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Bolševiku Likimu, Priklau- 
so nuo Kongreso Maskvoje. 

Prezidento Wilsono pranešimas 
Sovietų Kongresui. 

Kazokai, bolševikų priešai suva- 

ryti Nanžurijon. 

Suomių premieras pabėgo Berlinan,— 
Trockis pirmininku naujos 

revoliucines srovės 

Truc rrain!;itio:i (llcil with tlic postmaatcr 
.->1 t. Imago, Jll.. on li-th (Inv <if Marei; 
I > l/», a-> rci|u;re(l by »!ic act of October 6 
iv 17. 

BOLŠEVIKŲ LIKIMAS PRI- 

KLAUSO NUO MASKVINIO 
KONGRESO. 

Copenhagen, kovo 12 d. — 

Ketvirtasis plačiųjų rusu dar- 
! -ninku ir kareivių tarybų kon- 

^revas, susirenkantis Maskvoje 
'nuspręs petrogradiškiif bolševikų 
valdžios liki.;ią. 

Tarpe Įvairių tarybų arba So- 

vietų atstovų yra kelios sriovės. 

Bolševikų pirmininkas Leninas 

sakoma, linkęs patvirtinti taiką 
padarytą bolševikų su centrali- 
nėrnis viešpatijomis; tame jam 
pritaria Petrogfado ir Maskvos 

tifybos. Kita snovė no- 

ri formalio atmetimo sutarties 

ir sudarymo raudonosios kariau- 

nos. 

Trečia sriovė patarianti sutar- 

ties nepaisyti ir "šveni į karę" 
arba tnažaburę karę užvesti 

pric> \ustrojvokiečk'.3 ir "'visus 

•kitus revoliucijos priešus". 

Delegatams besirenktant Ma- 

skvoje dėl seimo, ateina žinia iš 

l-kutvko, kad Siberijoj ferianvi 
atskira valdžia po kunigaikščio 
Lvovo ir 'kitų intekmingų prieš- 
botševik ir.es rųšies rusų vado- 

vyste. 

Kokią roly tos Maskvoje Troc-j 
k i -. buvusia bolševikų užsienio 
reikalu ministeris. nežinia. 

i 
True tranilation filed with the mminastcr 

*; (hieago. III., <»i 13-th flay of March, 
at rcciu rc«l by tlic act of October 6, 

!«/. 

WILSON ŽADA PAGELBĄ 
RUSIJAI. 

VVsshington, D. C. Kovo 11 d. 

Prezidento \\ ilsono praneši- 
mas Rusijos Sovietu Kongresui, 
pasiųstas Maskvon ir paskelbtas 

va!:arą, yra laikomas čia ofi- 
cialiuose įateliuose drąsiausiai ir 

toliau-iai .siekiančiu pasaulio ka- 

rės žingsniu. Jis esąs padarytas 
atsiejimui keturių specialių tiks- 

lų: 
1. Pataikymui bolševinių ele- 

mentų Sovietu kongrese, kurie, 

k'iip menama, priešinsis pat virti 
rimui vokiečių taikos sutarčių, 
priimtų Nikalojaus Lenino lei- 

dlmi., padrąsinimui visokių poli- 

tikos sriovių Rusijoje spiestis 
aplink naujus vadovus ir tęsti 
už valdžios laisvę ir prieš au- 

tokratybę toliaus. 
2. Prasrrgėjimui Japonijos, jog 

Su v. \' aisti jos niekuomet nesu- 

tiks su japonų kareivių įsiver- 
žimu Siberijon, ar užėmimu jos 
priešais aiškią Rusijos žmonių 
\ alią. 

3. Pažadėjimui pripažinimo ir 

pagelbos nuo Suv. \"alstijų pir- 
mutiniam organizuotam politikos 
!<irr»i:i Rusijoje, kuris imsis prie- 
-intis Vokietijai, steigti vėl tvar- 

ką ir vykdinti demokratinę val- 
džios formą. 

4. Atpasakojimui karės tikslų, 
kuris prasergsti Su v. Valstijų 
talkininkus, kad Prez. \Vilson 
tvirtai laikysis savo neužpuola- 
mosios teritorinės politikos ir 
tautu pačiu apsisprendimo tei- 
sės. 

Tiu> translation filed with tlic po.ttnastci 
at C'liicago, IH.. <>n IJ-th <lay of Marcn, 
ioiqt as rcoįrrcd by thc act of Oetobcr 6 
191T. 

BOLŠEVIKAI SUVARO KA- 
ZOKUS MANŽIURIJON. 
Harbin. kovo 12 d. — Bol- 

ševiku kareivijos veikiančios Si- 
berijoj, Hulig atėjusiu čia paskalų 
nugins kazokus, ėjusius piicš 
holševikus per sieną Manžuri- 
jon. 

Generolo Semenovo kareivijos, 
sakoma, traukte traukiasi atgal. 
Padėjimas bolševikams priešin- 
gos kareivijos esąs labai kritiš- 
kas. Generolas S c m e n o v 

išbaigęs visą savo amuniciją ir 
likęs be pinigų aprupinimui sa- 

vo kareivių. 
čionykščiai tėmytojai mena, 

kad bolševikų kareivi joms vado- 
vauja vokiečiai aficierai belais- 
viai. Bolševikų artilerijos šūviai 
esą pragaištingi savo pataikomu- 
mu. 

Truc translation filcd with the postmastei 
it Chicafto, III., on 6-th day of March 
19t«, as rciiuircd by thc act of Octobcr 6 
1917. 

SUOMIŲ PREMIERAS 
PABĖGO 

Londonas, kovo 12 d. — Su- 
lig Kxchangc Telegrafo žinias 
iš Copenhagcno, Suomiu prenlie- 
ra.- teisėjas Svinhufvud, pa'bėgęs 
iš Helsininkų atvyko Berlinan. 
Raudonoji gvardija, sulig pra- 
nešimo. perkėlė savo sėdybą iš 
Helsininkų Į Sveaborgo, tvirto- 
vę, iš ko išeina, kad jie nesitiki 
apginsią sostinę. Stockholmo 
majoras Lindhagen, kuris dabar 
yra FTelsininkuose, praneša, jog 
raudonoji gvardija atmetusi Šve- 

dijos tarpininkavimą. 
Trne tr'ansalation filerl vvith tlic postmaster 

at f'Hicago, III.. 011 13-tli day of Mareli 
191'*. as rcquirfd by the art of Octobcr 6 
1917. 

TROCKIS KARINĖS SRIO- 
VĖS PRYŠAKYJ. 

Buvusis užsienio reikalų mi-| 
nisteris Trockis, sakoma, persi- 
skyrus su Leninu ir paėmė vesti 
sriovę, kuri priešinasi patvirtini- 
mui vokiečiu padarytos taikos. 

Trockis, yi'rdi, sakąs, kad da- 
bartinės sutartys su vokiečių 
valdžios atstovais esą varu pri- 
verstos ir kad j akis įstatymas 
nepripažįsta pareiginių pasiža- 
dėjimų padarytų po prievarta. 

Petrogrado oficialis pranešimas 
kovo ir d. sako, kad visuose ru- 

sų frontuose organizuojama stip- 
ri apsigittimui karė. Bolševikų 
vadai sako, kad gali parsieiti 
grumtis taip su vokiečiais, taip 
su japonais revoliucijos vaisių iš- 

laikymui. 

Iš Amsterdamo pranešama, kad 
vokiečiu kareivijos yra devyniose 
myliose nuo Odesos. šita žinia 

atėjusi iš Hamb'ivrgo privatine 
teltgrama. 

True translatioii filed with ihe |>o^inastcr 
at Chicago, III., on 6-th <lay nf March 
I'M8. as reauired l>v ihc act of October 6, 

11917. 

SUV. VALSTIJOS PAŠAUKĖ 

95,000 VYRŲ; NETRUKUS 
DAR ŠAUKS 800,000. 

Washington, D. C.. Kovo 12 

d. — Sulig1 gen. Cro\vdero paskel- 
bimo nuo kovo 29 d. bus pašauk- 
ta į 'kazannes 95.000 priimtų vy- 
ru. Antrasis pašaukimas bus pri- 
sakytas tuojaus, kaip kongresas 
pataisys įstatymą apskaitymui 
išdalinamojo pamato tarp valsti- 
jų stilių skaitliaus užrašytų pir- 
111011 kleson, o ne sulig gyven- 

tojų skaitliaus. 

Apskaitymui bus imta 800,000 
vyrų, nors jų tiek nebus paimta 
kariumenėn. Šitie 800.000 šie- 
met šaukiamų vyrų bus panaudo- 
ta užpildymui dabartinių nepilnų 
divizijų, sutvėrimui armijos kor- 

pusų ir muslaiuikio kareivijų už- 

pildymui karinės mašinos, ku- 
riai plianai jau susufvta ir pa- 
rupinimui ketvirtos daiies mili- 

jono pakeič.ainosios kareivijos. 

Truc tran.-lalion filrd with įlic poitmasttr 
it l'hicago, 111.. on 6-tli day of 
19IK, as reųuircd by thc act of Octobcr 6. 
1917. 

JAPONAI IŠSODINO KAREI- 
VIUS PIRMA PASISAKYMO 

TALKININKAMS. 
Anot Examinerio koresponden- 

to \Vashingtone, japonai išsodino 
kareivius Vladivostoke iiiepasi- 
klausę Suv. Valstijų ir talkiu in- 

cų apie jsiveržimą Siberijon. Su- 
l'g žinių iš komerciniu versmių 
jūreiviams nebuvo leista il^ai pa- 
silikti mieste. Nežiūrint to, ar 

japonai tikrai tiki pavojingumu 
dideliems sandėliams amunicijos 
Vladivostoke, ar ne. miesto val- 
džios pasakė jiems aiškiai, kad 
jūreivių buvimas ten yra nepa- 
teisinamas iir kad jie turi tuojaus 
grjžti ant laivų. Yra sakoma, 
kad nuosavybei Vladivostoke jo- 
kio pavojaus nėra. 

Truc translation filcd \vith tlic positnaster 
tt v Cliicago III., on 6-tli <lay of Mareli 
1918, as 'equired by the act of Octobcr 6. 
1917. 

CHINAI ŽADA GELBĖTI 
J/. ONŲ ĮSIVERŽIMUI. 

London, kovo ii d. — Japonai 
ir chinai šiądien prisirengę 'ben- 
drai įsiveržti Siberijon. Iš To- 
kio pranešama, kad seiman įneš- 
ta bilius reikalaujantis rekviza- 
vimo visų karės pramonių ir jve- 
dimo 'konskrituojamojo darbo. 

Chinai, anot iPekino pranešimo, 
žada siųsti dvi divizijas kareivių 
(apie 40,000 'kareivių) j Siaurės 

Manžiuriją. Japonai gerai rem- 

sią finansiniai šita žingsnį iki 
Chinai galėsią pasiskolinti Suv. 
Valstijose. 

Bet Tokio's pranešimas sako. 
kad Chinų ministerija jau nubal- 
savusi $5,000.000 šitai ekspedi- 
cijai. 

Sulig žinios apturėtos japonų 
laikraščio Mainaichi Ašakoje iš 

\Vashingtono, Suv. Valstijos pa- 
reikalavę iš japonų pasitraiukimo 
iš Siberijos tuojaus rusų kryžiui 
pasibaigus. 

Bet \Vashi>ngtono oficialai, sto- 

vintieji arti šitų dalykų, sako, 
kad tokio pareikalavimo nebuvo 

daryta. 

T rite translation filed \vith thc postmaster 
at Chicago. III., oti 6-tli day of March 
1918, as rcquircd by thc act of Octobcr 6. 
917. 

NAUJA KUNIG-ŠČIO LVO- 
VO VALDŽIA. 

Petrogradas, kovo 10 d. —Bol- 
ševikų organas ''Pravda" paduoda 
žinią iš Irkucko šitokio turinio: 

Buvusis revoliucinės Rusijos 
ministerių pirmininkas kunigaikš- 
tis Lvov tolimuose Rytuose su- 

tvėrė naują Rusijos valdžią, ku- 
rios 1 tikinę sėdyba yra Pekine i 
kuri -laukianti tik išlipimo Japo- 

1 
.. 

mijus kareiviu \ ladivostoke. kad 
patraukus ant Siberijos. 

Telegrafinis susinėsimas tarp 
Vladivostoko ir Irkucko pertrauk- 
iąs. Vladivostckinis sovietas mo- 

bilizuoja raudonąjį armiją pasi- 
priešinimui j?i)onams. 

Tnie translation filed \vith thc postinaster 
»t Chicago, III., oti 13-th tlay ot" Mareli 

,1918, as rcquired hy thc act of Octobcr (i. 
1917. 

ANGLIJOS LAKŪNŲ UŽPUO- 
LIMAS ANT SLU'l TGARTO. 

Londonas, kovo 10 d. —A>ngli- 
os lakūnai užpuolė vokiečiu mies- 
tą iStuttgartą vidui dienos ir pa- 
sekmingai bombardavo iš oro 

Daimero motoriniu vežini tj dirb- 
tuves, geležinkeli6 stotis ir amu- 

nicijos dirbtuves. Ant vienos 
stočių bomba pataikė j prikrautą 
tavorais traukinį, kuris tuojaus 
užsiliepsnojo i* sudegė. 

-į- 
True translation fllcd with thc postmaster 

at Chicago. III., on 13-tli day of Mareli. 
191 P, as reuuired by tbe act of October 6, <na* 

UŽMUŠA SUKILUSIUS 
LENKUS. 

Amsterdamas, kovo S d. —'Te- 
legramos iš Vienuos i vokišku 
11 i k ra > t j F r u 11 k f ur t Z c i t u 11 ų 
praneša, laike debatų Austrijos 
parlamente išėjo aikštėn, jog kro- 
atu "pėstininku -pulkas gavo pri- 
sakymą eiti prieš lenkišką bri- 
gadą iš 8,000 vyru, kuri sakoma 
buvo sukilusi prieš vyriausybę 
vasario ■ 15 'd. Kruvinas mušis 
tarp jų įprasicėjo, laike 'kurio bu- 
vo vartojama artilerija ir kiilka- 
svaidžiai iš abiejų pusių. Nuos- 
toliai buvo dideli ir lenkai galų- 
gale tapo apgalėti ir suareštuoti. 

Truc transulation fileil with the postmastei 
»t CliicaRu. 111., 011 13-tli doy of Marcls, 
1918. a* rrquirrd t; thc aci of Octofoer (», 
1917. 

BOMBOS LYTE LYJA ANT 

FRANCUZŲ SOSTINĖS. 
Londonas, kovo 12 d. — Še- 

šiosdešimts ėroplanų .pralėkė vir- 
šum Prancūzijos sostinės ir mėtė 
bombas vakar. Užpuolamoji ar- 

mada susidėjo iš septynių es- 

kadronų. Užmuštų liko daug. 
Užmiesčiai taipgi bombarduota. 
Kelios trobos sugriauta, kitos 
padegta. Kiek nuostolių padary- 
ta nežinia. 

Truc transalatiou filed \\iili the postmaster 
at Chicago, III., on 13-th <lav of March, 
",,c as ruquircd by the act of October 6, 
1917. 

AMERIKIEČIAI LAIMI KO- 

VĄ VOKIEČIŲ KASIMUOSE. 
Prie Amerikos kareivių Fran- 

euzijoje, kovo n d. — Šįryt ank- 
sti Amerikos kareiviai ištisą pusę 
valandos smarkiai ir pasekmin- 
gai kovojo vokiečių kasimuose 
Toul fronte (Lorraine); tai bu- 
vo pirmutinis dideliu plotu užim- 
tas puolimas Amerikos kareivių 
Prancūzijoje. 

Palaikom i kamiolių šūvių, jie 
šoko per kovojamąjį plotą ir pri- 
vertė vokiečius iš pirmutinės li- 

nijos bėgti, paskui jie puolė ant 

vokiečių pozicijų 300 mastų gi- 
lumos ir jas išvalė. 

Belaisvių nepaėmė, nes jų ne- 

'buvo. 
Evakuoja Bukoviną. 

Amsterdam, kovo 10 d. —Kaip 
pranea iš Vienuos, rumunų ka- 

reivijos apleidžia Bukoviną; tą 
jie daro pildydami taikos sutar- 

tį. Iš antros pusės austro-vokie- 

čių kareivijos evakuoja Scret^o 

apielinkę. 
Sulig budapeštinių laikraščių 

naujasis Rumunijos •premieras, 
generolas Aveersco, žadąs rezig- 
nuoti tuojaus, kaip tik naujc 
Rumunijos rubežiaus klausima: 
bus nustatytas. 

Truo transalation filed vvitli the postmastc 
at Chicago, III.. on 13-th (lay of .Mareli 

a** rt-qiiircd b y the act of Octobcr 6 

1917. 

Petrogradas, Kovo 6 d. vi; 
London. kovo 8 <1. — Ar užtvir 

tinti, ar atmesti bolševikų pada 
rytą taiką tarp Vokietijos ir Ru 

sijos — apie tai dabar eina gin 
čai tarp kairiųjų Rusijos sočiai 

revoliucijonierių ir dešinių Iiol 

še v ik u iš vienos pusės ir likusio: 
dalies iš kitos pusės; šiais pasta- 
raisiais vadovauja Leninas. 

Petrogrado ir .Maskvos S o v i e 

tai (Kareivių-l)arbininku tary- 
bos) seka paskui Leninį, kurie 
nuomonė yra. kad (padarymas 
bile kokios taikos dabar yru ne- 

išvengiamai reikalinga; ta< es.-] 
busią sekantis laiptas prie neuž- 

baigtos kovos. Leninas saiko, 
kad Napoleonas savo laiku lab- 
jaus inužemino vokiečius, negu 
vokiečiai dabar nužemino rusus. 

'"Męs padarėme taiki}, su Na- 
poleonu [nuo 1807 iki 1811 m.]" 
— sakė Leninas — ir lygiai, kaip 
vokiečiai, męs galutinai susilau- 
ksim 1813—1814 metu taikos 
Į suprask: kad kaip Napoleonas 
tapo galutinai sumuštas 1813— 
1814 m., taip ir bolševikai tikisi 
sumušti vokiečius]. Męs gal: but 
net melauksim taip ilgai, nes da- 
bar istorija žengia labai greitai". 

Leninas nurodinėja, kad jo 
partija atsiskiria tokiu btulu nuo 

armijos, kuri atsisako toliaus 
muštis. 

Išsikraustė valdžios įstaigos iš 
Petrogrado. 

Archyvai ir sekretni dokumen- 
tai ir užrubežio ministerijos tapo 
išvežti i- Petrogrado. Laivyno 
ministerija vyksta j Nižnį Nov- 
gorodu. Rengiamas Maskvoje 
susivažiavimas visos Rusijos so- 

v i e t u bus pirmas žingsnis prie 
perkėlimo vldžios iš l'etrogra- 
do i Mask\ ą. Perkėlimas sosti- 
nės j Rusijos gilumą sumažins 

pavojų nuo vokiečių. 
Bolševikų organas P r a v d a, 

svarstydamas apie dabartinį da- 

lykų stovi Rusijoj, rašo sekan- 
čiai : 

"Sovietų Į suprask: bolševikų] 
valdžiai reikalinga yra taika. Ji 
reikalauja taikos greitai. j]ą ma- 

žiausiai galima kaltinti už poli- 
tikieriavima dėl taikos. Sovie- 
to valdžia daro viską, kad gauli 
taiką, liet įbutų pašėlimas už- 

sitikėti lloffmario ir Černino žo- 

džiais [Hoffman buvo vokiečių 
atstovas Lietuvių 1 'rastoj, Čer- 
nių — austrų atstovas]. Sovie- 

tų respublika privalo buti pri- 
siruošusi bile laiku sugrąžinti 
prie karės stovio." 

Kitas radikališkas bolševikiš- 
kos pakraipos organas I z v i e s- 

t i j a rašo: 
"Taika dabar .nedaro sarmatos 

daugiau negu kada strei'kieriai 

po nepasekmingo streiko yra pri- 
versti "padaryti taiką su kapita- 
listais". Įdomus tai yra sulygini- 
mas, kuris parodo nepaprastą 
bolševikišku lyderių smulkumą 
ir siajuraprotysty. Jie mat, ne- 

turėdami mažiausio supratimo 
apie praktišką vedimą dįdelių 
reikalų, mieruoja juos savo 

smulkučiu saiku, nelyginant kaip 
kad kvailas matininkas mėgintų 
mylias išmieruoti vieno colio mie- 

rute]. 
Savo keliu sunku surasti šią- 

dien Rusijoj nors vieną laikrašti, 
nors vieną politikierių bile ko- 

kios partijos, kuris butų ]>asi- 
ryžys pripažinti, kad šita taika, 

padaryta su vokiečiais, bus pa- 
stovi taika. Visi mato. kad tuo- 

jaus reikia pradėti organizuoti 
maujos armijos naujai karei. 

Idant to atsiekus, visą pirmiau- 
siai reik nusikratyti nuo seno? 

visai suidemoralizuotos armijos 
Po to reik stiriivkti i-r sutaikyt 
naują armiją iš liuosuorių, kurie 

žinotų, už ką jie mušasi. Paga 
Uos IX) to reik suorganizuoti su- 

irusi transportą ir tuomet sutaisy 
ti maisto pristatymą. 

Mėgina iš Raudonosios Gvardijo 
i padaryti Armiją.— 

Tikrai dabar mėginama apgin 
kluoti ir išlavinti Raudoną arini 

ją iš darbininkų. Senos armijo 
aficierius [kuriuos iki šiolei įbol 
ševilcai šaudė, ir žydus] dabar šau 
kia tarytum, kad jie tvertų ka 

dėtus — 'naujai armijai aficie 
rus. Iki šiolei, jeigu vokiečiam! 
parodyta kur pasipriešinimą, ta 

'beveik visur priešinasi darbiniu 
tkai. Pavyzdžiui, prie Narvos 
•kiur apie 500 tapo sužeista, tik 
labai mažas skaitlius 'buvo karei- 
viu. 

| Tilte transalation filed vvitli thc postinaster 
1 at Cliicago, III., on 13-th day of Marei;, I<>1K, as reąuired by thc act of October 6, 

j 
1917. » 

■ « jA— 

Kares Bčgio 
Peržvalga. 

Rusijoj vis tvarkos .nPta, vietoj 
tvarkos, didinasi vien netvarka. 
Rusijos -priešai, matydami kad 
vakaruose nelengva ką nors pel- 
nyti, savo veikimą perkėlė j ry- 
tus; nors jie su Rusija neva su- 

sitaikė, bet karės nesulaikė, už- 
ima vis didesnius Rusijos plotus, 
kadangi užėmimui jtj sudemora- 
lizuota kariumenė >vcik niekur 
tikrai smarkiau nepasipriešina. 
Nors ti'krn žinių iš Rusijos nėra, 
bet ir iš atėjmsių matyt, kad ten 

nėra gerai: netvarka, vietoj nyk- 
ti, didinasi. Lr pačių bolševikų, 
valdančiu Rusiją eilėse, kaip pa- 
sirodo. vienybės ir didelio suti- 
kimo nėra. Pasitraukia nuo val- 
džios vietų apšviesčiausi bolševi- 
ku veikėjai. Svarbiausias jų vei- 
kėjas, užsienių ministeris Troc- 
kv, rezignavo. Dėl kokių prie- 
žasčių jis tai "padarė, tikrai ne- 

žinia, vieni mano. kad -dėl vo- 

kiečių pasielgimo, kurie, nepai- 
sydami padarytos su Rusija tai- 
kos, atnaujino karę ir lenda gi- 
liau Rusijon. Pasitraukė nuo 

vietos ir vyriausiasis Rusijos ka- 
riumenės vadovas Krvlenko. Dėl 
jo pasitraukimo, rods, Rusijosika- 
riumenė nedaug žudys, bet pasi- 
traukimas Trockio inetvarką pa- 
didins, nors ji ir pirma jau 'buvo 
nemaža. Jo vietą užėmusiam ne- 

lengva bus pataisyti tą, ką ga- 
dino ne vienas turintis su Rusi- 
jos užsienių reikalais koki iiioTs 

susirišimą valdžios veikėjas. Ne- 
lengva blogą taisyti, kuomet sve-4 

timas priešas, nepaisydamas pa- 
darytos taikos, lenda vis giliau 
ir tyčia netvarką didina. Pasi- 
traukimas veikliausio Trockio 
nuo valdžios rodo, kad pačių bol- 

ševikų eilėse kilo nesusipratimai, 
r.es dėl v oik i e č i ų Rusi- 
jon lindimo Trockiui nebuvo rei- 
kalo rezignuoti, jis juk ne Vo- 

kiet'jos, tik Rusijos ministeriu 
buvo. Trockis gązdino Vokieti- 

ją suorganizavimu išnaujo kariu- 
menės, o tuo m tarpu, kaip tai 

darė Rusija 'laike Napoleono už- 

puolimo, alsinti priešą mažais pa- 
sipriešinimais ir trauktiesi kad ir 

už Uralo kalnu. Siberijon. Pa- 

laikyinui tvarkos užimtuose mil- 
žiniškuose 'kraštuose reiktu veik 
visos kariumenės iš 'vakarinio 
fronto. iVakairuose karė butų 
'pralošta, o tąsyk nc vokiečiai, 
bet jų vakariniai priešai pasta- 
tytų Vokietijai visai kitokias, ne- 

gili jie norėtų taikos išlygas ir 
kaslink 'Rusijos likimo. 

Plianas tas butų gerai ir vo- 

kiečiams pavojingas, tik jo iš- 

pildymui reikia narsesnės ir ge- 
resnė* negu bolševikų raudonoji 
gvardija, kuri su vokiečiais muš- 
tiesi nenori, mušasi ji noriai tik 

namieje su neorganizuotais l 
vusiais ir dabar d:.r esančiais Ru- 

sijos piliečiais. 
Prieš Napoleoną stojo narsi, 

norinti nuiuštiesi Rusijos kariume- 
nė ir ją vedė no Krylenko, arba 

jam panašus, bet Kutuzov, Bar- 

clay de Tolli, kurie, turbut, kur 
kas buvo karės vedime sumanęs- 

•:ii už Krvlenka, arba ir už ic 
I 

>: vietą užėmusį šviežiai iškeptą 
(nežinia ką 'pirma veikusi genero- 
,lą Bruzevičių. 

-| Norinčią muštiesi, disciplinuo 
į tą kariumenv negalima taip letig 

-įvai suorganizuoti, kaip jai pa 
skirti tinkamą, ar įtinkamą, kar 

-[vedi. Kad dabartinės bolševiki 

valdžios ir jos paskirtų karvedžių 
i suorganizuotos kariumenės net 
į pačioj Rusijoj mažai kas bijosi, 

juk rodo nenykstanti, bet be- 
sididinantį pačioj Rusijoj inetvar- 
ka, leuri apima vieną po kitam 
milžiniškos viešpatystės krašt.7, 
ne vien jau nuo jos atsiskyrusius 
arba manančius atsiskirti, o to- 
kių atsiranda vis daugiau ir mil- 
žiniškoji Rusija skįla j trupinius. 
Atsiskiria, 'pasigarsina neprigul- 
mingais net atskiri miestai. Tas 
gali atsitikti ten, kur žmonės iš 
savo krašto valdžios neužganė- 
dinti, o jos nesibijo. 

Vokiečiai gi, jų užimtuose kraš- 
tuose jau griebiasi su prievarta 
ėmimu kariumenon. Ta^ uždrau- 
sta daryti okupuotuose vien ka- 
rės laike svetimuose kraštuose, 
bet Vokietija dabartinėj karėj 
nepaiso jokių teisių, laikosi vien 
kumščios ir teisių jai naudą at- 

gabenančių. Ten vokiečiai laiko- 
si tarptautiškų teisių, kur aiž jų '■laužymą bijosi priešų keršto. Ru- 
Įsijcj, matyt, keršto nesibijo, to- 
dėl laužo tame fronte visas tarp- 
tautiškas teises. Nors tas teises 
vokiečiai laužo ir kituose fron- 
tuose, bet visgi daro tai atsar- 
giau, su baime keršto. Prancū- 
zijoj nedrįsta vokiečiai elgtiesi 
taip begėdiškai, nes francuzai tu- 
ri šimtus tūkstančių vokiečių ne- 

laisviu, kuriems už skriaudas 
francuzii okupuotuose kraštuose 
galima užmokėti tokioms jau vo- 

kiečiu skriaudoms. Rusijos gi 
valdžia, padariusi 'neva taiką, 
tuoj alus paliuosavo ir vokiečius 
nelaisvius. Matyt vokiečiai to 
tik laukė, todėl atnaujino kary ir 
prisakė stoti kariumenėn vyrams, 
okupuotuose Rusijos kraštuose. 
Keršto 'rusiškos kariumenės, ma- 

tyt, nesibijo, nes rusiški karei- 
viai, susibroliavę su vokiečiais, 
nedrįsta jiems ką <nors blogo da- 
ryti. 

Iš prieštaraujančiu, ateinančių 
iš Rusijos žinių, galima manyti, 
kad ten, bent Siberijoj, rengia- 
ma revoliucija prieš bolševikų 
■valdžią. Sulyg atėjusių iš Ru- 
sijos žirnių, .Mandžiurijoj buvęs 
po išvertimui ca"*o valdžios revo- 

liucijos perdėtinio, kunigaikščio 
Lvov ir politiškų rusiškų pabė- 
gėlių suorganizavo kariumene ir 
laukia vien, kuomet Japonija pa- 
siųs Siberijon savo kariume n v; 
tuomet nuo pietų iš Mandžiuri- 
joa jsiverž Lvovo ten suorgani- 
zuota rusiška kariumenė ir veiks 
išvien prieš bolševikus. Su Lvo- 
vu žada susidėti ir gerai kariš- 
kai suorganizuoti Siberijos kazo- 
kai. Stojus karėn su 'bolševikais 
Liberijos kazokams, išnaiujo su- 

kiltų Doniski, Kubaniaus ir Ura- 
liaus Ikazoikai. Io gal užtektu 
išvertimui bolševiku valdžios, bet 

gema klausimas, kas paskui lik- 
t ii daryti? Abejotina, kad žmo- 
nes galėtų užganėdinti ilgesniam 
laikui ir kazokų valdžia. Kazo- 
kai Rusijoj visuomet buvo palai- 
kytojai reakcijos ir despotizmo. 
Kada Rusijoj užgims tikra tai- 
ka ir tvarka, dabar nieks negali 
Įspėfi. 

Japonu siuntimui karkunenės 
Siberijon priešinasi Amerika, nes 

ji bijosi, kad ji. Siberijon įlindu- 
si, paskui atsisakytų trauktiesi ir 

palaikytų apvaldytus kraštus. 
Amerika taipgi bijosi, kad pa- 
siuntimas Rusijon vieno iš tal- 
kininkų kariumenės nepastumėtų 
Rusijos atvirai vokiečių glėbin 
prieš talkininkus, nors dabar Vo- 
kietija visur stoja prieš bolševi- 
kus ir painioja jų įpliarous. Jie 
pasiuntė savo kariumenę 'prieš 
bolševilkus Ukrainon ir rinlian- 

dijon. kurias bolševikai, be vo- 

kiečių ipagelbos gal Įstengtų at- 

gal atgauti. Vokiečiai užėmė 

Aland salas, prigulinčias Finlian- 

dijai, nors jos daugume švedų 
apgyventos. 

Ukrainai, su vokiečių ir austrų 
! pagelba, išvijo rumunais iš Besa- 



fftbijos sostinės, miesto Kišene- 
vo, kurj pirma jie buvo užėmę. 
Rumunija padarė su talkininkų 
priešais taiką, kadangi iš visų 
pusių prieš*; apsupta, jiems prie- 
šintiesi negalėjo. Taika su Ru- 
rnurija vokiečiams yra labai svar- 
bi. Iš ton, apart maisto, gaus 
jie ir keroslną, kario \'okietijai 
taipjau trūksta, kaip ir maisto, 
o jis taipjau yra reikalingas, be 
žibu»rio šiądien žmonės ap. ;eiti 

negali. Kerosinas žibinimui var- 

tojamas ne nuo labai sena:, bet 
jau ir prieš jį žmonės žiburį var- 

tojo, kerosino vietoj turėjo: ba- 
lana*, žvakes ir aliejų. 

Rusi j >s valdžia padarė taiką su 

Finliandija, kuriai pripažino vi- 

sišką neprigulmybę, nes vokie- 
čiams remiant finus, kitokio^ iš- 
eigos nebuvo; <priverjmui Fiin- 
liandijos pasilikti ryšyj su Ru- 
sija, truko pajiegų. Rusijos ka 
riškiems laivams, buvusiems Fin 
liandijos portuose, prisakyta tuo. 
ap'eisti tuos port'ts ir plaukti 
Kronštadtą. Finliandija nuo Ru 
sijos gauna pajamų /.emes juostą 
ant pussalio Kola. Pasilieka dari 
sutvarkyti finansiniai Rusijos >r 

Finliandijos reikalai. 
Pict-rytiniame ka-rės fronte, tai 

yra Mesopotamijoj ir Palestinu, 
anglams vis sekasi, jie apvaldo 
vis didesnius AziatiŠkos Turkijos 
plotus, iš kurių 'baigia pirma gin 
didclv vokiečių įtekmę laukan 
stumti. Mesopotamijoj jie užėmė 

miestą Het, 80 mylių »uo Bag- 
dado. Lenda jie vis giliuu ir 
Palestinoj ir tokia bud u didina 
plotus busiančios savistovios žy- 
dų viešpatystės. Tarp Jeruzoli- 
mo ir Naklus 13 mylių fronte jie 
nužengė toliau vakaru link ir už- 
ėmė vėl kelis miestelius. 

Balkanuose, Salonikų fronte, 
veikia a'nejų pusių artilerija, pa- 
sitaiko ir susirėmimai didesnių 
patrolių, kurios tyrinėja priešų 
pajiegų paskirstymą. Bet čia ga- 
lima greitai laukti bent vokiečių 
smarkesnio veikimo, nes jie į Sa- 
lonikų liniją sutraukė, iš kur lik 
buvo galima, daugiau kariumenės. 
čia sutraukta, apart vokiškos, 
taipgi Austrijos, Bulgarijos ir 
Turkijos kariumenė. Anglijoj to- 
dėl mano, kad vokiečiai vakaruo- 
se, nes ten nelengva ka laimėti, 
nei nemėgjs žadėto ofensvvo, bet 
pradės ofenzyvą prie Salonikų, 
kur talkininkai turi mažiau ka- 
riumenės, todčt lengviau Cla musį 
laimėti, o su tuom vokiečiams 
reikia pasigirti. Vokietijos gy- 
ventojai, karės -nuvarginti, reika- 
lauja taikos. Juos gali nutildyti 
tik didesni karės laimėjimai, o 
toki galimi tik Salonikų fronte, 
kur talkininkų pajiegos mažesnės, 
negu vakaruose. Laimėjimas čia 
•nors lengvesnis negu kitur, galė- 
tų atgabenti vokiečiams naudą 
ir visoj karėj ir 'kituose frontuose, 
o morališka pergalės čia nauda 
iš. kro butų nemaža. Sumušimas 

talkininkų išnaikintų viltis 
serbų, monfcenegrų, atimtų visą 
drąsą grekams. Jie gal užsima- 
nytų, kaip tai padarė Rumunija 
ir Rusija, atskirą su Centralėmis 
viešpatystėmis taiką daryti. To- 
kiu budos nuo talkininkų atskiltų 
vis daugiau išvien su jais ėjusių 
kraštų. Rods serbų ir monte- 

negrų kariumenės ne didelės, ne j 
•k* sveria vakarų firontuose, bet 
Balkanuose ir jų svarba nemaža, 
jau bent todėl, kad ten talkininkų 
pajiegos yra didelės. Iki šiol 
vienok ir prie S?loni'Kų talkinin- 
kai gana gerai laikosi. 

Vakariniame karės fronte, nors 
viskas prirengta prie ofensyvo 
abiejų pusių, bet nei viena jo 
Jicpradėjo. Vokiečiai tai vienur, 
tai kitur, ypač franeuzų fronte, 
pradeda smarkiau veikti, kas gali 
rodytiesi, kad pradeda žadttą 
ofensyv^, bet gali tai daryti sm>- 

klaidinimui franeuzų, kad jie &«»- 

vo kiriumenėa kituir negalėtų pa- 
siųsti. Bet ir vokiečiai, nežino- 
dami kur talkinfnkai Prancūzijoj 
gali ofens> /% pradėti, negali ki- 

tur, nei (prie Salonikų, siųsti savo 

kariumenės, nes jeigu talkinin- 
kams pasisektų vokiečių linijas 
visame fronte perlaužti, reikėtų 
M Fvancu2ijo# namon nešdintis; 
jeigu gi butų perlaužtos franeuzų 
linijos, jie. nuo VeJrduno turėtų 
^Asitraukti ant kito* pirma .pa- 
rcngto« Atsigynime* linijo-, kokių 
iki Paryžiuj turi net kelias pa- 
rengę. Turbut pažadėjimas gar- 
saus vokiško karvedžio Ilinden- 

fourgo balandžio i d, paimti Pa- 

ryžių, nebus išpildytas, kad su 

Į savo pažadėjimu jis «vėl dar kar- 
tį suvylė vokiečiu tautą, kuri pra- 
deda prieš vokiečius junkerius 
šiauštiesi ir vis garsiau taikos 
reikalauja. 

Paryžiun pasitarti su talkinin- 
kų karvedžiais atkako Suvienytų 

, Valstijų karės ministeris Baker. 
Aipie jo iškeliavimą pirma hiek> 
nežinojo. Amerika iki liepos mė- 
nesio žada pasiųsti Francuzijon 
milioną kareivių. Su tokia ar- 

mija galima jau ir dideliuose 
mūšiuose dalyvauti. liet Ameri- 
ka ir be kareivių talkininkams 
nemažą suteikia pagelbą: ji rūpi- 
na talkininkams maistą ir pini- 
gus, reikalingus karei. 

Vokiški orlaivininkai užpuolė 
Londoną, Neapoli ir Paryžių, bet 
kol juos nuvijo užmušė vioiv kiek 
civiliškų žmonių. Angliški ui or- 

laivininkai bombardavo Vokieti- 
jų' miestą Stuttgartą. Su orlai- 
viais vienok nedaug galima nu- 

veikti. 
I 

SEKANČIAME "LIETUVOS" 
NUMERYJE TILPS JURAŠAS 
LIETUVIŲ BELAISVIŲ. SU- 
RAŠAS YRA IŠ KOPENHA- 
GOS, DANIJOJE. 

1S AMERIKOS. 
RESTARACIJOS UŽDARY70S 

VIENAI DIENAI. 
New York. Penkias-dešiints 

septnios restauracijos, kuriu sa- 

vininkai priispažino peržengime 
'maisto rcgulaicjų, tapo užda- 
rytos vienai dienai, sulyg įsa- 

|kymo maisto administratariaus. 

IŠDIRBS KANUOLES MIE- 
STE GARY. 

Gary, Iid. Vietinės plieno dirb- 
tuvės jvjedė 160 nauju "koksinių 
pečiu, kurie atsiėjo ^4,000,000. 

1 Idant pristačius užtektinai me- 

džiagos visiems 120 pečiams, 
kompanija atidarė naujas kasyk- 
las prie VVhitesburg, Ky., ir ten 
: tato naują miestelį Lynch. 

ROOT ATNAUJINA LINCOL- 
NO PASIŽADĖJIMĄ AN- 

GLIJAI. 
New York. kovo 7 d. — Su- 

sirinkime laikytame Carnegie'o 
svetainėje pagerbimui New Yorko 
arkivyskupo šj vakarą. Elihn 
Root, priminęs apie Anglijos 
Manchesterio žmonių padrąsini- 
mą pasiustą prezidentui Lincoln- 
ui 1862 m. perskaitė prez. Lin- 
colno atsakymą ir atnaujino jojo 
pažadą brolystės, sakydamas; 

Męs esame su jumis širdžia 
ir siela sprendime ir įsitikinime, 
tiksle ir nusprendime, pasidi- 
džiuodami iš to, kad esame su 

žmonėmis, parodžiusiais vyrišku- 
mą, didvyrystę ir norą numirti 
už laisvę, taip kaip Didžiosios 
•Britanijos žmotė.' yra parodę. 

SPIETIMAS VISŲ TAUTOS 
PAJIEGŲ KARĖS DARBUI. 

Washington, D. C. Kovo 7 d. 
Tautos gynimo Taryba šiądien 
paskelbė plianą pilnam stimobi- 
lizavimui tautos karės darbui. 
Sulig šito pliano bus organizuo- 
jama vaistinė taryba kiekviena- 
me mokykliniame apskrityj, ar 

kitoj kokioj vietos vienutėj, ku- 
ri patraiuks kiekvieną šeimyną 
organizacijon tautos naudai 

Karės pradžioje Jbuvo sudary- 
ta valstijines gynimo Tarybos, 
kaipo pagelbinės Tautinei Gy- 
nimo Tarybai. Šitos valstijinės 
tarybos bitvo plačiai organizuo- 
jamos po visą sali ir savu /.aru 

jos sutvėrė pagelbinės gynimo 
tarybas, aprėpiančias visus šalies 
apskričius, miestus ir miestelius. 

Dabar paskelbtasis plianas yra 
sudarytas išplėtimui šitos orga- 
nizacijos iki mažiausių vienu- 
čių. 

REGISTRUOS°~VISUS SVE- 
TIMŠALIUS. 

Washington, D. C. kovo 8 d.— 
Senato militarė komisija vienu 
balsu sutiko su administracijos 
bilium, užregistruoti veikmę sve- 

timšalių karėn ėmimo •sutarčių, 
kurios gali butj vėliaus padary- 
tos, priskaitant sutartis su An- 
glija ir Kanada, kurios jau pada- 
rytos ir Įgalioja pręzidentą pri- 

Paveikslėlis parodo, kaip kareiviai Prancūzijoj leidžia vy- 
li;" iš kubilo Į šulines. Tos vyno šulinės Ims siunčiamos ka- 
reiviams kasimuose. 

• 

sakyti registruotis tokiems sve- 

timšaliams. 

KAIZERIO IR JUNKERIŲ 
NUOSAVYBĖ SUV. VALSTI- 

JOSE BUS PARDUOTA. 

Washington, D. C. kovo 8 cl. 
Sulig svetimš. a\ nuosavybes 
globėjo A. Mitchell l'almcrio 
sumanymo parduoti vokiečiu tu- 

rimas čia nuosavybes tam, kas 

•daugiausia pasiulis, pirmiausia 
bus išstatytos pardaviman kai- 
zerio nuosavybes, buvusio kan- 
clerio von l'ethmann-IIolhvegt. 
junkeriu ir apskritai visas Vokie- 
čių valdžios nuosavybes Suv. \"ai- 
sti jose 'bus parduotos per li- 

įcitaciją. T'kslu šito pardavimo 
vokiečių nuosavybių yra suma- 

žinimas vokiečių kulturos veik- 
mės Amerikoje. 

SABOTAŽO BILIĮJ BUTAS 
PERLEIDO. 

V/ashington, D. C. kovo 7 d.— 
Atstovų Butas vakar vienu balsu 
perleido bilių dedanti sunkias 
bausmes ant žmonių apkaltintų 
naikinime karės medžiagon, arba 
susitarusių trukdyti kares daiktų 
šdirbystę. Bilius perleista pridė- 
jus prie jo pataisymą, kuris w/.- 

ganėdina narius pasipriešinusius 
b i 1 i u i dėl jo baudžiamybės darbi- 
ninkų išėjusių Į streiką karės 
daiktų dirbtuvėse. 

PRAŠO §400,000,000 KANUO- 
LĖMS. 

Washington, D. C. kovo <j d. 
Kariumenės reikalų biuras šią- 
dien parei'kalavo iš kongreso 
$400,000,000 dirbimui sunkių ka- 
nuolitn. Šitie $400,000,000 yra 
dadėtine suma prie greitojo rei- 
kalo trukumo biliaus, kuris da- 
bar yra svarstomas senate. 

SKERDYKLŲ SAVININKAI 
LAIMĖJO KOVĄ DĖL LAIŠ- 

KŲ IŠDAVIMO. 
Chicago, 111., koVo 9 d. — Šią- 

dien Suv. Valstijų. Apeliuojama- 
sis Teismas pah:1:ė Suifto lcomp. 
advokato Hen.ry Veeder'o pusę, 
kuris tvirtino, kad federalė vaiz- 
bos komisija neturi teisės eiti 
su kratos va fantų j jos indau- 
jas, 'kad iš jų paėmus privatiniu* 
lailikus ir popieras panaudojimui 
tyrinėjime skerdyklų pramonės. 
Šita nuomonė atmeta teisėjo Lain- 
cliso išduotą varantą prašymu tc- 

deralėg vaizbos komisijos advoka 
:t Francis J. TTenry. 

TYRINĖS INDEPENDENT 
HARVE8TER DALYKUS. 
Washington, D. C Kovo 11 d. 

—Gklahomos senator»aus Gore'o 
(rezoliucija paraginanti federalę 
vaizibitię komisiją ištyrinėti orga- 
nizaciją, stovį ir finansinį- padė- 
jimą Indcpendcnt Harvcstcr 
[kompanijos, Phano, 111., ar jos 
finansinės kliutįs paėjo nuo 

blogo rci'ka'lų vedimo, ar nuo 

piurtinio trusto spaudimo, šiądien 
buvo perleista senate. 

VALDŽIA PAIMS EXPRESO 
KOMPANIJAS. 

"VVashingtone gel/.kelių adminis- 
tracijoje oficialiai kalbama, kari 
valdžia žadanti paimti didesne? 
ek*pre*o koįVif-a lijas savo 'kontro- 
lėm Kompanijos, kurios bus pa- 
liesto?, yra Šios: Adams, Ameri- 
can, \Vells-Fargo, Southern. Great 
Northern, Canadian ir Western. 

LAUKIAMA DIDELIO JAVŲ 
TRUKUMO. 

Ncw York, ko\o 7 d. — Sulig 
(iro. T. Po\vell žemdirbystinio 
patarėjo organizacijos Ameriki.s 
Moterų Žemės Armija, susitvėru- 
sios pereitą gruodžoi mėnesi, ka 1 

pagelbėjus valdžiai padidinti pro- 
dukciją vartojant moteris prie 
laukų darbų, reikia laukti dide- 
lio trukumo javų dėlei šalčių 
pakenkimo sėklai. Jo nuomonė 
tiktai pusė- javų galima laukti 
šiais metais, 'ką buvo surinkta 
pernai. 

MIRUSIŲ SUV. VALSTIJŲ 
KARIU MENĖJ 7,670. 

VVashington. D. C., kovo ii d. 
—Sulig čia turimų skaitlinių 
Amerikos 'kariumenė Prancūzijoj 
yra nužudžiusi 958 kareivius, o 

Su v. Valstijose 6.721. Užmu- 
šimai karės lauke prasideda nuo 

pereito liepos mėn.. o mirtys 
tarpe nuolatinės kariaunos, tau- 
tinės kariaunos ir tautinės sar- 

gybos kareivių nuo rugs. 21 d. 

I 
RŪPINASI "KARES PRAMO- 

NĖS" LIGOMIS. 
Ncw York, kovo 7 d. — Susir- 
gimai tarpe darbininkų amuni- 
cijos. dribtuvėse nuo chemikalijų 
vartojamu padarymui smarkiu 
sprogalų, kai]) Dr. I). L. Edsall 
tvirtina, baisiai padidėjo. Anot 
jo iš 30,000 darbininkų dirban- 
čių tose sąlygose, 2,500 serga ar 

pradeda sirgti šitomis pasaliomis 
ligomis. Valdžios pareikalavimu 
buvo sušauktas gydytojų susi- 
rinkimas sc.cadimui budų kovai 

Isu tomis ligomis. 

PLATUS PROGRAMAS GELE- 
ŽINKELIŲ VEDIMUI. 

! Washington, D. C., Kovo 7 
j d. — Po bendram senato ir bu- 
to tarybininkų susitaikymui sulig 
geležinkelių vedimo biliaus apie 
atlyginimą ir užlaikymą, gene- 
ralis direktorius McAdoo paskel- 
bė, kad geležinkelių administra- 
cija išlei- pirkimams iiais metais 
nuo $1.000,000,000 iki ?2,ooo.- 

j 000,000. 

į Paskelbdamas geležinkelių ad- 
ministracijos programą didžiu- 
liams pirkimams daiktų ir j t a i 
symų i i s papasakojo apie pieną 
dalinio sucontralizavimo pirkinių 
po valdžios priežiūra. Per cen- 

tralę organizaciją bus perkama 
garvežiai, vagonai ir plieniniai 
bėgiai. Anglis ir kitokis kuralas 
bus didžiumoje superkama in- 
di \idiniais budais individiniams 
reikalams, bet su žinia sritinių 
komisijų. Visi kiti dai'ktai, rei- 
kalingi tuojautiniam vedimui, bus 
superkama vietinių kelių pirklių 
skyrių, liet visi kontraktai, še- 
šių mėnesių, ar ilgesniam laikui 
turi buti pripažinti sritinių ko- 
misijų pirma jų padarymo. 

(iclžkcfiu administracijos vir- 
šininkai tiki, kad jie centralizuo- 
dami 'pirkimą galų gale sutau- 

pysią daugiam; kaip šimtą mili- 
jonu doliarių j metus. 

NEKURIU ŽMONIŲ, ĮPLAU- 
KOS. 

Turtingiausiu žmogumi ameri-, 
koje \v'a John I). Rockefeller. Joj 
turtas i-ciūa $1,200.000.000 jo me-, 
tinęs jplaukos siekia $60,000.000.: 

Skaičiuje 30 turtingiausių ame-,1 

rikiečių yra iketuri čika-1 g-iškiai. Pirmutinis jų yra J. Og- 1 

deri Annour, septintas pagal eilę, 
su turtais išneša<nčiais $135,000,- 
coo. Jo metinės įplaukos viduti- 
niai išneša $6,250,000. Antras 
č'.kagiškis Cyrus 11. McCormiek, 
vertas $60,000,000 su metinėmis 
įplaukomis $3,000,000; jis yra de- 
vintas pagal eilę. Trečias vra 
Lonis F. Svvift, skerdyklų kompa- 
nijos galva, dvidešimts septintas 
pagal eilių vertas $50,000,00 su 

metinėmis įplaukomis $2,000,000. 
Ketvirtas čikagiskis Julius Kosen- 
wakl, galva Sears Roebuck Co. 
vertas $50,000,000. 

SOCIALISTAI KAREIVIAI 
NUBAUSTI KALĖJIMU. 

Camp Dodge, Iowa, kovo 11 d. 
— Visuotinasis karės teismas nu- 

teisė aštuonis tautinės kariaunos 
kareivius socialistus iš St. Pamle 
už neklausymą prisakų ilgam 
laikui kalėjimo. A. S. Broms 
gavo 20 metu kalėijmo bausmę, 
kiti 25 metų kalėjimo. 

I 

MEDVILNĖS IŠDIRBYSTĖS 
STATISTIKA, 

Washington D. C., kovo 7. d. 
Federalis statistikos biuras tik 

ką išleido savo statistiką už 1914 
m. Si tą statistiką pairodo, kad 
393404 algapelniai, buvo samdo- 
mi tais metais ir vidutinė jų mo- 

kestis '1 >ii'\'o $387 i metus, l'rie 

jų nepriskaitomi pensijini'ai dar- 
bininkai. 

Pranešimas parodo, koclel pie- 
tiniai medvilnės išdirbėjai taip 
buvo priešingi perleidimui federa- 
lio vaikų darbo įstatymo, kuris 
jėjo gailu pereitą rugs. mėnesį. 
Yra 'pasakyta, 'kad K709 m. iš 

47,239 darbininkų, dirbančių ši- 
toj pramonėj Siaurės Karolinoj, 
suvirsimi 18 nuoš. buvo jaunesni 
kaip 16 metų; 1914 .111. šitas nuo- 

šimtis nupuolė iki 13 niuoš. Mas- 
sachusetts, kur 1909 111. buvo 108 
914 darbininkų; o 1914 m. 113.- 
559? samdyta tik 5.7. ir 3.9 nuoš. 
vaikų žemiau šešiolikos metų 
amžiaus. Oliio yra vienintelė 
valstija, kur nebuvo nei vieno 
vaiko jaunesnio kJaip 16 m. sam- 

domo šitoj pramonėj, nors darbi 
ninku skaitlius (418) vra mažiau- 
sias, kaip kiekvienoj kitoj iš 22 

valstijų kur medvilnė yra išdir- 
bama. 

IVashingtoti, D. C. Kovo nd. 
—Prezide ''as \\ ilsonas šiandien 
pasiun •' :tokį pranešimu Sovietu 
K<.ngiu>ui Maskvoje. 

"Gal g'alėsim ipasinaudoti proga 
susirinkimo Sovietu Kongreso i> 
reiškimui širdingos užuojautos 
kurią Suv. Yalst. žmonės turi Ru- 
sijos žmonės šioj valandoj, kuomet 
vokiečių galybė yra įsikišusi, kad 
j'itstabdižus ir grąžinus atgal vi- 
są 'kovą už laisvę ir Rusijos žino- 

mų tikslus pakeitus \]okietij )s 

jgaidoms ? 
Nors Suv. \ alstijų valdžia ne- 

laimėn, negali dabar suteikti tie- 
sios ir veikmingos pagelbos, ku- 

rią ji norėtų suteikti, bet aš per 
Kongresą užtikrinu Rusijos žmo- 

nes, kad ji pasinaudos kiekvie- 
na piroga užtikrinimui Rusijai vėl 
uilnos laisvės ir nepriguilmybės 
josios pačios reikaluose ir pilne 
atasteigimo jai didžiausios rolės 
Europos ir naujovinio pasaulio 

I gyvenime. 
"Suv. \ aisti j ų žmonės visa 

širdžia yra su Rusijos žmonėmis 
ių užsidegimu paliuosuoti ant 
visados 11110 autokratinės valdžios 
ir patapti savo pačių gyvenimo 
viešpačiais. 

'Woodrcw Wilson.' 

il DA1B6 LAUKO. 
AUDYKLŲ UGNAKURIŲ 

STREIKAS EINA TOLIAU. 
Fall River, Mass., Kovo 12 

c!. — Audyklų Ugnialkuriai šitame 
mieste išmetę iš savo reikalavimų 
reikalavimą uždarytos dirbtuvės 
p'isiliko strai'kuoli toliau, reika- 
laudami 8 vai. dienos. 

2,000 DARBININKŲ 
APLEIDŽIA DARBĄ. 
St. Louis, Mo., kovo 7 d. 

S;raikai, kurie f»er kelias ptesku- 
liues dienai neramino pramonini 
St. Louis gyvenimą, -iandien pa į 
rodė didesnį judėjimą; vienoji 
Jirbtuvėj, kuri pildė valdžios kori- j 
:rakt;ą, didelis skaičius darbinin- 
kų i^ėjo straikan; policija tuares- 

tavo 113 paraduojančių sankrovų 
klerkų ir straikas iškilo didelėj 
irininio pardavinėjimo firmoj. 

Apie -'(XX) darbininkų dirbusių 
\Vagner Klectric Kompanijai, kur 
turėjo valdžios užsakymą, šian- 
dien sustraikavo. Jie straikuoja 
dėlto, kad kompanija yra pavariu- 
si kelis darbininkus iš darbo dėl 
jų prisirašymo prie Tarptautinio 
Mašinistų Susidraugavimo. 

3,ooo RUBSIUVIŲ SUSTREI- 
KAVO. 

New York, N. Y. — Custom 
6: Mail Order drabužių dirbtuvių 
siuvėjai skaitliuje 8,000 darbinin- 

kų išėjo Į straiką, reikalaudami 
25% pakėlimo mokesties ir geres 
rių darbo sąlygų. 

NEORGANIZUOTAS STRAI- 
KAS. 

GranitevilJ.e, %C., kovo 7 d. 
—Apie 700 neorganizuotų audyk- 
lų darbininku šitoje apielinkčje 
išėjo j >traiką, reikalaudami pra- 
gyvenamos užmokesties. Nežiū- 
rint nesulyginamai geru laikų fa- 
brikantams. jie atsisakė j vi rei- 
kilavimas išpildyti. 

MŪRININKAI LAIMĖJO. 
T Memphis, Tenn., kovo 7 d. 

— Sutaikytojas sutaikė ginčą dėt 
algų tarpe mūrininkų unijos ir 

abelnų kontraktininkų. Alga pa- 
kelta 3 nuoš., kas padaro 87 J/Į1 
cento Į valandą arba $7 už 8 va-j 
landas. 

Truc translation filcd with tlic Įiostmastcr 
at (hieago, II!., utį 13-th day of Marei;, 

! 1918, as reauired by thc act ol Octobcr 6, ! 1017 1917. 
I 

jj Išskiriant Rusiją, Austrijos 
'krizis yra didžiausis už visų kiti: 
kariaujančiu šalių. Seydlerio val- 
džiai nepavykus pervaryti biudže- 
tu klausimą, vasario -8 d. d'abar 
ii yra neteisėta ir net nekonstitu- 
eingu. At'mosfera perimta elek- 
tra. Nauji sukilimai gali kilti 
by kada didesni negu paskutiniai 
Vienuos streikai. Sujudimas tar- 
pe Austrijos lenkų nesutnažėjęs. 
Vasario 17 d. Krokavoj buvo vi- 
suotinas streikas. Sankrovos bu- 
vo uždarytos, namai užtiesti juo- 
dais šydais, gatvekariai sustojo 
vaikščioję, susirinkinfai buvo vi- 
sur laikomi ir gyventojai be pa- 
liovos demonstravo gatvėmis. Vie- 
tinės bankos nutarė pertraukti vi- 
sui ryšius su Austrijos batikomis. 

Truc translation fileil vviili tlic postuiastei 
at ('hieago, Įll„ 011 13-th įlav of Mareli. 
1918, as rcąuircd bv thc act of October 6. 
1917. 

jj Buv.usis Vokietijos tniuisteris, 
grovas von Lu*berg, apleido Ar- 

gentinos žemę ir pabėgo į Chili. 

True translation filcd with the postmaster 
at Chicago, III <>n 13-th day of March 
1 ° T*!, as rcąuircd by thc act of Octobcr 6, 
917. 

Į] Sulig pranešimo iš Vienuos 
Austrijos reichsratbo augštutinis 
butas užgvrė karės paskolą 6,000- 
ooo.coo kronų keturiems sekan- 
tiems mėnesiams. Debatuose dė- 
lei biliaus premieras dr. Seydler 
dėjo svarbą ant to, kad Austrijos 
konstitucijai reikalingos reformos, j 

Į| Suv. Valstijos departuos 160 
a okiečių iš Manilės, sekamu tran- 

sportu apleidžiančiu Manilę vai-1 
džia deportuos 160 vokiečių, kiti 
tarp jų yra pasižymėję gyvento- 
jai, dabargi visi arba yi\i be dar- 
bo, arba yra įtariamais. 

Truc translation fileil with thc postmnstcl 
at Chica«o, III., i>n 13-th <lay of Mareli 
1918, as reųuircd by thc act of Octobcr 6, 
1917. 

|Į Du amerikiečfai cliinų plėšikų 
raivkose.—Chinij ji>lC*šikai sugavo 
du Amerikos inžinierius Purscll ir 
Nyl Honano provincijoj arti Jeh- 
Sien. Plėšikai juos suėmė ]x> jų 
susirėmimai! su 20 kareivių lydėju- 
sių inžinierius ir atėmė didelę su- 

mą pinigų, kurią jie su savim tu- 

re i}. \ ienas palydovų ištruko ir 

aj> e tai pi'anešė. 

Tnic liansla*i«>n filr«l uitli thc p*Mnut*krr 
af CIiiraR*', III.. <>n l.l-th ilnv of Mareli. 
1°"!, us :r(|«'rc«l by the act «f Octoker 6, 
191". 

il Naujai atrasta planeta turi 
sav ) nifnulj: Heidelbergo univer- 
siteto tėmytojai, kurie ištyrė nia/.:; 
ne cnai atrasią planetą,-sako, kad 
j<v3 orbita yra didumu tarpe Mar- 
so ir Jupiterio. Nepaprastu daly- 
ku, sujungtu su .-ita planata yra 
tas, kad ji turi mažą mėnuli be- 

skriejanti aplink ją. Tai yra vi e- 

r'ntėlis astcriodas, kurj satelit'is 
seka. 

|j Ispanijos ministerija, nesenai 

perorganizuota markyzo de Alliu- 
semas, kuris ibe to, kad buvo pir- 
mininku, turėjo dar užsienio rei- 
kalu vietą, rezignavo kovo 8 d. 

True transLtion filed with ilie posttnaslct 
at Ohicauo. III., on 13-th dav of March. 
1918, as rei|uired by tlie act of October o. • 
1917. 

I j; Rusu Matljurio laivynas lapo 
{paliktas Helsininkuose, Suomijoj, 
i Jūreiviai paliko tik sargybas kiek- 
!vienam laivui. Drednotai veikiai 
j išplauks Kronštadtan, likusioji gi 
į laivyno dalis pasiliks Suomijoj, 
į Visi nešamieji daiktai nuo skrai- 
duolių Auroros ir Dianos, stovin- 
čių .V e vos upėje, paimta jūreivių. 

True translation filcd with tlie postmaster 
at Chicano, 111., on 13-th «lay of Mareli. 
1918, a* retjuired by the act of October 6, 
1917. 

Įj Po išvažiavimui komisarų į 
Maskvą Petrograde susidarė spe- 
cialis Petrogrado karininkų revo- 

vucinis komitetas iš septynių narių 
'su Leonu Trockiu kaipo pinni- ! ninku. 

True translation filed with the postnraster 
.U Chicago, III., on 13-tli day of March, 
1918, as rcquired by the act of October 6. 
1917. 

įį Sulyg žinios iš Šveicarijos, 
Vokietija rengiasi vėl taikytis, 
Taikymosi išlygos busią pamatuo- 
tos padėjimu buvusiu pirma kares 
stoviu vakaruose ir talkininkų pri- 
ėmimu dabartinio stovio rytuose. 

True translation filed \vith the postmaster 
at Chicago, 111., on 13-tli įlay of March, 
1918, a* reqnired by the act of October 6, 1917, 

j; Austro-Vengro karalystės že- 
mės Styri jos sostinėj Grace nese- 
nai įvyko smarkios riaušės dėlei 
maisto. Pasiuntiniai buvo (pasiu- 
sti prie valdžių pasiskųsti duonom 
t-ukumu ir io menkumu. Paskui 
pasiuntinius ėjo minios, daužyda- 
mos langus ir plėsdamos sankro- 
vas. 

LAIŠKAS LIETUVIO. BUVU- 
SIO ANT LAIVO "TUSCA- 

NIA". 
Ii Naugatuck, Conn., p-as 

Juoz. Poškevičius prisiuntė mums 

iškarpą iš angliško laikraščio. 
Buvo 'patalpintas laiškas Alberto 
Raytkeviėius, lietuvio, buvusio 
ant laivo "Tuscania". Laiškas 
skamba šiaip; 

Over There. 
Brangi Motina: —• Aš manau 

buvote sujudinti; kuomet skai- 
tėte apie U. S. (Suv. Valstijų) 
laivo, vežusio kareivinis, nuskan- 
dinimą, ir negavę laiško nuo ma- 

nęs per ilgą laiką. Aš buvau 
vienas iš laimingų, buvusių ant 
to laivo. Męs turėjome gerą 
laiką, važiuodami tuo laivu: tu- 

rėjome koncertus ir kumščia- 
vimosi ir niekados nei nemanėme 

apie toki dalyką, kaip submari- 
nas. Bet utarninko naktj, jus 
žinote, mano "night ofi" (liuesą 
naktį), aš tik-ką 'buvau pasiėmęs 
peilį ir videlsių ir ėjau j valgy- 
mo kambarį, kuomet atėjo ka- 
pitonas ir pasakė visiems turėti 
gelbėjim oidržus ant savęs ir but 
ant denio, kadangi važiuojame 
per "danger zone" (pavojaus vie- 
tą ). 

Praėjo tik kok:ą 10 minutų, 
kaip išgirdottK garsų griausmą 
ir visi žiburiai užgesinta, tada 
visi žinojome, kad mus pataikė. 
1 Hti vo labai geru dalyku, kad 

nekilo baimė. Visi laikė galvas 
(apsiėjo šaltai). Viskas, ką ga- 
lėjau girdėti, tai buvo "Imkite 
laiką ir męs pasieksime ten". 
Ir tą padarėme. 

Visi sustojome j pozicijas ir 
laukėme iki musų laivas tapo 
nuleistas. Jisai, buvo antru. Vai- 
kinai buvo šalti ir laukė «avo 

eilės, lyg eidami j teatrą. Musų 
laivas tapo nuleistas puikiai, o 

mys nusileidome aut virvės ir 

pasijrėme, kad nebūtume pagauti 
sukurio. Musų valtyje buvo 48 
vyrai. Abu lietuviai nuėjo su 

mumis, bet laukė, idant prižiū- 
rėjus, kad vir.i saugiai apleis lai- 
vą. Ivuomet visi apleido laivą, jie 
šuko ant tropto ir tapo išgelbėti vė- 
liaus. Tiktai tie pražuvo, ku«rie 
"•pametė" galvas, ir šoko nuo 

laivo, kaip tik laivą pataikė. 
Męs buvome ant vandenio apie 

tris valandas, važiuodami tykiai, 
lik 'is bijodami, kad jie nepa- 
matytų musų laivelio. Mus pa- 
ėmė žvejoj amas laivas ii nuvežė 

prie kranto puikiausio miestelio, 



iipic kurį galėtum manyt. Žmo- 
nės ten -priėmė mus j savo namus, 

aprengė ir pavalgydino mus ir 
suteikė tiek daug gerumu, kad 

* m v s užmiršome turėjy toki bai- 
su atsitikimą. Ir kuomet aš su- 

grįšiu, tai pasakysiu •kas tie 

puikus žmonės vra. Geiscta- 
ji 

mas, kad šis laiškas pereitų 
cenzūrą ir velydamas jums vi- 
siems geriausio kas yra pasauly- 
je, ir to paties visiems mano 

draugams brangiame sename 

miestelyje, aš esti tame pačiame 
padėjime, jaučiuosi gerai. 

Jūsų mylimasis Albertas 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
Iš NEW BRITAIN. CONN. 

Lietuvių veikimas. Nuo vie- 

tinių draugijų tapo išrinkta pu- 
sėtinai delegatų į Lietuvių Po- 

litišką SHmą New Yorke. 
>* Vasario 17 d. visi delegatai 

bei komitetai turėjo suskinki- 

mą. kuriame buvo svarstoma rei- 

kalai kaslink seimo, 
vNutarta surengti Visuotiną 

Xew Hritatno Lietuvių Susirin- 

kimą kovo 3 (L, kuriame hutu 

išnešta rezoliucija lietuvių užta- 

rimo reikalais ir kad butų pa- 

siųsta įSuvienyttų Valstijų Prezi- 

dentui .Wilsonm\ 
Nutarta kalbėtojais pakviesti 

užimančius atrgštesnes vietas 

miesto valdyboj ir vietini kle- 

boną. kun. E. V Grikį. Paves- 

ta tai padaryti pirmininkui ir 

sekretoriui. Kitą susirinkimą 
nutarta laikyti kovo 3 d. po piet. 

Kovo 3 d. susirinkimą atidarė 

pirm. A. Mikalauskas. Perskaity- 
tas ir vienbalsiai priimtas proto- 
kolas iš pereito susirinkimo. 

Komitetas išdavė raportą kas- 

huk Visuotino Susirinkimo. 
Kalbėtojais buvo gauti mie- 

sto majoras, senatorius ir pačto- 
rius. Kun. Grikis atsisakęs kai-1 
bėti dėl to, kad nenorįs turėti 

nieko bendro su nebažnytinėmis 
draugijomis. 

Komisija kasi ink programo re- 

zoliucijos perskaitė savo paruos- 
tą rezoliuciją ir pasirodė, kad 

esanti tinkama. 
Vakaro vedėju paskirta Joną 

Skritulską, kaipo seniausią lie- 

tuvių veikėją. Prigelbėti apsiė- 
mė Ant. Mikalauskas, Jonas 
Gcrdauskas ir B. Salaveičikas. 

) &plė 7:30 vai. vakare jau pri- 
sirinko pilna Lietuvių svetainė. 

Apie 600 žmonių. Susirinkimą 
atidaro Jonas Skritulsikis, trum- 

pai apibrieždamas susirinkimo 

svarbą. 
Pakviečia miesto gaspadorių 

Geo. A. Quigley kalbėti. Jam 
užbaigus, kalbėjo Senatorius Geo. 

VV. Klett ir Pačtorius VViHi's F. 

Delaney. Visi trjs kalbėtojai 
išreiškė simpatiją lietuviams,, pri- 
žadėdami prigel'bčti lietuvių rei- 

kalams iš savo pusės, kiek išga- 
lėdami. 

Labiausiai atsižymėjo senato- 

rius Klett, kalbėdamas apie Lie- 

tuvos istoriją iš "Tėvynėj" til- 

pusio straipsnio "Lietuviai Ap- 
siskelbė N'eprigulmingais. 

•P-as Ant. Mikalauskas kalbėjo 
lietuviukai, primindamas apie 
Lietuvos praeitj, laikus kada bu- 

vo užginta spauda ir kaip lietu- 

viai narsiai kovojo palaikymu? J 

lietuviškos literatūros, taip kaip 
šiądien lietuviai 'kovoja už savo 

likimą Europoj. 
Priminė, kad lietuviai prade- 

da pažinti kas yra ardytojais ir, 
kad neužilgo pareikalaus trauktis 

į šalį vadovams, nemylintiems ar- 

timo, savo tėvynės, neturintiems 
žmoniškumo net taip svarbiame 

tėvynės reikale. 
Kvietė visus lietuvius prie mei- 

lės, vienybės ir aukavirr.o Lietuvos 
reikalams. Po jo kalbos susirin- 

ku sumetė $131.45. 
iP-as B. Salaveičikas kalbėjo 

apie važiavimą atgal Lietuvon, 

jeigu Lietuva gautų liuosybę. 
Pabaigoj kalbėjo p. Jonas Ger- 

'lauskas. I.spradžios kalbėjo satv- 

Paskui priminė apie vy- 

skupo Karevičiaus pareikalavimą 
Lietuvai monarchijos. 

Perskaitė rezoliuciją, kuri bu- 
vo prirengta pasiuntimui Preziden- 
tui \Vil«onui, kongresmonams ir 
t.t 

(Pirmininkas, užbaigdamas susi- 

rinkimą, padėkojo susirinkusiems 
11Č aukas ir ramij užsik'kymą. 

Čia telpa rezoliucija, priimta 
Xevv l'ritain lietuvių viešame su- 

sirinkime, kuriame dalyvavo 6oc 
žmonių: 

\t a general Mass-Meetin^ 
of over 600 Lithuanians, repre 
senting all politioal factions and 
creeds helu in the Lithuaniau 
Hali on Park St., in the city 
of Xe\v Britain, State of l'on- 
neetieut, the following resolu- 
tion was unanimottsly adapted: 

\VHEREAS Our 'President, 
\v1kmi \ve consider the greatest 
exponent of untversfal demoera- 
cy and the right of self deter- 
mitiation and independence oi 
all small, oppressed natKms, and 

\VHEREAS Our Presulcnt. 
in his n>emorable addres:; to 
Congress enumerating the \var 
aitris of the YVolrd I)emo:ra- 
vies has clVampioned the rights 
of some therein nations, bu t 
has omitted to inėlude the an- 

cient nation of Lithiuanian as 

one of those thut shc.old be 
granted independence after the 
vvar. and 

VVHEREAS the Lithuani'ans, 
niurtfbering about eig'ht (8) mi!- 
lion persons, having a distinc 
history and a language diffe- 
retit from all other languages 
and inhabiting the South-eastern 
and Eastem shores of the Bal- 
tic Sea have for long centu-1 
ries past suffered injustice, op-' 
pressions and persecutions frcni! 
tlieir Eastem, Southern and 
VVestern neighibors, and 
\VHEREAS for centurics Lith-j uania maintained its indepen- 
dence and respect of the World 
as a rfation, and 

WHEREAS during the time 
of said independence Lithuania 
gave įproper protection, free- 
doin of religion and erjuality! 
'before the lavv of all -peoples 
\vithm its boundaries, and 

VVHEREAS Lithuania reti- 

dered greUt service to lvumanity1 
by checking the Lnvasion of the 
Tartars and of Russia by the 
Germans and has suffered ir-' 

reparable devastation and rav-l 
ages of famine in the present 
\var, and 

VVHEREAS it is the national 
\vill of the Lithuanian peoplc 
that they be perrn.itted unmo- • 

lestecl to determine for them-Į 
selves the fortn of their futurcj 
govv.rnment, their political affi-j 
liations and to work out their 
own salvation for the future. 

THEREFORE, BE TT RE- 
SOLVED, tV/at this meeting rc- 

quests the Presidcnt of the 
l n i ted States to intercede fot 
the Lithuanians and their right'-, 
for self tdctermination and in- 

dependente rn its future admi- 
nistration of International af- 
fairs and a t the Pea-ce Congress 
that is to come, and be it 
turther 

RESOLVED that a copy o f 
this resolution be forvvarded to 

the President of the United 
States, to the members of Cou- 

gress from this city and statė, 
and to the kval press. 

John Skritulsky, Chairman, 
Eva Jazlauskiutė, Secretary. 

IŠ ROCHESTER. N. Y. 

A.L.T. Sandaros 21 kp. prakal- 
aos. Nedėlioj po p i e t kovo 3 d. 
vyko prakalbos. Kalbėtoju buvo 
<viesta p. P. Žiuris moksleivis 
Syracuse, X. Y. Universiteto, 
"iios prakalbos 'buvo apvaikščio- 
iimu 56 metų sukakimo niuo bau- 
džiavos panaikinimo. Žiūriu kal- 

bėjo dviem sykiais. Prakalba 
buvo ilga; kalbėtojas aiškino 
netik lietuvių baudžiavą, bet ir 

kitų tautų. Lietuvių tautoje 
baudžiava apsireiškė vėliaus, ją 
atmešė kitos tautos su karėmis. 

Kalbėtojas nurodinėjo tautų 
kulturą senose gadynėse, pirma 
kaip kilo, paskui puolė grei- 
kai. Toliaus jis prisiminė 
apie Rusijos išaugimą, kaip ji 
maža buvo pirma, ir kaip tik 
Riuri'kas suvienijo mažas taute- 

les. kurios buvo panašios viena 
kitai ir siudarė iš jų didesnę tau- 

tą. Bauvižiava Rusijoj pasirodė 
prie Petro Didžiojo, bet Petras 

Didysis rūpinosi daugiau ekono- 
miniu gyvenimu. Vokietijos ka- 
ralius Fridrikas II. ir Vilhelma? 
•buvo žiaurus su baudžianinkais 

Xiuo 12-to šimtmečio iki pra- 

dėjo apsireikšti revoliucijos sukj' 
limai darbo žmonėse, tarpe tc 

laiilco viešpatavo inkvizicija i 
jėzuitų galybė. Prancūzai nu- 

metė tą juodą naštą nuo savo 

pečiu sukilę 1767 111. ir nubaudė 
tuos laisvės persekiotojus. 

Tolesnėj savo kalboj kalbėto- 
jas aiškino baudžiavos .sunkumą 
ir ponu neteisybes. Anot jo 
daug lietuviams užkenkė nau- 

jas tikėjimas krikščionybė. Kry- 
žuočiai su 'kardininkais Dievo 
vardu žudė lietuvius visokiais 
budais. 

Liub'liniškė Unija su lenkais 
taipgi nemažą smūgį lietuviams 
davus. Lietuvos Statutas, anot 

jo buvo geresnis negu kitu tau- 

tų. 
Amt galo jis aiškino kaip Ale- 

ksandras 11 paliuosavo lietuvius 
ir visas 'kitas Rusijos tautas nuo 

baudžiavos. Užbaigdamas patarė 
visiems bendrai remti Lietuvos 
N'eprigulmybv, kviesdamas prie 
rinito gyvenimo prašydamas, ne- 

girtuokliauti. nekazvruoti. «o vien 
rūpint. < blaivu švariu gyvenimu: 
šviestis kaip galint, mokytis 
amatų visokių, kad pagrjžus Lie- 
tuvon nebūtų gėdos. 

l'-ni T. Valaniškienė pasakė 
dvi gražias eiles: "Lietuva Tė- 

vynė Musų" ir "Linkiu Drauge*'. 
Po to kalbėjo vietos veikėjas p. 
J. J. Žilis. apie mušu 'klerikalus 
ir jit blogąsias puses. Jis aiškino 
šv. Kazimiero karalaičio gyveni- 
mą, patardamas sekti kiekvienam 
katalikui jo pavyzdžiu. Paskui 

kalbėjo apie Lieti *os laisvę, ir 

kvietė remti jos Neprigulmybę 
ir aukodamas pats ragino kitus 
aukoti. 'Girdi, visuomet aukoju 
ir dabar štai padedu penkinę 
Lietuvos labui. 

Aukų 'buvo surinkta viso, ro 

dos, $17.32. Mažiau 50c. liko "pa- 

dengimui lttij. Aukavo šitie: : 

p J. J. Žilis 5.00. Po '.ei: P. 

Petronis, A. l'seviėius, J. Gudi- 
navicius, M. Jtiodviršienė, J. 1 Ja- 

lenaviėius, l\. Vaitas. Po 50c.: 
J. Baranauskas, L. Jurienė, Juoz. 
Žemaitis, K. J. Semaška, J. Vai- 1 

vada. S<y;kiu $13.50, 'kurie pa- ' 

siųsta L. X. Fondan. Samlarie- 
čiai nemažai turės pridėti prie 
šių prakalbų. 

Jspudis padarytas prakalbų J 
vra geras; žmonės gėrėjosi rim-j' 
ta prakalba ir s/ikė, tai ne koks 'i 

Jukelis ar ikiti. kurie sukiršina, 
išdergia, kitų nuomones. Klau- < 

syti prakalbų įbuvo susirinkę 1 

virš 150 ypatų'. 1 

Lai gyvuoja samariečiai. f 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 

Kovo 4 d. Panedėlio vakare,'] 
bažnytinėj svetainėj, atsibuvo pra-L 
kalbos, kalbėtojas buvo "Darbi- t 

lietuvių judėjimą. Prisiminė apie 15 
Ai L. V. Seimą; išsireiškė, kad Į 
katalikams labai svarbu ir nežiu-1 
rimt su kiliom c i n p. su kuom drau-l 

gauja, bile lik Lietuvos reikalais, '< 
Toliau nupeikė Rusijos bolševi- i 

kus. 

Svečias, i j 

Toliau kalbėjo Dr. J. J. Biels-'j 
kis. Apart kit-ko apie savo garsu 
biurą \Vashingtone (kurio YVas- 

hingtono valdžia anaiptol nežino 

kai;) tai aiškiai parodo "Tėvy- 
nės" apžvalgoj No.. 9 š. m.) 
Išaiugština tiek, kad rodosi, vienai 
žodžiu, tik Bielskis ir biuras, tai 
lietuviu išganymas, ir 'viskas. 

Toliau paragino lietuvius au-j 
kauti kiek tik katrie išgali lietu- ji 
viu reikalams. Auk u išeina rink 
ti al uau -kalbėtojai, surenka $45.-1 
65. Publikos atsilankė apie 300. 

Dar turiu priminti, kad tik 
atidarius vakarą kun. Grikis per- 
stato padekl'faimuoti P. Y. Yaiznį. 
Pasirodo ant estadros žmogus 
apie 40 metu senumo, pradėda- 
mas deklemaciją a})ie lenkų su 

lietuviais nesutikimus. Prataręs 
keletą žodžiu, susimaišo. 

IŠ OMAHA, NEB. % 
Prakalbos apie Seimą. Kuomet 

A L. T. ir T. T. pagarsino apie 
visuotinąjį Seimą, tai visi tau- 

tininkai ir katalikai ruošėsi kuo-1 
tiksliausia prisirengti. Bet so-| 
cialistai panorėjo ir nori tam 

visikam pAenkti. Pas mus gi 
socialistai laikė susirinkimų su- 

sirinkimėli::? ir landžiojo iš na- 

mų i namus prikalbėdami, kad 
nesiruoštų'iprie Seimo ir nesiųs- 
ti delegatų. Tautininkai gi be- 
veik visi pasidavė socialistų in- 

Traukiu vs iš 30 vagonu. įu-ikra^las 11.000.cxx) maišelių ta- 
bako. J s Durham Šiaur Karalinoj tabakas siunčiamas karei- 
viams Prancūzijoj. HMM i* i - 

takai. Bet. kuomet sušaukta 
draugijų įgaliotinių su>irinkima> 
pasirašyti ]>o protestu prieš Sei- 
mo jvykdimimą, tai katalikų Įga- 
liotiniai nepasirašė ir nuo jų at- 

siskyrė, o pasiliko vientik so- 

ria'listai su tautininkais 
Kovo 3 dieną buvo šv. Antano 

Draugystės susirinkiams, kuria- 
tne nutarta paremti busimąjį 
Seimą. 

Tą pačią dieną buvo paminė- 
iimas Šv. Kazimiero, '"kaipo lie- 
tuvių dienos,. Po pietų Xe\v 
šetllers llaU'ėje atsibuvo puikus 
>rogramas, kuri surengė gerb. 
cun. Jinozas F. Jonaitis. Salėn 
nusirinko apie 200 žmonių, ku- 
ie apturėjo malonius įspūdžius 
r datvg Ijo pasimokino. 

Yak'aro vedėjas buvo p. Juozai 
liiievičius, kuris gražiai sugebėjo 
jerstatyti dalyvavusius jrogra- 
noje. Pirmiausia mažų -vaikų 
boro tapo puikiai atgiedota "Lie- 
uva, Tėvynė mūsų", po vadovys- 
e J. H. Bazaro. Po to kalbėjo 
;un. J. Jonaitis temoje "M u.-.ų 
Tikslas", tiksliai nurodydamas 
'rie ko męs, lietuviai, turime ei- 
i. Vietos klebono kal'ba visiems 
•atiko ir kart-kartėmis plota ran- 

čomis. Paskui sekė vailkučių 
lalelės, susidedančios iš Įvairių 
ėmų. Prieš užbaigą kalbėjo 
;un. A. Tamoliunas apie "Ren- 
kamąjį Seimą ir Fondus." Po 
o kalbai sekė kolekta dėl nugen- 
ėjusių nuo 'karės. Tame lai'ke 
ekė kitų vaikučių deklemacijos, 
įurios tapo puikiai atliktos, l'ž- 
aigint vakarą vedėjo p. J. Ju- 
levičiaus "prakalbė'lė. Raudon- 
:akliai tiesiog nerimavo ir rau- 

:ėsi, bet pamatę, savo klaidas, 
e abejonės, stengsis atitaisyti, 
'aklausus gi, 'kurie yra priešingi 
engiamajam Seimui, tai .nei vie- 
las nepakėlė rankos. O m/. Sei- 

ną visi pakėlė. Tuo ir vi-kas 

ižsibaigė. Vakaras atnešė .pelno 
»(:j0.62, kurie pinigai bus pasiųsti 
Tautos fondui. 

iKaip matyti, vakaras puikiai 
lusisekė Aks-Ar-Beniektis. 

IŠ W<ITT, ILL. 

Aukos Lietuvos Neprigulmybei. 
Uusii lietuviai ir prieš Kalėdas 
paaukavo savo tėvynės reika- 
ams ir Lietuvos' laisvės i'šgavi- 
nui. Dabar ir vėl gražų pluoš- 
telį aukų surinko 4 <1. kovo Lie- 
uvos Neprigulmybės iškovojimui 
— išviso $27.05. Kaip ant ne- 

lidelio čionykščiu lietuvių skait- 
iiaus, tai gražiai pasidarbuota ir 

Aukautojams reikia gražų ačiu 
liž tai pasakyti. 

Aukavo sekančiai: 
Antanas Daduskavičia.... $5.00 
Antanas F. Žvinak 2.00 

Pranas "Mankus. 2.00 

Kazimieras šušinskas 2.00 

Aleksandra Kcidis 1.00 

Jieva Keidienė 1.00 

Pranas Auštravičia 1.00 

Jonas Luopsa 1.00 

S. Dansiavičia 1.00 

Liudvikas LekUviokas 1.00 

Karolius Pangonis 1.00 

Aleksandra Markauskas 1.00 

Pranas Silsa t .00 

Simanas Žerva i.oo 

Juozas iPetraiuokas 5C! 
Rožė Bubelienė 5c 
Karolius Beliauckas 5c 

5c 
(austrė) 5c 

5 

'Stanislovas Skulkinas 50 
Juozas Yaidauekas 25 
Pranas Rimkus 25 
Sabina Pikovič. (lenkė) .... 40 
Kaulas Malutaviėe 4° 
Petras Cepčionis 25 
Balutis Skrinčius 25 
Antanas Terakinckas 25 
Jonas Urbonas 25 
Pranas Šimanckis 25 

Viso labo $27.05 
Virsminėtas aukas siiunėiame 

Lietuvos" Redakcijai. 
A. Dadurkevičius. 

[Virsminėtas aivkas įpriėmėm 
'Lietuvos.' Redakcija]. 

IŠ MILLINOCKET, ME. 

Įvairumai, šis miestelis randa- 
si vakarinėj dalyj Maine valsti- 
jos. Jisai yra apgyventas beveik 
vien francuzais. 

Išdirbysčių. aplamai imant, vi- 
sai mažai randasi. Žmonės dau- 
giausiai dirba giriose ir uždirba 
neblogiausiai. J menes j •uždir- 
bama po $40. — $45. ir duodamas 
valgis dykai. Žinoma gyvenimas, 
nulyginant su miesto gyvenimu, 
yra nuobodus: po girias daužykis, 
kaip pustelninkas. 

Mušu lietuviai neina dirbti gi- 
rose, daugiausiai dirba dirbtuvė- 
se. Nekurie, vasaros laikui atė- 
jus, eina ant ežero dirbti, prie 
kalkių varymo (driving man). 
Uždarbis 'prie šio darbo neblo- 
gas. 

Miestelyje randasi ir popieros 
dirbtuvė, kurioj dirba apie 1.000 

žmonių. Visi priklauso prie uni- 
jos. Nepriguilintiems prie unijos 
duoda išdirbti 15 dienų, kuriame 
lai'ke jie privalo prisirašyti prie 
unijos. ] uniją 11 vokam a 50c. 
mėnesiui. 

Danbo yra užtektinai ir visuo- 
met galima gauti. Dirbama 3 
skyriuose (šiftuose) po 8 valan- 
das. Užmokestis Įvairi, bet ma- 

žiausiai moka 35c. j valandą. 
Lietuvių randasi viso 50. Ne- 

kurie yra 'pasiturinti: turi savo 

nuosavus namus. 

Vertelgų lietuvių tarpe nėra. 

Yra 3 įžydišos krautuvės: i vai- 
1 

gomų daiktų ir 2 drapanų 'krau- 
1 

tuvės. Ir jie neblogiausia gyve- 
na. Lietuviai su jais daugiausiai 
daro bizni. Iš Šalies žiūrint, gai- 
la, kaip juos išnaudoja tie žyde- 
liai. Paklausus jų. kodėl jie ei- 
na pirkti, jie atsako: "Miums ir. 
žydas geras". Nors žydai bran- 

giau ima, ir duoda prastesnj ta- 

vorą, vienok jie juos remia. 
Yra francuzų bažnyčia, kurią 

lanko ir <nekurie lietuviai". 
Maine valstija yra "sausa". Bet 

gi netrūksta visokios rūšies gė- 
rimų. Už bonką degtinės ima 

$5.00. 
Susipratimas lietuvių tarpe yra 

visai ant žemo laipsnio. Laik- 
raščių nedailiausiai skaito. Pa- 
reina iš tautiškų: "Lietuva", "Vie. 
Liet." ir "Am. Lietuvis". Randa- 
si ir Susivienijimo Lietuvių Ame- 

rikoje kuopa, bet nieko neveikia- 
ma. 

Vasario 28 d. du vaikinai; V.: 
M. ir J. B., atjausdami tėvynės- 
Lietuvos reikalams, susitarė «pa- 

j vaikščioti ir parinkti šiek-tiek au- 

kų iš vietinių lietuvių, laisvės 
1 iškovojimo ireikalams. 
1 Inėjome į vieną namą. Sėdi 
> du seneliai. Paprašėme jų paau- 
kauti keletą centų. Bet nebuvo 

Įgalima susikalbėti: alui prisitrau- 
kę, 'kad negali nei kalbėti: nuhi- 
dę galvas žemyn, šnekasi su dan- 
giškais aniolais. l'onikos <;i >tę- 
vi prie šono. 

'Gėrimui, 'kuris naikina jų svei- 
katą, šie seneliai turi pinigų, bet 
Lietuvos-tėvynės naudai, -- nei 
cento. 

Gali but ateis neužilgo laikas, 
kad galėsime grįžti atgal į savo 

.numylėtą, tėvynę, susiėję, džiau- 
gtis įgyta laisve, bet ką tokios 
rūšies žmonės, niekados neauka- 
vę nei skatiko tos laisvės iš- 
gavimui. galės manyti, kaip jie 
jausis pamatę per kitu nenuil- 
stantį pasidarbavimą Lietuvą lais- 
vą. Ar jiems neskaudės širdis, 
kad jie inei su keliais centais ne- 

parėmė to taip naudingo, tai] 
švento darbo — Lietuvos \e- 
pngĮulmybės. 

Turbut ne visur rasime tokių 
žmonių, o jeigu ir randasi^ tai 
gaila, labai gaila. 

Mylintis Laisvę. 

IŠ CLEVELAND, OHIO 

Tautiška diena. Nedėlioj, kovo 
3 d. s. m. Clevelendo Lietuviu 
Draugijų Sąryšis surengė Tau 
tiška Dieną. Acme salėje. Tai 
buvo prakalbos su koncertu ir 
renkamos aaikos dėl badaujančiu 
broliu Lietuvoje bei išgavimui 
Lietuvoi laisvės. 

Katalikiškos draugijos dalyva- 
vo visos, gi tautiškos dėl tulu 
priežasčių nedalyvavo. \*ien 
"Varpo" Choras prisidėjo. 

Katalikai pilnam judėjime pa- 
darė didelį šuolį pirmyn. Ką pa- 
rodo aukos j Tautos Fondą $214. 
45 į Neprigulmybės Fondą $32.00. 
Žmonių buvo apie 600. 

Galbėtojais buvo Dr. Čiapas 
(atvykęs iš Kanados). J i-ai ža- 
da apsigyventi Clevelande. i(r 
kun. Halaburda. Daktaras kal- 

bėjo dvejuose atvejuose; pirma 
kalba daugiau buvo taikoma i 
<ios šalies lietuvius. Antra į 
Europos. 

Kun. Halaburda kalbėjo apie 
tai, kokią naudą atneš šita 'karė. j 
Ir neblog'ai Vpibudin^. T;(ipgji 
ęana juokingai išsitarė apie Ru- 

siją. kuri, girdi, dabartiniu laiKu 

caip "pajus" pjaustomas j dalis. 
Apie koncertą viską sunku pa- 

žymėti. nes programas susidėjo 
š gana daug kaip muzikos, taip 
r įvairiu šmotelių dainų. 

Geriausia atsižymėjo programe 
Tcatralis Choras. Taipgi galima 
)agirti ir Vyčius su "Varpo" Cho- 
u. Koncerto pasiklausyti buvo 
įtėję keletas svetimtaučių, tarp 
curių buvo italų jaunų vyrukų. 
Ketus patiko lietuviškos dainos. 
Cada pasibaigė koncertas, \ ienas 
aunas italas pasiprašė, kad jam 
eistų išreikšti užuojautą lietu- 
viams su savo dainelėmis, 'ką 
ietuviai sutiko delnų plojimu. 

Sudainavo tris daineles, kurios 
larė gilų atjautimą dėl lietuvių. 

Clevelandiečiai lietuviai tokio 
jabaus dainininko neturi, kaip 
tad tas viršminėtas italas, bet 
:ai turėtų stengtis prie to. 

1 Lietuvių Visuotinąjį Seimą 
•enkami atstovai geroje tvarkoje. 
iors tarpe tautininkų truputi ta^ 

l'arbas buvo patardytas per ncku 
•iuos asmenis. K. A. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Milžiniškas Koncertas Tautiš- 
kos dienos apvaikščiojime. Atsi- 
buvo kovo 3 d. 191H m., Meolia- 
nic's svetainėje vakaras. Pro- 
gramą išpildė du suvienyti cho- 
rai: Lietuvos. Vyčių ir Šv. Kazi- 
miero parapijos. \ lyčių iže- 
nas ir Lietuvių Orchestra. Va- 
karo vedėjas p. J. Aleksa, pir- 
miausia perstatė Vyčių 1 ieną p< 
vadovyste <p. \]enslauskic| L 'ni- 
kiai patraukė <lMy Country Ti> 
of rhee''. Po to dar tris šmote- 
lius pagrajino. 'Mažai žinojo kas 

apie Viyčių Benistus, <0 dabai 
net stebėjos nekuriu gabumais. 

Lietuvių Orchestra griežė, va- 

dovaujant p. J. Kareokui. Taiip^i 
gerai atliko savo užduotį. Po to 

abudu chorai sykiu po vadovyste 
p. A. Z. V išmaino sudainavo "Pa- 
aukaukim savo jiegas 'brangiai 
Lietuvai", pritariant orchestrai. 
P-ia Kropkaitienė padainavo so- 

lo "Pasiilgimas Lietuvos", prita- 
riant archestr'ai. 

Petras Skrickis padainavo "Šia 
naktelę" ir "Ant marių krante- 

Mio". Šisai solistas yra gana pa- 

šižymėjęs Worcesteruje kaipo 
vienas is gaibiairs'^ solistu. Pu- 
blika gausiu (delnų plojimu i>^au- 
'kG jj atkartoti. Antrą kartą 
jam dainuojant, akampanijavo 
ant piano p-lč O. Vasiliauskaitė. 

Choras ir •publika sudainavo 
tautos hymną ir tuom užsibaigė 
programas. 

Žmonių buvo apie 1,200. Garbė 
\vorjccsteriečiams. 

Korespondentas. 

IŠ ASHEY, PA. 

Nelaime. Vasario 6 <1. patiko 
nelaimė 3 žmones. Vienas už- 

muštas, o du tapo sunkiai su- 

žeisti. 
Eio j dairba vienas žmogus 

Nevv Jcrsey Central geležinkeliu. 
Beeinant jį pagavo trūkis ir su- 

trynė j šmotelius. 
Lehigh & \Yilkes Bar re* Coal 

Co. kasyklose Colliery No. 28 
du tapo sunkiai sužeisti. Abu 
randasi ligonbutyje. Vienas ne- 

teko kojos, o kitas — rankos. 
Ashley, Pa. randasi geras bū- 

relis lietuviu, bet ne visi skaito 
laikraščius. 

Darbai gerai eina. Mokestis 
šioje apielinkėje tapo pakeltos. 
Darbai anglių kasyklose. P. G. S. 

Žinios Žinelės. 
Dayton, Ohio. 

— Vasario 24 d. pasikorė tū- 
las Juoz. (irigusevič. Jisai per 
ilgą laiką sirguliavo. Minėtą 
rytą, išėjus moteriai su vaikai* 
pas kaimynus. Grigusevič užsi- 
manė sau galą padaryti. Su- 
gniuš moteriai, ji rado vyrą su- 

stingusį. Sukėlė ji baisu riksmą 
su vaikais. 

Subėgo daugybė žmonių. Pri- 
buvo ir policija. Nuėjau ir aš 
pasižiūrėti. 

* 

Kuomet policija 
pradėjo užrašinėti, vardą adresą, 
amžių paklausė kokios tautos. 

Vienas ten buvu®s lenkas pasa- 
kė, jog jisai buvęs lietuvis. Ten 
buvusis lietuvis užprotestavo. 
Nors velionis mokėjo lietuviškai, 
bet jisai su lietuviais niekur ne- 

susidėjo. Priklausė prie lenfkiš- 
kų draugijų. 

Policija vėl paklausė: Kas jis 
buvo? Lietuvis pasakė, kad len- 
ku, ir tuom užrašė. Tai matot, 
kaip yra su tais "gudruoliais". 
Kuomet atsitinka kas blogo, tai 
jau verčiama ant lietuvių. O 
kaip geras nuveikiama, 11a tai 
jau 'kad ir lietuvis, tai jau jį 
'lenku'' pakrikštijo. 

Lietuviai tokiems paukščiam'? 
turėtų visur parodyti, kad jie 
nėra taip visai gudriais, nors ir 

mano, kad tokiais esą. 

Milwaukee, Wis. 
= Po trumpos ligos mirė vie- 

tinis Antanas Leimonas. Vė- 
lioms priklausė prie Šv. Jurgio 
K. Dr-jos. Dideliame nuliudime 
paliko žmoną Pauliną ir du ma- 

žus bernelius — 1 metų ir 4 
mėn. amžiaus, o kitas vieno mė- 
nesio. 

Chicago Heights, 111. 
<== Kovo 4 <1. tapo apvaikščioti 

Lietuvių Dieną. Buvo progra- 
inclis. Pasakyta keletas prakal- 
bų. Žmonių, sakoma buvo q;ana 
daug. 

i •: 
Waterbury, Conn. 

-= Vasario 16 d. "Varpo" 
Draugija pastate scenoje 8-tiiu 
veiksmų dramą "■Genovaitė**. 
Lošimas pavyko. Viskas sutai- 
syžta puikiai: kostiumai ir scene- 

rija* Publikos buvo aipie 500, 
o apie 200 twėjo grįžti namon 

dėl stokos vietos. 

Easton, Pa. 
=» Vasario 10 d. vietinės 231 

ir 164 kuopos suėjo apkalbėji- 
tnui susivienijimo — sudarymui 
vienos kuopos. Dabar abi kuo- 
pos susivienijo ir ateityje veiks 
išvien. 

, .. 

Sheboygan, Wis. 
=« Vasario 16 d. mirė Kazi- 

mieras Stravinskas, 48 metų am- 

žiaus. Paėjo iš Suvalkų gub. 
Šioj šalyj išgyveno 13 metų. 
Priklausė prie Lietuvos Sunų 
Pašelpinės Dr-ios ir §v. Juozapo 
Dr-jos. Velioni?, paliko nubudi- 

me moterj ir dvejetą mažų vai- 

kučių. 



Lietuvių Savaitinis laikraštis 
"LIETUVA"'/ 

T;Oi(t>ia Lithuanian Publishing Co. 

neduktorius Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi laiškai, korespondencijos ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo būti pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo tikrį pravardę Redakcijos ži-< 
n lai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus jam RV.T* 
;>.inami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

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

Apžvaigdr 

Ateinančiuose '"Lietuvos" nume- 

riuose tilps platus speciališki ap- 
rašymai Lietuvių politiško seimo, 
kuris prasidėjo šia savaitę Nevv 
V'orke. 

Apart savo korespondentų, 
"Lietuva' turi scinie ir savo re- 

daktorių ir todėl gaiima tikėtis, 
kad "Lietuvos' skaitytojai turės 

pilniausias žinias apie šį svarbų 
Amerikos Lietuvių gyvenime at- 

sitikimą. 

IŠKOVOKIM LAISVĘ. 

Atėjo toki laikai, -kad visi lie- 
tuviai, kurie tik nori ir gali gar- 
ringai lietuvių vardą nešioti, pri- 
valo sau pasirinkti vieną kelią, 
vedantį prie pilnos Lietuvos lais- 
vės. 

814 W. 33rd St. Chicaga 111. 

SKAITYTOJAMS. 

Visi «a'.<o, ka<l tos laiavės jie 
nori. Nėra tokiu, taurie pa- 
sakytų, kad ijc'i nenorėtų* nes 

lietuvių visuomenė, tiek metų po 
svetimu jungu iškentėjusi, iš- 
gintų tokiu" išgamas iš .savo 

tarpo ten, kur p:#irai dygsta. 
TodCl visi sakosi, kad jie lais- 

vės Lietuvai nori. Tačiaus sa- 

kyti — tai dar nereiškia tikrai 
norėti. Tikrą, ar aiškų norą ap- 
reiškia tikta, tikri ir aiškus ton 

lir.kmėn — kiti?fns tai tankiausia 
tik uodega viliojimas, arl>a tankia; 
ir ajkių muilinimas. 

Kaip gi galima prie šiądieni- 
nių aplinkybių atskirti tuos, ku- 
rie tikrai tėvynei laisvės geidžia, 
r.uo tų, kurie tik sako, kati jie 
geidžia. Labai lengva. 

Žiūrėkim, 'kokion linkmėn, ko- 
kion pusėn jie veikia. 

Pilną laisvę galima pastatyti 
tiktai tuomet, kuomet lietuviai tu- 
rės .pilną teisę tą laisvę pas save 

savo locnuosc namuose vykinti, 
t. y. kuomet jie įgys pilną Lie- 
tuvos neprigulmyoę. Lietuvos 
laisvės negali būti, be Lietuvos 
neprigulmybės, ties tik neprigul- 
myibė yra tas pamatas, ant kurio 
šalies tokią, ar kitokią laisvę ga- 
lima statyti. 

Kol jos, tos neprigulmybės ne- 

turėsime, tol visos kalbos apie 
laisvę, apie tai, kokia ta laisvė 
privalo būti — yn ne kas ki'as, 
kaip tik svajonė; gal graži sva- 

jonė — bet tik svajonė, rukai. 
Todėl visi, 'kurie tikrai trokšta 

ir tikros laisvės Lietuvai, visų- 
pirmiausfai šiądien griežtai stovi 
už pilną Lietuvos noprigulmybę. 
Pirmiausiai iškaukime Lietuvai 
neprigulmybės/o ją gavę, męs, vi- 
si Lietuvos žmonės, susitaisysi- 
me sau •pilną laisvę tokią, (kokią 
norėsime. Tas nuo mus, visos 
Lietuvos, visit žmonių priklau- 
sys. 

Ko visi lietuviai privalo kuola- 
bjausiai saugotis, yra tas, kad 
męs ne nuklys tume nuo tiesaus 
ir trumpesnio kelio, ve*lanči!o 
prie Lietuvos laisvės. Kas šią- 
dien f ako, jis reikalauja laris- 
vės, bet ne tokios, kaip Juozas, 
ar Jurgis reikalauja ir neprisi- 
deda prie bendro darbo vien tik 
todėl, kad jis nori kitokios lais- 
vės negu Jurgis, arba Juozas,— 
Us tankiai visai tos laisvės ne- 

geidžia, arba jos išgavimo budų 
nesupranta, arba >nori žmones nuo 

trumpesnio kelio nustumti ant 

šuntakių. 
Jyėję medžioti, męs negalime 

išsykio šauti du zuikiu, nes, taip 
darydami, nei vieno nenušausi- 
me! Norėdami statyti namą, 
turime pirmiausiai įsigyt plecių- 
Icta. 

Norėdami (pasistatyti sau tikrą 
Lietuvos laisvę, tokią, >k»kios 

Lietuvos žmonės reikalauja, pir- 
miausiu privalome išgauti pilną 
Lietuvos ne.prigulmybę. 

Iš to turi btiti aišku, kad kiek- 
viena- tikrai geidžiantis Lietu- 
vai laisvės, privalo pirmiausiai, 
aiš'kiai ir griežtai stovėti už pil- 
ną Lietuvos .neprigulmybę. 

JEIGU JIE IŠMINTINGI 
BUTŲ. 

Į "Ką Dievas nubausti nori, tam 
pirma protą atima". Saiko se- 

noviška patarle. Ji ypatingai 
šiais -laikais tinka mušu kaimy- 
nams lenkams. Jie savo priešini- 
mąsi Lietuvos laisvei daug pro-, 
to .neparodo. Jie norėtu prievar- 
ta sau padaryti vs Lietuvių drau- 
gus ir stebiasi, kad lietuviai nuo 

j 11 glėbio purtomi. 
Lenkai nurodinėja, kad nei jie 

vieni, nei lietuviai vieni negalės 
atsilaikyti prieš Vokieti i ; apetitą 
ir tik lenkų ir lietuvių vienybėje 
galima bus rasti tvirtą ir pasek- 
Inūngą atsispyrimą prieš teutonus, 
kaip kad Žalgirio laikais. 

j Tas teisybė. Lietuviams ir 

į lenkams gali dar sykį prisieiti 
įko\oti prieš bendrus galingesnius 
} :-ešus ir sutartinas jų veikimas 
todėl tokiuose atsitikimuose bus 
ne tiktai geistinas, bet ir gal net 

nei.švengtinas. 
Vienok lenkai savo neapgal- 

votomis pretensijomis kaip sykis 
kasa prapultj tarp lietuvių ir sa- 

vęs ir stato didžiausias kliūtis 
busimam galimam bendram šių 
dviejų tautų likimui. 

Jeigu lenku atsakomieji vadai 
mokėtu ir tinkamas išvadas pa- 
darytų, taip kaip jie moka atei- 
ties galimybes padaryti, tai jie 
visai savo taktiką linkui lietuvių 
permainytų. 

Jų begėdiškas juodinimas lie- 
tuvių tautinio judėjimo, jų be- 
sąžiniškas 'kaltinimas lietuvių 
tautinio judėjimo vadų parsidavi- 
me teutonams, jų "istoriškos' 
•pretensijos prie Lietuvos, -kaipo 
Lenkijos dalies — visa tai daro 
jiems lietuviuose ne busimus 
draugus ir bendrus, bet aršiau- 
sius priesns. Lenkai savo klai- 
dinga, fanatiška, tiesiog kvaila 
"senobine" -politika pat! s gitndosi 
sau naujus priešus, tarsi jų ir 
be to maža turėtų. 

Jeigu jie daugiaus politiško 
proto turėtų, jie mėgintų pasida- 
ryti sau iš lietuvių draugus, ku- 
rie jiems ateityje gali būti labai- 
labai reikalingi. Vienatinis t'am 

būdas — tai ne tik tuojaus, ai- 
škiai, griežtai ir neatšaukiamai 
atsisakyti nuo bile kokių preten- 
sijų prie Lietuvos, bet atpenč— 
pagelbėti lietuviams įgyti įpilną 
Lietuvos inepri/jU'Imybę. 

Lenkams yra gera proga su- 

cementuoti krūvon slaviškas tau- 

tas — bent vakarinių slavų tau- 

tas — sav.e, cechus, moravus ir tt. 

Istoriškas ratas dar gali pasisukti 
taip, kad jiems gali išpulti isto- 
riška misija vadovauti visų sla- 
viškų tautų šeimynai. 

Ton linkmėn jie privalo at- 

kreipti savo atydą, atsižadėdami 
podraug sykį ant visadas nuo 

savo pamišusio pliamo atžgniauž- 
ti, arba sulaikyti lietuvių tautinj 
judėjimą, siekiantį prie pilnos 
lietu/vilt tautos netprigulmybės. 

Dabar lenkams yra laikas įgy- 
ti lietuvių tikrą prietelybę, ku- 
ri ateityje gali buti labai nau- 

dinga 'kovoje s it bend; aw prie- 
šais. Ar lenkai jį pamaLys? 

Tas parodys jų politiško prolo 
platumą. Lenkų argumentas, 
kad lietuviai be lenkų pagelbos 
nuskęs rusiškose jūrėse, arba, 
žus vokiškame pečiuje, lietuvių 
įtikinti visai negali. Nes jie 
susitinka vis -omet su kitu, 'lie- 
tuvių nesumušamu alrgumentu, 
kad "jeigu męs lietuviai jau tu- 

rėtume žūti, tai ar ne vištiena, 
krip žūti: nuo rusiškos difteri- 
jos, nuo vokiškoą karštligės, ar 

nuo lenkiškos choleros?" — Gi- 
šios pastarosios lietuviai užvis 
labjaus. saugojasi ir greičiausia 
prieš ją kovos. 

BAISUS PAMOKINNMAS. 
"Duok kudikiui, pamišėliui, ar- 

ba kvailiui skustuvą — jis pats 
pasipjaus", sakydavo rnusų se- 
neliai. Šisai baisus pamokinimas 
stovi šiądien prieš mus visam 
savo nuogume Rusijoj. Tuomi 
skustuvu" ya naujai [gjyta lais- 

vė. gi tais "kūdikiais, pamišė- 

liais, ar kvailiais'' (.pavadinkim,! 
kuom norint, tas nesvarbu) — 

yra bolševikai. 

Istoriška revoliucijos perversme 
Rusijoj ipasekmiingai įvyko todėl, 
kad kuone visi tos viešpatijos 
sluoksniai buvo prie to prinokę. 
Tik armijos, pr aidėjimas ir mi- 
niu pritarimas padarė carizmo 
nuvertimą pasekmingu, o išmin- 
tinga vadovystė vyru, kurie pir- 
mus revoliucijos žingsnius vedė,, 
padarė tą revoliuciją beveik vi- 
siškai be kraujo praliejimo. 

Ji tokia ir .pasiliko daugiaus 
negu per pusę metu, t. y. patol. 
pakol valdžios neužgriebė gin- 
kluota bolševiku gauja. 

•Vieni skaito bolševiku vyriau- 
sius vadus* parsidavėliais vokie- 
čiams ir dirbančiais už vokišką 
auksą. Kiti skaito juos aklais 
fanatikais, kurie turi genus no- 

rus; kurie nori nuversti kapita- 
lizmo vergiją ir trokšta įvykdinti 
ne tik Rusijoj, bet ir visam pa- 
saulyj ilgai žadėtą "socialistiš- 
ką rojų". Ar jie yra vieni, ar 

kiti — tas šiądien nesvarbu. Svar- 
bu yra tas, prie 'ko jie visą mil- 

žinišką Rusijos šalj jau privedė 
— ir tai vos po trijų mėnesių 
savo tvarkymo ir bolševikiško 

viešpatavimo. C ii privedė jie 
prie to, kad šiądien milžiniškos 

Rusijos — viešpatijos, kuri už- 
imdavo šeštą dali viso pasaulio, 

_ 

•• 

kuri turi 180 milijonu gyventojų 
— tos Rusijos šiądien jau nėra 

ir vargiai kada nors bus. Až- 
uot ramybės, žmonės susilaukė 

skerdynių; Ažuot laisvės, žmo-' 
nės pakliuvo iįx> takių despotiz- 
mu. kokio ir prie carj jie 
neragavo; ažuot brolybės — tu- 

ri brolžudišką karę; vieton mei- 

lės — didžiausią neapykantą. 
Ažuot pamatyti tuščius k'alėjimus, 
jie pamatė juos prigTųstus tais, 
kurie kovojo už carizmo nuverti- 

mą: ažuot panaikinimo militariz- 
mo, jie sulaukė Ikelių milijonų 
ginkluotų plėšikų ir dabar dar 

grasina kiekvieną žmogų po gink- 
lu pastatyti; ažuot susilaukti dar- 

bininkų tevio pagerinimo, dar- 

bininkai susilaukė kuodidžiausio 

vargo ir bado; ažuot taikos — 

turi karę; ažuot "rojaus", pateko 
j tikrą peklą. 

Toki yra kartus vaisiai tų 

'gražių žodžių, tų prakilnių sva- 

jonių, kuriomis ultra-radikališki 
bolševikai tamsius žmones su- 

gundė ir jomis penėjo. 
Tai yra baisus pavyzdis, iš 

kurio turi visas pasaulis pasi- 

| mokinti, ir iš kurio ypatingai 
ir męs. lietuviai, turime pasiniu- 

• kinti. *'Ne viskas auksas, kas 

I blizga". Maža yra gražiai sva- 

Jjoti, reikia mokėti ir ką mors 

naudingo padaryti. Cli svajotojai, 
••kaip paprastai, praktiškame gv- 

jvenitue yra blogiausi veikėjai. 

I' i •«< 

Ką Rusai Mano apie Bolševikus. 
Ką Amerikos ir Europos vi- 

suomenė mano apie Bolševikus 
ir j ii socialistiškas reformas, t."} 
męs jau senai žinome, nes kas 
savaitė, kasdien laikraščiai yra 
apie tai -pilni. 

Bet žingeklu yra žinoti, ką pa- 
tįs rusai, Rusijos visuomenė apie 
tuos "svieto lygintojus" ir socia- 
lizmo platintojus mano. Ta ap- 
linkybė, kad Lenino-Trockio val- 
džia jau nuo lapkričio mėnesio 
laikosi Rusijoj, suteikia progą 
manyti, kad Bolševikų valdžiai 
ir jų viešpatavimui pritaria dides- 
nė dalis "laisvos" Rusijos žmo- 

nių. 'Nes kaip gi galėtų užsilai- 
kyti valdžia demokratiškoj ša- 

lyj be .žmonių pritarimo ir 'para- 
mt •? 

Vienok kas taip manytų, tas 

didelę klaidą padarytų. "Drau- 

gų" Lenino ir Trockio va'ldžia 
remiasi ne ant laisvų žmonių 
įpritalrimo ir paramos, bet remia- 
si ant tų pačių pamatų, kaip kad 
ir senas carizmas rėmėsi — ji 
remiasi ant despotizmo. Skirtu- 
mas tarp cariško despotizmo ir 

'bolševikiško despotizmo yra tik 
•"ame, kad carizmas rėmėsi ant 

nahaikų, o bolševizmas remiasi 
ant "ptrogresyviškesnių" ginklų 
— ant durtuvų ir kulkosvaidžių. 
Daugelis pripažįsta, kad "drau- 

gif bolševikų Įvestas laisvon 

Rusijon despotizmas, persekioja- 
mas ir prispauda toli gražu per- 
viršina ir buvusį carišką despo- 
tizmą. Maža to. Bolševikiškas 

despotizmas ne tik kad panaiki- 
no žmonių laisves, iškovotas 

įvykusioj revoliucijoj, bet, gali- 
ma sakyti sunaikino ir visą šalį, 
iš didžios Rusijos padarė Vokie- 

tijos vergę. 
Tas yra aišku kiekvienam ru- 

sui, kuomet Lenino-Trockio gau- 
ja, (privertusi Rusiją -prie begė- 
diškos itai'kos Lietuvių Brastoj, 
"pardavė" Rusiją vokiečiams su 

kunu, su galva ir visai b e b e- 

c h a i s. 
Ir tokios nuomonės yra ne 

rusiški buržujai, ne rusinki biu- 
rokratai ir aristokratai, bet net 

patįs rusiški socialistai, kuriems 
pagalios akjs pasivarė, kuomet 
jie pamatė, jog Trockis taip ge- 
rai kaip užstatė Rusiją vokiškan 
"paun-šapin". , 

Ramesnių rusiškų socialistų 
laikraštis D i e n, pavyzdžiui, taip 
rašo apie padarytą su vokiečiais 
taiką ir Bolševikų viešpatavimo 
pasekmėmis. 

"Didelė katastrofa (nelaimė) 
nuvirto ant mūsų. Rusija ta- 

po su visu kunu atiduota pa- 
sauliniam imperializmui. Ru- 
sija įuo šio laiko yra auka 
Imperialistams bile kurios ša- 
lies. Ji pastoja lauku eko- 
nomiškam plėšimui bile kam, 
kuris pasirodys pasekmingiau- 

siu išnaudojime Rusijos darbi- 
ninkų. Rusija daibar pasidaro 
paprasta kolionija Europos 
Imperialistams ir tuf) pačiu 
tampa kaulu, už kurį jie pjau- 
sis, — tai naujas Artymų-Rv- 
tų bėdai šaltinis". 
Dar daug smarkesnę nuomonę 

išreiškia 'laikraštis D i c 1 o X a- 

roda (Žmonių Reikalas), kuris 
yra organu karšto social-revoliu- 

jcijonierių vado Černovo. šisai 
.laikraštis toliau jam netiki, kad 
Leninas ir Tro<'kis butų, sąži- 
niški žmonės ir,'Bolševikus sekan- 
čiai akėja: 

Jeigu p r i s a k y m a i bolše- 
vikų avanturistų, kurie užgrie- 
bė Smolnį Institutu, butų iš- 

pildyti, tai tas reikštų nei ma- 

žiau <nei daugiau kaip tik ati- 
davimą Rusijos su vis'.v jos 
tkunu Vokietijai ir Austrijai ir 
Prūsiško junkerizmo įstaigai 
visoj Europoj... Męs buvome 
(prisirengę daug 'ko laukti nuo 

Lenino ir Trockio, bet męs 
.prisipažjstame, kad męs nesi- 
tikėjome nuo jų tokios atviros 

išdavystės, tokio cariško par- 
davimo Rusijos interesų, tokio 
atviro paniekinimo už pašven- 
timą milijonų misų gyvasčių, 
kurias musų žmonės paguldė 
laike paskutinių trijų "Karės 
metų. Iki šio'lei męs tikėjome, 
kari Leninas ir Trockis buvo 
sąžii iški rusai". 
Ncd>vai todėl, kad rusiški so- 

cialistai-.uenševi'kai pradeda pa- 
maži atsipeikėti iš savo sapno 
ir pradeda jungtis "su Kanstitu- 
cijiniais Demokratais (Kadetais) 
nuvertimui Bolševikų pamišusios, 
ar iparsidavusios valdžios. Net 
dalis bolševikų, nekurie iš tų, 
kurie iki šiolei buvo karščiausiais 
Lenino ir Trockio rėmėjais, da- 
bar pradeda juos apleisti. Pa- 
vyzdžiui, Maksimo Gorkio laik- 
raštis X o v a j a Ž i 7. n (Naujas 
Gyvenimas), kuris pirmiaus bu- 
vo karštas bolševiku politikos rė- 

mėjas, dabar atsikreipė nuo Le- 
nino šalin ir taip atsiliepia 
apie tą bolševiku lyderį: 

"Leninas mano, kad jis gali 
pavergti visus Rusijos žmones 
j žiaurius savo bandymus, ku- 
riems iškalno yra lemta ne- 

pasisekti. Jis yra pasirengęs 
pašvęsti gyvastis dešimčių 
tūkstančių žmonių, idant iš- 
mėginti savo valdžios idėjas 
(plianus). Visa šita tragedija, 
kaip išrodo, visai nenupina ši- 
to dogmų vergo, nei jo pa- 

gelbi ninku, kurie iš eilės yra1 
jo vergais". 
1 it užvis ąiskiausiai ir griež- 

čiausiai kalba augščiau paminė- 
tas socialistų-revo^Hucijonierių or- 

ganas D i e 1 o N a r o d a kuris, 
nežiūrint savo karšto revoliuci- 

joniškurno, vadina bolševikus nc 

darbininlkų-žmonių atstovais, bet 

paprastais uzurpatoriais, t. y. pa- 
sisavintojais jiegos pagelba tu, 
<as jiems iiiepriklaavso ir ko jiems 
įmonės, visai nedavė. — kitais 
iodžiais tariant, jis Lenino- Troc- 
<io ša i ką vadina jų tikruoju var- 

iu — politiškais razbaininkais. 
m o n i u 1\ o m i s i j o tii e- 

rių (taip vadinasi bolševikai) 
valdymas — sako šisai laik- 
raštis, — yra valdymas uzur- 
patorių, kurie užgriebė vaidžios 
vadeles su pagelba paprastos 

brutališkos jiegos ir naudoja 
jas Įkūnijimui savo fantastišku 

(išsvajotu) komunizmo plianų. 
šitą savo politi'ką vykdindami, 
jie abelną 'demokratišką taiką 
permainė i atskirą taiką; val- 
stijos ekonomiją — Į ekono- 
mišką katastrofą, o irevoliuei- 
jonimę tvarką j naminę karę. j 
Bolševikų Va'ldžia nėra dau- 
gumos-žmonių valdžia***. Tai 
yra valdžia neskrupulatiškų 
v r o m e i š c i k u ir despotu, 
kuri nesiliauja buti despotiška 
vien tik todėl, ikad yra apte- 
pliota komunizmu". 
J domią žinią paduoda kitas so- 

cialistu laikraštis X o r o d n o j e 
S 1 o v o (Žmonių Žodis ) apie tai. 
kas pas bolševikus veda karės 
reikalus, — svarbiausią šalies mi- 
nisteriją — karės ministeriją, ar- 

įba, kai]) ją 'bolševikai perkrikšti- 
jo, "Militarj Revoliucijinj Komi- 
itetą". 

"Bolševikai — sako tasai 
laikraštis — moka užlaikyti 
savo vidurinę organizaciją pa- 
stebėtinoj tamsumoj. Niekas 
nežino, kas yra nariais Milita- 
rio Revoliucijinio Komiteto, 
kuris praktiškai valdo Rurijn. 
Tik vienas inarys, tūlas Anto- 
nov, yra publikai žinomas, bet 
ir tai tik iš vardo. Niekas ne- 
žino net, ar tai yra jo tikras 
vardas, ar tik slapivardis. Kal- 
bama taipgi, kad 'kilu vadovau- 
vaujančių šio* Komiteto nariuką 
laikraštis Die.n pilnai aprašė 
yra tūlas Spiro, kuri nesenai 
kaipo teismo nuteistą s v i n d- 
lerį (apgaviką). K a slink gi li- 
kusiu Komiteto narių, tai na- 
vatniausi gandai apie juos ei- 
na. Nekurie sako, kad Komite- 
to štabas susideda vien tik iš 
ma ių senos cariškos žandar- 
merijos ir O c h r a n o s (šni- 
pu jstaigos). Kiti vėl tvirtina, 
kad vyriausiais Komiteto va- 
dai- yra vokiški aficierai, kurie 
manipuliuoja (klasto) judėjimą 
Kaizerio naudai". 

Taip dalykams stovint, nedy- 
vai, kad ir akliausiems rusams 
jau eurėjo nusibosti ta Bolševi- 
kiška "laisvė", politika ir valdžia, 
ir .Masikvos liberališkas laikraš- 
tis R u s k i j a \ i e d o m s t i, 
kad įvairios rusų partijos prade- 
da rinktis krūvon, kad paliuosuo- 
ti šalj nuo tų avanturistų valdžios. 

" 

Pasibaisėję milžiniškumu 
bolševiku kriminališkų nusi- 
dėjimu, visos socialistiškos 
grupės net draugiškiausios iki 
šiolei bolševikams, dabar at- 
skilo nuo jų — sako tasai laik- 
raštis. — Net pačių bolševikų 
eilės pradeda persiimti suprati- 
mu savo moralės izolacijos (at- 
siskyrimo nito visų kitų). Di- 
desnė dalis komisijonierių, ku- 
riuos muskyrė Leninas ir Troc- 
kis, dabar juos apleido ir prie 
jų pasilieka tiktai maža gauja 
uzurpatorių ibc jokių skrupulų, 
kurie paremia savo diktatūrą 
ant smailių durtuvų. 
\ ėliausios žinios praneša, kad 

Trockis jau "rezignavęs". iCC-ra 
abejonės, kad ir Lenino dienos 
yra suskaitytos. Rusija pasiliuo- 
suos nuo šitų kvailų sapnuotojų, 
ar besnžiniškų parsidavėlių ir in- 
trigantų. Bet ką jie tuom tarpu 
per kelis mėnesius savo viešpa- 
tavimo pagadino, to neatitaisys 
Rusija per kelias dešimtis metų. 
o gal ir niekados. Bolševikiškos 
laisvės lekcija Rusijos žmonėms 
brangiai atsiėjo. O labjausiai tai 
atjaus Rusijos darbininkai, ku- 
riems teks ibuti tikrais vergais 
Vokiško ekonominio viešpatavi- 
mo Rusijoj. 

Gerai rusų patarlė sako, kad 
"patarnauti norintis kvailys yra 
•pavojingesnis ir už įpriešą''. Ko 
kaizerio armijos per tris metus 

negalėjo .padaryti, tą bolševikiš- 
kas socializmas padarė j tris mė- 

nesius. 

P»e darbininko darbo karei vijos negalėtų vesti karės. Dar- 
bininkas, padėdamas darbo įtUnkki9, sustabdo karę. 

MARGUMYNAI. 
"VISUOTINS" AR "NEVI- 

SUOTINAS"? 

D e t r o i t, M i c h — Gerb. 
Redakcija:—Menulis yra daug 
mažesnis už saulę, o 'kartais jo 
šešėlis užtemdina ir saulę. Taip 
ir pr mus tankiai pasitaiko: maž- 

' 
možiai, menkniekiai ir nesvarbus 
'dalyk'ai kitąjkartą sutemdina di- 
delius ir labai svarbius dalykus. 

| Pavyzdžiui, matome, kad dabar 
kuone -daugiausiai ginčų laikraš- 
čiuose ir draugijose, ir tarp žmo- 
nių eina užtai", kaip rengiamas 
Ne\v Yorke Seimas turi vadintis. 
Kadangi socialistai .jame atsisako 
dalyvaiti. tai todėl sakoma, kad 
jis negali buti visuotinas. Teisybė. 
L', e t jeigu jau apie tai eina. tai kad 
jeigu ir socialistai jame dalyvautų, 
tai ir tai gal negalima butu jo pa- 
vadinti visuotiniu, ar, saikysim, sau, 
"Aidoblistai," arba musų "neza- 
ležninkai", ar dar koki kiti. 
Bet už ką čia ginčytis. Ar tu taip 
pavadinsi ui seimą, ar ikitaip, tai 
pats jo vardas įnėra vertas nei iš- 
graužto kiaušinio. Kas svarbu yra. 
tai ne tas, kaip jj pavadinsi, bet 
tas ką jame padarysi ir kokia nau- 
da iš to bus Lietuvos N'eprigu'l- 
mybei. Kad ir ipavadintum jj "vi- 
suotinu", bet jei darbas bus (pa- 
darytas naudingas Lietuvos Xe- 
prigulmybei, tai tada gali jis sau 

vadintis kaip jis nori. Ginčai dėl 
vardo — tai tik atitraukimas 
akių nuo daug svarbesnio 
(talyko—nuo paties darbo. Ir tuos 
ginčus pagimdė labiausiai tie, ku- 
rie, vis viena, ir seimo darbui ne- 
pritaria. 

Patėmijau, kad "Lietuva" ven- 

gia vartoti vardą "visuotinas", 
o jo vieton vartoja Lietuvių Po- 
litiškas Seimas. Tas, kaip rodo-, 
si, ir yra gerai. Ir vilkas so-į 
tus, ir ožka čiela. 

A. K—is. ! 

"TEISINGAS VYRAS". 
C 1 e v el a n d, O h i o. Gerb. 

Redakcija: VLtinis anglų laik- 
raštis The C1 e v el a n d Press 
paduoda apie tūlą vietinį lietuvį 
tokį juokelį, atsitikusį viename 
iŠ L o c a 1 E x e m p t i o n 
B o a rd'ų. 

"Theodore \Yolpaw, 1679 
■Cravvford ave., praneša, kad 
jaunas vyras, ipaeinantis iš 

Lietuvos, stojo prieš valdžios 
Tarybą (Draft Board) nelabai 
senai ir tapo paklaustas "How 
mnich money did you make in 

1917." (Kiek pinigų padarei 
(suprask: uždirbai) 1917 me- 

tuoss?) 

"Tasai su įsižeidimu atsakė, 
cacl jis pinigų nepadarė nei 

•kiek. 

"Viskas, 'ką n>š turiu — at- 
kirto jis — yra tikri, o ne- 

padirbti (suprask ne falšyvi) 
pinigai". J. 2... 

VIA. 
S c r a n t o n, Pa. — Gerb. 

Redakcija: Laikraštyj tankiai ma- 
liau telegramose vartoja žodį 
"via", kaip, pavyzdžiui, rašote 
taip: "Bėrimas, vai London" -- 

Ką tai reiškia? Skaitytojas- 
A t a k y m a s. — "Yi'a" reiš- 

kia "per" kelią. Vadinasi, telegra- 
imas yra išleistas iš Berlino, bet atė- 
Ijo j šią šalį ne tiesiog, o buvq 
'pasiųstas į Londoną, o iš Lon- 
I dono atėjo Amerikon. 

TEISINGAS ANRAŠAS. 

Rocheste'r, X. Y. — Gerb. 
Redakcija: Mačia>a 'L'ietuvos" 
numeryje 7-me, kad Lietuvių- 
Švedų komiteto adresas yra pa- 
duotas toks.: Jonas Aukštuolis, 
Malmsrkollnadsgaten, 11. Stock- 
holm, Sueden", o "Amerikos Lie- 
tuvio" 7-me numeryj to paties 
•komiteto adtesas yra paduotas 
šitaip; Svensk-Litauiska Hjalp- 
kommitten, Birger Jarlsgaten, 22, 
Stockholm, Sverige". 

Meldžiu paaiškinti, kuris iš jų 
yra tikras ir jeigu galima, tai 
meldžiu išversti antrašą anglų 
kalbon, nes 'vietinis pačtas to 

reikalauja. Jau vienam liebuvrui 
sugrįžo laiškas, nes sykiu su 

švedišku antrašu nebuvo paduo- 
tas angliškas antrašas. 

J. K. Chapas. 
A t s a k y m a s. — "Lietuvoj" 

paduotas antrašas yra teisingas 
— tai naujasis Lietuvių-Švedų 
komiteto antrašas. "Am. Lietu- 
vio" .nurodytas antrašas buvo se- 
niaus, pakol komiteto ofisas ne- 

persikėlė po numeriu n-tu ant 

Malmskollnadsgaten gatvės. "Lie- 
tuvoje'' paduotas vardas 'komiteto 
vedėjo, o "Am. Lietuvyj'' — tie- 
siog va~das komiteto. Svensk- 
Litauiska Hjelpkommitten" reiš- 
kia "Švediškai-Lietuviškai Pagel- 

j Įjos Komitetas1'; "Sverige" — tai 
j švediškas vardas Švedijos. 

Ša'le švediško antrašo visados 
gerai yra įdėti ir anglišką. Laiš- 
ko kopertą reikia padalinti linija 
pusiau ir iš kairės pusės įdėti 
tokj antrašą: 

Jonas Aukštuolis 
Malmskollnadsagten, i r 

Stockholm, Sverige 
O iš dešinės pusės padėti tokį 

antrašą 'anglų kalboje: 
Mr. Jonas Aukštuolis 

n MalmskollnadsEaten st. 

Stockholm, S\vedon. 

Adresuojant tiesiog ant ko.iiite- 
to vardo, švedų kalboj antrašas 
bus tokis: 

Svenska-Litauisika Hjelpkomi- 
tten .Malmskollnadsgatten, ir 

Stockholm, Sverige. 
O anglų kalboj bus taip: 
Svvedish-Lithuanian .. Relief 

Committee, 11 MalmskoMnadsga- 
ten st. Stockholm, Svveden. 
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Lietuvių Vyriausioji Taryba Rusijoj. 
Suirus senajai Tautos Tarybai 

Lietuvių Karininkų Sąjunga, di- 
džiausia lietuvių orgnizacija jun- 
gianti apie save 2? tnkst. Įvairių 
p.'-rtijų lietuvių pasiėmė ant savęs 
iniciatyvą organizavimo Vyriausio 
Lietuvių Tautos Komiteto, kuris 
galėtų atstovauti Rusijos Lietu- 
viam taip svarbiu mūsų gyveni- 
mo momentu. Tuo tikslu ji kreipėsi 
i lieV.vvių visuomenės didžios ita- 
k •; vyrus J. Jablo.iskj, K. Grinių 
ii l'r. Mašiotą kviesdama juos 
sudaryti to Vyriausiojo Komiteto 
branduolį ir įgaliodama juos kvie- 
sti Vyriausiąjį Komitetą statant ir 
;irus lietuvių visuomenės ir politi- 

kos darbininkus "nesivaržant ptin- 
cipu pariijų atstovavimo, priunan- 
oiis vien pantams išdirbtos dekla- 
racijos". 
Karininkų Sąjungos įgaliotieji 

(irinius, P. Mašiotas ir J. Jab- 
lonskis kvietė 1917 m. lapkričio 
15 d. visų lietuvių visuomenė.* 
•>artijų konferenciją, kad išdirbtų 
kuriamos Tarybos deklaraciją ir 

pasitartų su jornis del Tanvbos są- 
stato. 

Konferencijom atsiuntė savo 

atstovus šio.; partijos: socialistų- 
liaudinlnkų demokratu partija, de- 
w .kratinė tautos laisvės santara, 

tautos pažangos, krikščioniu demo- 
kratu partijas ir kataliku sąjun- 
ga. Toji konferencija pavadinta 
"trijų ir partijų šuva/' vimas" 
vienu halsu pripažino "tranai rei- 

kaKngu sudaryti Vyriausią Lietu- 

vių Organą, kuris vadovautų 'Ru- 

sijos lietuvių pol'ti'kos gyvenimui 
i<- išdirbo dekJeraciją vionu balsu 

pripažintą visų suvažiavusiųjų. 
Toji dekleracija, pasiremiant aiš- 
k r.i reiškiama Lietuvoj ir kitur 

gyvenančių lietuvių vali'a taip trž- 
brėžia savo tikslą: 

•'Lietuvir.ns žengiant prie Xe- 
pr "dau Mios Demokratinės Lie- 
tuvos Republikos Vyriausio Lie- 
tuvos Organo darbų tikslas yra 
nepriklausomos Lietuvių Valsty- 
be.-. atnaujinimas." Lietuvių Or- 

ganas dekoracijos žodžiais "turi 
budriai sergėti nepriklausomos 
Lietuvos idėją ir ginti ją nuo kai- 

m> nių valstybių bei tautų kėsi- 
r.iir ••■.i." 

Dekleracij'a stato reikalavimą 
suvienyti visas Lietuvos dalis ir 

išėjimą j jūres Dekleracijoj ipažy- 
mima, kad valdymo formą ir san- 

tykius su kaimynėmis bei kito- 
mis paasulio valstybėmis gali nu- 

statyti tik Lietuvos Steigiamasat 
susirinkimas Vilniuje išrinktas vi- 

suotinuoju (be 1 vities, tautos ir 
tv.:vh )s skirtumo) lygiu,- tiesiu ir 

slaptu balsavimu, prtv'orcionali'i 
s«stema esant šalyje "piliečių lais- 
vių garantijoms. 

"Vyriausias Lietuvių Organai 
turi pi*anešti paanuliui, jog lietu- 
viai sekdami savo prosenių tradi- 

cijas ir teisvoės I>ei demokratiz- 
mo principais vedami garantuoja 
1 us'rnos Lietuvos valstybės tautų 
mažumoms tmk'amas jų kulturos 

reikalams sąlygas" (dek. žodžiai). 
Dekleracija pabrėžė, jog Lietu- 

vos valstybės atnaujinimo samcc' 

ja tepriklauso tarptautiniam tai- 
kos kongresui ir jog lietuvių tau- 

tai jau šitame taikos kongrese 
turi buti grąžinta jos senoji tei- 
sė dalyvauti savo atstovais tautų 
spremlimiuose. 

Paliečiant antrąją dalį Lietuvių 
Konferencijos Vilniuje, kurioj 
'•.atbama apie galimumus -Lietuvon 
dckleracija pažymi, kad bu^moji 
I .ictiuvos- valstybė sueis j tam tik- 
rus Lietuvos Seimų i įstatytus 
santykius ne tik su Vok ^tija, bet 
su visomis pasaulio vaL lybėmis. 

Tasai "trijų ir partijų suva- 

žiavimas," kaip matome, daug 
aiškiau užbrėžė savo darbų tik- 
slus negu tai buvD daroma lig 
sol. Dirbant tam tikromis ap- 
linkybėmis buvusioji Tautas Ta- 

r\ba nei Vilniaus Konferencija to 

padaryti negalėjo. 
Aiškiai nurodydami, kad žen- 

giame prie Nepriklausomos De- 
mokratinės Lietuvos Respublikos, 
kad reikalaujame Suvienytos Lie 
tr.vos ir išėjimo j jatres, kad lig 
b ik u -negalime daryti Lietuvos 
vardu nei vienai valst>oei jokių 
pasižadėjimų dėl busimųjų nepri- 
klausomos Lietuvos santykių. Su 
kaimynėmis bei kitc<nis valstybė- 
mis galėsime išblaškyti daugelį 
rc-eusi-pratimų ir įtarimų, kurie 
susikoncentravo apie lietuvių klau- 
simą svetimtaučių aflcyse dėl bro- 

Ii-ko kai-kurių lietuvių tautos kai- 
mynij pasidarbavimo. 

Nemažiau svarbos ddderacijos 
tos aiškumas turės ir .pačiai lie- 

tuvių visuomenei Rusijoj, nu- 

kreipdamas jos darbus į tam tik- 
rą aiškiai pažymėtą vagą. Suva- 
žiavinfas priėmęs «nenu balsu pa- 
remtą augščiau išdėstytais princi- 
pais dekleraciją išreiškė pritari- 
mą Lietuvių Karininkų Sąjungos 
CVntro Komitetui, 'kuris suteikė 
tiims—K. Griniui, J. Jablonskiui 
ir Pr. Mašiotui iniciatyvą -Vyriau- 
sio Lietuvių Organo sudarymo 
nutarė, kad jie trjs in*ina i Lie- 
tuvių Vyriausią Tarybą Rusijoj 
eo iipso l>e rirtkim^i. Bc- ų tri- 
jų suvažiavimas išrinJ'o vIcmi bal- 
su dar dvylika lieuiv.ų visuome- 

nės darbininkų ne nuo partijų, 
bf.t iš partijų ir nepartyvių tarj.0, 
kurie 'kartu su K. Grinium, J. 
Jablonskiu ir P. MašicAu ir su- 

daro Vyriaus-', Lietuvių Organą, 
pavadini*: 

Lietuvių Vyriausia Taryba 
Rusijoj. 

Suvažiavimas nutarė pavesti 
Lietuviu Vyriausiajai Tarybai Ru- 
sijoj kreipties j nedalyvavusias 
suvažiavime partijas pranešti joms 
Tanybos darbų platformą ir pa- 

klausti jų gal ras jos galimu pri- 
sidėti prie bendrojo ctarbo. 

Taigi Rusijoj lietuviai vėl turi 
savo vadovaujamą organą. Tary- 
1*"» sąstatas, kurioje esama tokių 
užistarnavusių lietuvių visuomenė- 
■darbininkų k'aip K. Grinius, P. 
Mašiotas ir J. Jablonskis duoda 
mumis vilties, "kad išvengs '.au- 
gelio tų klaidų, kurios buvo da- 
romos senosios T r įtos Tarybos. 

, Darbas laukia milžiniškas. Per- 
daug praleista laiko savitarpiems 
ginčams ir nesutikimams. 

Trijų ir partijų atstovų suva- 

žiavimas Voroneže lapkričio 16 
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PROTOKOLAS. 
I. Suvažiavimo sąstatas. 

Suvažiavime dalyvavo: 1) i A 

Trijų—Jonas Jablonskis ir Pranas 
Mašiotas; 2) partijų atstovai: 

Lietuvos Socialistų Liaudininkų 
f)cmok ra 11)—'Mykolas Sleževičių c. 

Albinais Rimka; 
Demokratinės Tautos Laisvės 

Santaros—d-ras Juozas Bagdonas. 
Stasys Šilingas, Vytautas Petru- 
lis ir pavaduotojas—Rapolas Ski- 
pitis; 

Tautos Pažangos -— Martynas 
Tčas, Juozais Vokietaitis, kum. Ju- 
lijonas Jasenskis; 

Lietuvių Krikščionių Demokra- 
tų—ku>n. Mykolas Krupavičius, 
Vytautas Endziulaitis; 

Lietuvių Kafalikų Tautos Są- 
j'.mgos—kun. Pranas Penlkausikas; 
3) organizacijų atstojai: 

Lietuvių Karininkų Sąjungos 
Centro Komiteto—Jurgis Eliso 
nas. 

II. Suvažiavimo tvarka. 
Liaudies Sąjungos—Pakalki. 
Pr. Mašiotas Trijų vardu ati- 

daro posėdį ir praneša, kad nors 

d-ras Kazys Grinius nėra atva- 

žiavęs, bet jam būnant Voroneže 
•spalių mėnesj, buvo smulkiai kal- 
bami suvažiavimo būdas bei svar- 

stomi dalykai ir juodu, Pr. Ma- 
šiotas ir J. Jaiblonskis—yra Įga- 
lioti verkti ir neatvažiavusio K. 
(Griniaus vardu 

Pirmininkas renkamas vienu 
balau Pr. Mašiot'as. Sekretoriais 
renkami: St. Šilingas, J. Vokie- 
taitis ir V. Petrulis. 

Pr. Mašiotas praneša, kad kiek- 
viena partija turės vieną spren- 
džiamąjį b'alsą, taip ipat ir jie du 
—r. Mašiotas ir J. Jablonskis— 
oiganizaci-jų gi atstovai dalyvauji 
patariamuoju Halsu. 

Pr. Mašiotas praneša, ikad Tri- 
jų buvo kviečiama į suvažiavimą 
Liaudies Sąjunga tuo supratimu, 
Jog jinai esanti tariamoji katalikų 
/partija. Paaiškėjus, jog Liaudies 

i Sąjunga yra ku^turos organizaci- 
ja, Trijų buvo kreiptasi į Lietu- 
sių Kataliku Tautos Sąjungos, 
kaįpo partijos, vietos Voronežo— 
skyrių ir buvo prašyta deleguoti 
i suvažiavimą partijos atstovų ta 

sąlyga, kad jisai su savo partija 
susižinotų ir atsakomybę prieš 
partiją dėl atstovavimo suvažiavi- 
me ant savęs pasiimtų. 

J. Elisonas Lietuvių Karininkų 

Sąjungos vardu praneša, ika<l kick- 
,viena partija turi įtei>kti Trims 
savo programą ir Centiro Komi- 
teto mariu sąrašą. 

1 Kun. M. Krupavičius klausia 
ar Įteikimas Trims dalyvaujančių 
Istivaiiavinie partijų programų ir 
Centro Komiteto narių sąrašų yra 
|reikalaujamas oficijalinai ar pri- 
vartinai. 

I. Klisonas atsako—taip ofici- 
I. y jshai. 

J pakjausimą ar atsakė Lietu- 
vos Socialistų Liaudininkų Parti- 
ja, Lietuvos Sočiai-Demokratų 
Partija ir "Rusijos Sočiai-Demo- 
•ratų Darbininkų Partijos Lietu- 
ių Rajonas, Pr. Mašiotas prant- 

?j, kad oficij.- linių atsakymų ras- 
ti nėra. 

Pranas Mašiotas siūlo tokią die- 
notvarkę: i) Ar partijų atstovai 
anda vyriausią lietuvių tautom 

e'kalams organą Rusijoje Imtinu? 
2) To organo (kompetencija ir 

■pareigos. 3) Organo sudėtis i.' 
I -ieta. 4) Organo vardas. 5) Or- 
I ano oficijalinai toiuletinai ir 6") 
Narių rintkimas. 

M. Šleževičius, pritardamas pa- 
iektai dienotvarkei, siūlo dar vi- 

su pirmiausia išklausyti praneš:- 
rr.ų: a) apie Antrąją Stockholmo 
Konferenciją ir b) apie politinj 
lietuvių darbą Didžiojoj Lietuvoj, 
užsieniuose ir Rusijoj, o paskui 
uoj apsvarstyti ir nustatyti ben- 

drą politinę platformą. 
Pasiūlymai Pr. Mašioto ir M. 

Sleževičiaus vienu balsu priimti. 
III Pranešimai. 

St. Šilingas .praneša apie An- 
ląją Stockholmo Konferenciją, 

cjiie politini lietuvių darbą Di- 
džiojoj Lietuvoj ir užsieniuose, 
taip pat apie Lietuvos dalykų sto- 
vj užsieniuose. 

J. Elisonas praneša: a) kaip 
kitos tautos žiuri j Lietuvos da- 
lykus; b) Lietuvių Karininkų Są- 
|jungos pažiūra j Lietuvos ateit: 
j—nepriklausomybės reikalavimas 
įir c) rezoliucijos lietuvių karinin- 
kų komitetų. 

IV. Vyriausio organ0 reikalin- 
gumas, jojo platforma ir 

kompetencija. 
Svarstoma ši'tie trįs įklausimai 

jdtauge, sudaroma tam tikra Kc- 

jiti'sija, kairiai pavedama paruošti 
: šitiems klausimams rezoliucija. Į 
Komisiją ineina partijų atstovi"; 

o vieną nuo kiekvienas: Lietu- 
vių Sočiai i tsų Liaudininkų De- 
mokratų—M. Sleževičius; Demo- 
kratinės Tautos Laisvės Santaros 
—St. Šilingas; Tautos Pažangos 
— kun. J. Jasenskis; Lietuvių 
Krikščionių Demokratų—Y. F.n- 
dziulaitis ir Lietuvių Katal'kn 
Tautos .■•■ąjt ngos—kun. P. Pe.i 
kauskas. 

Kotnisija siūlo ir suvažiavimas 
vienu balsu priima šiais klausi- 
mais šitokią rezoliuciją: 

i 

"Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže apsvarstė da- 
bartinį politikos momentą ir pn- I ažino būtinai reikalingu sudaryti I vyriausią Lietuvių Organą, kuris 
vadovautų Rusijos lietuvių poli- 
tikos gyvenimui." 
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"Atsižvelgdamas: a) j pirm ą- 
ij ą Lietuvių Konferencijos Vilniu- 
ij'e (rugsėjo m. 18—22 d. 1917 m.) 
'rezoliucijos dalj, kurią sudarydami 
Didžiosios Lietuvos lietuviai rėmė- 
si Lietuvos reiikalais ir visuotiniu 

į lietuvių siekimu: b) j visą Rusi- 
pos Lietuvių Tautos Tarybos nu- 

tarimų posmą ir j Rusijos Lietu- 
'ių Seimo re7oliucijas; c) j Ame- 
rikos lietuvių — darbus ir jų Sei- 
mų nutarimus del Lietuvos lais- 
vės; č) j Rusijos Tautų Kongre- 
so Kieve nutarimą Lietuvos reika- 
lu ir j Antrosios Stokholmo Kon- 

ferencijos rezoliucijas. Trijų ir 

partijų atstovų suvažiavimas Ve- 
oneže tari'a, 'kad Viriausias Lietu- 

vių Organas turi dirbti šitokiais 
pamatais. 

Lietuviams žengiant prie N'epri 
klausomos Demokratinės Lietuvon 
Respublikos, Vyriausio Lietuvių 
Organo darbų tikslas yra nepri- 
klausomos Lietuvių Valstybės at- 

naujinimas. Tuo tikslu Vyriau- 
sias Lietuvių, Organas, remdama- 
si istor'nėmis Lietuvos teisėmis, 
•tuo, kad LietuVa yra atskiras eko- 
nominis vienatas, nepaliaunama 
liciJvių kova del savo nepriklau- 
somybės, demokratiniu pasaulio 
ivystimiusi, p'agaliau Amerikos, Ru- 
sios, Prancūzijos, Anglijos ir 

Šventojo sosto padėta taikos pa- 

nMir w 
^ 

r- *- "13 9 '*"* #" "Su Dievo" 'pagelba Kaizeris sėja nesutikimus Rusijoj, kur 
gal kada sugrįš j jo paties Vaterlandą. 

rr.atan idėja — išsivadavimas pa- 
vergtųjų tautu jųjų politinio ap- 
sisprendimo keliu —turi reikalau- 
ti iš pasaulio valstybių pripažinti 
lietuviams teisę sudaryti suverene 

Lietuvos Valstybę. Vikriausias 
Lietuvių Organas turi bendrai ser- 

gėti nepriklausomos Lietuvos iclė- 
ją ir ginti ją nuo kaimynių Val- 
stybių bei tautų •kėsinimosi. Vy- 
riausias Lietuvių Organas turi aiš- 
kiai žymėti pasauliui, ik'ad lietu- 
viai, atsižadėdami istorinių Didžio- 
sios Lietuvos Kunigaikštystės sri- 
čių, rūpinasi sudaryti Lietuvos 
Valstybę etnografinėse — lietu- 

vių tautos iš seno gyvenamų že- 

mių — riliose su neišvengtinomis 
[ekonominiam gyvenimui korekty- 
vomis. Tuo tikslu Vyriausias Lie- 
tuvių Organas turi reikalauti, kad 

(visos išskaidytos Lietuvos dalys 
j (Didžioji Lietuva — Vilniaus, 
jKauno, Suvalkų gubernijos, dalys 
.Gardino ir Kuršo gubernijų — 

Mažoji Lietuva) butų sujungtos 
(vienon Lietuvos Valstybėn ir tuo 
biKlu Lietuvai butų suteiktas iš- 

ėjimas Į Baltijos jure. kuriuo išėji- 
•mu ji galėtų laisvai naudotis eko- 
nominiais .krašto reikalams. Vy- 
riausias Lietuvių Organas turi aiš- 
kiai žymėti pasauliui, jog lietuviai 
laiko naturale, neatimama savo 

teise nusistatyti busimosios Lietu- 
vos Valstybės valdymo formą ir 
vidaus tvanką, taip pat i-r santy- 
kius su kaimynėmis bei kitomis 
tasaulio valstybėmis Steigiamame 

1 ietuvos Seime Vilniuje, išrinkta- 
jme visuotiniu (be lyties, tautos 

r tikybos skirtumo), dygiu, tiesiu 
r slaptu balsavimu, proporvriona 

lia sistema, esant šalyje .piliečio 
Lisvių garantijoms. Vyri'ausias 
Lietuvių Organas turi pranešti pa- 
sauliui, jog lietuviai, sekdami sa- 

!\o proseniu tradicijas ir teisybės 
T ei demokratizmo principais veda- 
mi garantuoja busimosios Lietu- 
vos Valstybės tautu mažumos tin- 
kamas jų kultūros reikalams sąly- 
gas. Vyriausias Lietuvių Orga- 
nas turi pažymėti pasauliui, jog 
Lietuvos Valstybės nepriklauso- 
mybės atnaujinimo sankcija tepri- 

Įiki'ąttso taikos 'kongresui ir jog lie- 
tuvių tautai jau šiame taikos 'kon- 
grese turi ibuti gražinta jos senoji 

[-teisė dalyvauti savo atstovais tau- i 
tų sprendimuose". 

! 3 
"Atsižvelgdamas j antra j a 

Lietuvių Konferencijos Vilniuje i 

(rugsėjo 18—22 d. 1917 m.) re-1 

z->liucijos dalį, Trijų ir par-1 
t>jų atstovų suvažiavimas Vorone-I 
že, marno, 'kad busimoji suverene 1 

Lietuvos Valstybės sueis į tam 

tikrus Lietuvos Seimų nustatyti-' 
Įnus santykius, ne tik su Vokie-1 
tija, bet su visomis pasaulio vai-' 
stybėmis, ir todėl paveda Vyriau-1 
siam Lietuvių Organui ruošti lie- 

tuvių tautai dirvą susipažinti ir 
usiartinti su pasaulio valstybėmis 

bei tautomis." 
* * * 

|V. Vyriausio Lietuvių Orgono ar- 

timieji darbai ir direktyvos dar- 
bams. 

Šitiems klausimams rezoliucijai 
paruošti buvo sudaryta Komisija, 
i kurią buvo išrinkti: A. Rimka, 
P. Skipitis ir kun. M. Krupavi- 
čius. 

Komisija siūlo ir suvažiavimas 
ienu balsu priima šitokią rezo- 

liuciją: 
'Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže pavesdamas 
Vyriausiam Lietuvių Organui rū- 

pintis Lietuvių tautos politiniais 
reikalais ir suverenės Lietuvos1 

IRpSk- 
Yalstęibes sudarymu, vadovaujan- 
tis principais rezoliucijoj del po- 
etinės platformos išreikštais, laik > 

reikalingu užbrėžti šiuo artimiau- 
sius ir neatidėtinus darbus: 

-a) kad butų prideramai aprū- 
pinta lietuviu tautos reikalu at- 

stovystė Rusijoj ir užsieniuose "da- 
bar ir taikos kongreso metu; 

b) 'ad butų registruojama lie- 
tuvių kulturos pajiegos ir ren- 

kama žinios apie evakuotas Lietu- 
vos įstaigas l>ei rengiama dirva ir 
keliai joms Lietuvon grąžinti, taip 
gi grįžti namo lietuviams tremti- 
ni arrvs; 

1 c) kad 'butų rengi'ama ir svars- 
toma Lietuvos valdymo ir jos sa- 

vivaldybių j staigų įstatymų pro- 
jektai ; 

č) 'kad butų atliekama visi ikiti 
darbai ir reikalai, kurių dar nega- 
lima numatyti, 'bet kurie gali pa- 
sidaryti naudingi Lietuvos nepri- 
klausomai Valstybei kurti, ar rei- 
kalingi lietuvių tautos teisėms gin- 
ti. 

Visiems šitiems darbams gyve- 
uiman kūnyti ir (tvarkymo apara- 
tui (palaikyti Vyriausias Lietutvių 
Organas yra įgaliojanVas priimi- 
nėti afl.ukas, organizuoti jų rinkimą 
taipgi uždėti nuolatinius mokes- 
čius." 

-Suvažiavimas ima s\'arstvti to- 
limesnes direktiyivas Vyriausiam 
Lietuvių Organui ir -vienu balsu 
priima rezoliucijas: 
iV* ; * f:#.i 
i. Del ekspertų kvietimo ir Ko- 

misijų darymo. 
M. lčo ir M. Sleževičiaus pasiū- 

lymas, 
"Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže įgalioja Vy- 
riausią Lietuvių Organų, reikalui 
esant: a) kviesti ekspertus; b) 
daryti t'am tikras komisijas ir 
kviesti j jas Vyriausio Lietuvių 
Organo." 

2. Del iVetos Tarybų. 
M. Sleževičiaus, V. Endziulaičio 

ir St. Siingo pasiūlymas. 
"T r i j u ir partijų atstovų su- 

važiavim'as Voroneže kviečia visas 
jau esančias Vietos Tarybas atsi- 
stoti ant suvažiavimo nustatyto* 
platformos pamato, plėsti toliau 
savo darbus ir nustatyti kontrak- 
te su Vyriausiu Lietuvių Organu, 
kur gi Vietos Tarybų dar nėra, 
su važiavimas (kviečia tuoj tokias 
sudaryti ir jeiti Į kontaktą su Vy- 
riausiu Lietuviu Organu." 
#1 rf * * 

1 
3. Del laikinos prasmės sudaromo 

Vyriausio Lietuvių Organo. 
•M. Sleževičiaus, M. lčo ir St. 

Šilingo .pasiuliym'as. 
'' Trijų ir ipantijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže, sudaryda- 
mas Vyriausia Lietuvių Organą, 
laiiko j j 'laikinuoju ir paveda jam 
artinimiausiu laiku sušaukti suva- 

žiavimą atstovų tų Vietos Tarybų, 
kurios bus atsistojusios ant suva- 

žiavimo nustatytos .platformos." 

4. Dėl Vyriausio Lietuvių Organo 
Iždo. 

•Pr. Mašioto pasiūlymas. 
"T r i j ų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže, manydamas, 
kad Vyriausio Lietuvių Organo iž- 
das gali susidaryti iš tų Fondų, į kurie jau tautos reikalams ren- 

kurri, taip Rusijoj, taip Amerikoj 
ir kitur, iš aukų ir iš taisiklingai 
organizuotų ančdėlių (mėnesiniai | 
mokesčiai — mezliava) ; ir maty- 
damas neatidėtiną didelių lėšų rei- 
kalą Lietuves politikos ir kultu- 
ros darbui tinkamai išplėsti, kvie- 

•f »' « •*'V'v-.| čia visais esančius Fondus, jau su-Į 
rinktus pinigus, pavesti Vyriau- 
siam Lietuvių Drganui, o atskirus 
žmones ir įstaigas įkviečia aukų 
nešykštėti. Į 

Trijų ir partijų atstovų suva- 

žiavimas Voroneže, pavesdamas 
Vyriausiam LieHl.vių Organui rin- 
kimą ančdelių, nustato jųjų orga- 
nizavimui šitokius pamatus: — vi- 
si lietuviai prisideda prie bendra | 
tautos darbo atiduodami tauto* 

reikalams lapkričio mėnesį v i s ą 
•vienos dienos uždarbį ir pelną, o, 
pradedant gruodžio mėnesiu, p o 

pusę dienc>s uždarbio ir pelno 
kas mėnuo." 

fW* 9|HWi pniffi# a »• i* 
5. Dėl Vyriausio Lietuvių Organo 

biuletenių. 
Pr. Mašioto ir St. Šilingo pasiū- 
lymas. 

"Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže, paveda Vy-Į 
iausiam Lietuvių Organ ii leisti 

oficialius biuletenius, kurie turi 
uti siuntinėjami visoms lietuviu 
staigoms ir organizacijoms dykai, 

o kitiems už tam tikrus prenume 
atos pinigus." 
VI. Vyriausio Lietuvių Organo 

pavadinimas ir vieta. 
i 

Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže nutarė suda- 
romam Vyriausiam Lietuvių Or- 
ganui vadintis šitaip: 

Lietuvių Vyriausioji Taryba 
Rusijoj, o rusų vertime šitaip: 

Litovskyj Nacionalnyj Soviet 
v Rossii". 
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"Trijų ir partijų atstovų su- 

I /ažiavimas Voroneže nutarė lai- 
kyti juridine Lietuvių Vyriausio.? 
|Tarybos Rusijoj vieta — Vorone- 
žą, gi iPetrapilyj sudaryti iš Lietu- 

sių Vyriausios Tarybos Rusijoj 
i Prezidiumo narių tam tikrą t'iliią 
pildomomis funkcijomis." 

VII. Lietuvių Vyriausios Tarybos 
Rusijoj rinkimai. 

Prieš rinkimus suvažiavimas 

(vienu balsu priima šitokias rezo- 

liucijas. 
j i Del Trijų dalyvavimo Lietuvių 
įVyrausiojoj Taryboj Rusijoj. J 
Elisono ir St. Šilingo pasiūlymas. 

| "T r i j ų ir1 partijų atstovų su- 

įvažiavimas Voroneže pritaria Lie- 
tuvių Karininkų Sąjungos Centro 
Koimtetui, kuris suteikė Trims 
— K. Griniui, J. Jablonskiui i.* 

j Pr. Mašiotui—iniciatyvą Vyriau- 
sio Lietuvių Organo surfarymo ir 
nutaria, kad Jei t r v s jeina j 
Lietuvių Vyriausią Tarybą Rusi- 
joje, o ipač be rinkimų." 

2 Del pakvietimo partijų .šiame 
usirinkime nedalyvavusių. M. SI e 

ževičiaus ir St. Šilingo pasiūly- 
mas. 

i. "Trijų r partijų atstovų 
suvažiavimas Voroneže paveda 
Lietuvių Vyriausiai Tarybai Rusi- 
joj kreiptis j nedalyvavusias suva- 

žiavime partijas, pranešti joms su- 

važiavimo i -nustatytąją Lietuvių 
Vyriausios Tarybos Rusijoj dar- 
bams platformą ir paklausti ar 

neras jos galimu prisidėti prie 
bendro darbo. Anoms partijoms 
tinkant, Lietuvių Vyriausioji Ta- 
ryba Rusijoj jgaliojama papildyti 
savo sąstatą ir tuo tikslu, susitarus 
Si1, anomis partijomis išrinkti Į 
Lietuvių Vyriausiąją Tarybą Ru- 
sijoj tiek žmonių, kiek jinai ras 

reikalinga.*' 
KanBHeimrifS: 8 

■8 v. 
VII. Bendri nutarimai. 

M. Sleževičiau*, pasiūlymas. 
2. Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas Voroneže įgalioja Lie- 
tuvių Vyriausiąją Tarybą Rusi- 
joj sušaukti .kitą Trijų ir parti- 
jų atstovų suvažiavimą sąryšyje 
su prisidėjimu įprie bendro darbo 
nedalyvavusių šiame suvažiavime 
partijų arba del kitų svarbių prie- 
žasčių." 

Einant prie pačių rinkimų Pr. 
Mašiotas praneša, kad rinkiniai1 
bus atli'kti sutarimo keliu ne nuo 

partijų, bet iš partijų ir neparty- 
vių tarpo, turint ometiyj renka- 
majai Lietuvių Vyriausiajai Ta- 
rybai Rusijoj pavedamąjį darbą ir 

kandidatų tinkamumą tiems dar- 
bams atlikti. 

Nutarta pririnkti prie Trijų 
— Lietuvių Vyriausios Tarybos 
Rusijoj branduolio — dar dvyliku 
žmonių. 

Vienu balsu išrinkama: 
Voroneže. 

i. Prisiekusis advokatas Mar- 
tynas Ičas, 2. Kunigas Julijonas 
Jasenskis 3. Agranomas Jonas 

Knsčiutfas, 4. Kunigas Pranas 
Penkauskas, 5. Baigęs Komerci- 
joe Institutą Vytautas Petrulis. 
Petrapily. 

6. Juristas Liudas Noreika, 7 
Prisiekusis advokatas M. Sleže- 
vičius, 8. Juristas Sfasvs Šilingas 
9. Kunigas jtiozas Vailokaitis. 
Maskvoje. 
12. Juristas Rapolas Skipitis. 

10 Daktaras Juozas B'agdonas, 
ir. Kunigas Ernilijon'as Paukšta. 

Kandidatais šitiems dvylikai na- 
riu Lietuvių Vyriausios Tarybos 
Rusįjoį vienu balsai išreikam'a: 

pirmuoju — daktaras Jurgis 
Alekna, antruoju — daktaras 
Eliziejus Draugelis, trečiuoju — 

mokytojas Zigmas Ženfaitis, 'ket- 
virtuoju — mokytojas Juozas Vo- 
kietaitis. 

I 

"Trijų ir partijų atstovų su- 
važiavimas Voroneže skiria pirmą 
Lietuvių Vyriausiosios Tarybos 
Rusijoj posėdį gruodžio m. 1 d. 
I. m. 

M. lčo ir St. Šilingo pasiūlymas. 
"Atsižvelgdamas j pavojingu 

Rusijos stovį, jei ligi i d. gruo- 
džio m. š. M., del vis major nega- 
lima butų susižinoti, o tuo tarpu 
gręstų pavojus Lietuvos nepri- 
klausomybei ir iškiltų būtinas rei- 

alavimas reaguoti j svarbius poli- 
tikos atsitikimus; Trijų ir par- 
tijų atstovų suvažiavimas Vorone- 

e įgalioja išrinktuosius Lietuvių 
Vyriausiosios Tarybos Rusijoj na- 

ius Petrapilyj arba Voroneže, tuo 
nctu ten esančius (taryti bendru 
sutarimu ir vadovaujantis suva- 
žiavimo nustatyta platforma tam 

t'krus žingsnius vardu T r i j ų ir 

.;.rtijų atstovų suvažiavimo Voro- 
neže." 

Baigdamas susirinkimą Pr. Ma- 
"ŠK,4as pasveikino susirinkusius klo- 
tir.gai atlikusius (farbą ir išreiškė 
ačiu Lietuvių Karininkų Centro 
Komitetui už iniciatyvą. 

M. Ičas dėkojo visų susirinku- 
sių vardu Trims už jų darbą 
išreikšdamas mintį, jog tiktai j u 

autoritetas galėjo suvienyti visus 
čia susirinkusius vienam bendram 
darbui. 

r* I» *• -r •<- Vt 
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Vaikų Darbas. 
Sausio 27-tą buvo Vaikų Darbo 

Diena. Apvaikščiojimas tos die- 
nos yra užtvirtintas arba uigirtas 
Suvienytų Valstijų Prezidento, 
Karės Sekretoriaus ir Laivyno 
Sekretoriaus. Ant tų trijų vyrų 
puola visa atsakomybė už karės 
laimėjimą ir jie tvirtai pritaria 
tam, ikad Nacijos (tautos) ir vai- 
kų gerovės dėlei reikia žiūrėti, 
kad neapsilenkus su Vaikų Dar- 
bo Tiesomis, ypatingai šiame lai- 
ke. Siame laike vaikams siūlomi 
uždarbiai ir augšta kaina visokio 
maisto ir aprėdalo tiesiog verčia 
tėvą ir motiną mąstyti apie tai, 
ar leisti Marytę ir Jonuką, ku- 
riems jau sukako 14 .metų am- 

žiaus, į mokyklą ar pagal tiesas 

siųsti juos į dirbtuvę. Kodėl 
tėvai privalo vaikus laikyti mo- 

kykloje? Priežastįs dėlei kurių 
atskiros valstijos ir Suvienytos 
Valstijos sako, kad vaikai pri- 
valo neiti į darbą yra: 

(1) rizrsikai darbas ant jų 
blogai atsiliepia. Daktarai pri- 
rodinėja, kad tarpe vaikų pra- 
dėjusiu dirbti inuo i4-<kos mėty 
ligos žymiai platinasi. 

(2) Jaavnų metų vaikai ir mer- 

gai ės, Įstodami j darbų, grei- 
čiaus .papuora į visokias nelaimes 
bei nesmagumus, negu tie, kurie 
pasilieka mokyklose. 

(3) Tokis darbas neapmokamas 
doleriais i'r centais. Vaikai že- 
miaus 16 metų amžiaus negali 
buti priimti 'prie amato darbo; 
tokie vaikai ir mergaitės, kurie 
pradeda dirbti nuo 14 metų, dir- 
ba vien papraščiausį darbą. Dirb- 
dami tokį darbą jie už dešimties 
metų daugiaus ineuždirbs, negu 
uždirba už trijų metų darbo, rei- 
škia, kad nieko negalį das'dirbti. 
O už dvidešimties metų jiejie pa- 
prastai mažiaus uždirba, negu 
iš sykio uždirbdavo. 

•Kiekvienas tėvas ir motina, at- 

keliavę iš Europos j Ameriką tTO- 

kšta, kad jųjų vaikai turėtų gy- 
venime geresnę progą, negu jie- 
jie 'patys turėjo. Tatai yra viena 

priežastis dėlei kiurios jiejie čion 
atvyko. Dėlei tos pat priežas- 
ties pasirodo, kad mažesnis 



iii oJimtis ateiviu tėvu nemoka 
skai'yti riei rašyti luž vaikus 
čion gimusių tėvu. Kadangi 
clau::o!iH ateivių-tėvų neturėjo 
pro .ros lankyti mokyklas, tad 
jiemrupi ir turėtu rūpėti, kati 
jųjų vaikai gauių prideranti 
muistą. Tame apsireiškia pa- 
> entimas iš tėvų pusės, mes 

i.'.skani s<.kakus keturiolika me- 

tų amžiaus pasišventimas turi 
buti didesnis, nes maistas, dra- 

bužiai ir apsiavimas da^tg bran- 
giau atsieina, tačiau* reikia ne- 

užmiršti, k',ul galų gale tasai 
pasišventimas apsimokės. 

Dabar, kada šioji šalis yra 
priversta aukauti savo jaunųjų 
vyrų gyvastį, mokslas vaikams 
yra dar lai jau reikalingas. Pa- 
gal išsitarimus augščiausių au- 

toritetų mokslas vaikams yra 
vienas iš patriotiškiausių musų 
priedermių. 

SANDAROS KRIVŪLĖS. 
Krivūlė No. i. 

ALTS. Valdybai. 
Busiančiame Lietuvių Seime, rj 

ir 14 dd. Kovo. it)i8m. \re\v 
\ork, N. Y. ALTS. kaipo entra- 
linė organizacija, turi teisę pasiųs- 
ti 3 atstovus nuo centro. Šiucmi 
jnešu .ALTS. valdybos narių nu- 
hatsa vintui, kad tuos tris atsto- 
vus i Lietuvių Seimą paskirtų 
ALTS. ('rez. S. F.. \ itaitis. 

R. Adžgauskas. 
Sus. Sekr. ALTS. 

Pasiremiant pereito Sandaros 
scrmo nutarimu, kuriuomi prita- 
riamo tokiam seimui, balsuoju už 
įnešimą. — S. I7!. Vit'aitis, prez. 
Vasario 18 <1. iqi 8 m. 

Patariu šiam jnešinuti, idant 
Sanrt. pirmininkas S. E. Vitaitis 

^paskirti] 3 atstovus j Liet. Visuo- 
tiną seimą busiantį N'e\v Yorke. 
— Vincas Ambrazevičius, ivice- 
pinn. Vasario k> d. 191B m. 

Pasiremiant Sandaros seimo nu- 

tarimu, balsuoju už j neši r ą. — 

J, N Ambraziejus, ...LTS. i/*l. 
Balsuoja už įnešimą idant A. 

L. T. S. prezidentas paskirtu 3 
atstovus Lietuvių Seiman. — J. 
Nagevičius. ALTS. l/A. rašt. Vas. 
21 d. 1918 m. 

Krivūlė No. 2 

ALTS. atstovai ALTS. Tary- 
boje p J. Ambzroziejus ir J. W. 
Lfltkauskas padavė skundą prieš 
ALTS. organą "Ateitį," kur vie- 
name iš straipsniu, \o. 5, išsireik- 
šta: "Tūli iš Sandaros jau išstum-1 
ti veikėjai su buriu savo pasekė- 
jų susirado tVaują Įstaigą Am. 
Liet. Tautinę Tarybą ir ją pri- 
pažino net augščiausia vidurinės 
sriovės organizacija (ikokia ištik- 
ro gali buti tik ALTS.) pradėjo 
pre.-nvcnti sriovės veikimą." 

Siiuomi už reiškiniu viršminėti 
ALTS. atstovai jaučiasi įžeistais 
už save ir už visą Tautinę Tary- 
bą ir reiikalauja, kad "Ateitis" 
tą atšauktų. 

Męs, ALIS. valdyba, randame 
mūsų atstovų pp. J. Ambrazie- 
jaus ir J. \V. Lutkausko skundą 
pamatuotu ir jų reikalavimą, kad 
"Ateitis" atšauktų įžeidžiantį už- 
reiškimą, teisėtu, torlel reikalauja- 
me, kad Ateitis" tą atšauktų. 

R. Adžgauskas. 
Sus. Sekr. ALTS. 

Balsuoju už atšaukimą, bet su 

ta pastaba, kad Sandaros atsto- 

vu skundas nebūt talpinamas 
spaudoje. Jis pasiliks tiktai kai- 

po dokumentas Sandaros archi- 

ve. — S. R. Vitaitis, prez. Vasa- 
jrio 18 d. i<)iK m. 

Paduotas skundas yra ant vie- 
!»os ir teisingas. Iš pašalių u/puo- 
jltmatm nėra tolerancijos, turi bu- 

Įti prašalinti ir nupeikti, "Atei- 
tis" privalo neteisybę atšaitkti. 
-- Vincas Ambrazevičius, ALTS. 
Vice-ipirm. \ asario i<) d. iqi8 m. 

Balsuoju už atšaukimą ir kad 
butu skundas patalpintas "Atei- 
tyje" žinia visų Sandariečių, ar 

pirmiaus ar paskiaus turės buti 
aišku musų draugijos ir priešai. 
— Juozas Ambraziejus, ALTS. 
i/din. Vasario 20 d. 1018 m. 

Atstovų nuo Am. Liet. Tauti- 
nės Sandaros, Am. Liet. Tautinė- 
je Tar.ib'cjc skundas yra pama- 
tuotas ir reiikailavimas neteisinga 
šmeižtą atšaimkti teisingas. F»al- 
suoju, idant greitu laiku butų at- 
šaukta, ir kad skundas butu pa- 
talpintas organe "Ateityje". — J. 
Sagevičius, Ižd. Rašt. Vas. 21 <1, 
iqi8 m. 

Taigi sulyg pirmos krivūlės nu- 

spręsta vienbalsiai suteikti ALTS. 
prez. S. R. Vitaičiui teisė pa- 
skirti 3 atstovus j Liet. Seimą 
atstovauti ALTS. 

S u lyg antros krivūlės organas 
'"Ateitis" privalo atšaukti įžei- 
Id/.i'anti išsireiškimą, kas nutarta 

j ALTS. vienbalsiai, bet inekarto- 
įan 11 Ateityje" pačio ALTS: at- 
stovi! skundo, ko reikalavo tik 
<iu valdybos nariai prieš tris. 

R. Adžgauskas. 
Sus. sekr. ALTS. 

APSAGA DIRBANČIOMS MO- 
TINOMS. 

Trečia taisyklė, kurią Suvieny- 
tu Valstijų Komitetas Besirūpi- 
nantis Moterims Industrijoje už- 

giria, yra sekanti: 
"Jokia moteris ne9ali huti pri- 

imta j jokį kares reikalingą dar- 
bą, bėgyje dviejų mėnesiu prieš 
gimdymą, nei bėgyje dviejų mė- 

nesių po gimdymui". 
Nuo karės prasidėjimo moters 

'bekariaujančių šalių yra traukia- 
mo- j tokius užsiėmimus apie 
kuriuos jos pirmiaus nieko 'ne- 

žinojo. Anglijoje apie 1,240,000 
SA !R M • 1 « ft • ». C J. & 1V 4 i» V f. 

daugiau molėtu dirba prie įvai- 
riausiu darini, negu pirui iaus 
dirbdavo. Prancūzijoje, vien 
ginklu dirbtuvėse dirba apie 
400,000 moterių, kur 'pirmiaus vos 

keletas tūkstančiu prie lokio dar- 
bo dirbo: Vokietijoje inoterių 
darbininkių s'kaičius, kaipo me- 

talo išdirbėjos, pasididino ant 300 
nuošimčiu. Suvienytose Valsti- 
jose apie 8.000,000 moterių už- 
sidirbdavo pragyvenimą ir nuo 

Įstojimo Į karę,tas skaitlius žy- 
miai padidėjo nevien paprastuose 
darbuose, bet k kitokiose darbo 
šakose, ines moters dabar dirba 
batikose, už bilietų pardavėjas, 
prie clevatonų, už šoferius, ant 

gatve-'karių už konduktorius, 
ant geležinkelio, ant traukiniu 
tiltu, mašinų ša'pose, plieno dirb- 
tit'vėse, parako ir ginklu dirbtu- 
vėse, prie ■padarymo orlaiviu, prie 
čeverykų šveitimų ir ant ūkių. 
Daugybė tų moterių yra vedu- 
sios. Nemažai iš jų esti moti- 
nomis, kurių vyrai ir vyresnieji 
su na i nuėjo j karę. 

Tos moters likosi dvigubai ap- 
sunkintos, nes dabai* prie naminio 
jiašto prisidėjo ir darbo bei dirb- 
tuvės naštas. Šioje šalyje kas 
metai išmiršta apie 15,000 mo- 

terių iš gimdymo priežasties, ir 
apte 300,000 kūdikių pirmame gy- 
venimo mete. 1913 metuose čia 
išmirė, iš priežasties gimdymo, 
daugiau moterių, negu nuo bent 
ligos, išskyrus džiovą. Kadangi 
didžiuma tų mirčių atsitinka tar- 

pe moterių darbininkių, tad per 
tam tikru būdą apsaugojimo, ypa- 
tingai nėštumo laike, galima tą i i 
uiirtinumą sumažinti. To tik- 
slo atsiekimui keturios valstjios, 
Connecticut, Massaciiuselts, Xe\v 
York ir Vermont jau įvedė tie- 
sas, sulyg kurių nėščios moters 

negalės dirbti per tam tikrą lai- 
ką prieš ir po gimdymui. Sulyg 
karės aplinkybėmis, -kiekvienos 
taiutos rttpestimi -privalo būti, kad 
apsaugojus busiančią gentkartę 
ir už tai kiekviena valstija priva- 
lo įvesti tiesą motinų apsaugoji- 
mui. 

Išleista per Komitetą, kuris 
rūpinasi Svetimžemių Moterimis 
Industrijoje. 

Išsigydyk 

reumatizmą, 
ir buk pilnai sveikas. 

Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą jiepanešamu? Nekentėk tu baisiu skausmų kitos dienos — jgyk bonką OPA, visam pasaulyj žinomos Ir gerai sutaisytos gyduoles. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams ir atgavo sveikatą, gvarantuojama kad panaikins skausma. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE 

Tai yra privatiška formula Dr. Akerboom, pagarsėju- sio Holandijos daktaro, kuris pusekmingai vartojo 
Europoje per metų metus; bet čionai tik pirmu kartu 
perstatoma lietuviams. 

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti tą stebuklingą Europiš- ką gyduolę. Kam kentėt kitą dieną, jeigu jum užtikrinti pagelba nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kilas gyduoles ir jos tau nieko 
nepagelbėjo-- nenuliusk. {dėk popierini dolerj ar Mouey Orderi sy- 
kiu su laišku šiandien reikalaurJamas pilno raižo bonkos OPA — 

persitikrink apie jos pasekmingumą ir beabejonės užmuš visą skaus- 
mą Reumatizmo ir priduos naują spėką gyvename. 

MAX DUWE & CO., Inc. 
2524 Webster Avenue Snit 107-L. New York City 

BRANCH OFISES. 
Max Duwo i Co. Inc. Max Duvvo & Co>, Ine 

12 Bartllet.i Street, 606 Postai Telegrapli Bulding, 
Orand Raplds, Mich. Chicago, 111. 

PAVASARIO 
IŠBĖRIMAMS 

draugauja skausmingas, doginan- 
tis ir niežtantis jausmas, kurs li- 
goniui suteikia daug nesmagumo. 
Kartais teks nesmagumas net 

nepakenčiamas. Paprastai jieš- 
koma greito pa'engvinimo. Eigkis 
taip, kaip kad pildydamas dakta- 
ro patarimo. Vartok garą inostj. 
Iš patyrimo męs žinome, kad 

(Severos Odinė Mostis) pilnai at- 
sakanti tiems nesmagumams, nes 
ji apmalšo karštį ir palengvina 
meiejimą niežų, okzemos arba 
šašų, "salt rheum", vasarinių iš- 
bėrimų. dedervinių ir uisinuodiji- 
mo parstupu. Kaštuoja 60 ct. 

Parsiduoda visur aptiokose. 

evera's 
Skiri Omtment 

LIETUVIŠKOS 

Velykų Kortos 
(Ranka Spalvuotos) 

Galite gauti pas musy agentus, 
arba sfŲsk'ite užsakymas 

iiuorai adresu: 

Duibis Art Company 
FLUSHING, N EW YORK. 

Geru Agentų Reikalinga. 

Cfisa Tai. Canat 114 Kamu Tol. Cina'21 '8 
W.i I—• kO plet Namie v af dliną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

*ir 

Chirurgas 
Gyvenimas: / 

731 W.18th St., netoli HalstedSt. 
0(ltas: 

1900 S. Halsled St., kampas 19tus 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Į Mokinama: angliškos ir lietuviš- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
fctės, stenografijos, typevvriting, 
pirklyboB teisių, Suv. Valst. istorl- 
joB, ubelnos istorije?, geografijos 
politikin§s ekonomijos, pilietystėo 
3ailiarašystSs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki o po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:3C 
3106 So. Kalsted St., Chlcago-, 111. 

DR. O. C. Ii li 1 N E1 
DKNTISTAS 

OFISAS; Kū:;ip. 2i ir 3?, HąlstlĮSĮ 
(Gyver. rus vii; Apiickos >. G.illAGO. ir 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Nlek'.trinet nebuvo toks dide- 
Laikas yra g-nitl sau tinkamą vie- 
lis šof( rtu roikMluvimas kaip da- 
bar. Mos cuioshno už.-"'ėmimą 
kiek vienam pnba^uVinm kursus, į iiu.ui mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individir.ėmis siste- 
momis— nuoseklus pp.žinimas ir 
praktika vr.'Vinėjlms automobiliais 
visokių rusiu. Prityrę mašinistai 
pamokis tomišfą ir .'".įteiks tin- 
kamas patarimus ir nurodymus. 
Musii mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu ir kitu prietaisų. 
Užtikriname tainistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal As.s'n of Auto 
ISnghieers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc.) 

i KOKE YAROS 2721 

D r. J. JONIKAiTIS 

MEDIKAS I& CHIRURGAS 
331S S. Halsted StM CUcact 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

326i So. Halsted Street 
f h»ne Urovrr 5052 

Ch caco i 

Pilone Canal 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
(icnenilis 

Koniraktorius ir Namu Statėjas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
IJErii'"S 'IH'OKATAS 

^ lu .h».hc Ulifniiosc 

Ov> W. W Slro.'t 
Ko.nu (O'JS.ICCK, lJ.C««tr>12570 

3214 Ga. Ililsud S{., T L Yardb 7271 

CHiCAGO, ILL. * 

Ką Išrasti ! 
V c? ; 

• • 

Tai yi.i lietuviška knygutė j iHiuistu, kurioje yra apie '100 
išradimų, kurie gali buti rei- 
UfTligi, likosi išduoti ant rei- \ 
k:\luvlmo ir dėl naudos LIE- ( 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutes dasižinosite kokį pelną 
Išradimai ntnešC ir dar gali 
atnoftti. Jeigu manote apie ] Išradimus, tai rašyk fcian- I 
di(;n Lietuviškai roikalauda- i 
mas knygutfis kuria Išsiusi- \ 
rr DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
Broidwiy (LA) Ncw York, N.T , 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... O E N T I 8T ... 

Hours: 9 A. M. to 9. P. M. 
Except sunday 

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

PRALENKE KITUS BANKUS 
Lietuvių Valstijinis Bankas nuo pat atsidarymo atsižymėjo 

nepaprastai sparčiu ir žymiu augimu. Abelnas Depozitu 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 $16,754.95 

Visi klausia dėlko Lietuvių Valstijinis Bankas turi didelį 
gryną kapitalą ir perviršį $225,000-000; dėlto, kad yra po pš- 
tria Vclstijinčs Valdžios priežiūra; dėlto, kad yra po nuolati- 
ne uižiura 15 Direktorių; dėlto, kad Banko reikalai yra ve- 
dami per atsargius, ištikimus ir patyrusius banko valdinin- 
kus; dėlto, kad Bankas turi 500 šėrininkų, kurie savo kapi- 
talu ir turtu gvarantuoja Banko saugumą, o tas reiškia žmo- 
nių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali pra- 
žųti; dėlto, kad iš šio Banko kožnas gali atsiimti savo pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko pinigai yra investinti 
tik j trump-laikines sekuracijas, kurias galima apversti į pinigą 
kiekvienoje valandoje ir žmonių depozitus tuojaus atmokėti; 
dėlto, kad šis Bankas yra parankus Bankas, nes yra atdaras 
tris vakarus sąvaitėje ir jame galima susikalbėti prigimtoje 
kalboje be kitų tarpininkystės. 

Vasario 20-tą, 1918 
Visas Banko turtas siekia 

482,025.08 
$759,234.63 

Moka 3 nuošimti už padėtus pinigus. Procentą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes. 

Valdyba ir Direktoriai šio Banko kviečia visus 
Lietuvius iš visų apygardų Chicagos ir kitų Miestu 

atsilankyti į ši 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 01szewski. Vice-Prezidentas, 
Frank J. Plat, Vice-Prezidentas, 

John I. Bagdžiunas, Kasierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čios CHICAGO 

BANKINĖS VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 ryto iki 5 po pietų: Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vakaro*. 

•y?** f »< 4. t ^ 
LTETUVOS AGENTAI. 

Kvietkauskas. 687—711 
Adomaitis, P. M. So. Oaklcy Av«v Augustinas, A. F. 922 W. 33rd St. J. I. Bcgdžiunas, 2334 So. O: kley Ave. 
J. P. Cudzinas, *i541> S. Hermitage Ave. Joseph Budrikis, 3347 So. Holsted St. Edvard Butkevicz, 3021 S. lTn,lon, Ave. JoEeph Aleksa, 8372 Berkhoff Ave. J John Bimba, 1801 8o. Johnson. Leonard Butkevicz, 4608 So. Wood St. 
Briedis Jok. 3261 So. Halsled St. 
Bertašius A. J. 4C01 Hermitage Ave. F. K. Bataitis, 1741 YV. 47th St. 
Baltrušaitis Kazys, 901 W. 33 rd St. Janulis Br., 48'!C Vincennes Ave. 
Adam Jodelis, 162C So Halsted St. 
Juška 2224 So. h'Ving St. 
John Kubilius, 3259 So. Ha'.tted St. P. Kubilius. 
Geo. Lukas, 3021 Union Avp. 
Anton Laucius, 3019 Union Ave. Z. Mickevičia, 2342 So Leavltt Si. 
K. L. Kairis 5008 Barring E. 
3. Grabautskas, 748 W. 31th \V. 
Douglas J. A 10R01 Michtgan Ave. 
J. Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
M. J. Damijonaitis, 9<»l W. 33rd St. 
J. Drasdauskas, 10806 VVabash Ave. 
K. Miszkus, 3438 Sower. 
M i t č i u I i s A. M., 4546 So. Puu.ina Avi*. 
John Najlėnas, 4564 Wentworth Ave. 
Petrauskas John, 3225 S. Aubnrn Ave. 
Praker Geo„ 2213 W. 23i'd PL 
J. J. Palėkas 4628 So. Paulina St, 
Rasimas J. A. 3317 Auburn Ave. 
J. G. Sandargas, 321 W. 33rJ 1".# 
K. P. Simkonis. 

K. Sakas 
C. Chaskus, 2301 So. Oakley Ave. 
Stankūnas Juozas, 1726 S. Halsted St. 
Sereika Geo., 10620 Edbrook Ave. 
M. J. Tananevicz, 670 W. 18th St. 
M. G. Valaskas, 349 E. Krnsington. 
P. Valteraitis, 4321 So. Paulina St. 
M. A. VVabal, 1700 N. Ash'.md Ave. 
Wisbar Ant., 3114 Halsted St. 
Wisockis Jonas, 8478 Gilbert St. 
V^lert K., 1844 Canalport Ave. 
Žalis Jonas, 114 E. I07t.li St. 
P. Z-muizinaviče, !H3 33rd St. 
želnis Ant., 3240 So. Morgan St. 
Zableckis Jonas, 337 \V. 3 41 h PI. 
Juozap. B. Aglinskas, 2310 M 22nd PI. 
V. Rukštalis, 4451 S. Mashtenam Ave. 
V. Stulpines, '921 W. 33rd St. 
Rašimas J. A.. 3317 Auburn Ave. 

CICERO, ILL. 
A. J. Lemont, 1411 So. 49th St. 
Jurgelevičia, 141S So. Ct. 
Chesna V. V. 1410 S. 49 Ct: 
Matulis Jos. 1508 So. 49th Ave. 
Stulginis V. 4943 W. 15th St. 
Mercaitis J. 1530 S. West. 

ROCKFORD, ILL. 
Kalinauskas R. M. 613 Union St. 
Vaineikis Julius, C22 Lincoln Ave. 
Vidzis Klementas. 
Chas Morton, 329 WaU St. 

VVAŲKEGAN. 1 Li_. 
Jos. Matulčnas, 1408 Lincoln Sr. 
M. Rakauskas, 1015 8th St. 

SPRINGFIELD, ILL. 
Ant. Chekau6kas, 1629 Lo\veland Ave. 
Geo. Shiling, 806 N. Sth St. 
Skaištis Knz., 2015 N. 16 St. 
Geo. Tachilauskas. 
žvingilas jonas, 1711 E. Matheny Ave. 

ROSELAND, ILL. 
Kristopaitis V. 10624 Michigan Ave. 
Krushas S. 10561 Adbrook Ave. 

ST. CHARLES ILL. 
Simonas Kiela, 575 W. 6th St. W. W. 
Armilas Felix 63 W. 2nd St. 

ARGO ILc. 
Backauskis Frank, Box 325 

AURORA, ILL. 
Bartkus Victor, 684 Oliver Ave. 

KEVVANE, ILL. 
Peter Mazalis, 413 E. 8th St. 

ST. LOUIS, ILL. 
Mickinaitis, 1206 N. 9th St.. E: 
Ziczkus J. N., 457 Coli Ave. E. 

COLINSVILLE, ILL. 
Paliavičius M. R. A. 2 Box 14 
Strikulas M. 500 S. Clintcn, St. 
Pran. Skamausskas, 416 VM.'ckliff Ave. 

HERRIN, ILL. 
Adomaitis, J. 1 820 So. 16th St. 

STEGER, ILL. 
Paukštis J. Box 486. 

BATAVA, ILL. 
Stcponavicz PI. 119 S. River Si. 

GRAND RAPIDS. MICH. 
Barnasevičius A. 1409 Broad\vay Avo.. 

N. \V. 
Bernot J. A. 1409 Broadway Ave. N. W. 
A. Ramanauskas, .09 Loonard St. 
C. Kentraitis, 100 \\". Leonord St. 

DETROIT, MICH. 
Četrauskas J. 

w 
91 Stanford Ave. 

Abishel Kons., 2165 Russell St. 
K. Shidlauskas, 1326 Chone St. 
Čekanauskas. P. 227 Cardoni Ave. 
Gudinąs Frank, 83 Kondall Avo. 
Mikola* Masis, 646 Frcmbley Ave. 
Ant. Malis, 1062 Hari <>r \v«\ 
Frank Shiupis, 45 Roosevelt Avo. 
J. Tamošiūnas, 2195 Russo'l St. 

VVATERBURY, CONN. 
M. S. Alyta 22 Congrc* St. 
C. K. Kazemėkas, 785 Išniks St. 
Žemaitis, 227 Bani> St. 
Juozelaitis J. C. 83 So. Loonard St. 
A. J. Povilaika, 804 Bano St. 

NEW B RIT AIN, CONN. 
L. Savickas, 105 Bhodos. 
Zukaitis M. K., 227 E. Maiti St: 
Jos. Mažeika, 27 CoiijB^rton :St. 
Pašlldis D. A. 28 OounoVton St. 
Savickas Long, 105 Bhpdos St. 
J. Lukšys, f,4 L.i'ute St. 
M. J. Cheponis, 510 R. Ma n St: 

DERBY, CONN. 
J. čžsnutis, si TJank St. 

BRIDGEPORT, CONN. 

Ar Jus Norite Dalintis Pelnu iš šio Biznio? 
Lithuanian Publishing Co., 814 W. 33rdSt., Chicago, 111., yra inkorporuota ant $20.000do tiesomis valstijos Illinois, darymui biznio leidžiant laikraštį ir abelnai spaustuvės biznį. Kompanijos turtas yra padalintas į 2.000 Šeru, kurių verte yra $10.00 kiek- 

vienas. Sis aprubežiuotas skaitlius Šerų saugaus įdėjimo, duoda gerą 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 didel o 
skaitliaus narių ir butų paskleistas tarpe žmonių. Todei nieko nelaukdami, rašykites prie "Lietuvos" laikraščio bendroves. 

iškirpkite šią aplikaciją ir išsiųskite ją su pinigais ŠIĄDIEN, TUOJAUS 
s ekančiu adresu: 

iithuanian PublishingCo.814 W. 33rd St. Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI:— 
čia prlslunčlu bankos draftg.— tnoney orderj, che 

I lithuaninn Pub. Co. Aš suprantu, kad šitas užsirašymas 
kiek pinigų aš jnioku ir kad man yra duodama privilegija 
i;yuti. KOMPANIJA INKORPORUOTA ANT S20.C00. 

Vardas 

:} § kas pilnai užmokės už šorus 
padaro mane nilnii šorininku šioj; kompanijos ant t.uk, 
pirkti daugiau šSrų, kada tik aš n/iriu, kuomet galinta 

J Adreuas Miestas : 
ll!lillllll!i!lli!ll!lll!!!!!!!lllhi!illllll!llllllJI!!llll!l!lllll!ll!li!llllllllllllll!lllllllllllll!!l' BllllllllllllllllllllillllllilMIIIIIIIIIIIIIillllllllllllll!:il!llll!lilll!l!!;Hil:KliUVllti'Jiutli(itmil!UlluiliiHiiiUiifiiii 



NAUJI LIETUVIŠKI 
KALJJIVIAI. 

Iš Chicagos iptoskutirfiame draf- 

^ te (iššaukime) iš Chicagos ir ke- 
apiclirrkės miesteliu t<iĮ>o pa- 

šaukta ir pusėtinas būrys lietuviu. 
Čia yra paduodami vardai, ad- 

resai ir distriktai iš kutių jie bu- 
v«» iššaukti. 

Jie visi yra iššaukti į Kock* 
f&rd, 111., Camp Grant. 

DIVIZIJA No. 9. 
Kautromas Geo., 255 W. iosth 

<pl., Roseland. 
Našlėnas John, 3209 Union ave. 

Grakauskas Joseph VI. 3258 
Union ave. 

Brazdžiūnas Peter P, 3522 Etne- 
rald ave. 

•Dudris Gust K., Racine Wis. 
Brazauskas Joseph, 2902 Emerald 

ave. ^ 
Biazenskas Cliacles \Vr. 3146 

Union ave. 

Beanski Ancirevv, 3227 Lowe ave. 

^ Milas Jack, 309 W. i6th st. 

J^/Nugaitis John, 3159 Emerald ave. 

Plastis Frank T. 3131 Emerald 
ave. 

Kukės James B., 3250 "Union ave. 

Jozapaviche Frank, 3139 Erne- 
ral<l ave. 

SMukis Mike J., 3235 Halsted st. 

Tmandula Josepb, 317 W. 28th 

pl. 
Astrovvski Klema ris, 3338 Union 

ave. 

DIVIZIJA No. io. 

Sepausiki Frank, 833 W. 34th st 

Rurnczika3 Isidor, 3314 S. Mor- 

gan st. 

N'orusis Casimer, 938 W. 3ist pl. 
Brazausky Joseph, 918 W. 33rd 

.st. 
Urba Lovts, 833 W. syd pl. 
Petraitis John, 844 W. 33rcf st. 

Banevvicz, Anthony, 3215 S. Ra- 
cine ave. 

Miiklausfkis John, 3338 S. Eme- 
rald ave. 

Szkolny VValter 3235 S. Morgan 
st. 

Monstovich Frank, 827 M. 33*d 
K 

st. 
Lanauski Kazimier, 3357 S. Motr- 

gan st. 

Belunski Bruno, 3329 S. Mor- 

± gan st. 
* Rashinski Anthony, 3227 Auburn 

ave. 

Marszalski Anthony, 1052 \V. 
32nd st. 

Aiternates. 

Schernakas Charles, 917 W. 33rd 
st. 

Banarzikevvich I.eon, 1230 32nd 
pl. 

Sobolew«iki Frank, 3310 Mos- 

spratt st. 

DISTRIKTAS 11. 

Bastis, John .920 W. 35th pl. 
Douros, John 3442 Emerald ave. 

Grikštas, Stanley 700 VV. 35th st. 

Kisak, Tony .. 1620 W. 38th st. 

Kowalski, John 3648 S. Pauli- 
na st., 

Lucas. Iknry A. 3438 S. Pauli- 
na st. 

Martinaitis Adam 3517 3517 S. 

Halsted st. 

Mushynski, Pcter 3748 E. \V00d 
st. 

Muszynski Peter, 3748 S. VVood 
st. 

Artam sici Stanley F. 3435 6. 
Union ave. 

Petcneit Paul, 3710 S. Honorest. 
Palansky Otto J. 3311 Parncll 

ave. 

Zyzys, Alex 3610 Emerald ave. 

Zailis, James 3416 S. Union ave. 

DIVIZIJA c. 12. 

Rogataki Chas., 3941 S .Kedzic 
ave. 

Pumputis P., 4410 S. Richmond 
st. 

Troso\vsky Fred, 3410 S. Leavit 
st. 

DIVIZIJA No. .25. 
Pirvvitz Charles, Jr., 1639 \V. 

I9th st. 

Pavv?lowski Jacob, 1109 VY. i8th 
st. 

Ostrowski Johrn A., 1847 
I7th st. 

Urbanski Fran»k, 1747 \V. 17tli 
st. 

Lukaszeureki Stanley, 1605 VVood 
st. 

rDamski John, 1520 W. i8th 
pi. 
S*udra\va John, 1746 W. i8th 

st. 
Urbansdci Frank, 1747 \V. 17th st. 

Lukaszevvski Stanley, 1605 S. 
\Y00d st. 

Urgaitis George, 1751 W. 20th 
st. 

Rozanski Joseph, 3073 Davlin ct. 
Burda James, 1746 W. i7th st. 

DIVIZIJA No. 26. 

Ulis Mike, 2125 \V. 23rd pl. 
Zalevvski Kazimer, 66 W. Van 

Buren st. 
Geruski \\ illiam 2332 \V. 23rd 

pl. 
Luckus Jolvn, 2313 W. 2211d pl. 
Makusevich Michael, 1602 E. 

55th st. 
Szemkus VValenty, 2147 \\ 

23 rd pl. 
Cardinalski Joe, 2416 25U1 st. 

A'bromowich Joseph, 2335 S 
Leatvitt st. 

Bubtilis Robert, 2322 S. Oakley 
ave. 

Tziritas Petcr, 2435 S. Lcavitt 
st. t 

Gercnkoski \Valter, 2204 \V. 
I9th st. 

Mcckilewich \lex, 956 VV. 36th 
j st. 

, 

Jatzvvik 'Bronislow, 2440 \\ 25th 
st. 

Katsouleas A.. 2335 \Y. 2ist st 

Paulauskis John, 2312 VV. 22n<J 
.pl. 

Yanushka James, 2050 W. 23rd 
st. 

Uksas Peter, 3135 VV. 37tli .pl 
Mazak John, 2936 \V. 40th st. 
N'orbut Frank, 2146 W. Coulter 

St. 

Jakaitis Vladas, 1524 5oth ct., 
-Cicero, 111. 

Pukiene Justens, 215R W. 23'rd st. 

įMežlaiškis Joseph, 2154 YY 331x1 
st. 

PAIN-EX^ELLER < 
t?» kiekvienos šeimynos geriansis draugas, kuris 
tikrai pagrelbi nuo visokiu kentėj'mu ir skausmu. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didclj. 
Piinai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
Jyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 

uokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio žcnkla3 „INKAP.AS" ir žodis 
„!.OXOL," o taiperi mūsų pavardė. 
Tikrasis PA1 N-EXPF.LLERIS parduodamas visosa 
aptiekosc. Galito prnuti ir tiesiog iš mųs, Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu uz 35 centus. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-ao Wa*hlngton Street, New York 

3. K. Balutis 
-Attorney at Law- 

Lietuvio Advokatas 
Veda visas bylas teismuose ir daro visus 

letfUiikus dokumentus. 

g14 W. 33rd Street, Chicago, III. 
("Lietuvos" Namuose) 

Ofiso telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

Rupeikiš Stanley, 2008 W. 23a! 

Bruchas John, 2314 S. Leavitt 
fet, t 

Sarziokas Ksaveras, 2058 ;W. 
22nd st. , a 

Gadzimski \Valter, 1724 \V. iStli 
st. 

PaJones Joseph, 2302 S. Oakley 
a ve. 

Kuchis Anton, 2349 b. Oakley 
ave, 

Poplovvsiki John, 2321 S. 1 loynė 
ave. 

DIVIZIjA No. 39. 
Padula Alex, Goo May st. 
Grabo\vski Joe, 614 N. Curtis st. 

Agresu Framik, 1361 Bismarek 
ct. 

DIVIZIJA No. 44. 
Bogdon John, 1813 iString st. 

Slinimsky Nathan, 1242 Morgan 
St, 

MELROSE PARK. 
Selunas Peter, 101 23rd av;. 

Luskievvich Alfonso, 152 23'rd 
avt. 

$hatunas Alfred, 1 Broadway. 

COUNTRY BOARD No. 6. 
CICERO. 

Buzmius Raymond, 2119 S. 49th 
ave., Cicero. 

Adomaitis Joe, 5007 \V. I2th st. 

Cicero. 
Mateika, Gladstone, 5529 \V. 

2211d pl. 
Margis Paul, 1523 S. 49ta ave.. 

Cicero. 
Čeranski Joseph, 2821 S. 50U1 

ct., Cicero. 
Petraitis Joseph, Center ir Ar- 

cher, įSummit. 
Grala Luduig, 4910 \V. 301h pl. 

Cicero. 
Pietras Adam, 5101 W. 31 st st. 

Cicero. 
Joirdan T. Joseph, 4707 W. I2th 

ol., Cicero. 
Pocius E. Anton, '412 48th ct., 

Cicero. 
Pupelis Frank Anton, 1240 S. 

5oth ave., Cicero. 
•v. 

COUNTRY DIVIZIJA No. 7 
Doris Yincenzo, 219 \V. 22n<\ 

pl. Chicago. 
Panogikis Markos, 6722 VY1 I2th 

st., South Oak Park. 

Dusuliu Sergantiem Dykai 
Haija namine dool;, ktui$ kiekvienai gali 
vartoti be jokio ntimtgomo ar laiko Jitiinlmo 

Męs turime Naują Pūdą gydymui Du- sulio ir norime, kad pats pabandytum jo» 
nuisų lėšom. Vis viena ar lipa yra jsi- 
senėjus, ar šviežiai gauta, ar ji yra pe reinama ar nuolatini, jus turėtumėte par- sisiųsdinti ir išmėginti musg buda. Vi* 
viena kokiame klimate jus gyvenate, je' 'ik sergate dusuliu, mustj gydymo buda' 
juiry? greitai pagelbės. 

Mes ypatingai norėtume pasitjsti jj tiems 
kurie atrodo neišgydomais, kur visokie įkvė- 
piamieji vaistai, prideda, lai apiiniai su- 
taisomai. gerai "patentuotieji rukylai" ir tl. 
negelbėjo. Mes norėtume parodyti kiek- 
vienam inusij pačiu lėšomis, kad šitn.s nau- 
jas būdas padrys gla visams alsavimo kliū- 
tims, visokiam šniokštimui it visiems tiems 
ba?ems paraksizmams ant visados. 

Šitas dyka. pasiuntimas y,a perdaug svar 
bus. kad juo nepaisius bent viena diena. Ka- 
šyk tuojatis ir pradėk vartoti budi tuojnt's. Nesiusk pinigų. Pasiųsk tik kuponq. Pa- 
daryk ta šiandien. 

ASMINIS KUPONAS DYKAI 
FRONTIER AS'i MA (O., kambarys 
144 SS. Niagara ir Hudson gat., Ituf- 
falo, N. Y. 

l'asiijskite dykai išmėginimui jūsų bu- 
dį pas: 

VVrtlSKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame oenkcriai, bet męs £v: rantnojunr* Tamstai sučč djniiį oO% ant Tamsto*. pinigų, mii.-iį><:i k;wu sau utabužlus nu- Vyrams Ir vaikinams padarome unt orderio naujus si',:tus ir uv<f 1< o t n s nuo $"0.00 iki ;50.U0 iy. pusę kainos. Truputei) nėšiui u u< 525.00 iki $00.0.0 ano orderio darytus siutus ir overlcotus pairi,;oda me po 5?r».00 ir brangiau. 
Naujas ir truput61| dSvėtar, kelines tino $1.00 l~ t^ranu'iuia. Vaiku Biutai $2.L0 iki $7.50*. skrynios ir vi'j'isai. 

S. G O h D O N 
1415 SOUTH HALSTF.D STRfTET CHICAGO, ILL. 

§ toras atdaras kasdienę ir vakarais iki 0 vai. Subatoniis osi; atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iŲ vai. vakare. 

J' > « 
1 'J i- U. u j., 

Šv Inl MALT CERl^AL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malio Ekstraktu 
30c svaras. Parsiduoda po 20, E0 
!r 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
žimu iŠ Mihvaukee. 

UaSykito pavyzdžių Ir plakatų 
MILVVAUKEE IMPORTiNG CO. 

Dcpt, I oo, 505—37th St. Mllw«ukee, Wl 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų l>ar>. 
daskutystės mokytis. f>itafi 

Į yra laDai pareiK^iaujamas nei ir na 

rlmuenėje. Lengvas mokslą? r dl 
dell pinigai. Ateik tuojaus, arba pa 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAR2ER 
•OHO O L, 1202 Penn Ave., Pittsourfl, 
si, V >*»<» 

TctepfcoM Y aria B»S 4 

Dr. P. G. Wiegner 
PriiaiM* valandos: nuo 8 iki 1211 ryta 

Irau* 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicago, Hl. 

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

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephoue Randolph S598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHIf.AGO, !LL 

Teatras 
3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 

Suliatomi ir ncdiliomi 2 vai. po pietį}. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

l Čia prirokuojsmi ir karės mokestis 

ITaiyra puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Uctuvia gydytojas ir Chlrurtjaa 
3259 So. Halctcd SU Chlcago, III. 

Gydo vlsokiaB ligas moterių, Taikų 
Ir vyrų. SpeciallSkal gydo limpančias, 
oislaenėjusias ir paslaptingas vyru 
Ilgas. 

v" * ta ii ,21V a 181 ii J, 

Reikalaujama nioteris prie namų darbo. Atsišaukite šit^o adresu: 
E .J. Girman, 

\VashJngton Heights, 111. 

Kinu * 

U IC o »'• 3 J Jį il J;, j 

Pajieškau savo brolio Aleksandro Galvido, Berunų sod, Dusą it u parap., Aleksandravo pav., Kauno gub. Gy- veno Philadelpbia. Pa. 
S. Galvidas, 3409 Auburn Ave., Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolo Kozįmlero 13eironto. Pereitą rudeni gyveno Franklin, Mich. .lis pats ar kas ki- 
tas malonfis atsišaukti šiuo adresu: Frank Bartačius. 
Box 395, Kutpmont, Pa. 

.A 

Paj>efikau Kitu. Petro Vaitonies. turį u j ii labai svarų re!kai?.. Jis ar 
kas kitas malinęs Atsišaukti adresu: 

Dernard Vaičkus, 
1806 Centre St., Racine, Wis. 

Pajieškau Juozo Ru(javičiaus Dam- 
bravos Budos kaimo Gudelių gm., 
Marijampolės pav., Suvalkų gub. 
Turiu labaį svarbu reikalų, prie jo. 
Aasišaukite udresu: 

V. Ciličius, 
22C 2nd St., Harrison, N. J. 

Pa j ieškau savo pusbrolio Jono 
("upelio, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Šleinių kaimo, Liudvinavo 
parap. Turiu svarbu reikalą- 
■'rašau pranešti man šiuo adresu: 
J ieva J Žsinauckienė-J urgaitienė, 

Bcx 56 Irons Lake Co. 
Mich. 

Pa jieškau moters, kuri mane ap- 
leido gruodžio 20 d. igi7 m. iš 
Wheeling, \V. Ya. su dviem vai- 
kais: Edvartas 6 metų, Leonukas 
—3 metų. Abudu baltų plaukų ir 
dailiai kalba lietuviškai. Ji pabė- 
go su vyru apie 30 metų amžiaus. 
Ji yra 28 metų amžiaus. Po ttė- 
vais ji yra Šidlauskiutė iš M iškil- 

nų iparap. ant dešinės rankos turi 
didelį Tandą: nuo mažiuko piršto 
ki viršuj sutraukta nuo ugnies. 

Jeigu pasisektų pamatyti tokią 
porą. malonėkite pranešti, o duo- 
siu $5.00 dovanų. 

Moteris 'yra labai linksmo budo, 
i suome t juokiasi. 

Mano adresas: 
Frank Stasiulis, 

Pox 97, Henry, W. Va 

•'VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Tai yra puiki apysaka, kurioje 

ap ašoma įvairios kariškos maši- 
nos. Aprašoma, kaip vagiliai po 
vandeniu gyvena ir turi tenai iš- 
sidirbę tikrus palopius, kuriuose 
jie nuo laivų išplėštus daiktus su- 

krauja. KAINA TIK DOLIARIS 

Koncertinu Išdirbvste 

Puarl Quecn Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
MuS4 krautuve—viena Iš didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausių kaina. kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinims ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyšeių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikalumus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklį gau:> kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicagc, UI. : : Telephone Drover 7309 

ODEI. 
Zemė ir Ukes aineša 
Turtus Louisianoje? 

Karei siaučiant trūksta maisto, t'kiniu 
kai todėl šiandien už savo produk us j aima 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda liek 
derlių kai;) Louisiana. Žemė ten yra derlin- 
ga.. 

Oras yra iabai sveikas ir malonus. Va- 
sara vesi, o žiemos visai nėra. Kasmetą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nuo dvie- 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 
giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
lis vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
ito. Šiandien trūksta kornų. Louisiana at- 
sižymi romais ir ji teisingai yra pavadinta 
šalim kornų. Lietuviai, kurie keletą metų at- 

gal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoje kasmetą iš žemės paima tūkstan- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei cento. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržovės ir pavasarinį orą, tai turite važiuoti 
pas lietuvius i Louisiana ant ūkių. 

Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 

geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 

išmokeščių. 

Southern Land Co. 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Visiems žingeldu žinoti 

Užsisakykite knyga, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai iščjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašžjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 

j vena tikruose palociuose. pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jųs neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti, Įgykite ta knygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdekite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St„ Chicago, II!. 
"LIETUVA". 

C'ia prisiunčia $ iž ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos -Vkvvaizdojc. 
Vardas \dresas 

Miestas 

W V o vę 
MR 5AYINGS STaMPS 

ISSUED DY THli 
UNITED STATES 
OOVERMMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 
Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Va stiju Thrift Stamp 

Jusu pačtoriits, banklerius,arba Icikra^tis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tui, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jūsų Priederme! Titomi Siicčtilysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šitį Karę! 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno 
Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par- 
duodama 5 Šerai ir dausriau. 1917 m. iatl 

išinokejome 4 nuošimčius dividendo .Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile j koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. •J^f!ltdert!srurelkalaukite j 
LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, "320 Pifth Ave., New York, N. Y. j 

ViETIKESjlM, 
Mokykimės nuo Žydu. Po 

faltai žiemai ir ilgy vakaeijų, 
vėl prasidėjo vakarinės mokyk- 
los. Siuomi kartu n?prošalį bus 
supažindinti čikagiečius su abel- 
nu stoviu Ir programa Medi'l 
Viešos mokyklos, kuri randasi 
prie 14 place ir Throop st., t. 

). rusu ir žydų kolionijo- 
je, bet ir gana arti lietuviško 
distrikto įS-tos gatvės, Kur yra 
didelė lietuvių kolionija. 

Nors Medi L! mokykla randasi 
arti apgyventos lietuviais vietos, 
visgi visai mažai mūsų viengen- 
čių ja naudojasi, vos keletas. 
Rusai visai nesilanko, o jų čia 

(laug gyvena. Užtagi žydeliai, 
vargšai visus pereina. Pereitą 
pirmadienj, prasidėjus vakari- 
nėms mokykloms, su vienu va- 

karu užsirašė 650 žydų j Medill 

mokyklą. Prieš Kalėdas lankė- 
si suviršum tūkstantis mokinių 
ir tai vis žydai. Žydai, besi- 
bastydami po visą pasaulį per 
tukstančius metu suprato mokslo 
vertę, užtaigi ir griebiasi su visa 

spėka mokytis, o mokyklų sal- 
džia su noru jiems gelbsti. 

Kadangi taip daug mokinių 
lankosi j Mcdiil mokyklą, taigi 
ir platų programą jie turi. Se- 

kanti yra svetimtaučiams sky- 
riai ; 

i. Dailydystė, 2. Siuvimo, 3. 
Virimo, 4. Gimnastika. 

I. Stenografija. 2. Rašymas 
mašin., 3. Knygvedystė, 4. Skait- 
liavimas su mašina (Calculating 
machines). 

Laipsniai angliškos kalbos 

(grades); 5. 6, 7, 8. 
1. Anglų kalba pritaikant "biz- 

niui", 2. Augštos mokyklos an- 

glų kalba. 3. Suv. Valst. istorija, 
4. Ispanų kalba, 6. Vokiečių kai., 

7. Chemija, 8. Geometrija, 9. Al- 

gebra. 
Taipgi yra mokykla komerci- 

jos. 
Šiais skyriais gali visi veltui 

naudotis. Jeigu atsirastų nema- 

žiau kaip 25 mokiniai galėtų jie 
sau atskyrą kliasą turėti. 

Mokslo valandos buna nuo 7- 
tos iki 'Mos vai vakarais: pir- 
madieniais, antradieniais ir tre- 

čiadieniais. 
Čia yra puiki proga Įgyti ap- 

sišvietimą. 
Armour'o mokykloje ant 33 

Place irgi mokinama tuom pa- 
čiu laiku, t. y. pirmad., antrad. 
ir trečiad. nuo 7-tos iki 9-tos 
vai. va'ka.ais. įkyriai vyranrs 
ir moterims: Angliškos kalbos, 
Skaitliavimo, Dailidystės. siuvi- 
mo ir virimo. N'ors šita mo- 

kykla yra taikoma lietuviams, 
nes parianie viduryje lietuvių 
kolionijos ji -andasi, visgi lie- 
tuviai j mokslą nekimba. Visai 
m?/ai užsirašė lankytojų perei- 
tą sąvaitę ir daugybė senų lan- 

y to jų nesugrįžo. 
Jeigu nepribus daugiau, tai 

nekuriuos skyrius prisieis panai- 
kinti. Pereitą sezoną lrnkėai 

apie 3v/> mokinių, o dabar nei 
šimto nėra, ir tai dauguma atė- 

jo lenkų. Jeigu lietuviai nesi- 

lankys, tai vakarinė mokykla bus 

perkelta j lenkų kolioniją. 
Dar trečia vakarinė mokykla 

randasi Hull llouse, 800 f lalsted 
st. Čia mokinama ti'k vieną kar- 

tą j savaitę, trečiadieniais, nuo 

7:^0 iki 9 vai. vakarais. 
Tiems, kuriems toli yra kito* 

mokyklos, gali čia lankytis. 
Sita mokykla yra skiriama visai 
bemoksliams. Tokių yra dau- 

gybė šioje apielinkėje tarp ru- 

sų ir lietuvių. 
Taigi -naudokitės, kam reikia 

J. Šileika. 

Nauji aptiekoriai. [ skaitlių 
naujų " R egi st r autų Farmasisty' 
lietuvių Chicagoje jėjo du lie- 

tuviai išlaikiusio paskutinius val- 
stybinius aptiekoriškus kvotinius, 
jais yra pp. Justinas Kūlis, sa- 

vininkas lietuvių a'ptiekos prie 
I3361 So. Ilalsted St. ur Racla- 
vičius, gyvenantis prie 3307 So. 
VVallacc St. Abudu gavo laips- 
ni "Registered Pharmacist". 

Aukos Šerno Raštu leidimui. 
Su kiekviena savaite didinasi au- 

kų skaitlius gerb. L. Šerno rastų 
leidimui. šią savaitę prisidėjo 
nuo llridgeporto Illinois Lietuviu 
Pašelpos Kliubas su auka $25.00. 

Ant susirinkimo Tėvynes Mylė- 
tojų Pašelpinės Draugystės nao 

Town of Lake, laikyto kovo 3 d. 
perskaičius atsiliepimą Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, vienbalsiai 
nutarta prisidėti su auka $25.00 
prie šerno raštų išleidimo. 

Visos iki šiol auksavusio.; drau- 
gijos paaukauja po $25.00. 1'ai 
yra pagirtinas dalykas. R. 

REIKALINGAS 
GERAS VAIKAS. 

»rie spaustuvės darbb. Išmokęs 
*į amatą jisai turės gerą progą 
prasimušti geresnėn ateitin, ir 
vrie jo dirbdamas u/dirbs gerą 
ilgą. 1 O 

Tėvai, kurie norėtų leisti savo 

vaiką mokintis, malonėkite sykiu 
su vaiku atsilankyti j "Lietuvos" 
ofisą pasikalbėjimui. 
814 V/. 33rd St., Chicago, 111. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS BTJYTDJAS, CHIRURGAI 

Tat. Oratjr 7179 Aprlakos Tai. Drarir 8448 
3203 So. Kalstei St., Cfelcafi 

, JUOZOS J KIZIS 

"Lietuvos" (keliaujantis agentas 
l'ennsylvanijos valstijoj. 

Šiomis dienomis lankysis l'itts-! 
1>urgh ir apielinkėse, Charleroi. 
Monessen. Donorą, McKecsport, 
Duquesne, llomestead, Braddoc'k, 

\Yilmerding McKces RoCks, Car- 
negie, Bridgeville, Castle Slian- 
noiv ir 1.1. 

Prie jo galima užsirašyti "Lie- 

tuvą", priduoti apgarsinimus, už- 

sisakyti lietuviškus kalendorius. 

Jisai taipgi parduoda "Lie- 
tuvos" bendrovės šėrus. 

"Lietuvos" Administracija- 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR.A.J. KARALIUS 
Gjdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusia3 
ir Lytiškas. 

2121 N. YVESTERN A V B. 

CHICAGO, ILL. 

SMOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir rasyv, tai lankyk musų 
jmokyklą. Apart Anglų kalbos, «Sia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Fašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos rriekybes Teisių 
Lotynų " S.V.Pi'.i'tyofcs Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 
Ir GRAMMAR ir HIGil SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lie-uviškai. 

American Sollsge Preparatory Seitool 
3103 S. Halsted St. Chicago 111. 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTRD GATVIŲ 

Phone Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu uori sau turėti gerą. 
artistišką paveikslą, tai gali 
jauti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted S1-. Chicano 

UMUS OFENSYVAS YRA 

GERIAUSIU DALYKU. 

Nelaukit kol liga daeis iki ata- 
ko, eikite patįs per viršų ir iš- 
muškite ligas gimdančias bakte- 
rijas iš jų tranšėjų J tisu vidu- 
riuose. Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras yra kaip 
ir rankinės granatos. Jisai iš- 
valo pilvą ir 'vidurius taip šva- 
riai, kad visas pavojus prasiša- 
lina. Atsitikimuose užkietėji- 
mo. nerviškumo, gazų, atsiraugė- 
jimo, galvos skaudėjimo, nerviš- 
kumo, nustojimo energijos, ii 
1.1., Trinerio Elixiras prašalina 
priežastį nesmagumo, sugražina 
apetitą, sustiprina nervus iir for- 
tifikuoja visą kūną. Kaip p-cs 
Fabijonas Hladik, Schenectady. 
X. Y. rašė 'vasario 20, 1918 m.. 

"Trinerio Amerikoniškas Kar- 
taus Vyno Elixiras padaro, ka.l 
aš jaučiuosi saugus ir stiprus". 
Kaino $1.10, Aptiekose — Tri- 
nerio Linimentas duoda greitą 
ir tikrą pagelbą reumatizmui, ne- 

uralgijai. išsisukimams, tini- 
mams, etc. Kaina 35 ir 65c. ap- 
tiekose, per krasą 45 ir 75c. — 

Joseph Triner Company. Išdir- 
banti chemikai. 1333-134-3 S- 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Severos 
šeimyniškos 
Gyduoles 
yra buvę populiariškos gyduolės per perėju- 
sius trisdcšimts-septiynis metus. Jo.-; yra laike 
išmėgintos ir vertos justi užsitikėjimo. 

Severas Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytojas) 
nuo netyro kraujo, vočių, Iž- 
bėrimų, ir nuo įvairių skaudu- 
lių. paeinančių nuo blogo krau- 
jo. Prekė $1.25. 

Severa's Antisepsol 
(Severą's Antisepsolius). Tatai 
yra antiseptlškas skistimas pa- 
viršutiniam ir j vidų vartoji- 
mui. Vartojamas, kaipo bur- 
nai plovimas, gargaliavimui ir 
vietiniam pridėjimas. Reko- 
menduojamas nuo blogo kvapo, 
liuosų, Ištinusių smegenų, gerk- 
lės skausmo !r užkimimo. 
Prekė 35c. 

Severa's Healipg Ointment 

(Severos Gydanti Mostis) yru 
puikus tepalas del žaizdų ir 
jalpjovlmų, tekančių skaudulių, 
vočių, karbunkulų ir spaugų, 
nusideginimo ir apsišutinimo. 
Prekė 25 centų. 

Severa's Regulator 

(Severoa Reguliatorius) yra 
abelnas stiprintojas, kuris per- 
gali ypatingas moterių ligas. 
Prekę $1.25. 

Severa's Medicatcd Skin 
Soap 

(Severos Gydantis, Odinis Mui- 
las) yra puikus, tyras ir anti- 
septiškas muilas toiletui, mau- 

dynėms, galvos plovimui ir sku- 

timuisi. Reikalingas maudant 
kudikius ir užlaikymui sveika- 
tos ir tyrumo odos, skalpos ir 
plaukų. Prekė 25. cts. 

Severa's Wafers for 

Headache and Neuralgia 
(Severos Plotkelės nuo Galvos 
Skausmo ir Neuralgijos t reko- 
menduojamos palengvinimui 
galvos skausmu. Prekė 25 cts. 

Severas Kidney and Liver 
Remedy 

(Severos Gyduolė nuo Inkstu 
Ir Kepenų) nurodonia, jei ran- 
dasi uždegimas inkstų [arba 
pūslės, sulaikymas arba tekėji- 
mai pertiršto šlapumo, skaus- 
mingas šlapinimasis, kojų ti- 
nimas ir strėnų skausmai, pa- 
einanti 11110 inkstų betvarkės, 
geltonligp ir skilvio rugštumas. 
Prekė 75 cts ir $1.25. 

Severa's Laxoton 
(Severos Laxotonas) yra veik- 
smingas ir malonus liuosuoto- 
jas del vaikų ir nusilpusioms 
moterims. Atsakantis nuo už- 
kietėjimo, nevirinimo, jej paei- 
na nuo užkietėjimo; stokos 
apetito, skilvio rugštumo, karš- 
čio ir .išpūtimo pas vaiku-t. 
Prekė 35 cts. 

Sevcra's Stomach 
Bitters 

(Severoa Skilviniy Bitteria) dcl 
skilvio silpnumo, stokos apeti- 
to, dispepsijos, nevirinimo ir 
užkietėjimo. Pr.'kė 75c. ir $1.50. 

Severa's Skin Ointment 

(Se.veros Odinė Mostis) nuo 
niežų, ek/.emos, dedervinių, už- 
shiuodijimų pastupų, sfclt. rhe- 
um, šašų ir vasarinių išbėrimų. 
Piekė 50 cts. 

Severa'a Balsam for Lungs 
(Severos Balsamas Plaučiams) 
yra gera gyduolė nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, bronchia- 
Ijnio kosulio, mėšlungišku Uru- 
pų ir kosulio prie gripos. 
Prekė 25 ir 50 cts. 

SevCra's Gothard Oil 

(Severos Gotlinrdiškas Aliejus) 
yra geras linimentas vartoto- 
jams tepimui nuo rheumatizmo, 
neuralgijos, niksterėjimų, susi- 
mušimu, tinimų, ištinusių gylių, 
štivumo sunarių ir raumenį), 
dieglių ir {vairių skaudėjimų. 
Prekė 80 arba 60 cts. 

Sevcra's Balsam of Life 

(Severos Gyvasties Baisamas) 
yra abelnas stiprintojas nuo ke- 
penų neveiklumo, nevirinimo, 
paprasto užkietėjimo ir dispep- 
sijos. Prekė 85 cts. 

Severas Livcr Pilis 

(Severos Pigulkos nuo Kepe- 
nų* dėl kepenų betvarkių, už- 
kietėjimo, liguisto galvos skaus- 
mo, svaigulio, geltoni igės ir 
tu);'.inės. Prekė 25 cts. 

Sevtsra's Nervoton 

(Severus Nervotonas) suteikia 
atsakanti palengvinimu nuo pro- 
tiško slėgimo, insomnijos arba 
nemigio, nervu silpnumo, histe- 
rijos ir nerviškumo. Prekė $1.25. 

Severa's Soothing Drops 
(Sevoros Raminanti įnašai) pa- 
lengvina skaudėjimus ir dantų 
dygimo nesmagumus, vėja-dleg- 
lius ir nuramina verkiančius 
kudikiua, suteikiant, pašilsiantį 
miogą.. Prekė 25 cts. 

Severa's Hair Tonic 

(Severas Plaukams Stiprinto- 
jas). Tatai yra puikus prepara- 
tas plaukams ir veiksmingas 
galvos valytojas. Jisai pa- 
akftina plaukg augimą ir nuo 
jo plaukai lieka minkšti ir 
•švelnus. Prekė 65 cts. 

Severos Gyduolės parsiduoda aptiekosc visur. Paitai- 
kius. 'kad jusų aptiekoriui tuomlaik pritruko tulų mūsų 
išdirbtų reikmenų, tai jisai gali jų gauti, arba patv-> 
nuo mus pareikalaukite prisiunčiant su užsakymu i>- 
reikalingus pinigus. 

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

Ke vienas svetimtautis yra 
Manses Josų: 

etuviai 
Ar Jas Gaiejote Jam Atsakyti 

.augeliui lietuviu trūksta anglų kalbos, idant atsakius j ta klausimą. Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- lėtų kalbėti ir kili suprastų jo kalbą. 
Geriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an- 

gliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jus rasite šiame šaltinyje. "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 

yra vięnintėlis 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti angliškai 

kaibėtl 

Išmokite iš jo viena žodį kasdien. Arba, sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžiu apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR HAI (IALITK PADARYTI NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus. o Jus vakarais semiatė iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo locnoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 

Už tuos pačius pinigus knyga jrisiunčiama tiesiog į namus. 

"Lietuva", 814 W. 33rd St„ Chicago, III, 
"LIETUVA". 

Oia prisiunčiu $ už ką malonėkite prisiųsti man 

"Lietuve-." išleistą ŽODYNĄ. 
Vardas Adresas 

Jurgis Ka|)' *:ius 

tyra "Lietuvos" 
bendroves atsto- 

vu South Eiio-lc- 
\vooil, apielinkoj, 
kurios gyvento- 
jai visuomet sto- 

ja j pirmą eilę 
kuomet prisieina 
rėmimas lietuvis" 

kų ciarbu. Jisai j palietas rinki, 
prenumeratas, apgarsinimui: taip- 
gi gali prirašyti norinCiu pristo- 
ti prie "Lictuv s" be.idr 

P-as J. Kapočius jau yra pri- 
rašęs keletą nauju žmonių prie 
bendrovės, nors tiktai pereitą sa- 

vaitę pradėjo veikti sioi apielin- 
kėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
F. n gl e \v< n d a p i el i n k e i. 

"Lietuvos" Administracija. 
i -i 

~\T1.1AY( )S AKY\ A1ZDOJE" 
l> li negali padėti iki neužbaigsi, 
visai žema, sulyginus su turiniu. 

yra puiki knyga. Pradėjus >k 
ji yra t'arp užimanti. Kai; a \ 

K AIN A \ Ii:X \S IX)L L \K1 

Bell Fhonc Grant 9219 P. & A. Bridže 3881 Forbss 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų 

jisai duos reikalingas informacijas 
Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 

Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 
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