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Siūlo Lietuvai 
Karalių 

«s 

Vokietija nori prijungti Lietuvą prie 
savo Federacijos. 

Talkininkai sustabdo Vokiečių ata- 
kus. — Dideli mūšiai siaučia 

ant Francuzijos laukų. 

Rusipj pilniausia -uirute 

T m* tran.slati.tn (iled wi tl»s postm-.-.tei 
ai ChicaRo, III., 011 Jrd day of 
1918, as re<ioirc<l »y t ne a^. oi (Jctiber 6, 
1917. 

SIŪLO LIETUVOS SOSTĄ 
KUNIGAIKŠČIUI URACH. 

Amsteruam, kovo 29 d. 
—Lietuvos kunigaikštystes vai- 
nikas tapo pasiūlytas kunigai- 
kščiui Wiliiamui Urach; apie 
tai praneša vokiečių laikraštis 
Frankfurter Zeitung ir paiy- 
mi, kad pasiulijimas gal bus 
priimtas. 

Kunigaikštis VVilliam Urach, 
yra galva neviešpataujančios 
vekijkos kuniga*k:lčių šeimy- 
nos vardu Urach; šita šeimyna 
yra šaka šeimynos Wuertem" 
bergo grafų šeimynos. Ku- 

nigaikštis William Urach yra 
gimęs 1864 n-jetuose ir yra ge- 
ncral-leitcnantulWuertembergo 
armijoj Į Wuertembergo armi- 

ja yra dalis vokiškos armijos). 
Jis buvo vedęs Bavarijos ku" 

nigaikščiutę Ameliją, kuri mi- 
rė 1912 metais, ir turi aštuo- 
netą vaikų. 

Frankfurter Zeitung 
nepraneša, kas jam Lietuvos 
sostą butų siūlęs. 

True translatinn filcd ivitli thr po>tnias(c.r 
at Ctlicatfo, III 011 .'nl day of Ajiril 
1918. as refjuircd by thc act of Octobcr f>. 
1917. 

NCRI, KAD LIETUVA MO- 
KĖTŲ DALĮ VOKIETIJOS 

KARIŠKŲ SKOLŲ. 
W a s h i n g t.o.n, D. C. Ko- 

vo 28 d. — Pranešimas, gau- 
tas šiądien Valstijos Departa- 
mente nuo Amerikos miuiste- 
rio Morriso Stockholme, Šve- 

dijoj, patvirtina pirmesnius 
privatiškus pranešimus kaslink 
reikalavimų, kokius Vokietija 
padarė Lietuvai, ir sako, kad 

Vokietija sutiko pripažinti 
Lietuvos "neprigulmybę", bet 
su išlyga, jeigu Lietuva prisi- 
dės prie Vokiškos konfedera- 
cijos ir apsiims užmokėti dalį 
Vokietijos kariškos skolos. 

T r u* translalioti f ilcd with tlic po^tniastcr 
al ( hit 111., 011 3rd day of April 
1918, as rei|iiired by the act of Octobcr 6, 
1917. 

SAVAITINĖ KARĖS 
APŽVALGA. 

VVashington, D. J. Balandžio 
i d. Suv. Valstijų Karės depar- 
tamento išleistoji savaitine tka- 
rės apžvalga išreiškia nuomone, 
kad Vokietija pastatė viską "ant 
kortos", pradedama šitą pava- 
sarinį ofensivą ir todėl 'talkinin- 
kai ir Suv. Valstijos turi buti 
prisirengę prie naujų ataikų nau- 

jose vietose, jeigu teutonams ne- 

pasiseks laimėti p*ilna pergalę 
laike dabartinao mūšio. 

"Kadangi Vokiškoji augštes- 
nėji vyriausybė — sakoma ap- 
žvalgoje, — matomai, yra pa- 
siryžusi privesti prie galutinic 
mušiu išrišimo, arba ipersitik- 

r:nti, kad ji to .padaryti negali, 
, ta i nu-s privalome tikėtis, kad 
priešas mėgins daryti naujus 
ofensyvus kalimose vietose, jei- 
gu dabartinis ofensyvas jam ne- 

pasisdktu." 
I liet režimini jgytn pasiseki- 
mu, vokiečiams nepasisekė iki 
šiolei privesti mušius prie nule- 
menėios pergalės ir <pakol talki- 
ninkai gali manevruoti taip, 
kaip jie manevravo iki šiolei 

; laike pereitos savaitės mušiu, tai 
j priešas pergalės miegalės Įgyti. 

Amerikos kariumenė dalyvaus 
mūšiuose. 

Toliau* savaitinė karės depar- 
tamento apžvalga patvirtina, 
kad Amerikos jiegos yra pilnai 
pavestos talkininku pagelbai ir 
į apžvalgoj pranešama, jog "tie 
amerikoniški pulkai, kurie įgijo 
(užtektinai gerą išsilavinimą, pa- 
siims ant savo pečių dalį naš- 
tos, kurią iki šiolei taip karžy- 
giškai nešė fraiKuzų ūr anglų ar- 

mijos". 

j Apžvalga taipgi pažymi, k a/l 
Amerikos kariumenė užima vie- 
tas kitose fronto dalyse ir tokiu 
budu paliuosuoja franeuzų vete- 
ranus j reikalingesnes vietas. 

Toli aus departamento apžval- 
goj taip Tašoma: 

| "Pasikrutinę savaitė, supranta- 
ma, Ivutvo talkininkams tokia, kad 
reikėjo susirupinti. Anglai buvo 
priversti trauktis atgal, 'kuomet 
juos pradėjo spausti priešas, ku- 
ris pastatė musyn parinktus 
"smūgio" pul'kus, ilgai ir nvpes- 
tMigai 'slavintus prie tų užduo- 
čių, ku-rias jie turėjo atlikti. 

į "Feld-maršalas Haig, vyriau- 
si s anglų vadas, nepaisant dide- 
lių sunkenybių, visgi pajiegė iš- 
laikyti pamatinę mūšio tvanką, 
tuo pačia* laiku t traukdamas sa- 
vo kariumeimj atgal i saugesnes 
■pozicijas. 

".Nežiūrint įgytu pasisekimų; 
nežiūrint didelio ploto žemės, 
kurią vokiečiai luižėmė; nežiurtu f 
to, kad daugelis belaisviu ir ika- 
ri.skos medžiagos pakliuvo prie- 
šui, vokiečiai visgi negalėjo iki 
šiolei privesti prie derizijos, t. 

y. prie nulemenčio mūšio. 

Fran^uzai kontr-atakuoja. 
ŽiuriiTt kariškos taktiikos žvil- 

gsniu. svarbiausiu ipereitos sa- 

vaitės n.uoLi<kiu buvo frameuzų da- 
lyvavimas mūšyje. Franciu re- 

zervas tapo skubia; pasiųstos j 
niušio sceną ir surinktos išilgai 
pietinio šono man jo trikampio, 
kuri priešas išstūmė talkininkų 
fronte. Šitas pietinis trikampio 
šonas randasi tarp miestų Ba- 
risis ir Montdidier. 

"Pasiutęs maišia vis tebeeina 
Montdidierio sektore, kur pa- 
stkmingas franeuzų kontr-ata- 
kas jau apsireišikė Lassigny apie- 
linkėse. [Čia franeuzai numti- 

šC vokiečius atgal atrvt fronte 
(j angl. myiliu ilgio ir apie porą 
ang'l. myliu gilyn, paimdami apii 
700 belaisviu ir užgriebdami vo- 
kišku katvuoliu |. 

"J šiaurius nuo upės Sommc 
anglai laiiko vokiečius amt lini- 
jos. kuri eina nuo miestelie 
Fcuchy pc-r Boyelles, Buccjuoy 
Beaumont- Hamel i<r Albert iki 
Sailly-Le-Sec. 

"{ pietus nuo viršminėtos 
upės Sorame vokiečiai vis dai 
tebesivalro pirmyn. Yokiečii; 
besivarymas linkui miesto Ami 
eris yra smarkus ir vedamas iš- 
ilgai visą liniją tarp Hamel iv 
Meziere. Labai stiiprus <vcfkiečiu 
t:žipttolim!ai yra daromi taipgi 
toj vietoj, kur susieina francuzij 
frontas su anglu frontu. Vokie- 
čiai tikisi, kad čia bus lengviau- 
sia užduoti nulemiantį stungį, kati 
talkininku frontas čia bus .per- 
iaimas ir kad po to vokiečiai 
galėsią užversti atgal šitoj -ply- 
susioj fronto vietoj arba fran- 
cuzų, arba anglu sparną. 

"Iš Italijos mus pasiekia ži- 
ir.tios, "kad naujos austrų divizi- 
jos renkasi išilgai i tai u fronto: 
šios naujos divizijos yra (jatrga- 
Ibmtos iš Rumunijos: svarbus 

jkariumenės judėjimai -patC-myta 
i\"a*l Sttgana klonyj. Taipgi pra- 
(r.<?ama apie atnaujinimų smar- 
kesnio veikimo išilgai v:.-ą ita- 
lu frontą: austrai galėjo pasek- 
mingai padaryti kariškas opera- 
cijas Frenzela 'klonyje. 
Vokiečiai vis veržiasi Ukrainijoj. 

"Rytiniame uarės teatre vo- 
kiečiai vis tebeeina pirmyn per 
Ukrajilną. Atėjo žinios a; ie Va- 
jo skaitliu susirėmimų, laike ku- 
rių austrų kariumenė tapo nu- 

varyta atgal (Buvo žinios, kad 
bolševikų kariumenė atėmė nuo 

vokiečių Odesa ir Nikolajevą, 
bet vokiškos 'žinios ta užginči- 
ja]. 

Sibefrijoj svarbus strategiškas 
centras, miestas Irkutskas, 'pa- 
kliuvo j priešo rankas; priešim- 
gi .pulkai sakoma, siekia 20,000 
vyrų ir jie tvirtai lailko miestą 
savo rankose [Kitos žinios nu- 

rodinėja, kad Irikutsiką aižėme su- 

siorganizaviusieji vokiški belais- 
viai su pagelba nekuriu rusiškų 
burių]. 

Turkai vėl sumušti. 
"Svaigiausia sąvaitės nuoti- 

kis kituose frontuose buvo amt 

Mesopotamijos fronto, rytinėj 
Turkijoj, kur beveik visa nedi- 
delė turkų kariiuitnenė tapo suka- 
pota vietoje apie 22 angl. my- 
lias j šiaur-valka'rius nuo mieste- 
lio Hit. Anglai pasiekė net 45 
Lumgil. mylias J šiauirius nuo Hit. 
Iš Persijos ateina žinios, kurios 
nurodinėja, kad Persai gali pri- 
sidėti prie Central h] Viešpatijų. 

Turkiškoji kariumenė, po va- 

dovyste vokiečiu aficerių, kaip 
manoma, artinasi prie ąpielinkių 
T eherainD [ Peirsi jos sostapilės |. 

To galima butų tikėtis, nes 

gal but 'kad priešas norės už- 
eiti iš šono anglams, operuojan- 
tiems Mesopotamijoj". 

Trtir Iranslation filcft with tlic pnstmaste 
at Chicaso, III., 011 3rcl da» of Apri! 
1918. as renuired hy tlie act of October 6, 
1917. 

STOVIS VAKARŲ FRONTE 

A s s o c i a t e d Press tele- 
gramas, pažymėtas pereito utar- 

įininko diena, paduoda trumpą su- 

j trauką dalykų stovio ant vakarų 
fronto, kaip jis išrodė tą dieną. 

Į "Infanterijoa (pėstininkų) ope- 
racijos ant didelio maštabo — 

sako tasai pranešimas, — pasi- 
liovė kuone visai ant Pikardijos 
laukų (Pikardija vadinasi dali-> 
Francuzijos nuo St. Ouentin ir 
Laon į vakarus net iki jūrių). 
Abidvi pusės ruošiasi prie se- 

kančio žingsnio šioje didžioje 
kovoje. Labai atkaklus v i et i 
r.iai mūšiai pasitaikė tanp miestų 
Aibert ir Montdidier, bet visi vo- 

kiečių mėginimai ipasicikti miestą 

Amiens tapo sulaikyti. Anglo 
iiancuziškos kariumenės įgijc 
mažesniu laimėjimu lar.p upės 
Senume ir Dėmu ui. 

Laike desperatišku ir pasiu- 
tusiai smarkiu musių, kuomet vo- 

Ikiečiai, pradėjo savo šturmą aut 
irorvto ties iSt. Ouentin ir La 
Fere, vokiškieji vadai, matomai, 
persitikrino, kad įpės trilinkų ata- 
kai be pirmesnių smarkaus ka- 
nuolių pri renginio yra nevai- 
singi ir .labai brangiai atsieina. 

Dabar vokiečiu ugnis, kaip 
[(pranešama, ylra silpna. kas paro- 
do, 'kad vokiečiai dar nepajiegr 
pervežti savo suirnkiuju kanuoliu 
.per naujai lu'žimtą plotą, nuo frt. 
|Quentin i<ki Alberto. 

Vokiečiai vartoja 77 divizijas. 
Šiiiom laiku ant nVušių fronto 

vokiečiai turi 77 divizijas kariu- 
menės, kuri laukia atėjimo sun- 

kiųjų -kamtolių, kuomet 'kitas 
milžiniškas pasistengimas bus 
vokiečių padarytas, idant pasiek- 
ti miesto Amiens. 

Į šiaulritis muo upės Somme, 
jyra 40 vokiškų divizijų, 37 di- 
j vizijas yra Į pietus, tarp utpės 
jSomime ir Chaatny. Yra žinių, 
:kacl vokiečiai dar nespėjo privež- 
ti visų savu kanuolių prie nau- 

jojo fronto. 
j Tuom tarpu talkini-uku armi-j jos po vadovyste gen. Focli (iš- 
tark: Foš), kuris tapo pasikilr- 

itas vyriausiuoju vadu abiejų ar- 
1 mijų — franeuzų ir anglų, — 

Irengiasi ne tik atremti naują vo- 

kiečių smugj, ;bct gal but rengia- 
si taipgi ir prie kontr-ofensyvo, 
t. y. prie užpuolimo ant vokie- 
čių. 

Amerikonai eina į frontą. 
Amerikos kariumenė. labai ga- 

limas dalykas, dalyvaus mūšyje, 
kuris -netrukus vėl b uis atnau- 

jintas, nes daugiaus negu 100,- 
ooo amerikoniškos 'kari'u menės 
t laukia linkui mūšio 'linijos. Iš 
Londono apskelbta, 'kad nauja 

y- dar neišbandyta mūšiuose Ame- 
rikoniškoji 'katfumenė bus pa- 
statyta ant mušiu franto sale 
išlavintu ir patyrusiu angliškų 
ir francuziškų veteranu. 

•Praiiešaitna, kad vokiečiai trau- 
ikia krtu'von dideles kariumienės 
j'egas ])riešais Albertą, 'kuir jų 
atakai tapo anglų atmušti perei- 
tą .panedčlj. Amiglų vyriausioji 
(komanda tikisi didelio vokiečių 
užpuolimo j šiaurius nuo Upės 
Somm'e, kur, manoma, priešas 
laiko sutraukęs didžiausi skaitlių 
savo kariitnvenės: čia nebuvo žy- 
mesnio veikimo 'nuo pereito 'ket- 
vergo, kuomet anglai atmušė pa- 
skutinį vokiečių užpuolimą prie 
miesto Auras. 

'Išskyrus karišką vei'klumą prie 
Alberto, miušiai daugiausiai siau- 
tė ant linijos tarp Somme ir 
Montdidier. Talkininkų /kariu- 
menė nivstumė vokiečius atkal 
taip Somme ir Denuuin, o tarp 
IlangaTd ir Moreui'l smalkus vo- 

kiški atakai tapo atmušti su di- 
džiais vokiečiams ji uostai i ai s. 

Vokiškieji mėginimai užimti Gri- 
vesrtes. į šiaur-vakarius nuo 

Montdidier, tapo smankiai fran- 
cuzų atremti. 

Artilerijos ugnis eina išilgai 
į visą likusią fronto dalj, neišski- 
riant inei Amerikoniškojo sekto- 
riaus, netoli miesto Toni. 

True Irnnslation filcd with the postmaster 
at Chlcago, III-. on 3rd day of Apri! 
1018, as required by the act oi' Octobcr 6, 
1917. 

NUŽUDO GREKIJOS EX- 
KARALIAUS ŠNIPUS. 

Atėnai. Kovo 30 d. — Leite- 
nantai Calamacas ir Hodjctpo 
|ulos, ioiiirie nesenai atvyko Gre- 
'kijon ar. t vokiškojo suhmarino. 
'kaipo agentai buvusio C-rekijos 
karaliaus Konstantino, tapo nu- 

teisti miriop Ikariškame teisme ir 
teismo nusprendimas išpildyta 
šiądien. Jų advokatas, M. Con- 

^mpis, taįpgi gavo mirties de'k- 
ret^" < 

• 

_ iJ.£ 

Šiedu aficierai, gavę instruk 
cijas Zuiriche (Šveicarijoj, km 
•ranidasd įGrokijos cx-karali'us) 
Kerime ir Vicnnoje, atvykt 
Grekijon ant v čekiškojo subma- 
lino, išplaukusio iš l'o'la: jie 
atsivežė su savim laišką 'nuo bu- 
busio karaliaus Konstantino ir 
•plianus 'kaslink to, kai<p suorga- 
nizuoti Grckijoj šnipų systemą 
ir padaryti laivyno bazą (sto- 
tį). Coumopis buvo tarpininku 
šiame irei'kale. Leitenanto Cala- 
niaras sesuo tapo nuteista ika- 
lėjiman visam gyvenimui, o vie- 
nais kaimietis gavo 15 metu ka- 
lėjimo už tai, kad slėpė pas save 
minėtus aficierus. 

Karališkas karės teismas palie- 
pė, apart to, užvesti bylą prieš 
Kapitoną PaparrigououloiS, bu- 
vusi pirmiaus lcitcnaintiiv 'prie ka- 
raliaus Konstantino, nes sako- 
ma, jisai <piriirengė minėtu aticie- 
rų atkeliavimą. 

Truf iranslation filecl \vith thc postinaster at Cliicago, III., oti 3rd day uf Apri! 1918, as required by the act of Octobcr 6, 1917. 

BOLŠEVIKIŠKAS "ROJUS". 
Petrogradas, kovo 28 d. (su- 

vėlinta). — nedarbė, kuri auga 1 

Petrograde iš dienos dienon, 
gresia netrukus pavirsti j ne-i 

■girdėtą iki šiolei katastrofą. I 
Paimi'ka ir evakuacija Petrogrado,! 
kuomet vokiečiai grasino užimti, 
miestą, davė baisiai liūdnas pa-1 
sekmles. Daugelis dirbtuvių nu-1 
stojo (reikalingiausių savo maši-j int dalių ir dabar negali pradėti! 
darbo, kad ir norėtų. į 

Metalurgiškose dirbtuvėse da-, 
bar dirba vos penkta dalis darbi- 
ninkų pirmiaus dirbusių, o che- 
miškose dirbtuvėse dirba vos jhi- 
sė darbininkų. Aštraus krizio 
audimo dirbtuvėse, taipgi laukia- 
ma. Didesnė dalis kaimiečių 
darbininkų grįžta atgal i savo 

^ kaimus, o kiti važiuoja toliaus n 

rytinius miestus, \ktvr atranda to- 
kias pačias bedairbes. 

Imiteligentiškų kliasų žmonės 
randasi labai smukiame padėji-i 
m,c. Iš inteligentiškų žmonių Į 
nesenai susitvėrė unija, turiinti ■ 

18,000 narių — studentų, afi-'j cierų, augštos kliasos urėdnin- S 
kų. senų moterių ir jauiimi mer- 

ginų. Jiems siūloma daugiausia 
fiziškas darbas. 

Daugelis žmonių, pirmiaus tu- 1 

rėjusių augštiuls titulus ir daug 
tuirto, dabar pardavinėja laikraš- 
čius ant gatvių, dirba tarnais; 
restauracijose, arba užima vietas 1 

šveicarų, naktinių sargų, gatvių 
šlavikų, dcpešų nešiotojų ir 1.1. 1 

Vienas buvusis milijonierius, ku- 
ris metai tam atgal turėjo 15 
dvarų, dabar diinba kaipo "vač- Į 
mtonas" ir gauna valgi viešoje į 
miesto valgykloj. Daugelis au-) 
o'što mokslo jaunų merginų gi- ^ tiasi niuo bado, dirbdamos kaipo 
paprastos tarnaitės. 

Tnw translation filcd witli tlip postmastcr at Cliicago, IM., 011 3id dav of April I 11 IR, as rctĮuircd by tlic act of Octolier 6, 1917. 

NETIKI Į TAUTŲ LYGĄ. ! 
Amsterdam, Kovo 20 d. —, 

Vokiečių valdžia netiki Į tautu.1 
sąryši ir pirmu sykiu apie tai 
prabilo pu'siau-ofieialis vokiečių 
valdžios įpranešimas, 1 u ris suvie- 
nijimą tautų Į vieną sąryšį, arba 
federaciją vadina fantastišku ir, 
negali imiu su m a n y m u. 

Šisai pranešimas, kaip jj ipa- j 
duoda vokiškieji lai'kraščiai, į 
skamba sekančiai: 

"Męs nematome, kaip tautų ( 

lyga galėtų 'suteikti 'kokį nors 

užtikrinimą pastovios taikos ■ 

tar|> žmonių. Tautos gal but 
| 

suci'ktų su džiaugsmu tokią Iv-, 
g ą, bet su laifcu jos keiktų ją. | 
nes toikia lyga neišvengiamai 

| 

užviltų žiauriausiu budu visas^ 
jų viltis. 

"Vienatiuiė galima to pasekmė 
( 

butų nuolatinis '.susikirtimas ir 
barniai, o galų gale gal nauja 
karė, kurioj visas pasaulis da- 
lyvautų. j 

"Kiek tas ipalyti Elzasą-Lo- 
taringiją, tai męs atmetame ša- 
lin visas lygas ir visus kon- 
gresus". 

Trur triiiiMation filed \vith the pottina^ler at C'ieago, III., on 3rd day of Aprii 1918, as rcquircd by tlie act of Octoiicr 0, 1917. 

SAKO, LIETUVA NIEKO 
PRIEŠ VAKIEČIUS 

NEPADARIUSI. 
Chicago, balandžio 2 d. — 

Chicagos laikraščio D a i 'J y 
Ncws specialias korespondentas 
Iuluand hrice Bell. telegrafuo- 
damas iš Londono, stengtasi pa- 
rodyti, kad bolševikai esą galų- 
gale gal dar pasirodysią prieš 

j vokiečius, 'jie esą jeigu ir pa- 
darė taiką siu Vokietija, tai pa- Įdarė keikdami ją. Esą nėra 
Iprirodymu, kad buvo. ar gelėjo 
fouti (kenks nors susižinojimas 
ir papirkimas tarp vokiškų im- 
perialistų ir rusiškų revoliucijo- 
nierių bolševikų. Bolševikai esą | vokiečių priešai. 

"liet — sako toliaus šisai ko- 
respondentas, — tokio paties da- 
lyko. ant nelaitnės, negalima pa- 
sakyti apie tulus kitus Rusijos 
elementus, apart bolševiku, ši- 
tie kiti elementai pergreitai j ieš- 
kojo ne tik taikos be išlygų, 
bet taipgi ir draugiškų ekonomi- 
niu santikiu su žmonijos nevido- 
nais". 

Ir patvirtinimui tokio savo iš- 
vedimo tasai korespondentas to- 
liaus taip rašo: 

"Nei Lietuva, nei Ulkrajima, 
n. e i Finliamlija neparodė nei ma- 

žiausio 'noro, neprileisti vokie- 
čių prie tokio sutvarkymp reika- 
lij rytuose, kad jiems pasiliuo- 
suotų rankos <pirieš Britus, Pran- 
cūzais, Italus ir Amerikonus Va- 
karuose. 

"Kitais žodžiais, kiek tą gali- 
ma matyti, šie elementai rytuo- 
se, kurie pasiskubino išlyginti 
taką teutonų ambicijai, repre- 
zentuoją utilitarizmo (sau-nau- 
ios) dvasią, kuomet jų priešai 
(suprask: bolševikai) yra čam- 
pijonai tokio idealizmo, kokis 
ipsireiškia 'Rusijoj". 

K 
[Cia (reik patėmyti, kad šio 

^respondento išvadžiojimai gal 
:urėtų kiek vertės, kaipo fanlas- 
:iškos filozofijos 'produktas, bet 
ie tikrai neturi jokios vertės 

praktiškame pritaikyme. Jie 
:ikrai ne.prigeKbsti talki nimkams 
įušviesti tikro <ial\KU stovio ry- 
mose, 'bet dair labjaus jj arž-tcm- 
lina, o nekurtoms tautoms kaip, 
pavyzdžiui lietuviams, padaro 
ikrą 'skriaudą. 

Aišku, korespondentas mėgi- 
įa perstatyti Lietuvą vokiečių 
jataikuno rolėj ir užmeta jai, 
ccdėl ji nepadarė micko tokio, 
cas nepaliuosuotų vokiečiu ian- 

uj •prieš taikiniu ilk u s vakaruose, 
eitais žodžiais tariant, kodėl Lie- 
:uva nepadalrė kovos formoje 
it viro blunto prieš vokiečius. 

Tokį užmletimą gali daryti 
i'k'tai žmogus, kuris neturi <nci 
mažiausio supratimo apie da- 
ykų stovj. Trimis karės me- 

teis sutruškinta, visą jaunimą 
itidavusi Rusijos armijoms, Lie- 
uva, girdi, turėtų padaryti net to- 

kį pasipriešinimą, kokio nepadarė 
Rusija. Bet .pagalios kodėl Belgi- 
ja. organizuota valstija, o ne nu- 

sulpninta provincija tokio pasi- 
priešinimo nedaro? Kodėl Ser- 

lijn ned'aro? Kodėl užimta Ru- 
uunijos dalis nedaro? Kodėl 
Lenkija to nepadaro? Ir kodėl 
į ii korespondentas nemini, o daro 
.žio auką iš Lietuvos ir kitų ''ele- 
mentu," kurie nei neturėjo sa- 

ristovio. sutvarkyto organizmo? 
Gaila, 'kad tokia "lilozofija" 

veda .prie užnuodijimo tautų 
luominės prieš tokias, ir be to 

nelaimingas šalis, kaip kad Lie- 
tuva. Tikėikime, kad tas pada- 
ryta be išpakavimo, be užpaka- 
linio tikslo, nes kitaip tas butų 
nusidėjimais, šaukiantis j dan- 

IS AMERIKOS. 
MAISTO ADMINISTRATO 

RIAI UŽGRIEBS KVIEČIUS. 
Washington, D. C. Valstijos 

maisto administratoriai mano ui- 
gnebti visus kviečius, kurie yra 
krauinami paslėpimui. Gene ralio 
prisakymo dar nėra, bet valsti- 
jį administratoriams pranešta, 
kad jie turi pilną teisę tame 
veikti. 

NAUJAS REKORDAS 
LAIVŲ STATYME. 

Pacifiko portas. Laivas \\ est 
Crove tapo paleistas į jūres. Lai- 
vas yra 3.800 įtalpos ir tapo pa- 
dirbtas j 02 dienas. Tai yra nau- 
jas rekoirdas tokių laivų dirbime. 
Buvusis 'rekordas buvo padirbi- 
nąs !aivo j 67 dienas. 

| LIETUS PAGELBSTI 
UŽDERĖJIMUI. 

Dellas, Texas.. t Lietus visoj 
Texas valstijoj, rytinėj dalyj 
New Mexico, ir dalyse Okla- 
honia, snlyg oro biuro pagelbės 
auginime vatos, avižų, ir kviečiu 
ir gyviufliu auginimui, vakarinėj 
Texas valstijos dalyj. 

VAŽIUOJA Į AUKSO 
LAUKUS. 

Milės City. Mont. Daugiau 
negu 300 žmonių yra užėmę sa- 

vo nuosavybėn laukus apielinkė- 
je Stavey. Vienas iš ukinin- 
<ku, kasdamas sulini, užtiko auk- 
so. Pasklydus garniui, į šias 
apielinkes keliauja šimtai žmo- 
nių, jieškodami aukso. 

BRIANAS ATSINEŠA 
SAVO DUONĄ. 

Aurora, 111. Atvyl.us į puotą, 
parengtą \Ym. J. Bryan Auro- 
ra viešbutyj, p-as Bryan 'nuste- 
bino (svečius, kuomet atsirišo sa- 

vo duoną. Draugai sakė. kad 
jis esąs nesveikas ir dabar vi- 
suomet nešiojasi duoną su sa- 

vim. 

NAUJA $200.000.000 PASKO- 
LA TALKININKAMS. 

Washington, D. C. Kreditai 
talkininkams už pereitus metus 

taj>o pakeltas iki virš $5.000,000.- 
uwu padarant paskolą Anglijai 
[sumoje $200,000.000. \.s nglijos 
kreditai imuo Su v. Valstijų da- 

ga: yra Sj.720,000,000. 

BYLA SAVININKŲ SUSIRĖ- 

MUSIŲ LAIVŲ. 
Halifax N. S, Byla tarp sa- 

viitniiikų laivų Mont Blanc ir 

Imo, 'kiuri c su s irom G netoli 11a- 
lifax ir pagimdė cxplioziją, su- 

naikinusią beveik visą miestą, 
užsibaigė. .\bi pusės viena ki- 

tą apskundė ant $2,000,000. 
Teisėjas išnešė verdiktą, kad 'Mont 
Blanc buvo kaltu. 

UŽDARO MOSRIS'O 

SKYRIŲ. 
V/ashington, D. C. Federalis 

leidimas Xew Orlcans skyriaus 
Morris & Company tapo užda- 

rymas -per maisto administraci- 

ją 7 dienomis, .pradedant nuo 

balandžio 8 d. Skyrių rasta 

kaltu ėmime pcrdidclės kainos 
ui komų produktus, ir leidimas 
bus sugrąžintas tik prižadėjus 
almdkiėjimį paimtų pervirš pini- 
gu. 



SAKO TURĮS UŽMUŠT VAI- 

KUS.. IDANT GAVUS KAM- 

BARIUS. 
Waukegan, 111. \orman Good- 
r.jan, linotypistas, pagarsino laik- 

rasčiuosc, 'kad ji'.ai 'nuves savo 

du gražius vaikus i kiemą ir nu- 

baus, jeigu kas nors nepaims i 
savo globą. Mat jis negali gau- 
ti kambariu gyvenimui namuose, 
'kur savininkas toleruotų gyven- 
tojus su vaikais. 

DIDELĖ SPIRITNYČIA 
PARDUOTA 

Ha nond, Ind. šio miesto 

degtini 3 -varymo dirbtuvė, vie- 
na iš didžiausiu šeštam <1 istri-kte 

ir kuri mokėjo $12,000,000 taksu 
j metus, tapo parduota Novvaik 
Miilling Korporacijai iš Buffalo, 
N. Y. $100.000 bus išleista nau- 

ju mašinų Įtaisymui. Kompani- 
ja darys maistą arkliams, gyvu- 
liams ir vištoms. Generaliai ofi- 
sai bus Hamonde. 

MOTERIS GAUS MEDALIUS 
UŽ MAISTO TAUPYMĄ. 

..New Y >rk- Tūkstantis meda- 

lių šeimvninkems bus išduota už 

geriausią ččdinimą maisto nuo 

kovo 15 iki birželio 15. Medalius 
išduos majoro 'komisija. 

KETURI UŽMUŠTI. 

• Bloorn*ngton, 111. Tuli Alletu 
Fiefe, Stephen Besemen, Cbas. 
Hammond ir John Hesk>p tapo 
užmušti, kuomet jų automobilių 
sudaužė traukinys Chocago & 
Alten geležinkelio. 

DIAZ ŽENTAS MIRĖ. 

New York. Senor Dor Ygna- 
ck> de la Torreme'r, žentas miru- 

sio Porfirio Diaz, buvusio Mexi- 
kos prezidento, mirė po opera- 
cijai. 

GUB LOVVDEN SUGRĮŽO. 
Springfield. 111. Gubernatorius 

Lovvden sugrįžo j miestą po sa- 

vaitės vakacijos Arkansas val- 

stojoj. 

True transalaiion filed with thc postmaster 
at C'hicago, III.. 011 3r<I day of Apri! 
1018, as rcfiuircd by thc act oi Octob«r 6, 
1917. 

DAUGYBĖ SMITH'Ų 
KARIUMENĖJ. 

Washington, D. C. Kariume- 
n<"j yra suvilrs 100,000 Sniithų, 
1,500 W-m Smith, 1,000 John 
Smvth ir 200 John A. Smith. 
Karimenėj taipgi yra 15,000 
Miller'ų, 1,000 Wilson'ų ir 262 
John J. O'Brien, kurių 50 mote- 

rų yra su vardu Mary. Yra 1,- 
000 John Brovvn, 1,200 John 
Johnson ir 1,040 George Miller. 

SUV. VALSTIJOS PaIMA 
VISĄ TAVORĄ. 

WaShington, D. C. Formalis- 
tas prisakymas paėmimui dra- 
bužių, rakandų, anglių ir kitų da- 
lykų, e'sančių Holandijos laivuo- 
se Amerikos portuose, tapo is- 
duotas per Prezidentą \Vilsoną. 

Laivynui prisakyta paimti lai- 
vus suiyg tarptautiškų tiesų. 

BUTAS ATMETA KVIEČIŲ 
nustatyt;, kainą. 

Washington, D. C. Senato -pa- 
taisymai <pru* konstitucijos ūkės 
reikaluose ir pakėlimas kviečių 
kaiinos iki $2.50 tapo atmesti 

žmonių atstovų bute. Bus rei- 

kalaujamas atskiras balsavimas 
dėlei 'kviečių (kainos. 

PASTOJO "SAUSAIS"' 
Daugybė miestų -pastojo "sau- 

sais" po rinkimų balandžio 2 d. 
Miestai, perėjusieji j "savsųjų" 
pusę yra: Gary Imi., V'alparaiso. 
Ind., Madison, Wis.; Beloit Xis.: 
Canton, 111* Blumington 111. Rock 
Island, 111. 

SOCIALISTAS IŠRIKTAS 
MAJORU 

Milwaukeee, Wis. Majoras 
Dd/niel W. Hoan, socialistas, ta- 

po vėl išrinktas majoru šio mie- 
sto ir, pranešama, kad ypatingai 
vokiečių apgyventuose distrik- 
tuose jisai gavo didelį 'balsų 
skaitliu. Bergeris, bėgantis i 
senatorius, šiame mieste taipgi 
gavo didelj skaitlių 'balsų. 

CYKLONAS UŽMUŠĖ TRIS. 
Esscx, Mo. Tris vpatos tapo 

užmuštos ir dvyliika sužeistų, 
rnet viesulą, keliaudama į šiaur- 

ryčius, palietė FIuntervHlc, maž.-j 
miestelį tris mylias Į rytus nuo 

Essex. Kitas miestelis Brayridge 
taipg' pa'iestas, bet jokiu mirčių 
neatsitiko. 

MAISTO EIKVOTOJUS 
BAUS. 

New York, N. Y. Aklermanų 
council užgyrė sumanymą nubausti 

$50.00 arba kalėjimu ypatą, kuri 

pavelys maisto eikvojimą. 
Sumanymas paduotas po ištyri- 

nėjimui "garbage pail", kur rasta, 
kad Xew Yorke kasdien išmetama 
1,000,000 kepalų duonos, kas reiš- 
kia numetimą 690,000 bušelių kvie- 

čių j metus. 

Mėsos ir kitų išmetamų daiktų 
vertė siekia milijono doliarių, 

UŽMUŠĖJO NUTEISIMAS 
PERMAINYTAS. 

Jefferson City, Mo. Mirties 
bausmė, uždėta ant Or'a Leuis. 
dėlei užmušimo policijantc* Mc- 

Kenna mieste East St. Louis, ta- 

po permainyta per gubernatorių 
(lardner. Jisai eis kalėjiman vi- 
sam amžiui. 

NEW YORKO TAXOS 
$900,000,000. 

Ncw York. Yra apskaitoma. 
<;ul Nc\v York mieste 1 Vis su- 

rinkta, sulyg naujų teisių, $900,- 
300,000 taxų. 

!S DARBO LAUKO. 
MOTERIŲ DARBININKIŲ 
SKAITLIUS PADIDĖJO. 
Washington, D. C. Nuo 1914 

netti 1,426,00 moterių stojo prie 
įvairių darbų, sulyg pranešimo 
darbo biiulro. 

AŠTUONIAS DEŠIMTS DAR- 
BO OFISŲ. 

Washington, D. C. Suvienytų 
Valstijų Darbo Departamentas 
yia atidaręs darbo sujieškojimo 
biuras visose valstijose, išsky- 
rus Idaho, Kentucky, Vermont 
ir \Yest Viirginia, ir rengiamasi 
šiose valstijose tokius ofisus 
atidaryti. Išviso šisai departa 
merotas dabar operuoja 141 toki 
ofisą. 

PENKI ŽUVO DIRBTUVĖJ. 
Pittsburg, Pa. Penki vyrai ta- 

po smžeisti ir keturiolika sun- 

kiai sužeista eTcpliozlij'pJ, atsi- 
tikusioj Flanmery Bolt Co., 
I-ridgeville, netoli Pittsbirrgo, 
Kompanijos valdiniinikai sako, jie 
nežino, kas pagimdė explioziją. 

PAKELIA ALGAS. 
Pittsburg, Pa. VVesting- 

house Air Brake Co. pranešė sa- 

vo darbininkams, kad nuo balan- 
džio 1 d. jų algos pakeltos 12^% Į 
AVihnerding ir Luissvi'llc dirbtu- 
vėse. Tas palies apie 8,000 žmo- 

nių. 

Il Apskaitoma, kad Hollandi- 
ja turi grudu penkiems mėne- 
siams. Tai yra oficialis apakai- 
tliavimas. 

i ■' ■ 
■ •..: 

T u* translalion filcd with thc poUmastcr 
at Chicago, III., on .Ird day of April 1918, as rcąuired by thc act of October 6. 
917. 

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad kareiviai 1919 metų 'kliasos 
trumpame Ilaikc bus (pašaukti. 
Taip nusprendę deputatų rūmas. 

'Į Iš Mexico City, Mexico, >pra- 
r.tešanVa, ikad nepaprasta sesija 
Mexikos 'kongreso, sušaukto per 
\ rezidentą Carranzą, atsidarė 
formai išikai balandžio 1 d. 

True tratmlation filed with thc postmaster 
at Chicago, III., on 3rd day of April >918, as rcąuircd by the act of October 6, 1917. 

||Suvienytų Valstijų laivyno 
atstovai, kaip pranešama, pribu- 
vo į Brazilijos portą. Atsto- 
vai iaivyno ministerijos priė- 
mė svečius. 

Iš Pekinmc, Chinijoj, ateina 
žinios, kad nuo maro mirė 15 
c h ih iečių. Mirtįs atsitiiko Xau- 
king, sostinėj provincijos Kiaug- 
su. 

|Į Kapitonas garlaivio Alfonso 
XIII, kuris yra porte Havana, 

DRAUGAI. 
Vokiška autikratija ir militarizmas ikovoja lygiai žiauriais budais, .kau> kad kovodavo 

laukiniai /motus. Jie yra draugai pagal užsiėmimą. 

pranešė agentams Ycra Cruz,, 
kad negalįs keliauti, kadangi 
Kubos valdžia neduoda laivui 
anglių. 

True transalation filcd with the postma.«tcr 
at Chicago, 111., on 3rd tlay of Am! 
1018, as rcąuircd by thc act of Octobcr 6, 
1C17. 

Į j Iš Madrido "pranešama, kad 
dešimts laivų atidėjo kelionę1 
Amerikon ir stovi dyki Įvairiuo- 
se Ispanijos portuise dėlei subma- 
rinų (užpuolimų. j 

Trtic translation filed with the postmaste 
at Cbicago, 111., oti 3rd Ha v of Apri! 1918, as reqtiired by thc act of Octol cr 6, 
1917. 

Iį Leninas, bolševikų premieras, 
sergąs plaučių uždegimu, prane- 
ša Reuter's Petrogrado kores- 
pondentas. 'Korespondentas taip- 
gi praneša, kad 'Aleksejų, buvu- 
sis rusų kairiumenės vadas, kuris 
pastaruoju lailku bu o vadu ka- 

zokų judėjimo prieš bolševikus, 
tapo suareštuotas Don apskrity j. 

Iš Paryžiaus, Prancūzijoj, 
pia'ncšama, kad Mine, 'Gourko, 
moteris rusiško genclrolo, tapo 
užmušta bomibos, išmestos iš vo- 

kiško orlaivio. Ji buvo sl a u go- 
toj a iligonbutyje netoli franeuzų 
fronto. 

True translation filcd \vith thc postmn^tc- 
at Chicago, 111., on 3rd įlav of Aj»t;! 1918, as rcąuircd by thc act of Octobcr*6, 917. 

|| Iš Londono ateina žinia, 
gad bolševikų valdžia nusprendė 
perkelti Nifkalojų Romano v, bu- 
vusį Rusijos carą, ir jo šeimyną 
iš Tobol'sk j Uralu distriktą, su- 

lyg Petrogrado laikraščių. Nu- 
tarta taip daryti atsižvelgiant Į 
naram ųstovj Siberijoj. 

ĮjKopenhagenc ir arkliai turi 
maisto 'korteles. Kiekvienam 
arkliui duodama 6.61 sv. avižų. 
Mažiemis arlkliams šiaurinėj Šve- 
dijoj duodama tik 2.20 sv. Apart 
?.vižų, duodama 4 svarus mi- 
šinio syrupo ir kraujo. 

Trr.c iranslation filetl with tlie postmastcr |at Chicapo, III., on .Inl dav <>( Apii! 19IR, as rcųuircd by thc act of Octolicr 6, 11917. 

IĮ Iš Londono pranešama, kad 
po paleidimui admirolo Raza- 
zovv nuo vadovystės Rusijos 
Baltiko (laivyno jisai tapo su- 

areštuotas, kaipo iniuziurėta ypa- 
ta, pritarianti kontr-lrevoliucijai 
Laivyno komisijonieriiitis, M. 
Raskolnikov, apkaltina, kad ad- 
mirolas vedė derybas parda .nui 
Baltiško laivyno komandicriui 
finų baltos gvardijos. 

Londone bus įvesta nauja 
vakarinio varpo teisė. Nuo [ba- 
landžio 2 d. visi žiburiai turi i 
'buti lu'žgesinti nuo 10:30 vaka- v 

re i)ki 1 vai. šokanti rytą. Tei- r 
sė paliečia viešbučius, vailgyklas, j kliubus. Maistas niebus duoda- 
mas po 9:30 vai. v ak. iki ^-^o ]< 

v | vai. ryte. Šviesos 'krautuvėse 1 

taipgi užgintos. Manoma tokiu u 

budu sutaupyti anglių, įgazo i' p 
elektros. t 

'd 
Į Iš Havana, Cuba, pranešama, u 

kad franeuzų valdžia Įdavė "Grand 1 

Cross of tbe Legion of Honors" 
(garbės medalį) prezidentui Men- 
ocel. 

Triic trnnslatiou filcd \vith tlie postmaster 
<nt Chicafto, II]., o:i .fril tla> of April 1°1K, a-, rcnuii'td bv tlic act of October 6. 
3917. 

i Pairvžius, Prancūzijoj, {sto- 
jimas Japonijos Euroipimėn įką- 
ri n buvo Prancūzijos geidžiamas 

014 metuose, pabaigoj rugpju- 
.10 mėnesio, sulyg istoriko Ber- 
nard pranešimo. Theopile Delcasse 
,paėmė vedimą užmrbežio ofiso rug- 
pjūčio d. Pirmas žingsnis buvo 

rašymas irotos į Japonijos rm- 

pera torių. M. Bernard sako, 
kad notr buvo (pasiusta Anglijos 
ambasadoriui. Atsaikymas buvo. 
kad Japonijos tikslu buvo tik 
savo apielinkių prižiūrėjimo ir 
k; d jos kariumenė neprisirengu- 
si veikti kituose frontuose. 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

Idant suteikus sidabro šmotuose 
savo talkininkams, manoma &u- 

a-rpinti 150.000,000 sidabrinių do- 
liarių, dabar sukrautų Suvieny- 
tų Valstijų kasoj. 

* * 

Dėlei trukumo ricino aliejaus, 
Suvienytų Valstijų valdžia rein- 

giasi apsodinti 100,000 akrų 
Indijos ricininių pupų. Ricino 
aliejus yra naudojamas tepimui 
orlaivių mašinerijos. 

* * 

Dešimts viešpatysčių Įvedė pie- 
ną <tienos šviesos sučodiniinui — 

Anglija, Prancūzija, Hollandija, 
Danija, Vofv'cgija, Švedija, Ita- 
lija. Portugalija, Vokietija ir 
Amerika. 

♦ * 

Bėgyje pereitų metų 80 nuo- 

šimtis abelno skaitliaus iparvauk- 
tų guzikų, tapo atvežta iš Japo- 
nijos. Prieš kar< Vokietija ir 
Austrija suteikdavo 70% visų 
partraukiamų iš kiMvr guzikų. 

Prieš karę Anglija užėmė pir- 
ma vielą, Vokietija antrą, o Su- 
vienytos Valstijos trečią vietą, 
kaipo išsiuntėjai anglių i kitas 
ialis. Dabartiniu laiku Suvieny- 
.os Valstijos ivžima antrą vietą. 

* * 

I>dirbystč gyvsidabrio 1917 m. 

>asiekė vertės $3,857.000. Tai bu- 
o didžiausia išdirbystė nuo 1883 
netų. 1 

* * 

Kuomet bus užbaigtas, Karės 
)epartamento dvi naujos dirbtu- 
ė>. kiekviena išdirbs 500.000 sva- 

ų beduminio parako Į dieną. 
* * 

Gruodžio niėn. K)ij m. pre- 
'ų išvežta už $589,000.000, o 

91 m. tą -patį mėnesį išvežta 
ž $523.000,000. Gi iš svetur 
artraiuikta tavoro gruodžio mėn. 

ji/ m. už $228.000,000, o gruo- 
;Ho mitini. 1916 m. partraukta 
}. $205.000,000. Lapkričio mėn. 

ji y irr. — $221,000,000. 

Sausio mjėnesyje š. m. suor- 

ganizuotu korporacijų kapitalas 
siekė $288,000,000, o pereitų me- 

tu gruodžio moti!, suorganizuotų 
korporacijų tortas siekė $221,- 
000,coo. Didesnė dalis šių kom- 

panijų suorganizuota dirbimui 
karei reikalingų dalykų. 

* sjt 

Vasario 1 d. š. m. Suvienyto- 
se Valstijose buvo $4,966,000.000 
apyvartoje, o mėnesį prieš tai 
buvo $5,120,000,000. Vasario 
mėn. 1917 m. p'migų apyvartoje 
buvo $4.498,000,000. Kadangi 
Suvienytose Valstijose gyvento- 
jo skaitlius yra 105.150,000, tai 
išpuola kiekvienos ypatos apy- 
vartai po $47,23. 

Vasario 1 d. mėnesi prieš tai 
buvo $48.76. o pernai vasario 
mėn. buvo $34.50 Abelna su- 

ma pinigų Suv. Valstijose vasa- 

rio 1 d. 'buvo $6,174,000,000, o 

mėnesį "prieš tai — $6,256,000,- 
000. 

* * * 

Sausio m ė! m, laivų statymui 
suorganizuotų kompanijų turtas 
išnešė sumą $21,000,000. Gruo- 
džio mėn. suorganizuotų kompa- 
nijų turtas siekė suvirs du mi- 
lijonu doliarių. Nuo karės pra- 
džios iki dabartiniam 'laikui į 
laivų statymo kompanijas įdėta 
$402,000,000. 

* * *v 

Amunicijos kompanijos, suor- 

ganizuotos sausio mėn., turėjo 
kapitalo suvirš $10,000,000, o me- 

tai atgal turėjo 900,000 <lol. 
Orlaivių kompanijos, suorgani- 
zuotos sausio mėn., turėjo $500, 
000 kapitalo, o pernai tą pati 
mėnesį suorganizuotos kompani- 
jos turėjo $650.000 kapitalo. Abel- 
na suma įdėta į orlaivių ir amu- 

nicijos dirbimo kompanijas nuo 
karės pradžios yra $252,000.000. 

* * * 

Svarbiausiuose miestuose 1917 
m. išduota leidimų namų staty- 
mui, kurių vertė išnešė $817,- 
000,000. o 1916 nu. išduota ver- 

tei $1,134,000,000. liet 1911 j m. 

padarė rekordą. Beveik kiek- 
vienas miestas -pairodė -.upuoli- 
mą. 

* * * 

Geležies rudos Suvienytose 
Valstijose 1917 metuose iškasta 
75.000,000 tonu — keletu tūkstan- 
čių tonų daugiau negu 1 o 1 f> m. 

Siuntimai iš kasyklų buvo 76,- 
000,000 tonų, o ipennai — 78.000.- 
000 tonų. Abeltia vertė rudos 
prie 'kasyklų buvo $3,12 — pe- 
reituose metuose, o 1916 m. — 

$2.34. 
* * * 

I 
Iš Rand kasyklų sausio mė- 

nesyje iš»kasta 714,000 uncijų 
au'kso, o mėnesį prieš tai iš- 
kasta 722.000 uncijų. Sausio 
medi'., 1917 m, iškasta 783,000 
uncijų. 

* * * 

Suvienytose Valstijose 1917 
m. išdirbta 6,946,000 tonų drus- 
kos, o 1916 m. — 6.363.000 to- 

nų. Suvienytose Valstijose per 
metus sunaudojama 6,000,000 to- 

nų. 

Socializmas ir Tautu Klausimas. 
Socializmas ideologijoj tautų': 

<lausimo musų lai'kais užima 1 

ticną iš opiausių vietų. Socialis- J 
L i nė mintis lyg ir nespėja sekti i 

gyvenimo, <> kartais ir atvirai to ( 

nenori daryti, nes teorija ar šiaip 
ar taip verčia padaryti ir šio- 
kias-tokias -privalomas kiekvie- 
nam socialistui praktikos išva- 
das. liet pirmiausia ir didžiausia 
priežastim to neaiškumo tautu 

klausimo ideologijoj buvo toji, 
kad socializmas intžgimė ir išsi- 

plėtojo daugiausia pramonės 
žvilgsniu iškilusiose tautose, tai 
yra viešpataujančiose tautose. 

Ilgą laiką tąjį klausimą buvo 
užgniaužusi toji neva socialistinė 
a'ksijoma (pat-i savim aiški teisy- 
bė), kad "darbininkai neturi tė- 

vynės". "Aksijpma' 'griežtai 
prieštaravo visai socializmo dva- 
siai, nes ignoravo pamatines 
žmogaius ir piliečio teises. Ir 
gyvenimas (privertė atsakomąjį 
socializmo vadą A. liebelį atvi- 
rai tai pripažinti. Aš turiu oine- 

nvj dvi kalbi A. Bebelio Vokie- 
čiu Reichstage, pasakytas gruo- 
džio m. 7 d. 1904111. 

rtrmoj minėtų Kauni jis saKo: 

"Męs gyvenam ir kovojame šitoj 
žemėj tam, kad padarytume mū- 

sų gimtinį' šalį, mūsų tėvynę — 

ji mūsų, tur but, daugiau negu 

j tisų,—tokia, kad joje butų malo- 
nu gyventi ir paskutiniam iš mu- 

šu". Ar gi čia ne atviras pripaži- 
nimas, kad minėtoji socializmo 

"aksijoma" tik pažeminimas dar- 
bininku. tik atėmimas jam vie- 
nos svarbiausių jo teisių t 

Ir mes matome, kad didžiųjų 
tautų socialistų daugumoj klau- 
simas buvo galų gale isristas 

panašia prasme, kaip ji rišo A. 
Bebelis. Tai parodo karė. Bet 
is reikėjo išrišti ir pavergtųjų 

tautų socialistams. Tai pirmiau- 
sia pasistengė padaryti už juos 
kiti. Būtent Austrijos soc.-dem. 

Springeris ir Baueris, puikiai rou- 

s manydami, kad joki jiega neu» 

gniauž tautin o judėjimo paverg- 
tųjų tautu, (kuris rėmėsi, "kaip 
tik demokratiingiausiais tautos 

sulogsniais), išgalvojo tam tikrą 
''spasab.-j". arba bu d p jas nura- 

minti. O tas btufas buvo stai 
koks: 

•Kiekvienai tautai valstybės sie- 
nose reikia pripažinti kuiturinės 

uitonomijos teisės, tai yra, kad 
kiekviena tauta savo kulturos 
reikalais gali -rūpintis valstybėje 
visai savarankiškai. Būtent, stei- 

gti mokyklas, taisyti tautinius 

•muzėjus, daryti tam tikslui pri- 
verstinas rinkliavas, kitaip sa- 

kant, užkariaut mokesčius savo 

tautos nariams ir taip toliaus. 
Bet politinio gyvenimo šitoji 

"autonomija" neliečia. Projektas 
tas buvo sugalvotas tų dviejų 
autorių socialistu tam. kad kaip 
nors apsaugojus Austriją nuo iš- 
rimo. Nes, pripažįstant tautoms 

"autonomiją" tik tokiose ribose 

nebūtų jokio reikalo daryti kokių 
nors didesnių permainų pačiuose 
pamatuose valstybės sutvarkymo 
Pavergtųjų tautų atstovų ypač 
čekų tas projektas buvo tinkamai 
įvertintas. 

Dabar labai aiškiai išrodoma, k'ad 
to projekto pritaikymas gyveni- 
ni an butų naudingas tik viešpa- 
taujančioms tautoms ir tai tur- 

tingiausiems jų sluoksniams. Jei- 
gu kiekviena tauta, negaminanti 
\ -įlstybės pašalpos, rūpintų savo 

1 ul t u ros reikalus tik savo lėšo- 
mis. tai pasirodytu, kad nežymi 
pavyzdžiui, lenkų dvarininku ma- 

žuma Lietuvoj galėtų užlaikyti ii 
daugiau ir geresnių lenkiškų 
mokyklų negu lietuviai, nes pir- 
mieji, išnaudodami lietuvius dar- 
bininkus, žinoma, yra turtingesni 
už juos. 

Šituo ]). Špingerio "receptu" 
nei viena tauta nuo laisvės troš- 
kimo nebuvo išgydyta ir jo vais- 
tų daugiau 'rimtai ir siūlyti ne- 

galima. 
Bet jinu ir šituo įprojefktu buvo 

labai prisiartinta prie tautos 
Mausimo išrišimo: buvo pripa- 
žinta. kad darbininkas turi teisės, 
gali naudoties tautinės kulturos 
vaisiai ir dalyvauti jos kuriama-j 
me darbe, nes visa darbo žmonių 
kova turi vieną tik reikšmę: pa-J 
gerinti ekonominio gyvenimo 

.alyvas tiek, kad visi galėtų gy- 
čiui dvasios kulturos gyvenimu, 
dabartinė karė privertė pastatyti 
nažųjų tautu problemą Į klausima ] 
laug ai.škesnėj formoj. 

I žėjo laikas, kada galima gal- 
.oti apie Europos žemlapio per- 
\irpima iš naujo. Taigi svarbu 
eilioti, ar karpant nauja žemlapj 
reikės turėti omenyje mažųjų 
tautų reikalai, ar geriau jie pa- 
aukoti didžiųjų valstyb:ų labui. 
Šiame klausime ir viso pasaulio 
socialistams reikėjo galutina: 
mirsistatyti savo pozicijos. Bet 
vienodo atsakymo jie nedavė. 
Pasižymėjo trys labai aiškiai vie- 
na nuo kitos skirtinos nuomonės. 

Cimervaldo Kintalio socialistai 
su lozungu "taika be aneksijų ir 
kontribucijų, pamatais apsispren- 
dimo tautų", teisybę pasakius, 
klausimo nė iš vietos nepajudino, 
nes pati "apsisprendimo teisės" 
sąvoka yra be galo tampri ir ra- 

dikalėj koncepcijoj kintaliečių 
asaulėžiuros gali turėti labai ire- 

letvvią reikšmę. Realiems tautų 
reikalavin ns ji mažai teatsako. 
O mažųjų tautų troškimai šiuo 
nomentu ireiškiasi labai kon-kre- 
čiame reikalavime pripažinimo 
joms teisę sudaryti politiniai nepri- 
klausomas politines valstybes. 

Į tą jų reikalavimą davė aiš- 
ikius atsakymus du s.-d. atstovai: 
Renneris, kulturinės autonomijos 
autorius, ir vienas sensenijų vo- 

kiečiu socialdemokratijos vadų 
K. Kautskis. Renmeris-Š-pringeris 
lavė toki atsakymą, kokio ir ga- 
lima buvo iš jo laukti: "Ekono- 
miniai santikiai bei gaminamos 
visuomenės jėgos peraugo nė tik 
senas nedideles valstybes, bet ir 
tambias sudėtas iš daugelio tau- 

tų valstybes. Pasaulio ūkis reika- 
auja ir pasaulio valstybės". 

Užsikrėtęs ir persisunkęs vo- 

kišku imperializmu žvėriškfausioj 
jo formoj, jis svajoja apie prakti- 
ni įvykintmą internacionalizmo 
formoj viešpatavimo vienos ku- 
rios nacijos ant daugelio pavai- 
dini tj tautų. 

Kaip matome Renneris, pasi- 
remdamas neva Įstatais kapita- 
izmo plėtojimosi, visai ignoruoja 

mažųjų tautų teises. Imperalįz- 
mas viešpataujančių tautų bur- 
žuazijos pasidaro jo supratimu 
ne kenksmingu visuomenės gy- 
venimo apsireiškimu, siv ku'rtuo 
reikia kovoti, bet visai remtino 
ekonominio gyvenimo faktorium, 
kuris galų gale prives prie socia- 
lizmo. 

Jeigu socializmas ištikrųjų bu- 
tų pasiekiamas tik keliu išnaiki- 
nimo mažųjų tautų, tai ne vie- 
nam socialistui galėtų stoti di- 
lemma: tauta ar socializmas? Ar 

toji dilemma ištikrųjų stovi prieš 
socializmą, atsakė į tai Kautskis 
savo dar ;karės metu tparašytose 
brošurose apie Vidurinę F. u r opą 
ir Tautinę valstybę. Jis parodė, 
kad pozicija Rennerio ir kitų jam 
panašių "socialistų" galima išaiš- 
kinti 'tie socializmo teorija, bet 
tik veišpataujančių tautų apeti- 
tais, kuriuos taip gina kai kurie 
jų "demokratijos" atstovai kartu 
su ne \ isai dar susipratusiais so- 

cializmo analfabetais mažųjų 
tautų. 

Jis neužgina, kad kartais kolo- 
nialiuvė bei imperialistinė politika 
Cfali būti naudinga iir viešpatau- 
ančios tautos proletariatui, bet jis 
perspėja, kad "proleturijatas ne- 

pasidarys laisvas nuo to, ka i kai 
<urie jo sluogsniai. užimti tam 

tikroj profesijoj ar gyvenantieji 
tam tikrose srityse, naudosis taip 
pst vaisiais eksploatacijos ir pa- 
vergimo. Tas greičiau prives prie 
susilpnimo jo pozicijos". 

Bet mums svarini ne tas per- 
spėjimas, bet tie jo argumentai, 
kuriais jis išrodo, kad tautinė 
valstybė gali būti vienintėli/Ųi de- 
mokratiniu išrišimu mažųjų tau- 

tų klausimo. Tiems, kurie galvo- 
ja apie internacionalo įkūrimą 
ant mažųjų tautų pavergimo pa- 
n&tų, jis sako, akd irkio srytis ir 

valstybės srytis visai nesi<plėtoja 
paraleliš'kai, kad didžiųjų valsty- 
bių pramonės bei prekybos plėto- 
jimąsi visai nereikalauja jų rybų 
praplatinimo. 

Prekybas statistika nurodo, ka.l 
kiekviena iš didžiųjų valstybių 



stu išaugusia pramone no tiek 
naudojasi savo kolionijti rinko- 
mis, kiek kitu savarankišku val- 
stybių rinkomis. Jis nurodo, ka.l 
dargi Anglija, turtingiausia ko- 
lionijomis valstybė, -tik nežymią 
dali savo išdirbinių gali talpinti 
j kolionijas. Išvada aiški. Kolio- 
nialė politika, reikalaujanti var- 

dan tolimiasnio pramonės plėto- 
jimosi valstybės rybų ptaplatini- 
mof yra tik neva lengviausias Im- 
das užlkariauti rinkai, bet ne v;e- 
nintėlis; be to, demokratiniu 
žvilgsniu nieko nepateisinamas, 
nes surištas su 'nuolatiniu gink- 
lavimosi augimu, o kartu ir nuo- 

lat galimu karės pavojum. 
"Valstybės teritorija niekuo- 

met nesupuola su ūkio srytim. Ji 
ar didesnė ar mažesnė už -pasta- 
rrjjja"... "Žinoma, gali atsitikti, 
ikad viena kita mažųjų F.urapos 
valstybių negalės toliam/ ek/istuo- 
ti. liet nuo to neapdraustos ir! 
stambios valstybės »— ypač jeigu J 
jose gyvena daugelis tautų." 
Jis sako, kad "ne ekonominis plė-1 
tojimasi taikos laiku, bet karės' 
prityrimas kalba prieš mažąsias 
valstybės". Tiems socialistams, 
kurie iparemt savo šovinistiniams' 
apetitam1* nurodo i mažųjų tauti-< 
nių valstybių išnaikymo j 
būtinumą, jis išrodo, kad istor'ja 
neapreiškia nė mažiausios ten- 

dencijos prie suvienijimo jau 
ekzistuojaincių tautinių valstybių! 
su jsiplėtojusiu politiniu gyve-l 
nimai plačiųjų minių j internacio-i 
nales pasaulines imperijas. To-' 
kiu bildu ekonominė bei istorinė 
argumentacija imperializmo šali- 

ninkų neturi jo žvilgsniu jokio® 
vertes. 

' 

Viešpataujančių šalių socialis-1 
tai paprastai stengiasi sukompro- 
mituoti taut'nės valstybės obal- 
si tuo, kad jis yra buržuazinės 

demokratijos palikimu. Buržua- 
zinės demokratijos baidyklė Kau- 
tski baido daug mažiau negu kai 
k'riuos 'apšviestuosius" lietu- 

viško socializmo atstovus. Štai 

jo žodžiai: ".Męs, žinoma, ne bur- 
žauziniai demdkiratai, bet męs 
nesiskiriam nuo jų atsiw:. m uĮ 
prie demokratijos, nelaikydami! 
jos neturinčia reiškmės ar nenau- 

dinga. Proletarijatas, kaipo že- 

miausioji klesa valdybėj, netari 
kito. kelio uzkariaiuti savo tei- 

sėms, o tas kelias veda per de- 

mokratiją". Tai reikėtų gerai at- 

simiiroti ir kai kuriems musų so- 

cialistams. 
Demokratizmas reikalauja visų 

lygybės prieš valstybės valdžią. 
Toji lygybė skaudžiai paniekina- 

Ima tcyse valstybėse, kuriose gy- 
Jvena kelios tautos,kitomis aplin- 
i kvbėmis galinčios gyventi visai 
savarankiškai. " Tas, 'kiuris moka 

(valstybės kalbą, turi dideli priva- 
lumą sulyginus su t'iio kuris jo 
nemoka. Nekoks padėjimas kal- 
tinamojo, jeigu teisėjas ir gynė- 

Ijai nesupranta jo kalbos.Neleng- 
va atseina ir moksleiviui, jeigu 
jis mokama tokia kalba, kurią 
jis labai sur.Atai tesupranta. Tai>p 
pat nepavydėtinas padėjimas ir 

valdininko, nemokančio oficialės 
tam tikros kalbos. Parlamento 
oratorius lygiai negali pilnai pa- 
siekti savo tikslo, kalbėdamas tą- 
ja kalba, kuri jam mažai pažįs- 
tama, ar ta, kuri suprantama tik 
ma/ai daliai klausančiųjų. Prie 
Iii nepatogumu lengvai gali prisi- 
taikinti atskiri svetimų valstybių 
pavaldiniai. B.<?t tokie apsireiški- 
mai negali nepiktinti narių dides- 
niu tautu, kurie kenčia vien už 

1 

prigulėjimą savo tauton... Visų 
tų keblumų 'nėra tautinėj valsty- 
bėj, kurioj visa liaudis kalba vie- 
na kalba. 

Kadangi faktitigai toki:i valsty- 
bių nėra, kur visa liaudis valsty- 
bėj kalbėtu viena kalba, tai Kaut- 
skis ir paaiškina, 'kaip jis supran- 
ta tautinės „valstybės sąvoką. 
Tantiiriė valstybė galima vadinti 
tokia valstybė, kur viena tauta 

taip žymiai viršija kitas, kad pas- 
tarosioms neateina ir galvon už- 

ginčyti šitą viršijimą, Ikur viena 
valstybinė kalba, tai yra valdžios 
kariškųjų jstatymų ir teismo kal- 
ba pati savaime nustatoma, ir at- 

jaučiama svetimtaučiais blogiau- 
siam atvejyje, kaipo nepatogu- 
mas, c ne kaipo neteisingumas). Ki- 
toj dar vietoj jis sako "demokra- 
tijos įvykinimas reikalingas, kad 
liaudies kalba pasidarytų valsty- 
binė kalba" ir nurodo, -kad "pas- 
tangos įkurti tautines valstybes | 
atsiranda kartu su pastangomis 
įvykinti dabarties valstybinę de- 
mokratiją ir jos labai ankštai tarp 
savęs rišasi". 

Deil tautinio tyrinėjimo beša- 

liškumo vargu gali kas nors abe- 
joti; jokių čia priežasčių jis Įtarti 
nėra. Jeigu tos mintys butų skel-j 
biamojv pavergtosios tautos ats-' 
tovų, tai ji by 'kuris mttsų laikų 
"internacionalistas" galėtų Įtarti 
"šovinizmu". Turime labai 
džiaugtis, kad socialistinė min- 
tis gavo Kautskio asmeny j pai- 
niame ir opiame tautos klausime 
tokį sąžiningą ir autoritingą ty- 
rinėtoją. 

P. 

("Santara") 

Antsidekime Mikectj Lietuvos Gelbejimii'. 
Lietuvos Sunųs ir Dukferįs! 
Po ilgų priespattdos amžių ir 

mums, i".kimo bei aplinkybių ver- 

gams, sužibėjo šviesos kibirkštė- 

lė. Milžiniškoje viso pasaulio ko- 

voje už ateitj žmonija iškėlė prisr 
pailstoms tautoms liinosybės vė- 

liavą. Tas reiškia, kad ir mes, lie- 

tuviai, turime prižadą netolimoje 
ateityje liuosai savo gyvenimą 
tvarkyti. 

Liuosybe — tai didelis žodis. 
Bet nors ji mums ir bus pripažin- 
ta, mf patįs turėsime ją savo 

spėkomis išplėtoti. Kaip žmogus, 
tarp ir tauta, turi tik tiek liuosy- 
bčs, kie darbo ir triūso jai pa- 

aukauja. Franouzų revoliucija 
šimtmetis atgal išliuosavo vienu- 

tę— žmogų. O ar mažai dar ir 
dabar turime vargų? §i .pasauli- 
»nė karė išliuosuoja rinktinę vie- 

nutę, — tai yra tautą! Bet tik 

tos paliuosuotos tautos bus lit- 
rai liuobos, kurios savo'tri.nsu, sa- 

vo rupesčiu ant iškovotos 'iuosy- 
bės pamatų mokės pastatyti atei- 
ties iškilmingą butą. — Bus 
mums pripažinta liu.^sybė. Bro- 

liai, — bet sunaudoti, išplėsti ją 
turėsime me. patįs. 

'Liktmas sleipia mums nežino- 

mą ateitį. Galimas daiktas, kad 

neiv'lgio mums bus lemta pra- 
dėti neprigirlmįngą valstybinį gy- 
venimą. Yra ir-gi galimybė auto- 

nominio gyvenimo kitų, didesnių 
tautų prieglobstyje. Kaip ten ne- 

fbutų, liuosybės siūlą išpuls 
mums ipitiems toliaus tęsti. Ar 
sugebėsime? 

Laisvos tautos gyvenimo sąlyga 
yra tai Tautos Iždas. Kaipo vals 

tija, turėsime įsteigti valstybės 
iždą. Jei likimas lemtą mums ti'k- 
tai autonomiją, tai tuo didesnis 
(bus Tautos Iždo reikalas,—mes 
tuo labiau reiks ginti savo šalies 
reikalai nuo svetimųjų spaudimo. 
Iždu rupinties reikia jau dabar. 
Reikia jau šiandien kloti pamatai 
ateities gyvenimui. Kas iš mūsų 
šiandien gali tai daryti? Lietuviai 
Lietuvoje, dejuodami >po vokiečio 
letena, vos laikosi gyvybėje. 
Tremtiniai Rusijoje skursta ir 

■badu miršta. Męs, amerikiečiai, 
vienintelė mūsų giminės dalis 

gyvename laimingai. Mums ir 
privalo .pradėti tą darbą, 'kuris 
TURI buri pradėtas neatidėlio- 
jant. Broliai, mūsų yra čia pusė 
miliono. Jei tik dešimtas mr.sų 
nuošimtis antsidės nuolatine mo- 

kestimi, tautos mezliava, — tai 
umai susidarys miliotvai doliarių 
•Lietuvos Ižciiii. 

įsigilinus j momento svarbą, 
Amerilkop Lietuviu Centra'Iinis 
Komitetas permato, kad visų tų 

.tautos (reikalų, šaukte-šaukiančių 
greito aprūpinimo, labdalrybe, ar- 

ba aukomis negalima jau bus pa- 
dengti. Reikalinga yra, kad lie- 
tuviai, — sekdami pavyzdį kitų 
tautų ,turinčių maž-daug miusų 
gyvenimo sąlygas (lenkai, žydai, 
cechai ir 1<t.), aivtsiidėtų nuolatine 
mokestini ir savdarytų takiu bū- 
du Tautos Iždui pastov'us įplau- 
kų šaltinius. 

A. L. C K-tas tam tikslui iš- 
dirbo taisykles, sulyg kurių kiek- 
vieno lietuvio piiliečio sąžiiit-s prie- 
dermė yra mokėti į Lietuvos Iž- 
dą tam tikrą nustatytą mokestį 

l'ž Laisvės Liondsų pinigus, kurie byra Dėdės Šamo bačkon, kaip lietaus lašai iš visu Ame- 
rikos padangių, pasidarys "audra" nuo kurios kaizeriui bus karšta pirtis. Pridėkit ir jus savo 
"lašą." pirkdami Laisvės l>ondsu rečioj Paskoloj. 

Mokesties didumas pagal už- 

darbi, sumokėtu pinigų suvarto- 

jimas ir kitokios to darbo smulk- 
mėmis yra paduotas Tautos Mez- 
liavos Sutvarkymo Taisyklėse, 
kurios seka žemiau. 

Sutrinktu j tt sumų galutinis su- 

naudojimas ir kontrole bus pa- 
vesta Lietuvos (lietuviu^ valdžiai, 
tokiai, kokia ji bus. 

Išmokant piningus pirmučiau- 
siai badaujančiųjų šelpimui, at- 
skaitos bus skelbiamos musų 

spaudoje ir priduotos nutvsų vals- 

tybes valdžiai. Jai taip pat įbus 

priduota visos sumos, kokios su- 

sidės mezliavos keliu ir atliks 
nuo badaujančių šelpimo; mušu 

valdžia likusias sumas sunaudos 

projekte paminėtiems tikslams. 
Lietuvos Vyrai ir Moters! Da- 

bar mums laikas dirbti. Žiūrė- 
kime, ka 1 atliktume savo parei- 
gas, kad musų tėvynė nrekaltintų 
musų apsileidime ir musų sąžinė 
neišmėtinėtų mums užmiršime 

savojo krašto ir savo badaujan- 
čiųjų brolių! 

Ameirikos Lietuvių Centralinis 
Komitetas, kviesdamas Amerikos 

Lietuvių visuomenę prie a/ntsidė-Į 
jimo tautos mezliava, ragina 
kiekvieną musų kolioniją greitai 
sušaukti pas save susirinkimą, 

j sudaryti vietinį komitetą ir ne- 

atidėliojant susirašyti su Ccntra- 

jliu Komitetu' dėlei išgavimo visų 
tam tikslui reikalingų blankų bei 
informacijų. 

l'rie darbo, 'Broliai Lietuviai. 
Amerikos Lietuvių 
Centralinis Komitetas, 

320 Fiftli A ve., 

Ne\v York, X. Y. 

Lietuvos Iždo Sutvarkymas. 
i. — 'Mokestj tautos reikalams 

privalo mokėti iš savo liuoso no- 

ro kiekvienas lietuvis, vyras ar 

moteris,—ineatsi žvelgiant j sro- 

ves, partijas ir įsitikinimus. Iš 

tokių mokesčių susideda Lietu- 

vos Iždas, ir iš jo semiama (lėšos 

aprūpinimui tokių tautos reikalų, 
kurie lygiai paliečia visų lietuvių, 
nežiūrint Įsitikinimų skirtingu- 
mo. 

2. — Lietuvos Iždas rmpinsis 
sekančiais reikalais: 

1) X ulk cm tėjusiųjų del karės 

lietuvių šelpimas. 
2) Tremtinių lietuvių grąžini- 

mas Į Lietuvą, 
1 

3)iLietuvnt Valstybės, karei už- 

sibaigus, grynai kulturimių Įstai- 
gų rėmimas. 

3. — Lietuvos Iždui mokestis. 
Mokestis yra mokama sulyg 

lietuvio įpiliečio uždarbio. 
(Didumas mokesčio laipsnio 

gal buti sulyg bendro susitarimo 
permainyta). 

Uždirbantis Kerniaus $15.00 j sa- 
vaitę moka 50c. mėnesiui; 

Uždirbantis larpe $15.00 ir $20.00 
—$1.00 mėn.; 

Uždirb. tarpe $20.00 ir $30.00 — 

$2.00. 
Uždirb. tarpe $30.00 ir$4^00 — 

$3.00; 
Uždirb. tarpe $40.00 ir $50.00 — 

$5.00; 
Uždirbantis viršaus $50.00 j są. vaitf moka $10.00 mėnesiui. 

i J 

Kiekvienas lietuvis siulyg savo 

sąžinės .pasirenka vieną iš vir- 
šaus niu rodyt 1 mokesties laip- 
sniu, pasirašo ant tam tikro pasi- 
žadėjimo lakšto ir po tam mokai 
>riklausaneią nuo jo mokesti. 

4. — Lietuvos Iždo Vietiniai 
Komitetai. 

Kiekviena'kollionija snvdaro vie- 
ns Lietuvos Iždo komitetą, kurio 
pareiga yra suorganizuoti visą 
netos -piningų rinkimą, išplėtoji- 
ną mokesčių apsimokėjimo ir 

špildymą kiekvieno Centro už- 
lėto dafbo. 

5. — Vietinis Komitetas neša 
;isą atsakobybę už priimtus pi- 
įigus ir duoda atskaitą iš savo 

darbų Centrui. 
6. — -Vietiniai Komitetai susi- 

leda iš 5 narių: pirmininko, vice- 
pirmininko, dviejų sekretorių ir 
iždininko. Apart to, vietinis ko- 
mitetas turi Revizijos Komisiją, 
kuri kas mėnuo kontroliuoja jo 
veikimą, pat'krina surinktus pi- 
ningus siulyg išduotų markių ir 
pasirašo ant apyskaitų, siavnčii- 
tnų 'Centrui. — Vietinio komite- 
to iždininkas turi buti p okaiuci- 
ja, kurią išrulpina -Centras. 

7. — Kaipo Vietinio, taip ir 
Centro Komiteto iždininkai 'ne- 

privalo laikyti -pas save daugiau 
per $50.00 ir ne ilgiau, kaip vieną 
savaitę. 

8. — Vietinio Komiteto nariai 
renkami yra lygiai, slaptu propor- 
cionaliu -balsavimu visų tų, kure 
moka Lietuvos Iždui Vietos K-to 
apskrityje. 

9. —Vietos Komitetas privalo 
suorganizuoti tam tikslui su- 

šauktame majss-mitinge. Jame 
privalo buti .paaiškinti žmonėms 
Lietuvos Iždo tikslai bei svarba, 
kaip 'lygiai nustatytos* taisyklės 
vietinio komiteto susitvarkymui 
ir darbui. Apart to, žmonės turi 
Imti 'paraginti prie rašymosi ant 

pasižadėjimų laiškų. Pasižadėjimo 
lakštas turi mvrodyti, •kiek pasi- 
žadėjusia apsvilina mokėti Lietu- 
vos Iždui pamėnesiui ir kiek už- 
simoka vienu kartu. Tokie pasi- 
žadėjimų lakštai turi būti "pasiųs- 
ti j Centrą, gi imuorašas pasilieka 
vietiniame komitete. Visi pasiža- 
dėjusieji pastoja Vietinio Komi* 
teto nariais ir išrenka iš savo 

tarpo valdybą. 
lo. — Susitvarkius, Vietinis 

Komitetas padalina savo (koloniją 
j nedidelius apskričius, paskiria 
sau rinkėj us, po vieną kiekvie- 
nam apskričiui. Rinkėjas kas mė- 

nuo privalo aplankyti visus savo 

apskričio lietuvius ir surinktus 

(Tąsa ant 7fo puslapio) 

IŠ RAGINE, WIS. 

'Kovo 24 d. Atsibuvo susirin- 
kiinjas sušauktas per atstovus, 
kurie dalyvavo "Visuotiname 
Seime". Susirinkimą atidaryta 
giedant Lietuvos ir Amerikos 

liy minus. Toliaus sekė rapomtai 
dalyvavusiu seime atstovu. Api- 
pasakojo apie kelionės nuovar- 
gius ir ikokins Įspūdžius įgyjo 
seime. \ isi atstovai buvo pa- 
siusti nuo bažnytini i ų draugysčių, 
tai jų ir buvo daugiausiai kal- 
bama apei maldą, kuri buvo kal- 
bėta laiikt* -seimio, ir kaip kurie 
iš j u daug dalykų iškraipė klau- 
sytojams. dėl agitavimjo savo 
įkleriikališkos partijos. Raportas 
priimtas pakėlimu inankų. Susi- 
rinkimą užbaigė su "Lietuva, Tė- 
vynė Mūsų" ir \merikos hvm- 
nu. Kovo 24 buvo "kun." Moc- 
kaus misija 40 vai. juokų ir plio- 
vonių; tęsėsi du va'karu. Moc-1 
kus 24 kovo kalbėjo apie S. L. 
A., nes ta draugija buvo savo 
vardu kvieJtusi. Antrą vakarą 
kalbėjo L. D. L. D. Jo kalbos 
nemiinėailt, nes visi žino, ikiuirie 
tik syki yra buvę. Jis vis tą pa- 
;i kalba; Ikritillcuoja Bibliją iir pa- 
rodo, kai]) dzūkelio duše zvim- 
telei j dangų. Tą daro ro- 

dydamas įpirštu augštyn. Bet 
svarbu yra priminti, kad S. L. 
A. 100 ikp., tclkį garbingą vardą 
nešiojamti, duodasi pažeminti 
pati save, kviesdama be jokios 
•vertės kalbėtojus, iš įkulrių nau- 

dos gali but 'lygiai, kaip šnipšt. 
Dar kad parsi kvietus naudotųsi 
platinimui savo raštų ir priraši- 
aiėdami narius, tai butų pusė 
bėdos, bet visai kitaiip buvo. 
Vietoje pardavinėti SLA. išleis- 
tus raštus, buva platinama viso- 
T:i paties Mockaus šlamštai. Mat 
jam biznis už tą literatūrą geras, 
o su apšvieta "kas jam galvoj. 
Negana to , dar neturėdama 
čarterio L. D. L. D. 6š kii. len- 
da <prie tautiškų draugysčių, kad 
prisidengus jų vardu. Taip ši sykį 
buvo. Atėjo kuopos organizato- 
rius ir atsiinešė literatūros pada- 
linti. Bet kutr tau, tuiojaus už- 
drausta kad nevalia vis;ii maišy- 
ti jokių SLA. reikalų ir gavo 
daleidinią. dalinti, kaip žmonės 

pradėjo skirstytis Į namus. Tai tau 

mylistos Modkinių fanatikų. Lai- 
ka's butų susiprasti tiems na- 

riams, kurie 'priklauso prie SLA. 
100 kuopos, ikad prašalinus iš 
savo tarpo tekinis, kuriems ;nuipi 
'kitų reikalai, ir kad musų darbais 
.nesinaudotų ikiti. Alos kitu ma- 

lonės neinam "prašyti ir dengtis 
jkeno nors vardu. Męs turime 
garbingas organizacijas. Jomis 
lyra SLA., TMD. itr ALT. San- 
dara, kiekvieno gero tėvynainio 
yra šventa ipareiga būti visų 
organizacijų nariu, ir saugoti, 

jka<l atšalinus \isus 'nelemtus kė- 
sinimus. Apgalvokime ir žino- 
kime, kas musų yra draugas, o 

kas priešas, bukime atsargus nuo 

visų išnaudotojų visados. 
Lietuvis. 

IŠ OGLESLY, ILL. 

Delegato prakalbos. Sugrįžus 
vietos draugijų delegatui iš Lie- 

tuvių Seimio Ne\v Yorke, tapo 
sušauktas susirinkimas išklausy- 
mui raporto iš seimo. 

P-as Jonas Kazlauskas, 'kuris 
atstovavo vietines draugijas, iš- 
davė raportą, kuris tapo vienbal- 
siai primtas. Susiritikitvsicji bu- 
Ivo labai užganėdinti ir visi plo- 
jjo rantkomis, paaiškėjus, kad nors 

.kartą gero velijanti lietuviai su- 
ėjo j vienybę veikimui Lietuvos 
labui — jos Neptrigulmybčs rei- ' kaluose. I 

Užbaigus Šeinio svarstymą 
čia ipat ant vietos išrinkta ko- 
mitetas iš 6 ypatų, darbavimuisi 
rinkime aukų Lietuvos reika- 
lams. 

Prezidentu išrinktas Fr. Nor- 
kus; Sekretorium — Antanas 
Znobas; Kasieriium — Vin. But- 
kus. 'Komitetan inėjo: Balt. 
Marcižausikas, Ant. Šimkus ir 
K. Jankauskas. 

Užtbaigus rinkimą vyriausybės 
tapo ant vietos surinkta $8.25, ir 
likosi imu t ar ta rinkti aukas vi- 
sokiais 'budais. 

Tai yra "pagirtinas darbas. 
Smagu yra mums oglesbvie- 
čiams i'r nuo šio laiko darbuosi- 
mės savo tėvynės reikalams ir, 
nors miestelis nedidelis, bet sa- 
vo Hvžduotį atliksime. 

Darbai eina neblogiausiai. Yra 
du cimmtiniai fabrikai ir trįs 
anglių (kasyklos.. 

Cia randasi tris bažnytinės 
draugijos, vienas Miubas ir vie- 
įfa kuopa (kokios organizacijos? 
Red.). Z—as. 

IŠ VVESTFIELD, MASS. 

Delegato ptakalbos Kovo 24 d. 
buvo, surengtos piakalbos vietos 
kunigui, parvažiavusiam iš Yiso- 
tino Seimo. Jisai atstovavo para- 
piją, bet nedaug galima sužino- 
ti. Jis tik save giria, kad kata- 
likai susipratę, neduodą laisva- 
naniams giliuot. 

Bet visgi turi pasidžiaugti, 
kad kaip jis sako laisvamaniai 
yra gerai susiorganizavę, kad ir 
uri vienybę. Kataliku buvę 900, 

o laisvamaniu vos 300, bet taiu1- 
tiečlai žymesnę rolv lošė. Jis aiš- 
kino, kad katalikai omtų pavyzdi 
kad toks butų susiklausimas 
kaip pas tautiečius. Jis pa- 
siskelbė vasario d., kad va- 

tžiuos Į Visuotiną Seimą, tai lie- 

ku ri e rns žmonėms tas nepatiko 
nes nešaukė mitingo. Vienas vy- 
ras parašė Į Seimo Rengimo ko- 

misiją. tai turbiut jj tenai kas 
nors "bakleriavo", kad štai vasario 
\2Ą d., šaukia susirinkimą, (kad 
išbarti tą žmogų, jeigu ištiktųjų 
tas protestavo. Prdygimo, kad 
laisvamaniai, neturėdami ką pa- 
daryti katalikam tai grasino Dr. 
J. Šliupo paveikslą pastatyti ar- 

ba marsalietę užgrajyti (?). Tai 
tas žmogus stovi prieš jį kaip 

ii;- visi tautininkai su marsaliete. 

Ten buvęs. 

IŠ FORT STANTON, NEW 
MEXICO. 

Čia yra tik vienas lietuvis. 
Darbų jokių nėra. Žmonės, gy- 
venantieji šiose apielinkėse už- 
siirnja gyvuliu auginimu. Dau- 
giausiai čia gyvena mexikonai. 

Kalnai yra labai augšti. A'int 
nekuriu sniegas randasi ir 

vasarą, Vienas kalnas yra apie 
14,000 pėdų augštumo. 

Kitas gyventojų uvžsiemimas 
yra tai šaudymas žvėrių, kurių 
čia yra visokių, kaip tai: meškų, 
briedžių, lapių, ūdrų, zuikių ir 

daugybė iki telkiu. 
Triobas patį* gyventojai pasi- 

stato tkalnų urvuose. Jie sukrauja 
akmenis, ap'lipdiina moliu ir gy- 
vena po tuo pačiu stogu -sykiu 
su gyvuliais. 

Išsižiuri labai biednai. 
Oras čia yra labai geras, nei 

šilta, nei šalta. 

IŠ BALTIMORE, MD- 

Lietuviių Svetainės Bmdavoji- 
mo Bendrom rengia iškilmingą 
vakarą balandžio 8 d. 1918 tv> 

Bary svetainėj, 743-47 W. Bal- 
timlore st. 

Įeinantieji ©u draiugyste bus 

leidžiami dykai. Visi einantieji 
grivpose privalės subrinkti Lie- 

tuvių Name, 851 Holljns St. 
Vakaras yra rengiamas sve- 

tainės naudai. Vaikanti pavykus 
galima tikėtis svetainės pastaty- 
mo reikalų (pastotnuėjimo. 

A. Y—as. 

Žinios Žineles. 
La porte, Ind, 

| =Tai yra jpuik,i;s nvicstijiiis. 
.Ypatingai vasaros laiku yra sma- 

gu jo gyventojams. Netoli mie- 
stelio yra ežeras, kur jaunimas 
važinėjasi laiveliuose. Darbai 
yra daugiausiai prie ūkiškų iran- 
ikių dirbimo. Yra ir audekliniu. 
Mažiausia mokestis yra 25c. Į 
valandą. 

Išviso čia gyvena 15 lietuviš- 
kų šeimynų. Yra 4 lietuvai- 
tės, 2 čia gimusios ir 2 iš Lie- 
tuvos atvykusios. 

So. Boston, Mass. 
=Kovo 16 <1. Dudley Opera 

House, buvo perstatyta "Šven- 
toji JCaktis", parašyta Miko 
Petrausko. Statė "Gabija*'. < )r- 
kestru, solistais ir choru vadova- 
vo pats Petrauskas. Lošimas, 
sakoma, pavyko gan gerai. 

Žmonių buvo labai daug — 

650 įleista Svetainėn (50 1 c i -1 a 

stovėti). Apie 300 žmonių gri- 
žo iiamo, negavę progos i n e i 
ti. Pelinio likę $ 170.00. 

Springfield, 111. 

=Kovo 17 d. š. m. pasimirė 
Marcelė Brudzienė, 36 m. am- 
žiaus. Velionė paėjo iš Žar- 
nelių įkainio, įGri&kabmdiio pa- 
rap., Su valku gu'b. .Amerikoj ji 
šgyveno 13 metų. Paliko vyrą 

Ji" 3 vaikelius našlaičius. Palai- 
dota kovo 19 d. airių kapuo- 
e. 

Beloit, Wis. 
=Darbai eina gana gerai. Pa- 

prastiems darbininkams moka- 
ma 27y2 iki 30c. j valaimlą. 

Pastaruoju laiku prasiplatino 
rauplės. 

Yra dvi draugijos: Šv. Anta- 
no ir Lietuvių Apšvietos Kliu- 
bas. 

Newark, N. J. 
= Lietuvių Jaunuomenės Po- 

itiškas ir Katalikiškas Kliubas 
•kovo 10 d. apvaikščiojo savo 10 

matų sukaktu v(es. Kalbėtoj/is 
buvo J. Liutkauskas ir J. Salris. 

Akron, Ohio. 
—Kovo 10 d. buvo Šv. Petro 

parap. prakalbos. Pirmu kalbė- 
toju buvo J. J. Bagdonas, kuris 
įkalbėjo apie lietuvių (didvyrių 
praeitj ir dabartinį laiką. M. 
ToHuba ipadeklemavo eiles "Karė 
ir Lietuvos Vargai." 

Airrtras kalbėjo Stan. Rodze- 
vičius apie bendroves. Trečias 
kalbėjo Vincas Pluišis. Ketvirtu 
Icalbėtojum įbuvo kun. Cibuls- 
kis iš Dayton, Ohio. Jisai kal- 
bėjo apie lietuvių istoriją ir ka- 

talikystę. 

Schenectady, N. J. 
«=Kovo ii d. š. m. pasipjovė 

vietinis gyventojas Alfonsas 
Dargis. Priežastim nelaimės, 
kaip sakoma, buvo kiek sumi- 
šęs !p<-0tas. Velionis prieš nusi- 
žudymą sirgo apie keturias sa- 
vaites. 

Jiisai, sakoma, supykęs daug 
kartu vis žadėjo papjauti moterį 
aiba save. Moteris todėl visuo- 
met paslėpdavo ipeiliuis. Radęs 
skustuvą, jisai irengėsi prie nusi- 
žudymo. Tą dieną moteris su- 

prato, kad su jiuotn 'blogai. Ne- 
paprastai jis tą dieną ruko ci- 
garetus. Jam prašant, moteris 
išėjo krautuvėn; tuom tarpu ji- 
sai užsirakino duris, kad niekas 
reiiinei'tų, ir (pasipjovė skustuvu. 

Tiuom sykiu atėjo svetima mo- 

teris, bet ncga'lėdain". ineiti, pa- 
matė pefr langą, jog kambaryje 
yra pasipjovęs žnuogus. Įsilau- 
žus per duris, rado ji pasirėmusi 
prie stalo, kraujais apsipylusi, 
kriokianti. Išsigandusi, nulok": 
ant viršaus šaukdama, — išgąs- 
dindama sergainčią moterį — Zo- 
fiią Rupšienę, kuri šokančią die- 

ną mirė, palikdama dviejų metų 
kudikj. 

Pa'silpjovusis A. O. gyveno dar 
2 valandas. Paliko penkis vai- 
kius, torių vyri ausis 10 mietų am- 

žiaus. 

=>Kovo 17 d. nelaimė patiko 
18 metų vaikiną Rupšį, kuris 
dirbo prie geležinkelio — jisni 
ranką išsisuko ir galvą sumušė, 
c dabar pavojingai serga. 
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Vist laiftkai, korespondencijos ir 
•ankraičiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo butl pažymėti auto- 
riaus parašu lr adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
mvo tikr$ pravardę Redakcijos zl- 
fclal. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus Jai rankraščiu.' taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus jam grų- 
Ainaml tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašyt! plunksna, pa- 
I i aferai t plačius tarpus tarp eilučių, 
tr tik ant vienos pusRj lakšto. 

TREČIOJI LAISVĖS 
PASKOLA. 

Prasideda Trečioji Laisvės Pa- 

?kola, kurią ši's šalies valdžia už- 

traukia pasekmingam karės vedi- 
mui su Vokieti/a. 

Amerika iki .šiolei negali dar 
daug prigelbėti su savo armija 
nuvertimui vokiško militariznio ir 
.autokratijos, kurie rengtasi su- 

traškinti žmonių laisves ir praryti 
visą pasaulį. Talkininkai ant 

Prancūzijos lauku savo krūtinėmis 
ir krauju gelbsti pasaulio civili- 

2~ciią. Amerika todėl turi pri- 
?(Ibėti jiems daugiaus tuom. kuom 
ii gali tuojaus gelbėti — pini- 
gais. At?ai kodėl šios šalies val- 
džia traukta jau trečią iš eilės 
"-^kolij karės reikalams. 

»m paskolų eina geram 
prirengimiu Amerikos armijos: 
geram 'Kareivių užlaikymui, gerų 
ginklų, drabužių, maisto, laivų 
pagaminimui, idart Amerikos ka- 
reiviai — taigi ir daugelis lie- 
tuvių — neturėtų su plikomis 
rankomis ir plikomis krūtinėmis 
eiti prieš vokiečių k*anuoles, kaip 
kad ėjo Rusijos pulkai, kur ir 
tūkstančiai lietuvių žuvo bereika- 
lingai vien tik todėl, -ka'cl Rusi- 
jos armija nebuvo kaip : eik ap- 
rūpinta 'kanuolėmis, ginklais, 
draibužiais, mai9tu, gyduolėmis. 
Kita dalis šių pinigų eina pri- 
gelbėjimui mūsų talkininkų, ku- 
rie kovoja prieš tą patį kaize- 

rizmą. 
Visų Amerikos piliečiu ir gy- 

ventojų pricūermė yra prisidėti 
prie šios 'kovos už viso pasau- 
lio laisvę. Ne visi gali kovoti 
kardu ir šautuvu, he-t visi ga- 
li .lygiai smarkiai "duoti ausin" 
k?:zerizmu?i — doliariu. Juo 
daugiau jus pirksi te Laisvės 
Bondsų, juo didesnį smugj duo- 
site voKiškam mtlitarizmui; jaio 
labjaus prisidėsite prie greites- 
nio šios karos užbaigimo — pa- 
sekmingo užbaigimo; juo dau- 
giaus jų doliarių išduosite ant 
Laisve 3 bondsų, juo dau»giaus 
kareivių gyvasčių išgelbėsite. 
Todėl pirkite šiuos laisvės Bond- 
sus! 

Dar pora žodžių. Laike pir- 
mų dviejų paskolų lic uviai iš 
pirko didelį skaitlių Laisvės 
bondsų. Jie atliko gerą darbą 
ir sau, ir šiai šaliai: sau — 

nes savo pinigus i n v e s t i m. o 

geron, saugion vieton; šiai ša- 
liai — nes prigelbėjo Dėdei Sa- 
tnui pasekmingai vesti kairę prieš 
pasaulio -plėšikus. 

Bet šioje Trečioje Laisvės Pa- 
skoloje jųs visi galite padaryti 
dar naudą ir — savo tčvymei, 
Lietuvai. Pirmesnėse paskolose 
lietuviai .pirko Laisvės Bondsus 
ikur pakliuvo' ir nežinia, kiek 
Amerikos Li ^tuviai tų bondsų 
išpirko. Vadinasi, lietuviai k 
krefdito už tai negavo tiek, kiek 
jiems verta. 

Laike šios Trečios paskolos 
Chicagoje Upo įsteigtas, ir val- 
džios užtvirtintas, LIETUVIŲ 
SKYRIUS, kuris ipajrdJaviinės 
šiuos bomlsus ir .registruos, kiek 
lięturviai jų išpirko. Tas pagel- 
bės lietlu'viams labai prie išrei'ka- 
lavimo Lietuvai laisvės. 

Todėl visi lietuviai, vieton 
pirkti laisvės bon Įsus kur ki- 
tur, lai perka juos per LIETU- 
VIŲ SKYRIŲ, kurio adresas 
yra sekantis: Lrthuaniani Branch, 
Liberty Loan Campaign Com- 
mittee, Umiversal St .te Bank, 
3352 So. Halsted st., Chicago, 
111. 

Čia 'gtfllma gauti visus paaiški- 
mus asnvemšikai ar peir laiškus, 
čia gali/te nusipirkti sau Lais- 
vės bomlsus (galima per laiš- 

kus ir net ant (lengvų išmokė- 
jimų). 

Visi lietuviai eikite vienon 
krūvon. Pirkite Laisvės bomcl- 
sus: Padarysite tuomi naudą 
a.vr, šiai šaliai ir savo tėvynei 

, Lietuvai. » 

MUSŲ DIDVYRIAI. 
Nereikia buti pasaulyje pagar- 

sėjusiu vyru, idant buti didvyriu. 
Juomi gali buti, ir tankiausiai 
buva, žmonės apie kuriuos pla- 
tesnė visuomenę nieko nežino, ar- 
ba labai mažai žino. Tikru did- 

vyriu yra tas, kai ris pašvenčia 
prakilniam tikslui daugiau, negi! 
nuo jo turi teisę tikėtis visuome- 
nė,— pavyzdžiui, Tėvynės labui. 

Šiose didelės kovos dienose,— 
dienose, kuomet ir visi Lietuvos 
tikri sunai ir -dukters kovoja už 
Liet^vo- laisvę, męs turime nema- 

žai didvyrių — gal ne patentuo- 
tu, negarsių, bet vis vien tikrų 
didvyrių. 

Stai, -pavyzdžiui, męs skaitome 
Lietuvos Neprigultnybės Fondo 
atskaitose toki pranešimą: 

i 

"Kareivis Pr. Tiškunas, Camp 
Devens, mėnesinė mokestis $2.00. 

"Kareivis Juoz. Rutronis, Camp t 

Devens, mėnesinė mokestis $1.00". 
Šiedu kareiviu rengiasi pagul- 

dyti savo galvas kovoje už pa- 
saulio, — ir 112 Lietuvos — lais- 
vę. Tai yra augščiausia auka, 
kokią ibile kas gali sudėti ant 

laisvės aukuro. Visuomenė ne- 

gali laukti, ar reikalauti didesnio 
pasišventimo. O vienok jiedu, 
apart to, iš savo kariškos algos 
dar kas mėnuo atitraukia jx> do- 
lerio-kito ir aukauja juos išgavi- 
mui laisvės Lietuvai. 

Ar ne tikrai didvyrišką širdj 
savo krutinėję jie nešioja? Ar 
nedaro jie gėdos visiems tiems, 
kurie šiltuose namuose sėdi, ge- 
rai uždarbiauja, gerai valgo ir 
dar geriaus geria ir — Tėvynei 
nei cento neaugau ja? 

Taip! Gal apie minėtus karei- 
vius nedaug kas žino; gal jie ne- 

garsus, gal apie juos nedaug kas 
rašo ir žino. Bet — bet jie yra 
didvyriai, tiki? didvyriai. Ir to- 

kių mums reik tūkstančiais. 

Maldos Klausimas Seime. 
Tautininku siriovė laike perei- 

to seimo pasirodė tvarkinga ir 
gerai sup-rainitanti partijinę 'dis- 

cipliną. Išsiri.nkivs sau ''vairą", 
arba vadovus, kurie 'kalbėjo jos 
vardu seimo salėje, taiu-tininkų 
sriovė nepadarė nei vieno skan- 
dalo, nei vicino protesto prieš «a- 

| vo lyderius, kurie išreikšdavo 

įsriovės niioiflonę suilyg anksčiau 

gautų instrukcijų. 
To paties negalima pasakyti 

apie kitą sriovę — "krikščio- 
nių-demokratų" sriovę. Buvo ne 

v enas atsitikimas, kuomet šita 

"katalikų" sriovė kėlė atvirą 
"buimtą" prieš rezoliucijas savo 

lyderių nustatytas. Vienas de- 

legatų, patėmijo kun. Kemešiui: 

į'"jus tikrai turite armiją, kaip 
kad gyretės, ibet —'bolševikišką 
armiją, kuri nenori klausyti nei 
5 a v o generolų. 

Taigi tautininkai šiuo žvilgsniu 
parode .daug tobulesnį issilavini- 

■mą ir susiorganizavimą. Ir tuo- 

mi jie gali pasididžiuoti. Vie- 
nam tačiaus atsitikime tautinin- 
kai paslydo ir padarė žymią 
"strategišką" klaidą. Tai maldos 
klausime. 

Be abejonės, ir čia butų nepa- 
daryta buvę 'klaidos, jeigu daly- 
kas butų i šaukšto permatytas. 
Tokio atsitikimo tauti turnikai ne- 

buvo tikėjęsi, >nes kitą sriovę 
skaitė "džentelmoniska" ir (pasi- 
tikėjo oficialiai padaryta sutartim 
su jų oficialiais atstovais. 

Prieš seimą padarytą sutairtis 
tačiaus pradėta laužyti nuo pat 
pradžių. Pirmiausiai ją sulaužy- 
ta, kuomet neprisilaikyta sutar- 

ties, kad seimą atidarys 'Vyriau- 
sias amžium delegatas-inteligen- 
tas by kurios sriovės." Seimą ati- 
darė jaunutis p. J. Kaupas. Tau- 
tinbntkai nenorėjo kelti 'velniavos' 
pačioje seimo tptradžioje ir šitą 
klausimą praleido. 

Tuojaus po to sulaužyta su- 

tartis ir antru sykiu, kuomet, prie- 
šingai sutarties 'dvasiai p. Julius 
Kaupas (be abejonės ne savo 

locna iniciatyva) pakvietė seimą 
įinktis sau vieną pirminiii'.lką vi- 
sam seimui, vieton turėti du 

pirmininkių nuo kiekvienos srio- 
vės, kurie .vestu seimą paeiliui, 
kaip tas buvo p* š seimą sutar- 
ta. Tautinitnka 'ėlei šventos 
ramybės, ir čia nus »Ho ir sutar- 

ties laužymo klausymo nepakė- 
lė. 

Po piet, jau antroj sesijoj, ty- 
čiai inspiruota davatkėlė pakė- 
lė maMc3 Iklausimią — kaip da- 
bar paaiškėjo, sulyg tiesaus pa- 

liepimo savo lyderių, ir aiškaius 
laužymo trečiojo iš eilės prieš- 
sciminės sutarties punkto. 

To jau tautininkams pasiirodė 
perdaug, nes jie matė, kad pada- 
ryta "Utarrtis nuo pat pradžios 
paeiiliui k peidėnK yra įlaužoma, 
ir bijotasi, kas bus toliaus, kuo- 
met prieis prie konkrečių seimo 
klausimui svarstymo. 

Ir štai čia karštesnieji pakelia 
sutarties laužymo klausimą. Pa- 
kelia, kaip sykis aršiausiu laiku, 
nes patjs įbrukfa kunigėliams 
stipriausi ginklą, kurį jie be abe-' 
jonės, mėgins išnaudoti tamsioje. 
žmonių minioje. 

Kįla triukšmas dėlei sutarties 

laužymo, bet miniose darosi įs- 
įpudis, 'kad čia ne apie sutartį ei- 
na, o apie maldą — tą ;kunigė- 
iliai aiškiai pabrėžia ir tą, sivpran- 
tuma, išnaudoja — pasekmingai. 

Čia reik pripažinti kulti*. Keme- 
šiui kreditą, kad jis, stengdamasi 
išgelbėti savo sriovės vardą ir 

džentelmoniškumą bei i skalno 
duotą garbės žodį ar prižadą su- 

tartyje,—o gal 'labjausiai bijoda- 
masi tolimesnio skandalo, — mė- 

gina sulaikyti savuosius ir atsi- 
sakyti nuo pakelto klausinio. Bet 

•perindek. Jj -pasitinka jo locnu 
konfratrų šauksmai: "Zdraica! 
Judošius! Pardaikas!" 

Sia'up-taip maldos klausimas už- 
raukiama. Bet tai įbuvo nema- 

loniausi* seimo momentas — ir 
iš -dalies kva'iiausis, politiškuo- 
ju žvilgsniu j jį žiūrint. Nes 

jeigu politiškame seime tokis 
"ermvderis" kįla dėlei panašaus 
klausimo, tai kiekvienas turi pri- 
pažinti, kad svetimtaučių akyse 
ne kokį vardą sau lietuviai gali 
įgyti. 

Kame tautininkų 'klaida? Ta- 
me, kad jie pakėlė sutarties lau- 
žymo ik laušimą kaip sykis toj 
\ietoj, o ne kitoi. Kad taiutinin 
kų sriovei via ėjo apie sutarties 
laužymą, o ne apie mialdą, kaipo 
tekią, tą patvirtio ir viešai prieš 
seimą ir privačiai visi tautininku 
lyderiai. Tą pripažino ir rimtesni 
katalikų atstovai. -Bet klerikalų, 
arba kaip juos pavadino viena? 
atstovas, "klerikalčikų" atstovai 
netikėtai inmanevravo tautininkus 
kaip sykis į pačią nepatogiausią 
vietą. 

Jeigu tautininkai butų permatę 
tokią galimybę, tai jie ibe abe- 
jonės butų siuitarties klausimą j 

pakėlę ar prieš tai, ,°rba po to 
ir butų neleidę vandens ant kitos 
sriovės malūno. Jie butų -n eisi lei- 
dę pastatyti save netikroje švie- 
soje, nes tautininkų sriovė, nors 

turi daugelj ir tikrų laisvamaniių 
savo eilėse, viena, nėra princi- 
pijaliai priešinga maldai tam tik- 
roje vietoje, tam tikru laiku ir 
tam tikroje formoje ir antra, .pri- 
pažindama kiekvienam sąžinės 
laisvę, negali ir mėra priešinga, 
jeigu kas nori garbinti Dievą s'u- 

lyg savo persitikrinimu. 
Taigi, paantrinu, šiame atsiti- 

kime tautiniinikai padarė 'puBėtinrj 
"strategišką paslydimą", ne's be- 
reikalingai ©uiteikė fanatikams 
ginklą, 'prieš -savo sriovę, ginklą, 
kuris gali įbu-ti labai stiprus fana- 
tiko rankose tajflp tamsiu musų 
minių. 

Jeigu šifto "trikso" organiza- 
toriai darė jį saužiniai, i skalno 
supliana-vę ir permatydami jo pa- 
sekmes, tai galima butų atiduoti 
jiems 'kreditą už gudrų partijini 
manevravimą — nes tai butų aiš- 
kus jų strategijos laimėjimas, o 

tautininkų įpraik išimtais. 
Vienok vėlyvesmi tyrinėjimai 

verčia manyti, kad mors jie nu- 

tarė maldos klausimą pakelti i«r 
jį pervaryti, tačiaus jiems šitas 
'strategiškas" išroikavimas neat- 

ijo galvon, jis išėjo pats savai- 
mi, ačiu tam, kad tautininkai 
laiiku "nesusi griebė" ir tokio 
"trikso" galimybių nepermatė. 

Gyvename ir mokinamčs. ir 
gerai tokias "klaidas" ipatėmyti 
kad ateityje nepasigauti bereika- 
lingai patiems ant mešlkeros. 

Abelnai paėmus (gi šitą atsiti- 
kimą išskyrus:), šiame pirmame 
ikrai partijiniame Amerikos Lietu- 
vių seime, tautininikai pasirodė 

\isai mieblogais parlamentarais — 

daug geriaus pr'rpratusiais prie 
parlamentarizmo tvarkos, neęn 
kita pusė. Ir šisai pasakymu 
nėra skiriamas kitos sriovės pa- 
bet vien fakto konstatavimui. 

B. K. B. 

Kaip Kapsukas Užgriebe 
Pabėgėlių Įstaigas. 

j -t i { ;vh|^ 
Besiartinant vokiečiams prie 

Petrogrado, visos svarbesnės Lie- 
tuvių .pabėgėlių šelpimo įstaigos 
persikėlė Voronežan dar jprieš 
Bolševikų antrąjį sukilimą, kuris 
nuvertė 'Kerenskio valdžią, 'i'arp 
jų buvo ir Centrąlinis Lietuvių 
Komitetas — vyriausia įstaiga 
šelpimui lietuvių pabėgėlių. Ru- 

sijoj. 
Bolševikai, užgriebę Rusijos 

valdžią, tuojaus pradėjo savo šei- 
mininkavimą, kuri pajuto ir Lie- 
tuviu įstaigos. Buvusius įprie ca- 

ro tautinius komitetus paliegėliam? 
šelpti jie panaikino, jų turtą už- 

griebė, o jų vieton nutarė Įsteig- 
ti "Rusų Trenvtinių Sąjungą," j 
kurią turėjo susilieti visų Rusijos 
pabėgėlių, visų tautų komitetai. 

Šio pliano jvykdinimui bolševi- 
kai j apie mėnesį laiko paskyrė 
"Likvidacijines Komisijas," kurios 
turėjo visą iki šiolei buvusių tau- 

tinių šelpimo komitetų tartą at- 
imti ir sulieti jį Į vieną Rusų 
Tremtinių Sąjungą. 

•Parėmimui Lietuvių Šelpimo 
komitetų turto tapo bolševikų pa- 
skirta komisija iš L. Paželos, Y 
Bielskio ir Vj. Kapsuko (Micke- 
vičiaus) ; 

Šita komisija greitai apsidirbo 
ir savo laiku Augštuolis buvo te- 

legrafavęs "Lietuvai" iš Stockhol- 
mo, kad "Kapsukas Centralinj 
Komitetą expropriavo" ir "visi 
keliai pabėgėlių šelpimui užkirsti.' 

Dabar gautas, numeris '"Lietu- 
vių Balso" (iš Voronežo) paduo- 
da daugiaus žinių apie šitą "did- 
vyrišką" rusiškai-lįetuviškų bol- 
ševiku žygi. ,<n 

f* * 

1 Visą šitą 'klaiusymą "Lietuviu 
Balsas" sekančiai apibudina sa- 
vo redakcijiuviame straipsnyje: 

I "Po revoliucijos pabėgėliu 
šelpimo darbas nepagerėjo. 
Laikinoji valdžia visuomet 
šykštavo (pabėgėliams pinigų, 
1>et jau spaudimo, pasikėsinimo 
tautinėmis organizacijomis ne- 

Inivo. 

"Tik štai klabair, spalių mė- 

nesyj, jvykst'a revoliucinė per- 
varta. Bolšaviikiai užgrobia 
valdžią ir įsavaiip ima šeimi- 
ninkauti. Ima naikinti viso- 
kias valdžios ijstaigas, teis- 
mus, raštines, advo'katuras ir 
varyti revoliuciją, kur ji dar 

nenubaigta. Cia kliūva ir tau- 
tinėmis organizacijoms. Kas 
ligšiol buvo laikyta neatima- 
ma kiekvienos tautos teise ap- 
sispręsti ir savaip savo gyve- 
nimą tvar'kvtis, naujosios val- 
stybės valdžios agentų skel- 
bimu, tos teisės nebeturima. 
Šiandiena panaikinamos vi>sos 
mūsų organizacijos, 'kurios to- 
■kiuo vargu buvo sukurtos. 
Šalirr dabar jos visos! Da- 

bar jų vietą paims visų- Ru- 
sų pabėgėlių tautų sąjunga ir 
ji per Lietiuivių 'Likvidacine; 
ir organizacijinę komisiją vi- 
są valdys. Centtro K:miteto 
ir visos draugijos turtas, ku- 
ris dalinai yra supirktas kru- 
vinais lietuvių uždirbtais ska- 
tikais, pereina tai tautų orga- 
nizacijai. 

Vis taii daroma laisvės, tau- 

tų apsisprendimo, demokratiz- 
mo .pagrindiaiis. Xe mūsų už- 

davinys tvarkyti visą Rusiją. 
Tegu rusai patys 'susitvarko. 

Bet, ikada nivsų valdžia gro- 
ibia lietuvių turtą, naikina 
rnusų tautines organizacijas, 
męs prieš tokius žingsnius 
protestuojame ir protestuosi- 
me. Jei šiandieną Centro Ko- 

mitetas yra nusprendęs per- 
duoti tuirtą likvidacinei komi- 
sijai, tai tik del to, kad gau- 
na prieš pajėgą nusilenkti ir 

pasiduoti prievartai. Bet ar 

pateisins tokį pasielgimą Lie- 
tuva? 4,^1$ jįjk jį_3 iUft 

Kaip užgriebtas Centr. Komite- 
tas. 

Kadaimgi toks atsitikimas su 

C. Komitetu yra labai svarbus 
ne tik įtos draugijos, bet ir viso 
šelipimo darbo šios karės metų 
ir kultūrinio tremtinių gyveni- 
mo istorijai, tad dedama į laik- 
raštį du Likvidacines ir Organi- 
zacijinės Komisijos laišku, bend- 
ro tos 'Komisijos su C. Komite- 
to nariais posėdžio protokolą ir 
C. Komiteto marių del to atsi- 
ikimo rezoliuciją. 

Lietuvių Centro Komitetui. 
'Deleguoti Centro Komiteto 

reikalais męs norėtume del jų 
pasikalbėti su Centro Komitetu. 
Prašytume dėlto paskirti Komi- 
teto posėdi, kur galėtume pasi- 
aiškinti tuos reikalais. Malonu 
butų tai atlikti šiandie vakare 
apie 6—7 vai. 

Komisijos Tremtinių Są j il- 
gos Lietuvių iLikvidacinės ir Or- 
ganizacinės Komisijos deleguoti 
nariai: 1 .i 

L. Požėla, V. Bielskis, 
V. Kapsukas Mickevičius. 

Voronežas, 8-XIV-i7 m. 

Protokolas. 
1917 m., gruodžio 8 d. 

Komisijos narys, pil. Kapsu- 
kas praneša: apie pasikirimą 
tremtinių reikalams atskiro Ka- 
m i šoriam®; apie tremtinių atsto- 
\ u suvažiavimą, Petrapily; apie 
tai, kad tame suvažiavime dali- 
vavo visų tautų atstovai; kad 
yira susidariusi Rusų Tremtinių 
Sąjunga, ka<l yra išriivkta •CVnt- 
ro Valdyba iš 13 asmenų; kad 
j tą valdybą įeina ir keletas lie- 
tuvių ir, -kad iš Centro Valdybos 
lietuvių atstovų ir taip iš lie- 
tuvių bolševikų L. S. D. ir L. 
S. L. susidarė lietuvių Likvida- 
cinė ir Organizacinė Komisija; 
tos Komisijos atstovai jie esą 
ir kad jai pavesta likviduoti ir 
perorganizuoti Lietuvių Centro 
Komitetas, lygiai kaip ir kitų 
tautų tokioms -pat komisijoms 
paverta tas pats padaryti su sa- 

vomis Centro Organizacijomis; 
ie nori ko greičiausiai -pasiimti 

tą darbą, ikad galėtų tuojaus pra- 
lėti toliau varyti tremtinių šeltpi- 
mo, jųjų švietimo ir kulturos, 
gabenimo j tėvynę ir demobili- 
zacijos dair-bą. Į tos komisijos 
žinią turi pereiti visos C. Ko- 
mif* o įstaigos ir visas turtas, 
kaip, sakysim, spaimstuvė ir ki- 
ta. 

Antras tos Kimisijos narys, 
pil. Po/.ela praneša, kad be lik- 
vidacinės Komisijos, vra dar su- 

darytas lietuvių reikalams tan- 
kinti tam tikras Komisariatas. 
Pil. Tumėnas paklausia, ar toji 
Komisija rūpinsis atlyginimu 
tremtinių karės nuostolių. Komi- 
sija atsako, kad rūpinsis ir tuo 

reikalu, bet turės omeny j ne dva- 
rininkus, 'kurių reikalais ligšiol 
daugiausia rūpintasi, tiktai tik- 
rus vairguolius>. Pil. Linartas pa- 
klausia, ar Komisijos ikompeten- 
cijoj 'bus ir įprivatimcs draugijos, 
kurios, n e gaudamos iš valdžios 
jokių lėšų, šelpia tremtinius iš 

kitų šaltiulių. Komisija atsako, 
tokios kompetencijos neturėsian- 
ti. 

V. Linartas vėl klausia, ar 

■draugija, turėdama nors ir di- 
džiausiu savo tmirtą, jeigu tiktai 
gaudavo nors kiek lėšų iš val- 
džias, tad jau turi atiduoti Ko- 
misijai ir savo visą įprivatinį 
turtą. Komisija atsako, ka<l esąs 
toks valdžios nutarimas, nes 

daugumos tremtimi u nuomone, 

visi tie turtai prikkuuso jiems. 
Pirmininkas Yčas klausia, ar 

Komisija veikia valdžios įgalio- 
ta, ar tiktai remdamasi pačiu 
tremtinių įgaliavimais; ar val- 
džia yra išleidusi dekretą apie 

(Tąsa ant 5-to puslapio) 
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VARTOKITE DAUGIAU KORNINIŲ MILTŲ. 

Belgiški) Didvyrių Krikšto Molinos. 

Ši .karė, nors taip baisi, kad per 
ištisus šimtmečius ji pasiliks žmo- 
nių mintyse, kaipo pasibaisėtina 
vaidyla, taii>o<ji turi savo atsitiki- 

mus, kurie palyti širdis žmonių 
jautriais ir įspūdingais tonais ir 
iškelia aiškesnes, šviesiesncs žmo- 

giško charakteriaus puses. 
Viena iš užimanciausių šios rū- 

šies pasakų telpa "The \\ ilsonian", 
kurj leidžia darbininkai dklėsės 
sikerdyklų firmos VVilson and Co;n- 

>pany, (kur didelis skaitlius lie- 
tuvių dirba. 

Pernai viena merginu, dirbanti 
išsiuntimo kambaryj, skardinėse su- 

dėtu tavorų departamente, parašė 
savo vardą ir antrašą ant vienos 
skardinės su jautiena. Si skardi- 
nė buvo dalim didelio* siuntinio šio 
ta voro, siunčiamo belgiškai kar'.it- 
menei. Mergina buvo senai už- 

miršus, ką ji buvo tuo laiku pada- 
rius, kuomet netikėtai ji aplaikė 
i'aišką nuo karės fronto prie Y-jr 

upės. Laiškas buvo rašytas ang- 

liškoj kalboj, bet per y patą, kuri 
mokinosi anglu kalbos iš knygų 
ir kairi turbut ipašventė daug lai- 
ko ir pridėjo daug triūso rašymui 
to laiško. Nepaisant 'to laiškas 
yra gana aiškus. Turinys yra la- 
bai sujudinąs ir męs čia jį pade- 
dame taip kaip jis buvo. Iš jo męs 
galimi' ,pasekti gramatiškus keblu- 

mus., kuriuos rašėjas turėjo : u- 

tikti rašydamas laišką, idant pa- 
darius save.* mintis aiškias. 

Yserfront tlie 12-4-1917. 
Honoured Miss, 

\Yith the ne\v circonstances, 
and \vhen \ve kno\v your address 

liere, \ve take respevtfullv the li- 

berty to \vrite to you, praying you 
for a little service. 

\Yc tliink you kno\v tliat Bel- 
gian Soldier are \vithout family 
and knoNvledges since three vears. 

V1* 
lt's verv painfull for us to be so 

a long time \vithout ne\vs from 
our parents. Only soiue letters 
from you, Miss, can compensate 
tliat privation. I am the honour 
to request of your goodness a 

godmother for the time of tho 
\var, to correspond \vith us to 

maintam our moral. \\'hen \ve 

kno\v an American Miss tliat 
thiirks to us in all our misery we 

are contends, and receive so.ne 

times a little letter from a ne\v 

Allie peopel is for us all \vhat \ve 

vvhis. 

Honoured \ve liope that 
you \vi 11 be so kimi to nnsuer a 

little \voril \vc thank you in ad- 
vance. 

Hereafter our address, \vc think 
y -a \vill fintl godmother ainong 
the misses in the officc. 

\Ve send tliis lctter to you. 

counting the sympathie th'at Ame- 

rican peopel nouri.1i for Helgnans. 
()ur anticipated thanks, 

Eight you n g lielgian Sokliers. 

Kitoje šio laiškotpuseje buvo pa- 
dėti vardai aštuonių belgiškų did- 
vyrių, kurie šiame sunkiai parašy- 
tame laiške išreiškė norą rasti tar- 

pe Amerikos merginų tokias, ku- 
rios retkarčiais suteiktų jiems link- 

smumo, parašant jiems laišką ir 
tokiu budu palaikyti jų dvas*}. po 
tokiam ilgam persiskyrimui su na- 

mais. Tiktai tas, kas per metų 
eilę nebuvęs namuose ir palikęs 
savo brangiuosius per ištisus mė- 
nesius ir laukęs, bet veltui, žodžio 
nuo kokio nors draugo, gal but 

upras, ką šisai belgiškų kareivių 

prašymas reiškia. J uju padėjimas 
yra dar tuomi liūdnesnis, kadan- 
gi j u šeimynos jų tėvynėje yra 
laikomi ir su jais žiauriai eida- 
mas, elgiamasi su jais, kaip su 
kokiais vergais per nepadoriausią 
priešą, kada nors ištiesusi savo 

naguotą leteną užgrobimui viso 
pasaulio, ir kad šie narsus karei- 
viai neturi jokių mažiausių žinių 
apie tai, ar jų mylimi dar gyvi 
ir kas mi jais atsitiko. Dėlto, bi- 
le įvažas žodelis nuo prijaučian- 
čios ypatos yra jiems labai bran- 
gus. 

Vardai kareiviu, kurie meldė 
•gauti laišku yra: Girmin Ingle, 
VV'illy Moentoek, J e rome Vane- 
seem, \Villy Viart llolsbeck, Lau- 
rcnt Smulders, John \'erdoot, Jack 
Hartholonny ir Victor DePotter. 

Kaip tik jų laiškus l>itvo per- 
skaitytas skerdyklose merginų tar- 
pe, daugelis tuojaus sutiko tašy- 
ti kareiviams, jieškamiems krikšto 
motinų ir tuojaus sutvėrė orga- 
nizaciją viršminėtam tikslui. Pa- 
nelė Rjth Do n a h u e bu- 
vo paskirta vyriausia krikšto mo- 
tina ir ii išsirinko pagelbininkes, 
kur'. >s dabar įprižiuri, kad kiek- 
vienas belgiškas kareivis, išreiš- 
kiantis norą gauti laiškus nuo pri- 
jaučiančių ypatų, l'aiškus gautų. 
V ra labai žingei<lu skaityti laiškus 
nuo belgiškų kareivių, dėkavo- 
janči.t nešinonvms krikšto moti- 
nom; užjūriuose. Yra nuolafai 
augantis skaitlius kareivių, kurie 
išreiškia pageidavimą susinešti su 

Amerikoniškomis merginomis ir. 
naturališkai. yra nuolatai augan- 
tis skaitlius merginų-darbininkių, 
kuri, 'S siunčia džiuginančius ir pa- 
drąsinančius laiškus namų išsiilgu- 
siems kareiviams. 

\ aldyba šių skerdyklų nėra prie- 
šinga jokiu budu patarnavimui šių 
ja..nu merginų, kurios sutinka bū- 
ti draugėmis tų belgiškų kareivių; 
at,pene. jie padrąsina jas ir to- 
liaus daryti gerą tokiu budu. 

Tai yra tokia dvasia, ku- 
ri perima \Yilson jst'aigą, kuri 
nenori savo darbininkuose turėti 
gyvas mašin'as. operuojančias au- 

tomatiškai, bet nori kad dvasia so- 

lidariškumo, užsiinteresavimo dvasi- 
nia gyvenimo puse, turėtų persi- 
sunkti i typatas šios didelės įstai- 
gos, jeigu merginos-darbininkės 
atlieka šj patarnavimą tolimiems 
talkininkams mtisų tautos, kuriems 
tapo išplėštas kraštas ir jų šeimy- 
nos. 

Vienas belgiškų kareivių, kuris 
skaito save laimingu, gavęs laiš- 
ką nuo jo Amerikoniškos krikšto 
motinos, rašo: 

"\Ve are very happy to have 
someonc tliat can eompetisate a 

great part c*f our privations here 
011 ihe front \vbere \ve all are 
siuce tree yeers. 

It is no possible to \vrite yott 
how mueli \ve are sensible of 
vour graetness and \ve can no 
thaivk you enough. \\ e are very 
satisfied all eiglit to liave an 

American niiss as cc-rre-pomlente 
and \ve are proud to l>e kno\ved 
from so a great nation as younrs." 

Editorialinis štabas laikraščio 
"The \ViIsonian" prideda, kad jie 
mėgino gauti kai-kuriuos laiškus, 
rašytus šių jaunų merginų apleis- 
tiems belgiškiems kareiviams, bet 
merginos yra t<>s nuomonės, k'ad 
jų laiškai yra tik tiems, kuriems 
jos rašo. o ne publikai, ir dėlto 
galima tiktai spėti, ką jos rašo 
tiems belgiškiems didvyriams. 

(Apgarsinimas) 



kaip kapsukas užgriebė 

PABĖGĖLIŲ ĮSTAIGAS. 
I — 

( I ąsa nuo 4-to puslapio) 

panaikinimą senų šelpimo orga- 
nizacijų, ar tiktai ji yra nutamu 

si nebeduoti joms lėšų. Komisi- 
ja atsako, kad Centro valdyba da- 
bir yra buvusiosios Atskirosios 
Tarybos vietoje, ir kad ji yra 
tos -nuomonės, jog visos tremti- 
nių šelpimo draugijos turi buti 
likviduotos ir su visu savo tur- 

tu turi tperciti i Centro Yaldy- 
1 t s žinią ir jog, jei dar -nėra, tai 
netrukus bua valdžios dekretas, 
•kad t ryk i u draugijų turtas turi 
jerciti Centro Valdybai. 

Komisijos narys j i 1. Požėla 
praši* turėti omeny j, .kad Likvi- 
dacinė (>rganizacinė Komisija, 
paėmusi Centro Komitetą i sa- 

vo rankas, stengsis toliau uoliai 
varyti trci.itinių šelpimo dair." ą 
i; • is;\ švietimo ir kultūros (lar- 

i.urio tie!-: da.:.. yra padaręs 
Centro Komitetas, ir kad <iar- 
liiiS bus varomas ko plačiausiai, 
kiek tik leis sunkus dabartinis 
valstybės birus, kad, be šelį>imo 

kulturos darbo, bus rūpina- 
ma ;i lietuvių tremtinių grąžinimu 
i tėvyiv, atlyginimai padarytųjų 
j', mis nuostolių ir demobilizaci- 

ja ir prašo CenlroKomi-tetą grei- 
čiau atiduoti visus reikalus, kad 

galima b"tų tučl -<jau inrtis dar- 
bo. 
(Toliau bc T.limisijos atstovu). 

Vrce-pirmininkas P. Leonas 

pasini > atMuoti C. Komiteto rei- 
kalus tiii.1 j ii organizacijai iš so- 

cialistuių partijų atstovų, ka- 

dangi t pat pasiūlymą jau 
rnuomet ( K >r.iitet laivo pa- 
r'-rr; o l:\Y- t'nėm, pr.rtijo-nr-, 

kad daV.r šta; kairiųjų par- 
tijų atstovų noras kai;> tik ir 

sus;i! ua u i"»rc:l.'»u.:oju anuo- 

i;:ct C.- Komiteto 'pasiūlymu, He 
t\ Lcn-'a:. pasiūlo išreiikšti pasi- 
ail?ji»ną, kari socialistines par- 

tijos, t:irC-; įtakoj dabarti- 
: '•] R u ų v.ii bV n e pasistengė 
išgauti sav > lai u pinigų iš val- 

kuri. gali ht:t, nepasitik ėd'a- 
: 'a dabartine C. Ko.niteto sudč- 

} f'-ivi, nen -.*7j«» j u luoti, nors 

t'c p',:.',gai t Tijo <iti ne i'.epa- 
«it'.k mųju, lt šclpui'.nujų 
n.vudai, o tie paskutinieji dabar 
randasi • baisiausiame padėjime: 
kenčia badų, pusnuogiai, išvai- 

kyti iš prieglaudų ir 1.1. Pirm. 
Yčas, palaikydamas Leono pa- 

siūlymą, pabrėžia, jog Komisi- 

jos nariai mepranešė, kad val- 
džios butų panaikinamos priva- 
tinės draugijos, taiga nepanaiki- 
irama ir Lietuvių Draugija nu- 

kentėjusiems nuo karės šelpti. 
Centro Komitetas, iškbusęs 

".ietuvių Likvidacinės Organiza- 
nės Komisijos narių — Mieke 

;Čianw, P<j/."los ir Bielskio — 

pranešimą apie naujai susidariu- 

5 io^ Rusų Tremtinių Sąjungos 
nusprendimą panaikinti v r.-as 

tautines pabėgėlių organizacijas 
ir turėdamas galvoj, kad dabar- 
tines /aidžios tečiau n C-r a naiki- 

■'narnos privatinės draugijos, kad 

nutarta tėra reorganizuoti nau- 

jais pagrindais naujas Irairgijas 
k pabėgėliai; r!pti, kad buvusių- 

jų draugijų ir gavusiųjų iš vy- 

riausybės pašalpos <rcikalai ir tur- 

tas per.hu-lamas naujos valdžios 

įsakymu Likvidacinėms Komisi- 

jom;, nutarė atiduoti visą -elpi- 
tno darbą ir Draugijos turtą Lie- 

tuvių Likvidacinei Organizacinei 
Komisijai ir pasilikti teisės to- 

La:> varyti darbą taip. kaip jam 
kis tą daryti sąlygos. 

Expropricija 
Lietuviu Centro Komiteto pir- 

mininkui. 

Nesulaukdami atsakymo ir ne- 

galėdami neribotą laiką vilkinti 

Cmimo j Likvidacines :r Orga- 
•rizacinės Komiscijos rankas 
Centro Komiteto dalykų vedi- 

mn, m<;s vykstame i Centro Ko- 

miteto butą pradėti to ėtnimo 

<larbą. 
Lietuvių Likvidacinės ir Or- 

ganizacinės Komisijos delegatai 
V. Kapsukas Mickevičius, 
V. B'elskis, L. Požėla. 

0-XI1-1917, 12 vai dieną. 

Bolševikų Suareštuota Taryba. 
t i i 

Praeitame "Lietuvos" numervj 
biAvo paduotu žinia apie su- 

areštavimą Lietuviu Vyriau- 
sios Tarybos, Rusijoj, šiomis elie 
•įlomis gavome pirmąjį nurrieri 

i> i u 1 c t c n.o, kurį minėtoji 'L; 

; ryba buvo pradėjusi leisti pavyz- 

dyje nedidelio laikraštu'ku. užvar 
din to vardu Pranešimai Lietuviu 
Vyriausios Tarybos Rusijoj". 

šiame "Pranešimu" numery j 
|tarp kitko telpa ir protokolas 
i pirmojo šios Tarybos posėdžio 

1' ikyto Voror.eže, gruodžio i—4 
1917 m. 

Protokolos yra yti:i žingeidus, 
iis nušviečia plaėią minėtos Ta- 
ryb ^ programą, parodo svarbius 

darbus, kuriuos ji pradėjo vyk- 
dinti Lietuvos naudai ir todėl 
da!r aišikiaus parodo tą smu'gj, 
koki rusiškai-lictuviški Indševi- 
kai uždavė Lietuvai, suareštuo- 
dami minėtą Lietuvių Vyriausią 
Tarybą. 

Černiaus seka Tarybos proto- 
kolas : 

PROTOKOIAS 
Lietuviu Vyriausiosios Taryboo 
Rusijoj pirmojo posėdžio gruo 
džio 1-4 d. 19x7 m. 

I) c. 1 y v a uja: Jonaa Jablonskis, 
Pranas Mašiotas, kun. Julijonas Ja- 
sinskis,, kun. Kmiiijonas Paukštis, 
kun. PrantvH Penkauskas, Vytautas 
Petrulis, Rapolas Skipilis ir Stasys 
Silingr 

Pi*. Mašiotas atidaro posėdi ir 
praneša: i) kvietimai Į pirmąjį 
Lietuvių Vyriausiosios T airy bos 

Uii.-ijoj posėdį, gruodžio m. 1. <1. 

ryto 11 vali, Trijų ir partijų 
a t-u o v ų suvažiavimo skirtąjį, iš 
siuntinėli; j) nuo K. Griniaus. 
M. "Sleževičiaus, J. Krikščiūno ir 

M. Yčo gautes žinios, Ikari jie ne- 

!■ Ii atvažiuoti; 3) J. Uaguonas 
'i-er K. fikipitį ir I.. Noreika *per 
įSt. Šilingą pranešė taip j at ne- 

galį atvažiuoti; 4) nuo kt»n. J. 
i Vailokaičio žinių nėra. 

I'r. Mašiotas konstatuoja, kad 

susirinkusiej sudarą didžiumą 
ir tokiu huclu, esant kvorumui, 

j Lietuviu \ yriausioji Taryba Ku- 

:pijuj galinti darbą pradėti. 
T1 ir m 1 n i 1 iv: r.'jaučiu v i eiti u b a 1 SU 

1 renkamas l'r. Mašiotas, sekreto- 
I riaujant'.ii St. Šilingas. 

Skaitomi pasveikinimai: nuo 

įMaksvos Lietuvių Komiteto Ben- 

dradarbių Organizacijos, nuo 

! M aks vos Lietuvių 'Šelpimosi 
Draugijos, nuo Lietuvių Motelrų 
Sąjungos Voronežo kuopos, nuo 

įLictuvvių Krikščioniui Demokratų 
I'artijos Voronežo skyriaus ir 

j nuo Dramas Kuopos nario A. 

Sutkaus. 
Kun. K. Paukštė žodž'u sv'ei- 

kina tnuo Masikos Lietuvių Šel- 
pimosi Draugijos, Maskvos Lie- 
tuviu Studentų Draiugijos "Ru- 

t(-s" ir nuo Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partijos Maskvos 

skyriaus. 
Kun. P. Penkauskas žodžiu 

•sveilkina nuo Lietuvių Katalikų 
Tautos Sąjungos Voronežo sky- 

inaiLis 

Abu sveikintojai reiškia cl/iug- 
Įsmą, kad padaliau susidarė Cen- 
tras, kurs vadavaus Rusijos lietu- 
viama, ir linki pasisekimo darbe. 

Renkamais Liettuiviti Variausio- 
sios Tarybos Rusijoj Prezidiu- 

mas. Vienu balsu išrenkami; 
Pirmininku 

d-ras Kazimieras Grinius 

Vice-piri .ininkais 
Martynas Yčas 

Mykolas Šleževičius 
Sekretoriais 

pirmuoju Stasys šilingas j 
an' įoju Liudas Noreika 

Iždininkui 
Kun. Juozas Vailokaitis 

Pr. Maš'otas praneša: K. Gri- 
nius telegramai praunešė, ikad jisai 
galės atvažiuoti Voronežan darbo 
diibti 'r.e ankščiau kaip sausio 
mėn. 

Kun. P. Pcnkausko ir St. Ši- 
pasiūlymu, nutariama, 'li-ji 

neatvažiavus K. Griniui j Voro- 

nežą, pavesti pirmininko pareigas 
vykdyti T r i j ų vienam. Taip nu- 

barus, vienut balsu renkamas pir- 
minikauti Pr. Mašiotar. 

Pr. Mašiotas praneša, kad neat- 

važiavusiu narių vieton bus pak- 
viesti esą Voroneže kaimdidatai: 
F. Draugelis. Z. Žemaitis ir T 

Vokietaitis, visi trys sprendžia- 
muoju balsu. 

Dalyvauja du kandidatu: Zig- ; 

mas Žemaitis ir Jouzas Vokie- 

taitis. 
Pr. Mašiotas si/uilo pakviesti 

prityrusį juiri'stą Petrą Leoną ida- 
yvauti Lietuviu Vyriausiosios 
Tarybos Rusijoj posėdžiuose pa- 
tariar. uoju bal'su, Ikaipo ekspertą. 
Pasiūlymas vienu 'balsu priima- 
mas. 

Vietų Tarybos, iždas, biuletenai. 
Pr. Mašiotas manydamas, kad 

visu pirmiausias Liet. Vyr. Ta- 
rybos darbas yra arčiau susižinoti 
su visais išblaškytais po Rusiją 
ietut viais. su Vietų Tarybomis 
ir gauti lešų Trijų ir partijų 
atstovų suvažiavimo pažymė- 
tiems darbams atlikti, siūlo tuoj 
apsvarstyti šiuos rtis dallykivs: 

i. Kontaktas su Vietų Tarybo- 
mis 

Liet. Vyr. Tarybos lėšos 
ir 3. Liet. Vyr. Tarybos biulete- 
nai. 

Pasiūlymas vienu balsu pri- 
imamas. 

Kun. J. Jasenskis skaito Liet. 
Vyr. Tarybos narių kuopelės iš- 

dirbtą sumanym:', a) kaip reikia 

organizuoti Iždo S k y r i u.s 

prie Liet. Vyr. Tarybos ir b) ko- 
kiu budu ir iš kokių šaltinių gali 
Liet. Vyr. Taryba lėšas rinkti. 

Pr. Mašiotas skaito Liet. Vyr. 
tarybos nariu kuopelės išdirbtą 
sumanymą del Vietų Tarybų or- 

ganizavimo ir kontakto su jomis. 
Ktun. P. Penkaiuslcas skaito 

Liet. Vvr. Tarybos narių 'kuope- 
lės išdirbtą sumanymą biuletenių 
leidimo. Paskaitytą medžiagą 
apsvarsčius, pavedama V. Pet- 
ruliui ir St. šilingui visą medžią 
gą sutvarkyti ir Ir evoliucijų su- 

manymai patiekti. Jiems šitą dar- 

bą tli'kus, nutarta vienu 'balsu: 
i. Del biuletenių: 

Leisti biuletenius ne periodi- 
niai. medžiagai susirinkus; siunti- 
nėti biuletenius visoms lietuvių 
organizacijoms dykai; visiems ki- 
tiems nustatyti prenumeratą 5 
(petukius) ru'bl kis pusmečiui! 
spausdinti po 1.000 (tūkstantį) 
egzempliorių; pirmojo numerio 
išlekHmą paskubinti ir išleisti jj 
jei bus galima, Liet. Vyr. Tary- 
k>s (posėdžiams nepasibaigus, kad 
kuo greičiausiai butų lietuviams 
žinoma, jog Liet. Vyr, Taryba 
jau darbą pradėjo, Lr kad visuo- 
menė žinotų, 'ko laukia iš jos 
f-iet. Vyr. Taryba. 

* 

2. Del Vietų Tarybų: 
Liatuvvių Vyriausioji Taryba 

Rusijoj galės naudiimgai dirbti 

pavestą jai darbą tiktai susirišusi 
artimais rvšias su išblaškytais po 
•visą Rusiją lietuviais. 

Tam tikslui Lietuviu Vyriau- 
sioji Taryba Rusijoj "kviečia .lie- 
tuvius, užjaučiančius Liet Vyr. 
Tapybą, tiksliai susiorganizuoti 
savo 'gyvenamose vietose ir su- 

daryti Vietų Tarybas ant tos 

platformos, įkuri priimta yra 
T r i j ų ir partijų atstovų .suva- 

žiavimo (lapkričio m. 16-19 <l.) 
Liet. Vyr. Tairyba Rusijoj 

kviečia Vietų Tarybas, kurios į 
jau susiorganizavusios stoti ant) 
minėtos platformos 

Vietų Tarybų Liet. Vyr. Tarv-j 
ba laiu'kia: 

1) kad jos informuos Liet 
Vyr. Tarybą apie paaiškėjusius 
vietose bcinidrus lietuvių reikalus, 
žinomus joms kitų tautų žygius 
ir t.t.; 

2) ikad jos duos patarimų, pa-] 
remtų paaiškėjusiais vietos fak- 
tais; 

3) tkad jos palaikys gyvą sąry- 
šį su Liet. Vir. Tarvba raštais, 
siųsdamos ypačiai savo, atstovus 

Į Liet. Vyr. Tarybos posėdžius; 
4) kad jos organizuos savo 

apylinkėse Trijų ir partijų at- 

stovų įsuvažiavimo "paskirtojo 
ančdėlio ir aukų rinkimą; 

5) -kad jos parems Liet. Vyr 
Tarybos paskelbtąją polrtinv 
platformą, skleisdamos ir aiškin- 
rlamos susirinkimus, kurie tam 

ti'kromis rezdliucijomiis "patviir- 
tinitu Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimus; 

6) ikad jos tinkamai atsilieps 
rlel viisa, 'kas politikos gyvenimo 
bėgyje gali kenkt Lietuvos ne-Į priklausomybei. 

.Kiekvieną susiorganizavusią j 
iiais (pagrindais Vietos Tarybą 
Liet. -Vyr. Taryba Rusijoj kvie-J 

HB 

čia pranešti titojaius apie savo sit- 

siorganizavimiį ir 'ptradeti tais pa 
grindairs darbą. 
3. Del Liet. Vyr. Tarybos lėšų 

ir iždo skyriaus. 
I. Trijų ir partijų atstovų 

suvažiavimas yra pavedęs Liet 
Vyr. Tarybai Rusijoj susižinoti 
ir susiartinti su pasaulio valsty- 
bėmis bei tautomis. Tam tiksi'.1 
Liet. Vyr. Tarybai reikės plačiai 
atstovauti lietuvių reikalams už- 

sienyje. Tam pačiam tiksimi Liet. 
Vyr. Rusijoj reikės turėti per 
savo atstovus artimu ryšių su 

Rusijos tautomrs: suomiais, uk- 

rainiečiais, igauniais, inuzulmo- 
nais ir 1.1. 

Trijų ir partijų atstovų su- 

važiavimas yra pavedęs Liet. 
Vyr. Tarybai ruoštis prie busi- 
mojo taikos "kongreso. Tam tiks- 
lui. Liet. Yyr. 'taryba Rnrsijoi 
turės atlikti eilę ruošiamųjų dar- 

bų; i) atskiromis 'brošiūromis 
memorandumais suglausti reika- 
lingąsias, Lietuvos neprLklajUso- 
mybės idėjai ginti, žinias iš Lie- 
tuvos istorijos, etnografijos, eko- 

nomijos ir politinio lietuvių ju- 
dėjimo, taip pat suirkilkti oficialiu^ 
medžiagą, kurioje karės metu bu- 
vo liečiamas tautų likimas, 'lietu- 
vių le-nkų santykiai ir Lietuvos 
bei Ive.nkijos ateitis; 2) paruošti 
visą eilv žemėlapių istorinės, et- 

nografinės ir ekonominės Lietu- 
vos, taip pat nurodyti sienas, 
urios yra mūsų reikalaujamos 

busimajai nepriklausomai Lietu 
vai. Tani -oačiani tikslui Liet. 
Vyr. Taryba Rusijoj jau šian- 
dien, siTsitairdama su Didžiosios 
Lietuvos Taryba ir su Šveicari- 
jos lietuvių organizacijomis, turi 

11 pinti s su'dairyti (lietuvių reika- 
ims tinkamą atstovybę kongre- 

so met.i ir vietoje. 
Liet. Vyr. Taryba, atsizvelg-j 

dama j Lietuvos ateitį ir many- 
dama, 'kad jau metas yra ruošti 
pagrindus busimajai Lietuvos 
Valstybei, Tiri jų ir -partijŲ at- 

tovų jiutarim>u jau -svarsto ir 

rengia Liertuvos valdymo ir jos 
savivaldybių j staigų projektus 
bei medžiagą jiems. Be to. Liet 
Vyr. Taryba pasirūpins suregist- 
ruoti mu<sų kulturos pajėgas ir 

Įeiti į konitaktą su lietuviais inte- 
ligentais išsimėčiusiais po Rusi- 
ją, kad butų galima patraaikti 
juos Lietuvon ir -kari, tvaii'kant 
busimąjį Lietuvos gyvenimą, ne- 

stigtų reikiamų specialistų inte- 
ligentų lietuvių .visoms 'krašto 

gyvenimo ša'koms valdyti bei 
tvarkyti. 

Liet. Vyr. Taryba, gerai žino- 
dama, kaip labai trūksta Didžia- 
jai Lietuvai pajėgų visose'kultli- 
ros srityse, ima jau irupintis telk- 
ti Didžiajai Lietuvai inteligentu 
—kulturos darbi nikų, kurie norėtų 
ir galėtų padėti Didžiojoje Lietu- 
voje Lietuvos Tarybai jos sunkųjį 
atsakomąjį darbą dirbti. 

■P>e visa to, kas yra jau pradėta 
prieš Liet. Vyr. Tanybą stovi eilė 
darbų, artimiausiu laiku svarstyti- 
nų ir dirbtinų. 

Liet. Vyr. Taryba yra pasiėmusi 
labai platų darhą, kurį vien tam 
reflcalui atsidavę žmonės tegali at- 

likti. 
Liet. Vyr. Taryba kreipiasi į lie- 

tuvių visuomenę, kad jį busimosios 
—laisvos, nepriklausomos Li^uvos 
reikalams apsiimtų mokėti tam tik- 

rą ančdėJj: tuojau pradžiai lapkri- 
čio mėnesiui — visos dienos už- 

darbį ir pelnę, o gruodžio mėnesiu 

pradedant — kas mėnuo f>o f>us{ 
dienos uždarbio ir pelno. Liet. Vyr 
Taryba kviečia lietuvius ir lietuvių 
įstaigas ir organizacijas aukų ne- 

syKSteu. 
Liet. Vyr. Taryba sudaro tatn 

tikrą Lietuviu Vyriausiosios Tary- 
bos RuSijoj Iždo Skyrių, kurio ži- 
niai paveda visus Liet. Vyr. Ta- 
rybos iždo reikalus — pajamas 
išlaidos ir atskaitomybę. 

Liet. Vyr. Taryba kviečia visa? 
jau dirbančias Metų Tarybas, taij 
pat afaujai besiorganizuojončia; 
V.iettt Tarybas, tuoj sudaryti Anč- 
dčlitĮ Komisijas, kurios rupi u tusi 
finansine Vietų Tarybų darbų da- 
limi. 

Liet. Vyr. Taryba kviečia Anč- 
dėlių Komisijas nuolat žinotis sr 

Liet. Vyr. Tarybos Jždo Skyriumi 
del bendro darbo plieno ir atliki- 
mo. 

iAnčdSlių Komisijų darbas yra: 
i) organizuoti anodėlius vietojo; 

JTasa ant sekančio puslapio) | 

Penki šimtai tukstančiu 
Amerikos Kareivių Prancūzijoj 

M V* nedrįstame vilkinti LAIMĖJIMĄ dabar. Amerikoniški 

gyvasčiai yra rizikuojami, mušu saugumas, saugumas viso pasaulio. 
Jeigu męs nenorime prailginti skerdynes ir kentėimą, jeigu męs ne- 

norime rizikuoti pralaimėjimą, arba nenuoseklią taiką, męs turime 
veikti greitai1 męs turime išdėti kiekvieną mėginimą dabar. 

\ 

Kariumenė atlieka priedermę. Penki.šimtai tuksiančiu Amerikos 

kareiviu yra Erancuzioj šiądien. 1 Uis daugiau rytoj. Ir daugiau 
už-po-rvt. Męs siusime kariumene užtektinai didelę, kad galėtume 
užduoti smiltį, sykiu su n rusų talkininkai, kad galėtume nustumti 

vokiškus pulkus atgal skersai ti])ę Rhiuc —kad įgijus LAIMĖ- 

JIMĄ, kuris padarys Amerikos laisvę saugia, ir įsteigs tvirtą taiką. 

l >et visa tauta turi dalyvauti. Mūsų kariumenės Franciui- 

ioj laukia iš musų suteikimo maisto, amunicijos ir kitu reikmenų, 
kurio padarys LAI M Kj IMĄ galimu. Mes neturime juos apvilti. 

Trečia Laisves Paskola yra musu dalim laimeji- 
me šios kares. Nuo jcs priklauso saugumas ir pa- 
sisekimas penkių šimtu tukstančiu Amerikos 
Kareiviu Francuzijoj. 

ŠITA VIETA UŽMOKĖTA IR PAAUKAUTA PER 
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2) rimkit aukas; ^ >ieškoti kitokių 
pajamų šaltinių (paskaitos, vaka- 
rai, loterijos ir t. t.); 4) tvarkyti 
atskaitomybę ir 5) derinti savo 

darbą su Liet. Vyr. Tairy.hos Iždo 
Skyriaus bendru pliauu :r išilirb- 
tofnis atskaitomybės, formomis. 

Liet. Vyr. Taryba siųs savo įga- 
liotinius j lietuvių gyvenamas vie- 

tas, kurie teiks žinių apie politini 
Liet. Vvr. Tarybos darbą; pulės 
\ i etų Taryboms nustatyti kontak- 
to su Liet. Vyr. Taryba; ten, Ktir 

\ ietų Tarybų dar nėra, padės jas 
organizuoti: tarsis su vietų lietu- 
viais del geriausio organizavimo 
įflčdėlių ir aukų rinki..10. Lie;. 
\ yr. Taryba kvieci'a Vietų Tary- 
ba* ir vietų lietuvius kiK> tiksliau- 
siai sunaudoti tokių įgaliotinių 
atvažiavimą bendro darbo organi- 
zavimui ir Lietuvos reikalams. 

Ten, kur nėra Vietų Tarybų ir 
r.egalima jų veikiai sudairyti, Liet. 
Vyr. Taryba kviečia atstkituis lietu- 
vius inciatyvos keliu (arba įgalio- 
tus tam tikslui per rinl nu ) su- 

ViJitroti su Liet. Vyr. iryba del 
anedėlio, aukų rinkimo » del kitų 
darbų. kitokioms viet nis Liet. 

Vyr. Taryba skirs savo įgaliotinius 
iš vietos žmonių arba laikas nuo 

laiko siųs tam tikrą savo Įgalio- 
tinj. 

Liet. Vyr. Taryba, remdamasi 
Trijų ir partijų atstovų suvažiavi- 
mo nutarimu, kreipiasi Į v'sus esą- 
i*his Rusijoj, Amerikoj ir užsie- 
niuose Komius, kurie renka pinig.is 
tautos reikalams, ir prašo juos: i) 
suteikti susirinktųjų pinigų Liet. 

Vyr. Tarybai ir 2) sudaryti rysiu 
ir nustatyti kontaktą su Liet. V/r. 
Tarybas Iždo Skyriumi. 

II. Liet. Vyr. Tarybos iždinin- 
kui priklauso vyriausias Liet. Vyr. 
Tarybos iždo globojimas. Jo parei- 
gos—j ieškoti pajamų šaltinių ruoš 
ti pajamų ir i šlapių sąmatas ir 

kontroliuoti atskaitomybę. Paruoš- 
tos iždininko sąmatos turi bnti pa- 
tvirtintos Liet. Vyr. Tarybos. Iš- 

laidų orderiai turi buti (pasirašomi 
pirmininko ir iždininko arba vietoj 
iždininko jojo Įgaliojimu Iždo 

Skyriaus vedėjo. 
III. Liet. Vyr. Tarybos Iždo 

Skyriaus vedėju vien balsu renka- 
mas Jasenskis. Iždo Sky- 
riaus Vedėjas kun. J. Jasenskis 
įgaliojamas: 1 , priiminėti visokias 
pajamas. 2) larkyti pas save ir 

bankuose iždo pinigus, 3) tvarkyti 
atskaitomybę, 4) taisyti reikalingas 
komisijas, 5) kviestis bendradar- 
bius ir skirti jiems atlyginimus. 
M susižinoti su vietų lietuviais bei 
jų organizacijomis iždo reikal?is. 

IV. Liet, Vyr. Tarybos įgalioti- 
niu vienu balsu renkamas R\ Ski- 

pitis. Jam pavedama visų pirmiau- 
sia aplankyti rajoną Charkovo — 

Odesos — Jekaterinoslavo — Kic- 
vo — .Minsko — Mogilevo — 

Smolensko. 
Y. Liet. Yyr. Taryba paveda sa- 

vo nariams Maksvoj gyvenan- 
tiems — d-rui J. Bagdonui, 'kun. 
K. Paukštei, R. Skipičiui ir sekre- 
toriui St. Šilingui tuoj susižinoti 
su Laikinuoju Lietuvių Tautos 
Fondo Rinkliavos Komitetu 
Maskvoje. 

Y T. Liet. Yyr. Taryba paveda 
saVo nariams Ma»lcvoje —d-rui 
J. Bagdonui ir kun. E. Paukštei 

rūpintis Liet. Vlyr. Tarybos iždo 
reikalais Maskvoje. Tą pat Liet. 

Vjyr. Taryba be iždininko paveda 
dar ir s;ivo prezidiumo nariams 

Petrapily] —* M. S'rževičiui, St. 

Šilingui ir L. Noreikai. 'Liet Vyr. 
Taryba prašo juos tuo tisklu rink- 

ti aukUs Ir priiminėti visokias pa- 
jamas, Liet. Vyr. Tarybai ski- 
riantis. 

Istorinės, etnografinės, ekono- 
minės ir palitinės medžiagos 
rinkimas ir žemlapiu gaminimas, 

Į St. Šilingas praneša apie būtiną 
ir neatidėtiną rei'kalą uoliai ruoš- 
tis prie busimojo Taikos Kongreso. 
Tam tikslui, pranešėjo nuomone 

reikia: 
1) surinkti kiek galima visąs 

Rusijos, Amerikos, užsienio ir Di- 
džiosios. Lietuvos (ir Mažosios, 

jei butu) rezoliucijas, per seimus, 
konferencijas ir suvažiavimus su- 

daryta^ taip pat memorandumus 
ir iki tu s politinius raštus, viešai 
lietuvių paskelbtus; 

2) sudaryti tr u trupą Lietuvos is- 

torijos konspektą, kuriame butų 
išdėstyti visi istoriniai faktai, iš 

kurių matyti, 'kad lietuviai visuo- 
met gynė Lietuvos savistovybę; 
duoti tiems istoriniams faktams] 
paaiškinimu, paremiančiu Lietuvos 

nepriklausom ;^s idėją; sudaryti 
ekonomini Lietuvos konspektą, ku- 
riame butų parodytos ekonominės 
Lietuvos pajėgos ir padarytos tam 

tikros išvados, -kiek ekonomijos 
žvilgsniu Lietuva gali sudaryti ne- 

priklausomą valstybę (šalies paja- 
mos ir išlaidos — biudžetas, — 

bendras medžiaginis šalies turtas, 
žemės gelmių turtai, prekyba, pra- 
|tnonė, žemės irkis, amatai, uostai. 
ūpui našumas, bendras ekonominio 

gyvenimo intensingumas, perspek- 
tyva i artimąją ateiti); 

4) sudaryti žemlapiij eil<;: a) 
istorinių, — kuriuose 'butu parady- 
ta Didžiosios Lietuvos Kunigaikš- 
tystės sienos istorinės evoliucijos 
procese (lenku aneksijos pietų 
Lietuvos, visi trvs Lietuvos pada- 
linimai, Prūsų Lietuva, administ- 

ratyviniai rusų keitimai — Lietu- 
vos skaldymas gtil>ernijomis — 

prieš ir po Viennos Kongreso); b) 
etnografinių, — kuriuose butų su- 

vartota senoji ir naujoji etnogra- 
finė medžiaga (vien kalbos pagrin- 
du -r etnografijos pagrindu plačioj 
šito žodžio prasmėj — kalba, bū- 

das. papročiai ir t' t.); c) musų 
dabar jau reikalaujamos ir gina- 
mos Lietuvos — pagal formulos 
—etnografinėse l ne vien kalba) 
iš seno lietuvių gyvenamų žemių 
sienose su reikalingomis ekonomi- 
niam gyvenimui korektivomis (čia 
turėtų buti du žemalapiu-minimu- 
mo ir maksimumo) : 

5) surinkti visus faktus ir ofici'a- 
linius apreiškimus, karės metu vals- 

tybių paskelbimus, kuriuose liečia- 
ma tautų ateitis, Lietuva ir Lenki- 

ja. 

«>) surinkti medįž?agos apie lenku 

politikos žingsnius del Lietuvos 
karės metu- 

Visa tai, pranešėjo nuomone, 

reikalinga, kad dabar jau visos 

lietuviu organizacijos ir atstovai 

ypač užsieniuose, turėdami aiškias 

direktyvas, galėtų maždaug vieno- 
dai Lietuvos klausimą aiškinti ir. 

remdamiesi medžiaga, galėtu tiks- 
linu informuoti fui ropos ir Ameri- 
kos visuomenę, užkirsdami kelią 
Lietuvos laisvės priešams, Ypač 
svarbu surinkti ekonomines žinias 
ir politinio lietuviu judėjimo isto- 

iją pastaruoju dešimtmečiu, kadan- 
gi iki šiol, ypač Šveicarijos lietu- 
viai (J. Gabrys) kėlė aikštėn dau- 

giausia istorijos praeit] ir be tio 

darė stambių klaidų, kurios kartais 
net duodavo nelietuviams progos 
įtarinėti lietuvius imperializmu ir 

agresingumu- 
Pranešimą išklausiusi ir apsvars- 

oiusi l.ict. \ vr. Taryba nutarė: 
1) Pavesti Liet. Vyt*- Tarybos 

Prezidiumo daliai Petrapily]: a) 
surinkti medžiagą de! politinio lie- 
tuviu judėjim istorijos, ypač pas- 
taruoju dešimtmečiu; b) surinkti 
aktus ir ofivialinius valstybių ap- 
reiškimus. kare> melu paskelbtus; 
c) surinkti medžiagą del lenkų po- 
litikos Lietuvos klausime; 

2) Paprašyti Agranotnijos Sek- 
cijos prie Centro Komiteto "Lie- 

tuvių Draugijos n. d. k- s." bend- 

radarbius V. Petruli ir P- Varia- 

koji paruošti ekonomini Lietuvos 

konspektą, iliustruojant ji tam tik- 
rais ekonominiais Lietuvos ž.em- 

lapiais; 
3) Kreiptis Į prof. A. Valdema- 

rą ir gimnazijos mokytoją J- J ny- 

ną ir prašyti vieną ir antrą pa- 
ruošti istorini Lietuvos konspektą, 
iliustruojant ji istorijos žemla- 

piais; 
4) Pavesti Liet. Vyr. Tarybos 

•Prezidiumo oteliai Petrapily j rupiu-' 
tis paruo.ti etnografinių žemlapių 
su tam tikrais paaiškinimais. P»e to 

prašyti ir K- Bugą su J. Kagdouu 
apsiimti pasidarbuoti šitame dalyke. 

* * 

LIETUVOS VALDYMO IR 

SAVIVALDYBIŲ PROJEK- 
TAI. 

R. Skipitis siūlo tuoj pradėti 
rengti Lietuvos valdymo ir jos sa- 

vivaldybių j staigu projektus. R- 

Skipičio pasiūlymą apsvarsčius 
nutarta: 

i) Sudaryti tam tikrą komisiją 
Maksvoj kuriai i r pavesti: a) rinkti 

valdymo ir savivaldybes medžiagą 
kreipiant domą j \'akarų Et ropos 

konstitucijas ir «Į suomių bei ukrai- 

niečių gaminamų konstitucijų pro- 

jektus; b) kiek galima derinti ruo- 

šiamus projektus su senovės lietu- 

vių nustatytais pagrindai, išliku- 
siais Statute. 

\ j Komisiją pakviesti: P. Le> 

ną, T- Petkevičių. I\. Jablonskį. 
A. Valdemarą. J. Jonyną, kun. E: 

Paukštę. K. Šalkauskį, dr J. I>ag- 
doną ir R. Skipitį; 

3) Pakviesti nuolatiniais komi- 

sijos bendradarbiais su tam tikru 

atlyginimu K. Jablonskį ir T. Pet- 

kevičių- 

Kaipo Stiprintojas. 
Sulig medicinos Sinovų, tai stip- 
rintojai (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėčkų, kurie gaivi- 
vina visą systemą, sustiprina ir 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame, 
kad susirgusieji ir nusilpusicji 
vartotų 

evera's 
Balsam of LiSe 

tSeveros Gyvybės Balsamą). Ta- 
sai vaistas palengvina įpratimo 
užkietėjimą, nevirinimą, dispepsi- 
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- 
mėgink jį nuo atsikarčiojančies 
kąrštligės, arba kaipo toniką dėl 
senelių ir nusilpusių žmonių. Pilni 
nurodymai randasi prie kiekvie- 
nu bonkos. Kaštuoja 85 ct. 

Parsiduoda visur aptiekose. 
-'v •»£>•/' : 

W. F. SĘVERA CO. 

ceparrApids,iowa 

Dr. P. Žilvitis 
IIETU1IS STSTT9JAS, CHiRUHett 

Tai. Droisr 7179 ApUakos T»l. Drsvtr 8448 

3203 So. VlliM lt., Cblcajo 

Ksigydyk 
K E U M A T I Z M Ą, 

ir buk pilnai sveikas. 
Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą ncpanešamu? Ndkentčk tu baisių skausmų kitos dienos — jgyk bonka OPA, visam pasaulyj žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams Ir atgavo sveikatą., gvarantuojama kad panaikins skausmą. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE 

Tai yra privatlška formula D r. Akerboom, pagarsėju- sio Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje per metų metus; bot ėionai tik pirmu kartu 
perstatoma lietuviams. 

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti 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. Jdėk popieriuj dolerį ar Money Orderi sy- kiu su laišku šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos Ol'A — 

persitikrink apie jos pa sėkmingumą ir beabejonės užmuš visą skaus- 
mą Reumatizmo ir priduos naują spėką gyvenJme. 

MAX DUWE & CO., Inc. 
2524 Webster Avenue Suit 107-L. Kew York City 

BRANCH OFISES. 
Max Duvvo & Co. Inc. Max Duwo & Co-. Ine 

12 HartUett Street, C06 Postai TelegrapU Bulding, Grand Kapids, Mieli. Chicago, 111. 

Lietuviški Rekordai ir Gramafonai 
Didelis pasirinkimą!! iš 3000 rekordu I.irtuvKkt), Ruski), Polskii. An|fl>kų. Kaina po 75c. Prisittntimo lė^a* męs apmokant. Kdordn ir (iramafoin) katalogą pareikalavus pri-iuiiiinri dykai. 
Kaina (iramaionu nuo $10.00 iki SJI.i.OO 

r olnnibin (Irafanola 
f.KŠiiau parodytu aut 
l<civrislrJi<> yra pi- 
Kiausi |>rrl:ėjf ( o- 

lurnbioi išilrlilii in- 
Mrnniniiij. Turi aiš- 
ki) ir švelnu įtaka 
ir grajina l(i ir 1J 
colinius reconlus. 

KAINA $18.CO 

Neturi nusiminti, 
idant ne (jali išgirsti 
lialso Kursiausin -vie- 
to aiti-.Hi. kadangi 
ji*' ne atsilanko jn- 
<ii gyvenimo vietoje. 
Nusipirk 1it:( (ira- 
faunla ii kurio Rali 
išgirsti visų artistu 
balsus koki; lik no- 
n ir kada nori, 
Urajina 10 ir 12 co- 
linius rekordus. Kaina $45.00 

2.1S9 Nemuno vilnys, Valcs ir Sudiev, Mazurka. 222,1 Ptnilėjatt vakarus ir Drauge, Palka-mamrkn. Oikestra. 2224 Mano laivas. Daina ir j sveikata. Markas. Orkestrą. 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumįriškiti pol. Armonika 116.1 J ieva. Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. 1170 Velnias ne boba ir K m c bakūže samanota. 1245 Velnias ne boba, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis antra. 1249 Mito patvy ir Velnias ne boba. 2.142 Siuvėja ir Po dvigalvių ereliu. Maršas, Orkestrą. 2.14.? Aht vienos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą. 2.192 Sveiki broliai dainininkai ir Ko ljudįt sVeteljaj. 2.19.1 Saulelė raudona ir Jojau diena 2.194 Už šilingėlj it Sitj nakrialy, (Dzūkiška Daina) 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakuži samanuota 116/ Kur l>ėga Šešupė ir Kur namas mus 1168 šaltyšius ir Žvirblelis 
1169 Kitia garsas nuo rubežiattt ir Siuntė mane motinėlė 12a5 Ktttų darželis ir Pattj •'.ystytojas 1246 Giesmie j Panelę švenčiuvi.'i tr A ve Mara 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungartt iokis 2.1.19 šėriau iirgrlj ir Dėdukas 

2.19" Klumpakojis ir Kokietka polka ir Klumpakojis. 2.196 Našly.-, Žaislas ir l.apunėlė, Polka-tnazurka. 
2.195 Irom Cik-ėik. Mauzrka ii Dėdienė, Polka. 
2.'60 Varpelis, Valcas ir Mano mielas. Polka. 
2.156 Lietuva Tėvynė M mm; ir Tykiai Nemunėlis teka. 2.157 llirntė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
2358 ,)at bininku Marselietė ir Sukeikime kova. 

3340 Priroflino «rn! žmonos man jaunam mergele. Kur tas šaltinėlis. 
1350 Naujoji (iadynė. I)ainus. 
3623 Mano Skarbas. Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. 
3624 Kur Upelis Teka. šienapjūtė. 
3625 Sud'ev Lietma. Mi-'Vas t'žia. 
5626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 
[vairiausius Lietuviškus Šokius ingr'jintus gerjauisjajs muzikantais rasįte vjen tik ant t rekordu "Colunibia." 
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajini abjem pusėm jr ui tq pai,a kaina. 

Užsakydami nuo mūsų rekordij paminėkite aiškiai jo nutaera. 
Užlaikome visas lietuviškas knygas, kurios t-k randasi lietuviu knlboje. 
Užlaikome aiksimus laikrodėlius,^ žiedus, branzalietas ir 1.1. 

J. F. 
3343 So. Halsted Street Chicago, 111. 

Užsirašyk sau nf savu pažįstamiems didžiausiu savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
instcigta 1S36 m. , 

„Vienybę l.ięl." privalo skalty1' kiekvienas lietuvis ir lietuvaite, j ,,Vienybe Liet." ialp>.;u mokslink. ? ir pamokinančius straipsnius. I 
PRENUMERATA METAMS: 

Suvienytose Vslitijoee.. $2.00; pusei metu $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
KUose viešpatystėse 3 00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunliaine v.er.^ numerį dovanai ir knvfcij katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120--124 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

Pirkite "Lietuvos' šerys 

Dr. K. Draikus 
Dentistas 

3261 So. Haisted Street 
PU® ie Drovrr 5 052 

C h cajfo | 

^Iioue Catial 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
(ieneralis 

Kciiirakiorius ir Hamu Slstcjas 
2123 W. 22rdST. CKICAGO 

r'jOSEPS A. AMBROSRJS 
:£l Ji J '3 A I. V KAiAS 

Vcln v i". >i, tft'-ifn. ise 

C!> \Y. V« : trc.'t 
K.u^i tOO.i jOj, Til. Cm.'rtl i!j/i 

j 3214 C t., T i'ai d- 7271 

CMICAGO, ILL» *• 

Ką Išrasti 
rp rp 

• • 

Tai yra lietuviška kaygutS 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie gali būti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinoslte kokį pe'n ą 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knygų t §8 kuria išsiijai- 
™ DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
Broadway LA> N«w York. N.Y. 

M M M M M VW 

Phone Cicero 252 

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

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

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

Universal State Banko 
š'> didžiausias Lietuvių \alstijinis liaukas atsidarė 

Kovo 3, 1017. \'ienas meta., nuo dienos atsidarymo suka- 
ko Kovo 3, 191S r,i. Pamir'jimui metinių sukaktuvių.- Hanko Direktoriai paskyrė Suimtą, Kovo 2301:1, 1918. 

l'er šį pirmą metą lietuvių Valstijinis 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, i«)17, atidarymo dienojo....$ 16,754.95 Balandžio 7. i<)'7 87,987.21 Birželio 1^17 253>3**>°o 
Rugpiučio 4. i<)i7 288,556.8<) Spalio 5, 1917 > 374-(X». 13 (iruodžio 31, 1«j 17 418.ftfi1.f13 Vtisar'o 2, 1918 449,144.09 Kovo 19, 1918 501,146.58 Visas Banko Turtas siekia 800,000.00 
"S'ra gera viltis kad šis Bankas ant antru metiniu 

sukaktuvių pasieks iki milijono doleriu depozitu. 

SUBATA, KOVO 23, 19! 8 
yra diena paskirta 

PAMINĖJIMUI METINIŲ SUKAKTUVIŲ 
Ant šios dienos yra kviečiami visi Lietuvia1 aplan- kyti šią visoj \nicrikoj didž'ausią Lietuvių Instituciją ir 

arčiau susipažinti su valdyba ir direktoriais. Atininč'ai 
pirmu mietinių sukaktuvių kiekvienas atsilankantis j han- 
k:i toj dienoj 

APLAIKYS NAUDINGA DOVANELI- 

VALDYBA; 
Joseph T. Elias, Prezidentas, 

Wm. M. Antonisen, Vice-Prcziilentas, 
Anton Olszevvski, Vice-Prezulcntas, 

Frank J. Plat. Vice-Prezklenlas, 
John I. Bagdžiunas, Kasierius. 

UKiVERSAL STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST. kam?. 33čias CHiCAGO 

EANKINĖS VALANDOS: Panedcliais, Seredcrnis. ir Pėt- nyčiomis nuo 9 ryto iki 5 po pietu: Utarninkaiū K'.vergais ir Subrtomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vakaro. 

GERA PROGA MUŠA IN JŪSŲ DURIS 
Niekados pirmiaus nebuvo tokios progos, kaip dabar—įdėjimui pinigų į saugų, pelningą biznį. Lietu viai 
šiądien yra pasaulio akyse. "Lietuva"' su kiekviena diena įgyja stipresnę poziciją. Musų proga atėjo. Ir 
dabar Jums yra pasiūloma proga iš kurios turite pasinaudoti—pasidalinti iš pelno. Be abejones Jus tu- 
rite pažįstamų, kurie yra šiądien pasiturinti—turi visokias šių dienų gerybes—uždirbtus nuo kelių šim- 
tu gerai idetų pinigų.į gerą kompaniją, geru laiku. Ar Jus priklausote prie šios rųšies progresyviu žmonių? Ar Jus atmesite vilkinimą? Ar Jus veiksite TUOJAUS, ŠIĄDIEN? 
Ši yra geriausia proga padarymui pinigų, kokia buvo pasiūlyta savo gyvenime. Neleiskite jai išsprūsti. Padarykite gerą žingsni dabar. Supraskite kokia pui- ki proga Jums yra duodama. Tada surinkite savo pinigus, kurie neneša jokio arba mažą procentą, ir padėkite i sia kompanija — dėl padarymo gero pelno ir jiegos. Vienas seras yra $10.00. Kiek šėrų Jus dabar paimsite?. Rašykite šiądien, kol kar nepervelu, sekančiu adresu: 

Lithuanian Publishing Co., 814 W. 33rd Street, Chicago, 



(Tąsa ntio 3-čio puslapio) 

^^.ANTSI DĖKIME MOKESTĮ I 
LIETUVOS GELBĖJIMUI. 

—— 

pin. 'gus turi tuojaus priduoti 
vietinio komiteto iždimivkui. 

11. — Rinkėjas veda surašą sa- 

vo žmonių tam tikroje knygutėje 
ir j ją jrašo kiekvieno žmogaus 
mėnesinę mokestj. 

12. — Rinkėjas kas mėnuo iš- 
duoda VietiiiMo Komiteto susirin- 
kime atokaitą iš savo pasidarba- 
vimo, praneša apie tuos žmones, 
kurk atsilaiko Lietuvos Iždui 
mokėti, duoda peržiūrėjimui savo 

mokesčių lonygutv, kurioje, pasira- 
šo Re'izijos Komisijos narys, 
ir tt. 

13. — Lietuvos Iždo Ccntralis 
Komitetas 

Lietuvos Iždo reikalams tvar- 

kyti yra Central b Komitetas iš 
i* žmonių: pirmininkas, trijų vi- 

ūmrrkų, iždininko, sekre- 

kama yra Revizijos Komisija iš 
5 narių, Lietuvos Iždo piningų 
ir Centralio Komiteto veikimo 
kc Uroliavin.avi. 

14. — Lietuvos Iždo Omtralis 
Komitetas ir Revizijos Komisija 
yra renkamos vieniems metams 

slaptu, lygiu (proporcionaliu) 
•balsavimu visų tų, kurie moka 
mokestj. 

15, — "Darbams atlikti Lietu- 
vos Iždo Centralis Komitetas ga- 
li paskirti Pildomąjį Komitetą, 
bet pilna atsakomybė, kaip už 

pinigus, taip ir už tikslingą ir 

pasekmingą piningų rinkimą gu- 
li ant Lietuvių Centralio Komi- 

v .V • 
toriams, dviejų sekretoriaus pa* 
gclbininkų ir 5 narių, Beto, rcn- 

J 

tcto. 

16. — Lietuvos Iždo rinkliavai 
Centralis Komi'tetas vartoja mar- 

kes trijų rusių, 50c., $1.00 ir $2. 
Drauge su markomis C. Komi- 
tetai išleidžia knygutes tų mar- 

kių lipinirniu'i, ir jas, !<ai|> lygiai 
■ir visas kitas reiikalingas blankas, 
pasiunčia vietiniems komitetams. 

17. — Markės skaitosi kaipo 
piningai, ir Centras, Vietiniai 
Komitetai ar kolektoriai turį jas 

gjI.Ja.ikyh pilnoje kontrolėje, neipri- 
^ valo jų veltui dalinti, nes atsa- 

kys \ii tai savo įpiniigais. 
18. — Užpildytos markėmis 

knygutės bus garbės ženklu ir 

paliudijimu, kad antsidėjęs mo- 

kestimi išpildė savo pareigas su- 

lyg savo tėvų krašto. 

19. — Tokios taisyklės nustato 

Lietuvos mokesities rinkliavą. 
Darfbo pradžiai nustatomas yra 
Laikinas Lietuvos Iždo Komite- 
tais, j kurį gali įeiti atstovai visų 
musų trijų sriovių lygiame skait- 

l.uje, ,'tr Revizijos Komisija su 

vienu atstovu >nuo ikiekvietios 
sriovės. I)airbi*: pilnai susitvar- 
kius, Lai'kinaa Komitetas parengs 
visuotinus Liet. Iždo 'rinkimus, 
kuriui se ir bus išrinktas pasto- 
ms Lietuvos Iždo Comtralis Ko- 
mitetas. Tokai? budu surinkti pi- 
ningai turi but nusiųsti Lietuvon 
toms įstaigon.*, kurios rūpinasi 
tais reikalais, kuriems renkami 

yra pinigai ir kurios turi Lietuvos 
visuomenes (pripažinimą. 

* 

20. — Darbcf pradžią veda 
Amerikos Lietuvių Central is 
Komitetas Nukentėjusiems Del 
Karės Šelpti, dalbartinėje savo 

sąstartoje, iki Lietuvos Iždo pa- 
stovaus Komiteto rinkimu, kaip 
ftugsčiaus nurodyta. Lietuvos Iž- 
do visa atokaita ir sumos yra 
laikomos r.tskirai nuo kitokiu da- 
bartinio Ccntralio Komiteto įp- 
laukų. Pastovusis Lietuvos Iždo 
Komitetas bus renkamas j 6 mė- 

nesius do to, kaip visas Lietuvos 
Iždui Mezliavos sutvarkymo dar- 
bas Ims užbaigta. 

21. — Lietuvos Iždui sumosJ 

'Amerikoje piningai 'bus siunčiami 
tokioms Lietuvoje įstaigoms, 
kurios augščiau nurodytais Lie- 
tuvos reiikalais rūpinsis ir kurios 
turi L'?tuvos visuomenės pripa- 
žinimą. 

Antsidėjo Mokestimis Lietuvos 
Iždui 

Ikišiol ant&idėjo mokestimis 
Lietuvos Iždui sekančios ypatos: 

1. — 'M. \V. Biush, kas mėnuo 

po $7.00 
2. — —Inž. T. Naruševičius, 

kas mėn. po 10 oO 

3. — Stas. šimfkuš (už save ir 

šeimyną) kas mėn. po 2.00 

4. — V. K. Račkauskas, 'kas 
mčnvuo po 3.00 

5. — i'. Jurgeliutė, «kas mėnuo 
po 1.00 

f>. — R. Karuža, kas mėuno 

po 3.00] 
P.c tų, pasižadėjo antsidėti mo- 

kestini';, tik dar nenurodė po kiek 
mokrs kas mėnuo, ir ■sekantie 
Ccntr. Komiteto 'nariai: 

7. — P. Vilmontas; 8. — V. 
F. Jankauskas; 9. — j. Skrituls- 
kas; 10, — A. 1>. Strimaitis; 11. 
— P. Norkus; 12.—K. Makaro 
viči'itis; 13. — J. O. Sirvydas; 14. 
— J. S. Lopatto. 

Visi, Ikas i'kisiol molkėjo mėne- 
sines tnjokestis i Ccntr. Komitetą 
gali perkelti savo mokėjimą Į 
Lietuvos Iždą, pasirenkant sau 

prieinamą kategoriją, kaip yra 
augščiau nuroidyta. 
Am. Liet.. Centr. .Komitetas, 

į 320 Fifth A ve., 
Xew York, X. Y. 

STATEMENT OF TIIE OVVN- 
ERSHIP, MANAGEMENT, 
CIRCULATION, ETC., RE- 
QUIRED BY THE ACT OF 
CONGRES OF AUGUST 

24, 1912, 

Of "Lietuva" publiahed VVockly at 
Chicago, 111. for Apvil 1!)18. 

State of Illinois, 
County of Cook, 

Before mc, and a Notary Public, in 
and for the State and county avore- 
said, personally nppeured John F. 
Pajauskas, who, having been dūly 
aworn according to la\v, deposes and 
says that he is the Business Mana- 
ger of the "Lietuva" and that the 
following is, to the best of his know- 
ledge and bellef, a true statement 
of the ownership. management (and 
if a daily paper, the curoulation), 
etc., of the aforeaaid publication for 
the date shovvn in the above caption, 
repuired by the Act of August 24. 
1912, embodied in spetion 443. Postai 
Lavvs and Regulations, printed on 
the reverse of this form, to wit: 

1. 1nat the names and oddrt^se.s 
of the pi'blisher, editor, managmg 
editor, atul business managers are: 

Publisher Lithuanian Publishing 
Co. 814 VV. 33rd st., Chicago. 111. 

Editor Bronius K. BaluMs 814 \V. 
33rd st., Chicago, 111. 

Managing Editor Bronius K. Ba- 
lutis 814 W. 33 r d st. Chicago. UI. 

Business Manager »John P. Pajaus- 
kas 814 W. 33rd st. Chicago. 111. 

2. That the owners are: (C4i ve 
names and adresses of individur.l 
ownei'8, or, if a Corporation, give 
its name and the names and ad- 
rw»ses of stockholders owning or 

holding 1 per cent or inore of the 
totai hmount of stock.) 

Lithminiun Publhhlng Co. 814 \V. 
83rd st., Cnicago, Iii. 

Joseph J. Uačiunas 11511 Wost lf.tIi 
pi, Chicago, 111. 

John P. Pajauskaa .°>;'40 ISmorald 
a v o., Chicago 111. 

I^a/.y. Draugelis 32G1 S. Ihilsied 
st^ Chicago, 111. 

Alex. Bačiunas 2511 \V. 4"ith įl.,, 
Chicago, 111. 

I?. That the kno\vn hondholdors. 
mortgageea, and olho srcurity lid 
dera ovvuing or holding 1 per ccut 
or niorc totai aniount of bomK 
inortgages, or other securities v; 
A. ()lsze\vski, 3252 So. Hal.-ited s-1., 
Chicago, 111. 

4. That tho t\vo pnragraph '. nexl 
above, giving tho names of the own- 
ers, stockholdors, and sccurity !i l- 
ders, if any, conta'.n not only tho 
list of stockholdera and securii.v hol- 
ders as they appear upon the books 
of tho eompany but also, in c;:ses 
where tho stockholder or security 
holder appears up<>n tho books of 
tho eompany as trusfeo or in rny, 
other fiduclary relatlon, tho name i 

j of ihe peraon or Corporation for 
,whom such trustoe is aating, i.' ?;!- 
,ven; also that the said tv.o para- 
graphs contain atatements ehibra- 
cing affiant"s full knov/ledge and 

Įbollof as to the ciroumstances and 
conditions nnder \vhich stoekhol- 
ders and security holder who do net 
apears npon the booUs of the 

| eompany aa truatees, hold stock i 
and securities in a capacity other I 
th.'.n that of a bona f i d o ov.-iur; | 
and this at'fiant ha a no reason to į believe that any fcother porson, as-1 soeiation,, or Corporation lns any 
intorost in the said stock, bonds, or j 
othor securities than as so stated | 
by him. 

i 5.That the averago number of \ 
copies of each issuo of this publi- 
cation sokl or distribnted. trough 
the mails or othenviso, to paid sub- 
seribers during tho six months pro- 
corting the dato ?ho\vn nbovo is. 
(This information is roquired t'roin 
daily publicatlon only.) 
JOHN PAilAUSKAS Business Manag 

Svvorn to and subseribed hoforc 
me this lst day of April, 1D18 

Marę,aret J. Ryan 
(My commission expires June 21 
1921. 

Didžiausi? ir naudingiausis 
laikraštis. 

Neužsii;na barnemis nū pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliški; ir pa- 

mokynancių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Til; $2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose ?alyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
„DIRVA''' 

2304 ST. CLAlR AVt CLcVELAHS. OHIO 

sttfr f"* > '• 

VYKISKŲ DRAELIilŲ PIGUMĄ'?! 
Mes neesamo uenkoriai, bet inę.-' gv;Tantaoįnn»f» T:»rnstai sučO- liyn.vi o'j ; ant Tauisto*. pinigų, nusiperkant sau drabužius pa.i įnui. Vyraron i»* vaikinama padaromo ant orderio naujus siutus ir ovv- biius nuo $3n.OO iki $50.00 iv- pusę kainos. Truputėlį nešiotus »• Si.T>.00 iki $00.00 aiu orderio darytus siutus ir overkotus parduodi n.e po Ųa.ro ir brangiau. 
Naujas ir truputėlį dėvėtas kelines nuo Jl.OC ir branginus. Vi: iki siutai $2.:,0 iki $7.50-. Jrflcryn'os ir vn'yr.ai. 

S. G O k D O N 
1415 CO'JTK HAL3Ti".D STRTET CtUCAGO, 1L'-. 

& ;t iras atdaras kasdieng ir vakarais iki !> vai. Subatomis i-dti iitii.iras iki i\ va!. vaktM Nedėldier.iais- iki ** vai. vakare. 
v.rc ,A": ^-sasassa 

Linksmas Pavasarinis Vakaras 
Su Šokiais ir Kitais Pagražinimais 

kurj rcnKiJ 

SLA. 208 Moterų Kp. 
Miidos Mažojoje Svetaineje 

3138 So. iiiUted Street 

5 J njĮai kvieči rnc visus Chicaęos lietuvius ir lic- 
iuvaites Hlitiitimgtii tif,-ilunkyti, niįs užtikrinimu-, kad 
hii;i;c lugiiuiiliriti: o kurie neutsilanltys, tai pu laikui 
^ail ims. Bu liuoilumu veltui giles. Kviečia Rtn^SjOs 

c Dctaoa a oooo »ocnfrmrnMWwwm rimti*!, 

Kedelioįe, 
i Balandžio 

ta dieną 
! S 1 8 

Prasidrs 

6 val:nda vakare 

i 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valanda kas vakarai. 

Subatomi ir nedi'.iomi 2 vai. pa pietų. 

Žemai I5c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokejtls 
Tai yra puikiausiavieta 

praleidimui liuoso laiko 

šv.lni MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50' 
r 100 lb. Pirkėjas apmoka purve- 
čimg. iš Milwaukoe. 

Kasykite pavyzdžiu ir plakatu 
!1ILWAUKEE IMP0RT1NG Č0. 

[?ept. 190. 505 37th St. MUwauk«. VV'ls 

Duokite savo ma- 
žiemsiems Ateityj 

Jie yra Jusii palaikymu ateičiai, o Ame- 

rika kariauja padarymui jųjų ateiiies sau- 

gia. Jie yra pennaži tai suprasti dabar— 

bet kada nors turės išmokti apie sau tikins 

ir tradicijas Amerikos, idealus Ameri- 

kos, didę priežastį, už kurią vyrai jo tėvo 

laikų guldė savo galvas. 
Prisirengkite todėl įdėti j j .j rankas 

bontlsus jųjų valdžios. Jie bus jiems įkvė- 
piančiu prirodymu, kad jų tėvai plianavo, 
aukavo ir investino dėlei jų sunų ateities. 

Liberty Bonds jiems reikš daugiau negu 

pinigai. Jie padarys juos besididžiuojančiais 
jų tėvais, kurie Amerikos dienoj didelio rei- 

kalavimo pasirodė save esančiais tikrais 
Amerikoniškais patriotais. 

Investuokite i Laisves Eondsis Savo Yaikams 
ŠITA VIETA UŽMOKĖTA IR PAAUKAUTA PER 

Liberty Land & Investment Go., 3301 So. HaSsted St., Ghicago, III, 
FARMU KOUIONIZUOTOJAI 

BUK ŠOFERIU. 
t<}. Niekuomet nebuvo toks dide- Laikas yra gauti sau tinkamu vie- lis šoferiu reikalavimas kaip da- bar. Męs duosime užs'ėmimę kiek vienam pabaigusiam kurr.us 
misų mokykloje. Mokinime pa- sinaudojame individinontis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjimo automobiliais 
visokiy rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- kamus patarimus ir nurodymus. Musų mokyklai netruk.sta geriau- sių automobilių ir kitų prietaisų. Užtikriname tamlstai kad tuojaus gausi leidimų. Dieniniai ir va- kariniai kursai. Visas kursas $25. GO. Fedoral Ass'n of Auto 
ISngineers. 121I-1G Jackson Bld. (Ine.) 

Tclephone Yards 3834 

Dr. P. G. Wieg.ier 
Prlčaiimo vulnnJof : nuo 8 ild 12 lš ryt* 

Ir nuo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicajo, 111. 

F. P. BRADCHULIS Į 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Moaroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

I Te'.p;>hcne Randolph *>593 
i Gyv: 3112 H3lsLcd St. arti 31 St. Phone Yards 2390 CHiCACO, ILL 

Reumatizmas 
I<higyde namie, k s tik j} turėjo 

l'avasa/į ĮSiM m. aš kankinausi mus- 
kulų nusilpnėjimu ir ncumatizmu. Aš gy- 
gydžiausi virš trijų melų ir manau kai) 
lik tas žino jo bioguuia kas jj turi. Aš 
bandžiau gyduolę po gyduolės. daktarą po daktarui, 1>ct visi šgyti ijsigelbėjima buvo 
tik lyglaikiniai. Galiop, aš suradau vai- 
sia, kuris mane išgydė galutinai ir liga nesttgršžo. Ai dariau tą maistu keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo kiekvienos reumatizmo formos pabandyti) ?it;j pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk nė cento, tiktai piisių$k savo vardu ir ad- 
resu ir aš jš prisiųstu jums vrlMi išhnndy- rnni. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet t.astrudys, kad jis visiškai prašali 10 jūsų reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jj kaina, viena doliarj, bet, suprask, aš nei oriu jū- sų pinigų, pakol jųs pats nepanorr ;ite juos prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentė*, il- giau, kuomet tikras ijgelbri' itas siūloma jums vėltui. NeatidSliok, ras\i: Šiandie. 

Mark II. Jackson, Nr. J), Gurney Bldg., Syracuse, N.Y. 

t IIONC YA3I30 2721 

D r. J. JONiKAITIS 

KEDIKAS IR CHIRURGAS 
2S15 S. Halsted S t., Ckicap 

ftmtrikos Lisiuviy Mokykii 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbi;, aritmetikos, knygvody- 
ties, stenografijos, typevvritiug, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istorl* 
jv>8, abeluos istorijos, geografijos 
politikinėa ekonomijos, pilietystės 
dailiarašystSB. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
jld G po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago*. 111. 

DR. O. C. M l£ IN E 
DANTISTAS 

0FISAS: Kamp. 31 ir So. HalsteJSt. 
(Gytren mas tirs Aptiekos). CHICABtf 

Išgelbėsite Girtuoklį! 

arba n,et pu degtine, ir tokiu budu 
galima lengvai išgydyti nuo to bai- 
saus papročio. Kaina tiktai $2.50. 
Pasiųskite $1.00 su užsakymu, o li- 
kusia dalj $1.50 užmokėsite gavę 
miltelius. EAGLE SALES CO., 

Jeigu turite bran- 
gią y patą., kuri yra 
jpuolus j blogą pa- 

| protį gėrimo, ne- 
laukite! Išgelbėki- 
te jį kol yra laiko. 
Salus milteliai su- 
stabdys by ką nuo 
gėrimo trumpu lai- 
ku. šie milteliai 
gali but imami su 
arbata, kava, zupe, 

Itoom 150 
277 Broadvvay, New York City. ! 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gjdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. \VESTERN AVE. 

CI1ICAGO, "LL. 

j FARMOS! 
parsiduoda lietuvių kolionijoj, Michi- 

■gano valBtijoj, tiesiog nuo paties 
savininko. Farinos gyvenamos tr ne- 

gyvenamos. Platesnių žinių klaus- 
kite per laišką, įdedami markę už 

! o centus. 
TONY ZABELA, 

P.O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich. 
i 

Te!. YARDS 1532 

Lietuvis gydytojas Ir Chirurgas 
£259 bo, naistcd St, Chlcago, 11L 

Gydo visokias Ilgas moterių, valkų 
Ir vyrų. Speciallškal gydo limpančias, 
nžBieenOjuaias ir paalaplirgaj vynj 
ilgas. 

f 

įnmmviri ai 
Vakarina 1 i;ilM ;! filllA 

Jei neri preiui ir pisokmingai išnokti Anjli- 
£k:ii kalbėti, skaityti ir ra8yt<, tai Linkyk masų 
mokyklų. Apart Augių k.ubcs, čia raokinama:- 

Lictuvių kilbos S.V.lstoriios LilflV.ų R.išvmo 
Lenkų " S.V.Valdybos I'riekybos Teisių Lotynu " S.V. Piiirtybis Gramatikos 

•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir 11, u 

Ilr 
GRAMMAR ir HIGH SCSOOL Kursų. Gyve- 

nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aidkinatna lietuviškai. 

Amerioaii Gollege Preparatory Sciiool 
S3103 S. HAC'.TLD St. Chicaoo Ill.E 

KAMPAS 31-MOS IR IIALSTED GATVIŲ || 

PaUesVoįV^-'- 
| Aš Juozas Kapšys pajleškau sa- 
ivo brolių, seserų ir visų pažystamų. Aš esu kariumenėj Prancūzijoj. Pa- 
einu iš Ivauno gub. Vilkmergės pav., 
Miežiškių par., Pucekų kaimo. 

Mano adresas: Prt. Jos. Rupšis. 
Co. G. 125 Inf 

A. P. O. 713. A. E. F. 

Pajleškau Aleksandros Juozapal- 
tės, paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pakroj parap., Kundrotų kaim. j Jeigu kas žlnotumėe, meldžiu pra- 
nešti man apie tai šiu adresu: 

Barth Burze 
4.r)th Aero Squadron, Aviation Field 

Lake Charsel Louisiana. 

Pajieškau savo tikros duktės OnoB 
YanCailiukės. Motina, prasišalinda- 
ma iš Cleveland, O. 10 metų atgal 
pasiėmė su savim mano mylimiausią į ir gražiausią mergaitę, 5 moti) am- 
žiaus. Nuo to sykio afe jos nema- 
čiau. Mergaitės plaukai šviesus, 
akįs mėlynos. Ji dabar yra 21 metų 
amžiaus Jos motina yra vidutinio 
ugio, i akai tamsiai geltoni, akjs 
mažiukė ; 45 metų amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai; 24 metai Amerikoj. Gy- 
veno Clevelande, Ohio ir New Yorko 
valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Starapolės 
ujezdo, Garlavos gmino ir parapi- 
jos, Pudlesių kaimo. Po tėvais Mag- 
dė Keturakiutė. Ji pasiduoda pavar- 
de Maggie Wait. Mažam Ir duk- 
terj paduoda po ta pravarde. Pra- 
šau, jeigu kas apie jas žino, rašyti 
man, o gaus gražia padėkavonę per 
laišką, 

William Yančaitis, 
187 -Russell St., Detroit, Mieli. 

Pajieškau Antano Barždaičio ir jo 
sesers Marijonos Banšdaičiutės, po 
vyru nežinau pavardės. Keli metnl 
atgal buvo prie tėvų Wilkes-Barre, 
Pa.; po tam išvažiavo i Grand Ra- 
pids. Mich. Turiu svarbų reikalu, 
todėl meldžiu labai, jeigu kas žinote 
apie juos, praneškite šiuo antrašu: 

Pius G. Satraitis, 
21—23 Ricliard St., Ashley, Pa. 

Reikalavimai. 

REIKALINGAS PARTNERIS. 
Ak turiu f&rma, kuri praeita met^ 
atnešė $8.700 gryno np!iw) ir turiu 
išdirbystės biznį, kuris gali atnešti 
$15.000 pelno į metus; ir yra vienas 
nuo kito 165 mylių tolume. Taigi aš 
vienas abiejų negaliu tinkamai ap- 
žiūrėti ir todėl priimsiu pusininku 
prie farmoB arba prie išdirbystės. 
Partneris teatsišaukia blaivus, tvir- 
tas nesibijos darbo ir turintis S1000 
pirmam jmokėjimui. Atsiliepkite 
ypatiškai arba laišku j: 

J. AMBROSE, 
Room 7, 534 S. State St., Chicago 

Ant Randos. 

Išrandavojimui — gydytojaus įreng- 
tas ofisas viršui aptiekos prie 31* 
mjs ir Halsted gat- Nevedęs vyras 
geidžiamas. 

Ofiso T«l. Caaal 114 kin« TU. C«nH211l 
'—• M Sl*l linll ią 411ną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
— Ir 

Chirurgas 
Gyvenimą*: 

731 W. 18th St., netoli HalstedSt. 
Oriais: 

1903 S. Halsted St., kampas 19tos 
I m 

REIKALAUJAME 
į vyrų, motery ir vaiky har* 

daskutysiūs mokytis. oit&a 
yra labai pareikalaujamas nei i»* i\a- 

rlumenėje. Lengvas mokslas 'r di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO* 
KOFF'8 INTERNATIONAL BAR3ER 
8CHOOL* 1202 Pcnn Ave., Pitteojrjj, 

| Koncertinu Išdirbyste t 

Pearl Queen Koncertina 

Nemokek Pinigus Bereikalo 
Mušu krautuve—viena Iš didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Už laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubintus ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Ila- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
vi- )kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikali skus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasij-ženklį gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 0 

4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 
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Lietuvos Atstatymo Bendrove Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vienoj Sero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par= 
klodama 5 šerai ir dausriau. 1917 m. i*»i 

įsmoKejome 4 nuosimaus dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame ]uos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas vra laikraščiuose rublių kursas, įsakymus siekite ir reikalaukite " 0 u c informacijų sluo adresu: 

LITHUANIAN DEVELGPEMENT CORPORATION- 320 Fifth Ave., Ncw York, N. Y. 
> rr ^ --- < -o.^ ^ — 

VIETiNESJIK 
Darbuojasi dėlei Lietuvos lais- 

vės. — Chieagiečiai vėl pradeda 
bruzdėti ir darbuotis dėlei Lietu- 
vos laisvės. Tuoj aus po Atvely- 
kio rengiama didelės risfcynės, nuo 

kuriu visas (pelnas yra skiriamas 
Lietuvos lavisės išgavimo reika- 
lams. 

Ristynės atsibus u d. balan- 
džio, šv. Jurgio parapijinėj sve- 

tainėj, ant Mridgeporto. jonas 
Kūlis, kuris šiame reikale daug 
darbuojasi, surinko krūvon gar- 
siausius ir geriausius lietuvių ris- 
tikus ir drutuolius ir žad'a su- 

rengti tikrai įvairu ir vieną iš 

žingeidiiausių tos rūšies progra- 

mų. 
Taip dalyvaujančiu širše ris- 

tynėse drutuoliu žada buti sekan- 
tieji lietuviški "Samsonai". 

JUOZAS ŠIMKUS 

J. Šimkus, jgijusis vardą ge- 
riausio lietuviu ristiko, sumušusi-. 
g:ekų pagarsėjusį galinčių 11. I)i- 
mitral ir atėmusis nuo jo čampi- 
jono cliržq. Šimkus nelaba1 senai 
susilaukė didelių pagyrimų anglų 
laikraščiuose Texase, kur risttfcų 
kritikai pavadino j j "Didžiuoju 
Lietuviu". Šimkaus priešu bus 
B. Jaras, kuris, sakoma, yra žino- 
mas kaipo geriausias lietuvis ris- 
tikas Clūcagoje. Apart Jaro, 
Šir '.us žada paristi dar du ris- 
tiku j vieną valandų. Turės j i r 
gerokai apsisu-kti, kad tokį dideli 
tfarba atlikii, nes Šimkaus priešai 
yra iškalno pasižadėję ir rengiasi 
sukurti jam ant matraco karščiau- 
sią įpirtį. kokią tik jie gali. 

A. Ačas iš Kast St. Louis 
bus antra to vakaro žvaigždė. 
Ačas yra milžiniškos "sylos" vy- 
ras, sveriantis 23o svaru. Jis 
ansiė.nė paristi K aro! j Sarpalių j 

minučių. Kar. Sarpalis nėra bi- 
le koks ristikas :jis sveria 180 sva- 

rų ir yra mokytoju ristikų Chi- 
cagos Y. M. C A.; todėl aišku, 
kad jis nėra minkštas riešutys, 
ki.rj galima bųtų lengvai sukrims- 

•Petras Kata-usikas be 
abejonės 'yra vienas iš vikriausiu 
iictuviij ristikų ir yra igijusis sau 

vardą "Lietuviško Tigro". Kur 
Katauskas ritasi, ten, kaip sako- 

ma, "net ditikės rūksta", nes Ka- 
tauskas su savo priešais duonos 

mynkyti neminko, o dirba kaip 
tikra voveris, k*aslink savo greitu- 
mo. Šj vikarą jis risis su D. I)u- 

dinsku, įkuris yra tokio? pat rū- 

šies ristikas, kaip ir Katauskas 
ii norėtu nuo Katausko atimti 

garbės vainiką, fialinfa tikrai pa- 

sakyti, kad tik vienas šitas nume- 

ris bus trkr s žiurčtojatns "teat- 

ras". 
J. Gesta u ta s yra jau senas 

ir gerai žinomas kaip lietuviams, 

taip ir anglams ristikas. Anglų 
expertai vadina ji "Lithuanian 
Iron \Vrestler" — Geležinis Lie- 

tuvių Ristikas, nes (ieštautą pri- 
lenkti prie matraco yra vis viena, 
k? geleži..ę štangą mėgintum lenk- 
ti. Tai yra seras lietuvių ris tiki: 

(ivardijos tėvas ir jo ristynės vi- 
suomet butu žingeidžr s. jis 
sveria 220 svaru ir šj vakarą ri- 
sis su J. Pušniu, kuri vadinama 
Kupiškio čampijonu". 
'I'. Norkus,- apsiėmusis ristis su 

Otto Propotninku, yra kitas pro 
gramo numeris, 'kuris žada Imti 
taip pat žingeidus. 

Apart šių ristikų bus dar ir 
garsusis lietuvių galinčius C. Pa- 
; k c v i č i u s. kurio dar niekas iki 
volei nesu mušė sunkumų kilnoji- 
me. Kiek svarų tas vyras gali 
pakelti vienu rankos pirštu—tai 
t'krai reikia stebėtis. Tarp ki- 
tą dalukų iis dantimis paėmęs 
virvę, keletą vyrų suka aplink 
save, nelyginant malūnas savo 

sparnus. ŠĮ vakarą jis par dys 
keletą "stebuklų" u savo m<-Vi- 
riu V. Raubum. 

Kitų programo daliu čia nemi- 
nėsiu, bet ir i> to kas čia p'a- 

fsi.kvta, yra lengva snpra ;ti. kad 
• t.kios regyklos Oik-.-igiv. -T.-.' 
dar nėra turėję, (iir-ir ! i:' 
i^ aplinkinių miesteliu žada at- 

vykti j ši vakarą būriai lietuvių 
--ypač musit jaunimo, tkur'.s vi- 
suomet imtynėmis žinge lauja. 

Kadangi pelną:; nuo ši » vakar, 
vra skiri'amas prakilniam tikslui--- 
išgavimui Lietuvai laisvė.;, tai yra 
Uibui geistina, kad mūsų \ ublika 
-i vakarą paretntų skaitlingu ai>i- 
lankynut. 

Tikietus, kurių kaina yri nuv 

25 eent.j iki $2.50 (porai), gali- 
ma išanksti gauti, ark'a užsisakyti 
šiose vietose: Vniversal State 
Ik.mk, 3252 So. Halsted st. 1 V 
sti pas p. Valančauskį) ir Jus- 
tino Kulio aptiekoje, 3-fo So. 
Halsted st., taipgi "Lietuvo;" Ad- 
ministracij< i. 

Pradžia lygiai 7:30 vakare ba- 
kui džio 12 d., Šv. Jurgi p svetainėj. 
Lietuves Laisvės Darbininkas. 

Miesto rinkimų pasekmes. 
Pereitą utarninką atsibuvo rinki- 

mai midsto aldermanų ir kong- 
resmano 4-me distrikte. Alder- 
maniski rinkimai 'pas'i/ymė jo 
tuomi, kad visi socialistiški kan- 
didatai tapo sumušti. \"et ir da- 
bartinu laiku esantis aide rmanu 

15-oj vardoj socialistas Rodr- 
guez tapo sumuštas, ir turės ap- 
leisti savo vietą. Vardo.-. 9-ta ir 
27-ta buvo, taip sakant socialistų 
"tvirtovės," kuriose jie t'kėjosi 
pervaryti savuosius kan lidatus. 
Pasidoclė, kad 'viltis nuėjo per- 
niek. 

Šiuose rinkimuose figūravo ir 
du lietuviai: p. Petratis 'Tunijo" 
j aldernianus 4-oj vardoj ,0 p. K. 
(iugis j kongiresmanus iš 4-to 
disbrikto — abudu ant ■sociailis- 
tiskų tikietų. Abudu tapo sumuš- 
ti 

•Ketvirtoj vardoj pasekmės bal- 
savimo buvo sekančios: Richert 
(demokratas) gav) 4.834 balsus. 

i'etratis (socialiste-O 634 balsus. 
I balsavimai ant <koiTgtiesmano 
'ketvirtame lestrikte davė sekan- 
čias pasekmes: 

Rainey (demokratas) gavo 
308 balsus; 

I Cliristoplier (republikonas) ga- 
vo 4.310 balsu: 

! o K. Ciugir >cialislas) gavo 
p.3<M balsį. 
I 

j 
Apturėjo sūnų. I)r. A. Zi- 

monto. Tėvynės Mylėtoju Drau- 
gijos pirmininko, namus aplankė 
garnys ir suteik? gražu sunų. AK- 
ii 1 ir sunus laikosi gerai. 
/ 
T. M D. 27-os kp. vakaras 

Knygų dalinimas ir vakaras 
rengiamas Literatiškos TM'D. 
27 kuopos, atsibus .]>ėtnyėioi. ba- 
landžio (A.pri'1) 5 d., i<ji8 m. 

i/olp ir Pierzynski svetainėj. 8-tą 
I valandą vakare. 

Siame vakare kalbės geri tė- 
... vynainiiai, todūl vi:|i privalėtų 

'pribūti, išgirsite, ko negirdėjot. 
IXeatbutinai privalo pribūti na- 

riai T. AI. D. 27-tos kuopos, n c s 

bii< dalinamos knygos, išleistos 
i(,ij m. Įžanga visiemta dykai. 

Kviečia visus, Lit. TML). 27- 
,ta kuopa. 
I 

PLAUČIŲ UŽDEGIMO 
SEZONE. 

Yra reikalinga at<krei<p<ti atydą, 
Ikad inegalima gydyti pavojaus 
(dabartinio .pneumonijos sezono 

| kaiii>o menkniekio Jeigu jus 
prašalinsite iš savo viduriu nuo- 

duis, susirenkančias pilve ir žar- 
nose, ir 'priversite vidurius pir 
normlalio veikimo, jūsų svstema 

įgalės atmeįsti užpuolimą by ko- 
kios ligos, vietoj pasidavus jai. 

j Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
j Vyno .Elixi/ras išvalo vidurius 
•kuogreičiausiai be jokiu nesma- 

gumu. Si maloni gyduolė ne- 

,turi sau lygios atsitikimuose už- 

kietėjimo, nerviškumo, galvos 
skaudėjimo, nevirš»kinimo, abel- 

1 

110 silpnumo, etc. Kaina $1.10 

A-ptiekose. — Trinerio Linijnen- 
tas duoda greitą .pa-gebbą atsiti- 
kus reumatizmui, neuralgijai, 
strėnų gėlinuud, išsisukimams, ti- 

jiiimams, etc. Persitkrinkite pa 
tis, kaip ir daugef|is kitu yra pa- 

darę. Karna 35 ir 65c. aptieko 
se, per 'k r asą 45 ir 75c. T^s-cpl" 
ĮTriner Company, Išdirbanti 
Chemikai. 1333-1343 S. Aslilan 

jAv.. Chicago, 111. (Apgars.) 
& 

VISI,kurie tik interesuojates farmomis, 
' pirma, pakol pirksite FARMĄ,_tai 

perskaitykite knygelę, kurią išleido 
Liet. Kolonizacijos Korporacija (Bendr.) 
Prisiųskite savo vardą ir adresą, lai gausite knygelę 
su farmų naudingais paaiškinimais, su daugel gražių 
paveikslų (fotografijų) ir mapą (žemlapį) už dyką. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
3301 S. Halsted St., Chicago, Illinois j 

ir su juo pribūva laikas išberi- PAVASARIS JAU ČIA mg, kurie parodo, kad jūsų krau- 
jas reikalauja gero išvalymo ir visas kūnas gero stiprintojo. Ji.is reikalaujate gero kraujui vaisto šia u tikslui, ir dėlei tos priežasties jus niekuomet ne- 

sigailėsite mėginę. 

evera's 
Blood Purifier 

(S^veroB Kraujo Valytoj.:*). Gaukite jj savo aptiekoj. Tai yra 
l ilki pavakariui gyduolė dėl kraujo. .'os rezultatai yra 
greiti ir naudingi. Pamėginkite gydyme nešvaraus kraujo, 
: Muvočiu, spuot-Mi, i. bėri'nii ir skaudulių paeinančių nito ne- 
svaraus kraujo. Visi turėty ją naudoti pavasaryje. Kai- 
na $1.25. 

STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS papras- 
tai paeina nuo inkšti; netvarkės 
reikalauja gyduolės, kuri patai sy- 
tųoriglnalę betvarkę, savo veiki- 
me ant paliestu organų ir tokiu 
budu prašalinant skausmu. 

Severa's Kidney 
& Liver Remedy 
(Severos Gyduolė nuo Inkstų ir 
Kepenų) yra parodžius savo ver- 
te tokiuose atsitikimuose taip daž- 
nai, kad męs neabejojame apie 
rekomendavimą jo jums gydymui 
inkstų ir kepenų netvarkės ir 
tokiems apsireiškimams, kurie se- 
ka. Kainos 7o centai ir $1.25. 

NIEŽTANTI IŠSIVERŽIMAI5^ kiek^'ini> lienę upsireis- 
kianti i:- yra žim ini dTiei ją degltianCu se.nsa 
cijn. Tokiam:- kentėtojams bus sugelbėta, jei- 
gu ji*' gydys išbėrimus naudojant. 

Severa's 5kin (;intn:ent 
(3cvor< Odinė Mostia) paliestoms dalims. Pa- 
1: agvi iim. s tuojaus hMs, kadangi mostis yra 
žinoma r)>'■!<•! palengvinimo ir sustabdymo nie- 
žėjimo ir tokiu budu pagelbsti gamtai išgydy- 
mo procese. Vi ka pasibaigia trumpame laike. 
Kaina 50c. 

MUILAS IŠSIVERŽIMAMS 
rus ir privalo turėti tokius gydančius dalykus, 
kurie veikia palengvinimui niežėjimo ir gydo 
skaudėjimu. Dėl tos priežasties m?s rekomen- 
duojame 

Severą s Medical Skin Soap 
(Sevcros Gydantis Odinis Muilas), nes yra ži- 
r.cma, kad jo gydanti jiega atsaUo šiems rei- 
t; lavimams. Tai yra muilas, kuris privalo tu- ii viets kiekvienoj šeimynoj. Tai yru grynus Inilotlnia •<-- 

f,ev.tos >;yum;it yra Dardi'.oclamos aptiokosc visur. Jeigu Jųaų aptiekorius nesuteiks iums nHmk.te ■u/vaduotoju. Pasiimkite pilną kr.irr, mums, o męs pr';«iurėsime. kad jums butu S tai suit ikiamu. °iei 

W. F. SEVERĄ CQ.. CEDAR RĄPĮDS. IOWA. 

Me vienas svetimtautis yra 
klausąs Jasų: 

Ar Jųs Gaiejote Jam Atsakyti ■ 
/ langeliui lietuvių trūksta anglu kalbos, idant atsakius j ta 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 jųs rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 

yra vienintelis 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti angliškai 

kalbėti 

Išmokite iŠ jo viena žodį kasdien. Arba, sakysime, dn žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kt<> kalba, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR TAI GALIT K PADARYTI NAM1K. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo ioenoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina liktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00; 
Už tuos pačius pinigus knvga )risiunčiania tiesiog i namus. 

"LIETUVA". 

Cia prisiunčia $ ...už k;i malonėkite prisiųsti man 

"Lietuvos išleistą ^OI)\ XĄ. 
T. Adresas J ardas 

Jurgis Kapočius 
Į iyra "Lietuvos" 

bendr. \vs atsto- 

vu South Hnglc- 
\voocl, ripieli itkčj, 
kurios gyvento- 
jai visuomet .sto- 

ja Į pirmą eile 
kuomet prisieina 
rėmimas lietuvis" 

k u darbu. Jisai įgal:■-tas rinkti 
prenumeratas, apgarsinimus: taip- 
gi gali prirašyti norinčius pristo- 
ti prie "Lietuvos" bendrovės. 

P-as J. Kapočius jau yra pri- 
rašęs keletą nauju žmonių prie 
bendrovės, nors tikt ii pereitą sa- 

vaitę pradėjo veikti šioj apielin- 
kėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
Englewood apielinkėj. 

"Lietuvos" Administracija. 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
t*ti negali padėti iki neužbaigs''., 
visai žema, sulyginus su turiniu. 

yra puiki knyga. Pradėjus skai- 
ji yra t'aip užimanti. Kaina yra 
KAINA YilENAS DOLIAR1S 

Bell Phonc Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbe 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS ; 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba kny^ų 

^ 

jisai duos reikalingas informacijas 
Prie jo taipgi gaiiraa dasišinoti apie "Lietuvos" 

Bendroves Šerus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURCH, PA. j 
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