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Bolševikai Vis&lasidave 
\ - 

Rusai pasirašė ant visų reikalavimų. 
Vokiečiai sastojo Sję Rusijon. 

Japonija Eina Siberijon. 
Talkininkai Tani Pritaria. 

Erzbergeris sako, kad Lietuvos klau- 
simas išrištas.—Ji bus esą neprigu'- 
minga, bet "amžinai'1 su Vokietija. 

I rue traiittlatiou ile(l with tlie postmaster 
at (hicn*ot III „n 6-tli day of March 

19I7' a* rc'lu,rc(1 by lI>c act of October 6. 

BOLŠEVIKAI PILNAI 
PASIDAVĖ. 

Petrogradas, kovo 4 d.—Tai- 
kos sutartis tarp Rusijon ir Vo- 
kietijos tapv> patvirtinta para- 
šais. 

Bijodamiesi, kad ginčai galė- 
tu privesti dar prie blogesnių 
's'y£lJ- rus»' delegatai Lietuviij 
Brastoj priėmė visas vokiečių iš- 
lygas. , 

Prieš pasirašymą ant taikos su- 

tarties bolševikiški delegatai pa- 
siuntė premierui Leninui ir už- 
rubežio ministeriui Trockiui se-. 

kantj telegramą: 
'"Taip kaip męs tikėjomės, ta- 

rimasi d'lei taikos sutarties >ra 
absoliutiškai perniek ir galėtų 
reikalus pabloginti dar labjaus, 
negu kad tbuvo prie ultimatumo, 
pastatyto vasario 21 d. Ginčai 

galėtu >net privesti -prie antro 

ultimatumo. | 
"Akyvaizdoje šito fakto, ir 'ka- 

dangi Vokietija atsisakė sustab- 

dyti karišką veikimą pat">l, pa- 
kol taikos sutartis nebus pada- 
ryta, tai męs nusprendėme pa-, 
si rašyti ant sutarties be svarsty- 
mo jos turinio ir apleist' Lietu-, 
vių Brastą po pasirašymui. To- 
dėl męs prašėme traukinio, tikė- 
damiesi pa .irašyti šiądien ir po 
to išvažiuoti. 

"Svarbiausia žymė naujų vo- 

kiškų reikalavimų, sulyginus su 

reikalavimais "asario 21 d. [ku- 
rie- buvo paskelbti pereitam 'Lie- 

tuvos' .numeryj| yra kas seka: 

"Atimti nuo Rusijos Karabad, 
Karšo ir Batumo apskričius. pa- 

siremiant pretekstu, kad tų šalių 
žmonės turi teisę saviapsispren- 
dimo. 

Oficiali- pranešimas iš Berli- 

no pasketbė, kad kariškas veiki- 

mas vokiečių Rusijoj tapo su- 

stabdytas, nes taikos sutartis ta- 

po padaryta. 

True translation filcd with tlic po«tmastcr 
a* Cliicago, III., or fi-th <lay <>f March 

Ir>IK, as requirii by the act of Octob«r 6. 

1917. 

JAPONIJA UŽIMS SIBER1JĄ. 
Londonas, kovo 5 d, — Laik- 

raštis E v e n i n g N' evv s prane- 

ša, kad klausimas apie Japoni- 
jos įsikišimą j Siberiją yra už- 

baigtas ir kad visi talkininkai, 
lame skaitliuje ir Suvienytos 
Valstijos; sutiko tuojaus pradėti 
veik f; apsaugojimui savo interesų. 

Į Žinia iš YYashingtono patvirti- 
na, kad šiądien ir Suvienytos 
Valstijos sutiko, kad Siberijoj 
reikalinga pradėti vei'kimas]. 

Žinia iš Pekino, Chinuose, pra- 

neša kad ten atsibuvo posėdis 
specialiuos kariškos konferenci- 

joj, kurioj nutarta, kad Chinai 

pasiųstų 40,000 kariumenės sau- 

gojimui savo rubežių ir galbūt 
vėliaus žengimui j Siberiją, 

Japonija mano pasiųsti dvi di- 

vizija* kariumenės. Chinai pra- 

šė Japonijos, idant ji paaiškintų 
savo plianus, kuriuos ji mano 

vykdinti Siberijoj. Japonai at- 

sakė, ikad šiuo sykiu jie to pa- 
daryti negali, pakol kiti talki- 
ninkai .nepaaiškins apie savo 

tikslus Siberijos klausime. 
Geti. Semenov, ka/.okų vadas 

ir Kaledino-Kornilovo šalininkas, 
patarė, <kad nedidelis skaitlius 
talkininku kariumenės laikytu 
Siberijos geležinkelį k Vladivos- 
toką, o rusu pulkai, talkininku 
apginkluoti ir pinigiškai palaiko- 
mi, veiktu kariškai prieš bolše- 
vikus. 

jsikišimas Japonijos ir talki- 
ninkų Į Siberijos klausinvi gimė 
is" to. kad Vladivostoke yra su- 

krauta įvairių prekių ir visokios 
kariškos medžiagos už milijonus 
ir milijonus doliarių. ^itą me- 

lžiagą ir amuniciją daugiausiai 
pristatė Japonija ir Suv. Valsti- 
jos. ir ji dar nėra apmokėta. Tal- 
kininkai bijosi, -kad visa tai ga- 
li pražūti, arba gali patekti j 
vokiečių rankas per vokiškus be- 
laisvius, kuriuos bolševikai pa- 
leido ir mobilizuoja prieš kazo- 
kus. Apart to bolševikiška be- 

tvarkė pasiekė ir Siberijos ir 

gręsia pavojum Japonijos ir Chi- 

nų ramybei. 
Iš Pekino pranešama, 'cad bol- 

ševikai kontroliuoja visus mies- 
tus už Baikalo ežero, jų skai- 
tliuje ir Čitą. Paliuosuoti vo- 

kiški (belaisviai Irkutske ir Či- 

toje yra ginkluojami ir, sakoma, 
laukia mobilizacijos prisakymų 
iš Petrogrado. Bolševikai iš 

Petrogrado nusiuntė bolševikams 

gelcžinkelninkams Siberijoj 36- 
000,000 rublių. 

Tru<- translation filed w i t lt the postmaster 
u (..'hicago, III., on 6-th flay of Mare!: 
1918, as rcquired by the act of October 6, 
1917. 

SAKO. SUTIKO ANT LIE- 
TUVOS NEPRIGULMYBĖS. •] 
Amsterdam, vasario 28 d. — ( 

Rašydamas Beri i no laikraštyj Ta- 1 

egliche Rundschau, Mathias Erz- rt 

berger. vadas vokiškos klertkališ- ] 
kos partijos Vokietijos reichstage, r 

sako sekančiai: 
"Per metą laiko aš pritatinė- 

jau idėjai, kad 'Lietuva privalo 
buti ne trktai autonomiška, be: 

ir neprigulininga viešpatija, am- 

žiname susivienijime su Vokie- 

tija. Lietuva geidžia visos eilės 

sutarčių savo ti'kslų atsiekimuii. 
"Aš galiu (pridėti, kad Kauno 

vyskupas [Karevičius] nuėjo, 
sulvg mano patarimo, pas gen. 
•Ludendorfą į vyriausią stovyk- 
lą, kur, laike diskusijų, prieita 
prie' pilno susitaikinimo, kaslirrk 
Lietuvos neprigulmybės.'' 

True translation filed with the po.įtma«tcr 
at Chicago, II!.. on 6-th day of Marcn 
1918, a* required by the act of October 6, 
1917. 

MANO. KAD LIETUVIAI 
NORI RUSIJOS. 

Londonas, kovo 3 d. — Vo- 

kiečiu valdžios kariškoji politi- 
ka tapo užataikuota reichstage 

1 pereitą .pėtnyėią, 'kuomet Herr 
Vogtherr, neprigulmingas st. 

cialistas, kaip .pranešama, pra- 
dėjo užsipuldinėti ant valdžios 
-laike kali.u reichstago posėdvj. 

"Vokietijos ultimatumas — 

sakė jis — negali sutverti tai- 
kas ir draugiškumo išlygų Ru- 
sijoj. Kaslink taikos su Uk- 
rajina, tai Vokietija ir 'Austri- 
ja jau barasi dėlei grobio. Ka- 
rė, kurią męs dabar vedame 
prieš bejiegią Rusiją patar- 
naus tiktai turtingiems luo- 
mams minėtose teritorijose. 
Lietuvoje męs nepadarėme mo- 

rališkų užkariavimų Lietuviai 
išsiilgę grįžti atgal prie Rusi- 
JOS 
(Klysta tas vyras, sakydamas, 

ikad lietuviai yra "pasiilgę" Ru- 

sijos: lietuviai nenori nei rusiš- 
ko, nei vokiško jungo; jie nori 
buti laisvi sau-žmonės savo lais- 
voj, neprigulmingoj tėvynėj Lie- 
tuvoj). 

Trur translation filed with the postmastei 
at Chicago, 111., on 6 -1 h day o f Mare!: 
1918, as required by thc act of Oclolier 6, 
1917. 

VOKIETIJOS GROBIS RUSI- 
JOJ. 

Berlinas, via Londonas, 'kovo 
3 <1. — Vokiečiai laike savo prr- 
mynžengos Rusijoj užgriebė, >u- 

lyg oficialio apskaitliavimo, 6,800 
rusišku aficierų, 57.000 kareivių, 
2,400 tkauuolių, 5,000 kulkasvai- 
džių, tukstančius automobilių, 
800 lokomotyvų ir taikstančius 
vagonų. 

Austrai užgriebė daugiau ne- 

gu 770 kanuolių ir milžinišką 
skaitlių kariškos medžiagos. 

Tru«r iranslotion filed with the postniaster 
at Chicago, III., on 6-th day of Mareli 
1918, as requircd by tlic act of Octoher i>. 
1917. 

VOKIŠKI SOCIALISTAI NE- 
PRITARIA BOLŠEVIKAMS. 
Amsterdamas, vasario 27 d. — 

laike debatų iš priežasties kan- 

clerio von Hertlingo prakalbos 
reichstage, Philipp Scheklemann, 
socialistų vadas, pasakė: 

"Męs kovojame apgynimui tė- 

vynės nuo barbarizmo [Rusijos] 
ir nuo talkininkų užkariavimo 

plianų. Bet męs nekovojiame 
vienok už Rusijos padalinimą, 
ar Belgijos pavergimą. Valdžios 

■politika 'linkui Rusiojs nėra mū- 

sų politika. 
"Teisybė, bolševikai lošė Į ran- 

ikas visų Rusijos padalinimo ten- 

dencijų, ibet męs nenorime turėti 
su talkininkais tokios taikos, kaip 
kad taika, kuri vra daroma su 

Rusija. Valdžia privalo buti 

•prisirengusi nrie tikros taikos per 
abipusį susipratimą". 

Trnr translntion filcd ivith thc Įiostmastei 
t t'hicago, III., on 6-th day of V.arcii 
918, as rcųuircd by thc act of Octo įer 6, 
>17. 

IOLŠEVIKAI KURSTO PRIEŠ 

"BURŽUJUC.' 
Londonas,, kovo i <1.-^Sulyg 

nusiau-oficia'.ės žinios, gautos iš 

3etrogrado, .Bolševikų valdžia iš- 
eido proklemaciją antgalviu "Im- 

>ortuotojai Vokiškos Kulturos"; 
iroklemacijoj 'kalbama, kad kome t 
■okiečiai įėjo j Wolmar, Latvijoj, 
vasario 20 d., tai 200 ypatų tapo 
>ua<reštuota ir, be' jokio ištyrimo, 
apo visi pakarti ant vietos ple- 
paus. 

Proklemacijoj sakoma, ikad ši- 

:oks vokiečių pasielgimais paėjo iš 

informacijos, kurių es;i davė bur- 

žujai, kurie susirinko apie kar- 

tuves ir šaukė: ''Toks pats likimas 
laukia via r 500." 

Vokiečiai apskelbė, kad visi bol- 

ševikų Raudoni gvardistai bus pa- 
karti, arba sušaudyti. 

Truc translation filed \vitli thc ooSftinastcr 
at Chicago, III., on 6-th day of March 
1916, as required by thc act of Octobcr 6, 
1917. 

BOLŠEVIKAI SMARKUS 
PRIEŠ SAVUOSIUS. 

Petrogradas, -Kovo r d. — Po 
smarkaus mūšio, kaip pranešama 
"pusiai-oficiališkai," bolševikai 
swmušė ir nrivertė pasitraukti 

I 
•kariumenes gen. Kaledino ir gen 
Kornilovo ic užėmė miestą Ros 
tovn a.it Dono. 

Šita bolševiku žinių agentūra 
praneša, kad Kaledino avantura 
esa galutinai priėjo prie galo. 
Revoliaicijinė kariumenė užėmė 
Rostovą ipanedėlyj po kruvino 
mūšio ir Sovieto kariumenė po 
to nuėjo linkui \ovo-Cerkasko, 
kurj taipgi uitžėmė. "Priešas" (ka- 
zokai) pasitraukė linkui Askai- 
skai 'po vadovystė gen. Alexe- 
jevo ir Kornilovo ir mėgino pa- 
sitraukti į gilumą militariško Do- 
no distrikto. 

Mūšiai dabar prasidėjo >u Kor- 
nilovo užpakaline sargyba, 'kairi 
deda visas pastangas, idant jeiti 
i F.katerinoslavą. 

1 nie tran«latii>n filed with tlie jtostmastcr at Chicngo, 111.. 011 6-th clay of March 19IS, as rcąnircil by llic act of October »>. 1917. 

REIKALAUJA RUMANIJOS 
KARALIAUS KAILIO. 

Londonas, kovo i. d. —Tai- 
kos išlygose, karias padavė Rumu- 
nijos karaliui perdinaindui, Aus- 
trijos užru-bežio niinisteris, grafas 
Černin, yra taipgi reikalavimas, 
kad karalius atsistatytu nuo Ru- 
munijos sosto naudai savo brolio, 
kunigaikščio \Vilhelmo, o jeigu 
Rumunijos žmonės butu neužga- 
nėdinti tokia permaina, tai kad 
jie referendumu pasiskirtų sau 

Ferdinando įpėdinį. Taip praneša 
Exchange Telegraph koresponden- 
tas iš Amsterdamo. 

Karalius Ferdinandas paeina iš 
Hohenzohernų šeimynos ir gruo- 
džio mėnesyje 1916 m., kuomet 
vokiečiai įsiveržė Rumunijon, ku- 
nigaikštis VViihelmas, esantis ge- 
nerolu įprusrkuose pėstininkuose, 
apšaukė savo brolj, karalių Fer- 
dinandu. renegatu ir išdaviku. 

Niuo to laiko kunigaikštis Wil- 
helmsrs pastatė savo pretensijas 
prie Rumunijos sosto, išleisdamas 
mieste Krajova proklamaciją, kad 
jis nuo dabar esąs teisuotas įpėdi- 
nis Run/mijos sosto. 

Ku nigaiikštis Wiilbelmas turi 
51 metą. Jis buvo atsisakęs nuo 

visų (teisių prie Rumunijos sosto 
1886 metais, 'kuomet jo dėdė. ku- 

nigaikštis karolis, tapo išrinktas 
Rumunijos karalium. Jis turi 
dukterį ir du aunu — abudu tyra 
afivierais Prūsiškoj infanterijoj. 

Tru<- translation filed with tlie postinaster 
at Chicago, III., on 6-tli day of March 
1918, as rcųuircd by thc act of Octobcr 6. 
191/. 

VOKIEČIAI KIEVE. 

Berlinas. via London, kovo 2 d. 
— Vokiška kariumenė, kaip prane- 
ša vokiškas karės ofisas šiądien, 
uiėme miestą Gotnel, Molulevo 
gubernijoj, 150 angį myliu Į šiau- 
rius nuo Kievo. 

Toliaus šisai pranešimas sako, 
kad "Uikrajiniečių ir Saksų kariu- 
menės iiliuosavo Kievą" (nuo 
bolševikų). 

Suvėlintas telegramas, išsiųstas 
iš Petrogrado vasario 28 d., pra- 
neša, kad vokiečių armija einanti 
po vadovyste gen. Linsingono i 

į Kievą. susideda iš 200,000 vyrų 
rrie vokiečių prisidėjo ukraji- 

ii iečių pulkas, kurits pasiliko ištiki- 
mas Ukrajinos Radai ir yra su- 

mobilizuotas iš ukrajin iečių, bu- 
\ .įsių Vokietijos nelaisvėje. 

Vokiečių pltanai (pirm negu 
taika tapo -padaryta) šiaurinėj 
fronto dalyj, arti Petrogrado, bu- 
vo sekanti: 
....... 

i v ckieciai zenge pirmyn nuo 

| Pskovo linkui t .u gos ir Petrogra- 
do. Jie buvo apie 37 verstus į 
šiaurius nuo Petrogrado šj rytą ir 

| turėjo su savim reguliarišką rai- 

telių formaciją. 
| Rusai forti fiikuoj a Liuga (pu- 
siaukelvj tarp Pskovo ir Petrogra- 
do) ir paliepė kareiviams ir gele- 
žinkelninkams suardyti geležinkelį 
j pietus nuo tos vietos; taigi su- 

naikinti viską pakeliui, kuomet jie 
trauksis atgal. Savo keliu vokie- 
čiai užgiebė didelį skaitlių medžią- 

gos Torošine, čia pat prie Pskovo 

.j Vokiečiai turi.su savim sunkiąją 
'artileriją ir esą gauna paramą ii 
Baltos gvardijos. 

Kita linija vokiečių atako yra 
išilgai liniją nuo Pskovo j Bolo- 
goje, 150 angį myliu _ j piet-ry- 
čius nuo Petrogrado. Rusai for- 
tiiikuoja stotį Dno ant šios lini- 
jos. 

ĮBologoje yra svarbiausia cent- 

ras tavorinių vagonų, taigi jis, taip 
įsakant, maitina Petrogradą; jo už- 

įgriebimas greitai priverstų Petro- 
gradą -pasiduoti iš badoj. 

Trečia vokiečių atako linija ei- 
na linkui Novosele, įkur vokiečiai 
traukia iš Poflodko. 

Ketvirta linija yra Vitebskas 
kuriam gręsia pavojus taipgi iš 
Polocko pusės, bet čia vokiečiai 
daug silpniau veikia negu Pskovo 
apieliirkėje. 

Penktas vokiečių atako punktas 
lyra miestas Orša, į kur vokie- 

|čiai siunčia didelius kariumenės 
pulkus iš Minsko. Vokiečių baza 
šiam apskričiui randasi Borisove, 
prie Berezinos. 

Į Vokiečiai jau yra užėmę Oršą. 
[Raudonoji gvardija, pribuvusi iš 
i Maskvos ir Smolensko, kasa tran- 

Išejas ir rengiasi prie mūšio apie- 
ĮliįVkėj Oršos. 

Tint' iranslation filed vvitli thc j>o."tmastcr 
at Chicago, III., on 6-th day of Marcii 
1918. as required by thc acl of Octobcr 6. 
1917. 

VOKIEČIAI NORI UŽIMTI 
FINLIANDIJĄ. 

Christiania, Norvegijoj, kovo 5 
d.—Aland salos [tarp Finliandi- 
jos ir Švedijos] lapo užimtos vo- 

kiečiu pereitu subatą, Vokietija 
esą pranešė Švedijai, kad esą jai 
yra reikalinga užimti Finliandiją 
laikinai, idant sugrąžinti tvainką, 
bet Vokietija užtikrino, kad ji 
neturi tikslo užimti tą šalį ant 

visados. Švedija prieš tai, kaip 
ir prieš Aland salų užėmimą, už- 

protestavo. 

Tnic tra™aiion filed witli thc postinastcr 
at Chicago, III., on 6-th day of March 
1918. as rtąuired by thc act of Octobcr 6. 

1917. 
LENKAI GELBSTI 

VOKIEČIAMS. 

Berlinas, kove i d., via Lon- 
don.—Vokiškai kariumenei pri- 
gelbėjo lenkiški legijonai sumuš- 
ti daug didesnį skaitliu bolševikų 
Raudonos gvardijos netoli Staro- 
Konstantinov, Volyniuje, 75 angl. 
mylias į piet-vakarius nuo Žito- 
111 iro, 

Berlinas. — Užimdami Minską, 
vokiečiai nugriebė sykiu ir apie 
50,000 šautuvų bei 2,000 kulka- 

svaidžių. 

Londonas.—'Dvylika šimtų finų 
ka'reivių iš Vokietijos ir didelis 

transportas, prikrautas vokiška 
amunicija ir ginklais atvyko j 
miestą Vaza, Finliandijoj, kaip 
praneša apie. tai H x c h a n g c 

T c 1 e g r a p h iš Kopenhageno. 
Telegramas iš Kerlino j Kopen- 
hageną praneša, kad didelis skait- 
lius laivyno apleido Baltiko uos- 

tą ir menamai nuplaukė i Fin- 

•liaiidiją. 

Rymas.— S u lyg deputato Pino- 
lini informacijos miesto Milano 

policija užklupo ir padarė kratą 
ofisuose "Šilko Revelings Kom- 

panijos", kuri buvo suorganizuota 
su tikslu varyti įprekybą trupu- 
čiais šilko ipakulaičių, likusių po 
to. 'kuomet šilko siūlai išvynio- 
jama iš šilkvabalių gūžtų (ko- 
konu). Šitą kompaniją apskųs- 
ta, kad ji pardavinėja šilką prie- 
šui. Korporacija buvo sutverta 

su dviem milijonais doliarių ka- 

pitalo ir vieniu- milijonu doliarių 
rezervos. Ji Įkūrė savo specia- 
liŠką šaką Zuriche (Šveicarijoj) 
rpo vardu 'Garnhandel Company,' 
kuri tikrai pasirodė tarpininkė 
tarp kompanijos ir Vokietijos. 
Sulyg apkaltinimo kompanija vie- 
nais metais nušlavė $4,000,000 
pelno. Policija padarė du areštu 

APIE KAREIVIO APSAUGĄ. 
i [stojus Suvienytoms Valsti- 
joms >karėn, vienu iš pirmiausiu 
dalykų, kuriuos valdžia pradėjc 
svarstyti, buvo aprūpinimas li- 
kusių šeimynų. Taigi, j' išdir- 
bo plianą, sulyg kurio kiekvie- 
nas kareivis gali apsisaugoti 
ant sumos iki $10,000, o mokes- 
tis yra, sulyginamai, .isai žema. 

Idant žmonės, o ypatingai tie, 
kuriems prisieina dabar eiti ka- 
riumenėn, geriat; suprastų, či;i 
yra paduoti klausimai ir atsaky- 
mai iš valdžios išleisto pamfle- 
to, kas nušvies dalyką ir kiek- 
vienas galės suprasti visą val- 
džios išdirbtą plianą. j 5 

KAS TAI YRA. 

Klausimas. Kas šią apaugą 
siūlo? 

Atsakymas. Su/ienytos Val- 
stijos, kaip įgaliota sulyg Kon- 
greso akto šiam tikslui, pripažin- 
to spalio 6 d. 1917 m. 

Kl. Kokia pakanka yra užtik- 
rinimui apsaugos kontrakto. 

At. Suvienytu Valstijų valdžia. 

Kl. Ar tai vienatinė apsauga, 
valdžios suteikiama savo karei- 
viams ir jūreiviams? 

At. Ne. Valdžia yra .priruošus, 
prie to, mokestį -ui gyvastį arba 
sužeidimą, arba ligą, įgautą laike 
tarnavimo. 

•Kl. Apsauga, tokiu budu, yra 
priedu prie mokesties? 

At. Taip; ir jie vienas prie ki- 
to nepriklauso. 

Kl. Ar aš esu priverstas imti 
apsau'gą ? 

At. Ne; gali imti arba ne, kaip 
Jums paranku. Valdžia reko- 
menduoji, bet nepriverčia Jus im- 
ti apsaugos. 

•Kl. 'Kas gali 'buti apsaugotu? 
At. Tarnaujanti Karės Depar- 

tamente arba Laivyno Departa- 
mente, by iourie iš sekančių gali 
buti apsaugoti: 

1) Aficierai. 

2) Prisirašę vyrai (ypatos, vy- 
rai arba moterįs, prisirašiusios, 
arba pašauktos tarnavimui Į mi- 
litares arba laivyno skyrius Su- 
vienytų Valstijų, priskaitant že- 
mesnės rųštes aficierius arba na- 

rius, besimokinančius stovyklose, 
pripažintose per tiesas). 

3)' Nariai 'Kariumenės Slaugy- 
tojų Korpuso (moteriškų) ir na- 

riai Laivyno Slaugytojų Korpusų 
(moteriškų). 

>K1. Kas gali buti įvardintas 
pašclpgaviu? 

At. Bile kuris vienas arba dau- 
giau iš sekančių: moteris, vyras, 
kūdikis, anūkas, brolis, sesuo, au- 

gytinis "brolis, augytinė sesuo, 

pusbrolis, pusseserė ir daugelis 
kitų giminių. 

Kl. Ar aš galiu pašelpgaviu į- 
vardinti bile ką kitą negu minėti 

viršuj; pavyzdžiui, frrustee arba 
augintojams arba teisuoticnis at- 

stovams vienos iš leistinu kliasų 
arba mano stovio? 

t 

At. Ne; tiktai tie, kurie yra pa- 
žymėti gali :frut įvardinti Alsi-j 
tikimuose, kur nedaaugęs arba' 
protiškai negalintis yra įvardintas] 
pašelpgaviu mokestis bvi^ padary- 
ta augintojams arba kitai vpatai, 
kuri sulyg tiesų yra įgaliota at- 

sakyti už apsaugotą. 

Kl. Ar aš galiu pašelpgaviu į- 
vardinti ypatą, kuri nėra piliečiu 
Suvienytų Valstijų arba kuri ne- 

gyvena šiame krašte? 

At. Taip. Jeigu pašelpgavis 
yra įgaliotų kliasoje ir jeigu ypa- 
ta gyventų priešų krašte, mokes- 
tis b'ur sulyg išlygų "Trading 
\vith the Enem\ ""Ttct* 

»K1. Ar pašelpgavis gali but per- 
mainytas? 

At. Taip; iš įgaliotų kliasų, b y 
kokiu laiku raštu ir sulyg regu- 
liacijų Karės-Riziko Apsaugos 
Biuro. 

PAŠELPOS. 

Kl. Kokią naudą šita apsauga 
duoda apsisaugojusiems r 

At. $5-75 per mėnesi už kiek- 
vieną $1,000 apsaugos, išmoka- 
ma atsitikus nelaimei kol apsi- 
saugojęs yra gyvas ir negalintis 
dirbti. 

Kl." 1\okią' naudą duoda mano 

pašelpgaviui? 
At. Laike Jūsų mirties kiek- 

vienas $1,000 apsaugos mokės tpa- 
šeipg'aviui po~S575 į mėnesį per 
240 mėnesių, atėmus mokeabis, 
kurios buvo išmokėtos apsisau- 
gojusiam laike sirgimo. 

Kl. Ar aš galiu gauti visą pa- 
šelpą antsyk? 

At. Ne; pašelpa yra mokama 
240 mėnesiniuose išmokėjimuose. 

•K!. Ar yra mokama už mirtį 
ir negalę nuo sirgimo lygiai, kaip 
už nelaimę-sužeidtmą? 

At. Taip. 
Kl. Ar sužeidimas turi buti 

įgautas laike tarnavimo. 
At. Ne; jeigu Jus mokėsite 

be pertraukos, esate apsaugoti, 
nors ir apleistumėt tarnystę. 

Kl. Jeigu mokestis nėra .pada- 
ryta pripuolančioj dienoj, ar ap- 

sauga yra pertraukta? 
At. Ne; ji yra pratęsiama per 

31 dieną, per kurj laiką yra ga- 
lėję. 

Kl. Jeigu apsauga butų per- 
trauKfa, ar aš galiu išnaujo apsi- 
saugoti? 

At. Taip; by kada laike šešių 
mėnesių, pasielgiant sulyg išly- 
gų, parodomų reguliacijose prie 
biuro. 

Kl. Jeigu aš išstoju iš tarnys- 
tos, ar nustoju savo apsaugos? 

At. Ne; gali turėti apsaugą su 

valdžia nors ir apleistum tarnystę, 
bet idant tai padarius turi1 per- 
mainyti j kitą formą 'bėgyje 5 
metų po karės užbaigimui. 

APLIKACIJA. 
KI. Ką aš iuriu daryti idant 

apsisaugojus? 
At. Padaryti aplikaciją raštu, 

paduodant vardą, militarę orga- 

nizaciją, dieną Įstojimo j tarny- 
stę, amžių, ant kiek norima ap- 

sisaugoti, ir ar norite pažymėti 
vardus tu. kuriems nori pavesti 
pašclpą laike mirties, paduoti 
vardą pašel-pgavių, naudojant var- 

dą. Pavyzdžiui: Jane Elizabeth 

Smith, nerašykite P-ia John 
Smith, arba P-ia J. E. Smi'th. 

Kl. Ar aplikacijos blankos bus 

suteiktos? 
At. Taip. Jas galima gauti 

nuo Bureau of \Yar-Risk Insu- 
rance. \Vashington, D. C.; nuo 

aficieriaus; arba nito apsaugos 
aficierio savo organizacijos. 

Kl. Ar aš privalau įvardinti 
pašelpgavį?. 

•At. Nėra reikalo Įvardinti pa- 

šeipgavj. Teisė prirodė, kad kur 

pašel-pgavis nėra Įvardintas ap- 
saugoje, laike mirties, 'bus iš- 
mokėta tiems, kurie yra įgalio- 
toj kliasoj ir kuriems priklauso 
jusų ypatiškas turtas jeigu jūsų 
lyra užrašytas darant testamentą. 

Kl. Jeigu aš neįvardinu pašelp- 
gavio dabar, ar galiu tai pada- 
ryti vėliau? | 

At. Taip: by kokiu laiku per 
1 rašytu (paaiškinimą, pasiųstą į 



i- -• ty -j 
Bureau of \Var-Risk Insurance, 
\Vashington, D. C. 

MOKESTIS. 
Kl. Kiek apsaugos gali J imti? 
A t. lly kokią sumą nuo $1,000 

iki $10,(XX). 
~ 

I 

K!. Kaip ilgai tęsis privilegija 
išėmimui apsaugos? 

!At. Por T20 dieny nuo įsto- 
jimo tarnyston, nebent butumėt 
įstoję tarnyston spalio 15, 1917, 
kuriam atsitikime galite duoti 

aplikaciją uo dienu nuo tos die- 
nos. Paskutinė diena butu va- 

sario u, 1918. 
Kl. Jeigu imu mažiau negu 

? r 0,000, galiu padauginti po 
1JO diOllŲ 1 

At. Xe; galite duoti aplikaciją 
laike uo dienu ir negalima pa- 

dauginti apsaugos po įam laikui, 
iki tam laikui galite padidinti 
iki $10,000, nedaugiau. 

Kl. Jeigu aš imu $10,000 arba 

kokią kitą sumą, ar galiu nuže- 

minti bilc laiku? 
At. Taip. 
Kl. Kai*> galima mokėti? 
At. Atl raukiant iš algosi, ati- 

traukiant iš depozito, padėto su 

valdžia, arba mokant tiesiog į 
'biurą pačiam arba per ką nors 

kitą. Idant išvengus pertrauki- 
mo yra patartina daleisti ati- 
traukti iš algos. 

Kl. l'ž kiek laiko turi mokėti 
i šaukšto? 

At. Gali mokėti kas mčnuo, 
arba ilgesniam laikui. 

APSAUGOS PLIANAS. 

Kl. Kokios rąšiej apsauga tai 

yra? 
At. Metiniai atnaujinama su- 

tartinė apsauga laike karės. Ji 
gali buti permainyta j papras- 
tas formas apsaugos kitu plianu 
laike 5 metu po karės užbai- 

gimui. 
Kl. Ar galima turėti apsaugą 

po karei? 
At. Taip, dabartinėj formoj ga- 

lima turėti per 5 metus, bet bė- 

gyje to laiko turite permainyti 
j 'kitą formą, kas gali «but pada- 
ryta be .peržiūrėjimo sveikatos 
stovio. Mcdiško egzamino ne- 

bus reikalaujama dėl .permainos. 
Kl. Ar pastovi apsauga po ka- 

rei bus su valdžia? 
At Taip. 
Kl. Kaip iškašeiai dėl apsau-1 

go.j yra (padengiami? 
•Aj. Valdžios. 
Kl. Ar kaina man bus padi- 

dinta pagal nuostolius dėl 'ka- 
rės? 

At. Ne. Nuostoliai didesni ne- 

gu gautos mokestjs bus panešti 
valdžios. 

Kl. Tr ši apsauga laike karės 
turi kokią nors pini;.išką verty 
paskolai gauti? 

At. Ne. 
Kl. Ar /pastovios formos ap- 

saugos po karei turės pinigišką 
vertę dėl paskolų ? 

A t. Taip. 

NEPERDUODAMAS. 

Kl. Ar žmonės, kuriems esu 

skolingas pinigu, gaii skolas su- 

koleictuoti iš mano apsaugos? 
A t. Xe. Ši apsauga inegali bū- 

ti pr liesta, perduota, arba kitaip 
paimta kreditorių. 

Kl. Ar valdžia priruošia auto- 

matišką apsaugą? 
At. Taip; tiems, kurie butų su- 

žeisti ir negalėtų dirbti arba nu- 

mirtų nepadarę aplikacijos iki 
vasario i, 1918. valdžia priruošė 
apsaugą sumoje $25 mėnesiui iš- 
mokama kas mėnuo moterei. kol 
ji bus našle; vaikui, arba našlei 
motinai. Turi buti paimta do- 
mon, kad si apsauga yra moka- 
ma aprubežiuotai kliasai ir nei- 
na toliaus 'kaip vasario 12, 1918, 
iir kad apleidžiant tarnystą tie- 
sa prie pašelpos nustojama. Au- 
tomatiška apsauga dėlto neturė- 

tų sulaikyti jus nuo padavimo 
aplikacijos. 

APLEIDŽIANT TARNYSTĄ. 
Kl. Jeigu aš, būdamas tarny- 

stoj, apsisaugoju, ar nustoju ap- 
S01130S, kuomet apleidžiu tarny- 
stą? 

At. Ne; galite 'buti apsaugoti, 
nors ir aplejscumėt t<^nystą, bet 

turite permainyti kiton tormon 

bėgyje penkių metu po karės už- 

baigimui. idant pratęsus toles- 
niam laikui. 

PABAIGA. 

Kl. Aš esu nevedęs i»r neturiu j 
priklausomų; 'kodėl man reikėtų 
turėti aipsaugą? 

At. i) Kadangi apsauga yra 
išmoka m? jums mėnesiniais iš- 

mokėjimais $5-/5 už kiekvieną 
$1,000 apsaugos, jeigu taptumėt 
bejiegiais. 

2) Galite kada nors vėliaus ap- 
turėti priklausomą per apsivedi- 
mą, kurį su mielu noru padary- 
tumėt savo pašelpgaviu. 

3) Apart to, gali but jus ne- 

pereitumėt apsau^ps kompanijos 
egzaminą dėl apsaugos re&ularėj 
kompanijoj. 

*>< 7;r: 
IHŪ TTTtiĮtSfi. 

1$ AkSK 
HAWAII SALOS ŽADA BUT 

"SAUSOS". 

Washington, D. C Prielan- 
kus raportas taj>o priduotas per 
senato išrinktą komisiją reikale 
prohibicijos Hav^i salose lai- 
ke karės ir padavimui nubalsuo- 
ti per referendumą už 2 metų 
po karės užbaigimui, ar norima 
padaryti "sausa" ant visados. 

MIRĖ BANCROFT, ISTO- 
RIKAS. 

San Francisco, Cal. Hu'bert 
Hovve Bancroft, pagarsėjęs 'kai- 
po istorikas, mirė savo namuose 

kovo 2 d. Jisai buvo 86 metų 
amžiaus. 

Nors buvo vienas geriausių ra- 

sėj ų Amerikos istorijos, 40 me- 

tų amžiaus negalėjo parašyti nei 
paprasčiausio rankraščio. 

Xuo jaunų dienų jisai buVo 
knygų pardavėjam. Pirmiausiai 
buvo klerku 'knygų krautuvėj 
Buftalo, N. Y. 

Jisai gimė ir dirbo ant ūkės 
netoli Gradville, O. jaunose sa- 

vo dienose. 
Jisai atidarė knygų krautuvę 

San Brancisco, Cal. 1856 m., 
ibet nepradėjo rašyti iki 1871 m. 

Jo istorijos apie Mexiiką ir Pe- 
ru buvo geriausiai žinomi veika- 
'lai. Apskaitoma, kad jo pr!»'a- 
i tiškam knygyne radosi 60,000 
knygų. 

SUKROVIMO KRAUTUVIŲ 
TBISJlS suvaržytos. 

Washington, D. C. Fedcralė 
maisto administracija išleido pri- 
sakymą, kad butų uždėta "eald 
l.itorage" ženklas ant šviežios mė- 
><>s, šviežių arba šaltų žuvų, kiau- 
šinių ir sviesto, jeigu laikomas 
sukrovimo kralutuvėse (storage) 
ilgiau, kaip 30 dienų. 

Administracija stengėsi panai- 
kinti nereikalingas transakcijas 
gavime maisto nuo augintojų ir 
tuom sumažinti progą uždirbti 
didelius pinigus, taip vadina- 
miems "profitieriams." 

Jokis išdirbėjas neturi tiesos 
laikyti taukų užvaduojančių daik- 
tų daugiau 30 dienų ir negali da- 
ryti kontraktų pardavirmri dau- 
giau tavoro negu jis per tam 

tikrą laiką gali išdirbti. 

PABĖGĘ UŽMUŠĖJAI SU- 
GAUTI. 

Sedalia, Mo. Kenncth Brevv- 
cr, David, Bartlett ir Jot Kenny 
kaliniai, kurie pabėgo iš valstijos 
kalėjimo, užmušę Eli Jenkins, 
sargą, tapo sugauti. 

PASAŽIERINIŲ TRAUKINIŲ 
KELIAVIMĄ SUMAŽINS. 

Washington, D. C. Pasažie- 
riniu traukiniu keliavimas vaka- 
ruose bus sumažintas ant 1.3 ar- 
ba daugiau, sulyg naujų Išdirbtų 
plianų. Bus apie tai trumpame 
laike pranešta per Dircctor Ge- 
neral McAdoo. 

BUTAS ATIMA TIESĄ NUO 
WILSONO. 

Washington, T}. C. Atstovų 
Hutas |adarė pataisymą prie ge- 
ležkt-kelių kontrolės biliaus, duo- 
dant tiesą ratų darymui į ran-Į 
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Nieko, sakoma, kareiviai tranšėjose taip nepasiilgsta, kai p rūkymo: tabako, cigaretų. 
pypkės, cigarų. Amerikos gyventojai suaūkavo keletu vagonų šitų daiktų ir išsiuntė 
juos Francuzijon. 

kas tarptautinės komercijos ko- 
misijos. Balsavimo pasekmės: 
164 prieš 157. Tokiu bučki at- 

imta jiega nuo prezidento. Se- 
nate taipgi padaryta -panašus pa- 
taisymas. 

KANADOS DARBININKAI 
PRIEŠINGI PRIEVARTAI. 

Ottama, Ont. Konskripcija 
ūkių darbininkų rado priešingų 
darbo atstovuose laike konferen- 
cijos su valdžia, svarstant darbo 

padėjimą. 
Unijistai sakė, kad lnitų vergi- 

ja, jiegu vienas žmogus butų pri- 
šerstas per tiesas eiti kitom dirb- 
ti dėl pelno. 

Darbininkų atstovai prirodinė- 
jo, kad jeigu darbininkai 'butų 
priverčiami dirbti .ūkės darbus, 
tai tą .patj galima padaryti ir prie 
dirbimo įvairių ūkiškų mašinų ir 

pervežime ūkiškų produktų. 
Trukumas darbininkų prie ge- 

ležinkelių, sulyg atstovų, tai yra 
tik pasaka. Atstovai j^rių uni- 

jų Kanadoje, kune Wstovauja 
suvifrš 10,000 darbininkų, sako, 
buk geležinkeliai pats kalti už 

darbininkų pądėjimą, kadangi jie 
yra priešingi pakėlimui algų, kad 
žmonės galėtų atsakančiai gy- 
venti. 

Apsauga moterims darbinin- 
kėms taipgi darbininkų užtarta; 
jie reikalauja joms lygios mokes- 
ties už lygų darbą, ir tiesos bal- 
suoti. 

Prašyta valdžios, kad ji per- 
imtų žemę vakaruose, -kuri yra 
laikoma spekuliacijai ir kad butų 
perleistos teisės, sulyg kurių bu- 
tų galima pradėti kom-paniją 
'įback-to-th^-land" (atgal prie že- 
mės). 

PAGELBININKŲ. ALGOS PA- 
KELTOS. 

ff Dover, Del. Algos geležies 
molderių pagelbininkų, dirbančių 
Richardson & Boynton Furnace 
Co. tapo .pakeltos iki $3.33^3 die- 
nai. Pernai padaryta sutartis, 
^ulyg kurios (buvo mokama $2.50 
dienai. 

OPERATORIAI SULAUŽĖ 
SUTARTĮ. 

f[ Miami, Ariz. The Inspira- 
tion Consolidated Copper Co. ig- 
noruoja sutartj, 'kuri buvo pada- 
ryta su pagelba prezidento at- 
stovo. Sulyg sutarties, visi strei- 
kavr -.ie darbininkai turėjo buti. 
priimami atgal j darb?t. Vienok 
darbdaviai partraukia naujus dar- 
bininkus. 

!S VISUS. 
ĮĮ Iš Paryžiaus, Francuzijoj, 

pranešama, buk sugauta dar vie- 
nas narys 'būrio apgavikų, ku- 
> išleidinėja apyvarton netik- 

rus pinigus. J j suareštuota, 
kuomet jisai mėgino išmainyti 
čekį. Kiti suareštuoti yra tū- 

li Robert C. Stmart ir Harry 
Heiss. Tikimasi padaryti ir dau- 

giau areštų. Sakoma, buk Ši 
šaika yra išgavusi 30,000 fran- 
ku ($6,000) išleidžiant čekiais be 

Į vertės. 

ĮĮ Iš 1 Utenos Aires, Argentinoj, 
ateina žinios apie didelias per- 
mainas Argentinos kabinete po 
rinkimų. Pranešama, buk llo- 
norio Pueyrreden bus uziaibežio 
ministeriu. 

ĮĮ Iš Tokio, Japonijoj, praneša- 
ma, kati Yiscount Isliii tapo for- 
mališkai paskirtas Japonijos 
ambasadorium prie Suvienytų 
Valstijų. 

Į' Iš Rio de, Janeiro, Brazilijos, 
pranešama ap« išrinkimą Rodri- 

(pie/. Aloez prezidentu Brazili- 
joj. 

| l!lš Londono. Anglijoj, prane- 
šama apie operaciją airių lyderio 

į John Redmond. Jo padėjimas 
'esąs gcraS. 
j 

|j Iš Christiania. Norvegijoj. 
1 pranešama, kad tapo pastatyta 
nauja telegrafo stotis Stavon- 
ger, iš kurio- daryta mėginimai 
susinešti so Suvienytomis Val- 
stijomis. Pasirodė, kad galima 
lengvai susinešti. 

Ašitiv niasdešimts mexikonų 
darbininkų t'apo suareštuota, Lo- 
redo, Texas, kuomet norėjo iš- 
vengti mokėjimą taxų ir per- 
žengė ateivių tiesas. Tarpe jų 
'radosi 7 moters. Vėliaus jie ta- 

po deportuoti. 

Įvairios Žinelės- 
Gruodžio mėn., 1917 m., buvo 

1,042 biznio nusibankrutijimai, 
sulyginus su 1.301 metai atgal 
ir r,(>44 du metai atgal. Sko- 
los išnešė sumą 15 milijonų do- 
liarių, sulyginus su 23 milijonais 
du metai atgal. 1916 m. buvo 
apie tiek pat. 

* * * 

Naujai suorganizuotų gruodžio 
mėn. kompanijų turtas buvo 221 

milijonas doliarių, sulyginus su 

296 milijonais tokių kompanijų 
gruodžio mėnesyje 1916 m. 

* * * 

Pinigų apyvartoj sausio 1 d. 
1918 m. buvo 5,120 milijonai 
doliarių, sulyginus su 4,441 mili- 

jonu pernai t.'} patj mėnesį. Su- 
vienytų Valstijų gyventojų ap- 
skaitoma ant 105,006,000, suly- 
dinus su 103,283,000 pernai, pa- 
barant $48,76 kiekvienos ypatos 
apyvartoj, sulyginus su $43.00 
pernai. Abelna suma pinigų 
5uv. Valstijose sausio 1 d. 1918 

m. apskaitoma ant 6,256 milijonų 
doliarių, sulyginus su 5.012 mi- 

lijonu metai atgal. 
* * * 

A'iikso iš Rand kasyklų gruo- 
džio mėn. iškasta 722,000 uncijų, 
sulyginus su 774.000 uncijų metai 

atgal. 
* * * 

Lapkričio mėnesyje, 1917 m., 

prekių išvežta iš Suv. Valstijų 
už S488.000.000 sulyginus su 

$516,000.000 metai atgal. ] Suv. 

Valstijas įvežta -prekių už $221,- 
000 metai algai. 

* * * 

Aukso išvežta lapkričio mėne- 

syje $7,000,000, o įvežta $3.000,- 
000. 

* * * 

Naujų laivų kompanijų gruo- 
džio mėnesyje 1917 m. suorga- 
nizuota su kapitalu $(>,960,000 
tekių kompanijų, suorganizuotų 
gruodžio mėn., 1916 m. Nuo ka- 
rės pradžios Į laivų statymo kom- 
panijas Įdėta $380,000,000 kapi- 
talo. * * 

Medžio supjauta lapkričio mė- 

nesyje 1,247.000.000 pėdų. suly- 
tai atgal. Išsiųsta medžio 1.197.- 
ginus su 1,223,000.000 pėdų mc- 

ooj.ooo rėdų, sulyginus su 1.237,- 
ooo.oco metai atgal. Lipkricio 
mėn., supjauti medžiai susidėjo 
iš' 1,181.000.000 pėdų minkštme- 
džių, sulyginus, su 1.124.000.000, 
metai atgal, ir 66,000,000 pėdų 
kitmedžių, sulyginus su (>j,ooo,- 
000 pėdų metai atgal. Išsiunti- 
muose buvo 1,110,000,000 .pėdų 
m inkš t medžių, tul 'ginus su 1,- 
121,000.000 metai atgal, ir 87,- 
(XX),000 pėdų 'kietmedžių, suly- 
ginus su 116,000,000 metai at- 

n-į ] * * * 

Lietos geležies gabalų gruo- 
džio mėnesyje išdirbta 2,883,000 
tonu, sulyginus su 3,170,000 to- 

nu metai atgal. Išdirbta kas- 
dien 93,000 tonų, ęulyginus su 

102,000 tanų gruodžio mėn. 
1916 m. 

* * 

Plieno korporacija sausio 1 d. 
turėjo neišpildytų užsakymų 9,- 
382,000 tonų, sulyginus sw n,- 
547.000 tonų metai atgal, (i r ro- 

džio mėn. 1917 m. buvo 8.897,- 
000 tonai neišpildytų užsakymų. 

* * * 

Kietų anglių išsiuntimų gruo- 
džio mėn, 1917 m. buvo 5,699,- 
000 tonai, nulyginus su 5,583,000 
metai atgal. -Per visą 1917 metą 
buvo 77,000,000 tonų sulyginus 
su (ųa00.000 metai atgal 

* * 

Minkštų anglių lapkričio mėn. 
iškasta 48.oocj.ooo, sulyginus su 

45,000,000 metai atgal. Per 1917 
metą iškasta 544.ooo.ocx) tonų 
1916 m. ir 443.000.000 — 1915 m. 

* * 

Su'lyg federalės valdžios ra- 

porto 1917 m. obuolių užauginta 
20.959,ooo bačkų, sulyginus su 

25,069.000 bačkų metai atgal. Dė- 
lei trukumo, sakoma, kalta buvo 
New York valstija. 

Iš Lietuvos ir Apie Lietuvą. 
[Š TREMTINIŲ GYVENIMO 

TVERE. 
Lietuviu dienos apyskaita. Nu- 

tarimu Tvėrės lietuviu komisijos 
buvo padaryta rinkliava, gegužės 
22 d. 1917 metais, alkstantiems 
lietuviams, pasilikusiems Lietu- 
voje. Dalyvaujant Vilniaus Kon- 
troles Palatos vyresniajam re- 

vizorių K. Daugirdai, š. 111. ge- 
gužės 28 d. buvo atidarytos 79 
dėžutės iii" suskaičius pasirodė 
surinkta 1466 r. 21 su puse ka- 
peikos. Išleista: Lietuvos vėlia- 
vos ženk bailiams 50 r., šalmams 
50 rub. 1 <j k., smalos (surgučio) 
aintspav.doms 3 rub.. sektukams 
43 rub. <jo kap., plunksnoms 55 
kap. Iš viso išleista 148 rub. 64 
kap. Atskaičius išlaidas gryno 
pelno pasiliko 1317 rub. 57]/' kap. 

Surinktuosius pini^us 1317 rub. 
57' kap. Įteikė Lietuvių Tautos 
Tarybos Fin. Komisijai, kad pa- 
siųstų vienai Lietuvių Šelpimo 
Draugijai Lietuvoje, kvitas biiv 
želio 27 d. 1817 m. \'o. 101. 

Nors 1317 rub. 57x/i kap. yra 
nedideli pinigai, bet visgi <:ie vie- 
nam pavargusiam lietuviui nu- 

šluostys gailias ašaras, ir ne vie- 
nam pailgins gyvenimą, už 'ką 
bus dėkingi savo broliams lie- 

tuviams gyvenantiems tolimuose 
rytuose. — Tvėrės komisija pa- 
sidarbavusiems rinkėjams ir au- 

kotojam taria širdingą ačiau 
Komisija maloniai -prašo b. 

Tautos Tarybos Finansinę Ko- 

misiją pranešti per lailoraštj, ar 

jau tuos pinigus persiuntė Lie- 
tuvon, o jie nepersiuntė, tai ka- 
da mano persiųsti pinigus Lie- 
tuvei!. Rinkliavos Komisija. 

POLOCKAS. 

Spaliu 15 d. Karininkų kuopa 
sušaukė visuotinj narių susirin- 

kimą. Susirinkimo pirm. išrinko 
stud. Degutj, sekr. — P. Pureną. 
Susirinkimas patvirtino ir papildė 
tą pačią Valdybą ir išrinko iš 3 
žmonių revizijos komisiją \ 
Polou.o Kareivių ir Darbininkų 
Tarybą atstovais nuo 'lietuvių 
Kar. Kuopos išrinko stud. De- 

guti ir P. Purėną. Stud. Degu- 
tis plačiai papasakojo anie Ru- 

sijos steigiamąjį susirinkimą ir 

jo reikšmę lietuviams. Paskui 
tairėsi apie surengimą Polocke 
antro lietuvių vakaro. Artistai 
mėgėjai jau mokosi Jasiulaičio 
farsą — ''Eksproprijatorių". Nuo 
spalių 21 d. Kar. Kuopa atidaro 
mokytojų seminarijos salėj va- 

karinius kursus. P. Purenąs. 

JEKATERINOSLAVAS. 
Spalių 15 <1.- šių metų Poli- 

j teknikos institute buvo lietuvių 
pabėgėlių vi uotinis susirinkimas. 
R im k o \ isą 'komiteto valdybą, nes 

vadovaujantis Lietuvių seimo nu- 

tarimu, pabėgėliai frenkasi, patyfį 
iš savo tarpo valdybą, nesenai 
išrinktoji netinka, nes joje buvo 
ne visi demokratai, bet keletas ir 
"buržujų". Dabar gi išrinkome, 
rodos, grynai demokratišką val- 
dyba. nei vieno, nei "buržujo" nei 
"pusburžujo" nėra. Pažiūrėsime 
kaip darbuosis. 

Prie seno komiteto, 'kada bu v c 

pirmininkų p-tis l). gyvenimas 
buvo 'pakenčiamas. Prie p-ko P., 
-kii'rj buvo išrinkęs visuotinis pa- 
bėgėli i. susirinkimas, reikėjo po- 
rą dienų palaukti, ligi susitvar- 
kys, negaunant valgyti ir mokinių 
bendrabučiui ir tiems darbinin- 
kams, kurie dirba Lietuvių Ko- 
miteto dirbtuvėse. Dabar gi iš- 
rinktas pirmininkas mokiniams 
pasirodė labai "geras". Atėjęs 
j mažiukų mokinių bendrabutį 
visus apdaliojo "papirosais*", "gra- 
žiai" kaip su suaugusiais pasi- 
kalbėjo ir 1.1. T'aigi pradžią jau 
matome. liet tikėkimės vaisin- 
gų darbų. Kad musų vardas 
savųjų ir svetimųjų akyse butu 
ištikrųjų, vertingai nešiojamas. 

Pikuolis. 

RESNA, CHARKOVO GUB. 
Kaip jau žinoma iš laikraščių 

Veiverių mokytojų, t. y. lietuvių 
seminarija perdirbta Į rusų. va- 

dinamą, Acbtirkos seminariją 
Naujiena ši ypač nuliūdino se- 

minarijos mokinius lietuvius, 
daugumas buvo sumanę paskutinę 
apleisti ir važiuoti "Sauiės" (kur- 

uiosna ir 1.1., bet įgijus scmina- 

"ijai vidurinės mokyklos teises 
r sužinojus, kad bus kol kas 
nokama lietuviu kalbos ir tiky- 
)o> lietuviškai, visi lietuviai li- 
<osi. 

lolimesniam likimui seminari- 
ja nuskirta j miestą Achtirką. 
Charkovo gub., bet kadangi 
\chtirkoj nerasta tinkamu kam- 
bariu ir brangus gyvenimas (taip 
sako seminarijos mokytojai, ku- 
rie jieškojo vietos), tai laikinai 
seminairija apsigyveno —Piasnoc 
Achtirkoje, Charkov gub. 

Tai nedidelis miesčiukas, arba 
geriau sakant didelis kaimas ap- 
suptas iš visų pusių miškais; 
šalia miesčiuko stovi didelis ir 
turtingas vienuolynas, kurio na- 

muose apsigyveno ir seminarija. 
Namai kaip mokyklos, taip ir 

mokinių 'butas, geri. Neblogi 
ir kambariai. Palyginti 'kamba- 
riuose nelabai ankšta: po 4-is 
žmones didokam ikambaryj. Kaip 
Sciročincuose (iš kur persikėlė 
seminarija), taip ir čia kol kas 
mokiniai gyvena savo lėšomis, 
nes dnr stipendijų, po 15 rub. 

mėnesiui negauta, o apie Komi 
tetą nei negirdėti. 

Vienuolynas kol kas duoda pie- 
tų- ir vakariene, už kuriuos dar 

nepaaiškino ar reiks mokėti. 

Valgis labai blogas, -patys vie- 
nuoliai stebisi nemokinius skiria 

valgiu ir nuo jų. Taigi (kiek ga- 
lėdami mokiniai valgio prisipirk- 
davo, bet tai buvo •pirmiau, pas- 
kutini gi laiką, ištuštėjus kiše- 

niams, daugumas turi pasitenkin- 
ti viena " trapezna", taip vadina 
mokiniai vienuolyno valgį. 

Greitu laiku manoma Įsteigti 
savo virtuvę, vienok lisių lau- 

kiama ne perpuikių, nes be pi- 
nigų tai daroma. 

Santykiai vienuolių su mok> 
niais g*ana silpni: tamsius ir ne- 

kulturingus vienuolius labjausiai 
skiria mokinių (kataliku tikėjimas; 
girdi, tai "eretikai"' atvažiavo. 

Mokslas normaliai prasidėjo 
vos spalių pabaigoje. Lietuvių 
šiemet stoti neatvažiavo. 

Kazys Kairys- 

VORONEŽAS 

Kontrol-asisteruu kursai.. Ag- 
ronomijos Skyrius prie Centro 
Komiteto Lietuviu Draugijos 
nukentėusiems dėl karės šelpti 
taios kontrol-asistentų kursus. 

Tikslas — suteikti kursų 
klausytojams teorijos ir prakti- 
kos žinių iš gyvulininkystės, pie- 
nininkystės ir apskritai ūkinin- 
kavimo srities. Kuruose moko- 
mi šie dalykai: i) bendra gyvu- 
lininkystė. 2) bendra žemdirbys- 
tė, 3) žemžinystė (počvovedenie), 
4) apie -pievas ir žolių sėjimą. 5) 
apie tr.TŠas, 6) laukų ūkio eko- 

nomija (s-choz. ekonomija), 7) 
koojperacija. 8) speeialė gyvuli- 
ninkystė, %9) speeialė žemdirbys- 
tė, 10) pienininkystė ir 11) kon- 
trolės dalykai. Teorijos ir prak- 

tikos kursas tesis keturis mėnesius. 
J ikrais kursu klausytojais pri- 

imami įmoką skaityti, rašyti ir 
skaitliuoti; mėgėjais klausytojais 
priimami žmonės be pradedamo- 
jo mokslo tik tuomet, jei bus 
pakankamai vietų 'kursuose. Tik- 
rieji 'klausytojai, išklausą kursą 
ir išlaiką kvotimus, gauna ate- 

status. 
Lektoriais pakviesti: agrono- 

mai J. Špokevičius ir Petras Va- 
riakojis, baigiantieji Voronežo 
U'kio Institutą — Banevičius bei 
J. Yaiciekauskas ir \'. Petrulis. 

Bandymams daryti prietaisus 
sutinka duoti zemstvą ir Voro- 
nežo l'kio Institutas. Kontrol- 
asistentų kursu reikalui L. Cen- 
tro įgaliotinis gerb. kuti. dek. J. 
Jasienskis paveda Agronomijos 
Sekcijai 10 pieninių karvių. 

1 Kursų reikalais prašome kreip- 
tis šiuo adresu: g. Yoroncž, Troi- 
ckaja Sloboda, Cenfcralnyj Litov- 
skyj Komitet. Agronomijos Sky- 
riui. Agronomijos Skyrius. 

PETROGRADAS 
Valkinkų cemento fabriką Lie- 

tuvoje. Gautas laiškas iš Lie- 
tuvių Portland-Cemento Fabrikos 
pas Valkininkus, Trakų apskri- 
ties. Dirbtuvė esanti nepaleista, 

(tąsa ant 5-to pusi.) 
V 



LNF. REIKALAI 
Viešas pranešimas visuomenei. 
Matydamas, kart I -X F. centro 

r raštininkui būtinai reikia arti Im- 
ti prie bv kokios niusų redakci- 
jos, o geriatiMa XY\v. Yorke ar 

ftrooklyne. !<ur yra susikoncen- 
travę didėsės musų inteligenti- 
jos spėkos apie kurias virte ver-: 
da nnisu po'ji's. s ir laisvės k!an-1 
sinias, privertė mane pasitrauk- j ti iš LXI". C. \. ir užleisti vietą 
kitam, kitris gyvendamas \"ew 
Yniike daugiaus naudos padarys 
negu nuošalyj Xcw Vorko. Taip- 
gi dar negaliu buti LXF„ kad 
diena-j>o-dienos galiu buti pašauk- 
tas karinmenėn, nes esu pirmoje 
kietoje, divizijoje A. 

JNuo i d. kovo, š. m. Lietuvos 
Neprigultnybės Fon*lo ceratro raš- 
tininku, pagal nutarimą ir i>rin- 
kinną LNF. valdybos, lieka g. P. 
Jurgeli u tė iš Xe\v Yonko. Taig: 
nuo i <1. (kovo jau visais LNF. 
reikalais kreipkitės prie P. Jw- 

P "geliutės, 307 VV. 30-th St.. Xew 
York, N. Y. 

Siunčiant pinigus-aukas, visad 
po senovei rašykite čekius vardu 
T. Paukštis, Pittsiton, Pa., bet 
jau laišką siuskite nauja j rast. 
P. Jur^eliutei. Taigi vijomis in- 
formacijomis, etc. kreipkitės prie 
jos J, Sekevičius. 

LNF. Sek, 

IŠ LNF. RAŠTINĖS. 
Lietuvos Xeprigulmybės Fondo 

tūkstantiniai nariai, t. y. tie, ku- 
rie Fondu n moka ir yra pasižadė- 
ję mokėti po 10 doliarių kas me- 
tai pakol 'bus galutinai neiikovo- 
ta Lietuvai Laisvė. < 

ĮSIRAŠĖ ] "t,000 Po $ 1 o.oo" 
1918 m. 

f V. Vaikas, Pjrookilyn, N. Y. 
2. L. Šveistris, Burns, Ore. 
3. F. Mvkolainis, Thorp, Wis. 

(užm. už 1917 m.) 
4- V. Ambrazevičius, Nevvark, 

X. J. (U)iy m.) 
6. SLA. 105 kp. Dayton,Ohio. 
7- R. Karuža, Phila., Pa. (už 

1917 m.) 
8. SLA. kuopa Hillcrest, Altą, 
<j. I>r. K. Mikoaiitis, Lawrence 

Mass. (1917 m.) 
10. A. Ramanauskas, La\vrence, 

Mass. (1017 m.) 
n. A. T. Račiūnas, Brooklvn, 

N. Y. 
12. K. Pilėnas ($60.00), Xew 

York, N. Y. 
T3* P. ^ i ras, Haverhill, Mass. 
H- M. Kasparais, Racine. 

Wis. 
15. J. P.nkutis, Racine, Wks. 
tO. J. Darkintas, Racine, Wis. 
t7. M. Petrauskas, So. Boston, 

Mass. 
18. SLA. 11 kp., Waterburv, 

Conn. 

19. A. Yaredkis, Brooklvn N. 
y. 

20. A. Rėklys, Passaic, N. J. 
21. St. Pauža, Passaic, N. J. 
22. P. S'akataiuskas, Passaic, N. 

J. 
23. K. Norkus, Lavvrence, Mass. 
24. A LTS. i5 kp. Bridgeport, 

Conn. 
25. B. Laipienis, Brooklyn, N. 

Y. 
26. A. J. Povilaika, AVaterbury, 

Conn. 
27. V. K. Puodžiunas, Newark, 

N. J. 
28. P. Lazauskas, / B .iiniore, 

Md. 
29. J. Butkus, Xew Haven, 

Conn. 
30. j. Norbutis, New ITaven, 

Conn. 
31 S. Ccirka, New Ilaven. Ct. 
32. F. Cibulskas, N. II. Ct. 
33- J- Maseliunas, X. H., Ct. 

34. J. Kuncevičius, X. H., Ct. 
35. K. A. Makarevičms, X. H., 

Conn. 

36. TMD. 14 kp. N. II. Ct. 
Meldžiame visų 'LNF. nariu, 

kurie mokėjo u> 1917 kuo- 

greičiaus atnaujinti mokestj ir dar 
savo draugus-bendrus prikalbinti. 
LNF. dabar daug reigalinga au- 

kų '!el Lietuvos reikalų. 
Pasirūpinkite tai padaryti tuo- 

jaus. J. Sekevičius. 

IŠ LIET. NEPR FONDO 
RAŠTINĖS. 

Aukos. 
Lakštas 108: 

Amsterdam, N. Y. — Lietuvi1] 
Piliečių Kliubag ,pcr A. J. Luk- 

šį $100.00 
Nariai sudėjo: po 50c.: A. 

Lukšis, P. Velička, St. Striku- 

[lis, R. Juo/apaitis, J. Urbclis 

į \". Maro/.as, S. šlika*, J. Nevulis 

j P<» 25c.: J. Petrila, A. Maro/as 
Į J. Valatka, /.. Cinikas, A. (ied 
į \ yla (20c.) \ inc. Kazilas $1.00 

\ i80 $6./( 
Passaic, N. J. — S v. Jurgio 

į draugija .per I*. Danskevičią 5.00 
Nevv Haven. Conn — Tmks 

1 tautiniai nariai -po 10 dol. 11/ 
1 <> 1S ni.: J. ISutkus. J. Xoburai- 
tis, iŠ. Cvirka, F. Cibulskas, J 
Maseliunas, J. Kuncevičius, K 
A. Maikarevičius. TMD. k p. 

Po 5 dol.; K. Ramanauskienė 
F. Statkus, — Po 2 dol.: A. Zi,ų- 
mantavičius, 'L. Jasinskas, S. L<>- 
nika, P./ Milašiunas J. Kedis — 

po 1 dol.: Ulonas, A. Balsis. M. 
Makarevičius, J. Makarevičius, 
Juoz. Makarevičius, A. Dičkus, 
V. Pasackas. A. Zdažinskas, K- 
Daituleris, T. Mickus, S. Zigmas- 
tas, f. Smi^elsikis. Viso Si 12.00 

Camp Devens, Ayer, Mass. — 

Kareivių mėnesinės mokestis 
(už vasarj) Į LNF.: Pr. Tiški- 
nas ?.oo: St. Vasauskas i.oo; 
Kaz. Žibikas i.oo; J. Butnoris 
100. Viso $5.00. 

Chicapo, 111. — Nuo SLA. 2 

auskr. prakalbų iš sausio 29 d. 
š. m. $6.02; M. J. Damijonaitis 
r.48. Viso $8.00 

Philadelphia. Pa. — V. Zubai- 
tis per "Dirvos" red $2.00 

Bridgeport, Conn. — K. Šiau- 
čiūnas, per "Dirvos" red. $5.00 

Pittsburg, Pa. — J. Virbickas 
nuo "Birutės" drg. vakarienės 
per "Dirvos" red. .... $14.25. 

Viso .per savaitę .... $260.95 
Buvo lakšte 107 .... $8,886.86 
Viso inplaukė fondan 147.81 

J. Sekevičius. 
LNF .Sekretorius. 

toi Oak Str., Lavvrence, Mass. 

NEVIETOJE KLAIDA. 
"Ateities" No. 8 ant pirmo pus- 

lapio antroj Špaltoje patalpintas 
pranešimas, kad ALTS. 16 kp. 
VVorcestervje p'ažymėta, kad ta 
kuopa savo susirinkime išnešė pro- 
testą prieš visuotinąjį seimą, bet 
nepažymėta nei kur nei kada tas 
susirinkimas atsibuvo. 

Siuomi viešai pranešame, k'ad 
tą, ką, "Ateitis" skelbia lyra ne- 

tiesa, ir kad ALTS. 16 kp. lai- 
kytame savo susirinkime nutarė da- 
lyvauti rengiamame seime ir nuo 

savęs išrinko delegatą p. J. J. 
Raulį. 

Kas tokius pranešimus paduoti a 

laikraštis, ar jei patįs laikraščio ve- 

dėjai sugalvoja, tai (toki pasieigi- 
imą laikome klaidingu ir kaipo "pa- 
garbą" tokiam sutelksime ">iilvinį 
medali. ALTS. 16 kp. n?.:ia*. 

UETM AMERIKOJ. 
IŠ SO. BOSTON. MASS. 

Užmanius L'doviu Ukėsų Kliu- 
bui, sausio 21 d. 1918 m. buvo 
sušauktas su.'. ii;!:imas visu pa- 
kraipų draugijų atstovų,' kuriame 
apkalbėta reikalai kaslink lietu- 

vių-'kareivių ir, supratus svarbą, 
griebtas, prie darbo. 

Isriivkta valdyba iš aštuonių ypa- 
tų. Sutverta komitetas, .kurį už- 

[Vardint? Massachusetts Lietuvių 
Suvienytų Di augi jų Kareivių Glo- 
bojimo Komitetas. 

Komiteto ti'kslu yra teikti mora- 

Įlę, materijalę ir teisių ipagelbą lie- 
tuviams-karerviatm, tarnaujantiems 
Suv. \*alstijų kariumenėj- esan- 

tiems namieje, arba užsienyje. 
Svarstant reikalus, p sii _/dė 

daug gyvumo ir nutarta daug svar- 

bių dalykų, kurių isų negalima 
aprašyti. 

Latfai gaila- kad nekurtos or- 

ganizacijos trukdo taip svarbų 
darbą. Jos buvę kviestos taip, 
kaip ir kitos, vienok nežinia dėl 

kokių priežasčių nepasiskubino i 
bendrą darbą. 

[statai ir vei'kimo (programas jau 
išdirbti- bet, kod-kas, nutarta ne- 

skelbti spaudoj, kadangi nepribu- 
vo nekurios 'draugijos, o gal pri- 
stojus jos norės ką pertaisyti. 

Kadangi komitetas, nežiūrint ko- 
kiu paž valgų, priima visas drau- 
giaus nenorint nei vienai užbėgti 
už akių,tai nutarta paskutiniame su- 

sirinkime laikytame vasario 18 d., 
nukelti sekantį susirinkimą iki ko- 
vo ii d., idant davus progą vi- 
soms organizacijoms prisirengti ir 

atsilankyti minėtan susirinkimai^ 
kur galės patirti apie visą veikia- 
mą <farbq ir, jeigu sutiks su iš- 

ANT KARĖS FRONTO. 
čia parodoma, kaip siamieči'ai kareiviai lemia per vielines 

tvoras į ataką (Siamas yra viešpatija Azijoj; ji stojo karėti prieš Vokietiją ir prishintė savo kareivius Francuzijon). 

dirbtais plianais, juos priimti,ar- 
ba. jeigu turės ikokius pataikinus 
-pagerinimus, priduoti ir pradėti 
tikrą darbą. 

Reikia žinoti, kad ilgi aus nega- 
lima laukti; jeigu 'kurios draugijos 
neprisidės dabar> tai paskui nebus 
laikas rugoti, nes ši organizacija 
yra stipri, ir įstengs darbą varyti 
pirmyn, nors nekurtos ir neprisi- 
dėtu. 

DalJartkiiu laiku prie bendro 
veikimo prisidėjo«i2 draugijų: Lie- 
tuviu Ukėsų Draugija; S v. Kazi- 
miero Dr-ja; Sv. Petro ir Povilo 
Dr-ja; Šv. Kazimiero R. ir K. Dr- 

ja; AMD. 8i-ma kp.; Saldžiausiems 
Širdies Y. J. Dr-ja: DLK. Keistu- 
čio Dr-ja; Visos iš So. Boston, 
Mass. 

Lietuvių Jaunuomenės Draugi- 
ja Cambridge, Mass. 

Šv. Jono Ev. Blaivininkų Dr- 
ja; Lietuvių Jaunimo Ratelis; Lie- 
tuvių Gedemino Draugija. \ iso* 
iš So, Boston, Mass. 

Šv. Jono Krikštytojams Draugi- 
ja iš Cambridge, Mass. 

Yra viltis- kad trumpame laike 
So. Bostone dalyvaus 30 draugijų. 

YaiFybos vardai: S. Norkū- 
nas, .pirm.; Jonas Adomavičius, 
vice-pirm.; J. M. Pečiulis, susir. 
rašt.; VI. Paulauskas, fin. rast; 
M. Versiack'as, kas.; K. Jurgeliu- 
nas ir J. Stitkas< kasos globėjai. 

Spaudos komisija: M. Versiac- 
ka, J. M. Pečiulis. 

Visi 'kareiviai malonės kreip- 
tis su visais reikalais į komitetą 
o jisai viską, kas bus galima- pa- 
darys dykai. VI. P—kas. 

< 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
Cleveland lietuviškų tautišku 

draugijų susirinkimas ir tarimai 
"visuotino'' seimo reikale. 

Vasario 19 d. ALTS. kuopos 
mėnesiniame susirinkime buvo nu- 

tarta šaukti Clevelando tautišku 
draugijų' atstovų arba valdybos 
narių susirinkimą dėl aptarimo, 
kaip žiūrim i šaukiamą "visuoti- 
ną" Amerikos Lietuvių Seimą ir 
ar imti dayvumą tame seime. 

Tautiškų draugijų valdybų susi- 
rinkimas Įvyko vasario 21 <1.. tta- 
čionio svetainėje. Dalyvavo šio 
komitetai ir nuo ši u draugijų: 
Nuo AI.TS. 18 kuopos — A. Zda- 
navičius, K. Aksomaitis, A. Šim- 
kūnas ir J. Garimus; nuo SI.A. 14 
kuopos — J. Žemantaitis, V. S. 

Jokubvnas, A. Baltntkonienė ir 
M. L. Vasiliauskas; nuo TMD. 20 

kuopos —J. Plerpa ir A. Ulevi- 
čius ; nuo Dr. V. Kudirkos drau- 
gijos —P. Akšis ir J. Miseikas. 

Susirinkimo vedėju išrinkta A. 
Zdanavičius. 

Svarstoma kaip atsinešti j šau- 

kiamą taip vadinamą Amerikos 
Lietuvių "Visuotiną" Seimą. Vi- 
si draugijos delegatai savo kalbose 
ta visapusiškai apsvarsto ir paga- 
liaus prieina prie galutino nuta- 

rimo susilaikyti nuo dalivavimo 
šiame seime- ir 11 balsų prieš vie- 
ną priima sekančią rezoliuciją: 

"Rezoliucija dėlei šaukimo "vi- 
suotino" seimo. 

Kadangi Į Xew Yorką šaukia- 
mas lietuvių seimas yra vadina- 
mas visuotinu, kuomet visuotinu 
vadintis negali, nes jame atsisako 
(dalyvauti socialistų sriovė; 

Kadangi seimas yra šaukiamas 
labai r.uoŠalion vieton, kurią ne- 

lengva pasiekti lietuviams, gyve- 
nantiems vakarinėse ir centrali- 

nėse valstijose. dėlei- tolimos ke- 
lionės kaštų; 

Kadangi seimo rengėjai pasky- 
rė labai trumpą laiką kuriam bė- 
gan t, ir norintiems jame daly- 
vauti, nelieka tinkamo laiko kaip 
reikiant prisirengti; 

Kadangi seimo rengėjų skelbia- 
ma seimo programa yra labai siau- 
rutė; [Xet ir ji gali buti "per- 
plati." Red.] 

Kadangi rengėjų iš anksto už- 
ginama seime pakelti sriovi- 
nius klausimus, kurie š?andien yra muki opiausiu dalyku, ir t uotui 
norima ir ant toliau palikti kleri- 
kalams valią demoralizavimui 
Amerikos lietuvių visuomenės, bjau- 
riojaiit ne jų plauko žmones; 

Kadangi rengiant seimą, kleri- 
kalų spauda ir dvasinki j a. iš a- 

kyiklų ir nuo altorių, visomis jie- 
gomis ragina bažnyčios šalinin- 
kus nesidėti su liberalais, laisva- 
maniais- kuriais jie vaditVa tau- 
tininkus ; 

Kadangi seimo rengėjai leidžia 
klerikalams Į seimą siųsti pasiun- 
tinius nuo parapijų, kurios su 
tautos ir visuomenės reikalais ne- 
gali turėti nieko bendro; 

Kadangi iš to visko matosi, 
jog klerikalai geidžia šiame seime 
tik patjs šeimininkauti, ir kele- 
tas tautininkų sutinka jiems ver- 

gauti? 'ką parodo tautininkų prisi-' 
dėjusių prie šio seimo renginio 
nusileidimas, bide tik seimą su- 
šaukus, ir 

I\'adangi iš tokio seimo negali | 
išeiti jokia nauda, nei Lietuvai, į V nei Amerikos lietuviškajai visuo- Į menei, todėl 

— Lai buna nutarta Clevelan- i 
<lo lietuviškuHtauti.škų draugi j u 

atstovu, šiame seime nedalyvauti. 
Pinigai, kurie be jokios naudos' 
■gali buti išmesti šio seimo kelio- j 
nėms, gali buti sunaudoti tautos 
reikalams kitokiais keliais. 

Lai buna nut'arta išreikalauti 
nuo visų trijų Amerikos lietuvių 
sriovių, kad jos sušauktų politiš- 
ką seimą ne vien mokesčių fondo 
steigimui ir to fondo valdybos 
išrinkimui, bet lygiai ir aptari- 
mui sriovinių reikalų, kad srio- 
vės sušvelnintų savitarpinius prie- 
tikius, ypatingai, kad aprubežiuotų 
klerikalų spaudą, idant ta turėtų 
kiek siauresnius ru'bežinns visuo- 
menės demoralizavimui; 

Todėl męs. nuoširdžiai pagei- 
daudami pilnoje to žodžio pras- 
mėje Visotino Lietuvių Seimo, 
[męs geidžiame, kad tas seimas 
butų sušauktas cenfcralinėse valsti- 
jose, kad davus progą jame daly- 
vauti didesniam lietuvių skaičiau: 

Todėl Seimas turi buti šauk- 
ias arba dabar Ai ūkiamą j j seimą 
reformavus, perkeiti Į pabaigą ba- 
landžio arba pradžią gegužio mė- 

nesių. 
Šią rezoliuciją nutarta pasiųsti 

dabartinio seimo rengėjams ir 

tautiškų laikraščių redakcijoms. 
Komisija: 

M. L. Vasiliauskas, 
A. Zdanavičius, 

i 
~ 

5Te K. Yurgila^ f'į 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Socialistų veikimas — dergi? 
'kalbą. Pastaruoju laiku vietiniai 
/'bolševikai" pradėjo judėti. Pra- 

dėjo' rengti "diskusijas" ir dar 

įkas vakairas. Iš visų, vienoje 
("diskusijoje' nubalsavo, kad dar- 

bininkas neturįs tėvynės. 

Daug pliauškalų prikalba, tai 
nėra ko ir stebėtis. Cia paduo- 
damas pavyzdis, kaip jie dergia 
mu.-iij kalbą: 

DIDELES PRAKALBOS 
Parengtos per L. S. S. 7 kop. 
Vakari prasidės lijįui 7 vai. 

Atsibuc 22 Vasario (Feb.) pctnic'os 
D. L. K. G. SALIOI. 575 Joseph Ave- 

Kalbės Dra. J. Jukelis 

iš Brooklyn, N. Y. 
Todėl gerbejoini kodangi DRA. 

JUKELIS kalbės dra pirmo sik Ko- 
chester Todėl iru idaniu išgirsim jo 
prakalba. 

Todėl iiopl-alaiskite šios progas nes 
tikimos iš girsti daug ko naudinga 
del mus darbininku žmonių Prekto 
bus ir kitokiu i>amorginimu izenga 
visem veltai: 

Visus užkvecia KOMITETAS. 

l> plakatų buvo visiems .daug 
juoko. Socialistu veikėjai patįs 
gėdijosi juos parodyti bei platin- 
ti. Todėl prakalbose atsilankė 
visai mažai žmonių — vos ke- 
letas desėtkų. 

Agitavo prieš prisidėjimą prie 
i engiamo seimo. Jie sakė, kad 
tai, esą, bus tik buržujų ir dva- 
rininkų seimas, bet ne darbinin- 
kų. (Ivur-gi čia yra dvarinin- 
kai ? R e d.). 

Girdi, Lietuvą męs, socialistai, 
turėsime valdyti. Neduosime 
tiems btiržuazanis. 

Ašarojo, girdi, mums valdžia 
uždarė "Kova," norėjome bent 
baltą popicrį (?) savo nariams 
siuntinėti, bet ir tai nepavelijo. 
0 dar nuisų draugus suareštavo. 
Tai yra, esą, politiški kankiniai. 

1 ik nepasakė už ką. 
Padarė kolektą. Drauguėiai iš 

paskutinės dėjo. Rodos, surinko 
$30.00. Ar tai merą išnaudojimas 
tu darbininkų u/, kitų sauvalu- 
mą ? 

Draugas Jukelis pasiliko trims 
dienoms •sustiprinimui socialistų 
dvasios. Xekuriems socialistams 
jo būdas vienok nepatinka. 

Pildant popie as, užsiregistra- 
vusių, klausime: "Kokios tautos 
esi?" mųsų socialistai įdeda at- 
sakymą: "Socialistas, 7 brandi", 
ir priešingas karei. 

Svečias. 

IŠ. DETROIT, MICH. 

Apie ALV. Seimą. Yas. 24 d. 
T M D. 08 kuopa turėjo ekstrą su- 

sirinkimą reikale ALY. Seimo. Po 
išdavimui raportų iš Detroito Lie- 
tuviu Draugijų Atstovų konferen- 
cijos, kuri atsibuvo vas. 10 d. 
taipgi Seimo reikale, pakelta klau- 
simas: ar siusime delegatą j Sei- 
mą, ar ne. Po visapusiško apsvars- 
tymo tapo nutarta: jeigu Seime, 
nenukels ant toliaus nuo paskirtų 
dienų, o įvyks taip, kaip dabar yra 
šaukiama, delegato nesiųsti. 

Cia pat dar taj)o nutarta pa- 
siųst Šeinio rengimo komisijai per 
P. Norkų telegramą sekančio tu- 
rinio: TMD. 68 k p. nutarė reika- 
lauti Seimo renginio komisijos 
nukėlimo Seimo ant toliaus. Duo- 
kite progų visiems prisirengti. 
Priešingai — męs negalėsime da- 
lyvauti. 

Dar, kad Seimo rengėjus la- 
biaus prispyrus rokuoti;-, su liau- 
dies balsu, tapo rnitarta atsišaukti 
j draugijas per tautišką spaudą, 
kad kitos draugijos to paties iš 
Seimo rengėjų reikalautų. 

k' 

IŠ OMAHA, NEB. 
Seimo reikaluose- Ant susirin- 

kimo komitetų lietuviškų drau- 

gysčių ir organizacijų Omahos, 
kuris ivvko vasario 24 d. kaslink 
busimojo Seimo Ne\v Yorke 13— 
14 dd. kovo, 1918 m. priėmė se- 

kančią rezoliuciją: 
1) Kad dėl geresnio prisiren- 

gimo, butų šis slivsirinkimas nu- 

keltas dviem mėnesiais paskiaus. 
2) Kad laikas seimo ir vieta 

-butų paskirta bendru susivieni- 

jimu visų sriovių, kur pas kiek- 
vieną omenyje turėtų būti tau- 

ta, o ne sriovė. 

3) Kad vieta Seimo butų Clvi- 
cago arba Clcveland. 

4} Kad visi šelpimo fondai, 
šelpianti Lietuvą, butų suvieny- 
ti \ vieną kuną. 

5) Kad Lictki'vių busimoji 
valdyba apimtų visus tuos žemės 

■plotus, kurie neužginčinamai yra 
lietuvių. 

f>) Kad Lietuva turėtų poli- 
tiškai užtikrintą neprigulmybę, 
gvarantuotą tarptautiniais suta- 

rimais. — 

i 7) Seimui 13 ir 14 dd. kovo 
'nepritariame ne dėl to, kad so- 

Icialistų partija nepritaria, bet dėl 
'laiko i»r vietos. I 

Šią rezoliuciją priėmė sekan- 
čios draugijos: 

u Šv. Antano paše1p:nč drau- 
gija. _') šv. Marijos Panos Ka- 
žancavos moterių pašelpinė drau- 
Įgija. 3) šv. Antano parapija. 4) 
Savitarpinės pašelpos moterių ii 
vyrų draugija. 5) SLA. 87-tą 
kuopa. 6) Tėvynės Mylėtojų 
draugija. 7) "liirutės" Dainarių 
Kliubas. <S) šviesos moterių ir 
vyrų draugija. <)) Socialistų Są- 
jungos 131-ma kuopa. 10) Viešo 
lietuvių susirinkimo. 11) Lie- 
tuvos (ieJbėjimo ir Neprigulmv- 
bės komitetai: Pranciškus Zig- 
mantas. K. Akromaviče, Jivoz. 
Jur.iaviėe, Tamošius Zaniauskas, 
J. Novicky, Antanas Poškus. K. 
MasJevsky, M. Maslevsky, K. 
Junavičienė, V. Poškienė. J. Ma- 
cijonaitis, P.ernardas Maslauskas. 

Rezoliucijų Komisija, 
J. Junaviče. Pirmininkas 
A. A. Zolpis. Raštininkas. 

IŠ MINNEAPOLIS MINN. 
Lietuvių Judėjimas. Draugija 

Laisvė Lietuvių, vasario 3 d. lai- 
kytame susirinkime nutarė pa- 
siųsti rezoliuciją Suv. \ a 1 s t i j 1; 
i'rezidentui \Yilsonui, Minnesota 
valstijos senatoriams ir 'kongres- 
nonams, reikalaujant, ka 1 jie ulž- 
tartu Lietuvos neprigulmybės 
•klausimą ir sykiu užtikrinto lie- 
tuviu lojai iškurną link Suv. ai- 
sti j u dabartinėj karėj. 

Nuo nekuriu jau gauta atsa- 
kymai. kuriuose žadama su atv- 
da sekti klausimą ir, pasitaikius 
progai, užtarti Lietuvos nepri- 
gitvlmybę. 

Vasario 25, 2<> ir 27 dd. buvo 
draftas jaunų vyru, kuriems pri- 
siėjo stoti kariumenėn. Tarp jų 
buvo ir du lietuviai: Mykolas 
Biežis i-r Jonas Marcinkus. 

Mykolas Biežis buvo vietiniu 
''Lietuvos"' atstovu ir politikos 
veikėjas. Jisai '-ovo 2 d. 1913 
m. suorgatiizavo Laisvės Lietu- 
vių Dr-stę ir nuo pat sutvėrimo 
buvo jos raštininku. 

Draugijos nariai didžiai liūdi, 
nustoję savo veiklaus nario. To- 
ji draugija geriausiai gyvuoja. 

Yra čia ir kelios 'kitos drau- 
gijos bei kuopos: TMD., ALTS. 
ir 1.1. Bet jos mažai gyvumo te- 
parodo. 

Po lietuvių-latvių baliaus, at- 
sibuvusio vasario 10 d., latviai 
atsinešė Į lietuvius su klausimu, 
ar jie sutiktų su jais (latviais] 
susijungti, ir padaryti vieną drau- 
giją. Lietuviai išreiškė savo nuo- 
mones tame reikale ir prrrodė 
kad tai nėra galimu. Rengiant 
balius ar taip vakarus, galima 
išvien dirbti. Bet susijungus vie- 
non draugijon nebus praktiška. 

Viešai kol-kas dar nieko neat- 

sakyta. Tai buvo tik privatiškas 
pasikalbėjimas. 

* * 

"Lietuvos" num. 8 buvo pra- 
nešimas apie žuvimą lietuvio An- 
tano Raubo su laivu Ttvscania. 
Dabar gauta o f i e i a 1 ė žinia iš 

\Vashingtono, kurioj pranešama, 
buk jisai 'rastas gyvas, tik nepa- 
sakoma, ar jisai sveikas, ar ser- 

gantis. A. Masiokas. 

IŠ GRAND RAPIDS. MICH. 

Grand Rapids Lietuviu Kon- 
ferencija. Čia atsibuvo konfe- 
rencija, kurioje dalyvavo delega- 
tai nuo .parapTjDs, visų pašelpimu 
draugijų, nuo įžymesnių organi- 
zacijų bei kuopų ir šiaip nuo vi- 
sokiu ratelių. 

Manyta, jog bus galima vi- 
siems sueiti Į krūvą, pasitarti 
apie seimą, sudaryti rezoliucijų, 
išrinkti delegatus Į seimą, ir vi- 
siems drauge visuomenišką dar- 
bą dirbti. 

Bet išėjo kitaip. Musų regre- 
sistai socialistai netik nesitarė 
apie 'bendrą suėjimą, kaipo su- 

r.ai vienos motinos-LictuVos bet at- 

penČ, jie savo rezoliucijoje iš- 
nešė protestą prieš busiantį Ame- 
rikos Lietuvių Visuotiną Seimą. 

Delegatai, matydami tokį vai- 
kiška pasielgimą, toki nesubren- 
dimą musų socialistt* visai ne- 

paisė jų zaunų, ir visi stovėjo už 
busimą Am. Lie. Seimą. O jų 
rezoliuciją vienbalsiai atmetė ir 

" M Jj'M J»i' '* % Į{,! 
paliepė apjeisti svetainę. 

Regresistams svetainę apleidus, 
kuriu tik saujalė buvo. viskas 
tvarkiai buvo vedama pagal die- 
notvarkį. Buvo nutarta ]»asuisti 
du delegatu nuo Grand Rapids- 
iečių, kurie ten ant vietos ir bu- 
vo išrinkti. I delegatus pateko 
Dom. Greioaitis ir J. Karanta- 
vičius, abudu geri, protingi vyrai. 
Garbė Gira n d Rapidiečiams už 

išrinkimą tokių delegatų! 
Ten pat ant vietos buvo su- 

tverta ir Grand Rapids Lietuvių 
Taryba iš visų ten pritariančių 
delegatų ir išrinkta pilna valdy- 
ba, kuri stengsis suvesti visus 
lietuvius bendrai veikti. 

Grand Rapids Lietuvių Tary- 
bos Korespondentas. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
Įvairumai. Dirbtuvės pradėjo 

judėti. Nekurios iš jų buvo su- 

stojusios per tuln laika, o kai- 
kurios dirbo nepilną laiką. Prie- 
žastis buvo: blogas ora^ ir an- 

glių meapturėjimas. 
Anglių pas mus labai ?toka. 

Tonas dabartiniu laiku kainuoja 
$10.00. Tr tai Į namus neduoda 
daugiau, kaip ketvirtą dali tono. 

Valgomi produktai gana bran- 
gus, o vienok jie dar vis kita. 

Vasario 4 d. žmonėms tapo 
atiduota triol>a, kurią galėjo sd- 
arba naudoti kurui. Ueanlaut, 
trioba užvirto ant žmonių, iš 
kurių 2 tapo užmušti ant vietos, 
o 3 tapo sunkiai sužeisti. Gali 
but, kad iš jų viena moteris mirs. 

J. A. N—is, 

IŠ POMEROY, OHIO. 
Darbai. Pas mus cLrbai yra 

anglių kasyklose. šiuo laiku dir- 
bama gerai. Uždirbama S4.40 j 
8 vai. darbo dieną, l'adairoma 
iki $60.00 — $70.00 Į dvi savai- 
tes. Viskas y r? brangti, tokiu 
budu inedaugiausiai atlieka. 

Šeimynoms butų geriaus gy- 
venti, bet pavieniir, pas kitus 
būnant, atsieina gana brangiaf. 
Tuo tarpu lietuviškų šeimynų 
nėra. Prie svetimtaučių privers- 
tas gyventi. 

Su darbu nėra bėdos, galima 
gauti vtsacfcs. 

Jurgis Marshall. 

IŠ POQUONOCK, CONN. 
Vietinis judėjimas. Oras tuom 

tarpu šaltas. Lietuvių čia gyve- 
na apie 70 šeimynų, o pavienių 
yra visai mažai. Yra 2 lietu- 
viškos krautuvės. 

Gyvuoja ir Šv. Kazimiero 
Draugija. Paskutiniame savo su- 

sirinkime nutarta pasiųsti de- 
legatą Į seimą Xe\v Yorke. 

J. Kraučunas. 

IŠ NEW PHILADELPHIA PA. 
Prakalbos. Vasario i!'i d. p. 

P. Narijausko svetainėj buvo pra- 
kali os. kurias surengė 5-tas L.S. 
S. rajonas. Kalbėtoja buvo tula 
K. Petrrkienė. Prakalbų lema: 
VYilsonienė važiuoja i Paryžių 
sau "dresių" pirkti. Kad kitos 
tokios ponios važiuoja Į Londoną 
pirkti cukraus; kad viena mili- 
jonierka laiko kelis šipitus šu- 

nų ir visiems yra slugos. Na, 
žinoma, atkartojo "istoriją"' apie 
tai, kaip kapitalistas, ant mažo 
šuniuko "laidotuvių" turėjo ke- 
lis tūkstančiais doliarių kaštų. 
Pastarąją "istoriją" esu girdėjęs 
prieš 12 metų, kuomet Antonovas 
čia turėjo prakalbą. Gi prieš 6 
metus kalbėjo čia Stasiulevičius, 
iir tas apie tas "šuniuko laidotu- 
ves" rėžė iš peties. Tai "svarbi" 

istorija. Raport. 

IŠ GARY. IND. 
"Sporteliai"'. čia gyveno tris 

sporteliai'' — P. T.—as, P. 
R—ka ir J. J—čc, kuriems nerū- 

pėjo nei darbas, nei kas kitas. 

Jų visas užsiėmimas buvo. tai 

kazyravimas ir "boliiv" šaudy- 
mas. 

Kuomet atėjo laikas, kad jau 
mėsininkas nedavė daugiau val- 

gio, gaspadinė nenorėjo laikyti, 
tai P. J—ka ir J. J—ee pasičmė 
siutus ant išmokesėio, o trečią 
d-raugutj taip apmušė, kad rei- 
kėjo vežti ligonbutin, o palįs pra- 
sišalino. 

Tokiu *'spoitolių" gana dažnai 

•pasirodo, ir butų laikas lietu- 
viams juos pažinti ir apsisaugo- 
ti. Vi»tinis. 
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Visi laiškai, korespondencijos lr | 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo būti pažymėti auto- 

riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudr-.'.mais privalo paduoti ir 
savo tikr$ pravardę Redakcijos zi- 
■lai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus Jam gra- 
žinami tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

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

Apžvalga. 
ORGANIZACIJOS IR KARĖ. 

Stojimas Suv. Valstijų karėn 

žymiai atsiliept* ant daugelio 
draugijų, kliubų ir kitų organi- 
zacijų, kurių skaitlius narių pra- 

retėjo nuo pašaukimo jų narių 
karėn. Vienok 'bene skaudžiau- 
siai tai atjaus a-pdratudos organi- 
zacijos — tokio:., kaip musų Su- 

sivienijimai, prie kurių priklauso 
daugelis jaunimo. 

Šioms organizacijoms grosią į 
pavojus ne tik sumažėjimo narių 
sikaitliaus, bet ir rimta atsakomy- 
bė ateityje. 

Sitų organizacijų mokesčiai yra 
apskaitliuoti ant vidutiniško narių 
mirtingumo ramiais laikais. Bet 
karės laiku narių mirtingumas 
gali buti visai kitokis i»r organi- 
zacijos iždas išsyk gali susitikti 
su dideliais pomirtinių išmokė- 
jimais, jeigu pasitaikytų, ikad, sa- 

kysim po vieno didelio mūšio, žū- 

tų didesnis skaitlius Susivieniji- 
mų narių. 

(Mušu aburlu Susivienjimu su- 

lyginamai turi nedidelius kapita- 
lu? pomirtinių apsaugojimui. 
Staigi mirtis -poios šimtų "tūks- 

tantinių" itiarių nušluotų visus 
siu organizacijų kapitalus. Gi 
tekia staigi mirtis šiuo karės 
laiku kaip sykis gali pasitaikyti, 
nes musų organizacijose ant tū- 

kstanti tvtųi p|omijrt$nių: yra už- 

sirašę daugiausiai jauni vyrai, ka- 
reiviavimo amžiaus. 

•Kaip apsaugoti organizacijas 
nuo *okio galimo sugriuvimo — 

turėtų .buti vieniu iš svarbiausių 
klausimų ateinančiuose tų orfani- 
zacijų seimuose. Valdybos tu- 

rėtų tuom laiku prirengti smul- 
kiu -statistiką apie narius jau 
paimtus ir esančius kareiviavimo 
amžiuje, kaįp lygiai apie orga- 
nizacijos finansinę atsakomybę 
prieš tokius narius, idant Sei- 
mai turėtų užtektinai medžiagos 
geram šio klausimo nušvietimui 
ir tinkamų žingsnių padarymui. 

Kitos panašios didelės organi- 
zacijos jau pervedė net extra 

taisykles šio klausimo išrišimui. 

Pavyzdžiui, Lenkų tauti'škasai Su- 
sivienijimas vusiutinu balsavimu 
nustatė extra karišką mokesti 2% 
nuo kiekvieno .širnto apsaugos 
ir ant karės laiko aprubcžiavo 
įstojimą jauniems vyrams tiktai 
iki $500 pomirtinės. 

Musu Susivienijimai tmri abel- 
nai turi tautinę svarbą ir jų atei- 
tis privalo buti apsaugota pada- 
rymu ta mtikrų žingsnių iškal- 

no, kol dar nėra pervėlu. 

PATARIA SEKTI "VELNIU- 
KO" TAKTIKĄ. 

Musų laikraščiuose tankiai pa- 
sitaiko įvairių kurijozų, bet to- 

k'i, kaip žemiaus paduotas, net 

ir lietuviškoj spaudoj <retai pa- 

matysi. 

Redakcijii.iame (be parašo] 
straipsnyje "Draugas"' gvildena 
apie tai, koki santikiai turėtų 
buti, jo nuomonė, tarp katalikų 
ir laisvamanių ir prieina, tarp J 
kit-ko, prie žingeidžios ir kata- 
likiškam laikraščiui tinkančios 
išvados, kad "šiądien ir velniu- 
kas jau išgiu'cl'rėjo" taip, jog se- 

ni, išbandyti ginklai jau nebe- 
tinka atsigynimui nuo io. Pir- 
miaus esą užtekdavo "švęsto 
vandene ir ženklo kryžiaus" kad 
velnią nuvaikyti, bet dabar jau 
ir tas nemaČMia. Todėl rei- 

Aia nauju ginklu, arba kitaip 
sakant, reikia "pergalėti ji [vel- 
niąj jo paties ginklais". 

"I „ikšiol tikintieji žmonės— 
skaitome "rimtą" pamokinimą 
"Drauge" — ramiai žiurėjo j 
velnio siautimą spaudoje vie- 
šame vci'kimc, politikoje.*** 
l'.et kaip velnias amžių bėgyje 
mainė savo pinkles ir vis naujų 
ginklų griebėsi savo jtekmei 
platinti, taip ir Dievo vaikai, 
tikintieji žmonės, kovoje siu 

juo turi mainyti savo ginklus. 
Seniau užteko velniui nuvaiky- 
ti švęsto vandens ir ženklo 

kryžiaus. 
"šiądien ir velniukas jau iš- 

gudrėjo. Moka geriau pasisiūti, 
šiądien jis turi daugiau tarnų, 
daugiau įvairiu įrankių. Šią- 
dien ir męs turime pritaikin- ] 
ti kovoje su juo naujus įran- 
kius, .naujus ginklus, arba, ki- 
taip sakant, pergalėti ji jo pa- 
ties ginklais'. 
Ir tol i aus aiškinama, kad vel- 

nias jsigriebęs į spaudą, į politi- 
ką, j kai-karrias organizacijas, to- 

dėl "ir męs turime eiti j spaudą, 
i politiką, į organizacijas ir iš- 
stumti velnią iš tų jo pozicijų." 

Viršminėta ištrauka, i>e abe-j 
jonCs, parodo I» i 11 y S u 11 d a- 

j i z ni o žymes. Vienok tas pa- 
daryta taitf nevykusiai, 'kad au- 

torius savo išvadomis net atsi-: 
stoja viena kr.ja bliuznerstvų" 
srytyje. 

Viršminėtų jo žodžių užtektų, 
idant patį autorių, pasiremiant 
jo locnais žodžiais, nuteisti įkal- 
tu lierezijoj. Vienok ta galimy- 
bė, kad tokios "herezijos" išeina 
iš-po plunksnos susifanatizavusio 
kunigo, gali išgelbėti autorių nuo 

liūdnų ;pasekmių, nes argi "geri 
norai nepateisina įrankių"? 

"LIETUVOS ATSTATYMAS".' 

Pasirodė antras numeris mone-j 
sinio laikraščio "Lietuvos Atsta- 
tymas", kuri leklžia Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė. 

šio laikraščio tikslai, kaip pats 
jis paaiškina, yra •sekantieji: 

Lietuvos Atstatymas", kaip 
parodo ir pats antgalvis, bus 
pašvęstas tiems tikslams, ku- 
riems Amerikos lietuviai su- 

organizavo ir Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovę, t. y. — Lie-. 
tuvos pramonės ir priklybos 
atgaivinimui ir auklėjimui. Tai- 
gi musų laikraštyje bus strai- 
psniai šitokiose temose: 

1.—Įvai'rių atskirų išdir.bys- 
tės šakų aprašymai; 

2.—'Smulkesni aprašymai 
įvairių amatų, — kur galima, 
bus duodamos ilistracijos pa- 
aiškinimai aprašomųjų dalykų; 

3—Straipsniai, gvildenantie 
pirklybą, kaipo tokią, ir at- 
skiras jos šaikas, kai<p čia Ame- 
rikoje, taip ir Europoje, ypa- 
tingai Lietuvoje; 

4.—Lietuvos santi-kiai siv ki- 
tomis tautomis, pramones i<r 
pirklytbos žvilgsniu; 

5.—Lietuvos išdirbystė; Lie- 
tuvos pirklyiba; Lietuvos že- 
mės klausimas; Lietuvos natū- 
raliai turtai; galimybės visus 
tuos turtus išnaudoti lietuvių 
labui; 

G.—Budai Lietuvos išgriau- 
tojo ūkio atstatymui ir tt. ir tt. 

7.—Skyrius rnusų amatnin- 
kų: mechonikų, mašinistų, 
dailydžių. "kurpių, siuvėjų, kal- 

vių, ūkininkų ir tt. 

Iš šių kelių eilių pasirodo, 
kad "Lietuvos Atstatymas" bus 
atdaras tokiems klausimams, 
kurie ikišiol tik ••kur-ne-kur 
turėjo vietą musų laikraščiuose 
prieinamai apičiupa". 
Ir šipai antras "Lietuvos At- 

statymo'' itiumeris iš dalies jau 
patikrina viršminėto programo 
pildymą, nes jame 'randame pu- 
sėtinai svarbios ir žingeidžios 
medžiagos, kurios vargiai iki šio- 
lei buvo galima rasti by kuriam 
kitam laikraštyj. 

Prenumerata metams $1.00. 
Red''ccijos ir Administracijos 
antrašas sekantis: 

Lithcanian C evelopment Cor- 
poratir.n, 320 Fifth ave., Xevv 
York, N. Y. 

Simottds Vel Kalba. 
Sako Lietuvos neprigulmybė visai nereikalinga. 

Frank Simonds, skaitomas Ame- 
rikonu vienu iš žymiausiu ka- 
rišku kritikų ir apie -kurio ne- 

paprastą draugiškumą linkui len- 
ku, o taipgi priešingumą lietu- 
viams, jau nesyk, buvome mi- 

nėję, dabar vėl prabilo — šiuom 
sykiu pasirodydamas kaipo at- 

viras priešas Lietuvos neprigul- 
mybės. 

Jo straipsnis, klcvpy r ai t uot'as M c- 

C 1 u r e N c vv s. p a p e r S y n d i- 
k a t o, yra tilpęs visuose Ameri- 
kos laikraščiuose, kuriems minė- 
tas Syndikatas pristato straip- 
snius. Męs gavome kopiją S u n- 

d a y W o r 1 <1-11 e r a 1 d (()ma- 
ha, Xeb., vasario 24. 1918), ku- 

rią mums maloniai teikėsi pri- 
siųsti p. A. A. Zolpys. 

Šiame laikraštyje tilpo kuone 
viso puslapio straipsnis vardu 

"Treaty of Tkest Litovvsk — a 

Momentous Document", kuriame 
gvildenama taika, padaryta tarp 
įCentraliniu Viešpatijų ir Rusijos 
ir kuriame, tarp kit-ko, daug kal- 
bama ir apie Lietuvą. Svarbes- 
nes ištraukas, paliečiančias Lie- 

tuvą, žemiaus paduodame. 
* * 

Aprašęs r.aujos Ukrajinos res- 

publikos Įsteigimą ir pripažinęs, 
kad šita nauia viešpatija t n t i 

"pusėtinai gerai pažymėtus na- 

turališkus 'rubežius", "išėjimą i 

jūres" ir "visa; pamatines atski- 
ros valstijos reikmenis", p. F. 

Simands taip išsireiškia apie Lie- 
tuvos klausimą, svarstytą Lie- 

tuvių Brastoj: 
Mažiau aiškus, — sako jis 

— bet visgi neaplei^inas, yra 
priiiiengih.ns prie subuJavoji-^ 
mo dar vienos viešpatijjs — 

1 būtent Lietuves, j kurią turėtu 

įeiti šitfk-tiek miglotas [su- 
ijvrask neaiškus] senos Jage- 
lionų Lietuvos likis ir baltiš- 
kos provincijos, kurios vienu ar 

kitu laiku buvo, bent iš da- 
lies, laikomos teutonu ordenų. 
Į šitą valstiją turėtų įeiti prak- 
tiškai visas rusiškas Baltiko 

jūrių pakraštys su •didžiais Ry- 
gos ir Liepojaus uostais, ir daT 

galiniai Revelio uostas. Ji tu- 

rėv.ų plotą apie 60,000 ketvir- 

tainių (ang.) mylių — pusės 
tokio didumo, kaip Italija, ir 

daugiaus negu 6.000,000 gy- 

ventojų; bet šitie gyventojai bu- 

tų maišyti — daugiausiai Lat- 
viai (?), bet sustiipria lenkiška 
ir finiska priemaiša, ir atjaus- 
timi vokišku elementu". 
Vyras, kuris turi pamatuotas 

.pretensijas 'bivti expertu, turėtų 
šiek-tiek bent statistikos prisilai- 
kyti, kad neįpulti j tokius absur- 
dus, kaip kad tvirtiinimas, jog 
viršminėtuuse 'plotuose butų lat- 
vių didžiuma. Jeigu šisai "ex- 

pertas" v tų bent j by kurią 
enciklopediją pasirūpinęs pažiūrė- 
ti, tai jis butų pamatęs, kad tar- 

pe tų jo minėtų šešių milijonų 
mažiausiai trįs milijonai yra lie-< 
fciwių, gi latvių yra arti pusantro 
milijono i'r jeigu jis 'butų pasakęs, 
kad tuomet didžiuma butų lie- 

tuviškai-latviška, tai jis butų iš- 

vengęs klaidos, inoroms ar neno- 

roms padarytos, ir butų pasakęs 
teisybę. 

P-as Simonds, kuris kiek laiko 

atgal mėgino prirodinėti reikalin- 
gumą prijungimo Lietuvos prie 
Lenkijos, dabar, suprantama, tu- 
ri stengtis prirodyti, kad tokia 

inatvjos Lietuvos viešpatija, kaip 
kad jis už-briežia, neturi po savo 

kojomis 'pamatų. 
"Šitai Lietuvos viešpatijai— 

rašo M r. Simonds, — stokuotų 
tikro tautinio sąryšio (sukibi- 
mo). Tai butų ištikro Vokieti- 

jos kontroliuojama f a s a d a. 

pastatyta skersai šiaurinės Ru- 

sijos kelią prie Baltiko pakraš- 
čio, kuri padarytų vokiečius 
tikrais viešpačiais Rusijos iš- 

ėjimo prie Baltiko. Ji [šita 
"Lietuvos valstija] butų po val- 

dymu menko skaitlium elemen- 
to vokiečių — senovės teuto- 

niško ordono liekanų; jo gyvy- 
bė priklausytų nuo Vokietijos 
ir ji butų priežastim kitos ka- 
rės, jeigu Rusija kada nors vėl 
•pastotų galinga viešpatija,t nes 

tokią viešpatiją 'pats reikalas 
priverstų jgyt išeigą prie jūrių". 
Kaip paprastai, p. Simonds da- 

ro išvadžiojimus, kad iš visa to 

hutu didžiausia skriauda jo (pro- 
teguojamai Lenkijai. 

"... Lenkija — saki) jis — 

turinti būti sulyginamai apru- 
'l.ežiitota valstija, mažesinė ne- 

gu Lietuva, ir uždaryta tarp 
Vokietijos, Lietuvos, Ukrajinos 
ir Austrijos. Nebent tula da- 
lis Galicijos 'prie jos plotų butų 
pridėta, ji turėtų mažiam negu 
50,000 ketvirtainių mylių — 

mažiau negu New Yorko val- 
stija, — su trupučiu dau- 
giau negu 10,000,000 gyventoju. 
Ji ;butų atski'rta nuo jūrių per 
vokišką Prūsiją ir atkirsta nuo 

rusišku turgaviečių.*** Tokia 

Lenkija butų nedaug daugiau 
kaip tik monas ir pajuokimas". 
Kaipgi tada Lietuva turi teis^ 

reikalauti ir gauti neprigulmybę? 
P-as Simonds dar mato šiokiį- 

tokią 'iirkajiniečių teis\», nors ir 
tie, sako jis, •pasiliksi:^ vokiečių 
talkininkais, bet su Lietuva? 
Na-gi ne! Lietuvai jis niekuomet 

į.neprigulmybės nepripažintų, nes 

•Lietuva — sako jis, — yra k;j Į 
jis vadina f 1 a t statė [ką jis j 
tuomi nori -pasakyti, sunku tik- 
rai numanyti]. Toliaus jis iš- 
vadžioja sekančiai: 

"Ji [Lietuva] yra didžiai 
artificialė [padi'rbtina, nenatu- 

rališka]; ji neturi tiikrų pri- 
žasčitj gyvybei (it has mo 

real excuse for existence) ir 

ji negali turėti nuolatinos 
svarbos, išskyrus vien tik tam 

laikui, pakol vokiškos armi- 
jos galės palaikyti garnizonus 
jos miestuose ir pildyti nonus 

vokiškos mažumos. Ji ĮXe- 
prigulminga Lietuva] atima- 
išplėšia (deprives) nuo Len- 
ku viena iš ju senobiniu iš- 
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ėjimų prie jivriii, ir ji lygiai 
nustumia šiaurines Rusijos ru- 

bežius nuo -liuosų vandenų (jū- 
rių). Tas be abejonės, yra iš- 
reiškimas marsenėj ilsios min- 
ties. sulyg kurios po 'pergalin- 
gos karės seka užgriebimas 
priešo provincijų, neatsižvel- 
giant j žmonių teises ar pa- 
geidavimus". 
Nėr abejonės, kad jeigu šisai au- 

rius butų norėjęs paklaidyti Lie- 
tuvos žmonių noro ir išsitrauktų 
is ausų lenkiškus kamščius, tai 
jis butų lengvai išgirdęs Lietuvių 
balsą, kuris trokšta laisvės ir 
inepriguvlmybės. O jeigu p. Si- 
monds butų sąžiniškas, tai jis 
tikrai nekalbėtų apie Lietuvą, 
'kaipo apie Rusų ar Lenkų pro- 
vinciją, nes Lietuva nuo jų ski- 
riasi ne tik savo didumu, bet 
turi lygiai tokias teises buti liuo- 
sa nuo svetimo jungo, kaip kad 
ir kiekviena tauta, neišskiriant 
ir tų pačių rusų ir lenkų tautų. 

P-raui Simondsui, sėdint kam- 
baryj su -paišeliu rankoje, yra 

lengva dalinti ant žemlapio ry- 
tinės Europos plotus tarp Len- 

kų ir Rusų. Betgi jis turėtų ži- 
'noti. kad Lietuvių tauta nema- 

no buti slenksčiu, kurį 'rusai a<r 

lenkai turėtų be atodairos min- 
džioti vien tik todėl, kad tas 

slenkstis pasitaiko 'prie jūrių. 
P-no Simondso liogika jpriveda 
prie žvėriško principo, ir pačių 
vokiečių nustatyto, męs tuomet 

išeitų, kad "reikalas nepripa- 
žįsta jokių įstatymų". Rusijai 
reikalingos ytra jūrės,, tai ji turi 
prieiti prie jų nors ir per Lietu- 
vos lavoną. Lenkijai reikalingas 
yra išėjimas prie jūrių, o Vokie- 
tija jai nenori atiduoti jos išė- 
jimo 'per 'Vislą ir Dancigą, tai 
lenkai turi tiesą pasmaugti trok- 
štančią laisvės tautą ir per ją 
prieiti 'prie jūrių. Tai ne šių lai- 
kų liogika ir dvasia. Tai vidur- 

amžių liogika, dvasia ir taktika. 
Jmk jeigu gali! Jeigu negali nuo 

galingesnio, tai apiplėšk silpnesnį. 
Might is right!"' (Galybė yra 

ir teisybė). 
1 as užsiminimas apie Lietuvą 

fatskirią inmo Lenkijos), matomai, 
P'rivaro p. Simondsą prie pasiu- 
timo. Apie menamą Lietuvos 
valstijos sutvėrimą jis atsiliepia 
kaipo apie "pajuokimo vertą val- 

stiją (a mockery of a statė), 
nors jis nebuvo taip labai iškal- 

bingas, kuomet vokiečiai 1915 
metais sutvėrė tokiais pačiais pa- 
matais Lenkijos "viešpatiją". 

Daugelis licliitvių mano, kad p. 
Simonds'as bene turi su lenkais 
ankstesnius ryšius negu tik pli- 
ką simpatiją. Męs nenorėtume 
tikėti, kad -p. Simonds'o gabi 
plunksna yra paauksinta lenkiš- 
kais doliariais, vienok iškrai- 

pymas istoriškų faktu, aiškiai me- 

lagingais ir atkartotinais persta- 
tinėjamais lietuviškai-lenkiško 
klausimo lenkams naudingoj, o 

lietuviams Medingoj šviesoj; pa- 
galios toksai aižimas prieš Lietu- 
vos aspiracijas verčia manyti, kad 
■p. Simonds, neabejotinai, yra pri- 
pompuotas lenkiško gazo. 

'NOVAJA 2IZN" IR TAUTŲ 
KLAUSIMAS. 

"Novaja Žizn" tai rust] social- 

demokratų internacionalistų (c/b- 
jedinencų) organas. Baisiai ra- 

dikalus Rusijos vidaus politikoj 
ir dažnai einąs su bolševikais, jis 
užėmė labai įdomią poziciją tau- 

tų klausime, ypatingai svarstant 

Uikrajino-s ir Suomijos reikalus. 
Visas laikraščio radikalumas be- 
matant dūksta, kaip tik užeina 
kalba apie Rusijos žemių suma- 

žėjimą. Būdamas diddi-u kuodi- 
džiausios revoliucijos gilinimo | 
šalininku, stovėdamas išimtinai 
už vienodą socialistinę ministeri- 
ją, sveikindamas'kiekvieną naują 
"įvedimą", kad jis ir prieštarau- 
tų esamiemsiems jstatams, ar 

L ai ki'nos Valdžios įsakymams, 
tautoms jis stato kuodidžiausio 
teisėtumo irei'kalavimus. Vienas 
tų reikalavimų tas, kad tiktai 
Rusijos Steigiamasai Susirinki- 
mas gali duoti Rusijos tautoms 
laisv. Štai ką rašo Novaja Ž-izn" 
npie mkrajiniečių karininkų su- 

važiavimą : 

"Aišku, kad Centrinės Ra- 
dos teisė kalbėti Ukrajinos vardu 
tuo metu, kada dar pati L'kraji- 
na nėra kaip reikiant pripažinta,! 
gali lniti teisingai atmetama. Juki 
tik po Steigiamojo Susiiriirkiino. 
kuris visiškai nustatys ir U'k- 
rajinos ribas ir jo*. santikius su 

Rusija ir, padaliau, pačius jos 
būties ipagrindus, galima butu 
kalbėti apie Ukraji-ną, kaip au- 

tonominę Rusijos da-li. 
Bet dargi ir po uaujo Uikraji- 

nos sutvarkymo, ji tikrai neturės 
teisės varyti savatran'kiškos už- 
sieniu politi'kos ir skelbti arba 
baigti karę. 

Jei Centrinė Raila ims pavyz- 
džiu fronto ukrainiečius ir pra- 
dės savąją užsienių politiką, ji 
tiktai iškas didžiausią pražūtį 
tarp Uikrajinos ir likusios Rusijos 
ir <luos ji dangų šaukiamą argu- 
mentą ipirieš Ukrajinos savaran- 

kiškumą. 
Xe seperatiniu žygiu taikai, 

ibet petys j petį draugiškai susi- 

jungusi su Rusijos demokratija 
Ukrajina tepajiegs 'padaryti ka- 
rei galą. 

Budas, ukrajiniečių suvaziavi 
mo nurodomas, ne tik nepadės 
likviduoti karę, bet dargi sukels 

abejojimą dėl pačio buvimo Uk- 
rajinos, kaipo autonominės dalies". 

Taigi pasirodo, kad ne pati 
Ukrajina turi teisę apsispręsti, 
bet Rusijos Steig. Susiirinkimas 
ją "spręs". Antra, gink 'Dreve, 
nemanykit apie Ukrajinos ne- 

priklalusomybę. Bet Įdomiausia 
tas, kad "Novoja Žizn" labai 'pa- 
lankiai sutikusi -broliavimosi fron- 
te ir džiaugdamasi kiekvienu 
žingsniu j taiką, taip griežtai 
protestuoja prieš eeperatinį taį- 
•kinimąsi Uikrajinos nesusitarus 
su rusais. Mat, Rusijos kaili's 
iparupo. Peirdaug jau baltais 
siūlais siutas tas internaciona- 
lizmas. Tautos-įgali apsispręst, tik 
žiūrėkit, 'kad Rusija "cielybėj" 
•paliktų. Dar įdomesnis tas pat 
internacionalistų atsakymas dar- 
bininkui -prof. Masa'ri'kui, protes- 
tą usiam įprieš na'kazą Skobelevui, 
■kuriame vrsai ignoruojama čeku 
tautiniai reikalavimai (kad neer- 

zinus be reikalo vokiečių ir 'Au- 
strijos ''demokratijos*'). "Rusų 
demokratija nemano, kad dabar- 
tinė karė 'galima pabaigti panai- 
kinus visų istorinių neteisybių, 
kurios buvo tautoms .padarytos" 
Iš -kur čia toks kuklumas! Rusų 
demokratija, kurios istorinė mi- 

sija yra nešti pasaulin Laisvės 
ir Lygybės obalsius tautų klausi- 
me pasuoja. Ar ne todėlei kar- 
tais perdaug tų troškimų lais- 
vės tautų ir yra Rusijoj? 

><* 

SULAUKĖ 'TAIKOS" 
Pusiau pastipusi meška —tai Rusija, Jaurią pribaigė bolševikiš- 

ka "laisvė", 'laikos karvelis atlėkė, bet nutūpė jau arrt pusiau la- 
vono. Pamokinimas ir kitoms tautoms, kai,p reik laisve naudo- 
tis. 

MARGUMYNAI. 
j KAREIVIAI KARININKAI. 

j E. St. L o m i s, 111. — Gerb. 
Redakcija: Laikraščiuose pat&ni- 
'jau, kad syikį vartoja žodį "ka- 
reiviai", o kitą sykį "karininkai". 
Kuris iš jų yra teisingesnis? 

"Lietuvos'' Skaitytojas. 

j A t įsakymas. Abudu yra 
! teisingi. Žodis "karininkas" turi 
platesnę reikšmę negu žodis ""ka- 
reivis". Šisai žodis "karininkas" 
dar nesenai pradėta vartoti ir pas 
mus Amerikon atkeiiavo, kaip ir 
daugelis kitų žodžių, iš Europos 
lietuvių 'laikraščių. Kuomet žo- 
dis "kareivis" paprastai reiškia 
paprastą linijinį kareivį, žodis "ka- 
rininkas" apima rnc tik papra.*- 
tus kareivius, bet ir afieierius, 
kariškus inžinierius etc. — visus, 
kurie tik ytJa veiklioj kariškoj 
tarnystėj. Pavyzdžiui. Lietuvių 
Kareivų Sąjunga — reikštų or- 

ganizaciją. kurios nariais yra tik 
paprasti kareiviai; gi "Lietuvių 
Karininkų Sąjunga" reiškia, kad 
į tą organizaciją įeina ir papras- 
ti kareiviai, ir aficierai, ir dakta- 
rai ir visos kitos rųšvs žinomų, 
veikliai dalyvaujančių karėje. 

|nuo kada nedėlios die- 
ną ŠVENČIA. 

S c r a n t o n, T* a. — Gerb. 
Redakcija: — Matant, kaip Jųsų 

•laikraštyje duodama paaiškinimų 
ant visokiu klausimų — tankiai 
gana 'kebliu, — gal paaiskiinsit 
šitą klausimą. Mūsų ofise turė- 
jome karštas diskusijas kaslink 
to, no kaip senai ir keno ofici- 
aliai yra pripažinta ir užtvirtin- 
ta šventimas N-edėldienio, vie- 
ton Subatos. Senas Tastamen- 
tas parodo, kad pailsis ir mal- 
dos diena yra septinta sąvaitės 

! diena, t. y. Subata. Pirmą sa- 
vaitės dieną prariedama švęsti 
tik krikšėianijos laikais, 'pasekant 
Romėnų garbinimą Saulės 
dietnos Taigi, ar krikščioni- 
ja butu pasekusi stabmeldžius 
Romėnus šventime jų švenčių? 
Ar krikščionija turėjo kokius 
atsitikimus, idant tą dieną pa- 
švęstų pailsiui ir Dievo garbei? 

K. A. Garmus. 

A t s a k y m a s. — Tikrų žinių 
apie tai kada krikščionys pradė- 
jo švėsti (pirmą dieną sąvaitės 
(inedėldienį) vieton septintos die- 
nos savaitės (subatos), kurią 
šventė žydai, — negalima gauti. 

Nėra abejonės, kad šita per- 
maina įvyko ankstyvesniuose 
krikščionybės amžiuose. Kodėl 
krikščionys pradėjo švęsti me- 

dėldienj, vieton subatos, ap*e tai 
vienas iš Bažnyčios Tėvų aiški- 
na sekančiai: 

"Tai buvo pirma diena, kurioj 
Dievas permainė tamsybes ir su- 

tvėrė; pasaulį šitą dieną taipgi 
Jėzus Kristus, musų Išganytojas, j 
kėlėsi iš numirusių". 

j Kiti Bažnyčios Tėvai paduoda- 
vo kitu įvairių priežasčių parė- 
mimui šios permainos. 

I Pirma teisė, (bažnytinė ar cf- 

i vile, su'lyg kurios prisakyta švęs- 
ti nedėldienį vieton su'batos, ta- 

:po išleista Konstantino edikte, 
321-ais metais; šisai ediktas už- 
draudė visus darbus, apart na- 

miniu " garbingoj Ncdėldienio 

dienoj". 
Imperatoriaus Teodozijaius Ko- 

dekse (įstatymų rinkinyj) randa- 
me tokj padavadijimą: "Nedėl- 

idienyj, kurį musų protėviai tei- 

įsingai paskyrė Viešpaties Diena, 
j visos bylos ir visų reikalų ve- 

idimas (biznis) privalo sustoti". 

| 1X110 devinto šimtmečio nedėl- 
.dienis 'buvo jau drūčiai nusisto- 

Į vėjusi Krikščionių Bažnyčioje 
,diena, pašvęsta atsilsiui 'r tiky- 
binėms pamaldoms. 

Senovės Romėnai tiedėldicnį 
i vadino d i e s Solis (Saulės die- 
ina), nes ta diena buvo pašvęsta 
saulės pagerbimui. 

j Nuo čia paėjo senovės saksų 
[Vardas S-u m u a n <i a e g (kas (rei- 
škia tą <patį), o iš šio va'rdo pa- 
galios turime dabartiniu anglų 

! vardą S u n d a y. 
•Iš to, kas viršui pasakyta, ga- 

lima išvesti, kad inekurios krikš- 
čioniškos tautos pasiėmė nuo se- 

novės Romėnų tiktai nedėldienio 
vardą, bet uve priežastis, dėlei 
kurių nedėldienio šventimas tapo 
pripažintas. 

Į TEATRALIŠKAS IR DAI- 
LĖS DRAUGIJAS, IR Į TE- 

ATRO MYLĖTOJUS. 
Gerbiamieji: — Kadangi kilo 

sumanymas suorganizuoti "Te- 
atro Bendrovę" dėl Lietuvos ir 
Skrajojančią teatralę kuopą dėl 

Amerikos, kurios užduotis bus 
rūpintis pagerinimu miusų Te- 
atro ir organizacija plačios "Te- 
atro Bendrovės", tai aš kaipo or- 

ganizatorius šiuomi kreipiuosi j 
visas Amerikos teatrališkas Drau- 
gijas, Chorus, ir kitas panašias 
Draugijas, o podraug ir j atski- 
rus teatro ir dailės mylėtojus ir 
jo rėmėjus, idant praneštumėte 
man savo antrašus ir vardus tos 

sryties veikėjų. Panaši infor- 
macija man reikalinga dėl ypa- 

tišdeų laiškais susirašinėjimų ta- 

ir reikale. 

Tikiu, kad mano prašymas bus 
išpildytas, už ką iš kalno tariu 

širdingą ačių. Pranešimus siųs- 
kite šiuo antrašu: A. Vitkauskas, 
23 Congres ave.. Waterbury, 
Con. Artistas A, Vitkauskas. 

•VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Tai yra puiki apysaka, kurioje 

ip ašoma įvairios kariškos maši- 
los. Aprašoma, kaip vagiliai po 
,'andeniu gyvena ir turi tenai iš- 
sidirbę tikrus palocius, kuriuose 
ie nuo laivų išplėštus daiktus su- 

erauja. KAINA TIK DOLIARIS 



Lenkų Pamišimas. 
k IHVflffEll 

Tuos lietuvius, kurie prieš ka- 
rę darbavosi lietuviu tautiškame 
judėjime, lenkai paprastai vadi- 
no rusofiiais ir parsidavėliais už 

maskolių rublius. Šiądien, kuo- 

met Lietuvoje jau nėra irusų ir 
kiuomet lietuviai su visa energija 
reikalauja savo tautai pilnos ne- 

prigulmybės, lenkai jau negali 
tų pačių vyrų vadinti parsidavė- 
liais rusais, nes jie kaip syfkis 
apskelbė Lietuvos neprigulmybę 
nuo Rusijos. Taigi jie dabar 

juos. 'begėdiškai vadina parsida- 
vėliais vokiečiams. 

Chicagoje yra neva "lenkiškai- 
li'-tuviška "draugystė vardu 
" Kj4$ko-Litews/kie Tov/arzystwo 
l'nia Lubelska NTo. i". 

Lenkų .uikraštis D z i e n n i k 
X aro <1 o w y (Kovo 2 d.) pra- 
neša. kad šioj draugystėj nariai 
"Litvinai" pareikalavo, o drau- 

gystė už gyrė labai jdomų atsi- 

šaukimą "Do P>rac* Litwin6w w 

Stanacli Zjednocz/.T.ych" (j F'ro- 
lius Lietuvius« Suvienytose Val- 

stijose ) 
Minėtąjį atsišaukimą galėjo 

•parašyti tiktai žmonės, kurie yra 
arba pilni ignorantai "kasi ink 

Lietuvių judėjimo, arba gi besą- 
žiniški šmeižikai — greičiausiai 
šie pastarieji. Jis skamba sekan- 
čiai : 

"Linijos Lubclskos" atsišaukimas. 
" Brangus Broliai! 
"Paskutiniame imisų susirin- 

kime, laikytame f) d. vasario š. 

m. buvo plačiai ir su sujudimu 
apkalbama mūsų nelaimingas po- 
litiškas padėjimas, kurj dabar- 
tinė karė sudaro tarp dviejų 
:i-.ro amžių broliškų tautų, — tarp 
Lietuvos ir I.enki jos. 

"Iš vienos pusės prūsiška ne- 

prietelinga intriga, iš kitos pusės 
tuli Lie'uviai, — prūsiški šalinin- 
kai. jieškantieji savo locnos nau- 

dos, o re tautos gerovės, — .be- 

veik priveda p»rie to, kad Len- 

kija ir Lietuva per sulaužymą 
šitų tautų L'nijos, pasišventi- 
mų kaina įgytos prieš amžius 

apsisaugojimui nuo kryžeiviu 
plėšrumo, — ctabar turi stoti- 

priešai save, kaipo priešas priešais 
priešą, idant ateityje, sulyg prū- 
siškų intrigų ir plianų, kovoti 

tarp savęs, silpr.intis ir duotis 

galutinai užsig iebti neprisotin- 
tam... prūsiškam mrlitammui. 

Lietuvių vc'-kėjus vadina lietuvių 
nevidonais. 

'Broliai lietuviai! Budėkit!... 
"Plianai (suprask: Lietuvos 

ncptigul/mybės reikalavimas J tų, ką 
laikosi kryžiokiško ploščiaus, nė- 

ra norais žmonių iš lietuviškų 
grjčių... tai nėra halsas padorių 
širdžių iš numylėtų laukų ir 

šilų ties Nemunu... tai balsas 

karjeristų, kurių šiądien niekur 

uestokuoja; tai balsas tų, kurie 
iki šiolei negalėjo išnaudoti 

žmonių (narodw), nes juos pa- 
žinta ir atsakančiu saiku saikuo- 
ta; tai balsas tų, paskui kuriuos 

žengia, kaipo jų ypatiško sau- 

gumo sargyba, kryžeivis šalmuo- 

tas, su užmautu ant karabino 

durtuvu. 
•'Prusokiški samdininkai (Sic!), 

rengiantieji gudriai vokiečių su- 

manytą neatitaisomą pasidalinimą, 
dviejų .pavojingiausių prusokišku- 
mui tautų: Lenkijos ir iLietuVos, 
darbuoj'asi gudriai, o męs užsupti 
villtim menamos laisvės... laukia- 
me nieko neveikdami... 

Vėl sena giesmelė. 
"Atsiminkit istoriją... N>uo 

1190 metų, kuomet pasirodė Kry- 
žeivių Ordenas, j>er ištisus am- 

žius Lietuva ir Lenkija po prie- 
danga tikybos platinimo, perei- 
dinėjo lihimus, kuriuos laike da- 
bartinės karės 'pereidinėja Len- 

kija, Belgija, ir kitc= šalys po 

kryžeivių įpėdinių įsiveržimo. 
Atėjo laikas, jog išgelbėjimui 
šių tautų gyvasties susijungimas 
>.a neatbūtinas... 1386 metais 
Lietuvos Kunigaikštis Vladas 

Jogaila a-psiveda su lenkų kara- 
lienė Jadvyga... ne todėl, kad 
Lietuvoj butų stokavę lietuviškų 
bajorų gražių dukterų... Lenkų 
karalienė Jadvyga su širdies 
skausmu aukojo ant Tėvynės rei- 
kalų altoriaus savo šimpa- 

tijas prie Rakuskio kunigaikščio 
ir išteki už Jogailos,... nes dviejų 
šalin gyvybė priklausė nuo su- 

sijungimo šitų 'karališkų gimi- 
nių. 

"Tas buvo smkryžiavojimu vi- 
sų vokiškų įplianų ir galutinai 
privedė prie karė*;... prie amži- 
niu atmintino mūšio ties Žalgi- 
riu 141O metais, kuriame didvy- 
riški lietuviai, lenkai, žemaičiai 
ir rusinai savo 'krauju nusilpnino 
kryžeivių galybę. — Lietuva ir 
Lenkija 1569 metais padarė Uni- 
ją mieste Liubline ir ant visų 
amžių atidėjo nelaimę, tprieš ku- 
lią šiądien a'kis-akin stovime. 

Salto, Vokiečiams tarnauja. 
"Šiądien vienok stoka muim 

šitų žmonių iš Jogai'los laikų... 
šiądien Detuva eina kitu keliu, 
nes taip nori vokiečiai, nes yra 
lietuviu, kurie ne Lietuvai, be*. 
Vokietijai tarnauja (Sic!); ku- 
rie sulyg vokiškų nurodymų ve- 

da politiką atsiskyrimo nuo tau- 

tos, kuriai pasiliuosavimas nuo vo- 

kiško jungo yra taip brangus, 
<aip ir lietuviams... Veda jie 
•olitiką sulaužomo unijos su 

Lenkija!... nes toki yra šiądien 
vokiečių plianai: perskirti, su- 

pjudyti 'ITroliškas tautas, pagim- 
f'vti neištrinamą neapykantą tarp 
t'tm tikrų giminių, idant ateityje 
jos nusiplninios barniais, neap 
kenčiančios viena kitos, jatv nie- 
kados nestotų petys prie peties, 
caip Žalgirio laukuose, prk 
bendro apsigynimo, kad tuo pa- 
•iu lengvai duotųsi prasiryti kry- 
žeiviai be sugrjžimo... ant am- 

žių ! 

šaukia protestuoti. 

"Afusų balsas, paliepiant visai 
l'nijos Liubelskos No. i-mas 

draugijai, tai balsas pusiau lie- 
tU'viii, -pusiau lenku, susijungu- 
siu šioje draugijoje — šaukiame 
prie jus, Broliai; prabuskit!... 
kalbėkit!.. rašykit!.. protestuo 
kitę prieš paniekinimą Lietu- 
vos kunigaikščių Jogailos ir Vy- 
tauto gražaus darbo, pašventinto 
lietuvišku krauju suvienytų tau- 

tyt 
Pakelkit persergėjimo ir pro- 

testo balsą, nes Lietuva, Lenki- 
ja, Žemaitija ir Rus, monijimo' 
Iviltim laisvės iš vokiečių rankų,... 
žengia Į kapą, ant kurio Vokie- 
tys šventvagiška ranka kala fal- 
šyvą laisvės stovylą. 

Vardan draugijos: S. Žuko\vs- 
ki, Dr. L. S. Szumkovvski, F 
Okulanis, j. Zelnia, A. Mažy- 
le wsk i, W. Bielinski". 

O 

Toks yra tas atsišaukimas, 
Vardan "pusės lietuvių." Kas 
'tie pasirašiusieji du neva lietu- 
viai (F. Okulanis i i J. Zelnia) 
yra, to aš nežinau. Kad lenkai 
jau tvuo senai juodina bjauriau- 
siu budu tuos lietuvių veikėjus, 
kurie gynė ir gina lietuvių tau- 

tą nuo lenkiško jungo, apie tai 
męs visi j»u> senai riinome, bet 
kad ant tc&io juodinamo pasira- 
šytų ir įmonės su lietuviškai 
skambančiomis pravardėmis, to 

negalima buvo iki šiolei tikėtis. 
Gerai butų, kad Chicgaos lietuviai 
pasiteirautų ir persergėtų lietu- 
vius prie tos draugijos priklau- 
sančius ir paaiškintų jiems, kaip 
lenkai lietuvius neva nuo vo- 

kiečio gelbėdami, taikosi jiems 
kilpą ant kaklo .užnerti ir ant 
lenkiškos virvės lietuvius pakar- 
ti. 

Viršminėtam atsišaukime yra 
tiek absurdų prikalbėta, tiek nuo- 

dų pripilta, kad net ir šiek-tiek 
susipratusis lietuvis tuojaus ga- 
li pastebėti šitą lenkiškų fušie- 

rių triksą. Nes kaltinti lietuvius 
veikėjus ir visus tuos, kurie gei- 
džia ir dirba dėlei Lietuvių 'lais- 
vės, tame 'buk jie parsidavę Vo- 
kiečiams, gali tiktai arba niek- 

jšas-intrigantas, arba pilnas pa- 
mišėlis. 

Iš kitos pusės lengva yra su- 

prasti, kokį kirvį lenkams duo- 
da į rankas musų locni intri- 
gantai-socialistai, kurie dėlei sa- 

vo partijinių išrokavimų tokius 
pačius niekiskus įtarimus padarė 
per tą nelaimingą "Chicagos 
Lietuvių neva Darbininkų Ta- 
rybą". 

Ko gero ilenkai dar gali pasi- 
naudoti tuomi ir rėkti pasauliui, 
kad ir <pačių lietuvių dalis ap- 
skundžia kovotojus už Lietuvos 
laisvę parsidavime vokiečiams. 
Taigi matote, kaip .per vienu 
kvailumą, per kitų niekšystę, per 
trečių intrigas Lietuvos laisvei,| 
Lietuvos vienybei kylius mėgi- 
nama varyti Sau—Bajoras. 

Iš Lietuvos ir apie 
Lietuvą. 

PETROGRADAS. 

Januškevičiaus kalba. Rusų 
spauda ne žodis< j žodj, 'bet su- 

glaustoj formoj paduoda Januš- 
kevičiaus kalbą Respublikos Ta- 

ryboje. Kalbėtojas nurodo, kad 
revoliuciinė demokratija nori įkū- 
nyti tikrumon savo obalsj "laika j 
be aneksijų ir kontribucijų ant 

tautų apsisprendimo pamatu" 
Tam pasiekti reikia greičiau baig- 
ti karė. Toliaus Januškevičius 
vertina Skobelevui duotą naka- 
7ą nurodo Valdžiai jon nukry- 
pimą nuo demokratijos .platfor- 
mos ir pradeda polemizuoti su 

Miliukovu. Kalbos pabaigos tu- 

rinys atkreipia ypatingą domą ir 

reikalauja giliau pasva'rstyti ką 
tai reiškia: 

''Kas dėl Miliukovo nurody- 
no j lietuvių seimą Vilniuje, 
kuris iškėlęs reikalą jungtis su 

Vokiet. ,a, tai šis Seimas at- 

sitiktinai surinktas nereiškia 
bendros tautos minties ir nėra 

"isos lietuvių valios reiškėjas. 
Baigdamas kalbėtojas nurodo, 
kad valdžia šiuo klausimu turi 
tarti aiškų, tikrą žodj, nekreip- 
dama domės į tai, ką mano 

Vokietija ir koki jos uždavi- 
niai. Ateities Rusija priskai- 
toma tik, kaipo sąjunga laisvų 
tautų. Lietuvių demokratija 
riša Gavo likimą tik su revoliu- 
cine Rusija. 
Lietuvių seimas lietuvių vardu 

legalėjęs kalbė'i, o p. Januš- 
kevičius visos lietuvių demokra- 

tijos vardu .tai gali. Kasžin, ko- 
dėl? 

MASKVA. 
Dėl gydytojų draugijos. Spa- 

lių 19 d. Maskvoje j vyko gydy,- 
tojų pasitarimas, kuriame daly- 
vavo Avižonis, BagdonaviČia, 
Biržiškienė, Grinius, Jurgeliunas 

Matulaitis ir Šalkauskas. Buvo 

svarstoma tie patys (reikalai, ku- 
rie buvo iškelti gydytoju pasi- 
kalbėjime Petrapilyje Lietuviu 
Seimo metu, ir kuriais rupintis 
tuomet buvo nutarta sudaryti 
prie Lietuvių Valdomojo Komi- 
teto tam tikra medicininė komi- 

sija. Iširus komitetui, nesusida- 
ius komisijai ir -neturint vilties. 

kad galėtu greitai j vykti d-ro 

Žemgulio laukiamasis gydytojų 
suvažiavimas, nutarta steigti lie- 

tuvių gydytojų draugiją, kurios 

tikslas, be profesionalų gydyto- 
jų reikalų, privalo buti: i) trem- 

tinių sanitarinio stovio ištyrimas 
ir sanitarinės pagelbos jiems tei- 
kimas; 2) suvartojimas išvestų 
iš Lietuvos medicinos įstaigų i 
tremtinių reikalams; 3) surašy- 
mas medicinio personalo, žadan- 
čio gri^.i Lietuvon, ir 4) paru- 
pinimas tam tikro sumanymo 

busiarrrajai mediko-sanitarinei or- 

ganizacijai Lietuvoje. 
Išrinkta laikina valdyba gydy- 

tojų draugijos įstatams parašyti, 
jiems registruoti ir gydytojų su- 

sirinkimui sušaukti. 
Draugijos reikalais galima 

kreiptis šiais adresais; 1) Mask- 

va,, Maly Polaševęiki, 7, Lietuvių 
Komiteto mediko-sanitarinei sek- 

cijai ,arba 2) Maskva, Zemlianoj 
vai, Xo. 10, b, t, D-rui Bagda- 
navičiui. N. 

VILNIUS. 
Musu Draugijos. Švietimo 

draugija "Šviesa" Vilniuje, ad- 
resas: Jurgio pr. 19. Pirmininkas, 
P. Klimas, sekretorius S. Kai- 

rys, iždininkė B. Biržiškienė. 

IV "Dailės" Draugija, Vilnius. 
I Šv. Jurgio gatvė Xo. 4—5. Val- 

dyba: pirmininkas A. Žmuidzina- 
vičius, įpirmin. padėjėjas S. Kai- 
rys, sekret. Janulaitienė. Nariai: 
A. Janulaitis, P. Klimas, Č. Land- 
sbergis, M. Žmuidzinavičienė. 
V. Lietuvaičių tarnaičių "šv. Zi- 

tos" Draugija, Traukų gal. 14. 
Pirmininkas kun. kan. Kukta 
rast. K. Daunora. Nariai: Ona 
Kriukeli utė, Ona K'asnickaitė, B. 
Matulaitytė. Revizijos komisijos 
nariai: kun. Jezukevičius, E. Vi- 
leišienė ir U. Tartilaitė. Drau- 
gija turi: a) savo bute įtaisiusi 
virtuvę, kur gauna .pagerintus 
pietus arti 100 nariu, 'b) prie 
vokiečių darbo 'parodos savo 

skyrių, kur audžiama juostos. 
To skyriaus apyvarta prieina 
25,000 M., c) turi savo knygyną. 
Narių yra 328. Prieš kare narių 

uvo 5:7. 
VI "^ourėlis'' Lietuvių Drau- 

gija neturtingiems moksleiviams 
šelpti. D. Pochuliauka No. 1 i-a 

—11. Pirmininkė B. Biržiškienė, 
sariai: Kairys, J .Šaulys. Kandi- 

datai-pavaduotojai: A. Žmuidzi- 
navičius ir M. Biržiška. Užė- 
mus vokiečiams Lietuvą, draugi- 
ja pradėjo veikti spalių 1 d .1916 
ratais. Be nariu mokesnių gau- 
a aukų iš Amerikos. Nuo vei- 

kimo pradžios 1 ią;i 1917 m. bir- 
želio 23 d. buvo: 

Pajamų M. 8,947.00 
Išlaidų M. 5.53545 

Kasoje belieka M. 3,411.55 
Tame laike sušelpta 22 moki- 

nius. Pašelpos teikiama; vien- 
kartinės. pusmetinės ir mėnesi- 
nės — ligi 60 M. 

VII. "Susiselpimo Draugija" 
gija "Hutą" vakarams ir pasilin- 
ksminimams ruošti. Domininko- 
nų gat. 12. Tikslas: spiesti krū- 
von lietuvius, gyvenančius Vil- 
niuje ir jo apielinkėse, ir žadinti 
juose tautinius doros ir grožio 
jausmus. Pirm. C... Landsbergis. 
N'ariai: A. Riucevičius, J. Šaulys. 
Seimaška ir B. Žilinskas. 

VII. "Susiše/pimo Draugija" 
Vilniaus Lietuvai 'Šelpimosi "Drau- 
gija, Pranciškonų gatvelė No. 
7—5. Valdyba: Pirm. Dr. Yi- 
eišis, pad. A. Smetona, kasinin- 

kas, J. Kukta, Nariai: Dr. Basa- 
navičius. Jonas Vileišis. Drau- 

gijos tikslas: stengtis gerinti tur- 

to ir dorinio, gyvenimo sąlygas. 
•T,*'ir 
IX. Vilniaus Lietuvių Katali- 

kų Blaivybės Draugija. Šv Mi- 
kalojaus gatvelė 8—3. Valdy- 
bos nariai: Pirm. kun. Jezuke- 
vicius, vice-tpirni. K. Štrasdas, 
sekret, K. Rluginis, iždininkė O. 
Jazukevičienė. Nariai: kun. J. 
Bakšys, P. Insoda, Lebedys, A. 
Maciuinas, P. Žilinskaitė ir Kaz- 
lauskienė. Narių daugiau per 
400 žmonių. Draugija turi savo 

salę. 
X. Vilniaus Lietuvių Draugija 

beturčiams vaikams globoti. Sv. 
Mikalojaus gatvelė 3—8. Tiks- 
las — globoti apleistieji ir ne- 

turtingi lietuvių vaikai. Valdy- 
bos nariai; Pirm. kun. Jazivkevi- 
čius, vice-pirmininkas Dr. A 
Vileišis. Nariai: kun. Bieliau- 
skis, 'kiur. Brazys, p-lė P. Kli- 
mansk'aitė ir p-lė B. Žyžytė. 
Draugijos narių išviso arti 200. 

Revizijos nariai: kun. 'kan. Kuk- 
ta ir E. Vileišienė. Draugija 
turi vaikų prieglaudą Užuolan- 
kos gatvė No. 1. !P. D. 

IŠ "LIETUVOS AIDO". 

L-'etuvos Lenkų raštas į Vokie- 
tijos kanclerį. Visų Lietuvos 

lenkų politikos krypsnių atsto- 
vai gegužės 24 d. š. m. išleido 
Vilniuje isiui 44 parašais raštą, 
kuriame išdėstomi yra jų politi- 
kos motyvai. Pabriežę momento 

varbunrą ir persistatę save vie- 
tiniu, senu šio krašto kulturos 
gaivalu, ir "lygiateisiais Lietu- 
vos piliečiais ir sunumis", taip 
pat perspėję, kad Lietuvą jie va- 

dina (plačiąja prasme) "buvu- 

siąją Didžiosios Kunigaikštijos 
teritorija", šiame atvėjyj, "tą da- 
lj, ktuirią turi užėmę vokiečiai" 
Lietuvos lenkai šiaip ją apibu- 
dina: 

"Tas kraštas, kurs yra Ne- 
muno ilr Dauguvos upių srity- 
je, sudaro iš atžvilgio i geo- 
grafijos bei ūkio sąlygas vie- 
nrodą ūkio pavaisdą; katalikų 
religija ir per įtaką gyventojų 
įgytą dvasios kultura yra su- 

dariusios organingą sijos narį, 
kurs j'iungte jungia jį su Vaka- 
rų Europa. Pagaliau labai ka- 

raktdringa to krašto ypdtybė 

yra ta, kad jame gyvena įvai- 
riu giminių, taip kad n C- vie- 
ina tauta čia negali iš rodyti 
didžiosios 'daugumos"... "nė, 
viena jų negali pati atstovauti 
viso 'krašto arba* ^Teftos ku- 
rios jos dalies, taigi ir Jietu- 
viai, nežiūrint ju vardo, neturi 
daugiau teisės j Lietuvą, kaip 
■lenkai arba gudai". 
Norėdami iškelti aikštėn stipru- 

mą lenkų gaivalo Lietuvoj, Lie- 
tuvos lenkai senovės papročiu 
naudojas savotiškąja statistiką 
ir stengias nustelbti lietuvių 
elementą. 

"Etnografinė Lietuvos teri- 
torija maždaug sutampa su 

Kauno gubernija, šiaurine. Su- 

valkų gui). dalim ir Vilniaus 
gub .ruožu, einančiu Nemuno 
pakrante. Tačiau reikia pa- 
žymėti, jog Kauno gub. ry- 
tuose bei pietuose nemažas 

gyventojų nuošimtis yra len- 
kai, kiiflrie vietomis daro gy- 
ventojų daugumą. Tas Kauno 
gub. sklypas ir tos Vilniaus 
ir Gardino gubernijų dalys, ku- 
rios vokiečių okupacijos pra- 
džioje buvo priskirtos Vilniaus 
ir Gardino valdyboms, <laro 

1 envk ų-liet u v i ų -gud ų teritoriją, 
kurioje lenkai yra gyventojų dau- 

guma. Labjausiai Vilniaus, to 

krašto sostinė, turi gryną len- 
kišką karakterj, kuris plėsda- 
masi ligi Švenčionių, Ašmens, 
Lydos, Trakų ir Ukmergės, 
ypatingai žymus yra". 
'Poliaus Lietuvos lenkai nau- 

dojasi okupacijos valdžios pada- 
•ytuoju 1916 m. (t. y. okupacijos 
/radžioj, kada lenkai vokiečiams 
nformavo) gyventojų -sąrašų, ^su- 
!vg kurio 

"lenkų pirmiau buvusioje Vil- 
niaus valdyboje 55% visu gy- 
ventojų; pirmiau buvusioje 
Gardino vald. 57% Vilniaus 

apskrity j 90% ir pagaliaus mie- 
ste 50% ir 89% krikščionių.*). 
Pasiremdami tokia statistika, 

ulyg kurios Vilniaus ir Gardino 
gubernijose turi išrodyti kaip len- 

kų gyvenimas kraštas, Lietuvos 
lenkai saiko: 

"Jei toiiaus įsidėmėsime, jog 
be to veik visi didieji ir vidu- 
riniai dvarai yra lenkų ranko- 
se ir krikščionių visuomenės 
didžiuma miestuose yra irgi 
lenkai, jog (žydus atmetus) 
pramonė, prekyba ir amatai, 
visu pirma lasvųjų pašauki- 
mų inteligentija daugiausia 
taip .pat lenkų atstovaujama, 
tad turi but suprantama, kiek 
vadovaujamos reikšmės turi 
lenkų gaivalas šiame krašte ir 
kiek stiprumo jis įrodo čia iš 
atžvilgio j ukj, kulturą ir poli- 
tiką Lenkų 'k uit u ros įtaka 
visose gyveninio srytise siekia 

gilios senovės, pradėju ant val- 
stybės pamato artėti Lietuvai j 
Lenkiją, ji vis labjau ir labjatt 
stiprėjo per 'šimtus metų, nes 

plėtojasi, tarpo ir žydėjo ben- 
dra 'lietuvių-lenkų valstybė, li- 
gi ji pagaliau geg. 3 d. 1791 
m. konstitucijos aiktu pasiekė 
augštybės laipsnių, kada visi 
valstybės kraštai panorėjo at- 

naujinti lenkų "kairalystę, su- 

sijungė to akto vienybės o1!)al- 
siu". 
Kad įkas neimtų abejoti, kad 

"lietuvių-lenkų valstybė vis la- 
bjau ir la'bjau stiprėjo per šimtus 
netų", ne tik prieš, bet ir po Len- 
kijos padalinimo. Lietuvos len- 
kai, užmiršę 'lietuvių taupos at- 

gijimą, pakirtusį lenkybei Lietu- 
voj sparnus, vis tik iškilmingai 
skelbia: 

...''■lenkų gaivalas per tą šim- 
tą metų po 1794 m. J. B.) ne- 

nustojo nei 'kiek nei savo stip- 
rumo, nei savo gajumo, ir da- 
bar nebėra tos galybės, kuri 

galėtų nugalėti air išnaikinti 
lenkystę Lietuvoje". 
Pabaigoje savo rašto Lietuvo* 

lenkai išreiškia troškimą 'sugrą- 
žinti senąją gadynę pavidale len- 
kų-lietuvių unijos, viešpataujant, 
žinoma, šlėktai. 

"Būdami neskaldoma didžio- 
sios lenkų tautos dalim — sa- 
ko jie—męs stengiamės ir vi- 
įsados stengsimės susijungti 
su Lenkija,... jsteigus vieną 
bendrą, pastatytą ant atskirų 
šalies dalių savorankiškumo pa- 
matų, valstybę. A". B. 

(Iš "Liet. Aido num. 4). 

SBARAŽ'AS, GALICIJOJE. 
Noriu šiuo pranešti lietuvių vi- 

suomenei, kaip lenkai rengiasi 
laisvai ir sia va rankiškai savo tė- 
vynėje, ka'rei pasibaigus, gyventi, 
nes, rodos mums lietuviams, ypač 
(sprendžiu iš retkarčiais gaunamų 
lietuviškų laikraščių) stinga nu- 

simanymo, Tiurj įkelia sau pa- 
sirinkt pasisekt savarankišką, 
demokratinį savo tėvynės su- 

tvarkymą. Lenkai, tiek karei- 
viai, tiek neka'reiviai, visame ka- 
me susiorganizavę (lygiai ir ivk- 
rajinieėiai) ir kiekvienai progai 
pasitaikius organizuotai, iš vieno, 
petįsi j petį, siekia savo bendro 
tikslo — laisvos nepriklausomos. 
Lenkijos. Štai maža iliustraci- 
ja: lapkričio 2 d. buvo 100 me- 

tų sukaktuvės, kai mirė a.a. did- 
'yris Tadas Kosciuška. Lenkai, 
žinoma, gražiai organizuotai tas 
sukaktuves apvaikščiojo visirr, 
arp kitko ir Sbaraž'o mieste, 'ku- 
rį tur but skaitytojai atmena iš 
Sienkevičiaus raštų. Apvaikščio- 
jimo programas buvo šitoks: i) 
vienuolyno bažnyčioje buvo at- 

įlaikytos mišios Kosciuškos atmi- 
nimui ir laike mišių, vienas, vie- 

nuolių pasakė prie šventės pa- 
mokslą; po mišių visi pagiedojo 
bažinyčioje s-n vargonais "Bože 
coš l'olskę"; 2) po to vienas ka- 
rės gydytojas paskaitė šventoriu- 
je referatą apie Kosciuškos gy- 
venimą ir -darbus; referentui pa- 
baigus kareiviai sustojo eilėsna 
(jų buvo apie 300—400 žmonių), 
muzikai griežiant (karės orkes- 
ra), savo aficierų vedami su tau- 

tine vėliava priešakyje nuėjo nuo 

šventoriaus iki teatro "Kino",i 
kame' kiek vėliau prasidėjo va- 

•aras pavestas T. Kosciuškai (ir- 
gi referatas, dekletnacija, muzi- 

.<a). Pelnas iš vakaro paskintas 
'•vietiniui skleisti kareivių tarpe 
Apie savo savarankiškumą kal- 
bėjo, 'kaip jau apie j vykusį fak- 
tą. ir tik kidkvienas kalbėtojas, 
.amoksli įlinkas, tiek referentą; 
rodė kelius, kuriais lenkai turi 
žengti, kad pradėtu gražų ir Hai- 
minga gyvenimą savorankiškoj 
ėvynėj. Tuos 'kelius nurodė tiek 

savo gyvenimu ir darbais, tiek 
savo testamentu ir a.a. T. Kos-' 
•iuška. \"a tie keli'ai: i) šie- 

muolio-kunigo žodžiais betaikant, 
endruose tautos klausimuose tu- 

i buti absoliute "jednošč warst\v 
i stanow"; 2) šviesos ir doros 
plačioje liaudyje skleidimas ypač 
gi pabrėžiama buvo, jog be vie- 
įybės visu lenkų bendruose tau- 

os klausimuose — nei žitigsmio 
Nereikėtu ir nuims lietuviams tas 

didžiojo laisvės mylėtojo paliki- 
nus užmiršti ir paniekinti. Pir 
nia, įgykime sau erdvę, grynu 
Oru, pirkią, o paskui jau susitar- 
sim, kaip joje susitalpinti. 

Prap. Juoz. Urpšys. 

LIETUVOS LANDESRAT'AS. 

(Iš Keonigsberger Hartngsche 
Zeitung" num. 450). 

Vilniuje buvo, kaip pranešta. 
Lietuvos Landrat'o įkūrimas. 
Apie kunigaikštį Izenburg-Bir- 
štein ą susirinko, ikaip praineš;. 
'Yilner Zeitung," karės vaklžio- 
atstovai, priimti iš Seimo kilu- 
sią*) (votį der Landesversamm- 
mgenstande) lietuvių deputaciją. 
Iškilmingai lietuvių spalvomis ir 
herbais išpuoštoje salėje priėmė 
kuinigaikštis Lietuvos pasiunti- 
nius (atstovus), kuriuos įvedt- 
oberleitenantas Kuglėr'is. 

Pirmiausiai praneštas buvo šis 
lietuvių adresas nuo rugsėjo 22 
d. Vyriausiam Rytų Vadui Cie- 
neralfeldmaršalui Bavarijos Prin- 
cui Leopoldui: 

"Jūsų Karališkai Augštybei dė- 
kojam už tat, kad sunkios kaiėf 
metu vadovaujantiems vyrams 
iš visų Lietuvos dalių duota buvo 
proga susirinkti musų senoj sos- 

tinėj ir pasidalinti mintimis apie 
musų tautos ir musų tėvynės 
ateitį. 

"Po to, kaip lietuvių tauta nu- 

stojo savo valstybės ir vėliau 
daug iškentėjo po svetimąją val- 
džia, rodosi atėjo galutinai ta 

daugelio kartų išsvajota valanda, 
kada lietuviai visas savo pajiegas 
sujungę tikisi įkurti etnografi- 
niais (nacionaliais) pamatais pa- 
remtą savarankišką valstybę. 

"Męs tikimės vokiečių admini-l 
stracijos pagelba, kad dar karės | 
metu, su ja, su vokiečių valstijos: 

parama, męs galėsim palengvinti 
ir pagerinti vargą ir padėjimą 
vargstančių gyventojų, lyginai 
darbuotis karuu musų šalies ir 
musų tautos ūkio atstatyme. 
Kartu męs norime atsiekti, 'kad 
visiems musų šalies gyventojams 
butų pripažintos teisės, kuriomis 
kultūrinių valstybių gyventojai 
senai jau džiaugiasi. 

"Męs prašom Jusų Karališkos 
Augštybės iš visų tautos gr/<pių 
susidedančiu -šalies atstovystę 
patvirtinti ir duoti jai teisę dar 
karės metu darbuotis Lietuvos 
atstatymui". 

Į šitą adresą atsakė Lietuvos 
karės valdžios viršininkas kuni- 
gaikštis Izenburg-Birstein'as, Ge- 
neralfeldmaršalo Bavarijos Prin- 
co Leo})oldo valia: 

"Vargai, 'kuriuos karė Lietu- 
*ai atnešė, sunkia našta gnilė ant 
šalies. Ypatingai sunkus yra 
vargas, kurj Anglijos blokada 
(pasaulinės prekybos trukdymas) 
atnešė Lietuvai. Vienok Angli- 
ja ir josios sąjungininkų tikėtasi 
viltis neatsiekta. T irtame per- 
galės įsitikinime Vokietija pa- 
sirengus vra bendradarbiauti Lie- 
tuvos atstatyme. 

I "Ponas Vyriausias Rytų karės 
Vadas pripažysta, kad jau da- 
bar atėjo laikas savo valdymo 
tvarką nuo birželio 7 d. 1916 m. 
toliau išplėsti. 

"Bendram darbe su šalies gyven- 
tojais dirbdami bus prirengiamie- 
ji darbai Lietuvos atstatymui. 
Šiam tikslui sukviečia Vyriau- 
sias rytų karės Vadas Lietuvos 
Landesrat'ą (/u diesem Zveck 
beruft der Oberbefehlshabcr Ost 
einen Landesrat tur Litaucn...) 
kuris karės Valdžiai vadovau- 
jant turės aptarti busimojo Lie- 
tuvos valdymo ir šeimyninkavimo 
pamatus (beraten soll die Grund- 
lagen der kimftigen Vervvaltung 
und Wirtschaft Litauens). Kul- 
fiuringa šalimi tapti turi Lietu- 
va, kuri visiems savo gyvento- 
jams po globa lietuviškojo savi- 
tumo laisvą darbavimąsi ir plė- 
tojimąsi teikia. 

"Šio Landesrat'o nariais, ka:4> 
esu įgaliotas, čia pat skiriu jau 
Seimui nurodžius šiuos ponus: 
pra'k. gy<I. D-rą Joną Basanavi- 
čių, Vilniaus, gimnazijos nioky- 
itoją Kazį Bizauską, Panevėžio, 
gimnazijos direktorių Mykol| 
Biržišką, Vilniaus, Saliamoną Ba- 
naitį Kaunas, Gimnazijos direk- 
torių Praną Dovydaitį. Kaunas, 
inžinierių Steponą Kairį. Vilnius, 
Petrą Klimą, Vilnius, agronomą 
Donatą Malinauską, Vilnius, dže- 
oną Vladislovą Myroną, Daugiai, 

dvarininką Stanislcą Narutavi- 
čių, Brevikai, kunigą Alfonsą Pe- 
traitį. Pivošiunai, Dr. fil. redak- 
torių Jurgį Šaulį. Vilnius, kanau- 
ninką prof. Kazimierą Šaulį, Kau- 
nas, Jokūbą Šerną. Anykščiai, Dr. 
jur. Antaną Smetoną, Vilnius, 
dvarininką Joną Smilgevičių, L'ž- 
ventis, kunigą Justiną Staugaitį. 
Panemunis prie Kauno, agrono- 
mą Aleksandrą Stulginską, Vil- 
nius, banlko tarnautoją Joną Vai- 
lokaitį, Pilviškiai, 1>. i u r. prisie- 
kusį advokatą Joną Vileišį. Vil- 
nius." 

Po to, kaip kunigaikštis kiek- 
vienam iš augščiau įvardintų po- 
nų paskyrimo (pakvietimo) i 

Lamlesradt'ą aktą į rankas Įtei- 
kė, tęsė jis toliaus: 

— Mano ponai Landesrat'o 
lariai! Jums sutinkant, Landės- 
rat'as 'bus tinkamai papildytas 
priėmimu ir kitų narių, kuriu tar- 

pe taip pat bus ir lenkai, vokie- 
čiai, baltgudžiai ir žydai. 

Lietuvos savivaldybių forma 
('1 i tau sclie Ge me i n v e r (assung) 
rengiama ir bus Jums įteikta**. 
Sis pasveikinimas, kaip ir auk- 
ščiau išvardintieji buvo ir lie- 
fcinvių įkalba perskaitytas. 

•) Visur "K. 11. Zeitungos pa- 
braukta. Red.). 

(Iš "Santara"). 

Vologda. — Amerikos ir Ja- 
ponijos ambasadoriai pribuvo j 
šitą miestą iš Petrogrado vasario 
28 d. Taipgi pribuvo ir Chinų 
bei Siamo ministeriai, Brazilijos 
atstovas ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovoi. Ambasado- 
riai pasilieka Yologodoj, lauk\ta- 
mi tolimesnio atsitikimų vvstv- 
mosi. 



REZOLIUCIJOS. 
VIII. 

Rezoliucija, pasiusta VVashing- 
ton in Rymo Katalikišku Chicagos 
ir apielinkin Draugijų, vasario 
J(> (J. 1918 m. 

\Y 11 KR K \:j Litliuanians 
I»< a r equal huTcloiis vvith tlic 
oiher citucti- oi tjie Uinitcd 
States in this critical momctit, 

Siiji|>ortiu^ (iovernment iu rai- 
ši r, g necessary funds f ar mil- 

litary .pivrjJoses. 
VY H KREAS Lithuanians 

-euling flou'cr ot tlicir youth 
to tilo front defcndmg tlag of 
tlu- l'nitcd (Statos in it> strug- 
g!e for prin^iplea expressed h j 
the l'resident \\'oodrow VVil- 
son. 

YVlfKRKAS Lithuamians 
liave sho\vn 111 c i r loyalty and 
support to tlic government of 
the United States. 

VVHf'REAS Russian Bcl- 
slieviki Governmemt faile d to 

dctend Lithuania before Ger- 
inau aggresion, and finally cedcd 
l.itliuania to Germany in their 
ignoMc peace* terms. 

Therefore be it resolve'd 
j that we Lithuanians put our- 

selvcs under the proteetion of 
the l'nitcd States, imp'oring 
and demanding rights and pro- 
teetion. of the United States, 
ec|ual to -ivpport extended to 

Roumania, \rmenia. f'oland, 
Finlatvd etc. 

YYe protest against the an- 

ncxation c. f Lithuania by Ger- 
many, to 'be made pairc and 
pa*rel of the German Kmpire, 
or be .under proteetorate of 
Germany, but deinand complete 
independetnce \vith demoeratie 
rfpublican government, similar 
to that ot the United States. 

\Vc heartily express our lo- 

valty and support to the Uni- 
ted States Government, and 
vvrll do evervthing in c r po- 
vver to make this \var our com- 

mon cause resulting in VIC- 
TORY for the United States 
and Lithuania. 

\Ve prav that H i.s Kxcellency 
Prcsident Woodrow Wilson 
stioud intccedc in beha 1 f ot 

Lithuan'.a at the fu ture peace 
congresa and grant Lithuanians 
representation in said peace 
rongress. 

TAUTININKŲ SRIOVĖS 

KONFERENCIJA 
Visu tautininku Centralinių 

organizacijų atstovai nusikirti prie 
Lietuvių Tautinės Tarybas-, mus 

ingaliojo varde tu organizacijų, 
pasinaudojant lietuvių seimu, su- 

šaukti vidurinės sriovės konfe- 
renciją. 

Tad šiuomi kreipiamės j visus 
vidurinės sriovės delegatus bu- 
simame seime pribūti iš vakaro 
i tautininkų konferenciją. Tai 
yra priimti i McCaddin svetainę 
("mažąją) Bcrrv St., tarpe S. 2 

ir 3 gatvįų iVrooklyne ant 7:30 
vai. vakare 12d. kovo mėnesio. 

Toje konferencijoje reikės iš- 
rišti šie klausimai: 

1; Bendradarbiavimas vidurinės 
sriovės su įvairiomis centralė- 
mis organizacijomis bei įstaigo- 
mis. 

2) [vedimas busiamoje Lietu- 

vojc demokratiškos tvarkos ir 
abeltiai kova už demokratijos 
ohalsius su 1 itomis 'partijomis 
ar sriovėmis. 

,}) Stovcinč sriovinės Tautinės 
Tarybos ir jos užduotjs darbe 

už Lietuvos laisvo. 
\ iaoki reikalai tautimirkii srio- 

vės kaipo tokios. 
Šiuo< dalykus Kutinai reikia iš- 

rišti, ir jei norime gerų pasekmių, 
tai privalome kuodruėiausiai su- 

siorganizuoti. Todti visi tau- 

tininkai delegatai, važiuodami į 
Lietuvių seimą apsprendimui vi- 
sų lietuvių reikalų, atlikime it" 

antrą užduoti: apspręskime it 

savo sriovės reikalus. Todėl iš 
vakaro pribukite i konferenciją. 

Taigi vidurinė? sriovės žmo- 
nės, rengkitės prie šio seimo, ne- 

žiūrint j visokius trukdymus i" 
šalies. Ką -dabar nuveiksime, to 

paskui niekados negalėsime at- 
likti. Dabar tėvynė reikalauja 
iš savo šunų ir dukterų didžiau- 
sio dafbo. 

St. E. Vitaitis, J. Ambrazie- 

jus, A. M. Martus. 

Konferencijos engėjai. 

BESIRENGIANT PRIE VI- 
SUOTINO SEIMO. 

Vasario 15 d. 1918 m., A LTS. 
30 ikutopa Xe\v Yorke, X. V. "sa- 

vo susirinkime tarp kitų dalykų 
kalbėdama ir apie besiartinanti 
III Visuotina Amerikos Lietuviu 

ic .. 

ot'imą. įs-nese tam sekančius nu- 
1 tarimus: 

1) Ši kuopa geidžia, kad ateii 
nantis visuotinas seimas butų ne- 

tik kuo solidariškiausis. bet kad 
ir jo veiksnys butų kio vaisin- 
giausia Ttvynės liuosybts atga- 
vimui. 

2) Seimas privalo, vadovauda- 
masi broliška vienybe ir meib: 
Lietuvos, įsteigti bendrą tarpsro- 
vinį (informacijos Biuirą, informa- 
vimui pasaulio apie Lietuvą ir 
gynimui Lietuvos 'reikalų. 

3) Seimas, visa'savo galia, turi 
stoti už demokratišką Lietuvos 
Respubliką. 

4) Lietuvos Mezliavos Fondas 
turi buti įsteigtas tarpsro* inis,— 
nepriklausantis jokiai sriovei. 

5) ALTiS. 30 kuopa vadovau- 
damasi svarbumu visuotino sei- 
mo ir >io momento, ne tik nuo 

-avęs siunčia delegatą visuotinau 
seiman. liet ir kitoms nu.sų San- 
daros kuopoms pataria ne atsi- 
likti nuo Sandaros seimo nutari- 
mo ir vietoje kelti nepamatuotus 
ermyderius, rengtiesi ir siųsti vi- 
saiotinan seiman savo atstovus. 

A LTS. 30 kuopos Sekretorius: 
A. Ramanauskas. 

LIETUVIŲ SEIMO DELE- 
GATAMS. 

Gauname žinių iš visos Ame- 
rikos kraštų kad seiman rengias" 
daugybės žmonių, kad stisivažia 
vus pasakyti, ko lietuviai geidžia 
Tik nemylinti Lietuva, tik išsi- 
gimėliai lietuviai tokiame svarbia- 
me momente intriguoja. Tikimasi 
kad seimas gerai pavyks, nors ži- 
noma, iskalno nieko* negalima pa 
sokyti. kaip tiktai viskas pavyks 
Viskas priklausys nuo to, kaip 
lietuviai moka bendrai veikti, ant 
kiek jie pribrendę. Šis Seimas, 
tai lietuviškos visuomenės kvoti- 
mas Socialistai taip silpni, kad 
neišdrįso stoti net j kvotimus iš 
kalno žinodami, kad jie juos pra- 
laimės. 

Iš visų pusių gauname užklau- 
simus apie Seimą. Kad viskas bu- 

i ::t:J 
tu tvarkoje paaiskin'amc. 

( leriattisa: butų, kad visi dele- 

^atai priimtumėte N"c\v Yi.*rkan 
iš vakaro, tai yra Kovo u dieną. > 

Seimą rengianti komisi ja reko- j 
netuluoja nakvynei šiuos hotelius. į 

Aberdeen Motei, 17 \\. 32 Str. | 
Broadvvay Central Motei, '>73 

Broadu av. 

The Rristol 3 E. 27 Str. 
Criand Motei, P»road\vay and 

31 Str 
Il'ollaml llouse. 5 \v\, ir 30-tli 

Str. 
Hotel Breslin, Broad\vay ir 2Q- 

tli Str. 

Martinque Motei. sf> W. 03-rd į 
Str. | 

Par"k Av. Hotel, Park A v. 

32-nd Str. 
Motei Prince George, 14 E. 

28-th Str. 
Imperial Motei, i.roaduay antį 

31-st Str. 
Martha \Yashington Molei, 2<; 

E. 29-tb Str, 
Šisai ipastarasis Iiotelis vien tik-J 

tai del moterų. 
Šie visi hoteliai gana prieina-' 

mi, bet ikam nepatiktų, tai gali pa- 
sirinkti kitus iš 2,000 hotelių. 
Rekome. duotieji lieteliai yra ne- 

toliausiai nuo vietos, kur bii> lai- 
komas seimas. 

Visi delegatai, kaip jau buvo 
skelbiama, privelo iškalno prisiųsti 
savo mandatus. Juk esant fxx>- 
800 delegatų negalima Seimo truk- 
dyti pusę dienos, o gerai žinote, 
kad negalima seimo pradėti. 

\ isi mandatai bus sutvarkyti. 
Atvažiavęs delegatas prie seimo 
salės durių gaus paruoštą bilietą 
inėjimiii į seimą. Išlietas taip 
sutvarkytas, kad jis ir kontroliuos 
skaičių delegatų kiekvienoje sesi* 
'joje. M:.t taip sutvarkyta. kad 
durių sargai atplėš nuo bilieto 
peršaukimą delegatų, kuris atima 
kuponą. Tekiu budu išvengsime 
po 1—2 valandas nuo sesijų. 

Taippat toje pat vietoje ir visi 
svečiai gaus bilietus i seimą kai- 
po svečiai. Tuom patini jie užsi 
registruos. 

Svetainės durįs atsidarys kovo 
r3 d. ant 8:30 v. ryto ir delega- 
n ženkleliais. Seimas gi atsidarys 

ant 9 v. ryte. Tki tam laikui visa 
tvarkJa su mandatais ir svečiais 
tai privalo rmktis ir gauti bilietus 
turės buti atlikta. 

Kaip seimas tęsis, tai jau pa- 
aiškės pačiame seime. Seimo die- 
notvarkė senai jau laikraščiuose 
buvo paskelbta. 

Taigi meldžiame delegatų prisi- 
laikyti tos tvarkos. Betvarkė tai 
motina visų nepasisekimų. 

P. Norkus. 
Seimo rengimo komisijos se- 

kretorius. 

PRADEDA KALBĖTI APIE 
LIETUVĄ. 

Sunkus lietuviams buvo darbas 
prasimušti j svetimtautišką pres- 
są, — sakykim, kad ir čia, Į Ame- 

rikonišką. laikraštiją. Karės 'pra- 

džioje cariškoji Rusija stojo sker- 
sai kelio, nes ji skaitė Lietuvos 
klausimą savo naminiu klausimu 
ir talkininkai, nenorėdami .nusto- 

ti Rusijos pagelbos, velijo apie 
Lietuuvą nutylėti, jeigu ką ir ži- 
nojo. 

Griuvus ca'rizmui iškilo kitas 
smarkus priešas—tai lenkų pro- 
paganda. Lenkai varo milžiniš- 
ką agitaciją Amerikos ir Europos 
laikraštijoj už Lietuvos prijun- 
gimą prie Lenkijos. Betgi lie- 

tuviams sukrutus darbuotis, rna- 

žu-pamažu jaiu. pradeda griūti 

ir lenku siena, pastatyta skersai 
kelią Lietuvos neprigulmybei. 
Amerikos laikraščiuose pradeda 
pasirodyti \-is tankiau straipsniai; 
apie Lietuvą ir jos reikalavimus, j 

Svarbus ir didžiai išsiplatinęs 
mėnesinis ž'iirualas "CurrcMVt llis- 

tory". savo numeryj už kovo \ 

mėnesj talpina du ilgu ir prielan- 
kiu Lietuvai straipsniu: vieną 
antgalviu "Lithuania's Tragedv" 
(Lietuvos Tragedija), o kitą — 

"Horrors of tlie invasion of Li- 
tliuania". (Baisenybės Įsiverži- 
mo Lietuvon). Patariame skai- 

tytojams tą numerj žurnalo "('ur- 

rent llistory" Įsigyti ir pasiskai- 
tyti. Kas gali, neprošalį para- 

šyti žurnalo redakcijai 'padėkos 
laiškėlį už prielankumą lietu- 

viams. 

Gerbūvis yra aiškus. 
Jonas turi darbų. 
Jonas paima dali savo algos ir, 

sakysime, nusiperka siutą. 
Kaip tik jisai užmoka, tai duo- 

da krautuvniįVkui progą Įgyti ki- 

tą siutą vietoj nupirkto. Krau- 
tu vnhvkas duoda fabrikantui pro- 

gą pirkti žalią medegą ir duoti 
darbininkams padirbti kitą siutą 
ir 1.1. — ir taip toliaus — ir per 

evoliuciją męs turime abclną ger- 

būvi. 

Jeigu užtektinai Jonu turėtu 
darbus fr kiekvienas pirktu siutą, 
tuomet 'drabužių fabrikantas ran- 

da reikalingu padidinti fabriką 
ir jgvti d a ugi aus mašinerijos. 

Jeigu Jonas dabar dirba prie 
namu statymo ir gauna kontrak- 

tą arba dirbtuvėj, kuri išdirba 

mašinas, Lai gerbūvis tuojaus su- 

grįžtų tam pačiam Jonui. 
Dabar paimkime, jeigu Jonas 

išsigąsta, ir jisai taupina visus 

[pinigus, kuriuos jisai uždirba, 
pirkimo jiega tuojaus sustoja— 
Jonas netenka darbo ir pradeda 
suvalgyti taupintus arba gyventi 
ant paskolos. 

Jeigu užtektinai Jonų be darbo, 
męs netenkame pirkimo jiegos. 
kas reiškia abelną laikų su'blo- 

Įgčjimą. 
Nors yra geru dalyku sutau- 

pyti. sakysime 10% algos, bet 

jeigu sučėdinama 90°/o. o pra- 
leidžiama tik 10%, tai taipgi tu- 

rime blogus laikus. 

Jeigu Hindenburgas pasieks] 
Paiyžir balandžio mėnesyje, ji- 
sai galės turėti Kaizerio 1914 me- 

tų Kalėdų -pietus peršildytus. 

REIKALINGAS 
GERAS VAIKAS. 

prie spaustuvės darbo. Išmokęs 
ši amatą jisai turės gerą progą 

prasimušti geresnėn ateitin, ir 

prie jo dirbdamas uždirbs gerą 
algą. 

Tėvai, ikuric norėtų leisti savo 

vaiką mokintis, malonėkite sykiu 
su vaiku atsilankyti i "Lietuvos" 
ofisą pasikalbėjimui. 
814 W. 33rd St., Chicago. 111. 

Phone Drover C3G9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Jeigu nori sau turėti gerą. 
artistišku paveikslu, tai gali 
?auti tik pas: 

PETKĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St-, Chicago 

SeveVoi Gyduoles usUaiko 
;9einiyho|,.8Ve^tąp.; ■' »V| 

PAVASARIO 
IŠBĖRIMAMS 

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

evera s 
Skin Ointment 

(Severos Odinė Mostis) pilnai at- 
sakanti tiems nesmagumams, nes 

ji apmalšo karštį ir pa'engvina 
niežėjimą niežų, ekzemos arba 
šašų, "salt rheum", vasarinių iš- 
bėrimų, dedervinių ir užsinuodiji- 
mo parstupu. Kaštuoja 50 ct. 

Parsiduoda visur aptiekose. 

LIETUVIŠKOS 

Velykų Kortos 
(Ranka Spalvuotos) 

(ialito gauti pas mušu nsenfus, 
arba siuskite užsakymas 

šiuorai adresu: 

Dulbis Art Company 
FLUSHIN G, N EW YORK. 

Geru Agentų Reikalinga. 
MM—Bti—B— mmI mm rir iu« n< 

Ofiso lai. Canal 114 Namu Tai. Cinai 2118 
Til.: I—I jo pili fls/nls »tą dlanu 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

Ir 

Chirurgas 
Oyvenlraas: 

731 W. 18th St., netoli Halsted St. 
01l»a»: 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stėB, stenografijos, typevvriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietystės 
dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So. Kalsted St., Ckicago-, 111. 

rL)R. o. c. heine 
DIZNT1STAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSl. 
(Gyvėjimas virš AptiekosCHICAuO. 

BUK ŠOFERIU. 
t.*}. Niekv.omet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamą, vie- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimo užt ėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kursus j 
uusų mokykloje. Mokinime pa- [ sinaudojame individinėmis siste- 
momis—nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokiu rušiŲ. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu ir kiti) prietaisu. 
Užtikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackson IJld. 
(Inc.) 

I M0N1 Y AR 03 27X1 

Dr. J. JON1KAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3315 S. Halsted St., fldcigr 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street J 
Ph«ne Drover 5052 

I] Chca£0 \ Į i 

IMuhiu (Janai 5393 

Ueneralis 

Konlraktmlus ir Namu Siatėjas 
212;! W. 22rd ST. CHICAGO 

JOSEPH A. AMBROSIDS 
Į.iSTUVlS Ai»OKAT'iŠ 
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C2.4 So. HilsUd S:., 'i i. Yndj 727! 

CHJCAGO, ILL. 

Ilą Išrasti 
*? ; 

" 

i Tai yra lietuviški knygutė , Išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, ki*r^ gali buti n-i- 
kalingi, likosi išduoti ani rei- 1 
kukavimo 5r dėl naudos LIK- I 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- | 
gutės dasižinosite kokį p<>lna ( Išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote npio 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knvtrutės kuria išsiusi- 

DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine. 
BreaJv,ay (LA) Ntw York, !t.Y 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... D E N T I 3T ... 

Hours: 9 A: M. (o 9. p. M. 
Except sunday 

4847 W. 14-th St. Cicero, l!l. 
Oorner 4Mh Ave. 

Lietuvių Valstijinis Rant as nuo pat atsidarymo atsižymėjo 
nepaprastai sparčiu ir žymiu augimu. Abelnas Depozitu au- 
gimas šio Danko nuo atidarymo Kovo 3, 1917, iki šiai dienai, 
buvo -uvirš $40,000.00 ant mėnesio. Nedaug Bankų taip trum- 
pam laike pasiekė tokios didelės sumos depozitų. 

= DEPOZITAS: 

Kovo 3-čia. 1917, atidarymo dienoje ... 

Vasario 20-tą, 1918, 
Visas Banko turtas siekia 

Visi klausia dėlko Lietuvių Valstijinis Bankas turi didelį 
gryną kapitalą ir perviršį $225,000-000; dėlto, kad yra po ai- 
tria Valstijinės Valdžios priežiūra; dėlto, kad yra po nuolati- 
ne užžiura 15 Direktorių; dėlto, kad Banko reikalai yra ve- 
dami per atsargius, ištikimus ir patyrusius banko va'dinin- 
kus; dėlto, kad Bankos turi EC00 čSrininkų, kurie savo kapi- 
talu ir turtu gvarantuoja Banko saugumą, o tas reiškia žmo- 
nių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali pra- 
žūti; dėlto, kad iš šio Banko kožnas gali a'.\>iimti savo pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko pinigai yra investinti 
tik į trump-laikines sekuracijas, kurios galima apversti į pinigą 
kiekvienoje valandoje ir žmonių depozitas tuojaus etmokfti; 
dėlto, kad šis Bankas yra parankus Bankas, nes yra r.aars 
tris vakarus savaitėje ir jame galima susikalbėti prigimtoje 
kalboje be kitų tarpininUystės. 

Moka 3 nuošimtį ui padėtus pinigus. Procen:;ą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos mčnec. 

Valdyba ir Direktoriai šio Banko kviečia visus 
Lietuvius iš visu apygardų Chic^-gos ir kitu Micst 1 

atsilankyti Į ši visoje Amerikoje didžiausi ir stipriausi 
Lietuviu Valstijini Banką ir geriau susipažinti su šiuom 
Banku ir Banko Valdyba. 

VALDYBA; 
Joseph J. Eiias. Prezidentas, 

Wm. M. .Antonisen, Yice-Prezidentas, 
Anton Olszevvski, Yįce-Prezidentas, 

Frank J. Plat, Yice-Prezidentas, 
John I. Bagdžiunas, Kasierius. 

fflIVERSAL STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čios CIUCAGO 

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

$16,754.95 
482,02 5.08 

S759,234-Ū3 

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

vienas. Sis aprubežiuotas skaitliur, Šerų saugaus įdėjimo, duoda gerą progą žmogui su mažais pinigais prisidėti prie gero biznio, todėl yra geidžiama, kad šis pasiųlymas butų priimtas po 1 iki 10 Šeru, idant "Lietuvos" laikraščio šeimyna susidėtų iš didel o 
skaitliaus narių ir bulų paskleistas tarpe žmonių. Todėl nieko nelaukdami, rašykites prie "Lietuvos" laikraščio bendroves. 

Iškirpkite šią aplikaciją ir išsiųskite ją su pinigais ŠIĄDIEN, TUOJAUS W 
sekančiu adresu: 

Uthnanian PublishingCo. 814 W. 33rd St.Chicago.il!. 

GERBIAMIEJI 
čia prisiunčiu bankos draftg.— money orderf, chekj $ kas pilnai užmokės už šėrus 

I-ithuanian, Pub. Co. Aš suprantu, kad šitas užsirašyinas fiadaro mano pilnu šėrininlcu šios kompanijos ant i:< k, kiek pinigu aš įmoku ir kad man yra duodama privilegija pirkti daugiau šOru, kada t;1* aš noriu, kuomet galima gauti. KOMPANIJA INKORPORUOTA ANT $20,000. 

Vardas •. 

Adresas 
111111III 11111111111«I M1111.111111111111■I»(■I■I I•1111..r. r....*..M........ 

Miestas 



IŠ ALTS. CENTRO RAŠTI- 
NĖS. 

Pranešimas. 

^ Du žemiaus paminėti lietuviai 
kareiviai, tarnauj;yUi Suvienytų 
Valstijų karitfmcnėjc įstoję j A. 

L. T. Sandarą kaipo pavieniai 
nariai, nes būnant kareiviais ki- 

taip nėra galima. 
Konstanta ialinauskas, pir- 

miau prigulėjo o-toje kp. Cam- 

bridge, Mass. jmoka 60 centų. 

1). J. Puišis jmoka $1.00. 

Sveikimame .šiuos musų karei- 
vius. Iždo rast. J. Sagevičius. 

LIET. N£P. FON. REIKALE j 
Gavau iš ALTS, 15 kuopos 

laišką iš kurio, kaip lygiai ir iš| 
ypatiškai išgirstų žinių, matyti, 
kad visuomenėje yra tokis įspū- 
dis, kad mūsų LXF. nesirūpina 
musų atstovu I)r. J. šliupu. To- 
kios nuomonės yra klaidingos ir 
kad tą prašalinus turiu, pranešti, 

►" kad apart to, kiek pinigų buvo į 
duv/ta Šliupui prie išvažiavimo 1 

\a> buvo "paskelbta, dar Šliupui j 
pasiųsta 1,000 dol. j Švediją, I 
kurie bus jau jo priimti. Taigi 1 

gandai neturi pamato. 
Prie progos norėtųsi man pri- 

dėti dar porą žodžių j musų vi- 
suomenę. Broliai ir Seserjs, — 

atėjo kritikiškiausia musų, ikaipo 
tautos, gyvenimo valanda, "šią- 
dien, arba niekados'' galime iš- 
kovoti Tautai liuosybę. — ''Šią- 
dien, arba niekados" turime pro- 
gą pastatyti musų tautos poli- 
tiką tai;> nuosekliai, 'kad su ja 
visi bus priversti rimtai skaity- 
tis. — Galybės reikalų laukia 
atlikimo, — galybės pinigu rei- 

kia nuisų politikai. Apart pa- 
siuntinio Europoje užlaikymo, 
reikia juk pastatyti ant rimtu 
pamatų Amerikos visuomenės 
apie lietuvius informavimą, —, 

reikia pinigų visokiems spausdi- 
n»ams, politiškai agitacijai. Rei- 
kia, pagaliaus ruoštis ir prie be- 
siartinančios taikos. — Lietuvių 
A'eprigulmybės Fondas turėtų 
t irėti savo ižde šimtus tūkstan- 

čių doliarių. Gi pas mus kas? 
Vos teužtenka bėgantiems rei- 

kalams, — ir tų negalima dar 
kaip reikia išplėsti... 

Broliai ir Seserįs, subruskite! 

"Šiądien arba niekados" — turi- 
te progą prisidėti prie musų 
Tautos išliuosavimo. "Šiądien ar- 

ba niekados" turite progą stoti ji 
Lietuvos Veprigulmybės gynėjų j 
eiles. Užtad, visi ir dėkitės su 

savo dešimtis-doliariniais mokes- 
čiais j Lietuvos Nepr. Fondą! 
Lietuva ir tauta laukia iš Jus 
tr>, kaipo iŠ savo piliečių! 

Su gilia pagarba, 
Romanas Karuža. 

A. L. TAUTINĖS TARYBOS 

Oficialus iš Tautines Tarybos 
Raštinės Pranešimas. 

Iš Vasario 17 d. Posėdžio. 

Išklausyta sekančių komisijų 
raportai. 

Seimo Rengimo Komisija — 

P. Norkus, V. F. Jankauskas-, 
Jttl. Ilaniulis, V*. Vaitkus — pra- 
nešė, kad jau daug nuveikta. 
Paimta svetainė — Madtson 

Square (iarden Teatrą.-. Vienas 

vakaras bus paskirtas koncertui, 
kitas prakalboms. Kalbėtojais 
manoma gauti New Yorko mie- 
sto majoras Mitchel'is ir N. Y. 

valstijos gubernatorius \Yhitman 
i:- dar bent kas iš svarbesnių 
vietos politikierių. Koncerto su- 

rengimu daugiausia rūpinasi g. 
S r. Šimkus su sa\o milžinišku— 

300 ypatų — choru. Abiejų Ta- 

rybų komisijų yra sulygta, 
kad seimą atidarytų seniausis 

intiilig* ntas-delegatas. Taip pat 
komisija skaitė abiejų komisijų 
paruoštą rezoliuciją. Mat, ne- 

kuriu laikraščių ir šiaip pavienių 
buvo ma»ioma, kad tuli laikraš- 
čiai, agituoją už tam tikrą seimo 

tvarką, yra vadovaujanti seimo 

rengime. Rezoliucija pasako, kad 
seimo rengimo ir abelnai visos 
tvarkos komandieriais yra tiktai 

Tarybų įgalioti seimo rengėjai. 
Visos kitos pašalinės nuomonės 

yra tiktai kaipo pašalinės i-r nie- 
ko bendro neturį su pačiu sei- 
mu. 

Antra — Seimo Rezoliucijų 
Komisija — J. O. Sirvydas, V. 

F. Jankauskas ir R. Adžgaaiskas 

■m ■ > r-r 

pranešė, jog jau yra paren- 
gti.-! keletą rezoliucijų ir dabar 
tik prisieis bendrai su kataliku 
tarybos rezoliucijų komisija jas 
bendrai sutvarkyti. , 

Trečia — Memorandumo Ko- 

misija — Inž. M. J. Vinikaitis 
ir V. F. Jankauskas — raportavo 
jau daug darbo atlikę memoran- 

dumo reikalu, (iauta daug sta- 

tistiškų žinių apie Lietuvą, nu- 

piešta pora žemlapių ir dar keli 
piešiama. 

Šitas memorandumas, kiek jau 
galima nuspėti, bus vienas iš ge- 
riausių šios rūšies dokumentų. 
.Memorandumas jau senai yra 
pageidaujamas VYashingtone. Jau 
keletas, savaičių atgal, kuomet 
Tautinė Taryba kreipėsi prie pre- 
zidento \\ ilsono, prašydama pas 
j lietuviams audencijos, preziden- 
to sekretorius Tumulty perso- 
naliu laišku j Tarybą pranešė, 
kad audencijos prezidentas ne- 

galįs dabar suteikti, bet kad Ta- 
ryba lietuvių reikalavimus pri- 
siųstų \Yashingtonan memoran- 

dumu. Tad šiame reikale ir 

darbuojamasi. Manoma, kad gal 
ir neilgai trukus memorandumas 
bus pilnai užbaigtas. Minėto me- 

morandumo paruošimas apsieis 
nemažai pinigų, bet turint tokį 
dokumentą, visur gausime pasi- 
vaduoti: ten plačiai bus nušviečia- 
ma 'ietuvių tautos praeitis, jos 
troškimai ir it. Prie memoran- 

dumo parengimo dirba taip pat 
gerb. itiž. T. Naruševičius, kun. 
J. Žilinskas ir draftsmanas Y. 
Vaitkus. 

Iš nutarimu padaryta šie sver- 

besni: 
1. — Paprašyt Lietuvos Xe- 

prrgulmvbės Fondo, kad iš ten 

butų asignuota reikalinga me- 

morandumo iparuošimui pimig"ų 
suma. 

2.— Išnešta rezoliucija įpriešais 
Kauno vysk. Karevičiaus pasi- 
elgimą — kreipimąsi prie vokie- 
čiu valdžios, kad ji apšauktų 
Lietuvą monarchiška valstybe 
kriksčioniškaiJkonservatyviais pa- 
matais. Rezoliucija bus tuojaus 
paruošta ir išsiuntinėta j įtek- 
mingus anglu ir lietuvių laik- 
raščius. Rezoliuciją p? ruoš pat- 
sai Tarybos įprezidentas g. P. S. 
Vflmontas. 

Sis susirinkimas bus labai gy- 
vas ir entuziastiškas. Ypač to- 

dėl, kad iš daugelio vietų girdisi 
smagios žinios apie seimą: lietu- 
viai prie tos taip svarbios ir iš- 
kilmingos šventės. Gaunama 
jau žinios, jog iš daugelio arti- 
mesniu kolionijų net po kelias 
dešimtis delegatų manoma pri- 
siųsti. 

Pr. Bajoras, 
T. T. Sekretorius. 

P. S. — Yra ruošiama raštas, 
nušviečiantis visus Tautinės Ta- 
rybos nuveiktus darbus. Jis ne- 

užilgo pasirodys spaudoje. Nuo 
šio sykio visuomet bus pranešama 
j visus tautišku® laikiaščius ži- 
nios apie Tautinės Tarybos vei- 

kimą. , Pr. Bs. 

"LIETUVOS" BENDROVES 
ATSTOVAS. 

Jurgis Kapočius 
yra "Lietuvos" 
bendroves a!sto- 
vit South Engle- 
vvood, apielimkej, 
kurios gyvento- 
jai visuomet sto- 
ja j .pirmą eilę 
kuomet prisieina 
rėmimas lietuvis- 

kų d? *bų. Jisai įgaliotas rinkti 
prenumeratas, apgarsinimus; taip- 
gi gali prirašyti norinčius pristo- 
ti prie "'Lietuvos" bendrovės. 

P-as J. Kapočius jau yra pri- 
rašęs keletą naujų žmonių prie 
bendrovės, nors tiktai pereitą sa- 

'vaitę nradėjo veikti šioj apielin- 
kėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
Englevvcod apielinkėj. 

Su visaij reikalais link "Lie- 
tuvos'' So. Englewoodiečiai gali 
kreiiptis prie jo. 

"Lietuvos" Administracija. 

PLATINKIT "LIETUVĄ" 
SAVO APIELINKĖJ. 

Koncertinu Išdirbyste 

Pearl Queen Koncertina 

Nemokėk Pinigus.Bereikalo 
Mušu krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

bausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofisu dar- 
bams yra naujausios mados. I"/laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubiniius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau- 
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir inuzikaliskus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklj gaus kataliogą veltui. 

. STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

f***" 
VAKAR ŠIĄDIEN IR RY- 

TOJ. 
Kiekvienas turi malonias atmin- 

tis apie gyduolę, 'kuri pagelbėjo 
jam vakar. Jisai žino, kad ji pa- 
gelbės jam šiądien arba rytoj, 
jeigu keblumai pasirodytų išnaujo. 
P-as Jonas Zlatohlavek. Dysart, 
Co., įprikergė prie savo užsakymo 
vasario 2 d. 1918, sekančią pasta- 
bą : "šešiolika metų atgal, kuomet 
aš sirgau labai blogai daugiau ne- 

gu šešias savaites Xe\v Yorke. 
Trinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixiros pagelbėjo man iš- 
syk. Todėl aš ir vėl atsimenu apie 
Trinerio gyduoles." Trinerio Ame- 
rikoniškas Kartaus Vyno Elijriiras 
niekuomet nernipifola pagelboje 
nuo užkietėjimo, nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo, apsvaigimo, 
nerviškume, abelno susilpnėjimo, 
etc. P-as Frank Lycka rašo 
mums iš Lansiuig, Mieli., vasario 
14 d. 1918 m.: "Aš rekomenduo- 
ju Trinerio Amerikonišką Kar- 
taus Vyno Elixirą visiems įmano 
vren-taučiams." Po išmėginimu' 
Jus darysite tą ipatį. Kaina $1.10. 
aptiekose. Trinerio Linimentas ne- 

turi sau lygaus dėl reumatizmo, 
neurolgijos, strėnų gėlimo, išsisu- 
kimo, tinimų ir 1.1. Kaina 35'ir 
65c. aptiekose; per tkrasą 45 ir 75c. 
—Joseph Triner Company, Išdir- 
banti Chemikai, 1333-1343 $• 
Ashland Ave.. Chicago, 111. 

r 

Reumatizmas 
Iš: i šyde namie, kas tik jį turėjo 

l'avasa.į 1893 m. aš kankinausi mus- 

kulų nusilpnėjimu ir neumatizmu. Aš gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo blogumą kas jį turi. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti iįsigelbėjima buvo 
tik lyglaikiniai. Galiop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
ncsugršžo. Aš dariau tą maistą keliems 
sunkiai sergantie s reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandytų 
$itą pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento: tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš jš prisiųsiu jums veltui išbandy- 
mui. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
pasirodys, kad jis visiškai prašalino iusų 
reum tizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kainą, 
vieną doliarj, bet, suprask, aš nenoriu jū- 
sų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Kam kentėt il- 
sinu, kuomet tikras ijgelbėiimas siūloma 
jums vėltui. Neatidėliok, rašyk šiandie. 

Mark II. Jackson, No. *80 D. 
Gurney Bldg., Syracuse, N.Y. 

šv ini MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
žimo, iš Milwaukee. 

Raiyklte pavyzdžių Ir plakatsj 
MILWAUKEE 1MP0RT1NG C0. 

Dept. 190. 505—37th St. Mllwaukee, Wls 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 
Prasideda 7 valandą kai vakaiaa. 

Subatomi ir nediliomi 2 vai. po pietr). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia oriroknojama ir karės mokestis 
Taiyra puikiausia vieta 
praleidimui iiuoso laiko 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
«iv* neesame bankeliui, bei męs gvarantuojame Tamstai suf'6 dyn>a o0% ant Tamstom pinigų, nusiperkant sau drabužius pas raus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30.00 ik'i £50.00 UŽ pusę kainos. Truputėlį nešiotus no f25.00 iki $60.00 uiu orderio darytus siutus ir overkotus parduoda me po 55.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brauėiaus. Vaiky siutai $2.Ū0 iki $7.50-. Skrynios ir valyzai. 

S. G O K D O N 
1415 10UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Į ^toras atdaras kasdien# ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti ą atdaras iki 11 vai. valtarc. Nedėldieniais—iki !> vai. vakare. S 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridgc 3881 Forbes 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkėse yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižiaoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 

REIKALAUJAME 
) vyrų, moterų ir vaikų Wai *. 

daskut.vstfis mokytis. oitas 
yra labai pareikalaujamas uel L- na- 

riumenėje. Lengvas mokslas r di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAR3ER 
8CHOOL, 1202 Penn Ave,, PittsD^rg, 

Dr. P. Zifivitis 
lietuvis inims, ciuuijaj 

Tai. Drover 7179 Aptlekos Tai. Dravar 3443 
3203 So. Hilstad St., Chlrago 

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

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph S598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHICACO. ILL 

SMfilYKLif 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.Istorijo9 Laiškų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų " S.V.Pilietybes Gramatikos 
iAritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American Gollege Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago III. 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

f 2 KNYUŲ TIKTAI $1.25 
1—Amerika Pirtyje, teatrams 10 
2—Anderseno Pasakos su pa- 

veikslais 20 
3—Laisvos Valandos, Dr. Ku- 

dirkos 15 
4—Naujas Budas išmokti rašyti ....10 
5—Pradinė Aritmetika (apdaryta) 35 
6—Lietuvos Gaspadinė 25 
7—Kanklės I ir II dalis 50 
8—liodos Motinoms apie augini- 

mą kūdikių 5 
9—Sulaukė arba kaip Serbai nu- 

sikratė turky jungg, 25 
10—St rgėkite akis nuo trachomos 5 
l!—Visas Svietas 20 
2—Dan&auo Augštumas 20 

Viso $2.40 
Atsiųskite $1.25 per Money Order 

arba patto markėmis, o gausite tę 
11, knygų. Adresuokite: 
P MIKCLAINIS. R. F. D.— ROUTE 2 

HUDSON, N. Y. 

Telephoae Yar4a 5834 

Dr. P. G. Wiegaer 
Priimtina valandos: nu* > Iki 12 Ii fyto 

ir na* 7 iki 9 vakar* 

3325 S. Halstcd St. Chictfo, IU. 

Telefoną# ARMITAGE 984 i 

DR.A. J. KARALIUS į 
G)'do Visokias Ligas: 

Ypatingai Užsisenėjusias j ir Lytiškas, 
į 1 
! 2121 N. \VESTERN A V B. j 
į CHICAGO, ILL. \ 

Užsirašyk sau cr savo pažįstamiems didžiausiu savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybe Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
„Vienybė Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA A1ETAMS: 
Suvienytose Valstijose.. $2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpEtystėse 3 00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčinme vieną numerį dovanai ir kny^ų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUV0 VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRAND ST., BROOKLYN, N. T. 

KODĖL 
Zcmc ir Ukes atneša 
Turtus Louisianoje? 

Karei siaučiant trūksta maisto. Ūkiniu 
kai todėl šiandien už savo produktus paima 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda tiek 
derlių kaip Louisiana. Žemė ten yra derlin- 
ga 

Oras yra labai sveikas ir malonus. Va- 
sara vėsi, o žiemos visai nėra. Kasinėtą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nu lvic- 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 
giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
ris vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
no. Šiandien trūksta kornų. Louisiana at- 

sižymi kornais ir ji teisingai yra pavadinta 
salini kornų. Lietuviai, kurie keletą metų at- 

gal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoje kasinėtą iš žemės paima tūkstan- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas jiems 
nelešuoja nei cento. 

Jei norite žmoniškai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržovės ir pavasarinį orą, tai turite važiuoti 
pas lietuvius Į Louisiana ant ūkių. 

Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 
geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 

išmokeščių. 

Southern Land Co. 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

* 

Visiems žingeidu žinoti 

APIE KARE 
Užsisakykite knyga, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai ištjo iš spaudos gar- 

saus francuzų raštjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la nitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
j namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą 

Iškirpę kuponą, įdėkite i laišką su doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St., Chicago, III, 
"LIETUVA". 

čia prisiunčia $ už ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos" išleist.*} knygą; "Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas \dresas 

Miestas 

a i 
TVAV 3AYIh~G'3 ST&MR? 

133UED IT." THE 
UNITED CT/.TE" 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dėdei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Karės Taupymo Ženklelius 
Suvienytų Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytu Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtOi*ius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agcn 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Priederme! Tuoini Sučetdysi 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno 
Šero kaina 10 dolerių, Vienai ypatai par= 
duodamaS Šerai ir dausriau. 1917 m, iau' 

įsmoKejome 4 nuosimcius aiviaenao. iNorintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas siu5"ite ir Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

informacijų šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth A ve., Nevv York, N. Y. 

VIETINES JiX!85. 
Aukos Šerno raštu leidimui. 

Chicagos draugijos, 'kaip ir vi- 

suomet, taip ir dabar, stoja pric- 
šakin, kaipo rėmėjos naudingų 
lietuvišku darbų. Jau daugelis 
draugijų aukavo, ir kiekvieną 
mėnesį naujos draugijos prisi- 
dedu su aukomis gerb. L. Šer- 
no raštų leidimui. Ir visos au- 

kauja po §25.00. 
Vasario 3 d. Saldžiausios Šir- 

dies V. J. Draugija iš savo ka- 
sos paaukavo $25.00. Perskai- 
čius laišką nuo T M C. Centro 

raštininko, nariai pritarė tam 

ir tuojaus paaukavo. 
Vasario 23 d. kita draugija, šv. 

Mateušo Apaštalo, kuri visuomet 

pritaria lietuviškiems darbams, 

padarė tokj pat žings. j, paakau- 
dama $25.00. 

Antrytojaus, vasario 24 d., Šv. 
Juozapo -S. M. P. Draugija irgi, 
nenorėdama pasilikti užpakalyje 
kitų, su mažu svarstymu, nutarė 

prisidėti prie to puikaus suma- 

nymo, paaukaudama $25.00 iš sa- 

vo iždo. 
Prie šių draugijų priklauso 

skaitlingas būrelis gerų lietuvių- 
tėvynainių, kuriems rupi naudin- 
gi darbai, nepaisant kas juos 
dirba. Jiegu jie ato, kad dar- 
bas atneš lietuvėms naudą, jie 
su atvira širdim atsineša link jo 
ir remia sulyg savo išgalės. 

Vienas iš jų. 

Rengiasi prie Seimo. Pereitu 
utarninką, kovo 5 rl. Šv. Jurgio 
parap. svet., atsibuvo susirinki- 
mas delegatų, išrinktų nuo jvai- 
riij Chicagos draugijų, apkalbė- 
jimui reikalų prieš rengimąsi j 
seimą \eiv Yorke. Praneša- 
ma, kad susirinkime dalyvavo 
suvirs 100 delegatų. 

Panedėlyje, kovo 11 d. visi 

delegatai privalo susirinkti Jial- 
timore & Oliio stotyje, prie Har- 
rison gat. ir 5th ave., nevėliau 

9:30 vai. ryto. Traukinys iške- 
liaus 10 vai. ryte, todėl per tą 
pusvalandi reikia susitvarkyti. 
Delegatai už tfkietus privalės 
užmokėti r.edėlioj, kovo 10 d., 

7 vai. vak., Šv. Jurgio parap. 
svet., prie 32nd PI. ir Aubtwn 
Ave., ant 3-čių lubų. 

Iš apielinkių, kaip \Vestville. 
Kenosha, Racitie ir tt. delegatai 
£ali pribirti nedėlios vakare 

Chicagon ir, susitarę, važiuoti 

sykiu su chicagiečiais delegatais. 
Su reikalais reikia kreiptis j 

Rengimo Komisiją, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, UI. 

P. A. Mažeika 1 

Veiklus darbininkas iššauktas 
kariumenėn. Vasario 26 d., ge- 
rai visiems žinomas Augustas M. 

Barčius, liko pašauktas j eiles 

Dėdės Samo. Jis su kitais jau- 
nikaičiais. tarpe kurių buvo de- 

vyni lietuviai, 67-tamc 'kyriuje 
Chicagoje, išvažiavo j Rockiordą 

Gal kas pasakyti, kad čia nė- 

ra nieko tokio ypatingo, juk 
tūkstančiai jaunikaičių išvažiuo- 

ja kasdien j kariumenę, o apie 
juosius niekas nei žodžio ne- 

parašo. Tas tiesa, bet ponas 
Barčius buvo bišikutj keistesnis 
už luos, kurie plusta i visas ša- 
lis Suvienytų V; stijų, o paskui 
per jūres ant ka is lauko. Po- 
nas FJarčius ?av veikimu ant 

scenos yra gerai pažįstamas lie- 

tuviškai visuomenei ir dėlto jei- 
gu tikrai galima butų apver- 
timi jojo nuopelnus, esmi pri- 
verstas pasakyti keletą žodžių 
iš praeities. 

1909 metais, Chicagos dalyje 
vadinama Tovvn of Loke, nors 

pašelpinių dsraugijų ir buvo dP 
dis srkaitlius, bet apit dainos 
ir dramos draugijas, apart Šv. 

Cicilijos choro, prie Šv. Kry- 
žiaus parapijos, nei nesapnuota. 

Tiesa, "Birutės" ir kiti keli cho- 
rai miesto dalyse gyvavo, 'bet 
mušu jaunimas, 'kad ir siu ge- 
riausiais norais, negalėjo prie to 

prisidėti, kadangi žmogui dar- 
bininkui, sugrįžus iš darbo, sun- 

ku yra paimti gatvekarj ir va- 

žiuoti pavargusiam, idant pasi- 
mokyti -dainos ir dirames. 

Ponas Carčius, matydamas ta 

taip didžią spragą, susitarė su 

•panele Beržinskaite, ponu Alex- 
andra Poška, kuris senai liko už- 
muštas karės laukuose Rusijoj 
ir Pranu Misium, kad sutverus 

lietuviškam jaunimui tokią drau- 

gijėlę, kurioje galima butu (pasi- 
mokyti dai.ios ir virsimo. 

Per didžias kliūtis, dairbus ii 

vargus šita draugijėlė liko su- 

tverta ir užvardinta "Lietu vii; 
Jaunimo Dainos ir Dramos Ra- 

telis", kurio veiklumas, padedant 
ponui Barėiui. yra žinomas ne 

tik Clncagoie bet ir aplinkiniuo- 
se i/liepteliuose. 

Susitvėrus L. J. D. D. Rate- 
liui, to tik ir tereikėjo, kaip be 
matant susitvėrė Lietuviškas Te- 
atrališkas Kliubas "Lietuva", Or- 

ginskio choras, Vytauto choras. 
Kudirkos choras ir daug kitu. 
Taip L. J. Ratelis sujudino 
tą veiklumą šitoje miesto apie- 
litrkėje. Nors nekurios dra- 
mos ir dainos draugijos, iš prie- 
žasties 'karės, nusilpnėjo, vienok 
piradėtas darbas per poną Barčii; 
randa parėmė jų iki šiam laikui 

Ant scenos ponas Ba 'čius loš- 
davo daugiausiai rolę priešingos, 
ir nekartą scenišku gabumu klau- 
sytojus tiesiog žavėte užavėdavo. 
Veikėju ji? 'buvo ir kitose pašel- 
pinėse draugystėse. Taigi išva- 
žiavimas taip žymaus veikėjo iš- 
kirto didžią spragą eilėse musi^ 
cenišktj darbininkų. J. J. Z. 

Permainos parapijose. Chica- 
gos lietuviškose parapijose įvyko 
keletas permainų. Nuo Bridge 
jorto, kurioje administratorium 
buvo kun. Vaičiūnas, pagelbinin- 
ku kun. J. Albavičius, abudu per 
kelti j kitas parapijas: H. Vaičių 
nas perkeltas j Cicero, kur 
jisai užima kleboną vietą kun 
Albavičiaus perkeltas j 18-tos gat. 
parapiją, kur jisai taipgi užima 
klebono vietą. Iš 18-tos gat. f>a 
rapijos kleb kun. Krušas perkel-, 
as į Šv. Jurgio parapiją, /kur už- 
ima klebono vietą. Cicero dabar- 
tinis klebonas, kun. Ežerskis, sa- 

koma, rezignuojąs iš diecezijos. 

Lietuviai į orlaivių korpusą. 
Iš Chicagos pėtnyčioje, 'kovo 8 

d. iškeliavo j San Antonio, Texas, 
trįs ajuni lietuviai: Ig. Zolp, 
F. Beiner ir Just. Prakupimas. 
Jiems pateko eiti prie orlaivių 
korpuso, kur turbut nedaug lie- 
tuvių raindasi. P-as Ig. Zolp 
yra mašinistas, todėl, turbut, ji- 
sai 'bus 'padėtas prie orlaivių 
taisymo. 

TMD. 22-ros kp. susirinkimas 

Nedėlioje, "ko vo 10 d., j vyks su- 

sirinkimas TMD. 22-ros kp. Mil- 
da svetainėje, 3142 S. Ilalsted 
st. Nuo pradžios *šių metų, pa- 

astojus prezidentu Dr. A. L. Grai- 
čiunui, prasidėjo didesnis veiki- 
mas. Nariai pradeda lankyti su- 

sirinkimus skaitlingiaus ir abel- 
nai prcirodo didesnis gyvumas. 
Šiame susirinkime kalbės įžymus 
amerikonas vyskupas anglų kal- 
ba. Taipgi griež p. Ed. Bakše- 

vičiaus orkestrą. Nariai ir taip 
pat pašaliniai žmonės yra kvie- 
čiami atsilankyti, nes bus proga; 
išgirsti gerą kalbėtoją ir' pama- 
tyti programo išpildymą dykai. 

T. M. D. 22-ros kp. Valdyba. 

Koncertas. Lietuvių apgyven-| 
toj apielinkėj, apie Union ave 
ir 18-tą gat., randasi Stamord 
Park. Tenai nedėlioje. kovo to 

d- 3:3° vai. po piet, bus koncer- 
tai. parengtas Euterpean Kliubo 

ir Ocorės Vyru Choro. Lietuviui' 
turėtų pasinaudoti iš progos ir 
nueiti ten pasiklausyti. 

SLA. 36-tos kp. susirinkimas- 
Pereitą inedėldienį, 'kovo 3 d. 

Mildos svet., įvyko SLA 36-tos 
kuopos susirinkimas. Paskuti- 
niuose keliuose susirinkimuose 
gana didelis skaitlius narių pri- 
sirašo. Šiemet j kfciopą jstojo 
apie 16 ar daugiau naujų narių. 

Pradžia labai puiki. Narys. 

Iš VVest Sidės. Praeitam Pa- 
nedėlyj "Lietuvos L'kininko" 
Draugijos nariai ir valdyba tu- 

rėjo susirinkimą dėl pasikalbėji- 
mo il'aslink 'busimo seimo, kad 
atstovui butų lengviau vadovau- 
tis pagal narių nuomonės. Kal- 
bėta maž-daug panašiai: kad 
stovėtų už išreiškimą pilnos de- 
mokrai' kos neprigulmybės Lie- 

tuvos, .kad sutverti Lietuvos iž- 
dą politiškiems reikalams, ir kad 
kiek galima "suvienyti visus lie- 
tuvius. 

Paskiau atsibuvo A LTS. kuo- 
pos susirinkimas. Iš komitetų 
pranešimo Sandaros kuopa tuoj 
po Velykų turės gražų tautišką 
įbankietą. 

Kasliuk pakėlimo augštesnio 
mokesčio kuopa nutarė palikti 
po senevėi. Po susirinkimo Įvy- 
ko debatai. Debatuota klausi- 
nas 

" Ar bolševikai padarė ge- 
rą Lietuvai''. 

Kovo 14 d. atsibus TMD. 28 
kuopos susirinkimas. Linkėtina 
šitą nepamiršti ir po vieną nau- 

ją nari užsikviesti Į susirinkimą. 
Eskulapas 

Atskaita Lietuvišku Tautiškų Ka- 
pinių už 1917 Metus. 

ĮPLAUKOS. 
Nuo 1916 metų kasoj buvo $<>79.75 

Už parduotus lotus 12150.00 
Pavienės duobės 506.00 
Baksai (skrynios) grabams ....141.00 
Aptaisimas kapų 97.50 
erkėlimas mirusių Į lotus 69.00 

Nupjovimas žolės ant lot'.' 41.20 
'asodinimas medžių ant lotų 8.50 
.plalstymas gėlių ant kapų 29.00 
Padarymas fundamentų del 

paminklų 26.20 
Aukų nuo Apvaikščiojimo ir 

kitų 117.65 

Viso j plaukė $3865.80 
IŠMOKĖTA. 

\lga kapinių užveizdos Ir jo 
pagelbininko $1200.00 

!/Iga raštininko už 1916 m 35.00 
Padieniams darbininkams 87.55 
Materiolas daržinei ir baksams 283.50 
Safe C5.50 
Arklys ir vežimas 97.00 
Kvietkos 25.85 
Medžiai del sodinimo 37.50 
Spauda ir apgarsinimai 78.50 
tanda už svetainę del susirinki- 

mų 4.00 
Apdraudimas (insurance) ofiso 

ir daržinės 49.40 
Skolos atmokėta 550.00 
Nuošimčių už skolą 221.00 

Viso išmokėta $2734.80 
Kasoje liko 1 sausio 1918 m. $1131.00 
Mirusių palaidota laike 1917 m.—94. 
Parduota lotų 28. 

šią, atskaitą padarė revizoriai per- 
žiūrėję Kapinių knygas. 

F. A. Misius, L. Burba, 
Zig. Symanauskas- 

"Lietuvos" kalendoriai. \'e- 
skaitantieji "Lietuvos" gali gauti 
kalendorių už 25c. Jeigu užsi- 

rašys "Lietuvą" metams, gaus 
kalendorių dykai. Jeigu skai- 
tytojai žino norinčius gauti ka- 

lendorių, malonėkite apie tai pra- 
ti, lai jie pribūva, o męs jiems 
suteiksime tą puikų kalendorių 
su visomis šventėmis. 

ST. PAŠKEVIČ1 A, 
sunkiu svaru kilnotojas, pasiro- 
dys vėl Chicagoje, Kovo 17 d. 
1918 m., School liuli svet. k;rm- 
•pas 48 ir Honore. kur yra rengia- 
mos ristynės su sunkių svari; 
kilnotoju 'per Baltų R a žiu Kliubą 
Todėl lietuviai turi progą vėl 
pamatyti šį drutuolj. 
«*{**»'*: t <T 

Pajieškojimai 
Pajieškau savo giminaitės Ilr. Cas- 

er. Jinai kiek 1914 m. gyveno prie 
24 Harrison St.. Cambrigc, Mas:- 
Taipgi pusbrolio Jono Urbanavičiaus. 
Neveroni kaimo, Karmėlavos parap.. 
Kauno pav., Kauno gub. 

Aš pats paeinu Šiaulėnų parap. 
Mumsel-žvirgdav/' vienkemio. Atsi 
šaukti adresu: 

A. K. Urbanavičius, 
P. O. Box 164 Stanhope, N. J. 

^upelio, tivalkų gub. Kalvarijo 
pav., Šleinių kaimo, Liudvinavo 
parap. Turiu svarbų reikalą- 

[Prašau pranešti man šiuo adresu: 
Į J ieva Jasinauckienė-Jurgiatienė, 
iBcx 56 Irons Lake Co. 

Mich. 

j Pa j ieškau Jono 'Juškos, i> Su- 
l 'alkų gub., Mariai 11 polės pav.. 
| indelių parap.', Kalninų kaimo, 
'isai žadėjo sykiu su manim va- 

žiuoti Į Ameriką, bet nesuspėjo 
Paskiaus atkeliavo. Cbicagoj tuti 
dvi dukteris ir sunų. Prašau ats: 
šaukti šiuo adresu: 

Adomas Ališauskas, 
517—17-th Av., E., 

Cedar Rapids, Co. 

Pa jieškau moters, kuri uiane ap 
leido gruodžio 20 d. 11)17 ni. i' 

\Vhecli11g, \V. \ a. su dviem vai- 
kais: Edvartas 6 metų, Leouuka? 
—3 metų. Abuclu baltų plaukų ii 
dailiai kalba lietuviškai. Ii pabė 
go su vyru apie 30 metų amžiaus 
Ji vra 28 metų amžiaus. I'o ttė- 
vais ii yra Šidlauskiutė iš Mišku 
nų iparap. ant dešinės rankos turi 
dideli randą: nuo mažiuko piršto 
ki viršuj sutraukta nuo ugnies. 

Jeigu pasisektti pamatyti tokią 
porą. malonėkite .pranešti, o duo- 
siu $5.00 dovanų. 

■Moteris wa labai linksmo budo, 
isuomet juokiasi. 
Maino adresas: 

Frank Stasiulis, 
Box 97, Henry, W. Va 

PAIN-EXĘELLER < 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartines gyvenimo aplinkybes priverte mus pa- 

branginti iki 35 centų maža buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. p 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgi musų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tii -iog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu uz 35 ccntiis. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Waahington Street, Nevv York 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jasų: 

Ar Jųs Giiejote Jam Atsakyti 

ŽODYNAS 

yra vienintelis 

i 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti angliškai 

ka»beti 

Daugelis lietuviu trūksta anglų kalbos, idant atsakius j tą klausima. 
Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis ii'ičlu išmokti bent liek angliškai, kad ga- 
lėtu kalbėti ir kiti suprastų jo kalba. 

Geriausias būdas išmokti yra ,er žodyną, kuriame yra išaiškinta an 

gliški žodžiai lietuviškoj kalboj, Tą viską jus rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

Išmokite is jo vieną žodi kasdien. Arba. sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžiu apyvartai. Jau tada gera1, 
suprasite k to kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumu, kad ki- 
ms galėtų suprasti. IR TAI GALI T K PADARYTI NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knvga aplanko jus, o Jus vakarai., semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo locnoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai ^6.00. 

ii 
Už tuos pačius pinigus knvga )risiunėiama tiesiog i namus. 

H HM W 
ii UI r vysy 

"LIETUVA". 

Čia prisiįvnčiu Sj? už ką malonėkite prisiųsti man 

"Lietim.*" išleistą ŽODYNĄ. 
Vardas 4drcsas 

.* Didžiausia ir naudingiausis 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis 116 pole- 
mikomis. 

Talpina dailu: žinių. 
Talpina daug mokslišku ir pa- 

mokyrianč'ių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.Ui) metams. 
Kanadoi ir Mcxikoj $2.50. 
Kitose šalyse iį>3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
,, B 3 R V A " 

200* St. CLAlR AVE CtEVE' JfO.OIIIŪ 

Te!. YARDS 1532 

Lietuvis «rydytojc*i3 Ir Chirurga3 i 
3259 So. Haistcd St., Chlcago, III. 

Gydo \lsokiaa ligas moterių, valkui 
ir vyrų. Speeiališkai gydo limpančius, 
niBisenėjusias ir pasiapltogaa vyrgi 
iiffaa. 

Iš Anglų Laikraščių 
"Chicaeo Journal" O 

yra geriausis Lietuvių draugas 
ir užtarėjas. Skaitykit j|! 

savo skaitytojamsAluoda labai daug naudingų raštų 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apvsaky, juoky, 
eiliy, paveiksly.'*. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj. Fran- 

cijoj, Anglijoj ir kt. ''Ateities'1 kaina metams $2.00. pusei mėty $1.00. Už- 
sieniuose metams Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai. 

^'Ateitis',', 366 Broadway,-So. Boston, Mass. 
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