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Vokietijos Kancleris sako Sutinka su 

Wilsonn. 

Vokiečiai Užeme Reveli, Dorpatą, 
Pskovą.—Bolševikai BSga iš Petro- 
grado.—Vokiečiai Gelbsti Ukrajinai. 

Bolševikai Pilnai Pasiduoda Vokie- 
tijai, bet Negali Taikos Gauti. 

True transi.it'on (ileil with the putroaster 
•t Chicago, !II., oii 2/th day of Pebruary, 
IV18, a. requeste<l hy thc act of Octobcr 6, 1917. I 

KANCLERIS APIE LIETUVĄ.! 
Amsterdamas, vasario 26 d.— 

Vokietijos kancleris, vori Hert- 
ling, laikydamas prakalbą reich- 
stage, apie Lietuvą išsitarė se- 

kančiais žodžiais: 
"Męs nemanome pasilikti Es- 

tonijoj ir Livonijoj. Kurse ir 
Lietuvoj musų svarbiausis tik< 
slas yra sutverti savi-aosispren- 
dimo ir savivaldos organus. 
Musų militariska akcija (veiki- 
mas) vienok išdavė pasisekimą, 
toli pereinantį originališkus sie- 
kinius." 

[Sulyginus kanclerio žodžiu? 
apie Lietuvą su jo žodžiais apie 
Estoniją ir Livoniją ir su jo 
žodžiais aoie Lenkiją, kuriai 
jis žada "neprigulmybę," aišku, 
kad jis Lietuvai siūlo nedau- 
giau*, kaip tik tūlos rūšies savi- 

valdą po Vokietija. Jis net ne- 

vartoja žodžio autonomija, 'bet 
žodį "savi-administracija." Jo 
užsiminimas apie "militarišiką 
akciją" yra visai neaiškus, 'bet 
iš visa ko ^alim? suprasti, kad 
Vokietys taiko pasilikti Lietuvą 
savo naguose. Ne reik nei kal- 
bėti, kad Lietuviai priešinsis to- 

•kiam kaizerio "įkyrimi" iš visų 
savo jiegų. Lietuviai reikalauja 
pilno3 neprigulmybės ir neužsi- 
ganėdins niel<ft*o mažesniu]. 

Trne transmtion fil"f with tl*«* j/oitmaster 
•t Chicago, III., on 27th day of Fehruary, 
19)8, at re(]uested l«y the act of October 6, 
1917. 

VOKIETIJA PRIIMS AMERI- 
KOS IŠLYGAS? 

Amsterdamas, vasario 25 d.— 
Grafas vorf Hertling, Vokietijos 
kancleris, kalbėdamas reichstage 

|juądien, padafrė sekantį praneši- 
mą : 

"Aš galiu pamatiniai sutikti su 

keturiais principais, kurie sulyg 
Prezidento \\ylsono nuomonės, 
privalo buti pavartoti prie ben- 
dro a| ;imainyrfio nuomonėmis 
ir toJ iu 'budu galiu pranešti, kad 

apie abelną taiką galima svarstyti 
ant tokių pamatų. 

"Ti'k viena pasarga privalo bu- 
ti padanyta sąryšyje su tuo—šitie 

principai privalo buti pasiūlyti ne 

t'k Suvienytų Valstijų Preziden- 
to, bet taipgi turi buti tikrai pri- 
pažinti visų valstybių ir tautų." 

Sulyg kanclerio miomoąės, An- 

glijos kariški tikslai da(r v*s» esą 

kiaitriai im«perialistiski. 
"Kuomet Anglija kalba apie 

tautų teisę apsispręsti, ji nema- 

no apie pritaikinimą šito princi- 
po prie Airijos, Egipto ir Indi- 

jos"—sakė kancleris. 
'Aš su noru pripažįstu—sakė 

toliair-^ancleris,—kad Prezidento 

Wilsono kalba, pasakyta vasario 
11 <1., gal būt padaro mažą žing- 
snį linkui bendro susiartinimo." 

Kal'bėdamas apie dalykų stovį 
su -Rusija, kancleris pranešė; 

"Gauta žinios vaka., kad Pet- 

rogradas priėmė nuisų išlygas ir 
išs'untė savo atstovus j Lietuvių 
Brastą tolimesnėms deryboms. 
Sulyg to ir mūsų delegatai iš- 
keliavo ten vakar vakaire. Gali- 
mas daiktas, kad dar gali buti 
ginčų dėlei detaliu, bet svarbiau- 
sis dalykas tapo atsiektas. No- 
ras padaryti taiką tapo aiškiai 
apskelbtas iš iRusų pusės; musų 
išlygos tapo priimtos ir pacTary- 
mas taikos turi įvykti labai grei- 
tu laifu." 

True translaiion fil<d with tHe pnstmastcr it Chicago, Iii., on 27th day of Fehruarv, 
1018, as re(]uired b' he act of October 6, 1917. 

REVELLS, "*OVAS IR 
DORPATAS PAIMTI. 

Berlinas, vasurio 25 d. — Vo- 
kiečių oficialis pranešimas skel- 
bia, kad vokiečių kariumenė už- 
5mė Revelj, uostą ir tvortovę 
Estonijoj, j>o susirėmimo su 
rusais. 

Vokiečių kariumenė įėjo j šitą 
tvirtovę pusiau vienuoliktą šią- 
dien iš ryto. 

Vokiečiai taipgi užėmė svarbų 
geležinkelių centrą, miestą Psko- 
vą, kuris yra tik apie 160 angl. 
mylių nuo Petrogrado. 

(ien. von Eichhorno kariume- 
nė užėmė miestą Pernau, kai,r 

•s b 

estų 'batalijonas perėjo vokiečių 
pusėn. Dorpatas, kur yra seno- 

viškas universitetas, taipgi paim- 
tas. 

Ukrajinoj vokiečiai įėjo į mies- 
tą Žytomirą, kur jie susitiko su 

ukrajiniečių kariumenė. 

Tnie Iranslatln filc-l u-it'i ihr p«s»ma»icr 
at (,'hicago, II! on 27th <lay of I'cbruary, '.918, as rtquired by the act of October 6, 1917. 

BOLŠEVIKAI IŠBĖGO. 
Petrogradas, vasario 26 d.— 

Bolševikų štabas apleido Petro- 
gradą ir persikėlė j "ikarišką la- 

gerį"— vieta nepažymėta. Iš 
Petrogrado visi galvatrūkčiais 
bėga; panika didžiausia. Talki- 
ninkų amabsadoriai nutarė ap- 
leisti miestą. 

Pskovo miestas, sakoma, kele- 
tą sykių pereidimėjo iš rankų j 
rankas. Mūšiai eina Pskovo 
apielinkese. 

True trarulation filed wil!t the postmaste 
at Chicago, III., 011 27tli day of rebruary, 
1918, as requested by the act of C 'aber 6, 
1917. 

TEUTONAI ARTINASI PPJE 
KIEV'O. 

Londonas. V'asar. 24 d. — Au- 

strų ir l'krajinos kariumenė ar- 

tinasi prte Kievo, L'krajinos sos- 

tinės, kuri dabar yra patekusi j 
bolševikų rankas, kaip apie tai 

praneša telegramai iš Petrogra- 
do. 

Pranešama taipgi, kad lenkiški 
legijonai ipagelbėjo vokiečiams 
užimti Minsko miestą. 

Petrogrado laikraščiai rašo, kad 
rusiški kareiviai ant šiaurinio 
fronto (Latvijoj) užgriebė 27 

Į traukinius, kuriuos vartota per- 
vedimui 40,000 kareivių į Mask- 

I 

vą. Vokiečiai neima belaisviu: 
vien tik nuginkluoja rusus 
> .paleidžia juos. 

Vokiški orlaiviai barsto pro- 
kliamacijas, kuriose šaukiama 
rusus buti ramiais ir laikytis 
tvarkos, nes vokiečiai, esą, ateina 
suvaldyti anarchiją ir atgabenti 
žmonėms maistą kuogreičiausiai. 

Laikraščio Daily M a i 1 ko- 

I respondentas iš Petrogrado tpra- 
rešė pereitą Icetvergą, kad didesnė 
dalis Petrogrado gyventojų lin- 
ksmai pasitiktu vokiečius Petro- 
grade, nes jie bijosi, kad 'kils ne- 

sukontroliuojama bolševikiška 
anarchija su riaušėmis ir žmog- 
žudystėmis. 

Didesnė dalis gyventojų, sako 
korespondentas, yra pailsusi nuo 

revoliucijos, bado >ir (betvarkių 
ir dar labjaais todėl, kad jie ne- 

žino, kas 'rytoj gali buti, Jie 
sa'ko, kad žmonės dabar turi kyš- 
ti visas blogas carizmo pusės, o 

neturi nei vienos geros pusės 
(tvarkos). 

Tnie trai.-'rllon filcd willi tlie postmaitet 
at Chicapo, 111., on 27th f'iy of Fchruary. 1918, ua ic(|uircd by thc act of October 6, 1917. 
BOLŠEVIKIŠKAS PLEPĖJI- 

MAS 

Petrogradas, vasario 22 d. — 

Kuomet vokiečiai vėl pradėjo 
veržtis Rusijon, jie nesutiko nei 
mažiausio pasipriešinimo. Dvin- 
sko tvirtovę, pavyzdžiui, aižėme, 
100 vokiškų kareivių ir tai nere- 

guliariškų. 
Iš Rusvi armijos nieko -neli- 

ko : Po įtekme bolševikiškos pro- 
pagandos ir ji pavirto j burius 
palaidžios minios, l'arp kuries 
yra daugybė plėšikų ir marude- 
rii, Bolševikų agitacija taip la- 
bai sudemoralizavo kareivius, 
kad jie -dabar ir pačių bolševikų 
vadų neklauso: viską, pametę vo- 

kiečiams, bėga didžiausioj be- 
tvarkėj, pakeliais plėsdami ir de- 
gindami. 

Tuom tarpu bolševikiškas vy- 
riausi* armijų vadas, praporšči- 
kas Krylenko, tokią mali-malie- 
r.ę išleidinėja su grąsinimais ir 
"aštriais prisakymais": 

"Jeigu vokiečiai atmes taiką 
su Rusija, tai ko»va ant žut-ar 
but yra mums neišvengtina — 

sako jisai savo oficiališkuose 
"prisakymuose" j rusų armiją. 
"Žmonių didvyriškumas turi buti 
pastatytas priešais pirmyn einan- 
tį priešą". 

Toliaus šisai prisakymas pa- 
sakoja, kad pulkai iš 1000 arba 
1500 vyrų, lengvai apginkluotų 
ir galinčių greitai psikasti, galės' 
e?ą siulaikyti vokiečių pirmynei- 
gą. Todėl jis prisako pradėti, 'ką 
jis vadina "tikrai revoliucijinę 
mobilizaciją." 

Toliaus jis, tarsi vaikas, tokius 

išvadžiojimus daro: Jeigu esą 
žmonėms pasiseks pastatyti prie- 
šais įpriešą sukoncentruotas mi- 
nias "revoliucijinių piliečių", ku- 
rie ne tik sulyg "revoliucijinės 
strategijos", bet ir paslaptai, iš 
kiekvieno užkampio, iš visur ma- 

žais 'būriais ir dideliais ibatalijo-, 
nais ves 'kovą už kiekvieną mie- 
stelj, kaimą, gatvę ir už kiekvieną 
namą, tai esą nėra tokios jiegos, į 
kurią vokiečiai galėtų pasekmin- 
gai prieš juos pastatyti. 

[Bėda tik tame, kad tie su- 

bolševikėję kareiviai ir bolševiki- 
ška raudona gvardija moka skers- 
ti nekaltus gyventojus, 'bet rodo 
uodegą įpirma-m pasirodžiusiam 
vokiečiui. Nelaimė turi buti te- 

nai. kur "šiaučiius pradeda py- 
ragus kepti, o duonkepis batus 
siūti" a.ba kur kvailiui pavedama 
vadovavimas milijonais karei- 
vių]. 

Toliau sako Krylenko "pri- 
'kazas", kad visi vyrai ^buržu- 
jai" ir jų įr.oterįs turi buti pa- 
siųstos tranšėjas kasti po raudonos 
gvardijos prfežiura. U i mažiausj 
pasipriešinimą — sušaudymas. 

j"Prikazas'' daro tokį įspūdį, kad 
jis daugiaus atkreiptas prieš tuos 
"buržuazhs" negu prieš vokie- 
čius. 

"Visi prie ginklų! Visi prie 
gynimo socialistiškos tėvynės!" 
taip baigiasi tasai bolševikiškas 
dokumentas. 

Iruc trauslatiun filfd with thc pnstmaster at Oliicago, UI., on 27th day of February, 191 B, as required by thc act of Octobcr 6, 

BOLŠEVIKIŠKA GASPADO- 
1 RYSTĖ. 

Amstcrdam, va«sario 24 <1. — 

Liudininkas," mačiusis savo loc- 
notnis akimis, kas darosi Rair 

'sijoj, aprašinėja laikraštyj Ta- 
|g e s-Z e i 111 n g sekančiai apie 
idiotišką bolševikų gaspadoria\*i- 
rną Rusijoj: 

Į "Pasažieriai traukiniuose — 

sako jis — sušaldavo iki mirties, 
nes langai vagonuose išmušti. 

Kuomet vokiečių ir austrą de- 
legacijos apleido Petrogradą, jie 
nebuvo ragavę duonos jau per 
keletą -dienų. 

Visam Petrograde yra tik du 
garvežiai (lokomotyvai) vienas 
iš jų gali padaryti vos 15 verstų 
j valandą. 

uarvcžių pataisymas, kuris įpir- 
niiaus atsieidavo apie 30,000 rub. 
tfabar atsieina 500,000 rub. Suka- 
simas boilerių kaštuoja 70,000 rub., 
kam, sako korespondentas, visai 
nereik stebėtis, nes darbininkas, 
kuris sukala boilerį, įgauna 40 
rubliu j dieną u2 3 ar 4 valan- 
das darbo. 

Petrograde šiunm laiku yra 
aipie pusė milijono darbininku 
be darbo, o išdirbystė Rusijoj 
nupuolė iki 5% paprastos pir-1 
miaus Cuvusios išdirby st ės. Ne- 
kuriuose distriktuose geležies! 
tarpinimo pečiai visai tapo sumai- 
kinti. 
Cukraus išdirbystė nupuolė nuo 

100,000 pudų iki 40,000 pudų, o 

sekančiais metais vargiai -pasieks, 
10.000 pudų. 

Finansų ministerijos perdėtiniu 
(ministeriu) yra kolegijos. stu-| 
deintas. Penktos armijos vadu. 
yra buvusis aktorius, telegrafu 
perdėtiniu yra klerkas. Sekreto-' 
rius Rusiškos finansiškos komisi- 
jos Lietuvių Rrastoj buvo .klerkas, į 
kuris, anot korespondento, "ne- 

turėjo nei mažiausio suprrtimoj 
apie uždavinius". Komandierium 
žinomo Pavlovo gvardijos pulko 
yra moteris. 

Holandietis, gyvenantis Petro- 
grade, ilgam laiške, kuris tilpo 
I lague laikraštyje N i e u w c j 
Co'urant, pasakoja, kad lvn- 
čavimas Petrograde yra papustas 
dieninis atsiti'kimas. Korespon- 
dento nuomone, "Rusija yra taip 
baisiai suirusi, kad ims ilgus me- 

tus, kol ji galės atsitaisyti." 

Trur translstion filccl wit*i tlir f>«cttn«*ter 
at Chicago, 111., on 27th day of February, 
191 P. as requested by the ?ct of October 6, 
1917. 

NAUJOS IŠLYGOS, KURIŲ 
VOKIETIJA REIKALAUJA 

NUO RUSIJOS. 
Londonas, vasario 23 d..— Ap- 

skelbus Trockiui, kad "karė jau 
užbaigta," ir kad Rusija neka- 
riaus dauginas su" vokiečiais, "to- 
kiais pat darbininkais, kaiip ir 
męs", Vokiška armija iš tų vo- 

kišku darbininkų visu frontu pa- 
sileido Rusijos gilyn". Tuomet 
bolševikai nusprendė, kad jau bus 
geriaus pasirašyti ant taikos- iš- 

lygų, kurių vokiečiai reikalavo 
Lietuvių Brastoj. Trockis su Le- 
ninu nusiuntė bevieliu telegramų 
pranešima i Berliną, kad Rusija 
sutinka priimti Vokietijos išly- 
gas. Bet vokiečiai šinom sykiu 
neužsigainėdino senomis savo iš- 

lygomis ir ipastatė naujus reika- 

lavimus, kurie faktiškai atiduoda 
j Vokietijos rankas ne tik visas 
žemes iki šiolei vokiečių užimtas 

(jų tarpe ir Lietuvą); bet ir iš 
pačios Rusijos padaro vokišką 
tergą^ramonės ir išdirbystės sry- 

tyjc. 
Londone 23 d. vasairio gauta 

sekantis oficialis bolševikų val- 
džios pranešimas, išsiųstas be- 
vieliniu telegrafu: 

"Vokietija atinaujins taikos de- 
rybas ir padarys taiką Įsu Rusi- 
ja] sekančiomis išlygomis: 

"Abidvi pusės apskelbsią ka- 
rės galą. 

"Visi žemių plotai j vakarus 
nuo linija-., ipažymėtos Lietuvių 
Brastoj, kurie pirtuiaus priklausė 
Rusijai, nebus toliaus po Rusi- 
jos globa. Dvinsko apskrityj ši- 
ta linija turi buti pastumta pir- 
myn iki rytinio rubežia'us Kuir- 
šo gubernijos. 

ĮRubežius vokiečių /pažymėtas 
laike buvusių taikos derybų Lie- 
tuvių Brastoj ėjo nuo apieltn- 
kių Ifevelio per Valką. Liflian- 
dijoj, iki Dvinsko; čia perkirs- 
damas dalį Vilniaus gub., iki 
apielin'kių Pinsko, kur jis susi- 
sieki su rubežium 11 an josi Ukra- 
jinos respublikos]. 

"Pirmesnis prigulėjimas šitų 
di"friktų prie Rusijos, dabair jo- 
kiu "butlu negali palikti jiems jo- 
kių priderysčių linkui Rusijos. 

"Rusija atsisako nuo bile kokios 
teisės maišytis j vidurinius ši- 
tų distriktų reikalus [kitais žo- 
džiais tariant, >dali.< Latvijos ir 
Estonijos ir visa Lietuva ir Len- 
kija pilniausiai turi buti atskirta 
nuo Rusijos]. 

"Vokietija ir Austro-Vengrija 
tuiri intenciją inustatvti tolimesnį 
šių distriktų likimą santaikoje 
su jų gyventojais. 

"Vokietija yra prisiruošusi, po 
įpilno demobilizavimo Rusiškos 
armijos, evakuoti Į apleisti] dis- 
triktus, kurie yra i rytus nuo 

viršminėtos linijos Į tas reiškia, 
kad ji neapleis Lietuvos ir Len- 
kijos.]. Kiek tas nėra >pažy- 
ta kitaip, Latvija iir Estonija 
privalo buti tuojaus išvalyta nuo 

Rusiškos kariumenės ir Raudo- 
nos Gvardijos. 

"Latvija Į Livonija Į ir Esto- 
nija bus užimtos per vokišką po- 
liciją iki tai dienai, kol minėtų 
šalių konstitucija užtikrins, drau- 
gijinę ramybę ir -politišką tvarką. 
Visi gyventojai, kurie yra areš- 
tuoti dėlei politiškų priežasčių, 
'privalo buti tuojaus paliuosuoti. 

"Rusija ipadarvs taiką su Uk- 
rajinos Žmonių Respublika. U'k- 
rajina ir Finliandija turi buti 
tuojaus apvalyta nuo Rusiškos 
kariumenės ir Raudonos Gvardi- 
jos. 

"Rusija padarys viską, kas yra 
jos galėję, idant užtikrinti Tur- 
kijai tvarkų sugrąžinimą jos An- 
atoliškų rubežių (Užkaukazyj). 
Rusija pripažįsta panaikinimą 
Turkiškos kapituliacijas (pasida- 
vimo). 

"Pilna demobilizacija Rusiškos 
aJrmijos, priskaitant ir naujai sai- 

to ertus dabartinės valdžios pul- 
kus, įprivalo buti padaryta tuo- 

jaus. 
Kusiski kariški laivai juodose 

jūrėse, Baltiko jūrėse ir Siauri- 
niam vandenyne turi Imti tuojaus 
arba pasiųsti Į rusiškus uostus 
ir laikomi tenai net iki karės 
pabaigos, arba tuiri Imti nugin- 
kluoti. Talkininku kariškį laivai, 
kurie randasi rusų valdžios sfero- 

je, privalo buti skaitomi kaipo 
rusiški laivai. 

"Pirklybimių laivų judėjimas 
Juodose ir Baltiko jūrėse privalo 
•buti atnaujintas, taip kaip tas 

buvo pažymėta musių pertraukos 
sutartyj. Išgaudymas mTnų iš 

jūrių turi prasidėti tuojaus. Šiau- 
rinio vandenyno blokada fper 
submarinus] turi pasilikti net iki 

padarymui abelnos taiko*. 
"Rusi škai-Vok i ška kom erei j in<? 

sutartis iš 1914 metų privalo Im- 

ti vėl [vesta gyvenimam Apart 
to, įprivalo 'buti duota garantija 
[užtikrinimas] liuosam exportui 

f be tarifo [muito mokesčiu] viso- 
Jkių rusių rudos ir turi tuojaus 
:prasidėti tarybos padarymaii nau- 

jos komercijinės sutarties su už- 
! tikrinimu, kad Vokietija bus la- 

bjausiai favorizuojama tauta [.pra- 
monės atžvilgiu] mažiausiai iki 
1925 metų***. 

"Rusija duos leidimą iF gelbės 
vokiškas komisijas, įsteigtas ka- 
rės belaisviams ir karės .pabėgė- 
liams. 

"Rusija prižada užbaigti bile 
kokią propagandą ir agitaciją, 
vairo m ą ar per valdžią, ar <per 
bile kokias ypatas, kurias val- 
džia remia, — agituoti prieš na- 

rius keturialyipio susivienijimo 
(t. y. (prieš Centralines Viešpa- 
tijas) ir prieš jų politiškas ir 
kariškas įstaigas net ir tose vie- 

tose, kurios yra tik užimtos Cen- 
tralių Viešpatijų. 

"Viršminėtos išlygos turi buti 
priimtos 'bėgyje 48 valandų. Ru- 
~ij įgaliotiniai privalo tuojaus 
pradėti keiionę į Lietuvių Bras- 
tą ir pasirašyti po taikos sutar- 
tim bėgyje trijų dienų, o patvir- 
tinimas minėtos sutarties turi 
buti padarytas bėgyje dviejų sa- 
vaičių". 

Viršminėtos vokiečių išlygos, 
kaip paaiškina rusų oficialis pra- 
nešimas, yra išsiųstas iš Berlino 
\asario 21 d. ir ipo jomis pasi- 
rašo Von Kuehlman (Vokietijos 
užrubežio reikalų ministeris) ir 
C.en.-Leitenantas (pravardė pra- 
leista), vyriausis armijos vadas. 

True tra įslatiott filed with the postmaiter 
at Chicago, 111., on 27th day of Februarv. 
1918, as reauested by the act of October 6, 
1917. 

JIE NORI TVARKOS. 
Petrogradas, vasario 20 d. — 

Rusų bevielinis telegrafas Cars- 
kaaiie Selo perėmė sekančią iš- 

trauką iš kunigaikščio Leopoldo 
prakalbos, kuomet jisai išleido 
vokiškoms armijoms paliepimą 
išnaujo žengti į Rusiją: 

"Męs nenorime užgriebimų ar- 

ba kariškų atlyginimų, bet sugrą- 
žinimo tvarkos. Rusija yra anar- 

chijos centras. Užsikrėtimas 
platinasi j Europą. Civilizuota 
Europa supranta, kad vokiečiai 
girną Europos tvarką" 

True transtation filed with thr postmajtct 
at Cliicago, III., on 27»h day of ['cbruary, 
1918, as required by the act of October 6, 
1917. 

DR. SEYDLER AIŠKINA APIE 

TAIKĄ. 
Berlinas. — Savo prakalboje 

Austrijos reichsrath'e (parlamen- 
te) Dr.\ įSaycfler, Austrijos HŽru- 
'bežio ministeris /pirmu sykiu pa- 
pasakojo apie taikos derybas ir 
Austrijos nusprendimą paremti 
Vokietiją jos įsiveržime Rusijon, 
nesa to reikalauja "civilizacijos 
išgelbėjimas". 

Dr. von Sayd'ler pranešė, kad 
20,000 belaisvių jau sugrįžo iš 
Rusijos ir kad derybos su Ru- 
sijos valdžia bus atnaujintos 
Petrograde dėlei paliuosavimo 
didesnio belaisvių skaitliaus. 

Kalbėdamas apie padarymą tai- 
kos su U'krajina, jis pasa'kė, kad 
Rusija reikalavo suteikimo jos 
teritorijų žmonėms teisės save- 

aip s i spręsti, einant net taip toli, 
ka<l jos turi teisę ir pilnai at- 
simesti. 

"Męs sutikome su tokia pa- 
žvalga kaslink užimtų teritorijų 
— tęsė jis toliaus, — ir visos de- 
rybos Lietuvių Birastoj buvo ve- 

damos ant tokio pamata. Męs 
pripažinome "sITą teisę Lietuvos, 
Kuršo ir Lenkijos' žmonėms Tr 
negalima butų rasti liogisko ar 

doriško pamato, kad to'kia teisė 
nebūtų suteikta ir Ukrajiniečiams. 

"Lenkų kliubo >nariai negali 
•užginčyti, kad didelis skaitlius 
ukrajiniečių gyvena Cholmo ap- 
skritvj ir kad tie žmonės turi 

.teisę buti išgirsti". 

j Triie translaiion filcd with he postinaster at Chicago, 111., om _'7th day of Fcbruary, 1918, as reąuested by the act of Octobcr 6, 1917 

GALI SUGRĄŽINTI CARĄ. 
Londonas, vasario 26 d.—Vo- 

kietija plianuoja sugrąžinti Ru- 
sijoj monarchiją, kaip apie tai' 
praneša telegramas, išsiųstas iš 
Petrogrado laikračiui M o r n i n g 
Post. Jame sakoma, kad didis 
kunigaiktis FTesso, brolis ex-ca- 

ricnės, tapo -paskirtas vadu Ry- 
'gos sektore ant vokiečių fronto. 
Toliaus telegramas taip praneša: 

"Jo sesuo, buvusi earienė Ale- 
xandra, kaipo regentė ir globėja 
jauno ex-caruko, yra vokiečių 
kandidatė ant .rusiško sosto. Bu- 
vusis caras nepriims sosto iš vo- 

kiečių rankų. 
"Holšcvfkai priruošė tokią val- 

džios formą, kurią tik rusai sur 

ranta—būtent gryną despotizmą. 
Jie ištaisė Kelią sugrąžinimui mo- 

narchijos." 
Į Laikraštis 15 re sl a u T a g e- 

1) 1 a t praneša, buk didis kuni- 
gaikštis Nikalojus, buvusis vy- 
riausis vadas rusų armijų, busiąs 
pastatytas prieš revoliucijinj teis- 
mą ui šalies išdavystę. Jis. sa- 

koma, tapo bolševikų suareštuo- 
tas Tiflise dar birželio 2 d. 

Paryžius. — Francuzų- garlai- 
vis La Dives tapo torpėduotas 
Viduržemio jūrėse i d. vasario, 
kaip apie tai dabar praneša ofi- 
cialia pranešimas. Žuvo ioo ypa- 
tų. Laivas buvo i ,777 tonų di-. 
durno. 'Pirmiaus jis priklausė' 
vokiečiams ir vadinosi Wilhelm 
V. Submarino, kuris torpedavo 
laivą, nematyt?.. 

Paryžius. — Francuzai smr 

kiai užatakavo vokiečius T 
ringiioj vasario 20 d.. j«ivp--r 
j u tranšėjas 'v užgriebė 
i<v> helni«viv ka'n p r a n 

,«a ofirinli- •: ..m u 

Londonas, vasai ;o 

glijos valdžia paliepe savo 

tui Kieve pranešti ukrajiniečia 
kad Didžioji Britanija nepripaži 
jokios taikos rytuose. ku 
Lenkija bus palytėta be pirmesnio 
pasiteiravimo su Lenkija. 

Petrogradas. — Pulk. Murav- 
jev, bolševilčų vadas, pr'sakė Ki- 
evo bankams tuojaus pristatyti 
10,000,000 rublių užlaik :nui šei- 
mynų 'bolševikų, kritusių ar su- 

žeistų laike mūšio Kieve. ? 

Vasario 18 d., kaip pranešama, 
buvo padarytas pasikėsinimas ant 

gyvasties M. Rodzfanko. buvusio 
Durnos prezidento. Keletas šū- 
vių tapo* iššauta į Rodzianko, jis ir 
io vežikas tapo lengvai sužeistas. 

Pusantro šimto ypatų tapo su- 

areštuota sąryšyje su suokalbiu, 
kuris, sakoma, buvo padarytas 
su tikslu pavogti Leniną. 

Stockholmas. — Žydų vietinis 
biuras gauna žinių apie didelius 
žydų "pogromus", prasidėjusius 
įvairiose Rusijos vietose. Sako- 
ma. kad kruvini pogromai įvyko 
Liubline, Raszko\ve, Cerkofi, Ti- 

taspolyj ir Kornir. 

iParyžius. — Laikraštis Echo 
d e Tari* išreiškia nuomonę, kad 
bolševiku pilnas .pasidavimas Vo- 
kietijai "įduos truputį daugiau 
senso talkininku veikimui". Jis 
tikisi, kad Londonas ir Washing- 
tonas "tpasiliaus lyginę Rusų re- 

voliuciją su Francuzų revoliu- 
cija, arba laukę, kati revoliuciji- 
nis jiulcjimas išsiplatins iš Ru- 

sijos į Vokietiją ir Austriją'. To- 
ki SJjprotavimai. sako šisai laik- 
raštis 'Stovi skersai kelią Japoni 
jos Įsikišimui Siberijoj, o už t''* 
Japonijos žygį s*ovi ir keletas V 
tų franeuzišku laikraščių. 



Trtie trarulation fileJ with thr poitm*iter 
at Chicago, 111,, nn J7th <lay of i-'cbruary, 
1918, as rei|ucstfJ by thc act of October 6, 
1917. 

KRYLENKO PAŠAUTAS. 
Londonas, vasario 26 d.— Pra- 

porščikas Krylenko, vytriausis 
bolševikiškas rusu armijų vadas, 
tapo pašaufts TfTengvai sužeistas 

•pereitą subatą Petrograde per 

tul% socialistą. Krylenko gavo 

žaizdą kakle. Jo užpuoliikas tapo 
suimtas. Žinia atėjo iš vokiškų 
šaltinių. 

Gen. Brujevič tapo paskirtas 
Krylenkos vieton, kaipo vyriau- 
sis airmTju vauas, kaip apie tai 
praneša telegramas iš llerlino. 
Gen. Brujėvič, anot šitos žinios, 
tapo paskirtas diktatorium ir jis 
esą palieipė rusų kariumenei muš- 
tis iki na.vkutiniosios. 

True translation filed wlth thf_ no»tma*tff 
at Chicago, UI., on 27th <lay of Febru.iry, 
1918, as req-iirc«l by tuc act of October 6, 
1917. 

SAKO, kUSAI SUTINKA VO- 
KIEČIUS SU DŽIAUGSMU. 
Berlinas, vasario 22 d. — Vo- 

kiečių štabas išleido sekantį pra- 
nešimą apie bėgį naujo vokiečiu 
veržimosi Rusijon: 

"Kstonijoj miestas Hapsal tapo 
užimtas. Pirmasai estų tpulkas 
perėjo vokiečių pusėn. 

Livonijoj (Latvijoj) musų ka- 
riumenė nužengė už Ronnenbur- 
go, VVolmaro ir Spaudau. Musų 
kari u menė inėjo i Riežicą ir gy- 
ventojai su džiaugsmu ją pasi- 
tiko [Riežica yra apie pusiaake- 
lyi tarp Dvinsko ir iPsikovo]; Po 
to ji žengė toliaus linkiui Liu- 
cino. Minsko miestas tapo už- 
imtas. 

"Grupė armijų po vadovyste 
gen. von Linsingcno: Pirmyn- 
žanga padaryta gelbėjimui Uk- 
raj:*ios jos kovoje už laisvu. 
Mieste Novograd-Volynski męs 
suėjome su Ukrajinos pulkais ir 
ir kitais pulkais, einančiais ^t 

Dubno". 

True trarulation filed with the pnstmaster 
at Chicago, III., on 27th Hay of February, 
1918, re^ticstcd br the act of October 6, 
EX-CARIENES BROLIS VA- 

DU VOKIEČIŲ RUSIJOJ. 
Londonas, vasaro 23 d. — Mi- 

litariškose sferose katbama. kari 
vyriausiu vadu besiverčiančių 
Rusijon vokiečių yra Didis Res- 
se Kunigaikštis, brolis buvusios 
Rusijos carienės. 

IS AMERIKOS, 
ANGLIS PIRMIAUSIAI GY- 

VENTOJAMS. 
Wa»hington, D. C. Plianas tapo 

išduotas kuro administracijos 
reikale išdalinimo anglių. An- 
glių vartotojai bus padalinti j 
keturiis 'kliasas, sekančiai. 

Klasa 1—Gyventojai namuose, 
laivų dirbtuvėse, geležinkeliams 
ir elektro ibei gazo konvpanijoms. 

Kliasa 2— Reikalingose karės 
dirbtuvėse. 

Kliasa 3 — Reikalingose kitose 
dirvose, 

Kl?asa 4 — Taip vadinamuose 
pertekliaus daiktų dirbamose dirb- 
tuvėse. 

KALTINA MEDŽIO IŠDIR- 
BYSČIŲ SAVININKUS. 

Washington, D. C. Liudijan- 
tis įprieš senato militarę komisi- 
ją Major Charles R. Sligh ap- 
kaltino medžio fabrikantus šiaur- 
vakarinėse valstijose, buk jie dir- 
ba, idant sulaikius pakankamą 
išdirbimą eglinių medžiu orlai- 
viams, nes, neturint eglinių me- 

džių, buvo reikalinga pjauti mi- 
lijonus įpėdų 4:ito medžio. Tas. 
liudininkas sakė, padarytų per- 
daug medžio ir pagimdytų kainų 
numažinimą. 

NEPRIIMA KALI N. ̂  DIRB- 
TI. 

Moliler Ala. Organizuotiems 
darbininkams pasidarbavus, įsten- 
gta čia sulaikyti ang!>es kompa- 
nijos nuo ėmimo kalinių prie 
darbo 'kasyklose, nors savinin- 
kai prirodinėja apie darbininkų 
trukumą. Organizuoti darbinin- 
kai išnešė 'protestus ir pavieto 
komisijor.ieriai atmetė tą įplianą. 
Pratt Consolidated Co. siųlė mo- 

kėti $22.00 į mėnesį už kožną 
kalinį. 

Binningham distrikte, šioj val- 
stijoj. yra 400—600 angliakasių 
be darbo. 1 

ALGOS TENNESSEE V AL- 
STIJOJ. 

Nashville, Tenn. Metiniame 
raporte, Louts L. Alioti, valstijos 
fabrikų inspektonlis, pranešė, btvk 
abelna vyru darbininkų savaiti- 
nė mokestis šioj valstijoj per 
paskutinius penkis metus buvo 
sekanti: 1913 m. — it>i2/>8: 1914 
— $12.17; tO'5 — $<2.40; 1916 
— $12.15'; 1917 — $12.83. 

Moterių abelna mokestis 'buvo 
sekanti: 1913 m. — $6.92; 1914 

$7 7: 1915 — $8.53; 1916 — 

$8.69; 1917 — $7.40. 
Jauniems gi darbininkams mo- 

kestis, abelnai paėmus, buvo 
$4.46 i savaitę. 

Safkoma, buk dauguma darbi- 
ninku, apleidusių šią valstiją ir 

išvažiavusių j amunicijos dirbtu- 

ves, sugrįžo. 

PRITARIA LYGIAM BALSA- 
VIMUI. 

Albany, N. Y. Abu valstijos 
legisliaturos butai išnešė rezo- 

liucijas, reikalaujančias, kad abu 
Suvienytu Valstijų senatoriai nuo 

šios valstijos balsuotų už moterių 
lygaus 'balsavimo teisės pridė- 
jimą .prie konstitucijos. 

NUOMA DAUG AUGŠTESNĖ. 
Orang :, Texas. Nuoma už na- 

mus >idvigubino nuo laiško, 
kuomet pradėta laivų dirbimas 
prie 'Saline ivpės. Ištyrimas pa- 
rodo, kad trijų kambarių pagy- 
venimas, kuris \f)\C/m. 'kainavo 
v7,oo Į mėnesj, dabar kainuo- 
ja $14.00; 1915 m. penkių kam- 

barių pagyvenimas atsiėjo $14.00. 
0 da*>ar — $3500. Net laužai, 
kurie pirmiaus buvo nuomuojami 
po $12.00 i mėnesj, dabar ipakilo 
iki $25.00. 

Keletas mažų pagyvenimų, 
pirmiaus išnuomuojamų po $7.00 
1 mėnesf, <TaiTar ipakilo iki $30.00, 
0 juodukų pagyvenimai nuo $3.00 
1 mėnesj pakilo iki $10.00 ir $12. 
50 j mėnesį. 

DIDELI UŽDARBIAI ANT 
PLIENO. 

Chicago, 111. Inland Steel Co. 
raportas parodo didžiausią už- 
darbį negu kada nors V ta di- 
delė kompanija yra turėjus. Par- 
duota išviso tiiž $53,000,000, o už- 
darbio pasirodo $21,240,783. Iš- 

mokėjus visas taxas, lieka $19,- 
350,066 pelno. 

PIGIAI APMOKA. 
Jackson, Miss.. Tyrinėjimas 

parodė, kad valstijos beprotna- 
myje yra mokamos l?bai žemos 

algos. Slaugytojos gauna $10.00 
ir užlaikymą laike mokiai inosi, 
o vyrams-darbininkams mokama 
S20. ir $25. ir užlaikymas. Di- 
desnė dalis gauna $20. — Ne- 
kurie yra vedę ir iš tų- mažų al- 
gų yra 'priversti užlaikyti savo 

šeimynas. 

NELAIMIŲ — 37.434- 
Annapolis, Md. Sulyf valsti- 

jos darbo komisijos i?("rto, pa- 
sirodo, kad nelaimių 1917 m. Iju- 
vo 37,434. P".r tą laiką pašelpos 
išmokėta $591,211, o $179,715,36 
bus išmokėta laikui bėgant liems 
darbini nkamc, kurie tapo sužeisti 
ir negalės dirbti. 

NEGA7 I NEŠIOT i TELE- 
GRAMŲ. 

Boston, ~IaoS. Valstijos'darbo 
biuras išleido įsakymą, kad mer- 

ginos negali nešioti telegramų. 
Telegramų kompanijos per vieną 
sąva.ty laikė įmerginas-nešioto- 
jas. 

IMMIGRACIJOS SKAIT- 

LINĖS. 
Washington, D. C. Lapkričio 

mėn., pereitu metų, į šią šąli 
įleista 9,545 imj^rantai. Iš šio 
kaitliaus Austrija <lavė 9, o IT m- 

garija — 2. IŠ Bulgarijos. Ser- 

bijos ir Montenegrc nebuvo nei 
vieno, Didžiausis ska'.llius at- 

vyko Kanados, nes išviso 
— 2,286; Japonijos — 777; 
[ndfjų— 589; Rusijos ir Finlian- 
dijos — į 16; Norvegijos — 321; 
Prancūzijos — 247. Iš Vokieti- 
jos įleista trisdešimts> devyni. 

VARIO IŠKASTA DAUGIAU. 
Butte. Mont. Sausio mėn. iš 

Anaconda Copper Co. kasyklų 
i.vkasta 24,984,000 svarų vario, 1 

'y«i. 
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PRANCŪZAI EINA ATAKAN 
Šitr.s paveikslėlis parodo francuzu kariumenę einant atakan po priedanga savo aknuoliu ugnies 
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arba 2,384,000 svarų daugiau negu 
gruodžio mėti. pereitu metu, 

PENKtOLITA UŽDUSO KA- 
KASYKLOSE. 

Iron River, Mich. Viena di- 

džiausTų nelaimiu šioj apielinkėj 
atsitiko Amasa Porter kasyklose 
Judsoti Mining Co., kur tpenkio- 
lika darbininkų užduso. Kasyk- 
los randasi apie 14 mylių Į šiaur- 

ryčius nuo Iron River, 

MINKŠTŲ ANGLIŲ IŠKASTA 
MAŽAI. 

Washington, D. C. Minkštų 
anglių iŠKasimas sausio mėnesyje 
buvo žemiausias nuo laiko rug- 

sėjo 1916 m. Visa kaltė ver- 

čiama ant geležinkelių. Sausio 

mėnesyje iškasta 43,727,000 tonų, 
arba po 1,653,000 tonų kasdien. 
N'ors krašte ypatingai dabartiniu 
laiku reikia daug anglių, o šalis 

Įstojo Į antrą mėnesį apie 5'°°°>~ 
000 tonų užpakalyje iškastos an- 

glies sausio mėn, 1917 111. 

GAISRAI. 

Milvvaukee, Wis. Iš nežinomos 

priežasties kilo gaisras prie 224- 
226 — 4th st., keturių augštų 
budinkas, kuriame iradosi ketu- 

rios kompanijos: Jelinek-Krue- 
ger Leather Co., VVestern Novel- 

tv Co. ir A. C. Electric Co. tu- 

rėjo didžiausius nuostolius. lš- 

iso nuostolių padaryta už $60.000. 

BILIUS SĖKLŲ PIRKIMUI 
SUMUŠTAS. 

Washington, D. C. Bilius, ku- 

riame (paskiriama $50,000,00cf pir- 
kimui kviečių sėklų farmeriams, 

perstatytas atstovo Ilacr nuo No, 
Dakota valstijos, tapo atmestas. 

PADIDINA SIUNTINIŲ 
SVARUMĄ. 

Washington. D. C. Idant pa- 
žadinus ukininkus prie siuntimo 
rodtiktu tiesiog pirkėjams, pačto 

departamentas pakėlė svarumą 

parccl ipost siuntiniu, kas ineis 

galėn kovo 15 d. Bus galima 
siųsti iki ;o svarų, o <labair bu- 
vo siunčiama tik iki 50 svarų. 

SUAREŠTAVO DUONKEPĮ. 
Waukegan, 111. Steve Stoa- 

koff, vietini- duonkepis, tapo su- 

areštuotas per justicijos depar- 
tamento atstovą. Apkaltinimu 
buvo peržengimas maisto admi- 

nistracijos » įsakymų. Stoakoff 

tapo suareštuotas, pareikalavus 
vietiniam maisto administratoriui 

John S. Clark, kuriam prisakius 
duonkepis nenorėjo sugrąžinti 
miltų, kurių jis turėjo suvirs 237 
bačkas. 

NEŠVARUS VANDUO NEŠA 
NESVEIKATĄ. 

Peoria, 111. Pirma mirtis at- 
sitiko nuo epidemijos, kuri šluo- 
ja Peoria, 111. Mirė 6 m "nešiu 
kūdikis išsirgęs mažiau k'aip 24 
valandas. Prof. Packąrd iš Crad- 
ley Polvtechnic Institute išty- 
rė ir prirodė. kad tai paevna 
11110 nešvaraus vandenio. 

GERARD GERESNIS PO 

OPERACIJAI. 
New York. James W.-Gerard, 

iiivęs ambasadorium Vokietijoj 
yra daug geresnis po operacijai, 
<uri padaryta Ritz-Carltcm ligo- 
linėj. 

APKALTINA UŽMUŠYSTĖJE. 
Youngstovvn, Md. Melvin Mo 

riaiity, 15 metų vaikas, rastas 

kaltu iržmušys.tėje-nušovime sa- 

ro giminaičio, A'hner P». Thomp- 
soi^ iž metų amžiaus. Teismas 
paleido ji trims metams globoj 
motinos. 

WILSONAS SUTAISĖ NAU- 
JAS KVIEČIŲ KAINAS. 

Washington, D. C. Preziden- 
tas VVilsonas, idant užkirtus, ke- 

lią agitacijai tarp ūkininkų, kad 
kviečių kaina bai.tii pakelta iki 

$2.50 arba $2.75 už bušelj, išlei- 
do prokliamaciją, užtikrinančią 
kainą pirklybų vietose. Kainos, 
parodytos pro'kliamacijoj, yra 11110 

$2.00 Spokane, \Vash. iki $2.28 
Xe\v Yorke. 

* * 

Ir Karės Departamentas ir 
Maisto Departamentas sunaudo- 
ja daug Sulphate of Ainmonia 
šaldymo reikalams. Tas gali 
reikšti stoką Amnionijos išdir- 
bvstėms. 

* * 

\ iscj E lito po j yra 215,000 my- 
lių geležiųkęlių. Gi Suvienytose 
V alstijose yra suvirs 255,000 my- 
lių geležinkelių. 

* * 

Čedyjant virtuvėj įvairius <la- 
lykus, kaip taukai, kaulai, etc... 
Britiškos kariumenės stovyklose 
gaunama $375,000 j mėnesį už 
tuos dalykus. Sakoma, kad gly- 
ccrino, kurį gaunama iš tų nu- 

metamų dalykų, pakanka sutei- 
kimui medegos dėl 170.000.0cx) 
kulkų j metus. 

* * 

Naujas Fordo plieno fabrikas 
ant Range upės, netoli Detroit. 
yra mylios ilgio, ir turbut bus 
gatavas pilnai operavimui tiktai 

pradžioje 1920 metu. 
* * 

Aliejaus laukai Texas valsti- 

joj išduoda 8.6 nuošimtj paprasto 
petroleum Suvienytose Valstijo- 
se. 

* * 

Sekretorius Lane pranešė apie 
sugrąžinimą 250,000 akru žemės 

su anglimis Montana ir North 
Dakota valstijoje, padarant ją 
prieinama kasykloms, idant pa- 
didinus anglių iškasimą ir tokiu 
budu prašalinus j 11 trukumą. 

* * 

Naujas nesudegamas dalykas 
vieton celiuloido, vadinamas Sato- 
lite, tapo isTastas japoniečio. Iš- 
dirbimas prasidės pabaigoj -šiu 

metų. 
* * 

100.000 tonų Cbilean nitrate of 

soefa tapo valdžios .nupirkta dėl 

trąšų ūkininkams ateinančiam se- 

zonui. 
t * 

Laike 10 mėnesių 1917 metų 

Suvienytos Valstijos exportavo 
,$12,500,000 vertės dažajų j 21 

svetimą kraštą; vieną Anglija 
pirko dažų už $3,000,000. 

* t- 

Šilkų dirbėjai Paterson, N. J., 
sutiko uždaryta dirbtuves 4:30 
po pietų, idant sučėdinus kurą. 
rejkalingą fabrikų žibinimui 

Pietų laikas bti> sutrumpintas iki 

pusei valandos, tokiu budu dar- 
bo dienas liks nemainyta. Ap- 
skaitoma, kad ši viena .permaina 
suėėdys mažiausiai 100,000 to- 

nų anglies j metus šiame mieste. 

j Iki gruodžio i d. IQ/T m., Fe-j 
dtral Loan Bo'ard yra įgaliojęs 
•paskolas padaryti sumoje $29,- 
824,655 Įvairiems ūkininkams. 

IS DARBO LAUKO. 
NORI PANAIKINTI NAKTIES 

DARBĄ. 
fl San Francisco, Cal. Trįs-ket- 

viirtadaliai vietinių duonkepių 
pritaria panaikinimui nakties dar- 
bo. Ir darbdaviai ir darbininkai 
sutinka, kad tokiu budu bus 
suėėdinta anglių ir vyrų jiegos 
ir duos podraug geresnę duoną. 

NORI PAKELTI ALGAS• 
PLOVĖJOMS. 

New York. Plovėjos dirban- 
čios dideliuose budinkuose, gauna 
$7.84 j savaitę ir mėgina— dau- 

gelyje atsitikimų — užlaikyti 
šeimynas.- Norima dabar pakelti 

j algas iki $9.93. 

PAKĖI Ė ALGAS. 
Cincinati, O. Daugelis duon- 

kepyklų iš liuoso noro pakėlė 
algas organizuotų duonkepių. 
Bus mokama $2.00 daugiau j 
savaitę. 

MOLDERIAMS DIDESNĖS 
ALGOS. 

ff Philadelphia, Pa. Iš tarimosi 
su Foundrymen's Club išėjo. ikad 
liejikams bus pakelta mokestis 
$i.co j dieną. Apie 2,000 dar- 
bininkų tuo pasinaudos. 

* * * 

Hamiltn, Ohio. Konferenci- 
joje Miami valley ipadaryta su- 

tartis, sulyg 'kurios liejikams bus 
pakeltos mokestis. Mažiausia 
mokestis bus pakelta nuo $4.00 
dienai iki $5.00 dienai. Nuo ge- 
gužio r d. bus pridėta dar 25c. 
dienai. 

* * * 

Augusta, Ga. Lomford Iron 
\Vorks sutiko mokėti streikavu- 
siems darbininkams 45c. j va- 

landą. Si kompanija yra viena 
didžiausių pietinėse valstijose. 

DOLIARIO VERTĖ PERKIRS- 

TA PER PUSĘ. 
Portland Ore. Liudijantis 

algų konfrencijos komisijai. prof. 
Paul H. Duoglas iš Reed kolegijos, 
sakę, žmogus gaudamas $50 i 

mėnesį 1896 m. turėjo tokią pat 
gerovę, kaip žmogus dabar gau- 
nantis $100.00 už tokį pat darbą. 
Jisai prirodė statistikas prirody- 
mui, kad maisto kainos pakilo 
4(>(/b nuo 1916 m., ir sakC\ kad 
doliario vertė .nukrito 40 iki 50 
nuošimčio nuo 1896 m. 

ZECERIAMS PAKELIA MO- 

KESTĮ. 
Danbury, Conn. Zecerių unija 

įgijo .pakėlimą mokestics $1.50 
$2.50 ir $3.00 j savaitę, dirban- 
tiems prie dieninių laikraščių ir 

taip spaustuvėse. 
Naujos mokesljs: rytinių laik- 

raščių — $25.50. vakarinių — 

$22.; faip spaustuvėse — $21.00 

SVARSTO ALGŲ PAKĖLIMĄ. 
Jackson, Mich. Algų pakėli- 

mo pareikalavimas organizuotų 
mašinistų, dirbančių Michigan 
Central geležinkelio kompanijoj 

tapo .perduotas" valdžios geležin- 
kelių algų komisijai YVashingto- 
ne. Darbininkai reikalauja 52j<c. 
į valandą. 

OPERATORĖS STREIKUOJA. 
Collinsville, 111. N'eorganizuo- 

tos operatorės ttell Telephone 
Co. sustreikavo, reikalaudamos 
geresnių sąlygų. 

Peabody, Mass. Devynios ypa- 
tos, naridi šeimynos Morris Mil- 
ler, sudegė laike gaisro, kuris su- 

naikino namą, kuriame Miller ir 

šeimyna gyveno. 

iš visos. 
-r*'- 

•Į Is Londono pranešama apie 
m i 11 i Kari Urassey. Jisai buvo 
žinomu autoritetu laivyno reika- 
luose ir buvo lordu Britiškos 
jadmiralijos ir prezidentu Laivy- 
no Architektu Instituto. 

i| Valdžia * nutarė vasaros lai- 
kui pastūmėti (laikrodžius viena 
valanda pirmyn, pradedant nuo 
subatos. kovo 9 d. 1918 m 

"»'• ,fi 
|| Iš Anglijos pranešama, buk 

karalius Jurgis sykiu su kitais 
turės laikytis prie valgio gavimoj 
pagal porciją. Nuo pereitos su- 
batos jam duota kortelė, su kuria 
gaus reikalingus daiktu? 

|| Kapitalistai sudarė syndikatą 
pastatymui fabriko, kur nitrogenas 
bus traukiamas iš oro nauju bu- 
,du. Išmėginimai ant didelės 
skalės pasirodė pasekmingi. Fa- 
brikai bus pastatyti ir Dutch In- 
dies. 

|j Ateina žinios nuo Mexikos 
rubežiaus, kuriose pranešama 
apie Carranzistos kareiviu patro- 
les netoli EI Paso, ki rie ša^ė j 
Amerikos kareivius, sužeisdami 
Capt. J. X. Marx iš 5-tos Caval- 
ry. Maj. Gen. Read pasiuntė ki- 
tą kompaniją kareiviu. Tai yra 
trečias užpuolimas laike keliu 
dienu. Carranzistai sako, kad 
Amerikonai peržengė rubežių. 

I! Is Londono atėjo žinia, buk 
Rymo pranešimai raportuoja, kad 
trįs vokiški agentai — Lanzetta, 
I egassano ir Gatti — pasmerkti 
mirtim už uždegimą brangiu 
karės reikmenų Cenoa 'uoste ir 
pagimdymą expiiozijos dinami- 
to dirbtuvėj ( cngio, tapo nušau- 
ti -pereitą pėtnyčią. Visi trįs 
pasodinti ant krėslų, su pečiais j 
saujančius, ir nušauti kaipo iš- 
davikai. 

II Iš Londono, Anglijoj, prane- 
šina, buk bausmė 100 svaru 

($500) kožnam ir teismo lėšos 
tapo uždėtos Col. O. A. Reping- 
ton, militariam 'korespondentui 
Morning Post ir redaktoriui to 

laikraščio, už spausdinimą laik- 
raštyje Post straipsnio, priešin- 
gai utilitariai cenzūrai. 

ŽINIOS APIE PASILAKUSIUS 
LIETUVOJE. 

A isos 'šitos ižinios atėjo iš Lie- 
tuvos j Švedų-Lietuvių Komitetą 
Stockhohne, kurio adresas yra 
toks: Svensk-Liitauiska Ko- 
inmittėn Malmskillnadsgaten II 
Stcckholm. 

Stockholmas, gruodžio 28 tl. 
1917 m. 

Marijos Jasaitienės užlausimą 
apie Petrą Ignatavičių iš K\o- 
tneliunų, Mariampolės pav., Su- 
valkų gu'b., birželio 6 <1. š. m. 

atėjo toks atsakymas: "Visi svei- 
ki, tik sesuo Izabelė yra mirusi. 
Prašoma kokios nors piniginės 
pašalpos ir daugiau žinių. Nuo- 
širdus pasveikinimai". 

Į Prano Juodeikio užklausimą 
apie Igną Judeikį iš Voverių, 
Šiaulių pav., Kauno gub., atėjc> 
balandžio 14 d. š. m. toks at- 

sakymas: "Visi sveiki, vargo ne- 

jaučiam. Sesuo Lucija sausio 
12 d. ištekėjo. Siunčiam labų 
dienų". 

] Uršulės Karšulytės užklausi- 
mą apie Joną Kcršulį iš Kinde- 
rių, Ukmergės pav., Kauno gub., 
•balandžio 16 d. š. m. atėjo toks 
atsakymas: "Ona Bižauskienė iš 

Skinderiu praneša, kad tėvas mi- 
ręs, o vyras (paimtas j karę". 

] Leormano užklausimą apie 
Boleslovą Leormaną iš Vilniaus,' 
Tilto gatvė 27, spalio 24 d. š. m. 

atėjo toks atsakymas: "Boleslo- 
vas Loermanas gyvena Leoniš- 
kiuose prie Vilniaus. Viskas ge- 
rai, stokos 'nejaučiama. Siunčia 
labas dienas". 

j Igno Levano užklausimą apie 
Pauliną Levanienę iš N'aciunų- 
Karijaiuskų, Panevėžio pav., Kau- 
no gub. atėjo toks atsakymas: 
"Viskas gerai, vargo nejaučiu. 
Brolis Petrukas gyvena Vokie- 
tijoj. Siunčiu daug labų dienų''. 

J Martyno Mackelos užklausi- 
simą apie Petronėlę Mackelienę 
iš Bernotiškių, Ukmergės ipav., 
Kauno gub., gegužės n d. š. m. 

atėjo toks atsakymas*: "Viskas 
po senovei, esu sveika, vargo ne- 

jaučiu.. Sveikinu nuoiirdžiai".- 

J T. Markausko užklausimą* 
apie Uršulę Markauskienę iš 
Butkumi, Ukmergės pa v., Kauno 
gub., rugsėjo 15 d. š. m. atėjo 
toks atsakymas: "Aš ir vaikai 
esam sveiki) gyvenam naujam 
name, nuimi) labai reikalinga pi- 
niginė pagelba. Siunčiam labų 
dienų". 

J Stasio Nečiunio užklausimą 
apie Oną Nečionicnę iš Kondrė- 
nų, Panevėžio pav., Kauno gub., 
spalio 24 d. š. m. atėjo toks at- 

sakymas: "Ona Nečionienė svei- 
ka, jai klojasi gerai, ji vargo ne- 

jaučia. Brolis sesuo taip pat 
sveiki." 

] Aleksandro šerkšno užklau- 
simą apie Rozaliją šerkšnienę 
iš Abarauskų, Šernų pav., Su- 
valkų gub., spalio 24 d. š. m. 

atėjo toks atsakymas: "Aš ir. 
vaikai esame sveiki, gyvuojam 
gerai. Brolis Ignas mirė. Siun- 
čiam širdingus linkėjimais". 

Į Juozo Vaitkaus užklausimą 
apie Uršulę Vaitkienę iš Gulbių. 
Telšių pav., Kauno gub., atėjo 
gegužio 19 d. š. m. toks atsa- 

kymas: "Męs esam visi sveiki i»r 
linksmus. Pinigus, kokius trk 
siuntei es^i gavus. Labai ačiu. 
Sveikimam kuonoširdžiausiai." 

Į Domininko Vitkausko užklau- 
simą apie T. Vitauskį iš Aleknų, 
Raseinų pav., Kauno gub., atėjo 
balandžio 12 d. š. m. toks atsa- 

kymas; "Aš ir šeimyna esam 

sveiki, nieko mums netrūksta. 
Laukiu daugiau žinių: Simučiu 
labų dienų". 

į Marcelės Žigaitės užklausimą 
apie Juozą Zigą iš Pikelionių, 
Trakų pav., Vilniaus gub., balan- 
džio 14 d. š. m., atfėjo toks at- 

sakymas: "Tėvas mirė, motina 
sveika, giminės irgi visi sveiki. 
Siunčiam nuoširdžius pasveikini- 
mus." 

"T" "Antano Žitkevičiaus užklau- 
simą apie Ipolitą Žitkevičių iš 

Saviciškių, Panevėžio pav., Kau- 
no gub., TUgpjučio 29 d. š. m., 

atėjo toks atsakymas: "Ipolitas 
Žitkevičius mirė 1916 m. Jo 
šeimyna išbėgo Rusijon". 

Nuo Redakcijos, — Vi- 
sos tokios žinios paprastai yra 
ant tam tikrų valdžios lakštelių, 
kurias išpildo vokiški urmininkai. ^ 

NedyvaI todėl, kad visas jas skai- 
tant, išrodo lyg Lietuvoje butų 
tikras rojiškas gyvei^mas. 

IŠ LIET. NEPRIG. FONDO 
Aukos. 

Lakštas 107 — 

I Lavvrence, Mass. — Kast. Nor- 
,kus Įsirašo j "1,000 po $10.00"— 
$10.00. 

Po 1 dol. sudėta: — M. Aleks- 
oms, J. Jatužis, P r. Rilii.nas, 
J. Č. Navadauskas, O. Balevieai- 
tė, R. Krušiuskaitė, EI. Svetavi- 
čaitė, T. Simkonienė, J. Večkys, 
J. Žukauskas, S. Zavedskas, J. 
Sadauskas, J. Sekevičius, K. V»- 
"leišis, Ign. Tarulevičius, K. Sir- 
^bikas, S. Genaitas, J. Indėlis, A. 
Mockevičius. Z. Dzed>ulionis, J. 
Strimaitis, V. Mikšienė, A. Lie- 
tiis, A. Malinauskas, M. Vaiks- 
noriutė, M. Tamošonienė, L. Si- ^ 
labritas, P. K>rukonis, V. Sar- 
lo\ as. 

Po 50c.: — A. Povilą:tis, J. 
Šalaiiskas, F. Penkauskienė, P. 

Šimonis, A. Žilinskas J. Lienis, 
O. Jammkoniutė. P. Janukonis, J. 
Balčauskas, J. Janukonienė, A. 



Pociūnienė, R. Baliukas, J. Ra- 
kkkas, K. Alcšiunas, V. Krali- 
kauskas, K. Sasnauskas, J. Jan- 
čius, J. Aldonas. 

Smulkiu — $2.00. ( Antru kart 
po 1 dol. dar davė M. Aleksonis 
ir 1'ratias Biliūnas). Viso $45.00. 

Havcrhill, Mass. — T. Žiurin- 
skas — $2.00. Po 1 dol : p. 
Gardulis, l'. Čiras, J. Večkys, A. 
Majauskas, M. Gazinkevičius — 

50c. Pridavė Kast. Norkus per 
"Atgtmim<y $6.50 

Bridgeport, Conn. — A.L.T. 
Sandaros 15 kp. — $100. Jos 
nariai po 1 dol.; A. Stankevičius, 
J. Kazlauskas, K. Buivydas, P. 
Sagevičiufc, F. N'aikelis, J. Sa- 
gevictus. Viso $16.00 

Broklyn, N. Y. B. Lapienis įsi- 
rašo j "j.ooo po $10." .... $10.00/ 

Camp Devens, Aycr, Mass. V 
Kiaušas per "Vien. Liet.*' 
A dm $2.00 

Athol, Mass. Krikštynose pas 
Adolfą Ambrazą sausio 27 d. su- 

dėjo po 1 dol.: iKast. Butėnas 
(kūmas), P. Buzevičia, iSt. Gab- 
rišiunas, Ant. Ivašauskas, J. Pa- 

nevėžys. Po 50c.: A. Ambrasas, 
A Ambrasienė. V. Buzevičienė, 
K Jackus, J. Pačekojis. Po 25c. 
K. Lapenas, S. Ambrasas, K. 
Morkevičius, M. Morkevičienė. 
A. Medelinskas, V. Medelinskie- 
mė, Al. Granickas. J. Gurklys, 
F. Nevadvarskas, A. Ambrasas, 
\. Mozelinkienė, J. Leščinskienė. 
Viso — $10.50. 

San Fraricisco, Cal. SLA. 106 
kp. per J. Koblin $3.00 

Newark, N. J. — V K. Puo- 
džiūnas įsirašo į "1,000 'po $10." 
apsiima mokėti kas metai, $10.00 

Paltimore, Md. — P. Lazaus- 
kas įsirašo į "1.000 po $ro." ir 
apsiima mokėti kas metai $10.00 

Viso mplaukė 133°° 
Buvo lukšte 106 8,753.86 
Viso inplaukė fondan $8,886.86 

J. Sekcvičius. 
LNF. Sekretorius 

101 Oak Str., Lawrence, Mass. 

UŽ LIETUVOS LAISVĘ. 
Šią sąvai*ę įplaukė segančios 

aukos Lietuvos Laisvės išgavi- 
mui: 

Iš (J 11 i o n City ir N au- 

gatuck, Conn : 

Po $2.00: — YV. Levandauskas, 
iŠ. Svobonas, W. Prisavičius, F. 
Baarkus, B. Tumaičiutė; A. Liu- 
šas 1.50. 

Po $1.00. — P. Mikelėnas, T. 
Ratkavičius, J. Dei'kus^ J. Nor- 
kevičius, J. Rakeris, M. Barkaus- 
kienė, O. Petrauskaitė, A. Sainda, 
P. Juška, N". Benaitis, M. Petrai- 
tis. J. Ziaurinskas, M. Sanda A. 
JančiuvienS, A. Stačkunas, J. Ki- 
ris, J. Petrauskas, R. Budris, J. 
Sanda. J. Antanavičius-, J. SieČ- 
kus ir P. Barkauskas. 

Po 50c.: — J. Zėleškevičius, D. 
'Levaindaitskas, A. 'Mičiulis, J. 
.Mičiitlienė, K. Elsbergis, P. Ma- 
sionč, C. Pakui, A. Tumat, J. 
^urinskas, V. Liušas, M. Kamai- 
čiutė, 'AE Sandienė, P. Orina, J. 
Žukauskai, J. KudanaviČius, M. 
Šlavienė, W. Kundročiutč, A. Ru- 
•kštulis. M. Tamašauskienė, J. 
Maceliams, J. Armonaitis, J. 
Sauriusaitis, J. Svopis, A. Ma- 
linauskas, J. Domeika, F. Vil- 
kas, H. Bliniskas, M. Stalgaitis, 
M. Norvaišienė, W. Norbuta, M. 
Norbutienė, A. Kuliutė. J. Bla- 
žaitis 35c., J. Karbianskas 26c. ir 
J. GlinskaS 30c. 

Po 25c.: — J. Ynabrūtis, A. 
Ynamaitis, A. Žiogas, J. Dani- 
lauskas, J. Lušas, W. Karalius, 
J. Mardosa, A. Duoba, V. 'Mar- 
dosa, J. Brekus, J. Ymamaitis, J. 
Zaleskiutė, D. Eimaitis, E. Ju- 
savičiutė, J. Pa lobis, Z. „Lušienė, 
M. Vilkienė, J. Masionis, U. 
Montvilienė, J. Zeleskevienė, W. 
Bacis, K. Bacienė, L. Ramunienė, 
J. Kuncaitis, F. Gerdauskas, S. 
Jumiplota, F. Jjcius, B. Damša, 
A. Račas, M. Kisialiavičrus, J. 
Lui.ša, A. Brokas, J. Ratkavičius, 
J. Mardosa, P. Vaičiulis, J. Švei- 
kausaks, J. Stanaitis, J. Grubis 
A. Dciktfs, S. Šlekis ir V. Mu- 
leckis. 

Smulkių aukų $2.10. 
iš viso a'ikų $62.76 

\\ illiam Kemelat, Erie 
pa $3.0* 

Viso TaEo $65.76 
Pirmiaus paskelbta 2080.0c 

k Viso labo $2*51.76 

DU VADU. 
Generolas Pershing, vadas Amerikos armijos Prancūzijoj, 

sveikinasi su Belgijos karalium 'Albcrt (karalius iš dešinės jiu- 
sės). 

LIETUVIAI MUKU 
IŠ AKRON, OHIO. 

Truputis paaiškinimų. "Lietu- 
vos'' num. 4 š. m. tilpo iš Akron, 
Ohio, aprašymas buvusio SLA. 
VIII apskričio suvažiavimo, ku- 
riamte buvo "kaltinamų 'kaip ku- 
rių Centro Valdybos natriu. už 

veikimą .prieš SLA .seimų nutari- 
mus. Tame reikale buvo suva- 

žiavime pateiktos rezoliucijos ir 
aprašyme buvo taipgi ir apie tai 
prisiminta. Dėlto aprašymo su- 

važiavimo gerb. SLA. sekreto- 
rius, A. B. Strimaitis, teikėsi "Tė? 
vynčsr" num. 6 nukalti straip- 
snį; "Skaitykimčs su žodžiais", 
kuriame prikiša apskričio suva- 

žiavimui, buk tuos kaltinimus da- 
rant vaduotasi paskalais,; nes 

esą: "Juk nei sekretorius, nei 
Redaktorius niekam inei pusy žo- 
džio nepasakė, kad štai "męs <pa- 
gaminom SLA įstatus". Neigi 
viešai tas buvo paskelbta". 

Ir gerb. sekretorius negali at- 
sistebėti iš kur apskritis tai ga- 
lėjo sužinoti. Spėja bene tai 
bus "gudruolių paleista ipaska- 
las". Už tai, kad suvažiavimas 
darė kaltinimais 'Centro sekreto- 
riui, tai gerb. Sek/retorius sako: 
"Aš jums, broliai, patariu buti 
gudresniais"... nes tuos kaltini- 
mus darydami pastatot save "ne- 
gudrių SLA. narių eilėse". Bet 
gaila, kad VIII apskričio SLA. 
nariai turbut negalės šiais Se- 
kretoriaus patarimais pasinaudo- 
ti, nes jie nepriguli prie tekių, 
kurie (priklauso prie" gudrių" 
ar "negudrių" SLA. narių eilės. 

Savo strai'p&nvj sekretorius sa- 

ko, kad netiesą esanti, jog VIII 
aps. 3-čio suvažiavimo protoko- 
las buvęs sucermtruotas "Tėv." 
redaktoriaus SLA. To suvažiavi- 
mo, buvusio vasario 25 d. 1917 m, 

protokolas yra tilpęs "Tėv." num. 

23, 1917 m. t. y. ketvirtam mė- 

nesyj (po suvažiavimo "tilpo''. 
Čia prisieina atitaisyti klaidą, nes 

protokolas iš tiesų pasirodo, kad 
nebuvo sucenzuruotas, bet "Tėv." 
■num. 23 tilpo kas tokio panašaus 
į protokolą ir, jei kaip kurių ta- 

urini mc'malonių Centro Valdy- 
bos nariams, tame protokole ne- 

buvo, tai labai galimas dalykas, 
kad tam protokolui per keturis 
mėnesius (begulint redakcijos stal- 
čiuose, jie gTvlėjo "išdilti". Ar 
apskritys tiesą pranešė sa- 

vo raporte, kad protokolas netil- 
po pilnai — spręskite patįs 

Tolimus sekretorius 'bereikjJo 
kalbą apie paskalas, negudrumą, 
•nes pats kaip tik pasirodo nesi- 
remia kuo kitu. Štai j's nelau- 
kia kada tilps protokolas, bet 
pasirėmęs korespondentų prane- 
šimais, o ypa"c tame pranešime 
įsiskverbusia korektoriaus klaida 
C atspausta sausic L d. vieton 20 

d. suvažiavimo laikymas) rašo 
straipsnius, apie tai. kad konsti- 
tucija SL)A. yra (pagaminta sa- 

votiška. Tą tai mato kiekvie- 
nas, kas norį matyti, pažvelg- 

(lamas j naują konstituciją. De- 
ja tik nebuvo žinoma, kas tokią 
puikią Konstituciją (pagamino. 
Jict kaip tik i>ricš apskričio su- 

važiavimą išėjusiame "Tėvynės" 
num. 3 (sausio 18 d.), ta paslap- 
tis išėjo aikštėn ir kontrolės ko- 

misija pasako, kad J statų Ko- 
misijos pagamintos konstitucijos 
nespausdinta, bet atspausdinta 
,p. Račkausko parašyta, kurj se- 

kretorius tam darbui nusamdys 
buvo. 

l'-o Račkausko "parašytoje kon- 
stitucijoje tperdėm iraindame per- 
mainų, .kurias nei jokis seimas 
nei visuotinis balsavimas nėra 
niekad tižgyrys. Leisikim paviz- 
džiui, kad seimo vedimui vie- 
ton seimo renkamu jpirmiuin- 
ko ir sekretoriaus, konstitucijoj 
randame seimą vedant jau ne 

seimo rinktą pirmininką ir kitus 

valdininkus, bet Centralinkis Val- 
dininkus. Tad klausimas, kas jems 
leido .pamainyti seimų tvarką? 
Rods, "Tėvynės' num. 3 Kontro- 
lės Komisija (kuriai (priklauso 
kiti dalykai, tik ne konstitucijos 
spausdinimo aiškinimas) prime- 
ina, !kad konstitucijoj permainos 
padaryta Massachusetts valstijai 
reikalaujant. Bet juk ta valsti- 

ja reikalauja ir rinkimo Centra- 
linės Valdybos seimuose, o ne 

visuotinu (balsavimu. Kodėl kon- 
sititucijon tad neįdėta ir šios Mass. 

valstijos reikalavimas. Be sei- 

mų nutarimo, be visuotino bal- 
savimo iiižtvirtiinimo, permainas 
šiaip bedairant, ir kitos valstijos 
gali imti permainų reikalauti. 
O pagalios juk nežiūrint ir šių 
permainų SLA. kaip buvo nele- 

galizuotas iMass. valstijoj, taip 
ir tebėra. 

Tiek tai oėl tų permainų sek- 
retorius. Apskritys svarstė daug 
kitu panašiu dalyku, kaip tai, 
kad sekretoriui užsigeidus įpirkti 
spausdinamą', mašina "Tėvyne" 
it tyčiai buvo vėlinama, kad sau- 

valiai nupirkęs piresisą, tuomi su- 

laužydamas Pittsburgo seimo nu- 

tarimą, tą mašiną nepirkti. Sis 
sekretoriaus pasielgimas, nuper- 
kant presą 'be jokios Komisijos 
apžiūrėjimo, apsprendinio perka- 
mojo dalyko \prtės; naudingumo, 
tą visą padarant prieš seimo nu- 

I tarimą, esant tik keletui mėnesių 
i iki tam seimui, SLA. sąnarių aky- 
se yra labai nužiurėtinu dalyku ir 
duoda progą jiems daryti užme- 
timus. Specialis. 

IŠ UNION CITY IR NAU- 
GATUCK, CONN. 

Prakalbos. Čionąitiniru lietu- 
viai surengė Visuomeniškas Pra- 

| kalbos. Tai yra darbas kelių 
susivienijusių draugijų. Daugiau- 
siai pasidarbavo Dr-stė Šv. Jur- 
gio, kuri suteikė svetainę' dykai. 

Susirinkimo tikslu buvo svar- 

stymas Lietuvos Nejiriguimybės. 
(Kalbėjo kun. J. Žilinskas dvie- 
juose aTv^nose: "Lietuvos Nepri- 
gulrpybė" ir "Banka Žemėms". 
Kalbos buvo įspūdingos ir uži- 
mančios. Susirinkusieji buvo įpil- 

■nai užganėdinti. 
Perskaityta rezoliucija ir vien- 

balsiai priimta. įCutarta pasiųsti 
Prezidentui YVilsonui, vietinio 

distrikto kongresmonui Mac- 
Glynn, Senatoriui liranclage ir 
artimiems tautų diplomatams. 
Taipgi vietiniai spaudai, kuri pa- 
talpino vasario 6 d. 1918 m. 

Žmonių buvo damg, pilnutėlė 
j'svetajflč. Aukų Lietuvos Nepri- 
gulmvbės reikalams surinkta $(>2.x 

.. ; .. •RriJ&linga ištarti ačiu gerb. 
Jonui •Slvunskiui už pagaminimą 
rezoliucijos. Reikia ištarti ačiu 
ir1 ip-lei Marei Gelėžiunaitei už 
atspaudimą minėtų rezoliucijų 
be atlyginimo. Jonas Beikeris. 

IŠ AMSTBRDAM, N. Y. 
Vietinių lietuvių veikimas. Va- 

sario 10 d. susirinkę nariai Lie- 
tuvių Piliečių Kliu'bo nutarė pa- 
aukauti $100.00 Lietuvos laisvės 
išgavimui. Auka pasiųsta j Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondą. 

Dabar vis aukaujama, bet jei- 
gu -visų .partijų veikėjai yra at- 
šalę kaslink Lietuvos meilės ir 
ves tarjf savęs nereikalingus ne- 
sutikimus. męs daugiau negalė- 
sime aukauti. Kuomet bus su- 
eita vienybėn, tai męs tris kartus 
daugiau paaukausim Lietuvos 
reikalams. 

Apart viršminėtos aukos tapo 
surinkta nuo pavienių žmonių 
$6./0. 

Išrinkta du delegatai ] Visuo- 
tinu Seimą. 

Nors kliubas turi tiktai 108 
narius ir $800.00 ižde, vienoK 
Lietuvos reikalų niekados neuž- 
miršta. 

Amsterdamiečiai nesnaudžia. 
A. J. Lukšis. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Specialis Susirinkimas. Vasa- 

rio 17 d. D. L. K. Rimgaudo 
Dr-ja sušaukė speciali susirinki- 
mą dėlei išrinkimo atstovu, ku- 
rie turės dalyvauti Am. Liet. Vi- 
suotinam Seime kovo 13—14 dd., 
Nevv Yoil'e. Atstovai tapo iš- 
rinkti du: V. 'Staškus ir P. -Ma- 
čiulis. Draugija užmokės po 
penkis doliarius dieną atsto- 
vams. 

Taipgi nutarė pasiųsti rezoliu-, 
ciją vS. V. Prezidentui \Yilsonui, 
reikalaujant, kad jis užtartų ir 
lietuvius~1iV"sykiu užtikrinant lie- 
tuvių lojai iškurną linkui Suv. Val- 
stijų dabartiniam karės padėjime. 

IŠ RACINE, MIS. 
A.L.T. Sandaros veiklumas. 

Čia 35-ta kuopa tapo sutverta 
sausio 17 d. 1917 m. iš penkių 
narių. Pabaigoje 1917 metų tu- 

rėjo 16 pilnų narių. Visi nariai, 
kurie įprie jos priklauso, tai yra 

J branduolis Racino lietuvių ir, 
sulyginus su kitų draugijų čia 
gyvavimu, kurių čionai netrūks- 
ta, Sandaros 35-ta kp. ti'k vienų 
metų bėgyje gali pasirodyti sa- 

vo nuveiktais darbais. Dėlto, 
kad sandariečiai yra prakilnus 
dvasioje lietuvystės ir dirba Lie- 
tuvos labui su atsidavimu, ne- 

sigailėdami išlaidų ir triūso. 
Pavyzdžiui paėmus kad ir tuos 

dalykus. Pradedant 1918 metus, 
kilo sumanymas parinkti aukų 
dėl kovojimo už Lietuvos lkio- 
sybę. Pasekmės buvo geros: su- 

rinkta $69.50. 
Antras svarbus dalykas tai tas, 

kad pasidarbavimu sandariečių 
daug buvo informuojami svetim- 
taučiai apie lietuvių troškimus 
ir dabartinius vargus. Daug 
straipsnių buvo patalpinta vie- 
tiniuose anglų laikraščiuose. Vi- 
sų neminėsiu, tik pfimimsiu pas- 
kutinį, kuris tilpo vasario n d. 
"Times CaU" laikaštyje. Šis 
straipsnis buvo patalpintas ištisai 
žodis į įžodį: "Lithuania Dc- 
clares It's Indepemdence", Sve- 
timtaučiai turėjo progą susipa- 
žinti įpla'ciai su lietuviais. Tame 
pasidarbavo saindarietis J. Ba- 
kutis. 

Dabar 35-ta kuopa ALTS. lai- 
kytame metiniame susirinkime 
sausio 31 d. išsirinko valdybą 
1918 m. iš sekančių narių: J. 
Baukus, pirm., M. Kasparaitis, 
sekr., J. Bakutis iždin., A. Dar- 
kintas ir A. 'Babelis, iždo glo 
bėjais. 

Svarbesni nutarimai buvo: 
rengti viešą susirinkimą aptari- 

mul Lietuvos reikalų ir parsi- 
traukti kalbėtoją dėl supažindi- 
nimo vietinių gyventojų sai San- 
daros principais, nes praeitais me- 
tais iš dešiniosios 'pusės daryta 
daugiau atakų" ant musų kuopos, 
negu vokiečiai >pric Verduino. 
Vienok jie musų tvirtovės neiš- 
ardė ir taip netaktiškai elgiantis 
mus daugiau sustiprino. "Drau- 
ge" ir "Darbininke", buvo rašyta 
apie Sandaros 35-tą kuopą, tokiu 
budu yra u/interesuoti netik lais- 
vesni žmonės, bet ir katalikai. 

Šiais metais galima tikėtis su- 

laukti gerų pasekmių, dėlto, kad 
j valdybą :nėjo veikliausios vpa- 
tos. Kol vasara ateis bus šau- 
kiami vieši susirinkimai apkal- 
bėjimui visokių Lietuvos reikalų, 
o vasarai atėjus, nutarta rengti 
šeimyniškus išvažiavimus su iš- 
kilmingais "programais. 

Pas mus taip išsiskirstę lietu- 
viai, kad prie kokio svarbesnio 
bendro veikimo, tai neprisimink. 
Už tai tuojaus gausi vardą lais- 
vamanio, bedievio arba šliii'ptar- 
nio. 

Sandarietis. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

L. S. ir D. Draugijos susirin- 
kimas. N'edėlioj, vasario 17 d., 
atsibuvo susirinkimas Dr-stės 
Lietuvos Sunų ir Dukterų. Štai 
draugijai paMese gerus pamatus 
vietos veikėjai P. P. ir K. J. Š., 
kurių darbštumu padaryta gerui 
stovinčia draugija. 

Susirinkime išrinkta nauja val- 
dyba šiems metams. Priimta 
keli nauji kandidatai. Jų tarp>; 
buvo »pcrstatytas ir vienas vei- 
kėjas Z. Paleidus juos iš su- 

sirinkimo, pradėta svarstyti apie 
kandidatų priėmimą. Atėjus 
svarstymui apie minėtą Z., tuo- 

jaius ipasirodė priešingų narių. 
Paglausus, kodėl jie yra priešingi., 
atsakė, kad, girdi, jo politiškas 
veikimas mums nepatinka ir 1.1. 
Už tai kilo didžiausia betvarkė. 
Pasirodė, kad klerikalizmas įlei- 
dęs šaknį j nekuriuos "tautiečius" 
Ir likosi nepriimtas, nors jisai 
yra atsakantis ir darbštus lie- 
tuvis. 

Raindasi la/bai daug vyrų ir 
moterėlių, kurie ant kožno žin- 
gsnio save pereistato tautiečiais, 
ir dar gerais. Vienok šiame su- 
sirinkime pasirodė, kaip jie su- 

pranta tautiškumą. 
•Kuomet ateina pas mus tau- 

tietis-demokratas, kodėl jo bi- 
josi? Ar todėl, kad jisai nepa- 
taikauja nČkuriems klerikalams, 
neseka jų įpėdomis. Taip megra- 
žu elgtis ir •savo vienmintį že- 
minti. Tai yra prasižengimas 
prieš konstituciją. 

Jeigu nekurie nėra daaugę, tai 
geriau butų, kad į laisvesnes 
draugijas nesirašytų ir neardytų 
•žmonių sutikimą bei ramybę. Jei- 
gu kmr įstojama draugijon, tai 
reikia dirbtTT "Dviem ponam 
netarnauk", sako patarlė. 

Svečias. 

IŠ CLEVELAND. OHIO. 

Teatras ir koncertas. Vasario 
10 d. Clevelando lietuvių jauni- 
mo T. V. Choras parengė gra- 
žų teatrą ir koncertą. Sulošta 
Pirmi Žinksniai", 4-se veikmėse. 

'Reikia pažymėti, kad C. L. T. 
V. Choras dar nesenai susitvėrė, 
'bet jau sugebėjo pastatyti sce- 

noje tokį didelj ir puikų veikalą. 
Veikalą sulošta labai puikiai. 

Geriausiai atsižymėjo Murrns- 
ikio, turtingo dvarponio rolėje, A. 
Zdaneviėius. Taipgi ir K. Bag- 
donas Smitkės, dvaro užveizdos 
rolėje. Negalima praleis1! ne- 

paminėjus ;;pie veikimą p-lės A. 
Aksomavičiutės, Žvirblio kampe- 
ninko rolėje. Abelnai paėmus, 
beveik visi savo roles atliko ge- 
rai. 

Onutės rolėje ne visai gerai 
lošta. Viena klaida padaryta la- 
bai žymi: vietoj verkti, lošėja 
juokėsi. Kitas dalykas tai, kad 
nemokėjo šluoti stu'bos. Vietoj 
slavus, ji pjovė, o iš to publika 
turėjo daug juoko. Visur kitur 

ji ge'rai atliko savo užduot. 
Iš darbininkų žmonių negali- 

ma perdaug reikalauti. 
Pertraukose buvo pamargini- 

rtjįu. Pirmoj pertraukoj p-lė A. 
BalCrtskoniu^ padeklemavo eiles 

I"Į Darbą". Puiblikai labai patiko, 
| Patartina jai dažniau dalyvauti 
tokiuose vakaruose. Nors dai 
jauni, "bet puikiai nuduoda, o 

ateityje galima tikėtis tikrcs sce- 
nos žvaigždutės. 

P-lė A. Grigiutė taipgi padek- 
leniavo eiles ir savo užduotį at- 
liko užganėdinančiai. 

Po programui V. Clioros pui- 
kiai padainavo. Sudainuota ke- 
letas dainų. 

Pirmiausiai oolo dainavo K, 
Bagdonas. P-lė T. Batrokoniutė 
padainavo: "Dainius". Pirmą 
kart;} ji labai puikiai sudainavo, 
bet, iššaukus ją atkartoti, antru 
kartu jau ne taip nusisekė. 

Po tam "Varpo" choras sudai- 
navo "Gamta Gra-ži." Sudainuota 
vidutiniškai. 

P-as A. Zdanavičius padainavo 
įsolo "Tykiai Nemunėlis Teka". 
P-as T. Ri>!:okas solo padainavo 
"K0 Liūdit Sveteliai". Prastai 
išėjo. 

P-as K. Bagdonas, tenoras ir 
T. Ri'bokas, bassas, sudainavo 
duetą "Velija". Išėjo neperge- 
'riausia. Silpnai išėjo ir p-lės T. 
Baltrokiniutės solo "Pavasarėlyj". 

Palbaigoj p. A. Zdanavičius 
sudainavo solo "Gimtinė Šalis". 
Niiifiisekė vidutiniškai. 

•Po tam buvo šokiai iki vėlu- 
mai nakties. Šiame vakare buvo 
daugiau publikos negu aš esu 

kur kitur kada nors Clevelande 
matęs vakare atsilanki-us. 

Patartina "Varpo" chorui ir 
ateityje surengti tokius vakarus, 
kur publika gali taip puikiai pra- 
Jeisti laiką. Dagilėlis. 

IŠ NEW HAVEN. CONN. 

Geri tėvynainiai. Pasidarbavus 
nekuriems vietiniams lietuviams 
iš šios kolionijos tapo surinkta 
stambi auka nursų tėvynės Lie- 
tuvos reikalams. Kadangi da- 
bartiniu laiku pinigai yra labai 
reikalingi politiškiems tikslams, 
o j n lietuviai neperdaugiausia 
tuom tarpu turi, vietiniai lietu- 
viai atjaučia tą trukumą ir jie 
mielai sudėjo pluoštelį pinigų. 
Aukavusių vardai seka: 
Lietuvos Neprfgulmybės Kliu- 

bas $50.00 
J. Butkus 10.00 

J. NoburaiHs 10.00 
£. Cverka 10.00 
T. Cibulskas 10.00 

J. Maseliunas 10.00 

J. Kuncevičius 10.00 
Ka. A. Makarevičius 10.00 

Tėvynės Mylėtojų Dr-stė 
14 K-p 10.00 

A. Strelkauskas iofco 
IC. Ramanauskiutė 5.00 
F. Statkus 5.00 
A. Zigntajnitavičius 2.00 
L. Yasinskas 2.00 
P. Milašiunas 2.00 
S. Lonika 2.00' 
J. Kedis 2.00 

J. Ulonis 1.00 
A. Balsis 1.0c 

M. Makarevičius 1.00 

Jonas 'Makarevičius 1.001 

Juozas Makarevičius I.00 
A. Bičkus 1.00 
V. Pasackas 1.00 

A. Zdažinskas 1.00 
K. Dairdcris 1.00 

T. Mickus 1.00 
S. Zigmantas 1.00 

J. Šmigclckis 1.00 

Viso labo $162.00 
Aukos pasiųstos Lietuvos Ne- 

•prigulmybės Fondan p. J. Seke- 
vičiui vardu p. T. Paukščio. 

IŠ WILKES-BARRE, PA. 

Viešas susirinkimas. Vasario 
17 d. Čia atsibuvo viešas susirin- 
kimas apkalbėjimui Lietuvos rei- 
kyUi. Susirinkimų vedė adv J. Lo- 
patto. 

Kalbėjo kunigai: J. Kasakaitis, 
Itičiura ir Kuras; Luzerne pavieto 
advokatas Statrey ir eisėjas Gor- 
inau. Paminėjimo vertos kalbos 
tiktai kun. J. Kasakaičio ir advo- 
kato Statrey. Pinnasai pabriežė 
Lietuvos neprigulmybės reikalin- 
gumą. Jisai j)asakė, kad lietuviai 
negali kęsti jungo nei vokiečių, nei 

.rusų. Mūsų tauta privalo pasiliuo- 
suoti. taipgi laisva neprigulminga. 

Antrasai, adv. Statrey, pabriežė 
jog lietuviai patis yra kalti už tai, 
kad Prezidentas Wilsonas taikos 
^lygose nepaminėjo apie Lietuvą. 
Jisai sakė, kad męs apie save ne- 

(pranešame ir nesirupinam užtckti- i 
nai. 

Publikos buvo susirinkę per 
2,000. Tapo Išnešta rezoliucija 
į Suvienytų Valstijų valdžią, ku- 
rioje reikalauta Lietuvai nepri- 
gulmybės. K. 

—J 

IŠ PLYMOMTH, PA. 
Apie Seimą. Vasario 24 dieną 

SLA. VII Apskritis laikė pusme- 
,tinj susirinkimą Plymouth, l'a. 
'Nutarta sušaukti viešą susirinkimą 
prikalbėjimui Lietuvos reikalų. Pro- 
,gramo išdirbimą pavesta tam tiks- 
lui išrinktai komisijai. 

Apskelbta ir Visuotino Lietuvių 
Seimo reikalingumas. De'egatais 
j seimą išrinkta: J. Loppato, J. 
Nenius, K. Kundratavičius ir F. 
Živatkaiuskas. 

Nutarta taipgi reikalauti nuo 
seimo rengėjų, kad jisai butų ati-* 
dėias iki gegužio mėnesiui, idant 
u/.ganėdinus visas mūsų partiias- 
srioves. K 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 
Vietines Draugijos. Viešas su- 

sirinkimas. Nors čia inteligen- 
tijos nėra, bet visgi męs. kiek galė- 
dami, darbuojamės Lietuvos nau- 

dai, nenorėdami, kad mus užmirš- 
tų progresuojanti tautiečiai. 

Čia randasi penkios draugijom 
visokių pakraipų, bet visos dirba 
santaikoj. Past'aruoju laiku su- 
sitvėrė dar viena, labai reikalinga 
šioj kolionijoj — SLA. 89-tą kuo- 
pa. Prie jos prisidėjo jauni ir 
energingi vyrai. 

Pirmas susirinkimas įvyko va- 

sario 24 d. IŠ pirmutinių nuta- 
rimų, galima paminėti surengimą 
prakalbų dėlei supažindinimo East 
Chicagos lietuvių su naujai susi- 
tvėrusia kuopa. Nutarta susirin- 
kimus laikyti pradžioje mėnesio. 
Butų labai geistina, kad kodau- 
giatusiai east chicagiečių prisidėtų 
prie SLA. 89-tos kp., nes tai yr"a 
naudingiausia ir geriausia lietuvių 
organizacija. 

# * 

Vietinės draugijos nutarė bend- 
rai sušaukti Viešą Lietuvių Susi- 
rinkimą East Chicagoj kovo 3 
d. 1918 m. apkalbėjimui bėgančių 
svarbių lietuvių reikalų. Svarbiau- 
siai apkalbėjimui apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą New Yorke. 

Lietuvis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Šioji -kolionija yra nemaža. Lie- 

tuviu randasi čia apie septyni 
tūkstančiai. Šios kolionijos lie- 
tuviai pripratę visuomet pasi- 
linksminti, rengti įvairius vaka- 
rėlius, teatrus, koncertus ir tam 

panašiai. 
'Vasario 10 d. čionai įvyko du 

koncertai. Vienas tapo pareng- 
tas Šv. Kazimiero parap. choro. 
Antras — keturių suvienytų 
draugijų dėl pelno pastatymui 
didelės Lietuvių svetainės. Ši- 
sai nusisekė neblogai. Publika 
išreiškė užuojautą delnų plojimu. 
Lietuvių benas puikiai pagraji- 
no. Švento Kazimiero parapijom 
choro koncertas nevisai gerai pa- 
vyko. Kasžin kame č:a prie- 
žastis, ar tai giedorių neišsilavi- 
nimas, ar tai orkestros negabu- 
mas. 'Bet, Irogis, neišsilavini- 
mas giedorių. 

Čižauskut vadovaujant \vor- 

chtateriečiai katalikai turėjo cho- 
rą, kurį galima buvo vadinti cho- 
ru. Kuomet parengdavo koncer- 
tus, tai žmonių atsilankydavo 
gana skaitlingai ir visi su atyda 
klausydavos jo dainų. Bet dabar, 
jcu worcesteriečiai gal bu t ne- 

greit išgirs tokius dainavimus. 
Gaila, kad tas gabus dailės dar- 
bininkas turėjo apleisti \Yorces- 
teri. ..Dailės Mylėtojas. 

IŠ PITTSTON, PA. 

Delegatas \ Visuotiną Seimą. 
Vasario 17-tą d. Draugystė Šv. 
Mykolo Arkaniuolo, Pittstoii ir 

Scbastopol, Pa., laikydama mė- 

nesinį susirinkimą, vienbalsiai 
pritarė šaukiamam Lietuvių Vi- 
suotinam Seitnui, 'kuris yvyks 
13 ir 14 dd. kovo mėn.. Ir suti- 
ko visi draugai pasiųsti nors 

vieną delegatą, kur į tuojau* iš- 
rinkta. Delegatu yra Juo/.. S 
Crilvickas, kuris sutiko atstovau- 
ti musų draugiją. 

Ši draugystė, turėdama apie 
šimtą pažangių draugų, gali 
padaryti puikiausią tvarką ir il- 

gai gyvuoti. Draugas. 
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Visi lai&kai. koroapoflde'acijo* Ir 
ra.nl; ia6<ut» skiriami t lpini.mil lr.il. 

prr ulo buti pažymėti auto- 
riau* parašu b- adresu. irašun- 
tipjf pv#u(Joųlin;ii privalo puluotl ir 

»•.<> uU:-.i p relę Ke'jakįtlj<H ai- 
i ai. ■« 

Rfdakeijn aaslllefca f.iu itMcv pr 

ijsfiist raaUra«':Ui.4 'aižyti ii* 
trumpinti. 

N(<f.i.ukami laikraščiui rankraščiai, 
ar^ika'.u ,t a t; t ori ui. iai iair. gvą- 
'narni {ik tiiuirif', jriųu su runkrnš- 

•ialr. bus pri.«iijoUi !i už;.< V.finai kra- 
o ■> žonkUiiŲ. 
Reikia vi«ada r;.Ayli plunksna, pa- 

• kanl plufli « tarpui ttin> oihifiu, 
ir tik aut vK-uOji pu-ė* I?k;to. 

•SiVfAL/ VIRI NĖ POLITIKA". 
Kuomet lietu viai nuo am/iy 

.siėjj'iami savo kaimynu pagalios 
iš\)•(!'« iv 'i;, i'i't.o.iiioti iš-po 
jungto s' ftiiiiu viešpatijų ir, tu- 

udarn; r.^'.-Jarytas burnas, pa* 
galios drąsiai ir efcergiškai pra- 

dėjo reikalauti pilnjsTtiop; iguiiny- 
bi t- savo -a'.iM, uavatnos tukti'.v o• 

yric?><-si ii': kurte vyrukai, kurie 
•ki rūpinimąsi tautos laisve 

:t: prasižengimu. 
Kuomet s-markiau kilo reikala 

v i.n :>i Lietuvos neprigu-lmy- 
kr.omet ir Amerikos lie- 

pritardami balsui savo bro- 

•!:ropoje, iškėlė obalsį "Lai 
T.utu a laisva — dabar, ai 

ūdos!' tai musų nekuiru 
ii v La*. kurie yra lietuv«ats» t»k 
,. rdo, (irčiau prabilo, kad ne- 

.»v,• 11 m> be Lietuvai butų ken- 

r.iinga, kad 
~ 

eprigulmybčs Lie- 
-ii negalima reikalauti, nes tai 

: tu "Įžeidirrtas ir paniekinimas' 
Rusu ;evi»lip.ijo>; ir .pagalio- 
ti; vis .-kvailia'.'sls argumentas,— 
kad Lietuvoj susitvertų lietuviš- 
ki kapitalistai ir lietuvių darbi- 

.linky skriaudikai. 
Visi šitie ir pai»ašu> išvadžio- 

jimai .!wv taip negudrus, tai;, 
kvaili, kad musų žmonių net 

t'i pačių cfarbrv.inkji ,'e per 
tikrinti negalėjo. Prirodymu to 

,'ri tai, kad aukos Lietuvos lai? 

vei s^nurj .pradėjo tūkstančiais 

daukf:; rez«/!i'HČ.ij'-»s <11 reikalavi- 
mai":, Lietuvai N-] -iįjn'mybės pa- 

>ipy!r \V a-'ii ir. j. u-r.ar. : .'isu .■ 

uvišku k iioniių t./ -''.auiiyv. 
'i-.!, kuo]..: nrv*s-»ri:;.ngv 
r 1.1. Pakilios ,>ric;' ;»ru: to, 

•„ivl Ame r « liftu t n..»« a.-. .m 

kalaujantis ^'uitvt -'-.i-u i •"'• 

•ai nep: Inv 1>ės;f- jo I iireik- 
!i milžiniškam i-'k m eime., 

kurj nutarta laikyti Nevi V >r-:e. 

"I a:- aiškiai, pa.''<> lė nut-u sočia 
Itetams, kad jų p:-ii>ri- f.iriimas 
Lietiivos neprigulmybei uufckę.s 
jūrėse visuomenes balsu, reika- 

laujančių tos nepriguimyHeK (iu- 
dresni soeiali^tairpoli'ikieriai nu- 

jautė, '-.id priešindamiesi umi n *- 

prig>i;lmyl'Cs oba'Niui, jie patis 
-»au nusitašys. kuolą ant ~avo 

ioeno galvos. 
Pirmiausiai tai, suprato '"Nau- 

jienos" — mistras machiavelis 
kos politikoj. įr grud\iu> v n ridens 

piestoje. Ir štai jie 'tai^'a per- 
mainė taktinį, 

J:e, teisybė, nestojo atvirai, 
aiškia i: širdingai už Lietuvos 

nenrigulmybę, !bet pradėjo jieško- 
ti smalos, idant ja nutepus tuos, 
kurie iki šiolei reikalavo iir dirbo 
1 / Lietuvos neprigulmybę. 

Tokios smalos jie sau susijieš- 
kojo lenkų laikraščiuose ir nepa- 

k ntosc vokiškų laikraščių ži-, 

n'-ose, norr jie žino, kad kaip vte- 

ii, 'taip ir kiti intriguoja savo 

naudai ir lietuvių .nenaudai. Su- 

sįjo>?koję tuose, anti-lietuviskuose1 
al niuose sau smalos, jie primai- 

v. prie jos dar savo locno pa- 
d;. ''»to deguto ir pradėjo ipeizoti 
Lietuvos neprigulmybės šalinin- 
ku:, nuo galvos iki l ojų, išras- 
dami, kad girdi, jie mano Lie- 

tuvą kaizeriui parduoti. 
Nėr ko nei ka'lbėti, kad lie- 

tuviška visuomenė, nepatikėjusi 
jų pirmiems 'kvailiems išvadžioji- 
mams. patikėtų dabartiniems jų 
įtarimams. Juk tie, kurie už Lie- 
tuvon N'epriculmybę dabar la- 
biausiai stoja, yra ir buvo nuo 

pai k iySs pradžios ir didžiausiai 
k; izcfio -priešais, kuomet iš kitos 

;i '-r 1 tie, kurie dabar "persergs- 
ti visuomenę .prieš Lietuvos par- 
davimą Vokietijai, dar visa? "ne- 

senai tai pačiai Vokietijai hym- 

niis giedojo. 
Taigi perdaug jau kvailas ir 

ii tkiI; i tarimas, kad jam mu- 

ii /nion<> galėtu Įt'koti. 
Het i a , at dar yra vienas kria- 

isc.i- km i ij.i ritvisi pastebi ir 
>i't>rar.t.. o -• ifu.'^ti tai turėtų, 

?><• lainc i>i i- : "dortiniausia" 
t• '.s. i k la nors tarp lie- 

?u\t: i .pas iri m! r. 
oci.K;stu ly.uri' negalėdamas 

pats i pr.viba save aklu pa- 
v u .1 ■vfik;', Lietuvos Nepri- 
liiiiyh-H ša i i Inu- u, nusprendė 

iv-mi:: tu k-;; įtikinti :-\o< ša- 
!ie> vald i.t ir ?i<•> -aii' -s viesą- 

opinija, kad I-ittNoprigul- 
Hij ;•!;•■ r.-i'oiautojai, kaip Imiio- 
kj taip ir ia Amerikoj, yra 

i/'.r bernai !■ kad j juos kai- 
•••> i toki i, \;ncri'<os visuomenė 
r .a!d/'a ( rivalo žiūrėti. O ka- 
lar^i jie d;yr rengiasi seimą Iai- 
k\i Lietuvos neprigulmybės 
rei'. alaviinui išreikšti, tai lai 
mai \; tciika zino, -m kuo ji 
reikalą turi. 

Tuo tikslu "Naujienos" daro 
^'.iškus vertimus visų savu 

straipsnių, kuriuose ta n.iodin^a 
vlenunciacijos mintis pervedama. 
Tuo tikslu "Naujienų" meiste- 
ris — Am. Lietuvių Darbininkų 
Tarybos gimdytojas ir bosas — 

,parūpino juodinančius Lietuvos 
neprigulmybės judėjimą straips- 
nius Chicagos anglų laikraščiuo- 
se. Tuo tikslu "Naujienos" da- 
ro angliškus vertimus net savo 

polemiškų straipsnių su ''Lietu- 
va'' (pavyzdžiui" jos padarėjTrue 
translation" straipsnį, kuris yra 
užvardintas: "Lietuva" teisina 

kaizerinę politiką"). 
Visa tai parodo, kad "Naujie- 

nos", kurios dabar .priduoda toną 
visiems musų soaialistams, grie- 
bėsi paprastos denunciacijos. 

Bet ~vis£f męs užtikrlnam ši- 
tuos "bolševikiškus strategus" 
kad jų verdamą smalą jiems pa- 
tiems prisieis ir išlakti. 

"Naujienos" aiškioi stojo ant 

kelio,* kuris veda šalin uito Lie- 
kuos neprigulmybės ir kovoja 
urieš Lietuvos neprigulmybės 
šalininkus smirdančio gazo bom- 
bomis. Pažiūrėsim, kaip toli 
šita smalavirinė politika nueis. 

AR TURI BUTI SEIMAS. 
AR SKANDALAS? 

Juo aroir.u „nina.-i lietuviu 
saukiamas seimai*, j ii- • nc.tks- 

mesnės ^irdi-i zini"-., 
'Socialistai, 'pasiremdami !a >ai 

sekliais, "kanceliariškais" išsikal* 
jirr.ais, atsisakė jame dalyvauti. 

>ors iš kitos .pusės davė patari- 
me sąįo "raudonajai gvardijai" 
mėginti patekti Į delegatus nuu 

tautiškų ir I a/tiytiuių draugys- 
čių, su tikslu, žinoma, ka.l p,au- 
ti progą >einie padaryti, jcij^n, 
ims galima, ''trubelį." 

Tautininku ir klerikalu sriovė- 
-c t ina pri.-drenųjįuas prie seimo. 

! ;c taip, kaip butų geistina, 
xad jis eitų. Iš visur girdėtis, 
s.d11 į seimą rengiamasi ne kai- 

'■ vietą, kur vienbalsiai, en- 

uziastiškai turi buti užreikšta 
Lietuvos neprigulmybės klausi- 
mas, bet rengiamasi kaip j ko 
khs imtynes, didelį mušį. 

Mus pasiekia iš dauge'io vietų 
žinios, 'kad "katalikų veikėjai" 
varo kampaniją, idant seime "vis- 
kas butų katalikiška", idant "gink 
Dieve, bedieviai mepaimtų vir- 
šaus" ctc. Panašią propagandą 
nuo pat pradžios varo visi deši- 
nės sriovės laikraščiai. Dabar 
girdime, kad tokią pačią agitaciją 
|ti:' daug griežtesnėj formoj, pra- 
deda varyti ir iš ambonų, bei 
draugijų susirinkimuose,—ne tik 
Chicagojc, kur randasi pats tos 

propagandos "Didisai Mistras,' 
kun. Kemešis, bet ir kitose vietose. 

Męs mename, kad katalikų lyde- 
riai Rytuose turėjo tikrai geru? 
norus, visuotiną seimą sikelbdami, 
bet męs lygiai dabar matome, k*ad 
seimo palaikytojai iš katalikų pu 
sės neturi jokios kantrolės ant 

savo laikraščių ir pagalios laips- 
niškai, kaip išrodo, nustoja savo 

įtekmės tarp savo sriovės pasekė- 
ų. "Kryžiokiška" propaganda 

vis labjaus dešinėj sriovėj, kaip 
Įrodos, stiprėja ir galų-gale gali vi- 
sai neutralizuoti gerus norus ry- 
tiečių kunigų. 

Taip dalykams bėgant, labai 
liūdnų pasekmių galim'a susilaukti. 

Nektiriose vietose, kaip mums 

^pranešama, tautininkai, išgirdę vic- 

f t i n i ij kunigų "kryžiavą kari;", ren- 

i.mią prieš tautininkus seime, 
':iii-ia: "Kam męs turime važiuo- 

iTl i>1' ka'I duoti progą skandalui 
•Iri ir tokiu budn Lietuvos Xe 

; riyi'lmyhčs obalsiui pakenkti?" 
Kitose vietose, kaip ve Clevelande 
<!• vi ui pačiu priežasčių visai at- 

si-akyta delegatus siusti. 
I oki ir panašus v ėj aliai nelemi 

11'-'ko ge"o ir jeigu jie nepa^iliaus' 
iuoiaus, tai gali išaugti seime j 
audrą. Ir tokiam atsitikime, vie- 
ton naudos Lietuvos reik'alui, at- 

neštu tiktai tikrą blėdį — skaudžia 
blčdj. 

Jeigu j Seimą nekuriu rengia 
masi važiuoti visų -pirmiausiai tik 
tuo tikslu, kad "musų butų vir* 
šus," tai i skalno galima išpran;; 
šauti, kad iš seimo bus fiasco 
(nepasisekimas). Męs jau pir- 
miaus esame minėję, kad šis sei- 
mas nėra ir negalės Imti par.ašus 
j visus kitus seimus, nes diduma 

balsų jame absoliučiai nieko ne- 

reikš. jo tikslu yra padaryti tik 
v'-enbnlsius nutarimu*, nes tik 
'tokius prie dabartinių išlygų ga- 
lima pasekmingai praktiko:! įkū- 
nyti. 

Męs taipgi nuo pat pradžių sa- 

kėme, kad važiuojant seiman reik 

rengtis ir jieškoti tokių klausimų, 
kurie mus, lietuvius, vienija, o ne 

tokių, kurie mus .skiria. 
Tiktai tokia taisyklė gali seimo 

pasekmingumą užtikrinti. Klau- 

simai, kurie mus skiria, kad butų 
seime ir ioo prieš 100 balsų nu- 

balsuoti, praktikoje absoliučiai nie- 
koo-nieko nepagelbės. Tai bus 

tik "commu flac/c", kurį mitrus 

politikierius gal but mano pavar- 
toti savo sriovinei intrigai, bet 

Ikuris nei už nago juoda ncprigcl- 
bės Lietuvos laisvės reikalui. 

Kiekvienas tikras lietuvis, ko 

kios sriovės ir'kokių pažvalgų jis 
'nebūtų. prie to, vardan Lietuvos 

laisvės, prileisti neprivalo. 

LIETUVOS NEVIDONAI. 
žaltys tnom yra pavojingas ir 

jl.aisus. kad iis jkanda .žmogų 
istaiga-netikėtai, i5 ipaslaptos ne- 

matomos vietos. Žmogus visuo- 

met velija kovoti su atviiru, ikad 

ir daug stipresniu priešu, megu 

su paslaptu, viliugingu priešu. 
•Tas pats yra ir su tauta. At- 

viras priešas yra jai per pusę 
mažiaus pavojingas, negu pasit 
slėptisis intrigantas. Lietuva tu- 

ri tokiu pasislėpusių priešu, kaip 
išlauko, taip ir namie, kurie įvai- 
riais budais stengiasi jos reika- 
lams, jos laisvei užkenkti. 

Šiomis dienomis iš \Yashing-! 
tono išsiuntinėta per I n t e r n a-1 
t i o n a 1 Ne \v s S e r v i c e į 
agentūrą telegramai, kairiuose j 
stengiamasi užnuodinti Ameri-i 
ko-, visuomenės nuomom; prieš1 
Lietuva. 

y 
* I 

raine telegrame sakoma, buk 
esą žinios iš 'Š'veicariįos i ofici- 

i 
alius francu/.išk'iis šaltinius'' pra- 
neša, kad esą vakiškos intrigos į 
veikia dabar Lietuvoj; organi-1 
zuodamos tą šalį į teutonišką 
"irytinv imperiją"; kad esą Lie- 

tuva turinti gauti "turtingiausią" 
Lykijo;, dalį — Gardino gu'b. Į 
[kur yra vieni smiltynai. Red.] ;i 
kad esą "lietuvių susirinkimai rei-1 

kalaują apsodinimo vokiškų ko-' 

lionistų Lietuvoje; kad esą "Len- 

kijos priėjimas prie Baltiko jū- 
rių busiąs ant visados atkirstas, 
perduodant Lenkijos žemes Lie- 
tuvai ir Lietuvos rubežius pra- 

paltinust net iki jūrių"; kad esą Į 
Lenkija bus sutriuškinta tarp I 

dviejų naujų "teutonizuotų" vai-1 
stijų — Lietuvos ir Ukrajinos. j 
Visos tos žinios esą paeina iš; 
franeuziškų oficialių šaltinių ir 
žinoma skiriamos yra tam, kad 

( 

sukurstyti Ameriką prieš Lietu- 

vą. 
Šitie gremėzdiški išvadžioji- į 

mai parodo, aiškiai, kad čia tu-j 
rime reikalą ne su franeuziškais į 
šaltiniais., bet su .paliokiškais šal- j 
tiniais. 

Gyvatė kanda pasislėpusi, o mc- 

kurie musų durneliai pagelbsti 
jiems tame tlarbe, platindami ly- 
giai panašias žinias apie menamą 
lietuvių atsidavimą kaizeriui. 

Lietuviai turėtų sukrusti ir už- 

daryti burnas šitiems Lietuvos 

laisvės nuodytojams— dar dides- 
niu rėmimu Lietuvos meprigul- 
mybės judėjimo. 

■ r 

Lietuvių Žingsniai 
Berline. 

Lietuviai iš užimtos- Lietuvos 

daro didelius pasistengimus, 
idant užtikrinus Lietuvai <pilną 
iicprigulmybv po šios karės. Kuo- 

me: prasidėjo taikos dcry'bo* lanp 

Certralinių Viešpatijų ir Rusų, 
tai .aišku buvo, kad nusprendi- 
mas šiose tarybose apie Lie- 

tuvos likimą buvo didžiai svar 

bus lietuviams klausimas, ne.*; 

nors padarymas atskiros taiko.-- 

dar nereiškia abelnoa taikos, bet 

visgi jis turės turėti milžinišką 
svarbumą ateityje, kiek tas Lie- 

tuvos interesų lytisi. 
Lietuviams yra svarbu, kad 

Lietuvos likimas įbutų tarptau- 
tišku klausimu vietoje buti tik 
"naminiu" Rusijos arba Vokieti- 
jos klausimu. I rctuvia»-.s yra 
svarbu, kad jos likimą nuspręs- 
tų ne viena Rusiją, ar Vokietija 
—arba net abi sykiu, — bet 
kad apie tai tartų abelnos tau- 

tų taikos kongresas, nes tik tuo- 

met Lietuva gali tikėtis užtik- 
rintos ateities. 

Bet kad Lietuvos klausimas 

virstų iš "maminio" klausimo, 
reiik, kac'l Lietuvos nepirigulmybę 
pripažintų bent kuri nors vieš- 
patija, — visų pirmiausiai arba 
Rusija, 'prie kurios ji iki šiolei 

buvo, arba Vokietija, po kurios 
užėmimu ji dabar randasi. 

Ir štai kodėl Lietuvos Tary- 
ba Vilniuje, negalėdama sit nie- 
kuo kitu vesti derybų, pasiryžo 
išreikalati Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimo iš Vokietijos. 

Kad toks Lietuvos atstovų 
žingsnis yra išmintingas, tą pri- 
pažįsta net. lenkų laikraštija, ku- 
ri savo keliu, žinoma, j visą tai 
kreivai žiuri ir stengiasi lietuvius 
pastatyti blogoje šviesoje. 

Žingeidžių žinių apie lietuvių 
'politiškas pastangas Rcrline pa- 

jduoda Poznaniaus lenkų laikraš- 
čio G a z e t a Narodowa ber- 

lyniškis korespondentas, kuris 

tarp kit.ko, rašo gruodžio 28 d. 
iš Berlino sekančiai: 

* * 

j "Į visą -politiką, bent Centra- 
1 linių Viešpatijų ruibežiuose, da- 

bar žiūrima vien iš atžvilgio 
į prasidėjusių derybų Į Lietuviu 

j Brastoj] ir galimų iš to pasc'k-: 
mių. Besirtipinimas virte-virs iš! 
visų pusių, nuo visų luintrrcsuo- j 
tų, n "..-v no»is dabartinė atskirai 

i taika dar merciškia abelnos tai-i 
kos, bet nėra abejonės, kad ji 
[atskira taika] turės milžinišką 
svarbą ateityj. 

"Suprato šitą situaciją lietuviai 
ir tpradėjo Vokietijoj agitaciją 

j ant didelės skalės. Nuo trijų 
sąvaičių Berline vieši, nuo vardo 
Lietu/vos Tarybos (Landrato) pp. 
A. Smetona, (prezidentas, vice- 

prezidentas Kairys ir sekretorius 
Dr. Saulis,• darydami visokius 

žingsnius (zabiegi) su tikslu 

įkūnijimo savo tautinio idealo. 

Lietuviai refcalauja ncprigul- 
mybčs. 

"Jie stovi ant papėdės atskiros 
Lietuviškos viešpatijos, kurią 
jie kerpa iš istoriškos Lietuvos, 

vadavaudamiesi mintim sutverti 

tokią vienutę, kurioj jie turėtu 

tautinę didumą — prieš lenkus 
ir baltgudžius: prie savo teri* 

torijos jie priskiria taipgi Vil- 
inių, nors miestas turi kokius 

2—3 procentus lietuvių. Taigi 
susirėmimas interesų yra absoliu- 

tiškas, jeigu Lenkija net ir re- 

zignuotų nuo idealo susivieniji- 
mo su Lietuva ir reikalautų pri- 
jungimo prie Lenkijos žemlės 
grynai lenkiškos, kokia yra Vil- 
ui iaus -gubernija (przyfączenia rlo 
Polski ziemi czysto polskiej, jaką 
jiest wilenska). 

"Lietuviai taipgi turėjo proga 

į pasikalbėti su atstovais varšavie- 

čių "aktyvistų". Vienok nežino- 

ma, ar apsimainymas nuomonių' 
[privedė prie prielankių pasekmių. 

Trįs piimi amerikonai, kri v.sie lapkričio 3 d. 1917 m. ant Prancūzijos fronto, yra čia pa laidoti. Šitoj vietoj bus pastatytas paminklas. 

"Tuo tarpu vienok, kas lytisi 
atsinešimo prie Vokietijos, tai 
lietuviu interesai nestovi puikiau- 
siai. Apie tai galima spręsti iš 
svarstymų atsibuvusių Vyriau- 
siame parlamento" Koimtete. gruo- 
džio 2 <1. š. m. 

"Svarstymai, suprantama, buvo 
konfiidencijiniai [sekretui], l'asi- 
remiant laikraštiniais pažymėji- 
mais, galima tikrai paženklinti, 
kad atstovas Cohn turėjęs pra- 
nešti, kad iš kariškosios pusės 
lietuviai gavo žimias neperdaug 
sau geistinas; tuomet prasidėjo 
labai gyvas svarstymas san- 

ti'kių tarp kariškosios valdžios 
ir 'kanclerio valdžios. C) dalykų 
užtrynė sekretorius Kuehlman sa- 

vo taktišku užreiškimu. 

Vokiškai-lietuviška "partija". 
"Svarbiausiu lietuvių globėju 

Berline — rašo tasai lenkų ko- 
respondentas toliaus, — yra ba- 
roinas Ropp,*** kuris paeina iš 
Baltiko vokiečių, prieš metus lai- 
ko buvo beveik lenku, o dabar 
yra pro-pro- Lietuviu. Pasisekė 
taipgi Roppui sutverti vokiškai- 
lietuviską draugiją, panašią j jau 
gyvuojančią lenkišką; tarp tos 

draugijos uždėtojų randame pra- 
vardes žinomų politikų Erzber- 
gero, Pr. pfrvylo Natban, pro- 
fesorių Weber ir Sering vr t.t. 

Sprendžiant iš ikišiol laikinės tak- 
tikos laikraščio D a s N c u e 

L i t a u e n (Nauja Lietuva), 
kurį lei<l/-ia minėtas baronas 
Ropp, negalima -.aai [lenkams] 
tikėkis nieko gero iš šitos nau- 

jos draugijos." 

LENKŲ R ADA PALAIKO 
LIETUVOS "OBYVATELIUS". 

Kuomet męs matome, kaip tik- 
rieji lietuviai 'rūpinasi išgavimu 
savo tėvynei laisvės, 'ką-gi daro 
Lietuvos "obivateliai", t. y. Lie- 
tuvoje gyvenantieji sulenkėjusie 
dvarponiai ir kaip j Lietuvą atsi- 
žvelgia laikinoji lenkų oficiaiė 
valdžia, arba taip vadinama R a- 

d a R e g e n c y j 11 a Varšavoje ? 
Atsakymą j šituos klausimus 

r»ndame lenkų laikraštyj C z a s 

kuris gruodžio 27 d. pereitų me- 

tų paduoda sekančią žinią: 
"Prieš R a d a R e g e n c y j- 

11a — rašo šisai laikraštis — 

gruodžio 23 >d. š. m. stojo dele- 
gacija "obyvatelių" is 'Oetavos 
ir Baltgudijos Ir pridavė pra- 
nešimą tų "krajų" reikaluose, 
lasai pranešimas pažymi isto- 
rišką vienybę -Lietuvos su Len- 
kija. Unija tiktai duoda užtikri- 
nimą galybės ir neprigulmybės 
Lenkijos Karalystės, o iš kitos 
pusės užtikrins 'laisvą išsivysty- 
mą tautų, gyvenančių Lietuvoj. 
Pasirašiusieji su ipalbricžimu pa- 
žymi pavojų, -kuris įvyktų iŠ 
palikiijjo Lietuvos prie "bolše- 
vikiškos" Rusijos***. L'o Mc-1 
morialu, pasirašo eilė žymių as- 

menų [Laikraštis nepamini -pra- 
vardėmis nei vieno iš tų žymių 
Lietuvos "obivatelių" Red.]. 
Regentai, kunigaikštis Lubomirs- 
ki ir "hrabia" Osfcrowski, savo at- 

sakyme išreiškė sutikimą Rados 
Regencijonos su memorialo postu- 
latais ir apreiškė, kad atlikimas 
Lietuvos reikalo sulyg jų nuomo- 

nės yra vienu iš rimčiausių jos 
rūpesčių". 

Toksai afka.kliai aklas lenkų 
s-pirimasi užgriebti svetimą šalį 
vargiai turi sau lygų pavyzdi 
tautų istorijoje. 

MARGUMYNAI. 
> i ?rr thw 'b u 
'• •' '31 
DAR VIENAS ARGUMEN- 

TAS. 
C h i c a g o, 111. — Gcrb. Re- 

dakcija; — N'ors "Lietuvos" pa- 
skutiniam numery j buvo plačiai 
parodyta, kaip "Naujienos" iš- 
kraipė-sufalšavo žinias, kad su- 
mulkinti lietuvius ir suagituoti 
juos prieš Lietuvos Tarybą ir 
prieš rengiamą čia Visuotiną Sei- 
mą Ne\v York e i bet buvo praleis- 
ta vienas svarbus dokumentas. 

"Naujienos" tvirtina, kad, gir- 
di, Seimas laikytas Vilniuje rug- 
sėjo 18—22 d. ir jo išrink- 
ta Lietuvos Taryba "pardavė" 
Lietuvą kaizeriui, nes ji "priė- 
mė" militarę ir -pramonę uniją 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. 

"Naujienos" pasirėmė ant 
straipsnio is lenku laikraščio ir 
dar pačios ji iškraipė. O "Lietuvos* 
nu m. 4-me šių metu buvo paduo- 
ta ištisa kopija oficialės rezo- 

liucijos, kurią tasai Seimas pri- 
ėmė. Punktas apie "permato- 
mus" ateityje ryšius su Vokie- 
tija štai kaip toj rezoliucijoj 

| skanvba: 

Jeigu Vokietija sutiktu dar prieš 
taikos kor/<»renciją proklemuoti 
[apskelbti | Lietuvos Valstybę ir 
pačioje konf?rencijoje paremti Lie. 
tuvos reikalus, tai lietuviu konfe- 
rencija. turėdama Amerikoje. Jor Lietuvos interesui yra normalinėse 
taikos sąlygose pasvirę ne tiek j 
rytus ir ne tiek } pieaus, kiek i va- 
karus [suprask: j Vnkarinę Euro- 
pą], pripažjstp galimu sueiti bu- 
siamajai Lietuvos Valstijai, NEPA- 
KENKIANT SAVITAM JOS PLĖ- 
TOJIMU I SI. j tam tikrus DAR NŲ- SATYTINŲS santikius su Vokietija. 

Xa, tai dabar ir turime išriši- 
mą viso to klausimo. Jeigu at- 
kreipsime atyclą į .pabrauktus tos 

rezoliucijos žodžius ir atsimin- 
sime. kad "Naujienos' pasirėmė 
lenkiško laikraščio nepilnais ir 
iškraipytais pranešimais, o nu- 

tylėjo apie oficiali; lietuviu kon- 
ferencijos viršminėtą', rezoliuci- 
ją. tai bus aišku kiekvienam, kad 
"Naujiunos" turėdamos savo lo- 
cnhi siekius, apšmeižė bjauriau- 
siu bu<lu tuos žmones, kurie aiž 
Lietuvos laisvę dirba. 

Nes iš šitos rezoliucijos net ir 
durnius .uali nuprasti, kad: 

i) Apie bile "kokius Lietuvos 
SMiti'kius su Vokietija lietuviai ap-, 
siimtu kalbėti tiktai tuomet, jei- 
gu Vokietija sutiktu dar prieš 
karės ipabaigą pripažinti ir ar ap- 
skelbti Lietuvą kaipo noprigul- 
minga viešpatiją ir, apart to, jei- 
gu ji apsiim'tų abelnoj taikos 

konferencijoj paremti tuos Lie-I 
tuvos reikalus. 

2) Kad jeigu ir galima hutų 
sueiti su Vokietija j tam tikrus 
sautikiais. tai tiktai j tokius, ku- 
rie "nepakenktų savitam jos plė- 
tojimusi", t. y. kurie nebūtų 'pa- 
vojingi jos laisvei, ir 

3) Kad toki "tam tikri" bu- 
siantieji santikiai tarp Lietuvos 
ir Vokietijos, yra dar tik "nu- 
statytini," t. y. kad apie tai dabar 
dar nei negalima kalbėti, pakol 
Vokietija meišpildys pirmesnių 
išlygų: kol ji nepripažins Lietu- 
vos neprigulminga šalim dar .prieš 
karės 'pabaigimą, ir kol ii neap- 
Mims paremti Lietuvos reikalų, 
abelnoj taikos konferencijoj. 

Iš to matyt, kad musų vyrai,! 
kurie sėd' Vilniuje turi ne tik. 

^crus norus, bet ir smegenis gal- 
voje ir varo Lietuvos ineprigul- 
mybčs klausimą kaipo tikri ir 
gabus politikai. 

"Naujienos" gi ir jų klapčiu- 
kai, užsimerkę ant šitų visų fak- 
tų, ir šmeiždami savo brolius ne 

I tik :aviems, 'bet ir svetimiems, 
Į atlieka toki patj darbą, kaip at- 
liko Kajinas, .užmušdamas savo 
broli Abelį. Humbugų organu 
j'..-, .uvo, humbugų ir pasiliks, 

i "Nei vilnų, nei pieno — viena 
tik smaivč". J. Danielis. 

Į APIE KNYGYNUS LIETU- 
VIAMS KAREIVIAMS. 

C Iii c a g o, 111. Gerb. Redak- 
cija: — Laikraščiai (anglų) pa- 

; skelbė, jog morima yra insteigti 
[knygynus svetimtaučiams, dabar 
tarnaujantiems kariumenėje, įvai- 
riose jųjų kalbose. Tie knygy- 
nai bus po įpriežiura Y. M. C. 
A. Geistina, kad lietuviai 'pasi- 
rūpintų tuomi klausimu. 

Rodosi, kad geriausiai butų tas 
darbas atlikti, jei iniciatyvą pada- 
rytų mūsų laikraščiai. Per stib- 

1 skribciją balulis padarytų išlai- 
jdas, darną gi koordinuotų įvai- 
rios mums redakcijos. Tinkamų 

i kareiviams knygų surašass, ma- 

no manymugalėtų būti nors ir 
sekantis; 

Anykščių dilelis — Baranaus- 
kas. 

Kelionė Kyburgo — Basanavy- 
čia. 

Raštai Kudirkas. 
Žemaitės. 

Nežinomi dar Lietuviams "Me- 
tai'' — Duonelaičio. 
Lietuviu Tautos Istorija — 

šliupas. 
Raštas Šventas arba Biblija. 
Giramatika Lietuviškos Kalbos. 

JoMikaičio ar Kriaušaičio. 
Žolynas Anglų ir Lietuvių 

Kalbų. — A. Lalio. 
(Dar geriaut jei kiekvienam 

kareiviui suteikus tok j žodynėlį, 
kaip tas, kurį išleido "Naujienos", 
arba Paltanavičiaus). 

''Pavasario Baisai". 
Raštai Vaičaičio. etc. 
Kiekvieno po 2 tomu mažiau- 

siai. Ten tai'pgi tur but lietu- 
viški laikraščiai. 

Su -paganba, Jos — J. D. L bier. 
I'. S. Steigiant tokius knygy- 

nus reikia saugotis vertimų. 
"Konrado Venenrodo" anie" Dria- 
du" ten ne tur but. Ten nieką# 
ne tu** but "iš" "pagal" ar ''vers- 
ta", bet grynai tik lietuviškas 
knygynėlis. ((lai, mažu. Joka- 
jo — Pajudykim, vyrai žemę 
— su lietuviška gera inžanga). 

VAKARŲ DELEGATAMS. 
K c 11 o s h a. W i s. — Geni). 

Redakcija: Iš Cbicagos ir a»plim- 
kinių kolionijų, 'be abejonės, bus 
nemažas skaitlius delegatų, va- 

ž'aoj ančių j Lietuvių politišką 
Seimą Xe\v Yorlce. Ar -nebūtų 
gerai, kad Chieagoje pasirūpintų, 
jeigu bus galima, gauti de- 
legatams spccialj traukinį, arba 
bent t>orn vagonų užsakyti, jeigu 
bus užtektinai delegatų? Išeitų 
pigiau ir smagiau butų visiems 
sykiu važiuoti. Gal ebieagiečiai 
sutvertų komitetą, kur galima bu- 

tų visiems delegatams iškalno 
duoti žinią. S. B. Bacevičius. 



CENTRAL' KOMITETAS "LITUAKIA."! 
j^J.au suvirs dvejus metus gy- 

vuoja komitetas "Lituania". įs- 
teigtas jis yra, kaip jau žinoma, 
lapkričio 7 d. 1915 m. 

Išpradžių "Lituania'' komite- 

tas rūpinosi tik lietuviais belais- 

viais Tačiau nuo gruodžio 15 d. 

1916 m. jis praplėtė savo progra- 
idant apėmus visas karė> 

auka-; Lietuvoje ir ipasivadino: 
"Lifcua.iia", Centralis komitetas 

nukentėjusiems nuo karės Lietu- 

voje šelpti ("Lituani'a"- Comitė 

Centrą' de sccourjy aux vietimes 

de la guerre en Lituanie). Savo 

skyrių turi Ispanijoj ; mano steig- 
ti ir kitur. Lituanijos jstatai 
užtvirtinta Šveicarijos valdžios. 

Kadangi Šveicarijon dažnai 

atsilanko žmonės iš Lietuvos, tai 

Centralis Komitetas "Lituania" 
turi gerą progą įteikti pašalpą j 
(pačių lietuvių .rankas. Gaila, kad 

IPrincrikas Centralis Komitetas 
neprisiuntė mums surinktųjų >pi- 
uigų. Jau nc viena karčs auka 

Lietuvoje butų išgelbėta nuo mir- 

ties, daug ašarų nušluostyta, 
daug vargo palengvinta... [Ame- 
rikos Centralis Komitetas geidė 
tai padaryti ir buvo ir nutarimą 
tuo tiksi- padaręs, tačiaus įsto- 

jus Amciikai karėn, šios. šalies 

Valstijos Departamentas nedavė 

tam rcikplingo leidimo. — ''Lie- 

tuvos' Redakcija]. 

Lietuvių delegacija pas S. V. 

pasiuntinį Berne. 

Lietuvių konferencija, įvykusi 
nesenai (i—10 lapkričio 1917 m.) 
Berne, kurioje dalyvavo atstovai 

iš visų beveik šalių, kur gyvena- 
ma flaugiau lietuvių, nutairė, kad 

Cenf ralis Komitetas "Lituamia', 
parašytų laišką Faudonanijam 
Suvienytų Vabtijų Kryžiui, .pra- 
šant, kad jis 'pagelbėtų surinktą- 
sias Centralio Krmiteto Ameri- 

koje aukas persiųsti Komitetui 
"Lituania"' dėl persiuntimo Lie- 
tuvon. Išrinktoji • konferencijos 
komisija atsilankė pas Suv. Val- 

stijų pasiuntinį Berne ir įteikė 
viršminėtąjį laišką, prašant pa- 

siųsti jj -Amerikos Raud. Kryžiui 
įremti Lietuvos 

Delegacijoj dalyvavo: p. Dr. 

Smetona, Lietuvos Tarybos pir- 
mininkas; St. Kairys, Lietuvos 

Tarybos vicepirmininkas; kun. 

kan. K. Olšauskas, Pildomojo 
Komiteto pirmininkas; kun. Dr 

V. Rartuška, Amerikos Lietuvių 
-Katal. įgaliotinis; kun. A. Ste- 

ponai. is,' Centralio Komiteto "Li- 

tua.iia" .pirmininkas. Pats Am- 

basadorius p. Stovai dar nebuvo 

grįžęs iš Amerikos, taigi priėmė 
jo vietininkas. Jis priėmė malo- 
niai ir žadėjo padaryti visą, ka? 

galima. 
Konferencija išnešė tam tikrą 

rezoliuciją, prašant Centralį Ko- 

mitetą kuogreičiausia siųsti 'su- 

rinktuosius pinigus Lietuvon per 

Šveicarijos Centralį Komitetą 
"Lituania" Padalinimas viršmi- 

nėtųjų pinigų įvykti turės tuo 

buclu, kuris yra rinkėjų .nusta- 

tytas. 
Tikimės, jog pinigų prisiunti- 

ymui iš Ameriko-v nebus kliūčių 
ir tenykštis Centralinis Komite- 
tas bus malonus pasiųsti surink- 
tas aukas vargstančiai Lietuvai 

nurodytuoju 'konferencijos keliu. 

[Jeigu tas priklausytų tik nuo 

Amcriko-i Centr. Kom-to "ma- 

lonės'', tai pinigai butų senai 

buvę išsiųsti. R e d.j. 
Lietuvių belaisvių šelpimą iš- 

pra lžių trukdė stoka Didėsės 

Britanijos lietuviai, teisybė, pa- 
rode savo <Iidelį geraširdingumą, 
tačiaus bene jie vieni galėjo su 

■šelpti desėtkus. tūkstančių musų 

'belaisvių? Amerikos Lietuviai 

atsiliepė vos 1916 metais aipie Ka-» 

lėdas. Kad ir valiau, b?t užtai 

atsiuntė stiprią pašalpą; viens 

Cetitralis Amerikos Komitetas 

atsiuntė $35.000 doliarių. Tuoj 
po Naujų Metų išleisim smulkią 
"Lituanijos" apyskaitą. Visiems 

aukautojams "Lituania" taria 

*s:rdingą aČiu! 

Lieiuvių Komitetas oficialiai 

Paskutiniu laiku apsunkinta 
valgomų daiktų išsiuntimas iš 

Šveicarijos belaisviams. Šveica- 

rijos valdžia raštu iš spalių 12 

Pripažintas. 

d. š. ni. atėmė daugeliui komi- 
tetų (l)uvo išviso y2) teisę sa- 

vistoviai siuntinėti belaisviams pa- 
šalpą, (paliekant tą privilegiją tik 

Raudonamjam Kryžiui ir Valsty- 
biniems Komitetams. Kadangi 
Lietuvos valstybinis susiorgani- 
zavimas dar nepilnai užgvaran- 
tuotas, tai "Lituanijai'' gręsė pa- 

vojus. Bet kadangi ji nesnaudė, 
tai ir tapo Šveicarų valdžios už- 
tvirtinta drauge su kitais. 

Lapkričio 10 d. šių metų, bai- 

giantis Lietuvių Konferencijai 
Kerne, lietuvių delegacija apsilan- 
kė pas Šveicarijos prezidentą D r. 

Schultlicss, idant padėkoti Švei- 
carams už jų svetingumą ir prie- 
lankumą musų besimokinančiai 
jaunuomenei, kcjri nuo kelių de- 

šimtų metų semia čionykščiuose 
universitetuose šviesą, o dabar 

ypač už prielankumą musitv lab- 

daringiems komitetams. Joje da- 

lyvavo šie asmens: p. Dr. Smeto- 

na, Lietuvos Tarybos pirminin- 
kas; p. Dr. J. Saulis, Lietuvos 

Tarybos sekretorius: kun. kan. 
K. Olšauskis, Pildomojo Komite- 
to pirmininkas; kun. A. Stepu- 
taitis, Centr > Komiteto "Li- 

tuania" pirm. kas. Sios dele- 

gacijom apsilankymas turi didelę 
svarbą litai vi ų Šveicarijoj. 

RTV' 
Taip tai išrodo komiteto "Li- 

tuania" veikimas, trumpai su- 

ėmus. Apyskaitą, kurią išduo- 
sim tuoj ipo Naujų Metų, pla- 
čiau parodys mūsų veikimą. 

Yra žmonių neprigulinčiu prie 
čionykščių organizacijų, kurie, 
turėdami ikvaliai liuoso laiko, 

platina neteisingas žinias apie 
musų komitetą inetik pas •savuo- 

sius, 'bet ir svetimtaučius, ar 

tai per spaudą, ar tai įprivačiu 
budu. 

Mums, žinoma, nėra laiko vesti 

polcmfkas iper laikraščius su to- 

kiais žmonėmis. Čia priminsime 
tik tiek, kad Lietuvių Konferen- 

cija," įvykusi Berne i —10 lapkr. 
1917 m., kaip ir seniau įnirusios 

Konferencijos Šveicaiijoj, atrado 

musų komiteto darbą tinkamu ir 

"linkėjo kloties ateityje. Konfe- 

rencijų rezoliucijos yra to liu- 

dytojomis. 
A. Steputaitis, Pirmininkas. 

Friburgas, gruodžio 4, 1917 111. 

'P. S. Pinigus prašome siųsti 
Centralio 'Komiteto "Lituania" 
iždininko V. Dzimidavičiaus var- 

du: Lausanne, Avenue des Tai- 
sės 8, Suisse. 
P. S. Nuo Kalėdų š. m. musų 
komitetas persikelia iš Friburgo 
j Lausanne. Adresas: Avenue 
des Toises 8, Lausanne, Suisse 

N, 

(Šveicarija). 
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KAS RAšOMA. APIE LIETUVA. 
"H a 1 i s c h e Z e i tu n g", de- 

šiniųjų laikraštis, straipsnyje 
"Was \vird mit Kuriami uncl 
Litauen" rūgs.. 7 d. š. m. pažy- : 

nr2jęs, kad reichstago Taryba 
reikalauja įvesti tautos atsto- 

vybes (Lietuvoje ir Kurše, kad 

Vokietijos visuomenei dar nepa- ,] 

aiškėjęs klausimas apie Liet'U- 
\os ir Kuršo ateitį, rašo sekančiai: 

"Kaiip žiuri j tą reikalavi- 

mą valdžia? — Iklatisia straip- 
snio autorius. Kaip tos atsto- 

vybes turėtų buti sudarytos, 
ir kokios joms teisės suteikia- 
mos? Kaip vaisdina&i sau 

valdžia tu kraštų ateitį ? Ar 
turi jie buti taip pat "savaran- 
kiški" kaip kad Lenkų kara- 

lystė. Kiek klausimų, tiek ne- 

išrištų uždavinių; bent visuo- 
menei jie yra visa< ne aiškus. 
Sunku prileisti, 'kad vokiečių 
valdžia čionai lyginai pasira- 
šytų daryti kaip 1916 111. lajpkr. 
5 d. (Len'kų valstybės paskel- 
bimas), norint yra tikro pa- 
mato abejoti". 
Matydamas, ikad dcl savaran- 

kiškumo tie kraštai galėtų tpa- 
itcikti vėl Rusijai, arba .pakliūti 

j Lenkų karalijos įtakon, autorius 

j sako: 

"Męs juk kovojam* ne tam, j 
(kari išvaduotume svetimas tau- j 
tas tarp Baltijos jūrių ir Vo-j 
kietijos balų, ir prieš Rusijos 
"reakciją", fvt tik prieš Rusi- 

jos pavoju m tisų šaliai, kad 

apsaugotume musų tautą ry- 
tuose. Musų gi tautiniai in- 

teresai būtinai reikalauja, kad 
Lietuva ir Kuršas nepatektu 
vėl Rusijai arba nepakliūtų 
naujos Lenkti karalystės įta- 
kon. Bet tatai, be abejonės, 
atsitiktų, net jeigu tuos kraš- 
tus pamorėtume '■'savarankiš- 
kais" padaryti. Kuršas ir Lie- 

tuva yra seni vokiečių ordeno 

kraštai, vokiečių dalia, ir Kur- 

šo gyventojai dar šiądien yira: 
grynai vokiški. Koks tad li- 
kimas laukia tų Baltijos ipaju- 
rio provincijų?" 

"Kol n i che 'Volkszei- 
t un g", vokiečių katalikų laik- 

raštis, rugoj. 30 d. š.rrr. straipsny- 
je "Das fcatolische Litauen und 

war" tarp kitjko rašo: 

"Šveicarijoje susidarė tauti- 
nis lietuvių komitetas, kuris 

•renkasi Lozanoje ir Freiburge 
ir leidžia laikraštį "Lietuva" 
taippat vokiečių vertime. Daug 
įdomių straipsnių stengiasi su- 

judinti vokiečių skaitytojuose 
palankumo ir supažindinti su 

Lietuva... Visos parijos čia 
eina išviono, visos nori laisvos, 
•kiek galint visiškai nepriklau- 
somos, nie'.ai budu su Lenkija 
nesujungtos Lietuvos". 
Pagaliau autorius suteikia ži- 

nių aipie lietuvių skaičių apie et- 

iv- įSįį!*-- 

lografincs ribas ir pažymi dvi] 
vrioves, kuriodvi, "inepalkcnkda- 
nos Lietuvos nepriklausomybei" 
stengiasi prisišlieti prie didžiųjų 
valstybių (suchen Anlehnung an 

L'ine Grosą macht), viena dau- 
ijiaus prie rusų, antroji prie vo- 

kiečių. Pastaroji, stipresnė, esant 

katalikų partija. 

"Musų tad privalumas — 

baigia rašytojas — jai padėti 
ir Lietuvai artinvesniems pasi- 
daryti. Lietuvos likimas ».e- 

trukus bus nuspręstas! Visų 
pirma tad rūpinkimės išpil- 
dyti senų lietuvių troškimus, 
atiduokime at ai seną Vilniaus 

universitetą, supažindinkime su 

vokiečių kult ura ir tvarka, 
saugokime visų pirma jų tau- 

tinę laisvę nuo beribių lenkų 
pasikėsinimų". 
" H a m ib u r g c r k o r e s p o n- 

dem t" 1917 m. nigs. 5 d. del 
Lietuvos klausimo daro tokias 
išvadas; 

"Lietuva jokiu budu nepriva- 
lo vėl tapti surenkamoji vieta 

Europos rytų 'kariumenei, kuri 
iš ten galėtų prieš musų Rytų 
Prusus ofensyvą daryti arba 
bent gręsti vokiečių kulturai 
tKur.še. Ypač tetrka atsižvelg- 
ti į musų santfkius su Lenkija. 
Kad tas bandymas mums 'ne- 

pavyko šiądien, kad mebėra ko- 
kia paslaptis. Bet santikiuo- 
se su lenkais mums Lietuvos 
stovis yra ypačiai svarbus. Nuo 

Lenkijos nepriklausoma Lietu- 
va mums bus flangas prieš 
Lenkiją. Ten męs atsisėdome 

užpakalyje visų lenkų didžios 

galios siekimų. Lenkai tada 

(priversti bus su mumis drau- 

giškesnius santikius užmegsti, 
o ne męs su nauja karalyste". 

"K o c 11 į,# h e rig e r A 1 1 g c m. 

Z e i t." (nationai-liberalų laikraš- 
tis) štai (ką rašo apie Lietuvos 
politikos ateitį: 

"N'apriklausoma Lietuvos ka- 

ralystė par amžius silpnas, pa- 
vojus apsuptas tarpinis žylys 
tarp didžiųjų valstyihių; Rusi- 
ja ir Lenkija niekuomet me- 

užm'-štų, jog ta šalis kadaisia 
josioms (priderėjo. Savo spė- 
komis atsiginti nuo tų abiejų 
valstybių pretenzijų be įsikiši- 
mų į savo savarankumą ir 
šiiuo atveju išsaugoti tegalėtų 
Lietuvą, jeigu ji juo arčiau 

šlytų įprie Vokietijos". 
" K o e n i g s 1) c r g e r H a r t- 

ungsche Zeit." gi rašo: 
"Kad Vokietijoje yra palan- 

kumo lietuvių norams, ligi jie 
apsiribuoja nepriklausomybe, 
kiek jos reikia ir... kiek ji yra 
aL.na, jeigu be to lietuviai stip- 
riai prišlija įprie Vokietijos, — 

iš dau'g ko sprendžiant tasai 
yra tikraTIr gerai žinoma". 

Bet jeigu lietuviai manytų, 
kad Lietuva galinti pati 'būti. kad, 
Erzbcrger'is (pranašauja, visai vie- 
na ir dar Rytų įt'akoj ateityje 
pasilikti— tai čia toks manymas 

esąs priešingas faktas. Lietu- 
va bebusianti stipriai surista 
su Kuršu ir gali iš jų tad galė- 
tų but sudaryta viena šiaurinė 
sąjunga, žinoma, prišlydinta 
pnie Vokietijos. , 

"Deutsche T a g c s z c i- 
11111 g", vokiečių aneksijonistų 
01 ganas, dėl <p. Erzberger'o kal- 
bos rašo. jog tas manymas suda- 
ryti nepriklausomą Lietuvą 11c tik 

prieštaraująs tikrybei, bet kas 
blogiau, sukėlęs Lietuvoje daug 
politimės žalos sunkenybių dabar- 
tinei vokiečių valdžiai. 

Toliau taip rašoma: 
"Lietuviai tą kalbą suiprato 

dr.r plačiau, nc kaip jos žodžiai 
skamba, taip tarytum lietuviai 
gali gaut tokią pat nepriklau- 
som,ą karalystę, kaip lenkai. 
Ir šit buvo ėję su lietuviais 

tarybos (apie tai negalėjo <p. 
Erzbergcris nežinoti), /kad ap- 
draudžiant valstybės pažadėji- 
mai. liet po p. Erzbergcrio 
kalbos kai p patiriame — lietu- 
viai tarybas pertraukė, o vil- 
ties sutvarkyti krašto konsti- 
tuciją dabar mažne visiškai 
mcliko. 

"Kas pažįsta politinę ir ūkio 

geografiją, tas supras, jog lie- 
tuvių klausimas jdkiu budu ne- 

gali buti išrištas, kaip Lenkų, 
ir todėl yra didelė valstybei 
nenauda platinti tarp lietuvių 
tokios vilties, kurios išpildy- 
mas negalimas''. 
Toliaus laikraštis prikiša p. Er- 

zbergeriui, kaipo Vokietijos at- 

įstovui, kad jis tokiomis kalbo- 
mis kenkiąs savo tautos intere- 
sams. 

(Iš "L. A." No. 6). 

LIETUVOS NAUJIENOS. 
Vokiečių cenizura Lietuvos 

lietuviams, matyti, nedavė ap- 

rašyti Lietuvių suvažiavimą. 
Todėl ir "Lietuvos Aidas" tyli 
apie to suvažiavimo nutarimus. 
Tik rugsėjo m. 18 d. numery- 

je -prieš prasidedant suvažiavi- 
mui, randame vieną straipsnelį 
ir dar vieną žinutę, dėl to su- 

važiavimo. Štai tas straipsnis. 

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Šiądien pradeda 'savo darbus 
Vilniaus lietuvių Uouopos suma- 

nymu sušauktas Vilniun Lietu- 
vos reikalams apsvarstyti lietu- 

vių suvažiavimas. 
'I'lgą. metą dėlei karės sąlygų 

tylėję, galės pagaliau suvažiavę 
iš įvairių Lietuvos vietų visuome- 
nės darbininkai pasitarti taip apie 
sopamus dabar dienos reikalus, 
taip ir apie Lietuvos ateities 
klausimą. 

Laikas ir karės meto sąlygos, 
kuriomis renkasi suvažiavimas, 
yra nepaprastos. Ir tūlą bus, 
be abejojimo, ištikęs šis suvažia- 
vimas visai netikėti. Nevienam, 
apmirus krašto visuomenės gyve- 
nimui, bus rodęsi, kad Lietuvos 

reikalais nėra kam nė (besirūpinti 
i/r kad jie todėl mesti yra vien 
aklam istorijos likimui. 

Jau ir šis suvažiavimas rodo, 
•kad jei Lietuvos reikalai ligi šiol, 
dėlei karės sąlygų, ir negalėjo 
buti kaip reikiant aprūpinti, tai 

^ie vis dėlto nebuvo pamiršti ir 

jais buvo, kiek sąlygos leido, muo- 

Į lat rūpinamasi. 
Neskaitant Amerikos lietuviu, 

tiek rupesnio ir pinigų išdėjusių 
Lietuvos karės aukoms šelpti, o 

taip pat lietuvių, 'kares priverstų 
apleisti gimtąjį kraštą ir apsigy- 
venti tarp svetimųjų po plačią 
Rusiją, ypač daug yra pasirūpinę 
Lietuvos Veikalais šiuo karės me- 

tu, nežiūrint mažo jų s'kaitliaus, 
lietuviai gyveną Vakarų Europoj 
po neutralinius, (nekariaujančius 
dar kraštus, kaip antai: Šveica- 
riją, Daniją i>r Švediją. Jie ir 

tegyvena tik, galima sakyti, tais 
reikalais. 

P>et to rupesnio butų, be abe- 

jojimo, Lietuvos (klausimui išju- 
dinti permaža buvę, jei prie jo 
nebūtų prisidėję savo darbu bei 
triusu patys likusieji krašte lie- 

tuviai, kurių balsas Lietuvos 
kla'usime tik ir gali bei privalo 
šiaip ar taip galutinai jj nusverti. 

Didižiausia našta šiame darbe 
ir didžiausia už ji atsakomybė 

tdko 'pakelti, suprairotama, Lietu- 
vos sostinei, būtent, Vilniaus 
lietuvių 'kuopai. 

Jos tai buvo savo laiku lietu- 
vių -vardui kreiptasi, kartu su 

kitomis Rusijos pavergtomis tau- 

tomis, į Jungtinių Amerikos Val- 
stijų prezidentą Wilsoną, jos de- 
legacija sykiu su Amerikos lįe- 
tuvių atstovais dalyvavo taip pat 
pernai vasarą Lozanoje, pietų 
Šveicarijoj, tautų konferencijoj, 
kur Lietuvos klausimas buvo vie- 
šai ir visu pilnumu iškeltas ir 

pastatytai Toji pat Vilniaiuts 
lietuvių kuopa, Lietuvos ireikalų 
&p'riafna, yra tarusis per savo at- 

stovus ne'kartį be vokiečių oku- 
pacijos valdžios ir su centraline 
Vokietijos vyriausybe. 

iVisų tų žingsnių ir tarybų iš- 
Klaviniu iškilo .pagaliau šį pavasa- 
rį konkreti ilgoj e jau formoje lie- 
tuvių tarybos klausimas. Jis bu- 
vo greit palankiai išrištas, taip 
kad galima buvo nnetrukus pra- 
dėti ir jo įvykinimu rūpintis. 

Taikinantis prie nepaprastų ka- 
rės aplinkybių, buvo iš pradžių 
Vilniaus lietuvių kuopos suma- 

nymu sudarytas Organizacijos 
'komitetas, kuris įsusiri'ndcęs Vil- 
niuje rugpjūčio i—4 d. ir ap- 
svarstęs Lietuvos stovį, nutarė 

sušaukti Vilniun lietuvių suva- 

žiavimų. Jam bus išduota visa 

apyskaita apie atliktus ligi šiol 
žingsnius ir darbus, nušviestas 
Lietuvos klausimo stovis — ir 

jam bus pavesta tarti savo žodį 
apie visus paliečiančius Lietuvą 
reikalus ir pasitarti apie dabar 
sopamų Lietuvos ateities klau- 

simą. 
Esamos dabar karės sąlygos 

neleido sutvarkyti suvažiavimo 

taip, kaip gal butų reikėję ir 

kaip pačių sumanytojų butų bu- 

vę geidžiama. Suprantama to- 

dėl, 'kad, tokioms sąlygoms 
esunt, silpnų pusių suvažiavimą 
tvarkant ir noromis negalima bu- 
vo išvengti. Reikia betgi tikė- 

tis, kad ir šitaip sušauktas su- 

važiavimas duos vis dėlto tikrą 
maž daug paveikslą to, 'kuo Lie- 
tuva dabar serga, ko ji laukia, 
lo ji trokšta ir geidžia. 

Po didžiojo Vilniaus seimo 
sušauktas dabar suvažiavimas— 
tai pirmas tokis nepaprastas Lie- 
tuvai reikšmės lietuvių susirin- 

kimas. Jam teks, kaip ir unam 

seimui, tarti savo žodis apie Lie- 

tuvos li'kimą. Tik laikas, kuriuo 
da'bar bus svarstomas Lietuvos 

klausimas, yra daug svambesnis, 
negu anie "revoliucijos metai, ka- 

da Lietuvos klausimas tegalėjo 
i dar buti svarstomas, kaipo Ru- 

sijos valstybės vidaus dalykas. 
Dabar Lietuvos klausimas — to- 

li gražu nebe Rusijos vidaus da- 

lykas; jis galima ir reikia dabar 
svarstyti tik kaipo visai sau at- 

slkiras, senais santikiais nevar- 

žomas klausimas. Iš to jau ma- 

tyti, 'kaip svarbus yra atėjęs da- 
bar mums momentas, kaip atsar- 

giai i«r rūpestingai turime imtis 
to darbo, kurio lau'kia iš musų 
pradedamas šiądien suvažiavi- 
mas. 

Dabar yra pagaliau atėjęs lai- 

kas, kada lietuviu tauta, nežiū- 
rint partijų ir sriovių skirtumo, 
privalo temti visas savo ipastan- 
gais ir jungtines spėkas, idant 
sudarius sau artimoj ateityj to- 

kias gyvenimo sąlygas, kad visos 

jos dalys galėtų sveikai ir ne- 

kliudomai augti ir plėtotis. To- 
kias gi >ąlvgas Įgyti galėsime 
tik tuomet, jei pasiseks mums 

atgyti ir sudaryti naujais laisvės 

.pamatais savarankišką Lietuvos 

valstybę. 
Šitas obalsis teveda visuose jo 

darbuose ir pradedantį šiądien 
savo darbus lietuvių suvažiavi- 

mą ! J. Bekampis. 

Vilniaus. Lietuvių konferencija. 
Rugsėjo 18 d. iš ryto 9 vai. Ka- 
tedroje buvo iškilmingos pamal- 
dos, kuriose dalyvavo daugumas 
atvažiavusių atstovų ir vilniečių. 
Jų tarpe buvo nemažas ir lie- 

tuvių mokinių buirys. Po pa- 
maldų kun. d-ras M. Reinis, 
prabilęs j susirinkusius, pažy- 
r.iėjo jog visuomenė ir valstybės 
gyvenime pamatas yra teisė ir 
teisybė. 

Bet žmonių jvairuimas ir skir- 
tumai reikalaują santikiuose ir 

teisingumo. Čia reik stengtis 
suprasti svetima pažiūra, mokė- 
ti ji gerbti. Lietuvių konferen- 
cijom suvažiavę veikėjai, sunkaus 
karės prityrimu pamokinti, savo 

bendros tėvynės gerovės aky- 
vy iždo j e ypačiai turėtu tais do- 
ros ir teisingumo dėsniais vaduo- 
tis. Pamokslininkas baigė savo 

kal1)ą tais žodžiais: "Teužsidega 
mu-sų širdyse gryna krikščioniš- 
ka meilė dėlei mušu brangios 
tėvynės reikalų!" 

Konrferencijos posėdžiu pradžia 
buvo pasikirrta 10 vai. rytą. Po- 
sėdžiai ėjo žiemos teatre (D. 
Pagulianka) salėje. Iš vidaus 
salė papuošta tautinių spalvų 
(žalios ir raudonos) vėliavomis, 
vainikais ir bendru Lietuvos bei 
žymesniųjų miestų ženklais (her- 
bais). 

Pildomasis Organizacijos Ko- 
miteto Biuras, atidarys suvažia- 
vimą, pasiųlė garbės pirmininku 
Didžiojo Vilniaus Seimo pirmi- 
ninką Dr. J. Basanavičių. Po 

trumpos D-ro J. Basanavičiaus 
prakalbos buvo išrinkta prezi- 
diumas (inž. S. Kairys, adv. J. 
Vileišis, A. Smetona, kun. Stau- 
gaitis ir kun. K. Šaulys) ir su- 

važiavimo sekretoriatas (Ir. Bu- 
gailiškis, J. Pa'knys, K. Bizaus- 
kas ir 'kun. P. Dogelis). 

Susirinkimas priėmė Biuro pa- 
duotą dienotvartky, tepraplėtęs 
sumanymų 'pumtktą (7) šių dienų 
Lietuvos stoviui pagerinti; tam 
tikslui išrinkta iš \isų apskričių 
ir Vilniaus bei Kauno miestų ko- 

misija. medžiagai sutvarkyti. 
Priimamosios ir tvarkomosios 

Konferencijos Komisijos prane- 
šimu, iš 264 'pakvietimų atvyko 
Konferencijon 213 atstovų. At- 
stovų šaukimo reikalui pati'krim- 
u išrinkta tam tikra komisija iš 
4 žmonių. 

Toliaus Pildomajam Organiza- 
cijos Komiteto Biurui pranešus 
apie dabartinį Lietuvos 'politikos 

stovį, rugsėjo 19 d. suvažiavi- 
mas ėmėsi tarti Lietuvos politi- 
kos klausimą (dienotvarkės 5 
p.)- Tas klausimas turės užimti 
visą 19 d. 

Konferencijos posėdžiai yra už- 
daryti. 

JONIŠKIS. 
(Šiaulių apsikr.) Rugpjutio 14 

d. apie 8 vai. vakaro užpuolė 17 
ginkluotų žmonių ūkininką Ge- 
lažių, kurs gyvena miestelio pa- 
kraštyje. Plėšikai primušė Ge- 
lažius ir atėmę pinigus, pasislėpę. 

RUDŽIŠKIS. 
Balandžio 18 d. buvo perkelta 

Rud/iškin iš Vilniaus Lietuvių 
Komiteto prieglauda "šv. Vin- 
cento Paulicčio" vardu. Dabar 
prieglauda turi du namu, »ukj ir 
savo inventorių; laiko arklj, dvi 
karves, ošką ir <keletą kiaulių. 
Lauko 1)uvo užsėta ikokios 4 de- 
šimtinės. Bulvių 'buvo sodinta 
apie 70 pėdų. Su duona "buvo 
pradžioje labai sunku, kadangi 
čia žmonės neturtingi ir žemė 
prasta. Iš dalies davė duonos p. 
Kreishauptmann'as, Eichorn'as iš 
savo sandėlio, iš dalies surinko 
kun. J. Bakšys aplinkiniuose so- 

džiuose. Didelio užvado suteikė 
prieglaudai savojo daržo bulvės, 
•kurias vaikai valgo jau mio lie- 
pos mėn. 23 d. Prieglauda pa- 
sidėjo 20 pėdų žieminių rugių. 
Dabar duou:ą gauname iš vietinės 
ūkio komisijos (\Virchafttauss- 
chus). Labai patiko žmonėms 

prieglauda. Šventadieniais po pa- 
maldų prisirenka daug žmonių 
prieglaudon paklausyti, kaip vai- 
kučiai dainuoja ir žaidžia. Šven- 
tadienio rytais esti laikomos vai- 

ikams šv. Mišios, kurių metu vai- 

j kučiai gražiai 'pagieda rinktinių 
f bažnytinių giesmių. 
| .Prieglaudą dabar »prižinri ir ve- 

jda vietinis klebonas kun. A. Že- 
maitis. 

Mums Reikia Neprigulmy- 
bės! 

P-nas J. Bryce, buvęs ilgą lai- 
ką Anglijos pasiuntiniu Suv. 
Valstijose ir parašęs bene gc- 
riausį apibudinimą šios šalies po- 
litinių įstaigų, nesenai įšleido 
pamfletą "Neutralės šalis ir ka- 
rė," kuriame rimtai ir karštai 
agituoja už pilną laisvę, savitu- 
mą ir ėielumą mažųjų tautų to- 

dėl, kad šios ineatbutinai reika- 
lingos žmonijos pažangai. Štai 
plati ištrauka iš jo (privestų fak- 
tu, kuriais jis paremia savo išva- 
džiojimus: 
Mažos tautos sukrovė civilizaci- 

jos turtus. 

'"Manosios valstijos, kurioms 
dabar gręsia pavojus pranykti 
didžiųjų gomuryje, buvo galin- 
gais ir naudingais —ar tik ne 

galingiausiais ir naudimgiausiais 
,— veiksniais civilzacijos pakėli- 
me. Tik jose ar per jas didžiu- 
ma to, 'kas yra brangintino raš- 
liavoje, Žinijoje, tikėjime, filoso- 
fijoje ar dailėje, tapo sukurta. 

"Pirmosios didžios sąvokos pa- 
rodžiusios žmogui tikroje švie- 
soje jo atsitiesimus link Dievo, 
paėjo nuo tautos, gyvenusios ma- 

žesnėje šalyje negu dabartinė 
Danija. Kuomet tikėjimai galin- 
go įBabiliono ir tirštai apgyven- 
to Egipto jau senai buvo prany- 
kę, tai Izraelio tikėjimas tebebu- 

ioja ir po šiai dienai kaip pir- 
mykštėje formoje (žydų) taip ir 

toje, 'kuri aprėpia veik visą pa- 
saulį (krikščionija). 

"Graikai buvo maža tauta ir ta 

mesus. iezgusi vienon didžion 
valstijon, bet iškrikusi mažomis 
miestelėnų visuomenėmis po Pc- 

leponeso kalnus ir juros pakraš- 
čius. Kiekvieno miestuko visuo- 
menė nebuvo skaitlinga žmonė- 
mis, bet jie užtai buvo sunVanųs, 
karšti, uolus ir gyveno savitu 
gyvenimu. Ir tai tos mažos iš- 
sisklaisčiusios visuomenės davė 
nuims turtingiausią. įvairiausią 
ir labiausiai keliančią literatūrą 
pasaulyje. 

'"Kuomet poezija-daila vėl pa- 
sirodė 'po viduramžių tamsios 
nakties, ji skaisčiausiai pražydė- 
jo mažose Italijos respublikose. 

"Dabartinėje Europoje — kiek 
męs esame kalti mažutei Šveica- 

rijai, kuri, užkurus laisvės žibin- 

tuvą 600 metų tam atgal, i&lai'kė 
jį liepsnojančiu per šiuos visus 
šimtmečius, laike 'kurių likusią 
Europą valdė dcspoi'miės monar- 

chijos? O 'kiek męs esame kal- 
ti mažutei laisvai Holandijai su 

ios mokslavyriais, o labiausiai 
teplioriais, su kuriais jokia 'kita 

I šalis apart Italijos, negali susily- 
ginti? 

"Taippat ir mažos Skandinavi- 
jos tautos davė visą eilę garsių 
noksią vyrių, pradėjus Linneusu: 
tokius poetus, 'kaip Tegoreris ir 
Bjorsonas; drąsius keliautojus 
— kaip Nansenas. Anglija Sclia- 

kespearo, Miltono, Beckono lai- 
kuose turėjo mažiau gyventojų 
negu dabartinė Bulgarija. Su v. 

Valstijos laikuose \Yashingtono, 
FraM'klimo, Jeffersono, Hamilto- 
ne bei Maršalo, nepriskaito tiek 
gyventojų, 'kiek dabar Danija 
ar Graikija. 

"Dailiose šviesiausiose gady- 
nėse vokiečių literatūros bei 
'protavimo, būtent gadynėje Kan- 

įto, Lessingo 1>ęi Goethe ir gady- 
nėje Hegelio, Schillcr'io bei 
Fichtes, nėbuvo didžios vokiš- 
kos valstijos, bet krūva mažų 
kunigaikštysčių ar tieprigulmin- 
gų miestų. Kiekvienas iš šių 
'buvo skirtingu protinio gyveni- 
mo centru. O vienok ta 'krūva 
davė tokį turtingą derlių litera- 
tūroje ir Žinijoje kokio nebuvo 
sekančios dvi gentkartės Vokie- 
tijos Imperijai jsikurus taip pat 
kaip ir Anglijai, turint dabar 
8 syk daugiau gyventoju, negu 
"kad turėjo Sliaikesipeare'o laikuo- 
se (1600 m), nebeišduoda dau- 

giaus anei 'Sliaikespearų anei 
M il tarnų.'' 

Kode'l mažosios tautos gyve- 
nusios savose neprigulmingose 
valstijose pasidarbavo tiek daug 
žmonijos (pažangai? Vien todėl, 
kad jos įvairino gyvenimą, arba 
vėl pavartojant p. Bryce'o žo- 

drius: "Kiekviena tauta turėjo 
ką nors atiduoti žmonijai, ir ką 
nors pramokti nuo jos." Didžios 

valstijos, apgindamos didžiau- 
sius plotsu ir daugybę tautų, 
stengiasi suvienodinti viską, nu- 

stelbti mažųjų tautų kulturą, kal- 

bą ir 1.1. C) vienodumas, tas pats 
ir tas pats — tai mirtis." 
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Biologiški dėsniai. 

Kreipkimės prie biologijos. Ji' 
mus mokina, kad gyviai-atigalai 
trukiausiai gyvena grupėm-kru- 
vom ir kad kiekviena veislė juo 
geriau bei ilgiau tarpsta, juo at- 

K iriau (neprigulmingiau) gyve- 
ni nuo kitu. Nes tokiame atve- 

jyje ir kova su priešingomis veis- 
lėmis yra lengvesnė, ir susituo- 
kimo sąlygos geresnės ir veis- 
le ilgiausiai išlieka .savotiškesne 

l'tvyzdis yra Australilijos gyviu 
P'isaulis. Atskirti nuo abelno pa- 
saulio veislių, jie užsiliko ir 'po 
šiai dienai, kuomet kitur kitos 
veislės jiems panašius senai pa- 
naikino arba vėl, jeigu ūkininkas 
stropia* nenaikintų kūkalių, va- 

ši ik u, durnaropių, tai jie po ke- 

lių metų taip Įsigautų, kad ja- 
vai jokiu budu negalėtų gyventi. 
Piktžolės tuomet gyventų "ne- 

prigulmingai." To pat reikalauja 
ir javai, ir jei neatsiekia savo 

r< ikalavimų — netarpsta. 

Kadangi žmogus yra išdalies 

gyvis, tai ir ant jo veikia biolo- 

gijos dėsniai. Žmonių veislė— 
t'.itta; ir męs pastebim istorijos 
Ičgyje, kad 'kiekviena tauta ar- 

ba i n gyja pilną- savarankumą, 
arba pražūsta nustelbta svetimos 

giminės. Sio dėsnio varomos to- 

kios tautos kaip bulgarai, suo- 

miai, ukrajiniečiai, jau atsiekė 
šiokios-tokios savystovybės ir, 
žinoma, sieks toliau. O tokios 
tautos kaip senovės prusai, get- 
v ingiai, o Suv. Valstijose di- 
džiuma ateivių, žuvo amžinai, 
; satsieks savarankumo, misflbti 
svetimos giminės. 

Todcl ir airiai, ir lietuviai 
rok liauja sau neprig|uln.yv»ės, 
nes tik tuomet jie išliks kaipo 
savita tauta, su savo kultura, 
ir t.t. 

Vėl kitas bioliogijos dėsnis 
sako; kiekviena veislė juo dau- 
giau išduoda energijos ir ilgiau 
gyvena, juo daugiau kovoja už 

buvj t. y. taikosi prie kasdien 
besimainančiu apystovų". Gyve- 
nvs ant ūkės gal yra patėmyjęs, 
kad uždėjus perdaug trąšų ant 

lauko, nekoki javai uždera —jie 
per lepuųs. Mat jiem "būvis" 
pergeras. Sulyginę grudus nuo 

šio lauko «it> grūdais lauko, turė- 
jusio trąšų tik-tik užtektinai, at- 

rasime, kad pastarieji yra ir ge- 
resni, ir sotesni, ir turi daugiau 
gyvybės, t. y. geriau tinka sak- 
iai ir tuo budu ilgesniam gy- 
vavimui ant pasaiulio. 

Tas »pats atsitinka ir su tauto- 
mis: juo vargingiau ji gyvena, 
juo daugiau atsirėmimo energi- 
jos ji gali turėti Iprie tam -tikrų 
aplinkybių. Pavyzdžiui, žydu 
tauta, persekiojama vei'k 'kiek- 
vienoje šalyje, o vienok davusi 
daug poetų, bankierių ir tokia 
pat stipri pasilikusi kaip niekad. 
Žodžiu tariant, ta tauta išlaimi 

kovą, už kuną daugiausiai juda 
kruta arba — taikosi kuodides- 
nio nkaiti.iaus visokeriopų, ap- 
limkybių. 

Kalbėdami apie Lietuvos ne- 

prigrilmybę, turime tad pasiklaus- 
ti "kur lietuvių tautai Įaugi a u 

d;irbo, slaugesnis skaitlius ap- 

linkybių — Autonominėje Lie- 

tuvoje, ar XepriguImingoje?" 
tAutomiomine skaitome tą, ku- 

rios išlaukinę politiką ir politi- 
ne-. įstaigas nustatys globojanti 
jj> valstija. Suprantama, kad 

Neprigulmingoje Lietuvoje butų 
daugiau darbo ir todėl joje 
lietuvių tauta (didesniais šuo'iais 
vystytų savo visokeriopas ener- 

Įvijas ir ilgiau gyventu. \'es tuo- 

met, rusams bei vetkiečiums pa- 

sitraukus, Lietuvos žmonėms j i 
rc'kės inkurti visą valstybinę si- Į 
šteiną, atstatyti šalies ekonominį 
ukį, apsiginti nuo svetimų gai- 
valų tpavycialc ( neva geraširdžių 
svetimų biznierių, kurie steng- 
sis '»agrobti šalies pramoniją ibei 

prekybą j savo nagus ir 1.1. 

Autonomijos pavojus. 

Autonominėje Lietuvoje tie dar- 
bai neguls taip mums ant pe- 
čių. kadangi globojanti valstija 
prižiūrės, kad jos 'politinės įstai- 
gos btttų invezdintos, 'kad jos 
(valdančios tautos) žmonės "p'ake- 
•ravytų" Lietuvos -besikuriančią 
pramoniją, įprekybą, ir t. t. 

"Pamėgdžiojimas gi yra savęs 

-žudymas," tarė Kniersoinaj. Ir 
lietuviai, pamėgdžiodami ar tai 
is prievartos, ar tai iš didelės 
in tėkmės—globojančios valstijos 
valdines įstaigas, politiką, pa- 
pročius, įstatymus, tuom pačiu 
save laipsniškai žudytų ir neuž- 

ilgo pranyktų kai'po savita tauta. 

Žinoma, su globojančios šalies 
ir.tekni.' galima kovoti, kaip iko- 
vota su ende'kais ir rusų 
[biurokratais. Bet kuri kova pri- 
duoda daugiau sau—pasitikėjimo, 
[smagumo: ar laisvo žmogaus, 
kalančio iš neprielankių aplinky- 
bių savo rankomis laimę, ar vai- 
ko, ikutris po auklės globa sfkc- 
rečiojasi buti "vyru"? 

salininkai Autonominės Lietu- 
vos gali pakišti biologijos apsi- 
reiškimą simbiozą (sugyvenimą 
dveji} skirtingu veislių dcl apsi- 
gynimo ir maisto sugaudymo). 
Juk globojanti valstija gali buti 
draugiška, gali mums padėti 
jc: atstatymo darbas pasirody- 
tu mums ne sulyg jiegu. Tai-p— 
gali, !bet mebus mums ant nau- 

do®, nes dar nesirado nei vienos 
tokios valstijos, "kivri gelbėtų sa- 

vo mažesnę kaimynę vien iš 

draugiškumo jausmo, neprimai- 
šius ten ir savu išrokavimų. Už 
kiekvieną žinigsnelį mv ,ų pagel- 
bai mums teks brangiai atsimo- 
kėti. O tikrai draugiškai męs 
sugyvensime ir draugišką pagcl- 
bą priimsime -tilk tuomet, kuo- 
met męs jausimės lygiais su 

globojančia valstija, t. y. Lietu- 
va turės tokį pat s t a t u s'ą kaip 
ir kita jos drauge —i. y. bus 
neprigulminga. 

■rįĮ , vrąj 
Federacijos galimybė. 

Viena iš š.os baisingos karės 
išdavų gnli buti bus —Pasaulio 
Tautų Federacija, sukurta maž- 

daug ant tokių 'pamatų, kaip 
kad Suv. Valstijos Amerikoje. 
Ji turės Tartautinj Parliamentą 
ir tarptautinu Teismą. Ir kaip 
N'evv Jersey valstija uekimba 
gertklėn Xe\v York o valstijai de- 
!ei kokių ten "diplomatiškų iš- 
rckavir.ii}," ta;p tuor:c: čekai ne- 

kibs su ginklu rrukcic Lenkijon 
Kodėl? Todei, <>.ad Čekija bus 
tiesose lygi Lenlkijai, kaip New 
Yorkas yra lygus Xew Jer-ey fe- 
deralės valdžios akyse. 

Tuomet nereiks slaptų, kurios 
tankiausi .i suvelia šias baisias 
karė.:, kain nevienai S. V. valsti- 
jai nerėkia jų susinešant įsu 

vVashin^tonu. Nereiks kibti ko- 
von ir aiž rinkas, nes visoms tau- 

toms jos bus prieinamos sulyg 
sugebumo. Bet tuomet Lietuva. 
S'.omija ir kitos tautos nei ant 

nago juodumo neturi turėti ma- 

žiau teisių už Lenkiją, Rusiją ir 
1.1. Jei didžios tautos neprigul- 

11 i tujos — mažosios taipogi; jei 
os rišusi j Federaciją ir išsižada 
ukurių teisių — mažosios tan- 
us ir panašiai elgiasi. Nes tik 
tuomet ka'rė — baisiausi žmo- 

įijos rykštė — pranyks, ir ly- 
jybė bei laisvė — demokratijos 
šviesiausias idealas — įsikūnys 
gy vęnime. 

Lietuva turi but ncprigulminga. 
Taigi Lietuva turi Imti ncpri- 

gulminga, todėl — 

1. Kad istorija rodo, jog savi- 
tumas bei neprigulmybė mažu j u 

tautų neatbūtinai reikalinga 
žmonijos pažangai ir civilizacijai. 

2. Kad biologija rodo, jog tau- 

ta tik tuomet gyvens kaipo sa- 
vita tauta ir vystys savo sie- 
los ypatybes, kuomet jokia sveti- 
ma giminė nevaržys jų. 

3. Kad ineprigulmingoje Lietu- 
voje lietuviams bus daugiau pro- 
gos apreikšti savo veiklumą ir 

energiją, !■ .tip tarsi tas nuol'a- 
ta» bėgantis gjslose kraujas, 'ku- 
r's palaiko gyvybę. 

4. Kad Pasaulio Tautų Fede- 
racijon lietuviai tegali ineiti, tu- 
rėdami visame 'kame tokias pat 
tiesas, kokias turi ir kitos pilnai 
laisvos tautos. 

Kitaip gi jie, lietuviai, bus ar- 

ba vergais, arba išnyks "glol>ojc" 
kitų tautų. 

Tad kovokime už laisvą santa- 

"ingą Lietuvą! 
Šarūnas. 

'"Persergejimas" 
Taip vadinama "Chicagos Lie- 

tuviu Darbitninkų Taryba", kuri 
sakosi esanti neva nepolitiška or- 

ganizacija^r kairi laiko savo or- 

ganu "Naujienas", atspausdino 
minėtam laikraštyj "Persergėji- 
mą" LirTnvių visuomenei, buk 
girdi Lietuvos kleri'kalai ir at- 

žagareiviai, buržujai "atvijai par- 
duoda Lietuvą j Vokietijos kai- 
zerio ir junkerių vergiją". Ir buk 
Amerikos toki* patįs klerikalai ir 

atžagareiviai buržujai nors jie 
rėkauja! apie "meprigufmybę*' ir 

'laisvę", "stengsis uždeT kaizerio 
jungą ant Lietuvos". 

Šisai paskutinis "apkaltinimas" 
yra metamas, suprantama ant 

tautininkų ir katalikų. Viršminė- 
ta tų meva "Darbininkų Taryba'' 
pagalios pasisako, kad Lietuvai 
reikia laisvos Hemokratinės res- 

publikos". 
Labai gerai, kad ir jie pamaži 

au pradeda atsisakinėti nuo "bol- 
ševikų 1>urdo", o m a no^ ikad 
Lietuvai reikia "laisvos demokra- 
tinės respublikos", t. y. pilnos 
leprigulmybės, bet negerai yra 

tas, kad jie tokiu begėdišku bu- 
lu 'dergia tuos, 'kurie iki šiolei 
Lietuvos neprigulmybe daugiau- 
siai rūpinosi ir rūpinasi. 

Juk męs iki šiolei nematėme, 
cad ta "Darbininkų Taryba" ar- 

ia ir 'bile koki mūsų socialistai 
>u tų no:.- sulužusj grašį dėlei tos 

leprigulmybės paaukavę; męs 
įematėme, kad jie nors sykį bu- 
tų skleidę tarp musų žmonių 
niinitį apie pilną Lietuvos laisvę 
— atpenč, jie žmones nuo to su- 

laikydavo ir dabar sulaiko; męs 
nematome, kad jie nors pirštu 
butų prisidėję prie Lietuvos ne- 

prigulmybės klausimo kėlimo, bet 

męs matėme, kaip jie visokiais 
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nevidonais vadino ir vadina tuos, 
kurie su pasišventimu dėlei Lie- 
tuvos neprigulmybės dirbo ir dir- 
ba; m^s nematėme, kad jie visi 
butu 'buvę Vokietijos priešai nuo ! 
pat karės pradžios, 'bet mvs ma-' 

tome, ka'.p trokštantieji 'Lietuvai 
laisves visuomet, nuo pat karės 
pradžios persergėdavo lietuvius 
nuo Vokietijos ir nuo kaizerio, 
kuomet socialistų laikraščiai arba 
atvirai, aifoa pusiau atvirai sto- 

vėdavo Vokietijos pusėj. 
Tautiški, pavyzdžiui, laikraščiai 

visuomet buvo didžiausi priešai 
kaizerio ir Vokietijos ir didžiausi 
u'ikalautojai Lietuvai Noprigul- 
myibės, Kuomet Europos ipadė- 
jimas davė pro g;] to reikalauti. 
Jie inepersimainė; ir dabar toki 

pasiliko. Bet persimainė socia- 
listai,. Jie dabar sakosi irgi esą 

Vokietijos priešai ir Lietuvos 
■užtarėjai. 

iGcrai, labai gerai. Bet ti'k j 
pirmiaus turi tai savo darbais'j 
parodyti. Liežuviu malti ir Lie- 
tuvos Nepriguilmy!. ės kovotojus 
juodinti neužtenka. 

Sudekit jųs aukų Lietuvos ne- 

prigulipybei, išneškit rezoliucijas 
už Lietuvos neprigulmybę; pa- 
reikalaukit nuo savo socialistų 
entrų čia ir Europoje, kacl jie 

reikalautų Lietuvai mcprigulmin- 
gos respublikos; netalpinkit sa- 

vo laikraščiuose pakvaišusių 
straipsnių, kur išradi nė jama, kad 
iš Lietuvos neprigulmyibės išeis 
tik darbininkų skriauda — tada 

męs tikėsime, kad ir jus esate 

ikri Lietuvos sunųs, norintieji 
jai pilnos laisvės. 

Jųsų šmeižimus prieš Lietu- 
vos Neprigulmyibės kovotojur. 
męs gerai supramtame: iš vienos 

pusės jus norite užsilaikyti ant 

kojų, nes jums, delei jųsų tesi- 
priešini mo Lietuvos neprigulmy- 
'hei, pradėjo jau ipamatai iš-p o 

kojų slysti; jųsų vadai nori šią- 
dien posiląužyti Šios šalies val- 

džiai, kuomet ji ant jų cenzūrą 

uždėjo ir kelis sykius kratas 

padarė — nors pirmiaus tie jų- 
sų vadai per .savo atvirą ir pas- 
laptą agitaciją inuvėdė dešimtis 
darbininlOS j kalėjimus už prieši- 
nimąsi šios šalies drafto Įstaty- 
mams. 

t. 

Jus, tie nauji Lietuvos laisvės 

kovotojai, nei vieno žodžio nepa- 
sirupinot patalpinti-j Anglų laik- 

raščius apie Lietuvos reikalavi- 
mus, bet ]ųs keletą sykių pasi- 
rūpinote parodyti amerikonams 
per ju laikraščius, kad tarp lie- 

.v v 

tuvių nesutikimai ir pestynes yra. 
Tai koki gi iš jųsų Lietuvos 

draargai, jeigu jus ant kiekvieno 

žingsnio stengiatės daryti suiru- 

tę tarp lietuvių ir tą suirutę ro- 

dote visam pasauliui, o pirštu 
neprisidedat prie to, kad Lietuvą 
ir jos reikalavimus geresnėj švie- 

soj parodyti prieš žmonijos akis? 
Ncbukit judošiais! Dukit Lie- 

tuvos draugais, bet ne bukit vil- 
kais avių kailyje! 

Darbo Žmogus. 

PIGIAI PRAGYVENA. 

Jonas. "Nedėlioj pietus <1^1 
mušu penkių tasicina doliaris, 
Tai yra ekonomija, ar ne?" 

Juozas "Aš tą sumušti. Mū- 

sų įpietys kaštuojo 35 centus <151 

septyni it". 
Jonas. "Tai kaip jus galite 

padary .i?" 
Juozą s. Gatvekarių nuva- 

žiuojame prie uošvės." 
ktfT 

Linimentas 
yra lai paviršutinis tepalas, kurs, 
jei jisai yra geras ir veiklus, vi- 
suomet privalo rasties paranV.iojc 
vietoje kiekvienoje šcjmynoje, nes 
toks tepalas groitai palengvina 
visokius skausmus krutinėję, sire- 
nose, šonuose arba kur ncbuk 
jiejie atsiras ir, nežiūrint, ar jie 
paeina nuo reumatizmo ar perša- 
limo. 

evera's 
Gothard Oil 

(Severos Gothil'do Aliejus) yra 
plačiai žinomas, kaipo palengvin- 
tojas reumatizmo, syjatikos, 
strondieglic ir šiaip dieglių. Tatai 
yra veiklus šeimyniškas linimen- 
tas. Pilni nurodymai randasi prie 
kiekvienos bonkutės. Kaštuoja 
30 ;r 60 ct, visur aptiekose. 

LIETUVIŠKOS 

Velykų Kortos 
(Ranka Spalvuotos) 

Galite gauti pas niusu agentus, 
arba siųskite užsakymus 

šiuomi adresu: 

Dulbis Art Company 
FLUSHING, N EW YORK. 

Geru Agentu Reikalinga. 

u W Gllso Tei. Ganai 114 Namu Tei. Cinai 21'.8 
*al.: a—B po plat Namli«iądUn* 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas i 

-ir ; 

Chirurgas 
Gyvenimas: į 

731 W. 18th St., netoli Halsted St. Į 
O (Įsas; 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 

Amerikoc Lietuvių Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, typewriting, 
pirkly bos teisių, Suv. Vilst. istorl-1 
jos, abelnos istorijos, geografijos j politlkinės ekonomijos, yilictystės 
dailiarašysJSs. 

Mokinimo valandos: nuo 3 ryto 
ki & po pietų: vak. nuo 7:30 iki 

3:30 
3106 So. Kalsted St., Chicago-, 111. 

DR. O. C. HEINE { 
DENTiSTAS 

OFISAS; Kamp. 31 ir So. HalstedSt. j (Gyter. mas virš Aptiekosj. GHICAuO. ] 

BUK ŠOFERIU. 
tų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamą vic- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kiele vienam pabaigusiam kursus 
nusu mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjimo automobiliais 
visokiu rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistų ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistal kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursus 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Enginecrs, IL'14-IG Jackson 131d. 
(Inc.) 

F HOME YAROS 2721 

D r. J. JGNIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted S t., Chicajo 

Dr. K. Draugelis 
Pentistas 

3261 So. Halsted Street 
fh»ne L)rover S052 

Ch cajjo I 

Phonc Causl 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Gcneral's 

Koniraktorius ir fl.imu Slatejas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

r JOSEPH A. AMBROSIDS 
METgVtS A!)VQKA rAS 

Veda vU"kim> by'.;u luomuose 

c J \V. Vasimv^-m Sl'e^t 
Kojas 1003-1003, 'itl.C.cUil 25*9 

į 22H Zi. Haistcd St., T !. Yards 7271 

| * 
CH1CAGO, ILL, <■» 

V W C ir 

Ką Išrasti i 
r? ■? j • « 

Tai yra lietuviška knygutė | išleista, kurioje yra apie 400" 
.išradmų, kurie gali buti rei- 
kal'ngi, likosi išduoti ant rei- 
kaiavimo ir dėl naudos LIK- I 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- | 
L'uto<* dasižinosite kok| pelną ( 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šia a- ' 
iY.cn Lietuviškai reikulauda- 
m n s knvmitės kurią išsiusi- 

DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN ; 

PATENT O F r IC E S Inc. ] 
Broidway tLA> Htw York, N.T- į 

0 < I'hone Cicero 252 

1 DR. A. P. GURSKIS 
£ J ... O E N Tl 3T ... 
1 į Hours: 9 A. M. to 9. P. M. 
p Except sunday 
o Į 4847 W. 14-th St. Cicero, III. 
ę c Couier 49-th Ave. 

i PRAlEffiE KITDS BANKUS 
Lietuviu Valstijinis Bankas nuo pat atsidarymo atsižymėjo 

nepaprastai sparčiu ir žymiu augimu. Abelnas Depozitų au- 

gimas šio Banko nuo atidarymo Koyo 3, 1917, iki šiai diensi. 
buvo suvirs $40,000.00 ant mėnesio. Nedaug Bankų taip trum- 

pam laike pasiekė tokios didelės sumos depozitų. 

===== DEPOZITAI: ===== 

Kovo 3-čia, 1917, atidarymo dienoje 
•Vasario 20-tą, igiS, 
Visas Banko turtas siekia 

Visi klausia dūlko Lietuvių Valstijinis Bankas turi didelį 
ęryną kapitalą ir perviršį $225,000000; dėlto, kad yra po aš- 
tria Vafstij i nė 3 Valdžios priežiūra; dėlto, kad yra po nuolati- 
ne užžiura 15 Direktorių: dėlto, kad Banko reikalai yra ve- 
dami per atssrgius, ištikimus ir patyrusius banko valdinin- 
kus; dėito kad Bankos turi 5000 šėrininkų, kurie savo kapi- 
talu ir turtu gvarr.ntuoja Banko saugumą, o tas reiškia žmo- 
nių -jdėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali pra- 
žūti; dėlto, kad iš šio Banko kožnas gali atsiimti savo pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko pinigai yra investinti 
tik j trump-Uikines sekuracijas, kurios galima apversti j pinigą 
kiekvienoje valandoje ir žmonių depozitus tuojaus atmokėti; 
dėlto, kad šis Bankas yra parankus Bankas, nes yra adars 
tris vakarus savaitėje ir jame galima susikalbėti prigimtoje 
kalboje be kitų tarpininkystės. 

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

Valdyba ir Direktoriai šio Banko kviečia visus 
Licluvius iš visu apygardų Chicagos ir kitu Miestų 
atsilankyti Į ši visoje Amerikoje aidžiausį ir -stipriausi 
Lietuvių Vaistijinį Banką ir geriau susipažinti su šiuom 
Banku ir Banko Valdyba. 

VALDYBA; 

Joscpli J. El; is. Prezidentas, 
Wm. M. Antonisen, Yicc-Prczidentas, 

Anton Olszevvski, Vice-Prczidentas, 
Frank J. Plat, Yice-PrezideiUas, 

John I. Bagdiiunas. Kasierius. 

UNIVERSAL SIATE GAHK 
3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čics CHiC&GO 

BANKINĖS VALANDOS: Panedfeliais, ScrcJon ic. ir Pėt- 
nyuomis nuo 9 ryto iki 5 po pietų: Utarnmk.7i.i_ Ketvcrgais 
ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 3:30 vakare. 

$16,754-95 
48j.025.08 

$759,234-63 
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Ar Jus Norite Dalintis Pelnu iš šio 
Lithuanian Publisl:ing Co., 814 W. 33rdSt., Chicago, 111., yra inkorporuota ant $20.000 po tiesomis valstijos Illinois, darymui 

biznio leidžiant laikraštį ir abelnai spaustuvės biznį. Kompanijos turtas yra padalintas į 2.000 Šeru, kurių verte yra $10.00 kiek- 
vienas. Sis aprubežiuotas skaitlius Šerų saugaus įdeįimo, duoda gerą progą žmogui su mažais pinigais prisidėti prie &ero biznio, 
todėl yra geidžiama, kad šis pasiųlymas butų priiiutas po 1 iki 10 Šeru, idant "Lietuvos" laikraščio šeimyna susidėtų iš didel:o 
skaitliaus narių ir butų paskleistas tarpe žmonių. Todėl nieko nelaukdami, rašykites prie "Lietuvos" laikraščio bendroves. 

Iškirpkite šią aplikaciją ir išsiųskite ją su pinigais ŠIĄDIEN, TUOJAUS 
sekančiu adresu: 

Lithuanian PublishingCo. 814 W. 33rd St. Chicago, II!. 
tll«millllllliiiliiiiiiliiiiiiiili(illliilillimiiiliiiliiiiiii:Kiiiiii 

GERBIAMIEJI:— 
čia prisiuneiu bankos clraftg, — inoney orderi, chekj $ kas pilnai užmokės už .šorus 

J.it.huunian. Pub. Co. Aš suprantu, kad šitas įsirašymas padaro mane pilnu SCrininku šios kompanijoH nnt tiek, 
kiek pinigu aš įmoku ir kad man yra duodama privilegija pirkti daugiau šėru, kada tik aš noriu, kuomet galima 
geuti. KOMPANIJA INKORPORUOTA ANT S20.C00. 

Vardas : 

Adresas. Miestas 
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KUS BAL US 
o-March'2 d 1 q!8 

parengtas per 

Dr-ste Liuosybės 
MELDAŽIO SVETAINĖJE. 2242-44 W 23 Place. 

Pradžia 7 vai. Įžanga 25c. porai. 
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Noriiniionis pasilnksminti pavasario laike bus puiki proga 
atvikus ant Liuosybės baliaus, o svarbiausi, kad Subatos vakare, 
ties Nedėlios ryte bus laiko ,pasilsėti ii" pasidalinti Įspūdžiais 
linksmai praleisto laiko tarpe gražaus jaunimo prie puikios mu- 

zikos, nes šiame laike mažai kur yra proga pasilinksminti. Todėl 
nepamirškite atsilankyti. Kviečia, KOMITKTAS. 

REZOLIUCIJOS. 
Išnešta seiAyiiiuo.se susirinki- 

muose kuriuos Chicagos Lie- 
tuvių Draugijų Sąryšis ir Chi- 
cagos Lietuviu Taryba surengė 
Įvairioje miesfo dalyse 22 d. Va- 
-ario 'pagerbimui Jurgio \Vash- 
ingkmo gimimo dienos: 

V\ HEREAS, vve, American ei- 
ti/, aus ot Lithuanian descent, 
ha ve assembled t oda/ to honor 
the anniversary of the birth of 
< ieorge VYashingtcm. the Kather 
of tliis Country; and 

VV'IIKREAS, when Litluiania 
tell in drfrnce of its freedom 
ant the freedom c»f other little 
ant ueak natiouvs, the Lithuani- 
ans found refuge on tbe hospi- 
table slu»re9 of America; the great 
privilege of American citizen- 

ship was bestowed upon them, 
and freedom and equality has 
beein enjoyed by all, no\v, there- 
i'or, be it 

RESOLVED that vve, vvho al- 
50 uiidcrstand and believe in the 
justice of the ainis for which 
(ieorge \Vashington fought, ex- 

press our deepest respect and 
esteem for the Father of our 

Country and for the men vvho 
so ir.ohly sacrificed their lives 
and forfune.9 in defence of the 
American Colonies, and, be it 
turther 

RESOLVED that vve, Ameri- 
can citizens of Lithuaniair* des- 
cent, stand in a!l entirety as an 

integral part of this nation be- 
hind the Governmet\t of the 
United States in the struggle 
against the Autocracy, ahd give 
our fui lest suppoft to the high 
ideals and purposes crcated by 
f'.eorge \VasJ1w1gton and so abli! 
carried on by our President 
\Yoodrovv VVilson. 

SEIMĄ RENGIANČIOS KO- 

MISIJOS NUTARIMAS. 

Atsižvelgiant 1 spaudoje pa- 
sirodančius pavienius balsus sa- 

vaip Amerfkos Lietuvių Seimą 
komantuojančios, stengiančiuos A, 
L. Seimtii vienokią ir kitokią 
prasmę priduoti, ir atsižvelgiant 
j tai, kad tūlų laikraščių komen- 
tarai, kaip Seimą rengiančiai ko- 
misijai patirti teko, A. L. Seimo 
^pasisekimui kenkia ir neša abejo- 
nes j mūsų visuomenę. Seimą 
rengianti komisija posėdyje 16 
vasario Vienbalsiai nutarė pra- 

nešti : 

1) Kad tufuose laikraščiuose 

pasirodanti (pavienių asmenų 
itraiipsniai apie busimąjį seimą, 
nėra oficialiai ir j Seimo bėgį to- 

kia intaką turi, kai ir .paprasti 
laikraščiu pa t ėm i j i m ąi. 

2) Tųjų laikraščiu balsai sei- 
mo rengimo netrukdo. 

• 3) Todėl visuomenė neturi at- 

sižvelgti i savotiškus komentaru? 
bei aiškinimais Sr stropiai pri- 
valo rengtis į Ne\v YoTką 13 ir 
14 kovo dienomis. 

Seimą rengiančios komisijos 
Julius Kaupas, Pirmin. 
P. Norkus, Sekret. 

P. S. Seimui svetainė jau pa- 
imta Seimas atsibus Madison 
Square (larden Teatre, 
kampas 27 gatvės ir Madison 
ave. Koncertas atsibus toje pat 
vietoje kovo 13 dieną vakare. 

P. Norkus. 

TRUPINIAI. 
Padarykite darbą truputį go- 

riau, trvetgu jisai buvo kada nors 

pirmiau* padarytas, ir nereikės 
rūpintis apie d'arho stoką. 

* * * 

Gamta yra daug geresniu (pie- 
šėju, negu bile kokis artistas, 
nebent artistas turėtu .ŠĮ regėji- 
mą apie jojo dailr, o tuomet gam- 
ta padaro j"j geru piešėju. 

* * 

Ar kuris iš mūsų užgina, kad 
gamta yra geru piešėju. 

v* Vp * 

Mm*®*,* , c 

ji nedaro nieko dėl pa'vofl0- 
vienok viskas yra parodai. 

Kitais žodžiais tariant, gamta 
nieko nedaro papuošimui, vienok 

viskas yra papuošimu. 
* * 

Hutu gem'dalyku visiems įgau- 
ti supratimą apie skirtumą tarp 
išmintingos ekonomijos ir klai- 

dingos ekonomijos. 
* * 

Pastaruoju laiku laikraščiuose 
buvo daug kalbama apie reika- 

lingumą ekonomijos. 

Kuomet ciiclikai vadina tautie- 
čius akizerio draugais, prisimena 
patarlė "Žydas muša, žydas rė- 

kia." 
Aš sakiau, kad Trockis nu- 

trockis Rusiją, ir dar ko goro, 

partrockis atgal carą. 

<% Didžlausis ir nauding-iausis 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
'"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.1)0 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
,, DIRVA" 

?Q04 ST. CLAIR AYE ClEVELAIID.OHIO 

NAUJIENA! NAUJIENA! 
AUTOMATIŠKAS REVOLVERIS KIŠENINIAME PEILYJE, 

v 

čia Jųs matote puikų naują, patentuotą pei'j, kurios jųs nesate dar 
matę ir apie kuri j nesate girdėję. Tai yra naujausias peilis, ir kartu yra revolveris, 22 kalibaru. Jųs galite šauti ku kulkomis, arba tuščiai. Jisai 
yra labai gražus, mažos formos, kaip ir bile kitas pelis. Turi vieną di- 
delę gelažtę, labai aštrią padaryta iš geriausio plieno. Yra parankus visuose reikaluose, ir galite su juo nusiskusti. Geležtis atsidaro paspau- dus guzikėlj. Aparatas šovimui yra geležtSje gerai niekluota. Yra gva- ratuojmas 20 metu. Prisiunčlnia garantija syki i su peiliu. Gali naudoti netik kaip peilis, bet ir revolveriu. Nemanykite, kad tai yra kas nors 
nepaprasto, tai yra tikras 22 kalibaru revolverio. Yra padaryta tąip, kad neginantis niekuomet nesupras buk tai yra revolveris, pripažintų jj daugiau nieku, kaip tik peilis. /lai yra išradymas, jdomus ir labai nau- 
dingas. 

Ką reiškia jums turėti šj peilj? šis peilis Mis neudojamas netik kai- 
po peilis, bet ir kaipo revolveris ir knl-kada gan apsaugoti prieš kokius 
blogus žmones. Nėra stebėtina, kad męs perduodam šitmus jųjų kasdien, 
nes kiekvienas pirkęs šj peili nesigaili, kadangi jisai jiems yra labai 
naudingas. Yra taip lengva jj operuoti, kad kiekvienas gali suprasti, ir 

i męs prisiunčiame paaiškinimus su kožnu peiliu. Kaina šio stebėtino 
Į išradimo yra prieinama, nes kaštuoja tiktai $4.95. Iš kitur negalite pei- lio pirkti, kaip tik iš musų. Nesiųskite pinigų išanksto, tiktai atsiųs- 

davo pilną adresą, jdedant. 20c. už persiuntimą, o męs išsiųsime pei- $4.95 užmokėsite, kuomet peilis bus prisųstas j jųsų namus. Gy- venantieji Ohocagoje yra kviečiami atsilenbytf ir pažiūrėti j vitą puikų peilj. Rašykite šiądien, kadangi jie gali greita 'išsibaigti. Gy\ enantieji kitur, ne Suv. Valstijose, privalo siusti pinigus išai.ksto. 
DEFENDER POCKET KNIFE CGMPANY, \ j)M| 1757 West Superior Street, Dept. B-30, Chicago, 111. 
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UŽKIETĖJIMAS reikalauja greitos pagel 
boa, nes jeigu bus apleis- tas gali kiti trukumai sekti. Jegiu jus jieškote 

gero ir atsakančio vaisto tam tikslui, tai im- 
kite Severas Liver Pilis (Severos Pigulkos ite- 
penima). Jos prirodė savo geruma daugelyje 
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kietėjmas, nerviš- 
kumą* ir kepeni) 
keblumai buvo 
svarbiausi ženk- 
lai. Doza yra 
nuo t iki 3 pi- 
galky vakare, o 

pa.sk mės užganė- 
dino kiekvienu. 
Nusipirkite bon- 
kutę už 25c. by 
kurioj aptiekoj. 
Pamėginkite Jas! 
GALVOS yra 
JI MAS er- 

SKAUDĖ- Jį' 
fiiu apsireiškimu, 
pasirodančiu dau- 
gelyje nesmagu- 
mu. Priežastis 
turi buti surasta 
lr gydoma tuo- 
jaus. Vienok.au- ! 

sustabdymui gal- 

KOSULIS *'uo 'a'ku ya nemalonus, kaip ir kitais 
meto laikais. Yra išmintinga todėl kiek- vienai šeimynai turėti bonjtą kosuliui gyduolių ant ran- kos visuomet šiam tikalui. 

Ceveros 
Balsamas Plaučiams 

(Severos Balsamas Plaučiams) gali būti neprasčiausiai rekomenduojamas. Yra malonus ir atsakantis kosuliui vaistas, vaikams ir suagusiems. Yra geTas gydymui už- kimimo, skaudančiam kaklui ir palengvinimui kosulio, mėšlungiško krupo lr bronchitis. Kaina 25 ir 50 centy visose aptiekose. 
W. F,.Severą Co., Cedar Rapids, Iowa. 

vos skaudėjimo ir prašalinimui skausmo priva- 
lėtumėt visuomet buti prisirengę turint dėžę Severa't Wafers for Headache and Neuralgia 
Oeveros įPlotkelės nuo Galvos Skaudėjimo), nes 
tada turėsite greity pagolbg, užtikrintą. Vfena 
plotkelė pakanka skausnrfo prašalinimul. Kai- 
li;) 25c. v/, dėžutę, turinčiu 12 plotkelių. Visose 
ai»tiekose. 
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ŠVARUMAS yra vienas svarbiausiu dalykij, 
kurio užtikrina genj, sveikatą, žodiška duobė ypatingai turi but švariai užlai- 

koma. Tani tikslui patariamas Severa's Autl- 
sepsol (Severos Autisepsolius) kaipo puikus an- 
tiseptikas burnos plovimui arba gargaliavimui. 

Fameginklte no- 
sies arba ausų 
pavllginimui, iš- 
valymui žaizdų ir 
jsipjovimų ir nau- 
dokite valymui 
įvairių išsiverži- 
mų. Boukos už- 
teks jums ilgam 
laikui, nes ji mai- 
goma su vande- 
niu. Kaina 35c. 
už bonką ir par- 
duodama visose 
aptiekose. 
MUILAS 
mediškiems tiks- 
lams ir toiletui 
turibut sutaisytas 
su gyduolėmis ir 
ir iš tos priežas- 
ties rekomenduo- 
jamas gerai ži- 
nomas muilas va- 
dinamas Severa's 
Medicated Skin 

auaįj ^OPVeTOS Gydantis Muilas). Jisai yra puikus dėl kūdikių ir suaugusiu maudynė" Vyrai giria jį kaipo gerą. skutimui o motei s naudoja dol išvaizdos 
gerumui. Dėl jo gy<i.vmo rekomenduojamas nau- dojimui jvalrioms odos ligoms. Viena paminėji- mas pertikrino jus. Turėkite ant rankos. Kai- 
na 25 centai. 

t i kiekvienos šeimynos gerhusis drangas, kuris 
tikrai pai;clbi mtu visokiu kentėjimu ir skausmu. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybe.; pr.vertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tr} senai išbandytu 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienirj. 
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
l)i:tų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„1.0X0I.," o taipgi musų pavardė. 
Tikrasis PA1N-EXPEL1,11RIS parduodamas visose 
aptickosc. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už Cl centus, nes iame vr crvduoliu 

:vijjubai daugiau, negu uz 35 centus. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 W&shington Street, INevv York 

REIKALAUJAME 
vyrų, motery ir vaiky barr.- 
daskutvstėa mokytis. £>ita« 

yra labai pareikalaujamas nei Ir ka- 
rlumcaėje. Lengvas muksiąs 'r di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinlij iš NOSSO- 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBER 
8CHOOL, 1202 Penn Ave., Pitteojrg, 

Dr. P. Žilvitis 
UETum omiejis, au^Urtois 

Tai. Dnm 7179 Aptlikos Tol. Drsvsr 044S 
3203 So. Nilstad St., Chictgi 

F. P. BRADCHULIS 
...LA W Y ER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St., Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolpb S598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 C1ICAC0, ILL 

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

veikslais 20 
3—Laisvos Valandos, Dr. Ku- 

dirkos 15 
4—Naujas Liudas išmokti rašyti ....10 
T.—Pradinė Aritmetika (apdaryta) 35 
6—Lietuvos Caspadlnė 25 
7—Kanklės I ir II dalis .' 5f. 
8—Rodos Motinoms apie augini- 

mą kūdikių B 
9—Sulaukė arba kaip Serbai nu- 

sikratė turkų jungą 25 
10—Sergėkite akis nuo trachomos 5 
11—Visas Svietas 20 

| 2—Dangaus Augštumas 20 

Viso $2.40 
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. 

Tclcphoo* Yards 0SJ4 

Dr. P. G. Wiegtier 
P ritmine valandoi: nu* S Iki 1211 ryla 

Ir nu* 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted St. Chicago, 111. 

ui i—u—mivnniinnnM itii ui įar ar 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame ban'ceriai, bet męf gvorautuojame Tam3tai su£6- 

dymą a0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki 550.00 už pusę kainos. Truputei) nešiotus i.uo 
$25.00 iki $GO.OO r.nc orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- 

vine po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputSlj dėvfitas kelines nuo $1.00 lr brangiaus. Valkų siutai $2.50 Iki $7.50*. Skrynios Ir valyzal. 

S. G O H D O N t 1415 £OUTH HALSTED STREET CHICAGO, IL'-. 
Storas atdaras kasdieną, ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vak'ire. Nedfldieniais—iki 0 vai. vakare. 

-o* v^>fOrrvrvTtrv^TM' V%rv WWW vrv^> 

Phone Drover 63C9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gėrę, 
artistišku paveikslą, tai gali 
jauti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St-, Chicego 

V¥V>r<¥W-UHM¥'»'Y MMWVVWV1i 

PLATINKITE "LIETUVĄ". 
•■ H J,.u -J-X' 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
G>>do Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusia9 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVB. 

CHICAOO, ILL. 

Išsigydyk 
REUMATIZMĄ 

ir buk pilnai sveikas. 
Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimu ncpanešamu? 

Nekentėk tų baisių skausmų kitos dienos — jgyk bonkį OPA. visam 
pasaulyj žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams ir atgavo sveikatų, gvarantuojania, kad panaikins 
skausmų. 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE 

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

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti tų stebuklingų Europis- 
kų gyduolę. Kam kentėt kitų dienų, jeigu jum užtikrinanti pagelba 
nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko 
nepagelbėjo — nenuliusk. Įdėk popierinj dolerj ar Money Orderj sy- 
kiu su laišku šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OI'A — 

persitikrink apie jos posekmingumų ir beabejonės užmuš visų skaus- 
mų Reumatizmo ir priduos naujų spėkų gyvenime. 

MAX DUVVE & CO., Inc. 
25 4 Webster Avenue, Suite 107-L. New York City 

BRANCH OFFISES. 
Max Duwo & Co. Inc. Max Duwo & Co-, Inc. 

12 Hartllctt Street, 60G Postai Telegrapli Bulding, 
Grand llapids. Mich. Chicago, 111. 

PRIMESIMAS KREDITORIAMS 
PONO A. OLSZEVVSKIO. 
\ isicnis pono A. < )lsze\vskio krcclitoriiuiis šiuomi yra 

] 1 anešama, kad visas buvusis fx.no A < )lsze\vskio turtas, ku- 
Ki; sulyg Comp.isition f Jffcr tapo užstatytas pas Cbicago Title 
.".'iii I rust ( ompany, I rtistee, 1 us perrašytas ant jų vardo taip 
greitai, kai,p greitai jie suorganizuos ii sutvers bndrovės — 

l'uilding Corporations. 
I as yra daroma apsaugojimui kreditorių nuo nuostolių, 

kurie jilujs laukia. Užėju.-, karės laikams jokių namų parduoti 
nėra galima. Laikas duotas dėl Trustee išpardavimui pavesto 
j'vm turto ir išmokėjimui išrinktų pinigų kreditoriams, vra 5 
metai. \ ieni metai j'au išėjo, o jokio turto nebuvo galima 
parduoti. Išėjus gi 5 metams, Trustce bus priveistas išpar- 
duoti visą turtą ant licitavi'jos, nežiūrint kiek už jj gaus. Par- 
Uiodant ant lieitaeijos paprastai yra gaunama trečia ar ketvirti 
dalis to, ką turtas yra vertas. Kadangi pirmas mortgage iš- 
neša 25'/. vertės to turto, o iškaščiai išpardavimo ant lieita- 

eijos ir Trustee exipcnsai gali pasikti 10'/< iki 15%, tad 

•spardavus turtą ant lieitaeijos deiJo/.itoriams, turintiems Trust 
i'ertifkatus, gali niekas neatlikt. Kad prašalinus tą pavojų, 
ir yra sumanyta visas turtas pervesti ant vardo dpozitorių. 
turinčių A. Olszeuski Trust Certifieate of Interest, Trust 
No. 6940. 

Turtą, kuris pas Trustee yra užstatytas, ir kuris bus 

pervestas ant kreditorių, kada jie susiorganizuos, ir sutvers 

cendrovs, yra skantis: 
1) Milda Teatras, 3138-42 S. llalsted St.: 2) Pono 

\. Olszeus'kio Rezidencija, 1036 Sėst 791h St., 3) Namas po 
Xo. 3259-3261 S. llalsted St.: 6) Namas po No. 3240 S. 
llalsted St.: 7) Namas j)o No. 3135 S. llalsted St.: 8) Lo- 
tas po No. 3131 S. llalsted St.: 9) Namas po No. 3131 Fo- 

rest A ve.: 10) Turtas Lietuva Publishing Contpatny, suside- 
dantis iš knygų, electrotyps, etc.: 11) \ akseliai, etc. 

P ASTA 15 A: Kreditoriai jau paėmė namą po No. 3222- 

3226 S. llalsted St. ir 2 lotus, ]>o No. 3215-3217 S. llalsted 

St. Pinigai, koki dėl Trustee Įplaukė is randų, ir kilų da- 

Ivkų bus suvartoti apmokėjimui jiuu algos ir expensų. o jeigu 
dar kas atlik>, sumažinimui pinno mortgage. 

Laikas susirašymui ir susiorganizavimui kreditorių yra 
šiuomi ■duod'amas iki April (Balandžio) 3°> Kiekvienas 

kreditorius, turintis A. ()lsze\vski I rust Certifieate of lntere*t, 

Trust No. fx)4(), privalo kuogreičiausiai ateiti j mano oftisą 
su savo Trust Certifi'katu ir prisirašyti. Kas to nepadarys, 
iki Balandžio 30 d. 1918 metų, t'as turės laukt 5 metus, tpakol 
atlikęs turtas bus išparduotas ant lieitaeijos. 

()f tisas mano atdaras kreditoriams k'as dieną, nuo 9 
i :i 12 valandai iš ryto ir nuo 6 iki 9 valandai vakarais. \e- 
<lėldieniais: nuo 1 iki 5 valandai po pietų. 

Visi reikalingi padav'adijimai buvo 'pasiųsti kiekvienam 
kredtoriui laiškais ir cirkulioriais. Jeigu kokios informaejos 
bus kam reikalinga, gaus atėjęs j mano offisą. 

•Kadangi yi'a pora tūkstančių dar neprisirašiusių kre- 

ditorių, tad nelaukite galo, bet tuojaus ateikite ir prisirašykite. 
Su pagarba, 

J. J. HERTMANOWICZ 
3131 EMERALD AVE. CHICAGO, ILL. 

B. K« Balutis 
Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
VeH.a visas bylas teismuose ir daro visus 

legališkus dokumentus. 

314 W. 33rd Street, Chicago, III. 
("Lietuvos" IVamuosei 

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5393 

1 t iį S »• j 

Lietuvos" Kalendoriai 1918m. gatavi 
\» *4' IWT-T .■■v-' .. 3 W 

Neklausk Kitu, Kas Girdėt Apie Karę 

kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Užsiprenumeruok "Naujienas" šiandie, ir turėsi žinias 

apie karę 
apie taikos judėjimą 
apie Amerikos lietuviu gyvenimą 
apie Amerikon lietuvių jauninta 
apie darbus, apie politikų ir tt. 

"Naujienos" tai DARIUNINKŲ laikraštis—Jųsų laik- 
raštis, nes jas leidžia bendrovė, susidedanti iš 800 
suvirs darbininkų, tokių, kaip ir Jųs, ir jos aiškina ir 
gina darbininkų kietos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" matę, tai prisiųskite 
mums atvir.itę šiandie, o gausite vieną numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 

Suvienytose Valstijose (išskiriant Ohiengų), pactu: 
Melams $"». Pusei metų $3. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams S7; pusei metų $4. 
Visur kitur užsieniuose: metams $8; pusei metų $5. 

Pinigus ir laiškus reikia siusti, adresuojant. 
"N A U J i E N O S" 

1810 S. llulstcd S t., Chicago. 111. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno 
Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par- 
duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 

išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. įiufadreL-eika'auk:ie 
LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

VIETINES JiNiOo, 
Aukos šerno rastų leidimui. 

Vasario 3 d. laikytame susirinkime 
Sima. o Daukanto Draugija nutarč 

prisidėti įprie gerb L. Šerno raštų 
išleidimo. Paaukavo iš kasos 

$25.00 tam tikslui. 

Apart to nut'arta paskirti $50.00 
tiapirkimui savo knygynui vėliau- 
sios laidos knygų. 

* # 

Vasario 10. d. laikytame susi- 
rinkime Teisybės Mylėtojų Drau- 
gija nutarė .prisidėti prie Šerno 
raštų išleidimo ir iš savo k'asis 
paaukavo $25.00 tam tikslui. 

K. Vičts. 

"Lietuvos" skaitytojų susirin- 
kimas. So. Engilevvood'e utar- 

niii-ko vakare, vasario 26 d., Rau- 
kau* svetainėje buvo "Lietuvos" 

skaitytojų susirinkimas. Apkalbė- 
ta nekurie svarbesni rei'k'alai kas- 
link padauginimo šėrininkų. Pri- 
sidėjo vietiniai lietuviai prie ben- 
drovės, nupirkdami 10 iėrų. 

P-as Jurgis Kapočius tapo pa- 
skirtas kompanijos atstovu šioj 
apielinikėj; jisai darbuosis idant 

prirašius kuodaugiausiai lietuvių 
piie bendrovės. (Kadangi p. Ka- 

počius yra darbštus .vyrukas, ta: 

galima išanksto žinoti, k*ad jisai 
savo užduotį išpiklys kuopuikiau- 
siai. 

Daugiau toki.] vakarėlių, a ga- 
lima bus tikėtis gyvesnio veikimo 
tarp •Chicagos tautininkų. R. 

Didelės Prakalbos. Chicagos 
Lietuvių Taryba ir Draugijų Są- 
ryšis taria š^dingą ačiu VVashing- 
tono gimimo dienos paminėjimo 
prakalbose dalyvavusiems fcaip tai: 

skaitlingai publikai, kalbėtojams, 
dainoriams ir muzikantams, ren- 

gėjams ir visiems šiuom ar tuom 

prisidėjusiems. Negalima praleisti 
progos, neištarus ačiu triukšmada- 
riams, kurie Mil<los svetainėje taip 
puikiai atsižymėjo. Jie pusėtinai 
pbrodė. kaip jie kovoja už laisvę 
žodžio ir susirinkimų. Vyrai drą- 
siau! 

Cia reikalinga pastebėti, kad sias 

prakalbas išgirdo suvirs dm. tūk- 
stančiu ypatų, išisnesdami kuoge- 
raiusią įspūdį. Jie arčiau ipažino 
liuosybės draugą-kovotoją eaga.40 
Washingtoną, veli; us pirmą pre- 

zidentą jo paties sutvertos didžiau- 

sios republiko9. Su pagelba siu 

•dviejų tūkstančių ypatų visi Chi- 

cagos lietuviai trumpame laike pa- 

žins VVashingtoną ir jojo darbus, 

kas, negalima abejoti, bus lietu-1 
viame tikriausiu įrankiu kovoje už 

Lietuvos laisvę, Lietuvos repub- 
ttką. 

Tat ir jųs, vyrai, drąsiau! 
Chicagos Lietuvių Tarybos Narys 

K, Drangelis. 
Sekantis Chicagos Lietuvių Ta- 

rybos ir Draugijų Sąryšio atstovų 

susirinkimas įvyks seredoje, kovo 

6 d.'8 vai. vak. Mildos svetainėj, 

3142 S. Halsted St. Bus išduoti 

raportai iš WaęIiii»glono dienos 

prakalbi]; taipgi reikės pasitarti 
apie kitus svarbius reikalus. Visi 

atstovai trralonės 'atsilankyti. 

Ii West Sidea. Pętnyčioj. va- 

sario 22 d., vestsaidusčiai apvatkŠ- j 
čiojo ghnitno dieną Jurgio VVash- 

ingtono, kuris buvo pirmai pre- 

zidente? Suvienytų Valsttju. Tą 

pat} vakarą kitose Chicagos kolio- 

nijose panašiai taipgi buvo pa- 

rengti vakarai rupestimi Chicagos 

Lietuvių Tarybos. 
Prie progos vestsaidieciai padarė 

taipgi ir išleistuves jauni; lietuviu 

j kariumenę, kurių šiuom kartu 

eina 25 typatos. Rupesčiu iocal 

board pinr.sėdiio J.I. Bagdžiuno 
ir su pagelto kitų. busimieji karei- 

viai' likosi aipdovanoti -dėžutėmis, 

kuriose telpa (kareiviui reikalin- 

giausi daiktai. 

* 

Pilna svetainė publikos aty- 
•žiai klausė kalbą advokr to T'ren- 
dzo ir p. J. Bagdžiuno. Taigi 
trumpai kaliojo "Cliicago Daily 
Journal" redaktorius Mr. K. Napp. 
t'lalonu publikai pad'arė jspudj 

j-lė Rakauskaitė, padainuodama 
dainelių. Beje, reikia pažymėti, 

į kad' du mažiukai "didvyriai," už- 

griežė ant sniuikos. 
Nors ir liūdna yra atsisveikinti 

su draugais, bet tikiu, kad >is va- 

karas pasiliks ilgam laikui atmin- 

tyje. Eskulapas. 

"Lietuvos" skaitytojams. Dar 
nekurie Chicagoje gyvenanti skai- 
tytojai neatsiėmė 1918 m. "Lie- 
tuvos" kalendoriaus. Taigi, ku- 
rie dar neturite, malonėkit at- 

silankyti, o męs duosime jj dy- 
kai. Kurie negalite asmeniškai 
pribūti, galite atsiusti 5c. kra ; 

ženklelį .padengimui persiuntimo 
lėšii. 

P-nas Povylas Miknevičius, 
"Lietuvos" skaitytojas, iš Abilenc, 
T\\, atvykęs Chicagon su reikalais, 
atsilankė taipgi ir "Lietuvos" re-! 
(laikei jon 

P-as Miknevičius per 18 i letų 
yra beveik negirdėjęs lietuviu kal- 
bos, bet lietuviškai visai gerai kal- 
ba 

"Lietuvą" beskaitydamas —sako 
jis —"niekados nei kalbos, nes lie- 
tuvių reik'alų nepamiršiu". P-as 
Miknevičius laikė kriaučių šapą. 

Vakarėliai. Standorf Park, prie 
Union Ave. ir 14-to PI. yra ren- 

giami įvairus vakarėliai 'kaip vai- 
kams, taip ir suaugusiems. Ko- 
vo mėnesyje parengti vakarėliai 
utarnink'ais 5, 12, ir 20 dd., 8 

valandą vakare. Jžanga dykai. 
V aikai neleidžiami vieni, be su- 

augusių. Patartina lietuviams 

[lankytis į tuos vakarėlius ir pra- 
leisti liuosą laiką naudingu -bu d u. 

* * 

KIBIRKŠTIS. 
"Tautininkai ir katalikai nori 

parduoti Lietuvą vokiečiams — su- 

šuko Lietuviški bolševikai. 
Yes. — nori parduoti, bet me 

kitaip, kaip tik už pilną L i e- 

t u v o s n e p r i g u. 1 m y 'bę. 
* * 

Žinios praneša, kad buvo suo- 

kal'bis Leniną išvogti. Žingeidu. 
kam toksai "gerumėlis" butų rei- 

kalingas. 
♦ * 

Sprendžiant iš agitacijos, ko- 
kia yra varoma prieš seimo pa- 
sisekimą, kun. Kemėis nepasi- 
barstė pelenais galvelės Pelenų 
dienoj. 

Raudona Gvardija gerai p a s i 
d'arabvo, kad užsipelnyti sau var- 

dą "raudono" nuo kraujo. 
* * 

Tuom tarpu "Naujienos", be- 

silai/ydamos pačto cenzoriui, 
denuncijuoja Amerikos lietuvius 
ir jų rengiamą seimą. 

* * 

Tai "Amerikos Lietuvių Dar- 
bininkų Tarybai" Lietuvos lais- 
vė, matyt, taip rupi, kaip Troc- 
kini Rusijos laisvė. 

* * 

Klerikalai rengiasi prie brolis-j 
ko seimo ir dėlei pasismaginimo 
"uja" ant tautiečių. 

Jurgis Spurgis. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 

r.-a;idcJa 7 valai)'!) kas vakaras. 

Subatomi ir nediliomi 2 vsl po pirtį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Cia prirokuojama ir kares mokestis 

T a i y rc puikiausia vieta 
praleidimui liuoso laiko 

Progresyve Lieiuviu Apliek a 
Puikus išpildymas receptų užima pir- 
mą vietį. Didžiausios pastangos var- 

tojamos išpildyr.iui receptų teisingai. 
Vaistus išdirbu savo laboratorijoje ir 

atsakau u- jų vertę. 
Musų aptiekDjo randasi didelė san 

krova visokiu lietuviškų žolių. 

A. KARTANAS 
APTIEKORIUS 

3201 S. Halsted Street Chica^Dj 
Telefhor.e Drcee 9418 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KUUS 
Lietuvis gydytojas Ir Chirurgai 
8259 So. Halsted St.. Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
t *yrų. Speciališkai gydo limpančia*, 
olalBengJuaiaL lr paslaptingai vynj 
Ugas. 

|$'IIQ 
W 

Jei nori greitai ;r pasekmingai iSmokti Angli- 
ukai kalbėti, skaityt, ir r.isyti, tai lankyk musnl 
mokyklą. Apart Anglų kalba3, iiia mokinama:-|| 
Lietuvių kalbos S.V.Tstorijos LiiSkų Raftymo 
Ler'.ų " S.V.ValdvDos Vrickybos Teisių 
Lotynų " S.V.PilietyDas Gnmatikos 

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 
"Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
|ai$kinama lietuviškai. 

American Colle&e Preparatory School H 
3103 S. Halsted St. Chicago Ill.J 

j| KAMP \S 31-MOS IR HALSTED GATVIųJ 

Didžiausia Lietuviška Koncertinu Išdirbvste 
_ * tr'K » « n ■ m 

PEARL QUEEN CONCERTINOS 
Puikiausis ir geriausis muzikališkas instrumentas, kokio dar 
nesiranda tarpe lietuvių. Šios koncertinos yra geriausios 
išdirbystės. Taipgi pripažintos tarptautiniu instrumentu. 
Galima jomis grajiti orchestroje ir viena. Beto musų Di- 
džiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų instrumentų, 
laikrodžių, žiedų, drukuojamij mašinų, deimantų; kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir naudai. 
Kataliogą siunčiame dykai tiems, 'kurie prisius už 3c. kraso3 
ženklelį. 

S. P. KAZLOWSKI, 
! 4632 So Aehland Ave., Chicago, 111. 

Švelni MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi G5 iki 70% Malto Ekstrakto 
]i)c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 1b. Pirkėjas apmoka perve- 
žimu iš Milwaukee. 

Kabykite pa vyzdžiu Ir plakatu 
MILWAUKEE IMPORTING CO. 

Dept, 100, SOS 37thSt. Milwttuke;, Wls 

Pajiešhjimai. 
Pajieškau savo giminaitės Br. Cas- 

per. Jinai kiek 1914 m. gyveno prie 
24 Harrison St.. Cambrige, Nlass, 
Taipgi pusbrolio Jono Urbanavičiaus. 
Neveroni kilimo, Karmėlavos parap., 
Kauno pav., Kauno gub. 

Aš pats paeinu iš Šiaulėnų parap., 
Mumsel-žvirgdava vienkemio. Atsi- 
šaukti adresu: 

A. K. Urbanavičius, 
P. O. I3ox 104 Stanbope, N. J. 

Papieškau brolio Prano Sabučio 
Gieviliu kaimo, Adakavo parap., Ra- 
stiniu pav., Kauno gub. Turiu la- 

ai svarbu reikaly.. Jeigu kas jj žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Mrs. Petronėlė Venckienė, 
4443 S. Wood St.., Chicago, 111. 

Mokinys Vincas Ožalas iš 
Katino gub., Šiaulių aips., Rad- 
viliškio valšč.. Pavartičių sodž., 
jieškau dėdžių Jurpalių (iš Ras- 
tavonių kaimo) ir Jono Prikickio 
(gyvenančių Amerikoj). Mano an- 

trašas: Varonež, Gamo<vsl^aja ul., 
16. (Russia). 

Paj ieškau savo pusbrolio Jono 
^'upelio, Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav., Šleinių kaimo, Liudvinavo 
parap. Turiu svarbų reikalą- 
Prašau pranešti man šiuo adresu: 

J ieva Jasinauckienė-Jurgiatienė, 
Box 56 Irons Lake Co. 
feu ■ • Mich- 

LIŪDNAS RŪPINIMOSI 

PAPROTYS. 

Rūpestis naikina sveikatą. Ji- 
sai sulaiko nonralį muskulų vei- 
kimą. pilve ir viduriuose ir su- 

paraližiuoja virškinimą. Dažnai 
visai lengvu budu .galima atsikra- 

tyti nuo šio (papročio ir Trine- 
rio Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras, kuris sujudina vidurius 

[prie normaliu Veikimo ir pagelbsti 
virškinimui yra ištikimu talkinin- 
ku Jūsų kovoj su rupesčiu. Jei- 

Įgu Jus išvalysite pilvą nito nuo- 

dingų medegų, susikraujančių ne- 

veikliuose viduriuose, tas nuilsi- 
mo jausmas ir arzumas prapuls. 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras tuo pačiu laiku 

yra skanus vaistas. Kaina $1.10. 
Aptiekose. — Trinerio Linimcn- 
tas reumatizmui, neuralgijai, 
strėnų gėlimui ir 1.1, ir Trinerio 
Kosulio Ramintojas dėl kosulio 
ir t.t. yra taipgi ištik'mos gyduo- 
lės. Dabar yra laikas visuomet 

juos1 laikyti po ranka ir išvengti 
serioziškų 'ligų. Kainos aptieko- 
se: Trinerio Linimentas 35 ir 

65c., Trinerio Kosulio,Ramintojas 
25 ir 50c. Per krasa visuomet 
10c. daugiau. — Joseph Triner 

Company Išdirbanti Chemikai. 

1333"1343 Ashla»nd Ave., Clii- 

cago, UI. 

(Apgars.) 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Tai yra puiki apysaka, kurioje 

aj) ašoma įvairios kariškos maši- 
nos. Aprašoma, kaip vagiliai po 

vandeniu gyvena ir turi tenai iš- 

sidirbę tikrus palovius, kuriuose 

jie nuo laivų išplėstus daiktus su- 

krauja. KAINA TIK DOLIARIS 

PmJHMHMMH 
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WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED DY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
; Pinigus 

iDedei Šamui 
i 

Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytų Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Priedermei Tiioini Sučedysit 
Gyvastis! Tuomi Laimės šią Karę! 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbes 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

Kas Pirmiausiai Reikalinga Amerikoj? 

Kiekvienas žmogus, atvykęs Į šią šalį, jaučia tą didžiausi tru- 

kumą, kurį suteikia anglu kalbos nežinojimas: Kiekve'ias trokš- 
tantis daugiau apšvietos, kiekvienas norintis pagerinti savo me- 

džiaginį stovį geresnes 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, skristenį rytejų, 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, žodynfls sudaro 

didelę, beveik 1.300 puslapiu, 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 įgyti ir su kiek prastesniais audarais, tuomet kai- 

nuos $6.00: 

Norėdami g-uti žodynn, kreipkitės šiuom antrašui 

"LIETUVA" 
814 W. 33rii STREET CHICAOO LL. 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicago Journal" 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit jį! 

Užsirašyk sau ai* savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
instcl;^a 1886 m* 

,,Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis !r lietu- oite. 
,,Vienybė Liet." talpi.ia mek ii ,kns ir pimakinančius straipsn'us. 

PRIENŲ i'Vllr.R ATA METAMS: 
.Suvienyt ?S3 Valstijose ..$2.00; pi:sei metų $1.00. 
r<anadojo 2.50; puse: metų $1.25. 
Ketose viešpatystėse 3 m); pucoi metų $1.50. 

Pažiurejiniui siunčiame v.citą nv.merį dova::ai ir kny^ij katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVU VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-124 CsRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

S 
savo skanytojams^luoda labai daug naudingų raštų 
apie žmoniy sveikatą ir ligas, taipgi apysakv. juoky> 
cil.'v, paveikslu'-. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj, Anglijoj ir Ict. "Ateities'' kaina metams S2.00. pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.' 

C 

^'Ateitis", 366 Broadway,"So. Boston, Mass. 
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