
nei daugiau negu suma, paro- 
dyta tame mėnesyje, kuriame 
Jųs perkate. Kaina yra $4.12 
gruodžio mėn. i'jiym. ir sausio 
mėn, 1918, ir su kiekvienu mė*« 
mesiu kįla vertėje po 1 centą po 
sausio mėn. 1918 m., iki gruodžio 
mėnesio 1918 m., kuomet kaina 
yra $4.23. 

Kl. Kodėl kaina yra augštes- 
nė kiek\ieną mėnesį. 

At. Kadangi ženkleliai neša 
procentą. 

THRIFT ŽENKLELIAI 17. 
THRIFT KORTELĖS. 

Kl. Jeigu aš neturiu gana pi nigų nupirkimui Karės-Taupym* Ženklelio ir galiu taupyti mažo 
mis sumomis, ką turiu daryti J At. Pirkite 25c. Thrift Ženkfel 
pačte, batnkoj, ar kitoj autori- 
zuotoj agentūroj ii prašykite Thrift korteles, prie kurios gali* 
te lipinti Thrift Ženklelius. 

Kl. Ar yra rc&uojama kiek už 
Thrift "kortelę? 

At. T\e. Ji duodama laikymui Thrift Ženklelių ir turi vietos 
Jusų vardui ir adresui. 

Kl. Kiek Thrift Ženkleliu ga- lima dėti ant sfos kortelės? 
At. šešiolika ženklelių. 

MAINYMAS THRIFT KOR- 
TELIŲ ANT KARĖS-TAU- 

PYMO ŽENKLELIŲ. 
Kl. Kuomet pripilčiau Tlirift 

kortely ką tacla darau? 
At. Numeskite į pačtą, banką, 

ar agentūrą, atiduokite kortą ir 
primokėkite pinigais tiek, kiek tą 
mėnesj reikalaujama su $4 ver- 
tės Tlirift Ženklelių. 

Kl. Ką aš toliau? darau? 
At. Jus paimate Karės-Taupy- 

mo Ženklelį duotą mainais už 
Tlirift kortelę, prašote Karės- 
Taupymo Certifikato. jeigu ne- 
turite. ir pridedate ženklelį prie 
certifikato. 

Kl. Ar aš privalau pirkti Thrift 
ženklelius ir toliaus? 

At. Taip. Prašykite naujos 
Thrift kortelės ir pradėkite iš * 

naujo. 
Kl. Ar galima mainyti Thrift 

Ženklelius by kada ? 
At. Ne. Tiktai gruodžio 31 d. 

1918 m. 

SKOLINIMAS VALDŽIAI? 
Kl. Kokia paranka yra už 

Karės-Taupynio ženklelių ? 
At. Suvienytų Valstijų Valdžia 

prižada užmokėti $5 už kiekvie- 
ną ženklelj sausio 1 d. 1923 m, 
Šitas prižadas paremtas ištikimu- 
mu ir garbe Suvienytų Valstij'; 
ir visu turtu šic« šalies, kuri 
yra turtingiausia pasaulyje. 

Kl. Ar 4 nuošimtis ant Karės- 
Taupymo Certifikatų mokamas 
tokiu pat budu, kaip amt Liberty 
bonds? 

A t. Xe. Liberty bondsų nuo- 

šimtis mokamas kas 6 mėnesiai, 
bet 'nuošimtis ant Karės-Taupy- 
mo Certifikatų susirenka ir iš- 
mokamas vienu sykiu sausio 1 

19^3- 
Kl. Kodil nuošimtis nėra mo- 

kamas tokiu pat budu. kaip ant 

Liberty bonds? < 
At. Butų labai kėblus dalykas 

ir brangiai atsieitų mokėti nuo- 

šimtį kas 6 mėnesiai ant $5.00 
Ženklelių ir kadangi Suv. Val- 
stijų Valdžia sat'aiko nuošimti 
iki sausio 1 d. 1923, kuomet 

.atmoka nuošimti ir sumą, ver- 

tės $5.00. 
Kl. Ar aš turėčiau parduoti 

Liberty bo«uls>us pirkimui I\.irės- 
Taupvmo Ženklelių ? 

At. Ne. Paranka už Liberty 
bondsus ir Karės-Taupymo Cer- 
tifikatus yra vienokia. Laiky- 
kite Liberty bondsus, bet pirki- 
te ir Karės-Taupymo Ženklelius. 

KL Ar aš turėčiau imti pini- 
gus iš bankos pirkimui Karės- 
Taupymo Ženklelių? 

At. !šTe. Jus privalėtumėt su- 

taupyti po kiek kožną die.ią ir 
pirkti Tlirift ženklelius ir Karės- 
Taupymo Žentelius sn tais pi- 
nigais. 

f 

PERMAINYMAS. 
Kl. Ar aš galiu perduoti ma- 

no Karės-Taupymo Certifikatus 
kitam? 

At. Ne. Certifi'katas mėra per- 
mainomas ir yra vertės tiktai 

pavrmnfcttt, Išskyrus atsitikimą 
mirtie^ arba negalė?- 



K!. Ar a s turėčiau savo Thrirt 
kortelę parduoti kitam? 

A t. X(\ J u su Tlirift kortelė 
turi Jumį vardą ant* jos ir turi 
•būti pripildyta sir šešiolika 
Tlirift ženkleliu ir ppr.uainVtA 
p.vte, bankoj ar prie agento ant 

'Katrės-Taupymo ženklelio. 

REGISTRACIJA. 
Kl. *Ar reikia registruoti TCa- 

fes-Taupymo Ženklelį ? 
At. Taip. Jeigu norite gauti 

užmokesti atsitikus pametimui. 
Kl. Ar yra priverstinas dalykas 

■užregistruoti kortą? 
At. Ne. 
Kl. Kur galima užregistruoti? 
A t. Paete pirmos, am t ros arba 

trečios kliasos, su lyg Postmaster 
Plenerai reguliacijų. 

tKl. Kada galima registruoti? 
At. Laike pirkimo, arba kada 

ru. Ar yra kokia mokestis už 

registravimą ? 
At. Ne. 
Kl. Ar vedufl moteris privalo 

naudoti savo ar vyro vardą, kuo- 
met registruoja? 

At. Savo—P-ia Mary Uro\vn, 
ne P-ia John Bro\vn. 

Kl. Jeigu aš turiu penkis Ka- 
rės-Taupymo Ženklelius ant .;avo 

Karės-T aupy m o Certiiikato ir tu- 

riu užregistruotą, o uždedu ki- 

tą ženklelį, ar reikia vėl regis- 
truoti apsaugojimui šešto ženk- 
lelio? 

At. Taip. Kiekvienas ženklelis 
turi būti užregistruotas. 

PAMETIMAS. 
K!. Jeigu pametu vieną Thrift 

Ženkleli, ar galiu gauti pinigus 
atgal ? 

At. Xe. Šitie ženkleliai turi 

vertę savininkams taip, k'aip kra- 

sos ženkleliai. 
Kl. Jeigu pametu savo Thrift 

kortelę, Iką galiu daryti? 
At. Uždėkite savo vardą ir ad- 

resą ant Thrift"" kortelės, kad, 
pametus, jeigu kitas rastų, gali 
jmestT f Terasos dėže be krasos 
ženklelio Ir liūs Jums sugrąžinta. 

Kl. Jeigu registruotą Karė?- 
Taupymo Ccrtifikatą pametu ar- 

ba pražudau, ką reikia darytf? 
At. Jeigu nėra sugrąžintas tū- 

lame laike, raportuokite apie tai 
savo pačtoriui, kur užregistra- 
vote. 

Kl. Kaip galiu gauti pinigus 
atgal, jeigu mano Karės-Taupy- 
nio Certifikatas prapuola? 

At. Atsikreipiant pas paetorių, 
kur užregistruota. 

MOKESTIS PRIEŠ LAIKĄ. 
Kl. Jeigu yra reikalingi pini- 

gai prieš sausio i d. 1923, kaip 
aš galiu gauti:? 

A t. Jeigu nėra registruota, nu- 

neškite j moncy-orrior pačtą ir 
ten bus .šmainyta, 10 dienų po 
davimui ž»nios, kaip parodoma 
taisyklėse Pacto Departamento. 
Jeigu registruota, nuneškite į 
pačtą, Kuriame registruota. 

Kl. aš gaunu pinigais už 

•kiekvieną T\arės-Taupymo ženk- 
leli, jeigu aš sugrąžinu? 

At. Sumą, parodytą toblytė- 
lej, ..pausdintoj užpakalyj kiek- 

-vieno Karės-Taupymo Certitika- 
to. 

Kl. Ar aš galiu sugrąžinti ma- 

no Thrift kortelę už pinigus? 
A t. Ne. 
Kl. Jeigu aš būtinai turki gau- 

ti pinigu ui savo Thrift kortelę, 
ką aš turiu daryti? 

Al. ISpi'ldiant J įrift kortelę ir 

išmainant ant Karės-Taupymo 
Ženklelio, kuri turi išmainymo 
vertę. 

KI. Ar pnčtas yra vienatine 
vieta, kurtoje galima sugrąžin- 
ti Karės-Taupymo Certiiikatą 
■prieš laiką ir gauti atgal savo 

pinigus? 
A t. Taip. 
Kl. Kiek laiko turi but duo- 

dama pačtui. 
At. Dešimts dienų. 
Kl. Jeigu "s turki registruotą 

Kares-Taupymo Certifikatą vie- 
name mieste ir noriu persikelt' 
kitan miestan, ar man reikia 

grįžti į tą miestą, kur regis- 
truota, id?:it gavus pinigus? 

At. Ne. Jus galite, kreipda- 
miesi j pačtoriu, kur certifikatas 
užregistruotas, turėti savo regis- 
tracijT>s~ "kortą perkeltą j pačta, 
1curj savo laiške pažymėsite. 

KL Ar galiu užrašyti savo var- 

dą ant ženklelio dėl pažinimo? 

* 

INFORMACIJOS. 
K!. Kaip didelis yra Thrift 

ženklelis? 
A t. Truputį didesnis už jc. 

trasos ženkleli ir žalios spalvos. 
KI. Kokio didumo yra Thrift 

kortele ? 
A t. Turi vietos dėl 16 ženkle- 

liu ir, kuomet sulenkta, telpa 
kišenių. Ji yra 4\S colius. 

KI. Kaip didelis yra Karės- 
Taupymo Ženklelis? 

At. Yra apie 4 kartus didesnis 
už k ra sos ženklelį ir žalios spal- 
vos. 

Kl. Kaip didelis Karės-Taupy- 
1110 Certifikatas? 

At. "S'ra knygelė, didumo 4x8 
colius, turimti vietos 20 Karės- 
Taupymo Ženklelių. 

Kl. Kur galima gauti infor- 
macijų apie Karės-Taupymo Ccr- 
titikatus ir Thrift ženklelius? 

At. l'ačtuose, Ijankose, arba 

galiotose agentūrose. Taipgi ga- 
ima gauti rašant i National \Var- 
Saviigs Committee, Washington, 

Į D. C. 

IŠ RACINE. WIS. 

Į "Birutės" choro k o n c e rt a s. 

jl'Jaug mes raciniečiai turėjome 
prakalbu, keletą paskaitų, nema- 

Įžai teatrų ir užtektinai balių. 
Iki šiolei vienok niekas nepajie- 
gj surengti koncerto. J»et va- 

sario 0 <1- "Birutės" choras įsten- 
gė ir tą darną atlikti. 

Vakaro vedėjas, p, J. Dakšus, 
paaiškino, kad pirmiausiai bus dai- 

jnuojama ir perstatė choro vedėją 
tarti keletą žodžių. P. Sinkus, nors 

trumpai kalbėjo, bet aiškiai išdėstė 
vaizdeli, kaip lietuviai myli dainas, 
(iyvendami Lietuvoje, dirbdami 
nuo ryto šviesos iki temstant, už- 
baigę darbą, užsimetė dalgius ant 

pečių, žingsniuodami J namus su 

nutirpusiomis rankomis dainuoja 
linksminančias daineles. Taip ir 
męs, atvykę čion iš Lietuvos, ne- 

pamirštame seno pobūdžio, nors 
dirbdami sutikit darbą per dieną 
su visokiais bildesiais, vienok tas 
nus nesustabdo nuo lavinimosi 
dailėje. 

Kvietė turinčius gerus balsus 
(prisidėti prie "Uirutės" choro, ne- 

paisant kokių pakraipų jie nebu- 

i"!' 
il ublik'ai kalba patiko ir, užbaigus 
kalbėtojui savo kalbą, tai išreiškė 

[delnų plojimu. 
Vo tai trumpai prakalbai pradė- 

ta pildyti programą. "Birutės'* 
choras padainavo šešias daineles: 
Pirmutinė buvo "Kariška Daina", 
0 paskutinė "Lietuva, Tėvyne Mu- 
šu.'' Buvo trio ir tris duetai. 

1 
Keli numeriai buvo ant muzika- 

'liškų instrumentų. Išviso buvo 20 

'gabalėliu. \ i>os dainos atlikta ga- 
na gerai, tik su mažais trukumais. 

Programui užsibaigus, tęsėsi lie- 
tuviški žaidimai, kaip tai "Aguonė- 
lė" ir kt. iki 12 vai nakties.Žmo- 
nių ant koncerto mažai susirinko 
dėlto, kad tą pati vakarą buvo s.> 

cijalistu draugiškas vakaras ir Šv. 
Kazimiero Dr-jus balius. Išsiskir- 

stę j tris dalis žmonės, visur po 
mažą burei j dalyvavo. 

"Birutiečiai"' at elykio nedėl- 
dienj mano surengti didelį kon- 
certą. Taipgi manoma užkviesti 
kaimynėje gyvenančius daininin- 
kus iš Kenosha, "Birutės" chorą 
ir Lietuvius kanklininkus. Steng- 
simės ant vietos sukoncentruoti 
visas spėkas, kad antru koncertu 
pasirodžius didesniu ir iškilmin- 

Gyvuokite birutiečiav ir bujokite. 
Lai garbingas ''Birutės" vardas 
skamba ipo visus lietuvių apgy- 
ventus kampelius. 

Dar para žodžiu priminsiu, kad 
'"Birutės" choras susideda ir ve- 

dusiu moterių ir vyrų, išskiriant 
du vaikinu, l'as mus apsireiškė 
nepaprastas prakilnumas ir pasi- 
šventimas dailės mylėtojų. Prie 
šio choro moteris turi kaip kurios 
šeimynoje keletą narių, o v ištiek 
su pasišventimu suranda progą net 

du vakaru pašvęsti mokintis dai- 
nuoti. Tikimės, kad .ši, "Birutės" 
choras laikui bėgant išaugs j mil- 

žiną, jeigu kiekvienas inarys lai- 

kysis tos pačios energijos, kaip 
kad iki šiolei buvo. Teko girdėti, 
kad £v. Kazimiero Dr-ja laikyta- 
me susirinkime vasario io d. iš- 

rūko atstovą j visuotiną seimą, 

gestina, ! acl neapsileistų ir kitos! 
draugijos ypatingai tautiškos, kaip 
tai T. M. D, 121111a kp., A LT S. 35 
kp. SLA 100 kp, ir Lietuvos Bro- 
li D r. Šitom** tai butu sarma- 

ta, jeigu nepasirodytų su kokiais 
dviem atstovais. Nereikėtu ap- 
sileisti ir socijalistams, nes jų 
principas, kad visur dalyvauti ir 
net valdybą užimti. Taigi stengi- 
mės broliai ir sesutės, kiek galint 
pasi jdyti, kad mums visiems ru- 

pi Lietuvos ateitis. Dirbkime iš 
visų pusių, budavodami tvirtą Lie- 
tuvai tvirtovę, kad niekas uepa- 
jiegtų išgriauti. 

Kaip visi žinome, seimas bus 
kovos 13—14 d., tai jau nedaug 
laiko beliko. Visos draugijos, ku- 
rios manote siųsti atstovus, išrin- 
kite tinkamus delegatus. 

M. Kasparaitis. 

IŠ MINDEN, W. VA. 

Darbai — Lietuvių gyveni- 
mas ir 1.1. — l'as mus šiuo lai- 
ku oras yra labai "maišytas": 
tankiausiai lija, bet šiaip, lie- 
tums nustojus, oras yra labai 
smagus — šilta, žmonės net kam- 
bariu langus atidarinėja šiuo lai- 
ku. 

liūtų čia smagu gyventi, bet 
gaila, kad čia jokių kitų išdir- 
byščių nėra, tik anglių kasyk- 
los. Dirba neblogai, tik dabar 
ant žiemos daug žmonių pri- 
važiavo iš "viršutinių" dirbtuvių, 
tai ueperdaugiausiai ir uždirbti 
galima, nes "karukų" anglies va- 

žio j imu i trūksta. 
Lietuvių čia yra apie 25 šii- 

mynos, pavienių bus gal kita 
tiek, o gal ir daugiau. Lietuviai 
myli apšvieti], daugelis jų skaito 
laikraščius; galima pasakyk, kati 
kas tik moka skaityti, tas ir 
1 a i kr aš ė i u s skaito. 

Kaslink draugijų, tai čia męs 
turim SLA. J46-tą kuopą ir da- 
bar 3 d. vasario susitvėrėm ap- 
švietei draugijėlę — Tėvynės 
Mylėtojų' Draugijos kuopą iš 14 
narių. Visi sumokėjo savo me- 

tinius mokesčius (50 centų jsto- 
jimo ir 60c. metinės) ir pasiun- 
tė ccntran. 

Vienas neparankumas vieti- 
niams lietuviams tai tas, kad ne- 

turi savo svetainės. S.L.A. kuo- 
pa i.šprad/ių laikė susirinkimus 
p. J. Preikšo namuose, bet, pa- 
sididinus nariu skaitlini, negalima 
jau buvo sutilpti. Geriems drau- 

gams pasidarbavus, gauta susi- 
rinkimams salė iš kompanijos 
(už $[.oo mokė-ties). Dabar su- 

sitvėrus T M D. kuopai — ta pati 
bėda su svetaine: kur susirinki- 
mus laikyti? Bet ir čia vėl p. 
Preikšą išvadavo. Sako: "i5i!c 

męs turime šitą apšvietos drau- 
gijos kuopą, tai jau nors ir pas 
mane galima bus rinktis, k<.«l ne- 

prasigyvensim." Keik už tai p. 
Preikšai tarti gerą žodį už jo go- 
rus norus patarnauti lietuviu la- 
bui. TMD. narys. 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Vestuvės ir Lietuvos Laisvei 
Auka. Negaliu pamiršti kaip anuo- 

met atėjo žinia apie tai, kad nar- 

sus čikagiečiai pradėjo prieš Ka- 
lėdas šturmu šturmuoti "tūkstan- 
tinę tvirtovę" išgavinuui Lietuvos 
aisvės. Pamenu kaip iš kitų mies- 
tu pradėjo čikagiečiams plak- 
ti paelbon Lietuviai, kovot už 
Lietuvos laisvę iir, sudėję petj 
prie peties, vyrai kai surėmė vi- 
si sykiu, tai met ir už "dvituks- 
tantinės" atsidūrė — ir atgal ant 
atlikto darbo -pasižiūrėję, tarė: 

"D/.v, vyrai, kaip tas lengva bu- 
vo padaryti, o męs to iš pradžių 
nei nežinojome"... 

Tik męs So. omai)iečiai j pat 
karštamą nepaspėjome j talką 
pribūti. Xcs matai pas mus daug 
"sliakcrių" yra — kad juos bala... 
Daugelis velija greičiaus tarp 
savęs kariauti negu už savo tė- 

vynės laisvę. Gal 1 u t, kad pa- 
galios nei negalima jų taip labai 
peikti, nes pas mus trūksta ge- 
rų vadov u, kurie parodytų, kaip 
už Lietuvos laisvę reik kovoti. 

Męs stusi"ėlinom — nors rai- 
šuodami, ateinam tada, kada jau 
toji tvirtovė paimta. 

Vasario 5 d- buvo vestuvės p. 
V. Tanrkaus su p-lc Valerija Ja- 
kubkiute. Atsilankiusis A. Zol- 
pi«, pakalbėjo svečiams apie Lie- 
tuvą ir ypatingai apie reikalin- 
gumą aukoti iškovojimui laisvės 

l- V' : h ■ 

h- 

(;i pritari-, bet <lar jam neužbai- 
gus aiskinli, nerimo Mfreškinai 
pradėjo prunkšti it* išmėtinėti, 
kad jiems I .ietuvos 'csn nereikia 
| tai kam dar lietuviais" vadinasi 
ir j lietuviškas veslliycs vaikščio- 
ja? Kodėl jie tuoliiet-'Jr.eina i 
vestuves pas "nigeriiK-s"/ar kur 
kitur, o tik prie lietuviu laikosi? 
l oki lietuviai, kurie netrokšta sa 

vii tėvynei ir savo žmonėms lais- 
vės, paprastai yra patjs tamsiau- 
si. R e d 

Savo keliu p. Veronika Tam- 
kienė ])erėjo per svečius ir su- 

rinko nors keletą lašų Lietuvos 
laisvės išgavi: ui. Aukavo se- 

kančiai: Bronislovas Milenavi- 
čitis (jaunikis) 5cc; p. Valerija 
Milenavičicnė (Jakubkienė) 50c., 
A. A. Zalpis 50ci VI. 'l'amkus ir 
Veronika Tamkienė po 250.; Ona 
Oernalevieienė — 5c. 

Prie šių aukų jaunas Vytau- 
tas /alpi'.įkas, kuris dar yra tik 
4 metų amžiaus, bet žada sekti 
Didžiojo Vytauto pėdomis ir bu- 

|ti narsiu kovotoju už Lietuvos i 
laisvę, pridėjo dar S1.00 ir p. 
Ona Žalpienė, kuri tiki Į tai. kad 
ir moteris lygiomis su vyrais 
turi kovoti už Lietuvos laisvę, 
pridėjo taipgi $1.00. Viso pa- 
sidaro $4.05. Į \ iršminėt n au- 

kas nuo p. Zolpio gavome. K e dj. 

IŠ MINNEAPOLIS IR ST 
PAUL. MINN. 

Lietuviu-Latviu Balius. — šio- 
<ki miestu stovi šalimais; ncku-j 
■rios gatvės yra tais. pačiais var- 

dais ir gatvekariai tie patįs eina 
iš vieno miesto Į kita. Lietuviu 
yra mažai. Todėl abiejų miestu | 
lietuviai yra susivieniję vienon i 

"kolioiiijon" ir turi savor Centro 
Komitetą nukentėjusiems nuo ka- 

rės šelpti. 1/ abudu miestu j 
veikia pašelpinės draugystės: \ ie- 
na mieste St. Paul — Broliškos 

Pašelpos dr-stė, o Minneapolise 
— draugystė vardu Laisvė L i c- 

j 
tuviu. 

Iki šiolei viena kitai įlekenkda-1 
vo: kada viena parengė balių. Į 
tai kita atidėdavo savo vakarą į 
ant kito sykio. Bet pask.itiniu j 
laiku atsitiko kitaip: kai Mi:vne-j 
apolio lietuviai, dėl susiartinimo' 
su latviais, parengė bendrą ba-Į 
liti i d. vasario, <tai St. Paulio i 
Broliškos Pašalpos Dr-stė kur j 
randasi "broliški menševikai j 
nutarė rengti balių tą pačią die- 
na. 

Apie šitą jų balių nerašysiu, 
nes, apart blogo, rasite, nieko 

gero apie ji ir parašyti negalima. 
Atsibuvo jis mat privatiškoj stu-j 
boj, tai svečiai, kaip paskui pa- 

čių skųstasi, vos ireu/.duso. 

Parašysiu porą žodžių apie Iii--j 
tuvių-latvių balių, kurj surengė j 
bendromis jiegomis Lietuvių; 
Laisvės Draugija ir Latvių \Yeč- 
puishiu Ceedriba. 

Buvo puiki svetainė, gera mu- 

zika ir laike vakarienės, prakal- 
bėlės iš lietuvių ir latvių juisės. 
Kalbėtojai linkėjo, kad pirmas 
bendras susiėjimas tarp lietuviui 
ir latvių atnaujintų artimesnius! 
ryšius tarp šitų dviejų broliškų I 

tautų ir kad ateityje Lietuva ir j 
Latvija butų bendra abiejų tau- 

tų viešpatija. Labai malonu 

įspūdi padarė šitas lietuvių iri 

latvių susie jimas. Balius u/ai-! 
baigė šokiais, pamargintais skra- 

jojančia krasa. 

Lietuvių Minneapolyj bus apie 
40 šeimynų ir yra dar apie (> 

maišytos šeimynos; l>et taipgi 
apie tiek pat ir pavėnių. Latvių 
yra ma/.-daug apie toksi pats skai- 
tlius. 1 

Lietuvių Laisvė Dr->tė turi 25 
narius, o turtas jos siekia S50D. 
Apart to čia yra, T\ID. 10-ta 

kuopa, turinti 13 n(arių., Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, Tcuopa numi- 
rė. Susitvėrė ir Api.,,jLictiivių 
Tautinės Sandaro^Jaiom, bet ji 
mažai apreiškia &y;vuipo ir, tur 

but, taipgi mirs. yeka-ęijc laikraš- 
čiai pamini apie .Susiv.>į Lietuvių 
Amerikoj kuopą, l>ct tokios 

kuopos visai nėra., 

Latviai čia turi dvi organiza- 
cijas: viršminėta' Wecpuisliiu 
Beedriba su 40 narių ir aj)ie $300 
turto ir "Socialiu Stradniku So- 

kols". 
St. Paul mieste vra tik viena 

Broliškos (pašalpos lietuvių drau- 

gija su 27 nariais ir apie $600. 

tiek pat lietuvių, kiek ir Minnea- 
•;>olyj, o kiek yra latviu, tai to 
neteko patyrti. 

Darbai po mušu apielinkę ei- 
na gerai, 'nors uždarbiai yra ne- 

didžiai! m. 

Vietiniai lietuviai pritaria šau- 
kiamam Lietuvių Seimui Xe\v 
Yorke, bot, dėlei tolumo, dele- 
gato i 11 s t i j seimą nemano. 

Svečias. 

iŠ WEST FRANKFORT ILL. 

Draugijų apsnūdimas. šis 
miestelis fandasi pietinėj dalyj 
Illinois valstijos ir yra pagarsė- 
jęs visoje apielinkėj savo mil- 
žiniškomis angliakasyklomis. 

Lietuvių ėia yra nemaža ko- 
lionija; yra ir biznierių ir taip 
sau gerai pasiturinčių darbininkų, 
(kuone \ i i turi nuosavus na- 

mus). Yra taipgi ir pusėtinas 
skaičius pavienių (singelių). I»cf 
tautiškas susipratimas ir apšvieta 
stovi ant žemiausio laipsnio. Tei- 
sybė, gyvuoja čia apie dvi tau- 
tiškos draugijos — SL \. kuopa ir 
Lietuvos Sunų draugija. Adidvi, 
kaip girdėjau, yra turtingos savo 

nariais. Yra ir LSS. kuopa. Bet 
visos jos nieko, arba labai ma- 

žai, veikia ir. ji.Jkio progresj.) iki 
šiol nėra par džiusios, nnrs save 

mėgsta vadintis "progresyviško- 
mis". Daugelio kitų kolionijų 
lietuviai sujudo sukruto už Tė- 
vynės neprigulmybę. dėdami au- 
kas ant tėvynės aukuro, šaukda- 
mi susirinkimus (mitingus) ir 
išnešdami rezoliucijas su reikala- 
viinu pripažinti Lietuvai ncpri- 
gulmybv. i'.et \Yest Frankfurto 
lietuviai ir jų draugijos tartum 

letargo miegu miegti ir neiš- 
bunda iš jo. \"egirdėt, kad šios 
kolionijo.s lietuviai prisidėtų prie 
vis\» kitų lietuviškų ikolionijų 
kovos u/, tėvynės Lietuvo* ne- 

prigulmybę. 
Tame yra kalčiausios tautiš- 

kus draugijos, kurios labai yra 
apsileidę. Dabar Lietuvos su- 
nai visur rūpinasi Lietuvos lais- 
ve. Vertėtų, kad ir mūsiškiai 
"Lietuvos Simai" nuo kitų ne- 

atsiliktų ir sulyg savo vardo dar- 
buotus tėvynės labui. 

Labai didelė sarmata \\ 
Franktorticčiams lietuviams, ikad 
jie nei labdarybės, darbais nepa- 
sižymi ir nieko aukų nerenka nei 
badaujančiai savo tėvynei, nei 
ji s neprigulmybci. 

Kaip esu ginle Vs, tai čio- 

nykštėmis tautiškomis draugijo- 
mis vadovauja socialistai (bol- 
ševikai). tai gal todėl taip vis- 

kas ir išeina. Bet šiądien ar 

jis butų socialistas, ar kas kitas 
— \ isi privalo darSyuotis savo 

brolių laisvei ir todėl toki vadai, 
•kurie sulaiko ir ikihw nuo ko- 

vojimo už Lietuvos laisvę, yra 
šiądien mums nereikalingi. 

Dzūkelis. 

IŠ PITTSBURG. PA. 

Atsišaukimas į Pittsburgo ir 

apielinkės lietuviškas draugijas, be 
skirtumo pažvalgtt ir tikėjimo. 
Mos Lietuvių Mokslo Draugija, 
savo mėnesiniame susirinkime, lai- 

kytame vasario 10 d. nutarėme 

šaukti Pittsburgo apielinkės lietu- 
viškas draugijas ant vasario 24 d. 

]Q18 m, dėl apsvarstymo šaukia- 
me Visuotino Seimo, kuris atsi- 
bus Xe\v York e kovo 13 ir 14 d. 

i<ji8 m. 

Nors labai trumpas laikas, bet 

butų gerai, kad galėjus sušaukti 
susirinkimus ir išrinkti delegatus. 
Nors po i delegatą nuo 25 nariu. 
(> jeigu negalima sušaukti susi- 
rinkimu, lai nors komitetai suva- 

žiuotų pasitarti apie Visuotiną Sei- 

mą, ar reikalinga prisidėti, ar ne. 

Jeigu reikalinga, tai kaip butų ge- 
riau siųsti delegatus: ar draugi- 
joms, negalinčioms atskirai pa- 
siųsti delegatų, susidėjus kruv >11 

tą padaryti, ar kaip kitaip. 
Męs kviečiame visus širdingai 

dalyvauti vasario 24 d., i-mą va- 

landą po piet, Lietuvių Mokslo 

Draugijos name, 142 Orr Street. 
Pittsburg, Pa 

L.M.D. Komitetas: 
J. M. Maskeliūnas, Pirm., 
Juozas Virbickas, Rast., 
Pranas Pikšris Fin. Kast. 

* * 

Koncertas. Naujai susitvėrus 
"Laisvės'- choras surengė gražų 
koncertą vasario 10 u. 1918 m. 

Nors "Laisvės" choras visai jau- 
niitic vne 9 mėnesiai laiko kaip 

J-M^itvėrė, bet matyt neblogiausiai 
'darbuojasi", kad tokiu trumpu lai- 

J1: 11 ugebėjo surengti tok| konccr- 
11 ą. 

Programas susidėjo* iš 2\ mt- 

iinerio. l'uvo lošimu, dainų, mo- 

imliogų ir dckleinacijų. 
P-as J. Zuronas, "Laisvės" cho- 

ru vedėjas, padainavo daug gra- 
žiu dUinu, 

"Laisvės" choras padainavo 4 
dainas: "Vai broli," "Šią nedėlė- 

Marsalaitt'ir "Maž ką \ algė 
Nors dainos nc kaip nusisekė, 

i ui, kaip nuo jauno choro, nėra 
k<< daug reikalauti. Geriausiai 
'doro kvartetas padainavo ''Ony- 
tė." I'ublikai >i daina labai pa- 
tiko. 

Dainavo ir "Aidu" choras, po 
|v..dovvstc p. J. Zurono. šis chff 
ras yra jau gerai prasilavinęs. 

| Apart dainų, sulošta 2 komedi- 
jos: "Mamos Nedasupta" ir 

("Sliubas su vi r/e." Lošimai 11c 

l:.:ip nusiseki'. Lošėjai nemokėjo 
.'.uiluoti ir gerai sutvarkyti, bet 
vistick publiką labai prijuokino, 

i Publikos prisirinko pilna didelė 
svetainė. \ i c t o ̂  pritruko, .kiti tu- 
rėjo stovėti. 

I 

\ yciai tą pačią dieną turėjo su- 

rengę prakalbas. Nežinia, ar tai 
tyčiai parengta, idant pakenkus 
jaunam chorui. Vienok nieko ne- 

pi -ta. nes ch rui, kaip sakoma, 
liko apie Sioo.oą gryno pelno. 

Milijonierius. 

IŠ HARRISON IR KEARNY 
N. J. 

į Atsakimas neteisingai tilpusiai 
korespondencijai. ''Lietuvos" Xo. 
5 tilpo korespondencija apie TMD. 
62-ros kp. parengtą vakarą sau- 

sio 20 d. Korespondentas pasi- 
rašė " Tėvynės Mylėtoju." Jisai 
aprašė, jog vakaro vedėjas pada- 
re klaidą, perstatydamas 1\. Mi- 
či ni kaipo pasidarbavusi TMD. 
chorui. Sakė "Visi suprato, kad 
minėtas draugas buvo didžiausiu 
choro priešo". 

Pirmas užsipuolimas: Vakaro 
vedėjas paaiškino, jog daugiausiai 
pasidarbavęs Tėvynes Mylėtojų 
Pr-jai, bet ne TMI1. chorui. 

Antr'as užsipuolimas: Visi su- 

prato, jog minėtas draugas buvo 
didžiausiu choro priešu. "Tėvy- 
nės Mylėtojas" negali prirodyti, 
kad visiems pasirodžiau TMD. 
vhoro priešu. Visokių pa/valgų 
žmonės dalyvavo, ir jeigu buvau 
ar busiu choro priešu, tai yra ma- 

ne ir choro dalykas, bet ne ko 
kito. 

Trečias dalykas tai pravardės 
iškraipymas (K. Mičonis") vietoje 
K. K. MečiiMiis. Aš dalyvavau 
kaipo TMD. narys, bet ne kaipo 
s\cčias. Taigi, savo kalboje ne- 

minėjau tuščių dalykų, nes ne cho- 
ras suorganizavo TMD., bet at- 

penč, TMD. suorganizavo clvorą. 
Patartina rašant korespondenci- 

jas visuomet aprašyti dalykus tei- 
s'ngai, be jokių pridėjimų, o tuo- 

met nereikės laikraštyje užimti 
vietą nereikalingiems atsakymams. 

Kalikstas K. Mečionis. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
„ PENNA. 

Vakarėlis. Aukos. Vasario <) ■!. 
vietinė SLA. kuopa turėjo paren- 
gusi pasilinksminimo vai .rėlį su 

tikslu pusę pelno aukauti Lietu- 
vos N'eprigulmybės F ndan. Pri- 
sirinko pilna J. Kenna svetainė, 
kad net perankšta buvo išėjus "ant 

polkos." Ateiviai vyrai, moteris ir 
č.ia augusios merginos ir moteri* 
lobai graži'ai /a'ulė. l'.et keletas 
čia augusiu vyruku, kurie vadina 
save amerikonais, kariais savo 

slrapaliavimu labai prastai pasi- 
rodė, gali sakyti, visai neameri- 
l Miiškai. Žinoma, ne visi čiagi- 
miai taip daro. Yra ir labai ge- 
ni čia gimusių ir augusiu lietu- 
vių jaunikaičių, kurie lietuv?ams 
gėdos nedaro. Priešingai, tuli čia 
augę duoda gražų pavyzdį lietu- 

viams ir kitataučiams lietuvių su- 

siiinkimuose. Pažymėtini gr'ažiu 
savo pasielgimu: J. Zajankaus- 
kas—viešoje mokykloje mokyto- 
jauja, ir A. Vasiliauskas—korne- 
tistas. 

Tuom tarpu anų strapali-otojų 
vardų neminėsiu, bet jeigu kitą 
kartą jie taip darys (atsivedę porą 
slavokų), kaip dabartiniame va- 

karėlyje darė, t'ai jau netylėsiu. 
Šis vakarėlis davė kuopai pelno 

$22.20, iš kurių $11.10, t.y. pusę 

paskirta Lietuvos Neprigulmybes 
Fondui. 

Reporteris. 

Žinios Žinele G. 

Providence, R. I. 
= Kai]) girdėtis, Providcncc'o 

lietuviai mano pakelti baltą, rei- 
kalaujant Visuotino Seimo, o ne 

sriovinio apkalbėjimo Lietuvos var- 

igų ir išgelbėjimo iŠ gręsiančio» 
prapulties. Reikale sušaukimo Vi- 
suotino Seimo ir pasiuntinio re- 

zoliucijos \Yashingtonati atstovas 
pasitarimui su DLK. Vytauto Dr- 
ja ir šr. Jono Dr-ja, išrinkta nuo 

Lietuvių Piliečių Kliubo. 
Plunksnarašis. 

Lowell, Mass. 

Vasario 3 d. Šv. Širdies 
J Draugystė vii rengė prakalbas, 
tkr.'riose kalbėjo J. ('«. Gegužis iš 
So. Boston, Mass. Kalbėjo a;>ie 
pr'šelpinių draugijų reikalingumą 
ir darbininkų vargus bei dabar- 
tinę karę. 

1 
Burlington. N. J. 

= Sausio 27 d. buvo vestu- 
vfs R. Jodeiko su Valerija l)au- 
rickiene. Po iMiobo na> jauna- 
vedžius susirinko pažįstami pa- 
silinksminti. Besišnekučiuojant, 

ĮJ. Jaunilis ir J. Žemaitis prisitni- 
111C apie Lietuvos padėjimą ir ru- 

Įgino aukauti. Susirinkę pritarė 
ir suaukauta $8.00, kurie pasiusti 
j T. F. 

= Sausio 30 <1. jaunavedžio 
brolis J. Jodeika ryte išOjo dar- 
iniu. Apie 10:00 darbe parkrito 
be žado. Tuoj aus nugabenta ji 
ligoninėn, kur jisai už trijų dic- 
r.ų sirgimo .mirė. Velionis paėjo 
i Kauno gub., Panevėžio pav., 
Diliavos miestelio. Amerikoj pa- 
liko vieną brolį ir 3 sesers Lie- 
tuvoje. 

Eureka. Utah. 
= Lietuvių čia nedaug: yra 

keturios šeimynos ir apie 10 pa- 
vienių. Darbai švino kasyklose. 
Darbas nėra sunkus. Mokama 
£.1.50 už 8 valandų darbo dieną. 

šcranton. Pa. 
= Vasario i d. 4:30 vai. ryte 

Įgriuvo Janušausko karčiama. 
i.\pie jo pėdų Įgriuvo. Savinin- 
kas tapo sužeistas. 

— Dėl anglių stokos panedė- 
liais čia bizniai ir saliunai užda- 
ryti. Žiburių nėra iki 7 vai. vaik. 

įGrand Rapids, Michv 
— Sausio 30 d. pribuvo iš 

Mont-rcal klieiikas Juozapas Lip- 
l.us apl; nkvti savo tėvus ir kitus 
gimines. Vakare susirinko dau- 
giau žmonių aplankyti mokinj. 

j Pasišnekučiavus ir praleidus va- 

landėlę laiko, p. Jusas prisiminė 
j apie brolius, Lietuvoje esančius. 
Tatarė paaukauti po kiek kas 
išgali. Sumanymą »'isi pagyrė 
ir suaukavo kiek kas g ilėjo. Su- 
aiikauta i? 10.75, kurie tapo pa- 
|siųsti į T. F. 

Minersville. Pa. 

j f rampų laiku čia žadama 
atidaryta ko-operacijos krautuvę. 
Dabartiniu laiku darbai kasyk- 
!>'>c eina labai ^erai. Bėda tik. 
kad trūksta "lėberių." Jiems 
mokama $4.17 j dieną. Jeigu 
išdirba 12 dienu. ueapleidžiant 
nei vienos, kompanija užmutka 
už 15. taigi, duoda .į dienų mo- 

l'kcstj dykai. Ta:;) daro Naviga- 
tion Coal Co., bet, sakoma, grei- 
tu laiku pradė- t;;;;v<a daryti 
ir kitos. 

Lavvrence, Mass. 

Parėjės iš da; >0 urgis 
Krivas nusiskundė ti ši>ne#bai- 
i 1 skausmą. Pašaukta daktaras, 
kuris praneš", j m g jis turis ap- 
[pcndicitis. Padaryta operacija, o 

trečią dieną po operacijos pada- 
rymui jisai mirė. Priklausė prie 
šv Laurino Dr-jos ir Piliečiu 
Kliubo. Palaidotas s<i bažnyti- 
nėmis apeigomis. Yėlio-is paėjo 
'iŠ Suvalkų gub., Seinų ipavieto. 
Clyveno I.asvcence apie 15 metų. 
Paliko pačią, dvi dukteris ir du 
sunu. Paliko ir brolį, tkuris gy- 
v c n a Ne \v Y o r k c. 

T e i s ė i a c: Rodos aš esu tave 

pirntiaus kur matęs. 
Kalinys: Jus csat.e, gerbia- 

masis. Aš duodavau jūsų dukie- 

rei dainavimo lekcijas. 
f e is ė a j s. Keturiolika metų! 
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Visi laiškai, korespondencijos ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo būti pažymėti auto- 
riau? parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
favo tikrą pravardę* Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Notlnkaml laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus jam gra- 
žinami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašjtl plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
ir tik ant vienos puses lakšto. 

Apžvalga. 
SEIMAS IR SOCIALISTAI. 

Socialistai pagalios oficialiai už- 

/eiškė, kad jie rengiamam lietu- 

vių politiškam seime nedalyvau- 
sią. Nežiūrint to, iš kai-kurių 
j ii laikraščiu, draugijų ir šiaip 
įtekmingesnių socialistų girdėtis 
balsai — ir vieši ir privatiški, — 

kad jie nėra absoliučiai seimui 

priešingi ir prie tulų išlygų da- 

lyvautų, bed dabar rengiamam sei- 
PfU esą priešingi. 

Jų pasipriešinimo priežastjs yra 
keilos, bet, apleidus kai-kurir.os 
visai netikusius ir reikalo nelytin- 
čius burnojimus, svarbiausios prie- 
žastis jų pasipriešinimo yra dvi: 

Viena, — kad jie nebuvę užtektinai 
forinališkai užkviesti seimo pa- 
skelbimo vietos ir laiko apkalbė- 
jimui — ir tame jie mato ne tik 
savo sriovės pažeminimą, bet ir 

priešingą jiems kitų dviejų sriovių 
konspiraciją ir — antra, kad pa- 
skirtasai prisirengimui prie seimo 

laikas (iki 31 d. kovo) esąs per- 
trumpas ir neduodąs jiems laiko 

prisirengti. 
Pirmasai užmetimas gal išdalies 

yra pamatuotas (męs nežinome, 
ar juos gerai traktuota), bet jis 
taipgi išdalies ir neteisingas, nes 

kiek mums žinoma tautininkai, 
kaipo sriovė, nemanė nei nemanr 

socialistų sriovės ūkiais mažmo- 

žis įžeisti, gi jokios "slaptos 
sutarties," su klerikalais, kiek męs 
žinome, .tautininkai nėra prieš so- 

cialistus darę—todėl ir apie "kons- 

piraciją" kalbos negali buti. 

Sulyg antro užmetimo, męs esa- 

me tokios nuomonės: visoms srio- 

vėms buvo duota lygiai laiko 

(apie <lu "ar pustrečio mėnesio) 
ir to laiko mūsų manymu galėtų 
u:itekti, — ypačiai k u ome: 

svarbus politiški atitikimai eina 

tokiu greitu žingsniu, jog ilgas 
vilkinimas seimo galėtų išeiti tiek 

raudingas, kiek "šaukštas po pie- 
t «"• 

Vienok, akyvaiždoje to, kad bent 

žymi dalis musų socialistų, kaip 
matos., geistų dalyvauti seime, męs 
manome, kad kitos sriovės turėtų 
j tai atsižvelgti ir, kiek fas yra 
galima, prie jų norų prisilenkti. 
Su viena betgi išlyga — kad šie 

jų norai yra tikri n>rai,o ne 

vien paprastas politikavimas. 
Seimas yra šaukiamas obalsiu: 

'• Lietuvai reikalinga Lietuvos ne- 

prigulmybės, o busimos neprigul- 
mingos Lietuvos valdžia bus to- 

kia, kokią jos žmonės nustatys vi- 

sų žmotvų lygiu ir t.t. balsavimu". 

Jeigu soči; list i su tuo obal- 
siu sutinka — meldžiame krūvon! 

Jeigu gi jie nesutinka, fai butų 
aišku, kad jietns dalvvauti neap- 
simokėtų. 

Męs manytume, kad bcimo ren- 

gimo komisija galėtu atkreipti do- 

mą į duromus socialistu užmeti- 
mus ir patenkinti j u reikalavimus, 
atidadenat seimą, sakysim, vienam 
mėnesiui laiko. 

Yra labai svarbu, kad Visi lie- 
tuviai dalyvauti! ir to tikslo atsie- 
kitnui ne tik galima, bet butu ir 

reikalinga pašvęsti net ir seimo 

priretigimus, jeigu koki jau yra 
padaryti. 

Męs norėtume Lietuvos laisvės 
klai' :me sutikti ir trečią mušti 

srovę su atviromis rankomis ir 
be jokiu užpakaliniu partij iniu 
ninčitj, kurios šiame dideliam kfati- 

• sime visos privalo eiti šalin. 
Męs geidžiame, l&td lietuvhi 

šiuo laiku pakiltu augščiaus smul- 

kios sriovinės politikėlės, o stotų 
ant rimtos tautinės, arba jeigu no- 

rite — valstijinės politikos papė- 
dės. 

Bet patjj to noddami, męs gei- 
lanar pav""""* < 

džiame, kad ir socialistu" sriovė 
tr.kius pat politiškus atvirus rim- 
tu norus parodytų. 

LENKAI IŠ PRIEŽASTIES 
TAIKOS SU UKRAJINA. 
Lenkų santikiai su ukrainie- 

čiais, arba kaip juos vadina Ga- 
licijoj — rusinais, niekuomet mc-- 

buvo draugiški, taip kaip ir san- 

tikiai lenkų su lietuviais. Ir 
įpriežastįs tani yra tos pačios: 
lenkai turi pretensijas prie L'kra- 
jinos beveik tokias pat, kaip ir 
prie Lietuvos, o ukrajiniečiai ly- 
giai, kaip ir lietuviai, lenkų to- 
kie in.s užgriebimo apetitams yra 
p'icšiingi. 

Padarymas taikos tarp Ccntra- 
liuių Vi t. apatijų ir l/krajinos, be* 
fcftigiant posėdžius Lietuvių lirus- 
toj, uždavė didžiausi smugj lėli- 
kę politikai—todėl, kad L'kraji- 
na išsprūdo lenkams iš rankų, 
bet, kas svarbiausiai, dar dalis 
Lenkijos, apgyventa unitais — 

ti ij» vadiinama Cholmščina — ta- 

po prijungta prie L'krajinos. Len- 
kai, suprantama,-kelia didžiausi 
('"gvoltą"— ir turi tam pamatų, 
nes vokiškoji politika aiškiai ve- 

ide. ne prie Lenkijos .paliuosavi- 
mo, bet prie naujo jos perdali- 
jimo .arp Austrijos ir \'okietijos 

Vienok ne apie tai męs čia mo- 

rime kalbėti. Męs norime pa- 
stebėti apie tai, ikad net šisai di- 
delis smūgis uepajiegia (lenkų 
prablaivyti ir pastatyti jų ant 

vienatinio politiško keilo, ku- 
Įria gali (privesti prie neprigul- 
[rr.ingos Lenkijos. 

Tas kelias yra — galutinai ir 
ant visados atsisakyti nuo pre- 
Įtensijų prie Lietuvos ir prie Uk- 
rajinos ir reikalauti neprigulmy- 
bės tiktai tikrai lenkiškiems ži- 
rnių plotan.s. 

Tokiems lenkų reikalavimams 
pritars ir lietuviai, ir ukrajinie- 
čiai ir visos kitos tautos, laisvę 
:mylinčios. Lenkija tuomet tu- 
rės aplink savęs draugus, kurių 
pagclba jai gali buti labai reika- 
linga. 

Bet šiuom tairpu lenkai, ir po 
smūgiais raitydamiesi, toli-toli nuo 
to kelio d'ar stovi. 

Savo užsivarinėjimuose jie net 
tikrai prie tragi-komiskų scenų 
prieina. 

Pavyzdžiu gali buti kad ir se- 

kantis rcdakcijrnis straipsnis 
Lenkų Tautiškojo Susivienijimo 
organo "Dziennik Z\viązkowy" 
(vas. 13 d.): 

"Garsiai juokiamės iš naujo 
operetkinio paskyrimo naujų vieš- 
patijų ir jų rubežių -n'ustatinėji- 
mo",..— rašo tasai laikraštis, 
kalbėdamas pie vokiečių pada- 
rytą su U. na taiką, kuri pri- 
skiria, kaip » .»:ėta, ir dalį Len- 
kijos pr:e l'krajinos. Ir toliaus 
išvadžioja: 

''Gali sau apvainikuotas Bedi- 
mo komedijantas daryti m miste- 
rius iš karviaganių, iš mėšlo kro- 
vėjų — mokintus v/rits, iš liaida- 
makų (padaužų) ir mėsininkų — 

mokytojus ir valdininkus, iš pa- 
degėjų — teisėjus. Tai jau yra 
ukrajiniečių tautos reikalas, kaip 
ilgai ji n u kęs valdymą kariškų 
putų, kurios susiriša s'Utartim 
su Vokietija, idant ukrajiniečių 
tautą į vokiečių 'nelaisvę par- 
duoti." 

Ir toliaus tasai rimtos organi- 
zacijos organas, jau visai pametęs 
lygsvarą ir šaltą kraują, taip pra- 
deda grūmoti ne tiik ukrajiniečių, 
bet ir lietuvių adresu: 

"Apie Lenkijos rubežius ne 

spręs nei vokiečiai, nei austrai, 
nei juo labjaus ukrajiniečiai, bet 
juos nuspręs lenkiškas ginklas 
ir galutina pasaulio tvarkos kon- 
ferencija. \Vilhelmas gali sau 
toliaus leisti muilo burbulus pa- 
vyzdyje f nauju] viešpatijų ir 
viešpatijt-liii. Kaip greit jos pa- 
sidarys, taip greitai sprogs, idant 
iš jų nieko nepasiliktų. Len- 
kija gi pasiliks ir bus. Patįs ukfa- 
jiniečiai dabar duoda jai nuro- 

dymą, ką ji turi daryti. Ukra- 
jir.iečių reikalu yra, kad Lenkija 
to nurodymo nebūtų priversta 
panaudoti, nes kitaip pakils 
Lenkijoj naujas Lmkolnas, kuris 
suvienys Baltiko ir Juodųjų jū- 
rių krantus kaip delei Lenkijos, 
Lietuvos ir Ukrajinos [Rusi] ge- 
rovės, taip ir dėlei to, kad Len- 
kijos pašonėj ncisaug.^j kirmi- 
nas, kuris ne tik save pražudytų, 
bet ir užkenktų vrsai busiančiai 
slavų vienybei, o gal ir visai pa- 
darytų negalinu sutvėrimą bu- 
w jr 1 ><ihiimw>i" 

siamu Slavišku Suvienytų Val- 
stijų Europoje." 

Panašu tikrai opcrctkiuiai grū- 
mojimai, surišti su bejicgčmiš 
pretensijomis, gali niuo lenkų at- 
stumti ir geriausius jų 'prietelius. 
Tikrai tas negali pagelbėti lenkų 
reikalui. Lenkai privalo serijo- 
zi-kai partieti iš p'anašių halinei-Į 
nacijų gydytis. | 
LIETUVIŠKI "KAPITALIS- 

TAI." 

"Draugas", besigimėidamas su 

"Naujienomis" u/, tai, ar rengia-į 
m.'i Amerikos Lietuviu Seimą ga-; 
Įima pavadinti "visuotinu", kal- 
ba apie galėsiančius ten Imti "ka- 

( 

pitalistus ir darbininkus" ir rim- 
tu tonu užreiškia: "Pačių kapita- 
listų galės būti seime tik vienas 
kitas. Mažne visas seimas ga- 
lės buti iš darbininku žmonių." 1 ~ 

.j Zingei'du mums butų žinoti i 

vardą pravardę nors vieno lietu- 
vio Amerikoj, kuris tikrai butų 
kapitalistu. 

VYRAI, TOKIA POLITIKA Į —TAI NE POLITIKA 

Vienas socialistu laikraštis nito' 
nek-urio laiko pradėjo tikrą ofen-| 
syvą prieš Lietuvos neprigulmy- 
l)0s idėją. Jis tai atlieka, atakuo- 
damas tautininkus ir klerikalus ir 
rengimą j j Xe\v Yorko seimą, o 

medžiagą jis semia iš nutarimų 
f>ietuvos Tarybos "Vilniuje, iš nu- 

tarimu Lietuviu Antrosios Konfe- 
rencijos Stockholme ir iš... len- 
kiško laikraščio r''Xaprzod". (N'u- 
tarimai buvo "Lietuvos" numery j 
4-tne, o "XaiprzodV straipsnis— 
nu m. i-me). 

Šisais laikraštis užsimanė atlik- 
ti sunkų ir negaliną -darbą: įti- 
kinti savo skaitytojus, kad nei tau- 
tininkai, nei klerikalai Lietuvos 
laisvės netrokšta, ir kad jie net 
nori ją "parduoti" Lietuvą Yokie-1 
įtijai. 
j O nuo nekurio, dar labai neseno, | 
laiko šisai laikraštis staiga pasida- 
rė baisiai "anti-vokiškas" — kuo- 
met laikraščių cenzūrą užvedė. 

Pažiūrėkime, kaip gabiai jis tai 
atlieka. Prieš sušaukimą seimo 
Vilniuje ( išrinkimui Lietuvos Ta- 
rybos, arb'a Landrato) lietuviai, 
buvo padavę Vokiečių valdžiai ir, 
sekančius reikalavimus: 

1) Lietuva reikalauja neprigul-, 
mybės. 

2) Kad santikiuose su kaimy-, 
nais ateityj e, organizacijinis 
seimo komitetas "iškalno išskiriant 
bile kokius santikus su Rusija ar 

Lietuva, j>ermato kaikuriuos susi- 
nėsimus su Vokietija." 

Vokiečių valdžia pastatė tokias 
išlygas: I 

1) Kad Lie'uva privalo buti su-į 
rišta su Vokietija militarės unijos 
ryšiais, t.y. Lietuvos tvirtovės bus. 
vokiečių rankose, o lietuvių kariu-1 
menėj bus vokiška komanda ir vo- 

kiški aficierai. 
2) Strategiški Lietuvos geležin- 

geliai pasiliks vokiečių valdyme ir 

3) Taip Lietuvos ir Vokietijos 
nebus muitų sienos. 
Visa tai paimta ir aprašymo mi- 
nėtame lenkų laikraštyj N a p r z- 

o d. 
Toliaus tasai pats N a p r z o d 

padavė, kad Organizacijinis Seimo 
Komitetas, norėdams gauti leidimą 
seimui, atsakė vokiečiams, kad jo 
viršminėta priimtoji rezoliucija 
(apie Lietuvos neprigulmybę ir 

"kai-kuriuos susinėsimus su Vokie- 
tija) "neišskiria ir tokiu b"du 
suprastų ryiių su Vokietija." 
[Tai yra žodžiai lenkų laikraš- 
čio; tikrų Qrg. Komiteto žodžių 
męs neturime, 1 et galime many- 
ti, kad jie buvo gal dar labjaus 
atsargus ir merišantie lietuviams 
ra nikų]. 

Dabar mūsiškis socalistų laik- 
raštis, truputį falsifikuodamas 
lenkų laikraštį, sustiprino virš- 
minėtus jo žodžius ir sako, kad 
Organ. Komitetas atsakęs vo- 

kiečiams, jog jo (Komiteto) pri- 
imtoji irežoliucija "Gali buti 
aiškinama ir šitokioj e 

prasmėj e", ir po to daro iš 
to tokius savo tiesiog dyvnai- 
dyvnus ir griežtus išvedimus 
[musų pabrauktu]: 

1) kad seimo iniciatoriai esą 
"stovi už didesnį ar mežesnį 
Lietuvos sujungimą su Vo- 
kietija ; 

2) kad "Seimo iniciatoriai pri- 
tarė aiškiam vokiečių valdžios 
reikalavimai!, kad Lietuva pasi- 
darytų Vokietijos vasalu (paval- 

diniu) ilfarišku žvilgsniu". 
Ir tdjiaus jau 4aip važiuo- 

ja: kaa esą Lietuvos Seimo 
rengėjai; 'priėmė tuos vokiečių 
reikalavimus"; kad jie "fak- 
tiška^ sutiko "flead Lietu- 
va*** dąugi.ifis ar mažiaus au- 
tonomini VaGiku-tijos p r o v i n- 
c i j a" ; Iciul jie "aiškiai išreiske 
už Lietuvos sujungimą su Vokie- 
tija"; kad tasai Vilniaus seimas, 
buvo esą "saujalė niekelio neį- 
galiotų asmenų" Į o jame buvo 
j-0 atstovu visjri išrinktu iš Įvai- 
riu Lietuvos dalių]; kad toji 
Lietuvos Taryba yra ''ne kovo- 
tojais Lietuvos savarankumą, 
o imperialisitnės vokiečių poli- 
tikos Įranl':įs" ir kad "remt l.atid- 
r;:tą rei.'kia remt Vokietijos 
anueksijouistų politiką." 

Štai kokis didelis vežimas 
"griekų" priskaldyta iš tos len- 
kiško- "Naprzod'o" adatos. Net 
pats "Naprzod" nedrįso tokių 
Įtarimu lietuviams padaryti. 

Tokia politika — remtis ži- 
niomis iš nevidoniškų lietuviams 
U i kiškų šaltiniu ir daryti tokius 
g ri e 7. t u s pasmerkimus ir šmei- 
žimus lietuviu visgi labjausiai 
užsitarnavusių vadovų — tai nė- 
ra politika: tai grečiaus yra pa- 
našu j bala janišką agitaciją, Į 
(lntmstymą vandens, j nesąžiniš- 
k;> politikictriavim.'į. Nes kiek- 
vienam privalo buti aišku, kad 
m-t sulyg lenkiško laikraščio žo- 

džių Seimo rengėjai nieko vo- 

kiečiams nei ne prižade jo: jų at- 

sakymas vokiečiams buvo ne kas 
kitas, kaip tik diplomatiškas nu- 

sikreipimas atgal prie pirmos sa- 

vo rezoliucijos, o ta rezoliucija 
taip sutaisyta, kad lietuviai ne 

tik sw niekuo nesutiko, bet nieko 
nei meprižadėjo. Paminėtas joj 
"permatymas*' tiek reiškia, kiek 
reikštų Ir pasakymas "aš perma- 
tau, kad kada nors, sakysim, Gri- 
gaitis bus Trockio vietoj". 

* * 

Bet i;' tu visu ūkais pamatuo- T t I 
tu pasmerkimų negana. lasai 
nrusų laikraštis nutarė tuo 'pa- 
čiu sykiu nušauti ir kitą zuikį: 
sr.pliokt,i, reikalaujančiais Lietuvai 
laisvės ; ne tik Europoj, bet i> 
čia Amerikoj — ypač, kad suar- 

džius Xe*; Yorka seimą dėl Lie- 
tuvos Neprigulmybės. 

Todėl jis ir sako, kad Stock- 
liolmo Lietuviu Konferencija tą 
Lietuvos Tarybą pripažino" ti<k- 
ra tautos atstove ir vadove" ir 
ragina visus lietuvius ją remti, 
bet praleidžia be ypatingo ipa- 
žymėjimo, kad Stockliolmo kon- 

ferencija pripažindama Lietuvių 
Tarybą, daro svarbią ir atsar- 

gią pastabą: '"ir kiek jinai [Liet. 
Taryba] budriai sergės nepri- 
klausomos Lietuvos idėją ir 
gins ją nuo kaimynių valstijų 
bei tautų pasikėsinimo". 

Vadinasi, Stodklidlmo konfe- 
rencija pripažino Lietuvių Tary- 
bą ir ipasižadėjo ją remti patol, 
pakol ta Travba budriai sergės 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
gins ją nuo kitų tautų ir kaimy- 
nų, o j tą, žinoma, įeina ir Vo- 
kietija. 

Tikrai amerikiečiai tokiai re- 

zoliucijai pritarti nc tik gali, 
bet privalo, kaip lyginai jie pri- 
valo su panieka žiūrėti j tuos, 
<uric j ieško medžiagos savo 
"šmeižimams net falsifikacijoj. 

* * 

Gi ant galo, tasai socialistu 
vadovaujantis laikraštis, .pir- 
maus išsitepęs sau kelią virš- 
kinėtomis insinuacijomis, jau 
rėžia tokį pamokslą Amerikos 
'klerikalams ir atžagareiviams" 
[suprask tautininkams]: 

"Klerikalai ir atžagareiviai 
tautininkai skelbia, kad jie 
norj "laisvės" Lietuvai. O 
vienok jie nė vienu žodžiu ne- 

užprotestavo prieš Vilniaus Sei- 
mo iniciatorius, pasižadėju- 
sius parduot Lietuvą į vokie- 
čių militarizmo vergiją. Jie 
nė virinu žodžiu (neprotestavo 
prieš Vilniaus Seimo rezoliu- 
ciją, kuri siųlo sujungti Lietu- 
vą su Vokietija. 

"Jie netiik neprotestavo, bet 
•karštai pritarė ir Vilniaus 
Seimui, ir jo išrinktam, o kai- 
zerio palaimintam, La%lratui! 
Kartu su Dr. Šliupu Lietuvos 
atžagareiviai nėirė ikaizeiniš'kią 
anoksionistu kilpą ant Lietu- 
vos kaklo! 

"Ir jie sakė, kad tai bu- 
sianti Lietuvos "laisvė'! Ir 
jie sumanė sušaufleti Ameriikos 
lietuviy seimą, kad patvirti- 
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mus Lietuvos Landrato "dar- 
'bus" ir a'psidėjus mokesčiais 
jo parėmimui! 

"Lietuviai darbininkai pri- 
valo sukrusti ir pakelti savo 

balsą prieš tą apga vingį at- 

žagareiviu ipolitiką. Reikia 
parodyt visuomenei, kad mu- 
šu klerikalai ne laisvės gei- 
džia Lietuvai, o vergijos. Kei- 
kia viešai pasmerkt visas ju 
pastangas padaryti amerikie- 
čius kaizerio agentu pagelbi- 
ninkais". 

Tokiu 'baidu pats i "radęs ir 
užpatentavęs tuos visus ''Lie- 
ti: vos labui, negu tasai redakto- 
jęs Lictuios veikėjus, kuriu ne 

vienas daugiaus metu dirbo Lie-! 
tuvos labui, ncu tasai redakto- 
rėlis, ant šios žemės vaikščioja; 
primelavęs Į kairę ir į dešinę, 
— išplaaflkia-išplaukia pats (kaipo 
Lietuvos laisvės gelbėtojas ir 
lietuvių darbininkų iMaižiešius, 
iš vergijos juos vedantis — j 
bolševikišką žemę pažadėtą. 

Lietuviai darbininkai nenorės 
aklai 'paskui šitą "Maižiešių" 
sekti, nes kol po jo \adovyste 
lietuviai per tas bolševikiškas 
pustynes perklampotų, tai už- 

itų daugiaus negu 40 metų, kaip 
kad bibliškiems žydams užėmė, 
kol prie s'avo "rojaus'' priklam- 
pojo. 

Bet tos visos jo melagystės 
turi vieną gerą puse. Vyras ne- 

senai stovėjusis tik už Lietuvos 
"burdą'' balševikų kuknej, da- 
bar nori pasirodyti Kovotoju už 
Lietuvos laisvę. Užuodė, iš kur 
vėjas puč»a ir ko lietuviai dar- 
bininkai reikalauja ir ko jie pri- 
spirs reikalauti ir neprašytus 
Maižiešius. Dar truputį spau- 
dimo iš žmonių pusės ir šitie 
ponai bus priversti reikalauti 
Lietuvai PILNOS laisvės, t. y. 
Lietuvos Neprigulmybės. 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
C h i c a g o, 111. Gcrb. Redakci- 

ja:—Bukit malonus paaiškinti se- 
kančius dalykus: 

1) Ar galima siųsti lietuviškus 
laikraščius kareiviams, kurie j'au 
yra Prancūzijoj? 

2) K4 reiškia žodis "strategiš- 
kas,"—sako, "strategiški geležin- 
keliai Lietuvoje"? 

3) Mačiau laikraščiuose "Tas- 
nania," kas tai yra? 

Atsakymai: 
1) Taip, galima ir kareiviai Ki- 

bai j y prašo. 

2) Reiškia, turintis vertę kariš- 
Icu žvilgsniu, t.y. karės "ėdimui. 

3) Tasmanija yra vardus salos 
į pietus nuo Australijos 

MARGUMYNAI. 
LIETUVIS ŽUVO ANT 

"TUSCANIA". 

M i n n e a p o 1 i s, M i 11 n. — 

Gerb. Redakcija: — Lietuvis 
Antanas Rauba i> Miuineapolis. 
Minti, tris mėnesiai atgal buvo 
pastoja Jiuosnoriu j armiją ir, 
važiuojant Francuzijon, žuyo 
ant laivo T u s c a n i a, kuomet 
tasai laivas buvo subniarinos tor- 

peduotas, kaip apie tai buvo pe- 
reitam "Lietuvos" mimeryj ap- 
rašyta. 

Išvažiuodamas, Rauba nepaliko 
savo adreso ir todėl tikrai ne- 

galima pasakyti, iš kokios vietos 
Lietuvoje jis paeina. Nekurie 
žmonės čia pasakoja, buk jis paė- 
jęs iš Vilkmergės pavieto, Kauno 
gub. 

Yra labai svarbu, kad lietuviai, 
pastojanti kariumenėn, pasiduotų 
savo tikromis lietuviškomis pra- 
vardėmis ir kad paduotu aiškius 
ir teisingais savo adresus, iš kur 

jie paeina. Atsitikus nelaimei, 
ar kokiam kitam reikalui, ga- 
lima bent žinia giminėms duoti 
arba paŠelpą suteikti, jeigu ji 
jutų reikalinga. 

Lietuviai, bukit lietuviais! Xe- 
kraipykit savo pravardžių, ne- 

vartokit lenkiškų galūnių "sky" 
arba "w?acz," bet vartokit visi 
lietuviškas pravardes, o vieton 

galūnių-"sky" ir "\vicz"' vartokit 

"skas"' ir "vičius ",, pavyzdžiui: 
vieton "Rutko\vsky", vartokit 

"Rutkauskas", vieton "Budre- 
vvicz'* vartokit "Budrevičius". 
Taip darydami, galite sau pa1 

gelbėti, jeigu nelaimė atsiliktų; 
lietuvių laikraščiams duosite pro- 
gą apir jus pranešti jųsų gimi- 
nėms. M- 

K e \v a ii c c, 111. Gerb. Reduk- 

cija:—Pora numerių atgal buvę 
' 

'Lietuvoj' korespondencija iš New 
-biladelphia, Pa., kurioje labai pa- 1 

juokiančioj formoj aprašyta ir pa- 
kepta tai, kad vietinėj Lietuvių 
Dažnyčioj vargoninkauja moteris, 
cunigo gaspadinė. Koresponden- 
:as mano, kad tuomi papildyta 
kuone "smertelnas girekas." 

Iš t ikrų jų nelaimingi tie musu 

žmoneliai, kurie dar neatskiria 
senovės prietarų, buk moteriškai 
neva'lia bažnyčioje patarnauti. Sa- 
kau moteriškei, nes jei kunigo 
gaspadinė, tai visvien ne pikta 

O tik tokia moteris, -kaip 
Taigi jei ji gali ir mo- 

tu n ir tiesą grajyti ir gie- 
^•iiyčioje, ar kur kitur. 

ioliaus sako tame straipsnyje, '"kur 'kas girdėjo, kad gaspadinė bažnyčioje grajytų?'' Stebėtina, kad New Philadelpliijos gyvento- jai nėra girdėję to! O aš galiu 
prirodyti faktais keletą vietų, kur 
moterjs bažnyčioje grajina. Yi- 
sų pirma toli nejieškosiu, bet 
paminėsiu ir šį miestą, kur aš 
gyvenu, t. y. Ke\vanee, 111. Čia 
lietuviai per 5 metus turėjo ne- 
u tingiau vienus metus vargoni- ninką. Vis grajino merginos 
Žiegliutė. p-le Kvieti nskaitė, ir 
pastaruoju laiku grajina kokia 
tai svetimtautė ir dar nekatali- 
kė. Pas lenkus kunigo gaspadine 
grajina ir ten taipgi katalikiška 
bažnyčia. O mat apie "monkių biznį" niekas trekalba. Ir tokių laktu priskaityčiau nemažiau de- 
šimts, kur tik aš žinau. O kur 
aš nežinau, kiek dar rastumėt?! 

Taigi aš neužstoja nei už kun. Matulaiti, nei už jo gaspadinę, 
nes jie man visai nepažįstami. 
Bet kas tiesa, tai rašytojas ži- 
nutės, ar neperdaug perdeda. Jei- 
gu kunigas prašalina kokį vargo- 
nininką. tai tame tankiausiai yra 
tam tikros priežastįs, bet šiuo 
laiku, vargonininkui mažai tas 
gali užkenkti, kadangi pilni 
laikraščiai vargonininkų pajieško- 
jimų ir vietų jiems -nestoka. 

Taigi dėl tokių reikalų, su to- 
k;a ironija rašinėti į laikraščius 
ir šmeižti sau nepatinkamas y pa; 
tas, nepadoru butų. O antra, 
bene ateis greitai toki, laikai 
(jau pas kitataučius senai yra),^ 
kada vyrus vargonininkus, jei ne 
visai, tai nors išdalies pavaduos 
moterįs, ir to męs sulauksime 
netolimoje ateityje, nes kas kar- 
tas vyrai mažėja (žūsta jų dau- 
giau visur). Taigi iei moterįs 
užima vietas armi; ,e, lakūnų 
korpusuose, parlamentuose ir 1.1., 
ai dėl ko gi jos negalėtų užimti 
vargonininko, vietas. O gal ją 
vėl tuli raštininkai, kaip minėto 
straipsnio autorius, nori pakeisti 
)e dūšios ? Ne kitaip* Šiaip 
lėl kogi j'e moterci uždraustų 
Patarnauti bažnyčioje jei ji (mo- 
eris) gali. 

J. Tamašauskaitė. 



Apie Visuotiną Seimą. 
SEIMO RENGIMO KOMISI- 

JOS PRANEŠIMAS 

Seimo rengimo, kaip ir visos 

komisijos susideda iš visų srioviu 

atstovų, pritariančiu seimo šau- 
fotnui. Seime visos dalyvaujan- 
čios sriovės turi lygias teises, 
nežiūrint didžiumos ir visi nuta- 

rimai bus priimti tiktai visoms 
sriovėms 'bendrai susitaikant. Ka- 
me nebus galima susitaikinti, tie 
klausimai nebus keliami. 

Visokios organizacijos, kokios 
ti'c pas lietuvius randasi, privalo 
siusti savo atstovą vieną nuo 

kiekvienos 50 savo ,iariu. Ne- 

pilna ^o.jei tik yra 25 ar daugiau, 
skaitosi už 50. Centralės orga- 

nizacijos, nežiūrint, ikad jų kuo- 

pos siųs atstovus, turi dar teisę 
siųsti po 3 delegatus nuo centrų, 
laikraščių redakcijos [Nežiūrint 
j skaitytojų didelį skaičių. K e d. J 
f o i-ną, parapijos, nežiūrint j 
parapijonų didelį f ar mažą? 
Red., skaičių, siunčia po 3 at- 

stovus. 

Seimo dienotvarke. 

1) Seimas atsidaro kovo 13 d., 
10 vai. ryte. 

2) Mandatų dabaigimas tvar- 

kyti, ženk'elių davimas ir. 1.1. 

3) šaukėjų pranešimai ir pre- 

zidijumo išrinkimas. 
4) įnešimas pasveikinančios 

prezidentu Wilsoną rezoliucijos 
ir jos pasiuntimas. 

5) Lietuvos neprigulmybės 
klausimas: 

a) Lietuvos valdžios formos 

pageidavimas. 
b) Mažumu klausimas. 
c) Santikiai su kaimynais. 

6) Lietuvos atstatymo klausi- 
mas: 

a) Rezoliucija del gyvuo- 
jančių *r besitveriančiu ben- 
drovių. 

b) Pabėgusiu lietuvių sugrą- 
žinimas tėvynėn. 
7) Mokesčiai Lietuvos reika- 

lams. 
8) Sriovių bendradarbiavimas. 

(Visi klausimai, kur sriovės su- 

sitaikys bendrai veikti). 
9) Visoki įnešimai, kurių da- 

bar negalima permatyti. 
Bet galutinai bus sutaisyta 

dienotvarkė bendrame posėdyje 
seimo rengimo ir rezoliucijų ko- 
misijų. Čionai paduodame tik- 
tai bendruose ruožuose. 

Žemiaus paduodame mandato 
formą, kurią reikia išpildyti dvie- 
jose kopijose: 

J 

Paliudijimas. 
(Tokia ir tokia draugija 

ar kuopa ir iš tokios ir tokios 
vietos) Turinti 
narių ingaliavo atstovauti minė- 
te organizaciją Visuotiname Sei- 
me Xew Yorke šiuos atstovus: 

0 
(Atstovų vardai) 

2) 
3) 
4) 

Pirmininkas 
Sekretorius 

(Data) 
Visokios organizacijos, kurios 

tik prisius delegatus j Visuotinąjį 
► Seimą, privalo savo delegatams 

išrašyti mandatus, ikaip augšeiau 
įtvūrodyta. Viena tokia mandato 
kopija turi pirm Seimo, kaip ga- 
iir-.a anksčiau buti pasiusta Seimo 
Rengimo Komisijai, tai yra man- 

datu komisijai šitokiuo adresu: 
Lietuvių Seimui, Sta. W., Box 
58, Brookiyn, N. Y., o kita ko- 
pija turi buti įduota patiems 
delegatams. Visi mandatai prieš 
Seimą bus sutvarkyti ir priduoti 
seimo sekretoriatu. Jei 'kame 
įvyktų klaidos, tai jas bus gali- 
ma pataisyti sulyg antrųjų man- 

datu kopijų, kurias atsivež su 
savim patįs delegatai. 

Apskritai visokiuose Seimo 
reikaluose rašydami laiškus adre- 
sv.okite taip: Lietuvių Seimas, 
Sta. W. Box 58, Brookiyn N. Y., 

Seimo rengimo komisija: 
Pirm. J. B. Kaupas. 
Se-kret. — P. Norkus. 
P. S. Kur delegatams apsisto- 

ti ir seimo svetainės vieta bus 
vėliau paskelbta. 

PRIE VISUOTINO SEIMO. 
(Į chorus ir atskirus daininin- 

kus). 
Rengiantieji Visuotinąją Sei- 

mą Tarybų įgaliotiniai atrado 
labai nau«H""" pirmąjį seimo va- 

karą (t. y. r 3 d. 'kovo) sumuoti 
vienoje iš did/.i.v.'.sių Nc\v Yorko 
saliu milžinišką koncertą pra- 
kalbas.. Muziikalė dalis suruoš- 

ti pavesta žemi aus ipasirašusims. 
Šiitomi kreipiuosi j visus Ame- 

rikos Lictuv'ų chorus ir atskirus 
dainininkus, pt'ašydamas imti da- 
lyvavimą tame begalo mušu 

Kautai svarbiam N'evv Yorko su- 

sirinkime. New York ir apie- 
Hnkėsc jau yra susiorganizavę ir 
ruošiasi prie to koncerto apie 
300 dainininku. Kaip tai butų 
iškilminga jei tolimesnės mūsų 
kolionijos pristatytu dą vieną- 
kitą šimtą! Xe taip toli nuo 
N'evv Yorko yra labai puikių 
chorų. \r negalėtų Šioj svar- 

bioj valandoj pasiaukauti ir visu 
buriu atvaižuoti? Tie, ką gyvena 
-toliau galėtų su vietinėmis or- 

ganizacijomis pasitarti ir važiuo- 
ti kaipo delegatai. Atliktų du 
svarbiu reikalu. 

bainininkai ir dainininkės! Jei- 
gu norime n.usų lietuviškąją dai- 
ną -parodyti visame jos gražume 
ir iškilmybėje — rengkitės bū- 
riais j Ncvv Yorką: Keliones iš- 
laidas ir vargą atlygins jums tas 

malonumas, Icu-r] patirsite girdint 
galingai skambančią dainą ir tas 

praikilmV darbas, kurj atliksite 
sužadindami prakilnius ir švel- 
nius jausmus minioje žmo..ių, ką 
tarsis apie tėvynės reikalus. Sve- 
timtaučiams parodysime, jog lie- 
tuviai moka organizuotis, turi 
savo gražią, galingą dainą, rei- 
kale mok? pasiaukauti ir ne- 

laimėms siaučiant, moka iš vi- 
su kraštu vienon vieton susirink- 
ti. — 

Lietuviais esame užgimę, 
Lietuviais norime ir but! 

Mišrų choru bus dainuojama 
šios dainos: 
1. ''Lietuviais esame užgimę" 
2. "Męs padainuosim dainų dai- 

nelių". 
3. "Per girią-gii'clę". 
4. Einu per dvareli". 
5. Per šilą jojau". 
6. "Oi, tu Jieva-Jievuže". 
7. Važiavau dieną". 
8. "Gerkit broliukai visi aplin- 

kui". 
9. "Sėdžiu po langeliu". 
10. "Bijūnėli žalias". 

Totorių choras (laimios: 
"Plaukia sau laivelis''. 

Reikia pr.jirengti gerai kiek- 
vienam chorui arba '-skiram dai- 
nininkui namie je, o ant visuoti- 
nos repeticijos bu!i 12 d. kovo, 
7 vai. vakar?*, parapijinėje kun. 
Remeikos svetainėje, (Brooklyn, 
Plaza). 

Chorai, kurie negalės visu bu- 
riu atvažiuoti, galėtu ar iš sa- 
vo kasos paaukauti ar sumesti 
kelionei ir atsiusti bont dalj ge- 
resniu mariu. Sukruskite bro- 
liai dainininkai ir sesutės dai- 
nininkės ! 

Jusu, Stasys Šimkus. 
K. Strumskis. 

F. SS. Kurie neturi 'kokios nors 

iš augščiam pažymėtu dainų — 

lai kreipiasi j K. Strumskj (222 
Duffield St. Brooklyn, N. Y. ). 
Visi chorai arba atskiri daini- 
ninkai, kurie šio pakvietimo pa- 
klausys ir rengiasi važiuoti ma- 

lonės man pranešti šiuo adrert: 
Stasys Šimkus, 667 Bedford 

Avc, Brooklyn, N. Y. 

SEIMO KOMISIJOS PRANE- 
ŠIMAS. 

Iš telpančio šiame numery j Lie- 
tuviu Seimo Rengimo Komisijos 
pranešimo matyt, kad tautininkų 
ir klerikalų komisijos galutinai nu- 
f.irė prisilaikyti tų pačių nutari- 
mų, kurie tapo paskelbti pirmame 
pranešime apie seimą. 

Seimo vieta pasilieka ta pati— 
Xevv Yorke ir kiti padavadijimai 
kaslink <eimo delegatų yra t:e 
patįs. 

Skaitlius atstovų nuo laikraščių 
ir parapijų pasilieka irgi tas pats 
—senoviškai. Žingeidi yra šio pa- 
skyrimo modifikacija: Seimo re il- 

gimo (komisija skiria po 1 atstovą 
nuo laikraščių "redakcijų," lio- 
giškai imant, toliai.s turėt'j skirti 
nuo "parapijų valdybų ?.rba už- 
vai/.(f;ų", nes Redakcija ne kas 
kita** yra, kaip laikraščio skaityto- 
jų, t'aip sakant, valdyba. To vie- 
nok nedaroma, nes butų aiškus 
apsurdas. Skiriama todėl "nuo 

parapijų", priūžiant dar paaiškini- 

m a "nežiūrint į parVipijonų didelį 
ska'čių." Šisai "paaiškinimas" yra 
\ isai nieko nereiškiantis, nes, kaip 
jau pirmiaus buvo minėta, bile 
reguliari.- laikraštis turi dau- 
ginus savo "parapijonų" (skai- 
tyiojn) negu 90c/o mūsiškių pa- 
rapijų. 

Viršminėta parapijų "'kvalifika- 
cij'a" parodo, kad ptirengiamojoj 
seimo komisijoj gavo viršų kle- 
riualų nuomonė, ir kad tautinin- 
kai tafne visai neliogiškame kleri- 
kalų reikalavime nusileido — be 
r' ejonės, delei šv entos ramybės... 

Šisai antru sykiu mūsų kelia- 
mas punktas ncišrodo svarbus ir 
męs nenorime perdaug delei to 
"užsivarinėti." 

Jeigu Seimas bus tvarkus, iš- 
mintingai vedamas ię jo nutari- 
mai taikiai pervaryti — viskas yra 
gerai ir puikiai: lai kiekvienas 
dirha Tėvynės naudai, kas jis ue- 

br.tų ir ko jis neatstovautų. 
l iet jeigu Seime j vyks nesu- 

t'kimų ir pasidalinimo nekuriuose 
klausimuose ir ypač jeigu kleri- 
kalai užsimanytų seimą išnaudoti 
politiškiems savo sriovės išrokavi- 
mams ir pavartoti "isiteam roller" 
nustelbimui bile pakelto klausimo 
savo delegatų daugumu, tai tuo- 
met tasai delegatu skaičius turės 
dideli svarbumą, nes klerikalai ga- 
lC-.> savo "visuomenei" pastatyti 
argumentą: "Tiek ir tiek delegatų 
balsavo už, o tik sau jale tokiu ir 
tekių priešinosi." Kitais žodžiais 
tariant, toks ncproporcijonalis 
skaitlius delegatų gali patarnauti 
vėliaus jų partijiniam "bliofui." 

Męs netikriname, kad jie tai 
padarys, bet tokia galimybė yra, 
ypač jeigu galų-gale pamirš lai- 
kytis žemiaus paduotos taisyklės. 
Ir tos galimybės geriaus buvo iš- 
vengti. 

"Kame nebus galima susitaikin- 
ti, tie klausimai nebus įkeliami,"— 
sako jie. 

Tas yra labai gerai, nes t'ai yra 
vienatinis kelias priėjimui prie ko- 
kio nors sutartino darbo. Bet kad 
ta: butų atsiekta, tai prisieis tver- 
ti rezoliucijų komisiją, susidedan- 
čią iš atstovų dalyvaujančių sei- 
me sriovių ir jokis klausimas ne- 

dali buti pakeltas seimo posodyj 
pirma negu rezoliucijų komisija 
vien'balsiai jo pamatinių dėsnių 
seimui nerekomenduos. Gi kad 

komisija galėtų ji rekomenduoti, 
jes nariai turės turėti savo srio- 
vių įgaliojimą, kas vėl išsauks rei- 
kalingumą partijų deleg'atų priva- 
čiu pasitarimų, arba taip vadinamų 
"caucus'ų." 

Šisai seimas žada buti bene 
prmas seimas, kuriame parlamen- 
tariai papročiai ir įrankiai žada 
buti taisyklingai pavartoti. 

Įvairios žineles. 

Sulyg Su v. Valstijų Žemdir- 
bystės Departametno raporto, nuo 
ikarės pradžios 1914 m., iŠ Suv. 
Valstijų Europon išvežta beveik 
milijoną arklių. 

* * * 

Laimėjimas, kuris duos pasto- 
vią taiką yra laimėjimu, kurio 
męs pageidaujame, nežiūrint, ar 

laimėjimas bus su ginklais, ar 

su išminčia. 
* * 

Federalė valdžia apkainu'oja 24 
ūkio produktų verte ant 13 bilijo- 
nų doliarių, kas su pirmiaus ap- 
skelbtais perviršija 20 bilijonų 
doliarių per metą. Užauginta 
ant akro daug daugiau negu per- 
nai. 

* * 

Penkiasdešimts penki šimtai 
arklių ir mulų Camp Devens. Ir 
šiomis dienomis, kaip matyt, ar- 

kliai ir mulai lošia svarbią rolę j 
karėj. Vienas arklys kozniemsj 
4 'kareiviams yra kariumenės 
reikalavimu. 

Vienoj vietoj Bostone yra šmo- 
tas metalo •nuo laivo Mont liTanc, 
kuris tulą laiką atgal expliodavo 
prie Halifax. Sveria beveik 2 

svarus ir tapo išimtas iš arklio 
kaklo. Laike cxpliozijos arklys 
buvo 1 mylią atstu nuo nelai- 
mės vietos. Arklys pasveiko. 

* * * 

Aviu skaitlius Australijoj nu- 

< r i to nuo 92,00,000 1911 metuose 
iki 69,000,000 1916 metuose. Su- 
vienytose Valstijose 1910 m. avių 
buvo 52,500.000, o 1916 m. — 

49,000,000. Daug maiesnis nu- 

kritimas, ne&\ Australijoj. 

y e.?Į» 

Po Bolševikų valdymu žmonių vargas dar labjaus padidė- 
jo, nes jie didesnę betvarkę įvedė. Paveikslėlis parodo .mo- 
teris, stovinčias Petrogrado gatvėje ir laukiančias, ar ne- 

gaus kanlikiams pieno? 

% 

iš Lietuvos ir Apie Lietuvą. 
LIETUVIŲ KARININKŲ 

KUOPA. 
l'rie IV armijos štabo susida- 

rė lietuvių 'karininkų kuopa. Na- 

rių kol kas yra apie 30. Visų 
lietuvių, tos armijos, pareiga dė- 
tis | savųjų kuopa. 

A. A. AFICIERIS GAIDEMA- 

VIČIUS. 
Austrų fronte šiomis dienomis 

krito karčs auka Zigmo (lėlės 
brolis, aficicras Gaidemavicius. 

LIETUVIŲ PRADEDAMOJI 
MOKYKLA. 

Poltavos skyriaus triusu Polta- 
voje atidaryta pradedamoji mo- 

kykla tremtinių vaikams. Mo- 

kytojas paskirtas Jdnas Izokaitis 
— suvalkietis. Mokykloj moka- 
ma grynai lietuviškai. 

ODESOJE. 
Skubėjau 'kaip galėdamas ke- 

lionėje, kad nesusivėluočiau i Kil- 
numu fronto karininku susivažia- 

vimą, šaukiamą rugpjūčio i d. 
Odeson atvažiavau liepos 14 d. 

vakare; iš karto man nepavyko 
atrasti Gavanma No. r, kur buvo 
šaukiamas susivažiavimas. Ma- 
niau pernakvoti viešbuty j: apė- 
jau 3 ir niekur vietos neradau; 
buvau priverstas toliaus jieškoti 
Gavanna No. 1 kad nenakvočiau 

gatvėje turėdamas* vilties, kad 
ten mano kelionės galas ir busiu 

aprūpintas pastoge. Apie 12 va- 

landą nakties atradau Gavau. No. 
1, bet 'kaip aš apsirikau savo vil- 
timi, nerasdamas ten nei vieno 

lietuvio, o beesantieji ten 2 lat- 
viai štai kaip man prijautė: aš 

pasakiau, kad atvažiavau atsto- 

vu į susivažia'vimą; jau apėjau 3 
viešbučius niekur nerasdamas na- 

kvynės — tnr but — sakau — 

reikės eiti kur mors i sodną po 
medžiu pamiegoti. "Taip, taip! 
galėsit pernakvot sodne — sako 
jie — eisite šia gatve paskui pa- 
suksit po kaire, ten bus miesto 
sodrias, kur ir galėsit pernakvo- 
ti". B'iclci man pasidarė šiurkš- 
tų. kad mustj pusbroliai latviai 

taip priima lietuvį. Kimu nurody-j 
tu keliu nakvoti j sodną; žiūru 
vienuose nanuirse dpga žiburys, 
langas atdaras, pagal langą sto- 

vi kareivis. Aš apsistojau mą- 

stydamas ar prašytis nakvoti, ar 

ne. Kareivis paklausė, ko man 

reikia, — man paaiškinus kokia- 

me esu padėjime, —t buvau drau- 

giškai priimtas. Kareiviai ro- 

dos u-krajiniečiai. 
Rugpjūčio i <1. pirmu mano už- 

daviniu buvo surasti dr. Trima- 

kas, pirmininkas Odesos sky- 
riaus "L. K. S." ir komisijos dėl 
sušaukimo suvažiavimo. Apie aš- 
tuntą valandą iš ryto nu- 

ėjau j Gavannos No. i — nei 

gyvos lietuvio dvasios. Nuėjau 
į Sretenską j Liet. Komitetą ka- 
rės aukoms šelpti — ir be jokios 
sėkmės. Paskui užėjau Lietu- 

vių Vartotojų krautuvėn su ru- 

sišku parašu "Litovsflcij Koope- 
rativ"; ponia vedėja lietuvė pa- 

[tarė man daiktus padėti Liet. 
Komitete d. 11. š., 11a, manau čia 
aš galėsiu ir panakvoti. 

Apie i_' vala^dį vėl nuėjau i 
Gavannos Xo. 1, žiuri u tuščia —• 

nei atstovu, nei susivažiavimo 
iriciat rių nėr nei vieno. Apie 
pavakarę sučiupau draugą Trima- 
ką, kuris didei nustebo, kaip tai 
a* galėjęs atvažiuoti, nes jis nei į 
vieno uielaukiąs, jis jau neturė- 
jęs vilties, kad kas iš fronto at-1 
važiuotu. Dėlei buto jis man 

nurodė kreiptis ] Liet. Kom. d. j 
k. n. š., kur ir nuėjau Į vakarini 
Komiteto mariu posėdi. 

Komiteto darbavimasi didei su- 

stingęs. Paklausus man apie na- 

kvynę, buvo nurodyta kambarys 
pakeleiviams Tlalkovskoje Xo. 10, 
kuri aš jau dieną apžiurėjau — 

ta', purvynas neapsakonfas (pa> 
kai-kuriuos ūkininkus Lietuvoje 
galvijai geriau sto/i). Aš atsisa- 
kiatt, prašydamas leisti man Ko- 
miteto bute, nors karidoriuj per- 
nakvoti. *'Cia yra vaikų priglau- į 
<b — pašaliečiams užginta uvakvo- 
|ti" — Tai jau geriau ant lauko 
sodne — atsakiau aš. Komiteto 
įdraug. J. Kovaliaiusko dėka, ant, 
lauko nereikėjo nakvoti — jis 
mane paėmė su savim. 

[ Dalijant pa>clpas sužinojau, kad 
.kiekvienam tremtiniui teduodama 
mėnesiiui 6 rublius, nes miesto 
valdyba teatleidžia kiekvienam 
pabėgėliui tiktai 6 rublius. "Kad 
Komitetas susiiregistruotų visus 
pabėgėlius, kurie yra Odesoje, ir 
tuos kurie nereikalauja materia- 
lia pašelpos, tai tada Komitetas 
gavęs visiems po 6 rr.b. galėtu 
aprūpinti vargšus", — buvo man 

Į paklausimą paaiškinta. 
Rugpjučio 2 d. Kom. d. k. n. 

š. bute prieš atidarant soeialistų- 
liaiU'dininkų kuopos susirinkimą 
vienas social-demokratas sako: 
''Kodėl jus neinate su mumis iš- 
Yieno rinkimuose , miesto dumą; 
juk mūsų sąraše yra ir lietuviai, 
ar gi jus nenorite, kad butų iš- 
rinkti lietuviai?" Aš čia tariau: 
"Vyrai! aš girdėjaiu, kad Odesoje 
yra apie 10,000 lietuvių. Taipgi 
reikėjo visiems susitarti eiti iš- 
vieno, išstatyti kandidatus ir vi- 

siems lietuviams paduoti tiž juos j 
savo balsus, tada jųsų atstovai 
miesto dūmoje butų tikrai besą!" 
— 'Tiesa, tiesa! kad taip bu- 
tu .padaryta, tikrai butumėm be- 
turi savo atstovus!" — patvirti- 
no vienas liaudininkas. 

Ligi rugpjūčio 4 d. nesulaukęs 
daugiau atstovų, išvažiavau at- 

gal j frontą. A. J. B—us. 

KONOTAPAS, ČERNIG GUB. 

Nesenai čia susidarė lenkų-lie- 
tuvių draugija, o lietuviai, kaip 
maža čia jų yra, ir matydami, 
kad vieni nieko .nepadirbs, prisi- 
dėjo prie tos draugijos, kaip se- 

kcija ir dirba visai autonominiai. 
Draugija turės savo 'biblioteką, 
taisys paskaitas, referatus, išrašys 
lietuviškų laikraščių lietuviams. 
Sekcijos vedėjas yra A. Mačius., 

Rugsėjo 14 d. buvo rinkimai j 
durną figuravusiu 13 s.'įrašų .pra- 

ėjo 7. Buvo laikinai susidaręs 
Ucnku-lictluviŲ komitetas, kad iš- 

'riiikrij savo kandidatu. Pastatyti 
buvo 4 kandidatai: 2 lenkai ir-2 

lietuviai, bet j durną nuo lenkų- 
lietuviu sąryšio praėjo vienas. 

•Laimėjo social-demokratai ukraji- 
nieėiai, bolševikai; dar turui pri- 
minti, kad Konotope bolševikų 
pirmininku ir jos vedėju yra lie- 

tuvis J. Girkantas. 

Metai 6 — 7 atgral čia nieks nei 
žinot '•(•/.i'noję. kas tai vra lietu- 

vis, dabar jau kas kita. Padėjo 
tam dalykui visokios '"lietuviu die- 

nos", rinkimai j durną, lenku-lie- 
tuviii draugija, visi tie apgarsi- 
nimai lenkų ir lietuviu kalbomis 
ir 1.1, net atsirado keletas inteli- 

gentų-kauniečiu išmokti lietuviš- 

kai. kad po karės galėtu grįžti 
ir dirbti lietuviams.. Bažnyčioj 
kad ir turim kunigą pabėgėlį lie- 

tuvi (D. Švedą ), bet lietuviam? 
— nebylys, net prašomas lovktj 
pasakyti lietuviams lietuviškai 

apie tą draugiją, ir tai neišpildė, 
A. M. 

MATININKŲ SUVAŽIAVI- 
MAS. 

Lapkričio 12—14 dd. b'uvo šau- 

kiamas Tvėrėjų. Kauno brai/.yk- 
os salėje visų, esančių Rusijoje 
ietuvių matininkų kamarninkų) 
suvažiavimas. 

l'»uvo svarstomi šie klausimai: 

1. Pranešimas apie Laikino Or- 

ganizacinio 1 i e tu vi ų-m ati ni n k ų 

Komiteto Įsteigimą, siekimus ir 

darbavimosi! 
2. (irjžimas Lietuv<.11: 

3. Žemės klausimas Lietuvoje; 

4. Kontaktas su agronomais, 
ekonomistais ir technikais lietu- 
viais; 

5. Agrarinės lygos aptarimas; 
6. Matininkų reikalai, jų reikš- 

mė Lietuvoje ir jų trukumas; 

7. Įsteigimas Vykd. Matininkų 
Komiteto; 

8. Jo uždaviniai ir vieta; 
o. Vykdomojo Komiteto lėšos; 
10 Rinkiniai narių Vykdumąjan 

Komitetan; 
u. Sumanymai. 

PRIE SMOLENSKO LIETU- 

VIŲ TARYBOS DARBŲ 
Smolensko Lietuvių Tautos 

Taryba, pasiryžusi rūpintis vi ais 
mūsų politikas, kultūros ir eko- 
nomijos reikalais, vietiniais ir 

bendraisiais, yra nutarusi rinkti 
nuo rug*. mėn. d. Tautos mo- 

kestį. 

Pasižadant mokėti Tautos Mo- 
kesčiu mėnesine sumą, galima | 
prisilaikyti šios normos: 

Turint uždarbio ar pilno per 

mėnesj: ligi ioo rub. /7c, nuo 

101 ligi 200 rub. 1%, 201 —300 
rub. */>%, 301 — 400 ru >. 2%, 
401 —500 rub. 2}jc/ct 501 — 600 I 

rub. 3%, 601 — 700 rub. 3/%, 
701 — 800 rub. 4°/c, 801 — 900 
rub. 4/%, 901 — t000 ir dau- 
giau 5'. Ta norma nurodoma, 
kad jkiek suvienodinus visiems 
mokesti daugiau ar mažiau. Tau-,, t h ll 
ti>s mokestis galima įmokėti Ta- 
irybos iždininkui, arba per tam 

tikrus Tarybos įgaliotinius. Gau- 
tieji pinigai, bus pakvituojami!. 
t,'.m tikromis kvitomis. Surinkta-!^ 
sai mokestis pirmon eilion busi 

[sunaudotas vietiniam,, reikalams, 
» ,, c 

ypač vakariniams t^hnikus kur- į ^ 
sams ir vakariniams bendrojoj 
lavinimo kursams laikvti ir dalis i 

S 
bus skyriama bendriems mušu1 

2 
Tautos ireiikalams. -Visos S. L.|<( 
T. Tarybos pajamos ir išlaidos 
galima bus kontroliuoti patiems 
įmokėjusiems per laiks-nuo-laiko 
daromas viešas Tarybos apyskai- 
tas. 

Smolensko Lietuvių Tautos 
l'arybos Valdyba: Pirmininkas 
]i-ras M. Nasvytis. Yice-pirmi-'iii 
ninkas, Vet. K. Jasinskas. I/.-;k 
(liniukas A. Vosylius. Sekre- 
torius, J. (Irybinas. 

Politikos skyriaus -pirmir inkas, 
inž. A. Graurokas. Kultūros sk. 

pirm., P. Narutavičius. Ekono- 
mijos sk. pirm., J. Tumas. 

MOKSLUS BAIGĖ. 
E. Bliudžiute šį rudenį užbai- 

gė medikos mokslą Maskvoje, 

TAUTŲ KONCERTAS. 
Spalio 15 d. buvo Maskvoje di- 

delis tautų koncertas. Dalyva- vo lietuviai, rusai, u k raj i mečiai, lenkai ir žydai. Lietuviškai pa- dainavo Didžiojo Valstybės te- 
atro artistas BobraviČius keletą liaudies dainelių, kurias lietuviai 
išklausė su ulčlclių malonumu. 
Tik pageidaujama, kad tas jžy- 
mus nuusų dainininkas dažniau 
dalyvautų lietuvių koncertuose ir 
aičiau laikytųsi prie lietuvių gy- venimo. 

DR JONAS STAUGAITIS. 
"Amerikos Lietuvyj" tilp' 

straipsmis kunigo Jakaičio, pra- 
nešantis apie •mirtį buvusio ša- 
uktose daktaro Staugaičio. 

Daktaras Staugaitis mokinosi 
Senapylės gimnazijoj, o profesi- 
jos mokslą baigė Varšavos aini- 
versitete. Varsavon jisai atkako, 
kuomet Kudirka ton baigė moks- 
lą. Kaipo mokinys Senapylės 
gimnazijos, nors lietuviškos kal- 
bos mokino Petras Kraučunas, 
netaip greitas amo lenkystės pa- 
siliuosaves, gerai mokėjo lietu- 
viškai, gėriams už kitus lietuvius 
varšaviečius. Prigelbėjo prie 
"Varpo", bet rašė mažai. Po 
savo straipsniais pasirašydavo 
Stagys. Jis versdavo lietuviškai 
Rcdziukyno rašomą Lietuvos is- 
toriją. pradėtą "Varpe", kuri liko- 
si autoriaus nepabaigta, užsibai- 
gė Prūsais ir Tarusiais. Kaipo 
politiškas lietuviu veikėjas, pa- 
garsėjo agitacija už Bulotą laike 
)innų rinkimų dumon, <lėlko Šei- 
ni "šaltinis" ant Staugaičio už- 
guldavo. Suvalkijos kunigai per 
'šaltinį" k a J1) i n o net ki- 
tą daktarą j Šakius parsitraukti, 
ies (Staugaitis buvo jiems netin- 
kamas, o vieta šakiuose yra ga- 
u. gera, yra ten pastovi alga iš 
lviejų dvarų — Gelgaudiškio ir 
Zyplių su pastovia alga nuo pir- 
nojo dvaro 250 rubl. ir malka, 
1110 antrojo 150 rubl. 

Staugaitį tuoj jam baigus maks- 
!ą partraukė Kudirka, kuomet la- 
3jau pradėjo sirgti ir praktika 
mderanėiai užsiimti negalėjo, o 

nenorėjo, kad vieta tektų Ien- 
om, ar žydui, kurie ten stengėsi 
sis'kverbti. Kudirkai Šakiu žy- 
lai nei gyvenimo samdyti neno- 

"ėjo, norėdami tuom -piiversti ji 
>rasišalinti. 

Kudirka, vienok iki mirčiai ant 

Staugaičio rugojo, kad už jį 
Kalvarijos, kalėjime jau sunkiai 
iirgdamas pakliuvo. Knygos. u>. 
urnas Ktulirlką Kalvarijos kalė- 
ime pasodino, buvo Staugaičio, 
įc Kudirkos, o paslėpti jas buvo 
jam a laiko, nes jis gerai žinojo, 
vad bus pas Kudirką revizija, o 

įamieje nebuvo. 

Staugaitis gimęs Liudvinavo 
>arapijc»j. Vienas jo brolis pa- 
iko ir trjs seserys. 

DRJENTACIJOS KLAUSIMU. 

Tam, kad lietuviu reikalavimai 
nitų išpildyti, kad jiems butų 
nipažinta teisė surfaryti atskirą 
alstybę reikia, kad kas jų reika- 
ivimus paremtų. Kuri iš kariau- 
ančių pusių tai gali padaryti? 
itai klausimas Į kurį atsakius 
mms paaiškėtų, kurios orjenta- 
ijos lietuviai privalėtų laikyties. 
.ietuvos Seimas, kuris pesėdžia- 
o Vilniuje rugsėjo 18 — 22 d. 
avo atsakymą davė. Seimo rc- 

oliucijos galas štai kaip skam<ba: 
Jei vokiečiai dar ligi galo pa- 
ižadės busimoje konferencijoje 
inti Lietuvos reikalus, tai lie- 

ivių stfmas, suprasdamas, kad 
ormalinemls taikos sąlygomis 
.ietuvos reikalai bus geriaus gi- 
ami vakaruose arėk ai p rytuose 
r pietuose, išranda, jog yra ga- 
ma dėtis su vokiečiais sąjungom, 
uri betgi Lietuvai neturi kIiu- 
vti laisvai kilti". 

Iš to jau matyti, kad Lietu- 
oj bent didesnėj visuomerės da- 
:} viešpatauja vokiečių orjen^a- 
įja. Pasistengsime išsiaiškinti 
au kiek toii orientacija gali bu- 



*i naudinga fietuviamš ir i> k'.ir 
ji išdygo. Jau -pačioj rezoliuci- 
joj matyti jo; šaknis, čia aiš- 
kiai sakoma, kad Lietuva nei iš 
ryt n, nei iš pietų negali .ūku 
sau parėmimo, fdėlei j;i na- 
turalis uždavinys yra ji ti 
į/0 u sąjungininku vakamo-c Ir 

iMikruju. dabartinėmis ap. nky 
•bėmis liktai viena Vokietija, tur 

buf, galėtu sutiuti piripažinti ne- 

j>riklau-iomą (Lietuvą. Ir šiai 
kodėl. Lenkai iš vi -? sprendžiant 
Po/naniaus negaus. Jiems nikės 

jic.'koti išėjimo Į jūres 
kitur, būtent, per Lietuvą. Ir 
čia suprantama, kad lenkai dės 
visas pajiegas tam, k'ad ''susijun- 
gus' su Lietuva. Tokiu budu 
juos spirte spiria buti opozicijoj 
lietuviu reikalavimams. Rusija 
gi. jeigu jau pati negalėtu pasi- 
likti sau Lietuvos, tai su didesniu 
noru užleistu ją Lenkijai, negu 
pripažintų Lietuvai nepriklauso- 
mi) ho. Jai yra teisus išrokavi- 
nias gyventi su lenkais garuoju. 
Juk Lenkija tai bus artymiausias 
jos kaimynas, d gal paskui ir tal- 
kininkai kovoj su vokiečiais. 
Ai-ku, kad rusams parankiau pa- 
laikyti draugiški ryšiai su stipria 
Lenkija negu su daug silpnesne 
Lietuva. Bet vokiečiu orjenta- 
cija remiasi Lietuvoj, ttir bu t, 
ir kitais sanprc.\avimais. Kul- 
tūriniai ryšiai Lietuvos su Vo- 

kietija neabejotinai Imtu Lietu- 
vai labai naudingi. Lietuva ga- 
lėtu semti kulturos iš pirmų šal- 
tiniu nesinaudodami antros rū- 

šies pavyzdžius. Tai yra lal>ai 
svarbus argumentai, i kuriuos ne- 

atsižiurėti negalime. 
F,et blaivai žiūrėdami, t irime 

apsvarstyti ar i> tikrųjų Vokietija 
panorės pripažinti Lietuvai ne- 

priklausomybę. Juk ji lig siol 
jokio pasižadėjimo šiuo žvilgsniu 
nėra padariusi, joje męs matome 
greičiaus norą sudaryti iš Lietu- 
vos Vokietijos Bundestaatą negu 
pripažinti Lietuvai pilną politi- 
nio laisvę. Ir gal but neapsirik- 
sime pasakę, lean jeigu V'okieti- 
ja šioje karėje liktų pilna perga- 
lėtoja. tai ji Lietuvai nepriklau- 
somybės ir nepripažins, nes Lie- 
tuva daugeliu žvilgsnių yra gar- 
dus kąsnis. Pirmiausia ji bus 
išnaudota kaip kolionizacijos ob- 
jektas. — Ekonominiai po ka- 
rės Lietuva bus labai silpna; že- 
mės ūkis nualintas nuolatinėmis 
vokiečių rekvizicijomis bu;. la- 
bai pairęs. Taigi vokiečių kapi- 
talas 'neabejojamai pasinaudos 
proga, satpirkti silpnesnių ūkinin- 
kų žemes. Juk lietuvių kapita- 
las, kuris yra labai nedidelis, var- 

gu ar gal<y, tam pasipriešinti. 
Taigi ineidami Bundestaato [favi- 
dale Vokictios imperijon, męs 
labai rizikuojame nustoti žemės, 
didžiausio tautos pamato. Tai 
yra tiek stiprus argumentas prieš 
tokj susidėjimą su vokiečiais 
•kad ir .jo vieno gal užtektų pa- 
daryti tą vokiečių sumanymą vi- 
sai mutns nepriimtinu. Bot yra 
<l;ur ir kitų. Juk katalikų Centras 
Jie be reikalo taip fliurtuoja su 

lietuviais neva tai reikšdamas 
savo palankumą sudaryti nepri- 
klausomą Lietuvą. Jis tai dr.ro 
ne be išrokavimo/ Nes jeigu Lie- 
tuva butų Vokietijos rybose, tai 
jatu niekas nekliudytų "katalikiš- 
kai" Lietuvai siųsti reichstagai! 
klerikalinius atstovus. Juk lietu- 
riai siųstų savo atstovus kaip tik 
ton trakcijon, kuri yra neva gy- 
nusi lietuvių reikalavimus. Ai- 

;-ka, kad rezultate Lietuvos pri- 
jungimas sustiprintų' reichstago 
katalikiškąjį' Centrą, o kartu ir 
įnusu klerikalus. Ti,dėlei labai 
tenka paabejoti « F.rzbergerio 
pranešimu nuoširdumo. Nekal- 
bant apie tai, Vokietijos istorija 
apskritai neduoda mums progos 
manyti, kad lietiniu tautos ju- 
dėjimas nedurtų vokiečiams akiu. 
Poznaniaus bei IClzaso ir hota- 

ringijos pavyzdžiai turi būti 
mums visuomet akyse. Turėdami 

j visą šitą omenvj, męs jokiu bil- 
du negalėtume sutikti >u l'utid- 
cslaato role Vokietijos rybosc. 
Ir patiems vokiečiams turėtų bū- 
ti tai aišku. Lietuviai nori tik- 
ros politinės cpriklausomybės. 
Jeigu tas ju reikalavimas dabar 

I 
(ncl»us patenkintas, lietuviai ne- 

nurims, kol jiems bus pripažinta 
švenčiausia jų teisė. Tai privalo 
turėt omenyj lygiai vokiečiai, 
.lygiai rusai. Xes nepatenkinus 

1 i e titi v i 11, taikos kongrese bus pa- 
daryta prirengiamieji žingsniai 
nmijai karei pradėti, r. Mažas. 

IŠ JUODŽIŲ DVARO. 

(Šiaulių apskr). 
Rugsėjo mėn. 3 d. apie 8 vai. 

ryto rado užmuštą, pinigu atim- 

tą Miuciką, buvusi storasta, o 

I dabar dešimtininką. Ginkluotų 
I žmonių buvę apie 30 ir keli rai- 
ti. Nušovę Mineiką, užpuolikai 
•Tuėjo i Rudiškius ir norėjo nu- 

žudyti Mcrkcli. T>ct jis pasislė- 
pė. Paskui jie nuėjo pas ūkinin- 
ką Šlamčanską tam pačiam kai- 
me. Tuo kartu ūkininko Šiam- 
čausko r.ebuta namuose. Primu- 
šė- Šlamčausko žmoną ir atėmę 
iš jos 500 rub., galvažudžiai iš- 

I keliavo į mišką, is kur ir buvo 

[atėję. 

Juodžių dvare laiku buvo pa- 
siruošę vai<!.nti šio mėnesio <S—9 
d. "Tris Mylimas", liet Mineiką 
nužudžius ir dar po panašių kitų 
atsitikimu, vaidinimo nebuvo. 

\n "L. A."). 

VOKIEČIŲ DAILININKAI 
LIETUVOJE. 

1'žemus Lietuvą, vokiečių ka- 

jriumenės tarpe atėjo ir vokiečių 
^dailininkų. Yra jau nemaža pa- 
sirodę jų (paveikslų čia leidžia- 
muose laikraščiuose ir atskiruose 
albumuos**. Dabar Vilniuje jie 
atsidarė savo paveikslų parodą. 
Joje yra išstatyta arti 80-ies dai- 
lininkų 400 su viršum, daugiausia 
nedidelių paveikslų ir įbriežinių. 
Jų tarpe yn. ir keli didesni musų 
Stalininko A. Žmuidzinavičiaus pa- 
veikslai. Daugumas tai užimto- 
sios šalies reginiai ir scenos. Ne- 
maža yra malonių Kauno ir ypa- 
čiai, Vilniaus vaisdų. Šen ir ten 

matai atvaisdintą Lietuvos upe. 
sodžių ar sodybą — vis kasžin 
kai liūdna, tylu, ramu. Nors, 
tarytum, ic svetimos spalvos, bet 
upas vistik pagautas, mūsiškis, 
mums [gimtas, artimas. Ypa- 
čiai malonų daro įspudj lietuviui 
Riil'io kapines. Tarytum, butų 
tatai lietuvio atjausta musų kry- 
žių ramybė, musų kapų šventa 
tyla. Rasi, lik kapinių ūkana 
svetimo dailininko bus dar ne 

visai Įspėta, dažai neatitikta. Ap- 
skritai, tačiau parodoje matai 

Ine laisvos, ne lakios maržos ples- 
dėjimą: dirbta šalia kitų karės 
darbų, darbų skubių, Įkyrių, at- 

šiaurių. įkvėpimas tik priepuo- 
jlomis tėra gavęs apsireikšti per 
karės piktenybes. 

M 
KAUNAS. 

Rudens atsto&os Kauno lietu- 
viu gimnazijos prasideda rugsė- 
jo 23 d., baigias spalio 17 d. 

DARGUŽIAI. 
Nelabai senai buvo užpuolus 

apsiginklavusi plėšiku gauja vie- 

tinį viršilą (starostą). Padegė 
jo kluoną, paskiau ir jo pirkią. 
Pirma jie norėjo iššaukti viršalą 
iš namu, bet jis nėjo. Plėšikai 
smelkės pro langą Įlysti, bet 
viršila neleido. Tuomet jie pade- 
gė jo pirkią. Kad ne žmonės, 
butų vįsr šeimyna sudegusi. Tai 
jau nebopirmas panašus atsiti- 
kimas su viršilomis mušu apie-! 
l:nkėjc. 

REZOLIUCIJOS. 
Rezoliucija priimta laike lietu- 

viu Mass Vlitingo Waterburyj, 
Conn. (vasario 10 d.) ir pasiųs- 
ta Prezidentui Wilsonui ir val- 
stijos atstovams Kongrese. 

I 

I VI. 

\Yhercas, Our President. I 
\vhoni we consider tlie greatcst: 
cjoponcnt of univcnsal denio-į 
cracy and thc rights of seli-! 
determination and independence; 
of all sniall oppscssed nations;! 

\Vhercas, Our IVesidenvt in 
h i s memorable address to thc 
Ccngress enumerating the \var 

ainis of thc world denioci\i- 
cics lias named nations, hut 
has omittcd to includc the an- 
cient nation of Lithuania as 
ome of thosc that shonld be 
granted independence after the 
\var; 

\Yhereas, the Lithuanians, 
having a distinet history 
and a language and determi- 
niable arca 011 thc southern 

I shores of thc Baltic Sea, have 
for long centuries past suffered 
injustiee, oppressions and per- 
secutions froni thcir castcrn. 
southern and \vestern neigli- 
bors; 

\Vhereas, It is the national 
\vill of thc Lithuąnians tliat 
they hc permitted unniolested 
to determiMe fc»r themselves, 
thc form of thcir fu ture go- 
vcrnmcnt, thcir polit ical af- 
fiJiations, and to \vork out 
thcir salvation for the future, 
Thereforc l>e it 

Resolved, That this meet- 

in£ request thc President of 
thc United States to intercedo 
for the Lithuanians and their 
rights for self-dctermination 
and indcpcndencc, in his fu- 
ture administration of inter- 
mational affairs, and at the 
Peace Cortpjress to comc, and be 
ir iiirtlier 

Resolved, that a copy of 
this resoliution be fonvarded 
to tiic President of the United 
States, thc members of the 
Congress from this city and 
stale and to thc local press. 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

ko? kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, typevvriting, 
pirklybos teiaiij, Suv. Vilst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinėu ekonomijos, pilietystės 
dailiara&ystSs. 

Mokinimo valandos: nuo S ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:3C 
3106 So. Kalsted St., Chlcago-, 111 

Linimentas 
yra tai paviršutinis tepalas, kurs, 
jei jisai yę» gera« ir veiklus, vi- 
suomet privalo rasties parankioje 
vietoje kiekvienoj^ šejmynoje, nes 
toks tepalas greitai palengvina visokius skausmus krutinėję, strė- 
nose, šonuose arba kur nobuk 
jiejie atsiras ir, neiiurint, ar jie 
paeina nuo reumatizmo ar perša- 
limo. 

evera's 
Gothard Oil 

(Severos Gothardo Aliejus) yra 
plačiai žinomas, kaipo palengvin- 
tajam reumatizmo, syjatikos, 
strėndicglio ir šiaip dieglių. Tatai 
yra veiklus šeimyniškas linimen- 
tas. Pilni nurodymai randasi prie 
kiekvienos bonkutės. Kaštuoja 
50 ir 60 ct. visur aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

DR. O. C. H EIN E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir S>. HalstedSt. 
(Gy^en mas nlrS Aptirtos). CfllCAGO. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIilinSAS 

Tel. Orgw 7179 Aptieksi Tai. Dravsr 8441 
3203 So. Hcistod SI., Ohicsjj 

GARBĖ TIEMS, KURIEMS 
PRIKLAUSO. 

Dėl ko tūkstančiai žmonių tiž- 
sitiki Trinerio Amerikonišku Kaię- 
taus Vyno Elixiru daugiau, inegu 
kitais viduriu vaistais? Dėl tu. 
kad jie žino, jog Trineriu Kar- 
taus Vyno l*21ixiras yra vertas 

•pagnodojimo. Jisai prigelbsti tik- 
rai ir greitai. P-a s J. ,^is Papu, 
gyvenantis Salem, (>lii<», kentėjo 
nuo viduriu keblumu per tris me- 
tus. Dabar savo laiške sausio 
27 d. nji8 m., jisai rašo: "Aš esu 

geriausiame sveikatos padėjime, 
bet esu skolingas ti»!<tai Trinerio 
Amerikoniškam Elisirui už lai." 
Laiške, rašytame vasario 14 d., 
(.'olumbus, Ohio, p-ia Kulunimhof 
rašo: "Adu Dievui, dabar aš esu 
sveika, viena b imk a Trinerio A- 
mer. Kartaus Vyno teli.\iro pa- 
gelbėjo man." Jus galite jo gau- 
ti visose aptickose. Kaina $1.10. 
—Ši baisi žiema p«rivertė daugelį 
žmonių jieškoti gyduolių dėl su- 

tinimų nuo šalčio, etc. Tokiuose 
atsitikimuose kaip ir išsisukimuo- 
se, reumatizmui, neuralgijai, etc. 
Trinerio Linimentas yra geriau- 
si gyduole. Kaina 35 ir 60 cen- 
tų visose aptickose, siunčiant per 
'krasą 45 ir 75c. Josęph Tri- 
ner Comipany, Išdirbanti Che- 
mikai. 1333—1343 S. A>hland Av., 
Chicago, 111. 

(Apgar.) 
Tsl. YARDS 1532 | 

Dr. J. KŪLIS 
petuvia Cydytojas Ir Chirurgai 
8259 So. Haletcd St., Chicago, II!. 

Gydo visokias llgaa moterių, vaiki)! 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančia* į 
aisisenčjusl&s Ir paalaptinijaa rym 
llgaa. 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų liar'.- 
daskut.vstės mokytis, mu.8 

yra labai pareikalaujamas net lc ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ;r di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių lš NOSSO. 
KOFF'S INTERNATIONAL BARGER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsourg. 

BUK ŠOFERIU 
Niekuomet nebuvo toks dide- Laikas yra gauti sau tinkama vie- lis šoferių reikalaviir-is kaip da- bar. Męs duosime užsiėmimu kiek vienam pabaigusiam kursus 

nusu mokykloje. Mokinime pa- sinaudojamo individinčmjs siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokiu rusiu. Prityi,1 mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mustj mokyklai netrūksta goriau- 
siu automobiliu ir kitu prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
ICngineers, 121416 Jackson Bid. 
(Inc.) 

I HCNE YAR08 *721 

D r. J. JONIKAiTIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

2315 S. Halstei St., Chicajo 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias byias visuose teismuose 

69 \V. \\ asliington Street 
Roob] 1088-1009, Tel. Oitnl 2579 

3214 S». BaUted St., II Yards 7271 
CH1CAG0, ILL. 

Progresyve Lietuviu Aptieka 
Puikus išpildymas reccptu užir. a pir- 
ma vietj. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptieksjs randasi didelė sar* 
krova visokių Iir.'uviškv žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORI'JS 

3201 S. Halsted Street Chicago,!! 
Teicfhone Drover 3446 

, , "U. S. PROTECTION 
Duoda Daugiaus Smagumo jr Tarnystos 

Jųs esate laimingi toli matanti išsirinkdami U. S. Guminius apa- valus dėlei kojų smagumo ir ekonomijos, kuriuos rasite su kiek- viena pora. * 

U. S. Guminiai Apavalai 
padaro modelį "U. S. Protectors," kuris reiškia sausas, smagias 
kojas laukia dirbantiems. Pastiprinti tose vietose, kurios daugiau- sia nešiojamos, visuomet duoda ilgą tarnavimą. Jus sutaupysite 
pinigų, nešiodami "U. S.'' reguliariškai. 

U. S. Žymė yra ant kiekvienos poros — ženklas didžiausios gu- 
minių išdirbejų pasaulyje. Tai yra Jusų apsaugojimas. Parduoda" 
mi visur. Jųsų krautuvninkas turi tą, ko Jus norite, arba jisai ga- li Jums gauti. 

United States Rubber Conipany" 
New York v 

Reikalavimas Kuro 
Padidina Vertę 
Alisjaus Paranku 

N Jij- intcivsuojatžs aiisjum? 
Ar Jus manote, kad pastarasis rinko 

veikimas Itarnctt Oil ir <ias ( o. 
akcijų paėjo nuo specialių prie- 
žasčių jįj vertę paliečiančių. 

Ar Jus, tikite, kad dividendai dabar 
mos kompanijos mokami 24'.; me- 
tams yra teisinti ir yra kokiu 
nors budu grasinami, 

Ar Jųs norite žinoti tikrus faktus 
apie 5i.( kompaniją? 

Vlliausia atskaita iik-!u; gauta ir.io 
UJinir.ko. kurioje parodoma rj'crę. cijos laika paskutinių ieiių mintsuĮ 
bus pašiusia f kalau jautiems. 

Malonėkite atsiijsli man pus- 
metinį raportą Barnett Oil ir 
Gas Co. 

Vardas 

Adresas 

Išpildykitc šį Kuponą ir sinsHte 
šiądien pas 

/?*m E.He r 

Cląrk 
105 S. LA SALLE ST. 

CHICAGO, ILL. 

Phonc Majcstic 8408 
N Y. City Lciton l'hila. Ncvvatk. 

Ką Išrasti 
• • 

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

PATENT OFFICES I-- 
1LA1 Htw Y«|f, If.T 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas valca.aa. 

Subatomi ir ucdėliomi 2 vai. po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestis 
T ei yra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

OflsaTil. Genai 114 Haaą Tei. Can121:8 
ViU: 1—I to plst Nimli f:i| jlsną j 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

ir 

Chirurgas 
Gyvenimą*: 

i 731 W. 18th Sl.,netoli Helsted St. ! 
Ofisas: 

i 1900 S. Halsted St., kampas 19tos 
9. ■■■ » 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYCR... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St.. Cor. Clari 
Room 1207 

Tolophone Randolph 1598 

Gyv: 3112 HaJsfed St. arti 31 St. 
Pilone Yards 2300 CHICAGO, ILL 

Ar Jus Norite Pelnu iš šio Biznio? 
Lithuanian Publishing Co, 814 W. 33rdSt, Chicago, 111., "yra inkorporuota ant $20.000 po tiesomis valstijos Illinois, darymti biznio leidžiant laikraštį ir abelnai spaustuves biznį. Kompanijos turtas yra padalintas į 2.000 Šeru, kurių verte yra $10.00 kiek- vienas. Sis aprubežiuotas skaitlius Šerų saugaus įdėjimo, duoaa ferą progą žmogui su mažais pinigais prisidėti prie gero biznio, todėl yra geidžiama, kad šis pasiųlymas butų priimtas po 1 iki 10 Šeru, idant Lietuvos" laikraščio šeimyna susidėtų iš didelio skaitliaus narių ir butų paskleistas tarpe žmonių. Todėl nieke rfelaukdami, rašykites prie "Lietuvos" laikraščio bendroves. 

Iškirpkite šią aplikaciją ir išsiųskite ją su pinigais ŠIĄDIĘN, TUOJAUS 83T* sekančiu adresu: 

Lithuanian Publishing Co. 814 W. 33rd St. Chicago, III. 
|ĮįĮ|įĮ|jĮ|!|į||j||||j|jij||Į|l!ll!|iĮ||įt!l!|įi!lliĮ!ll||įilillii!iįl!lttH* """ ™"~ 

GERBIAMIEJI:- 
č'ia. prisiunčiu bunkos draft.9, — money orderj, cliekj ? kas pilnai užmokės už Sėrus Litlmanian Pub. Co. Aš suprantu, kad šitas ii/siraSymas padaro mano pilnu šerininku šios kompanijos ant tiek, kiek pinigu aš jmoku ir kad man yra duodama privilegija pirkti daugiau šėri*. kada tik aš iy>riu. kuomet galima gauti. KOMPANIJA INKORPORUOTA ANT S20,C(X). 

Vardas. 

Adresas. .Miestas. 



Darbininkai Turi Tą Suprasti. 
Netikėtai-nesapnuotai pas mus 

?iądien ne :urie pradėjo darbinin- 
kams įkalbinėti, kad esą jeigu 
Lietuva Lutų neprigulmin-ga, tai 
tas lietuviams darbininkams iš- 
eitu ant skriaudos. Jie todėl iš- 

vadžioja, kad Lietuvai neprigul- 
mvbė yra nereikalinga, kad Lie- 
tuvai geriausia yra pasilikti "ant 
kampo"—ir pas ką? I'as suiru- 
sią, surukusią Rusiji. 

Ir kas mušu darbininkams to- 

kias mintis įkalbinėja? O-gi tie 
patįs, kurie vos keletą metų at- 

gal reikalavo Lietuvai neprigul- 
mybės ir vertė kalnus aut tu, 
kurie atsižvelgdami Į tuometi n j 
politišką Europos padėjimą, ma- 

nė. jog tuom tarpu anais laikais 

apie Lietuvos neprigulmybę ne- 

galima buvo ir kalbėti. 

Dabar, kuomet politiškas Eu- 

ropos padėjimas persimainė, kuo- 
met atėjo tikru proga |g}'ti mu- 

šu nuvargusiai lietuviu tautai 

pilną laisvę, jie jau to menori. 

Jie jau žengia ne pirmyn; jie 
jau nei ant vietos nestovi, — 

jie žengia žingsnį atgal: nuo nc- 

prigulmybės į —tiktai autonomi- 

ją 
Kas jie yra? Tai mušu so- 

cialistai. Jie sakosi pažangiais 
«sn, jie pirmeiviais dedasi 

— bet tik liežuviu; darbas jų, 
kaip matome, veda ne pirmyn, 
bet prie atžagarei vystės — nuo 

pilnos laisvės prie apribuotos, 
trupiniuotos laisvės. Jie sakosi 

lietuvių darbininkų draugais esą, 
bet nenori ,prileisti, kad jis sa- 

vo locną stubelę- turėtų, o kem- 

ša jj j grvnantj ruskio '"flatą"-- 
kad lietuviai darbininkai mokėtų 
ir 'oliaus burliokams augštas 
randas už tą sugriuvus] flatą. 

Reikia, kad lietuviai darbinin- 

kai gerai suprastų tą netikėtą, 
# 

begėdišką tnusų socialistų atža- 

garei vyi/;ę. Reikia, kad jie rim- 

tai tą klausimą suprastų ir mo- 

kėtu uždaryti burnas tiems, kurie 
kemša lietuvį darbininką j sveti- 
mos vergijos pančius kaip sykis 
fcuom laiku, kada jis, tasai mu- 

šu darbininkas, pagalios susi- 

^ laukė progos.tapti pilnai laisvu. 
Du žemiaus tilpusiu straip- 

sniu — "Musų obalsis" ir "Ru- 

sija ir męs," — kurie tilpo ''San- 

taros" num. 42-mc, pusėtinai 
aiškiai nušviečia klausimą: ko- 

dėl lietuviai privalo reikalauti 

pilnos neprigulmybės. 
+ 

MUSŲ OBALSIS. 

Kodėl męs, žengdami prie so- 

cializmo statome pirmoj vietoj 
dabartiniu momentu tautos obal- 

sį. Yra tam daugelis priežasčių. 
Męs žinome, kad kiekvienam 

žmogui reikalingas minimumas 

laisvės, tosios laisvės jis neturės, 

jei jis kaipo tautos narys bus 

varžomas. Jokis pagerinimas 
ekonominiame gyvenime neturi 

jokios reikšmės, jei žmogus ne- 

gali 'pasiekti tautinės nepriklau- 
somybės. Kol jis negali laisvai 

savo kultūros plėtoti iki tolei pla- 
čiomis tautų miniomis užkirsta 

kelias augštesnėn kulturon. Tau- 

tu jiegos medžiaginės ir inte- 

lektualinės bus naudojamas vieš- 

pataujančios tautos gerovei. 
Męs manome, kad socializmo 

idealas įvyks ne staiga, kaip -ne 

iš karto buvo j ves ta į valstybės 
gyvenimą konstitucine tvarka, 
parlamentarizmas. Kad kurioj 
tautoj butu galima įvesti socia- 

lizmo tvarką, reikalingas žmonių 
išaugimas, reikalingas priprati- 
mas vaidytis ir valdyti kitus, 
atskirti tai, kas priguli kiekvie- 
nam smogui, kas yra jo neati- 
mamas turtas, nuo to, kas turi 

prigulėti visuomenei. Kad butų 
įvykdytos tos subjektyvios są- 

tlygos, kurios daro galima tobu- 
lesnės tvarkos įvedimą ekonomi- 
niame gyvenime, reikia, kad žmo- 

nės įprastų patys save valdyti, 
patįs rūpintis savo reikalais. Tas 

gali buti pasiekta tiktai nepri- 
klau> »moj tautinėj valstybėj, su 

demokratinga tvarka, kurioj ša- 
lies gyventojai yra garantuoti 
nuo kokios globos iš šalies. 

Mums sako,4>a.taukti, pirma pa- 
saulio demokratijos apgalėjimas: 
ir .po to aipgalėjimo Lietuva gaus 
laisvę. Męs sakome, kad iki tolei 
5>asaul:o demokratija nebus ap- 

galėtoja, kol mažųjų tautu tei- 
sės bus mindžiojamos. Iki tolei 
viešpataus tautu ikovą, kol inebus 
patenkinti mažųjų tautų teisingi 
reikalavimai. Iki Lolci tautų ko- 
va kliudys ir didesniems demo- 
kratijos darbams. Xes ton kovon 
jsitraukia ir buržuaziniai elemen- 
tai ir demokratija. Pažiūrėkit 
kiek bendra dabar yra tarp suo- 

mių ir rusų demokratijų. Męs 
nepasitikim viešpataujančių tautų 
demokratijos žodžiais, mes vieni 
žodžiai darbais, nevirs. 

Kol męs esame priversti kovo- 
ti dėl savo teisių su viešpataujan- 
čių tautų demokratijomis, solida- 
rumo tanp musų negali buti. 

O kovoti reikia: tiktai kovoda- 
mi eina artyn prie tikslo suomiai, 
tiktai kovodama nusikratys šo- 
vii.istės didžiarusių globos Ukra- 
jina. Taigi kovon dėl Lietuvos 
laisvės! Reikalaukime Lietuvos 
Steigiamojo Susirinkimo, reika- 
laukime Lietuvių tautai nepri- 
klausomybės! T. šiaulietis. 

RUSIJA IR MĘS. 
Reikalaujame Lietuvos Stei- 

giamojo Susirinkimo. Tuo rei- 
kalavimu mę« sakome, kad mums 

patiems priguli teisė spręsti savo 

li'kim.i, kad jokia kita tauta ne- 

turi teisės užmesti mums savo 

valios. Kovojame dėl suvereniu 
arba vyriausių lietuvių tautos 

teisių.. Tiems, kurie abejoja ar 

b'ta pripažinta Lietuvai nepriklau- 
somybė ir laiko tą reikalavimą 
lietuvių tautos neišpildomu, rei- 
kia štai kas pasakyti; Lietuvių 
Tauta tada tik bus svetimtau- 
čių gerbiama, jeigu ji savo noru 

neisižadės laisvės. Jeigu męs: 
patektume kurios didesnės vai 
stybės globon, tai nepriklausomy- 
bes obalsis 'bus mums tas gink- 
las, kuriuo kariausime dėl savo 

teisių padidinimo. Neužmirški- 
me tai ir neišsižadėkime to, kas 
nuitns priguli AugŠČiausios Tei- 
sybės vardan ! Padarykime iš to 
išvadai. Lietuvos Steigiamasai 
Susirinkimas turės lygią juridinę 
galią su Rusijos Steigiamuoju 
Susirinkimu. Juodu galės tarp 
savęs tarties tik kaipo lygus su 

lygiu. Taip pat kai žmogus ne- 

gali buti piliečiu dviejų valsty- 
bių, lygiai taip pat jis negali da- 
lyvauti rinkimuos dviejų valsty- 
bių st. susirinkimams. Todėlci 
lietuviams tremtiniams reiklių 
susilaikyti nuo dalyvavimo j ei- 
namus Rusijos rinkimus. 

Mums, gali pasakyti, kad męs 

juridiniai uar prigulime Rusijai, 
kad nežūna dar ar turėsime sa- 

vąjį Steigiamąjį susirinkimą, kad 
męs dar esame Rusijos piliečiai 
ir todėlei susilaikyti nuo dalyva- 
vimo neprivolome. Taip, juridi- 
niai męs dar Rusijos piliečiai, 
bet moraliai męs jaučiamės Lie- 
tuvos piliečiais. Tai, kurios val- 
stybės jis yra piliečiu šiame 
atvėjyj, gali žmogui pasakyti tik 
jo sąžinės balsas. 

Lietuvai nepriklausomybė dar 
nepripažinta, bet jergu ji ir nie- 
kuomet nebūtų pripažinta, męs 
galime ir turime jaustis pirmiau- 
sia Lietuvos piliečiais. 

Neidami j rusų rinkimus reiš- 
kiame, kad męs jau Rusijai inebe- 
prigulime, kad męs tvirtai "Rame 

pasiryžę savo tikslo pasiekti. Jei- 
gu kas mano, kad pasinaudojęs 
savo formalia teisę dalyvauti rin- 
kimuose jis gan palengvintu lie- 
tuvių klausimo išrišimą, tas pri- 
valo turėti omenyje, kad jokią 
valstybė geru noru neišsižadės nė 
siklyipo pasisavintųjų žemių. Be 
to, pripažinti lietuvių tautai vy- 
riausias teises gali vie:v tik Tai- 
kos Kongresas. Lietuvių klausi- 
mas bus išrištas jame o ne Rusi- 
jos Steigiamaj; ic Susirinkime. 

Rusijos reikalus palikime spręs- 
ti Rusijos piliečiams. 

Męs kovojame dėl savojo Stei- 
giamojo Susirinkimo ir iškovosi- 
me jj, esame tvirtai pasiryžę jj 
išikovoti! Drauge tikimės, kad 
lietuviai, nuolatiniai Rusijos gy- 
ventojai, rinkdami į Rusijos Stei- 
giamąjį Susirinkimą, palaikys tik- 
tai tos partijos kandidatus, kuri 
neveidmainiškai pripažysta pilną 
apsisprendimo teisę. T. Mažas. 

LAVINŲ PAJIEGA. 
Kas tai yra lavina, 1,-j. visi žino, 

—yra tai sniego didedi grumuliai, 
kurie, tirpstant sniegui, ritasi nuo 

kalnų į klonius, su ineišpasakytu 
smarkumu, viską ant savo kelio 
nušluodami. Išgriauja kaimus, 
išvarto ant savo kelio ir girių 
medžius. Tik dideli girių įplolai 
įstangia 'besiritančias nuo kalnų 
lavinas gu!ark"ti. 

Lavinos ritasi nuo kalnų, kuo- 
met sniegas tirpsta, taigi inuo ko- 
vo iki liepos mėn. pradžiai. Jų 
Alpu kalnuose nusirita daugiau, 
negu tai katu gali rody tiesi. Nuo 
nesenai besiritančių lavinų didu- 
mą pradėjo mieruoti ir persitikri- 
no, kad jų pajiega yra labai dide- 
Jė, todėl jos įstengia čielus kaimus 
išgriauti. Iš s.yik, įpradėjusi ris- 
tiesi, lavina yra ne didelė, bet 
besirisdania, paima esantį aint 
kelio sniegą ir liuosus akmenis 
ir darosi vis didesnė, todėl ir jos 
pajiega, juo toliau nuo kalno vir- 
šūnės, juo yra didesnė. 

IŠ matavimo pasirodė, kad 
viena nusiritusi j tnlą tarpkalnį 
Šveicarijoj, lavina turėjo daugiau 
negu 4 milijardus tonų sniego 
ir akmenų. Ji, besirisdama tu- 

rėjo milijono arklių (žinoma, ga- 
rinių) pajiegą. Jeigu tą pajiegą 

> Plione Cicero 252 

i DR. A. P. GURSKIS 
j ... DENTIST... 

į Hours: 9 A. M. to 9. P. M. 

!Except. 
sunday * 

4847 W. 14-th St. Cicero, III. 
Corner 49-th Ave. 

Phone Canaf 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
(iencralis 

Kontraktorius ir Narni) Statejas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

12 KNYGŲ TIKTAI $1.25 
1—Amerika Pirtyje, teatrams 10 
2—Anderseno Pasakos su pa- 

eikslais —:20 
3—Laisvos Valandos, Dr. Ku- 

dirkos 15 
4—-Naujas Budas išmokti rašyti ....10 
5—Pradinė Aritmetika (apdaryta) 35 
6—Lietuvos Gaspatliuj 25 
\l—Kanklės I ir II dalis 50 
8—Rodos Motinoms apie augini- 

m$ kūdikių 5 
9—Sulaukė arba kaip Serbai uu- 

| sikratė turkų jungų 25 
10—Sergėkite akis nuo trachomos 5 

111—Visas Svietas 20 
j 2—Dangaus Augštumas 20 

Viso $2.40 
Atsiųskite $1.25 per Money Order 

arba pačto markėmis, o gausite tų 
1- knygų. Adresuokite: 
P MI KOLAINIS, R. F. D.—ROUTE 2, 

HUDSON, N. Y. 

Dr. K. Dranoslls 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phcne Drovcr 5062 

Ch cag;o 

Telephone Yard* 5834 

Dr. P. G. Wiegier 
Priėmimo volando*: nuo 3 iki 12ii ryto 

Ir nuo 7 iki 9 vakare 

3325 S. Halsted Si. Chicajo, 111. 

Reumatizmas 
Išosiydenamie, kas tiktai tur < ji 

l'avasa.j 1893 m. aš kankinausi mu»- 
ktilų nusilpnėjimu ir neumatizmu. Ai gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kia 
tik tas žino jo bloguma kas jį turi. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti ijsigclbėjima buvo 
tik lyglaikiniai. Galiop, aš suiadau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugrįžo. Aš dariau tą maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
itikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumati7mo formos pabandyti) litą pastebėtinai puikia gyduole. Nesiųsk nė cento; tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš j.s prisiųsiu j ar, s vėltui išbandy- mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet pasirodys, kad jis visiškai prašalino jusų reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, vieną doliarj, bet, sup.ask, aš nenoriu ju- sti pinigų, pakol jųr pats nepanorėsite juos prfsiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt ii- 
ginti, kuomet tikras ijgelbėiimas siūloma Jums vėltui. Nealidfliok. rašyk ?tandie. 

Mark II. Jackson, N r. <;so D Gurney Bldg., Syracuse, N.Y. 

•' 
v ĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Tai yrr puiki apysaka, kurioje 

ap ašoma įvairios kariškos maši- 
nos. Aprašoma, kaip vagiliai po 
ivandeniu gyvena ir turi tenai iš- 
sidirbę tikrus palovius, kuriuose 
jie nuo laivų išplėštus daiktus su- 

Įkraaja. KAINA TIK DOLIAR1S 

galima but užtaisyti ir sunaudo- 
ti elektros darff^čfji per išti- 
sus metus Uuiy^-.gjėjusi duoti 
pajiegį žibimimui 90,000 elektros 
lomipų po 16 ivaltiu kiekviena 
po 5 valandas kasdieniu. Ir tokia 
daugybė pajicgfoa prapuola be 
naudos arba atlieka; maikiiuantj 
daribą. 

3UI •«» 
Ifi Ui 
>i 1 "1 

Męs niekados niekur nenueisim, 
jeigu nanąstysim. 

Linksmas žmogus yra geresnis 
negu radimas pinigu. Jis arba ji 
yra žibančiu centru 'geros valios. 

Jų ipasirodvmas kambaryj ro- 

dos uždega naują žvakę*. 

To the Miner 
dig it 

To the Producer 
clean it—distribute it 

equitably 

To the Railroads 
Speed it 

To the Coniumar 
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PRALENKE KITDS BANKUS 
Lietuvių Valstijinis Bankas nuo pat atsidarymo atsižymėjo 

nepaprastai sparčiu ir žymiu augimu. Abelnas Depozitų au- 
gimas šio Banko nuo atidarymo Kovo 3, 1917, iki šiai dienai, 
buvo suvirs $40,000.00 ant mėnesio. Nedaug Bankų taip trum- 
pam laike pasiekė tokios -didelės sumos depozitų. 

================= DEPOZITAI: ===== 

Kovo 3-čia, 1917, atidarymo dienoje 
Vasario 20-tą. 1918, 
Visas Banko turtas siekia 

Visi klausia dėlko Lietuvių Valstijinis Bankas turi didelį 
gryną kapitalą ir perviršį $225,000000; dėlto, kad yra po aš- 
tria Valstijinės Valdžios priežiūra; dėlto, kad yra po nuolati-' 
ne užžiura 15 Direktorių; dėlto, kad Banko reikalai yra ve- 
dami per atsargius, ištikimus ir patyrusius banko v a I d i n i n- 
kus; dč-lto. kad Bankos turi 5000 šėrininkų, kurie savo kapi-' 
talu ir turtu gvarantuoja Banko saugumą, o tas reiškia žmo- 
nių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali pra- 
žūti; dėlto, kad iš šio Banko kožnas gali atsiimti savo pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko pinigai yra investinti. 
tik i trump-laikines sekuracijas, kurios galima apversti į pinigą 
kiekvienoje valandoje ir žmonių depozitus tuojaus atmokėti; dėlto, kad šis Bankas yra parankus Bankas, nes yra "dars tris vakarus savaitėje ir jame galima susikalbėti prigimtoje kalboje be kitų tarpininkystės. 

$16,754-95 
482,025.08 

$759,234-63 

Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentą 
išmoka dusyk per metus. Sausio ir Liepos menes. 

Valdyba ir Direktoriai šio Banko kviečia visus 
Lietuvius iš visu apygardų Chicagos ir kitu Miestų 
atsilankyti į šį visoje Amerikoje didžiausį ir stipriausi 
Lietuvių Valstijinį Banką ir geriau susipažinti su šiuom 
Banku ir Banko Valdyba. 

VALDYBA; 
Joseph J. Elias, Prezidentas, 

Wm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas, 
Anton Olszevvski, Vice-Prezidentas, 

Frank J. Plat. Vice-Prezidentas, 
John I. Bagdžiunas, Kasierius. 

MVERSAL STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čios CHICAGO 

BANKINĖS VALANDOS: Paneaėliais, Seredomis, ir Pėt- nyžiomis nuo 9 ryto iki 5 po pietų: Utarninkais> Ketvergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vakaro". 

o alutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
Verta visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

814 W. 33rd Street, Chicago, III. 
(."Lietuvos" Namuose) 

Ofiso Telefonas: Drover 7131 Namu Telefonas: YarJs 5D?3 

PAIN-EXPELLER < 
tai kiekvienos šeimynas geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokiu kentėjimu ir skausmu. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertu in:?s pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklustuotais vaistais, parduodamai- 
už pigesnę čienią. 
Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiurėkiče, k 1 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS'' ir žv^dis 
„LOXOL," o taipgi musų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPEI.LERIS pardundamas viso;c 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mys. Patariame 
pirkt buteliuką u z 65 centu?, nes tame yra gyuuoh:} 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washington Street, Nevv York 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs nepsame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tams'ai suėė- 

dymį t>0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drahn*lus pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus i no 
$25.00 iki $60.00 ani orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- 
me po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangriaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 
S. G O R D O N 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
gtoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 3 vai. vakare. 

Puono Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gerą, 
artistišku paveikslą, tai ga'i 
?auti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St-, Chicagj 

PLATINKITE "LIETUVĄ". 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR.A. J. KARALIUS 
G^do Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVE 

CHlCAdO, ILL. 

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

KsHS"NAUJIENOS" 
kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užsiprenumeruok "Naujienas" šiandie, ir turėsi žinias 

apie karę 
apie taikos judėjimą 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
apie Amerikos lietuvių jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tai DARBININKŲ laikraštis—igsy laik- 
raštis, nes jas leidžia bendrovė, susidedantį iš 800 
suvirs darbininkų, tokių, kaip ir Jųs, ir jos aiškina ir < 

gina darbininkų Mėsos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" matę, tai prisiųskite 
mums atvirutę šiandie, o gausite vieną numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose (išskiriant Chicagą), pačtu: 
Metams $5. Pusei metų $3. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams $7; pusei metų S4. 
Visur kitur užsieniuose: metams $8; pusei metų $5. 

I'inigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojant. 
"N A U J I E N O S" 

S. Ilalsted St., Chicago, 111. 1840 

"Lietuvos" Kalendoriai 1918m. gatavi 

;(heait« ): 
J 

*•'HmW 
Bsigydyk 

REUMATIZMĄ, 
ir buk pilnai sveikas. 

Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą nepanešnmu? Nekentėk tą baisiij skausmu kitos dienos — jgyk bonką OPA. visam pašau, y j žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams ir atgavo sveikuti}., gvarantuojama, kad pauaikins skausmą. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE Tai yra priviitiška formula l)r. Akerboom, pagarsėju- sio Holan.Iijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Kuroix>jr per metu metus; bet čionai tik pirmu kartu perstatoma lietuviams. 

KiekVicnaa kenčiantis turi išbandyti tą stebuklingą Europiš- ką gyduolę. Kam kentėt kitą dieną, jeigu jum užtikrinanti pagelba nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau ni«:ko nepagelbėjo — nenuliusk. Įdėk popieriuj doler} ar Money Orderi sy- kiu su laišku šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA — persitikrink apie jos pasekmingumą ir beabejonės užmuš visą skaus- mą Reumatizmo ir priduos naują spėką gyvenime. 

MAX DUWE & CO., Inc. 
25.4 Webster Avenae, Suite 107-L. New York Ci y 

BRANCH OFF1SES. 
M»x Duwo & Co. Inc. Max Duwo & Co-, Inc. 12 Bartllett Street, 606 Postai TelegrapU Dulding, Grand Hapids, Mich. Chicago, III. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
===== —~ •—;■= duodama 5 Šerai ir daugiau, i9!7 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 rublių kursas. tįUf"d<r«u™lk<,l",,i"< 
LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Pifth Ave., New York, N. Y. 

VIETINES JINIOS. 
VVashingtono gimimo dienos 

apvaikščiojimas. Chieagos Lie- 

tuviu Taryba ir Chieagos Draugi- 
jų Sąryšys rengia .paminėjimui 
gimimo dienos Jurgio \Vashing- 
t'no prakalbas visose Chicagos 
Jietmių kolionijosc. 

I šitas prakalbas lietuviams bus 

žingeidu atsilankyti; nes tai pir- 
mos tokios rūšies prakalbos, ka- 

riose bus nuodugniai aiškinama 

įpie pasaulio didvyrio gyvenimą. 
Čia (kalbėtojai aiškins, kodėl 

VVashūugtonas padėjo save vis? 

gyvenimą, idant padarius šią ša- 

j laisva, kurią ir męs, lietuviai, 
la'vdojamės. 

Kada męs lietuviai norime dėti 

visas savo pastangas, kad pada- 
rius, po šiai karei, savo Tėvyę- 
Lietu.ą laisva, tai mums turi 

buti jdomu, kaip tie žmonės da- 

rė ir karai vo, idant ši šalis butu 

laisva. 
Šiose prakalbose kalbės dau- 

1;s žymių kalbėtoju lietuviu ir 

amerikonų, tarpe kurių galima 
arti smagumu paminėti Dr. Kno'>, 

lietuvių reikalų užtarėjas, ir Chi- 

cagos Daily Junnal laikraščio 
redaktorius. 

Todėl tų vakarų rengimo ko- 

mitetas meldžia visus lietuvius 

atsilankyti į tas prakalbas. 
..Prakalbos jau plakatuose pa- 

garsintos visose vietose atsibus 

Pėtnyėioj, vasariO-Tebruairy 22-rą 

d. 1917 m. Įžanga dykai. 

TMD. 22-ros kp. susirinkimas. 

Nedėlioj. vasario 24 d., 1 vai. po 

piei, Fellowship Hause svetainėj, 
83T vV. 33rd PI., atsibus TMD. 

22-ros kuopos mėnesinis susirin- 

kimas su programų. 
Toje pačioje svetainėje bus 1-0 

TMD. Apskričio Valdylx>s ir de- 

legatų pasikalbėjimas. 
Būtinai reikalinga kad netik vi- 

ii nariai atsilankytų, bet kati kiek- 

7ienas atsivestų po naują narį j 
S2-rą kuopą. 

Neprigulinti yra maloniai kvie- 
čiami atsilankyti ir pamatyti iš- 

pildymą programo. Inžanga dy- 
"tai. Kviečia 

TMD. 23»ros kupos Vv.dyba. 

Iš West Sidės. TMD. 28 kuo- 

pn, turėdantt garbės vainiką sa- 

vo veikimu, nuo nekurio la'ko 
buvo lyg apsnūdusi. Dabar po 
atsilsio, 7kaip matyt, griebiasi su- 

bręsti smarkiai, kad k'tų kolioni- 

jų lietuviai nepi*al< nktų. 
Štai tuoj po Naujų Metų bu- 

vo surengtas gražus vakaras, ku- 
ris davė pelno. Apart to suge- 
bėta surinkti aukų $45.00 su cen- 

tais išgavimu1 Lietuvai laisvės. 
Vasario 14 d. susirinkime nu- 

tarė štai k!Į nu.eikti: gavėnios 
laiku surengti prakalbas su trum- 

pu programėlUi. Nupirkti už ko- 
kia $15.00 TMD. išleistų knygų, 
ir kurie prisirašys prie TMD. ra- 

nie vakare bus apdovanoti nau- 

dingomis knygomis. 
Toliaus sipal'o mėnesyj bus su- 

rengtas iškilmingas lOrinetinių 
kuopos sukaktuvių vakaras. 

Kaslink išleidimo musų senelio 
Šerno raštų, kuopa išrinko ko- 
misiją .iš trijų narių: B. Len- 
kauskas, M J'iška ir Ona Pet- 
kevičiūtė, kurie stengsis savo 

r.p'elinkės draugystėse agituoti, 
kad jos paremtų tą darbą. Siuo 
taupu kuopa iš savo iždo paau- 
kavo $25.00 

Kuopa narių turėjo suvirs 200, 
o dabar nusirito net iki 166. Tas 
duoda ženklą, kad karė* metu 

daug jaunimo iškeliavo j karuže. 
Ga'la, bet nenusiminta. Jūkusiu 
lietuvių yra užtektinai, kad padi- 
dinus kuopą dvigubai arba dau- 
giau. Prie drau^'jos rašosi ir 
dabar seni nariai nekurie užsi- 
mokėjo net už 10 metų iškalno. 

Kuopa, atlikus ši nustatytą pro-1 
gramą, nužengs pusėtiną žingsnį 
pirmyn. 

* * 

Uctuvos Ūkininko Draugija, 
kaip žinoma, daugiausiai atsižy- 
mėjusi iš visų vietiniu dr*augljų, 
vasario 17 d. nutarė pa.Mųsti at- 

stovą j Visuotiną Lietuvių Seimą, 
kuris atsibus Xe\v Yorke kovo 
13—14 dd. Atstovu išrinktas J. 
Raugeviče. Jis yra gabus ir veik- 
liu. narys. Savo darbštumu gana 
atsižymėjęs yra tarpe vietinių lie- 
tuvių. Taiposgi jis yra nariu vie- 
tinių T M D. ir ALTS. kuopų. 

Negalima praleist1 nepažymėjusi 
keistų pasielgimų "draugų" socia- 
listėlių. Kaip veikimas, tai ir 
idėjos paremta šiaudais. Smarkiai 
priešinosi prieš siuntuną atstovo, 

laike rinkimų skverbėsi Į kan- 
dklatur^, anot pasakos, "kaip sma- 
la." P»et nabagai apsigavo; gavę 
\ »si kandidatūrą j atstovą, patįs 
sa»e pers'stntę, per balsavimą tu- 

rėjo drauge su kitais lygiai ap- 
leisti svet'ainę, na ir neliko kam 
ik juos balsuoti; gavo vos po 
vieną-kitą balsą. 

* -f ¥ 

Vasar'o i3 <1. Mcldažio svet. 
buvo surengtos Giicagos Darbi- 
ninku Tarybos paskaitos. P. (iri- 

gaitis išdčntitiėjo dabartinių laikų 
lš lietuvių politikos veikimą k*aip 
Europoje, taip ir Amerikoje. 

Žiūrėdamas per savo akinius, 
gal but purvais suterštais, stačiai 
smerkia visus dabartinius veiki- 
mus ir pastangas išgavimui Lie- 
tuvai laisvės. 

Aiškindamas žmonėms panašiai 
visose lietuvių kolionijose, atgra- 
sina klausytojus netik nuo darbo, 
bei dar bruka mintį, kad užpro- 
testuoti, kiek jau dabar tėvynai- 
niai nuveikė ir nuolat dirba, kad 
sulaukti ir pamatyti laisvą Tfi- 
VYNĘ-LIETUVĄ. 

Klausytojų buvo apie šimtas. 

Eskulapas 

Kotryna Kraujalienė, ncšlė su 

dviem kūdikiais, apie kurios var- 

gingą padėjimu buvo rašyta "Lie- 
tuvos" nuin. 6-nie, susilaukė 
tuomlaikinės pašalpos iš dviejų 
draugysčių šv. Augustino ir Tė- 
vynes Lietuvos Mylėtojų l)r-ės, 
— kurių pasidarbavimu tapo su- 

rinkta $40.00 aukų. šita suma 

; tūlam laikui nuvys badą nuo mo- 
ters ir kūdikių durių. Aukautojų 
vardų, dėlei didel'o jų skaitliaus, 
negalime laikrastin sutalpinti. 

Lietuviai kandidatai į aldermo- 
nus. Ateinantj utaruinlką bus no- 

I minavimas kandidatu i alderma- I 

uis. Ketvirtame \varde, kur gy- 
vena daugelis lietuviu, kadiduos 
ir dar lietuviai: Jer. Siderevičius 
ant demokratiško tikieto^ o A. 
Petraitis ant socialistiško tikieto. 
Ketvirtas vvardas yra demokratu 
rankose. Čia beveik visuomet 
išrenkami demokratai į visas vie- 
tas. 

Jurgelionis liko suareštuotas. 
Utarninko dieną angliškame 
laikraštyje buvo žinia, kad Kle- 
ofas Jurgelionis. 3133 Emcrald 
Ave., tapo .suareštuotas ir pa-, 
stat"tas po $2.500 bonds-u 
per S u v. Valstijų Komisijoniirių 
Leuis F. Mason. Jisai kaltina- 
mas už lai, kad davęs patarimu 
kaip išsisukti nuo kariumeinės. j 

Nori nuteisti mirtim. l'ane-; 
dėlyje, vasario 18 d., atsibuvo 

byla tulii Luduig Juanis, 1706 
S. Halsted gat. ir George Pet- 
i.klas (iš pavardžių galima sprę- 

sti, kad tai lietuviai), kuriuos 
apkaltina užmušime tulo Peter 
įSiochs rugsėjo 17 <1. 1917 m., 
kuomet jisai pasipriešino apvo-' 
gimui. 

Valstijos Advokato Pagelbinin- 
kns \\'alter Stanton, kuris varė 
bylą, reikalavo mirties bausmės 

jabiems vyrams, kaipo mierį ap- 
v:.!ymui Chicagos nuo užmušėjų. 

Frank Dross, užmuštojo drau- 
gas, taipgi buvo laikomas kalė- 
ij'ine. Jisai pažino minėtus du 

[vyrus, kaipo Stochs užmušėjais. 

Šluba per 7 metus, dabar gali 
aikščioti. Tiria Bertha Koron- 

sky, gyvenanti prie 821 \\ in- 
chester ave., po 7 metu šluba- 
\ inio, <labar vėl gali vaikščioti. 
Kuomet ji buvo 6 metu amžiaus, 
iji nu'krito nuo trepu ir sužeidė 
riešą. Nuo to laiko ji turėjo 
naudoti kriukius. Per 7 metus 
vaikai nepriėmė ją su savim žai- 
sti, bet dabar pasveikus, ji la- 
bai linksma, kad gauna progą su 

k'tais linksmintis. Gydytojai sa- 

ko, kad ji visuomet bus biskj 
šluba, bet miekados daugiaus ne- 

reikės kriukių. 

DIENINE 
IR 

Vakarine 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir rašyt', tai lankyk mosų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, eiu mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.Istoriįos Laiškų RiSymn Lcakų. " S.V.Valdybor. Priekybos leisiu Lotynų " S.V.PUiety'o-^ Gramatikos 
Aritmetikos Goofraflios Retorikos, ir U. 
Ir GRAMMAR ir HIGI1 SCTIOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname rer laišku:. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American Oellege Preparatory Sciico! ! 
[3103 S. Halsted St. 
! KAMPAS 31 MOS IR IIALS 

Didžiausia Lietuviška Koncertinu išdirbvste I 
— — — — 

PEARL QUEEN CONCER^INOS 
Puikiausia ir geriausis muzikališkas instrumentas, ikokio dar 
nesiranda tarpe lietuvių. Šios koncertinos yra geriausios 
išdirbystčs. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir viena. Beto musų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visokių muzikaliskų instrumentų, 
laikrodžių, žiedu, drukuojamų mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir maudai. 
Kataliogą siunčiame dykai tiems, kurie prisius už 3c. krasos 
ženklelį. 

S. P. KAZLOWSKI, 
į 463a So. Ashland Ave., Chicago, 111, 

Švelni MALT CtREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 05 iki .70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
žimą iš Mihvaukee. 

Rašykite pavyzdžiu Ir plakatu 
.liLVVAUKEE 1MP0RT1NG CO. 

I)«pt. 100, 505 371 Ii St. MUvtaukei, Wli 

rjfc'rr,j'r v- 

^-fcjį "> t'J U ii ii;. :! a 

Pajieškau savo giminaitės Br. Cas- 
per. Jinai kiek 1914 m. uyveno prie 
24 Harrison St., Cambrigc, Mass, 
Taipgi pusbrolio Jono Urbanavičiaus. 
Noveroni kaimo, Karmėlavos parap., 
Kauno pav., Kauno gub. 

Aš pats paeinu i« Šiaulėnų pu ra p., 
Mumsel-žvirgdava vionkemio. Atsi- 
šaukti adresu: 

A. K. Urbanavičius, 
I*. O. Box 104 Stanbope, N. J 

Pajieškau Baltramiejaus Plukio, ar- 
ba jo žmonos. 1912 m. gyveno Ily- 
Koj. Dabar nežinau kur. Jisai pats, 
arba kas apie jj žino, malonėkite 
atsišaukti adresu, nes turiu svarbų 
reikalą. 

Frančiškuc Deveikis, 
I3ox 526, Mebrose Park, 111. 

Pajieskau St. Jegalos, kuris paeina 
13 l'pėnos parap., Kauno gub. Jisai 
pats. ar kas apie jj aino, malonėkite 
atsišaukti adresu: 

T. Kreivėnas 
Iiex 192, Pacakontas, 111. 

Papieškau brolio Prano Sabučio 
Gievilių kaimo, Adakavo parap.. Ka- 
stinių pav., Kauno gub. Turiu la- 
ai svarbų reikalu. Jeigu kas jį žino, 

meldžiu atsišaukti adresu: 
Mrs. Petronėlė Venckienė, 

4443 S. \Vood St., Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogerio Antano 
Augustaičio ir sesers Alexandrijos 
Augustaitienės (Baudžii$£s) pirm 
4 metų gyv^no Škotijoj, Stevenson 
Ayro Shire. Jeigu kas žino apie juos, 
arba jie patįs, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

A.t Baudžius 
202 Lariviere St., Monlreal Canadn. 

Mokinys Vincas Oialas iš 
Kauno gub., Šiaulių aips., Rad- 
viliškio valšč., Pa varličiii sodž., 
jicškau dėdžių Jurpalių (iš Ras- 
tavonių kaimo) ir J ■•no Prikickio 
(gyvenančių Amerikoj). Mano an- 

trašas: Varoncž, < iamo\ 4c'aja ul., 
16. (Kussia). 

Pajiežkau savo dedienos Marijo- 
nos Gedvilienės (j»o pirmu vyru). 

Jio gyveno So. Chioagoj, kaip jis 
mirė. Dabar apsivedė su kitu, ku- 
rio vardo nežinau. Ji pati, ar kas 
npc ją žino, meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Walter G^dšill Caison, 
C'o. 2, 103-rd Aniinunition Train Camp, 
Honeock, Augusta, Ga. 

Pa j ieškau savo kaitninkos \ ik- 
t<»r■ r>Nikšteliutės, Kauno guh, 
Šia. 11 pav-, Šaulėnų vol., Gei- 

džių viensėdžio. Apie 4 metai 

Amerikoj. Turiu svarbų reikalą. 
Ji pati ar kas kitas, malonėkite 
duoti žinią adresu: 

Stanislovas Bakutis, 
8.7 Bank St. \Yaterbury, Conn- 

Paj ieškau savo pusbrolio Jono 
upelio, Suvalkų gub. Kalvarijos 

pav., Šleinių kaimo, Liudvinavo 
parap. Turiu svarbų reikalą- 
Prašau pranešti man šiuo adresu: 

J ieva Jasinauckienė-Jurgiatienė, 
Bcx 56 Irons Lake Go. 

Mich. 
I 

Ant Pardavimo. 
MAINYMUI NAMAS. 

Iš priežasties ligos negaliu dirbti 
irbtuvėj. todėl noriu išnu'.nyti t^a- 
0 murinj nam^ ant farraos, arba 
.okio biznio Chicagos mieste. 

Norintieji informacijų, kreipkitės 
"Lietuves" Ad* u, 

■ 814 W. 33-rd St., Cliicago, 111. 

* ws.s. 
WAR SAVINGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Pricd<rmč! Tuoini Suččdysit 
gyvastis! Tuoini Laimes šia Karę! 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridgc 3881 Forbes 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkėse yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves Šerus, i 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs į šią šalį. jaučia tą didžiausi tru- 

kumą, kurį suteikia anglu 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. iedžiu tariant, kiekvienas į 
šią šalį atvykęs žmogus, manantis čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaistenį rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje, yra priverstas mo! iii anglu kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamsta matote, rodyn^.s sudaro 

didelę, beveik i 300 puslapių, graiia tikra skūra apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 

ja $7.00. Tai. sulyginant su žodyno didumu, yra negauctai pigu. 
Galima žodyną įgyti ii" su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 

nuos $6.00: 

Norėdami gauti žodyną, kieipkitčs Mitom antrašu: 

' 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CH1CAGO LL. 

I 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago JoiirnaF 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit j j! 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiau*, i:- savaitrašti 
» J VIENYBĘ LIETUVNINKU 5 ? 

insteigta 8oS(> »»:. 

„Vienybę Liet." pri-aio kaityti kiekvienas lietuvis ii :i.-ivaitt:. 
„Vienybe Liet." talpina niok:ii",ku? -c pamokinančius siraipsnius. 

PRENU.VIERAT A M ETA M S: 
Suvienytose Vclstijo6e...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3 00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui .siunčiame vienę numerį dovanai ir kny^u kat£.io<rą DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKHJ KNYtiU." 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRAND ST., E3ROOKL.YN. N. Y. 
mcMraniniMi■—mw ■■ ■ ,WI1' '1 1 ~~ 

BTriTIfl 8avo skaitytojam* <!uoda lai ii daug naudingų raštų Jfl I 8" i a B apie žmoniy sveikatų ir t..ipgi upysaky, juoku, 
■ Ll I 1^/ eiliy, paveikMy.", Turi sav k ^respondentus visoie 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje. Ri.sijoj, Vokietijoj, Frsn Į cijoj, Anglijoj ir ki. "Ateitje»'' kaina met:i'iis i." 00 pusei mety J; 00. I. /• sieniuosc metams $2.50. P-įsižiūrėti vien* numeri siitm''ia.rat? dovanai. I 
• 

i "Ateitis", 366 Broadvvay.'So. Boston, Mass. j ii Minami n ■■>■■ ■ 11 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

