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Rusija Visai 
"Kvitino" Karę. 

Ukrajina susitaikė su teutonais. 

Torpedavo laivą su Amerikos 
kariumene.—Apie 100 žuvo. 

Dideles skerdynes Finliandijoj.— Bol- 
ševikai medžioja studentus. 

Truf tranilation ilIM with thf postinaster 
at < hicauo, III., on IJ-th day oi Kebruary, 
10IX, aa rcfitiircd by the act oi Octobcr 6, 
1917. 

RUSIJA KVITINO KARĘ. 
Londonas, vasario ii d. —Vo- 

kietijos valdžios bcvielinis telegra- 
mas, gautas Lomlonc šį vakarą, 
patvirtina ankstyvesnę privatišką 
žinią iš Amsterdamo, apie tai, kad 

Rusija paliepė perbraukti karę ir 
demobilizuoti (paleisti) rusu ar- 

mijas ant visu frontų* 
Ankstyvesnė žinia iš Lietuvių 

Brastos pranešė sekančiai: 
''Prezidentas rusų deUgacijos 

laike šiądien ines sesijos (nedėldie- 
ny*) pmnešė, kad nors Rusija su-| 

silaiko nuo formališko pasirašymo 
po taikos sutartim, bet praneša, 
jog karės stovis yra u/baigtas su 

Vokietija, Austro Vengrija, Tur- 

kija ir Bulgarija, ir tu'>. i pačių 
laiku davė paliepimą demobilizuoti 
Rusų armijas ant visų frontų." 

Tnie tran->Ut!on filcd Vith the postma»ter 
a t C'liicago, II!., on 1.1-th <lay of Pebruary, 
1918, aa ie<iuircd by thc aet of October 6, 
1917. 

PADARYTA TAIKA SU 

UKRAJINA. 
Amsterdamas, vasario 11 d. — 

Telegrafas iš Lietuvių Brastos, 
per Eerlimą, paduoda smulkmenas 
konferencijos, kurioj taikos sutar- 

tis tarp Centralinių viešpatijų ir 

naujos Uknjinos respublikos tapo 
praryta. 

Sutartis yra užvardinta: "Tai- 
kos sutartis tarp Vokietijos, Aus- 
tro-Vengrijos, Bulgarijos ir Tur- 
kijos iš vienos ptišės ir Ukrajinos 
Žmonių Respublikos iš kitos." 

fža.igoj sakoma, kad Uk ra j i tvos 

tauta, laike šios pasaulio kares 
apsiskelbusi neprigulminga ir iš- 
reiškusi norą sugrąžinti taiką tarp 
savęs ir kariaujančių viešpatijų, 
geidžia "padaryti pirmą žingsnį 
Ji-r.kui pastovios pasaulio taikos" 
ir kad sugrįžtų draugiški ryšiai 
tarp visų kitų tautų. 

I'o to eina parašai visų įga- 
liotinių ir pranešama, kad jie 
susiekė ant sekančiu punktu: 

.Skirsnis I— Virš paminė- 
tos viešpatijos paskelbia, kad karė 
tarp j ii užsibaigia ir kad jos to- 

liaus gyvens tarp savęs santaikoj* 
Skirsnis II. Kad tarp Aus- 

tro-Vengrijos ir Ukrajinos bus 
tie patįs rubežiai, kokie buvo prieš 
karę tarp Rusijos ir Austro-Ven- 
grijos, bet toKaus į šiaurius nuo 

Galicijos rubežius eb sekamčiai: 
Pradedant nuo Tarnlograd, eis iš- 

vilgai linijos per Bilgorai, Krasno- 
staw, Puchaczow, Radzyn, Międ- 
zyrzec z, Sarmdtt, Mielnik, Wy- 
sok^-Litov»k, Kamimiiec Litovsk, 
Pruszany, VVygofiovvskoje. Tas 
reiškia, kad pradedant nuo Ga- 
licijos rubežiaus šiauriuose nuo 

Leinbergo, rubežius bėgs beveik 
tiesiog j šiaurius net iki upės Bu- 

užimdamas Ukrajinon Lietu- 
vių Brastą ir ploti j šiaurius nuo 

jo ir toliaus j rytus per Pinsko 
balas, augščiau Pinsko miesto. 

Smulkmenos kaslink rubežiaus 
brs nustatytos tam tikros komisi- 
jos,. 

Skirsnis III- — Kariumcuė 
apleis užimtas Ukrajinos vietas 

tuojaus po užtvirtinimo sutarties. 
Skirsnis 1 V. — Diplomatiš- 

k. ryšiai prasidės tarp šių viešpa- 
tijų tuojaus po sutarties užtvirti- 
nimo. 

Skirsnis V. — Abidvi pusės 
atsisako nuo 'kariškų atlyginimų. 

S k i r s n i s VI. — Karės belais- 
viams abiejų pusių leista sugrįžti 
namo, jeigu jie to neri. 

Skirsnis. VII. — Paduoda 
išlygas, kokiomis paųiinėtos vieš- 
patijos pradės pramonės ir pirkly- 
bo> ryšius, Vokietija mainais ga- 
lės gauti daug medžiagos- 

Ski rsniai VIII, IX ir X 
paduoda kitus reikalingus forma- 
liškumus. 

Trtie transtation filrd with thr po'ttriaster 
at Chicago, III., on 13-th day oi hVbrtnry, 
1913, as renuired by thc act of October 6, 
1917. 

Skaitinė Karės Apžvalga. 
Amerikos kare" s sekretorius 

Baker paduoda sekančią apžval- 
gą kares nuotikių už pereitą sa- 

vaitę: 
j 

Tuskanijos nuskandin«mas. 
Vasario 5 d., vakare betems- 

tant, netoli Airijos pakraščio, tor- 

peda paleista iš veikiško submari- 
no, pataikė karišky laivų lydimą 
laivą Tuscamia, kuris vežė Euro- 
pon Amerikos kariumenę. 

Musų nuostoliai, sulyg vėliau- 
sių pranešimų, išneša tnaž-daug 
113 žuvusių vyrų. 

"Pukkj kareivių disciplina ir 
pasekmingas veikimas sunkioj 
situacijoj tų, kurių rankose bu- 
vo komanda, prisidėjo prie to, 
kad nuostoliai buvo sulyginamai 
nedideli. 

[Ant Tusk-anijos buvo su vir- 
šum 2,000 Amerikos' kareivių, 
vežamų Francuzijon. Tarp jų 
daugiausiai buvo 'kareiviai iš. 
Michigano ir Misconsino valstijų. 

Atydžiai peržiurėjus suraš-us 
žuvusių kareivių, męs neradome 

tarpe jų nei vienos lietuviškos 
pravardės! tarp išsigelbėjusių 
yra keletas pravardžių, panašių 
į lietuviškas. Daugelio lietuvių 
negalima atskirti; nes jie ma- 

toma;! yra ipadavę suambrintas 
pravardes arba fcu 'lenkiškomis 
galūnėmis, arba kaip kitaip. R e- 

d a k c i j a]. 
"Tuo pačiu sykiu — rašo to- 

liaus sekretorius Baker — męs 
privalome išreikšti mūsų giliau- 
sią padėką už puikų pasidarbavi- 
mu Britanijos laivyno mūsų ka- 
ri unenės gelbėjime. 

"Nežiūrint to, kad priešo sub- 
marinai tykojo *ap^eliti4cėj, Bri- 
tiški torpedų naikintojai suteikė 
louodidžiausią pagelbą ir pasiliko 
ant scenos gelbėdami mnsų vy- 
rus, kol visi išlikusieji saugiai 
pasiekė k. ant o. 

"Nedideliuose Arrijos ir Ško- 
tijos uostuose, kur mūsų ka- 
ridkirenė išsodinta, vietiniai gy- 

ventojaj susitiiko juos su širdin- 
giausiu priėmimu ir padarė vis- 
kį, V tik jie galėjo, suteikimui 
patogumo ir priežiūros. 

Amerikos kariumenė ant fronto. 
Sektoras Lotaringijoj, kur mu- 

į-sų kariumenė susisiekia su prie- 
šu, Imuvo sulyginamai pusėtinai 

Ivpiklus per visą pereitą sąvaitę. 
Į "Artilerijos šaudymai ėjo lai- 
kas nuo laiko, bet mielos ir 
smarkus lietus neprileido prie 
pės.iininkų susirėmimo. Vokie- 
čiai nemėgino tolimesnių užpuo- 
limu ir pasiganėdinio sistemati.Š- 
ku šiauliu veiklumu ir bomba- 
vttnu nir m pozicijų. 

"Mūsų Šiauliai (■sharpshoolers) 
gerai išsirišo iŠ savo užduoties, 
laikydami priešo parapetus 
[tranšėjų viršūnės] tuščiais nuo 

vokiečių. Viepia dalis niusų li- 

nijos yra labai arti nuo vokiškų 
pozicijų. Čia bombavimas ir tan- 

kus apsi mainymas rankinėmis 
granatomis pasitaikydavo. 

"Vokiečių orlaiviai darydavo 
a t kartotinus mėginimus Įsigauti 
ties mūsų pozicijomis, bet juos 
viuomet sutikdavo karšta ugnis! 
iš mūsų konr-orlaivinių kanuolių. 

"Musų dalyvaujanti karėje ka- 
ri': menė pasirodė gerai prisiren- 
gusi prie savo užduoties tran- 
šėjose ir greitai pradeda pripras- 
ti prie tranšėjiuio kariavimo. 

"Musų kariumenės gerovė, 
v 

kaip tranšėjose, taip ir atsilsio 
lageriuose, asmeniškai ii rūpes- 
tingai prižiūri visi musų 'komati- 
dieriai. Porcijos kareiviams, esan- 

čių tranšėjose, nežiūrint, to, kad 
priešas mėgino pertraukti musų 
susinėsimo linijas, buvo regu- 
liariškai pristatomos. Rūpes- 
tingumas musų sužeistais, mū- 

šio lauko lazaretuose ir bazos 
ligonbueiuose, yra vedamas pa- 
sekmingai ir su mokslišku gabu- 
mu. 

Atvyksta vokiečiai nuo rusų 
fronto. 

"Yra patėmyta atvykimas j va- 

karu frantą naujų vokiškų ka- 
riumenių, pirmiaus buvusiu ant 

Rusijos fronto. Austrijos divi- 
zijos taipgi tapo atitrauktos nuo 

kitų frontų ir yra renkamos j 
rezervas, užpakalyje vokiškų li- 

nijų, ant vakarinio fronto. 
"Daug neužsiganedinimo išrei- 

škiama Austro- Vengrijoj iš prie- 
žasties siuntimo austro-vengriš-j 
kos kariumenes, idant ji kovotų 
Vokietijos kovą vakaruose. Tai- 
kos noras diena nuo- dienos di- 
dinasi dvilypėj monarchijoj ir to- 
dėl nestebėtina, kad austrai yra 
priešingi pašventimai savo ka- 
riumenes tolimuose mūšio lau- 
kuose, idant prigelbėti vokišoms 
ambicijoms, kurios yra svetimos 

jų locniems interesams. 

Daug kovojimo Flandruose. 

'"Flandrai [pietinė T'elgijos 
dalis] vėl buvo scena skaitlingu 
mažesnių susirėmimų, ypatingai 
gi apieliuvkėse Ypres-Staden ge- 
ležinkelio, kur toks baisus mušis 
buvo pereitą rudenj. Vokiečiai, 
pasižvalgymo tikslais, atkartoti- 
nai buvo darę daug užpuolimų 
ant britiškų pozicijų i šiaur-ry- 
čius nuo Poelcapelle, Cambrai 
trikampyj ir keliose kitose vie- 
tose. 

"Smarkus maišiai ėjo ištisai 
visą frontą [vakarinį]. Nors ne- 

pažymėta niekur mušiu, turin- 
čių didesnę negu vietinę svarbą, 
bet vienok išrodo, 1cad iš šių su- 

sirėmimų gali. tuo pačiu laiku 
išsivystyti ilgai atidėliotas ofen- 
syvas [abclna* užpuolimas] įvai- 
riose atskirose vietose. 

Italų karės teatre jokių svar- 

bių operacijų neįvyko. Aiu'strai 
buvo užsiėmę pertvarkymu savo 

kariškų vienučių išilgai fronto 
linijos, o italai lai'kė nuolatinį 
'^kahinėjanti austrus" bombarda- 
vimą išilgai ištisą priešo liniją. 

Prezidento Wilsojio Atsakymas Vokietijai ir Austrija 
Truc trauslatioi. filcil viith Ihc posimastcr 

at Cbicago, III., 011 l.i-llt day o( ''cbruary, 
1918, as rcciucstcd by tbc act of Gctober 6, 
1917 

Washingtori, D. C. — Vasa- 
rio ii d. — Prezidentas \Yilsonas 
šiądien faiikė prakalbą kongreso 
nariams. Tai buvo atsakymas ant 
Vokietijos kanclerio von IJertlin- 
igo ir Austrijos premiero Czernino 
prakalbų, nesenai laikytų Berlitie 
ir Visnnoj. 

Prezidentas Wilson smulkiai 
ptrkrėtė ir sulygino \ okietijos ir 
Austrijos vadovu minėtas prakal- 
bas ir išreiškė nuomonę, -kad Aus- 
trija daug aiškiau išdėstė savo 
tikslus ir kad su ja galima butu 
greičiaus susitaikinti negu su Vo- 
kietija. Vokietijos ikariškus tiks-1 
luc Prezidentas, vėl iškalbingai ir 
aiškiai išdėstė ir juos pasmerkė, 
užmesdamas, kad jie nuvestų prie 
neišvengiamo įsivyravimo milita- 
riškai-despotiškos prūsiškos klia- 
sos, o V okietijos paduotus taikini- 
mosi plianus pasmerkė kaipo ne- 

aiškius ir slepiančius viršminėtus 
Vokietijos kariškus tikslus- 

Prezidentas "VVilsonas šiuom sy- 
kiu neminėjo visų tų tautų, kurias 
jis minėjo pereitą sykį, Taigi ne- 

minėjo ir Lietuvoj. Vienok ke- 
liuose jo išsireiškimitoie lietuviai 
gal surast sau daug susiraminimo. 

Sutraukdamas krūvon visus 
principus, kurie gali užtikrinti pa- 
sauliui pastovią laiką. Preziden- 
tas Wilsonas šiaip juos išdėstė: 

"Pirmas. — Kad kiekviena 
dalis galutinio susitaikinimo pri- 
valo buti paremtą ant tikro tei- 
singumo to ypatingo reikalo ir 
ant tokio to klausimo išrišimo, 
kuris greičiausiai privestų prie tai- 
kos, kuri bus pastovi. 

"A m t r a s. — Kad tautos ir 
provincijos negali buti mainomos 
.(perdavinėjimas] nuo vienos vieš- 
patijos j kitą, tarsi jos butų pa- 
prasti daigtai, bet 

Trečias. — K'ad kiekvienas 
teritorialis [t. y. žemių] sutvar- 

kymas, šios karės paliestas, pri- 
valo buti padarytas interesuose ir 
klei naudos užinteresuotų [tos 
šalies] gyventojų, o ne kaipo dalis 
^pi'asto pertvarkymo ar nusilei- 
lirno besivaržančių viešpaty jų, ir 

Ketvirtas. — Kad visos 

gerai apsireiškusios tautinės as- 

>iracijos [reikalavimai-pageidavi- 
mai] privalo gauti didžiausį jų 
užganedinimą kokį tik galima 
joms duoti be įskiepijimo naujų, 
arba palaikymo ant visados senų 

nesutikimų ir antagonizmo ele-' 

mentų. kurie galėtų su laiku su- 

laužyti Europos, o iš to ir pa- 
saulio, ramybę. 

Šisai ketvirtas Prezidento \Vil- 
sono principas, jeigu teisingai gy- 
veniman Įveltas, užtikrintu ir lie- 

tuvių tautai laisvę, nes, viena, lie- 

tuvių tautiniai reikalai šiądien yra 
jau neabejotinai ir aiškiai apsireiš- 
kę — jie reikalauja pikios Lie- 
tuvos neprigulmybės, — o antra 

niekas nepasėtu gausesnes sėklos 

sudaužymui Europos ramybės, 
kaip bile kcikis sujungimas Lie- 
tuvos su Lenkija, ko lietuviai bi- 

jojo iš pirmesnės prezidento kal- 
bos. 

Dar yra viena vieta Prezidento 
\Yilsono dabartinėj kalboj, kuri 

daug gali prisidėti prie Lietuvių 
nuraminimo. Prezidentas, vėl 
minėdamas apie Lenkiją, ir atkar- 
todamas savo pirmesnę sulyg jos 
nuomonę, kad ji privalo buti nc- 

prigultninga ir susidedanti iš ''ne- 

užginčinamai lenkišku žmonių," 
šiuo syk pridėjo ženklyvą pasar- 
gą : "kurie guvli susisiekiančiai 
su kitais", kas reislcia, 'kad tik 

plotai, ištisai lenkais apgvven- 
i be pertraukos susisiekianti vieni 

su kitais ir su Lenkija, gali Įeiti j 
busiamąją neprigukningą Lenkiją. Į 

Tas privalo užmušti lenkų im- 

peralistiškus sapnavimus ir jų idi- 
otiškas pretensijas prie Lietuvos, 
kur vietomis yra sklypeliai sulen- 

kėjusios ir rėksmingos bajorijos, 
per kurią Leivkai norėtų sau Lie- 
tuvą užgriebti- 

Prezidento AVilsono šita prakal- 
ba dar syki atkartoja, kad pasau- 
lio ramybės apsaugojimui ;r de- 
mokratiško sutvarkymo [vediniui 
pasaulyje, šiai šali'ai nepasilieka 
inieko kito, kai eiti, sykiu su 

savo talkininkais, toliaus, kol šie 

pat svarbiausieji siekimai nebus 

atsiekti. 
>P,rezidentas išrodo neatmaino- 

mai priešingas Vokietijos pasiuli- 
jimui, kad išrišimas Įvairių ginči- 
namų klausimų butų palikta Yo- 
•kieti jai ar jos talkininkėms ir 

toms šalims, kurios yra betarpiai 
tuomi užinteresuotos-. 

Prezidentas labai teisingai už- 

reiškia, kad tinkamas sutvankymas 
vifų tokių klausimų rupi visoms 

kariaujančioms tautoms, nes tik- 
tai teisingas jų išsireiškimas gali 
užtikrinti to pasaulio taikos pa- 
stovumą- 

Austrai mėto bombas ant ramiu 
miestų. 

"Austrai ir toliaus varo savo 

paprotį bombarduoti ramius mie- 
stus ant Venecijos lygumos. | 
Neap'kainuojamos dailės bran-j 
genybės miestuose Padua, Bas-' 
sano, Trento ir 1.1., kurios buvo 

pagerbiamos laike visų kitų ka- 

rių Italijoj, dabar laike pereitos 
savaitės buvo Austrų orlaivių 
čielium. 

P>ritai Pelestinpj truputį pa- 
stūmėjo savo linijas i šiaurius 
nuo Jeruzolimo. 

"Balkanuose buvo atgimę veik- 
lios operacijos. Talkininkų pa- 
troliai įsilaužė į Bulgarų pozici-j 
jas įvairiose vietose. I 

Pažymima apie grekų karilt- 
menės veiklų bendrą darbavi- 

mosi sur talkininkais. Grekų la- 

kūnai atliko keletą} pasekmingų 
užpuolimų *Vardar klonyj. 

Rusijoj padėjimas neaiškus. 

"Dalykų stovis Rusijoj po se- 

novėj pasilieka ^neaiškus. Eko- 
nomiškas šalies padėjimas pasi- 
darė dar blogesnis, o naminė ko- 
va užsiliepsnojo įvairiose ša- 

ies dalyse.. 
"Rumiumija, nors apsupta prie- 

šų, viš dar mėgina pasilikti iš- 
tikima talkininku tikslams.. Ne- 
žurint daugelio neprielankių veik- J 

sniŲ, Rumunijos kariumenė iki 
šiolei laikosi krūvoje. Kariškoji 
Rumunijos armijos pajiega pa- 
augo ant apie 80 procentu, su- 

lyginus su pernai metais, o sulyg 
paskutinių pranešimų rumunai 
apėmė visą frontą nuo Galatz net 
iki Czerno\vitz". 

Truc tianslation filcd with the postinastef 
a; Chicapo, III., on 13-1 h day oi Fcbruary, 191?, as rc<iuircd by the act oi October 6, inn 

BOLŠEVIKAI SKERDŽIA 
STUDENTUS. 

Stockholmas, vasario 10 c!. — 

Skandinavai pabėgėliai, pasieku- 
sie tStockholnią sykiu su pirma 
švedų pagelbos expedicija pa- 
siųsta Finlandijon, pasakoja bai- 
sias istorijas apie skaitlingas 
žmogžudystes, kurias padarė 
Raudonoji Gvardija Hclsingforse 
ir Ta-mmeforse, Finliandijoj. Pa- 
bėgėliai pasakoja, kad Tammer- 
forse septyniosdesimts jautvkai- 
čių tapo pastatyta prie sienos ir 
nušienauta juos ugnim iš kulka- 
svaidžio, nežiūrint to, kad jie 
verkė ir maldavo susimylėjimo. 
Po to jų lavonus nurengė ir ku- 
lius sudarkė. 

Raudonoji Gvardija, kaip pra- 
nešama, tiesiog medžioja studen- 1 

tus be pasigailėjimo ir užtnušyš- 
čių skaitlius vienam tik Kelslng- 
forse, kaip apskaičiuojama, sieks i 

keleto šimty. 

Kapsukas Padare Expropriaciją. 
Dideliais vargais ir rupesniais sutverto Lietuvių Centralinio 

Komiteto -Petrograde, kuris šelpė kelias dešimtis tūkstančių Lie- 
tuvių pabėgėlių Rusijoj, jau nėra. Amerikoniškas "bolševikas" 
Kapsukas, buvusis "Kovos" redaktorius, padarė Centralinio Ko- 
miteto expropriaciją t. y. užgriebimu, kaip apie tai praneša že- 
miau talpinamas kablegramas. 

Norėtųsi tikėti, kad Centralinio Komiteto Įstaiga Petrograde 
•rūpinsis nelaimingų pabėgėlių likimu po vadovyste p Kapsuko, 
vienok pranešimas, kad visi' "keliai pabėgėlių šelpimui uždaryti" 
verčia manyti ,kad su tokiu dideliu vargu per keletą metų su- 
tveriąs pabėgėlių šelpimo darbas tapo suardytas. 

"Lietuvos" redaktorius, P>. K. Balutį?, vasario ro d. gavo se- 
kanti 'keblegramą 11110 p. Aukštuolio, Lietuvių Centralinio Komi- 
teto Stockliolme. Švedijoj: 

S t o c k h o 1 m, February 10. — Kapsukas expropriated 
Central Comrnittee. Channels to assist refugeca c'.osed. Čiiu- 

... pas needs thousand dollars hurriedly. Aukštuolis. 
Lietuvių kalbon išvertus, bus šitaip: 

Stockholmas, vasario 10 d. — Kapsukas ekspro- 
priavo Ccntralinį Komitetą. Keliai pabėgėlių šelpimui už- 
daryti. Šliupui reikalinga tūkstantis doliarių skubiai. 

A uk š t u o 1 i s. 

Kapsukas sngrjžo iš Amerikos Rusijon jau kilus revoliucijai. Ten jis prisidėjo prie bolševikų partijos. Buvo laikraščiuose 
žinių, kad kuomet Leninas ir Trockis užgriebė valdžią, tai Kap- 
sukas tapo paskirtas vienu iš Petrogrado aldermanų. 

Daugiau apie jj nieko nebuvo girdėti; buvo tik žinota, kad 
jis prisidėjo prie pat radikališkia.usių bolševikų. 

2inia apie užgriebimą, t. y.pasisavi»nimą per prievartą, Ceu- 
tralinio Komiteto turto mus visai nestebina. To galima buvo 
tikėtis, kas pažįsta musų rūšies socialistus. Centralio Komite- 
to užgriebimas nebūtų dar taip liūdnas faktas, kad jis ir toliaus 
rūpintųs tukstančais lietuvių pabėgėliu Rusijoj, kurie dal ar, lai- 
ke anarchijos, dar labiaus pageltos reikalauja. Ant nelaimės, to- 
kios vilties .negalima įgyti iš viršminėto telegramo. 

True tianslation filed with the postmasler 
al l'liicago, 111,, 011 I3-rh day of Fcbruary, 1918, as reauired by thc act of October 6, 1917. 

PARODO. KAD VOKIETIJOS 
PINIGAI PALAIKO BOLŠE- 

VIKŲ JUDĖJIMĄ. 
Paryžius, vasario 8 d. — Lcon 

Trockis, bolševiku užrubežio mi- 
nisteris, ir Nikolai Leninas, bol- 
ševiku premieras, yra pažymėti, 
sykiu su kitais bolševikų vadais, 
oticiališkuose vokiečių dokumen- 
tuose, kuriuose franoitzu laikraš- 
tis P e t i t P a r i s i e n skelbia 
šiądien, norėdamas prirodyti, kad 
Vokietija prigelbėjo suardyti ru- 

siškas armijas ?r varė agitacijai 
daugelyje viešpatijų dar net prieš 
karę. 

\ ienam laiške pasakojama apie 
tidarymą bankinio kredito "drau-' 

go Trockio enterprizai" [reikalai] 
vienam vokiškame banke; kiti 
dokumentai parodo išmokėjimą 
Leninui j v am n sumų pinigu nuo 

150,000 iki 300,000 markių [vo- 
•kiška markė yra lygi apie pusei 
rublio]. 

Šitie dokumentai, sako laikraš- 
tis Petit Parisian, tapo at- 

gabenti Francuzijon per vieną 
franeuzų socialistą, kuris gavo 
nuo rusiško revoliucijinio laik- 

raščio. 
Vienas laiškas, rašytas kovo 

2 d. 1917 m., yra nuo Vokietijos 
Imperiško banko visiems šio 
banko atstovams Šveicarijoj ir 

paliepia jiems išpildyti visus pi- 
nigiškus reikalavimus, kokie tik 

butų. padaryti vardu sekančiu 

.ypatų.- Niką lojo Lenino, M. Zi- 
novievo, prezidento Petrogrado 
sovieto; Leono Trockio, M. Ka- 

menevo, dabartinio balševikų de- 

legacijos atstovo Lietuvių Bras- 

toj, M. Al. Kolontai, dabar bol- 

ševikų v i e s\tjifpllge rin i m ų dapar- 
tamento "ministerio"; generolo 
Sivers ir M. Mercaln. 

Pinigai turėjo buti jiems iš- 
mokėti "su nekuriomis išlygo- 
mis". 

Kitas laiškas yra rašytas iš j 
Stookholmo rugsėjo 21 d. 1917 Į 
m., ttrlo F. Furstenburgo tūliam' 
Rafacl Scliaumann Haparamdojc. 
f ant rubežfaus tarp Švedijos ir 

Finliandijus]. Jis sKamba se- 

kančiai : 

"Gerbiamas Drauge: — Var- 

burgo bankas, gavęs telegramą 
nuo prezidento Reino-VVestfali- 

jos Sindikato [K-rupo interesu 

centras], atidarė kreditą draugo 
Trockio eiterprizai. Advokatas 
užpirko ginklus ir prirengė jų 
persiuntimą met iki Lules ir Vari 
da. Duok instrukcijas Essen 
Sunų firmai Lules'e ikaslink to, 
keno vardu šie ginklai turi buti 
siunčiami ir pranešk vardn išti- 
kimos ypatos, kuriai turi buti 
išmokėti pinigai, kurių prašė 
draugas Trockis 

Kitame cirkuliare paimtame Zi- 
noviev ir M. Lunačarskis, dafrar- 
tinis bolševiku apšvietos minis- 
terijos komisijonierius. Ji? skam- 
ba sekančiai. 

''Cirkulioras. Lapkr. 2 d. 1914 
m. Imperiškas [Vokietijos] ban- 
kas atstovams Nicbanken iStock- 
holme ir agentams Discount 
G e s e M s c h a ♦ t ir D e u t s c b s 
Banko: 

"Dabartiniu laiku pasikalbėji- 
mo i tarpe Įgaliotu agentų Impe- 
riško bamko ir revoliucionierių 
Zinovievo ir Lunačarskio yra 
pertraukti. Šios ypatos kreipė- 
si prie tu 1 ii įinansierių, kurie iš 
eilės kreipėsi prie įvfusų atstovų. 

"Męs sutinkame paremti agi- 
taciją ir propagandą, įkuria jie 
mano varyti Rusijoj bet sni vie- 
natinė, aiškiai Įvardinta išlyga, 
kad šita propaganda, vedama per 
viršminetą Zinovievą ir Lovna- 
čarski. paliestu [rusų] armijas 
prie fronto. Jeigu Imperiško 
banko, tai męs prašome jus ati- 
agentai kreiptųsi prie jųsų banko, 
daryti reikalingus kreditus, kurie 
bus atlygiuiti jums iš Berlino". 

Kitas doikumąntas, išleistas va- 

sario 18 d. 1914 m., yra nuo Vo- 
kietijos finansų ministerijos vi- 
siems vokiškiems bankams. Tai 
yra paliepimas, išleistas ir su 

Austro-Vengrijos valdžios prita- 
rimu ir atkreipia atydą visu vo- 

kišku bamkų, turinčių ryšius su 

svetimų šalių bankais, kad "kuo- 
didžiaisia svarba" reikalauja, 
idant jie atidarytų savo agentū- 
ras sekančiuose miestuose: T.u- 
lea, Švedijoj' TTaparamla ir Var- 
ciern. prie Finliamdijos rūbeliai.s 
ir Bergene, Norvegijoj. 

Bankams patariama turėti ar- 

timus ryšius su Švdfjos ir Ame- 
rikos bankais ir veikti per Nic- 
banken Stockholme ir Valdemar 
Hanse n & Co. Copėnhagene, 
Danijoj, mes šios Įstaigos "turi 
veiklius ryšius su Rusija." 



Trtie franst.ition fiVd wilh tl'<? p«stnw»t<T 
•t Chicago, III., <111 13-th «l.iy of Fefcruar*. 
1918, a* reųuesteH hy ihc acl of October 6, 
1917. 

MASKVIEČIAI REIK ALAU- 

JA KARĖS, 
Petrogradas, Vasario 5 d. [su- 

vėlinta]. Rusu kareivių sekei j'1 
Maskvos darbininku ir kareiviu 

tarybos, laiko milžiniško masmi- 

tingo, nusprendi*, kad tuojau* 
butų* suformuota liuosanorė socia- 
listiška armija "tolimesniam prie- 
šinimuisi" prieš vokiečius. 

Trre trarnt»tlon filcd wi:H ihc jvoatmaaier 
at Chicago, III., on I.t.th <lay of Febriiary. 
1918, a.s remi re d by thc act of October 6, 
1917. 

"LAISVĖ" RUSIJOJ. 
Petrogradas, vyjario 7 d, — 

M. Nevsflci, naujas komunikaci- 

jų ministeris, savo prakalboj' 1?.'- 

■Icytoj "maisto kongrese," nupiešė 
juoda paveikslą kaslink dalykų 
stovio Rusijoj ir grasino rezi- 

gnuoti, jeigu traukiniams nebus 
duota kuikasvaidžiai ir ginkluo- 
ta sargyba apgynimui nuo ka- 
reiviu, kurie, ano* jo, valkiojasi 
niekeno nesulaikomi, užpuldinėja, 
plėšia ir užmušinėja. Ministeris 

pasakė, lead pasažierinis judėji- 
mas privalu buti pertrauktas ne- 

apribuotam laikui. 

!S AMERIKOS. 
NTZLAIMfi ANT GELEŽINKE- 

LIO. 
Blue Island, 111. Y iena c iš pui- 

kiausių Illinois Central trauki- 
nių, vežantis žmones ir St. Louis 
; Chtcagą, sotsickvrė sū tavoriniu 
traukiniu netoli Blue Islard. Pa- 
sažierirį traukinį išmetė iš bė- 

gių. bet inžinierius ir pagalbi- 
ninkas išliko sveiki. Iš pasa- 
žicrių niekas nesužeista. Trau- 

"»r':buvo Chicagon už i va- 

lančius AAi KO. 

SIUVIMO MAŠINOS FRAN- 
CUZIJON. 

Washington, D C. Dr. C, W: 
Vetli^z, komercijos atstovas prie 
Amer'.lcog ambasados Paryžiuje, 
per komercijos būrą atskuntc už- 
sakymą pristatymui i,000 siuva- 

mų frrašinų. 

BALSAVIMO REIKALE. 
Albany, N. V Atstovas Mar- 

tym {nešė priedą prie konstitu- 

cijos valstijos legislaturoj, sulyg 
"kimo butų leidžiama balsuoti ne- 

atsilankius į balsavimo vietą *dė- 
lei negalejimo atsilankyti iš prie- 
žasties darbo. 

MIRĖ DAINININKĖ. 
Lincoln, Neb.^Louise Le Ba- 

ron, operos dainininkė, Ikuri ap- 
sigyveno Lincoln, Nebr-, keletą 
metu at^al, mirė šią savaitę. 

DAUGELIS VAIKŲ NEGAU- 
NA PAKAKTINAI VALGIO. 
New York. Iš priežasties mais- 

to braugumo, didelis nuošimtis 
šio miesto valkų negauna užtek- 
tinai maisto. Reikalas buvo svar- 

stomas aldemvantj komisijos. Dr. 
Josephine Batfer, itžvaizda vai- 
kų apiupinimo divizijos sveika- 
tos departamente, saiko, kad 21% 
mokinių Nevv Yorke kenčia dėl 
■netinkamo maisk#. 

SUMUŽA SUV. VALSTIJŲ 
POPIEROS KONTROLĘ. 

Washington, D. C. Laikraš- 
čiams naudojamos popieros bi- 
Ii oš, sulyg kurio buvo manoma 

operuoti -popieros išdirbystę po 
priežiūra fedcralės komisijos, ta- 

po sumuotas Senate 36 bals. prieš 
32. Biliuje norėta federaliai ko- 
misijai duoti galę paimti kontrolę 
Kdirbimo bei į^falinimo popie- 
ros j savo rankas, kuomet -pasiro- 

coal 
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do, kad fabrikantai elgiasi netei- 
singai, kai pakėlime kainų ir sut- 

sulaikvne popieros nuo išleistu- 
vių. r 

I 'roponuodamas kontroliavimą. 
{x>pieros išdirbysčių, senatorius. 
Smith iš Arizona sakė, kad In- 
ternational l'apcr Co. ir kitos 
'kompanijos beveik kontroliuoja 
visą laikraštini"? popieros išdirbi-1 
mą ir kad 1917 m. jos padariu- 
sios $105,000.000 pelno, arba 50% 
daugiau negu 1016 m. 

• 

TAXOS LENGVOS ROCKE- 
FELLERUI. 

Cleveland, O. Pavieto revizo- 
rius Zangerle pranešė Xe\v 
Yorko taxų dapartamentui, kad 
Rockelellerio nuosavybė tam pa- 
viete 1914 m. buvo 247,692 Še- 
rai Standard Oil Co. nuosavy- 
bės, vertės §569,000,000 ir kitu 
<l'alyku vertės $3n,000.000. Zan- 
Įgerlc sako, kad Rockefeller turi 
daugelį milijonu United States 
Steel korporacijoj ir kitose vie- 
tose, o per 4 metus yra mokėjęs 
r ažiau $10,000 taxų Clevelande. 

Rockefeller yra panaikinęs plia- 
ntis, valdininkų Gevelando, su- 

lyg kurių jie mėgino išgauti iš 

jo daugiau taxų. Rockefelleris 
sakėsi, buk jisai gyvenąs Xcw 
Yorke, todėl ši reikalą dabar ty- 
rinėja \ew Yorko valdinitvkai. 

NELAIMĖS PASIDIDINd. 
Madison, Wii. Raportas valsti- 

jos i-ndustrialės komisijos paro- 
do, kad skaitlius nelaimiu \Vis- 
consi-no valstijoj pakilo nuo II,- 
006 laike 1914—1915 iki 16,015 
per 1915—1916 ir 20,560 p n" 1916 
l—1917. Padidėjimas nelaimių 
bkaitliaus yra daug didesnis negu 
augimas darbininkų skaitlUus, 
kuris siekė 20%. 

DIDELIS PELNAS NUO 
PLIENO. 

New York, The Kq>ublic Iron 
& Steel Co. turėjo geriausią me- 

tą 1917, sulyg pranešimo, kuris 
parodo, buk pelno buvo $29,071,- 
907. Metais prie> tai gauta pelno 
$16,544,635. Paskyrus apie $10,- 
000,000 dėlei įvairių reikalų, ba- 
lansas $17,902,288 pali'kta »Jivi- 
dendų išmokėjimui. Tai yra $3,- 
100,000 daugiau negu 1916 m. 

PRIEŠINGI CHINIEČIAMS. 
San Francisco, Cal. Priešingu- 

mas pargabenimui chimieeių dar- 
bininkų tapo patvirtintas susi- 
rinkime Kalifornijos valstijos fe- 
deracijos darbinimkų vyriausios 
komisijos, kuri išreiškė, kad ''męs 
esam-e priešingi palengvinimui 
imigracijos biliaus, paliečiančio 
ateivius, iki 'bus prirodyta, kad 
yra tikra stoka darbininku šioj 
valstijoj". ; 

MERGINOS PASILIEKA 
DIRBTUVĖSE. 

Washington, D. C. Sulyg pra- 
nešimo, nesenai išleisto 
per federa'lį biurą darbo statis- 
tikų, sakoma, katT lstonja 744 
Bostono amatų mokyklų mergi- 
nu. kurios užbaigė kursus ir stojo 
darban, nesutinka su paprasta te* 
onja, buk dirbančios merginos 
pasilieka įprie Industrijos tik ap- 
rubežiuotam laikui. Po septynių 
metų, 66.8% šių merginų dar vis 
radosi prie darbo, 19.4% apsive- 
dė, 9.1% buvo namieje arba mo- 

kyklose, ir 4% mirė arba apie 
jas nebuvo gaJima sužinoti infor- 
macijų- 

NORI, KAD PRISAKYMAS 
BUTŲ PILDOMAS. 

Bridgeport, Conn. Mėginimai 
nekuriu fabrikantų išsisukti nuo 

uždarymo paraleliais dėl anglių 
sačėdymo, d nt viršlaikį buvo 
priežastim ma. ;stų pranešimo, 
kad jie streikuos Bryant Elec- 
tric Co. Pranešimas apie virš- 
laiki prikaltas, o mašinistai aplei- 
do darbą. Kiti fabrikantai, pa- 
davę lokius pat pranešimus, da- 
bar žiuri i tai kitaip. 

ŪKININKAI IR UNIJOS SU- 
SIVIENIJO. 

San Francisco, Cal. Organi- 
zuoti darbininkai, ilkininkai ir ko- 
operatyvai sutvėrė Kalifornijos 
.uniją pagamintojų ir pirkėjų. 

Nauja organizacija, kurią ti- 
kima* padaryti ekonomiška ir pc J 

Btišfc* jiega, nusideda iš CaKfor-j 
nia itaie šederatioa oi labor. » * 

Farmers' edueatjon and co-opera-1 
tive lragtie". Suvienytas veiki- 
mas visų trijų yra reikalingas 
visuose klausimuose, bet kiek- 
viena organ:rjtfija pasilieka pil- 
name gyvume atskiriems tik-, 
steetns. I 

"Naudojimas suvienytų jiegų) 
privertimu i legisliatyvų permai-| 
nu pastumėjimui visuomenės 
valdymo visuose žmonių reika- 
linguose dalykuose,, tame tran- 

is|K>i'tacijas ir komunikacijos; pa- 
liuosavimui žemės ir draugijos 
nuo privelcgijų ir monopolių, ir 
suteikimui praktiško .budo 'ko- 
operavimui lygiam išdalinimui 
maisto ir kitų gTTtMiimo reikme- 
nų. 

NAMŲ SAVININKAI APGAU- 
DINĖJA. 

Hartford. Conn. Gubernato- 
riaus llolcomb komisija, paskir- 
ta ištyrimui ftamų savininkų pa- 
sinaudojimo iš žmoiiių, surado 
YVata^bury liudininkus km raš- 
teliais, parodančiais, kad mokėta 
$15.00 j mėnesi nuomos už du 
metai atgal, o dabar moka $30. 
ar $35.00 j mėnesi. Sakoma, birk 
tr.s' pats tpadėjinias yra keliuose 
kituose šio* valstijos distriktuo- 
•se. 

ATSAKO VYRAMS; PRIIMA 
MOTERIS. 

Ncw Haven, Conn. Laikraš- 
čiuose talpimomuose apskelbi- 
mu© i fabrikantai šaukiasi prie 
moterių, idant jos eitų dirbti 
į amunicijos dirbtuves užimti 
vietas dėlei vyrų stokos. 

Unijų valdininkai sa'ko, buk 
laike pereitų septynių sąvaičių 
tarp ioo ir 500 vyrų, j ieškoju- 
sių darbo, negavo darbo tose amu- 

nicijos dirbtuvėse. 

ROOSEVELTU1 PADARĖ 

OPERACIJĄ. 
New York, N. Y. Buvusiam 

prezidentui Rooseveltui padarė 
operaciją Kairiosios ausies. Bu- 
vo baimės, Ikad gali atsitikti kas 
nors bfogesnio, bet pas>kr.ii gy- 
cjytojai pranešė, kad viskas ei- 
ną gerai. 

NORI IŠMESTI MAJORĄ. 
Camas, C're. Ši omiesto ma- 

jorą O. T. Clark apkaltina ne- 

pidyme įstatymu. Peticija su 40 
parašu, reikalauja jo prašalinimo, 
kadangi jisai, tarp kit-ko, at- 
sisakė prisakyti policijai aptuš- 
tinti gatves 5 vai. po pietų, kuo- 
met dieną dirbanti strciiklau/.iai 
apleidžia Crouin-\Villamette Pa- 
per Co. 

Surašė* randasi vardai užveiz- 
dų, stockholderių ir kitų kompa- 
nijos valdininkų. Buvo parašas 
tulo H. E. Jonės, kuris dirba 
kompanijai ir yra miesto alder- 
monu. Kaipo aklcrmomas, jisai 
įstengė sustabdyti davimą darlip 
gatvių valyme ir taisyme strei- 
kuojantiems minėtos dirbtuvės 
darbininkams. 

Majoras pri jaučia darbinin- 
kams ir, kiek galima, jiems pri- 
gelbsti. 

STENGIASI SUMOBILIZUO- 
TI 250,000 DARBININKU. 
Washington, D. C. Darbo de- 

partamentas pradėjo mobilizavi- 
mą 250,000 darbiininkų prie lai- 
vų darbo. 

'Departamentas tikisi, kad ša- 
lyje randasi užtektinai darbinin- 
kų, jeigu tik tinkamu budu jie 
bus mobilizuojami. Kiekvienas 
vyras, turintis supratimą apie 
tinkantis priimti darbą yra užra- 
šmėjamas-registruojamas Suvieny- 
tų Valstijų publikos tąrnavimo 
rezervoj, skyriuje prie darbo de- 
partamento. 

Tikslas registravimo bus pra- 
šalinimas keblumų, kurie iki šiol 
atsitikdavo, kuomet garsinama, 
buk nepuriose vietose reikalauja- 
mi darbininkai, o vielai, kuri? 
jie apleido, sunku gauti darbi- 
ninkų- 

Dabar-gi tikimasi, kad toki 
dalykai negalės įvykti. Laivų 
dirbtuvės, reikalaujančios darbi- 
ninkų, kreipsis j darbo depar- 
tamentą, o iš čia bus duodamos 
pilnos informacijos darbdaviams 
ir darbininkams. 

Departamentas, žinodamas kiek 
yra darbininkų įvairiems reika- 
lams, ir reikalavimus laivų dirb- 
tuvių, gaiės atlikti yiską tinka- 

iriausioj foumefj' jr žinios, kiele 
darbo lėivų uty'fljbiiae galima at- 
likti. .i i < 

Darbiuyikų prašoma užsire- 
gistruoti ir laikytu prie savo 

darbo iki btlK panešta apie pro- 
gas prie laivu člalrbo. 

Darbininkų1 yra pakaktinai, tik 
reikia turėfį pilmas informacija?, 
sulyg kuriu ! bus žmoma, kaip 
reikia elgtis ateityj. 

STABDYS kalinių darbą 
Trenton, N. J. (iubernatoritis 

Edge išsiuntė pranešimą firmoms, 
turi'iicioms kontraktus su valsti- 
jos kalėjimui, 'kad tie kontraktai 
bus panaikinti .nuo liepos i d. 
Gubernatoriaus žingsnis seka le- 
gislaturos uiutarimą, padarytą 7 
mėnesius tam atgal, prieš kalė- 
jimo kontraktus. 

Po išsiuntimu; pranešimų, gub. 
lvdgc pasakė; 

"Aš jaučiuosi, kad penkių ir 
pusėS mėnesio pranešimas duos 
Įpakaktimai laiko kalėjimo užvaiz- 
doms prisirengti darbo davimui 
prie įvairiu valstijos darbų. Aš 
Itaipgi manau, kad kontraktai tu- 
ri užtektina? laiko perorganizavi- 
mui darbo vediniui sovo bizniu. 

"Man yra smagu, kad New 
Jersey valstija priėjo prie painai- 
kinimo šio kontraktų systemo. 
Pažiurėjus ] dalyku iš ekonomiš- 
ko atžvilgio, arba iš atžvilgio 
pasielgimo ir mokinimo kalinių, 
pasirodo, kad jisai neajiginanvis 
primcipe ir nepraktiškas. 

"Iš finansiško atžvilgio žiūrint, 
pasirodo, kad sumos, gautos už 
darbą, išrodė visai juokingos, s»u- 

lvginus sii kitur .gaunamomis 
algomis." 

NESANT VAGONŲ, NEGALI 
.... BUT ANGLIŲ. 

I Mashirigton, D. C. Federalė 
| vertelgystės komisija apkSltina Iblogą vagonų naudojimą dėl an- 
glių stokos. Sakoma, kad dau- 
gybė angliakasių stovi be darbo, kuomet butu galima dirbti pilną laiką. Komisija sako: 

"Męs snrandame, kad kasyklų darbininkai yra-suardomi iš prie- žasties neturėjimo darbo ir pri- 
verstinos bedarbės. Nekurtos 
minkštų attglių kasyklos dirba 3 arba 4 dienas sąvaitėje, nors dar- 
bininkai ir savininkai norėtų dirbti pilną laiką. 

|. "Kitose vietose, kur vagonų 
klausimas jau išrištas, darbinin- 
kai yra suirę ir nustoję vilties, 
kad kasyklos negali dirbti, kaip 
reikiant. Nepastovumas darbo 
privertė darbininkus ■iškrtia.uti ki- 
tur jieškoti užsiėmimo, o dabar 
yra sunku juos sugrąžinti. 

Komisija mano, kad yra pa- 
kankamai vagonų, bet jie nėra 

j pristatomi prie karklų, ir kad 
vagona pristatyti prie kasyklų 
yra pripilami ir jie stovi, neiš- 
veža jų taiku į vietas, kur rei- 
kalauja. Privežus į vietą, kur 
reikalauja, ir vėl vagonai stovi, 
juos neištuština." 

SVARSTO "ŠVIESOS SUČĖ- 
DINIMO" BILIŲ. 

Washington, D. C. Tarpval- 
stijinė komercijos komisija pra- 
dėjo svarstyti šviesos sučėdinimo 
bilių. Ši bilių remia visi šios 
šalies didesni 'biznieriai. Norima 
sučėdtyti vieną valandą dienos švie- 
sos, pastumiant laikrodžius pir- 
myn. 

ALIEJAUS KAINA PAKEL- 
TA. 

Pennsyilvanijos ineišdirbto alie- 
jaus kaitfa pakelia 24c. iki $4.00 
ant bačkos, lai yra naujas au- 

gštas rekordas. Visas kitos rų- 
šies aliejus pakdltas 5c. ant bač- 
kos. 

UŽDARBIS TRAUKINIŲ 
DIRBĖJŲ. 

New York, N. Y. American 
Locomotoive' CoIJ pe^ paskutinius 
šešis mėnesiais uždirbo $6,010,- 
009, arba'$556,6*75 daugiau negu 
pernai per tą ffžftf laiką. Rapor- 
tas parodė, kad uždarbio buvo 
ant $1,904468 mažiau negu 1916 
m, it operavimo iškaščiai buvo 
amt $2,475,449 mažesni. 

EDISON 71 METŲ AMŽIAUS. 
New York. Thomas A. 'Edi- 

son apvaikščiojo savo -gimimo 
4»ea$. Jisai dabar yra, 

71 metų amžiaus. Darbininkai' 
joju dirbtuvės mieste West Or- 
ange Ptirčs puolą, bet pats Edi- 
sonas nedalyvaus. Kdisono 
ra>liuin',;as praneša, k,ad ji*ai yra j "kur nors Amerikoj". į r_Į_ ki:; ■; I 

SENATORIUS LEWIS KAM- 
DIDUOS. 

Wash:ngton, D. C. Senato-, 
rius James 1 lamikon Lc\vis bus 
.kandidatu Į senatorius ateinantį 
rudenį nuo Illinois -valstijos 
Jisai sakėsi, buk nekandi- 
duos i užsibaigiančią vietą, bet 
draugams j'.rižadėjus jį remti ir 
nekuriu draugu užsispyrimas pri- 
vertė jį sutikti. Tikimasi, kad 
jisai praneš tikrai apie kandida- 
tūrą iki (liepos i d. 

Apie 3,000 Illinois valstijos 
gydytoju — 25^ 'medikų — tar- 
nauja Suvien. Valstijų kariume- 
nėj. laivyne ir "cxemption board" 
ofisuose. Yra ir keletas lietu- 
viu jų tarpe. 

iŠ DARBO LAUKO. 
LAIVŲ DARBININKŲ STREI- 

KAS PASIBAIGĖ. 
Beaumont, Texas. Streikas 

-dirbančiu prie laivų darbininku 
pasibaigė. Pavesta reikalą fe- 
deraliam tarpininkui. Streikavu- 

I sie darbininkai reikalauja algų, 
Į ant kokiu pereitą vasarą Wash- 
jjngtone susitaikė su sekretorium 
laivyno. 

ALAUS LIEJIKAMS DAU- 
GIAU ALGOS. 

Terre Haute, Ind. Vietiniam 
orgatnizuotiem bravorų darbinin- 
kam bus pakeltos algos 12 iki 
20%. International Union of 
United Bre\very YYorkers ir 
Soft Drink \Vorkers prigelbsti 

į kitų fabrikų darbininkams org?- 
Inizuotis. 

Middletown, N. Y. Vietiniai 
alaus liejikai gaus pakėlimą al- 
gų nuo 10 iki 20% ir sutartis pa- 

j daryta I metui. 

St. Louis, Mo. Darbininkai 
vietiniu bravorų gavo $1.00 dau- 

giau mokesties j savaitę, tnors 

seiliaus padaryta sutartis iki šiol 
nėra išsibaigusi. 

ŠVEITĖJAMS PAKELIA 
ALGAS. 

I St. Louis, Mo. Vietinių pe- 
įčių dirbtuvių savininkai sutiko 

Į pakelti algas metalo šveitėjams 
I ant 10%. 

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ. 

St. Louis, Mo. Organizuoti 
j medžio išdirbėjai reikalauja 50c. 
'j valandą ir aštuonių valandų 
darbo dienos nuo balandžio 1 d., 
1918 m. 

AUDĖJAI LAIMĖJO. 
fiPawtucket, R. I. Organizuo- 

ti uidėjai laimėjo penkių są vaičių 
streiką prieš Ilamlet Tcxtile Co. 

Unijos sąlygos bus priimios. 

GELEŽIES LIEJIKAI STREI- 
KUOJA. 

ff Augusta, Ga. Geležies lie- 

jikai, dirbantieji Lonilbard geležies 
dirbtuvėse, Georgia valstijoj, su- 

streikavo, 'kadangi kompanija at- 

sisakė pakelti algas. 

TEISĖJAS PASKIRTAS 
SUTAIKYMUI. 

Washington, D. S. Darbo 
sekretorius^ VVilson ipasikyrė tei- 

sėją, kurio priedermė ibus pra- 
šalinimas nesusipratimų tarp Chi- 

cagos skerdyklų darbininkų ir sa- 

vininkų. 
Aprie trisdešimts vardų priduo- 

ta, bet nesutinkančios pusės vis 
atmetė. Tuomet \Vilsonas pri- 
davė vardą ir abi pusės sutiko. 
Abi pusės pasižadėjo sutikti su 

teisėjo vedimais iir patarimais. 

PATARIA PRIIMTI 7 VA- 
LANDŲ DIENĄ. 

Indianapolis, Ind. Samuel 
Goropers, prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos, laikydamas 
prakalą United Mine VYorkers* 
Seime, išsireiškė, -kad butų 
parankiau įvesti 7 valandų dar- 
bo dieną vietoj*, pertraukimo dar- 
bo, kaip .padarė dabartinė kuro 

administracija. 
"Męs turėtume tas pačias pa- 

sekmes suėėdinime kuro ir kitti 
reikalingų dalyku", iisai sakė. 
"Tas 'nedarytų jokių keblumų 
darbe ir opera vime industrijos 
bei komercijos." 

ŠVINORIAMS PAKELIA 
ALGAS. 

Reading, Pa. Darbdaviai su- 

tiko išpildyti organizuotų dar- 
bininkų švinorių prašymą pakel- 
ti algas. Jiems bus pakelta mo- 
kestis ioc. į valandą. 

Iš VISUR, 
Iru* tra.islatton filed with thc pos'.master at l'liicaRo, II!., 011 lJ-th day of February, 1918, a- rcquiied by the act of October 6, 

Įj Rusų spaudoje, anot "Laisvo 
/<xIžio" pranešimo, kalbama apie 
Lietuvą, kad vokiečiai Lietuvą turi 
onienyj uc kaipo visos Vokietijos 
autonominę dalį, o tiktai kaipo 
Prūsų karalystės dalj Vilius esą 
busiąs net ne karalium, o tik di- 
džiuoju Lietuvos ir Kurso herco- 
gu. 

'1 rue translation filed with thc poshnaster at ('bieago. 111., on lJ-tli rtay of February, 19IK, a» reąuircd by tiie act of October 6, 1917. 

|j Liaudies komisaras Rusijoj, 
Džugašvili-Stalin, išleido įsakymą, 
su lyg kuno leidžiama laisvai gru- 
puotis į tautines kariumenės dalis, 
račiaus tokioms tautinėms gru- 
pėms neleidžiama grįžti į gimtinę 
be sutikimo bendro kariumenės 
organo. 

Trtt» translntion filrd with the postmtster at < hicago, UI., on 13-tii day of February, 1918, ak reouired by the act of Octobcr 6, 1917. 

IĮ Iš Hern per Londoną prane- 
šama, kad vokiečiai gauna nuo 

rusų kanuoles už kazyras. Trie 
rusu fronto vokiečiai pastatė bu- 
deles ir ten rusai kareiviai išmai- 
no savo daiktus. Jie labj^usiai 
reikalauja kazvrų, ir su mielu 
noru atiduoda kanaolę už pakeli 
kazyrų. 

JĮ Sibiro, kuris pasiskelbė au- 
tonomiška šalim, nauja tautinė vė- 

liava yra baltai-£alios spalvos. Ji 
plevėsuoja ant visų valdiškų Si- 
bero įstaigų. 

!5 Finliandijos respublikos tau- 
tinė vėliava yra—Inttas ant rtius- 
vos spalvos lauko. 

Įj Ltehrviti Kareiviu Sąjungos 
organo "Laisvo Žodžio," leidžia- 
mo Petrograde, redakcijos štabas 
susideda iš sekančiu redakcijos tu- 

riu : J. Byla, J. Elisonas," BI- Nat- 
kevičius ir K. Šimonis. Laikraš- 
čio adresas yra: Petrogradas, Ler- 
montovo pr- IVo. 17, buto 3. Kai- 
na: 10 rub. metams.. 

Įj Pasilinksminimai Petrograde 
šiom laiku yra brangus dalykas, 
kaip matyt iš apgarsinimu Petro- 
grado laikraščiuose- Pavyzdžiui, 
Lietuvių Mažturčiu Draugijos ren- 

giamojo koncerto kainos už tikė- 
tus yra nuo 1 rub. 50 kap. iki 
4 rublių. 

Į| Užsibaigė Lenku Rymo-Ka- 
lalikų Susivienijimo Amerikoj by- 
la, kuri traukėsi daugiaus negu 
septynis metus. 1910 metuose at- 
rasta pas tuometinj organizacijios 
kasierių ir prezidentą trukumą 
apie $90,000 organizacijos pinigų- 
Atgal atgauta apie $65,000, kiti 
dingo, Lenkų Susivienijimas už- 

mokėjo savo advokatui Piotrovvs- 
ikiui už vedimą šios bylos $7,000. 

True translation filed with thc postmaster 
at Chieago, 111., un 13-tU day of l'cbruary, 
1918, as rcąuircd by thc act of October 6, 
1917. 

Į Dvidešimts vokiškų orlaivi- 
ninkų mėgino perlėkti j ameri- 
konų pusę karės fronte. Vie- 
nok, amerikonams pradėjus šau- 
dyti, vokiečiai buvo priversti 
gTlžti. 

True tra.ikladon liletl with thf postmaster 
at Chieago, 111., on 13-th day «f Kebruary. 
1918, as reąuested by the act of October 6, 
1917. 

(Į Belgijai vėl duota $3,500,000 
•paskola, sttlyg pranešimo iš iž- 
do departaihento. Išviso iki šiam 
laikui Belgija gavo paskolos 
$73.400.000. 

jj Iš Madrid, Ispanijoj, oficia- 
^iškai pranešama, 'kad ispaniškas 
laivas Selvastian, 4,500 t<>nų įtal- 
pos, tapo paskandintas laike ke- 

Įlionės j New Yorkąr 

|| Itališkas garlaivis Duca di 
Genova, 7,893 tonų įtalpos, ta- 

'po pasikandintas apie mylią atstu 

Į11110 Mairviedro kramto. 

j|lš Zurich, Šveicarijoj prane« 
šama, kad emperatoritts Karoli? 
atsisakė priimti rezignaciją Dr< 
von Seydder kabineto. 

|| Iš Prancūzijos pranešama^ 
kad ministeris Pinchon pranešė.' 
Suv. Valstijų ambasadoriui Mil- 
liam G. Sharp, kad francuziskas 
kabinėta^ sutinkąs priimti stovy- 
lą, atn.ainimni mūšio prie Mame 
Stovylą pasiūlė Amerikoniškas 
komitetas. 

DĖL SUSIŽINOJIMO SU 
LIETUVA. 

Pranešu visiems klausiusiems 
er Švedų-Lietuvių Komitetą apie 

pasilikusius Lietuvoje, kad visų 
prašymai atlikti ir kad klausiame 
'tuojau pat, kaip tik ateina laiš- 
kas. Atsakymai gi gana "ilgai 
neateina dėl painių karės aplin- 
kybių. Iš vietų, kurios arti fron- 
to, ateina tik trumpi pranešimai, 
jokių žirnių negalima esą iš ten 
atsiųsti. Kareivių gal laiškai 
daugiausiai ateina komitetų ad- 
resu, Cenzūra iškreipia vardus 
ir mrmerius jų pulkų. Jų praši* 
mų tokiu budu Komitetas atlik" 
ti negali. Rašant Komitetan 
reikia rašyti kuotrumpiausiai, 
reikia aiškiai parodyti savo ir 
jieškomųjų žmonių adresai. Lai- 
škus meldžiu siųsti šiuo adresu: 
Svensk-Litauiska Iljalpkoanmit- 
ten MalmskiMnadsgaten, ii Stock. 
liolm. Sverige. 

Dėl pinigų siuntinėjimo Lie« 
tuvon Švtdų-Lietuvių Komitetas 
siunčia j Lietuvą pinigius prade** 
dant nuo 10 rublių. Pinigai per- 
siunčiami j Lietuvą tik vokiško* 
mis markėmis. Vilniun, Kau- 
nan, Suvalkuosna ir Belostokan 
pinigai stmčiami tiesiai per 
Stookho'mo Ensfeilda Banką, kurs 
šiuose miestuose turi savo sky- 
rius. tad į minėtuosius miestus- 
miestelius pinigai siunčiama per 
Ispanų pasiuntinybę; eina apie i 
— 2 mėnesiu. Siunčiami pinigai 
reikia siųsti pačtu arba per ban- 
kus šiuo adresu: 

J. Aukschtuolis, Malmskillnads* 
gaten ii, Stockhokn* Sverige. 

Galėdamas persiurntinėti visus 
j laikraščius ti-esial j Vilnių, kuf 
susidarė Lietuvių Taryta ir kur 
išeina "Lietuvos Aidas," matyda- 
mas ten didžiausią stoką knygų 
ir laikraščių, meldžiu visas re- 

dakcijas siuntinėti man savo 

laikraščiais po 3— 4 egzemplio- 
rius. Visus t gautus laikraščius 
mielu noru kuogreičiausiai per- 
siusiu Vilniun. Sį pranešimą 
meldžiu ir kitus laikraščius at- 

spausdinti. 

Stockholmas 9—X—17. 
Jonas Aukštuolis. 

VĖLIAUSIAS. 
Vincukas: Musų nauja 

"babė" yra geresnė, negu jūsų 
sena. 

Antanukas: O, kodėl ne! 
Jusų yra 1918 modelio. 

LIETUViAIAMERIKOJ.; 
IŠ SAN ANTONIO, TEX. 

Lietuvis ristikas sumušė greką. 
Juozas Šimkus, lietuvis ristikas, 
sudirbo garsų grokų ristikjį, IIar- 
rv Demetrai, laike didelių ristynių, 
kurios čia atsibuvo sausio 30 d- 

Vietiniai anglų laikraščiai 
daug apie šias rstynes rašo. Vie- 
nas jų, šitaip aprašinėja: 

"Juozas Šimkus, lietuvių risti- 
kas, vėl pasirodė eampijonu pilnoj 
pvasntėj to žodžio, kuomet jis su- 

mušė Harry I>emetral, grekų T le- 

meną, laike galutinių ristynių Re- 
ethoveno svetainėj, seredo- va- 

kare. su pagelba "Toe Hold" ir 

jmsiau-Nelsono ^riebio. j vieną 
valandą 10 minučių ir 45 sekundų. 
Jctuvis taip aštriai LVinetralą su- 



«\ k,id f,įsai jau daugiau nr- 
fcaJėjo ristis ir prakišo ristyncs 
MVo priedui. Rimkus Imvo daug 
greitesnis ui Demetrai, grekas yra 
tikrai kieta-spratvlis, patyrusis ris- 
tikaa ir išsisukdavo iš kelių siau- 
ru skylių tiesiog ačiū saVo drutu 
itiui, nusivertimas Juozą uuo sa- 

vęs. 
"Šinvku> nuolatat mėgindavo pa- 

sigauti savo priešų Franko Mot- 
elio griebi n—"Toe hoVi" (grie 
bis už ko;ų pirštų) ir tuonii pu- 
sėtinai Demetrai';} surupino kele- 
to sykių, pakol pogalios jis pri- 
sipažino, kad bausmė jam per- 
didelė, ir jis pasidavė- 

'Demetrai yra tikras meisteris 
u'.moviiuui taip vadinamo "Žirk- 
lių" griebio, lygiai kaip ant gal- 
vos, taip ir 'ant 'iements, bet Šim- 
kus nenorėdavo laukti ir išsisuk- 
davo atkartotjivai. Vieną syk j 
Šimkus užmovė pilną Nelsono 
gviebį savo priešui ir sudrutini- 
mui šito griebio užmovė jam dar 

► "Žiklių" grįebj ant liemens, bet 
Demetrai tik .papurtė savo kietą 
sprandą ir ^riebis subvrėio. 

"Šimkus nebuvo geriausiam sa- 

vo padėjime pereitą seredą vaka- 
re, nes buvo pagavęs blogą šalti 
laike lavinimosi, vienok jis atliko 
ristynes gcriaus, negu tikėjosi tie. 
kurie žinojo apie fizišką stovį 
šio didžio Lietuvio. Demetrai bu- 
vo taipgi įgijęs keletą skaudžiu 
griebiu ant Šimk'aus, bet šisai pa- 
starasis mezgė toliaus nepaisyda- 
nas ir pagalios Įgijo pergalę, ku- 
ri, be abejpnės, buvo tikrai už- 
tarnauta-" 

Kitas laikraštis, aprašinėdamas 
šitas ristvnes," tarp kitko patėmija 
dar šitaip: 

"Cirekas buv<^ stipresniu U:t 
jis negalėjo lygintis greitumu su 

Šimkum, Pastarasai visai neiš- 
vrodė, kad jis Imtu geriausiam 

savo stovyje, bet jis užtektinai 
br.vo "geras," idžnt sumušti savo 

priešą, kuris išrodė truputi sun- 

kesnis, nors abiejų svarumas bu- 
vo paduotas ant 165 svarų. 

"Toe Hold" griebiai buvo svar- 

biausi buda' atakavimo kaip iš 
vienos taip iš kitos pusės, ir Šim- 
kus galų gale parodė savo Viršų 
šiame departamente, nors grekas 

^buvo davęs lietuviui porą blogų 
"posėdžių" tuo' pačiu budu. 

Jeigu Demetrai turėtu tokį vik- 
rumą,, kaip jo priešas, tai jis butu 
galėjęs išlošti ačiū savo didesniam 
stipt omu i. R et taip dal>kams 
esant kaip jis buvo, Šimkus galėjo 
greieiaus išlošti, jeigu jis butu bu- 
vęs tikrai geram fiziškam stovyje. 

"Abudu ristikai parodė stiprius 
biKlus atsiminimui ir skirtumą? 
pasirodė tiktai laike paskutinio 
griebio. FCcletą sykiu r e f e r c e 

Noel klausėsi Detnetr'aro, ar jis 
pasiduoda, kuomet Šimkus turėjo 
'"toe liold" jau sugriebęs. Bet 
grekas buvo sportas ir tik 
kuomet jį blogai nubaudė, tuo- 

met jis pasidavė. I'o to su jo 
koja buvo jau nekaiip ir jis ne- 

galėjo sugrįžti atgal". 
Šimkus y-a čikagietis ir buvo 

.Lietuviu Baltos Rožės atletiško 
klrubo sanarys. 

Jonas Kūlis, kuris, kaip yra 
sekotna, turi primuštą galvą ant 

ristynių ir užsiima risKnių rengi- 
mu, paduoda keletą sekančių ži- 
nių apie Juozą Šimkų: 

"Šimkus — sako Kūlis — yra 
dar jaunas vyras dailiai sudėtas, 
drūtas, vikrus ir geras ristikas. 
Xe lik geras ristikas, bet ir ge- 
ras lietuvis: jis n esi slapsto po 
kitoms pravardėms ir nepasiduoda 
amerikonu, ar kitu kuo, bet visa- 
dos pasiduoda lietuviu, kaip ir iš 
viršimnėtų aprašymų -matyt. Jis 
Triaši vos apie 3 metei išviso De- 
metrai skaitosi grekų Čiampijoųu 
ii jo nuveikimas Šimkui duoda di- 
deli kreditą. 

Apgalėjęs I>emetralą. Šimkus 
metė pirštinę Ikitam ristikui—Juo- 
zui Bancevičiiui Chicagoje, 1y.- 
kviesdamas per Joną Kulį risty- 
ntsnii ir norėdattnis jam lietuviu 
ristikų čampijono diržą atimti. 
Girdėtis, kad Vancevičius mestą 
jam pirštinę pakels ir ristynes pri- 
ims 

Jonas Kūlis drūčiai stengiasi 
surengti dideles ristynes tarp Ban- 
cevičiaus ir Šimkaus, kuris žada 

sugrįžti ChicagOn apie ateinantį 
mėnesį. Manoma, kad šitos ris- 

tynes butų žingeidžiausios, kokias 
lietuviai kadanors turėjo, nes abu- 
du jie yra vikrus kaip katiną' 
ir butų ko pasižiūrėti, kuomet jie- 
du sueitų. 

IS SO. BOSTON, MASS. 

Apie rūpinimąsi kareiviais. 
Kiek laiko atgal buvo pranešta 
apie l kčsų Draugijos sumanymą 
suvienyti vietines draugijas rū- 

pinimusi knygų bei laikraščių 
/pristatymu lictm iams-kareiviams, 
tarnaujantiems Suvienytų Valsti- 
jų kari u menėj. 

Smagu yra pranešti, kad pasidar- 
bavimas nekuriu tėvynainių iš- 
davė pageidaujamus vaisius'- su- 

sivienijimas Įvykintas. Jau at- 

sibuvo i susirinkimai, "kuriuose 
dalyvavo delegatai nuo 10 drau- 
gijų. Kiekviena draugija pasky- 
rė po 3 delegatus. 

Pimname susirinkime buvo duo- 
tas {nešimas, kad suvienytų drau- 
gijų atstovai sutvertų naują 
draugiją ir rinktų valdybą. .Su- 
tikta duoti vardą "Massaclvusctts 
Lietuviu Suvfenvtų Draugijų Ko- 
misi/a Kareiviams Šelpti 

Valdybon inėjo sekantieji de- 
legatai: Stasys Norkūnas, pirm.; 
(». Adomavičius, vice-ptrm.; (j. 

Pečiulis, prot. rast.; VI. Paulaus- 
kas, finansų rast. 

Antrame susirinkime nutarta, 
kad valdyba naujos draugijos 

! paskleistų žinias tarp kitų drau- 
gijų narių ir pakviestų visas 
draugijas veikti išvien naudingą 

I darbą. VI. Paulauskas. 

IŠ ROCHESTER N. Y. 

į Draugijų susirinkimas. Nedė- 
lios vakare, vasario 3 d., pobaž- 
nytinėj s v tainėj, atsibuvo drau- 
gijų konferencija, kurią sušau- 

:kė Sv. Jurgio Draugija. Dalvva- 
'vo \isos bažnytinės ir antiškos 

draugystės. 
Konferencijos tikslu buvo iš- 

nešimas rezoliucijos prezidentui 
\Vilsonui, pastebėjimui nepami- 

Įnėjimo Lietuvos vardo j u t'aikos 
i išlygose. 

Dalyvavo 16 draugijų atstovai 
bei komitetai. Vakarą atidarė 
p-as A- Z. (kodėl pravardė ne- 

padnota ? R e d.), reikalaudamas 
visu stitaikos: taipgi paprašė iš- 
rinkti valdybą susirinkimo ve- 

dimui. Valdyba tapo tuojaus iš- 
r imk ta. 

Pirmiausiai pradėta kalbėti 
apie atstovus ir jų surašą. Pa- 
sirodė, ,'og šiame svarbiame su- 

sirinkime klerikalu, buvusių tal- 
kininkų socialistu, dalyvauja vos 

pora atstovų, nuo L.D.L Drau- 
gystės 50 kp. 

Klausta, ar visiems socialis- 
tams buvo pranešta apie iį su- 

sirinkimu. Kvietėjai A. Z. ir 15. 
praneša, jog jie visus matę ir 
visi gavę ^inią. 

Pradėta kalbėti apie rezoliu- 
ctjo.i gaminimą. Tuomet socia- 
listų atstovas Dagis, pasiprašęs 
balso, sako: "Kaip žinote, so- 

cialistai buvo atmetę atstovus; 
kaip žinote, męs užbaigėm aną 
darbą (suprask: šmeižti tauti- 
ninkus ir Rochestcrio Lietuvių 
Tarybą); kaip žinote, matau čia 
yra visuomeniškas reikalas, o mū- 

sų draugų daugiau nėra, tai męs 
išeinam tuoj" — ir išdūmė. 

Dabar aišku, kaip £nt delno, 
kad socialistams neapeina Lietu- 
vos laisvė. Vienok pernai kle- 
rikalai bičiuliavosi kaipo sų ly- 
gios nuomonės draugais. 

Klerikalų ir socialistų blokas 
nuo savo paskutinės konferenci- 
jos įbuvo išrinkęs 'komisiją re- 

zoliucijos pagaminimui* V. S. ir 
kunigas. Jie perskaitė sav> re- 

zoliucijas, 'kurios pagamintos vi- 
dutiniškai. 

Rezoliucijas atsinešė ir p. J. 
J. Z- Viena—telegramų', o kita 
siuntimui laišku. Kun. Kasa- 
vaitis pradėjo kritikuoti p. Žiliaus 
rezoliucijas, o savo girti. Buvo 
ginčai pakilę. Kunigas, matyt, 
turi nemažą ypatiškumą, ką ir 
pats išsireiškė. \ 

Susirinkimo pirmininkas nepa- 
':«ta parlamentariškų tiesų, to- 
dėl susirinkimas buvo vedamas 
betvarkėj. 

Cialų-gale vienok priimta pir- 
ma rezoliucija. Iš tautininkų 
pusės jnr^ta« kad sudarius vietos 
tarybą. Tam, kasžin dėl kokių 
priežasčių, priešinosi klebonas. 

i(»Tr*di, mums nerei'kia jokios ofi- 
ciališkos santarmšs. 

("'ionaii vra įsiviešpatavęs <lidc1i^ 
i"\supra4itnas ž<vIžio "klerikalais." 
kuomet per prakalbas, ar šiaip 
kas is^ir>ta žodi "klerikalas*. tai 

tuojau^ sakoma, žiūrėkit, nieki- 
na katalikus ir t. t- (Aš norėčiau, 
'kad kas kitas tą žodi išaiškintu 
nuodugniau). Norėčiau tik pri- 
minti, kad katalikas ir kleri- 
kalas, tai du atskyri dalykai, taip 
kaip diena nuo nakties. 

1 Šie dn dalykai gali but sykiu, 
bet • jau bus klerikalizmas, 
jeigu-po priedanga tikėjimo va- 

roma politika savo pusėn. 

Svečias. 

IŠ MONTELLO. MASS. 

Žodis į visuomenę. Kadangi 
mušu broliai-kareiviai savo gira- 
žiais darbais jau pasižymėjo, per- 
statė lietuviu vargus ir organizuo- 
tomis spėkomis renka aukas nu- 

kentėjusiems dėl karės, todėl 
nuims, pasilikusiems namie j e, 
sąžine neduoda ramumo pamiršti 
savo brolius, esančius įSuv. Val- 
stijų kariumenėj. 

Todėlei mušu kolionijos lictu- 
viai tam tikslui paskyrė komite- 
tą. kuriu inėjo delegatai nuo: 
Amerikos Lietuviu Tautinės San- 
taros, Šv. Roko, S\. Kazimie o 

ir Lietuviu Moterių Nuolatiuės 
I'agelbos Panelės šv. Minėtų 
draugijų atstovai sausio 29 d. 
turėjo susirinkimą Tautiškame 
N'ame. Nutarta kreiptis j visas 
vietines draugijas, o taipgi i pla- 
čiąją visuomenę per lietuvių laik- 
raščius, idant visų kolionijų lie- 
įtuviai, ar visuomenės veikėjai iš- 
sireikštu per laikraščius, apie 
reikalingumą ir naudingumą Suv. 
Vaistijų Lietuvių Kareivių Glo- 
bojimo Komiteto. 

Mums atrodė būtinai reikalin- 
ga; Rinkti teisingas statistikas,, 
kad, reikalui esant, butų galima 
pri? dyti kiek lietuvių dalyvavo 
šioj karėj. 2) Kad aprūpinus 
lietuvių kareivių dvasinius reika- 
lus. (kaip tai: knygomis ir laik- 
raščiais. 3) Lietuvių kareivių 
nuopelnus arba jųjų užtarnautą 
garbę apg'mti nuo svetimtaučių 
pasisavinimo. 4) Kad apsaugo- 

1 jus nuo ištautėjimo ir 5) Su- 
teikti esantiems varge brolišką 
p:igelbą, sulyg Globojimo Komi- 
teto išgalės. 

Taigi, gerbiamieji, visų kolio- 
mijų lietuviai, 'butu geistina iš- 
girsti apie Jųsų nuomones rei- 
kale .Globojimo Komiteto užduo- 
čių ir pareigų. 

Nevilkinkime, nes ir ta'p jau 
pervėlai pradėjome, o pafcol su- 

organizuosime ir taip toli nusi- 
tęs. 

Atsiminkime, gerbiamieji, kad 
už mus mic'kaš. nedirba. Nieko 
nelaukdami, griebkimės už dar- 
bo. Mūsų broliai, be abejonės, 

į jau laukia senai musų pasidar- 
bavimo. 

Komitetas: 
Mikolas Abračinskas, 
Andrius Kasparas, 
A. Vaitkus. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Vasario 3-čia 11 -ta kuopa 

Am. Liet." Tautinės Sandaros", su- 
rengė vakarėlį mūsų nenuilstan- 
čiam veikėjui, gerb kun. Jonui Žilinskui. Kalbėtojas plačiai aiš- 
kino apre Lietuvos atstatymą ir 
sutvarkymą: kas padaryta, 'kas 
daroma, ir kas lieka padaryti 
Apie organizavimą rėdo ir mo- 

kyklų. Apie .naudingumą susi- 
tvėrusiu draugijų, kaip tai: Lie- 
tuvos Aastatymo Dr-ja, ir Lie- 
tuvos ''ėmės Banką. Apie mai- 
nymą Amerikos pinigų į Euro- 
pos, ir 1.1. Klausytojų prisirinko 
tiek, kad net sienos braškėjo ir, 
nors daugumai pristigo sėdynių, 
bet visi su žingeidumu klausėsi. 

Vakaro vedėjas, p. Povilaika, 
paprašė susirinkusių sumesti po 
keletą centų Neprigulmybės Fon- 
dui. Surinkta $58.33. 

Užbaigus prakalbą, buvo kvie- 
čiam: prisidėti prie Žemės Banko, 
ir kad matytumėt, pasipylė kaip iš maišo šimtinės ir smulkesnės; 
išrašė visas 'kvitas, kiek tik tu- 
rėjo. Šėrų parduota viršaus per 

7c\. "Cash" apie S^pooioo. < icr'>. 
lain. Žilinskas dirbo i iki vidur- 
nakčiui ir baikovo "na, na \vater- 
'bitriečiai. ar tik Įiiesitfnušite re- 

iko'rdo?" u. 

Ateinantį nedėldicij] po pietų 
yra kaukiamas dideli* j>ias:uis su- 

sirinkimas miestai tuaitre Polis. 
Rengia visti diįuTutgijŲ sąryšis. 
Kalbės gorb. inžn T. n Naruševi- 
čius, 'kun. Žilinskai, mj'csto majo- 
ras, teisėjai, advokatai- Tikimasi 
<lidelio susirinkimo. 

Vasario 24 d. 11 !1<j>. SLA. ren- 

gia dideli agitatvfii-ą vakarą, 
specialiai Lietuvos Atstatymo 
Bendrovei, kur tikimasi gauti ne- 

mažiaj hk) nauju šėrininku. 
Kalbitoju pakviestas p. V. K. 
Račkauskas "Tėvynes"' redakto- 
rius. 

Aš, karpo rengėjas, tariu šir- 
dingu ačiu gerb. kun. Žilinskui, 
u/ jo ncnui'iStatntj darbi]. J'o 
draug, ir mušu \vaterburiečiams 
Ux skaitlingą susirinkimą, ir mel- 
džiu taip-pat skaitlingai susirinkti 
vasario -'4 d., kur tikimasi su- 

mušti kitą rekordą prisidėjimu 
prie Atstatymo Bendrovės. 

A. J. Povilaika. 

j IŠ WORCESTER, MASS. 

į Vietiniai lietuviai. Norėtimi 
■pirisiminti apie žios kolionijos 
iietuvitt jfidėjitną. Abclnai imant, 
(katalikų sriovfc šioj kol Jonijoj 
užima pirmĄ vietą programų 
rengime. Antrą vietą u/ima 
socialistai. Jų dviejų sriovių 
žmonės turi nuosavias svetaines. 
.Nors menkos vertės, bet visgi 
yra parankiau įvelgu vidurinei, 
tautininkų sriovei, kuri neturi 
svetainės. Per tai jiems yra sun- 
kiau pasirodyti tuomi, kuomi 
viršininėtos dvi sffTdvės gali pa- I t\ įsirodyti. 

Retkarčiais visgi ir; tautininkai 
•ntrengiu vakarus-. 

! Vasai io 4 d. Ąmerikos Lietu- 
viu Tautinės Sandaros <j6-ta kp. 
surengė vakarą tTuskierman & 
Deavv svetainėje! Sulošta du 
veikalai; "Meška", įomatlija i-me 

akte ir "Aktoriai,". Artistai, lo- 
šusie veikalus; sekamieji: Alena 
Pojx>vienė, rtašlė; p-lė V. Ti- 

mlnskaitė, — dvarppnė; Jurgis 
Smirnovas, — dvąrponisi A. 
P>lažis, Lukošius, — Papiežiaus 
tarnas; A. Dalvila. 

Veikalėlis nei-šio nei-to, bet 
artistai, ypatingai p- A. Blažis, 
labai puikiai, tikrai artistiškai at- 
liko savo rolę. 

P-lč V. Ti-minskaitč, galima 
sakyti, savo rolę atliko gerai. A. 
iDabrila taipgi neblogai savo rolę 
atliko, tik peirlėtai kalbėjo, uega- 
lilYia buvo girdėti. 

Antra programo dalis buvo 
dainų ir muzikos Solistės .pa-! 
sižymėjo savo įlavintais bal- 

: scliais. Ypatingai p-lč Izabelija 
jAvietiniutė puikiai sudainavo. 

| Smuiku pagriežė p-lė Janule- 
viciutč, akompaniuojant p-lei 
Maude Bancroft. Jos publiką 
labai užganėdino, ką liudijo žmo-j 
niii delnų plojimas. 

Sandariečiams reikia ištarti 
ačiū už tokį puikų pasidarbavi- 
mą. Tik gaila, kad publikos 
buvo mažai. Priežastjs nežino- 
mos; ar tai dėlei šalto oro, ar 

neprijautimas saivdariečių veiki- Į 
mui- 

Korespondentas. 

IŠ HARRISON, N. j. 

Neteisingas priekaištas. Pa- 
stebėjau žinutę, tilpusią "Lietu- 
vos" irum. 5*me po kuria pasi- 
rašo tūlas Tėvynėj Mylėtojas. 

Labai gerai, jis nupiešė apie 
TMD. Cliorą ir ąš nesipriešinu 
tam, bile tik yra, naudinga, kas 
tik yra dėl pakplimo lietuviš- 
kos dvasios ir naudinga Lietu- 
vos labui. 

■Bet čia, turiu taipgjg parody- 
i tikrą tiesą visuogįpnci, ir tiems, 

kurie skaito gcrtyam^laikraštĮ 
"Lietuvą", kad či4a ta^ip nėra, 

kaip p. T. M. nurodiu^ja. Štai 
jis vienus perdaivg, aukštyn pa- 
kelia, o kitus pažeįpina.7tai visai 
taip nėra. 

Cia, šiek-tiek parodysiu visą tą 
"boikatą" prieš p. K... Mačionį. 
Matote, pas mus ya tokia mada, 
čia vieni 'k i i u s aukština, ir per- 
sistato "veikėjais" ir jieško gar- 
bės ir kiekvienas organizuoja 
sau -patinkamas organizacijas, bi-i 
le tik ant savo pusės pervirši- ; ~ 

I'ia kilus. O į<1 ie to atsiranda 
:r sipipatixatoriu ir, vieni prieš 
kil.is nori pasirodyti: "Kas tai 
Aš". Taip panašiai yra ir su 

TMI). Choru. 
I'as mus pirmiausiai tapo su- 

'rgaoii/.uotas "Hirutės" choras ir 
tame chore prigulėjo puikiausias 
jaunimas. "Birutės" choras pui- 
kiai nuo pirmos dienos atsižy- 
mėjęs ir po >iai dienai d'ar gy- 
vuoja. 

J^t. laikui bėgant, atsirado ir 
tokiu, kad vienas visus už 1110- 

sies pradėjo vadžioti. Ir kada 
choristai .pasipriešino jam. tai tn- 

las "sliakeris", pradėjo mobili- 
zuoti TMI). chorą, ir atkalbi- 
nėti kai kmriuos nuo "Birutės" 
choro. Nekurie atsitraukė nuo 

"Birutės" choro ir pastojo TMI). 
chorą n bile t i'k pasirodyti, ką 
jie gali padaryti. Bet nespjėo 1 
M. D. chorą šiaip-taip sutvert. 

pats išsinešė ir iš Suv \ alstiju. 
Dabar atsirado tokiu, kaip štai 

apie kurj p. T. M. pamini. J. 
Y. I'altrukonis, kad daug pasidar- 
bavęs chorui, žinoma, kad <is 
darbštus vaikinas. Het kas iš 
jo darbštumo .vęali išeit?. Tai 
jis ir pats negali tą paaiškinti. 

Jis. matote, kaip ta. patarle 
sako: "Dviems ponams, nori tar- 

naut, ir nei vienam nedali pa- 
tikt''. Tai taip ir su p. J* Y. 
Baltrukoniu. Jis priklauso prie 
''liirutčs' choro ir prie TMD. 
choro. | Nieko tame blogo dar 
nėra- Red. Netik jisai, bet ir 

dauguma tokių yra kad jie pa- 
tįs nežino prie kurio choro ge- 
riaus laikytis. Ir tie visi paren- 
gimai, kuriuos dabar tūlas p. T. 
M. aprašo, nėra 'kas notas, kaip 
pasirodymas "Ką męs galime". 

I'irmiaus tokias iškilmingas 
uotas parengdavo "Birutės" cho- 

ras. Ir aš manau, kad jie ir 
dabar galėtų tą padaryt?, kad 
jie norėtų "piemeniškai' elgtis. 
Nes jeigu, birutieėiai rengtų va- 

karienę. tai tada aiškiai pasirody- 
tų, kad jie nori TMD. chorą 
"subytint". 

Tas begėdiškas išmetinėjimas 
kaslink p K. Mečionio, kad gir- 
:li, jis vra priešu Tėv. Myl. D-jos 
choro,- tai tiesiog yra neteisingas. 
Man. labai yra ge- 
rai žinomi visi čia veikėjai ir 
tokis išmetinėjimas, tai tik yra 
garbės plėšimas. P-nas K. Me- 
čioms, yra rimtas vaikinas ir ge- 
ros širdies lietuvis, ir kad butų 
daug tokių lietuvių, tai šiądien 
lietuviai daug daugiau 'galėtų 
nuveikti. 

Man rodosi, ar nege- 
riaus butų, kad tuli mūsų 
korespondentai teisybės prisilai- 
kytų rašydami Į laikraščius, kadi 
skaitytojai iš to naudos turėtų.] 
o nesipykintų. 'lies ištikro, kaip 
pasirodo korespondencijos su vi- 
sokiais neteisingais užsipuldinė- 
jimais ant kitų, tai tiesiog yra 
tik pasipiktinimas. 

Daug geriau butų, (kad lietu- 
viai visi išvien darbuotųsi, megu 
skaldintųsi Į visokias grupas ir 
vieni kitus už bereikalą niekintų- 

Visi išvien. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Legislaturos nario prakalba. 
Cia viename teatre kožną nedėl- 
dienj, 3 vai- po pietų, bu va lek- 
cijos tam tikros komisijos ir ko- 
lektavimas dėl Raudonojo Kry- 
žiaus. Daugiausiai prelekcijos 
buva apie darbininkų klausimą. 
Po prelekcijų duoflamd klausimai 
rimtai ir gražiai. 

Sausio 27 d. buvo prelekcijos 
"Apie Darbininkų Padėjimą". 
Kalbėtojas nurodė, kaip darbinin- 
kų kliasa. skurdžiai gyvena, iš ko 
atsiranda ir įvairios ligos. Kal- 
bėtojas nurodė, kad ligos atsi- 
randančios dėlto, kad darbinin- 
kai neuždirba užtėktimai. idant 
užlaikius sveikatą gerame stovy- 
je. 

Sulyg statistikų pasirodo, kad 
Maryland apielinkėj kas metas 

suserga daugiau įpooMiekasi vi- 
sai užmušta 150; sužeidimų buva 
apie 500 mažiausiai. Sakė, kad 
50% darbininkų uždirba $600 j 
metus. Apie 80% dirbančių mer- 

ginų uždirba mažiau $7.00 ] sa- 

vai t v. 

Legislaturos nariai stengiasi 
sužinoti kuodaugiausiai apie šiuos 
reikalus, ir mėgins sutvarkyti da- 
lykais taip, kad al^os butų pa- 
keltos ir žmonėms gyvenimas pa-j 

I 
germtas. 

Kalbėtojas nurodė, kad žino- 
sies |>ri valčių turėti delegaciją 
j tokiems klausimams, o nedaryti 
blėdį vienas kilam. 

Pabaigoj kalbėtojas nurodė, 
kad didžiausią blėdj atneša skal- 

Įdymasis* 
I Lietuviai privalėtu eiti klau- 
sytis tokių prakalbų, jose žmo- 
gus išgirsta daug naudingų ir 

pakankinančių dalykų ir nuomones 
žmonių, kurie rūpinasi žmonijos 
gerove. A. Y—nas. 

* * 

Vasario 4., 1018 m,. 2 vai. 
ryte, ištiko didelis gaisras Ku- 
ki w Place. šioj apielinkėj gy- 
v.na daugi aus?ai turtingi žmonės. 
Kadangi gaisras prasidėjo tuo 
laiku, kada visi miegojo, tai bu- 
vo daug išgąsčio. Moters su 

kūdikiais vidurnaktyj turėjo bėg- 
ti laukan ant gatvių. 

Devynu namai sudegė. Dėlei 
sniego ugniagesiai negalėjfc pri- 
važiuoti ir atsakančiai savo už- 
duoties atlikti. Tokiu budu daug 
namu sudegė, kuriuos butų galėta 
išgelbėti. Daugelis ugniagesių 
tapo sužaisti. A. Y—nas. 

V y 

Žinios Žineles. 
Detroil, Mich. 

= Jaunas vyras J. N', sumanė 
pasidaryti pinigų be sunkaus dar- 
bo; iš 2 uoliarių norėjo padaryti 
20 doliarių. Iškirpo iš popicros 
nclius ir prilipino prie 2, tokiu 
būdu padarydamas "$20.00''. Nu- 
ėjo saliuną išsigerti, davė sa- 
liuniukui "$20.00" ir reikalavo 
"čenėiaus", bet saliuntnkas tuo- 
aus pastebėjo jo "triksą." Pa- 
šaukė policiją ir pinigų dirbėjas 
tapo areštuotas. Jau tris savai- 
tės 'kaip sėdi kalėjime. Valdžia 
reikalauja $1,500 kaucijos, bet 
areštuotas negauna žmogaus, ku- 
ris užstatytų. 

Hillcrest, Alta. Canada. 
— Sianiė" miestelyje lietuvių 

nedaugiausiai. Yra SLA. kuopa, 
turinti 13 narių. Nutarta iš kuo- 
pos iždo paaukauti $10.00 i Lic-. 
t u vos NeprigU'lmybės Fondą. 

Clinton, Ind. 
— Sausio 31 d. patiko nelai- 

mė vietinį lietuvį, Joną Mažutį, 
kuomet jisai ėjo geležinkeliu. Ji- 
sai tapo traukinio sugautas ir 
suvažinėtas. Vėli .mis buvo 30 
metų amžiaus* Paliko moterį 
ir 3 vaikus dideliame nuliudime. 

Priklausė prie SLA. 121-os 

kuopos, kurios kaętais tapo pa- 
laidotas- 

T. S-is. 

Worcester, Mass. 
= Sausio 6 d. pasimirė, nuo 

širdies ligos, Kazimieras Stan- 
kus. Buvo 30 in. amžiaus. Pri- 
klausė prie sekančių draugijų: 
Lietuvos Sunų, SLA. ir LSS. 40- 
tos kp. Tikras tėvynainis dar- 
bavosi rinkime aukų nukentėju- 
siems lietuviams. Jam suteikta 
daug gėlių vainikų. Laidotu- 
vėse dalyvavo apie .200 žmonių. 

= Mirė ir kitas lietuvis Pet- 
ras Cirvinskas, graborius. Jisai 
darbavosi lietuvių draugijose. 
Priklausė prie sekančių draugi- 
jų: Lietuvos Sunų, SLA. 57-tos 
kp., šv. Liudviko ir Šv. Jurgio. 
Palaidotos su bažnytinėmis apei- 
gomis. Velionis buvo 41 m. 

amžiaus; paliko 2 mažas dukte- 
ris ir moterį didėliame nuliudinre. 

Los Angeles, Cal. 
— Iš šio miesto kariumenėn 

paimta ii jaunuolių lietuvių. 
Lietuviu Ncprigulmingas lvliu- 

bas pa-kyrė iš kasos $5 00 šerno 

raštų leidimui. Pavieniai suau- 

kavo $5.00. \'iso nuo kuopos 
pasiųsta $10.00. 

So. Mauchester, Conn. 
= gausio jo d. Armory svet., 

SLA. 207-ta 'kp. surengė pirmą 
kartą šiame mieste teatrą. Lošė 
"'Du Kroliu"' ir "Žingsnis prie 
Šviesos." Lošėjai užkvipti iš 
X e\v Britain, Conn. Lošimai, 
sakoma pavyko. Buvo monologų 
ir deklcmaciių. Žmonių atsilan- 
kė pusėtinai ir visi likosi už- 

ganėdinti. 
i 

Newark. N. J. 
<= Būrelis vietinių lietuvių sti- 

sitlėjo ir pradės išdirbinėti"- maši- 

nas. Tai yra naudingas dalykas. 
Orai reikalu* vedant, yra pel- 
nas ir Ui o pačiu laiku lavinama- 
m biznio vedime. Lietuviams 
labai trūksta gerų biznierių/ o 

jie labai pageidaujami. 

PitUburg, Pa. 
= Sausio 26 d. "Aido" choras 

surengė teatrą "X. Gad." nau- 

dai. Sulošta "Vyresnysis An- 
gliakasį*". Perstatyta ir kome- 
dija "šliubinės Iškilmės''. At- 
likta monologas "Senmergė" ku- 
ris nekaip pavyko. Choras su- 
dainavo keletą dainų. Dėlei blo- 
go oro žmonių, sakoma, neper- 
daiugiau.Mai susirinko. 

Passaic. N. Y. 

Lietuvių čia gyvena apie 
300. Iš organizacijų gana tvirtai 
gyvuoja Sv. Jurgio SavišHpės 
Dr-ja, SLA. 47-ta kp., TMD. 6- 
ta kp. ir socialistų kuopa, susi- 
dedanti i^ 6 narių. Pastaruoju 

Ilaiku mažiau veikiama, negu pra- 
lojusiuose laikuose. SLA. 47-ta 
kp. yra paaukavus $10.00 šerno 
raštų išleidimu'. TMD. 47-ta 
kp rengia paskaitas i-r abelnai 
rūpinasi apšvietos reikalais. 

Šiuo tarpu iš lietuvių daugiau- 
siai darbuojasi St. Pauža, P. Sa- 

iflcatauskas ir J. Linionis. Iš kai- 
riųjų pusės — J. Gilius ir F. 
Dansikevičius. 

Schcnectady, N. Y. 
= Šv. Juozapo Draugyste sau- 

sio 26 d. surengė maskaradinį 
balui. Žmonių prisirinko gana 
daug; nckurie atsilainkė iš Am- 
sterdamo. Kalbama apie sutvėri- 
mą tautiškų organizacijų, TMD. 
ir ALTS.. kuopų, prie kurių ga- 
lėtų prisirašyti geros valios lie- 
tuviai, kuriems rupi apšvietos 
ir tėvynės reikalai. 

New York. N .Y. 
= Sausio io d. Vyčių i2->ta 

Ikp. parengė vakarą, kuriame so- 
lošta veikalėlis "Pinigų Xėr". 
P-lė E. AkelaičiutG padeklemavo. 
Choras sudainavo keletą dainelių.- 
Nuo vakaro pelno liko aftje 
$30.00. 

Brighton, Mass. 
— Vasario 2 d. pas vietinį lie- 

tuvj, S. Petrukuną, apie 10 vai. 
iuėjo vagiliai. Jie išnešė jo bro- 
lio Jurgio siutą vertės $25.00, An- 
tano ^Simanavičiaus siutą vertės 
$35.00 ir laikrodėlį su grandinė- 
lių. vertės $30.00. Taipgi $2.00 
pinigais ir keletą smulkių da-» 
lykėliu. 

Racine. Wis. 
= Garnys apdovanojo suuumi 

Klemensu ir Veroniką l'rlušiivs. 
Sausio 27 d. buvo krikštynos. 
Duota vardą Zigmantas. I>esi- 
linksmiinant prisiminta apie val- 

gus Lietuvoje esančių brolių ir 
seselių. Sumesta aukų S9.75, ku- 
rias. paskirta Į Tautos Fondą. 

Lavvrence, Mass. 
= Vietinis lietuvis, Vincas La- 

pinskas^ pastaromis dienomis nu- 

stojo (proto. ITriežastis proto 
iiustojimo, sulyg pydytojo prane- 
šimo—alkoholis. 

Jeigu žmogus sunaudotų laiką 
skaitymui butų daug naudingiau. 
P>et, nerasdamas kur laiko su- 

naudoti, ę įleidžia ji smuklėse. 
Smuklė gi sako atiduok man ir 
savo sveiką protą, ne tik pini- 
gus. . 

J. Radzevičius. 

I? Cleveland, Oliio. 
«= TMD. 20-ta ir 47-ta kp. 

parengė vakarėlį sukatoj, sausio 
26 d. Pirmiausia buvo šokiai. 
'Apie 10 vai. vck. prasidėjo va- 
karienė. Svečių buvo suvirs 170. 
Vakar ovedėju buvo p. J. Žeman- 
taitis. Perstatyta kalbėtoju p. 
M. L. Vasiliauskas, kuris, tarp 
kit-ko. prisiminė apie aukas Lie- 
tuvos N'eprigulmybės Fondui. 

Suaavkauta $24.00. Buvo taip- 
gi ir dai'HŲ. Pabaigoj kalbėjo j>. 
J. tledminas — apie TMD. 

(Sausio 27 d. Šv. Juozapo 
Draugija surengė vakarą, kuria- 
me perstatyta "(budrus Kvailys". 
Veikalą sulošė Vyčiu 25-ta kuo- 
pa. Lošimas sakoma, gana ge- 
rai pavyko. Po lošimui sekė de- 
klemącijos ir daios. Dainavo Vy- 
čiu 25-tos kp. choras, p. V. Grei- 
čiaus vedamas. Žmonių prisirin- 
ko'ganta daug. 
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Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačiim tarpus tarp eilučių, 
ir tik ant vienos pusės lakšto. 

Apžvalga* 
TI3, KURIE DIDELĖJ BĖDOJ 

LIETUVĄ APLEIDŽIA. 

Ne laimėje, bet nelaimėje < krri 
draugą pa'/jsi — sako patarlė* Lie- 
tuvai kaip sykis toks taikąs atėjo. 

x Iš vienos ptts^s jai grąžina vokie- 
čiu noras ją pav'ergti ir. užkolio- 
nizavus vokiškais kolionimtais, par- 
gabentais iš Rusijos, paversti Lie- 
tuvos žemę j teutonų sodybas. Iš 
kitos pusės Lenkų stipri agitaci- 
ja sudarė tokią nuomonę užrube- 
žyj, kad Lietuva yra .a pati fJen- 
kija ir pasekmėje Li< tva gali pa- 
tekti j lenkų nagus. trečios pu- 
sės, iš rusų pusės, u rs tuom sy- 
kiu greiias pavojus ..egręsia, l>et 
iš \ i»£» ko matytį kad rusai Ue- 
Un'ai ateities užtikrinti negali, 
aes jie dar patįs nesugebi savo 

gyvenimo nustatyti — pagalios 
dar nežinia, ar 1cas iŠ Rusijos liks. 

Kas pasilieka Lietuvai ir lietu- 
viams? Aišku, kad ir principo 
žvilgsniais ir praktiško išrol'avi- 
mo žvilgsniais lietuviams nepasi- 
lieka jd<ir> kito išėjimo, kaip cik 
"pasitikėti savo k>cnomis jiego- 
mis": reikalauti pilno savorąnkiš- 
kūmo ir išgauti pilną Lietuvai ne- 

.prigultrybę, gi to atsiekus savo 

šalies gyvenimą tvarkyti su lyg ge- 
riausios savo išgalies- Kitokio iš- 
ėjimo nėra. 

Susidėjusios politiškos aplinky- 
bės duoda didelę viltį, kad toki 
latviu reikalavimai gali buti pa- 
sekmingi. % 

Bet kad jie butų pasekmingi, 
lietuviai privalo tarti savo žodį 
vicuu balsu. Kodėl? Todėl, kad; 
viena, lietuviu yra neperdidžiau-, 
sis skaitlius ir kiekvienas, kada ir 

mažiausi®, balsas yra brangus, o 

antra — pasirodžius, kad ir ma- 

žiausiam skaitliui priešingų balsy, 
tuomi suteikiama Lietuvos prie- 
š;ans kabliukas, kuriomi jie pasi- 
naudodami, gali rasti išsikalbėji- 
mu nuo suteikimo Lietuvai pilnos 
Ifisvės: "Ve,— pasakytų jie — ir 
jttsų bent žmonės tos laisvės ne- 

nori," arba "Jns patjs nežinote, ko 
jus norite — vieni vienaip, kiti 
kitaip kalbate-" 

Jeigu lietuviai netars bendro žo- 
džio vienu balsu, tai atsikartos 
tas, -kas 'buvo, laike Napoleono 
atsilankymo Vilniuje. 

Atsilankęs jis sukvietė Lietu- 
vos bajorus ir pasiklausė, ko jie 
nori Lietuvai. Tie pradėjo miksėti: 
vienas taip, kitas kkatp. Napole- 

onas, pasiklausęs, tarė: ''Jiemsne- 
ko nereikia,—ko jiems reikia tai 
gero piemens su storu botagu, 
kuris juos galėtu ganyti, nes tai 
ptdkas avinų, kurie ir patįs nežino, 
W> jie nori." x 

Taigi ir dabar didžiausia svar- 

ba yra tame, kad lietuviai nepasi- 
įodytų suskaldyti, nežinantieji pa- 
tįs, ko ji« nori, — nes .Lietuvos 
likinKUs yra ant kryžkeLior: arba 
laisvę, pilną laisvę gausim, arba 
vtl eisim svetimu tautu vergijon 
ir galu gale visai kaipo tauta pra- 
žūsim* 

Dvi partijos tautininkai ir kle- 
rikalai — stovi už pilną Lietuvos 
laisvę, už jos neprigulmybe, u/. 

jos demokratišką susitvarkymą ir 
už tai, kad pripažinus Lietuvos 
ne^rigukniybę, žmonės patįs sau 

nustatytų valdžios formą. 
Trečioji partija — musų socia- 

listai. kai-p matyt iš jų laikraščių, 
?avo balso prie to pridėti nenori: 

jie siulija lietuviams partogę pas 
* rusus. Nors ten ir "demokratija" 

clabar viešpatauja, l>et visgi tas 

nera kas kitas, kaip vergija — 

nors' ir .auksinėj bolševikiškoj 
klėtkoj. 

Koks pa-'flkštis norėtų ^alią gi- 
rią išmainyti ant klčtkos, kad ir 
auksinės? 

Koks betuvys panorėtų pilną 
laisvę savo locnu liuosu noru iš- 

•mainyti ant aipru bežinotos, supan- 
tiuotos laisvės? 

O vienok nuisų socialistai prie 
to savo pasekėjus privesti nori. 

Tas yra liūdna, l>e galo liūdna, 
nes tas parodo, kad tarp nutsų 
tautos prasideda degeneracija, iš- 
sigimimas. Tie svajo/a apie pasau- 
liu piliety stę, kuo/et brolystė, 
n.eilė, li uosy bė ir kitos dangiškos 
matos ir laimės pasaulyje viešpa- 
taus, Svajonė tai graži, 1 et, dėja ! 

kol tas j vyks, —jeigu j vyks, — 

tai lietuviu t' Miks mei ženklo, kad 
tomis geradėjistėmis jie galėtu 
džiaugtis •— jeigu jie šiądien ne- 

sirupins savo gyvybės išlaikyti. 
Lietuva šiądien šaukia visų sa- 

\v, Simu sula užimu ui pančiu, kurie 

ją per amžius varžė ir kankino. 
Ir šiame svarbiVtme momente nuo 

jos balso mano užpakali atgrįžti 
dalis jos vaikų- Ar reikia dides- 
nės nelaimės? Męs velytume to- 
kio juodo lajx) savo žmonių isto- 

rijoj neturėti. Męs norime t vir- 
ta- tikčti, kad mūsų socialistai 
tokio galvažudiško žingsnio visgi 
galų gale nepadarys, nes męs ne- 

tikime, kad musų amerikoniški so- 

cialistai staiga išvirstų j bolševi- 
kus ir pamestų net ?avo soci'al-del 
mokratų partijos dėsnius, kuriais 

jie nki šiolei visgi vadovavosi. 
IJau už: ūgus >į straipsnį, gau- 

ta pranešimas, k^d "socialistai at- 
sisako prisidėti prie obalsio Ne- 
priklausęmia Lietuva." Tai yra 
bloga — bloga patiems socialis- 
tams]. 

LENKŲ "DOVANA" LIE- 
TUVAI. 

Lenkai, kaip matome iš ju laik- 
raščių, sumanė vėl duoti Lietuvai 
proga persitikrinti, kaip labai jie 
n m 3 myli. Jie sumanė padaryti 
Lietuvai "dovaną" — Kasei uškos 
vardu: sumesti daug aukų ir — 

įsteigti lenkiškas mdkjyklas Lietu- 
voje- 

Trenku laikraštis K u r j c r 

f wovvski, kalbėdamas apie tai, 
rašo sekančiai: 

"T>ig» tegul musų aukavimas 
nukrypsta prie sustiprinimo labjau- 
siat grasinamų p 1 i a c o v k ų. 

kur gi ant savos Rzeczepos- 
p o l i t o s [ Leikijos] plotu dau- 
giaus pavojaus [lenkams} y ra su- 

sirinkę, negu Načelniko [ Kos- 

čiuskoj tėvynėj, Lietuvoj"? 
"Sutvėrimai ir palaikymas len- 

kiukų mokyklų Lietuvoje sudary- 
tų stiprius atsiginimo bokštus, 
kurių nefbpgalėtų spaudimas iš vi- 
daus [suprask iŠ lietuvių pusės]. 
Tas sustiprintų lenkų dvasią ši<,j 
žemėj, taip brangioj mūsų širdims, 
jis [lenkų dvasia Lietuvoje] rei- 
kaleja pageibos ir pastiprinimo, 
nes jau arti jam prie nustojamo 
t'kėti j ateitį. •. 

'"Taigi jeigu ji [ta lenkų dva- 
va Lietuvoje} dasižinos, kad apie 
jrt nepamiršo santautiečių širdjs; 
jeigu gaus to prirodymus — tai 
Išaugs joje tūlas susiraminimas; 
lengvai pažiūrės į ateitj, gaits 
kuomi pasispirti ir_ nesiduos nu- 

versti savC." 
Ir laikraščiai ragina dėti kuo- 

daugiausiai aukų tai "dovanai." 
Priešakyj komiteto rinkimui au- 

kų tai "dovanai" stovi nebile koki 
politiški avanturietai, bet pati len- 
kų "smetona,"' kaip, pavyzdžiui: 
arei vyskupai B ilezew.sk i ir Teodo- 
rovviez, vyskupai: kunigaikštis Sa- 

picha [iš sulenkėjusių lietuvių pa- 
einantis] ir Pelczar ir taipgi Ku- 
nigaikštis Czartoryski. 

Jie išleido atsiliepimu j visuome- 
nę, ragindami tatn tikslui aukas 
cleti- Galas jų atsišaukimo skam- 
ba šitaip: 

i "Tas [t. y. aukavimas lenkų mo- 

kykloms Lietuvoje] bus ženklu, 
kad e«ame su Lietuva vieni, kad 
ta viertybė, nieko nepaisant, kaip 
l<rėjo ant mus, taip pereis pali- 
kime ir i ateinančias gentkartes". 

Galime sau lengvai išsivaizdinti, 
kas butų su Lietuva, jeigu lenkai 
paklotų šimtus tūkstančių rublių 
ir pristeigtų lenkiškų mokyklų jk> 
visą Lietuvą, 

UŽTARIA LIETUVIUS. 

Prielankiausi lietuviams laik- 
raščiai šioje šalyje iki šiolei ap- 
reikšdavo savo prielankumą tuo- 

mi, kad suteikdavo savo skil- 
tyse vietos išreiškimui lietuvių 
politiškų *norų ir pageidavnuj. 

Chicagos laikraštis T h e C h i- 
cago Jourlnal, apie fcurtio 
prielankumą lietuviams męs jau 
ne sykį turėjome progą' minėti, 
Ciną vienu žį»gsnūu ttliaus; jis 

išreišk'a tiesu reikalavimą, kad 
Lietuva .neimtu prie Lenkijos pri- 
jungta. 

Savo redakstj imame straip- 
snyje antgalviu "Lenkijos armi- 
ja" (vas. 7 <1. •) šisai laikraštis, 
kalbėdamas apie busiančios nau- 

jos Lenikijos rubežius ir, pami- 
nėjęs apie "nekuriuos perdaug 
entuziastiškus polionistus", ku- 
rie norėtu matyti prie Lenkijos 
dali l'krajinos ir Lietuvos, pa- 
stebi : 

"Rytinė Galicija yra rttsiniška, 
o Lietuva, žinoma, neprivalo bū- 
ti prieš jos norą įbru'kta i Lenki- 
jos viešpatija". 

J> Amerikos laikraščio vargiai 
kuris kitas laikraštis yra taip 
gerai .susipažinęs su Lietuvių 
klausimu, kaip kad C h c a g o 

Journal, ir todėl kad jis nuo- 

dugniai tą klįuisimą pažjsta, jis 
teisingai gali orientuotis ir stoti 
lietuviu reikalu apgynime- 

Męs negalime tikėtis suma- 

naus lietuvių apgynimo ir jų 
ireikalavinjų parėmimo nuo tų 
žmonių ir tų laikraščių, l'urie 
turi apie lietuviais ir jų reikalus 

labai miglgty įpratimą, arba ir 
visiškai jokio įpratimo neturi. 

Tas gi vėl nurodo lietuviams 
kelią linkiui jų pareigų. Jeigu 
po sios karės Lietuva nejgys 
pilnos laisvės, t. y. neprigulriy- 
hės, tai už tui lietuviai negalės 
'kaltinti lotu, bet patjs save — 

kodėl jie besugebėjo savo rei- 
kalu tinkamai u'perstatyti prieš 

I pasaulio opiniją. 
I -J 

LENKŲ PROPOGANDA. 

"Lietuvos" redaktoriui teko bu- 
ri nesenai Roselande, l'bicago.s da- 

jlyj, «j 'as vienus pažįstamus lietu- 
}\itts, kurie turi berniuką apie 3 
irxtų amžiaus- Mama papasakojo 

j lok j dalyką: 
! Pareina'.-ako. Jonukas vieną die- 

nią ir pradeda vaikišku balseliu 
'giedoti "Jesce Pclska nezginęla." 

Pasirodo, susieina jis1 su kaim) 
j nu lenkų vaikais žaisti. Ir tie jį 
i išmokino .lenkų hymno." 

, l'erods, nieko didžiai svarbaus] 
tame nėra, bet tas parodo lenkų 
dvasią ir kas butų, jeigu Lietu- 

vai kliūtų sykiu su Lenkija biiti. 

Atkreipia Atydą \ Lietuvių Balsą. 
.Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
vardu, 'kaip jau apie tai savo lai- 
ku pranešėm, buvo pasiųstos re- 

zoliucijos. kasiki k Lietuvos ne- 

; prigulmybės, Prezidentui Wil- 
sonui, Senatoriams kongresmo- 
nams ir nekuriu svetimų šalių 
ambasadoriams Washingtome. 

I>r. A. Žinion tas TMD. pre- 
zidentas, gavo daugclj atsaky- 
mų ant pasiųstos rezoliucijos. Iš 
Baltojo Namo Prezidento \\ ilso- 

no sekretorius, p. Tumultv, pra- 
nešė, kad j pasiųstas rezoliuci- 

jas "bus atkreipta rrezidcnto 

atyda". 
Atstovų Buto "Spylceris Champ 

Gare, pranešdamas apie rezoliu- 

cijų aplaikymą, pažymi, kad 
"šisai reikalas bus rūpestingai 
patėmytas". 

Persiusta Anglijos valdžiai. 

Britanijos Ambasadorius davė 

sekantį\ atsakymą (paduodame 
lietuviu kalboit išvertę) : 

Britanijos Ambasada. 
Washingtcn. 

Vasario 4 d. 1918 
Gerbiamasai: — 

As noriu pranešti apie gavimą 
Jukų laiško nuo sausio 28 d. su 

tekstu rezoliucijos, priimtos ju- 
stj organizacijos kaslink Lietu- 
vos ateities. / 

Jųsų laiško kopijos yra. siun- 
čiamos J Londonu informacijai 
Britanijos valdžios. 

Pasilieku su pagarbo ir t.t. j 

Vi išminėtas atsakymas parodo, 
kokiu budu Amerikos lietuviai ga- 
li atkreipti ne tik šios dalies, bet 
'ir kitų talkininkų valdžių atydą j 
Lietuvos reikalus ir lietiuvių rei- 
kalavimus. , 

Senato'ių atsakymai. 

Prielankus atsakymai gauta nuo 

sekančių Suvienytu Valstijų se- 

natorių : 
Pirmsėdžio užrubežinių susinė- 

simų komisijos, senatoriaus W. J. 
Stone, sen G. M. Ilitchcock, 
Hiram W. Johnson (California), 
Boies Penrosc (Pennsylvauia), 
Asle J. Gronna (Xo. Dakota), 
James Hamiltonu Le\v5s (Illi- 
nois), J. W. \Yeeks, Wesley L. 

Jonės ir kitu. 

Įdomus nekuriais atžvilgiais 
yra atsakymas Mississippi se- 

natoriaus Johrr Sharp YVilliamsj 
■kuris yra Bibliotekos komiteto 

pirmsedžiu. Jis tarp kit-ko, ra- 

išo taip: 
"Jeigu Lietuva iM>ri pagelbos 

iš 'laisvę mylinčių pasaulio tau- 
tŲ, po to, kai ši karė užsibaigs, 
tai ji privalo dabar kovoti su 

Vpkietija (she ought now to be 
fightiug' Germany). Ji gali at- 
sidėti ant to fakto, kad bile ge- 
ras patarnavimas, atiduotas lais- 
vės reikalui (for the cause of 
liberty) tranššjoRo dabar, šiuom 
laiku, bus pripažintas Francuzi- 
jos ir Amerikos respublikų bei j 
f prlbuotos Anglijos monarchijos. 
Tie," kurie slepiasi bus palikti 
patjs savo apsirūpinimui (Those 
who skulk wUl be left tp take 
care for themself). Aš tikiuosi,! 
kad Lietuvos žmonės nesislėps 
(wlll not skulk). 

> Nuo Kongresmonų. 
Illinojaus kongresmonas Wm. 

E. M aso n', atsakv<famas, tarp ki- 
to. rašo: 

Aš pilniausiai užjaučiu jįjsų re- 

zoliucijai. A S turčiau progą su-j 
sitikti su daugeliu jįjsų žmonių ir, 
as pažystu šiek-tlek jųsų istoriją 
ir žiu**, kad vienatinis būdas' 
{gijimai pastovius taikos yra —į 

pritaikinti savi-apsisprendimo dok- 
triną. ir kuomet męs pašvenčia- 
mo gyvybes mūsų vaiky Ir taks- 
uojame musu žmones beveik dau- 
giau uegu galima pakelti, tai**' 
kodėl męs neprivalome reikalauti, 
kad Lietuva turėtų savivaldos 
teisę (the right of selfgovern- 1 

ment). * 

Man bus smagu išgirsti nuo 

Jųs bile laiku apie šj svarbu 
klausimu. 

Kongresmonas Guy E. Camp- 
bell (nuo Pennsylvauijos) patė- 
mija: 

"Frezidentas Wilson yra uu- 

BprrndgB, kad pertaisyme (read- 
ju: įent), kuris turi įvykti po 
kares, <vJsos tautos turės laisvę 
nuspręst} s;»yo locną valdyuiosi I 
formą," nepaisant dabar esančių 
rubežių". 

Kongrosmonas WiHiam J. Ca- 
ry (tiuo VVtsciMsino valstijos), 
rašo vasario i d.: 

Aš tik-ką gavau kopiją rezoliu- 
cijų, kurios tapo užgirtos Cen- 
tralinės Valdybos Draugijos, ku 
rios pl#zideniu jųs turite garbe 
butl, .t šias rezoliucijas až aty- 
džiai paiėmijau. Norai išrelkžū, 
sutinka su mano užgyrlmu ir inan 
bus malonu Įtraukti jas suraftan ! 
Bute, kuomet jis susirinks rytoj. 

Kongresmonas Stuart F. Reed 

(muo \Vest Virginia valstijos) 
"užtikrina, ikad šis reikalas turės 

mano širdingą užtarimą, kuomet 
jis bus kongrese pastatytas". 

Prielankus atsakymai ^auta 
taipgi nuo sekamčių kongresma- 
nų: 

Scot Ferris ,pirm. Viešųjų Že- 
mių komiteto; R. D. Heatoai, 
12-to distrikto Pennsyl vanijos; 
Julis Kaliui, nario ^karišku rei- 

kalų komiteto, "leuris užtikrina, 
kad jis "tikisi, jog pasekmingą 
sunkenybių išrisimą galima bus 

atsiekti"; Richaci F. phelan (nuo 
7 distrikto Masachusetts); J. 
Ilai: ptotn Moore (nuo 3 distrik- 

to) Pennsylvanijos); John R. 

Ramsey muo 6 distrikto New 

Jersey) ir kitų, kurių nesuspėta 
į šį numerį įdėti. 

Lietuviai Kareiviai 
"Neutrališki" 

T>aug ginčų buvo kily tarp 
Rusijos lietuvių, kuomet pradė- 
jo svarstyti klausimą, ar verta 
tverti atskirus lietuvių pu'lkmis, 
ar ne. 

įvairių prirodinėjimų buvo šia- 
me klausime "už" ir "prieš". 
Lietuviškii puAcų tverimuisi dau- 
giausiai priešinosi bolševikų pa- 
kraipos socialistai, bijodamiesi 
kad iš tft kartais ko gero gali 
išeiti lietuviškas "miJitarizmas". 
Tautiniai, fietuvių gaivalai ir pa- 
čių lietuvių kareivių diduma sto- 

vėjo už tvėrimą atskirų lietuviškų 
pulkų. 

Šiame aumeryj telpa keletas 
<£i SG 

straipsniu, Ikuriuose patjs 'karei- 

viai k kijį paduoda argumentus, 
kodėl lietuviškus pulkus tverti iš 
esančių rusų armijoj lietuvių yra 

reikalingą ir aianKlinga. 
Prie šitų visų argumentų už 

lietuviškų pulkų tvėrimą prisi- 
deda dar vienas, kuris anais lai- 
kais buvo nepermatytas ir.kuris 

apsireiškė tik dabar, kuomet Ru- 
suose prasidėjo "ginkluota kova 

jti demokratijos tarpe", t, v. 

SUBMARINO AUKA. 
Laivas F n s c o n i n, kurį su Amerikos kareiviais terūpėdavo tsdfjntarinas. Aprašymas 

air.'t pirmo puslapio 
i 
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kuomet prasidėjo kruvina karė 
tarp partijų, kurios lygiai sakosi 
yra imotlių ir darbininkų atsto- 
vės. 

I Eetuviai-kareiviai, išblaškyti 
po rusiškus pulkus, noroms uic- 

noroms turi dalyvauti toj brol- 
žudiškoj rusų bolševikų ir kitų 
partijų kovoj ir guldyti savo gal- 
vas už svetima jiems rusų po- 
litiką. 

Lietuvių Karininkų Sąjunga, 
permatydama tokią ga'lymybę, 
pradėjo rūpintis apsaugojimu 
lietinių nuo'tok$ naminės ka- 
rės skerdynių. Visiems lietuvių 
'karininkų •batalionams, būriams 
ir pagalios pavieniams — kaip 
aticieriams, taip ir kareiviams— 
ji išleido per savo organą "Lais- 
vą Žodi"', sekanti sveiką patari- 
mą : 

"Lietuviu Karininkų Sąjun- 
gos Vykdomasai Komitetas, 
imdamas domon: 

1) kad lietuviai mobilizuoti 
kariauti su vidurinių fcentra- 
linių] valstijų koalicija, 

2) jcad Lietuva šiamt mo- 

mente vokiečių kari u menės 
užimta; 

3) kad lietuviai ir esantieji 
Lietuvos etnografinėse rubose, 
ir tremtiniai, ir laisvo noro 

emigrantai Rusuose ir kitose 
valstijose griežtai reikalautų 
Lietuvos savistovystės; , 

4) kad kareiviai ir afic«erai, 
išimtiniai paeinantieji iš val- 
stiečių, miesto ir sodžicus lar- 

bininkų eilių, visados akty- 
viai dalyvavo revoliucijos ju- 
dėjime ir kovoje demofeiatijos 
prieš darbo žmonių išnaudo- 
tojus ; 

5) kad šioje valandoje eina 
Rusuose ginkluota kova jų de- 
mokratijos tarpe — 

Nutarė: — 

'Kreiptis į kareivius ir afi- 
cierus lietuvius, o taipgi į at- 

skiras lietuvių kariumenės da- 
lis šioje ginkluotoje rusu de- 
mokratijos kovoje prisilaikyti 
griežto neutraliteto". 
Suprantama, kad tokj "neutra- 

litetu", t. y. nesikišimu j tarpsa- 
vinę kovą Rusu demokratiškų 
partijų, galima butų daug leng- 
viau išlaikyti, jeigu visi lietuviai 
karininkai butų išsisi'kirę į atski- 
"us lietuvių puikius, ar batalijo- 
nus. Kuomet gi jie yra sumai- 
šyti vienuose pulkuose su rusais,1 
tai sunku ir beveik visai jiems 
negalima to neutraliskumo už- 

laikyti ir ne vieno ietuvio galva 
jau krito, ir dar kris beprasmėj 
riisų pąrtijinėj kovoj — tarp 
bolševikų ir socialrevolittcijonie- 
rių, kurie turi priėmę vieną iv 
tą patj progiamą, bet negali pa- 
sidalinti tuomi, kas iš jų uri 
vaidyti. Žuva lietuvių kareiviai 
bolševikų orgijose Finliandijoj, 
il'krajiaioj ir Sibyre be jokios nau- 

dos savo kraštui ir savo žmo- 

tnėmis. 

REIKALAUJA DVIEJŲ KNY- 
GŲ. 

Knygų' pardavėjas: — 

Matote tą žmogų? Jisai visuo- 
met perka du egzempliorius kny- 
gos. 

Pirkėjas. Kodėl taip? 
K n y gų pardavėjas: j i- 

sai taip žvairas, kad turi laikyti 
kožnoj rankoj knygą, ikad pama- 
tyti, 'kas pafašvta. ( 

MARGUMYNAI. 
DKi.^1 GIMINIŲ JIEŠKOJI- j 

MO. 

Ii inghaan pton, N. Y.; 
(jerb. Keaa-Kcija: ar nepaaiškintu^, 
kokiu budu -galima butų siurasti 
savuosius. K. K—as. 

Jeigu "savieji" yra pasiliki/ už- 
imtoj Lietuvoj, rašykite apie tai 
Lietuvių-Svedų komitetui tokiu' 
adresu; Jonas Aukštuolis, Mal- 
mskollnadsgaten, ii, Stockholm, 
Svveden. įdėkit^ į laišką ma- 
žiausiai tris Interriacionališkus 
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krasos kuponus (International 
Coupons), kuriuos galite gauti 
krasoje .po 6 centus .už vieną. 
Tas pagelbės komitetui uždengti 
lėšas jusų giminių jieškojimo. 
Jeigu jusų giminės yra išvažiavę 
Rusijon, kreipkitės- j vieną iš lie- 
tuviškų recTakcijų tenai, kad įdė- 
tų iafkraštin pajieškojimą. Ad- 
resai tokių laikraščiu vra šie: 

i) Litovskaja Gazeta "Lietu- 
vių Balsas Yoronež, Russia, ar- 

ba 2) "Santara' Maskva, Pokrov- 
ka d. 10 k v. 4., Russia. įdėkit 1 

užtektinai pinigu už apgarsinimu. 
Kainu už jų apskelbimus męs 
nežinome, po $1.00 manome *už-| 
tektų ir tegul, deda tiek sykių, 
kiek užteks. « 1 

APIE GRĮŽIMĄ LIETUVON ' 

ETC. I 

Chicago, IH. Gerb. Redak-j cija: Meldžiu paaiškinti mari 
šiuos klausimais: (1) Ar tie lie-^ tuviai, kurie peštojo Amerikos 

( 

piliečiais, galės grįžti Lietuvon Į 
ir pastoti jos piliečiais, kuomet 
Lieiuva gautų neprigulmybę? 
(2) Kaitp bus *®u tais piriigais,: 
kurie yra žmonių pasiųsti i Ru- 
siją per *'Russian-American" Biu- 
<ro ir j Rusų "Sberegateinąs ka- 
sas"? Dabar juk bolševikai pa- 
naikino šalies skolas ir gal ir su 

žmonių depozitais taip pat pada-^ 
ryti. (3J Ką reiškia "Dėdė Sa- 

( 
mas"? Vieni pasakoja, kad bu-į 
vęs toks žmogus laike eivilės ka-! 
rės Amerikoj, kuris pristatinėjo 
armijoms ginklus ir amuniciją. 
(4) Kokiam padėjime yra žmogus! 
kuomet jis miega? (5 Kokia "šy- 
la" yra varomi submarinai; kas 
gamina elektrą jiems — bateri- 
jos ar dinamašmos? F. Žukas. 

Atsakymai: 
(1) Taip, v;nv. YaJstijų {sta- 

tymai padavat ;a, Jkaci Amerikos 
pilietis, išvažia\usis užrubežin ir 

po kiek laiko neatnanijinęs savo 

pašparto, tuoini pasiliauja buti 
Amerikos piliečių. Gavus Lie- 
tuvai -neprigulmybę, be a1 ejonės 
butų išleisti Lietuvos valdžios 
tam tikri {statymai, lcurie padava- 
dys, kokiu bu-du svetur gyvenu- 
si e lietuviai, kitų viešpatijų pi- 
liečiai, galės pastoti Lietuvos pi- 
liečiais. 

(2) Męs nieko nežinome apie 
"Russian-American" Biurą. Pa- 

siųsti j "Sberegatelnas kasas" pi- 
nigai bus išmokami rubliais — 

jeigu Rusijos valdžia susitvar- 

kys. Kol bus anarchija, -nieko 
tikro negalima pasakyti. I.olšc- 
vi'kai, kaip pranesc apie tai te- 

legramai, ne tiktai mėgina pa- 
naikinti šalies skolas, ibe't ir iš- 
leido dekretą apie konfiskavimą 

d i d e J i u privatiškų depozitu 
[virš kokios sumos, męs dabar 
po ranka neturim žinių]. Ką bol« 
ševikai gali padaryti — to šią-, 
dien niekas atspėti <negali. Ga- 
lima "vienok tikėtis, kad bolše- 
vikų valdžia Aefrus pastovi val-v 
džia. Žmonės pails nuo 'betvar-« 
kės ir, užstojus pastoviai val- 
džiai, šalis turės atsiteistu su sa- 
vo skolinrnkais ir <lepozitoniais, 

(3) Taip, yfra tokis padavimas 
apie Dėdę Samą. 'Žodis, sako- 
ma, paeina nuo vardo Samuel. 

(4) ir (5) Šitų dviejų (klausi- 
mų negalima tinkamai išaiškin- 
ti šiame kampelyje. Apie .tai 
buvo plaTųs straipsniai "Lietuvo* 
je" -ne vieną sykį porą metų a.t- 
gal. 

APIE "GERBIAMUS". 
B r o o k 1 y n. Gerb. Redakci- 

ja: Rašydami laiškus, arba kreip- 
damiesi prie žmogaus, męs nau- 

dojame žodi ''kerbiamas'', arba 
"Gerbiamoji" — tas jau inėio į 
paprotį ir įgijo pilnas "piilietystės 
teises' lietuviu kalboje. Bet aš 
jokiu būdui negaliu įmanyti, ko- " 

dėl pas mus nuo tūlo laiko, kal- 
bant apie trečiu, pašalinį asmenį, 
pradėta vairtoti žodis "Gerb". —. 

pavyzdžiui: "Gerb" Šiaučaitis lai- 
kė prakalbą", "Gerb. Raulaitis ap- 
važiavo musų miestan", nors mi- 
nėti Siaučaičiai, ar Raiulaičiai vi- 
sai jau ir neužsipelnina sau- jo- 
kios ypatingos pagarbos. AŠ- pa- 
tėmijau vienam laikraštyj net to- 

kį šposą: rašytojas kalba apie 
"Gerb. kunigus" ir tame pačia- 
niet straipsnyje pusėtinai juos iš- 
kali oja ir išiaone veikia. bet prie 
kiekvieno paminėjimo vis yra 
"Gerb. kunigas". "Gerb. kunigai." 

Tas išrodo Ivg perdidelis ap- 
surdas. 

Žodj, arba titulą "Gerb." tarp 
amerikiečių pradėta vartoti, jei- 
jgu neklystu, nu<# pasirodymo pas 
raus "svečių-hebuvėlių". Tuo- 
met įkalbėta ir rašyta apie "Gerb. 
I)r. Basanvavičitis", "Gerb. Iėas.'' 
"Gerb. kr.n. Tumas". Nuo to 
laiko kaip prilipo tas titulas, tai 
dabar jau jis kuone visiems yra 
dalinamas. Juęmi, kaip matyt, 
norima išvaryti iš lietuvių kalbos 
iki šiol vartojamą titulą "ponas". 

"Pona<" berods ir nėra atsa- 
kantis žodis, nuo lenkų paimtas. 
Bet kad butų atsakantesnis ti- 
tulas "Gerb.", tai man ta* taip i 
neatrodo. Mano supratimu ti- 
tulas "Gerb." vartojau:*, ji kalbo- 
je apie trečią *, patą, thtka žmo- 
nėms užsitarnavusiems viešame 
veikime: žmonėms, kurie turi di-> 
dėsnius nuopelnus j :ie> tautĮ, 
arba pagalios tiems uratams, k 
rie loši o svc.rbia rol visuomc::is 

*. 1 
-. gyvenime, — s v. <ys:me, urecu .2 

mūsų susivienijimų, arba k't 1 

didelių viešų organizacijų. Tlft- 
las "Gerb", mano supr.it':nu, tik- 
tų maždaug tuose atsitikimuose, 
kur amerikonai vartoja titulą 
'Honoirable", bet jis netT.ilca ten:. 

kur amerikonai vartoja "Mr" 

Jeigu titulas "ponas.— p." ne- 

tinka lietuviams, — o aš irgi esu 

tos nuomonės, kad jis netinka, 
— tai tcgv.il mūsų kalviai-lingvis- 
tai nukala kitą. b*t "Gerb." taip* 
Dat netinka. Ne Gerbiamasis. 1 



Kaip Rusijos Revoliucija įvyko. 
Kašo Martynas Ičas. 

N u o R c d a k c i j o s.—Ke- 
rniaus talpinamas aprašymas 

^yra iš laiko, rašytos "Lietu- 
vos*' redaktoriui, 1». K. Balu- 
čiui, ir gautos tik šiomis die- 
nomis. Labai ^aila, kad lai- 
škas ncu/baigtas, vienok jame 
yra užtektinai žingeidžios, me- 

džiagos, idant jį patalpinus 
laikrašti u, — ypač, kad asme- 

niški įspūdžiai Durnos atstovo, 
turės ir savo istorinę vertę 
jvykusios perversme* nušvie- 
time. 

Lietuvių laikraščių skaityto- 
jai 'nemažai yra skaitę apie tą 
didį istorišką atsitikimu iš pa- 
šalinių šaltinių-pasakojimų. Če- 
rniaus paduodamas aprašymas 
suteikia jiems "bene pirmą pro- 
gą išgirsti pasakojimą iš au- 

tentiškų šaltinių — nuo vieno 
iš tų, kurie ne tik. dalyvavo, 
bet ir, ačiū savo, padėjimui, bu- 
vo -pačiom tos perverstnes su- 

ku ry j. 

JJiclas Drauge! 
Ačiu tau už laiškel], kurį man 

mano uošvis [Dr. J. Šliupas] su 

svaine atgabeno. Norėjau para- 
syti Uuojaus, bet tiek daug dar- 
bo turiu... Taigi nesistebėk, jei 
to nepadariau. Taip įdomiu ir 

nepaprastu laiku gyvename, kad 
-nei negaliu sumegsti, nuo kurio 
dalyko čia tau uradėt pasakoti. 
Nrors jau buvau tau rašęs, bet 
manau neproi JĮ. nors bendrais 
ruožais, šj-tą papasakoti iš Rusų 
revoliucijos laiku- 

Protopopovas — persimetėlis. 
Man iš Amerikos pargrįžti®, 

radau čia [Petrograde] atmosfe- 
rą labai sunkią. Protopopovas, su 

kuriuo męs prieš tulą laiką va 

iinčjomc po Europą [Rusų par- 
lamentarinėj delegacijoj] ir ku- 
ris rodėsi nieko sau žmogus, — 

net daugiaus: rodėsi iš Durnos 
gelmių išėjęs, bus prielankus pro- 
gresyviems visuomenės sluok- 
sniams, — metėsi visai jkiton pu- 
sėift,-vidaus reikalu mintšteou pa- 
stoję?. Rasputino pagelbai dėkin- 
gas už savo paskyrimą, savo d-au-1 
gų ir partijos bendru atstumtas,1 

jis pas'darė didžiausiu reakcijo- 
nierium ir sumanytoju visokių 
nedorybių. Enic uoliai sekti opo- 
zicijos darbą, įtarinėti revoliuci- 
jos sudaryme visuomenės įstai- 
gas, kaip Zemstvų ir Miestų 
sąjungas, kaip tautines centrali- 
«es organizacija^, Valstybė* Dū- 
mą ir 1.1. Su šia pastarąja be- 
kovodamas, jis dėjo visas savo 

■pastangas. 

Rasputino ii^ abelnai "jauno- 
sios" Carienės partija įsigijo prie 
jo da/r didesnius ragus. Caras, 
ra<lęs pačios Durnos atstovų tar- 

pe tdkį nuolatinj užtarytoją ir 
Dūmos svarbos mažintoją, hba! 
mažai' teatsižvelgė j Damos nu- 

rodinėjimus. Stiurmerio pasky- 
rimu atsakė pernai į visuomenės 
šauScimą, Ščeglovttovo paskvrimu 
Valstybės Tarybos pirmininku— 
šiemet 

Net caro šalininkai pradeda 
murmėti. 

j Vienok tie visi žygiai rodė 
valdžios silpnybe ir daugelis po- 
litikų žiurėjo j šiuos žygkis, kaip 
j paskutinę va'džios agoniją. Įsi- 
galėjimas "tokių Kasputinn ir 

štiurmerių galutinai diskreditavo 
valdžią visuomenės aikyse. Net 
caro šalininkai, kurie seiliaus uo- 

liai užstodavo augščiausią šalies 
valdžią, dabar nesidangsfydami, 
atvirai kalbėti pradėjo apie šias 
nedorybes. Pereitų metų pabai- 
goje, man lankant Tatjanos ko- 
miteto posėdžius caro palociuje, 
tekdavo girdėti aiškių pasipikti- 
nimų caro, o ypač carinės dar- 
bais. 

_ 

— TaTp ilgaT nebegalės tverti! 
Turi jau galas buti!... sakydavo 
jsikarščisvę "sanovninkai". 

Pradžioje sausio vienas augš- 
tas karininkas, susitikęs mane, 
sako: 

—Žinai, tamista, visuomenės ir 
karMOTienės tipas charr.kterizuo- 
jamas vidaus dalukų ministeri- 
jos lygiai taip, kaip prieš didžią 
franeuzų revoliuciją... 

Toks upas buvo jaučiamas vi- 

'sur. Ypač tas aiškiai galima bu- 
vo pastebėti po Rasputiuo 'už- 
mušimo. Kaip čia Petrograde, 
taip lygiai provincijose aiškus 
buvo visų nepasitenkinimas di- 

nastija | Viešpataujančia caro šei- 
myna]. Pasakota su didžiausiu 
įnirtimu apie carienę su visokiais 
nebūtais priedais, apie jos' duk- 
teris ir visą caro 'k a m a r i 1 i j ą. 

Ypač daug neapykantos žmo- 
nėse iššaukė caricnės partijos 
noras su vokiečiais atskirą tai- 
ką padaryti. Šalies finansai bu- 
vo blogi: paskolų nebuvo galima 
gauti; transportas diena iš die- 
nios disorganizavosi, produktu 
kainos kilo, rublis .savo vertes 

nustojo. Darbininkų, ^valdininkų 
nepasitenkinimas savo uždarbiu 
vis leido gilyn savo šaknis. Ka- 
tastrofa vuvo neišvengtina. Ir 
tos katastrofos visi laukė. 

Revoliucijos pradžia. 
Vasario pradžioje, lyg ir pa- 

čios valdžios, ypač vidaus daly- 
ku ministcijos, provokuojama 
buvo iššaukti darbininkų demon- 
stracijas, ikad, jas sutrampiniis, 
galima butu vėl 'kokį laiką vieš- 
patauti. 

Vasario 24 d. [seno 'kalentfo- 
riaus] prasidėjo demonstracijos 
jau visai savarankiai. Iššaukta 
kazokai ir dvi diviziji ištikimu 
vaklžiai karininkų toms riaušėms 
numalšinti. Bet.iš pirmos dienos 
pasirodė, kad kazokai nelabai no- 

riai pildo savo valdžios įsaky- 
mus. 

Ant \evos Prospekto [svar- 
biausios Petrogrado gatvės] mi- 
nios žmor ių ramiai sau vaikščio- 
jo. Tarp jų raiti kazokai iš vie- 
no galo kitan jodinėjo, bet jokio 
■malšinimo nebuvo. Kitose Petro- 
grado gatvėse dalykas buvo tas 

pat*. 
Vienur-kitur -neapsėjo ir be in- 

cidentu: f.ai vaikiščiai policmoną 
nuginklavo, tai vėl ten. moterįs 
kazoką nuo arklio 'nukėlė, — bet 
vis tai dar toli gražiu nu5 susi- 
rėmimų. 

Ant rytojaus, vasario 25 d. mi- 
nios darėsi jau didesnes, revoliu- 
cijinė marselietė jau garsiau ėmė 

Petrogrado gatvėse skambėti! 
ėjo gandai apie policijos kulka- 
svaidžius visur išstatytus. Kai 
kur jau buvtf šaudymų j minias. 

Kadetai turėjo svarstyti Lietuvos 
^ klausimą. 

Vasario 26 d. buvo paskirtas 
kadetų partijos Centralinio Komi- 
teto komisijos posėdis Lietuvių 
projekto svarstyti, o vakare ka- 
detų kliube turėjo buti mano 

prelekcija apie Amerikos lietu- 
viais. 

Atvažiavo tan posėdin p. Le- 
onas iš Ma^vos. Susirinkome 
\ as tna-ne pusryčiauti. Atėjo 
taipgi ką-tik iš frronto, iŠ Stock- 
mansho^o, atvažiavęs Dr. J. Alek- 
na. t 

Miliukovo [kadetu partijos ly- 
derio] telefonas ir mano nuola- 
tos dirbo.. Jo žmona buvo pa- 
siėmusi lietuvių komisijos narius 
sukviesti. Iš ryto skambino man, 
kad b-rtinai ant dvyliktos nueitu- 
me pas juos su Leonu. Paskuii 
vėl extra-.pranešė, kad prof. Grim 
ir akademikas Vernacki nega- 
lėsią atvykti, nes jokios komu- 

nikacijos nėra. Pasikui vėl tos 

pačios p- Militikovienėį praneši- 
mas, kad komisijos posėdžio ne- 

busią ir kad A. A. Kornilovas, 
tos komisijos sekretorius, prašo 
p-o Leono atsilankyti pas Milių- 

y 

kovą. 
Telefonai iš visu pusių ėmė 

skambėti. Tai vienas, tai kitas 

pranešė naujienas: Geldžinjcelio 
stotįs jau buvo apsuptos sukilu- 
sių kareivių ir darbimnkų; ėjo 
smarkus šaudymai iš kuM-casvai- 

džių. 
P-nui Leonui patariau važiuo- 

ti atgal į Maskvą. Vakare pa- 
skaitos 'klinbe, žinoma, nebuvo*r 
kliubo pirmininkė, p-nia Miliu- 
kienė man telefonavo, kad ne- 

galima sušaukti sutrinkimo "de- 
lei žinomų priežasčių1'. 

Per visą vakarą buvo giirdc- 
tis* šaiudymai ir kulk- svaidžių 
•klegėjimas. 27 d. išryto laik- 
raščiai neiiėjo.. 

Kariumenė pereina žmonių 
Pusėn. 

l'ačt? gavau pakvietimu iš Val- 
stybės Durnos' pirmininko ateiti 
antrą verandą po pietų V'. Dūmos 
priv pasitarimą. Buvo labai 
keista, nc/> kaip tik tuomet tu- 

rėjo buti \'. Durnos pirmas po 
Kalėdų posėdis", o ne privatis 

'pasitarimas. Vėliaus sužinojau, 
kad V. Dutna paleista. 

Iš Lietuvių Centralio Komite- 
to telefonuota^ tkad pro juos pra- 
iėjo Volyniaus pulkas ir iiiuėjo \ 
ikazarmes, kur Lietuvių pulkas 
Į(Litovskij polk.) [šiedu pulki 
ipirjiii parėjo žmonių pusėn J. To- 
: liaus pranešta, kad jau ir kiti 

jpulkai, iš'kabinę raudonas vėlia- 
vas. prisidėjo prie sukilusių prieš 
valdžią žmonių. 

Xuėjau į Lietuviu Centro Ko- 
mitetą. Tarnautojai, labai ma- 

žam skaitliuje susirinkę, pasako- 
ja naujienas, dalinasi savo įspū- 
džiais. Nutarėme juos .paleisti, 
kol tiltai yra atviri. Mat iš dau- 
gelio vietų biivo pranešta, kad 
revoliucijonieriai tiltus išardė. 

Pargrįžęs 'namo, pasiėmiau p. 
\"oreiką, kaipo "Lietuviu Balso" 

legalizuotą V. Durnoje koresi>on- 
dentą ir nuėjome j V. Durną. 

Gatvės buvo pilnos žmonių. 
•Kareiviai, be giniklų ir su girvklais 
iŠ vieno galo kitan siuvo. Auto- 
mobiliai, pilni kareivių su šau- 
tuvais ir kulkasvaidžiais, važinė- 
josi gatvėmis, f Valstybės Dū- 
mą traukia minių minios. Juo 
arčiau Taurydos Kumų [Dūmos 
posėdžių vieta], juo tirštesnės 
buvo žmonių kuopos-kuopelės. 

Jautėsi kasžin koks pakilęs pas 
visus ntpas, kasžin koks nežino- 
mas jausmas, 'kuris verste-verto 

džiaugtis. Norėjosi kiekvieną 
kareivį, darbininką, paėmus, pa- 
bučiuoti, pasveikinti. 

Gjo suvis neorganizuotai, be 

jokios disciplinos; kareiviai ati- 
davinėjo , darbininkams ir šiaip 
jau praeiviams savo ginklus. 
Žiūrėjome Į juos ir tikėjomis nuo 

jų, kad jie — tie kareiviai — ga- 
lų gale bus ta jiega, nuo kurios 

prįkl?usys revoliucijos pasiseki- 
mas Lr senos sutrunėjmsios val- 
džios nuvertimas. 

Prieš pat V. Durną stovėjo 
automobilius sunkiems daiktams 
važioti. Ant jo grupė žmonių. 
Iškelta raudona vėl?ava. Aplink 
automobilių apstojiusi minia apie 
200—300 žmonių. Be kepurės, 
ilgais plaukais, išblyškęs vyras, 
mfbsuodamas rankomis, rėžė pra- 
kalbą. Kareiviai apstoję, klau- 

sėsi. 

Męs neužsi likome čia, nes jau 
buvo antra valanda po pietų — 

Dūmos pasitarimas turėjo prasi-' 
dėti. {ėjome Dūmon, {ėję Du-' 

mon radome tuščią; tiktai perė-' 
jus Ekaterinos salę, susitikome! 
vieną-kitą korespondentą. Visi 
atstovai jau buvo pusiau-apva- 
lioje salėje, kur paprastai priva- 
tiniai susirinkimai buva. Čia vie- 

ną^kitą klausimą uždavęs kore- 
spondentams, sikubinausi j susi- 

rinkimą. 
Durnos posėdis. 

Valstybės Dūmos posėdžių sa- 

lėje, prie pat durių stovėjo- di- 
delė grupė žmonjų — tai buvo 
žurualistai ir V. Dūmos kance- 
liarijų tarnautojai. Jų neįsileido 
posėdi n, nes "posėdis 'buvo pa- 
skelbtas prię uždarytų durių. 

Įėjęs salėrr, radau jau "posė- 
džiaujant. Viduryj prie stalo sė- 

dėjo ir pirmininkavo Rodzianko. 
Prie jo artimaisi — Miliukovas, 
Nekrasovas, Savič, Dinritriukov 
ir da»ugybė *kitų atstovų. Buvo 
beveik visi V. Dūmos nariai su- 

sirinkę. 
Kuomet aš įėjau, radau po- 

sėdyje tokią scen*: 

Rodzianko, pasikėlęs iš savo 

vietos, ramino kokį tai įsikar- 
ščiavusį kapitoną- Su augšta 
rusva kepure (papacha) sto- 

vėjo prieš V. Dūmos narius afi- 
icieras ir, mosuodamas rankomis, 
kart-kartėmis kartojo: 
— Aš nežinau, manės klausia ap- 
stoję, ken^ aš pusėje — revoliu- 
cijos, ar ne... Atsiprašau, kad 
aš čia pakliuvau... Aš nežinau, 
4cą atsakyti-.. Mane lužmuš rai* 
nia... I\# aš turiu pasakyti?..., 
Atsiprašau... — vėl tą patį k ar* 

tojo, bailiu balsu. 
"—U s p o k o i, t e s, 'k a p i t a n ! 

Kto popai si u d a, tot m o-, 

iNt i a x* svoj u! 

ž i 7. n. 'kapitone! 
Kas čia .p akliu v6, tas gali nesi- 
bijoti už savo gyvybę). Jus 
tuojaus mano sekretorius nuves 

j mano kabinėta. Pasilsėkite ir 

nusiraminkite, — pasakė jam Ro- 
dzianko. \ 

Kuomet kapitonas išėjo, atsto- 
vai tęsė .savo kalbas toliaus. Kal- 
bėjo V. Dutinosr, narys, kadetas 
AdžemoV. 

—Aš nesuprantu Nekrasovo!— 
sakė jis. — Rekomenduoti mums, 
kad męs atiduotume valdžią ge- 
nerolui Manikovskimi, kad jis bc 
kontrolės pats vienas valdytų! 
<0 kur gvarantiia, kad ji> nepas:- 
darys aršiausiu diktatorium? Kei- 
kia iirinkti iš mušu tarpo pildo- 
masis komitetas, ir jis tenuskiria 
jau nuo savęs valdžią... 

Toks buvo, trumpai suglaudus, 
jo kalbos turinys. 

Paskui kalbėjo Dziubiuskis 
t'iipgi karštai prieštaraudamas Ne- 
rašomo ipasiulijimui daryti gen. 
Maiiikoy'skj diktatorium. Kalbė- 
jo oktiabristas Savič, kadetas 
Volkovas, ir ant galo prabilo 
Miliukovas. 

—Męs dar neziniome, kiele tvir- 
ta pajiega sukilusiųjų. Palauki- 
me iki vakaro Ir tuomet pada- 
rysime tam tikrą iingsnį — pa- 
sakė jis. 

Jo kalba iššaukė atvirą pro- 
testą uet ir iš .pačiu kadetu tar- 

po. Daugiausiai karščiavosi Vol- 
kovas ir, prisipažinsiu, aš. Pakilo 
'triukšmas. Miliukovas ramiai 
sau atsisėdo; nei kiek neįtikintas 
savo oponentų* Užsirašė visa 
eilė kalbėtojų'. Tarp jų ir mano 

pravairdė. 
Kerenskį s ir Januškevičius 

[liaudininkų partijos atstovai: 
pirmas jų vadas, antras — lietu- 
vių atstovas] Vršrą laiką siuvė 
iš vieno galo kitan. Tai išeis iš 
salės, tai veJ įbėgs. Susijudinę 
įbėgdavo ir pranešdavo, kad jau- 
jau minios kareivių ir darbinin- 

ku apsupa Tauridos Rumus, kad 
pcigu neprisldėsireie, tai jie ener- 

gingiau ims. reikalauti. Januš- 
kevičius tiesiog grūmoti Durnai 

pradėjo, paę$ęs |>alsą jie iš ei- 
]>*<?. y '• -f 

Čheid^e [š6c-<fetnokiratų parti- 
jos lyderis} pasakė, kad revoliu- 
cijos veikėjai iš darbininkų ir ka- 

reivių Tarybos, kurie sėdi Fin- 

liaudijos stoty j, buvo atsiuntę de- 

legaciją. An>t gatvių kareiviai 
be aficierų, 'be ginklų klaidžioją. 
Autoriteto jie neturį ir dėl išgel- 
bėjimo revoliucijos V .Durna tu- 

ri, sako jis, stoti priešakiu viso 

revoltucijinio judėjimo- 
Paskui laike kitų atstovu kal- 

bu, vėl j bėgo Kerenskis ir pra- 
nešė, ikad delegacija atėjus nuo 

sukilėliu žmonių ir kad reikalau- 
janti V. Dūmos pritarimo. Jis 
karštoje kalboje, vi*as išbalęs, 
susinervinęs, reikalavo, kad V. 
Durna pasiskelbtų "Učreditekiym 
Sobrauiem" [Steigiamuoju Susi- 
rinkimu] 

Rodžianko ramus 

Aš visą laiką žiurėjau j Ro- 
dzianko ĮDun:os pirmininką, ok- 

tiabristą}. Kur jis links? Argi 
galimas butų daiktas, kad jis 
ben abejojimo pereitų revoliuci- 
jos pusėn? 

Tik štai, visai ramiai, pakilęs 
iš savo vietos, apreiškė: 

—Laikas visiems brangus... 
Rodosi, visi pritaria tam, ka-.l 
reikia išrinkti vykdomasis ko- 
mitetas. Todėl aš patariu gin- 
čus pertraukti vr tik prašyčiau 
išrišti klausimą: ar visas susi- 
rinkimas panprės komitetą rinkti, 
ar paveda jį išrinkti s e n j o r e n 

konventui, kuris yra vyriau- 
sia V Dūmos organas ir kuria- 
me yra visų partijų atstovai? Ar 

v u j 
tinkate ginčus pertraukti? 

—Tinkame, tinkame — pasi- 
girdo balsai. 

—Ar pavedate išrinkti komi- 

tetą senjore n konventui? 
—•Gerai, pavedame! — atsako 

visas susirinkimas. 
—Tuomet pavelykite pertrauk- 

ti posėdį — tarė' Rodzianko, — 

ir prašau visį s e n j o r e n kon- 
vento narių tuojaus susirinkti 
mano kalnnitan dėlei išrinkimo 
komiteto. Visų gi V. Dūmos 

narių prašau neišsiskirstyti. Męs 
tuojaus, išrinkę komitetą, sugrįž- 
kime atgal ir musų pažymėtus 
kandidatus jųs galūtinai patvir- 
tinsite, 

Jie išėjo. Męs gi, pasilikę, kuo- 
poms kuopelėms susiburę, 'kal- 
bėjomės, svarstėme abeluą stovi. 
Paskui, išėję iš salės, V, Durnos 
kuluaruose šnekučiavome su ko- 

respondentais. Yienas-kitas dar- 
bininkas ir šiaip jau pilietis įsi- 
veržė jau Dūmon. 

Atlikta be užsidegimo. 
Kiek laiko praėjus, ėmė kvies- 

ti mus vėl įeiti ton salfti. Pa- 
lengva ninkosi lyg ir nuioroms 

atstovai. Rodzian'ko užėmė vie- 
tą ir juokavo su atstovais. 

Kuomet jau ge role a i buvo at- 

stovų prisirinkę, Rodžiau k o sa- 

vo stipriu balsu /pranešė, kad 
s e n jo r e n konventas išrinkęs, 
arba pažymėjęs laikinojo Y. Du- 
rnos "komiteto narius dėlei įve- 
dimo 'tvarkos sostapylyj ir dėlei 
susižinojimo su įstaigemis ir at- 

skirais žmonėmis. 
Griebėmės \ isi .už paišelių ir 

laukiame vardų. Šalyj manęs 

sėdėjo atstovas P. V. Gerasimov'- 
as. Jis man padiktavo vardus, 
ir aš tiktai patikrinau juos, kuo- 
met Rodzianko skaitė. Jų buvo 

dvylika: Rodzian'ko, Miliu'kov, 

N'ekrasov, Lvov, Yladimir, Dmi- 

triukov, Čbeidze, Konovalov, Ke- 

renskį, S. Šidlovski, Karaulov, 
Šulgin. 

Perskaitė vardus. Kaip tai be 
iškilmės. I pas pas visus toks, 
lyg butų paprastą komisiją iš- 

rin'kę, o ne vykdomąjį komitetą 
[carui urao sosto nuversti Ir pa- 
tiems j ^avo rankas valdžią pa- 
imti. Nei vieno pliaukštelėji- 
mo, nei mažiausio krislelio entu- 

ziazmo. 
—Tegyvuoja Gelbėjimo Komi- 

tetas (Komitet "Spasenija)! — 

sušukau, nebesikentęs tokiuo ty- 

lėjimu. Tuomet lyg susigriebta 
ir imta rankomis ploti. 

Komitetas nuėjo j Pirmsėdžio 

kabinetą, męs gi, visi pasižadė- 
ję kuom kas gali 'komitetui pa- 
dėti, iikirstėmės iš salės. F>et na- 

mo nesiskubinome. 

[Čia neužbaigto laiško per- 

trauka]. \ j 

Didele Proga Įgyti 
Lietuvai Laisvę. 
[Ištrauka iš antro Martyno Ičo 

laiško — taipgi neužbaigto, —, 

rašyto B. K. Balučiui]. 
... I Šiomis dienomis užsibaigė An- 

.1 
Iroji Lietuviu Konferencija 
Stockholme. Tarėmės 4 dienas.1 

Labai 'plati buvo informacijų 
dalis. Visą tai išklausią, Įgavo- 
me tikrą dalykų stovio vaizdą. 
Priimta rezoliucijos, kurios' kaip i 
tik vienon vieton suėmus skel-. 
bia Lietuvos nepriklausomą vai-j 
stybę. Ginčų dėl pačios esmės 

kaip ir nebliv(). Ir tie atstovai, 
kiirie Petrogrado seime ėjo prieš 
musų (Pažangos) rezoliuciją, 
kurioje ^reikalavome 'įieprigulmy- 
bės, dabar, išgirdę, kad patjs Lie- 
tuvos žmonės, vokiečio prispausti, 
crkalauja neprigtilmivibės, be prieš- 

taravimų prisidėjo prie bendros 

idėjos nepriklausomybės. 
Kad tokia rezoliucija priimta 

man, Rusijos vice-ministeriui, 
pirmininkauja;it, tenestebina jū- 
sų. Atėjo teks laikas, kuomet 
aišku visiė'r.s, kad Lietuvos at- 

gal pirie Rusijos kardu iš vokie- 

čio pagrąžinti negalima. Rusi- 

jos mastu matuojant, belieka rū- 

pintis, kad vokiečiams netektų, 
vienintelis kelias jiems belie- 
ka reikalauti, kad Lietuvos klau- 
simas butų tarptautiniu klausimu 
iškeltas taikos kongrese drauge 
su Beįgų, Serbų, ir kitų, ir kad 
suteikti Lietuvai nepriklausomy- 
be. » 

Rusų diplomatija 'kaip tik da- 
bar turi eiti drauge su mumis, 
ir jų interesai p»rie to spiria. Jei- 
gu šis klausimas nebūtų taip iš- 

rištas, tai juk Anglijai. Prancū- 

zijai irgi nebūtų malonu matyt, 
kad Lietuva sudarytų po karės 

Prūsijos, .arba visos Vokietijos 
dalj. 

Vokiečiai tykoti-tvkoja, kaip 
čia Lietuvą sau pasisavinti. 
Mums be abejonės, yra didelis 

pavojus, bet jei muSų ^isuompnė 
reikalaus 'kaip vienas žmogus (ne- 

priklausomybės — tuomet kariau- 
jančios valstybės turės musų tei- 
singą reikalavimą patenkinti.) 

Svarbiausia yra iškovoti teisę 
turėti savo atstovus tarptautinia- 
me taikos 'kongrese ir iškovoti 
teisę apsispręsti savo likimą. Stei- 
giamamjame Susirinkime \ ilniu- 
je, 'kuomet, nespaudžiant vokie- 
čiu militarei galybei visai lais- 
vo! savo valią Lietuvos žmonės 
galės išreikšti. 

X e p r i gu 1 my bė s rei k a 1 a v im as— 

tai visos Lietuvos šiądien svar- 
biausi:, klausimas ir t-ivalo buti 
VISŲ LIETUVIŲ reikalavimu. 

Neprigulmybe ar 

Autonomija. 
M usų socialistai, -kaip matyt, 

nenori, kad Lietuva hutu pilnai 
laisva, nes pilną laisvę turi tiktai 
ta tauta, 'kuri turi neprigulmybę, 
o mušu socialistai pradedą atvi- 
rai kalbėti, kad jie yra Lietuvos 
neprigulmybei prlsingi. 

Jie daro užmetimus tautinin- 
kams ir katalikams-klerikalams, 
kad tie buk negeros laisvės Lie- 
tuvai reikalauja; kad iš tokios 
laisvės esą darbininkams net u 

naudos. Gerai, tai tegul mūsų 
socialistai rūpinasi, kad Lietuva 
gautų tikrai gerą laisvę, bet jeigu 
jie nori musų darbininkams jkal- 
boti, kad autonomija su bolše- 
vikiška Rusija butų geresaė, ne- 

gu pilna Lietuvos neprigulmybė, 
tai jie patjs kojomis sutrempia 
savo principus apie laisvę, apie 
•kurią jie tiek daug pirmiaus 
mums darbininkams -kalbėdavo. 
Laisvas žmogus gali buti tiktai 
tas. kuris pn^ save namie gali 
daryti ir savo gyvenimą tvarkyti 
taip, kaip jis m ori, ir kuri.s aut 

savęs neturi jokių bosų nei bo- 

selių. Tauta, kuri turi tiktai 
autonomiją, turi ant sa\o galvos 
bosą — tą tautą, kuri yra galin- 
giausia ir drūčiausia. Jeigu bo- 
sas nieko sau žmogus, tai dar 

pusė bėdos, bet jeigu jis pasi- 
taiko brudas, tai ir to amogaus, 
kuris Į>o juom yra. gyvenimas! 
yra tikra vergija. Juk Fiiilian-į 
dija, pavyzdžiui, turėjo autono- 

miją po Rusija ir prie caro ir 

prie naujos valdžios, o kas iš to 

išėjo? Caras pamaži jos auto- 

nomiją smaugė, smaugė, kol vi- 
sai beveik nepasmaugė, o prie 
naujos valdžios po visą Finliau- 

dijos šalj prilindo visokių padau- 
ža kurie knisasa salvj, nelygi- 
nant paršai neužtvertam darže- 

Norvegija ir Švedija nedidesnės 
už Fimliandi ją. bet jo*, turi ne 

autonomiją, o neprigulmybę ir 
todėl Į jų reučalus negali ir ne- 

drvsta kištis nei caras, nei bol- 
ševikai. nei kas kitas, nes nuo 

pašalinio kišimosi apsaug ja juos 
? 11 neprigulinybė. Autoncu-iją bile 
kada g&lima sulaužyti be didelio 
trukšmo; gi neprigulmybės su- 

laužyti negalima taip lengvai, 
ues visos kitos šalys netaip leng- 
va pritars. Austrija galėjo su- 

laužyti Bosnijos it" Herzogovinos 
"autonomijas", ir nei š»uo mesulo- 

jo, betį 'kuomet ji pasikėsino tik- 

tai įsikišti j Serbijos neprigul- 
mybę, kitos tautas stojo jos 
ipgynytnan ir iš to kila dabarti- 

nė karė. Jeigu Serbija butų tu- 

rėjusi tiktai autonomiją, tai Au- 

strija senai butų ją prarijusi ir 

liekas nei "a'"" butų nepasakęs. 
Musų socialistai dar turėtų 

šiek-tiek pamato, jeigu iie ži- 

uotu, kad Rusijoj greitai Įvyks 
Lvarka, bus gera ir demokratiška 
tvarka. Bet kas tą mums už- 

tikrinti gali? Šiądien taip, ry- 

toj kitaip. Rusu betvarkės gali 
ęstis dar keliolika, kelias dešimts 

metų, tai ar męs ličiuviai irgi 
save kišim Į tą klampynę?) 

Męs turim reikalauti neprigttl- 
nybės. Gavę neprigultnybę, pa- 

iarysim, kaip "norėsim. Jiegu 
matvsim, kad gerai dėtis su Ru- 

1 

sija — tai dėsimės su, Rusija; 
jeigu bus geriaus dėtis su kita 

icckia šalim — sakysim, su Skan- 

dinavais, ar su finais, 'tai dėsi- 
mės su jais, 'bet tada dėsimės, 
kaip lygus su lygiais. Tada ga- 
lėsim savo išlygas statyti ir tai- 

kytis, o gavę tiktai autonomiją, 
mos Jau tu tiesių neturėsim: ką 
mums numes, tai tuom ir turė- 

sim užstgaoedinti. Tai kokia iš 
lo laisvė? 

Pagalios negaliu suprasti, kaip 
tai musų socialistai sau priešta- 
rauja. .Mes visi lietuviai uorime 

savo tėvynei pilnos laisvės, t. y. 
neprigulmvbės, ir norime, &a<l 
Lietuvos visi žmonės demokra- 
tišku 'budai nutartų, 'kokia valdžia 
Lietuvoj turi buti. Apie tai tik- 
tai žmonės ir turi teisę spręsti. 
Tai kodėl mūsų socialistai ima 
ir bruka lietuviams kamp.ninky >- 

tę po Rusija? Lai žmonės Lie- 
tuvoj, gavę pilną ir tikrą laisvę, 
nutars lygių ir slaptu balsavimu, 
ar jie norės "eiti ant kampo" pao 

i Rusus, ar kur kitur, — ar ne. 

Tegul musų socialistai nevirs- 
ta iš 'kovotojų už laisvę j kovo- 
tojus ųž vergiją prie kitų tautų, 
nes Lietuves žmonės jiems už 
tai inedovanos. 

Socialistai gal bijosi, kad jei- 
gu Lietuva gaus neprigulmybę, 
tai jie, socialistai, negautų val- 
džios į savo rankas. Jie bijosi, 
kad tada greičiaus gal bulų iš- 
rinkti tautininkai, ar (klerikalai. 
Bet ir tautininkai ir kletkalai 
nežino, ar jie patektų valdžion 
nes tas priklauso nuo visų žmo« 
nių balsavimo. O vienok jie sto- 
vi už Lietuvos pilną laisvę, nes 
tik pilną laisvę gavus Lietuvos 
įmonės gali parankiausiai savo 

gerovę .nustatyti. 
Jeigu musų socialistai, prisi- 

dengę darbininkiškumti, nepripa- 
žįsta tautos, tai tegul jie taip 
aiškiai ir pasako. Tuomet ži- 
nosim, kad mūsiškiai socialis- 
tai turi daugiaus "progreso" ir 
už visų kitų šalių socialistus, ku- 
rie savo tautos reikalus gina. 

Jeįgu jie. .prisigėrę rusiško 
raugo, Liettivos neprigulmvbės 
nenori, tai tegul sau bent ra- 
miai sėdi ir nekenkia kitiems, 
kuriV »tame dirba, nes lietuvių 
liaudis už toki kenkimą jiems 
aėiu nepasakysi 

J. K. Darb'ninkas. 

Iš Liet. Nepr. Fon- 
do Rašt. Aukos. 

Lakštas 103: — 

Camp TVvens, Ayres, Mass. — 

Kareiviai užsidėjo save mėnesi- 
nėmis mokestimis; Kazys Žibi- 
kas, Vladas l'davinis ir Vacias 
Ivanauskas. jie mokės po do- 
liarj j LXF. lTžsimokėjo už 
sau^j ir prisiuntė j Pranas Tiš- 
'kitias $3.00. 

Camp Upton, N. Y. — Karei- 
vi?. Kastantas Galinauskas, Me- 
dical Corps. 305th Inf. Infirmary 
\A>. 100 LNF. Ženkleliu .... 5.oo 

Forest City, Pa. — SLA. 2 kp..- 
per "Tėvynės" reti ...... 15.00 

Chicago, 111. — Laisvės Kliubo 
prakalboje saukto 13 d., 1918 m., 
Pulauskio svct. surinkta ir pri- 
siųsta per "N'aujienų" red. 21-15 

Waterbury, Conn. — SLA. 1 t 

k-p. per Žemantauską j "1,000" po 
$10.00" už 1918 m 10.00 

Amsterdam, N. Y. — §v. Jur- 
gio Kareivių drgf. mėnesiniame 
susirinkime surinkta ir prisiųsta 
per J. J. Urbei j — 18.25 
Lewistc:^ Mch. —« B. Aukščiunas 
per Centralinj Komitetą .... t.50 

Amsterdam. N. Y. — S v. Jur- 
gio Kareiviu draugija per J. J. 
Urbei j too.oo 
Seatle, Wash. — Xuo Seattk* 
lietuviu (žr. "Tėv." num. 5-tą) 
per V. K. Račkausku 31.00 

Brooklyn, N. Y. — A. Yareckis, 
i)6 Maujer St., įsirašo j 1.000 

po Sio. — i'0.00 
Passaic, N. J. — Antanas Rė- 

klys 10.00 

St. Pauža ir T*. Sakatamkas jv> 
10.00 

Visi tris į:: rašo j "1,000 po 
10.03 

Viso inp. per savaite $255.20 
Buvo lakšte 104: 8,330.30 
Viso inėjo fohdan .. $8.585.50 

J. Sekevičius, 
LNF. Fin. Sek r. 

101 O ak .Str., Lavvreuce. Mas3. 



Kaip Vyrai Kalėdinę Tvirtovę eme. 
Pora žingeidžių vyrų, kurie aty- 

tfžiai sekė, kaip "Lietuvos'' skai- 
tytojai pradėjo šturmuoti ir pa- 
galios "paėmė" Kalėdinio Fondo Į tvirtovę, apskaitliavo juoda ant 

balto, kaip tas \isas 'Šturmas" 
atsibuvo. 

Jų skaitlinės ir išvadžiojimai j baigiasi 5-tu ''Lietuvos" numeriu, j 
Icitomet paskelbta, kad "Lietu- 
vos" Kal^dinin Fondan iškovo -j 
jimui Lietuvos laisvės įplaukė 
.$2055.00. 

Sttlyg šitos statistikos išeina | 
sekančiai: "Šturme" dalyvavo ;š- 
viso 629 ypatos [organizacijas! 
skaitant taipgi kaipo vienutes]. 
Vadinasi, aplamai paėmus, ant 

kiekvieno aukautojo išpirola po 
$3.26. 

■Žiūrint valstijomis, didžiausią 
daTį aukų davė Illinois valstija, 
kurios kreditui Išpuola daug dau- 
giau negi: pusė visų aukų — 

$1411 .32: kuomet visos kitos val- 
stijos, sykiu krūvon sudėtos, su-Į 
metė tik $643.68. 

Xe tik skait1'umif aukų, bet ir 
skaitlium aukautojų Illinois val- 

stija u/ėmė pirmą vietą. Ts 620 
aukautojų visose valstijose ant 

Illfnois'o valstijos išpuola 30*) 
kas j)Hro(|o, kad Illinois*) valsti- 
joj buvo beveik tiek aukautojų, 
kic ; visose kitose valstijose sv- 

4ti".i krūvon sudėjus. 
I'o Illinois seka antroj eilėj 

Pėnnsylvanijos valstija su $160.50 
iv Micliigano valštija su $rr >25 
]\'6rth Dakotos, Missouri ir Iovva 
valstijos, mažai lietuvių apgy- 
ventos, yira pačioj listos apačioj 

^u $1.00 kiekviena. 
Surašąs aukautojų sulyi* val- 

stijų išrodo sekančiai: 

Illinois ■ 3°9 
Pennslyvanta .. 55 
Michigan 89 
YVyonting 1 

VVashirigton .... ~'0 

Conecticiit> 23 
Xe\v York 44 
:\e\v lersey 38 
Canada 23 
\\ isconsin 14 

.Massacluisetts .... 4 
Gregbn ........ 7 
Minnesota 3 
Indiana 4 
Ohio' 5 
Texas 1 

Maine 3 
Marylancl 
Idalio 
Nevv IJampshire 
Rhodc Island ... 

North Dakota 
MtsSouri 
Io\va 

Chicaga sudėjo didesnę pusę. 
Imant miestais, Chicaga, pati 

viena sudėjo (langiaus negu pu- 
sę visu aukų: Chicagos kreditui 
išpuola $1262.59, kuriuoj sudėjo 
241 ypata. Tas duoda vidutiniš- 
kai S5.24 kiekvienam aukautojui, 
kas parodo visai nepaprastą, či- 
ikagiečin. duosnumą. Isskyrus 
valstijas, kuriose pavieniai au- 
kavo stambias sumas — kaip -ve 

.\Vyomingo valstija, kur "iena 
ypata paaukavo $50.00, arba Tex- 
aso valstiją, kur irgi pavienė j >a- 

ta aukavo $10.00, jokia kita val- 

stija nepadavė tokios attgštos vi- 
<1 r. t miško? skaitlinės, kaip pats 
vienas Chicagos miestas. 

Tuomi či'kagiečiai gali teisin- 
ga1 'f nsklidžiuoti. 

Xet ir atmetus Clticagą, Illi- 
nois valstijos lietuviai v ra pa- 
darę gražų rekdrdą. Be Cliica- 

gos, Illinois valstijai išpuola 58 
aukautojai, sumctiisie 148.73, kas 

pailaro po $2.56 vidutiniškai 
kiekvienam aukautojui, gi C'lii- 

priskaičius, vidutiniškai ant 

kiekvieno Illinois valstijos au- 

kautojo išpuola po $4.56. 
Po Illinois iš skaitlingiau au- 

kavusiu valstijų vidutinišku aug- 
ščiausią skaitlinę turi Pennsyl- 
vania (ipo $2.1)0) ir \Vasliingtcn 
(po S2.50)/' 

Norėta padaryti taipgi statis- 
tika kaslriVk profesijų iir užsiė- 
mimu, liet kadangi iš kitų miestų 
prisiųstose aukose ne visur pažy- 
mėta aukautojų užsiėmimas, ar-j 
ha profesija, todėl daryti išva- 

das, pasiremiant aukautojų už- 

siėniunnt, amatu ir profesija, hu- 

tų nepatogu, nes stokuojant pil- 
nų žinių, negalima hutų prieiti 
prie tikrai teisingos išvados. 

Vienok čia reikia pažymėti 
bent vieną profesiją, kuri didžiai 

pasižymėjo savo duosnumiv ir 

pasidarbavimu. — tai daktarai 
ir de.ntistai. Vienuolika j u Pl- 

aukavo $150.00,. tokiu bildu su- 

darydami po $14.00 vidutiniškos 
sumos ant kiekvieno* 

Mūsų farmacistai (aptlekoriai) 
yra 'kita profesija, kuri pasižymė- 
jo Lietuvos laisvės rėmimu: ant 

kiekvieno iš aukavusiu aptieko* 
riu išpuola daugiau negu po 
$10.00. 

Cia reikia- pažymėti, lkad ne 

I"ienas ir paprastas darbininkas 
i su tokia pat suma prisidėjo. 

• * * 

Padarius augščįaus minėtas 
skaitlines, 'keletas bendrų išvadų 
prašosi frontan. Jeigu 692 ypa- 

1 to? suaukavo tokią žvrnia suma 

tėvynė:, laisvės išgavimui tokiu 
trumpu laikii.. tai galima manyti, 
•kad ir ^uione visi Amerikos lie- 
tuviai maždaug tokioj proporci- 
joj galėtų ištesėti, — ir visai sa- 

ve ineapsutikindami. Kiek visos 
Amerikos lietuviai galėtų savo 

tėvynės laisvės iškovojimui su- 

dėti, lengva iš viršminėtų skai- 
tlinių nusimanyti. 

| Ir tą galima butų padaryti, 
1 jeigu visas tas šventas darbas 
Imtų vienodai visų dirbamas jei- 
gu daugiau j jį butų atkreipta 
atvdos, o mažiaus i ginčus srio- 
vini.11 ambicijų apgynimui. 

Tuomet nebutume gal susilatS- 
pkę to, kad taikos progirame apie 
į Lietuvą pamirštama; tuomet bu- 

j tų 'kuomi atremti lenkų atkaklią 
| agitaciją. 

Uar ne vėlu. I^ii mustj vadai 
sustoja, pagalvoja ir pradeda 
tikrą, namdingą, reikalingą, šven- 

jtą ir neatidėtiną darbą. ""Visi iki 
;šiolei Lietuvos laisvei aukavusie 
lyra geras branduolis sutvėrimui 

[''gvardijos" kovojančios už Lie- 

Įtuvos laisvę. 

1OHIO IR MICH. VALSTIJŲ 
J SANDARIEČIŲ PASITARI- 

MUI SUSIRINKIMAS. 

į Sausio 27 <1. Povilatisko Salėje 
įbuvo sandar iečių-veikė jų susirinki- 
mas aptarimui įvairių reikalų, 
.licčiar.jių Amerikos Lietuvių Tau- 
tinę Sandarą. Susirinkime daliva- 
Įvo nuo ALTS- 29-tos įkuopos, iš 

|Detroit, Mieli. įgaliotinis p. K. 
iŠnuolis ir nuo ALTS. 18-tos kuo- 

!pos, iŠ Cleveland, Oliio, — pp> 
V Praškevičius, J. Žėmantaitis. 
M. L, Vasiliauskas, J- Plerpa ir 
K. Aksomaitis. 

Susirinkimas prasidėjo 6:30 vai- 
vakare. Pirmininku išrinktas p. 
K-Snu<«lis, sekretorium p. J. že- 
maitaitis. 

Pirmiausiai svarstyta ALTS. 18 
kp. pakeltas klausimas apie reika- 
lingumą įsiteigti ()hio ir apieliukės 
valstijų ALTS. apskričio clel pa- 
sekmingesnio veikimo agitacijom 
srityje- Apsvat. ius, apskritis pri- 
pažinta reikalingu. Bet kadangi 
dai šioje apieliirkieje sandariečiai 
ir jų idealams prijaučiantis nera 

organizuoti ir esant tik Cleveland; 
ii' Detroite ALTS. kuopoms, ap- 
skričiui pasilaikyti ir daug ką nu- 

veikti nebūtų taip jau lengva, to- 
dėl apskričio. steigimas palikta to- 
lesniam laikui, kaip susitvers šioj 
apielinkėj daugiaus kuopti. 

\ ieton apskričio, nutarta ištek- 
ti ()liio 'ir Mich. valstijose agita- 
cijos komitetą, kuris turi rūpintis 
organizavimu ALTS- idealams pri- 
jaučiančių žmonių bei tvėrimu 
naujų .s' TS. kuopų, šioje apielin- 
kčje apgyventose lituvių kolioui- 
jose. Nutarta, kad kiekviena \L 
TS. kuopa Ohio ir Mieli- valsti- 
jose privalo j agitacijos komitetą 
išrinkti po du asmenis. 

I Čia pat nuo ALTS. 18 kp. >s- 
riekta J- Žemaitaitis ir A. Pra- 

Įškevičius, 11110 f S. kp.. 
Detroit, Mieli- .nkta K. Snuo- 
li? ir J. Tair^iUnas. Jie jgaliuti 
bendrai abejose viršminėiose val- 
stijose veikti. Taipgi išreikšta pa- 
geidavimas, kad, jei gailina, kad 
'kuopos nors žymesnes agitacijos 
komiteto narių išlaidas pasistengtu 
padengti srlyg išgalės. 

Pasekmingesniam agitacijos ve- 
diniui Imtinai reikalingą įsigyti 
A LT S* nuosavas organas. Todėl 

(nutarta atkreipti ALTS. Centro 
į valdybos ilomn, kad kaip galint 
(veikiaus išpildytų ALTS. suvažia- 
vimo nutarimą ir atpirktu vieną 
i: esančių ALTS, organų. Nu- 
tarfa, kad, jei galima, turėtu buti 

jatpirktas tas iš organų, kuris tu- 

įr: savo spasdinamas ir statomas 
,mašinas. Įsigijus organą be ma- 

šinerijų. tutų daug neparankumų 
su leidimu laikraščio bei agitaty- 
v€s literatūros- 

Įsigijus ALTS. nuosavą orga- 
ną ir spaustuvę, tuoj turi buti lei- 

Jdžiauna agitatyvė literatūra, paaiš- 
kinanti ALTS. pradus- Nutarta 

j kad centralė valdyba pasirūpintų 
kuoveiktausia'i išleisti ALTS. Pro- 
gramo antrą lakią ir A- Rimkos 
parašytą veikaluką: "Kas tai yra 
ALTS." 

Agitacijai už ALTS., aiškini- 
ftiui jos pradu bei platinimui ge- 
ros literatūros ir ALTS. remian- 
čiu laikraščių būtinai turėtu būti 
surengta Tautiška Spaudos ir agi- 
tacijos savaitė. Susirinkimas iš- 
reiškė pageidavimą, kad Centro 
valdyba kuoveikiausiai tuo pasirū- 
pintų- 

Nutarta, kad šios apielinkės 
sandąriečiai atkreiptų dotną į au- 

kų rinkimą į Lietuvos Neprigul- 
irrybės Fondą ir prie kiekvieno3, 
progos yra brntina pareiga aukoti 
ir parinkti aukų Lietuvos laisvės 
rckalains. 

Nufarta išreikšti padėką advo- 
•kalui B. K- Balučiui, "Lietuvos" 
redaktoriui, už pasidarbavimą agi- 
ciioje del aukavimo į LNF. 

Susirinkimas užbaigta 8:30 vai. 
vakare- 

Susirinkimo vedėjai: 
K. šnuolis, pirm. 
J. Žemaitaitis, scikr. 

JUOZAS ŠIMKUS. 
Pasižymėjusis fistikas, apie kurio risKvncs 'plačiau ap- 
rašinėjama korespondencijoj iš San Ąntonio, ant 2-ro 

puslapio- 

T»l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lletuvia Cydytoja« Ir Chirurgu 
8259 80. Maiste d St. Chlcago, IIL 

Gydo visokias Ilgas moUrly, Taikų Ir vyrų. SpecialiJkai gydo limpančiai, 
uisUenėjugiaa lr paslaptinga* vyrų 
tfCM. 

REIKALAUJAME 
vyry, motery lr vaiky bar*- 
daakut.vbtoa mokytts. 6iUL> 

fra labai pareikalaujamas nei ir ka- 
riumenėje. Lengvas mokslas ir dl- 
oell pinigai. Ateik tuojaus. arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO> 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBER 
tCHOOL, 1202 Penn Ave., Piltiburg, 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUM 6 f j TT >JAS, GlttinSM 

Tol. Drovar 71/9 Apiukjj TU. Oravar 8413 
3233 So. Hilsted S!., G!i)ci|) 

|Į JOSEPH A. AMBROSIUS 
! OFtuvis advokatas 

Vol.i vVoAkias tylas vlsut»e trisoiuvM 
■ ; Ortui: —... 

6^ W. Wasliirigtou Street 
Imu I00S-1009, T«l. Ceatnl 2579 

32i4 3*. Hjlrtei S t. r II. Ytrii 7271 
CHICAOO, 1LL. 

Tel«p^uac Yardt JIJ4 

Dr. P. G. Wiegaer 
PfliBiia* valandas: nuo k Iki 1211 ryt• 

Ir iuo 7 Iki * vakare 

3325 S. H&lsted St. Ckicas#, Ml. 

Švelni NALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI j 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 10c svaras. Parsiduoda po 20, E0 ir 100 1b. Pirkėjas apmoka perve- žimą iš Milwaukee. 
( 

Kaiykite pavyidilij ir plakatų 
MILWAUKEE IMPORTING C0. 

Capt. 190. 505 J7th St. Mi|waukec, \V| t 

Progresyvi Lietuviu Aptieka 
Puikus išpildymas receptų užirra plr- į 
mą vietą. Didžiausios pastangos var- 
tojamos išpildymui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laborat-jrljojo ir 
atsakau už jų vertę. 

Musų aptieksje randasi dideli »R 
krova visokių lietuviškų žolių. 

A. KARTANA5 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chica*o,ll 
Teiephone Drovsr MM 

"U. S. Protected" Tamstai daug Reiškia 
Reiškia šiltas, sausas kojas, kokiame nebūtų ore. Užtikrina Jums ilgesnį dėvėjimą, ir du syk geresnį patarnavimą iš Jusų guminių apa- valų. Parodo Jums, kaip galite sutaupyti pinigų iš priežasties, kad 

U. 5. Guminiai Apavalai 
yra padaryti tvirtai, stipriai, kur dėvėjimas yja didžiausis. Kiekviena 
pora šių geresnių guminių apavalų dėl'dirbančių lauke, turi U. S. Prie- 
spaudą, tą ženklą didžiausios guminių daiktų dirbtuvės pasaulyje. 

United States Rubber Company 
NEW YORK 

Parduodami visur. Jūsų 
krautuvninkas turi tą, ką 
Jųs norite, arba jis gali 
•'ums gauti. 

šis ženklas yra Jusų ap- 
{jynimul. Jiežkokite jo ant 
kiekvienos poros guminių 
apavalų kuriuos kada pirk- 
•ite. 

Įj. S. Rubber Footwe 

Reikalavimas Kuro 
Pcdidrn Vertę 
Aliejaus Parankų 

Ar Jijs iiitcrcMtojatis aliejum? 
• Ar Jn- manote. kad pastarasis rinko 

veikimas liamctt Oil ir fias Co. 
akeijų paėjo nuo specialiu prie- 
žasčių jg vertę paliečiančių. r 

Ar J u--, tikite, kad dividendai dabar 
šios kompanijų* mokami 2*0/, me- 
lams yru teisinti ir yra kokiu 
nors budu grasinami, 

Ar Jij> norite žinoti tikrus (aktus 
apie ii;i kompaniją? 

Vėliausia atskaita t\k-kį ęcu:a nuo 
ičilmiiiL-o, kurioje parodoma opera, 
cijos Icikc paskutinių f e Ji'j mtnesiif 
bt'S pasiųsto reikalaujantiems. 

Malonėkite atsit^sli man pas- * 

metinį raportą įBarnett Oil ir > 

Gas Co. i 

Vardas į 
Adresas J 

Jšpildykitc šį Kuponą ir siųskite 
Šiądien pas 

i05 S. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL. 

Phone Majestic 8408 
N'.Y. City Ectton i*hila. Xe«ark 5 

i 

Ką Išrasti 
• • 

Tai yra lietuviška knygutė 
Išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurio gali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl naudps LIE- 
TUVIŲ IšRADioJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinosite kokį pelną išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietu v'škai reikalauda- 
mas knygutės kurią išsiųsl- 
ne DYKAI 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES Ine. 

BrM4w«y (LA) Hew Y«k. H.T. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 
Prisideda 7 valandą bi vaiuuaa. 

Subatomi ir nedciiomi 2 vai. po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokcstįi 
Tai y ra puikiausia vieta 

praicidimui liuoso laiko 

OftsiTiJ.Cuiim Naag Til. Gaili 2111 
T»L:»-« (i |M likli(i(«iH 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oyvaaiaiu: 
731 W. 18th St., netoli Hilsttd St. 

OIIms: «. 

1900 S. Halited St., kaapaf 19to« 

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

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Talephoūe Randolph S558 

Gvv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Pitone Yards 2390 C11CAG0, 1LL 

Dr. K. Dranoells 
Dentistas 

3261 So. Halsted Strtot 
Ph*ne Drtvcr SOS? 

Chicajfo 

Ne Kožnas Gauna šią Progą Jtifc <10 

Lietuvos" skaitytojai turi pirmą progą prisidėti prie padidinitiio ir pelno Lithuanian Publishing Co. Męs duodame Jums šitą an- kstyvą pranešimą. Męs atjaučiame paramai, kurią Jųs suteiketą, Raitydami šitą laikraštį, dėlto ir manome, kad yra teisinga Jums duoti progą pirmiaus už visus kitus. Bus didelis noras tarp skaitytojų įgyti Šerų. Aprubežiuotas Šeru skaitlius be abejones greitai issiparduos ir turesime elgtis sulig patarles: "Kas pirmesnis, taą Iresnis".»Norintieji buti pirmesniais, veikite tuojaus. Nelaukite!!! 
Vienas Šeras $10.00. Dešimts serų $100.00. Norėdami platesnių žinių, rašykite į 

"I IFTI JVA" 814 W. 33rd St., CHICAGO, 1LL. *1-1—■4 1 T xV Telephone Drover 7184 



Iš Lietuvos ir Apie Lietuvą. 
LIETUVIŲ KARIUMENĖS 

KLAUSIMAS. 

Pasiklausykime, ką mano apie 
•avąją tautinę kariumenę niusų 
laikraštija, viešaus gyvenimo vei- 
kėjai, taip-pat ir tie, kuriems 
tos kariumenės našta reikėtų pa- 
kelti — patys karininkai. 

Ką mano sriovės partijos sun- 
ku pasakyti, bet ikraštutinieji 
kaip iš kairės, taip iš dešinės, 
vargu bepritartų. Kraštutinių 
sriovių nutarimas šiuo atžvilgiu 
nemaža priguli nuo to, keno bus 
viršus, intaka lietuvių dalyse L>et 
vis tiktai galima tik ii pasakyti, 
kad ir kraštutiniųjų snovių žymi 
pavienių narių dalis pritaria; 
'"•durys" — centro partijo. be- 

oš pritaria. 
Spaudoje šis klausimas tiktai 

truput] buvo paliestus ir tai la- 
bai vien šališkai, dalinai kurią 
nors minčių pasigaunant. 

"Lietuvių Balse" rašė A. Grau- 
rokas (žiur. Lietuvos legi jonai 
num. 32, 33. 34). Pamatinės 
straipsnio ramtįs šios: lietuvių, 
kariumenės klausimą privalome 
rišti visi lietuviai, netiktai (kari- 
ninkai ; reikta vengti negeistinos 
ir mums, Betaviarm, nepalankios 
lerujaj intakos į mūsų jaunimą, 
jų dalysna pakliuvus]; nėra ko 
bijotis to pavojaus karės laukuo- 
se, mi štynėse, kurios gali iš- 
tikti mumis — to dabartinėj tvar- 

kai (straipsnis rašytas pavasa- 
rį V, viešpataujant negali at-"- 

sitiikti. Pvie pabaigos šitaip sa- 

Sio> 'męs lietuviai savo sielos pa- 
žink in m anti-militaristai, ramaus, 

kuTturingo ir laisvo visų tautų 
sugyvenimo šalininkai, dabar šią 
valandą, kada ginklai žvengia, ka- 
da viską reiškia tik suorganizuo- 
ta pajiega, jei daugiau nenorime 
vergauti kitiems, turime patys 
tuojaus negaišuojant organizuo- 
ti, jkur tik galima, savo pajiegas". 

"Gaujoje Lietuvoje"' P- St. pa- 
teikė mums straipsnį "kam rei- 

kalingi tautiniai pulkai" (žiur. 
"X. L." num. 10 ir 18)- Bet až- 
uot to, kad prirodyti tų pulkų 
nereikalingumą arba atbulai, vi- 
saf> straipsnis pašvęstas milita- 
rixmui išaiškinti, politikos par- 
tijų kareiviu gyvetiinie reikalin- 
gumui prirodyti. Toliaus seka 

liesų štoką busimai lietuviu ka- 

rutmenei, artilerijos, girdi ne- 

duoda. Tautinėms kariumenėms 

rusų armija busianti dezorgani- 
zuota. Bet ta "sulužusi gelda", 
ties kuria dabar stovi rusų armi- 
ja. .plėšikų gaujos, kurios terio- 
ja Latviją ir Estus, Kijevo ^au- 

tų suvažiavimo ir buvusio karės 
mifiisterio V<?rchov$kio, kuris pri- 
pažino tautinės kariumenės lni-į 
tifljMnot? nutarimas ir prakalba, i 

man rodos galėjo pertikrinti p.1 
P. S., jei jau anksčiau jo nejtik- 
rino T'fanas Klimai trs straipsniu 
tuo pat užvardijimu — ''Kam 

refkalin^'n tautiniai pulkai" (žiurj 
"E^aisvės Karininką" No.i). Pa-j 
starasis straipsnis pašvęstas po-' 
lemikai su "N'aujaja Lietuva".' 
Ti'ksliai nurodyta, kad kolc3ai tai 

ypatingas lietuvių" militari^mas 
—4 pasaka; kad męs, lietuviai, 
tiktai toliai buvome laisvi, kuo- 
met savo iaisvę gynėme ir ne- 

reikia priešų jieškoti — jie patys 
atiranda... ''męs kovosime su, 

kiekvienu kas musų laisvei, 
kenks''. Rusų- armiją vargu be- 

galima esą laojau suardyti, ji 
pati ifsrta (pranašavimas išsi- 

pildė J- E.): tas pats ir su ar- 

tilerija — kas be jos dabarties 
kovotų. Prie pabaigos kviečiama 
neklausyti tų, kurie net savo 

šešėlio bijosi, ir patariama tiems, 
"kuriuose d a neužgęso laisvės 
troškimas", steigti savo kariume- 
nę, ruoštis ginti savo krašto lais- 
vę ir, pridėsiu aš, gerovę nuo 

visokių netikėtų atsitikimų. 
Apie "Tiesos"' argumentus 

sunku kas nors. rimto pasakyti. 
Parašyta buvo Hemaža: K'atn tas 
atsišaukimas, Lietuvių legijonai. 
Lietuvių kariumenė (ziur. Xo. 6t 
27). Sunku šnekėtis su tais, ku- 
ricrtis pasipravardžiuoti,, būti ir 
nębuti daiktai prasimanyti ir 
"išmintingai" apie tą, ko tikrai 
nežinai, pasakyti — bopigus daik- 
tas. Pirmutinis ir paskutinis 
"Tiesos" argumentas — skeifty- 
nč> ir militarjzmas. Bet 
gyvenimas prirodč, kad kartais 
pasiskersti beveja ne tiktai "at- 

galeiviai". Apie militarizmo ski^- 
pijimą tiek galiu pasakyti — kiek 
pa/jstu lietuvius karininkus ir iš 
jų kariumenės šalininkus, tai visi 
jie '"gerų norų" žmonės ir pri- 
verstinai karinėmis rudinėmis 
apvitkti, ir visas jų prasikaltimas, 
man rodos, gludi tame, kad ir 

jie rimtai mano ginti tą, ką sako 
ir ko nori. 

Santaros num. 25 buvo patal- 
pinta 4,i'etro Leono kalba Lie- 
tuvių karininkų Suvažiavimą Pe- 
trapilyje". Kalba jdotni ir pa- 
tartina visiems perskaityti. Te- 
nai žinomas musų tautos veikė- 
jas apšviečia savos kariitmcnės 
klausimą iš trijų atžvilgių; a) 
siaurai technikos, b)praktikos ir 
c) politikos. Visais šuis at- 

žvilgiais .tranda, kad tautinė ka- 
riumenė steigti g,alima, naudin- 
ga ir geistina. 

Pasiklausykime, ką mano ir sa- 

ko tie, kurių dauguma nuo pat 
karės pradžios vargsta kasimuo- 
se. Rasi, jų nuomonė (turiu ome- 

nyje paprastus kareivius) jų min- 
tis karės varguose, šaltyje ir ba- 
de, pavojaus valandomis išvarg- 
tos, išnešiotos ką nors daugiau 
mums pasakys. Jų lafškų tu- 

rinys, mintys labai lakoniškos, 
štai jr>s.: 

"Męs esame ant pirmos su prie- 
šu linijos. Sveikiname Jus ir 
lauksime kada Jus pašauksite j 
lietuvių pulkus" "dagirdau, kad 
ruošiami lietuvių pulkai, .prašau 
'greitu laiku ir man pranešti kur 
važiuoti," "bukite malonus ir mus 

pakviesti į tuos pulkus" arba ''ir 
aš norėčiau prisivienyti prie lie- 

tuvių", ''turiu didelį norą tar- 

nauti tarp savųjų". Kiti nurodo 
ir prffcžastj, kuri verčia juos ste/ti 
savon kariumenėn. ''Gyvenu kaip 
koksai palikuonis girioje", "męs 
esame labai svetimi tarp rusų", 
"bc tautiškos draugijom žūstam, 
mūsų reikalais niekas nesirūpi- 
na", ''męs norime Susivienyti su 

savo Ivroliais lietuviais, taip nu- 

bodo tarnauti su rusais",. *"kit* 
jaučia laisvę, lietuviai... jokios 
jokios laisvės nežinome... mums 

nežinoma, kas ten dedasi Rusijo- 
je, negirdim kalbos, •prie kurios 
gimėm ir augom", ''męs esame 

ruskoje divizijoje labai suspausti 
... nėra bažnyčios, nėra kur iš- 
pažinties prieiti", "sunku įvarus 

tarp svetimtaučiu gyventi... per- 
sekioja mus rusai... nebūkime 
męs paskutiniais", "męs kaip tas 

aklasis praregėjęs, nori visą pa- 
saulį pamrtyti. tatp ir męs no- 

rėtume f. • li'UOdybę susivieny- 
ti", '"taip Aventi, kai>p dabar 
gyvename, buti išblaškytiems.... 
kada visi organizuojasi.t. nega- 
lima", 'gana širdis trokšta, gana 
gaila Lietuvos... gelbėkite mus 
iš Oriškos kuopos", '"aš norėčiau 
darbuotis tarp lietu v i uv nusibodo 
skursti svetimtaučių bangose", 
"jau treti metai, kaip aš mačiau- 
si su lietuviais... ar negalėtumė- 
te tnane, nelaimingą kareivį į tą 
lietuvių pulką... mieli 'lietuviai, 
kaip 'aš vargstu vienas lietuvis 
t;.rp rusų ir totorių," "as gyvenu 
su lenkais, o lietuviams su jais 
gyventi, kaip Tamista žinai,' la- 
bai sunku — jie išniekina uusų 
žingsnį". Vėliaus kiti sako, kac! 
jie "nori.... stoti už Lietuvos 
bemirę darbą;", arba nenorėtų 
buti "priešingi prieš Lietuvą Tė- 
vynę" ir .pagalios "... tiktai su- 

sirinku vienon vieton męs pa- 
sakysiitie, kas esame ir ko no- 

rime". Ką rašo aficiefai... Štai 
indam' ištrauka: "prie dabartinių 
aplinkybių tarnauti svetimtaučių 
dalyse .tikra pražūtis... sutinku 
tarnauti ir -prastu kareiviu, by 
tiktai savųjų tarpe". Būtinai no- 

riu paminėti labai indomią a. a. 

dr. J. Valiukonies (žiur. nekro- 
logą "L. Ž." No. 9) laiško ištnuu- 
ką, kurioje jisai mini dėl ko ka- 
reiviai eina į tautines dalis (tuo 
atsitikimu lietuviai ėjo j lenkus). 
Štai ji: "ju»k kareiviui apkasuose 
bfoisiai $unku ir daugelis musiš- 
cių eina j lenkų legijoną ne _dėl 
to, jog jis n:myli tėvynė?, nenori 
buti jos sunumi. bet dėlto, jog 
aikvna» jisai išvengia, išsilmo- 
;ncja apkasinto gyv< '"mow." 

J. Elisonai, 

APIE LIETUVIŲ PULKŲ 
TVĖRIMĄ. 

Talpinamieji nutarimai delega- 
tų suvažiavimu V ir XII armi- 
jų, fai<ppat žinios, gautos telegra- 
ma iš Centro komiteto atstovo, 
dalyvavusio 'lietuvių karininkų 
pietų fri»u'o suvažiavime, vėl iš- 
kėlė pulkų Mausimą. Iš rezo- 

liucijų matyti, kad tasai klau- 
simas buvęs suvažiavimuose vie- 
nas iš opiausių, bet kartu ir pil- 
nai pribrendusių. Nutarimai ne- 

jaučiomis stebina, ypač turint 
or enyj karininkus XII a mijos, 
kurie pirmiaus visuose suvažia- 
vimuose protestavo prieš pulkų 
steigimą, matydami jųjų steigi- 
me ir "saužudystės tautos" ir 
"šovinizmą", ir "militarizmą", 
dabar gi, 3—5 lapkjricio, padaro, 
griežtą nutarimą už pulkus, o 

neišgavus leidimo, nutaria tverti 
pulkus "revoliucijos keliu". Gau- 
tos žinios, kad su latvių pulkų 
revoliucinio komiteto pagelba 
pradedama tai vykinti gyveni- 
mam Y armijos lietuvių dele- 
gatų suvažiavimas, ''įprincipialiai 
pasmerkdamas militarizmą ir ei- 
damas pri^ pasaulio nusiginkla- 
vimo, dabartiniame momente pri- 
pažįsta reikalingumą organizuoti 
lietuvių Ikariumenę ir tą darbą 
•paveda atlikti Vykdomajam Ko- 
mitetui". 

Kodėl Lietuvių pulkai reikalingi. 
Nacionalizacija rusu armijos ir 

s^ryšyj su ja lietuviu žymaus 
skaitliaus papuoli m as j lenkų ir 
latviu dalis, kuriose net tautinė 
nuoskauda (kaip lenkui kenčia- 
ma spiria prie panašaus klau- 
simo rišimo. Suprato taip pat 
lietuviai karininkai, kad, kaip ir 
nesiorganizuok fronte, tečiaus, 
esarct pulkuose po 3—5, daug 
nuveiksi-, vi stiek jausies užguitu, 
iš savųjų išskirtu.,.. 

•lApšvietos i>r kulturos darbas 
stačiai negalimas. 

Galop, negali lietuviai iš ko- 
kios tai malonės liktis rusų pul- 
ke, kada jo draug'as jgaunis, lat- 
vis, galindas atsisveikindamas va- 

žiuoja j savąjį. Be to juk forma- 
vimo laikas turi suteikti ir poil- 
sio, lietuviai ypač. reikalingi, nes 

jdažnai -girdi ka;lbant: "tf efciaS ipe- 
tas apkasuose, j otpusJcą nėra kur 
važiuoti, ot taip ir ateina mintis 
užsirašyti į lenkų pulkus, kurie 
užpakalyj formuojasi". 

Gyvenimas parodė, kad iš tų 
draugu, kurie sėdi pačiuos ka- 
rės kasimuose (bent pėstinintkų) 
nebūta tokių, kurie priešintųsi j 
savo pulkus susiburimun. Aišku. 
Pavojus tas pats, o gal ir ne. 

Sąilygos gyvenimo savųjų tarpe, 
be abejo, geresnės, o juk lietu- 
vių tarpe galima bus šviestis — 

lavintis, ko beveik suvis negali- 
ma rusų pulke. Aficierui dar į šiaip-taip (bent seniau), o ka- 
reivis, nepermanęs 'kaip reikiant 
kalbos, neturėdamas ryšir su sa- 

viškiais, visados blogi aus jauties. 
Suprantama draugai kareiviai 
niekam pašaliniui nepadedant, 
neturėdami savo aficiertj vadu, 
susibivrė į atskirą batai i joną, tu- 

rinti teises 'pulko ir tai tuo laiku, 
kada karininkų suvažiavimas pul- 
kų tvėrimą "isperkunavo'*. 

Lietuvių pulkai gali užtikrinti 
Lietuvai laisvę. 

Jaučiamas galas karės. Dcnvc-. 

bilrzuojaht rusams ,armiją, čia' 
jau organizuotame būryje, ati- 
traukus draugus karininkus iš 
Kaukazo ir Rumunų fronto, gali- 
ma t)U9 grįžti Lietuvon, turint 
čadrą revoliucionierių, bet tokių, 
<urie atskiria baltį nuo jut lo. 

Lietuvos laisvės klausime taip 
|xit, be abejo, savi pulkai šį-tą 
sveria. Teisingai rezoliucijoje 
pasakyta, l&d turint fyzinę jiegą. 
sjii kuria tik šutomi laiku ir te- 

liesi-skatoma, bus lengviau Lie- 
tuvai savistovybę įgyti. 

Reikalingumas puJkų gyvenimo 
prispirtas ir pirmojo rusu armi- 

jos lietuvių karininkų suvažia- 
vimo nutarimai paseno. Pasku- 
tiniuose suvažiavimuose šauks- 
mai ''kraujas", "militarizmas", 
'šovinizmas" atpuolė. 

Dabar klausimas, kokią tvarką 
įvesti savo pulkuose, kokį skai- 
čių Įsteigti, jų aprūpinimas, iš- 
laikymas ikatros lieiatvių aficie- 
rų, lietuvių kalba komandos, sa- 

ya-forma ir t. t. visiems turi rū- 
pėti. 

Pagalio? niekuo nevertas įsfei- 
*ima.s vieao pulkelio: jį karės 

valdžia miėtys iš vienos divizi- 
jps j kitą. Visas jiegas reikia 
kre'ppti -prirc (4 pulkų) 
sutveripilnai savita 
dalis, kuriai saMĮtrtilerija užti- 
krinta, o gal ir%;įilk.is raitarijos. 
Tik tokia karuumcąe reikia tver- 
ti ir, vietoni yiuistĮ visuomenės 
žymiai daliai P&tuĮopozicijoje ir 
kenkti, reiktų pa^Si, kas yra da- 
roma latviuo^!; jĮkuniuose, ga- 
landuose. ^ 

I V" v 

Tikisi amerikiečiu pagelbos. 
-Atkreipus domą j pulkus, ati- 

traukus 'lietuviui kareivius žie- 
mai iš apkasų,j«ad juos neati- 
davus pavasario' cingos glėbin, 
keiktų juos aprūpinti dvasiniai 
ir medžeginiai :.(fcia padėtų ame- 

rikiečiai), atidengti kursus mo- 

kymo rašyti — įskaityti, liaudies* 
universitetą ir $.t. 

Rusų ąnaręljjJ& §itkuryj kuone' 
visi riipiiiasi. 'Jw' reikalais, arba 
vien vad«oja* \ egoizmu savo 

partijos, '.neat^Velgdami j realų 
gyvenimą, .tuO' Įtarpu jų brolis, 
j vilktas į karefvio ̂ rudinę, yra 
reikalingas iš jų šviesos, mokslo 
reikalingas parodyt' kelią i Lais- 
vą, j Lietuvos Demokratinę Rc- 
publika. Bl. Natkevičius. 

KIBIRKŠTIS. 
Hindenburgas žada Paryžiui 

pietus v'algyti pirmą dieną Ap- 
riliaus- Nėr abejonės, kad fran- 

' euzai ruošias^ ("mielam priete- 
liti" prirengti. Piįmą-Aprilį". 

♦ v 

Dešinės sriovės Informacijos 
biuras randasi Washingtone. Jų 
Tautos Taryba laikė savo posė- 
dį\Vashingtome ir nutarė Lietu- 
vių seimą -kviesti \Vashvngtone. 

Viskas 'gatava, bet pasirodė., 
kad valdžiau neleidžia seimo 

ifo'jį. 

__ 

onr t h i n k 

ifi'f^nacijos" (?) 
!ybą ? Ir kas 
tą dar nepa- 

įi tiems gal v h 

Washingtonę 
VV h a t 

a b o u t tą 
biurą ir apie S. 
dar aršiau, kaįefc i 

gautą xutk^jW>s 
neprarmtš&v ^ 

%#*• t Iki šiolei tiJc*ata$ii raudonavo 
Rusijoj (mio vėliavų). Dabar 
jau pradeda raudonuoti — ir 
gatvės... 

Argumentas prteš Lietuvos nc- 

prigulmybę: 
*'Po šimts ve'unių, kam tau 

reikia savu namų. Ar neužteks X tani pas Ivaną dvaiuovičių buti 
"ant burdo"? Žinai, pas jj p-a- 
r ėdiko gal ir neišmoksi, bet u/ 
tai f a i t u o t i s turėsi progos iki 
•kaklo. 

* : + 

Matai, kaip tik faderį Kemešį 
paleido aint vakeištno iš Rytij. 
tai vyrai ir seimį sufiksino. Da- 
bar tas nebagas tik dreba, kad 
kartais lietuviai seime ir visai 
•nesaisi taikintu. 

* * 

Vokiečiai žiūrėdami j rusišką 
revoliatciją, gali jos tiek prisival- 
gyti, kad ilgam ne mėginti jos 
nepanorės. 

* *. 

Žiūrėkit, vyrai, kad iš to šau- 
kiamo seime išeitų tikras s c i- 
m a s, o kad kartais nebūtu lie- 
tuviams tik — "S e i 111 a s". 

Clevelande dvi lietuvaitės už- 

dėjo barzdaskutyklą. Xa, pažiū- 
rėsit, jeigu neatsiras tokių lcos- 
tuniicriu, kurie įtikins iįias mer- 

ginai, kad jiems auga barzda — 

ant širdies... Jurgis Spurgis. 

Phone Cicero 262 

DR. A. P. GURSKIS 
... DENTI8T... 

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

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

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Geacrtlit 

,į Kontrtktorius ir 
P NtmiĮ Statijal 

2123 V. 23 rd SL 

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

veikslam 20 
3—Laisvos Valandos, Dr. Ku- 

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

mą kūdikių 5 
9—Sulaukė arba kaip Serbai nu- 

sikratė turki) jungą — 25 
10—9ergėkite akis nuo trachomos 5 
11—Visas Svietas — 20 
12—Dangaus Augštumas 20 

Viso 12.40 
Atsiųskite $1.25 per Money Order 

arba pačto markėmis, o gausite tą 1« knygų. Adresuokite: 
P. MIKOLAiNIS. R. F. D.—ROUTE 2, 

HUDSON, N. Y. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos xr lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
litės, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnoa istorijos, geografijos 
politlkinėa ekonomijos, pilietystės 
daili arašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki C po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:80 
5106 So. Kalsted St., Chicago», 111.; 

šeimyniški 
Preparatai 

/va buvę populiariškos šėimy noms gyduoles per praėjusius .risdešimts-septynis metus. Jos yra laiko išmėgintos ir vertos 
jųsų užsitikėjimo. 

Severas Balsam for Lungs (Severos Balsamas Plaučiam*) nuo i į kosulio, peršalimo, užkimimo, bron- chialinio kosulfo; mėšlungiškų krupy ir kosulio prie gripo. / 
Kaštuoja 25 ir 50 ct. : 

Severa's Reglilator (Severos Reguliatorius) yra abelnas stiprin- tojas ir gera gyduolė, kuri pergali ypatingai : moterių ligas." Kaštuoja $1.25. ; 
Severa's Kid»ey and Liver Remedy (Severos gyduolė nuo In- r 

kstų ir Kepenų) nurodo- į ma, jei randami uždegimias Inkstų arba pūslės, sulaikymas arba te- į kėjimas pertiršto šlapumo, skausmingas šlapinimasis, kojų tinimas ! ir strėnų skausmai, paeinanti nuo inkstų betvarkės, geltonligė ir i sfo.lvio rug^ttmlfts^-.. Kaštuoja 75c. Ir $1.25. 
Severa's Skln Oifitment (Severos Odinė Moatis) nuo niežų, ek- i 

žemos, dedervinių, užslnuodijimų parstu- pų, salt rlieum, sausų ir vasarinių išbėrimų. Kaštuoja 50c. 
Severa's Balsam of Life (Severos Gyvasties Balsamaa) yra abel- nas stiprintojas nuo kepenų neveiklumo, nevlrinimo, paprasto užkietėjimo ir dispepsijos. Kaštuoja ct* 
Severa's NeWot<*& tiievero's Nervotonas) suteikia atsakantį pa- lengvinimų nuo protiško slėgimo; insomni- jos arba nemlgio, faprvų silpnumo, liisterijos ir nerviškumo. 

Kaštuoja $1.25: 
Severa's Goihard Oil (Severos Gothardiškaa Aliejus) vartojamas tepimui nuo reumatizmo, neuralgijos. nHis- terėjimų, susimušimų, tinimų, ištinusių gylių, ištyvumo sųuarių ir raumenų, dieglių i| jvairių skaudėjimų. Gerais li,pimentas. l 

Kaštuoja 30 ir 60 ct. 
Severa's Medicated Skin Soap (Severos Gydantis. Odinis Mui- 

las) puikus., tyras ir antisep- tikas muilas' toilctui maudynėms, galvos plovimui ir skutimui. Rekalingas maudant, kudikius ir išlaikymui sveikatos ir tynuuo odos, skalpos ir plaukų. Kaštuoja i25 ct. 
•« Reikalaukite viso surašo Severos šeimyniškų gyduolių. Ni^- ko nekf-štuojo. Severos i?ydvoles galima gauti kiekvienoje aptiekoje bei tiesiai rašykite ųunis ir męs išsiųsime. Vienok apie t ai pirma aptiekoje pasiklauskite 

w F Savais f a 

PAIN-EXPELLER < 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokiu kentėiimu ir skausmu. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šia seną tikrą gyduolę gausite vjsuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS'^ ir iodis 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė.^" 
Tikrasis PAIN-EXPELL£RIS parduodamas visose 
apti«kose< Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirKt DiueuuKą uz 05 centus, nes <ame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.f 
F. AD. R1CHTER & CO. 

74-so Waahington Street, New York & 

Dabar Visi Bankai 
Išmoka procentus už pereita pusmetį 
Užtai dabar yra geriausias laikas perkelti savo ptmgus 
į kitą parankesnį Banką, kad nesugadinti procento už 

ateinantį pusmetį. 
PARANKIAUSIU IR SAUGIAUSIU YRA LIETUVIŲ 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
Jis yra Lietuvių apgyventoje kolionijoje, visiems 

arti. 
Jis yra atidarytas 3 vakarus savaitėje Iki 8:30 va- 

karo kas Utarninkas, Kętvergas ir Subata. 
Jame gali susikalbėti Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Angliukai. 
Jis moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Žmonių depozitus gvarantuoja 500 šėrinirakų su 

kapitalu $225.000.000 Depozitus saugiai daboja 15 at- 
sakančių Direktorių, ir pati valdžia valstijos Illinios 
kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus prižiūri. 

Banko depozitai šiandien jau siekia $418,661.62 
sumą, o visas jo Kapitalas yra $714.504.49. 
Todėl tuojaus perkelk savo pinigus iš svetimo Ban'ko 

į šita parankiausią ir saugiausią Lietuvių 

UNIVERSAL STATE BANKA 
3252 So. Halsted StM Chįcago, II!. 

O dabar perkeldamas nesugadinsi nė ma- 
žiausios dalies procento už ateinantį pusmeti. 

DAUG UŽDARBIO. 

Ant kiekvieno 1,000 rusiškų 
rublių. 

Gavimui platesnių informaci- 
jų, kreipkitės sekančiu antrašu, 
pridėdami sykiu šitą iškarpą: 

S. Shokalski, 
33 ,3 Lovve Ave., Chicago, 111. 

TeUfonaa ARMITAGE 934 

DR. A. J. KARALIUS 
G>'do Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenejusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTBRN AVa 

CI1ICAQ0, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankeriai, bet mę? gvarantuojame Tamstai suCft- dymg, 60% ant Tamstom pinigų, nusiperkant Bau drabužius pas mus. Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus Ir over- kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 lkl $60.00 ani orderio darytus siutus lr overkotus parduodiv- me po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brandaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50*. Skrynios Ir valyzai. ^ S. G O R D O N 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILU Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—iki 3 vai. vakar*. 

Iasigydyk 
REUMATIZMĄ, 

ir buk pilnai sveikas. 
^ Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimu nepaneiamu? Nekentėk tų baisiŲ skausmų kitos dienos — jgyk bonką OPA, visam pasauly] žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduole pagelbė- jo tūkstančiams ir atgavo sveikatą, gvarantuojama, kad panaikins skausmą.. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE Tai yra privatiška formula Dr. Akerboom, pagarsėju- sio Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo 't Europoje per metų metus; bet čionai tik pirmu kartu perstatoma lietuviams. 

v 

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti tų stebuklingų Europi^ ką gyduolę. Kam kentėt kitų dieną, jeigu jum užtikrinanti pagelba nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko nepagelbėjo — nenuliusk. Įdėk popierini dolerj ar Money Orderi sy- kiu su laišku šiandien reikalaudamas pilno aaizo bonkos OPA —. persitikrink apie joe p&sekmingumą ir beabejonės užmuš visų skaus- mų Reumatizmo ir priduos naują spėkų gyvenime. 

MAX DUVVE & CO., Inc. 
2524 Webster Avenue, Saite 107-L. New York Ci y v 

BRANCH OFFISES. 
M»x Duvvo 4 Co. Inc. Max Duwo * Co-, Inc. 12 Bartllett Street, 606 Postai Telegraph Bulding, Grand Rapids, Mich. Chicago, IU. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par- 
■ —; duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 

išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas vra laikraščiuose rublių kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukime 

" ^ c inforniac jų siuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Ch:cagos Lietuviu Taryba. 
Naitjai susitvėrusi ChicagOs I^ie- 
tuvių I aryba prade.la smarkiai 
darbuotis. Tarpj valdybos na-' 

rių jaučiasi nepaprastas pasi- 
šventimą*. l'enc todėl ir skait- 

lingame atstovų būryje matosi 
tiek daug gyvumo. 

Vakar vakere, Fellovvship sve- 

tainėje, įvyko Chicagos Lietuvių 
Tarybos atstovų pirmas susirin- 

kimas, kuriame, apart kitų svar- 

bių nutarimų, išdirbta pi fanas ei- 

lei prakalbų \Ya>hingtono dieno- 

je. PetnyčiojA vasario 22 d. Pra- 

kaulios atsibus veik visose lie-j 
tuvių apygardose, kaip tai: ant 

Bridg /-orto Mildos svet., To%vn 

o t Lake Elias sve1:., \\cst Side, 
Meldažio svėt., So. Engei wot>d, 
Bau'aus s. et., So. Chicago, ir 

kitur. Skaitlius pasižadėjusių 
kalbėti Washiugtono dienoje sie- 

Ma 25 ypatų, nepriskaitant ame- 

rikonu kalbėtojų, kurie bus Spe- 
cialiai pakviesti dalyvauti drauge 
su lietuviais. Plačiau apie tuos 

vakarus btn garsinama pliakatais. 
(Visi vakarai atsibus vasario 22 d. 

Tarybietis. 

Apsivedė. Jonas Sinkus, vic 

tias iš seniausiu Chicagos real- 

estate biznierių apsivedė su p-le 
Zuriute. 

P-as J. Sinkus yra ass't sec'y 
nesenai susitvėrusios Liberty 
Land Co. 

P-lė Zuriutė buvo stenogra- 
fatė ir dirbo keliose lietuviško- 
Icose bankose. 

Yelyfcina jaunavedžiams pasise- 
kimu ir ilgo sugyvenimo. 

"Birutės"' balius. Nedėlioj, va- 

larid 10 d. t'nily Club svetainėj, 
atsibuvo "Birutės" balius. Pub- 
likos; atsilankė gama skaitlingas 
būrelis Tai parodo, kad Chica- 

gos visuomenė remia birutiečius, 
ir lankosi \ jų parengiamus va- 

lkams. 

Vienok vieno dalyko negalima- 
praleisti nepažymėjus- Birutiečiai, 
rengdami viršminėtį balių, pa- 
žadėjo ir *'si» dainomis". Bet, 
nežinia is kokios priežasties, 
dainų nebuvo, nors dauguma ti- 

Itčjo-ii išgirsti. Nekurie klausia: 
"Ar dainų nebus*" Šiaip, kaipo 
•balius, nusisekė gerai. Manoma, 
lead liks gerokai pelno. 

V. K-as 

Mirė Juozas Trine.is. Vasario 
2 d. ii :25 valka re, St. Petersbury, 
Fla., po ilgam sirginmii, mirė 

nųo arterfosclerosis 59 m. am- 

žiaus Juozas Trineris. (iim^s 
Kacerov, Čechijoj, kovo 19 d. 
1861. Atvyko Amerikon 1879 irt. 
Už 10 metų jisai pradėjo išdir- 
ibšnėti Triperio Kartaus Vyno 
Elixirą. Po tam ir kitas gyduo- 
les pradėjo išdirbinėti. Pirmas 
fabrikas radosi prie May ir 18-tos 
gati^s. Už kiek m?tu jis pa- 
statė didelį fabriką prie dabarti- 
nio adreso 1333-1343 S. Ashland 
Ave. Fabrikas įtaisytas sulyg 
vėliausios mados. 

Gruodžio 7 d. T917 m. jo biz- 
nis tapo inkorporuotas vardu Jos- 
eph Triner Company. Kompa- 
nijos-reikalus prižiun sekantieji: 
Fr. Sedlack, kasierius, J. V. Ster- 
ba, generalis manadžierius, Dr. 

Vojan, agaisinimų rašėjas. Pre- 
zidentu bus vienatinis mirusio 
sunus, Juozas Trineris, Jikuris 
buvo kompanijos raštininku. 

Šeimynos liko P-ia Catherine 
Triner, jo moteris, ir keturios 
duV.terjs: P-ia Camilla Wenter, 
P-ia Ėlla Lagosio, P-ia f.ibbie 
KlatK ir p-lė Anna Triner. La- 

vona* tapo parvežtas iš Flor> 
dos r nanv.'S prie 2828 Sheridan 
Rd. Laidotuvės atsibuvo' ket- 
verge, 2:30 po piėt. Palaidotas 
Cechu Tautiškose Kapinose. 

Vili nis pri'klansė p.ie dauge- 
lio čech i~ ku ir amerikoniškų 
draugijų ir buvo nariu 'keletos 
pramonės kliubų. 

"Lietuvos" skaitytoju susirinki- 
mai. Pėtnyeioj, va Airio 15 d. 
a'sibūs "Lietuvos" skaitytoju su- 

sirinkimas Kučinskio ir L- Ru- 
serko svet., 8756 Houston Ave., 
So. Chicago. Subatoj, vasario 16 
1918 m- bus susirinkimas Jukniau.* 
svet.. Cicero, 111, Visi skaityto- 
ji/ kviečiami atsilankyti. 

Stanford Parko vakarėliai. Pa- 
nedėlyj, vasario 18 d., 8 vai. 
vak. bus jvairus programas vy- 
ru gimnastikos kliasoj. 

Utarmnke, vas. 19 d., 8 vai. 
vak. bus moterių gimnastikos 
kliasoj. 

Scredoj, vas. Ji d., 4 vai po 
piet ir 8 vai. vakare, vaikų opc^ 
ret.o "Trįs Meškos'. Taipgi 
''Ciuderclla". 

Potuyčioj, vas. 22 d., 8 vai. 
vak. Stanford Parko skyriai: 

Į Subatoj, vaa .23 d., 4 *ral. po 
Į piet ir 8 vai. vak., vaikų pantJ- 
myma 'Tierrot at the Fair". 

l'tarninke, vasario 26 d., 8 
vai. vak. Iliustruota lekcija 
Down the Danu'oe to Yiemma", 

A. \\\ Noll. 

Vaikai neleidžiami vekare be 
suaugusių. 

Kažn.-į utarntnKą, 4:30 vaK. po 
piet vaikams rodoma paveikslai. 

Kožną utarnrniką, 4:30 vak. >po 
šakiai suaugusiems. Įranga dy- 
kai. 

Didžiausia ir naudingiausia 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
Talpina daugr moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DTRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pati iros vienas No. Dykai. 
„DIRVA" 

JCG4 ST. CUlR m ClEVELAHO. 6HI0 

Linimentas 
yra tai paviršutinis tepalas, kurs, 
jei jisai yra geras ir reiklus, vi- 
suomet privalo rasties parankioje 
vietoje kiekvienoje šejmynoje, nes 
tol -• tepalas greitai palengvina 
visokius skausmus krutinėję, strė- 
nose, šonuose arba kur nebūk 
jiajic atsiras ir, neiiurint, ar jie 
paeina nvo reumatizmo ar perša- 
limo. 

S evera's 
Gothard Oil 

•Severos Gothardo Aliejus) yra 
plačiai iinomas, kaipo palenevin- 
tojas reumatizmo, syjatikos, 
strėndieglio ir šiaip dieglių. Tatai 
yra veiklus šeimyniškas linimen- 
tas. Pilni nurodymai randasi prie 
kiekvienos bonkutės. Kaštuoja 
50 ir 60 ct. visur aptiekose. 

W, F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS}, iąWĄ 

DR. O. C. H EI NE" 
DENT1STAS 

OFISAS: Kacip. 31 jr So. Halsted St. 
(Gyver. raas viri Aptiekoi). CHICAB0~ 

NĖRA IŠSITEISINIMO. 
Nėra jokio išsiteisinimo dėl 

kentėjimo nuw pilvo skausmų. 
Jijs galite gauti Triuierio Ameri- 
konišką Kartaus Vyno Elixirą 
visose aptiekosc, ir ši gyduolė, 
kuri užpuola tikrą priežasty ne- 

smagumų, pagelbės jnsų vidu- 
riams valytis. Jeigu jus naudo- 
jate Trinerio, Amerikonišką Kar- 
taus Vyno Elixirą, jus 'nesate 
varginami nerviškumo, užkietėji- 
mo, galvos skaudėjimo, kvaitimo, 
nevirškinimo ir 1.1. Gyduolė iš- 
valo Jusų pilvą, prigelbsti virški- 
i:mui ir sugrąžina sveiką ape- 

titą. Kaina Si.io- Turėjimas 
Trinerio Linimento ir Trinerio 
Kosulio -Ramintojo namie, reiš- 
kia geriar.isią prisiruošimą vi- 
soms galimoms nelaimėms da- 
bartimi laiku. Trinerio Lini- 
mentas yra geras sutinimams 
nuo šalčio, išsisukimams, ncural- 
giškiems skausmams. Trinerio 
Kosulio Ramintojas duodo tikrą 
palengvinimą šalčiams ir, kosė- 
jimui, bronchitis ir t- t. Kainos: 
Linimento 35 ir 65c. aptieikose, 
per krasą 45 ir 75c. Raminto- 
jas 25 ir 50c. aptiekose, per kra- 
są 35 ir 6°c' Joseph Trincr 

Compani/, Išdirbanti Chemikai, 
1333"1343 S- Ashland Aye., Clii- 

cago, 111. 

(Apgar.) 

j "Lietuvos" Kalendoriai 1918m. gatavi 

j Didžiausia Lietuviška Koncertinu Išdirbvste 

PEARL QUEEN CONCERTINOS 
Puikiausio ir geriausis muzikalljkas instrumentas, kokio dar 
nesiranda tarpe lietuviu. Šios koncertinos yra geriausias 
išdirbystės. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir viena. Beto mūsų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų instrumentu, 
laikrodžiu, žiedų, drukuojamų mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir maudai. 
Kataliogą siunčiame dyKai tiems, kurie prisius už 3c. krasos 
ženklelį. 

Į S. P. KAZ1X>WSKI, 
4632 So. Ashland A ve., Chicofo, H. 

Ant Pardavimo. 
PARSIDUODA aptieka, labai 

igiai. Savininkas iššauktas ka- 
imncnėn. Biznis išdirbtas. 

Gclppner, 3700 \Vallace St. 

MAINYMUI NAMAS. 
Iš priežasties ligos negaliu dirbti 

irbtuvėj, todėl noriu išmainyti sa- 
o murinj namą ant fanuos, arba 
.okio biznio Cbicagos mieste. 

Norintieji informacijų, kreipkitės 
"Lietuvos" Adra., 

814 VV. 33-rd St., Chicago, Iii. 

Psj Ieškojimas. 
Aš Povilas Smaliorius pranešu 

savo giminėms ir pažįstamiems, 
kad dabar es>tt kariumeiiėje. Tar- 
nauju po vardu Paul Smaler. 
Aš paeinu iš Kauno gub., Vilk- 
mergės pavieto, Subačių kaimo. 

Mano adresas sekantis: 
Paul Smaler, 

Co. M, i25th V. S. Itif.. 32nd 
Division, American Expeditiona- 
ry Forces. 

Pajieškau savo kainiinkos \ ik- 
toriios Nikštediutės, Ivauno g.ub, 
Šiaulių pav-, Šaulėnų vol., Ciel- 

Įdžių viensėdžio. Apie 4 metai 

Amerikoj. Turiu svarbu reikalą. 
Ji pati ar kas kitas, malonėkite 
duoti žinią adresu: 

Stanislovas Bakutis, 
8:7 Bank St, \Vaterbury, Coun- 

Paj ieškau savo pusbrolio Jono 
,cupelio, Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav., Šleinių kaimo, Liudvinavo 
parap. Turiu svarbų reikalą- 
Prašau pranešti man šiuo adresu: 
j ieva Tasinauckienė-Jurgiatienė, 

Box 56 Irons Lake Go. 
Mieli. 

EMOKYKLA 
Jei uorl ercftai !r pasckmitieai išmokti An-rli- 

SVai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklų. Apart An;lų kalios, čia mokiaeiaa;- 

Lietuviu kalbos S.V.Istorijos Laiškų Ri5> mo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybof Tessin 
Lotynų " S.V.Pilietybčs Gramatikos 
Aritmetikos Grofralijos Retorikos, ir tt. 
Ir GRAMMAR ir KIGH SCHOOL Kursų. Gyve-I 
naneius toliau mokiname rer laiškus. Viskas 
aiSkinamr. lietuviškai. 

American Coliege Preparatory Schcoi ! 
$3103 S. Ha^sted St. Chicago luL.j 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTF.D GATVIŲ j 

1 HCHE YA3CU 27*1 

D r. J. J0N1KAITI3 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

£315 S. Kalstei St., Cliioafo 

BUK ŠOFERIU. 
tg. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Lalkas yra {jauti sau liukamą vie- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimo 
kiek vienam pabaigusiam kursu.- 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste.- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokiŲ rusių. Prityrę mašinistai 
par is tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 

' kariniai kursai. Visas kursas 

1 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Englneers, 121416 Jacksou Bld. 'į 
(Ine.) 

Phone Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

oigu nori sau turėti gerą. 
artistišką paveikslą, tai gali 
?auti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3150 S. Hslated 61, Chicago 

ws.s. 
WAR SAVINGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERKMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytą Valstiją Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen- 
tūrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Pricdirmė! Tuomi Suečdysite 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Marę! 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbeg 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-linki laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs j šią šalį, jaučia tą didžiausi tro 

kurną, kurį suteikia anglų kalbos nežinojimas: Kiekvenas trokš* 
tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiaginį stovį geresnės vietos arba brangiau apmokamo darbo ga- 
vimu, kiekvienas einantis į biznį, — žodžiu tariant, kiekvienas į 
šią šalį atvykęs žmogus, manantis Čia apsibūti, susitverti gyveni- 
mą, skaistcn] rytojų, norintis pasiekti augštesnio stovio visuome- 

nėje, yra priverstas mokėti anglu kalbą arba jąją bent suprasti. 
Be tos kalbos negalima šioje šalyje savistovai žingsnio žengti. 

Kaip iš pridėtojo piešinėlio Tamista matote, žodynas sudaro 

didelę, beveik 1,300 puslapių, gražia tikra skūra apdaryta knygą, 
kuri tokioje išvaizdoje, kaip Tamista jąją čia matote, kainuo- 

ja $7.00. Tai, sulyginant su žodyno didumu, yra negirdėtai pigu. 
Galima žodyną [gyti ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 

nuos $6.00: v 

Norėdami gauti žodyną, kreipkitės šiuora antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAOO LL. 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraitį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet."'privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
„Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius st-aipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. $2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje.' 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų kat-lcgą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 

"VIc.NYBE LIETUVNINKŲ" 
120-124 GrlAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

MTP'lTIO 8av0 'k^y*0)3"18 ^u°da labai daug naudingų raštų 
U I rl I I A. a^'e imon'V sveikatą ir liga?, taipgi apysaky. jaokv, f\ I Lil I 1^# e''*V> paveikslu.'; Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 
cijoj,"Anglijoj ir kt. ^"Ateities''kain* metams J2.00. pusei mėty $1.00. Už- sieniuose metams $2.50. Pasii|ureti_Tien* numeri »iun£iame dovanai. 

"Ateitis", 366 Broadway,*So. Boston. Mass. 
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