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Milžiniškas Vokiečiu Už- 
puolimas Vakaruose.! 

Apie milijonas vokiečių mėgina per 
' laužti anglų frontą.—Paima 45,000 

anglų ir 600 kanuolių. 
Francuzai ir Amerikonai skubina anglams pageibon. 

Milžiniška kanuolė bombarduoja Pa- 
ryžių —šovinys neša per 100 verstų. 

Petrogradas tapo apleistas.—Tikisi vokiešia biie dieną. 

Truc translation filect with tiic postmastei 
at Chieago, III., on J7-th day of Mareli. 
191 H, a-. requirfd l>y the act of Octohfr 6. 
1917. 

VOKIEČIŲ SMARKUMAS 

MAŽĖJA. 
Londonas, kovo 26 d. — Nors 

baisus mūšiai tebeeina į šiaurius 
ir pietus muo upės Somme, ypa- 
tingai ant fronto prieš Amiens, 
vienok ^ešta diena von Hinden- 
burgo užpuolimo užsibaigė lėčiau, 
negu pirmore dienose. 

VifO.e vietele anglu linija išro- 
do / esanti čięla ir anglai mušasi 
su tokiu pasiutimu. >kad vokiečiai 
varo mušiu diviziją po divizijos. 
Prancūzai, nežiūrint pasiutusiit 
užpuolimų, tivrtai laiko savo fron- 
tu išilgai 'kairįjį krantą upė^s Oise, 
augšeiaus Novon. 

Tritc tramlation fiM with tli. po*tmaster 
flt Chicago, (11., nn 27-th day of M«rcb, 
1918, a* renuir^d by thr act of October o. 
1017. 

SĄVAITINĖ KARĖS DEPAR- 
TAMENTO APŽVALIA. 

Washington, D. C., Kovo 24 d, 
—Šiądien išleista Kar,es Depar. 
tamento savaitinė kariškų nuo- 

tikių apžvalga sako, kad vokiški 
'militaristai, negalėdami toliaus 
kontroliuoti Vokietijos žmonių su 

pagelba politišku manevrų, buvo 

priversti pamėginti milžiniško 

"grajaus" su ginklais, idant ir 
toliau's palaikyti savo viešpatavi- 
mą. Apžvalgos dalis skamba se- 

gančiai : 

"Užpuolimas, kurį pradėjo vo- 

kiečiai ant anglų fronto, atida "ė 

mūšių sezoną \a»karuose. ši- 
tas žingsnis patvirtina muomonę, 
kat* vokiečių augštesnėji komen- 
datura, "galėdama sukontroliuo- 
ti strategiško dalykų stovio su 

pagelba politiškų veiknsių, kavp 
tą ji mėgino padaryti laike tvs- 

kutinių keturių mėnesių, dabar 

tapo priversta žengti į despera- 
tišką. militartšką avanturą, idant 
užlai'kius savo tolimesnį -viešpata- 
vimą ant Centralinių Viešpatijų 
žmonių ir, apart to, jeigu galima 
priversti prie saiv patogios taikos 

su ginklų pagelba. 

Vokiečių užpuolimo pradiia. 
"Vok'.ečiu užpuolimas prasidė 

jo auštant 21 d. kovo, lengvai vii 
niuotame krašte, kurs guli į šiau 

rius mio upė:- Oise, apie 94 angį 
mylioa į šiaur-ryčius nuo Pary 
žia-us; užpuolimas įvyko po trum 

po, bet neišpasakytai smaukau 
bombardavimo iŠ kanuolių. 

"Nuo Croiseller [ pietus ik 
Vendeni?, ant tarpo apie 57 ang! 

• mylių, vokiečiai suspietė šitą sa 

vo pirmutinį bombardavimą, ku 
rianie ir tūlas skaitlius Austrijo 
baterijų ėmė dalyvum*. Tuo pa 
čiit laiku vokiečių artilerija vei 
kė taipgi ir apielin'kėje Ypres-L 
Bassese apskričio. 

"Po to v.I'iškų pėstininkų di- 
vizijos pradėjo žengti atakan iš- 
ilgai trikampio, pasidariusio fron- 
to prie miesto Cainbrai. 

"Britiškos armijos yra smarkiai 
atą'kuojamos. Nors vokiečiai pa- 
darė pirmynžengą, bet vienok iki 
šiolei neapsireiškė jokio aiškaus 
apsupančio judėjimo. Dabar bu- 
tu dar peranksti išreikšti niiomo- 

nę kaslink taktiškų žingsnių da- 
įbar einančioje kovoje. Męs turi- 
me palaukti tolimesnių mūšio iš- 
sivystymų, kurie yra neišvengia- 
imi tokio milžiniško didumo mu- 

I-o J1-* 

Į "Priešo tnuostoliai buvo nepa- 
prastai -dideli. 

"Pranešama apie artilerijos ko- 
vą iš Artois ir Flandrų ir yra Įgalimas dalykas,'kad mūšio fron- 
tas dar labiaus pisiilgins. 

"Pirm vokiško atako didelis 
•judėjimas buvo išilgai visą anglų 
frontą. 

"Mušu [Amerikos] kariumenė, 
besilavinanti Lotaringijoj, dar vis 
tebelaiko tranšėjas į šiaur-ryčius 
nuo Baderviller, kurios tapo už- 
griebtos pereitą sąvaitę. Šioje 
apielinkėje mušu artilerija ir to- 
liaus šaudo vokiškas linijas ir 
keletas skautų būrelių, 'kurie įsi- 
gavo j vokiškas linijas, praneša, 
jog priešo pozicijoms padaryta 
pusėtinų nuostolių. 

"Musų sektore į šiaurius nuo 
Toul musų artilerija pasekmingai 
bombardavo priešo pozicijas ir 
kariumenės stovyklas užpakalyje 
vokiškų linijų. Laike tyrinėjan- 
čio užpuolimo [raZviedkos] vie- 
nas musų pat rolių pasiekė ant- 
ros vokiškos linijos ir sugrįžo at- 
gal be jokių nuostolių. Šioje apie- 
linkėje priešas buvo bevarąs kylį 
francuzų linijon, sale musų fronto. 
Musų kariumenė taipgi buvo 
įtraukta mušin. Vokiečiai taipo 
išvyti. 

"Francuzti fronte buvo labai 
didelis vei'klumas. Dideli mėgina- 
mieji užpuolimai buvo padaryti. 
Ypatingai Verdamo apielinkėse. 

"Sykiu su vokišku ofensyvu va- 
karuose, męs tai-pgi patėmijomel 
veiklų priešo judėjimą Italijoj, 
•kas gah -būti įžanga pne ofensy- 

■ vo šitame karės teatre. Austrų 
kariumenė padarė smarku užpuo- 
limą Frenžela Iclonyj ir sugebėjo 
įsilaužti į (priešakines pozicijas, 

> bet tapo tenai sulaikyta. 
"Tai'kalarp Rusijos ir Centra- 

i linių Viešpatijų tapo ratifikuota 
(patvirtinta) Maskvoje. Bet, ne- 
žiūrint to, vokiečiai veržiasi į 
Rusiją. Petrogradas tapo eva- 

? knotas (apleistas, iškraustytas). 
Rusiškas generalis štabas persi- 
kraustė iš Smolensko į Maskvą. 

i Nors vokiečiai nemėgino rimtai 
daryti tolimesnės pirmvnžerigos 

Estonijoj ir 'Livonijoj (Latvijoj) 
dabar pranešama, Kad jie ipasilei 
do vėl žengti j rytus." 

Trur transalation filnl with tlic postmastc! 
4t Chicago, III., on J7-t li ilny of March 
■ Y18, a-, rfqulrrrl Ir the act oi Octobtr f> 
!9»7. 
VOKIEČIAI DAUG BELAIS 

VIŲ PAIMA. 
Berlinas, vai London, kovo 2 f 

d. — Vokiečiai dabar stovi 
.šiaurius nuo upės Sotume, vidu 
ryj buvusio mūšio lauko — tai] 
skelbia oficialis voikečių prane. 
šimas, išleistas šiądien. Miestą: 
liapaume tapo paimtas laike nak- 
ties nutšio. Miestelis Xesle tapc 
šturmu paimtas vakare. Priešas 
(anglai) tapo muvarytas atga 
per lygumą. Daugiaus negu 45,- 
000 belaisvių tapo paimta ir (lan- 
giaus negu (XX) tkanuolių tapo už- 

griebta, sa'ko tas pats pranešimas 

True tran«alation filcd with !hr postmastcr 
at rhicago, 111., on 27 t H <la> ot' Mareli, 
1918, as required by tlie aet of Octohcr (>, 
1917. 

AMERIKOS KAREIVIAI DA- 
LYVAUJA MUŠYJ. 

Washington, D .C. Kovo 25 d. 
— Amerikos 'kariumenė yra pa- 
čiam mmšio sukuryj, idant sulai, 
kyti didžiausio vokiečiu užpuo- 
limo vrlnj. 

Ametikonai, sykiu su kitomis 
talkininku kariumenėmis, tapo 
pasiusti pagelbon anglu kariume- 
nei, kurią vokiečiai atakuoja 
nuožmiausiu buclu. Ta dalis 
fronto, kurią laiko Amerikos ka- 

riumenė, yra <lar nepalytėta mū- 

šio, sulyg vėliausiu oficialių pra- 

nešimų. 
Karės Departamentas \Yashing- 

tone po-piet gavo žinią, kurioje 
[pranešam \ kad amerikonai muša- 

si drauge su anglais ir francuzais, 
klant atmiušti vokiečius. Jeigu ta 

žinia pranešė apie skaitlių pasiųs- 
tų ten amerikonų, ar oi u rodė, ku- 

rie pulkai dalyvauja, tai šito ka-j 
res <lepartamentas nepaaiškino. 

Karės departamento urednin- 
kai išreiškė nuomonę, 'kad Ame- 
rikos kariumenė, 'pasiųsta anglams j 
pagelbon, nebuvo atitraukta 11110 

Amr_ikos linijos, bet yra dalis 

talkininkų maišytos jicgos, kuri 
ra/ttdasi po komanda augščiausios 
tarp-talkininkų komandos, kuri 

buvo įsteigta dėlei nepaprastų at- 

sitrkinių. ^itos rezervinės jiegos 
susideda iš anglų, francuzų ir 

amerikonų kariumcnės. 
'Kiek ankščiau oficiališki rapor- 

tai parėdė, kad dalis rezervų ta- 

po pasiųsta anglų pagelbon, bet 

tuo laiku nežinota, kad ir (Ameri- 
kos 'kariumenė rados tarp jų. 

Visur jaučiama, kad Vokietija 
daro savo paskutinį desperatišką 
žygj, idant sutrušikinfi Angliją, 
kurią Prūsiški karvedžiai skaito 

vyriausia periškada savo įplia- 
inams užikariauti pasaulj. 

Taipgi jaučiama, kad demokra- 

tijos likimas priklauso nuo šio 

mūšio pasekmių, o pasekmin- 
gas demokratijos apginimas guli 
labiausiai ant pečių francuzų ir 

anglų, nes 'Amerika, nors jaiu vi- 

si metai ':aip karėj, vienok turi 

taiip mažai 'kariumenės, priruoš- 
tos prie mūšių, kad ant jos be- 

veik nėra ko skaityti laike šito 

nulemiančio mūšio. 

True translation filed vvitli the postmastei 
at CHicafo, III., on 27-th day o{ Mareli, 
1918, as rcquircd by the act of Octohcr 6. 
1917. 

MILŽINIŠKA KANUOLĖ 
BOMBARDUOJA PARYŽIŲ. 

Paryžius, Kovo 24 cl. —Pran- 

cūzų oitcialis pranešimas skel- 

bia, kad vakar pradėjo kristi Pa- 

ryžiaus mieste šoviniai iš pa- 

slaptos milžiniškos kanuolės, pa- 

statytos kur nors už vokiške 
fronto. Artimiausia fronto vie- 
ta yra apie 72 angį. mylias (ioč 

Iverstai) nuo Paryžiaus. Tode 

galima sau išsivaizdinti didurnr 
kanuolės, kuri neša ant tokios 
tolumos. 

Šitą žinią šiądien patvirtino ii 
vokiškas oficialia praneš'mas, ku 

ris paskelbė, kad "Paryžius buve 

.bombarduotas per vokiškas toli 
% 1 *i .'nešančias kanuoles." 

Milžiniškoji vokiečiu Jtanuolė 
k,iri bombardavo Paryžių vakai 
ir šiądien pagalios tapo surasta 
St. (lobain miške, i vakarus muc 

Laon, 122 kilometrai (apie 114 
verstu) nuo Paryžiaus mieste 
vidurio. 

.Šita kanuolė bombardavo Pa- 

j ryžiu per didesnę dalj Verbų 
1 

jUedėldienio, kuomet anksti iš ry- 

I to pradėjo sprogti locojiniai 
šoviniai .Tuojaus duota ženklas 

is žmonėms Į skiepus. Pir- 

jiuas šovinys 'krito 6 v. 55m. iš 
1 

ryto ir daugelis žmonių pradėjo 
slapstytis, bet didesnė jų dalis 
išėjo j gatves, eidami j bažny- 
čias, kurios buvo beveik pilnos 
kaip ir paprastai. 

Moteris pardavinėjančios ver- 

bas, darė biznį kaip ir paprastai 
kitais laikais. 

■Pirmieji šoviniai krito kas 20 

minučių ir sprogimai nedėldie- 
nio ramaus ryto tylumoj išrodė 
garsesni negu subatoj. 

Nuraminimui žmotiM, kurie 
manė, jog vokiečiai perlaužė tal- 
kininkų frontą ir bombarduoja 
miestą iš artimų pozicijų, val- 
džia išleido pusiau-oficialj pra- 
nešimą, kuriame persergėta žmo- 

nės, kad jie netikėtų -panašiems 
'gandams. "Prancūzų frontas 
yra nepaliestas —frako praneši- 
mas —ir priešingi tam tvirtini- 
mai yra melas". 

Paryžiaus bombardavimas pa- 
siliovė apie 1 vai. po piet ir 
iki 3 vai. po piet jokių šaudymų 
nebuvo girdėti. 

•Kariški ekspertai1- mano, kad 
vokiečiai naudojo dvi toli šau- 

jančias 'kanuoles. 

Truc transl.ition i'ilcd witli tlie postmaster 
a' l'liicago, III., on day of Mareli, 
1918. as rcquired by tbc act o» Octobcr 6, 
1917. t 

ANGLAI NORI ATSILAIKY- 
TI PRIE SOMME. 

Londonas, kovo 25 d. —-Anglu 
linijos, atitrauktos atgal net iki 
upės Somme, tapo sustiprintos | 
ir gen. Haig anglu vyriausias 
vadas, matomai užėmė pozicijas, 
ant kurių jis r ano duoti vokie- 
čiams nulemiantj nvušį. 

Iki šiclei vokiečiai laimėjo la- 
bai daug. Anglu pasitraukimas 

i atgal -pasiekė daugelyj fronto 
vietų gilumos 15 angį. mylių 
(22 verstų). V okiečiai vėl užėmė 
miestus Chauny, Ham, Peronne 
ir Monchy augštumas, kurios 
gina miestą Arras., l'asiutusis 
mušis dabar eina už apvaldymą 
miesto Bapaume. Prie Perrone ir 
Ham vokiečiai mėgina pereiti 
sikersai upę Somme. C )f iciališ- 
kas pranešimas iš anglų kariško 
ofiso pripažįsta, kad vokiečiai 

persikėlė per upę keliose vietose, 
Berlino pranešimas skelbia, kad 
per Somme persikelta "daugelyj 
vietų." 

] šiaurius nuo Peronne vokie- 
čiai tvirtina, ikad mūšio frantas 
dabar eina išilgai liniją Transloy 
-ComblesJMaurepas.. Iš vi sako* 
aišku, kad anglų frontas nėra 

perlaužtas, bet kad anglų 'ka- 

riumenė traukiasi geroj tvarkoj 
atgal į šeiniaus prirengtais Ir 

lengviau apginamas pozicijas. 
Niekas nemėgina "užginčyti di- 

delio anglu pralaimėjimo. ] tris 
dienas anglai nustojo, ką buvo 

laimėję per čielą metą laiko, ir 

dabar mušis vėl siunta ant kru- 

vinų laufkų, kur siautė mūšiai 

1*916 metuose. .Vokiečiai yra 
vėl ant augštumų, kurias jie ap- 
leido metai tam atgal. 

'Priešas laimėjo didelj taktišką 
pasisekimą, bet dar nėra laimė- 

jęs strategiškos pergalės. Pripa- 
žįstama, kad dalykų stovia yra 
pavojingas. Laikraščiai mano. 

kad kritiška karės valanda pri- 
1 siartino. 1 

Arti šimto vokiškų divizijų. 
Havateo agentūros korespon- 

dentas .praneša niro fronto se- 
kančiai : 

"Anglai pasitrankė atgal tvar- 

kiai. užleisdami pėdą žemės po 
pėdos ir pasitraukdami į stip- 
rias pozicijas, prirengtas mėnuo 
tam atgal. 

"Prie mūšio galo 97 vokiškos 
divizijos dalyvavo mušyj. Tokiu 
'budu vokiškas štabas sutraukė 
įprieš anglų frontą pusi- visų savo 

jiegų, kokias jis turi ant vaka- 
rinio fronto." 

Skaitant, kad vokiška divizija 
turi į-j.ooo -vyrų, skaitlius vo- 

kiečių dalyvaujančių mušyj, su- 

lyg llavaso korespondento, iš- 
neša 1,164,000 vyrų. 

Kaip priešas ėjo pirmyn. 
'Londono laikraštis D a i 1 y 

M1 a i 1 korespondentas, esantis 
prie fronto, šiaip aprašinėja pra- 
džią vokiečiu užpuolimo: 

"Vokiečiai daugiausiai nuken- 
tėjo nuo kulkasvaidžių ugnies. 
Tarpa tarp tranšėjų (\o man's 
land) jie perėjo sekančiu luidu: 
pirmiausia jų vilnis buvo iš dvie- 
jų "kompanijų" (rotų), karei- 
viams einant beveik petys prie 
peties, su lengvais (kulkosvai- 
džiais. 

..Apie 100 jardų užpakalyj jų 
ėjo kitos kompanijos, o arii. 
už jų sekt* kulkasvaklžiŽLi. Po 
to buvo tarpas apie 200 ar 300 
jariltj, ir pasirodė naujos tranšė- 
įinės mOrtiios (trumputės kanuo- 
!js, vartojantos tranšėjose) ir 

batalijono štabas. 
•'Po tu vėl buvo. taipas apie 

200 jardų, ir po to per pagamin- 
tus iš vokiškų trsmščjų išėji- 
mus, lengvoji artilerija išvažia- 
vo kolumnomis ant lauko ir 
susiformavo Į mūšio linijas .kaip 
tik galėjo greičiausiai *. 

Trui- translation filctl with tlu* poMroastet 
it Chicago, 111.. on 27-th day "f Mareli. 19IR. as rcquircd by the act of October 6. 1917. 

"DIEVAS JAM PRIGELBĖ- 
JO.. 

Amsterdamas, kovo 24 d. — 

Kaizeris, kuris yra papratęs sa- 

vo išsireiškimuose skaityti Die- 
vą jaunesniuoju savo .partneriu 
[arba kaip lenkai pasakytų, skai- 
to ji už savo "panie-bracie"], 
sakoma, misiųntės kaizerienei 
sekanti telegramą iš priežastis 
paskutinių vokiškų laimėjimų 
ant vakarų fronto; 

"Man smagu, kad aš galių 
jums pasakyti, jog ači'ų Dievo 
malonei, mušis prie Manchy, 
Cambrai, Ouentin ir La Fere 
tapo laimėtas. Viešpats prigel- 
bėjo puikiai. Kad jis ir toliaus 
padėtų." 

Skaitytojams 
ir Draugams 

linkime linksmų 
Velykų Švenčių 

f f 

! į 

'Lietuvos" Redakcija 
ir Administracija 

| Trtic translation filed with thc postinaster I 
ai Cliicago, UI., on J7-th įlay ot March, 
1918, as reąuircd by tlie act of October 6, I 

!1917" I 
KĄ LAIKRAŠČIAI APIE 

DIDĮ MUŠI MANO. 

Vokišku laikraščių 
nuomone. 

Rerlino laikraštis T a g c b 1 a 11 i 

rašo, kad feldmaršalas von llin-į 
•denburg, gavęs pirmas telegra-' 
mas apie vokiečiu ofensivą ant' 
vakaru fronto, tarė kaizeriui 
\\ illielmui: "\Vell, Jų.s ir Cta- 
soriška Didybė, aš manau, kad 
męs galime gerai pasidžiaugti 
savo pradiniu pasisekimu". 

Laikraštis prie to prideda, kad 
šito užpuolimo laikas buvo jau 
senai nustatytas ir 'kad jis pra- 
sidėjo kaip sykis tuo pačiu laiku, 
net ta ipačia valanda, kaip kad 
buvo paskirta. 

Berlino laikraštis Lokal 
A n z e i g e r, kalbėdamas apie 
ofensivą, prisimena kanclerio von 

Hertlingo žodžiais, pasakytus 
apie 4 savaites atgal, kad tal- 
kininkai turi sustoti ir pagalvoti, 
ką jie daro. Laukimo laikas, 
sako šisai laikraštis, jau praėjo. 
Diplomatai pasitraukia šalin ir 

generolai ištraukia kardą ant pa- 
saulio scenos, idant priversti prie 
taikos. 

VELYKŲ LELIJA. 

"Męs padarėme taiką Rytuose 
— sako jis — ir dabar su pil- 
nu sutvkunv, sa*o koncentruotos 
tautinės jiegos atsikreipiam prieš 
vakarines viešpatijas". 

(ien. Leitenantas baronas von 

Ardenuo, kariškas expertas Ber- 
lino laikraščio T a g e b 1 a 11, ra- 
šo šitĮtm laikraštyj, kad žinios 
apie šitą otensyvą atėjo, kaip 
"pirnifs žaibas aptemusioj nak- 
tyj... Kiekvienas sako sau: Lai 
ateina, kas turi ateiti, lai ateina 
greitai." 

Kariškas korespondentas Ber- 
liniskio laikraščio Yassische 
Ze.it u ng, rašydamas apie už- 
puolimą, sako: 

"'Ar priešui bus duota laiko su- 

stiprinti jo užpakalines pozici- 
jas pirm negu naujas smūgis bus 
kirstas toj pačioj vietoj, apie tai 
nėra reikalo svarstyti.. Galbūt 
von Hindenburgas įvarys kylj 
toliaus j priešo frontą, bet yra 
taipgi galima, kad sekantis smū- 

gis bus padarytas ant kito fron- 
to. Smarkus artilerijos mušis 
aplink Ycrduną, kova Lotarin- 
gijoj, prie Chamis des Dames 
ir Champalgne gali buti ženklu 
naujų smūgių". 

Anglijos s;p audos nuo- 

monė. 

Anglų spauda, nors pripažįsta, 
kad smūgis, užduotas anglų ar- 

mijai, yra didelis ir kad kritiška 
valainda vra pagalios atėjusi, 
vienok išreiškia persitikrinimą, 
kad talkininkai galų gale atlai- 
kys. 

Londono laikraštis T i m es ra- 
šo: 

"Vokietija pasileido ant di- 
džiausios šulerystės, žinomos is- 
torijoj. Męs tikime, kad ji pra- 
kiš, ir kaip sykis todėl, kad jos ne- 

pasisekimas dabartiniame užpuo- 
lime tur iššaukti pražūtingą re- 

akciją Vokietijoj, męs Įgijame 
musiraminimą iš militariško pa- 
dėjimo, kaip jis šiądien apsireiš- 
kia. Visi Ukrajinos javai, visa 
geležis iš Donetzo rajono, vi- 
^»as kerosinas iš Batumo ir Plo- 
esti nesuteiks džiaugsmo neda- 
valgiusiems Vokietijos gyvento- 
jams, jeigu jų paskutiniai legi- 
jonai bus suskaldyti j šmotus 
prieš nepelaužiamą sieną vaka- 
rinio fronto. Tuomet jie žinos, 
kaip jie iki šiolei 'nežinojo, kad 
nepaisant visų atsitikimų, jie ne- 

gali išlošti." * 



Laikraštis Telegraph ra- 

šo: 
"Jeigu vokiečiams nepasiseks 

[dabar sulaužyti vakarinio fron- 
to], tai karė yra išlošta. Kad 
jiems nepasiseks, apie tai męs 
esame pilniausiai persitikrinę, 
bet dair daug baisių ir kruvinu 
mušiu turi >but iškovota, kol 
išau; paskutinė diena, kurios 
taip laukėm ir 'kurios delis taip 
ilgai kentėjome." 

Laikraštis C h a r o n i c 1 e ra- 

šo: 

"Pavojus yra prieš mus, bet 
jis ramia mus prisirengusius ir 
nenusigamhtsiius. Ir dar sykj, 
kaip ir kituose atmintinuose Ku- 

ropinės istorija atsitikimuose, 
britiški kareiviai stovi tarp ar- 

rogaiitiškos militariškos galybės 
ir užviešpataviirio pasauliu. 

"Męs ant fronto linijos, nei 

rezervose — rašo kitas laikraštis, 
M o r n i n g P o s t, —-gen Haig 
neturi tiek vyru, kiek jis turėjo 
teisę tikėtis nuo savo valdžios 
idant sutikti šitą didi otensyvą 
Lloyd George padarė baisią ri- 

ziką ir ant jo guli baisi atsako- 
mybė, bet męs tikime, 'kad Bri- 

tanijos armija atlygins savo nar- 

šomu tą, ko j'ai stokuoja skait- 
liiHni." • 

H laikraštis Daily Mail 
taip išvadžioja; 

"-Męs turime prisirengti dabar 
prie Nesvietišku pastangų, j)rie 
milžinišku pasisšventrmų. An- 
gliją laukia išbandymas iki pa- 
ties dugno šioje, milijonų žmo- 

nių kovoje ant žut, ar but. Tai 
yra musų likimo ikrizis." 

Pagalios .laikraštis D a|i ly 
G r ap h i c ^atėmija: 

"Abelnai paėmus, priešas yra 
laikomas. Sauo keliu, męs pri- 
valome pripažinti, kad dalykų 
stovis, iinrint ant jo visame jo 
pilnume, yra kritiškas." 

Francuzu nuomonė. 

Franouzų laikraščių nuomonės 
kol-kas tritfksta. Telegrafu per- 
siustos Amerikon trumpos iš- 
traukos parodo, kacl francuzai 
nėra nei bereikalingai išsiga'.dę, 
nei vilties nustoję dėlei pirmu- 
tiniu vokiš.ai laimėjimu. Daug 
labiatis išrodo sujudę ameriko- 
niški laikraščiai, Frandi/.ų augš- 
tasaj 'komisijonierius, Kapit. An- 
dre Tardieu, esantis dabar Su- 
vien. Valstijose su kariška mi- 
sija, išreiškia irancuzų nuomo- 

nę ir ramina Amerikos sujudu- 
sią publiką, štai k.i sakydamas: 

"Vokiečių atakas —sai'o jii, 
— kaip rodos, per\ iršija kaip ka- 
nuolių taip ir pavartotų kareivių 
skaitiium visus iki šiolei buvu- 
sius atakus, bet aŠ griežtai tvir- 
tintu, ka>d šisai atakas yra pana- 
šus j tuos, kutie jau buvo atmuš- 
ti.. Pirmos dvi dienos išrodo 
man visiškai panašios j pirmi 
'"i dieni mūšio ties Verdunu. 

vasario mėnesyj 1916 metuose. 

Britų pasitraukimas ties St. 
Quentin nėra sulyginamai daug 
svarbesni" avž francuzu asitrauki- 
mą pradžioje Verduno mūšio. 
Po dešimties dienų prie verdu- 
no męs sustojome besitraukę at- 

gal ir pasekmė !buvo abejotinos 
Vokietijai kertės. Męs turime 
pilną teisę tikėtis, kad ir dabar 
bus tokia pati pasekmė. 

4* Vokieti i a,—sako jis,—gali pa- 
sinaudoti {miklini m u savo ga- 
lybės, kuris pasidarė iš rusų iš- 
davystės, kuomet jie apleido de- 
mokratijos reikalą. Aš manau, 
kad. vokiečiai turi 6 vyrus ant 

musų 5, bet britai ir francuzai 
yra daug stipresni ir daug ge- 
riau apginkluoti dabar negu prie 
Verduno. Todėl nėra reikalo 
bereikalingai 'krimstis. 

"Až prašau musų amerikoniu- 
kus draugus padaryt# iš pir ių 
dviejų dienų mu&ų sekančias 
dvi išvados: pirma, yra reikalas 
užsilaikyti šaltai ir pasidaryti 
žinių "kritikais ir antra, !reika- * \ 

liinga veikti greitai ir su visu 

greitumu padidinti prisirengimą 
prie Amerikos ipagelbos. To- 
kiam dideliam mušyj, kaip kad 
šitas, męs privalome matyti tisą 
r_ikaląt, o ne tik jo dalį. Laike 
paskutinių dviejų dienų aš pa- 
tėmijau palinkimą "Ameri- 
kos IaikraštijPo ir Amerikos pub- 
likos prie mažo susinervavimo. 
Amerika yra karėje. Amerikoj 

vaikinai yra prie fronto. Ame- 
rikos publika (užpakalyje privalo 
užsilaikyti taip saitai, kaip \me- 
ril<os vaikinai užsilaiko šaltai ant 
mūšio linijos." 

LAKIOTOJAS UŽSIMUŠĖ. 

San Antonid, Texas, l'irtnas 
leitenantas W. J. Johnson, 22 
metu amžiaus, iš liellevillo, 111. 

tapo u/.muštas ant vietos kuomet 
C'anadian Curtirs orlaivis, kiiuri 
jis valdė, krito 1,500 petin Kel- 
ly lauke. 

APKALTINIMAS PASIPEL- 
NYME. 

Washington, D. C. Fr. J Gold- 
se'll, ambasados kaltinamas už 
taip vadinamą "profįt<ering" su- 

moje keliu milijonų doleriu fran- 
euzų karės 'kontraktu davime 
Amerikoje, tapo apskustas už 

pabėgimą dėlei techniško apkal- 
nimo vagystėje $200 Francujfijoj. 

PASTORIUS MAJORO VIE- 
TAI. 

Oshkosh, Wis. Re v. A. C. M c. 

Henry, UniversaH&tų pastorius, 
buvo pryšakyje kandidatu Į ma- 

joro vietą. Jisai gavo du syk 
tiek balsų, kiek kiti penki kandi- 
datai gavo, krūvon sud«j»us. 

NUBAUDŽIA $2,000,000. 
Washington D. C. Daugiau 

negu 200 atsitikimu rasta, kur 
vaigalų pardavėjai neraportavo 
iki spalio 3 d. 1917 m. kiek ta- 
voro jie turi ant ranku. Mokes- 
čių ui tą prasi/engimą užkrauta 
ant tų pardavėjų apie $2,000,000. 

VIIESTAS PO KVARANTINA. 
Grand Forks, N. D. Hum- 

boldt, mažas miestelis Kittson 

paviete, Minnesota, tapo padėtas 
po kvarantina dėlei rauplių epi- 
demijos. Apie pustuzinis miesto 
kyventojų, kurių išviso yra 200, 

apsirgo, bet miesto valdyba pa- 
darė žiurgsnius, idant neleidus 
ligai išsiplėtoti. 

PASTORIUS — MAIŠTININ- 
KAS. 

Burlington, Vt. Penkiolika 
metų j federalj kalėjimą <Atlanta^ 
(ieorgia, uždėta Rev. Clarence 
H. \Vaklron, pastoriui Baptistų 
bažnyčios, esančios mieste Wind- 
osr, Viermont. Jisai kaltinama, 
maištų cfaryme. Bausmę už- 

dėjo teisėjas Harlan B. Hovve. 

LEDAI KETURIŲ COLIŲ 
STORUMO. 

Texarkana, Ark. Ledai ant 

žemės buvo 4 colių d-.dumo ne- 

kuriose vietose Millcr paviete, 
Arkan.-as, keturias mylias atstu 
nuo šio miesto po dideliam štur- 
mui, kuris tęsėsi ištisą dieną. 

MINKŠTŲ ANGLIŲ IŠKASI- 
MAS NUPUOLĖ. 

Washington, D. C. Minkštų 
ingiui iškasimas nukrito 579,000 
tonų laike savaitės kovo 16 <1., 
r pirmu kartu dieninis iškasi- 
uas nukrito žemiaus 1,800,000 
tonų. 

OPEROS DAINININKAS 
DARBUOJASI RAUDONO 

KRYŽIAUS NAUDAI. 

San Francisco Cal. $20,000 ta- 

po pridėta prie $;00,000 fondo. 
<uriam darbuojasi Joan McCor- 
inack,* tenoras, kuris renka au- 

kas Amerikos Raudonamjam 
Kryžiui. Jisai dainavo publikai, 
susidedančiai iš 12,000 žmonių. 

1$ DARBO LiMO. 
LAIKRAŠČIAI. DARBININKŲ 

REKRUTAVIMUI. 

Washingon, D. C. Sekretorius 
IVilson, darbo m misteris, prane- 
ša, kad jisai suorganizuosiąs apie 
"36 dieuiinkis laikraščiu a ir pa- 
larys darbo biurus. Šie laik- 
raščiai bus naudojami šiam dar- 
bui, jeigu kuriam mieste nesi- 
rastų darbo sujieškojimo biuro. 

NEPAPRASTA DIRBTUVĖ. 
Washingto»e yra didžiausia ipasaulyje dirbtuvė, dirhinitiw"kojų", "rankų" ir 1.1 su- 

žeistiems talkininkų kareiviams. Naujausi išradingai pagelbsti padaryti šiuos sąnarius 
taip geru>, kad nelengva juos atskirti iivuo tikrųjų. 

ŪKĖS DARBAI VERTESNI. 

Roy C. Blsliop. ūkės darbo 
administratorius Illinois valsti- 
joj, yra surinkęs skaitlines, pa- 
lyginimui ūkės darbo su miesto 
darbais. Jie yra: vedusiam vy- 
rui ūkės darbas, mokantis $35 
j mėnesj, yra vertesnis už mies- 
to darbą, mokanti $99 i mėnesj; 
ūkės darbas, mokantis $40 j mė- 
nesi yra lygius miesto darbui, 
nešančiam .$104 Į mėnesi; u'kės 
darbas,' mokantis $45 j mėnesį, 
yra lygus miesto darbui, nešan- 
čiam $109. 'Gi ūkės darbas, ne- 

šantis $55 j mėnesj yra lygus 
miesto darbui, nešančiam $114- 

Nevedusiam vyrui yra daug 
geriau ir naudingiau, nes, sulyg 
apskaitliavimų, $30 Į mėnesį mo- 

kantis mkės darbas yra lygus 
miesto darbui mokančiam $99: 
$45 ūkės darbas yra lygus $114 
Į mėnesj darbui mieste. 

ČEVERYKŲ DIRBĖJŲ 
STREIKAS. 

Bristol, R. I. Aštuoniolika šim- 
tu čeverykų dirbėjų, dirbančių 
National India Rubber Co. dirb- 
tuvėse, išėjo streikan dėl to. kad 
jie nesutiko priimti naujos, kom- 

pan-j.-.s padarytos, algų skalos. 
Dėlei '.nlusio streiko dirbtuvė ta- 

po nuždaryta nuo pietų kovo 26 
d., išmetant iš dabro 4.500 Įvai- 
rių darbininkų. 

Karės Taupymo Ženkleliai. 
Daugelis lietuvių perka Karės 
Taupymo Ženklelius įvairiose 
vietose, o kreditą už tai gauna 
svetimtaučiai. 

"Lietuvos" ofise galima gauti 
tų ženklelių, o perkant per lie- 
tuvių ofisą, rekorduose parodo- 
ma kiek Įvairiose lietuvių Įstai- 
gose yra parduodama, kas, žino- 
ma, parodo lojališkiumą šiam 
kraštui ir sykiu turi reikšmę lie- 
tuvių reikalavimuose. 

Taigi tie, kurie, visvien per- 
kate kitur, galite pirkt tiesiog per Į 
ietuvišką įstaigą, o tas be abe- j onės ateityje turės savo pasek- 
mes. 

ir vm 
j| Iš Vancouver, D. C., prane- 

šama, kad miesto taryba <prisa- j 
kius prašalinti Rusijos vėliavą 
iš tarpo talkininku vėliavų, ku- 
rios randasi miesto buveinėj. 
Pasielgta taip dėlto, kad Rusija' 
priėmė "pažeminančią ir begė- j 
diš'ka taika." i 

Truc translation filed with the po&tmastcr I 
at Chicago, Ill.f on 27-th day of Mareli, 
1918, as required by the act of October 6, 
1917. 

I 
|| Keturi flammenvverfer (ug- 

nies metėjai) ir vokiškas kulka- 
svaidis, paimti Amerikonu sekto- 
re, į šiaur-vakarius nuo Toul, tapo: 
paaukauti laisvės paskolos "bo-j 
osteriams", kurie tyrinėjo ame- 

rikiečių expediciją. 'Aukautojas 
yra komandierium šiame sekto- 
rc. Aukos 1>us parvežtos j Ame- 

riką ir bus naudojamos parodai 
Įvairiuose Suvienytų Valstijų 
miestuose kampanijoj dėl tre- 

čios laisvės paskolos. 

jj Iš Londono 'ateima žinia, 
kad Newton Z). Baker, Amerikos 
karės ministeris aplankęs Su-. 

vienytu Valstijų ambasadorių' 
Page, kuris atstovauja Suvieny- 
tas Valstijas Anglijoje. 

Įj Iš l\io de Janeiro ateina 
žinios apie braziliečio naujai iš- 

rastą karės Įrauki, pavadinta "rup- 
turina." Tai yra naujas rūšies 
sprogalas. 

Tnio translation fileil whh tlie postmastet 
at t'hicago, 111., on ."-tli įlay »f Murcl>, 
l'Jlfi, as ri-iĮuirod by t h o act nf Octolirr (>, 
1917. 

|| Iš Paryžiaus pranešama, kad 
gelutinai susitaikė Prancūzijos ir 

Vokietijos valdžios reikale ap- 
mainymo karės belaisvių, virš 
48meiu amžiaus. Paprasti ka- 
reiviaJ ir neturinti titulų, bus su- 

grąžinti, o oficierai bais inter- 
nuoti Šveicarijoj. 

! Truc translation filed witli tlio poMmastcr Ln Oiicago,' 111., 011 J7-I h <lsy of Mareli, 
M918, un n-ųuirtd by tlie act of Octobcr 6. 
1917. 

|| Iš Amsterdam, 1 lolandijos 
atėjo žinios, kad vyriausias ko- 
mitetas Vokietijos reichstago, 
nubalsavę 12 b.alsų prieš 10, prie- 
šais jnešjmą neprigulmingų so- 

cial-demo'kratų apleisti Al amt 
salas ir nesikišti j Kinliandiįos 
vidurinius reikalus, siunčiant ka- 
reivius ir suteikiant amunicijoj 

114 .. 

j|| Austrijoj ginioni skaitlius de- 
lei karės sumažėjo pusiau, kaip 
parodo statistikos, skaitytos de- 
putatu rume. Metuose prieš ka- 
iv gimė 765,000 kudi'kitf, bet 
1917 metuose gimė tik ^28,000. 

Taikos laiko mirtinumas buvo 
34. 1916 m. mirtinumas paki- 
lo iki 50 nuoš. 

IĮ Iš Madrid, Ispanijos, ateina 
žinios apie naujo kabineto su- 

tvėrimą per Antonio Maura, ku- 
ris yra buvęs premjeras, Naujas 
kabinetas užims vietą rezignavu- 
sio Alhucemo kabineto. l're- 
mieru bujs Senor Maura; ex-l're- 
mieras I)ato bus užrubežio rei- 
kalu ministeriu. Grafas Roma- 
nones bus teisių ministeriu, o 

gen. Marina, karės ministeriu. 
Mbucemas užims vidurinių rei- 

kalų ministerio vietą. Grafas 
Romanone? taipgi yr'a buvęs 'pre- 
mieru. 

iį Iš Mexico Citv pranešama, 
kad pastaruoju laiku tapo išleis- 
tas įsakymas, uždraudžiantis iš 
vežimą aukso šmotuose iš Mexi- 
kos ir svetimų šalių auksinių pi- 
nigų. 

True Iranslntion f i loti witli tlie postmaster 
at C'hicago, III., on '"-tli clay of Mareli. 
1918, as remtired by the act of Octoher 6 
1917. 

ĮĮ f talijos karės ministeris Al- 
fieri, sulyg pranešimo iš Rymo, 
apleido vietą karės ministerio, ir 
užims komandą karės fronte. Jo 
vietą užims įjen. Ziupelli. Ka- 
ralius Victor Emmanuel priėmė 
jo rezignaciją, kadangi jis rei- 
kalavo leidimo eiti j frontą. 

|| Iš Barcelona, Ispanijos*pra- 
nešama apie paskandinimą ispa- 
nišku laivu Jolet. Joaquiua ir 

CluadalcĮuiver, Atlaiitiko vande- 
nyne. Jokių detaliu neduodama. 

|| Iš Londono pranešama, kad 
;utnis nesenai mirusio Jolnn Red- 
nond, airių tautininkų lvde io, 
iapo išrinktas > parliamentą .tž- 

mti vietą mirusio tėvo. 

Musų Uždaviniai. 
Lietuva, visai nustojusi savo 

valstybinės išvaisdos pasaulyje 
17«>5 m., teko grobiu kaimynų 
valstybių Rusijos ir Prūsijos, 
kurios daugiau ue šimtą metų 
stengėsi visomis pastangomis 
išnaikinti mažiausią apsireiški- 
mą savarankiškos lietuvių dva- 
sios. Mažoji Lietuva jau beveik 
buvo nustojusi vilties atsistoti 
ant savo kojų. Didžioji gi, min- 

džiojama purvinais grobiko bar 
tais, bandė porą kartų (1830 *r 

1863 m.) su fizine jiega išsiva- 
duoti ir supratus toliau, jog fi- 
zinė jiega neišgelbės, laukė pa- 
togioj valandos, kada pati sa- 

vaime fizinė jiega grobiko su- 

byrės. Jau 1905 m. ])o karės su 

Japonija Lietuva pasijuto lais- 
vesnė ir sugebėjo sudaryti Sei- 
mą Vilniuje iš dviejų tivkstančių 
atstovu, kuriame in^ apsireiškė 
Lietuvos tebegyvenanti dvasia 
geidžiant atgaivini t i Lietuvos kū- 
ną jau visai kitais pamatais, nei 
pirmiau buvo bandyta', t. y. tau- 

tiniais, demokratiniais. Tai buvo 

I didžiausias viešas lietu viii dva- 
sios apsireiškimas, kuris nuo pas- 
kutinio lenkmečio 1^64 m. -po 
žiauriausios prjspaudos sugebėjo 
surasti naujus kelius, jau pir- 
miau apsireiškusius tarp kitu pr'- 
slėgtųjų tautu Europos. 

Dabar Lietuva liko karės gro- 
biu, išrauta iš Rusijos nagų. Ju- 
ridiniai ji tebelaikoma prie Ru- 
sijos, o faktiniai ji prikergta prie 
Vokietijos. Męs, lietuviai, sa- 

vo šalies piliečiai, kabome ore 

ir laukiame valstybių teismo, ku- 
ris turės spręsti mušu tolimesni 
likimą. Aišku mums, kad ^is 
teismas negali spręsti mus, ne- 

išklausęs mūsų, bet ar tai aišku 
bus teisėjams, kurie susirinks j 
tą teismą ir ar geistina jiems 
priimti j savo tarpą naujas na- 

rys, nauja valstybė? 
Kiekviena iš kovojančiu pusiu | 

turi savo uždaviniu siekimus. 
Entente, tai vtra Rusijos sąjun- 
gininkai, aiškiai matydami suv- 

byrėjus savo 11 ari, didžiąją Ru- 
sijos valstybę, lyg stengiasi jos vie- 
ton pastatyti naują narį, Lenki- 
ją ir priduoti jai stiprybės pri- 
jungus prie jos ir ne lenkiukas 
šalis, idant, iš rytų pusės sau- 

gotų ir spaustų Vokietijos sie- 
nas. Tai Lenkijai turi buti 
priūergta i'r Lietuva su išėjimu 
į Baltijos jūres, nors tai ir bivtų 
prieš Lietuvos norus. Tą di- ; 

lidžios Len'kijos minti klotingai 
gaivina patys lenkai tarp enten- t 

te, tyčiomis- slėpdami, kad ,Lie- < 

tuvft visai netinika po vienais 
kailiniais su Lenkija laikyti sa- 1 
vo kuną. Entente užhipnoti/.uo- 1 

ta ta tinkančiąja jai mintimi ■ 

stipriosios Lenkijos, sudarytos t 

jos rankomis, nenori net įsigi- t 

lin.t, ».ar galimas toks sudarymas 1 

tr sugebės jisai gyventi, pasto- 
ms ir ar tinka skiriamam jam už- .t 
laviniui. Vpkietija jau tik to- i 
:lėl. kad tai priešininku mintis. ; 

legali Į ją arčiau ne įsidėmėti. 
Taigi ir por karės laiką stengė' I 

d kuogiliausiai susipažinti su ša- 1 

imis, jos užgriebtomis. Ji aiš* l 

<iai mato skirtumą tarp Lenki- 1' 

jos ir Lietuvos; ji gerai supranta 
kad tolks eutento polydis, paleis- 
toji 'pasauliui Lenkija, jei ne hu- 
tu pavojingas, bet jos uždaviniai 
kitoki. Jos siekiniai traukė to- 
liau j Kuršą, Lyvus ir Igiaunius. 
Ji lengvai sutiktu duoti nepri- 
gulmybę Lietuvai, tik prijungus 
prie Vokietijos tą Baltijos šalį, 
kur, jų nuomone, jau gana tirš- 
tai vokiečiu gyvenama. 1 nori į 
iš Lietuvos turėti tuo tarpu tik 
palankią sau šalį. apsuptą jos. o 

£al ir globojamą. 
Tolkie abiejų kariaujančiu pu- 

sių tikslai dėl Lietuvos. IVin- 

cipai, kurie buvo paskelbti dėl 

tautų išvadavimo, davimo jiem? 
teisės apsispręsti, tai tik durnai, 
kuriais tikimasi pasinaudoti, 
idant be IkJiučių pravedus savo 

tikslus. Da'bar ne viena iš ka- 
riaujančių pusių nelaiko šitų 
principų svarbiais sprendžiamais 
Toikie principai gali buti priimti 
tos ar kitos pusės arija ir abie- 

% 

jų pusių, kada jie sutiks su jų 
svarbiausiais tikslais, arb^ bent 
ne bus jiems priešingi. 

O musų tikslai eina pro šalj 
kariaujančių valstybių. Męs ne- 

manome 'kurti militarinės valsty- 
bės. Musų tikslai yra iškovoti 
Lietuvai nepriklausomybę, idajit 
vaisingiausiai gaivintume savą- 
jį} ypatingąją rkulturą, t. y. mu.su 
tikslai yra ne kariaujančiųjų val- 
stybių tikslai, bet visos žmoni- 

jos tikslą-. Musų tikslai gali 
but suprasti valstybių, nesikė- 
sinamčių sugrėbti mus. ir tų, ku- 
rios nėra taip užhipnotizuotos. 

Icleja sudaryti Didžiąją Lenki- 
ją nėra nei tautinė, nei demo- 
kratinė, ji yra grynai imperiali- 
stinė. Xe tautinė todėl, kad ji 
nenori pripažinti tautinių sieki- 
mu kitoms tautoms, o den.jlcra- 
tinė Lenkija vargu dabar gali- 
ma pastatyti. Lenkai kartais 
mėgsta pasigirti savąją buvusią- 
ją respublika, bet tai buvo res- 

publika. ne demokratinė tik aris- 
tikratinė, oligarchinė, ir dabar 
demokratinių- sluogsniųi darbai 
žymios rolės lenkų akcijoje ne- 

vaidina. Jei pasisektu lenkams| 
jų tikslai, demokratiniai jų sluo- 
gsniai tik nuleidę a'kis žemyn 
pasakytu: męs čion nekalti. 
Yargii kass'gal'ėtu ^reikalauti de- 
Ltjnkijoje, Icur tik apie 50% 
Opasak vyriausybinės rusų sta- 

tistikas 1910 m. 33%) bemokan- 

čiy rašyti ir skaityti. 
M tisų gi siekiniai grynai tau- 

tiniai ir demokratiniai. Męs ne- 

norimi- Lietuvos senose istorijos 
sienose; męs reikalaujame sau 

etnografinių sienų su ekonomi- 

nėtnis korektyvomis pataisomis, 
t. y. tokių sienų, 'kur gyvena jau 
tautą susipratę lietuviai ir lie- 
tiniai iš dalies sur;v>'0jc ar su-/ 
lenkėję j rytus j pietus nuo \ nu- 

niaus, uurių tautos, susipratimas 
nors ir menkas, bet jų ekonomi- 
niai reikalai traukte traukia prie 
Lietuvos.* Kilus lietuviu tautos 

judėjimui iš liaudies i.r gailinant 
jj daugiausia liaudies vadovams 
patys lietuvių .siekimai ir negalė- 
jo kitai]) apsireikšti kaip demo- 
kratiniais pamatais, tuo labjau. 
kad seniausioji Lietuvos vadovė, 
jos aristokratija, po 1569 m., o 

lahjausiai po 1795 m. pasidavė 
sulenkėjimui, neatsižvelgdama j 
liauti} ir todėl liaudies akyse ji 
iškrypo iš kelio ir nustojo savo 

autoriteto. Lietuvos aristokrati- 
ja visgi negalėjo taip lengvai at- 

sisakyti nuo priprastos jai rolės 
vadovauti Lietuvai ir atsiradus 
naujai idėjai, 'kilusiai i> laudies, 
ne tik jai neprijautė, lx>t dar. 

stengėsi ją diskredituoti ir p!< 
nimą jos trukdyti. Tuo -pačiu 
ji dar toliau save nuo liaudies 
atstūmė. Taigi dabar ir sug-ry- 

žus(jai iš klaidingo kelio Į demo- 
kratinės tautinės sriovės tarpą, 
ji jau nebepajiegtų ir nebediry>tų 
toliaus neatsižvelgdama Į liaudj 
skinti kelius, ne tinkančius liau- 
džiai, t. y. nedemokratinius. 

Tautinis demokratinis susipra- 
timas laimingai tebe-iplėtojanti> 
pasaulyje duoda mums vilties, 
jog mūsų idealai, knipo sutinka 
su pasaulio idealais, turės Į-i- 
Ikunvti. — Vok-populi. vox Dei. 

Dr. J. Alekna- 

("Santara") 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

1917 metuose 75,000,000 <onų 
geležies rudos tapo iškasta Su- 

vienytose Valstijose. 
1 

* * 

1015 metuose Anglija sučėdino 
300,000 tonų anglies, pasukdama 
laikrodžius viena valanda pir- 
myn. 

* * 

l)ald\vm Lccomotive \Vorks. 
kur vra dirbdinami traukiniai^ 
kiekvienu valandą y m padaromas 
vienas traukinys. 

* * 

V 

Nuo liepos 1 d. š. tn. maliavos 
išdirbėjai apsirubežhn*.; išdirbiniu 
32 Įvairių spalvų. Paliavos išdirbs 
tik 8 rti<is. Grindų maliavos — 

8, stogų ir kluonų tik 2, gontų 
reikalams i_\ aliejaus spalvų iki 

30, vežimams —8. architektūrai 
liakerio iki tlešimts rųšių ir jū- 
reivių liakerių iki 4 spalvų. 

NARSIOS FRANCUZIJOS MOTERIS 
Alonzo Taylor. 

Mano žodžiai neturi užtektinai jiegos, idant galėčiau pada- 
lyti nors šiek-tiek teisybės narsiausiai figūrai moderniškam pa- 
aulyj, ir praėjusiuose amžiuose — Prancūzijos moterims. Iš 
kaitliaus sveiku vyru, kurie dalyvauja militarinėj tarnystoj Pran- 
uzijoj. be išėmimo visi užimti transportacijos arba amunicijos 
irbimo šakose, paliekant žemdirbystę išimtinai krašto moterims, 
let ios Įstojo j dirbamų gyvulių vietas: galima mtke- 
iauti į by ktirią Prancūzijai dalį šiądien ir matysime mote- 
is, garbingas motinas, prisikinkiusias j>rie plūgų ir dirbančias 
;emy. Visa žemdirbystė guli ant jų pečiu. Namuose rasim* 
.k keletą senųjų vyru, sužeistuosius ir džiovininkus. Vesiskun- 
Ižiam, su augštu pasišventimui, su atsidavimu Prancūzijos mo- 

įs neša .jungą. 
Dabar, padėjimui būnant tokiu, ar gali Amerikos gyventojai 

urėti visus parauktume gyvenime, tuomi užkraunant dar "didesnį 
ungą Prancūzijos moterims? Cėdykite javus, vartokit mažiau kvic- "X* 
ių. k'ad jų galima butų pasiųsti Francuzi'jon. 

Prancūzijos moterims turi būti duota galė ipalaikyti morale 
"rancuzijos kareivių iki ateinančio pavasario. Morališkumas 
lamuose nusveria morališkumą, kareivių mūšio lauke. Męs ga- 
me tai padaryti, duodami joms didžiausią galimą pagelbą* maisto 

ristatyme, iš visko kviečiai yra svarbiausiu dalyku. 



LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
GLOBOJIMO REIKALAIS. 

Panedėlio vakare, kovo 18, 1918 
m., jvyko sutrinkimas šv. Petre 
ir Povylo svetainėje, So. Bostone, 
sušauktas <u tikslu suvienyti dvi 
vietines draugijas, kurios buvo 
susitvėrusios globoti lietuvius ka- 
reivius. I susirinkimą pribuvo 
{galioti atstovai nuo sekančių 
draugijų: 

1. Lietuvos Ukėsu Praugija: 
S. Norkūnas. 

2. S. L. šv. Kazimiero Dr-ja: 
J. 'M. Pečiulis. 

3. šv. Petro ir Povilo Dr-ja: 
Jonas Adomavičius, 
M. Venis, 

Šapalis. 
4. šv. Kazimiero R. K. Dr-ja: 

V. Paulauskas, 
V. Ja'kštis. 

5 Saldžiausios Širdies Viešpa- 
ties Jėzaus Draugija: 

Juozas Sutkus, 
Pranas Lukoševičius. 

6. Tėvynės Mylėtoju Dr-ja: 
K. Vileišis. 

7. Lietuvių Ukėsų Gedimino 
Kliubas: 

Pranas Tuleikis, 
Jonas Aidukonis, 
Steponas Račkauskas. 

8. Šv. Jono Evengelisto Blai- 
vininkų Draugija; 

M. Kilmoniutė, 
Juozas Jurkus. 

9. D .L. K. Keistučio Dr-ja: 
M. Versiackas, 
V. Zaleckas ir 
P. Rūkas. 

10. šv. Jono Krikštytojo Dr- 

ja, Cambridge, Mass: 
A. Vaisiauskas. 

11. Liet. Vyčių ^17 kuopa: 
Jonas Vilkišius. 
Jonas Čcfvokas, 
F. Strakauskas, 
P. Miliauskas. 

12. Globojimo Komisijos nanai: 
Ktin. Da'bužin&kaffi, 
Kiin. Juškaitis ir 

Jonas F£. Karosas. 
13 LDS. I kuopa; 

-A. Zaleckis, J. Bakunas, < 

J. Glincckis. 

14 L. R. K. Federacija: 
J. IVeikoniutė, 
M. AusikaičiiH'tė, 
A. Benclroraitis, 
M. Pajau jute. 

15. Moterių Sąjunkos kuopa v 

O. Romikaitė, 
M. Čc.snokeviciuėt, 
O. Stamuliutė. 

16. LDS. Centro: 
M. Zoba, 
J. J. iRamanauskas. 

17. LRKP. Blaiv. 49 kuopa: 
Žilyčė, 
M. Račiuniutė, 
O. Račių tviuitė ir 
M. įBakuniute. 

18. Apaštalystės Maldos Drau- 

gijos; 
O. Meskauskaitė, 
A. Matokienė- 

19. Lietuvos Duktęrų Dr-ja: 
J.ŠuItienė, 
O. Giedraitė. 

Jonas E. Karosas atidarė su- 

su linkimą. paaiškindamas tikslu 
cJel kurio susirinkimas sušauktas. 

Tuoj aus buvo renkama vakaro ve- 

dėj<>C. Didžiūnu balsų likosi iš- 
rinktas vakaro vedėju Jonas E. 

Kantas, Jonas Adomavičius bu- 
vo išrinktas pagelbininku ir Jonas 
J. Ramanauskas raštininku. 

Toujaus buvo nubalsuota, kad 
visi susirinkusieji užsiregistruotų 
pas raštininką. 

Daugelis iš susirinkusiųjų pra- 

dėjo kalbėti apie vienybę ir vien- 
balsai pritarė tam užmanymui, kad 
abidvi iki šiol buvusios kareivių 
globojimo draugijos butų panai- 
kintos ir viena centralinė organi- 
zacija butų jsteigta. Tuomi tiks- 
lu lik .-.i komisija iš šešių ypatų 
išrinkta nustatyti vardą ir įstatus 
tos naujo.s organizacijos. Iš kiek- 
vienos buvusios kareivių globojime 
draugijos įėjo į tą komitetą pc 
tris narius: S. NorVunas, J. M 
Pečiulis. J. Adomavičius, ktm. J 
Dolmžinskis, J. R. Karosas ii 
kun. F. J. Jušk'aitis likosi išrinkt 

Į tąją komisiją. 
Kad darbą toliaus netrukdžius 

susirinkimas nubalsavo, kad vai 
dyba butų tuojaus išrinkta ir ka( 

neatidėliojant pradėtų savo darbą 
Tada sekė valdybos rinkimas. ] 
valdyba likosi išrinkta: Dvasiškai 
vadovas —- kun. T, F. Jušlcaitis 

Pirmininkas Jonas I£. Karosas. 
Pagelbininkas Andrius Zaleskis, 
Susinėsimų Sekretorius Jonas J. 
Ramanauskas, Finansų Sekreto- 
rius, Vladas Paulauskas, Kasie- 
rius M. Zoba, Kasos Globėjai 
p-lė O. įMeškauskaitė, Jonas Vil- 
kišius ir Pranas Tuleikis. 

Nutarta, kad valdyba sušauktų 
susirinkimu atstovų, kada komisi- 
ja jau bus išdirbusi konstituciją. 

Susirinkimas buvo uždarytas 
10:30 vai. v:akare per pirmininku 
Joną E. Karosą. 

Pirm. Jonas E. Karosas. 
Rast. Jonas J. Ramanauskas. 

flIlMlAiMilJ'**'- ■->. 
DRAUGIJOS TIKSLAS. 

Draugijos tikslu yra: 
I. Teikti materialę ir moralę 

globa lietuviams kareiviams esan- 

tiems Amerikos armijoje visose 
dalyse taip ant sausumos, taip 
ant vandenyno čionai ir anapus 
vandenyno. / 

2. Teikti materialy ir mora- 

lę globą kareivių paliktoms šei- 
mynoms, jų nešlėms, jų vaikams 
ir visiems tiems, kurie jų pačių 
globoje buvo prieš karę ir tos 

globos yra raikalingi \.labar. 
3. Tarpininkauti susincšimuose 

kareiviams su jų šeimynomis ir 
toms šeimynoms su jųjų karėn 
išėjusiais nariais. 

4. Padėti norintiems kareiviams 
ir jų šeimynoms grįžti po kerei 

tėvynėm, aprūpinus juos 11 mokio- 
mis instrukcijomis ir visokiu ga- 
lima pagelba. 

5. Išgauti Lietuvoje grįžusiems 
kareiviams visokias galimas lie- 

tuvių visuomenėje materiales ir 
morales (privilegijas, kaipo at- 

lyginimą jiems už 'kovojimą Ame- 
rikos armijos eilėse už tautų 
liuosybės principus. 

6. Išgauti Lietuvoje kareivių 
šeimynų vaikams privilegijas ir 
pirmenybę visose tos šilies moks- 

lavietese. 

7. Karėje sužeistiems ir nete- 

j kuriems sveikatos aprūpinti tam 

tikra globa prieglaudose ir vi- 

sokiose sveikatingumo vietose. 

; II. Draugija, kad geriau atlik-,', 
savo darbą rūpinasi susinešti ir 

užmegsti ryšius su atstovais visų 
šalių, 'kur tik atsilieps reikalai 
bent vieno lietuvio kareivio. 

Draugijos iždas. 

III. Draugi jo? iždą sudaro: 

a) Pajamos iš taisomų lietu- 

vių kareivių naudai vakarų, teat- 

rų, paskaitų ir visokių pramogų. 
b) Visokios aukos pavienių as- 

menų. 

C) Visokios aukos privatinių 
draugijų ir korporacijų. 

d. 'Pašalpos teikiamos visokių 
įstaigų esamų valstybinės valdžiom 

kontrolėje. 
e. Mokesčiai tos draugijos na- 

rių. | 1. Paprasti draugijos nariai 

j metus sumoka $1.00 s)kių arba j 
čvertimis. 

2. Nariai rėmėjai moka ižcian 
kas metą $3.00 sykiu. 

3. Garbės nariais draugijoje tarn- 

ai tie, kurie dr-jos iždan syikiu 
įneša $f"5.oo arba savo veikimu 

daug naudos dr-jai neša ? 
■VUsi nariai draugijos ribose nau- 

dojasi lygiomis teisėms. 
4. Draugijos nariai gali būti iš- 

tisos draugijos, kurios sutiks mo- 

kėti dr-jos iždan nuo kiekvieno 
savo nario po 12c. į metus. Su 
sirirukimuosc tokios draugijos gali 
turėti savo atstovų po 1 nuo 100 

savo narių. 

Draugijos Valdyba. 
I. Draugiją valdo tam tikras 

penkių narių komitetas, renkamas 
visuotiniame susirinkime vieniems 
metams ir dvasiškas globėjas. 

2.1.šrinktasai komitetas pats pa- 
siskirsto savo tarpe priedermėmis 
-valdybos pirmininko, jo 'padėjėjo', 
kasininko, kasos sekretoriaus, ir 

visų .kitų dr-jos raštų vedėjo. 
3. Kasininkas buna po tam tikra 

kaucija sulyg nutarimo visoutino 
narių sutikimo. 

V. Visi draugijos reikalai yra 
svarstomi paprastuose narių su- 

sirinkimuose k*as mėnesį, visv/i- 
tviouse — sykį j metus, ir išeili- 
nėse, kaukiamuose tuomet, kuomet 
valdyba matys to būtiną reikalą. 

Susirinkimuose visi dalykai 
sprendžiami balsų daugumu. Bal- 

i savimo bu<tą nusisfato susirirtki- 
» J. ,: 

"KUBILAI". 
"Kubilai" (Tanks) yra šios karės išradimas ;r yra vartojami a'nglu armijoj. Kad an- 

glai ju turi daug, tai parodo numeris 528 ant įpricša'kinio "kubilo". 

VI. Draugija turi savo antspau- 
dą lietuvių-anglų kalboje: "Lietu- 
vių-Karžygių globa." 

Vįsi oficialieji <lr-jos raštai fir 
dokumentai privalo buti sutvirti- 
nami dr-jos antspauda ir parašu 
pirmininko ar jo padėjėjo, 

Draugijos likvidacija. 
Vili. Likviduojant dr-jos reika- 

lus ir veikirtlą. visas atliekamas 
jos turtas eina Lietuvos valsty- 
biniu iždan anba Lietuvos Uni- 
verstiteto fondan. 

■» •!» ♦ 

LIETUVIAI AMEiilKOJ. 
IŠ DANBURY, CONN. 

Pasidarbuoja Lietuvos naudai. 
Du vietiniai lietuviai, pp. Mi- 
kailas Vaičekaiitis ir Juozapas 
•Muliolis, sumanė pasidarbuoti 
Tėvynės-Lietuvos naudai ir, vai* 
kščiodami po lietuvių namus, su- 

rinko gana didelę sumą tėvynės 
ncprigiUilmybės iškovojimui. 

lAuikautojų surašas seka: 
Motiejus Kazlauskas $5.00, Si- 

Monas Kat'linskas 2.0d, Motie- 
jus Kalainta 1.25. 

'Po $1.00: Marta Vaičekiutic- 
nė, Antanas Karpuska, Andrius 
Boika, Marijona Kančiavičienė, 
Vincas Katlinckas, Viktorija Vil- 
kielienė , Povylas Pazameckis, 
Mečislovas Ranauskas, Ona Pa- 
1 iti'kiene. 

Po 7,"c.: Rafolas Petrauc'kas ir 

Juozapas Gabrida. 
Po 50c.: Pavylas Sadauskas, 

Petras Sadauskas, Stasys Bu- 
žinskas, Juozapas Rasbacila, A, > 

mas Utonas ir J. Olšauskas. 
Po 25c.: Augustas Politika, 

Kastantas įKuncavičia, 'Dominin- 
kas Bradunas, Marijona Bradu- 
nicnč, W. Borek, J. Pasczfk, 
Zig. Romeika, Frank Burdinka, 
J. Linko, Juozapas Wolk. 

($25.00 aukų gavome. Red.) 

IŠ ROCHESTER N. Y- 

Delegato prakalbos. Nedėlio- 

je, ikoyo 17 d., buvo surengtos 
prakalbos atstovui p. 'P. Petro- 
niui, kuris 'Lietuvių Seime Ne\v 

|Yorke atstovavo dvi draugijas: 
TM'D. į 52-rą kuopą ir Lietuvos 
Sunų • ir Dukterų Draugiją, ku- 
rios abi išvien jį siuntė. 

Žmonių prisirinko .nedegiau- 
siai: apie penki destėkai stivir- 

šum., Musų bolševikai užsima- 
nė parengti sykiu, tą pačią die- 
ną, prakalbas, idant pakenkus ir 
demoralizavus publiką. 

Neatsižvelgiant j kliūtis, pla- 
čiau protaujanti visuomenė su- 

sirinko pasiklausyti ką nors ne- 

paprasto, nes musų laikuose tai 
retas atsitikima. 

P-as P. Petronis nuodugniai 
papasakojo abiejų Seimo dienų 
veikimą. Ištikrųjų buvo smagu 
klausytis, kad Seime dalyvavo 
lifielis skaitlius delegatų iš įvai- 
rių vietų, ir kad veikta sutar- 
tinai. 

Musų atstovas taipgi pranešė., 
kad Seime dalyvavo keletas so- 

cialistų, bet jie tai lietuviai; o 

ne koki bolševikai. 

Kun. Kemėšis pasirodė rim- 
čiausiu iš kunigų tarpo. 

Susirinkusieji klausėsi su įtem- 
pimu, 'kad išgirdus vis ką nau- 

jesnio, ar tesuvienijo fondų, ar 

neįktirė Lietuvos iždo. 

Atstovui užbaigus kalbą, vie- 
nas iš publikos padavė klausi- 
mą: "Kodėl neįkurta Lietuvos 
iždas?" 'Atstovas atsakė, kad di- 
džiuma to nenorėjo, t. v. musy 
kT ikščionįs-deniokratai. 

Ir vėl tas pats iš publikos 
o'.ioda klaiusimą ir pats j jį at- 
sako. "Žiur6kite, "V. ILiet." te- 
legrama iš Rusijos praneša, jog 
ten Rusijoj lietuviai u/si dėjo 
mokesčius, o mys, amerikiečiai, 
nieko ar negėda f 

Į Čionai vidurinės sriovės žmo- 
nės likosi užganėdinti Seimui'; 
taipgi ir atstovo 'Petronio ra- 

portu, Svečias. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Iki šių metn čia lietuviai vi- 
sus motkesčius parapijos reika- 
lams buvo pavedę savo klebo- 
nui. Bet šį metą "kortos" per- 
simainė'': parapijonai išsirinko 
sau ika&ierium P. Narijauską, ku- 
ris ir priiminėja mokesčius, Pro- 
baščiui toks "biznis" nepatinka, 
todėl bažnyčioje dažnai girdisi 
nereikalingu kalbų iš jagamas- 
čio liupų. Pavyzdžiui, kad ir 
'kovo 17 d., iš sakyklos siuntė 
'žmones pirkti kortelių pas šliu- 
pą. 

Ištikro, girdint tokius 'niekus 
kalbant, gaila darosi, kad mū- 

sų kunigijos dalis taip menkai 
save veda. Ir siu tuom labai sau 

blogą ateitį taiso žmonių tarpe. 

Kovo 19 d. New Philadelphie- 
čiai palaidojo A. Gavėną, kuris 
sirgo džiova nuo spalio mėn. 

pereitų metų. Laidotuvėse <ia- 

lyvavo Šv. Albino ir Vytauto 
dr-jos, kuriose velionis prigulė- 
jo. Pati ir 4 vaikučiai liko var- 

gingame padėjime. Reporteris. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Apie prieš-seirrinius rinkimus. 
Nors jaiui po seimo, 1>et visgi gal 
bus ne įpro šalį uirekorduoti, 
•kaij> pas mus buvo renkami de- 

legatai j politiškąjį lietuviu sei- 

mą, -atsibuvusį Nevv Yorkc 13— 
14 d. šio mėnesio. 

Įdomu pastebėti, kad viena 

draugija, nešiojanti tautišką D. 
L. K. Gedimino vardą ir turinti 
apie 300 narių, .ne tik atsisakė 

siusti delegatus; beT dar vieton 
to' surengė kaip musų žmonės 

vadino, "bolševikiškas" prakal- 
bas. 

Lietuvių Politiškame Savitar- 
pinės Pašalpos Kliubc, kuris tu- 

ri apie 60 natrių, karštai ginči- 
tasi dėlei siuntimo ^deledafų sėi- 
man; seimo priešininkai vos dvic- 

jjų balsų* didžiuma gavo viršų ir 

'delegatas buvo nepasiųstas, pasi- 
remiant technišku išsikalbėjimu, 
kad turto neužtenka lėšų pa- 

dengimui. 
Tautiškos draugijos TMD. 52 

kp. ir Lietuvos Sunų ir Dukte- 

rų Draugija, (aibi turi apie po 

40 narių) susidėjusios krūvon, iš- 
rinko vieną delegatą. 

Bažnytinės draugijos, neturin- 
čios savo tarpe svirno priešininkų, 
visos nariai delegatus rinko. 
Trjs pašalpinės draugijos, para- 
'pija. vyčių kuopa ir Tautos Fon- 
do skyrius išrinko išviso ii de- 
legatų. Smarkesni "matemati- 
kai" aipskaitliuoja, kad nors at- 
skyrium paėmus kiekvieną drau- 
giją ar kuopą, išrodo, kad jos 
turi daug narių, bet kadangfi-jose 
maišosi tie patjs nariai, tai iš 
viso per visas bus nedaugiaus 
600—700 narių. 

Čia rei'k pažymėti, kad šv. Pet- 
ro ir Povylo draugija ir Tautos 
Jrondo skyrius atliko savo rin- 
kimus rimtai. Apie rinkimus ki- 
tose draugijose ir kuopose to 

negalima butų pasakyti. P»uvo 
girdėtis daug nusiskundimų už 

'varinėjimą politikos"; teko gir- 
dėti nusiskundimų ant vyčių, ant 

•klobono ir kai-kurių kitų asme- 
n u. 

Visų šitų kalbų nei neišpasa- 
kosi ; gi seimui jau praėjus, nei 
neverta senų barščių išnaujo kai- 
tinti. Seimas parodė, kad musų 
žmonės nori vienybėje dirbti savo 

tėvynės laisvės išgavimui, todėl 
ir męs vietiniai turime pamiršti 
kas buvo bloga ir vieni prieš 
kitus nusileisti. Kuomet vieni 
kitiems daugiaus gell>ėsime, o 

mažiaus priekabių jieškosime, 
tai nuo to patįs nenukentėsime, 
o Lietuvai daugiaus naudos pa- 
darysime. 

Lietuvos Leib-Gvardijonas. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Banikietas — vakarėlis. Kovo 
17 d. Šv. Marijos Panos R. Mo- 
terų Dr-ja parengė puikę vaka- 
rienę. 

P-ia K. Janavičienė, draugi- 
jos pirmininkė, atidarydama va- 

karą, primiausiai kalbėjo api°. 
draugijos gyvavimą; kaip na- 

"ėms yra teisingai išmokama pa- 
šei pa ligoje. lie to draugija tne- 

latsisako nuo Lietuvos reikalų, 
nes ji ne vieną kartą yra pa- 
dėjus dešimtinę ant Lietuvos 
aukuro. Pabaigus kalbą, p-ia Ja- 
navičienė perstatinėjo programe 
dalyva'ujancius. 

Pirmiausiai p-lės Masliauskkv- 
tės ir Zigmančiutės, susidedant 
chorui, sudainavo Lietuvos him- 
ną : "Lietuva tėvynė musų." Pub- 
lika pagerbė atsistojimu. 

Jaunos mažos mergaitės pui- 
kiai padeklemavo jvairias dekle- 
macijas. Keturi maži vaikučiai 
puikiai sudainavo: "Auga (li-rioj 
Serbentą". Cboras vėl sudaina- 
vo 'SugrizK. 

Užsibaigus programai, p-ia Ja- 
navičienė padėkavojo tėvams už 
vaikučių pratinimą prie lietuvys- 
ės ir dalyvavo lietuviškuose 

vakaruose. P a gailiaus .ranešė, 
kad bus vakariame, o po vaka- 
rienei vėl kitos pramogos: Lei- 
diatns drabužių ant lioterijos, o 

pelnas eisiąs į LjG.F. 
Šeimininkės ruošia vakarienę: 

gabena knt ftalų visokius gar- 

Įdumynus. Gi moterįs ir mergi- 
'nos žaidė "aguonėlę" ir kitus 
žaislus. , 
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Po žaislų visi susėdo apbnl 
stalą ir prasidėjo vakarienė 
Pirmininkė čia ir vėl uždavė vi- 
siems darbo — paprašydama, kai 
kiekvienas svečias ką nors pa- 
pasakotų. 

Po vakarienei vėl programė; 
lis. 

Nuo 1916 m. buvo likusi vie- 
na skrynia drabužių, kurie buvo 
surinkti siuntimui į Rusiją, pa- 
bėgėliams. Bet RaudonamĮjam 
Kryžiui atsisakius vežti Rusijon 
vieną skrynia liko, o šiame va- 

kare tuos drabužiais leista ant 

lioterijos. Daugiausiai prie. šio 
darbo prisidėjo p-ios <K. Jana- 
vičienė ir A. Zolpienė, kurioms 
reikia duoti kreditą, ir geidžia- 
ma, kad jos ateityje taip nenuils- 
tančiai veiktų, kaip iki šio! vei- 
kė. 

l'ž drabužius šiame vakare 
surinkta $1340. 

Vakarienėj Buvęs. 
* 

Klaidos atitaisymas, "Ljetu- 
/os" 8-tam numeryj įsiskverbė 
įegeistina klaida. 'Pasakyta, kad 
vasario 5 d. buvo vestuvės p. 
Vr. Tamkaus su p-le Valierija 
Jakubkiutė. Turėjo buti šiaip: p- 
VI. Tamkaus namuose buvo ke- 
liamos vestuvės. Suėjo poron p. 
Bronislovas Milenaviėius su p- 
te Vai. Jakubkiutė. 

J. Z-is. 

IŠ SO. BOSTON MASS. 

lApie lietuvišką korporaciją. 
Sausio mėnesyj, 1915 m„ tapo 
kriaučių suorganizuota 'korporaci- 
ja dirbimui rūbų. Prie korpora- 
cijos prisidėjo 60 ypatų, sudeda- 
mi po $22 už šėrus. 

Per 3 metus nekurie darė vi- 

okias kliūtis, kad korporacija nu- 

sibanlfrutytų, ir kovo 1 d. š. m. 

tas atsitiko. 

Manadžerius (vedėjas), parė- 
jęs iš "vėrauzės" (?), pasakė, 
kad neduodama daugiau darbo 
karporacijos v^akv. Duoda tik- 
tai vienos ypatos vardu. Matote, 
mūsų "gerieji" socialistai, nuėję 
pasakė, kad visi bosai, nieko ne- 

gali padaryti. So Bostono 2 cici- 
likai tai padarė. 

Nežinia ar jie tai padarė iš 

pavydėjimo, ar laikydamiesi sa- 

vo principo, kovodami prieš "ka- 
pitalistus." 

Korporacijos Narys 

Š NAUGATUCK IR UNIJON 
CITY, CONN. 

Aukos Lietuvai. Vasario 23 d.; 
čia atsibuvo prakalbos. Kalbė- 
toja "buvo pakviestas V. K. Rač- 
kauskas, "Tėvynės" redaktorius 
Po prakalbos rinkta aukos Lie- 
tuvos Neprigiulmybės reikalams. 
Surinkta išviso $12.50. Aukavo 
sekančiai: , 

Aukavo po $ 1.00 •, S. Pranaitis, 
J. Norkevič, J. Ceškus, M. Pet-; 
raitis, F. Lekieris, M. Bekierienė 
M. Braziutė. 

Po 50c. J. Deikus, J. Pocius 
l'». Lušas, J. Bekieris, ir A. Ba- 
naitis 30c. 

Po 25c. B. Ralttvrtškis, M. But- 
kus. M.Butkienė, K. Vaičiulis, B. 
Samuška, B. Jasiuiias, J. T u n'k li- 
nas, M. Petrapckiutė. 

Smulkių aukų surinkta $2.20 

Viso labo $12.50 
(Aukas gavo.ne. Red.) 
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Žinios Žineles. 
Niantic, 111. 

= Čia gyvena 'keturios lietu- 
viškos šeimynos ir visi sutikime 
sugyvena. Darbi], apart anglių 
kasyklų, nėra jokių. Kasyklos 
dabartiniu laiku <lirba Ikožną die- 
ną. Anglis yra 5j/2 pėdų augš- 
čio. Už toną mokama 88c. Dar- 
binimkų dabartiniu laiku reika- 
laujama. St. Z—as 

Kewanee, 111. 
= Taip vadinamoj Laisvės, Sa- 

vaitėje surinkta aukų $65.00, ku- 
rie pasiųsti j T. F. 

Grand Rapids, Mich. 
= Čia buvo T. F. skyriaus su- 

rengtas vakaras vasario 10 d<. At- 
.vaidinta tragedija "Už Tėvynę." 
Auikų surinkta $5573. 

Minersville, Pa. 
— Kovo 2 d. p. Račiūnas rodė 

krutančius paveikslus. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė, ir dau- 

gybe buvo lauke, negalėjo ineiti. 

Philadelphia, Pa. 
«= Kovo 3 d- buvo didelis ap- 

vaikščiojimas lietuvių dienos. Su- 
rengta puikus vakaras T. F. 21 

skyriaus, kurin susirinko didelisv 
būrys lietuvių. Programas susidėjo 
iš dai-nų, eilių ir prakalbų. Po 
prakalbų užbaigimo rinkta aukos 
nukentėjusiems nuo karės. Aukų 
surinkta $313. 99. 

Detroit, Mich. 
= Kovo 10 d. buvo susirinki- 

mas atstovų nuo T. M.D. 08 kp., 
SLA. 21 kp., AI.TS. 29 kp,, LP- 
IP. kp. ir Lietuvių Piliečių Kliu_ 
bo, 'kuriame apkalbėta Šerno raš- 
tų Jeidimo reikalo perėmimas. 
Nutarta tam tikslui parengti va- 

karą, ir išrinkta komisija iš 5 
ypatų tam reikalui. LPLD.. kuo- 
pa jau yra paaukavusi $25.00 
raštų leidimui. 

Providence, R I. < 

= Kovo 10 d. suorganizuota 
SLA. kuopa. Prie jos tuojaus 
prisidėjo 16 narių, tarp jų kele- 
tas gyvų, norinčių veiiktT žmonių. 
Tikimasi daug darbo iš šios nau- 

jos kuopos. 

Cambridge, Mass. 
= Kovo 3 <1. buvo parengtas 

vakaras Jaunuomenės Choro. Suk- 
lusta 3—jų veiksmų drama "Pas- 
kutinė Banga." Veikalas nege- 
riausiai pavyko. Publikos buvo 
gana daug ir liko rengėjams pel- 
no. 



LUtuvių Savaitinis laikraštis 
"LIETUVA" 

Lithi,anian Publishing Co. 
♦T 4 W. 33rd St. Chicaga 111. 

i-:u? Adv. Bronius K. Balutis. 

V)-it ia:škai, korespondencijos ir 
r, -' tai. skiriami talpinimui laik- 
'si'žje, privalo būti pažymėti auto- 
*» " išrašu ir adresu. Pasirašan 
t.. ji y cudouimais privalo paduoti ir 
ta >• tikr^ pravardę Redakcijos 2i- 
ftl&i. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
einu* Jai rankraščius taisyti ir 
Uuro pinti. 

N<-i:ikiimi laikraščiui rankraščiai, 
Javu1' autorhii. bus Jam gr$- 

i t'k tuomet, Je'gu su rankraS- 
>. bus prisiųsta ir užtektinai kra- 

t« nkleliŲ. 
Rvlk.a visada rąžyti plunksna, pa- 

plačius tarpus tarp eilučių, 
l". M* ant vienos pus& lakato. 

apžvalga. 
PO SEIMO, 

Pratikus didžiausiam Amerikos 
lietuvių Seimui, laikytam New 
i'orke viduryj šio mėnesio; nu- 

siraminus užsikarščiavimui, kuris 

yra paprastas panašiuose dide- 
liuose atsitikimuose, — laikas yra 
šalčiau pažiūrėti į jo tnuotikius ir 

rimčiaus apsvarstyti galimas jo; 
pasekmes. 

Nežiūrint to,kas ką apie j j kalba; 
nepaisant to, kad gal kaip kas 
ir turėjo savitus i.^rokavimus jį 
iššaukiant, — šiądien kiekvie- 

nam, kas galv sveikiau įprotauti 
ir blaiviau į gyvenimo prajovus 
žiūrėti, privalo buti aišku, kad 

vadovaujanti mintis, vardan iku-į 
r:->9 Seiman supjudo dar ne$ rdė- 
m Amerikos lietuvių istorijoj lau- 

£yoė atstovų iš jvairių Ame ikos 

dalių, buvo dvejopa: pirma už- 

tvikšti viešai (kaip pasauliui, 
taip ir saviems "nevierniems Ta-j 
rrošiams"), kad lietuvių tauta rei-; 
kalauja sau pilnos neprigulmybės; 
ir nž ją mano kovoti; gi antra, 
— ui ji mano kovoti už tą j 
savo- i!ra!ą senai išbandytu ir! 
vi* -'i n.i Polišku obalsiu: "Uni- 
te 1 \ c stand, divided we f'all" į 
(t'.c.i V-j e m"s stovėsim, pasi- 
<i.i męs, krisim). 

Si-a : intis sti'priai apsireiškė 
\ i Selino posėdžių ir nors i 

n* kurie partijiniai fanatikai, ku-i 
ri'j niekur rtet.uksta, keletą ..ykių 
mėjft • viršmifrėtą obalsj užslo- 

pini p.irtijine šlapia marška, dvy- 
lik * šimtų <lelegatų minia "du-, 
šia 'i!' kurni" stovėjo už bendrą, 
suderintą tarp partijų veikimą 
atsiekimui to didžiojo tikslo —, 

Lietuvos noprigulmybės. 
Su tuo minių neabejotinu upu 

turės skaitytis visi musų vadai 
i; vadukai, visi redaktoriai ir ra- 

šytojai, jeigu jie tikrai nori eiti: 
su /av-nėmis, sti visuomene, o ne] 
plaukti prieš vandenį. 

b%! -ybė, Seime apsireiškė ir par- 
lijinių lyg nesutikimų; buvo ki- 

lusi viena kita audrelė partijinių 
dumtu M'} išpusta ir, kaip penktas 
ratas prie vežimo, prie Seimo rei- 

kalų prikabinta. Tas visai ne- 

^fohėtiina—ypač atsiminu3 tai, 
tokion kovon laike priešsei minės 

■ imitacijos kviesta; atsiminus taip- 
gi ir tai, kad ir liike seimo srio- 
vinė 'partizanų jtekmė mėgino 
nemuoalsiai veikti ir prie didžių 
tautos reikalų stengėsi partijinę 
•uodegaitę prikabinti. 

T6del ir sakome, 'kad nestebė-j 
tina, jog laike tokio milžiniško 
seimo ant tautinės sąntarvės pa-! 
viršio, syk į-k i tą aipsireiškė riauk- j 
šlės, be kurių ir seniausi, tvar- 

kingiausi didžiausių tautų .parla-j mentai neapseina. 
Kas stebėtina, tai tas, kad prie j 

to>kių įtemtų santikių, kaip kadi 

jie buvo prieš seimą; kad prie 
milžiniško žmonių pjudymo, ku- 
iris buvo tarp musų žmonių varo- 

mas nuo pat pradžios karės, ne- 

apsireiškė tikrai rimtos 'betvarkės 
ir audros šiame seime. 

To nebuvo. Nes, viena, rimtes- 
ni abiejų griovių vadai pagalios 
pajuto istoriškos valandos svarbu-: 
mą, kuomet Lietuvos likimas ant 

svarstyklių sveriamas, o antra, 

delegatų minią, užsidegusi noru 

veikti ir tvarkiai, bendrai dirbti 
tautos dart)ą, nurodė vadams ke- 

lią, k'Tiuom 'i pageidauja Imti 
•vedama. 

Trumpai suglaudus, pereito sei- 
md du svarbiausi pliusai yra šie: 

i) Seimas ncužginčinamai parodė, 
kad Amerikos Lietuvių milžiniš- 
ka didžiuma stovi už pilną Lie- 
tuvos neprigulmybę — ir prieš 
šitą didžiumos norą privalo nu- 

silenkti kiekvienas lietuvis, jeigu 
jis išpažįsta demokratiškumą tie 

ik lupomis, bet ir širdimi, ir 2) j 
<ad tarp abiejų dalyvaujančiu 
eime sriovių tapo sudarytrs 

v o 111 a k t o, susiėjimo punkats, 1 

airis nutiesia tiltą tolimesniam 
bendram, sutartinam darbui Lie- 

uvių tautos reikaluose. 
Šisai pasikutinis dalykas yra 

Jid/.iai svarbus ir galės duoti la- 
jai geras pasekmes, jeigu abiejų 
sriovių kuriamas bendras Pildo- 
nasis Tarybų Komitetas išmin- 
tingai, šaltai ir su atidaira tik 
į tautos reikalus savo darbą ves-. 

Šisai Seimas galutinai prinokino 
dar vieną politišką, pirmos klia- 
sos sulyg svarbumo minti, ku- 
rios iki .šiolei lietu lai kaip reik 
sugriebti negalėjo. Ji yra štai j 
ame; besiplėtojant visuomeni- 
niam musų gyvenimui, męs jau 
visi nuo tūlo laiko pajutome, 
Kad pilna vienybė toje prasmėje, 
kaip męs ją pirmiaus supratome 
(pilnas partijų susiliejimas), yra 
negalimas dalykas. 

Jeigu negalimas —tai negali- 
mas. Ir musn sriovės bei parti- 
jc- užsoiko visai priešingan kam- 

pan. Jeigu vienybė negalima, tai 
pasilieka kova — kitokio išėjimo 
nėra, — arba męs, arba jie; arba 
but, arba žuit. Taip daugelio są- 
protauta, ir iš tokio impulsyvio, 
bet baisiai primityvio supratimo 
baisiai dang blėdies pasidarė, nes 

daug laiko sugaišinta, daugelis 
energijos išeikvota "'neapykan- 
tos hymnu" giedojimui, partiji- 
nių kurstymu fatbrikavimui. 

Gi gyvenimas pamokino, kad 
iš kiekvienos duobės išlipti ga- 
lima, jeigu tik budu bus jieško- 
ma; gali buti ir "męs" ir "jie"; 
kad ir "jie" nereikalauja "žut". 
idant męs galėtume "-but"; kad 
kur 'nėra pilno srioviu susiliejimo 
ten gali buti Suderinimas jų 
darbo, neužgaunant esybės pa- 
cių srioviu. w 

Seimas tą pamokinimą stipriai 
įvarė abiejom jame dalyvaiujan- 
ionvs sriovėms. Galima tikėtis, 

k.id jis hutų įvaręs jj ir trečiai 

musų sriovei, jeigu ji butų ne- 

pabijojusi, ar nesidrovėjusi ta;n 

seiman atvykti ir jame dalyvauti. 
Priėmus domon musų viešojo 

gyvenimo apl'nkybes, pereitą 
reik paskaityti nusisekni'- 

•'i'i daug d'augiaus neg; u 

galima buvo tikėtis. Pradžia 
rimta ir gera. Tolesnio darbo 

ipasekmingumas priklausys nuo 

vadu ismjntingumo ir visuome- 
nės neatlaidaus spaudimo. 

Tikėkimės, kad šisai rimtesnis 

musų darbas išduos kuogeriaoi- 
si.us vaisius. Lietuvos likimas 

juk nuo jo priklauso. 

S. L. A. VIRŠININKŲ 
RINKIMAI. 

Peskelbta pasekmės nominavi- 
mo viršininkų j SLA. Centralinę 
Valdybą. Visuose urėduose 
milžiniška dauguma balsų tapo 
atiduota už dabar esančius vir- 
šininkus, kas parodo pusėtiną 
narių u/.siganėdinimą ir užsitikė- 
jitną dabartiniais savo viršinin- 
kais. 

Prezidento urėdan nominuota 
dabartinis prezidentas Stasys Ge- 
gužis 1594 balsais: sekanti po jo 
kandidatai negalėjo davaryti nei 
trečdalio Gegužio balsų (K. Jur- 
gelionis gavo vos 485 balsus, o 

F. Živat'kauskas — 398). 
Su viceprezidento, Sekreto- 

riaus ir iždinirtko urėdais pasi- 
rodė tas 'pats: dabartiniai virši- 
ninkai paliko naujus kandidatus 
toli.toli tužpakalyj-: vice-prezi- 
dentė Baltrušaitienė nominuota 
1313 balsų, o jos artimiausis 
"priešas" (F. Živatkauskas) ga- 
vo vos 251 balsą; Sekretorius 
A. B. Strimaitis gavo 1449 'bal- 
sų, o jo artimiausis "priešas" 
(J. Liutkaus'kas) — 288 balsus; 
ikasierius Tarnas Paukštis turi 
garbę "būti kandidatu, gavuskr 
didžiausį balsų skaitHų — nariai 
suvarė jam net 1742 balsus, (kuo- 
met artimiausis jo "priešas" 
(K. G u-gi s) gavo vos 294 balsu; 
Dr-Kvotėjo urėdan D-r. Matulai- 
tis gavo 1418 balsų, o jo arti- 
miausis priešas" (Dr. E. G. 
Klimas) dasivarė iki 469 balsų; 
dabartiniai iždo 'globėjai taip pat 
yra nominacijų fronte (K. Va- 
rašius — 1329 bal. ir I. As- 
tramskas — 1119 balsų); arti- 
miausi jų 'priešai" gavo; J. M. 
Danielius 594 balsus ir J. Sa- 
gevičius — 170 balsų. 

Šitos nominacijos parodo, kad 
galima tikėtis, jog SLA. nau- 

jai viršininkais pasiliks tie patįs. 
A'belnai paėmus, ir nesileidžiant 
j smulkmeniškus kandidatų paly-' 
ginimus, išrodo, kad S'LA. taip 
ir išeitų geriausiai. 

Socialistų visuose laikraščiuose 
patėmijama smarki agitacija už 
išrinkimu j SLA. valdybą visų j 
socialistų: Jurgelionio j prezi- 
dentus, Gngio j kasierius, Dun- 
dulio j 'sekretorius ete. 

Prie tos progos žinoma, 
pašmeižiama dabartinius vir- 
šininkus, kurie gavo augšėiau- 
sius balsų skaitlius. Socialistiš- 
■ki laikraščiai veda po "beparty- 
viškumo" skraiste ir stato kan- 
didatais "gilius žinovus apdrau- 
dos reikalų". Bet kuomet tokiu 
"giliu žinovu apdraudos reikalų" 
jie pastato tokj .betaktišiką "ša- 

lapajų" kaip pavyzdžiui pagarsė- 
jiio>] Kl. Jurgelionj. kuris savo 

"ekspertiškumu" nuvarytų SLA. 
duobėn greičiau negu Trockis 

nuvarė Rusiją, tai SLA. nariams 

prisieina iš to tik gaidžiai nu- 

sijuokti. 
Dabartinėj SLA. valdyboj yra 

du socialistai (Dr. Matulaitis ir 
Baltrušaitienė). Ne visi nariai 

yra jais užganėdinti, vienok SLA. 

narių dauguma nesivaro už jų 
"išmetimą". G'\ socialistiski laik- 

raščiai, kaip matome, inorėtų iš- 
mesti «žsitatnr.vusius ir tinkamus 
žmones ir jų vieton pastatyti 
visus saviškius abejotinos vertės 

■kandidatus. 
Męs manome, kad SLA. nariai 

tiuri užtektinai, blaivias akis ir 

bolševikiškų mėginimų savo or- 

ganizacijoj vargiai norės daryti. 
Jie balsuos už dabartinę, seną 

valdybą. 

SUAREŠTAVIMAS LIETUVIŲ 
TARYBOS VORONEŽE. 

Nespėjo dar kaip reik nugulti 
žinia apie expropriaciją Rusijos 
Lietuvių Centralinio Komiteto, 
štai ateina kita žinia; kad bol- 

ševikai suareštavo Aug'ščia'usią 
Lietuviu Tarybą Voroneže. 

Nors telegramai jokių paaiški- 
nimų prie tos trumpos žinios 

neprideda, vienok galima spėti, 
kad areštuota^ yra turbut nesenai 

Į susitvėrusi "Trijų vyrų ir įvairių 
lietuviškų /partijų Taryba", ku- 

ri turėjo būti centru Rusijos 
Jietuvių judėjimo ir apie kurią 
plačiai buvo aprašyta "Lietu- 
vos" inumeryj ii-me šių metų. 

Lietuviai bolševikai joje neda- 

lyvavo ir pasirūpino suardyti ir 

tą su tokiu vargu sutvertą Ru- 

sijos lietuvių centrą. Rusijos 
bolševikai padarė iš Rusijos ne 

arganizaciją, ne tvarkų kuną, bet 

vieną ištisą raistą, kuriame vienas 

kitą medžioja, nelyginant žvėris 

žvėrj. Lietuviški bolševikai, su- 

prantama, yra tokio paties ka- 
libro "veikėjai'. Tvarkingas 
lietuvių veikimas butų krislas 

jų akyse, pašinas už jų nagų— 
ir su pagelba savo rusiškų drau- 

gų jie, matomai, stengiasi ir iš 

lietuvių visuomenės gyvenimo 
■padaryti tą neišlendamą raistą, 
kuriame tik "drapiežniėji" sau 

labą fr" (pasipelnymą randą. 
Lengva yra sugriauti, ką kiti 

dideliais vargais pastato. Visi 

■žiino, kad sugriovinrm nereikia 
nei proto, nei energijos, nei iš- 

tvermės, mei didelio darbo 1— 

užtenka drąsos ir ... geros por- 
cijos kvailybės, arba pašėlimo. 
Bet visi tafpgt privalo žinoti, — 

neišskiriant ir pačių grio vilkų,—, 
•kad ipo griuvėsiais tankiai randa 
sau galą — ir patįs griovikai. 

LIETUVIŲ SEIMAS IR 
SPAUDA. 

Kas dalyvavo Ncw Yorko sei- 
me ir paskui skaitė jo aprašy- 
mais musų laikraščiuose, tai tu- 

rėtų vyras už plaukų pasiiinti ir 

pasiklausti savęs, ar jis pats bu- 
vo ikivrčiais ir aklais, ar tie, kurie 

seimą aprašinėjo, *'iš galvos iš- 

sikraustė". Nekuriuose laikraš- 
čiuose aprašymai išėjo padorus, 
nors ir su nekuriomis paklaido- 
mis; kituose gi (Kaip ypatingai 
"•Kelervyj") beveik nuo A iki Z 

korespondentai "numalevojo" Sei- 

mą me taip, kai jis buvo, 
bet taip, kaip, tas koresponden- 
tas norėjo kad fbutų. 

Tas parodo ne ką kitą, kaip 
baisų žemumą tūlos musų laik- 

raščių dalies, kurie mepajiegia' 

net paprasto dalykų bėgio ob-, 
jektyviai rekorduoti. Iš kitos 
vėl puses, i)asirodo būtinas rei- 
kalingumas, panašiuose atsitiki- 
muose turėti stenografus, nes tik 
jų stenogramos [Žodis-žodin sura- 

šytos kaltos] galėtų išravėti iš 
mušu. spaudos ir gyvenimo vi- 
sus šitokius blėdmgus melagius 
ir laikraštinius šulerius. 

"THE RESURREICTION OF 
LI^HUANIA." 

"The Resurrcction of Lithu- 
ania" — Lietuvos iš numirusių 
prisikėlimas — tokiu antgalviu 
tilpo ilgas ir didžiai lietuviams 
prielankus redakcijinis straipsnis 
svarbiame anglų savaitrašty j 
"The Independent" (Kovo 23 d. 
šiu metų). 

Viso jo atpasakoti čia męs da- 
bar negalime, bet patariame tą 
tnumerį nusipirkti (kainuoja 10 

centų) ir pasiskaityti. Taipgi 
ytin yra geistina, kad lietuviai 
parašytų "Independent" redak- 

cijai padėfkos laiškelių. Labai yra 
svarbų, kad prielankios lietu- 
viams amerikonų fedakcijos pa- 
jaustu, jog lietuviai atydžiai se- 

ka amerikonų spaudą ir moka 
jos nuomonę bei prielankumą ap- 
vertinti. 

ATSIŠAUKIMAS Į TĖVYNĖS 
MYLĖTOJUS. 

Paskutiniųjų dienų pranešimai 
iš Europos yra labai liūdni ir 
skaudus mums, Amerikos lietu- 
viams. Iš Rusijos pranešama, 
kad tenai suareštuota visa Lie- 
tuvių Tautos Taryba Voroneže. 
Vokiotija-gi prijungusi jau Lie- 
tuvą 'prie savęs. 

Tas parodo, 'kad prie Lietuvos 
laisves dar toli siekia ir kova 
už ją tiktai dabar prasideda! 

Nesenai vokiečiai Saike neduo- 
sią musų Tėvynei laisvės, nes 

esą nepribrendę savistoviai gy- 
venti ir valdytis. Toksai vokiš- 
kas įžeidimas lietuvių sukėlė di- 
delį protestą Amerikos Lietuvių 
Seime 13 ir 14 d. kovo. Ten 
lietuviai sa'kė: 

"Tegul ateina čia kaizeris ir 
tegul jis išgirsta, kad męs esame 

pribrendę valdytį save ir savo 

šalį..." Bet mums žodžių neuž- 
tenka. Žodžiais nieko negalima 
šiądien įtikinti. Dabar ireikia 
paau'kavimo, 'reikią darbo, agi- 
tacijos, raštų etęv Tam.gi -visam 
reikia pinigų, reikia aukų. Tik- 
tai tuokart męs pasirodysime 
tvirtais,' galingais ir subrendu- 
siais, kada musų žodžius parems 
desėtkai tūkstančių doliarių, su- 

dėtų kovai už išliuosavimą musų 
prasto. 

Todėl tad visomis pajiegomis 
auginkime Lietuvos Neprigulmy. 
bės Fondą. Tegul jo 'darbai 
parodo mūsų subrendimą. Tiems 
darbams atlikti reikia pinigą. 
Tad dėkime tuos pinigus. Ju'k 
Rusijos lietuviai tremtiniai, ne- 

atsižvelgdami j tai, koks didelis 
skurdas ir vargas juos apėmęs, 
kiekvienas, sulyg savo išgalės, 
aukauja kas mėnuo mors po kelis 
skatikus Lietuvos laisvės reika- 
lams — tad Amerikoje, kur daug 
lengviau gyventi ir uždirbti ge- 
resnį pragyvenimą, tegul nebūva 
nei vieno lietuvio ir nei vienos 
lietuvaitės, kurie nebūty paauka- 
vę savo skatiko Lietuvos Nepri. 
gulmybės reikalams. 

'Apimdama Liet. Neprig. Fon- 
do sekretoriaus vietą, aiškiai su- 

prantu, 'kaip didelę paėmiau ant 

savęs atsakomybę. '^Suprantu, 
kad' nuo musų iždo augimo ir 
tnuo jo darbų, kurių be pinigų 
negalima atlikti, labai daug pri- 
klauso. Todėl ir šaukiuosi j 
mūsų Tėvynės mylėtojus, kad 

eitų talkon, kad rinktų aukas, 
kad vestų įkuoplačiausią agita- 
ciją už musų laisvę. Broliai ir 
sesers, tegul nebūna Jusų mies- 
te nei vienos draugijos, nei vienos 
kuopos, /kurios nebūtų aukavusios 
Lietuvos laisvei; tegul nebūna 
tokio lietuviško namo, kur nesi- 

rastų Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo paliudijimo, kad prisidėta 
prie kovos už laisvę! Fondo 
skyriai, 'kurie jau susiorganiza- 
vę, lai dabar sparčiau pradeda 
veikti, "o tuose miestuose, kur 
dar nesiranda Fondo skyrių, lai 

kreipiasi j Fondo sekretorių, o 

bus suteikta visos informacijos, 
kaip tokį skyrių sutverti. Fondo 
nariai, prisirašę prie "1,000 poi 
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Bolševikas manė, kad voktos taikos mašinoj jis ras auksą, o atrado ti'k drožles. Kai- 
zeris dabar turi juoku iš tokio kvailio, o Rusijos žmonės — bėdą. \ 

MARGUMYNAI. 
ai ii 

VISOKĮ "ČEKERIAI" IR— 
"LIETUVIŠKI ČEKERIAI". 
VV c s t Fra nk f or t, 111. — 

Gerb. Redakcija:— Nuoširdžiai j 
meldžiu duoti paaiškinimą, kaip 
rusiškai lošia "čekerius", arba, 
kaip rusiškai; vadina, "šašikas''. 
Ar paprasti čekeriai gali kirsti 
priešo čekerius pirmyn ir atgal? 
Pavyzdžiui: mano vienas čeketris 
kirs priešo vieną ar du čekcriu, ei- 
damas pirmyn; nukirtus tuodu 
čekcriu. jam išpuola kirsti dar 
vienas čekeris, bet jis tada tu- 

rėtų tai padaryti, grįždamas at- 

gal ir vėl taptų paprastu čekcriu. i 

Man išrodo, kad visose vieš- 

patystėse ^paprastas čekeris ne- 

gali kirsti pirmyn ir atgal. Pir- 

myn ir atgal gali kirsti tik ka- 

ralius. o paprastas čekeris eina tik 

piirmyn, linkui paskutinės priešo 
linijos, įkurios pasiekęs, jis tam- 

pa karalium ir tuomet jau gali 
kirsti prieša'kyn ir atgal, kaip' 
jam papuola. 

Pas mus, matote, išėjo dideli i 
delei to ginčai. Vienį sako taip J 
kiti — kitaip ir susiginčijo taip.' 
kad net po dešimtinę laižybosna 
sudėjo. Tai jus ir .nuteiskite 
šitą "bylą," paaiškindami, kaip 
ištilkrųjų dalykas yra ir turi būti. j 

T. K. Pangonis. 

1A t s a k y m a s. — Gerai, vy- 
rai, 'kad jųs tokiais lošimais žin- 
geidaujate ir užsiimate, nes "če- 
ketiai" yra žingeidus ir švarus 
Uodimas. Tik, matai, inležinia, J 
ką. čia reikės padaryti su jųsų 
dešimtinėmis, nes abidvi pusės j 
gaili buti išloš? ir abidvi į>w- 
sės gali buti pralošy; priklauso 
nuo to, kaip jus klausinę pasta- 
tėt, eidami laižybosna. 

Matote, yra keletas budy lo- 

šimo čekeriais: yra Anglis- 
k a s būdas, yra taip vadinamas 
Lenkiškas bud a s ir yra V o-, 
kiškas būdas. (Damenspiel): 
o apart to yra dar Itališki1 
čekeriai ir I s p a m i š k i čeke- j 
riai ir nuo visų skirtingiausis 

$io.oo" tegul dabar subruzda ir 

tegul apreiškia savo politišką pri- 
brendimą. Visi aukaukime ir vi- 
si dirbkime! Tiktai tie yra iš- 
tikimi Lietuvos siunųs ir dukic- 
rįs, kurie dirba ir aukauja, o ne 

tie, kurie daug kalba, bet nieko 
nenuveikia. Taigi kas pirmas?; 

P. Jurgeliutč. | 
Liet. Ncpr. Fondo Sekret. ' 

P. S. Aukautojai aukaudami i 

nemažiaus $5.00, gauna tam tik- 
rus paliudijimus su visų Liet. j 
Nepr. Fondo viršininku parašais. 
Aukaujant nemažiaus $5.00, gali 
gauti Liet. Nepr. Fondo marku- 
čių, lipinimui ant laiškų. 

Aukas siunčiant, "money orde-į 
ris" arba čekis reikia išrašyti! 
ant iždininko vardo, T. Paukštis, 
ir atsiųsti sekretorei — P. Jur- j 

geliutei, 307 W. 30th St., New < 

York, N -Y. •• P. J. o 

T 111 k i štk a s ėekerių lošimo bū- 
das. i 

Suv. Valstijose, Anglijoj, Ka- 
na<loj ir kitose Anglijos 'kolio- 
nijosc daugiausiai lošiama a n g- 
lišku budu. Viena iš jo ypatybių 
yra ta, kad -paprastas čekeris 
gali kirsti tik pirmyn; gi lik^s 
karalium, jis gali kirsti pirmyn 
ir atgal, bet tiik šokdamas per 
vieną, kaip ir paprastas če'keris 
soka. 

Lenkijoj, Franciui joj. Hollan- 
dijoj ir Belgijoj čckerius lošia 
taip vadinamu lenkišku bu- 
du, bet apie tai čia neminėsime. 
Voki š k u bildu, kurį tankiai 
vadūna "m a /. e s n i u o j u 1 e n- 
ik i š k u budu", lošiama čeke- 
irius Vokietijoj ir Rusijoj, ir čia 
bus kaip sykis priežastis, kuri 
pagimdė j u su ginčus. V o k i š- 
k j budu lošiant, paprastas čc- 
kcris eina pirmyn, bet kerta pir- 
myn ir atgal, jcig'u jam yra pro- 
ga, o karalius slankioja per bilc 
ketvirtainius pirmyn ir atgal ir 
muša bilc p atprastą čekerj ar prie- 
šo karalių, ir, nukirtęs priešą, 
gali sustoti ant bile keturkam- 
pio, kuris toj linijoj yra liuosas 
už nukirsto priešo. 

Šitie Įvairi bučiai yra labai 
•žingeidus* kaip kad ir pats lo- 
šimas yra žingeidus. 

Bet. vyručiai, žingeidžiausis už 
visus yra Lietuviškas čekc- 
riij lošimo būdas. Jeigu jus jį 
išmoksite, t;ii męs pamokinsime 
jus ir visus ikitiis "čekerninkus" 
(patalpindami "Lietuvoj" vieną, 
ar daugiau žingeidžių straipsnių) 
ne tik apie tai, kaip čckerius 
ekspertai lošia, bet i'r kaip juos 
lošia Įvairiose šalyse, iš kur jie 
atsirado ir 1.1. 

O gal n orė tut žinoti, kaip 
U i e t u v i š ik a i čekerius lo- 
šia. Gerai, Lietuviškai lošia taip, 
kad jeigu už čckerius ''susibiti- 
na," tai abudu "betai" e'na į Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondą. Kad 
tėvynei laisvę išlošti, lietuviams 
dabar reikia gerų "čekerninkų". 

Na, tai dabar, vyrai, patįs ir 
nusispreskite. 

KELETAS KLAUSIMŲ. 
C h i c a g o, 111. — Geri). Re- 

dakcija: Gal malonėsiito 'bent 
trumpai atsakyti j šiuos klau- 
simus : 

1. Kiek tikrai yra lietuvių 
Amerikoje ? 

2. Kiek yra Amerikoje 'ietuviš- 
<ų Rvnio-Katalikiškų bažnyčių? 

3. Kiek yra Amerikoj lietuvių 
<ataliku ir nekataliku, t. y. koks 

v. I įuošimtis 
4. K<">kj užsiėmimą turėjo Ii 11 y 

Sųnclay savo jaunystėj ? 
5. Ar tikrai B i 11 y Sunday gali 

velnius išvaryti iš Cliicagos, ir 
cą tuomet kunigai darytų? 

j- M. J. 

A t s a k y m a s: ] pirmą klau- 
simą negalima duoti tikro at- 

akymo, nes statistiškų žinių nė- 

a; paviršutiniai aps&aitliavimai 

'gali rr.ums duoti tiktai paviršu- 
jtinį spėjimą; gi trečio klausimo 
net .paviršutiniai atspėti negalima; 
nes tame klausime nėra jokiu 
tikresnių ir ipijntcsnių nurodymų. 

Sulyg paviršutimio apskaitlia- 
vimo, spėjama, kad Suv Valsti- 
jose ir Kanadoje bus išviso apie 
Goo,ooo lietuvių; pusė milijono, 
spėjama, tikrai yra. Kiti mano, 
'kad šitos skaitlinės permažos: 
kacl 'lietuvių es<} daugiau. 

2. Lietuviškų katalikiškų baž- 
nyčių yra arti šimto. Am. Lie- 
tuvių Rymo. Katalikų metraštis 
1916 m. paduoda liet. kunigų 

-skaitlių 116. Nuo to laiko skait- 
lius galėjo šiek-tiek padidėti ir 

/keletas naujų parapijų 'susitvėrė. 
, Keliose vietose yra po 2 kunigu. 

3. — £ito klausimo atsakymui 
męs neturime jokių žinių, amt 

kurių kad nors spėjimą galima 
butų paremti. Apart katalikų, 
yra ke'htas parapijų lietuvių pro_ 
testonų. yra keletas ir taip va- 

dinamų "neprigulmyngų" parapi- 
jų. Apart to yra nemenkas skait- 
.lius taip vadinamų "nep akti- 
kuojaneių katalikų," t. y. tokių, 
kiuri e nėra išsižadėję kataliky- 
bės, skaito save krikščionimis, 
bet nepildo nekuriu bažnytinių 
pareigų, kurias jie skaito grei- 
čiaus formos, o ne paties bran- 
duolio reikalu. Apart šitų yra 
tūlas skaitlius įsitikinusių atė- 
jistų, arba tikrų "laisvamanių", 
turėjusių Amerikoj net savo Lais- 
vamanių Susivienijimą [Tautinį 
Am. Liet. Susivienijimą nekurie 
kunigai ir jtt laikraščiai klaidin- 
gai vadina "Laisvamanių Susi- 
vienijimu"; tikrasai "Laisvama- 
nių Susivienijimas, turėjusis kc- 
jlioliką kuopų, jau senai suiro 
| ir iš jo laikosi dar tik, berods, 
pora kuopų, kuomet tautinis 
"Amerikos Lietuvių Susivieniji- 
mas" yra ir dabar didžiausia 
lietuvių organizacija]. 

4. — Rilly Sunday savo jau- 
nystėj buvo "base ball" loši'ku. 
Todėl ir savo pamoksluose jis 
'dabar vartoja <laug "baseboli- 
nių" išsireiškimų. 

5. — Nors klausimas satyriš- 
koj formoj pastatytas, vienok ma- 

nome, kad visokių "velnių" Chi- 
cagoje yra tiek, jog darbo gali 
užtekti visiems, kurie šiokiu ar 

kitokiu budu kovą prieš "vel- 
nią" varo. 

Billy Suivday'o "velnias", prieš 
kurį jis labjausiai kovoja — tai 
degtinė, saliunas ir gir tuok lybė. 
Savo kova šioje linkmėje jis ne- 

maža maudos, mūsų manymu, pa- 
daro. 

1 >i 11 y Sunday yra savo rųšies 
fanatikas, vienok gal .ne tiek siau- 
ras fanatikas, kaip kiti, < nes jis 
kaip rodos, neatkreipia daug aty- 
dos i formą, o ima tik patį 
tikybos branduolį; jis tankiai 
"leidžia ;per šerengą" ir visokių 
tikybų kunigus ir todėl jo ne- 

apkenčia lygiai nekurie kunigai, 
<aip ir prieštikybiniai žmonės. 

_ 



Iš Tautininkų Konferencijos. 
Užsibaigus Amerikos Lietuvių 

Neimui New Yorkc, antrytojaus, 
kovo 15 d., Pulitzer Buildin^'c, 
atsibirvo tautininkų sriovės vei- 
kėjų konferencija. 

Konferencijoj dalyvavo nuo 

prr.džių arti 200 ypatų, bet va. 

kavt apie pusė delegatų, geidžian- 
čių grįžti namo prieš nedėldienį, 
išvažinėjo. 

Konferencijos tikslu buvo ap- 
-bėti įvairius vidurinius tauti- 

n:.»kų sriovės reikalus, ypatin- 
gai gi — nustatyti savitarpini 
atsinešimą įvairių tautinių orga- 
nizacijų, įeinančių į tautininkų 
sriovę. 

Idant geriaus supranti konfe- 
rencijos svarbumą, prisieis pir- 
ui iau« tnimpai pakalbėt^ apie j 
nekuriuos atsitikimus, kurie kuo-Į 
tie privedė vidurinę sriovę prie 
dilimo vartų. 

Viduriniai nesutikimai 

Pastaruoju laiku barnių ir ne- 

sutikimu epidemija apsireiškė ne 

tik tarp įvairių sriovių, bet ir 

pačių sriovių viduryje — saky- 
tum, kad laiko dvasia apėmė vi- 
są pasaulį, sėdama visur mažes- 

nių ar didesnių nesutikimussėk- 
la. ir 'Amerikos lietuvių vosos 

partijos buvo tų nesutikimų mi- 
krobais u/krėtę : socialistų srio- 
vėje gimė dideli ginčai Grigai- 
čio-Kapsuko laikuose ir dar iki 
j'iolei jie iiėra užbaigti; dešinio- 
joj sriovėj taip pat nuo s^nai ap- 
sireiškė du palinkimai, dvi frak- 
cijos, kurie ir pereitam Scw 
Yorko seime pasirodė visam savo 

nuogume. Nedyvai todėl, kad 
ir- tautininkų sriovėje apsireiškė 
vidurinis trinitnasi. Jisai buvo 
natviralis, nc3 tautininkų sriovė 
yra jauniausia srove, dar nesu- 

spėjusi1. kaip reik savo forma- 

cijas užbaigti. 
4 Pastaruoju laiku tautininkų 
srioveje kilo du klausimui, kurie 
suteikė šios sriovės veikėjams 
helnažai .rupesties ir net 'baimės 

►^už .sriovės čielybį. Pirmasai 
klausimas įbuvo aiškus lyg "re- 
vollucijinis' Naujos Atrgljos San- 
dariečių npa«, k.urrs, bijotasi, ga- 
lėjo išsivystyti į aiškų atskilimą 
nuo Tautinės (Sandaros ir tokiu bū- 
du bUtų gaJėjęs f'ard'yti tautinę 
sriovę. Antrast "trube/lis" buvo 
kij'ęs visai netikėtu budu ui klau- 
simą: k6kia organizacija turi 
teisę vadovauti >ir kalbėti visos 
tautinės sriovės vardu — Ame- 
rikos Lietuvių Tautinė Taryba, 
susitvėrusi Ncv/ Yorke, ar Ame- 
rikos Lietuvių Tautinė Sandara, 
kuri yra oficialė Tautininkų srio- 
vės partijinė įstaiga? 

Antras klausimas iš pažiūros 
neišrodė labai sunkus išrišti, bet 

psaktikoje jis pasirodė daug kie- 
tesnis riešu-tis u i pirmąjį. 

Prasidėjus viršminėtai tautinin- 

kų iriovės konferen-cijai, pasirodė, 
kad Gaujos Anglijos tautininkų 
atstovai visai neturi noro skal- 

dytis ir a-pi.lškė daug širdin- 
gumo tautinės sriovės sutvarky- 
me. Gi nesutikimai, kilę tarp 

^ Tautunės Tarybos ir Sandaros 
bei Neprigulmybės Fondo valdy- 
bų, pasirodė toki atkaklus ir taip 
toliai šaknis įleidę, kr d jų iš- 
rovimas užėmė beveik visą kon- 

ferencijos dieną. 

Tautinių Organizacijų Centras. 
"f > 

Vienu iš pirmiausių konferen- 

cijos klausimų tbuvo nustatymas 
Amerikos Lietuvių Tautinės Ta- 

rybos teisių. 
Šita organizacija buvo susitvė- 

rusi Xew Yorke-Iirooklyne. Jos 
tiksiu buvo pasidarbuoti Lie- 
tuvos laisvei tarp Amerikonų. 
Vis tankiau kjlantis Amerikos 

laikraštijoj Lietuvos klausimas 
reikalavo turėti įstaigą, 'kuri 

greita: gaflėtų apginti, — daugiau- 
siai per airvglų laikraščius — 

Lietuvos neprigulmybės klausi- 

mą, perstatyti tinkamai svetim- 
taučiams lietuvių reikalavimus, 

ištaisyti vedamas prieš lietuvius 
intrigas ir t.t. 

Bet, kad tinkamai tokią .pri- 
dergę atlikti, reikėjo keno nors 

vardo| kalbėti. Pavienių žmonių, 
arba būrelio atskirų ypatų bal- 
sas ne^aflėjo turėti didelės svar- 

bos, (kuomet rišami yra visą 
taut.į apeinantieji klausimai. Ir 
štai pats gyvenimo bėgimas pri- 
verčia turėti įstaigą, kuri galė- 
tu kalbėti organizuotu lietuvių 
vardu. 

Vietinė N'evv Yorko įstaiga pa- 
kviečia prisidėti prie jos atsto- 
vams centralinių tautinių orga- 
mizacijų. Toki' s atstovus paski- 
ria: Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara, Lietuvos Neprigulmy- 
l)ės Fondas, Amerikos Lietuvių 
CYntralinis Komitetas, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija ir Amerikos 
Lietuvių Spaudos Draugija, 
Amerikos Lietuvių Susivieniji- 
mas, nors aktyviai neprisideda, 
bet tokiai centralizacijai užjau- 
čia. 

Tokiu bud u susitveria Amer. 
Lietuvių Tautinė Taryba, kuri 
reprezentuoja visas didžiasias 
tautininku sriovės organizacija-s 
ir todėl t iri teisę kalbėti visos 
sriovės vardu. 

liet štai netrukus kį'la klau- 
simas, kaip toli šita Tautinė Ta- 
ryba gali eiti, kokiai teises ji 
turi? Ar ji gali aavinėti pa- 
liepimus visoms ikitoms tauti- 
nėms organizacijoms. Ar Tau- 
tinės Tarybos nutarimai yra to- 

ki, kad 'kiekviena tautinė organi- 
zacija privalo juos pildyti Le 
teisės atsisakymo? 

Šitie klausimai nebuvo nusta- 

tyti, kuomet Tautinė Taryba su- 

sitvėrė, ir tas davė progą vė- 
laus kilti labai negeistiniems gin- 
čams, kuriuos prisiėjo Tautinin- 
kų Veiikėju Konferencijai išriš- 
ti. Tautin. Tarybos nariai ma- 

nė ir tvirtino, kad jų Taryba, 
turinti atskirų organizacijų at- 

stovus, yra augščiausia Tary- 
ba ir yra vyriausia vadovė visos 
tautininkų sriovės; kad Tarybos 
nutarimai privalo buti pildomi 
visu organizacijų, į ją įeinančių. 
Reik pripažinti, kad tokiems iš- 
vadžiojimams nestokuoja liogis- 
kumo. Bet iš kitos pusės pa- 
duota argumentai nei kiok ne- 
mažiau svarbų^. Sandara, kaipo 
oficialė tautinės sriovės politiška 
partija, 'nepanorėjo atiduoti pil- 
nos partijinės vadovystės, j Tau- 
tines Tarybos rankas, nes tas 

reikštų jos locną mirtį. Liet. 
NTeprigulmybės Fondas, atsakąs 
prieš visuomenę už sunaudojimą 
aukų, skaitė negalimu duofi 
Taut. Tarybai įpilmą. kontrolę savo 

iždo ir atsisalkė padengti išmo- 
kėjimus, kuriuos Tautinė Tary- 
ba užgyrė, bet 'kuriems nebuvo 
gauta iškalno Liet. tNeprigulmy- 
bės Fondo/ -pritarimas. 

Tokiu budu gimė iabai aštrus 
susikirtimas tarp minėtų trijų 
įstaigų. Jis ,'berods, nebūtų 
sunku išrišti, bet ant nelaimės 
nesutikimai buvo taip toli nu- 

ėję, kad jie įėjo į ypatiškų už- 

gauliojimų srytį ir išsivystė į 
ypatišką vieni kitų neapykantą. 
Taip bent Ipašaliniems išrodė. 
0 kuomet ypatiškumai įsivelia, 
tai tuomet, anot patarlės 'tri- 
šoka dalgė ant akmens" ir arba 
dalgė turi lūžti, ar akmuo tun 

skilti. 

Taip išrodė ir konferencijoj. 
Abiejų įpusių užsikirtimas buvo 
taip didelis, kad rodėsi, jog išė- 
jimo nebus ir sriove negalės 
^asiliuosuoti nuo viduriniu ne- 

sutikimų vėžio, 'kuris įpradėjo 
isti pačius jos vidurius. 

Tautines Tarybos teisės. 

Šitą ''vėžį" (pradėta 'gydyti 
canferencijoj nuo nustatymo tei- 
siu, kokias turi turėti ateityje 
Am. Liet. Tautinė Taryba ir 
koks privalo <buti at si nešimas 
inkui organizacijų, kurios Į ją 
eina. 

'šiame reikale daug (kalbėta. 
Vieni pageidavo, kad Tautinė 
Taryba butų apsčiausia tautinės 
sriovės įstaiga ir vadovė. Kiti 
nurodinėja, ikad tokia vadovystė 
priklauso ti'k Am. Liet. Tautinei 
Sandarai. 

Duota prog". visiems išsikal- 
bėti ir kuomet išsikalbėta, "pri- 
eita prie nuomonės, kad Tautinė 
Taryba yra tik Pildomasai visų 
j ją įeinančių organizacijų Ko- 
mitetas ir kaipo toksai turi tik 

tokias teises, 'kokias jam sutei- 
kia įeinaiučios j ją organizacijos. 
Jis suderina. Karką ir koordi- 
nuoja visy tautinių organizacijų 
veikimą, gali kalbėti tfiutinės 
sriovės vardu išlaukinėj lietuvių 
politikoj, bet ,is negali diktuoti 
a. ski ra i organizacijai, kaip ir 

ką ji turi daryti, jeigu tokia 
organizacija manytu, jog toks 

paliepimas butu jos locnai gero- 
vei naudingas. Kitais žod- 
žiais tariant, Tautimė Taryba vyk- 
dina gyvenimam tik bendrus or- 

ganizacijų nutarimus, su kuliais 
minėtos organizacijos sutinka. 
Toki nutarimą, konferencija ir 
padarė. Tas palieka pilną sa- 

vistovybę- atskiroms organizaci- 
joms ir suderina, sutvarko jų 
bendrą veikimą 'tautinės sriovės 
naudai. 

Čia «pat nustatyta ir tos tary- 
bos mariu skaitliu: -Kiekviena 
centralinė tautininkų sriovės or- 

ganizacija paskiria Tautinėn Ta- 

rybon -po tris atstovus. Iki šio- 
lei tokių organizacijų, kaip jau 
viršui paminėta, yra penkios: 
Am. Liet. Tautinė Sandara, Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondas, 
Am. Lietuvių Centralinis Komi- 
tetas, Tėv. Mylėtojų Draugija ir 
\m. Lietuvių Spaudos Draugija. 
Paskutiniais larkais pradėjo or- 

ganizuotis dar įvairus centrai, 
susįdedantieji in» vietinių pašal- 
pinių draugijų — tai Lietuvių 
Tarybos. Tokia pašai pini ij drau- 
gijų Taryba jau susitvėrė Clii- 

cagoje, tveriasi Bostone ir kituo- 

se dideliuose centruose. Joms 
nutarta taipgi duoti atstovybę 
Am. Lietuvių Tautinėj Taryboj. 
Kiekvienas pašalpinių draugijų 
entras, veikiantis tautinėje d va- 

joje, galės paskirti nuo savęs po 

/ieną atstovą j Amer. Liet. Tau- 

tinę Tarybą. 
Kiek tokių centrų /turėtų būti 

Amerikoje, apie tai buvo Įvairių 
nuomonių. Visi vienok sutiko 
su tuo, kad kiekvienas miestas 

jų negali turėti, nes jų butų per- 
daug, ir ■dė'lei jų daugumo darbo 

spartumas neišvengiamai turėtų 
nukentėti. Apsi tota ant to, kad 
toki pašalpinių vietinių draugijų 
centrai turės susispiešfi į tam 

tikrais apskričius, kurių skaitlių 
ir rubežius nustatys tam tikra 

komisija. i 
,, y. "■ i «.■»;* -H 
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Nesutikimų išrišimas. 

Nustačius >A. L. Tautinės Ta- 
rybos teises, prisiėjo kokiu nors 

bud u iširišti ir ginčai, kilusie 

tarp Taut. Tarybos, Sandaros 
r Neprigulmybės Fondo, — 'gin- 
čai kurie, kaip minėta, turėjo 
aštrią ypatiškivmų spalvą. 

Kaip susirinkusiems išrodė, 
buvo divi priešingi pusi: vieną 
atstovavo R. Karuža, V. Rač- 
kauskas, Vitaitis, gi kitą Tau- 

tinės Tarybos nariai: V. Jan- 
:aus>kas, V. Ambrozevičius, Mar. 
tus, Sirvydas, P. Norkus, Am- 

braziejus, Liutkauskas ir keletas 

Ikitų. 
Bene svarbiausis matomas 'ne- 

sutikimo kaulas" buvo tame, kad 
Taut. Taryba buvo nutarusi leis- 
ti Memorialą apie Lietuvius an- 

glu kalboje ir pagamino rank- 

rašti, ° 'Liet. Neprig. Fondo pir- 
mininkas, >p. R. Karuža, uždėjo 
ant jo saivo veto, pranešdamas, 
kad L.X.F. tam lėšų neduosiąs, 

I c k 

nes i-ma tame negauta LNF. 

pritarimo iškalno, a 2->ra, — pa-' 
našus rankraštis jau yra paga- 
mintas sulyg clucagiečių suma- 

nymo. 

Labai Vlaiug kalbėta. \ ieni 
.itus ikaltino, vieni kitus užsi- 
karščiavime, gal nei nepatėmv- 
dami, įžeklė ir visa tai padarė 
didžiai nemalonu įspūdį ant de- 

legatų, atvykusiu iš kitur. Xe- 
kurie delegatai atvirai, tai ir 

užreiškė, nepasitenkindami "Nevv 

Yorkiečių vadovų tarpsavir.ėmis 
peštynėmis''. 

Ir reik pripažinti, kad regykla 
buv'6 labai nemaloni ir provincijų 
delegatų akyse inteligentų auto- 

ritetas turėjo, o gal dar ir turės, 

dikčiai nukentėti nuo šito nelai- 

mingo atsitikimo. 
Vienok iš kitos pusės labai 

gerai, kad tas atsitiko, mes pa- 
sidarė proga visiems išsikalbėti, 
resutlkimus galų-gale prašalinti 
ir tvarkingą veikimą užvesti. 

Austrija, Turkija ir Bulgarija, nors išvicno su Vokietija 
karia, u, bet dabar mato, kad viskas užkariautas yra prie 
Vokietijos galo, o joms prisieis tik laižytis, žiūrint j "pie- 
taujant." Vokietį. <• c ; * 

Kuomet abidvi [priešingi pusi 
susikirto, reikėjo j ieškoti išėji- 
mo, tkaip pasidariusį sriovėje 
plyšį užlopinti. 

Mėginta 'sutaikyti, bet apfe 
tai išpradžiu nei kalbos negalėjo 
lniti. Abidvi pusės reikalavo 
pripažinti joms teisybę ir "nu- 
bausti-pasmerVii" priešingą pusę. 
Viena pusė reikalavo pasmerki- 
mo ir perrinkimo Tautinės Tary- 
bos, kita pusė reikalavo to pa- 
ties siuilyg /Liet. Neprig. Fondo 
valdybos. Nei viena pusė ne- 

geidė nusileisti nei'ant tu sės 

žingsnio ir net trečiųjų teismo 
pasiulijimas nebuvo prielankiai 
priimtas. 

PersLkamuota tokiu budu per 
visą popietį ir 'rodėsi, kad nebus 
jokio išėjimb. Pagalios pasiū- 
lyta būdas, kuris netikėtai ir 
laimingai šitą iki šiolei neatmez- 

gamą mazgą išrišo. 

Abiejų įstaigų rezignacija. 
B. K. Balutis* pasitaręs su St. 

Gegužiui pasiūlė, idant visi Tau- 
tinės Tarybos nariai ir visi Lie- 
tu1. os .Vcprigulmybės'Fondo val- 
dybos nariai savo liuosu nonų 

Sudetų visas savo teises ir visą 
savo autoritetą,' 'kokį^ jie turi, į 
konferencijos rankate ii' konferen- 
cija padarys su sudėtomis j jos 
rankas teisėmis tą, Jcą ji norės ir 

kaip ji atras geriausiai, atsižvel- 

giant ne Į besiginčijančias puses, 
bet j visuomenišką gerovę. 

Su tuoni visi abiejų j staigų 
nariai sutiko iir čia pat padavė 
susirinkimui savo rezignacijas. 
Susirinkimas nutarė, kad sutvar- 
kymą abiejų įstaigų valdybų tuo- 

jaus išris 15 vpatų komisija, j 
kurią neineis nei viena iš už* 

interesuotų ypatų, neigi nieks iš 

jų .neturės teisės perstatyti (kan- 
didatą j tokią komisiją. 

Į komisiją įėjo: S. Gegužis, 
P.. Birštonas, Ii. K. Balutis, I>r. 
Zimontas, Jonas Strimaitis, F. 

Živatfkauskas, St. Šimkus, F. P. 
Bradchn!is/L. Šliru'pienė ir keletas 

kitų, kurių dabar nepamenu. 

Komisija užreiškė, ikad ji nu- 

statys valdybas; neatsižvelgda- 
ma į esančius ginčus, bet vado- 
vausis vien abiejų įstai;;:^ gerove 
ir kad jos 'nusprendimas negalės 
Duti skaitomas nei vienų •papeiki- 
mu, nei ;ki,tų 'pagyrimu1. 

Visi rezignavusieji nariai po 
to apleido svetainę, o komisija 
po ilgoko apsvarstymo .paskirs- 
ti ivald>Hbas segančiai: 

Į Tautinę Tarybą: 
Nuo A m. L i e t. T a u t. 

Sandara 5: S. K. A'itaitis,. Y. 
S. jokubynas ir M. J. Vinikai- 
ti»; 

Nuo C c 111 r a 1 K(o m i t c t o: 

P. S. Vilmontas, V. F. Jankaus- 
kas ir adiv. J. S. Lopatto; 

«N' u o Liet. X e p r i g. F o n. 

lo: aicĮv. H. K. Balutis, Dr. J. 
fonikaitis ir Dr. K. Draugelis. 
•Nuo Tėvyn. Myl. Drau- 

gijos: I>r. A. Zimontas, R. 

Karuža ir J. O. Sirvydas. 
Nuo Liet. Spaudos D r- 

j o s; \'. K. Račkauskas, P. Mor- 
kus ir Jonas Strimaitis. 

Prie šitų marių gaiės prisidėti 
dar po vieną, atstovą nuo susi- 

tvėrusių pašalp. draugijų centrų, 
kaip kad buvo pirmiaus minėta. 

Į Lietuvos Nepri. 
r g oi 1 m y b ė s Fondo: 

Adv. fB. K: Balutis (pirmiaus 

rezignavusis) — prezidentu; P-lė 
•Jurgeliutė — sekretorius; Tarnas 
Paukštis — iždininkas; Roma- 
nas Karuža, I>r. J. Jonikaitis, 
J. V. Liutkauskas ir Dr. K. 
Drangclis — valdybos nariais. 

Ku net komisija aiustate tokj 
naują valdybų sąstatą ir pakvie- 
tė prasišalinusius senų valdybų 
narius atgal vidun, Dr. Draugelis 
vardu sugrįžusių pranešė maž- 

daug sekančiai: 

"Męs, senų valdybų nariai, 
pranešame susirinkimui, -kad ir 
męs laikėme mitingą "tenai už 

dufių1', kuomet jus čia musų 
likimą svarstėte: męs pranešame 
jums, kad męs sutvėrėme "uni- 
ją" ir nutarėme laikytis jos kaip 
vienas vyras — nežiūrint koks 

butų jųsų nusprendimas, kurio 

išklausyti jus mus pašaukėte. 
Musų "unija" yra tokia: kiek- 
vienas iš-musų davė garbės žodį 
ir tvirtą- pasižadėjimą priimti jų- 
sų nusprendimą kaipo galutini 
ir pilnai jam ne tik pasiduoti.j 
•bet ir iš-visų pajiegų remti nau- J 
jas jūsų nustatytas valdybas". 

Tas buvo labai džiuginantis 
pranešimas. Aiškų buvo. 'kad ne- 

( 
sutikimų Ie lai iapp, galutinai su- 

laužyti.' Rinkinių komisijos vai'-, 
du B. K. 'B&lUtis' apskelbė naujų 
•valdybų sąstatą, kaip kad augš- 
čiau nurodyta. 

Visi entuziastiškai komisijos, 
pranešimą priėmė; gi nariai, nc- 

pakliuvusic ij naujas valdybas 
>pirmi užreiškė savo tvirtą pasi- 
ryžimą dar labjaiu-s darbuotis. 
To .patvirtinimui vienas po kito 
atnešė savo aukas Liet. N'epri- 
gulmybės Fondui — kas penki- 
nę. kas dešimtinę. , 

Aukos Lietuvos Neprigulmybei- 
Užtvirtinus susirinkimui naujų 

valdybų sąstatą, geras upas taip 
p'a'kilo, kad čia pat vienas po kito 
pradėjo ant pirmininko stalo 'neš- 

ti aukas santaikos patvirtinimui, 
— buvo ir stambių aukų, bet 
niekas nenorėjo, kad jo nors var- 

das butų užrašytas. St. Šimkus, 
pagriebęs sktrybėlę, šoko per su- 

sirinkusius ir kuomet itiėbaigė, 
tai su viršum $160.00 skrybėlėn 
sugarmėjo. Labai sujudinantį 
įspūdį padarė, kuomet p. 1;. 

Jankauskas, siūlėjo jau stambio- 
ką piniginę auką, vėliaus antru 

kartu musiniovęs auksinį žiedą 
su dviem daimantais, j aukų 
skrybėlę jį žėrė.. 

Visi džiaugėsi širdingai 
džiaugėsi, ikad ilgi ir kartus ne- 

susipratimai galų-gale tapo pia- 
šalinti, palaidoti giliam užmirš- 
ties kape j o ant jo užversta sun- 

kus akmuo širdingo ir tvirto pa- 

siryžimo bendrai darbuotis tė- 

vynės labui. 

Apkalbėta trumpai dar keletas 
kitų klausimų, bet apie tai gal 
teks pakalbėti kitu sykiu. 

Delegatas. 

Teatrininko Vargai. 
Parašė PR. BAJORAS. 

Net ir savo mielai Aliutei i 

anuosyk Antanas, — teatru mė- 

gėjas iš prigimimo, — pasakė: j 
j —Užtenka, dušiuk! Dar kad. 
kas ir damokėtų už ižgėrimįĮ 
degtinės stilkliuko — negersiu...] 
Pasakau, tai 'kai-p kirviu įkirsta... 
Taip, duš;a mafio! koks neiš- 
manėlis aš pirmiaus buvau. Xa. 
)bet geriau vėliau negu niekad! 
Negersiu daugiau!... 

Ir potam Antanui ir jo nu- 

mylėtinei Aliutei pasidarė gera. 
Jiedu abu nusišypsojo tokiu 
prakilniu sumanymu pradžiugu- 
siu... Tiesa, ikiek tų visokiu ne- 

smagumų iš girtavimo priežas- 
ties jiedu jau turėjo! Pats An- 
tanas nemažai sveikatos nusto- 

jo. Kiek sykių blogai savo rolę 
ant scenos atliko! O kiek va- 

karų ar naktų Aliutė prasėdėjo 
•prie lango, ar kur užpečkvje 
beverkdama! Nesyk j ji nuo An- 
tano buvo atstumta,, išbarta. O 
vis tai, kad Antanas buvo už-( 
sigeręs. 

Bet dabar niekad to nebusi 
Antanas ta mintimi apimtas, 

mielai priglaudė san 'prie šir- 
dies numylėtinę, ištikimai pažiu- 
rėjo jai j akis. palietė savo lu- 

pomis jos malonu veidą ir, jsa- 
kė vakare ateiti pažiūrėti lošio, 
losiu svetainėn. 

Kiek daug jis vargo panešė 
ir kiek dar panėš, kol teatras 

bus suloštas!... Kuone čielus 
batus nuplėšė bevaikščiodamas 
po miestą 'bej ieškodamas H in- 
kam u lošikų. iKekvienam veik 

reikėjo nusilenkti, paprašyti, kad 

jis apsiimtų duoti .pagelbą-ką- 
nors lošti, ar taip ką-nors at- 

likti. veik pusė metu 'kas sa- 

vaitė bandymai. Į galą — ir 

po du ant savaitės reikėjo at- 

likti. Kelis syk buvo drabužių- 
aprėdalų krautuvėje. Ten rinko, 
jieškojo; barėsi, rokavosi, kad 

gavus pigiau, kad tinkamiau... 
Pats Antanas bėgiojo spaustu- 
vėm, davė spausdinti apskelbimus. 
Pats rašė Į tolimesnius laikraš- 
čius -korespondencijas: agitavo 
gyrė atsibusiantį loši. j sveti- 
mų laikraščių redakcijas apsilan- 
kė ypatiškai. Ten jis spaudė 
redaktorių rankas, išdžiuvusia 
burna įkalbėjo — tauškėjo apie 
teatrą,, jo darbų reikalingumą 
lietuviams kelti daily teatro ke- 
liu. Meilinosi jis. gal kartais 

ponai redaktoriai nors keletu ei- 

lučių paminės... Apskelbimus 
nešiojo, garsino, pardavinėjo ti- 
kietus... Žodžiu — jis ir gulė ir 
kėlė vien tik apie tą ipatj tebe- 

svajodamas. tebesapnuodamas... 
O kiek to darbo! Kiek triūso!— 

mįslino Antanas jau visai arti 
svetainės priėjęs. — Apaugę mū- 

sų teatro dirvonai! Rauk usnis, 
Antanai — ruošk musų teatrui 

plačią ateiti!... 

Jis atsiduso tai pasakęs ir taip 
garsiai, kad net pats Į save pa- 

žiurėjo. 
Antanas, įeidamas losimų sve- 

tainėn, mainė, jau viską gatavu 
rašęs. Bet čion nieks nieko. 

Scenerijos guli išvartytos. Vi- 
sokie baldai mėtosi kur vienas 
kur kitas. Lošikų tik keli. Ir 
tie patjs, sustoję, šnekučiuojasi 
sau ir mažai tesirūpina apie loši-1 

mą. O jau neužilgo reikės pra- 
dėt lošti. Svetainės durįs fcuo- 

jaus bus atdaros. Žmonės rink- 
sis. belsis ten svetainėje. Tryps 
kojomis, kodėl ne į laiką pradėta... 

Antaną apmaudas1 apėmė. Sun 
ku (krutinėję pasidarė. Apsisuko 
jis smarkiai. Šūkterėjo aut vis- 
no-kito iš esančiųjų. Numetė 

viršutinius <lrabužiusv griebėsi 
darbo. 

—Ei vyrai — pagelbon!... Tu 
čia statyk tą sceneriją! Tu 
tiesk divoną!... Greičiau, ikas tau 

kojų mebepaveiki!... Kur sofa. 
ke-dės, stalas?... Jonai, paduok 
kėdę!... 'Pažiūrėk, ar lošikai jau 
visi susirinko? Muzikantai ar 

jau atėjo?... 
•Paruošęs sceną, Antanas grie- 

bėsi kito darbo. 
Nemokančiais apsirengti ap- 

rengt, nutept veidus •dažais, už- 

dėt plaukus... O čia tai ir ar- 

šiausia. 

Jauna merga, turinti būti ra- 

kama, ji keikiasi: 

— Ką, tu manai, aš į bobą 
pavirtus eisiu žmonėms pasiro- 
dyti ant scenos. Aš nenoriu bū- 
ti sena... 

—Meldžiu, tamista — Jutk ma- 

tai — žmonės laukia. 
—Aš nenoriu ir gana... 
—Tai eik po velniu tamista!— 

supykęs, rėkia... 

Mergaitė eina pro duris. Visi 
lošikai žiuri, nusiminę. Antanas 
maldauja: 

—Brangioji tamista — meldžiu 
sugrįžk. Į ką tai bus panašu, 
kuomet negalėsime vaidinti?... 
Meldžiu, atsiprašau — nenorėda- 
mas pasakiau. 

Mergaitė sugrįžta. Antanas 
rėdo, puošia ją, kitus. Čia dar 
vėl tai kitam kelinės pertrumpos, 
tai batai perdkleli, kitam daT ko 
trūksta. Antanas, sušilęs, nuil- 

sęs bėgioja... 
Svetainėje jau kiek sykiu mu- 

zika sugrajino. Žmonės neri- 
mauja, trypia kojomis, ploja del- 
nais; vyksta, dūksta, nerimauja, 
smeti ja rengėjams. 

—'Na tad pradėkim! — An- 
tanas. — Sigite, Genovaite — ant 
scenos!... Genovaite — dainuok. 
Išsykio pamažu, paskui garsiau. 
Sigite, ot taip — galais pirštų 
užduok j lyras... Ot tai taip, 
ot tai taip!... Kelk uždangą — 

op!... Sigite, daugiau j žmones 
atsisuk!... O tu. kur čia nosį 
kiši! Palauk kada tau eilė at- 

eis... Sigite, geriau kalbėk!..— 
vis aiškina Antanas. 

Lošimas ne kaž-koks. Pats 
Antanas, nuilsęs, prakaituotas, 
lošia Golių. Nevyksta. Kartais 
uždusiusiu balsu kalba. Kartais 
žodžių ne sugaudo, 

Žmonių neperdaugiaiusiai. 
Antanui, pažiurėjus, baugu eta 

rosi.. Visas ant jo su- 

krauta, o ant galo dar ir su pi- 
nigais reikės prisidėti. 

Tarpakėiai ilgi. Lošikai ba- 
rasi. Vienas kitu nepatenkinti. 
Genovaitė smarkokai įskoliojo Si- 
gitą. Tas buvo atsisakęs daugiau 
mt scenos išeiti. Antanas turė- 
jo priprašyti, prisigerinti, kad tik 

Kaip nors užbaigus... 
Jis liko jau be energ'jos. 
O dar baisiau išrodė, "kuomet 

pamatė- artymai 'scenos sėdint 
laikraščio korespondentą ir kaž- 
ką užsirašinėjant. 

Žinojo Antams, kas jo laukia. 
Laikraščiuose bus pilnai apra- 

šyta, jog lošta .prastai, žmonės 
teatrui simpatizuoja, bet nėra 

pas mus^gerų' lošikų. 
Viskam užsibaigus, Antanas, 

tik-tik velka kojas — įpuolė 
smuklėn ir sušuko kiek galėda- 
mas : 

—Greičiau, duok Senoviškos 
Viskės čielą bonką!... 

Ir gėrė jis kaip patrajkęs. 
Tik (rytmetyje, dainuodamas, 

"Linksmą Dieną Apturėjom." 
parėjo manio. 

Nekartą dar ir Alimtei gailiąją 
prisiėjo apibraukti... 

Moteris ir vaikai tu kareiviu, 
kurie išėjo j karę bus apsau- 
gojami taip vadinamų Kareiviu 
ir Jūreivių Moratoriivm Bill'iu. 
Per šį billių kareivių ir jūrei- 
vių skolos ir atsakomybės gali 
laukti atmokėjimo iki karė pa- 
sibaigs. Tatai yra mažas at- 

lyginimas tiems vyrams, kurie 
visiką paaukauja, kuomet apsi- 
velka kareiviškomis drapanomis; 
tačiaųs tuomi jų moters, kurios 
pasilieka namieje bus paliuosuo- 
tos nuo bereikalingo piniginio 
ruipeščio. 

Tasai biH'ius nedaleidžia na- 

mų savininkams kariaujančio 
moterį su vaikais i.";mcsti iš na- 

mų, jeigu ji negalės randą užmo- 
kėti. Jisai nedaleidžia už taiksas 
parduoti kareiviams nei jūrei- 
viams prigulinčius namus. 

Moters ir merginos, kurios ma- 

žai su bizniu apsipažinusios žino, 
kaip baisu yra, kuomet išgirsta 
apie paskolas, raštus ir skoli- 
ninkus. DžiTfar jos galės suras- 

ti suraminimą ir tvirčiau paro- 
iyti savo pat-iotiškumą, kuomet 
žinos, .kad valdžia rūpinsis jų 
reikalais -per tą laiką, 'kolei ių 
vyrai bus iškeliavę. 



PROTOKOLAS. 
I 

Pirmo suvažiavimo TMD. kuopy 
Gh*o ir Mish. valstijų įvykusio 

27 d. sausio 1918 m. Cleveland, 
Ohio. 

Sesija I. 

11 P-s K. S. Karpavičius, pra- 
tardamas (keliais žodžiais į suva- 

žiavusius, pirmą sesiją atidarė 
ant 12:30 vai po pietų. 

2) Pakviestas B. Rimkus pri, 
imti ir perskaityti mandatus. 
I įsiregistravo siu TMD. Ohio ir 
Mieli, valst. ikp. atstovai. 

a) Nuo (>S kp. Detroit, Mieli. 
K. šnuolis ir J. M. Andriušis. 

I)) Nuo 20 kp. Cleveland, Ohio 
M. L. Vasiliauskas, K. S. Karpa- 
vičius, J. Lemantaitis, K. Akso- 
maitis, J. 'Plerpa ir B. Rimkus. 

c) Nuo 47 (kp. Cleveland, Ohio, 
J. Vaizmužis, V. Malinauskas. 

(Sekanti pribuvo vėliau: A. Ža- 

leduonis, J. 'Marozas, F. Bata^ 
nauskas ir J. Kiveris). 

3) Suvažiavimo valdybon slap- 
tu balsavimu-tapo išrinkta: pir- 
min.: J. Plerpa, sekr.: M. L. Va- 

siliauskas. 
Valdyba užima vietas ir pla- 

čia* kalbama apie apskričio nau- 

dingumą ir reikalingumą. Dele- 

gatai savo, kalbose nurodo, jog 
apskritis yra naudingu daiktu 
ir būtinai jį reikia sutverti. 

5) Kuopų delegatai išduoda 

raportus apie kuopų stovį, iš ku- 

rių pasirodo, jog galima sutver- 
ti apskriti iš esančių 3 kuopų, 
nes jos turi tlaugiau kaip tris 
rimtus pilnų inarių ir turto dau- 
giau kaip tris šimtus doliarių. 

6) Nutarta, kad suvažiavimą 
"/vadinti Ohio ir Michigan val- 

stijų apskričio suvažiavimas; ir 

apskritis turi susidėti iš Ohio ir 
Michigan valstijų TMD. kuopų 
su pilnu prisidėjimu įmokesti- 

mis, nežiūrint, ar kuopa galės 
aktyviai dalyvauti ar tik jneši. 
nuis apskričiui priduoti. 

7) Nutarta, !.ad kuopa į ap- 

skritį mokėtu proporcionaliai 
narių — nuo kiekvieno po 

ioc. metams — ir tokia mokes- 
tis turi buti priduota arba per- 

siųsta apskričio iždininkui (per 
fin. sekr.) bėgyje paskutinių 
meto mėnesių. Kitai*, kuopa su- 

spenduojama ir delegatai neturi 

sprendžiamojo balso suvažiavi- 
me, jei su savirr. nęats:veža už- 

vilktas mokestis. 

8) Nutarta, kad kuopos pikiai 
užsimokėjusios mokestis, gali 
įnešimus prisiųsti laišku ir jie 
bus imami svarstymui, jei jos 
negali arba neįstengia delegatų 
atsiųsti, 

9) Nutarta kuopų atstovybę 
nustatyti sekančiai: 1 delegatas 
nuo 10 narių iki 50; ir 1 delega- 
tas rn-uo 50 (ar nepilnos 50) ge- 
ramf: stovyje esančių kuopos 
narių. 

10) Nutairta, kad įstojimo į 
apskritį kiekviena kuopa turi mo- 

kėti po vien.į doliarj. 
n) Nutarta, kad apskričio val- 

dyba butų rinkta ant metų lai- 
ko. Ji turi buti renkama kiek- 
viename apskričio suvažiavime. 

12) Nutarta sekantį suvažia- 

vimą laikyti prieš seimą, apie 
balandžio pabaigą ar gegužės 
pradžią Detroite. 

Pertrau'ka ant 15 minučių. 
1 

Sesija II. 

j) Nutarta, kad valdyba, pri- 
siėjus svarbiam reikalui, turi tei- 
st* sušaukti suvažiavimą. 

2) Nutarta išrinkti konstitu- 
cijos komisija, kuri turi paga- 
minti konstituciją iki sekančiam 
su važiavimui. 

3) Nutarta atkreipti domą i 

organizatyvį bei apšvietą sklei- 

džiant] darbą ir tame dalyke su-; 

sižinoti su šiose valstijose esan- 

čiomis lietuvių kolonijomis, kur 
nėra T M D. kuopų, bet norima 

jas suoi ^anizuoti. Iš apskričio 
uomet duoti kalbėtoją-organiza. 
torių ir padėti jiems sutverti 

kuopą. Tam tikslui išleisti kuo- 
met aps/kričio ižde atsiras už- 

tektinai pinigų, atsišaukimus-la. 

pelitis Į lietuvius su paaiškini- 
mais viso TMD. tikslo bei ką ji 
teikia lietuviams. 

4) Dėl apsvarstymo apskričio 
reikalų ir pasekmingesnio ap- 
skričio vėikiino, "Dirva" likosi 

paimta apskričiui už organą. 

5) Nutarta, kad šio apskričio 
kiekviena kuopa pasiimtu sau 

už pareigą laike susirinkimų 
bei šiaip jvairiuose vakaruose 

platinti gerą literatūrą, sutei- 
kiant pirmenybę TMD. leidi- 
niams. 

Apskričio \aldybos išrinkta: 

pirm. K. Šnuolis; vice-pirm. J. 
Plerpa; sekr. K. A'ksomaitis; ižd. 

J. M. Andružis; ogr. ant Oh:o 

valstijos — A. Zdanavičius; ant 
Mich. valst. P. Račkauskas; įs- 
tatų 'komisija: K. S. Karpavi- 
čius, M. L. Vasiliauskas ir J. 
Žemantaitis. 

Sesijų posėdžiai uždaryta 6:30 
vai. vakare. 

Suvažiavimo valdyba: 
Pirm. J. Plerpa, 
Sekr. M. L. Vasiliauskas. 

ALTS. INPLAUKOS. 
$ 

Už gruodj, '17 Sausį, vasarį '18 m 

Gruodis, 1917 m. 

Perkelta niuo pirmiaus 2$ii.I9 
ALTS. Seime auk«i Liet. Nep. 

nuo So. bostoniečių ....12.00 

Nuo P. Jaro 1.00 

Nuo M. \V. Bučinsko, eks.ižd. 
au>ka Sandaros i /A 10.00 

27-ta kp. Pittston, Pa. mėne- 

sinių mokesčių 4.80 
45-ta kp. Cliffside, N. J. 1.0a 

io.ta kp. N. Haven, Ct G.75 
22-ra kp. C lin t o ir, Ind 1.25 
15-tą'kp. Bridgeport, Ct 1.45 
Nuo St. Mockaus, už knygti- 

tes "Lietuvos Laisvė" ....4.9c 
Viso labo $255.06 

!£:.>! ! !'• * 
Sausis. 1918 m. 

46 kp. Hartfor d,Ct.mčn. 
mokesčių 2.1c 

7 kp. S. Boston, Mass 5.3c 
11 kp. \Vaterbury, Ct 1.1c 

18 kp.Cleveland, 0 6.20 
5 kp. Baltimore, >\Id 3.65 
19 kp. Newark, X. J 23.50 
29 kp. Detroit, Mieli 1.80 
1 'kpr Brooklyn, N. Y 3.10 
16 kp. VVorcester, Mass 7.90 
12 kp. La\vrence, Mass. 5.40 

Viso labo $60.05 

Vasaris, 1918 m. 

30 kp. Ne\v York. mcn. mo- 

kesčių i 1.00 

10 įlap. New H avėto. Conn. .3.60 
Pav. Kast',.Gali«n?iuskas .......Gęi 

•' 1 
« 1 .• 

— 

Pav. D. J. Puišis 
40 kp. \V. Lynu, Mass. 
15 kp. Bridgeport, Ct. ., 

Ji) kp. Dctroit, Mieli. 
21 kp. Rochester, X. Y. 
i kp. l»rookJyn,X. Y. 
jo k p. VV. Lynn, Mass. 

1.00 

1 -5° 
.6.65 
1.5° 

.6.85 
•3-85 
.1.65 

Viso labo $28.20 

(iruotl)jc $255.06 
Sausyje 60.05 
Vasaryje 28.20 

Viso labo $343 31 

ALTS. IŠLAIDOS. 
Už gruodį '17, sausį, vasarį 18 m. 

Gruodis. 1917 m. 

Ižd. '"•št. krasos išlaidos ..$2.24 
"Tubes" dcl pasiuntimo čar- 

terių to 

Liet. Nepr. Fondai* 3.00 
Viso labo $*5-34 

Sausis, 1918 m. 

1 Ekspresas, priimant knygas 
"Lietuvos Laisvė" 1.84 

Knyga dcl Iždo raštinės ....1.45 
"File Cabinet' del iždo raš- 

tinės 6.60 
1,500 mokesčių lakštų 6.00 1 

1,000 laiškų ir kopertų 5.00 
Mokesčių lakštų, laiškų su 

koperl :s persiuntimas 24 
St„ Vitaičiui, A LTS. prez. or- 

gano reikaluose, kelionė 
Bostonan ir atgal 14.00 

St. Mockui, raštinės išlaidos 7.50 
J. O. Sirvydui, alga už 1917 

j metų darbą 100.00 

! Paukštis ir Ko. už persiunti- 
mą korektu 1917 m 2.00 

įUž antspaudą 5.00 
Iždo raštinės išlaidos 2.67 1 

Uždo rast. J. Sagevičui, ke- 

lionės išlaidos New Yorkan 
ir atgal 3.50 

Viso labo $155.80 

Vasaris, 1918 m. 

'National Surety Co. už iždi- 
ninko 'kauciją 2.50 

300 referendumo blanku ....1.50 
300 oficialių pranešimų 2.00 

Viso labo $6.00 
Gruodyje $15-34 
Sausyje i55-°o 

Vasaryje 600 
t_ 

Viso labo $177.14 
Pirmą bertainį inplaukė $343 31 
Pirmą bertainį iimokėta 177.14 

Liekasi Ižde $166.17 
Iždo rast. J. Sagevičius- 

kįjfv*' ">1 

1583 Hollister Av., Bridgeport, Ct. 

n m 

Ąipart augščiaus paminėtų pi- 
niginių ineigų priėmiau'. 

Knygų "(Lietuvos Laisvės. — 

Niuo J. O. Sirvydo 16 egzempl. 
Nuo St. Mockaus 990 egzempl. 

Viso labo 1,006 egzsmpl. 
Apart knygų y»a priimta: 

Nuo St. Mockaus 10 cgz. progr. 

Kopelių ir laiškams -popieros. 
Nuo J. O. Sirvydo taipgi gauta 

čarterių, kopcrtų, laiškams po- 
pieros ir mėnesinems mo'kes- 

tims kvitarijų. 
J. Sagevičius. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 8THYT0JAS, CHiUMSU 

TU. nrmr 7171 Aptfikos Tai. Prittr 8443 
IHJ to. ItiiM S!., cn.'eaga 

Išsigydyk 
reumatizmą, 

ir buk pilnai sveikas. 

Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus .gyvenimą ncpanešamu? Nokentėk tų baisių skausmų kitos dieno** — jgyk bonkų OPA, visam pasaulyj žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbė- jo tūkstančiams ir atgavo sveikatų, gvarantuojama kad panaikins skausmų. v 

OPA 
STEBUKLINGA EUROPIŠKA GYDUOLE 

Tai yra privatiška formula Dr. Akerboom, pagarsėju- sio Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo 
Europoje per metų metus; bet čionai tik pirmu kartu 
perstatoma lietuviams. 

Kiekvienas kenčiantis turi Išbandyti tų stebuklingų Europiš- kų gyduolę. Kam kentėt kitų, dienų, jeigu jum užtikrinti pagelba nurodoma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko 
nepagelbėjo — nenuliusk. |dėk ponierinį doleri ar Money Orderį sy- kiu su laiSku šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA — 

persitikrink apie jos pasekmlngumų ir beabejonės užmuš visų skaus- 
ma Reumatizmo ir priduos naujų spėkų gyvenime. 

MAX DUVVE & CO., Inc. 
2524 Webster Avenue Suit 107 L. New York City 

BRANCH OF1SES. 
Max Duwo & Co. Inc. Max Duwo & Co-, Ine 

12 Bartllett Street, «06 Postai Tolegrapb Bulding, 
Graud Kaplds. Mich. Chicego, 111. 

Lietuviški Rekordai ir Gramafonai 
Didelis pasirinkimas iv J000 rekordo Lietuvišku, Kuskti. Polsku. Anglški). Kaina po 75c. Prisiunlimo lėšas męs apmokam. Rekordų ir Cramafonų kaialogą pareikalavus prisiunčinm dykai. 
Kaina (iramafomj nuo ? 10.00 iki $215.00 

Columbij Grafanola 
iiRštiau parodyta ant 
pnveisldfo yra pi- 
giausi prekėje ("o- 
lumbios išdrbtu in- 
strumentų. Turi aiš- 
kų ir švcln.-j baisa 
ir grajina 10 ir 12 
c< linius rccordlis. 

KAINA $18.00 

Neturi nusiminti, 
idant ne Kali išgirsti 
balso garsiausių svie- 
to artisių, kadangi 
jie ne atsilanko iu- 
mj gyvenimo vietoje. 
Nusipirk fau Gra- 
fanoly iš kurio gali 
išgirsti visų artistų 
halsus koki; tik no- 
n ■ ir kada nori 

Grajina 10 ir 12 co 
linius rekordus. Kaina $45.00 

.. .^y i> etninio vilnys, Valcs ir Sudiev. Mazurka. r. 2223 iStiilėjau^ vakarus ir Draugi*. Palka-inazurka, Orkestrą. 2224 Mano laivas, Daina ir į sveika n, Maršas, Orkestrą. K 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stiimbriškit} pol. Armonika K 116- Jirva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. K 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūže samanota, E 1248 \'clnias ne boba, l>alis pirma ir Velnias ne boba. Dalis antra. R 1J49 Mno palvy ir Velnias ne boba. K 2342 Siuvėja ir Po dvigalvių ereliu, Maršas. Orkestrą. 2343 iAnt vienos Kalvos ir Žuavų maršas, Orkestrą. K 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko ljud|t svetelįaj. K 2393 Saulelė raudona ir Jojau dicn.1 K 2394 Ui šilingėlj ir Sių nakcialv, (Dzūkiška Daina) K 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanuota E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus E 1168 Saltysius ir Žviiblelis 
E 1169 Eina garsas nuo rubcžiai's ir Siuntė mane motinėlė K 1245 Hutų darželis ir Italių ėystytojas E 12*16 (iiesinie j Panelę Svenciusia ir A ve Maria 
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungaru šokis E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas 
P. 2397 Klumpakojį ir Kolcictka-polka ir Klumpakojis. E 2396 Našlys, žaislas ir l.aj>unėlė. Polka-mazurkn. 
E 2395 r>um ėik-čik. Mauzrka ir Dėdienė, Polka. 
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka. 
E 2356 Lietuva Tėvynė Must) ir Tykiai Nemunėlis tęka. E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova. 
3349 Prirodino seni žmones man, jaunam mergele. Kur tas šaltinėlis 
3350 Naujoji Gadynė. Dainus. 
362.7 "Mano Stcitrbas. Ilsu, Ilgu Man ant Svieto. 
3624 Kur l'pelis Teku. Šienapjūtė. 
3625 Sud'ev Lietuva. Miikas ITiia. 
5626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

[vairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus gcrjausįajs muzjkautajs rasįtc vįcn tįk ant rekordu "Columbia." 
\"isi Columbios rekordai yra padirbti teip kad giajina abjcm pusėm įr už tij patį* kainą. 

Užsakydami nuo musg rekordų paminėkite aiškiai jo numera. 
Užlaikome visas lietuviška* knygas, kurios tik randasi lietuvių kalboje, 
l'ilaikcn e ai'ksinilis laikrodėlius, žiedus, branralietas ir t. t. 

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

PAIN-EXĘELLER 
i kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 

tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė nuis pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią. 
Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„I,OXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptįekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, tiegu už 35 centus. 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Wajhington Street, New York ,1 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phtne Urovcr 5062 

Ch casro 

Plionc Canal "395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Gencralis 

Kontraktorius ir Namu Statoįas 
2123 W. 23rd ST. CHiCAGO 

' JOSEPH A. AHBROSIUS 

i>.' » •. .. :j _;{{>»» •>: O.t 
,(). )t 'iįi Cet'.ivl 2 j':9 

C214 .0. r t., T Viris 7271 

CfilCACiO, ill. 

r? cp 
Tai yij. lietuviška knygutė 
išleista, kurioje yra apie 1A3 
išr;'ii.mų, l;uria gali buti roi- 
Ical'ngi, likosi išduoti antį ei- 
k:ilavtmo ir dei naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
putės da.- ižinofito kckį pt/u o 
išradimai atnešS ir dar gali 
atnešti, Jeigu manote apie 
išradimus, tai rašyk šiau 
(Ten Lietuviukai reikalauda- 
mas knvKutSs kuri;} išsiusi- 

DYKAI 

AMERICAN EUROPEAN 
PATEMT OFFICES !rr. 

B eadw«y LA fltw Yor^, H.Y 

Phone Cicero 252 

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

Hours: 9 A. M. to* 9. P. M. 
Except sunday 

4847 W. 14-th St. Cicero, III. 
| 0irner 49-th Ave. hp' 

Metines Sukaktuves 
Universai State Banko 

Š's didžiausias Lietuvių \ aistijinis Bankas atsidarė 
Kovo 3. 1917. Vienas metas nuo dienos atsidarymo suka- 
ko Kovo 3, 1918 m. Paminėjimui metinių sukaktuvių, 
Banko Direktoriai paskyrė. Subatą, Kovo 23aą, 1918. 

Per šį pirii'.ą metą Lietuvių Valstijinis Bankas gavo 
daugiau depozitų negu kiti bankai per 3 ar 4 metus. 

Spartus depozitų augimas aiškiai parodo jog žmonės šiam 
bankui turi pilną užsitikėjimą. 

Depozitu Augimas: 
Kovo 3, 1917, atidarymo dienoje $ 16.754.95 
Balandžio 7, 1917 87.1)87.21 
Birželio 2, 1917 253,369.00 
Rugpiučio 4. 1917 288,556.89 
Spalio 5, 1917 374.900.13 
Gruodžio 31, 1917 418.661.63 
N'tisaHo 2, 1918 44<). 1+4.09 
Kovo 19, 1918 501.146.58 
Visas Banko Turtas siekia 800,000.00 
Yra gera viltis kad šis Bankas ant antrų metinių 

sukaktuvių pasieks iki milijono dolerių depozitų. 

SUBATA, KOVO 23, 1918 
yra diena paskirta 

PAMINĖJIMUI METINIŲ SUKAKTUVIŲ 
Ant šios dienos yra kviečiami visi Lietuviai aplan- 

kyti šią visoj Amerikoj didžiausią Lietuvių Instituciją ir 
arčiau susipažinti su valdyba ir direktoriais. Atminčiai 
pirmų (metinių sukaktuvių kiekvienas atsilankantis Į ban- 
ką toj dienoj 

APLAIKYS NAUDINGA DOVANĖLE 
w c 

VALDYBA; 

Joseph J. Elias, Prezidentas, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas, 

Anton Olszevvski, Yice-Prezidcntas, 
Frank J. Plat, Yice-Prezidcntas, 

John I. Bagdžiunas, Kasierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čics CHICAGO 

BANKINĖS VALANDOS: Panedėliais, Seredorr.is, ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 ryto iki 5 po pietų: Utarninkais. Ketvcrgaia 
ir Subatortiis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vakaro. 

„unummmmHH—"..-,"i»"..iiiiiiinmuiiuiiiiiiiiiiiiniuiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiniiiiiuiiniiininiiinilll iiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiii:Hiiiiiillilillilliilill!!!i:i!i: 

Ar Jus Norite Dalintis Pelnu iš šio Biznio? 
Lithuanian Publishing Co., 814 W. 33rdSi, Chi cago, II!., yrainkorporuota ani $20.000 po tiesomis valstijos Illinois, darymui biznio leidžiant laikraštį ir abelnai spaustuvės biznį.. Kompanijos turtas yra padalintas į 2.000 Šeru, kurių verte yra $10.00 kiek- vienas. Sis aprubežiuotas skaitlius Šerų saugaus įdėjimo, duoda gerą progą žmogui su mažais pinigais prisidėti prie gero biznio, todėl yra geidžiama, kad šis pasiūlymas butų priimtas po 1 iki 10 Šeru, idant "Lietuvos" laikraščio šeimyna susidėtų is didel;o skait'iaus narių ir butų paskleistas tarpe žmonių. Todėl nieko nelaukdami, rašykites prie "Lietuvos' laikraščio bendroves. 

Iškirpkite šią aplikaciją ir išsiųskite ją su pinigais ŠIĄDIEN, TUOJAUS rsr sekančiu adresu: 

Lithuanian PublishingCo.814 W. 33rd St. Chičago, III. 
i11Ui>lililt(lllltLilll{nnillllllllllllUllinilllilli!IIIHI!!!illlt''»<S*tliiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui, 

GERBIAMIEJI:— 
čia prisiunčiu bankas dr.iftą — money orflerj, chekį $ kas pilnai užmokės už >ėnis 

Mthuanian, Pub. Co. Aš suprantu, kad šitas u/sirašymas padaro mane pilnu ščrininku šios kompanijas ant tiek, 
kiek pinigų aš {moku ir kad man yra duodama privilegija pirkti daugiau šėrų, kada tik aš noriu, kuomet galima 
gauti. KOMPANIJA INKORPORUOTA ANT $20,000. 

Vardas .r. 

Adresas.. 
llllllllllllllilillilIlIlIlIlilIlihilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIKIMIIIilll 

.Miestas 
lllllll|lll||lllilllll!lll!lllllilllllllllillil!ll!!illl!lil"'llllllllllllllllllllllllllllflllYHto 



mm ziNios, 
Dideles imtinės dėlei Lietuvos 

laisvei. Kuomet šiądien visa 
Lietuviu tauta iš paskutiniųjų 
imasi i savo priešais už Lietu- 
von lai>\ v, tai ar gali mušu drū- 

čiau i lietuviai žiūrėti j tai, sto- 
vėti susidėję rankas ir nieko ne- 

daryti ? 

Žinoma, kad ne — bent ne 

Oiicagos drutuoliai-lietnviai. Tai- 

j^i sulyg p. Jono Kulio sumany- 
mo ir ru pešti ngimrio, mūsiškiai 
drutuoliai lietuviai rengia 12 d. 
balandžio < lilžiniškas ristynes. 
nuo kurių visas pelnas skiriama 

yra iškovojimui Lietuvai laisvės. 

Ri&tvnės žada atsibūti šv. Jur 
gio parapiji*nSj svetainėj, o da- 

lyvaus jose geriausi lietuvių "Ga- 

lijotai" ir r i s t i k a i. Juozas Šimkus, 
kuris išsidirbo sau puikų vardą 
ir tarp anglų, apsiėmė tris stip- 
riausius vyr is paristi j vieną va- 

landą. Apart Šimkaus, bus dar 

"Lietuvių Tigras" Petras Katau»- 
kas, taipgi gerai žinomas usti- 
'kas l>twlin*kas ir keletas kitų. 

I'. Poskevičius, žinomais kai- 

po rimčiausia lietuvis, pakelian- 
tis vienu pirštu didesmi sunku- 

ma, ne *u tu a'-ba aš abiem ran- 

komis Į alčtum pakelti, bus taip- 
šiamt vakare, — ir su savo 

jaunu mokiniu V. Raubunu. 

Apart čikagiečiij žada buti dar 
ir drūčiausia lietuvis iš E. St. 
Lotus, Antanas Adas — milži- 
nas vvras 230 svarų sunkumo. 
'/.(/d/11 sakant, bus ko pasižiūrėti 
ir pasistebėti. 

Programo smulkmenos bus 

pagarsintos vėlirus. Visiems lie- 
tuviams patartina išanksto pasi- 
rūpinti tikietus, pamatyti žingei- 
džių ristyniu ir tuo pačiu laiku 

dą Lietuvos reikalams pada- 
ryti. 

Vieton "margučių". — D.. J. 
Joni-kaitis, kuris yra pasižymė- 
jęs dideliu darbštumu laike Ka- 

lėdinio fondo aukų rinkimo išga- 
vimui Lietuvos laisvės, nepralei- 
do, kad ir Velykos praeitu "tuš- 
čiomis". 

Vieton velykiniu margučių, jis 
padarė gražią auką Lietuvos lais- 
vei, prisėsdamas "Lietuvos" re- 

dakcijon $25.00 j Lietuvos Xe- 

prig'ivlmybčs Fondą. 
Kad daugiaus tokių tėvynainių 

butų! 

Reikale Šerno Raštų. Simano 
Daukanto Draugija savo mėnesi- 
niame 'susirinkime vienbalsiai nu- 

tarė prisidėti prie išleidimo Šer- 
no raštų, 'l ik iltrkrųjų Tėvynės 
Mylėtojų Draugija turėtų užsiim- 
ti 'lūškį didesne agitacija kasLn'k 

šių raštų išleidimo. 
Ar-gi nebūtų daug naudingiau, 

jeigu TMD. oiiciališkai kreiptųsi 
į visas draugijas, paaiškindama 
reikalo svarbą ir tokiu bučki at- 

siektų daug daugiau. 
Kiek girdėti, visi pritaria tam 

reikalui,' tik reik biškj daugiau 
agitacijos. 

Paimkime, kad ir Simano Dau- 
kanto Draugiją. Susirinkime vie- 
nas 'narys paaiškino dalyką, bet 
visgi r.-.e taip Kaip butų nuo T. 
M. iD. 'aldybos paaiškinta. Jei- 
gu tai butų padaryta, aš ma- 

na'.; nei viena draugija neatsisa- 

kytų. 
Sim Daukanto Dr-jos J. M. J. 

I'i draugijų veikimo. Xedė- 
lioj, kovo 21 d. 1918 m. Fellovv- 
h> Hoįvse 831 \V. 33rd PI. atsi- 

budo TMD. 22 kp, mėnesinis su- 

sirinkimas. Patėmytinas ir įdo- 
mus atgijimas tos kuopos, po- 

draug ir pamokinantis, — nes 

susirinkimai atsibuna su pamar- 
ginimais. — pavyzdžiui šis pasktt- 
tiws susirinkimas buvo nepapras- 
tai malonus ir šįrdj gaivinantis. 

Kaip reik pirmininkas atidarė 

susirinkimą ir titojaus užprašė 
mergaitė Helena Bijanskaitė, 10 

metų amžiaus, paskambinti ant 

l>iano "Lietuva Tėvynė m tisų".— 
Paskui prasidėjo susirinkimas. 

Užbaigus kuopos reikalus p. 
C. Kasputis skaitė lekciją: "Kaip 
Amerikos lietuvis privalo ir gali 
prisidėti yri e atgavimo Lietuvai 
pilnos neprigulmybės". 

Potam mergaitė Helena Bijans- 
kaitė paskambiho ant piano, su- 

dainavo keletą dainelių i'r dek-| 
lemavo. Prie užbaigos uždai- 
navo Amertikos hy'mną — du- 
etas mergaitė Helena Rijanskai- 
tė ir jos broliukas. Nors su- 

sirinkimas traukėsi j/j valati- 
dos. vienok taip įjreit rodos lai- 
kas prabėgo, kad uždarius su- 

sirinkimą nesinorėjo iš salės 
išeiti. 

Sekantis mėnesinis susirinki- 
mas atsibus balandžio 28 d. 

Reporteris. 

Iigaudas ir keletas kitų areš- 
tuota. — Pastaraisiais laikais 

visokių "šėrų*' ir "auksinių'' kom- 
panijų tiek įpriviso, kad valdžia 
pradėjo tyi inėjrmus, nes, sakoma, 
pradėta pardavinėti visokių kom- 

panijų tokius šėrus, kurių ineleis- 
ta Illinois Valstijoj pardavinėti. 

Pereitą pėtnyčią suareštuotas 
tūlas li. C. Chambers, lankan- 
tis "brokerio" ofisą vardu "H. C. 
Chambers & Co.," .prie 208 So. 
Salle st., Chicagoje. Tūlas John 
C. Ca'raty, elevatoriaus operato- 
rius papasakojo Raymondui S. 
Prtiitt, asistentui prokuroro, kad 
vasario 15 <1. jis pirko nuo virš- 
minėto Chambers penkis šėrus 
aliejaus kompanijos "Black Dai- 
mond Oi 1 

" ir užmokėjo už juos 
$25. Jis, kaip aprašinėjama 
laikraštyj "Tribūne", parodė ir 

laišką nuo minėto Chambers ir 

laiške rašoma, kad jisai esąs 13 
metų brokeriu ir turjs gt^ą vardą 
teisingo "brokerio". 

Chamberis yra kaltinamas už 

pardavinėjimą įvairiu šėrų, kiltie 
nėra šioje valstijoje registruoti, 
t. y. be įstatymu leidimo. 

Suareštuota taipgi ir du lietu- 
>iai: Jonas Ilgaudas ir jo švo- 

geris Petras P- Žilvitis, už tu 
* * 

** 

pačių šęrų pardavinėjimą. Jo- 
nas lgaudas garsinosi lietuviško 

skyriaus vedėju ipas Chas. A. 
\Yood. ir dėjo didelius apgar- 
sinimus ir lietuviškuose laikraš- 
čiuose apie minėtą "Black Dia- 
mond Oil" šėrus. 

Dabar valdžia pradėjo tyri- 
nėti visus tuos sėfUS, kur ža- 
dama aukso, kalnai, nes tarp tei- 
singu apskelbimų tankiai pasitai- 
ko ir apgavingų, kurie" iš žmo- 

nių tik sunkiai uždirbtus pinigus 
vilioja. 

"Lietbva" jau ne sykj stengėsi 
[sulyg savo geriausios išgalės per- 
spėti ir pamokinti savo skaityto. 
įjus, kad jie lengvai netikėtų vi- 
sokiems apgarsinimams, ypąč gi 
kad jie butų labai atsargys su 

[visais tais apgarsinimais, kurie 
žada "aukso kalnus". 

REDAKCIJOS ATSAKYK. 
p. K. iš Easton, Pa. — 'Panūs- 

tos išvadžiojimai apie Komuni- 
jos įvedimą inesutinka su abelnai 
priimta teisybe; klausimas yra 
perplatus, kad galėtum ji trumpai 
išaiškinant laikraščio skiltyse; 
žingeidaujantieji gali rasti už- 
tektinai knygų šio klausimo iš- 
aiškinimui. / 

Nėra tokio įstatymo, 'kuris nu- 

statytu laiką, kaip ilgai "galima 
vaikščioti su mergina, nekalbėti 

apie ženatvę ir bėdon nepakliūti". 
Teismo akyse nėra svarbu, kaip 
ilgai vaikščioja, bet svarbu yra, 
ar mergina. nėra nuskriausta, o 

jo gali buti nuskriausta apart 
paprasto budo dar tuomi, 'kad 
jai buvo duotas pažadėjimas ves- 

ti ir tas pažadėjimas tapo su- 

laužytas, kitais žodžiais tariant 
byla tokiuose atsitikimuose būva 
už sutarties sulaužymą; "vaikš- 
čiojimas" su mergina yra tiik 
prirodymas, kad tokia sutartis 

tarp j' iejų galėjo buti. 

Kareiviams.. — Sulyg išleisto 

įta^/mr, kareiviai, kurie nori, kad 
jų laiškai butu sunaudoti laik- 
raščiuose, privalo savo laškus 
pirmiaus perduoti tam tikram sa- 

vo "kampos" cenzoriui, kuris už- 
dės ant jų savo užtvirtinimą. 

I HMM TUH I9it 

Or. J. JONIKAIT1* 
hediias n canoicts 

!31r S. BaliM St, CklMft 

Severos Gyduoles užlaiko 

spšmynor> sveikatą. 

PAVASARIO 
IŠBĖRIMAMS 

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

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

ji apmalšo karštį ir palengvina 
niežėjimą niežų, okzemos arba 
šašų, "sali /heum", vasarinių iš- 
bėr.mų. dedsrvinių ir užsinuodiji- 
mo parstupu. Kaštuoja 50 ct. 

Parsiduoda visur aptiekose. 

S evera's 
Skin Ointment 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

švelni MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi C5 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, E0 
lr 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
ilmri iŠ Milwąukee. 

Rašykite pavyzdilų Ir plakatų 
NILWAUKEE IBPORTING CO. 1 

Dcpt. 190, SOS- J7th st. Mllw«uk«, \VI» 

BUK ŠOFERIU. 

tą. Nie.kv.omePnebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti Bau tinkamą vie- 
lis šoferių reikalavimas knip da- 
bar. Męs duosime uissSmimą 
kirk vienam pabaigusiam kurr.us | 
Tiusu mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokių ru&lij. Prityrę maSinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nufodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai, ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
3ngineers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc^ 

Tet. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 
8252 80. Halstcd SU Chlcago, III. 

Gydo visokias Ilgas moterių, vaiki) 
Ir vyru, Speciališkai gydo limtancias, 
nisisenėjuslaB lr paslaptingoj vym 

įmam 
Dusuliu Sergantiem Dykai 

H«j» namine gyduole, karia kitkvidtai gali 
vartoti bt jokio nesmagumo ar laiko gaUlnlmo 

Męs turime fcatiją Budi) gydymui Du- sulio ir norime, kati pats pabandytum jo* musij IcSom. Vis Viena ar (iga yra įsi- senėjus ar šviežiai gauta, ar ji yra pe- reinama ar nuolatinę, jus Uiiėtumėtc par- sisiųsdinti ir išmėginti ruisi) budą. Vis 
viena kokiame klimate jus gyvenate, jei tik sergate dusuliu, tnusij gydymo būdas 
jnnv; greitai pagelbės. 

Mes ypatingai norėtume- pasiųsti ji tiems, 
kurie atrodo neišgydomais, kur visokie įkvė- piamieji vaistai, prideda, lai apiiuiai su- 
taisomai, gerai "patentuotieji rukylai" ir tt. 
negelbėjo. Mes norėtume parodyti kiek- 
vienam mušt; paėiij lėšomis, kad šitas nau- 
jas būdas padrys glą višanis alsavimo klin- 
tims, visokiam šniokštimui ,ir visiems tiems 
basėms paraksizmams ant visados. 

Šitas dykas pasiuntimas yra perdaug svar- 
bus, kad juo nepaisins bent vieną dieną. Ra 
syk tuojaus ir pradėk vartoti būdą ttiojaus. f^csiuBk pinigų. Pasiųsk tik kuponą. Pa- 
daryk tą šiandien.' 

ASMINIS KUPONAS DYKAI 
FRONTIF.U ASTHMA CO.. kambary"! 
144 SS. Niagara ir lludson gat., Buf- 
falo. K. Y. 

Pasiųskite dykai išmėginimui jusit bu-- 
dą pas: 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS i 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So^HaistedSt. 
(Gjiea nu ilrs Aptiekos). 6HI6A60. 

! i 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasidr ra 7 valanda kai vakaru. 

Subatorai ir nedSHomi 2 vat. po piety. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia priroknojiroa ir karės mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 

praleidimui liuoso laiko 

TiltyhiM Y ar* IU4 

Dr. P. G. Wiegner 
Priiaiaa* valatdos: nuo S llcl ĮSU ryt* 

ir bo* 7 Iki 9 vakar* 

S325 S. Halited Si Chicaf^ lU.' 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs noeBiime bankeliui, but nię* gvrrant.injamu Tamsiai suf'č 

dymą t>0% ant Tamstos pinigų, nusi^erkuiU sau drabužius pas mu^ 
Vyrams 1»- vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir nve«*. 
kotus nuo $30.00 iki ę50.00 už pus? luituos. TruputfilJ neSioiun » u. 
525.00 iki $60.00 ano orderio Curytus siutus ir overkotus p:.: duoda 
me po Jj5.ro ir brangiau. 

Naujau ir truputė!! d&vfrtas kelines nuo JI.00 !r hrangiaus. 
Vaikų siutai 52..",0 iki S7.50-. skrynios ir vi'yaai. 

S. G O h D O N 
1415 i. OUTh HALSTED STR T ET CHICAGO, ILL. 

įtoras atdaras karfi'.mui ir v:iknrais iki 'J vai. Subatomls esti 
atdarai} iki 11 vai. va'.ivc N'edėldieniais— iki vai. vakare. 

Linksmas Pavasarinis Vakaras 
Su Šokiais ir Kitais Pagražinimais 

kur j rcn^iH 

SLA. 208 Moterų Kp. 
Mildos Mažojoje Svetaineje 

3138 So. Uiiisted Street 

Širdingai kviečiame visus Chiea^os lietuvius ir I e- 
luvaitts skaitlingai atsilankyti. ruiįs uitiki ina'i e, kad 
husite uigunidinti: o kurie neatsilunkys, tai po laikui 
gailėsis. Uu> duutUiriia veltui giles. Kviečia RengSJos 

Nedelioje, 
Balandžio 

M„ dieną 
19 18 

Prasldts 

6 valandą vakare 

Reikalavimai. 

REIKALINGAS PARTNERIS. 
Aš turiu forma, kuri praeitu metsj 
atnešė $8.700 gryno pelno ir turiu 
išdlrbystės biznĮ, kurie gali atnošti 
$15.000 pelno j metus; ir yra vienas 
nuo kito 165 myliu toluma. Taigi aš 
vienas abiejų negaliu tinkamai ap- 
žiūrėti Ir todėl priimsiu pusininką 
prie {n r mos arba prie išdirbystės. 
Partneris teatsišaukia blaivus, tvir- 
tas nesibijos darbo ir turintis $1000 
pirmam {mokėjimui. Atsiliepkite 
ypatiškai arba laišku j: 

J. AMBROSE. 
Rooin 7, 534 S. Statd St.. rhicago 

Pajleškojimiu. 
Pajieškau savo tikros duktės Onos 
Yaučaillukėa. Motina, prasišalinda- 
ma Iš Cleveland, O. 10 metų atgal 
pasiėmė su savim mano mylimiausių 
ir gražiausių mergaitę, 5 metų am- 
žiaus. Nuo to sykio aš jos nema- 
čiau. Mergaitės pldukai šviesus, 
akjs mėlynos. Ji dabar yra 21 metų 
amžiaus. .Jos motina yra vidutinio 
uglo, plaukai -tamsiai geltoni, akįs 
mažiukės; 45 metų amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai; 24 metai Amerikoj. Gy- 
veno Clevelande, Ohio ir New Yorko 
valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Starapolės 
ujezdo, Garlavos gmino ir parapi- 
jos, Padlesiij fcaiir.o. Po tėvais Mag- 
dė Keturakiutė. Ji pasiduoda pavar- 
de Maggie Wait. Mažam ir duk- 
teri paduoda po ta pravarde. Pra- 
šau, ieigu kas apie jas žino, rašyti 
man, o gaus gražią padėkavonę per 
laišką. 

William Yanfaitis, 
187 Iiussell St.. Detroit, .Mlch. j I 

Pajieškau Antano Barždaičio ir jo 
sesers Marijonos Banšdaičtutės, po 
vyru nežinau pavardės. Keli metai 
atgal buvo prie tėvų Wilkes-Barre, 
Pa.; po tam išvažiavo i Grand Ra- 
pids. Mieli. Turiu svarbų reikalą, 
todėl meldžiu labai, jeigu kas žinote 
apie juos, praneškite šiuo antrašų; 

Pius (J. Satraitis. 
21—23 Richard St., Asliley, Pa. 

FARMOS! 
parsiduoda lietuviu kohonijoj, Miči- 
gano valstijoj, tiesiog nuo paties 
savininko. Parmos gyvenamos ir ne- 

gyvenamos. Platesnių žinių klaus- 
kite ppr laišką, jdždami niarkp už 
3 centus. 

TONY ZABELA, 
P.O. Box 1, Lake Co. Peacock. Mich. 

Išgelbekite Girtuoklį! 
Jeigu turite bi in- 

gių, y patą, kuri yra 
Įpuolus j blogų pa- 
protj gėrimo, ne- 
laukite! Išgelbėki- 
te jį kol yra I liko. 
Salus miltelia su- 

stabdys by kg. nuo 

gėrimo trumpu lai- 
ku. šie milteliai 
gali but imami su 
arbata, kava, zupe, 

arba n,et su degtine, ir tokiu budu 
galima lengvai išgydyti nuo to bai- 
saus papročio. Kaina tiktai ?2.50. 
Pasiųskite $1.00 su užsakymu, o li- 
kusiu dalj S1.E0 užmokėsite gavę 
\miltelius. EAGLE SALES CO., 

Koom 150 
277 Broadvvay, Ntw York City. 

Amerikos Lietuviy Mokykga 
Mukmarua: angliškom Jr lietuvis 

Uos kalbų, aritmetikos, knygvedy 
stėe, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, 'juv. V^lst. istorl 
jos, abelnos latorijcs, geografijo 
politikinžs ekonomijos, piiietystės 
lailiarašystės. 

Mckiuimo valandos: nuo 8 ryto 
iki ū po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:39 
3106 So. Halsted St., Chicago*, 111. 

g=ari yfi' 
7' « 
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F. P. BRADCHOLIS 
...LAVVYER... 
Lietuvio Advokatas 

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Tfclephone Randolph S598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Hbone Yards 2390 CBICAGO, ILL 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR.A J. KARALIUS 
G_ydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. WESTEF?N AVR 

C111CAUO, ILL. 

Phone Drover 63G9 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

.Tc!gu nori eau turėti gerą. 
artistiško, paveikslą, tai sali 
jauti tik pas: 

PETRĄ CONRAD 
3130 S. Halsted St>, Chicago 

PALENGVINIMAS PRIKLAU- 
SO NUO JUSŲ 

Jeigu nueisi giliau savo gyveii 
man. Jus rasite kad esate kalti 
daugelyje priežasčių priešais- tin- 
kamą gyvenimą ir tinkamą mais- 
tą, todėl kaltė priklauso uuo ju. 
sų, jeigu kenčiate dėlei v kiuri u 

keblumų. Bet taipgi ir palengv i- 
namas priklauso nuo jusų. Krau-I 
jas būdamas paprastu nešėju J 
aplaiko savo cirkuliacijoje dau-j 
geli nuodingu dalykų n"lio kurių 
turi Imti paliuosuoti. ir Trine- 
rio Amerikoniškos lsartaus Vy- 
no EI i.\i ras yra geriausiu už- 

valdytijų vidurių ir pilvo. Už- 
kietėjimas, nerviškumas, galvos 
skaudėjimas, nemiegė, nevirški- 
nimas ir kiti vidurių keblumai 
negali atstoti Trienrio puikiai 
gyduolei. Kaina $1.10. Aptie- 
Įcose. — Reumatizmui, neuralgi- 
jai, strėnų gėHmui, išsisukimams, 
ištinimams, .ctc. pamėginkite 
Trinerio Linimentą. Jisai pa- 
gelbsti greitai ir tikrai. Kaina 
35 ir 65c. aptiekose, per krasą 
45 ir 75C- — Josepli Triner Com_ 
panv, Išdirbanti Chemikai, 1333- 
1343 iŠ. Ashland A ve., Chicago 
111. (ApgarA 

•1 * 

Skaityk laikrašti it Wi 
Tu negali turėti tikro pasisekimo Amerikoje, 
jei neapsipąžįsi gerai su kalba, papročiais ir 
kasdieniniais Amerikos nuotikiais. Geresnio 
budo apsipažinimui su iais nėra kaip skaity- 
mas geriausio Amerikoje dienraščio. 

CHICAGO HERALD, tai vienintelis laik- 
raštis mieste, kuris tolydžio kovoja už susi- 
vienijusių kariaujančių tautų reikalus—pir- 
ma Suv. Valstijų įsikišimo ir po jų įsikišimui 
—yra geriausiu tau skaityti. Jis visuomet at- 

žvalgus ir teisingas ir paduoda visas tas ži- 
nias, kurios tinka spaudai. Tai yra laikraštis, 
kuruio didžiuosiesi turėdamas jį namuose. 

Chicago Herald 
ATŽVALGUS IR TEISINGAS 

Užsisakyk jį savo šeimynai šiandien 

wi:Pr i u» * 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAR6STANČ1US TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BAOA ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per CentralĮ Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
| Lietuvą, ir įslraš|k j nuolatiniu Lletuns Želptjų skalčiiį, 

Iškirpk Šį Kuponą ir įrašęs keis r rikio siųsk su savo A u k j J? 
į Komitetą Šiuo adresu: «, 

THE LITHUAN1AN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ave. Ncw York City : : : : : : 

f 

f£n*xčir 8 nukeittfjitHiein* nuo hi- 
r t*. Prie to pri«iž<rtht kas mėnuo dalanti />r 

( thtriflį Komitetą įro prtknf hl: J>ns rri- 

ko/ns šelpti mit«>/ riernyentiu* 7■•■c-t/nfjc. 

ParaSas 

ir 

Adresas 

Ofiso Tai. Cinai 114 KiRf Tai. CioH 211l" 
Vai.: J—I M llll »tą tflIM 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Gyvenimas: 
731 W. 18th St., netoli HilitcdSt 

Ofltas: 

1900 S. Halsted St., kampai 19tw 

SMOKYEA 
Jei nori rreital ir pasekmingai išmokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir raSyt', tai lankyk masų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokine. 

Lietuvių kalbos S.V.lstoriJos LiiSlcų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Prieky bos Teisių 
Lotynų " S.V.Pilictybes Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
nančius toliau mokiname per laiSkos. Viskas 
aiikinama lietuviškai. 

American Collegc Praparatory Scheol 
3103 S. Halsted St. Chicago Ill.I 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ B 

D'idžįausis ir naudingiausia 
laikraštis. 

Neužsiima bamėmis n6 pole- 
mikomis. 

Talpina daug žiniŲ. 
Talpina daug moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsnių. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $2.00 metams. 
Kanadoi ir Mexikoj $2.f)0. 
Kitose šalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dvkai. 
„DIRVA'' 

?0W 8T. CUlR AYE ClEVELANO.QHIQ 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaiky bar* 
dabkutvBtės mokytis. £>itu« 

fra labai pareikalaujama** net h* ka- 

rlumenčje. Lengvas moksiaB t di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk arteaniŲ žinių ii NOSSO- 
KOFF'8 INTERNATIONAL BARBEI* 
8CHOOL, 1202 Penn A ve., Pittsburg, 
fl.tfViT 

Koncertinu IšcUrbyste 

w 
Pearl Quoen Koncsrtina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Mušu krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kai- kitur taij> ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom ivisokius 
laikrodžius, žiedus, šūubinh's ir deimantinius; gtra- 
m&fonus lietuviškais rekordais rr koncertiniu geriau- 
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Ba- 
alaikn, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kufie pri- 
sius trijų centų krasą-ženkli gaus kataliogą veli/ui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI j 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
sJyJUS'- 

Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno j Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par= 
duodama '5 Šerai ir daugiau. 1917 m- iau 1 

išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Visiems žingeidii žinoti 

APIE KARE 
Užsisakykite knygą, vardu: 

"VaiAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzų rašėjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagiliu 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą tur'į vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradtję skaityti tą knygą, 
jus neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti, Įgykite tą knygą, o Jųs ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W. 33rd St„ Cliitap, III. 
"LIETUVA". 

Čia prisittnčtu J? v/, ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Atkyvaizdoje. 
Varda* Adresas \ 

Miestas 

mšmm 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių iimokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .. $52-813 

Moka pomirtinių $150, ^300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos- 
$6.00 $$.00 ir $12.00 Į savaitę. 

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
& nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

Jf 

ĮMONIŲ žpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 

į* truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 

pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 

prisiraSytl, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnių .nformacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
,307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

užsirašyk sau ar mvo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

,,Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
„Vienybe Liet." talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAi/IS: 
Suvienytoje Valstijose. ..$2.00; purei metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3 00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBfi LIETUVNINKŲ" 

Į120-U4 GRAND ST.,» BROOKLYN, N. Y. 

Mokykis Francuzų Kalbos 
Užsirašyk"Amer?kos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 
dinga užsiražyti "Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. -:- 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, M orcester, Mass. 

KODĖL 
Zcmė ir Ukes atneša 
Turtus Louisianojc? 

Karei siaučiant trūksta maisto. Ūkinin- 
kai todčl šiandien už savo produktus paima 
didelius pinigus. Jokia valstija neišduoda liek 
derlių kaip Louisiana. Žemė ten yra derlin- 
ga. 

Oras yra labai sveikas ir malonus. Y a 

•sara vėsi, o žiemos visai nėra. Kasinėtą ūki- 
ninkai nuo to pačio lauko nuima ten nlio dvie 
jų iki trijų derlių. Reikalingiausias ir bran- 
giausias produktas šiandien yra vata. Ake- 
lis vatos dabar atneša nuo $150 iki $200 pel- 
i*o. Šiandien trūksta kornų. Louisiana at- 
•irvmi icornais ir ii teisingai yra pavadinta 
šalim kornų. Lietuviai, kurie keletą melų at- 

ęal dirbo dirbtuvėse už mažas algas, šiandien 
Louisianoie kasmetą iš žemės paima tuksian- 
čiais dolerių. Geriausias pragyvenimas ii.-ms 
nelešuoja nei cento; 

Jei norite žmor'škai gyventi, padaryti pi- 
nigą ir vietoje sniego ir šalčio turėti šviežos 
daržovės ir pavasarinį orą. ta'i turite važiuoti 

pas lietuvius i Louisianą ant ūkių. 
Dar turime gerų mažų išdirbtų ūkių ir 

geros žemės, kurias parduosime pigiai ir ant 

ištnokeščių. 

Southern Land Co. 
814 W. 33rd St., Chicago, 111. 

u ^ Tr ITI savo skaitytojams »iuoda labai daug naudingų- aštų 
fj B k Į I I apie žmoni ų sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juoku, 
f| | Lil | eiliv* paveikslu.*'. Turi savo korespondentus visoje 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj ir kt. "Ateitie*'' kaina metams $2.00. pusei mėty $!.Q0. Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasiturėti viena numeri siunčiame dovanai. 

^ 

Ateitis'.',-366 Broadway,"So. Boston, Mass. 

NeHausk Kitų, Kas Girdėt Apie Karę 

: St-SKAUJIEIIOS" 
kurios paduoda vėliausias žinias iš viso pasaulio, 
Užsiprenumeruok "Naujienas" šiandie, ir turėsi žinias 

apie karę »' 

apie taikos judėjimą 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
apie Amerikos lietuvių jaunimą 
apie darbus, apie politiką ir tt. 

"Naujienos" tai DARBININKŲ laikraštis—Jųsų laik- 1 

rastis, nes jas leidžia bendrovė, susidedanti iš 800 
suvirs darbininku, tokių, kaip ir Jųs, ir jos aiškina ir 

gina darbininkų klesos reikalus. 
Jeigu dar nesate "Naujienų" mate, tai prisiuskite 
mums atvirutę šiandie, o gausite viena numerį dykai. 

UŽSISAKOMOJI KAINA: 
Suvienytose Valstijose (išskiriant Chicagą), pačtu: 
Metams $5. Pusei metų 53. Trims mėnesiams $1.75. 

Kanadoje: metams $7; pusei metų $4. 
Visur kitur užsieniuose: metams SS; pusei metų $5. 

Pinigus ir laiškus reikia siųsti, adresuojant. 
"NAUJIENOS" 

1S40 S. Halstcd St.. Chicapo. III. 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jusų: 

Kas Yra lietuviai 
Ar Jųs Galėjote Jam Atsakyti 

•'iaugeliui lietuviu truksLa anglų kallx)s, idant atsakius j tą klausimą. Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- 
lėtų kalbėti ir kiti suprastų jo kalbą. 

Geriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an- 
gliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jus rasite Šiame šaltinyje, "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 
i 

yra vienintelis 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 
♦ / 

/ 

išmokti angliškai 

kalbėt? 

Išmokite iš jo vieną žodį kasdien. Arba, sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad Ir- 
tas galėtų suprasti. ]R '11Al GALITE PADARYTI NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus. o Jus vakarais semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo locnoj kalboj. 

žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 
Už tuos pačius pinigus knyga )risiuneiama tiesiog j namus. 

"Lietuva", 814 W. 33rd St., Chicago, III. j 
"LIETUVA". 

Cia pr i siu/nu u $ už ką malonėkite prisiųsti man ] 

"Lietuvos*' išleistą ŽODYNĄ. j 
J'ardas Adresas 

Jurgis Kapočius 
yra "Lietuvos" 
bendrovės atsto- 
vu South I'.ngle- 
\vood, apielinkėj, 
kurios gyvento- 
jai visuomet sto- 

ja į f>inną eile 
•kuomet prisieina 
rėmimas lietuvis- 

k u (įaruu. jisai jgaliotas rinkti 

prenumeratas, apgarsinimui; 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 pradėjo veikti šioj apieli ri- 
kėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
Engle\vcod apielinkėj. 

"Lietuvos" Administracija. 

"VĖLIAVOS AK Y VAIZDO J E" 
t li nedali padėti iki neužbaigsi, 

visai žema, sulyginus su turiniu. 

yra puiki .knyga. Pradėjus skai- 
ji yra t'aiip užimanti. Kaina yra 
KAI N"A MIKN AS DOLIĄR1S 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forb? 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir* 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-link laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves serus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 
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