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Sovietu Koi^resas 
Užsidaro. 

Talkininkai rengiasi prie ofensyvo Ita- 
lijoj.-Italija atmeta vokiečių pasiųly- 

mą taikos.—Ispanijos ininiste- 
riai vel rezignavo. 

Leninas kurstąs Revoliu- 
ciją Suvien. Valstijose. 

Trocki Komu nos galva Petrograde.—Japonai žinos) 
su vokiečia s,—sako Trockį.—Vokiečiai užgriebs Suv. 
Valst'Jų nuosavybe- — Paima didelį Rusų miestą. — 

Semenovo stipri pozicija.— Bolševikai šaukia voKie- 
čius sukilti.~Austrij03 krizis praėjo.—Ajst~ai pabė- 

gėliai ge bsti Bolševikams Ukrajinoje. 

Truo translatim filcd vvith thc pof.tmastct 
f f'hirafr.i, III., on 20-th day of Mareli, 
1918, as reouircd by thc ac* of Octaher 6, 
1917. 

SOVIETŲ KONGRESAS 
UŽSIDARO. 

Maskva, kvvo 16 d. — Visos 

Rusijos sovietų kongresas, parė- 
męs >.osi:nės perkėlimą Mask- 
von ir nubalsavęs išrinkti nau- 

ją ccntralj komitetą iš 200 narių, 
šį vakarą likosi uždarytas. Pirm 
to kongresas didele didžiuma bal- 
su priėmė vekiečiu taikos sąly- 
ga-. 

Svcrdlov, iš centralio pildomo- 
jo Komiteto užbaigti nėj kalboj 
kongrese pasakė, jog yra nelaimė, 

jei tokia taika tapo užtvirtinta, 
bet jis tikisi, kari Rusijos pro- 
letarai tuoj aus ateis j save ir sa- 

vo nužudytu poziciją atsiims.. 
Jis nurodė beaiškirsrtantiems kon- 

greso nariams j reikalingumą or- 

ganizuotis tėvynės apgynimui ir 

atsilaikymui prieš neprietelio už- 

puolimą, — "'kūmai gali staiga 
ištikti — greičiau negu daugu- 
mui atrodo." 

Trur Iranslation filnl with the postmaster 
»' Chicar* III., nn 20-th day of March, 
IOIH, a* rc<|uire<! by thr act of October 6. 
1917. 

TALKININKAI RENGIASI 
PRIE OFENSYVO ITALIJOJ 

Washington, D. C. Kovo 19 d. 

Italij frontas žada būti šį p'avasari 
t..^kinii>kij didelio ofensyvo regyk- 
la, su didesniu veikimu Melgijoje 
ir Francuzijojc. 

Šitas jsitikimam.s čia didėja po 
karės skyriaus paskelbimui, buk 

jis tiki, k'ad vokiečiai savo veiki- 
muose vakarų fronte tenikinsis ap- 

siginamąja kova, išsižadėdami plia- 
nų eiti ant Paryžiaus, ar Francu- 

zijos pakanalio portų. 
Nusprendimas suiyg laiko ir 

vietos talkininikų verkimams pri- 
klauso nuo vyriausios karės tary- 
bos Versailles, kuriai, kaip mano- 

ma, pavesra visų talkininkų karei- 
vi jų atsarga. 

True translatioi. filed with thc po^tmaster 
*t C hlcaga, III., <>n 20-th <lay of Mareli, 
loifl, as rerjuired l»y tlie act of October 6, 
1917. 

ITALIJA ATMETA VOKIE- 

ČIŲ PASIULINIMĄ TAIKOS. 

Washington. D. C. Ko>vo 19 d. 

Diplomatiniame pranešime, pasie- 
kusiame Washington«-} šiandien, 
yra patvirtinama, 'kad Italija at- 

metė Austrijos ir Vbkietijos nau- 

j?į ir masinant} taikos pasiuiirimą. 
Panašus pasiulinimai su pagrūmo- 

jimais ofensyvu buvo daromi Ser- 

bijai ir net Francuzijai. Visi šitie 
pasiulinimai ne tik tapo atmesti, 
bet dar ir pasirūpinta talkininkų 
prisirengti prie atrėmimo tų pa- 

grūmojimų, jei jie butų išpildyti. 

Sulyg šiądien gautų dipliomati- 
niu žinai, dalykai stovi šit'aip: 

1. Nuo Suezo į vakartis talki- 
ni nikų linija yra tvirta politinėj 
ir karinėj prasmėj. Kiekvienas 

galimas karinis palinkimas at- 
remti ir kai-kuriuose atsitikimuose 
<!augiau negu atremti vokiečiu 
ofensyvą yra padarytas kaip rei- 
kiant. 

2. Xuo Suczo j rytus vokiečių 
p'avojus ^aito.nas tolimu. Nors 
talkininkų dipliomatai vienu Visu 
] ritaria japonų įsikišimui Sitvri- 
jon, bet jie taipgi apsiima laukti 
iki nuotikiai Rusijoj susikristali- 
zuos ir gal persinfainys Suvienytų 
Valstjų pažiūros. 

Truf transUtion filed w i t h thc postmastci 
a: Cbicatra. III., on 20-tIi <lay of March, 191R, as rcquircd l»y llie act of Octobcr 6, 1017. 

ISPANIJOS MINISTERIJA 
VĖL REZIGNAVO. 

London, kovo 19 d. — Sulyg 
žinios iš Balboa, Ispanijos minis- 
terija vėl rezignavusi. 

Premieras Alhucemas padavė 
savo rezignaciją savo ministerijos 
kovo 9 d., bet karaliui Alfonsui 
prašant buvo sutikęs pasilikti tar- 

nystėje su ta pačia ministerija. 

True translation filcd wit!i tlie j>ostniastcr 
n f Chicaua, III., on 20-tli day of March, 
1918, as requir d by thc act of October 6. 
1917. 
LENINAS KURSTĄS REVO- 

LIUCIJĄ SU V. VALSTIJOSE. 
VVashington, D. C. Kovo 19 

d.—Prcz. Wilsonas apturėjo c.'i- 
cialj pranešimą, buk bolševikų val- 
džios premieras Lenine vdąs pro- 
pagandą sukurstymui revoliucijų 
Suv. Valstijose, Ang'.ijoj, Fran- 
cu'ijojt ir Italijoje 

Lenine, anot to pranešimo, vei- 
kiąs kaipo vokiečiu agentas, su 

vokiečių kreditu $5,-00,000 rub. 
propagandai. 

šito judėjimo sėdyba esanti 
įsteigfa Šveduose. Slapti agentai 
bus atsiųsti j Suv. Valstijas ir tal- 
kininkų šalis kurstymui pirmeivių- 
ji< elementų organizuoti revoliu- 

cijas. 
Vokiečių valdžia, anot praneš1- 

1110, tikisi suikelti revoliuciją pir- 
miausiai Italijoje, kur ytin mai- 
sto trūksta. 

True tra slation filed with the poatmaatcr 
at Cliicaga, III., on 20-th day of March, 
1913, as required by the act of Octobcr 6, 
1917. 

TROCKIS KOMUNOS GALVA 
PEROGRADE. 

Washington, D. C. kovo 18 d. 
— \mba*adoriivs Francis šiądien 
patvirtino laikraščių pranešimą, 
kad buvusis Rusijos užsienio mi- 
nisteris pasiliko komunos galva 
Petrograde. Ambasadorius pasa- 
kė apie komunistus kaipo apie 
naują vardą Petrogrado bolše- 

viku. Trockis dabar yra komu- 
nos komisaras. 

Truc Iranslation filed witl> tlic |io?<inastci 
at Chicaga, III., on 20-th day of .Mare!!, 1918, as rcųuircd by thc art df OcIoIk-i- k, 1917. 

JAPONAI SU VOKIEČIAIS 
ŽINOSI, — SAKO TROCKIS 

Petrogradas, kovo 18 d. — i»u- 
tvusis bolševikų užsienio miuiistc- 

is Trocki šiądien pasakė, kad 
Ja>poniji» ir Vokietija yra pada- 
riusios sutarti pasidalinti Rusiją 
bendru reikalu pamatais. 

Anot Trockio talkininku -di- 
džiausia klaida buvusi padaryta 
gelbstint Japonijos pl i amams už- 
imti Siberiją. Girdi, Amerika 
pirmutinė gailėsis talkininku poli- 
tikos. 

f ruc t ra nsla t i 011 filcd with tlii po.stinastc;' at Chica^a, 111., on .'0-th .lay of Mareli 

I917' a* rcciuired by "lc 3ct of October 6 

VOKIEČIAI UŽGRIEBS SUV. 
VALST. NUOSAVYBĘ. 

Londonas, kovo 18 d. — Vo- 
kiečiu užsienio raštinė prašė is- 
panu ir šveicarų ambasadorių 
Benline pranešti Amerikos val- 
džiai, kad \ o'kietija imsis atmo- 
nijimo priemonių prieš amerikie- 
čių nuosavybę Vokietijoje tuo 
patim saintikiu, kaip yira veikia- 
ria prieš vokiečių nuosavybę Suv. 
Valstijose. 

Anot •senato komisijos daugiau- 
sia amerikiečių nuosavybės Vo 
kietijoje priklauso Standard'o 
Žibalo Kompanijai, paskui tarp 
tautinei Harvester Kom., tauti- 
nei Cash Register Konvp. ir 
American Radiator Kornp. 

Tnic trnnslation filctl with thc postniastct 
at Chiraga. 111., on 20-th daV of Mareli 
'918, as mju'.cd by thc act of Octobcr (. 
1917. 

PAIMA DIDELĮ RUSŲ 
MIESTĄ. 

Londonas, kovo 18 d. — Su 
lyg Reuiterio žinios iš Petrogra 
do, vokiečiai be Odesos užėmė 
Nikolajevą. Taip Odesa, taip 
Nikolajevas paimta be mūšio. 

Laivynas iš Odesos paspruko 
Sevastopoliu. 

Abiejuose miestuose vokiečiai 
luojaus uždraudė sovietus, Ni- 

kolajeve paėmė laivyno lai\ akie 
mins. Vokiečių ėj'tnas pirmyn 
traukiasi linkui Chorsonės. [ Ni- 
kolajevas ant Bugo upės kranto 
ties santaika su Dniepru 40 my- 
lių nuo Cliersonės j šiaurių 
šiaurvakarius turėjo svarbią vie- 
tą Rusijos apsigynimui laivy- 
nu1] 

Trnr trinsalation filcd witli thc postmastci 
at Chicaga, 111.. on 20-th day of Mareli 

as required by thc act of Octobcr <> 
1917. 

3EMENOVO STIPRI 
POZICIJA. 

Pekin, kovo i8 d. — (ien. Se- 
menov dabar laiko užėmęs stip- 
rią strateginę poziciją šešiose de 
šimtyse mylių nuo Chinų sienos, 
kur jis l'aukia tolesnio aprūpinimo 
artilerija ir mašininėmis šaudyk- 
lėmis. Jas žadėjo jam llarbino 

Komitetas, kuris veikia kaipo jo 
vyriausioji žinyba ir rengia pa- 
nagus judėjimus kitose Siberijos 
dalyse. Sulyg šito pliano Amū- 
ro kazokai paėmė kontrolę ant 

Blogovieščenskc. Jie suėmė ir 
sukišo i kalėjimą visus bolševikų 
vadovus, drauge su vietos tary- 
bos pirmininku, ir nuginklavo bol- 
ševiku kareivijas, suside,da!nčia> iš 
raudonosios gvardijos bei jurei- 
/ių atsargos pulkų, padėdamas 
jas po stipria sargylba. 

Ainglai ir japonai gelbsti gen. 
Scmanovui pinigais. Cliinai pa- 
rodo didelj norą veikti Siberi- 
joje drauge su japonais, bet ja- 
ponai tyli apie savo galutinį 
veikimą. Apie japonų Įsikišimą 
nuomonė Japonijoje yra pasida- 
linusi 

True transalation filed uitli thc postmaster 
at Chicaga, III., on 20-th day of Mareli, 
191", as re(iuired by the act of Octobcr 6, 
1917. 

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA 
VOKIEČIUS SUKILTI. 

Stockholm, kovo i 6d. — Iš 
ištikimų šaltinių sužinota, kad 

rusi:i bolševikai varo savo pro- 
pagandų toliau tarpe Vokieti- 
jos ir Austrijos minių, nežiūrint 
savo pasižadėjimo Urest l.itovs- 
ke to nedaryti. Xetik rusu agen- 
tai, bet ir kitu neutralių šalių 
atlieka savo dalį sutiknirai srn 

įplianu ateinančiu iš Petrogra- 
do: skleidžia lapelius, šaukiančiu 
centralių valstybių žmones prie 
sukilimo. 

Pabėgęs Austrijos aficieras pri- 
sidėjo prie rusų i>r lošia svarbią 
rolę darbe Skandinavijoj. Vie- 
šnias jo manifestų yra taikomas 
j "Musų broliai Vokietijoje — 

kareiviai, darbininkai ir apšvies- 
tieji žmonės". Kopijos šito do- 
kumento yra didelėmis apstimis 
slapta per Ratymari pergabena- 
mos iŠ pietų Švedijos. 

Specialė tlonva v»ra atkreipta j 
pragumus propagandai Suomijoj, 
kur skaitlingi raudonosios gvar- 
dijos nariai vra siunčiami prie 
pavojingo darbo vidurinėj Ku- 
Topoj. Kai kurie skelbia bolše- 

vizmą laukuose ir 'dirbtuvėse, 
kiti paslepia lapelius ant trans- 

portų einančių j Vokietiją. 

Trtic tratisalation fiicd with tlic postmaster 
at Chicaga, III., on 20th day r> f Mareli, 
10 ik, as rct|uircd by thc act ot' Octolnr 6, 
1917. 

AUSTRIJOS KRYZIS PERĖ 
JO; LENKAI LIOVĖSI 

KAUTIS. 
Su franeuzų kareivijomis, ko- 

vo 14 <1. — Austr'jos kryzis tuo 

tarpu sulaikytas ir biudžetas nu- 

balsuotas ačiu galutinam lenkų 
nusprendimui; šitų kivirčų isto- 

rija yra tokia: 
Premieras von Seydler vasario 

27 d. užvedė ;Tarybas su len- 
kais be jokios pase>kiriės. įtem- 

pimas padidėjo atėjus žimaoms, 
kad lenkų legiono 'brigada Bu- 

kovinoje sukilo vas. 15 d. ir po 
kruvino susirėmimo su Černo- 
vicų garnizonu pasmuko Rumu- 

nijos žemėn. Vas. 28 d. lenkų 
grt.pė nusprendė vieno balso 
dklžium'a sudaryti bendrą orga- 

nizaciją su čekų grupe, bet pir- 
masis bendras susirinkimas buvo 

taipgi paskutiniuoju, nes kovo 
1 d. Seydler papasakojo neku- 
riems vadovams apie savo pro- 

jektą konstitucijos reformų ir 
"tautinės autonomijos" visoms 

Austrijos tautoms. 

Kovo 3 d- valdžia vėl pradėjo 
tartis su lenkais. Kovo 5 d- 
valdžia pasirasė po keista su- 

tartim su gen. Mus-ziki (Musz- 
ynskiu?) vadovaujančiu lenku 
kareiviais Minsko apielinkėj. Su- 

tartis šiaip skanjba: 
"Lenkų kareivi ja padaro ne- 

utralę kariumenv. kuriai yra pri- 
skirta aiškiai ribota sritis su 

miestu Mohilevu kaipo jes cen- 

tru. Ii kausis tik būdama už- 

pulta šitoje sriotyj. Ji duos liuo- 

są perėjimą vokiečių kareivi- 

joms." 
Kovo 7 d. ciec(.>rius Karolis pri- 
ėmė lenkų vadovus ir užtikrino 
jiems valdžios žadėjimus. 

l'o te lenkai apleido Čekus ir. 
nors (nenorėdami tikėti valdžiai, 
sutiko susilaiykti nuo balsavimo 

taip, kad paliuosavus Seydierj 
nuo reikalingumo parlamentą at 

leislti. Civiliniai 'kreditai bivvo 

perleisti 240 'bal. prieš 121, prie- 
šais balsavo cechai ir slovėnai. So- 

cialistai balsavo už civilinius kre- 
ditus. 'bet atsisakė balsuot už ka- 
rėū kreditus, kurie vienok, buvo 

priimti 203 balsais prieš 165. 
Kaipo atlyginimą valdžia pa- 

žadėjusi dideles -koncesijas len- 

kams. Sakoma, kad Cbolmo gu- 
bernija busianti atimta iš l'krVi- 
j!nos, įkuri turėsianti savo sieną 
upę Rugą uito Seku iki Lietu- 
vių Brastai. Šitos koncesijos 
vra taip didelės, kad vokiečiai 
austrai, prisibijodami dėl savo 

pačių persvaros, pavydžiai ir 
smarkiai protestuoja. Tokiu bu- 
<lu yra abejojama, 'kad valdžia 
Salės savo pasižadėjimus len- 

kanis išpildyti. Tokioje dėstvj 
kryzis tik laikinai nustumtas. 

Truc tianslation fik'd \\ i t h the postmastcr at Chicaga, III., on 20-tli day of Mareli. 1918, as rcfiuircd by the act of Octobcr 0, 1917. 

AUSTRAI PABĖGĖLIAI GEL- 
BSTI BOLŠEVIKAMS UK- 

RAINOJE. 
Amsterdam, įkvo 13 d. — Su- 

lyg berliniškės žinios apturėtos 
laikraščio Rlvenisclie \Yestfa- 
sclie Zeituang, Ukrajinoj, kur 
maksimalistai gauna pagelb.'j 
nuo pabėgusių čekų ir austrų, 
eina smarki kova. Vokiečiai yra 
dažnai susirėmę su tokių karei- 
vių 'būriais, o kuomet jie pa- 
tenka Į vokiečių rankas buva su- 

šaudomi. 

Truc translation filed with tlic poatmastcr at CIllcaRa, III., on .'0-tli day of Mareli, l'MR, as rc(|uircd by llie net of Octobcr o. 917. 

TALKININKAI ŽADA IŠ- 
LIUOSUOTI RUSIJĄ. 

Londonas, kovo 18 d. — Tal- 
kininkų premjeru ir užsienių mi- 
nisterių aukščiausioji karės ta- 
ryba šiądien išleido pranešimą, 
•kuriame sako, kad rusu su vo- 
kiečiais taikos išlygos nebus tal- 
kininkų pripažintos. Tame pra- 
nešime sakoma: 

"Talkininkų ministerių pirmi- 
ninkai ir užsienių ministeriai, 
susirinkę Londone, jaučia, kad 
jų būtina priederme yra pažy- 
mėti politinės piktadėjystės, ku- 
rios po vokiečių taikos vardu 
yra papildytos prieš Rusijos 
žmones. 

"Rusija buvo 'nuginkluota. Ru- 
sijos valdžia, užmiršusi, kad Vo- 
kietija per keturis metus karia- 
vo prieš tautų nepiigifunybę ir 

žmonijos teises, savotiškame len- 
gvatikystės upe manė, įtikinimu 
įgysianti tą, demokratinę taiką, 
kurios ji negalėjo atsiekti karės 
keliu. 

7 ie žino tą, kad dar karės 
pertraukai nepasibaigus, vokiečių 
vadai, nors buvo žadėję savo ka- 
reivių 'pozicijas nemainyti, išti- 
sai perkėlė jas vakariniu fron- 
tan, o Rusija išvydo save to- 
kia silpna, kad nedirįso pakelti 
protesto prieš šitą aiškų Vokie- 
tijos laužymą savo žodžio. 

T.is, kas sekė, buvo tuo patim 
savo žodžio laužymu. Vokiečių 
taiką pritaikins prie veikimo. 

"Pasirodė, kad ji apima Įsiver- 
žimą Rusijos teritorijon, sunaiki- 

nimą ar paėmimą Rusijos apsi- 
gynimo priemonių ir rusų že- 

mių organizavimą Vokietijos nau- 

dai, darbą, kuris nesiskiria nuo 

aneksavimo, kadangi patsai žo- 
dis buvo atsargiai vengiamas. 

Truc translation fileil vvith tlic postmnstei 
at C liicago. III., on 6-tli day of March 
ĮOIS, as requircd l>v the act of Octobcr 6, 
1917. 

NEŽIŪRINT NEPATIKIMO 
TALKININKAMS. WILSONAS 
NESUTIKO SU JAPONIJOS 

ĮSIVERŽIMU SIBERIJON. 

VVashington, 1). C. kovo 18 d. 
—Sulyg ištikimu Šaltinių prezi- 
dentas \Vilson šiądien apreiškė 
[administracijos vadams, kongrese 
savo pasiryžimą priešintis kiši- 
muisi i Europos politiką. 

Šitas apreiškimas yra laikoma 
•galutinu atsakymu į vienval pa- 
kartojimą pakvietimą iš Europos 
Suv. Valstijoms paskirti diplo- 
matini atstovą bendroje talkinin- 

kų karės Taryboje, šitas iš- 
blašl j manymą, buk karės sekre- 
torius Baker yra Prancūzijoje, 
kad dalyvavus be tiesioginio ap- 
kalboj imo karės reikalų ir ki- 
tose apšnekose. 

Prezidento nutarimas nepritar- 
ti japonų jsiveržimui Siberijon 
taipgi pasiliks. Prezidentas, gir- 
di, davęs užtikrinimą, kad jis 
vadovausis šalies sentimentu, 
sprendžiant apie tai, ar busimie- 

ji nuotikiai reikalauja permainy- 
mo šitos politikos, ar ne. 

Truc translation filed with tlic poatmastcr ;ii l'hicago, 111., 011 IJ-tli <lay of Marei;, 1918, as reauired l>y thc act of October 6, 191". 

FRANCIS IR 36 AMERIKIE- 
ČIAI KELIAUJA JAPONIJON. 

Tokio, kovo 18 d. — Suv. Val- 
stijų ambasadorius Francis ir 36 
kiti Amerikiečiai atvyko lrkuts- 
kan, Siberijoje. Bolševiku val- 
džia užtikrino saugią kelionę tal- 
kininkų diplomatams važiuojan- 
tiems Vladivostokan. 

Japonų veikimas sulyg Sibe- 
rijos laukia 'pribuvimo eia am-j 
basadoriaus Ucliidas. 

■Užsienio raštinė sužinojusi, kad j 
SLberijos republika formaliai bu-į 
vo Įsteigta Irkutske kovo 7 <1.1 
ūkininkų ir kazokų seime, l 

True tiansalation filcd witll tlie postmaster at Chicaga, III., on 20-tli dav of March. l«tK, as rcquircd by the act of Octobcr 6, •917. 

NAUJA VOKIEČIŲ 
KAREIVIJA. 

Sulyg Associated Press prane- 
šimo vokiečiai vakaru fronte su- 

tvėrė naują (kariumenės grupę ipo 
gen. von Galhvitzo vadovyste. 
Ši'ta kareivija yra statoma tarpe 
kareivių vedamu sosto įpėdinio 
ir 'kuit. Albrechto ir turbūt yra 
vedama prieš 'Amerikiečius 
šiaurinėj Toulos pusėj ir ryti- 
nėj Lunevillės pusėj. 

ANGLAI TURI DIDELIŲ 
PASISEKIMŲ PALESTINOJE., 

Londonas, kovo 13 d. — East 
Anglian, South Angliam ir In- 
dijos kareivijos, puldamos vie- 
nuolikos mylių frontu ant pa- 
jūrinio sektoro Palestinoje nu- 

žengė t'ris mylias gylio, 'kaip 
oficialis pranešimas sako. 

Truc translation filed with thc postmaster 
at Chicago. III.s nn JJ-th «lay "f \Wc!». 
191*. as re<|uircd by thc act of October 6, 
1*17. 
BUVUSIS PREMIERAS KE- 

RENSKĮ CHRISTANIJ O J. 
Tokio, kovo 19 d. — Atėju- 

sios čia ištikimos žinios patvir- 
tina, kad buvusis premieras Ke- 
rcnsky yra liuosas Christianijoj. 
Platesnių žinių nėra. 

•Gen. Jadionolo\, buvusis kari- 
nis palydovas atvyks j Suv. Val- 
stijas tuoju tikslu, kad .pagelbė- 
jus rusų aficierVuns įstoti Ameri- 
kos kariumenėn. 

True translation filed with thc postmaster 
at C'hicaga, 111., 011 20-th day of March. 
1918, as reąuired by thc act of Octobcr 6, 
1917. 

KĄ RUSIJA PER SUTARTĮ 
NUŽUDO. 

Maksim Gorki savo laikraštyj 
"Novaja Žizti" parašė skaudų 
straipstij užvardžuv "Ką Rusija 
žudo''. Jame jis sako: 

"Rusij? geriaus su'pras nelem- 

tąją taiką, jei vietoje ginčytis 
prisižiūrės faktams, taip kaip jie į 
pasirodo skaitlinėmis. Męs >te-| 
biarnės, ar Rusija išlaikys toki 

kraujo leidimą, koki vokiečiai pro- 

pomioja, būtent, užgriebimą ke- 
tvirtos daTies Rusijos viso gy- 

ventojų skaitliaus i»r aVžėmimą ar 

kontroliavimą vieno trečdalio vi- 

S' dirbamojo žemės ploto. Rusi- 

ja tuojaus turi j šitą atsižvelgti, 
o jei ne, tai ji nupuls taip žemai, 
kaip Turkija ar Chinai. 

" M\*s apga i I au j a m e pa v o j i n g u s 

mėginimus aptautinti bankas, i 

dirbtuves ir pramones, 'kairios, 
mažne visai sunaikintos ir jau i 

dideliai sugadintos valdžios. | 
''Norėdami prieiti prie šito iš-1 

vedimo męs atsižiūrime tik į I 

teritorijas užimtas centralių vieš-j 
•patysčių: Lenkiją, Pabaltmario 

.provincijas, Galiciją ir Bessarabi- 

ją, kurios jau yra užimtos Au- 

strijos ir Rumunijos; taipgi Ba- 

tumą ir kitas Kaukazo dalis. 

Mūsų apskaitymai apima Ukra- 

jjiną, nes rada pasirašė po tai'kos 
sutartimi, kuri pastato Ukrajįną 
po vokiečių ekonomine valdžia. 

"Ve ką Rusija nužudo: Teri- 

torijos 707,000 ket. varstų, arba 

j4 nuoš. viso Rusijos ploto: gy- 

ventojų, 46.000,000 arba 26 nuoš. 
įviso Rusijos gyventojų skaitliaus; 
[dirbamos žemės, normaliai išdirb- 

! tos 56,000.000 akrų, arba 27 
(nuoš.; maistų 58,000,000 tonų kas 
metas, arba 37 nuoš. Rusijos vi- 
sos produkcijos; geležinkelių 17,- 
500 varstų, arba 26 nuoš.; iš- 
idirbystinių pramonių vertėje 925,- 
000,000 ru., arba 33 nuoš.; ma- 

šinų 575,000 arklių pajiegos, ar- 

ba 39 nuoš.; geležies 3,800,000 
tonų, arba 73 nuoš. 

"Prieš karę musų metinis iš- 
dovis anglies visoj Rusijos cieso- 
rystėj siekė 40,000.000 tonų, lie- 
tos geležies 5,200,000 tonų. Jei 
vokiečių taikos sutartis pasiliks 
permanenta, tai rusų tauta galės 
išgauti tik io,ooo,coo anglies ir 
1,400,000 tonų, lietos geležies kas 
metas. 

I Rusijos pramoninis išsiplėto- 
jimas per ateinančius dvidešimtį 
motu bus sunaikintas: visai.'' 

True translation filed with thc postmastcr at Cbicaga, III., on 20-th dav of Mareli, 1918, as reąuired by tlie act of Octol>er C, 
1917. 

DU BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA 
MINISTERIJĄ. 

Du bolševiku komisarai dėlei 
'Sovietu Kongreso patvirtinimo 
vokiečių taikos sutarties rezi- 
gnavo iš ministeįijos. 

iDeletgatas Muirtov sako, kad 
pilna sutartis 'nebuvo 'viešai ži- 
noma ir kad atlyginimo Vokie- 
tija reikalavo 9,000,000,000 rub- 
liu, o ne 3,000,000,000 rub., kaip 
buvo 'pirmiaus paskelbta. 

Jis taipgi pasakė, kad sutartis 
paskelbė Petrogradą Ikras u mie- 
stu'' ir kad Petrogradas dėlto 
buvęs evakuotas. 

Anot jo Rusijos laukia išda- 
linimas iie iš Vokietijos pusės, 
bet iš Japonijos. 

Sutartis, anot' j'-y^teieteia Rusi- 

ją padalinti tarp Vokietijos, 
Austrijos, Rumunijos, ir kitų 
viešpatijų. 

True translation filcd with thc Įiostmastcr 
at Chicaga. III., on 20-th įlay of Marcii, 
1918, as reąuired by thc act of Octobcr 6, 
1917. 

Kares Bėgio 
Peržvalga. 

Iš Rusijos vis prieštaraujančias 
ateina žinios, sulyg tų žinių: jei- 
gu vieną dieną ar tai Siberijoj, 
Finliandijoj, L"kirai 110j, ant Kau- 
kazo sumuša su visu bolševikų 
k&i.umenę, tai kitą dieną reikia 
laukti pilno bolševiku laimėjimo; 
jeigu vieną dieną laikraščiai pra- 
neša apie pilną bolševiku susitai- 

kymą su finais, ukrainais, arba 
kazokais, tai kitą dieną reikia 
laukti tarp neva susitaikiusiu 

priešu kruvinu mušiu. Tokios jau 
prieštaraujamčios žinios ateina ir 

apie vokiečių veikimą Rusijoj ne- 

va nuo jos paliuosuotuose kraš- 
tuose. Žinoma, kad tokiu prie- 
šingu visai atsitikimų buti negali, 
bet (kaip ten yra ištik r o. iš tų 
prieštaraujančių žinių sužinoti ne- 

galima. Maišatį padidina ir laik- 

raščiai, tanp kurių mažai yra sve- 

timuose kraštuose laikraščių nors 

paviršutiniškai pažįstančių Rusi- 

jos (padėjimą ir ten viešpataujan- 
čias sąlygas. Nepažįstantiems 
prietikių ir labjausiai negalimi at- 

sitikimai yra galimais. Todėl tai 
užsieniuose laikraščiai negali 
skaitytojams padavinėti tikrus 
atsitikimus, tikrą Rusijos padėji- 
mą. Bet kaip ten nebūtų, gerai 
nėra: tvarkos ten nėra ir -prie jos 
nei nemėginama artintieji. Ne- 

žinia inci kas ir kur tą tvarką 
privalo įvesti, kas ir koki Rusi- 

jos kiraštą privalo sutvarkyti. 
Svarbiausia ten valdžia yra "bol- 

ševikų, bet bolševikai valdo, kaip 
rodosi, ma'žesnę Rusijos dalį, o 

likusi arba nuo jų valdžios atsi- 
skyrė, arba laukia, Įkas toliau dar 

'gali atsitikti. Tas jau rodo, kad 
Rusijos gyventojų didesnė dalis 
neužsitiki bolševikais. Didžiau- 

sią gi <Rivsijoj maišatį daro vo- 

kiečiai, kuriems negalėtų buti 

'naudos iš susitvarkymo, todėl jie 



neleidžia susitvarkyti kraštui, nes 

susitvarkiusi, Rusija galėtų vėl 
suorganizuoti pasekmingesnį įsi- 
veržėliams pasipriešinimą, o to 

juk vokiečiai negali nei sau, nei 
savo draugams geisti. 

'Rusijos (bolševikų valdžia pa- 

darė su Rusijos priešais taiką, 
paleido net buvusius Rusijoj 'vo- 

kiškus kareivius nelaisvius, mors 

negirdėt kad vokiečiai yra palei- 
dę. 

Padarytą Lietuviškoj Brastoj 
taiką užtvirtino Maskvoj suvažia- 
vę kareiviu ir, darbininkų ir kai- 

Miicčių atstovai, bet vokiečiai 
vien naudojasi iš irtirsų karės pa- 
liovimo, pats karės nesulaikė, bet 
stengiami apvaldyti vis didesnius 

Rusijos kraštus, kad juose galė- 
tų maišatį ir nietvarką padidinti. 
Iš paleistų vokiečių nelaisvių Si- 

berijoj, ant Kaukazo, Turkestane 

organizuoja kariumenės dalis, ži- 

noma, smulkiais, nes netvar- 

kos kėlimui ir didinimui didelės 
k ari u m artės nei nereikia. Iš vo- 

kiečių užimtų jau Rusijos kraštų 
su prievarta ima savo kariume- 
nėn vyrus, kas yra priešinga virp- 
tautiškoms teisėms, bet jų oioje 
karėje j irk nieks nepaiso. 

•Kadangi netvarką daryti pasi- 
sekė Rusijoj, tai to paties bude 
.vokiečiai prisitaiko ir atsiskyru- 
siuose nuo Rusijos jau pirma pri- 
gulėjusiuose kraštuose, nors sai 

jais, kur tas pasirodė galimu 
tarpgi neva kitą padarė ir jiems 
pripažino tikrai vokišką noprigul- 
mystę. (Kadangi kiekv«en<^ tau- 

toj yra priešingos partijos, tai 

suprantama, kad tokios partijos 
yra ir atsiskyrusiuose nuo Rusi- 

jos ir Vokietijos pripažintuose 
neva neprigulminguose 'kraštuose. 
Vokiečiai ten ipasnvntė savo ka- 

riumenę paremti vieną partiją, 
ir takiu budu vietoj tvarkos, pa- 
gimdo ten naminę karę, nes visi 

juk žino, kad žvejonė geriau se- 

kasi drumstame vandenyj. Mai- 
šatį ir naminius maištus vokie- 
čiai pagimdė U'kirainoj ir Finlian- 

dijoj, o stengiasi panašius maiš- 
tus sukelti paliuosuoti vokiški ne- 

laisviai Turkestane, Kaukaze, net 

Latvijoj. Matyt vokiečiai nori 
tuos kraštus savo globon paimti 
ir juos taip su Vokietija susi- 
rieti, kad nuo jos negalėtu pa- 
siliuosuoti. Vokiečiai nuo Ptts>i- 
jos atsiskyrusiose kraštuose sau 

reikalauja: jįj lėšomis užlaikomos 

po vokiečių vadovyste kariume- 
nės, savo prekėms liuoso be mui- 

tų atvežimo, kd užmuštų visai 

ivietinę pramonę ir žemės vo- 

kiečių ikolionizacijai, per tai j po- 
rą dešimčių metų jau žemė butų 
vokiečių rankose, o vietiniiai gy- 
ventojai ne vok'ečiai butų vien 

vokiečių verigais. Ką-gi daugiau 
Kaizeris gali dar reikalauti? 

Bolševikų vadovas Lenine ir su 

jo "patarimu kareivių, darbininkų 
ir kaimiečių taryba priėmė vokie- 
čių visus Rusijai pastatytus rei- 
kalavimus, bet vokiečiai nesulai- 
kė gilyn lindimo. Vokiška ka- 
riumenė užėmė Odessą ir Niko- 

lajevą, kur buvo didžiausios prie 
Juodųjų jūrių javų krauti ės, 
ten /vokiečiams teko 5 mili nai 
bušelių kviečių. Tas tūlam ai- 
kiii apsaugos (vokiečius nuo 'b do. 

Nikolajev buvo svarbiausia ru- 

siško Juodųjų jūrių kariško lai- 
vyno stovykla. Laivyną tą gal 
paims vokiečiai. Jis buvo kur 

kas tvirtesnis už BaU:ko jūrių 
karišką laivyną. Vokiečių kon- 
trolė' yra jau 'buvusi Rusijos cr- 

rų sostinė Petrogradas arba Pc 

terburgas, pastatytas 200 metų 
atgal Petro didžiojo. Sostinė ta- 

po perkelta Maskvon. Bet dide- 
lio grobio vokiečiai Petrograde 
negali tikėtis. Pinigu, be abejo- 
nės, įbolševikų valdžia nepaliko, 
ypač aukso ten nei bankose nė- 

Ta, mes to nepaliko. Jaut ir Mask- 

voj ii visų svetimų bankų val- 
džia paėmė -pinigus, nelytėtas ten 

vien vokiškas bankas. Taigi pi- 
nigais vokiečiai nei Petrograde, 
nei "kitur Rusijoj negali daug pa- 

sipelnyti. Tai. lieka ten vien 

privatiškos, ne valdžios 'krautu- 

vės, kokių grobti ir kairės laike 

negalima, prisilaikant tarptautiš- 
kų teisių ir labai didelės vertės 

knygynai ir muzėjų rinktai. Gal 
tuos trinkius mažai apšviesti bol- 
ševikų vaklinitrkai. nesuprasdami 
jų vertės, vokiečiams paliko, jų 
nenešė apsaugojimui nuo priešų 
godumo. Vokiečiai, žinoma, mo- 

[kės juos branginti taip kaip jie 
•branginimo yra vert'. 

Odesoj vokiečiams teko net 15 
rusišku karišku laivų, įgulų ap- 
leistų. Laivai tie buvo visai ne- 

pagadyti, iš jų vokiečiai galės 
naudotiesi karėj su talkininkais. 
Paprastai kariškų laivų jgulos, 
jeigu apgimti negali, pjčios savo 
laivus naikina, ikad priešam ne- 

tektų. Jau atidavimas -priešams 
uepagadytų 'kariškų 1 .ivų geniau- 
siai »rodo, kad ne tik ru.;i*koį kh- 

riumenėj, l»ct ir kariškame lai- 
vyne tvarkos nėra ir laivynui 
trūksta sumanančių vadovų. 

1 

Austrijos slavai jau turėjo pro- 
gą ant lenkų apsirikti. Lenkai 
buvo sutarę su cechais įr kitais 
slavais, sum^nimui vokiečių 
įtekmės ir atitraukimui Austrijos 
nuo Vokietijos, nepripažinti cie- 
soriaus valdžiai pinigų karės ve- 

dimui. Kuomet vicitcik atėjo lai- 
kas balsuoti, lomkai balsavo su 

valdžia, s a vylė čecluvs, su kuriais 
buvo susitarę. Tuoin sulaužymu 
lenkai parodė, kad jiems niekuo- 
met tikėti negalima ir ateityj sla- 
vai, turbut, netikės ir lenkų ne- 

parems, nes jie savo pasielgimu 
pasirodė paramos neverti. Ir iki 
šiol, jeigu Austrijoj vokiečiai 
spaudė slavus, tai tik todėl, kad 
su vokiečiais parliamente tan- 
kiausiai ėjo lenkai, jie labjausiai 
drutino vokiečių valdžią Austri- 
joj. 

Centralės tautos padarė taiką 
lr su Rumbunija. Rumunai, ne- 

galėdami priešinties;, sutiko ati- 
duoti Bulgarijai Dubrudzą, o 

^Austrijai sugrąžinti visus jau pi»*- 
miatis apvaldytus Austrijos kraš- 
tus, jos konirolėn atiduoti Duno- 
jaus įtaką. Vokiečiams per tai- 
ką teko ne tik daug maisto, bet 
ir daug\kerosino, ko po maistui 

Vokietijoj labjausiai truko. Ne- 
duoda Rumunijai nei jos karin- 
rr.enės upimtų R u si jas kraštų, bet 
ir iš Bessarabijos privertė pasi- 
traukti. Rumunų apleistus kraš- 
tus užima vokiečių, arba austrų 
kariumenė. 

Turkai atėmė nuo Rusijos visą 
Batumo apskritį, kurį Rusija bu- 
vo nuo turkų atėmusi po karei 
1877 m. iBet už tai Palestinoj 
ir Mesopotamijoj turkams nesi- 
seka. Čia juos vis toliau stumta 
a.iiglai; jie bai'gia juos vyti iš 
Palestinos. Pereitą sayaitę anglų 
atsiųsta iš Indijų karkvmenė vėl 
užėmė kelis miestelius, o Meso- 
potamijoj vėl prisiartino prie 
Bagdado. 

Macedonijoj turkai ir bulgarai 
rori otensyvos mėginti, kadangi 
čia talkininkų >pajiegos nedidelės. 
Čia, sttdrutinimui turkų ir bulga- 
irų, tapo atsiųsta ir vokiečių ka- 
riumenės .daugiau. Bet kol-kas čia 
yra vien smarkesnis artilerijų vei- 
kimas, pasitaiko ir didesnių pa- 
trolių susirėmimai Salonikų ap- 
skrityj. 

Italijos fronte nieko svarbesnio 
•neatsitiko. Ten veik visur trau- 
kiasi kartuimenių pasitraukimai, 
veikia vien artilerija ir orlaiviai, 
bet tuom vien nieko svarbesnio 
nei nuveikti neb"'ima. Slavai 
pradėjo susiartinimo tarybas su 

Austrijos italais, su kuriais iki 
šiol nesusitiiko ir tarybos eina 
gana pasekmingai. Slavai pripa- 
žįsta italams visus jų apgyven- 
tus kraštus Italijai, net ten, kmr 
jie tveria mažumą, kaip antai 
Dalmatijoj ir Istrijoj, pripažįsta 
visas jų kulturiškam kėlimui tie- 
sas. Slavų su italais susitaiky- 
mas pavojingas vien vokiečiams. 

Prancūzijoj dėl pavasario po- 
tvynių ir 'blogų kelių nuo senai 
ahicji* pusių žadamas ofensyvas 
dar neprasidėjo, bet prasidėjo jau 
didejni vietiniai mūšiai visame 
-vakariniame fronte, nuo Šveicari- 
jos rubež'ų iki Belgijos pajūrių. 
Smarkiausi mušiai eina francuzų 
fronte prie Verdtuin. Smarkus 
mūšiai ei»na taipgi Meuse pa- 
upiuose aplinkinėse Avocourt ir 
Malancourt. Ten -francuzai įsi- 
veržė j vokiečių linijas ant 1,600 
vardų. Prie Pepper hill firancu- 
zai atmušė vokiečių užpuolimą. 
Smarkesnį muši turėjo ir ameri- 
konai Šveicarijos parubežiuosc. 
Čia vokiečiai remiesi uižpulti ame- 

rikonų grabes, bet amerikonų ar- 

tilerrijos tapo išvaikyti. 
Jūrėse amerikoniškas ipatrroli- 

nis garlaivis paskandino nau- 

jausio typo .vokišką suibmariną, 
kuri jį buvo užpuolusi. 

Amerika paėmė sau buvusius 
jos .ponuose pirklybinius bolan- 
dišktis garlaivius, kurie bus ap- 
versti 'važiojimui maisto Europon 
ir kairiumeinės Francuzijon. Už 
tuos laivus bus pilnai užmokėta. 
Vokiečiai gązditia Įtraukimu ho- 
hndų karėti, skandinimą# kur nors 

patiktu holaiuli.^ku laivų. 1 »ct jie, 
holaudai, apart 'protesto, nieko 
daugiau padaryti negali. Ir Vo- 

kietija kuomet jai reikėjo karėj 
1S7T m. ne 'kartą savo naudai 
ėmė neutrališk't kraštų laivus, 
tai ir dabar ji negali protestuoti, 

dar mažiau gali gązdinti lio- 

landus. 

IS AMERIKOS. 
DIDELIS LIETUS PRIDARO 
NUOSTOLIŲ1 MICHGANE UŽ 

$1,000,000 
Dctroit Mich, kovo 14 d. — 

Didelis išpuolimas liet aus per 
paskutines dvidešimts keturias 
valandas pridirbo nuostolių že- 
mutiniame Michigane daugiau 
kaip u-/ $1,000,000. Kai kuriuose 
aps;k'riėiuose važinėjimas gelžkc- 
liais buvo sustabdytas. Apie 

I Detroitą apielinkės užtvinę. 

ii. W. W. NUŽIŪRĖTIEJI SU- 
IMTA IDAHOS MIŠKUOSE. 

St. Marys. Idaho-, kovo 18 d.— 
Šiądien netoli nuo čia Fervvoode 
surinkta 50 I. W. \Y. narių. De- 
šimts uždaryta Į kalėjimą, kiti 
paleista, jiems prisiekus buti iš- 
tikimais. Dabar kalėjime yra apie 
40, kurie laukia tyrinėjimo. 

PAIMA HOLLANDŲ LAIVUS. 
Washington, D. C., kovo 14 

d. — Suvienytos Valstijos ir 
Anglija pasiuntė galutinį pra- 
nešimą Ilollandijai, kail jei ji 
dabar svarstomos sutarties tal- 
kininkų vartojimui hollandų lai- 
vų mepriims iki kovo 18 d., tai 
laiva1 bus paimta talkininkų var- 

tonei. 
Didumas {talpos šitaip pasi- 

gaunam ų hollandų laivų siekia 
1,000,000 tonų, 'kurių 70 nuoš, 
yra Suv. Valstijose, 15 iriuos. Išri- 
ti jos portuose ir 15 nuoš. kituo- 
se talkininkų uostuose. 

LAIKRODŽIAI PAVARYTA 
PIRMYN, KAD PAGELBĖ- 

JUS KAREI. 

Washington, D. C., kovo 15 
d. — Dėlei kongreso šiądien per- 
leisto bifliaus, užvardinto dienos 
šviesos taupymo bilium, visi laik- 
rodžiai ir laikrodėliai Suv. Val- 
stijose kovo 31 <1. 2 vai ryto 
bus pavaryti pirmyn vieną va- 

landą. Naujasis laikas trauksis 
iki septintadienio 2 vai. ryto, 
spalio 27 d., 'kuomet chrono- 
metrai bus atvaryti atgal vieną 
valanda. Tokiu budu grįštant 
prie dabartinio arba astronomi- 
nvio laiko. 

SIŲS KAREIVIUS FRANCU- 
ZIJON HOLLANDŲ LAIVAIS. 

Washington, D. C., kovo 14 d. 
— Miv. Valstijoms ir Anglijai 
rekvizavus liollandų laivus 11110 

1,000,000 tonų talpos, siuntimas 
kareivių ir daiktų užsienin žy- 
mini pasigerins. 

Amerikos laivų statymo dar- 
bui varanties pamažu, o subma- 
rinams skandinant laivų dau- 
giau negu jų padirbama, pridė- 
jus tokią ?.pstį laivų yra dideliu 
ipalengvinir vu. 

DU TVENKINIAI NUMESTA. 
Detroit, Mich. kovo 14 d. — 

Pakilęs vanduo Grand River upė- 
je yra padaręs nuostolių už pusę 
milijono doliarių. Du užtventki- 
mai arti Ypsiant1 tapo vandens 
nuversti; potvnvs išvarė 25 šei- 
mynas iš namų ir pridirbo nuo- 

stolio toj apielinkėj ant $100,000. j 

IŠKLAUSINĖJIMAS DĖL 
VILNŲ KROPIMO. 

New York, kovo 15 d. — Nevv 
Yorko valstijos visuotiinasis gy- 
nėjas šiądien pradėjo tyrinėti vie- 
šu išklausinėjimu, ar kaiikurie 
Amerikos vilnų išdirbėjai drauge 
su vc*kiečių agentais nebando su- 

kmpti ipasaulio vilnas ir med- 

vilnę. kad karei pasibaigus pa- 
versti j niekus Anglijosi įgalimą 
ekonominę įblokadą. Audyklų sa- 

viti'nkii susivienijimo, jpusiau-ofi- 

cialės Anglijos ir Amerikos val- 
džių agentnros atstovai bus tar- 

pe liudininkų ir Jiudis apie do- 
kumentus, paimtus nuo Hugo 
Smfdto, taip vadinamo iždinin- 
ko Bolo rašos, kuris dabar Pran- 
cūzijoj c nubaustas miltini: už 

išdavystę. 
Nesenai fcderalės valdžios areš- 

tavo E. SchvvcrdtJį, turtingą Ncvv 
Yorko ir Bostono gelumbių pirtk- 
Ij utž v il n u kropimą. 

SENATAS KLAUSINĖJA 
DURANDA. 

Washington. D. C. Kovo uj d. 
Tyrinėjimas menamų artymų ry- 
šių maisto administracijos ir 
.skerdyklų savinjnkų prasidėjo 
šiądien; tyrinėja Senato Komi- 

sija žemdirbystei. 
Komisija pakvietė chicaginėm 

maisto administracijon atstovą 
lt. Dr. Durandą. Vienas kalti- 

namų paduotų komisijai buvo 
tas, kad Durar.d turėjo slaptus 
susiėjimus su skerdyklų atsto- 

vais. Komisijai buvo paduotos 
rezoliucijos, paradytos gyvulių 
augytojų Konferencijos Chicago- 
je kelios savaitės atgal. 

Taip pat komisija turėjo laiš- 

ką nnio vieno skerdiklininko savo 

atstovui, kuriame rašėjas sako, 
kad jam Duirand pataręs nekelti 
kainas už gyvus gyvulius augin- 
tojams. Yra sakoma, kad ši- 

tas laiškas yra tik vienu ipavyz- 
džiu, kur Durand laikė žemas 

kainas pamokindamas sikerdinin- 
kus. 

49 RUSAI JŪREIVIAI SULAI- 
KYTI NORFOLKE. 

Norfolk, Va., kovo 13 <1. 
Rusu garlaivio Omsko laivinin- 
kai, prašant kap. Edmondui Jan- 
kovskiui tapo sulaikyti už jų 
bolševikinius palinkimus; fede- 
raliu 'valdžių paleisti jie apsi- 
ginklavo ir bandė laivą paimti. 

Amerikos ginkluota sargyba, da- 
bojusi laivą neleido jiems eiti ant 
laivo ir pasiuntė •policijos juos 
areštuoti. Bet kol policija pri- 
buvo rusai suspėjo sueiti laivan 
be jokio Smurto. Sargyba su 

uosto deputatais į^krėtv rusus ir 

jų buveines atrado visokių šau- 

domų ginklų ir peilių ir juos 
konfiskavo. 

Ateivių viršininkams atsisakius 
jureivius priimti *avo užžiuron 
dėl jų sukilimo, kolektonis Ha- 
miltonas 49 jureivius uždarė po- 
licijos buveinėj. Juos uždarė >už 
tai, kad jie bandė bolševikų prin- 
cipus pritaikyti prie gyvenimo. 

MIESTAI PRAŠO PAS VAL- 

DŽIĄ BUTŲ DARBININ- 

KAMS. 

Hamond. Ind. ikovo 19 d. — 

Penkiosdešimts dirbtuvių savinin- 

jkų rengiasi priparodvti Washing- 
■ tono valdžiai, kad Calumet ežero 

Įapielinkės miestuose Hfunmond, 
Gary, East Chicago ir Indiana 

,J Iarl>or trūksta butų tūkstančiams 
amunicijos darbininkų. Jie žada 
prašyti valdžios, 'kad ji parūpintų 
tiems darbininkams butus taip, 
kaip yra pampinusi laivų staty- 
mo darbininkams rytuose. 

SKIRTUMAS TARP AMERI- 
KOS IR ANGLIJOS TAXŲ. 

Taxos, uždėtos Anglijoj, vra 

daug didesnės, negu Suv. Val- 

stijų uždėtos taxcs. 

Anglijoj taxos ant inėjinni yra 
ąj/2, o Amerikoj niekas. 

Anglijoj taxos ant $1,500 yid 
6-}4%; Amerikoj, niekas vedu- 
siems vyrams, arba šeimynų 'gal- 
voms, ir 2% ant $500 nevedu- 
si t rns. 

Anglijoj taxos ant $2,000 yra 
714%; Amerikoj,niekas šeimy- 
nos galvai, o t^k 2c/i ant $1.00. 
Anlglijos inejimų taxos rata ei- 
na žymiai didini ant didesnių 
s-'.vmų. $3,000 ineiga yra taxuo- 

jama 14%; $5,000 -r- 16%; $10,- 
000 — 20% ; $15,000 — 25%; o 

Amerikoje vedusiems yra 2/j> 
vieno nuošimčio, 1 V&nuoš.: 3% 
nuoš.; 5 nuoš.; ir truputi dides- 
nis nevedusiems. | 

'VĖLIAVOS A K. Y Y AIZDOJ E' 

yra (knyga, kurią kiekvienas tu- 

rėtų iperskaityti. Praėdjus, nepa- 
dėsite iki neužbaigsite, yra taip 
žingeid'. KAINA — DOLERIS. 

IŠDMLMii. | 
LAIVŲ STATYMO DARBAS 

SUSTABDYTAS LiTREIKO. 
\\ V/ashington, D. C., -kovo uj 

(I. Sėsi šimtai laivų fabriko dar- 
bininku Baltimorėje, kurie apie 
uitnesis tam atgal gavo nema'.ą 
pakė'imą algos, šūįdien sustreika- 
vo, reikalaudami 100 nuošimčių 
daugiau. Jų pasielgimas sustabdė 
v i s.darbą daugelio darbininkų, 
dirbančių minašfavius. Apsistojo 
taipgi statymas laivų kovai su 

vokiečių submarinais. 
Baltimorės streikas padidino 

kliūtis pietų Atlantiko ir užlajos 
]>ortų laivaikiemiuose, kur streiki- 
nis upas rusa; yra laukiama nau- 

jų darbo kliūčių dėlei nesitenki- 
nimo algomis visu Atlantiko pa- 
kraščiu. 

SENATAS NORI PAGELTI 
ALGA? KRASOS DARBI- 

NINKAMS 15 NUOŠ. 
ft Washington, D. C., kovo 19 

dieną. Jei pilnoji komisija senato 

krasinės komisijėlės patarimus pri- 
ims ir jie taps perleisti abiejų 
butų, tai krasos darbininkai vis 
viena, kokį jie darbą nedirbtų, 
gams pakėlimą algos i5 nuoš. 

Yra patariama, kad valdžia pa- 
skirtų $4400,000 įtaisymui pneu- 
matinių krasinių dūdų visuose di 
desniuose miestuose. 

HARVESTER KOMPANIJA 
PAKELIA ALGAS 10 NUOŠ. 

Chicago. 111. kovo 18 d. — 

International llarvester Ivomp. 
vakar pask?lbė šitaip: 

Nuo Bal. i d., 1918 m. bus 

padaryta pataisymas nlgų iš- 
mokėjime Internat. Harvcstcr 
Kompanijo? dirbtuvėse, paikeliant 
algas apie 10 nuoš. Šitas pakė- 
limas paliečia apie 25,000 dar- 
bininku. 

100,000 NAUJOSIOS ANGLI- 
JOS DARBININKŲ GAUNA 

DAUGIAU MOKĖTI. 
Boston, kovo 14 d. — 100,00c 

1 Naujosios Anglijos fabrikų dar- 
bininkų yra užtikrinta pakėlimas 

! algų 10 muos. šitas pakėlimas 
,algu yra daromas audyklų darbi- 
ninkams. 

PRIPAŽINO ATLYGINTI, 
fl Louisville, Ky., kovo 14 d.— 

j V alstijos darbininkams atlygini- 
mo taryba pripažino, kad jei dar- 
biminkas yra sužeidžiamas už- 
kandžio laiku, nelaimė turi buti 
skaitoma atsitikusia prie darbo. 
Mat moteris išliejo arbatos puo- 
dą vietinėj dirbtuvėj ir darbda- 
vis tvirtino, kad sužeidimas ne- 

turi nieko bendro su josios dar- 
bu. 

Taryba tvirtino, ikad "trošku- 
lio gesininTas abra alkio numal- 
šinimas yra reikalingi sveikatai 
ir todėl priklauso prie užsiėmimo: 
jei gi darbininkas būva sužeidžia- 
mas nevarydamas trošikutj. ar 

alkj, tai nolaimė turi buti skai- 
toma atsitikusia prie jo darbo. 

RUB9IUVIAI LAIMI, 
fl Cincinnati. kovo 14 d. — 

Organizuotieji kirpikai. prisidėjo 
•prie U. G. W. padarė unijinės 
dirbtuvės sutartį su svarbesniais 
Cincinnati drabužiu dirbėjais. 

5000 RUBSIVIŲ STREIKAS. 
Chicago, 111., kovo 19 d. — 

Penki tūkstančiai kirpikų, siu- 
vikų ir suotataisių dirbančiu pas 
dvidešimts penkis specialio už- 

sisakymo rubsiuvius išėjo j strei- 
Iką šj rytą. Jie yra United Gar- 
ment Workers umijos nariais ir 
dirba karės darbą. Reikalauja 
15 nuiš. pakėlimo; jiems duoda- 
ma s nuošimčiai. 

KODĖL DARBININKŲ 
"TRŪKSTA". 

Seattle, Wash., Kovo 7 d. — 

Koening Saldainių kompanija 
skundėsi valstijinės pramonės ko- 
misija, kad Washingtono valsti- 
joje baisiai trūksta darbininkų. 
Komisija parašė laišką saldainių 
ir sausainių dirbėjų unijai šita- 
me mieste, prašydama pasakyti, 
kaip ji j tą dalyką žiuri. 

■Unija atsakė, kad pernai rug- 
pjūčio mėn. šitoj dirbtuvėj su- 

streikavo 400 vyrų ir moterių 
dėl nepakenčiamų sąlygų ir kad 
kiti unijiniai Ssattlės saldainių 

savininkai neturi jokios sunkeny- 
bės gauti tinkamų darbininkų. 
Pramonės gerovės komisija vie- 
toje straiklaužių pasiuntė Koe- 
nigo kompanijai laišką. 

i 
i 

VISI NEUŽSIREGISTRAVĘ | 
PRIEŠAI BUS INTERNUOTI. 

Chicago, 111. kovo 19 (i. — 

Suv. Valstijų Maršalas Bradley 
vakar pasa'kė, kad, neužsiregis- 
travusieji vokiečiai svetimšaliai 
priešai busią internuoti iki karės 

galui. Tas busiąs neatmainomu. 
Pažymėjimas policijos registra- 
vimų surašų prašiėdjo vakar. 
Areštavimų nebuvę. 

MOTERYS PAKEIČIA 
VYRUS. 

Spokane, Wash., kovo 7 d. 
Fcderalė unija Xum. 12,222, pri- 
sidėjusi prie A. I). Federacijos, 
protestuoja prieš samdymą mo- 

terių medžio ir geležinkelių 
pramonėse, kuomet vyrai- yra 
be darbo. Unija sako: 

"Samdymas moterių Spokanėj 
prie rankų darbo, kaip matyt 
baisiai didėja. Moterys dabar 
yra samdomos prie sunkaus, pa- 
vojingo ir nemalonaus darbo. 

M'ii'sų pasigirimas, amerikinis 
mandagumas užleido vietą dolia- 
riui". 

Ccntralei darbo tairybai šitą 
rezoliuciją bcapsvarstant, delega- 
tai pranešė, kad Spokanėj ynv 
daug vyrų be darbo ir kad nėra 
reikalo motelis samdyti 'neva 

dėl darbininkų trukumo. 

, 
EILINĖS SANKROVOS 

APSIMOKA. 
New York, kovo 14 d. — Di- 

džiausių eilinių sankrovų siste- 
ma šitoj šalyj, Great Atlantic 
and Pacific Tea kompanija sa- 

kosi turėjusi didelius pelnus tarp 
pernai metų kovo 1 d. ir šių 
metų vas. 26 d. Visa apyvarta 
Išneša $111,368,408 per 48 sa- 

vaites. Šitas padaro $54,744,- 
974, ar 82 n u oš. daugiau negu 
per tą patj laiką 1916—17 m. 

Kompanija operuoja 3,800 sam- 

krovų, kurių saus. 1 d. 017 m. 

turėjo 2.700. 

DARBININKŲ NETRŪKSTA 

Charles, W. Va., kvo 14 d 
—\ors šitos valstijos gyvenimas 
prašo piliečių gelbėti įvesti ga- 
lėti valkatystes Įstatymą, kuris 
daro prasižengimu sveikam vy- 
rui imti be darbo, bet laikraštis 
"\Vest Yirginia Federalist'" sako: 

"Dėlei skleidžiamų po visą ša- 

ilj laiškų ir aplinkraščių šitan 
miestan priplaukė visokių darbi- 
ninku". — Redaktorius sa'ko, kad i w 

dabartiniu laiku netik darbininkų 
netrūksta, bet dar jų yra per; 
damg. 

Trnc iransalation filnl with ilic iinstmastor 
at Chicago II!.. on l.t-th day nf March. 
1<MR, as rc(|uircd l>v tlic act of Octobcr 6. 
1917. 

LAIVAKIEMIAI PRALAI- 
MĖJO. 

Washington, D. C. Kovo 14 
d. — Karščiuotiems 'piliečiams 
besikarščiuojant, kad, kaip jie 
girdėjo tlarbiminkai laivakiemiuo- 
se nesiskubina su dirbu. Suv. 
Valstijų valdžia jieško sutru- 
ikimo priežasčių. Pereitą sąvai- 
tv ji Įteikė $50,000,000 greitojo 
reikalo laivyno korporacijai na- 

mams statyti darbininkams ir 
dabar ji praneša aipic veikimą 
■prieš netikusį reikalų vedimą lai- 
vakiemiuose. Dvidešimts keturi 
'plieniniams laivams kontraktai 
tapo panaikinti ir yra rengiama- 
si panaikinti dar daugiau. Ty- 
rinėjama 'kiti nepaslankus lai- 
vakiemiai tuoju tikslu, kad juos 
paėmus vaidilos kontrolėm. 

Salkoma, kad taryba 'pranešusi 
patriotams, jog greitai pralobs- 
tamų sumanymų ar Meitėlių sa- 

los siuntybos programų nebus 
daugiaus. 

Kaip kongresas perleido pa- 
skyrimą $50.000.000 namų staty- 
mui laivakiemių darbini nikams, 
kiekvienas valsčius arti vandens 
tiek gilau-.; kad iriamoji valtis 
gali (paplaukti atėjo su patrio- 
tiniais pasiuntiniais nuo savo 

žymių piliečių, kad valdžia duo- 
tų (pinigus laivalkiemiui, keltų 
yiiestą ir statytų 'namus. 

•Bet valdžia neduos nei cento 
iš tų $50,000,000 iniekam kitam, 
kaip tik tiems, kurie stato ir tik 
tuomet, kaip visos 'kitos priemo- 
nės a»pnvpinimui namais nepavyks. 

NETRŪKSTA DARBININKŲ. 
A Springfield, 111.^ Kovo 14 d. 

IIlinojaus sikyriaus darbo direk- 
torius Barney Cohen sako. kad 
I Ilinojaus valstijoje darbininku 
netrūksta, t;į patvirtina nesenai 
sustatyi tojo skyriaus pranešimai. 

PELNAI PASIDVIGUBINO. 
Ncw York,' N. Y., kovo 14 d.— 

Pernai metais Loose-\Yiles Biscuit 
kompanijos pelnas $2,062,361 
yira dvigubai didesnis megu me- 
tais pirmiau. Vertė k a i 1: u r i ų da- 
li;: šitoj (kompanijoj padidėjo 
nuo $27.98 iki $58.91. 

SPAUDĖJAI PAKELIA AL- 
GAS 

1 

Hoboken, N. J, Kovo 14 d. 
Tipografų unija 323 padarė su- 

tartį dviem metam su pakėlimu 
algų mariams dirbantiems ko- 
mercinėse dirbtuvėse. Dieninės 

įkainos, rankiniams darbininkams 
,$25 j sąvaitę. mašininiams $27. 
Nakties kainos $28 ir $30. 

S ¥1., 
i ĮĮ Sulyg oficialės italų statis- 
tikos, Italijos karės lėšos iki 

'.sausio 31 d. išnešė 33,091,000.000 
lyrų. Arti 31,000,000,000 lyrų 
buvo* išleista ant kariumenės, c 
likusi dalis ant laivyno. 

j Vokiečiai anglų belaisviai bus 
paskaidyti po tąsias vietas, 

(kurias priešų lakūnai aplanko. 
(Tas bus padaryta dėl to, 
.kad, kaip talkinidkai su/inojo vo- 
kiečiai tų daro su savo belais- 
viais. 

|| Anglijoje 258.000 moterių 
dirba lauko darbą, didžiuma jų lyra moterimis apšviestojo luomo. 
Pirmiaus ūkininkai nenorėję jų 
imti, bet dabar jiems geriaus 
pai'nka apšviestos moterys, kaip 
vaikai, kuriais jie turėjo ten- 
kintis. 

j Austrijos geležinkelių dirb- 
tuvių darbininkai sustreikavo ir 
atsisakė klausyti karininkų palie- 
pimų grįžti prie darbo. Streikas, 
sako, plinta po kitas dirbtuves. 

|| Kovo 15 d. suėjo metai kaip 
Rusijos caras Nikalojus atsisakė 
nuo sosto. 

|| Sulvg žinių atėjusių j armė- 

nų susinėsimų biurą Hagoje nuo 

j j agentūros Balkanuose tūkstan- 
čiai išsiblaškiusių rusų kareivių 
po Mažąją Aziją turkų raitelių 
sugauti tapo sušaudyti, prigir- 
dyti, ar sudeginti. Armėnams 
sutaisoma baisios kankynės. 

| Australijoj pereitą sųvaitę, 
kaip ip: unešama iš \ftlbourno, 
vėtra didelių nuostolių pridirbo 
keliuose miestuose šiauriniame 
Queens'landc. 

|| Stuttgarto miesto gydytojas 
ir mokyklos gydytojas prof d-ras 
Thiele gerai ištyrę rado didelį 
nupuolimą pas vaikus, ypatingai, 
pas biednuosius. Sulyg jų sura- 

dimo džiova pas mokyklinio am- 

žiaus vaikus pasidvigubino', o tar- 

pe Ikatndidatų 'prie pirmos komu- 
nijos 'pasitrigubino. 

Į| Anglijos ir Aigipto valdžios 
nutarė bendrai paimti visą Ai- 
gipto medvilnės tižderėjimą, pra- 
dedant nuo ateinančio rugp. mė- 
nesio. 

«Sį> 



Iš Lietuvos ir Apie Lietuvą. 
TARYBĄ. 

Vilnius. Lietuviu Konferenci- 
ja rugsėjo 22 d. 7 vai. vakare 

pabaigi- savo posėdžius. Tik 

tą paskatinę dieną ji sudarė ga- 
lutinai Lietuvos Tarybos narių 
sąstatą, kuris yra dabar vokiečių 
okupacijos valdžios -patvirtin- 
tas. iKomis'ja dabartiniam Lie- 

tuvos sto/iui pagerinti, paskai- 
čius konferencijai savo prane- 
šimą., įteikė medžiagą išrinktajai 
Tarybai, Uuvo išklausytas taip 
pat pranešimas komisijos atsto- 

vu sąstatui patikrinti ir iššaukti. 
He ginčų buvo priimtas tam ti-k- 
r< s komisijos surašytas a Iresas 

popiežiui. Uaigiant }>os€džius bu- 

vo iškeltas Lietuvos ženklų ir 

tautinių spalvų klausimas. Kon- 

f»»ncija buvo padaryta pakeltu 
džiaugsmingu upu. Beveik visi 
s\ai sty tieji klausimai buvo -nu- 

ta-.ti nepapra ta vienybe, galima 
sakyti vienu bi.Is>iv. 

("Lietuvos Aidas" No. 7). 

Rugsėjo 30 d. salėje sv. Mi- 

kalojaus l ažnyčios buvo viešas 
lietuviu susirinkimas Lietuvių 
Konferencijos darbams išaiškinti. 
Buvo pranešta apie lietuvių inte- 

ligentų būrelio darbus prieš 
Konferencijų Vilniuje, plačiau 
pakalbėjo apie lietuvių orienta- 

cijos klausimą ir apie išrinkto- 

sios Tarybos uždavinius. 
Referavo p. agr. A. Stulgins- 

kis ir l>r. M. Reinys. Pirminin- 

kavo p. Grajauskas A. ('"Lietu- 
vos Aidas num. 10). 

UTENA. 
Gauname žinių, jog Utenos 

apskrityje, paleistas esąs gandas, 
kad tai lietuvių konferencijos ar- 

ija Lietuvos Tarybos esąs dar- 
bas. Busią, girdi, šaukiami jau- 
nuoliai kariumenėn ir karėn. 
Kas galėtų tokias pramanytas 
nesąmones platinti, — kol kas 
nėra žinių. Reflkia tik perspėti, 
idant žmonės netikėtų visokio- 
mis nelemtomis ipasikalomis, ku- 
rios tik bercikalo ir tyčiomis 
drumsčia ir taip sunkų sodžiaus 

tipą. ("Lietuvos Aidas", num. 

VILNIUS. 

Nuo spalių 4 d. čia suvažiavo 

Lietuvių Tarybos nariai savitar- 

pyje privatiniai pasitarti dėl ar- 

timų viešų Tarybos dairbų. Po- 
sėdžiai tęsis daugiau, kaip są- 

vaitv- Tarybos svarsto savo sta- 

tutą, mažumų santikitis, pareiški- 
mą neatidėtiniems Lietuvos sto- 

vio pagerinimams įvesti ir kitus 

klausimus. Oficialiai Taryba : 

pradės dirbti, kiek tcivka patirti, 1 

maždaug po mėnesio, kada bus 

priruoštas ir tinkamas butas. 

Sekmadienį yjfpalių 7 d. Tarybos 
nariai <pcir .privatu suruoštą va- 

karienę turėjo progos arčiau su- 

sipažinti su Vilniaus lietuviu i.n,- 

teligentija. Čia buvo visų srio- 

vių karstai pareikštas pasitikėji- 
mas Taryba ir vienybėje <prisi- 
žadėta paremti jos darbai Lie- 

tmvos gerovei. ("Lietuvos Ai- 

das num. 13). 
Lietuviu Taryba antradien, 

spalių 10 d. pabaigė savo priva- 
tinius posėdžius ir išsisk:rstė. 

Taryba yra parašiusi platų me- 

morialą dabartiniam Lietuvos sto- 

viui pagerinti. Jis bus netrukus 

įduotas vokiečių valdžiai. Ša- 

-lia to Taryba bus pareiškusi sa- 

vo darbo sąlygas. ("Lietuvos 
Aidas" num. 14). 

VIRBALIUS. 

Vokiečių spaudos biuras 'pra- 

neša, kad čia nesenai vietinių 
gaisrininkų bute buvęs lietuvių 
susirinkimas. Parapijos vikaras 

papasakojęs apie Vilniaus konfe- 

renciją. T. B. 

STEIGIAMASIS SUSIRINKI-) 
MAS. 

Nors jati antradienį turri pra- 
sidėti Rusijos Steigiamasis Susi- 
rinkimas. bet i|>eveik visur dai 

nebaigta skaityu. balsai ir neži- 

nia, kas dalyvaus tame susirin- 
kime. Iš to, kas jau yra žinoma, 
sprendžiama, kad miestuose daug 
balsų gaus bolševikai, o sodžiuo- 
se social-revoliucijonieriai. Be 

Petrapilio, sukaityti jau balsai 
Maskvos mieste. Išrinkta — 5 
bolševikai, 4 kadetai ir 1 sucial- 

irevoliucijonierius. Lietuvos so- 

čiai- liaudininkai ir kitu tautų 
(ne rusu) socialistinės partijos 
buvo sudarę Maskvoje savo kan- 

didatų sąrašą, bet tas sąrašas 
tegavo 2,346 balsus iš 764,763. 

LAIKINOJI TAIKA. 

Rusijos Liaudies Komisarų 
Tarybos atstovai išvažiavo i Lie- 
tuvių Hrastą tarties su vokiečiais 
apie laikinąją karės taiką. Da- 
bar rusų fronte nebekariaujama. 
Tos tarybos su vdkiečiais atidė- 
tos savaitei, nes paaiškėjo, kad 
rusi. ir vokiečių atstovų nevieno- 
di laikinosios taikos tikslai ir 

sąlygos. Vokiečių tarybose da- 
lyvavo tik kariumeinės vyresny- 
bės atstovai. savaitės vėl 
ketinama suvažiuoti Lietuvių 
P> ras ton i.r toliau tartis. 

Rusų ikanumenės vado sto- 

vykią, gavusi žinią, "kuri pr.skui 
pasirodė netikra, kad sąjunginin- 
kai nesipriešinsią laikiniai Rusi- 

jos taikai su vokiečiais, pasida- 
vė Liaudies Komisarų Tarybos 
paskirtajam kariumenės vadui i 
praporščikui Krilenkai. Tuomet 
Krileukos kariumenė užėmė Mc- 
hilevą, kuriame buvo stovykla, 
ir suėmė buvusį kariumenės vadą 
generolą Duchoniną. Ji tniga- 
beino vakzalan, ketindami vežti 

tardyti j Petrapilį. Čia Ducho- 
niną wž.puolė jurininkų ir 'k i t u 

kareivių minia ir, nustumusi sar- 

gybą užmušė. 

Liaudies Komisarų Taryba ap- 
skelbė deklcraciją apie tautinių 
kariumenių sudarymą. Tuo de- 
kretu didelėse kariumenės dalyje 
•leidžiama vienos tautos karei- 
viams išsiskirti į atskiras kuopas. 

Ukrainos rada apskelbė naują 
universalą, 'kuriuo Ukrajina up- 
reiškiam'a laisva respublika. Ja- 
mt nurodiyta naujo Ukrajinos su- 

tvarkymo pagrindai, ikuriuos įsta- 
tymais išdirbti turėsis U'krajinos 
Steigiamasis Susirinkimas. Tarp 
k>) kito yra pasakyt'a, kad žemė 
turėsianti būti paimta iš dvari- 
ninkų l>e išmokėjimo. Ukrajinos 
lenkai griežtai u:*)rotestavo to- 
kiam Rados pasielgirmii, nes 

Atimdama iš dvarininkų žemes ij 
skriaudžianti gyvenančius U'kra- 
j i no j e lenkus, kurių dauguma yra 
dvairinuntkai, ir todėl jie žadą ne- 

pripažinti teisėtumo tokio Uk- 
•ajincs Rados pasielgimo. Ap- 
skelbus universalą lenlkų atstovai 

šstojo iš Rados. 
Dabar Rada pati pradedant tar- 

.is su vokiečiais dėl laikinosios 
:aikos #Ukrajino ir Rumunų 
fronte ir inusiuntė taikai ipada- 
-yti savo atstovus j frontą. 

Moldavai, gyvenantieji Besa- 

rabijoje, skelbia autonominę 
Moldavijos (respubliką, traukia 
kareivius moldavus j tėvyne ir 
sauikia steigiamąjį Moldavijos 
susirinkimą. 

Krimo totoriai irgi skelbia au- 

tonomiją. Jie šaukia iš rusų 

pulkų savo kareivius ir sudaro 
totorių kariumenę. 

Baškirai, kirkizai, Sibiras — 

visi skelbiasi autonominėmis Ru- 

sijos dalimis ir nori patys savo 

kraštą valdyti. Baškirai šaukia 
gruodžio 8-tą d. Baškirijos stei- 
giamąjį susirinkimą. 

Dono ir kitų kraštų kazokai 
apskelbė savo kariumenės val- 

džių esant vieninteliai jų krašto 
valdžia ir nenori pripažinti Ru- 

sijos Liaudies (Komisarų Tarybos 
valdžios. Todėl dabartinė Ru- 
sijos valdžia siunčia prieš juos 
savo kariumenę. 

LIETUVOS BOLŠEVIKO 

"VAIŠINGUMAS". 
Lapkričio 19 d. Voroneže vie- 

įtos lietuvių prašomas k. Silin- 
!gas, kaipo Stockholmo Konferen- 

cijos dalyvis, buvo apsiėmęs pa- 

pasakoti apie lietuvių pasiliku- 
siųjų tėvynėje gyvenimą. Paskai- 
tai salę davė karės (revoliucinio 
Komiteto narys lietuvis p. Ple- 

Ipis visuomenės organizacijų na- 

muose. jPašikirtą valandą klau- 
sytojai susirinko apie 100 žmo- 

nių. P-as Šilingas pradeda... 
Tik staiga greta pranešėjo at- 
siranda p. Plepis ir energingai 
rankomis mostaguodamas kaž-ką 
kalia... šilingas kreipiasi j su- 

sirinkusiu;. klausytojus, kad šie 
klausytu arba jo, šilingo, arba 
p. Plepio, nts p. Plepis reikalau- 
ja užleisti jam nepaprastą pa- 
nešimą padaryti, kada jau pradė- 
ta paska't? ir reikalauja užgau- 
nančioj formoj (pakėlė balsą ir 
trenkė kumštimi j stalą). įSusi- 
sirinkusieji ipa'kilo nuo kėdžių ei- 
ti. (Ii p. Plepis šaulkia: 

—Šalin iš čia, šalin! aš inelei- 
siu rinkties tcfriai pc'iijai, kuri 
eii'". p.it-š .-Kializmą... 

Tai tokios susirinkimų laisvės 
ir lietuviško va'šingumo susilau- 
kėme. 

* 

IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO. 
TomsKas.. Čia jau 'ketvirtas 

mėnuo gyvuoja naujai įsikūrusi 
draugija "Lietuvių-Kultūros, ir 
Švietimo Draugija Tomske". 
Draugijos tikslas vienyti visus 
lietuvius, neskiriant jų politinių 
pažiūrų. 1 omsko gubernijoj, ne-; 

čia kaip Tomske taip ii apie- 
linkėse yra gana daug apsigyve- 
nusių niU) seniau lietuvių. Yra 
net \i'-iiaį> kaimas — Andriejev- 
ka, kuriame gyvena vien tik lie- 
tuviai ir kurie daibar turi savo 

bažnytėdę >r lietuvį kunigą. 
Draugija, p. Gelumbiekio ir mo- 

kytojo Sidereviciaus truso dėka 
nuo pat savo gimimo ėmė ispair- 
čiai gyvuoti. Buvo atidaryta iš 
paaukotų knygų nedidelis kny- 
gynėlis, kurio žmonės, kaip pa- 
bėgėliai taip ir vietiniai nariai 
naudojasi, lie to, draugija daro 
kas šventadienis įvairias paskai- 
tas, kairiose gvildenami dabartinio 
momento atsitikimai, (Supažindi- 
nama lietuviai su Lietuvos pra- 
eitim ir įvairiomis socialėmis te- 

orijomis. Pradžioje rugpjučio 
Petirovsikos amatninkų mokyklos 
salėje buvo net suruoštas pirmą 
syk Tomske lietuvių vakaras. Mo- 
kytojas Sederavičius paskaitė re- 

feratą; "Trumpi bruožai iš Lie- 
tuvių istorijos'', paskui buvo de- 

lelemacijos ir vieno veiksmo juo- 
kai "Aš numiriau". Po vaidinimo 
šoko taoHtinius šokius. Kaip de- 
klernacijos, taip ir vaidinimas bu- 
vo atliktas pabėgėlių jiegomis. j j 
vakarėlį prisirinko pilna salė 
žmonių, 'kuiriems jisai matyt la- 
bai patiko, nes buvo girdimos 
kalbos ir pageidavimai, kad tokie 
vakarai birtų rengiami dažniau. 
Dabar rengiama, ir netrukus bus 
surengtas antras vakarėlis. 

Paskutiniame draugijos valdy- 
bos posėdyje spalio 20 d. 1 17 
m. su tikslu suvienyti visus Si- 
bire išsiblaškiusius lietuvius, bu- 
vo išdirbtas atsišaukimas į Si- 
biro lietuvius iir išsiuntinėtas į 
žinomas Sibire draugijas ir at- 

skiriems asmenims. Baigiamas 
atsišaukimas šitokiais konkrečiais 
pasiūlymais: 

"Kulturos ir švietimo Draugi- 
ja" mano: i) kad Sibire reika- 

lingas vienas centras — milži- 
niška draugija, kuri .vienytų vi- 
sas kitas musų draugijas bei 

pavienius tautiečius išblaškytus 
po plačius Sibiiro plotus. 2) Cen- 
trui reikalingas būtinai spaudos 
organas laikraštis, kuris, iš iš- 

galių, gulėtų išeiti kartą, du,| keturis ar dar daugiau per mė- 

nesį. Laikraštis turėtų: buti be- 

partinis., tautinės dvasios ir \ J<- 

iris ruoštų kelią 'gryžti tėvynėn. 
4) Apsvarstyti visokius klausi- 
mus, kaip viena Sibiro miesto 
(Omsko) draugija projektavo — 

reikalinga sušaukti čion susiva- 
žiavimas (Si'bvro lietuvių seimas), 
kuris įsrei! štų savo pažiūrą į 
Lietuvos politikos ateitlį. IBe 
to, suvažiavimas apsvarstytų 
lietuviu gryžimą karei pasibai- 
gus tėvynėn, laikraščio leidimo 
reikalą iir 1.1. 

Jei'gu galima butų padaryti 
tai -pakeltieji ir visi kiti kilu- 

sieji klausimai tikimasi išrišti. 
Jeigu ne, tai labai geistina bu- 

tų išgirsti nuomonė -apie Cen- 

tral? Sibi.ro lietuvių draugiją ir 

laikraščio leidimą. Paskutiny}- 
sis, musų išmanymu, susidarius 

dalinimkų bendrovei, lengvai ga- 
lėtų Įvykti. Svarbu žinoti, kame 

utrif) 
AptAfl 

m\ 

Ateina Velykos. Moterys 
Močiutė-Lietiuva taipgi laukia 

Vyrai, ar jai nupirksime ją? 

tikisi naujų skrybėlių. Mušu 
sru? skrybėlės— Neprigulmybės. 

ir kiek lietuvių kolionijose, kiek 

jos turi medžiaginiu ir inteli- 

gentinių pajiegų ir 1.1. 
Su tikra pagarba pirmininkas, 

J. Sideravičius, 
Sekretorius J. Miežlaiškis. 

"Lietuvių Kultūros ir 
Švietimo draugijos" Tomske dar 
yra Tomsko Skyrius L. D. n. 

<1. k. šelpti, kaifris laiko Mo- 
kyklą, kurioje dabar mokosi <>8 
vaX<ai, kaip vietinių taip ir pa- 
bėgėlių. Šelpimo darbas dėl pi- 
nigų stokos, bendros, rodOs, vi- 

sų musų -komitetų ligos, negali 
žinoma visų musų patenkinti, 
bet kol kas šiaip taip verčia- 
masi be nesusipratimų. Ypač 
vargas naujai atvažiavusiems 
pabėgėliams iš Rygos, Petrogra-: 
do ir kitų miestų, nes Tomske.' 
dėl besimokinančių jaunuomenės Į 
ir evakuotų įvairių įstaigų su-1 
važiavimo, butų visai nėra. Šal-| 
čiai čia jau senai prasidėjusieji. 
drabužių iir valgio stoka vis lab- 
jau ir la'bjaai* kelia nepasitenkini- 
mą pabėgėliuose, ir komitetas 
dėl tokių sunkių sąlygų turi 
daibuoties išsijuosęs, kad nors' 
siek tiek galėtų' aprūpinti pa-' 
bėgėlius. S. S. 

(Iš "Santara") 

i LIETMMIEMKOJ. 
IŠ CENT^ALIA, ILL. 

Darbai. Darbai dabartiniu lai- 
ku gerai eina. Žmonės tlirba an- 

glių kasyklose ir uždirba gerus 
pinigus. Kadangi reikia išduoti 
atskaita.už 1917 metais uždirbtus 
pinigus ir nusiusti valdžiai, už- 
kuriuos reikės mokėti "taxas", 
tai viena moteris, kurios vyras 
mirė, sumanė numirusi savo vy- 
rą atkasti ir dažiuoti kiek ji>ai 
uždirbo 'per tą metą. Lapelis. 

IŠ MILLINOCKET, ME. 

Kovo mėn. vienoje savaitėje 
atsitiko trejos muštynės tarpe 
lietuvių. 

Pas tulą lietuvį buvo krikš- 
tynos ir buvo sočiai skystimėlio. 
Užprašytieji svečiai tiek apsi- 
svaigino, kad gavo dideles gal- 
vas. Prie to pradėjo lygintis 
kupras. Bet moters neprileido 
prie didelio mūšio. 

Pas vieną lietuvį, K. yra la- 
bai madoj iš pinigų kazyruoti. 

Pabaigoj savaitės susirinkę ka- 
zyrninkai pradėjo lošti. Susi- 
pyko tarpe savęs. B. pradėjo 
nigeriu daryti dzūko veidą, o 

dzūkas kai<',> katinas su nagais 
atsakė atgal j burną B. Tai 
kauniškis didesnę Spėką titrč- 

DAINA APIE DABARTINIUS LAIKUS. 
Kas užgimęs Lietuvoj, 
Ir užaugęs toj pačioj, 
Malonėkit pažiūrėti, 
Kas nuveikta yra joj! 

Brangi Lietuva tu niusu, 
Nubausta buvai tu rusų, 
C) dabar, dabar iir vėl — 

Oj kaip sunku tau iivuo prūsų. 
Bet jau, broliai, laiks pakilti, 4 

Riusui, prusui duoti pirtį 
.Meldžiu, broliai, nebijoti, 
L'ž Lietuvą <lrąsiai stoti. 

Aš manau, kad reik kariauti, 
Kad tėvynę mielą gauti, 
Nes kai'j) laisvę draudė rusas. 

Taip neduos jos miutns nei prūsokas. 
Gana, broliai, mums miegoti, 
Reik už Lietuvą ik vieno stoti; 
Jei j laiką neprabusini, 
Lietuviai daugiau nebūsim. 

O 'kam va'r<|ą tą mešioti, 
Jei už Lietuvą nenorim stoti? 
Jau įlaisvužė ten mums'švysta, 
Lauk' priešai, kur pipirai dygsta! 

"Laukan caras, Jaukam lenkai! 
Laukan kaizeris ir jo bankai! 
Laukan visi musų >priešai!" 
Ša irki m visi garsiai, viešai. 

Šaukim garsiai, dirbkim smarkiai. 
Prie vienybės bėgkim starkiai, 
Nes dabar jei sivsipirasim, 
Tai ir laisvę sau atrasim. 

Pražydės laisvės gadynė, ; 

Bus laiminga mus tėvynė; 
Bus laimingi lietuviai, 
Kaip kad buvo jie senai. 

Bet atminkit broliai mieli, 
Kad jau amžiai-amžiai čieli, 
Kaip vergavom, kaip dejavom, 
Nes galybės męs stokavom. 

O galybės neturėjom, 
Ir toliaus jos neturėsim, 
Jei vienybės nedabosim, 
Jei tarp savęs vis 'kovosim. 

Imkim ginklus ir kovokim, 
Yvrs Į vyrą visi stokim. 
Nusaversim tad iiiuo sprando 
Visus tuos, k'iurie mus kando. 

Buvo caras—jau jo nėra, 
Yra kaizeris ir jo nebus 
iO 'lietuviai, kaip kad buvo, 
Taip ir bus,—jie ant amžių nepražus. 

D. Tautietis. 

damas dzūką užvertė ant karšto 
pečiaus. Apdegė kuprą na'bagas. 
o šeimininkė tuom tarpu už- 

gesino lempą, tai patamsėj ap- 
sirovė pusėtinai. J'askui dė- 
dukui duota žinia, kad pribūtų 
j pagel'bą. 'Dėdukas nesuspėjo 
pribūti j pagelią, nes sniego 
labai daug buivo. 

Mušeikos išsiskirstė juodais 
akiniais. 

Trečios muštynės buvo O. su 

•M. dėl moterių kalbų. O. ap- 
mušė M. Ant rytojaus buvo 
teismas. Teisėjas nerado nt<i 
jokios kaltės abiejų ir liepė vi- 

Įsiems eiti namo. 

Butų biškį perdaug vienoje sa- 

vaitėje trejos muštynės. Neįeik 
nei Europos, gerai ir mėlynakė: 
girtuokliai. Tegul mato ir ki- 
ti 'lietuviai, kaip mėlvnakiška 
gražiai sugyvena meilėj; atjau- 
čia savo nuvargintą tėvynę. Gal 
but. daugiaus nebeatsitiks tokių 
muštynių, pasitaisys. 

Sykiu buvęs. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Krutanti paveikslai "Civiliza- 

cija'' (Civilization). Subatoj. ko- 
vo 2 d. T.M D. Choras parengė va- 

karą, kuriame ip. V. 'K. Puodžiū- 
nas rodė krutančius paveikslus 
"Civilizacija." Taigi gerb. Y. K. 
Puodžiunas, pasistengė ir lietu- 
ivianis parodyti viršminėtus pa- 
veikslus. 

Paveikslai pavyko labai gerai. 
Publikos buvo atsilankiusių vir- 
šaus 400, ir kaip girdėti visi li- 
kosi užganėdinti. Laike rodymo 
publika labai rimtai užsilaikė. 
Kada pamatė milžiniškas kai- 

-nuoles ir jaunus vyrus žudan- 
tiesi vienas kitą, apkasuose, tuo 

tarpu buvo matyti didelis įspū- 
dis ant publikos, ir ne vieno iir 
ne vienos ašara nusirito per vei- 
dus. Atsiminę, kad ir iš mųs 
ne vienas tokiam padėjime. 

•Kaip jau pirmiau minėjau Y. 
K. Puodžiūnas dar nėra pagar- 
sėjęs rodytojas krutančių pa- 
veikslų, bet puikiai atlieka dar- 
bą ir publika labai pagyrė jj. 
Patartina p. V. K. daugiau už- 

siimti tuo dairbu. O'apielinkės 
lietuvių kolionijos, parengs to- 

kius pat vakarus, kaip ši kartą. 
Publika labai myli tam panašius 
pa/veikslus. Ką žmonės beeina 
ant svetimtaučių, tai gali gauti 
tokią progą pamatyti tarp sa- 

vųjų, kur paaiškinimai yra lie- 
tuviškai. 

Pasidėkojant Ilarrison'o ir Ke- 

arny, kurie taip simpatizuoji 
paveikslams. Šiemet jau antru 

kartu yra įrodomi ir vis publikos 
pilna svetainė. P. P. B. 

IŠ CLEVELAND OHIO. 
Lenkės pasitarnavimas lietu- 

viams. Vietimiame dienraštyje 
"Olevelard Press" iš 6 dienos 
kovo tilpo straipsnelis, kuriame 
Mrs. Bartoszeuicz, lenkė, "Press" 
dienraščio raporteriui pasako, kad 
C'levelando lietuviai nenori Imti 
žinomais kaipo lietuviaibet tie- 
siok — amerikonai (Cleveland- 
Lithuanians don't \vant to 'be 

known as American-Lithuanians. 
but straiglit Americans). 
liaus ta pati lenkė nupasakoja, 
'kad ji yra pirmininke 9 vardos 
Maisto Čėdyjimo Komitete i-r 

kad ji yra vadovu tarp lietuviu 

atkeliavusių iš Lietuvos (leader 
(among those \vho emigrated from 

Litluuania.) 
SLA. 14 k p. savo mėnesinia- 

me susririinkime nutarė užipro- 
testuoti prieš augščiau paminė- 
tą lenkę, tame pačiame laikraš- 
tyje nurodant, Ikad jos informa- 
cijos link lietuvių, yra neteisin- 
gos, nes -lietuviai būdami loja- 
liškais Suvienytų Valstiją val- 

džiai, kaipo Clevelande taip ir 

kitur, vienok geidžia įbuti žino- 

mais visur kaipo Amerikos lie- 
tusiais, bet ne kitokiais; o jeigu 
atsiranda vienas ar kitas lietu- 
vis, kurį gėdisi lietuvio vardo, 
tai tokis nėra priskaitomas prie 
narių lietuvių tautos. Kad Bar- 
toszewicz nėra ir 'negali buti 
1;•• tuvių vadovu, neturėdama jo- 
kio supratimo apie lietuvių kal- 

bi} (ji vartoja tik keletą darkytų 
žodžių lietuvių kalboje, pagal 
mozūrų tarmę. 

Protesto komisijon išrinkta — 

J. Grite, Y. S. Jokubinas ir K. 
Petraitis. 

m J—is- 
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Žinios Žineles. 

Iš Hartford, Conn. 

I = Vietinės draugijos pradėjo 
organizuotis reikale Įgijimo sa- 

vos svetainės bei daržo pikni- 
kams. Darbą pradėpo Sv. Jono 
Ev. Dr-istė. (Nupirkta svetainė 
ir inkorporuota ant $10,000, o 

ši'r ai pairskluoda po $100.00. Se- 
'kaneios draugijos jau pirko šė- 
rus; iŠ v. Jono Dr-stė už $900.00; 
L. A. V. N. P. Kliubas už $1.- 
000.00; Liet. Sunų ir Dukterų 

>u.z $200.00; SLA. 124-tą kuopa— 
$ioo.co; ALT. Sandaros 46-tą 
kp. už $100.00; LSS. 49-ta kp. 
už $100.00. Visi už $2,400. 

Iš Donorą, Pa. 
— Kovo 3 <1. buvo susirinki- 

mas TMD. 120-0S kp. Svarstyta 
klausymas apie pakėlimą meti- 
nės mokesties iki $1.00. Apsvars- 
čius dalyką, i3 balsų prieš 1, 
nutairta kad reikia pakeiti mo- 

kestį iki $1.00. 

Ansonia, Conn. 

— Kovo 10 <1. SLA. 66 kp. tu- 

rėjo parengusi prakalbas. Kal- 
bėjo apie naudą prigulėjimo prie 
SLA. ir apie dabartinius atsitiki- 
mus Rusijoj. Parduota 6 šėrai 
Čemės Banko. 

Terre Haute, Ind. 

«= Lietuviai pradėjo apsigy- 
venti nuo 1912 m. Buvo jų ir 
pirmiau, bet mažai. Biznierių 
yra: -vienas siuvėjas vyriškų dra- 
bužių ir 6 karčiamtiinkai. 

Brooklyn, N. Y. 

— Tulą laiką atgal atsibuvu- 
siame bazare, kuriame dalyva- 
vo ir lietuviai, ineigų buvo $558,- 
343. Daugiausiai gavo Halifax 
pagelbai. Lietuviai gavo $1,837,- 
72 Lenkai gavo $6,434.22, o ra- 

sai $1.641. 

Athol, Mass. 
= Kovo 3 d. T. F. 12 sky- 

rius parengė prakalbas, kuriose 
surinkta aukų $106.50. 

Mason City Iowa. 

= Čia gyventojų yra apie 17,- 
300. Daugiausiai bulgarai ir gre- 
kai. Yra ir lietuvių, (kurie turi ir 
savo SLA. 178 kuo]>ele. 

Detroit, Mich. 
— Vasario 23 d. Po sunkios 

9 mėnesius prasitęsusios ligos 
mirė Antanas Masiokas, 28 metų 
amžiaus. Velionis buvo vedęs, 
paliko moterį ir 3 vaikučius di- 
deliame nubudime. Diirbo Išor- 
ei dirbtuvėje ir gerą algą gauda- 
vo, bet, susirgus, sutaupyti pi- 
nigai tapo išleisti taip, kad lai- 
dovėms prisiėjo daryti kolektą. 
Tai yra proga lietuviams matyti 
kaip yra bloga, kuomet žmogus 
sveiku bimlamas, meprisirašo prie 
organizacijų, kurios, mirus šei- 

mynos galvai, aprūpina likusius 
šeimynos narius. 

Lavvrence, Mass. 

— Ko\*o 4 il. buvo apvaikščio- 
ta Šv. Kazimiero Diena. Buvo 
paruoštas programas. jžmonių 
atsilamtkė aipie 800. Aukų surink- 
ta $50.00 Apvaikščiota i t lais- 
ves savaitė. 

Panedėlyje; 8:30 v ak. prasi- 
dėjo vakarėlis. Kalbėjo tula Jan- 
kauskienė iš So Bostono. Publi- 
kos buvo apie 300. Aukų su- 

trinkta $10.05, 
Utarninke kalbėjo F. Krei- 

zis iš So. Bostono. Žmonių bu- 
vo apie 200. Aii'!:ų surimkta $4.00 

Seredoje parengė vakarą blai- 
vininkai, žmonių įprisirinko *xj, 
Kalbėjo kunigas Yimauskas. Au- 

kų surinkta $4.00 
Ketvergą užėmė chorai. Dai- 

navo mažų ir didelių chorai. Kal- 
bėjo A. Grigoraitis. Aukų — 

$3-75- 
Pėtnvčioj buvo didžiulis va- 

karas Žmonių susirinko suvirs 
300. Vaikai deklemavo. IV. Gu- 
das, "Darb." redaktorius, pasakė 
dvi įprakalbas. Pirmiausiai kai- 

l'bėjo apie Lietuvos reikalus, o 

tpaskui apie dideles organizarijas. 
Aukų surinkta $5.00. 



Visuotinas Amerikos Lietuvių 

SEIMAS. 
Kovo i,}—14 dd. \'ew Y.>rk« 

prie vienos iš didžiu ir gražiau- 
sių svetainių pradėjo rinktis de- 

legatai. Durjs dar uždarytos, 
policijantai tvarko delegatų ei- 
les. 

Lygiai 9 v. ryto atsidarė du- 

rjs. C \? pat prie durių Seimo 

rengimo 10 sekretorių, pradėjo 
dalinti ineinamuo&ius į svetainę 
bilietus. Tas bilietų dalinimas 

tęsėsi iki 10 valandai. Pasirodo, 
kad delegatų suvažiavo virš 11 

šimtų iš j vairių plačios Ame- 

rikos kraštų. Tarpe delegatų 
randasi gydytojai, inžinieriai, ad- 
vokatai, kunigai, laikraščių re- 

daktoriai, koiitraktieriai, <j>rotes- 
toniškųju bažnyčių kunigai, dar- 

biniįvkų unijų vadovai ir darbi- 
ninkai. Didžiuma gi tai dar- 
bo žmonės atstovaujantieji tū- 

kstančius jvairiausių draugijų. 
Delegatai užima visą orkes- 

trą, visą balkoną, daugelis už- 

silipa ir ant galerijos, bet ir vis 
dar nesutelpa Likusieji užeina 
ant scenos ir susėda užpaka- 
lyje prezidiumo vietos, kur buvo 
tam tikslui paruošta apie 200 

sėdynių. Visur delegatai kal- 

basi, svetainėje jaučiasi prisiarti- 
nimas lyg tai audros, lyg tai ko- 

kio mnšio. Čia mat susirinkę 
jvairiausių pakraipų žmonės, bet 

visų tiktai vienas noras — ką 
nors gero padaryti Lietuvai. 

Seimo Sesija I. 

/ it 10 ival. ir 5 m. ant scenos 

priešakyje pasirodo Seimo ren- 

gimo komisijos pirmininkas J. 
Kaupa* ir Sekretorius P. Norkus. 
Abudu užima vietas. 

T ilk jiems ivžėmus savo vietas 
visi delegatai sustoja ir sugieda 
Lietuvos iir Amerikos bymnus 
palydint pianu p. St. Šimkui. 

Po sugiedojinio pasipila triukš- 

mingas delnu plojimas. 
P. Kaupas prataria šiais žo- 

džiais : 

"Gerbiami Amerikos lietuviu 
atstovai! Sj seimą, kaip žinote, 

surengė dvi tarybos: Amerikos 

Lietuvių Taryba ir Amerikos 

Lietuvių Tautinė Taryba. Męs 
Seimo rengimo komisija, esame 

nustatę pliamvs, kaip šis Seimas 

turėtų tvarkytis. Abiejų siriovių 
atstovai susitaikė šaukti Seimą 
tokiomis sąlygomis, kad nebūtų 
pajungta kuri nors sriovė. bus 

svarstomi tiktai tie klausimai, 
kuriuose abidvi sriovės gali ben- 
drai susitaikyti. Kiti gi klau- 
simai, kur negalima bus susi- 

taikyti — nebus įkeliami". 

Pasirodo, 'kad buvo sutarta, 

jog abidvi sriovės t tirt s po sa ro 

pirmininką, kuirie pasidalindami 
ves Seimą. Bet krikščionių-de- 
mokratų priešseiminė konferen- 

cija atrado, kari neparanku tu- 

rėti du pirmininku ir -nutarė tu- 

rėti vieną pirmininką, statant 
•kandidatus iš abiejų sriovių. 
Tai sulaužymas sutarties. Čia 

'kjia daug užklausimų, užmetimų, 
bet 'kad tai ne tprincipialb klau- 
simas, tai4. jis šiaip taip praei- 
na. 

Katalikai paduoda kandidatu i 

pirmininkus J. Miltauską iš Pitts- 
burgho, o taut'ninkai — St. Ge- 

gužį iš Mahanoy City, Pa. Vie- 
nas iš delegatų primena, kad rei- 
ikia duoti teisę statyti kandidatą 
ir tiems, kurie nepriklauso nei 
vienon siriovėn. Bet pasirodo, 
kad ta sriovė neorganizuota, ir 
vit įas delegatų p. Sniečkus karš-' 
tai pasako, kad tie, kurie dalyva- 
vo nuo pradžios seimo rengi- 
mo, tai tik iš jų ir galima rinkti 

pirmininkus. O kurie skleidė 
ir agitavo priešais seimą, ir da- 
bar atvažiavo kaipo šnipai, tai 

jiems negalima suteikti jokios 
kadidaturos prezidiumam 

Einam prie balsavimo. Pasi- 
rodo, kad slaptu balsavimu tech-, 
niškai negalima atlikti. Nuta- 

riama balsuoti viešu 'hilsavirmi. 
Pirmininkas nuskirta balsų 

skaitytojus viso 24 žmones — 12- 

iš katalikų pusės i»r 12 iš taufi-l 

« » 

ninku pusės. Sekretorius P. 
N'orkus suilyg tikro pliano išdali- 
na visą svetainę j 10 kvartalu 
ir kiekvienan kvartalai) išskirsto 
po 2 balsu skaitytoju; — tau- 

tininką ir kataliką. 
Laike kolei šitas buvo sutvar- 

kyta, iššaukiama kalbėtojai pa- 
sakyti i>o žodį link Seimo tikslų. 
Pirmutiniu kalba p. Miliauskas. 
Jis pataria, kad. suvažiavome su 

tikslu pareikalauti Neptrigulmin- 
gos Lietuvos, ši Šalis yra Ica- 
rės sūkuryje ir ji iškėlė principą 
pal-uosavimo pavergtųjų tautų. 

Antras kalba tautininkas p. J. 
Vįinikaitis. Jis sako: "Seserjs 
ir Broliai! Laisvos Lietuvos gy- 
nėjai! Sveikinu tik jausmais, 
tinkamų žodžių negalima rasti. 
C'ion suvažiavome dėl vieno ti- 
kslo, kas nuo amžių musų šir- 

dyse yra, iir kas buvo jau nuo 

neatmenamų laikų". Tolians jis 
nurodo, kad šis momentas sujun- 
gia tautas, kurias pasaulis laiko 
jau mirusiomis. Kalba kaip šis 
Seimas buvo rengiamas, ką jis 
turi atsiekti. Paskui prieina 
prie socialistų, kurie visais ga- 
limais gerais ir negerais budais 
kenkė Seimui. Nurodo, ika<t so- 

cialistai lietuvius norinčiais lais- 
vės vadina nuotrupomis, parsida- 
vėliais ir tam panašiais. (Smar- 
kus delnų plojimas). Jis sako: 
"Aš nekalbu apie idėjas, idėjas 
aš gerbiu. Socialistai turi gra- 
žius idealus, bet purvinas bur- 
ras. Čia męs susirinkome išreikš- 
ti pasauliui, ko męs norime, o 

socialistai nėia lietuviais, jie gei- 
džia pridėti prie -pusiau numiru 

sio lavono Rusijos Lietuvą. Ant 

galo ragina bendri- ir sutikime 

viską veikti, ir ti'k tokiu bud u 

prieisime prie gerų pasekmių. 
Trečias kalbėtojas — kun. Ja- 

kaitis kalba, kad lietuviai jau 
yra pribrendę prie neprrigai'Imy- 
bės, nurodo istoriškus faktus, 

kaip Lietuva taip senai buvo 
laisva ir 'kad dabar tokią laisvę 
turi ingyti. 

Ketvirtas kalba -p. P>. K. 15a- 
1 utis, kuris sako: "Paskutiniam 

kalbėtojui tai tik tenka pagram- 
dukai. Važiuojant man Į šj Sei 

nią teko girdėti, kad Vokietija 
atsiima pažadėjimą duoti Lie 
tuivai Neprigulmybę, pasiremda- 
ma tuomi, 'kad buk Lietuvos 
žmonės dar nepribrendę prie Ne 

prigulmy'bės. Šis Seimas paro- 
do lietuvių pribrendimą. Lai ma 

to Kaizeris, kad virš r,200 dele 

gatų to reikalauja. L'žbaigir. 
karštai žodžiais kviesdamas »pric 
vienybės. 

Taipgi gauna žodi ir kandi- 
datas į pirmininkus p. St. < ie 

gūži s, 'kuris kvietė viską rimtai 

svarstyti. 
Renkamas pirmininkas. Su 

skaičius balsus pasirodo, ka<' 
Miliauskas gauna 641 balsą, r 

St. Gegužis 361 balsą. Dalis de 

legatų susilai'ko inuo balsavimo. 
Pirmininku pasilieika p. Mi 

liausikas, o pirmuoju vice-pirmi- 
ninku pasilieka p. St. Gegužis. 

Užgiriama dar 3 vice-pirmi 
ninku du nuo tautininku ir vie 
nas nuo katalikų sekančiai: pp 
Birštonas, L.oppato ir Stanke- 
vičiais. 

Sekretoriais pasiūloma sekanti. 
J. O. Sirvydas ir L. Natkevi- 
čius — tautinimkai ir Simaitis 
su į'umasoniu iš katalikų pusės. 

Rezoliucijų komisijon pasinio 
ma iš abiejų pusių po 5: Baluti? 
Bradc'utlis, Jankauskas, Lopatto. 
Karuža, kun. Kemėšis, Karosas 
Kaupas, kum. Vasiliauskas ir J 
Vasiliausikas. 

Taipgi nustkiriama presos ko- 
misija iš 6 ypatų. 

Vienas delegatų .patėmija, ikad 

[butų parūpintos Amerikos ir Lie- 

tuvos vėliavos, kas tuoj aus ir 
buvo išpildyta. 

Pirmininkas užima vietą kvies- 
damas delegatus kuorimčiausiaį 
svarstyti ir prisilaikyti tvarkos. 

P. \Y. Liutkaus'kas įneša iš- 
nešti rezoliuciją išreiškiančią lo- 

jališkumą šiai saliai ir pasiųsti 
prezidentui \\ ilsonui ir .pataria 
tuojau* ją pagaminti rezoliucijų 
komisijai. 

Tuom laiku juešrma Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos. Publika 

sustoja ir sugieda abiejų šalių 
liymnus ir ant galo Amerikos 
"cStar Spangled Ranner'. 

Tuom i sesija už 'daro ant i :4c 
vai, mitams susirinkti ant 3 
valandų po pietų. 

Seimo Sesija II. 

Atidaro pirmininkas ant 3:05 
v. ir rengiamasi eiti prie svars- 

tymo. Tuomi laiku viena mote- 

ris iš publikas pakįla ir sako, 
kad sesija turi buti atidaryta su 

malda. 
Svetainėje kila triukšmas, dau- 

gelis delegatų atsistoja. Pirmi- 
ninkas negali aprimti, vieni šau- 

kia, kad l>e maldos, kiti su mal- 

da. Šiek tiek aprimus k..lba vie- 
nas kunigas, 'kuris karštai stovi 
u/, maldą. Vinikaitis nurodo, 
kad čia ne vieta melstis, tam 

yra bažnyčios. Bradcbulis at- 

sistojęs pasako, kati esąs tauti- 
ninkas, bet malda reikalinga 
(nors nepasako kokia malda). 
Birštonas irgi stoja už. maldą. 

Liut'kaus'kas smarkiai pasako 
prieš maldą, bet negauna užbaig- 
ti įkalbos dėlei svetainėje suju- 
dimo. 

'Karosas stovi už maldą. 
Atsistoja kun. Kemėšis ir sa- 

ko, ka<i čionai ne vieta maldai 
iš jos nebus nei Dievui, nei mums 

naudos. Tuos žodžius jam tarus, 

kjla didelis triukšmas, nekurie 

kunigai šaukia: "Judošystė". 
"Pardavike", "Zdraica' ir ki- 

tokiais vardais, kurių negalima 
buvo nugirsti. Pakštas irgi kal- 

ba, kad reikia čia atsižadėti mal- 

dos, ir tam kliuvo gerokai vi- 
sokiu vardų. 

Įsimąišo kareivis, 'kuris pra- 
deda kalbėti apie ikariumenę ir 

jos gyvenimą. Jam bekalbant 

publika nusiramina iir 'gardžiai 
juokiasi. 

Jam užbaigus rvėl grįžtama prie 
maldos. Vienas 'kunigas pasiūlo, 
kad kurie norite tie atsistokite, 
o tautininkai gali tuom tarpu 
truputj ipalaiu'kti. 

Kitas kunigas pasiūlo kata- 
likams atsistoti, kas likosi ir 

padaryta. Jis peržegnoja, persi- 
žegnoja ir daugelis delegatų. 
Tuomi ir liekasi maldos klausi- 
mas užbaigtas. 

Skaitoma 'pa* "eikinimo telegra- 
mai iš įvairių lietuviais apgyven- 

tų vietų, tairpe kurių buvo viena 
nuo anglų prof. Stanley. Prie 
'nekuriu 'pasveikinimu įpridėto.s ir 

aukos. 
Čia likosi perskaityta lojališ- 

kuino rezoliucija, 'kuri '1>e fl- 
gesnių svarstymų tapo priimta. 

Stasys Gegužis pasiūlo išnešti 

rezoliuciją, kurioje butų parei- 
kalauta n d viso pasaulio, kaU 

butų pripažinta Lietuvai nepri- 
guilmybė. Rezoliucija liekasi 

perskaityta ir 'prasideda disku- 

sijos už formą. Čia ramiai dis- 

kutuojama. Itna balsą Šimkus, 
kun. Miliukas, V. Jankauskas, 
kun. Augustaitis, Dr. Zimontas, 
Dr. Klimas ir kiti. 

Bagočius ?J karštai nurodo, 
kad rezoliuciją reikia adresuoti 
visam pasauliui ir lai zmo ko 

męs norime netik dangus, ibet 
ir pragaras. 

V. Jankauskas skaito rezoliu- 
ciją. Šimkus įneša, kad rezoliu- 

cija hutų priimta. • Ant galo lie- 
kasi vienbalsiai priimta sekanti 

rezoliucija: 

REZOLIUCIJA DĖL LIETU- 
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Kadangi: — 

1). Lietuva yra etnografinė, 
kulturinė, ekonon.inė ir politinė 
vienata. 

2). Ir istorinė Lietuvos praei- 
tis ir dabartinis pasaulio vysty- 
masis teikia lietuvių tautai ne- 

atmainomą, teisę sudaryti iš nau- 

jo Suverenę Lietuvos Valstybę, 
3). Lietuvių tauta savo politi- 

nio ateities likimo klausime yra 
avarankumo idėjos vedama. 

4). Kiekviena tauta gali pa- 

sekmingai vystyti ir plėtoti kul- 
turos ir ekonomijos pajiegas tik 
turėdama pilną savo šalies lais- 

vę. 

5). Kiekviena tauta turi pri- 
gimtą teisę pilnai savo politinį 
likimą spręsti. 

6). Susiklojusiomis karės ap- 
linkybėmis politinio Lietuvos li- 
kimo klausimas tapo tarptauti- 
nis ir tokiu budu tarptautiniame 
taikos kongrese svarstytinas. 

7). Tik tarptautinis kongresas 
gali duoti tikrą savarankaus po- 
litinio Lietuvos gyvenimo gva- 
rantiją, o ne kovojančios valsti- 

jos su tikslu pavergimo Lietu- 
vos. 

8). Kadangi musų augštai 
gerbiamas Prezidentas Woodrow 
Wilson prisilaiko savo išreikšto 
principo Suvienytų Valstijų Se- 
natui Sausio 22, 1918, kad, — 

"Negali ir neturi buti jokia 
taika, kuri nepripažįsta ir nepri- 
ima principą, kad valstybių visos 
teisės paeina nuo pačių pavaldi- 
nių daleidimo ir kad niekur nėra 

teises daleidžiančios perleidinėti 
tautas £ rankos į ranką, iš vie- 
nos valstybės kitai, lyg tos tau- 

tos butų paprastas turtas!" 
TAD AMERIKOS LIETU- 

VIŲ SEIMAS apsvarstęs politinį 
padėjimą NUTARĖ: 

Kreiptis į Amerikos Suvieny- 
tų Valstijų prezidentą ir į visas 

talkininkaujančias bei neutrales 
Valstybes ir reikalauti pripažin- 
ti: 

I) Kad Lietuvos plėtojimuisi 
reikalinga sudaryti nepriklauso- 
mą demokratiškai sutvarkytą Val- 

stybę etnografinėmis rybomis su 

būtinai reikalingomis ekonomi- 
niam gyvenimui korektyvomis. 

II) Kad Lietuvos Neprigulmy- 
bę užtikrintų Taikos kongresas, 
kuriame turi dalyvauti ir Lietu- 

vos atstovai. 
III) Visus šiuos nutarimus 

tinkamai perduoti mažųjų ir pa- 

vergtųjų tautų užtarėjui augštai 
gerbiamamjam musų Prezidentui 

Woodrow Wilson'ui ir visoms 

talkininkaujančioms bei neutra- 

lėms svieto šalims. 

Priėmus rezoliuciją sustojo vi- 
si delegatai ir sugieda Lietuvos 

hymną. 
IKuii. Jakaitis meldžia tris kar- 

tus sušukti Valio! kas liekasi 
ir padaryta 

Pasirodo, kad seime yra ne- 

užganėdinti!, jog viena pusė lau- 

žo sutartis. 'Kalba keletas de- 

legatu ir p. B. K. Balutis išeina 
ir perskaito tam t i kirą rezoliuci- 

ją, kaip ir panaujintą antrą su- 

tartį, kurioje pasakoma, kad vi- 

soki piešimai turi eiti per rezo- 

liucijų komisiją, kad niekas ne- 

galėtų jokių įnešimų padaryti 
be jos. Jei komisijoje nebus ga- 
lima susitaikinti, tai toki įneši- 
mai nebus svarstomi. Ta rezo- 

liucija vienbalsiai priimama ir to- 

kiu budu nusistato tvairka ir su- 

sitarimas ateičiai. 
'Iš publikos girdisi balsai, kad 

pirmininkas netvarkiai veUa su- 

siriinikimą. 
Skaitoma rezoliucijos tekstas 

apie atsinešimą link šios karės 
ir kokią poziciją lietuviai užima. 
Visi išreiškia, kad reikia remti 
šią šalį. 'Diskusijos. Pagaliaivs 
liekasi priimta sekanti rezoliu- 

cija ; 

Kad Suvienytų Valstijų reika1,- 
ir lietuvių reikalais, privalo bu- 
ir lietuvių reikalai, privalo bū- 
ti pilnai remiami Amerikos lie- 

tuvių tokiais budais, k. a., par- 

davinėjimas Liberty Bondsų, Ka- 

rės Taupymo Štampų, Raudono- 

jo Kryžiaus darbų ir tt. 

Priėmus rezoliuciją skaitomos 

telegramos su pasveikinimais ir 

liekasi sesija uždaryta 6:25 va- 

kare. 

SEIMO KONCERTAS. 
Vakare toje pat svetainėje bu- 

vo koncertas ir prakalbos. Žmo- 

nių tiek daug prisirinko, kad bu- 
vo daug stačiii. Apart to, dar 
minia susidedanti iš 400-500 žmo- 

nių negalėjo i neit j nei j teatro 

priemenę, priversti .buvo grįžti 
namon. 

Koncerte dalyvavo didelis cho- 
ras p. S. Šimkaus vedamas. Apart j 
choro dalyvavo ir Čižauskienė 
(solo) labai gražiai, net tapo 
iššaukta antru kartu. Sodeika 

(solo). Čižauskai—duetas' "Dirb. 

kim visi, dirbkim išvien" specia- 
liai pagaminta Seimui (žodžius 
pagamino kun. Zidanavičia iš 
Amsterdam, N. Y.) 

Prakalbininkais buvo: Dr. Alc- 
Elrov (amerikietis) profesorius 
isaac Howrwich (žydas), kun. 
Kvietin (latvys), kun. Jonas Ži- 
linskas, J. Kaupas ir St. Šimkus. 

Koncertas pavyko labai pui'kiai. 

Seimo Sesija III. 
Susirinkimą atidaro Miliauskas 

aut 9:45 v. kovo 14 d. 
Yra įnešimai, kad vestų susi- 

rinkimą S. (iegužis. Kiti prieši- 
nasi. Pasilieka taip, kaip buvo. 

Pastebiama "Tribūne" buvo ne- 

teisingai aprašytas Seimas ir nu- 

tariama, kad pavieniai žmonės 

ne>padavinčtu laikraščiams žinių, 
o tą atliks presos (komisija. 

•Birštonas prakalba, 'kad reikia 
užmiršti, kad mye esame kata- 
likai ir tautininkai... bet kaip 
tik tarė žodžiais katalikai, tai 
kilo triukšmas, ir visok.i epitetai 
pono Birštono antrašu. 

Pradedama skaityti telegramai 
su pasveikinimais. P. Norkus 

įneša, kad dėl daugybės telegra- 
mų, jų neskaityti, o tik sumi- 
nėti iš Ikmr ir nuo ko. Tarp 
telegramų buvo ir Šventakuprių 
(juo'kdairių) pasveikinimas. Tą 
pasveikinimą iš kart patariama 
atmesti, bet kada pasakoma, kad 

prie pasveikinimo yra ir $13.55. 
tuomet ir -pasveikinimas ir auka 

priimta. 
Liekasi skaityta rezoliucija 

apie sugrąžinimą lietuvių išvy- 
tu dėl karės iš tėvynės. Cia la- 

bai rimtai padiskusuota ir ant 

galo vienbalsiai likosi išnešta re- 

zoliucija : 

APIE PABĖGĖLIŲ SUGRĄ- 
ŽINIMĄ IR LIETUVOS 

ATSTATYMĄ. 
Amerikos Lietuviu Seimas New 

York'e, N. Y. reikalauja, kad 

Vokietija ir Rusija grąžintų iš 

Rusijos ir Vokietijos į Lietuvą 
visus karės laiku ištremtuosius 
ir atlygintu visus karės padarytus 
nuostolius. 

Po priėmimui šios rezoliucijos 
tuojaus įnešama išnešti rezoliu- 

cija atsitiesimo link 'kitų tautų. 
Po trumpų diskusijų, Seimas 
vienbalsiai užgiri a sekančią ire- 

zoliuciją: 
(Skaitoma rezoliucija link at- 

sinešimo prie lenkų. Kila -smar- 

kius diskusijos. 
Kun. Auguustaitis: — Nereikia 

velti čionai lenkų. Kalba prieš 
revoliuciją. 

'Bielskis — Būtinai reikia ap- 
kalbėti ir ipabriežti jų visus 

nelabumus link lietuvių (delnų 
plojimas). Sako, kad ne tik 

jie patįs nori ipasiliitosoti, bet 
ir kitus tiesiog įnori pavergti... 

.Bagočius — Lenkų apetitas 
ant Lietuvos nedidesnis, negu vo- 

kiečių arba rusų. 'Kam jiems 
mesti .pirštinę veidan. Vis vien 
kokia pirštinė mus čiupinėja. Kal- 

ba prieš rezoliuciją. 
vitaitis — nurodo, ka<l net 

čionai lenkai stengiasi užgrobti 
mus teises. 

■Kalba dar .keletas kitu ir dis- 

kusijos uždaromos. 
Vienas dar delegatas gavęs žo- 

di pasako, kad lenkai nori pri- 
eiti pre Juodųjų jūrių, 'kiti pa- 
taiso, kad prie Baltiko jūrių. 
Gardus kvatojimas svetainėje. 

Šeinius kalba, kad lenkai lie- 
tuvius vadina ne lietuviais, bet 

lenkais. 
Nutarta priimti atskira rezoliu- 

cija paliečiamti lenkus. 

ATSINEŠIMAS LINK KITŲ 
TAUTŲ. 

i) Kadangi žmonija iki šiol 
valdydamos sulyg principo "galy- 
bė-tcisybė/' pridarė daug skriau- 

dą daugeliui tautų tarpe kuriu 
ir Lietuviai ir kadangi pasaulis 
galingųjų ginklais valdomas ne- 

galėjo taikoje ir ramybėje gyven- 
ti ir užtikrinti visoms tautoms 

laisvą jų kulturos besivystymą, 
Todėl Amerikos Lietuvių Sei- 

mas, pageidauja, kad butu įsteig- 
ta viso pasaulio tautų federaci 
ja su pasauliniu Tribunalu, ku- 
riame butų visų tautų atstovai 
ir kuris (Tribunalas) butų aug- 
ščiausis sergėtojas tarptautiškos 
teisės, reguliuotojas tautų san- 

^s.TOVS 
( BEL0SIN&FA\TH 

Kaizeris ir Hindenburgas claro ravo taip daug išgarsinta 
"stūmimą", kaip parodo paveiks'člis. Matyt, kad kariumenė, 
•kurią jie d ras i n:1, laimėjimu, įmano kitaip negu kaizeris. 

tikiu ir apgynėjas j'ų teisių, ku- 
rio jurisdikcijij pasiduotu visos 
valstijos, didžiosios ir mažosios, 
ir kuris apribuotų tautų ginkla- 
vimąsi. 

2) Lietuvos valstijai turts buti 
svetimos imperialistinės tendenci 

jos; tam tikrai su kaimynėmis 
tautomis turėtų buti paremti tei- 
sybes ix vienų ir kitų teisių pa- 
gerbimo pamatan. 

3) Lietuviai nepakęs primeti- 
mo iš šalies kokių nors politiš- 
kų ryšių su kokia nors tauta. 

4) Seimas atsižvelgdamas į 
daug sykių presoje iškilusius ne- 

pamatuotas ir lietuviams nepa- 
j geidaujamas lenkų pretensijas 
jungti Lietuvą ir Lenkiją į vieną 
politišką kuną, arba grūsti per 
Lietuvą kelią prie Baltijos juros 
— protestuoja prieš visas pami- 
nėtas lenkų pastangas. 

5) Lietuva turės gvarantuoti 
pilną kulturinę autonomiją kitų 
tautų žmonėms Lietuvoje gyve- 
nantiems. 

Kunigą* Kemėšis skaito pa- 
sveikinimą popiežiui. Priimta. 

Prieinama -prie klausimo, kokia 
1 valdžios forma turi buti busimo- 
je Lietuvoje. Visi sutiko a<nt 
•paduotos rezoliucijos, t;ik kila 
daug ginčų dėl paskutinio para- 
grafo. 

Liutkauskas įneša rezoliuciją 
Į priimti su pataisymu, kad užkirs- 
iti kelią išdygti Lietuvoje stam- 
biems kapitalistams. 

Dir. Zimontas — prieš toki pa- 
taisymą. 

Žiugžda stovi už pataisymą. 
Dr. Klimas įprieš pataisymą. 
Kun. Jakaitis sako; "Jei patai- 

symą priimtume, tai nutarimas 
bus lyg socialistiš'kas" ir nurodo, 
kad kol Lietuvai laisvę ingysi- 
'me, tai reikės kreiptis ir prie 
kapitalistų. 

Bagočius. Laisvai Lietuvai 
Įstatymus pagamins lietuviai Vil- 
niuje, o ne męs. Čion Amerikoje 
irgi yra įstatymas apribuojantis 
kapitalistus, o vienok tirustų yra 
daugybė. 

Pranys — siūlo įpriimti priedą. 
Kalba, 'kad Lietuvai reikalingos 
kooperacijos, o ne korporacijos. 

Rezoliucija taisoma ir vienbal- 
siai priimama sekančioje redak- 
cijoje : 

REZOLIUCIJA DĖL VAL- 
DŽIOS FORMOS. 

1). Kadangi žmonių laisve ir 
teisės apsaugoti geriausiai gali; 
demokratinė valdžios forma; 

2). Kadangi lietuviu tautos na- 

riai susideda daugiausia iš darbo 
žmonių; 

3). Kadangi tarpe lietuvių vi- 
suomet gyvavo demokratinė dva- 
sia; 

TODĖL palikdami Lietuvos 
piliečiams apsispręsti valdžios for- 
mą, bet stovėdami už demokra- 
tijos principus, męs ta~iame: 

I) Kad Lietuvos Valstybėje 
butų ingyvendinami kuoplačiau- 
sieji tikros demokratijos princi- 
pai su respublikoniška valdžios 
forma; 

II) Kad visi Lietuvos pilie- 
čiai be skirtumo tautos, tikėjimo, ( 

lyties ir luomo turėtu lygias po- 
litiškas teises. 

III) Kad Lietuvos Valstybėje 
butų užtikrinta žodžio, spaudos, 
susirinkimų, organizacijos, tike- 
daug sykių presoje iškilusius me- 
mens ir namų nepal'ečiamybė. 

IV) Kad butu lig tiek Lietu- 
vos jstaigos ir visuomenės gam- 

j tos turtai nacionalizuota, lig kiek 
to reikalautų tautos gerbūvis, ne- 

peržiangiant prigimtų asmens tei- 
' sių ir laisvės. 

I V) Kad Lietuvoje butu ui- 
tikrinta darbininkų luomo pilna 
galimybė ir laisvė auginti ir jun- 

' gti į krūvą, savo dvasines ir eko- 
nomines pajiegas ir ginties nuo 

įvairių išnaudotojų ir skriaudų, 
į VI) Koncentruoto kapitalo at- 

stovų galybė j pavienes rankas 
turi but apribota ir jų sauvalė 

! suvaržyta. 
į 

Įnešama link šio seimo vardo. 
Kalba St. Šimkus, kuiris nurodo, 
'kad reikia pavadinti Visuotinu 
Amerikos Lietuvių Seimu (ikįla 
mažas lerutnas). 

1., Liutkauskas sako. kad užbė- 
.... 

gus kelią tūliems laikraščiams, 
kurie viską apverčia augštyn ko- 
jomis, gal but geriau užvadinti 
tik Amerikos Lietuvių Seimu, 
bet užbaigia, kad visgi čia yra 
visuotinas seimas. 

D r. Klimas užvardinti reikia 
mezliavos seimu (juokas ir triu- 
kšmas). 

'Račkus sako, kad reikia pa- 
vadinti Visuotinu Am. Lietuviu 
Seimu, męs irgi esame darbi- 
ninkai. Nurodo, kad čionai nė- 
ra ko atsižvelgti j padėtus so- 

cialistiš'kus kiaušinius nudažytus 
tautišku dažu. 

Bagočius pasako, kad nesąs 
LSS. nariu jau 3 metai, bet esąs 

'socialistas "r kalba prieš žodj 
į Visuotinas. 
! .Dar kalba Aleksandravičius ir 
koletas kitu. Pagalios kuone- 
vienbalsiai nutariama pavadinti šį 
Seimą Visuotinuoju Amerikos 
Lietuviu Seimu. 

Toliaus kun. Kemėšis skaito 
rezoliuciją, kad Lietuvos žemę 
valdytu tiktai Lietuvos piliečiai. 
Priimta vienbalsiai. 

Sesija užsidarė 12:15 nutarus 
susirinkti ant 3 v. .po pietų. 

Seimo Sesija IV. 

Atidaro Sesiją pirmininkas ant 

3:4-' v. 

Porstato inžinierių T. Naruše- 
vičių, kuris pasveikina Seimą 
vartlu Centralio Kom. Rusijoje, 
varde Maskvos Komiteto ir varde 
visos Rusijos lietuvių. Jis kalba 
apie šelpimo darbą, .kaip tenai 

sustoję veikia visokios 'partijos 
pradedant kairiausiais. Priveda, 
kad nors buvo kitataučių daro- 
mos pimlklės, bet komitetas per 
savo rankas perleido virš 15 mi- 

lijonų rublių ir niekas negalėjo 
nieko blogo .užmesti. 

Taip pat kalba ir 'kunigas Stri. 
mavičius 3 mėnesiai atgal pribu- 
vęs iš Europos, inaipiešdamas te- 

lyikštj padėjimą, vargus. Pabrė- 
žė, 'kad vargiai kas iš Rusijos 
sugrįš gyvi. 



Kalba tūlas Danisiunas ir -pa- 
aukauja 100 d Seimui dėl Lie- 
tuvos laisvės ir sako: *'\tsikrei- 

^1 i sav.i dvasiškius vadovus, 
daktarus, advokatus, kad auko- 
tu. Vienas l'hiladelphijos dva- 
siškas tėvels sako: "męs liepiam, 
o jus duokite". Čia visi delegatai 
gardžiai juokiasi. 

Skaitomi laiškai ir telegramai. 
Vi-iias įneša, kad seimas ni.- 

slatviu vėliavos spalvą. Kalba 
keletas delegatų ir kun. Žilinskas 
praneša, kad šis klausimas svar- 

stomas Vili vi aus inteligentų. Ci- 
el.-Uia praneša. ka<l jis kaip buvo 
karės metu Vilniuje, tai tenai 
jau tas yra nutarta ir priimta 
tavom laikiniai vartoti sekančios 
• palvo-;; Žalia viršui, viduryje 
balta, ir apačioje raudona. 

Tuom pasikakimi seimas ir su- 

gieda Lietuvos hymną. 
Se'ka įvairus pranešimai. 
1'. Norkus vardu Seimo renr 

licėjų praneša, kad delegatų yra 

1,130, bet dar nėra galutinai vis- 
kas s įskaityta. 

Sugrįžta Rezoliucijų komisija 
po .-amkaus *larbo. Kunigas Ke- 
mėšis išeidamas praneša: "Atne- 
šame naują erą", l /einant ant 
scenos rezoliucijų komisijai visi 
delegatai kaip vienas sustoja. 

Kunigas Kemėšis vardu komi- 

sijos skaito revoliuciją linkui 
Centralio Komiteto ir Lietuvių 
Dienos aukų. 

Njia truiK-mas. l'rrmumnkas 

Miliauskas jaugdamas karštą mo- 

mentą kviečia užimti jo vietą 
•'ice-pirm. St. Gegužį. Valandė- 
lę pabuvo be pirmininko. Maty- 
damas reikalą p. Gegužis u/ima 
\ictn. Tarpe delegatu karštas 
vvisi kartu kalba, Praeina 
*' lėtas minutų kol nurimsta. 

Daugybė reikalauja balsų. 
Kun. Jakaitis priešinasi rezo- 

1 ucijai ir saka nereikia j bovelng 
lalyko vynioti, bet rezoliucijoje 

i.i~kiai pasakyti 
Lopatta duoda paaiškinimą link 

Ceiitralio Komiteto Lietuvių Die- 
nos pinigų. Jis skaito visus su- 

sirašinėjimas su Raudonuoju 
„ Kryžium ir su Staic departamen- 

tu ir nurodo, 'kad viskas buvo 
daroma, kad pinigus .pasiųsti 
Nurodo kaip buvo nepamatuoti 
visoki šmeižimai ant Centro Ko- 
miteto ir jo ypatos. Ant galo 
griausmingu balsu tairia: "Aš 
čionai stoviu ant "cross exami- 
nation", jei turite ką dabar pa- 
sakykite ir aš duosiu pilniausią 
atsakymą. Kuomet ger. Lopattc 
kalbėjo, tai svetainėje buvo pa- 
vyzdingiausia tyla. 

Po jo kalbai n'^kas neišdrįsta 
ką nors pasakyti, nes viskas aiš- 
k 'karp diena. Visgi kun. Ja- 
kaitis užmeta, kad visgi pinigai 
■nebuvo 'pasiųsti. Lopatto atsako, 
męs esame po šios šalies valdžia, 
pinigai vakfžios rankose ir ne 

mųs galėję ką nors padaryti 
Kun. Jakaitis neturi ką sakyti. 

Kun. Augustaitis sako, kad jis 
nepripažįsta tų paaiškinimų ir 
State Departamento išduotų pa- 
liudijimų, .nes laiškai nėjo per 
jo rankas kaip per L. D. Centr. 
Kom. sekretoriaus. Lopatto at- 

sako, kad ne jis kaltas, ':ad kun. 
Augustaitis gyvena Maha'noy Ci- 

ty. Jei jis gyventų ten kur raš- 
•r lankytųsi j sajsi^r.'kimus, 

tai ^er jo rankas viskas 

ėję. 
Įnešama balsuoti už rezoliuci- 

ja ir ji liekasi didžiumos balsų 
priimta. 

J»**t kmi. Jakaitis, įkun. Petkus 
neužganėdinti. Kun. Petraitis 
tiesiog kelia triukšmą roikalau- 

jdamas balso. Vėl triukšmas. Vėl 
Įnešama ir nutariama išnaiujo ati- 
daryti diskusijas ir svarstyti. 

Vėl 'kalba eilė kalbėtojų, (kurie 
nieko naujo nepasako. Kun. Pe- 

jtraitis labai susinervavęs kalba 
I ir kuone apsiverkia, o publika 
'tiktai juokiasi. 

Ant galo vėl uždaromos disku- 

sijos ir šiuomi kartu vienbalsiai 

priimta -sekanti rezoliuciją: 

Am. Liet. Vis. Seimas nuta- 

ria, kad Lietuvių Dienos < i d 

lapkr. 1916 m. pinigai butų Kaip 
galima greičiaus išsiųsti. Dabar 

I tinis Centr. Komit. rūpinsis iš- 

siųsti Liet. Dienos pinigus drauge 
su Am. Liet. Tarybos ingalioti- 
niais lyg»Ų balsų. 

Skaitoma rezoliucija linkui 

sriovių bendradarbiavimo politi- 
kos bendruose reikaluose. Čia 
kyla irgi karštos diskusijos ir 
ima balsus visa eilė delegatų. 
Rezoliucijos tekstas skaitomas 

po kelis kartivs, daromi užklau- 
simai, ir paaiškinimai. Ant 
lieka>i vienbalsiai priimta sekan- 
ti rezoliucija: 

PILDOMASIS KOMITETAS 

Seimas nutaria, kad darbavi- 
mosi reikale Lietuvos Neprigul- 
mybės išgavime ir kitose išlau 
kinese lietuvių politikos klausi- 
muose nutaria, kad Amerikos L'e 

tuvių Taryba ir Amerikos Lie- 
tuvių Taut'nė Taryba išrenka 
bendrą Pildomąjį Komitetą, kuris 

pildytų abiejų Tarybų bendrus 
nutarimus. To Pildomojo Ko 
miteto buveinę ir skaičių nariv 
nutars pačios Tarybos. 

Priėmus šią rezoliuciją atsi- 
randa geras upas pas delegatus 
ir sugieda Lietuvos Ilymną. 

Linkui mokesčių Lietuvos rei- 
kalams irgi kjla gania smarkios 
diskusijos, apsvairstomas kiekvie- 
nas žodis, kiekvienas sakinys 
Pa'galiaus vienbalsiai priimam; 
šitokia rezoliucija: 

Am. Liet. Vis. Seimas pripa- 
žįsta svarbiausiu reikalu, kad 
visi Am. Liet. iš savo liuosos 
valios Lietuvos reikalams, siųs 
darni juos mokėtų mėnesinius 
mokesnius savo visuomeniškiems 
fondams. 

Viso veikimo detalius plianus 
pavedame išdirbti viršminėtam 

|Pild. Tarybų Komitetui 

Priėmus šitą rezoliuciją Seimas 
liekasi kaip ir užbaigtu ir su- 

giedamas Lietuvos Hymnas. 
J. Ambraziejus įneša tyliu at- 

sistojimu -pagerbti Dtr. Vinco 
Kudirkos atminti, kas liekasi iv 
padaryta. 

Kun. Jakaitis pasiūlo tikin- 
tiems sukalbėti maldą atminčiai 

vyskupo Valančiaus. Tas pa- 
silieka padaryta. 

Vitaitis praneša, kad tautinin- 
ku sriovės seimas įvyks sekančią 
mirė Neuha-mmeh'o lag. 

Kun. Jakaitis praneša, kad ka- 
taliku sriovės pasitarimas įvyks 
toje pat svetainėje vakare mtit 
8130. 

Uždarant f "imą vėl sugiedima 
Lietuvos ir šios šalies hvmnai, o 

tikintieji atkalba maldą. 
šeimas užsidaro 7:30 vai. va- 

• karė. 
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Patriotas pasigavęs vokišką neištikimą gyventoją, liepia duo- 
ti ranką, kad galėtų Įč'rV. 4i truputį Amerikoniznio, o t'a> ne- 

labai norisi duoti. Patriotas turi ii sugavęs su visokiais me- 

lais, germanizmu, uokalbiais ir 1.1. 

Lietuvių belaisviai 
Į LIETUVIŲ VISUOMENIŲ 

Suteikiant mūsų plačiajai vi- 
suomenei visai naują ir tikrų 
sąrašą lietuviu belaisviu, uždary- 
tų vokiečių ir austrų lageriuo- 
se, norime 'paaiškinti, kad pa- 
žymėdami kiek kiekvienas be- 
laisvis yra y v\!S siuntinių, męs 
nurodome tiktai tuo.- siuntinius, 
<urie buvo nusiųsti per Danų 
Raudonąjį Kryžių iš visuomenės 
utikų Lietuvių Draugijos nuken- 
tėjusiems dėl karės šelpti Cen- 
tro Komiteto įgaliotinio p. J. 
Savickio Kopenhagene. 

Turime pažymėti, kad iš visos 
Europos neutralių šalių tiktai 
vien iš Danijos galima pristaty- 
ti maistą ir apsivilkimą, kitos 
šalys uždraudė ką nors išvežti. 
Iš kitos pusės vėl atsižvelgiant, 
pavyzdžiui koksai didelis nuo- 

šimtis iš Rusijos siunčiamųjų 
siuntinių žūsta. Męs patariame 
laiškus ir siuntinius vien siųsti 
iš Danijos, todėi, kad belaisvius 
tankiai perkelia iš vieno lagerio 
i kitą. o prie pačtos sunkaus su- 
sinešimo su Rusija yra nelengva 
apie tai patirti, tai privatiški 
siuntiniai neradus adresuoto, ati- 
duodami kitiems. Męs turime 
nuolatinius susinėsimus su lietu- 
vių belaisvių komitetu lageriuo- 
se ir esame gerai ir greičiau 
informuoti • pie j vykusias .per- 
mainas, negu privatiškos ypa- 
tos. Turime apie daug belais- 
viu visoikių daug smulkių žinių. 
Jeigu kas norėtų ką sužinoti ir 
abelnai su visokiais belaisvių 
reikalais, prašome kreiptis se- 

kanci antrašu: 
Croix Rouge Danoine Kopen- 

haguc. 
I>aigir,me šaukdami, kad ne- 

veizint j neva artymą taiką, ku- 
ri gal j vykti ir ne taip greit, at- 

'kreipkit atydą Jųs, mūsų visuo- 
menės nartai, i kruviną belais- 
vių vargą ir nepamirškit juos. 
Atsiminkit, kad žmonės pačia- 
me tvirtame amžiuje badu mirš- 
ta. Jeigu galėjo išsilaikyti tiek 
laiko, tiktai gyvenant stipria vil- 
čia Tėvynėn sugrįžti, palengvin- 

kit jiems tuos paskutinius mė- 

nesius, ncprilciskit, kad, mirštant 
j u širdies pagieža nedegtų -už j u 

pamiršimą. 

MIRUSIŲJŲ BELAISVIŲ-LIE 
TUVIŲ SĄRAŠAS. 

Norint gauti smulkesnių ži- 
nių galima kreiptis sekančiu ant- 

rašu: C'roix Rodgc Danoise. Co- 
penhague. 

1. Adomaitis Primas, Kauno 
gub., Šiaulių pav., N'ortaičių sod.. 
mirė N'euhammei'V) fag. 

2. Banys Petras, Kauno gUb. 
Panevėžio pav., Staškavos sad. 
mirė \iindcn la.ų. 

3. (iirdsinškis Pranas, mirė 

Neuhapimer'o lag. 
4. Juodaikiš Jurgis, Pakalniš- 

kių sod., mir. \Yorrhs'o las*. 
5. Martinaitis Povilas Crastovos 

sod., mirė YYorms'o lag. 
i 

0 

j <>. Mackunas Benediktas. Yil- 
niaus igub., \'aseliauko sod., mi- 

į rė Czersk'e. 

7- Mikalojunas Jonas. Kauno 
gub., Panevėžio pav., Ruškonių 
sod., mirė Czersk'e. 

8. Mikulėnas Jonas, Kauno 
gtib., Ukmdrgės -pa v., Redeikių 
sod. 

i 9. Tananuška lAleiksandra, "\ril- 
niaus gub., Krasmiu sod. 

10. Za'boras Kazys, Kauno 
gub., Telšių pav. 

| BELAISVIŲ SĄRAŠAS VO- 

KIEČIŲ IR AUSTRŲ 
LAGERIUOSE. 

Lag. Aldamm. 

164. Aidukaitis Jonas, gavęs 5 
siuntinius, paeina iš Suvalkii 

j gub., 4 sapern. bat. 

165. Ba-gdanavičius Alck. ga- 
vęs 5 siunt., Kauno gub., Zarasu 
pav., Usėnų sod., ir/> Sarat. pulk. 

166. Bagdanavičius Stasys ga- 
vęs 11 siunt., Kauno gub., 106 
Sarat. 'pulk. 

167. Belčiunas Yiktas gavęs 
7 siunt., 4 Kaukazo -pulk. 

T68. Bartašauskas- Jurgis sa- 
vęs 9 siunt., Katino gu'b., 111 

■pulk. 

i(xj. liedolis Antanas gavęs .| 
siunt., i io pulk. 

170. .Butkevičius Leonas gavęs 
7 siunt. 87 pulk. 

17r. Cerskis Petras gavęs 7 
siumt., 52 pulk. 

172. Dvarietis Viktas gavęs 8 
siunt., 44 pulk. 

173. Gaidys Jokūbas gavęs 7 
siunt., 249 pulk. 

174. Gailius Dominiikas gavęs 
8 skiiit., Kauno gub., Šiaulių pav., 
Illagovieščio vai. Krinapių soti. 
44 Sibirio Kavai pulk. 

175. Grudis Antanas gavęs t 

siunt., Kauno gub., 108 pulk. 
176. Ivaška Viktoras gavęs 7 

siunt., 110 pulk. 
177. Jadauga Ignas gavęs 9 

siunt., Suvalkų gtvb., 18 Strieč. 
pulk. 

178 Judzetika Kazys gavęs 7 
siunt., 110 pulk. 

179 Jurėnas Juozas gavęs ; 
siunt. 86 pulk. 

180. Kairys Juozas g. 1 s., Kau- 
no gub., 107 Troicko pulk. 

i8r. Kazlruiskis Puo-nys g. c 

s., Vilniaus gub., (untcr r.fic.) 
105 pulk. 

182. Kilotaitis Mikas g. 9 s 

Kauno gub., 109 Volžinsk. pulk 
183. Končius Balys g. 9 s. 

184. Krumis Antanas g. 9. s 

Kauno gub. 108 pulk. 
185. Kugrcn-Skuden Aug. g 

9 s. Kuršo gub., no pulk. 
186. Kundra Antanas g. 7 s 

Vilniaus gub., ir pav., Medeliu 
vai., Malesnų sod. 

187 Laška'iiskas Juozas g. 7. s 

110 pulk. 
188. M arčiu kas Jonas g. i s 

i8<> Miliukas Vladas g. 12 s 

Vilniaus gub., -'4 artil. l>ri^'. 
190 Norvida Juozas g. 9 s 

Kauno <gub., Kuršėnų micst., 441 
pulk. 

191 Obakevičius Tomas g. 9 s 

Kauno gub., 110 pulk. 
192. Pakeri s Juozas g 9. s 

Kauno gub., 111 pulk. 
193. Sabulis Juozas g. 7. s 

8f> pulk. 
194. Savickis Antanas g. 14 s 

Kauno gub., Panevėžio miest. 
no pulk. 

195. Žakevičius Jonas g. 8 ? 

196. Silakas Petras g. 9 s 

Suvalkų gub., 5 art il. brig. 
197. tSkarabalis Petras g. 7 s 

28 pulk. 
198 Tipikas Juozas g. 7 .s. 115 

pulk. 
199. Tirevičius Petras g. 9 s 

Kauno gub., m pulk. 
200. Valiukevičius Jonas g. 7 s 

201 Vilki-lis Adomas g. 8 s 

39 pulk. 
202. Žalenc'as Kazys g. 8 s. 

Kauno gub., Salsč:ų par., Paško- 
nių sod., 110 pu 1 !<. 

Lag. Arys. 
203. Anu ši s Kazys g. 1 s. Jei- 

denių sod., 108 Saratov. pulk. 
204. Galinis Jurgis g. 1 s. Kau- 

ne Intendantūroj. 
205. Giirdžius Antanas g. 1 s 

Kauno gub., Raseinų pav., Jur- 
barko vai. Lukšių sod 

206 Inčiura M ik olas. g. i s. 

207. Masionis Juozas g. 1. s. 

Suvalkų gub., Miklausių kaimo 
208. Petrauskas Jonas g. 2 •? 

Pabrėžiu kaimo. 

209. šuMs Juozas g. 2 s. Kau- 
kazo 110 p u lik. 

Lageris Brandcrburg. 
210. Ilurliaga Sidor g. 1 s. 

Vilniaus gub. ir pav., Širvint. 
vai. Naciunų sod. 

211. Duškcvičius Pov. g. s. 

Kauno į»ub., Ukmergės pav., Vai- 
tukšiu miest. 

212. Kašlei Vincas g. i s. Vil- 
niaus gub., Lidos pav. 

213. Orlickis Juozas g. 1 s. 13 
Korp. 116 piest. pulk. 

214 Romenausikas Adomas g.! 
1 s. \ ilniaus gub., Lidos pav. 

215 Va i šio Izidor-Stasys ^g 1 

s. Vitebsko gub., Dvinsko pav., 
Rukščių sod. 

216. Vanagas Povilas g. 1 s. 

Kauno gub., Panevėžio pav., Bir- 
žių miestelio. 
Lageris Burg. bei Magdeburg. 

217. Kleinauskas Jonas g. 1 

s. Kauno gyb., Raseinų pav., 
Slkaudvilių sod. 

218. Zmerckis Dominikas g. 2 
s. Suvalkų gub., Lazdijų miest. 

Lageris Chemnitz. 

219. Dapšus Vladas g 3 s. 

Lageris Cottbus. 
220. Chrostauskas Vaitek. g. 1 

s. 1 Parko 6 artil. brig. 
221. Cidzikas Feliksas g. 1 s. 

Vilniaus gub., Lidos pav., Vo- 
liančių sod. 

222. Cirulis (birulis) Julius g. 
2 s. Kauno gub., Kaukniunų sod. 

223. Jucevičius Juozas g. 4 s. 

Kauno gub., Panevėžio pav., Po- 
vaišaičių sod., 110 Karsko pul'k. 

224. Kitrasevičius Vincas? g. 4 
siuntinius. 

225. Sluchodkas Karolis g. 3 r. 

Suvalkų gub. 
226. Stankevičius Jonas g. 4 s. 

110 pul'k. 

Lageris Crossan. 

227. Čapakas Jurgis g. 3 s. 

Vilniaus gub., Raketiskių sod. 
228. Cepulėnas Zigmas g. 3 s. 

Vilniaus 'gub., Didesalos sod. 
229. Jumlzila Juozas g. 4 f 

Kauno gub., Plungių. 
230. Lavinskis Viktas g. 3 s 

Kauno gub., 
231. Paakauskas Jurgi? g. 2 s 

Kauno gub., Ciaičegala sod. 
232 Ramanauskas Motiejus g. 
s. Vilniaus gt'b., Smilgini&iii 

Lageris Czerska. 

233. Mackola Stasys g. 1 s. 

Kavalių sod. 

234. Valainis Sta-ys g. 1 s 

Kuršo gub., 
235. V ai teikimas Steponas g. j 

ūuntinius. 

Lageris Dancig. 
236. Rutkauskas Kazys g. 2 s 

237. Ruzais Kazys g. 5 s. Kau- 
no gub., Linsniskių sod. 

238. Vaitinis \ikodimas g 5 s 

Kauno gub. 

Lageris Dobartiz. 

239. M iš kai ni s Kazys 
240. Miškainis Silvestras g.7 s 

241. Narbutas Motiejus g. 7 
s. Kauno gub., Uikmergės pa v 

Raguvos vai., Putiliškių sod. 
242. Paigis Jonas g. 7 s. 

243. Raugalas Jonas g. 7 s. 

Kauno gub., Panevėžio pa v., liul- 

bintj vai. 'Gegužiu sod., no Ka- 
minsko pul'k. 

244. Sankauskas Antanas g. 11 

r.., 108 Saratov pulk. 
245. Stunguris Vilius g. 2 s. 

246. Šimlkcvičius Zigmas g. 6 s. 

Katino gub., Panevėžio pav., Pai- 
sugalos sod. 

247 Turskis Vytautas g. 13 s. 

(paaficer.) 7 pulk. 
248. Žcibus \'iktas g. 6 s. 108 

pulk. 

Lager Dyrotz. 
249. Karolis Jonas g- 6 s. 

250. iiekeris Antanas g. 6 «. 

251. Krajauckas Rokas p. 7. s. 

Kauno gul)., Šiaulių pav., Kurta- 
vėnų vol., Bulėnų sod. 

252. Mažiuraitis Konstantas g. 
5 s. 23 Nizovskio pulk. 

253. Misiukas Romualdas g. 1 s. 

254. Petravičius Jonas g. () s. 

255. Petravičius Petras g. 8 s. 

256. Petruškevičius Juozas g. 
3 s. Kauno gub.. Žagaru m. 33 
pulk. 

257. Sadauskas Juozas g. 5 s. 

258. Stasiūnas Jeronimas' g. 
6 siutinius. 

259. Tumelis Alfonsas g. 4 s. 

260. Tamošiūnas Juozas g. 6 s. 

261. Ventkunas Jonas g 7. s. 

108 pulk. 
2()2. Žumbakis Kazys g. 3 s. 

Kauno gub. 

Lageris Elbing. 
263. Ralis Jonas g. 3 s. 

264. Kalinausikis Albinas g. 4 
siuntinius. 

265. Narbutas Vladas g. 3 s 

26C). Žvirblis Juozas g. 3 s 

Kauno gub., Ukmergės pav., Li 
(lokių par. 

Lageris Esztergom-Tabor. 
2^7. Yenslovaitis Antanas g. 't 

s. Suvalkų gub., Naum. pav, Lu 

kšių vai Misiurkių sod. 

Lageris Frankfurt. 
268. B uk i s Antanas g. 7 s 

Kauno gub., Ukmergės pav. Su 
bač. vai. Akmenės sod. 

269. Cirulis Jurgis g. 6 s. Kur 
šo gub., Grobin miesto. 

270. Čižauskas Jurgis g- 8 s 

2"r. Ivalga Jonas g. 1 s. Kaune 
gub., Ukmergės <pa\\, Janavos vai 
Diakišikių !-:od. 

2/2. Dermanskis Antanas g. < 

s. Kauno gub., Raseinių pav. 
273 Dramontas Vincas g. 8 s 

Kauno gub., Žarėnų miestelio i' 
vai. 

274. Drulis Matas g. 8 s. Kau 
no gub., Lufdiškių sod. 

275. Ivanovas Jonas g. 5 s. Yil 
niaus gub., Švenč. pav. Micha 
ilovo vai., Dvilonių sod. 

276. Jarusonis Petras g. S s 

277. Kondratasi Jonas g. 7 s 

Kauno gub., Daugių sod. 
278. Kūdikis Petras g. 5 s. Ba 

riškių sod. 

230. Severovas Andrei g. 7 s 

Vilniaus gub., Daugių miest. IO; 
Orenburg pulk. 
281. Stripeika Antanas g. 8 s 

Kauno gub., Šiaulių pav., Lfgu 
diškių sod. 

282. baltinis Juozas g. 6 s 

Kauno gub., Ukmergės pav. l'tė 
nos vai. Yiškėnų sod. 

283. Šliaužtas Antanas g. 9 s 

Kauno gub., Šiaulių pav. Kuršė- 
nų vai. Pamockių sod., 43 Sibir 
pulk. 

285. Voveris Foliiksas' g. 10 s 

Kauno gub., Ukmergės pav. Seto? 
vai., Beržulių sod. 

286. rūbelis Petras g. 7. s 

Kaai.no gub., Zarasų pav. Pane- 
mun. vai., Ilgalaukių sod. 

Lageris Gardelgen. 
267. Bitovtas Vladas g. 3 s., iš 

Lomžos. 
288. Jakaitčikas Stasvs g. 7 s. 

Kauno gyb. 105 pulk. 
7 siuntinius. 

289. Novodzielskis AdoJfas g. 
290. Statkauskas Juozas g. 3 s. 
291. Savickas Balys g. 2 s. 

292. Svenciskis Leonas v ■) c 

"""llllllllllllllllllllllllllll 

Ar Jus Norite Dalintis Pelnu iš šio Biznio? 
Lithuanian Publishing Co., 814 W. 33rdSi, Chicago, 111., yrainkorporuota ant $20.000 po tiesomis valstijos Illinois, darymui biznio leidžiant laikraštį ir abelnai spaustuvės bizni. Kompanijos turtas yra padalintas į 2.000 Šeru, kurių verte yra $1000 k' k vienas Sis aprubežiuotas skaitlius Šeru saugaus ideiimo. dunda ęfera nrorfa 

todėl yra geidžiama, kad šis pasit 
skaitliaus narių ir butų paskleistas 

biznio, 
didelio 

Iškirpkite š_ą aplikaciją ir išsiųskite ją su pinigais ŠIĄDIEN, TUOJAUS ĮJP" 
sekančiu adresu: 

^ ~ 

Lithuanian PublishingCo.814 W. 33rd St. Chicago, Iii. 

GERBIAMIEJI:— 
čia prisiunčiu bankos draftą— nioney orderi, chekį ? kas pilnai užmokės už šėrus Lithuanian. Pub. Co. Aš suprantu, kad šitas užsirašymas padaro mane pilnu šėrininku šios kompanijos ant tiek. kiek pinigų aš jrnoku ir kad man yra duodama privilegija pirkti daugiau šėru, kada tik as įvorių, kuomet gulima gauti. KOMPANIJA INKORPORUOTA ANT $20,000. 

Vardas 

Adresas 
illllllilllilllllllllllillllllllllllf1llllllllllllilllllllllllllllMlllllllllllllliini.il .Miestas, 



Jtjj. 2i<?kau.4cas Vytautas g. 
3 siuntinius. 

Žurauskis Antanas g 3 s. 
K a 110 gub., Šiaulių <pav. 

Lageris Sollubin 

2')$. Jočius Kazyš g. 3 s. Kau- 
no gub., 1'k mergės pav., Kupiš- 
kiu vai. 

Lageris Gaben. 

2f/y. P.ednaTanski* Eugenius g- 
1 siuntinį. 

-">7. Dobilevičius I'ranas g. 1 

s. Suvalkų gub., .Mariampolčs 
pav,, P>albcri*kių vai. Mockių sod. 

J9S. Miliūnas Jokūbas g. I s. 

(feldč.) Suvalkų gub., V ilkaviškio 
pav., \ aitkobalių vai., Gražinių 
sodžiam. 

2*/). StAijas Vaitiekus, g. 1 s. 

300. Vidniuntas Pranas g. 2 

s. Kauno gub., Telšių pav. 

Lageris Gustrow. 

301. Kriščtliunas Long, Kauno 
i'ub., Panevėžio pav. 105 Orenb. 
pulk. 

302. Preidis Juozas g. 2 s. Kau- 
no gub. Panevėžio pa\\, Vensla- 
\ iškių sod. 

303. f'iavis Karolis g. 6 s, Vil- 
niaus gub., švenė pav., Kuktiš- 
kių scd. 

Lageris Hammerstein. 

304. Juška ViYicas, Kauno gub. 
Ariogala m. Oriniai. 

^05. Mančhtlis Kazys g. 1 s. 

306. N'agmionvs Stasys g. 7 s. 

\ ilniaus gub. Smorganiai m. 

,V>7- Stasiukonis V'la<las g. 1 s. 

Kauno g. 

(Bus Daugiau) 

Nuooodus Draugas. 
Paraše Pr. Bajoras. 

Miesto rotušės faikrodis iš- 
mušė dvyliktą valandą .nakties. 

Visur 1 uvo ramu, miegojo. 
Pas Lu.kaišiu Juozą dar spin- 
dėjo žiburys. Pats Guogas, lė- 
tas. senyvas žmogus ir jo <lrau-« 
gas kaimynas Rapolas Daukivs 

pilnas energijos, mažai kuo- 
mi užsiėmęs, mylintis daug kal- 
bėti, o mažai klausyti ir jis su- 

:.'iigęs usuočius — sėdėjo pirie 
stalu ir šnekučiavosi. 

Guogas žiovavo, Daukus ple- 
bėjo tolyn. 

—O žmogus geras, matytum, 
traukė jis tolyn savo jau prai 

{lėtą pasa»ką. — Pajieškot tokio 
kaip jis visoj apieliuvkėj. Ką sa- 

kau apiclinkėj/! \'isoj Lietuvoj 
vargu butų galima toks rasti. 
Het serga. Ties-iog apvartomas. 
guli lovoj ir šaukiasi mirties... 
Ir vieną gydytoją pervežė ir ki- 
to. ► Net keli jau ligoni aplankė. 
Nieko nereiškia. Žiūrės, ėiupi- 
nes šimtus žygiu vaistų visokių j 
pils-pils, o žmogus-gi kaip -rėkė 
taip rėkia. Kad nors viens pa- 
gelbėtu. Gydytojai sako: "Pa- 
laukit, n e tai>p greit juk galima 
išgydyti". l>et įkas čia tau su- 

lauks — reikia pagel'bos kuo- 

greičiausia... 'Ką padarysi — 

visiems reiks mirt — nors ir 
jis, bet tik .ne takiam padėjime 
("sant. Žmogus raudonas, valgo 
už kelis, in> o mirt rei'ks-... Kaip 
tai juokauja, atsiprašant su ta 
mirtim!... 

(iuogas vėl žiovauja. Tingiai 
priploja stalu bėgiojančią musę. 

—Miego nariu, kad nors galą 
gauk!... — lėtai sako jis pats 
sau. — Viešpatie, koks įkyrus 
jis žmogus. Išeitų gteičiau, po 
veV.ių — atsilsėčiau nors kiek. 
Galą reiks gauti. Rytoj juk dar- 
ban reiks eiti... Nors tu im'k 
fcmogus, ir lįsk į žemę. Kiek jis 
t me prikankino. Jau kelinta 
i-.aktis kaip jis su savo tomis 
pasaikoms neduoda iramybės... 
Fui, kaip tai nemalonu... Iš- 
vysiu pro duris aš jį ir tegul 
sau žinos... 

—'X<u je, — toliau k?lba Dau- 
■kus. — Žmogus guli, dairosi į 
stovinčius prie jo ikaimymis ir 
verkiamas 'kruvinomis ašaromis, 
prašo; "Prieteliai, mano kaimynai, 
neduokit manę mirčiai! Aš ne- 

noriu mirti! Dangaus aniuolai 
ir visi švientieji, gelbėkit mane!"^ 
\š: os, žiūrint, iš akių veržiasi, 

1 et padaryk tu ką žmogau, jei 

gudrus... Gydytojai nieko ne- 

gelbsti. ivemtųjų neprisišauksi— 
tad ir lauk mirties J... Kelias, die- 
nas taip vargome. liet čia ">kur- 
butvęs>flcur-nebnvęs" ateina į 
mirštamojo namu-! žmogus — 

kuprotas aeneli9... 
/Bokšto laikrodis išmuša vie- 

ną. [Jaukus, t. .giai, prikemša 
pypkę. Guogas raižosi, krapšto 
kuone užsimerkusias akis, žio- 

vauja. kad net pažiaunės braš- 
ka. ir uaianiai žiuri j praviras 
miegkambario duris, ieur butu 

taip gera, taip nuosaiku šioje 
valandoje ilsėtis... 

—Vakar vakare teatre kada 

užgrajijo "Labanakt"' maršą, t?i 
man taip gera pasidarė, kad aš 
užmerkiau a'kis ir tik-ti'lc neuž- 

migau... .^tai, ot, Rapo!, pažiū- 
rėk, — Aš šitaip buvauiužmer- 

kęs akis. 

Guogas užsimerkė ir butų gal 
neatsimerkęs, užmigęs, bet Dau- 

kus persergėjo: 
—Tai tas niekai — menknie- 

kis!... Aš kitaip elgiuosi viešo- 
se vietose. Jeigu .prisietų už- 

siausti prie svetimų žmonių — 

didžiausia tai gėda man 'butų! 
Nemanyk, drauge, kad aš tave 

noriu' įžeisti, ar ką. Visai ne. 

Pagatiaus. galiu sakyt, aš išva- 
karo niekad .tenoriu miego. Pa- 

prastai gulu ant tirijų, kaip kadr. 

vėliau. Tiesa, keliu, kada tik pa- 
tinka... Bet tai (nesvarbu... 

Klausykite toliau... Senukas, įė- 
jęs. 'pažiurėjo j ligoni, j susirin- 
kusius ir klaus",i: "O ką ar li- 

goni turite?" "Taip", — atsaky- 
ta. Priėjo tas n ažas, barzduotas 
žmogutis prie ligonio, pačiupinė 
jo jam už rinkas, pažiurėjo j 
akis, liepė kvapą pust. "Nebij k. 
nemirsi dar tu! Tu Dievui dar 

^nereikalingas!'' Išputėm visi 

akis, žiūrim, kas čia dabar do 
senis. Senis tik sukasi lyg .striuė 
kė apie iligonj. "Ar yra čia ke- 
letas narsiu vyru." — 'klausia jis. 
As pirmutinis, paskui mane Baš- 
kių Raulas ir dar keli iššokome, 
'krutinės išvertę, ką senis lieps 
daryti. "Ot," — sako, — "vyrai 
,męs tuojaus jį pagvdysiin. Tik 
bukit narsus! "Ei tu", — aik< 

man. — Pirmutinis sėsk ligonhvi 
ant kojų! Tu laikyk galvą, c 

jus rankas! — L'žkomandavo ki- 
tus. Semis-gi išsiėmė iš kišeniaus 
kaž-kokį maišiuką, ištraukė iš jo 
kietai suvyniotą skuduru gniūž- 
telę, uždegė, gerai įkaitino ir, ge- 
rokai apnuoginęs ligoniui pilvą, 
uždėjo ant nuogo kuno degarnt; 
sikudurą. Potam ėmė žegnotis 
ir tą pat daryti ligoniui. 

"Koks aš kvailas! — mislino 
sau, snūduriuodamas Guogas. — 

M'.egočiau, sapnuočiau — bet da- 
bair, ak Viešpatie!... Nelabasai 
čia mane nešė gvvent. Juk nuc 

pirmųjų dienų čia mano gyveni- 
mo dar nė vieno syk žmoniškai 

neiŠsimiegojair. Reikės, turbut, 
išsikraustyt j naują vietą, ar ne... 

—Cho-clia-cha! — garsiai kva- 

tojo Dauku.s. — .\"ors iš nelai- 
mės nepridera juoktis — tyčiotis. 
Atsiminęs, negrliu juoku susilai- 
kyti. Vaje tu mamo, kas ten at- 

sitiko galop! Išsyk dar vis nie- 
ko: męs, užgulę laikom ligonį, 
jis stena, alsuoja, kaip kada suv- 

kruta... Skuduras vis rūksta ir 

rūksta. Veik .pilna girįčia dū- 

mų... Liginio pilvas nuo skudu- 
ro paraudonavo, pajuodavo... Li- 

gonis, nežmonišku balsu pradė- 
jo rėkti. O dreba, kad net mus 

visus purto... "'Laikykit, laiky- 
kit !" — roke senis. Mes laikėm, 
išsišiepę. Ligonis-gi tuonū- tarpu 
:aip skaudžiai sušuko, taip pasipur- 
tė iŠ šono augštyn.'kad męs visi, 
lyg išmesti žvirbljčiai nusirito- 
me nuo jo... Visi, persigandę,! 
bet — 'ligomis vytis... 

Gttogui zimba dautgybė vabalų1 
ausyse. Akįs lipte limpa, mer- 

kiasi ir prašyte prašosi poilsiu... 
Tik lyg pro ditmus mato Dau- 
kų....' 

—Išsiskirstys!...— tai ri bus 

geriausia, — mjslina Guogas.— 
Kitaip juk iš svieto reikės be 

Laiko išeiti... Taip, rytoj išsikraus- 
tysiu kitur. 

—įniršęs ligonis va.,cosi paskui 
mus ir ka tik sučiupęs — meta, 
muša. "Gydytojas" — senis 
kaž-kur paspruko... Matau gero 
nebtt9 — šokau prie jtužusio li- 
gonio, suėmiau Lr — kaip matai 

mene gyvą, — vienas atnešus' 
metu lovom... Daugiau jis nešo- 
kinėjo. Nualpo, keletu atveju 
[paikavavo dar; — pilvas siu 

si/traukė' j anglį, sutruko, ligonis 
j už pusvalandžio jau buvo Die- 

vui dušę atidavęs... Gaila žmo- 
gaus, bet įką padaryti — tokia 
nuo Dievo jau mirtis jam bu- 
■vo siųsta... 

Daukus dar kvatojo, vaikščiojo 
po kambarį, rukė nelemia pyp 
'kę — vargino Guogą... Vėliaus 
Daukus pasakojo, kai)) t c žmogų 
palaidojo, kaip apie ji žmonės 

kalbėjo, buk jis pareina namo 

iš kopti... 
Guogas matė Datikaus lir.'ksmą 

veidą ir jautėsi nelaimingiausių 
žmogumi sviete... 

—Žinai broliuk — aš baisiai 
noriu miego... Neapsakomai!... 
O-o-o! — Žiovaudamas, kalbėjo. 

-—Silpnas man ištavęs vyras! 
Aš, 'kartais ir pora naktų nemi- 

gęs taip nežiovauju!... 
Guogas nieko daugiau Mes a kė. 

Pasidarė tyla. Daukus, netikėtai, 
nusižiovavo, pasižiurėjo laikro- 
din. 

—Dar tik pusė po dviejų — 

pratarė, nustębęs, jis — Kaip ta* 

laikas sunkiai bėga!... N'uobcuh 
ant įsvicto gyvent, kaimyne, a. 

ne ?.. 
—Tiesa, — per miegus sa'k< 

Guogas. — Labai nuobodu... 
—Nu, bet visviena, nors ta; 

dar ne vėlu, bet aš jau eisiu 
turbūt... iKaimyn, snaudi, ir su- 

diev!.. 
—O, nc, tik taip sau! Sudiev 

mieluikas... 
—'Galas žino, kaip tai mane 

miegas neima!.. Keikės eit pa* 
gydytoją, £al gausiu kokiųniior- 
vaistų... 

—Viso labo, mielas! 
SU-diev-... 
Abu ei v a už durių. 
Bankus, atsisveikinęs Cuogą 

eina, savo namų link, pypkę be- 
pa'kšiodamas. Guogas, likęs vie 
nas, žiovauja daugeli;; atvejų 
žiuri j durnų debesėli, sekant; 
paskui Daukų ir jaučia ką tai 
linksmo, liuoso, lengvo... 

Lauke vėsu, tyku, Mėnuo inuc 

dangaus skliauto tik-ką nusileido 
— ten raudona, raudona... ( 

■kas kaž-^kokio liūdesio pripildy- 
tas. Toli, ten toli — mieste 
girdėtis žmogaus čiaudėjimas 
paskui žiovavimas... Miesto ro- 

tušės laikrodis rodo lygiai tris... 

Guogas, apsida.ręs aplinkui 
grįžta savo kambarin ir griežtai 
nutaręs 'kraustytis kiton vieton 
ramiai užmiega. 

Ant rytojaus, išlikęs iš darbo, 
susiranda kambarius, nieko apie 
tai nepranešęs iDaukui, išsikraus- 
to.. 

Vakare, ant aštuonių, Guogai 
besitaisant gulti, kaž-^kas suskam 
binc varpelį ir me poilgam jc 
kambarin įsivertė jo draugas 
Daukus. 

Jis, pamatęs besėdint ant lo- 
vos ir jau besirengiant gult 

Guogą sušuiko: 
—-'Lukošiau, mielasai! Taip aš 

tavęs visur išjieškojau!.. Svei- 
kas!.. Ką, tu jau miegot (rengie- 
si!? Palauk, nesveika daug mie- 
got!... Paklausyk, malonusai, pa- 
papasakosiu, kaiip aš vieną 
syk tik ineapsivedžiau su dvar- 

ponio duiktere!.. 

Jis, r.ts'isėdęs ant krašto lovos, 

pradėjo pasakot savo pasaką... 

Severus Gyduoles užlaiko 

9eintynos sveikatą. ^ 

PAVASARIO 
IŠBĖRIMAMS 

draugauja skausmingas, deginan- 
tis ir niežtantis jausmas, kurs li- 
goniui suteikia daug nesmagumo. 
Kartais toks nesmagumas net 
nepakenčiamas. Paprastai jieš- 
koma greito palengvinimo. Elgkis 
taip, kaip kad pildydamas dakta- 
ro patarimo. Vartok gerą mostį. 
Iš patyrimo męs žinome, kad 

(Severos Odinfi Mostis) pilnai at- 
sakanti tiems nesmagumams, nes 
ji apmalšo karštį ir palengvina 
niežėjimą niežų, ekzemos arba 
šašų, "salt rheum", vasarinių iš- 
bėrimų, dedervinių ir užeinuediji- 
mo parstupu. Kaštuoja 50 ct. 

Parsiduoda visur aptiekose. 

S evera's 
Skin Ointment 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPiDS. IOWA 

ItsigyUyk 
Reumatizmą, 

'ir*' b lik pilnai sveikas. 
Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą nrpanešamu? M.■'kent f k tų baisių skausmų kitos dienos — igyk bunka Ol'A, visam pasaulyj žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams ir atgavo sveikatų, gvąrauluojnma kad panaikins skau-ma. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE 

Tai yru privatiška formulą Dr. Akerboom, pagarsėju- sio Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje per metų metus; bet čionai tik pirmu kartu perstatoma lietuviams. 
Kiekvienas kenčiantis turi išbandyt t ta stebuklingą Europiš- ką gyduolę. Kam kentėt kitą. dieną, jeigu jum užtikrinti pagelba nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko nepagelbėjo — nenuliusk. J dėk popierini dolerj ar Money Orilerj sy- kiu su laišku šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA — 

persitikrink apie jos pasekmingumą ir beabejonės užmuš visą .skaus- ma Reumatizmo ir priduos naują spėką gyvenime. 
MAX DUVVE & CO., Inc. 

2524 Webster Avcnue Su t 107-L. New York Gty 
BRANCH OFISES. 

Max Duwo & Co. Inc. Max Duwo & Co-, Ine 
12 Iiartllett Street, (506 Postai Telegraph Bulding, Grand Rapids. Mieli. Cbicpgo. Iii. 

Lietuviški Rekordai ir Gramafonai 
_ Didelis pasirinkimas iš 3000 rekordu Lietuvišku, Ruski). I'ulskiJ, Anglšktjl Kaina po 75c. I'risiuntimo li-šns iik'>< apmokant. Rekordu ir <iramafomj katalogą pareikalavus prisiunčiam dykai. Kaina (iramafonn nuo $10.00 iki $215.00 » 

Colunibia Oafanola 
ugščiau parodyta am 
pbveisMro yra |ji- 
fjiaitsi Įirckfijc ( o- 
lumhios išdrbtŲ in- 
strumentu. Turi ai}- 
ktj ir jvclną bal su 
"" grajina 10 ir 12 
coliuiiis recordus. 

KAINA $18.GO 

Neturį nusiminti, 
idant tie gali išgirsti 
IkiImi jiuisiaiii-iij svie- 
to artistų, liailanĮ'i 
jie ne atsilanko ju- 
si; Kyvi-niiiKi vietoji-. 
Nnsjpirk )it9 lira- 
f:inolq ii kurio sali 
išuirsli \--ų artistų 
halsus koki; tik uo- 
li ir kada nori. 
tirnjina 10 ir 1J fo- 
linius rekordus. Kaina $45.00 

2359 Nemuno vilnys, Voles ir Sudiev, Mazurka. 2223 Ptnilėjau( vakarus ir Drauge, Palka-mazurka. Orkestrą. 2224 Mano laivas. Daina ir į sveikatų, Marša?. Orkestrą. 1161 Tekėjo 'auklė, Kail ai jojau ir Stunibriškių pol. Armonika 1162 Jieva, Liaudies daina ir l'nlka nuo K ūdos Armonika solo. 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūže samanota. 124K Velnias ue boba. Uaiis pirma ir Velnias ne Imba, Dalis antra. 124'> Mno palvy ir Velniai ne boba. 234Z Siuvėja ir l'n dvigalvių ereliu. Maršas, Oikestra. 2343 Ant vienos galvos ir Žuavii maršas. Orkestrą. 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko lįudjt sveteljaj. 2.'"'.? Saulelė raudona ir Jojau dieno 2394 Ui šilingėlį ir šių nakcialy, (Dzūkiška Daina) 1166 Sukluskime broliai ir Kur bakūžė sainanuota 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas inus 1168 >nltyšius ir Žvirbleli- 
1169 Kiną garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 1245 Hutų darželis ir Ratų ėystytojas 1246 (iiesmie į Panelę įsveiičiusio ir A ve Maria 1247 U kur buvai dėduk tnano ir l.'nįaru sukis 2339 bėriau žirpeli ir Dėdukas 
2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis. 2396 Našlys. Žaisla,- ir Laįiuoelė. lVilka-mazuiLa. 2395 Jjlum uktik. Matitrksr ir Dėdienė, l'olka. 
2360 Varpelis, \'aleas ir Mano mielas, Polka. 
2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tjkiai Nemunėlis tęka. 2357 I'.irutė ir Kur banguoja Nemunėliu 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovo. 

ii 

3.14'J l'rirodino seni žnumc- man jaunam mergele. Kur ta^ šaltinėlis. ?350 Naujoji OiiKlynf. Dailius. 
Į.62.1 Maiio Skailia-. linu. ilgu Man ant Svieto. 
3624 Kitr Upelis Teka. šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Uiia. 
?(>26 Lt-Jįjo- diedas. Ant Šešupė* Kranto. 
[vairiausius Lietuviškus Šoklus inyrajintus viijausiaįs mtizjkantajs rakite vjeii tjk ant rekordu "C'olumbia." 
\ i'i Columbios rekordai yra l atlijl>ti t< :i> kad grajina abįem pusėm jr ui ta J»aėj4 kaina. 

Užsakydami nuo m v. ;} rekordų paminėkite aiškiai jo nuniera. l'ilaikome visas lietuviška* knyga?, kurios tik randasi lie'uvių kalboje. Užlaikome aukfiniuB laikrodėlius, žiedus, branialietas ir 1.1. 

J. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Street Chicago, UI. 

BUK ŠOFERIU. 

tą. Niekuomet nebuvo toks didc- 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
lis šoferių reikalavimas kaip da 
bar. Męs duosimo užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kur .us 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobiliu ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniu, ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
|25.00. Federal Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackson Iild. 
(Inc.) 

DIENINE 
IR 

Vakarinė 

; Jti nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 
škai kalbėti, skaityti ir rašyt, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anjlų kalbos, čia mokinama:- 

Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų " S.V.PilietyDės Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuvišką!. 

American Goilege Preparatory School ; 
3103 S. 1-Ial.sted St. Chicago III..] 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Į 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
G>'do Visokias Li.^as. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVB. 

CH1CAOO, ILL« 

-r v v v w 
Plione Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

<-,c gu uori sau turėti gera, arti^ciskų. yaveikslę, tai gali jauti tik pas: 

petra conrad 
3130 S. Halsted Si-, Chicego 

DIDELIS NAŠTAS. 

Milžiniškos problemos šužduo- 
|tjs) musij dienų laužiasi j kiek- 
| vieną šeimyną. Naštas, 'kuri męs 
'toiiiue nešti, reikalauja negirdė- 
tą išsivystymą ainkamumo, kas 
nei inesvajotina neturint geros 
sveikatos. Trineris Amerikoniš- 
kas Kartaus Vyno E'lixira> yra 
kaip sykis gyduolė, kuri šią- 
dien yra begalinės vertės. Už- 
kietėjimas, nevirškinimas, išpūti-! 
mas, galvos skaudėjimas, nerviš-Į 
kūmas, stoka energijos, gęnera- J lis silpnumas, ir visi kiti truku- į mai surišti su viduriu betvarke.! 
tuoj aire prasišalins, jeigu imsi- 
te Tri-nerio Amerikonišką Kar- 
taus Vyno Eli*!rą. §i gyduolė 
išvalo vidurius, prigelbsti virš- 
kinimui, sugrąžina apetitą ir su- 

stiprina 'k uną aibelinai. Kaina 
$1.10. Aptiekose, Trineris Lini- 
mentas, kuris neturi sau lygaus 
atsitikimuose reumatizmo, ne- 

uralgijos, strėnų gėlimo, skauda- 
mų muskulų, išsisukimų, tinimų, 
etc., turėtų buti po rarnlka Jūsų 
namuose. Kaina 35 ir 65c. ap- 
tiekose, per krasą 45 ir 75c. — 

Jr.oseph Triner Conupany, Išdir- 
banti Chemikai, 1333—1343 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Dr. K. Dranoelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph*nr Druvrr 6052 

Ch cajjo 

I'hone Caiuil 53VS 

i J. G. NEZLAISZKiS 
(icncralis 

! Koniraktorius ir Namu Stateįas 
i 
i 2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
i lE'i 'j | 

<- V- l'»\: (•>,» t C-i Į kotj.i lUs.*o>l«i, Ctatfil «j" 
3214 S». iiilittd St., 'f ,.U:ii)271 f 

CmCAOO, iLI.. \ 

rp rp 
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Tai yra lietuviška kny 'ite 
išleista, kuriujo yra apie 41)0 
išrud.mu, kurio būti rei 
kalingi, likosi teduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl naudos LIK- 
TI VIŲ ISUADkJŲ. Iš kny- gutė« dasiiiitio.sito kokj pelną išradimai ntnef.o ir dar sali 
atnešti. Jeigu numoto apio Išradimas lai rašyk šian- 
dien Lietuviukai reikalauda- 
mas knygutės kuria išsiusi- 
«« DYKAI 
AM ERICAN EU ROPE AN 

PATENT OFFICES Inr. 
Btoidw«y < LA N?w Yotk, N.T 

Phone Cicoro 2G2 

DR. A. P GURSKIS 
... D E N T I OT ... 

Ilours: «j A. M. to 9. p. m. 
Ercępt sunday 

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

Metines Sukaktuves 
Universal State Banko 

Š's didžiausias Lietuvių Yalstijinis Bankas atsidarė I\ov > 3, U)\j. Vienas metas nut • dienos atsidarymo suka- ko ilsovo 3, 1918 m. Paminėjimui metinių sukaktuvių. Banko Direktoriai >paskvrė Subatą, Kovt, 2301:1. 1918. 
l'er ši pirmą ineb Lietuvių \ aistijinis liaukas gavo daugiau depozitų negu kiti bankai per 3 ar 4 metus. 

Spartus depozitų augimas aiškiai parodo j. g žmonės šiam bankui turi pilną užsitikėjimą. 
====== Depozitu Augimas: — 

Kovo 3, 1917, atidarymo dienoje....$ 16,754.95 Balandžio 7. 1917 87,987.21 Birželio 2, 1917 253,369.00 Riigpiučio 4. 1917 288,556.89 Spalio 5, 1917 374.900.13 Gruodžio 31, 1 1 / 418,661.63 Vtisar'o 2, 1918 449,144.09 Kovo 19, 1918 501.146.58 Visas Banko Turtas siekia 800,000.00 
Yra gera viltis kad šis Bankas ant antrų metinių sukaktuvių pasieks iki milijono dolerių depozitų. 

SUBATA, KOVO 23, 1918 
yra diena paskirta 

PAMINĖJIMUI METINIŲ SUKAKTUVIŲ Ant šios dienos yra kviečiami visi Lietu via1 aplan- kyti šią visoj Amerikoj did/.'ausią Lietuvių Instituciją ir 
arčiau susipažinti su valdyba ir direktoriais. Atminč'ai pirmų tmetinių sukaktuvių'kiekvienas atsilankantis i bati- ka toj <lienoj 

APLAIKYS NAUDINGĄ DOVANĖLI; 
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. kam?. 33čios ! HI JAGO 

BANKINĖS VALANDOS: Pancctčliaic, Scredomis, ir Pėd- nyčiomis nuo 9 ryto iki 5 po pięt'.i^Utarninknis Keivergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto i'^3:30 vakaro. 

LIETUVI! 
H* 

'ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, 8ROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA RADA-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukau, jiems per Centrall Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
i Lietuvą, ir įsirašyk | nuolatiniu Lietmas SelpėjiĮ skaičiij. 

Iškirpk Šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su saro Auka 
į Kotu ii etą šiuo adresu: 'Į 

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. New York City : : : : : : * 
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VIETINES ŽINIOS. 
C'hie&gvjje ateinančią subatą, ry- 

žtoj, uis mass-mitiugas Apveiz- 
dos Dievo Parapijos svetainėj. 
Kalbės įkun. I. Albavičius. 

Aut liridcgporto, Šv. Jurgip 
Parap. svetainėje, atsibus tokis 
pat mitingas nedėlioję, kovo 24 d. 
Kalbės kun. Kemėšis, Elijošius 
ir J. llagdžiunas. Taipgi bus 

ir keli angliški kalbėtojai. 

Iš West S»d£s Kovo 13 d. 
Lietuvių Viešo Ktiygyno delegatai 
laikė savo susirinkimą apsvarsty- 
mui bėgančių knygyno r valų. 
Nutarta į'aštų išduoti metinę at- 

.kaitį visoms draugijoms, remian- 
čioms knygyną. Draugija Apšvie- 
timo skolina v'sas savo knygas 
taip, ikad knygynas padklė:, ketu- 
riais šimtais knygų. Abelnai visi 
reikalai buvo sutartina1 apsvarsty- 
ti, pagaliams išrinkta valdyba atei- 
nantiems metams: M. Juzėnas, 

^pirm.; A. Linkus, rast.; J. Bic- 
zis, iid. 

Kovo 14 d. turėjo but1 T M D. 
28-tos kuopos susirinkimas. Ne- 
įvyko. 

Kovo 17 d. atsibuvo Lietuvos 
l'kitrinko Dr-jos susirinkimas. 
Kadangi delegatas buvo sugrįžęs 
i> Lietuvių V'sirotino Seimo New 
Yorke, todėl ir svarbiausis refka- 
lar buvo išklausyti raporto. De- 
legatas sugebėjo aiškiai, smulkme- 
niškai 'šdėstvti Seimo bėgj taip, 
kad visiems huvo aišku ir visi 
bt-vo užganėdinti, apart, vadinasi, 
"socialistėlių," kurie tiki žinioms 
tiktai iš "N'aujienų" taradai/kos 

koresp, mlento. Raportas aploclis- 
mentai? priimtas. 

Eskulapas. 

NUO TOWN OF LAKE. 

Maltos Kežės Kliubas Town of 
Lake, surengė lietuviu Stipruoli j 
ir Kirtikų perstatymą, -kuris atsi- 
buvo kovo 17 Columbia svetai- 
nėj. Pirmiaus'r ėjo ristynės, o 

paskui sunkiu svarų kilnoijmas, 
•kurį atliko Poškevičia su savo 

mokiniu V. Raubum. Pirmiau- 
sia įbua'O ris-tynės; pirmutinė po- 

■ ra ritOji jauni vaikai 17-18 me- 

tų K. Slesoraitis su V, S'nku- 
ku. Laimėjo abu syk Sin'kiu- 
kas. 2-ra pora J. Šneideris su 

Lcvanausku; pastarieji buvo po 
20—21 metų. Laimėjo Leva- 
nauskas ; antrą syk išėjus Šnei- 
deris susižeidė veidą ir tuom pa- 
liovė ristisk. Trečia pora ritosi, 
kurioj vienas buvo jau senas vil- 
kas; Norkevičia lietuvis čampi- 
jonas 135 svari] sunkuma; J's 
■ritosi su F. Zimontu. 2 non- 

tas pralošė abu sykiu. 
4-ta pora buvo, taip? ikant 

publikos laukiama: Juozas Šim- 
kus, vienas geriausių r ištikti 

Amoriikoj, 165 svarų sunkumo, 
kuris vaĖinėjo su cirkais apie me- 

tus laiko po Suv. Valstijas. Kuo- 
met tą vakarą vedėjas Jonas 
Kūlis pranešė publikai, kad ri- 
sis vienas geriausių ristikų Ame- 

rikoj, kaitris daugiau yra pagar- 
sėjus tarpe svetimtaučių, kaip 
tarpe lietuvių. Musų drutuolis 

Juozas Šimkus, tai vos ištarus 

jam tuos žodžius pasipylė griaus- 
mingas delnų plojimas salėj ir 

• pasidarė didelis judėjimas. Žmo- 
nės pradėjo lipt ant langr, ant 

stalų ir krėslų. Pradėjo lūžt 
stalai ir krėslai. Pryšaikiniai 
mainydami, kad [vyko muštynės 
sužiuro atgal, o čia žiūrėtojai 
tik geresnes -vietas sau rinkosi, 
kadangi norėjo geriam pamatyti, 
tą 'garsųjį lietuvių čampijoną 165 
svaini. Publikai apsiraminus, Jo- 
;ias Kūlis tęsė toliau, sakydamas, 
kad risis Juozas Šimkus su 

Young Samson diktu čampijonu, 
įkuris sakėsi sveria 185 sv., Bet 

ištikrų jis -sveria 220 svarų. 

Kuomet šitas milžinas išėjo 
ant pagrindų, publikoj pasigir- 
do balsas: "Na, tai, 'brolau, Bib-j 
linis Dovydas su Galijotu išėjo 

|muštis. Šimkus prieš Samsoną 
išrodo, ka'p vaikiu pritš tėvą. 
Bet Samsonas žino laikraščių, 
kas <lo paukštis, tas Šimkus, to- 

dėl jis ir teisėjo rcfcite norėjo 
iš savo pusės. Šimkus sutiko. 

Kaip sukibo abu brolyti salėj 
pasidarė tyla, kad musę lekiant 
galėjai girdėti; -vis! žiuri lu at- 

sidėjimu. Šimkus metė Samso- 
ną žemėn, bet tas drūtas, greit 
vėl pašoko suužsidegitnu ir rė- 
žė Šimkui veidan plaštakų. Pub- 
lika pradėjo šaukt. Šimkus ir 
vėl parbloškė Samsoną ant ma- 

traco. Brolyt, kaip kils salėj 
triukšmas; 'pasigirdo balsas: "Do- 
vydai "laikyk Galijotą''. Po va- 

landėlės .pasidarė viesiliškas gri 
mimasis ir Samsonas pradėjo 
elgtis negražiai: sipyė j šoną 
Šimkui ir už plaukų griebė. Re- 

teree, matyt, laikė Samsono pusę. 
Publikoj kilo sujudimas, rugoji- 
mai, kad Šimkaus oponentas el- 
giasi žiauriai. Šimkus neatkrei- 

pė atydos. Bet, matyt, Šimkus 
pyko. Ir staiga šoko iš apačios, 
sugriebęs savo prieš,-} ėmė trint, 
lamdvt, vartyt net matracas rv_ 

ko ir po 19 m i nu tų 20 sekundų. 
Šimkus sugriebė Samsoną ir pri- 
spaudė jo galvą, ir rankas sura- 

kino. Dovydas "Galijotą" nu- 

veikė. liet Samsonas negreit at- 

sikėlė ir svyruojantis tapo '.nu- 

neštas. Antrą syk išėjus, Šim- 
kus pareikalavo, ka<l butu tei- 
singesnis referee-teisėjas. Teisė- 

ju tapo išrinktas Judeikis. Antrą 
svk išėjus Samsonas buvo :lar 
žiauresnis. Jis smogė Šimkui 
i žandą iir vėl abu sukibo; ant 

matraco prasi Įėjo — sūkurys. 
Abu apsimainė žardinėmis. Už 

nešvarų elgimąsi, Samsonas buvo 

daattg sykių perspėtas, bet vis 

neklausė. Šimkus parodė savo 

bulišką smarkumą ir, metė Sam- 

soną, tarsi, koki pelų maišą. 
Paskum sugriebė už kojos ir vėl 

Samsoną paguldė. Kad kils sa- 

lėje triukšmas, šauksmas, delnų 
ptlijimas. urą, urą, urą! Mūsų 
lietuvis galijotas Samsonnui dik- 
ciii 'koją pasuko, nes negalėjo 
eu, tapo apgalėtas j 15 min. 30 
sekundų. Salėje didžiausias 

džiaugsmas 'buvo. 

Potam, kilnojo sunkių svarų 
P. Poškcvičia, drutuolis ilieturvis 

Amerikoj. Kilnojo su savo mo- 

kinių V. Rauibunu. Raubunas 

pakėlė 150 sv. abiem rankom 
viršum galvos. 100 svarų viena 

ranka; 200 svarų biem rankom. 

Jonas Vai'kiunas baisiai drūtas. 

Potam paškeviČia 150 svarų iš- 

jkėlė 4 syk augšėiau galvos. 100 

svarų viena iraimka, taip pat ke- 

lis syk. 150 svarų ant sprando 

DR. O. C. H E1 N E 
DRNT1STAS 

OFISAS: Kimp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Spės mis tiri iptiekos). CHICA60. 

Amerikos Lieiuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis 

koB kalbų, aritmetikos, knygvedy 
6tės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. lstorl 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politlkinfis ekonomijos, pilietystėa 
duilJaraSystfia. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki G po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:34 
3106 8o. Halsted 8t., Chlcago-, 111, 

IHOM MIH 1711 

Dr. J. JONIKAITIS 

H£DttAS II CamORCAS 
3315 S. Salitai S t, Oiat» 

PAIN-EXF?ELLER 
tai kiekvienos seimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 

branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada ;ą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
dnokiie apgaut suklastuotuis vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gaus:tc visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žod:3 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis PA1N-EXPELLER1£ parduodamas visose 
aptiekose. Galite gnuti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką uz 65 centcs, nes ia'ie yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu uz 35 ccitfus. 

F. A D. RICHTER & CO. 
74-80 VY&jhington Street, New York 

uždėjo ir 2 vy*ai įsikibo u/- ga- 
lu, abu po 165 svarų. Suko ap- 
link save, tarsi, malūnas sparnus. 
Totam 300 svarų iškėlė abie ran- 

kom augštynv. P^tam -padėjo 3°° 
svarų ant padų, 150 svarų 'ranko- 
se, užsigulė 3 vyrai po 170 svarų 
ant tos 300 rogos. 2 vyrai ant 

150 vogos galų. Vyrai svėrė po 
165—168 svarų. Visus palaikė 
ore ilgą valandų. Publika plojo 
rankomis, sveikino Poskcvičių. 
iPoškeviėia kruti nv iškelia 13 

colių. (Kaklas 19 colių, l'oš- 
•kevičia yra dailiai suaugęs, di- 
delis vyiiv»s, tiesus, kaip žvakė, 
žodžiu sakant, dailus vyras, dai- 
liu ir žiūrint j jį ir malonaus bu- 

do, simpatiškas, nerūko ir nege- 
ria svaiginančiu* gėrymus, to- 

dėl ir toks drūtas. 

Jonas Kūlis trumpoj savo kal- 
boj nurodė 'publikai suprantamai 
ikaip kiekvienas ga'li savo vieką 
išlavinti, ale tuiri liautis rukę ir 

ivartoję svaigalus, o tada žinosit 
kas jųs esate. Publika tam pri- 
tarė. 

Paskutinė pora ritosi lietuviu j geriausias ristikas sunkios vo- 

gs Juozas Geštautas su F. 
Drak. Gestautas ritosi gražiai, 
smarkiai ir galima sakyti, leng- 
vai. Laimėjo paguldydamas sa- 

vo priešą pirmą syk j 23 mini. 
15 sekumlų. Antrą syk į 6 mi- 
liutas ir 29 sekundas. Juozas 
Gestautas yra pagarsėjvs risti- 
ka9 'Amerikoj. 5 metai, kaip 
važinėja po Ameriką ir iš to! 
gyvena ir yra plačiai žinomas 
tarpe svetimtaučiu, kaipo gele-j žinis iristikas. Jis pasakė, kad 
jis/ visuomet yra prisirengęs su l 

bile vienu ristis! Juozas Šimkus1 
taip pat. Juozas Šimkus labai1 
nori ristis sm Juozu Bansevičia. 
Bet Banseivičia nesirodo. Jonas 
Kūlis ristynių rengėjas, nori su_ 

rengt ar pasiseks, trumpoj atei- 
tyj. Žiūrėkit "Lietuvoj'' bus 

pagarsinta. Reporteris, 
ff#* 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bnnkcriai, bei męt gvuraniaojanie Tamstai sučė 

dymą a0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas raus. 
Vyrams lr Vaikinam b padaromo ant orderio nanjua siutus ir o vf- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 uz pusę kainos. Truputei j nešiotus uo 
$25.00 iki $60.00 nn.: orderio darytus siutus ir overkotus pardundi 
me po ?5.f0 ir brangiau. 

Naujas ir truputė}) dėvėtas kelines nuo $1.00 lr branginus. 
Vaikų siutai $2.00 iki $7.50-. bkrynios Ir vVyfcai. 

S. OOkDON 
1415 IOUTH HALSTEl) STRCET CHICAGO. IU'.. 

Storas atdaras kasdieną ir vakaraiB iki 'J vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vairiu. Nedėldieniais— iki ** vai. vakaru. 

T. M. D. 22-os kp. Pranešimas. 

Nedėklienyj, kovo 24 <1. š. m. 

1 vai. po įpict, Fellowship House, 
W. 33rd PI. atsibus mėnesi- 

nis susirinkimas su programų. 
Kada visas pasaulis verda kai 

vanduo puode tai męs TMD. na- 

riai būtinai turime d'augiaus pasi- 
darbuoti. Neatleistinas prasižen- 
gimas tylėti ir žiūrėt1, kad kili 

nuveiktų mums pripuolamus dar- 

bus. Švietimo Plačiosios Liaudies 

Nebūkime graborials savo tėvy- 
nės. Todėl visi lietuviai ir lie- 

tuvės yta (kviečiami atsilankyti j 
sus'rinkimą. Butnai reikalinga 
500 naujų narių. / 'aldyba. 

Pereitą savaitę pabėgo Jonas II- 

gaudas ir švogeris Petras Žilvitis, 
kurio, kaip pranešama, pradėjo de- 

tektyvai j ieškoti reikale pardavi- 
nėjimo šėrų kokios tai Black Dia- 
mond Oil Co. Jie yra kaltinami 
i:ž peržengimą "blue sky" įstaty- 
mo. Detektyvai surado žmonių, 
kurie įmokėjo Ilgaudui po kele- 

tą šimtų doliarių už tuos šėrus. 
Viiena lietuvė. Marė Orinienė. 

įmokėjusi $325.00. Antanas Reb- 
zdais $90 įmokėjo ir žadėjo liku- 

sią 'd'alį išmokėti. Viso turėjo iš- 
mokėti $162.50. Nik. Gilis įmo- 
kėjo $220 ir žadėjo $20 dar už- 
mokėti, ikas butų buvę už 40 šėrų. 

'Sulyg valstijos advokato, atras- 

tieji tarpe (pasišalinusių vyrų da- 

lykų rodo. kad jie gavo Black 
Diamond šėrus nuo II. C. Cham- 
bers & Co. Į T' 

LIETUVIAI DALYVAUS PARDAVIME 
LIUOSYBĖS BONDSŲ 

Pardavimas 3-čios laidos Liuosybės arba 
"Liberty" Bondsų prasidės Balandžio 6-tą, 
1918. Šiame Liuosybės Bondsų pardavime 
dalyvaus oficiališkai ir Lietuviai. Valdžia pa- 
skyrė Joseph J. Elias, Prezidentą UNIVER- 
SAL STATE BANKO, ir John I. Bagdziu- 
nas, Kasieriu to paties Banko,. atstovauti 
Lietuvius 7-tame Federal Reservc Distrikte, 
kuris susideda iš penkių Valstijų: Illinois, 
\Visconsin. lo\va, Indiana ir Michigan. Mi- 
nėti atstovai yra pilnai įgalioti paskirti Ko- 
misijas ir Komitetus kiekvienoje paminėtoje 
Valstijoje, jų pavietuose ir miestuose parda- 
vinėjimui Liberty Bondsų. Nors Lietuviai ir 
labai daug iki šiol išpirko Liberty Bondsų, 
bet kadangi jie buvo perkami per svetimtau- 
tiskas komisijas ir institucias tai svetimtau- 
čiai paėmė ir kreditą. Dabar yra proga Lie 
tuviams parodyti savo Patriotiškumą gelbė- 
dami šiant kraštui, kada pagelba yra labiau- 
siai reikalinga. Todėl Lietuviai, subruskite ir 
pradėkite organizuoti Lietuvių Liberty Bond- 
sų Komisijos kiekviename miestelyje pen- 
kiose paminėtose valstijose ir pradėkite reng- 
tis pirkimui Liberty B;mdsų. Ant pasekmės 
šio krašto kovoje remiasi musų pačių gerovė 
čionai ir liuosybė- musų motinos-Lietuvos už- 

maryj. Todėl, gerbiamieji Lietuviai, patys 
pirkime kiek galime ir kitus raginkime pirkti 
Trečios Laidos Liuosybės Bondsus. Pirkda- 
mi Liuosybės Bondsus netik apsaugosite savo 

gerovę ir turtą ir liuosybę šio krašto, bet to- 
kiu bitdu padėsite įvykdinti neprigulmingą 
Lietuvą, nes "Uncle Sam" bus Lietuvių ge- 
riausias užtarėjas. Kitos Tautos ded visas 
savo pajiegas šiame reikale, todėl męs Lie- 
tuviai nepasitikime užpakalyje, bet atsižymė- 
kime savo veiklumu ir patriotiškumu. Kadan 
gi subskripcijos ant 3-čios laidos Liberty 
Bondsų trauksis tiktai dvi savaiti, darbas or- 

ganizavimo turi tuojaus prasidėti. Lietuviai, 
kurie esate prielankus šiam reikalui, tuojaus 
susineškite dėl platesnių žinių su valdžios pa- 
skirtais Lietuvių atstovais sekančiu adresu: 

! \ ; J i •/ t 

LIBERTY LOAN L1THUAN1AN 
CAMPAIGN COMMITJEE 

Joseph J. Elias, Chairman 
John I. Ragdziunas, Etfecutive Secretarv, 

3252 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois 

šv Ini MALI CERlAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 1b. Pirkiijas apmoka porve 
ilmę Ih Milvvaukee. 

Knivkitc puvyzdžlu Ir pl.iVutij 
MILVVAUKEE IMPORTiNG CO. 

Dept. 190, 505 37th St. MUwaukec, W|s 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų barr 
daskutystes mokytis. Čita* 

yra labai yareiktUuuJamas nei lr ka 

rlunjenfije Lengvas mokslas t dl 
dell pinigai. Ateik tuojaus, arba pa 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARTER 
8CHOOL, 1202 Penn Ave., Pittsojrc, 
||!-į»'v.Y - 

TaUphoae Y»r4* SS J 4 

Dr. P. G. Wiegfier 
PrlSmimo valandos: nuo 8 Iki 1211 ryta 

Ir nuo 7 Iki 9 vakaro 

3325 S. Halsted St Chicaeo, 111. 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lfatuvls Advokatas 

105 W. Mcnroe St., Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph S598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 23v() CH1CAG0, ILL 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas vakai-mt. 

Subatomi ir nedėiiomi 2 v»L po piettj. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

tia prirokuojama ir kares mokestis 
1 f.ij t r pu ikiausiu vieta , 

praleidimui liuoso laiko 

T c!. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis gydytojas Ir Chirurgai 
2259 So. Halstcd St, Chlcago, IIL 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) 
Ir vyrų. SpeciallSkai gydo limpančias, 
oialsenėjusiaa Ir paBlaptingaa vyry 
Ilgas. 

Skaityk savo paties laikrašti, bet 

Skaityk laikrašti ir Anglu kalba 
Tu negali turėti tikro pasisekimo Amerikoje, 
jei neapsipažįsi gerai su kalba, papročiais ir 
kasdieniniais Amerikos nuotikiais. Geresnio 
budo apsipažinimui su jais nėra kaip skaity- 
mas geriausio Amerikoje dienraščio. 

ClilCACiO HERALD, tai vienintelis laik- 
raštis mieste, kuris tolydžio kovoja už susi- 
vienijusiu kariaujančių tautu reikalus—pir- 
ma Su v. Valstijų Įsikišimo ir po jų įsikišimui 
—yra geriausiu tau skaityti. Jis visuomet at- 
ž valgus ir teisingas ir paduoda \isas tas ži- 
nias, kurios tinka spaudai. Tai yra laikraštis, 
kuriuo didžiuosiesi turėdamas j j namuose. 

ChicagO' Herald 
ATŽVALGUS IR TEISINGAS 

Užsisakyk jį savo šeimynai šiandien 

Pajieškojim&i. 
Pajieškau savo -pusbrolio Jono 

C upelio, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Šleinių kaimo, Liudvinavo 
parap. Turiu svarbų reikalą- 
-'rašau pranešti man šiuo adresu: 
J ieva Jasinauckienė-J urgaitienė, 

Box 56 Irons Lake Go. 
Mich. 

Pajieškau moters, kuri mane ap- 
leido gruodžio 20 d. 1917 -m. iš 
\Vheeling, W. Va. su dviem vai- 
kais: Edvartas 6 metu,, Leonukas 
—3 metų. Abudu baltų plaukų ii 
dailiai įkalba lietuviškai. Ji pabė- 
go su vvru apie 30 metų amžiaus. 
Ji yra 28 metų amžiaus. Po ttė- 
vajs ji yra Šidlauskiutė iš Mišku- 
nų parap. ant dešines rankos turi 
dideli randą: nuo mažiuko piršto 
ki viršuj sutraukta nuo ugnies. 

Jeigu pasisektų pamatyti tokią 
•por.*i. malonėkite pranešti, o duo- 
siu $5.00 dovanų. 

Moteris yira labai linksmo budo, 
isuomet juokiasi. 

■Mano adresas: 
Frank Stasiulis, 

Box 97, Henry, W. Va 

Pajieškau savo draugo, Kazimiero 
Kasaliuno, paeina iš Vlniaus gub. 
Taipgi VI. Sedzevičiaus, iš Kauno 
gub. Girdėjau gyvena apie Water- 
bury, Conn. Taipogi Jono Slopiko, 
Suvalkų gub., Klebiškio gm., Spri- 
diškio kai mr/ Jisai pats, ar kas apie 
jj žino, atsišaukite adresu: 

AntOnas Rugcnius 
Box 35 a East Granly Conn. 

Pajieškau tikro brolio Jono, ir dė- 
dės Bertfo Delijono, Kauno gub. Ita- 
seiniij apskričio, Nemakščių val- 
ščiaus. Smukėnų sodžiaus. Dėdė gy- 
veno VVestville 111. 

Juozas Ivanauskas, 
■1776 Melrose St., Philadelphia, Pa. 

Pajieškau savo dviejų brolių, Ka- 
zimiero ir Alekso Ramonų, paeinan- 
čiu iš Ramigalos vai., Pašilių so- 
džiaus, Kauno gub. Jie patjs, ar 
kas apie juos žino, meldžiu atsišauk- 
ti adresu: 

Juozas Ramonas, 
86 Main St., Branford, Conn. 

Reikalavimai. 

Reikalaujama moterių prie namų 
darbu. Atsišaukite šituo adresu: 

E .J. Cirman, 
Washįngton Heights, 111. 

j Išrandavojimui — gydytojaus jreng- 
1 ta* ofisas viršui aptiekos prie 31- 
mos ir Halsted gat. Nevedęs vyras 
geidžiamas. 

Reumatizmas 
Išjijydė namie, kas tik jj turėjo 

l'avasa.į 189.? m. aš kankinausi mus- 

kulų nusilpnėjimu ir ncumatizmu. Ai gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
lik tas žino jo blogumą kas jį turi. Al 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti iįsigelbėjima buvo 
lik lyglaikiniai. Galiop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugrižo. Aš "lariau tą maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandyti) 
šitą pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento; tiktai prisių^k savo vardą ir ad- 
resą ir aš ji prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
1 .vimdys, kad iis visiškai prašalino jusų 
reumatizmą, ti'omit iųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarį. bet. suprask, aš nenoriu jū- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
giau, kuomet tikras iigelbėiiinas siūloma 
jums vėltui. Neatidėliok, rašyk Šiandie. 

Mark II. Jackson, No. -^0 D. 
Gurney Bldg., Syracute, N.Y. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS OYJYTJJAS, GOMSAS 

Tsl. Ciuf«r 7173 Aptlekas Til. Drjnr HM 
3203 So. Hllstld St., Cilleiga 

Cfiso Tel. Canai 114 liarmį Tai. Cml 2111 
*ll.: I—I pt pili ftcnit»i* dl*ną 

Dr. A. L, Yuška 
Gydytojas 

-Ir ■ 1 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. 18th St., netoli Hilsted St. 
Ofisas; 

1900 S. Halsted St., kampas 19to« 

Koncertinų Išdirbyste 

Pearl Qucon Koncertlna 

Nemokek Pinigus Bereikalo 
Musu krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. M'aišinėlių laiškams druikuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafomią lietuviškais rekordais rr koncertiniu geriau- 
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir^yščių. lia- 
alaikų. gitnrų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 

visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
siųs trijų centų krasą-žcnklj gaus katdliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland A ve., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
^ 

# Kviečia prisidėti prie jos su Serais: vieno 
Šero kaina 10 dolerių. Vienai y patai par=, 
duodama 5 Šerai ir dausriau. 1917 m. iau 

V 

įsmoKejome 4 nuosimcius tuvicienao. [Norintiems pirkti Rusiškus Rubltus parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite J ^ c informac jų sluo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMEttT CORPORATION, 320 Fifth Ave., Ncw York, N. Y. 

Visiems žingeidu žinoti 

APIE KARE 
Užsisakykite knygą, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašėjo 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- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite 

Mylintieji skaityti, Įgykite tą Įmygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną karta. 

Iškirpę kuponą, įdekite j lp:iką su doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St„ Chicap, III. 
"LIETUVA", 

Čia prisiunčia $ \/. ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos" išleistą knygą; ''Vėliavos Aky vaizdo j e. 

Vardas Vlresas 

Miestas 

mmm 

Kariui*;: i Sausio, 1917, C145.000 
1 jiuirtinių išmokėjo — $32.7:5 
L.igoj^ pa'ilp^ $52.813 

Mofca pomirtiniu S150, $300, $600, 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos- I 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

pEU 1/ Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ niu'j, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. | 
yKONIŲ apšvietai leidžia savaitrašty „TĖVYNE" su įlius- 
** truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai t.-j 
gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias naiiams duodama už 

pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u sia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos i 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 

prisirašyti, kreipkis; prie vietines kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių intormaciju, va/.yk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
,307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausiu .savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
in3teif,-ta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skalyti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite. 
„Vienybė Liet." talpina mokslllkus Ir p .-.niekinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.30; pusei meti} $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3 00; pusei metų $1.30. 

Pažiūrėjimui siunčiamo v eną numerį dovanai ir kny^u katalogu. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYOŲ.' 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRANO ST„ BROOKLYN, N. Y. 

Mokykis Francuzų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kariame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvj" $2 00 metams. 

"AMERIKOS LIETU VIST 
15 Millbary Street, W orcester, Mass. 

KODĖL 
Zeme ir Ukes atneša 
Turtus Louisianoje? 

Karei siaučiant trūksta maisto. Ūkinin- 
kai todėl šiandien už savo produktus painia 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda tiek 
djiiiu kaip Louisiana. Žemė ten yra derlin- 
gi- 

Oras yra labai sveikas ir malonus. Va- 
sara vėsi, o žiemos visai nėra. Kasmetą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nuo dvie- 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 
giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
lis vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
uo. Šiandien i rūksta kornų. Louisiana at- 

«t7vmi romais ir ji teisingai yra pavadint-, 
šalim kornų. Lietuviai, kurie keletą metų at- 
gal dirbo dirbtuvėse už. mažas algas, šiand'cn 
Louisianoje kastiietą iš žemės paima tuks'un- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei cento. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir viet'je sniego ir šalčio turėti šviežos- 
daržovės ir pavasarinį orą, tai turite važiuoti 
I ns lietin ius i Louisiana ant ūkių. 

Dar turime irerų mažų išdirbtu ūkių ii 

geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 

išmokeščių. 

Southern Land Co. 
814 W. 33rd St., Chicago, III. 

'fi savo skaitytojams Ajuoda labai daug naudingų raštų S I® I S I aP>€ žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysaky, juoky, fF§, f 8 S ei''W. paveiksly/v Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Kran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateities'' kaina metams S2.00. pusei mėty $1 -00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

^'Ateitis", 366 Broadway,sSo. Boston, Mass. 

Neklausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

kS!¥SuNA8JIEIII)S" 
kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užriprenumeruok "Naujienas" šiandie, ir turėsi žinias 

apie karę 
apie taikos judėjimą 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
apie Amerikos lietuvių jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tni DARBININKŲ laikraštis—Jųsų Snik- 
rašlis, nes jas leidžia bendrovė, susidedanti iš 800 
suvirs darbininkų, tokių, kaip ir Jųs, ir jos aiškina ir 
pina darbininkų klesos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" matę, tai prisiuskito 
mums atvirutę šiandie, o gausite viena numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytore Valstijose (išskiriant Chicap:^), pačtu: 
Metams Si). I'usei metų $3. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams S7; pusei metų $4. 
Visur kitur užsieniuose: metams $8; pusei metu $5. 

Pinigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojant. 
"N A U JI E & O S"' 

* r'wv 'n| 1S40 S. Halsted St.. Chirapo. III. 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jūsų: 

Kas Yra Lietuviai 
Ar Jųs Galejote Jam Atsakyti 

daugeliui lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius į tą klausimą. Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- lėtų kalbėti ir kiti 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 vienintelis 

vadovas, su 

k irio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti angliškai 

kalbėti 

Išmokite iš jo vieną žodį kasdien. Arba, sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metu turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalba, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR HAI GALI T h 1V\1)AR\ 11 \AMIK. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo locnoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.09. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00, 
Už tuos pačius pinigus knyga )risiunėian;a tiesiog į na.niK 

"Lietuva", 814 W. 33rd Si., Chicago, III. 
"LIKTI TV A". 

Čia prisiunčiu $ 

"Lietuves" išleista ŽODYNĄ. v. 

J 'ardos 

už Ki'i malonėkite prisiųsti man 

Adresas 

Jurgis Kapočius 
tyra "Lietuvos" 
bendroves atsto- 

vu South K ugi c- 

\voocl, apielinkėj, 
kurios gyvento- 
jai visuomet sto- 

ja j pinm.'į eilę 
kuomet prisieina 
rėmimas lietuvis- 

<ii darbu. Jisai įgaliotas rinkti 
>renu,meratas, apgarsinimus; taip- 
^i gali prirašyti norinčius pnsto- 
i prie "Lietuvos" bendrovės. 

P-as J. Kapočius iau yra pri- 
kasęs keletą nauju žmonių prie 
jendrovės. nors tiktai pereitą sa- 

;aitę pradėjo veikti šioj apielin- 
cėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
Z 11 gl e \vood apielinkcj. 

"Lietuvos" Administracija. 

"VĖLIAVOS AKYVA 17. PK )J F." 
tyli negali padėti iki neužbaigsi, 
visai žema, sulyginus su turiniu. 

yra |»iiiki knyga. Pradėjus skai 
ji yra t'a;Į> užitnanti. Kaina yr« 
KAINA YilENAS DOLiARIS 

Bell Phone Graut 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbe 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkėse yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH. PA. 
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