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Metai XXVI No 15 

"Krizis atejo"- 
sako Lloyd George. 

. _I:iečiai pradėjo naują milžinišką 
ataką—Francazai priversti pasitrauk- 
ti apie tris mylias.—Amiens kol-kas 
saugiai laikosi. —''Viskas eina ge- 

rai "--sako Foch. 

Vokiečiai iisodino 40,000 Finliandi- 
joj.-japonai ir Analai paėmė Vladi- 
vostoką. - Bolševikai tvers naują armi- 

ją.-Gali apskelbti karę Japonijai. 

Šnipas Amerikos uniformoj sugautas. 

True tramlation fileil wilh the postinastcr 
n t Ctiicagn, UI., ori ICih «lay ut Spri' 
1918, as rc<|iiireil hy thc act oi Octolier (>, 
1*> 17. 

"KRIZIS ATĖJO—SAKO 
LLOYD GEORGE. 

Londonas balandžio g d. 
Atidarant Britanijos parlamen- 
tą ; preni'eras Lloyd George 
sa''o kalboje pasakė: 

"Męs dabar įžengiame į kri- 

tiškiausi kares laiką. Audra 
truputi nusiramino, bet h u r i- 

kanas dar neperėjo. Likimas 

imperijos, Europos ir laisvas 

gali priklausyti nuo pasisekimo, 
su kuriuo paskutinis vokiečių 
atakas yra atremiamas ir kontr- 

atakuojamas". 
FrancuzŲ kariumenė, stovė- 

jusi ant pakraščio upės Oise, 
pasitraukė apie tris ang. my- 
lės atgal. Anglai taip pat bu- 
vo priversti apleisti keletą kai- 
mų tarp Lo Basse ir Armen- 

ticres. 

Tr"» trm..U»i"n filcd wiih flis postnn^tfr 
at Chicago, III.. oa 10tl* <lay <>f April 
|01g. a* rp(]uire<l t;y nu- act o» Octaher 6. 
1917. 

VOKIEČIAI VĖL ATA- 

KUOJA. 
Londonas. Balandžio 4 d. — 

Mušis prie upės Some vėl prasi- 
dėjo su visu savo pasiutimu ir vo- 

kiečiai t renkė daugelį vasc divizijų 
prieš ang'o-francuziškas linijas. 

Sitic atakai. 4oiiriu tikslu yra pa- 
siekti Aaniens-Calais geležinkelio, 
buvo šiek-tiek šiądien priešui pa- 
sekmingi dviejose vietose, bet tik 

jn to. kaip jis .paklojo tuksiančius 

vyrų po angliškų ir franeuziškų 
kanuolių ir kulkasvaidžių ugnim. 
Jo laimėjimai gi yra matuojami 
tik jardais. 

Pranešimai kaip iš Paryžiaus, 
taip ir iš Britiškos vyriausios kva- 
tierc-j parodo, kad nuo Alberto net 

iki MontditHer ir mio čia į rytus 
per Lassigny liniją, mūšiai verda 
■beveik wu tokiic pat smarkumu, 
kaip kad prieš keletą dienų. 

1'rancuzu karės ofisas pranešė 
šiądien, kad daugiaus negu ioo.ooc 

vokiškos kairiumenės atakavo, ant 

fronto, trumpesnio negu 9 angl. 
mylios, j .šiaurius nuo (irivesnes 

kuris yra j siaurins nuo Montdi- 
dicr. Sykis po sykio priedo kariu- 
menė ėjo šturman, 'bet buvo su- 

laikoma talkininkų ugnim. 
(irivesnes francuzai atlaikė, bei 

kaimai Mailly, Raineval ir Mori 
sel pakliuvo Į priešo rankas. 

Paryžiaus pranešimas skelbia 
kad gen. Foclio kariumenė laik< 
augsctmas aplink šiuos tris kai 
mas. Tuo pačiu laiku francuza 
kontratakavo prie Orivesness i 
jgi"C tulų pasisekimų. 
Apie dideliu^ vokiečių nuostoliu: 
galima spręsti nors ir iš to, ka< 
lekuriose vietos* vokiečiai atakavi 

dešimts sykiu :š eilės pirm negu 
tv.o savo mierio atsisakydavo ir 
Kiekvieną syki atakuojančioji vo- 

kiečių kariumenė būdavo beveik 
pilnai nušluota frančuzų kanuolių 
ir kulkosvaidžių ugnimi. 

Trtie tranalatiun filed with the postnuster 
at CIiiraKu, II!., on lOth <lay of A|»ril 
1918. as rtquirtd )>y thc act of Octolcr f t. 
1917. 

NAUJAS UŽPUOLIMAS PRA- 

SIDĖJO. 
"* 

... t 

11 v o n d o n a s, balandžio 9 d. — 

Stipriai apsikasusios franeuzų, 
anglu ir amerikonų kariumenės. 
kaip išrodo, privertė vokišką armi- 

ją bent tuc' tarpu atsisakyti nuo 

tiesioginio veržimosi linkui mies- 
to Amiens. 

Po to 'kaip talkininkai atmušė 
visus vokiečių bandymus peisilauž- 
ti iki Amiens, vokiečiai dabar mė- 

gina kitą manev rą. kurio tikslu 
yra praplatinti mūšio liniją, ir to- 

kiu būdu sumažinti pavojj, kokis 

; gali jiems bu t i nuo talkininkų 
konOr-otensyvo; pasekmingas tal- 
kininkų kontu-ofeusyvas matga-, 

j lėtu nušluoti visus laimėjimus, ko- 
kius vokieči "Mjo nuo 21 d. kovo 

pradedant. 
Pranešimai mio mušiu fronto 

.parodo pradžią tokio naujo vokie- 

čių pliano: naujasai vokiečių ofen- 

syvas, jau prasklėjusis, yra at- 

kreiptas j abudu šonu trikampio, 
pasidariusio talkininkų fionte. 
N'uo La Basse kanalo, šiauriuose 
net iki sektoriaus, gulinčio | vaka- 
rus nuo miesto Laon, milžiniškas 
skaitlius vokSšikos artilerijos botrv 
barduoja fronto pozicijas su pa- 
šėlusiu smarkumu. 

Šio fronto ilgumas išneša 120 

angį. mylių. Pradedant į šiaurius 
nuo Lens, j rytus nuo Arras, išil- 

gai naująjį frontą, einanti fer 
P>ucquoy iki Alberto ir toliaus 2 

pietus iki Montdidier, o iš čia į 
rytus per Lassigny ir NoMon, net 

iki Chauny vokiečiu artilerija dar- 

buojasi, mėgindama sumalti talki- 
ninkų pozicijas ir tokiu budu j>ri- 

į rengti jas pėstininkų šturmui, ku- 
rio galima tikėtis bile laiku. 

Kokioj fronto vietoj apsireikš 
pats stipuausis ir svarbiausi vo- 

kiečiu užpuolimas, kol-kas dar to 

nematyt. Militariski expertai ma- 

no, kad didelis vokiečių atakas ga- 

Įli buti ant fronto nuo Arras iki 
T^ens, nes kol šitas frontas bus 

taip, kaip jis yra, tai vokiečiai ne- 

įgali panaudoti pilnų savo jiegų 
j prieš miestą Amiens. .\eatlaiduis 

• šios fronto dalies bombardavimas 
'gari išvystyti toki didį ataką, kaip 

i j kad duvo pinnasai vokiečių ata- 

kas, kuris įlaužė anglų frontą pa- 

į baigoj pereito mėnesio, 

'j N'ožiurint to, kad pereitą pėtny- 
ijčią iraneuzų uĖrufoežio ministeria 

'jStephen Pichon užreiškė, jog 

"Amerikonai dabar kovoja Pikar- 

įc.joj", iki šiolei nieko tikro ne/.i- 
tioma apie tai, kurioje fronto vie- 

toje gen. Persbingo kariunienė 
yra pastatyta, nei gi kokią rolę 
Amerikos armija lošia šiame mu- 

šyje. 

Trur trnualation filcd \vitli tlif po-linastet 
at Chicagn, PI., 011 lOtli <lay n( April 1')I8, as requircd by the act of Octobtr 6, 
1917. 

"VISKAS GERAI"—SAKO 
GEN. FOCK. 

Paryžius, (balandžio 4 d.—Gen. 
Foch, naujas vyriausis talkininkų 
vadas, sveikindamas A s s o c i a- 

ted Press ir kitus koresponden- 
tus. pasakė, jog jis tikisi, kad ko- 
respondentai ir toliaus dirbs bend- 
ro talkininkų tiksi.) naudai, kaip 
•kad jie iki šiolei dirbo. Rody-1 
damas i žemilapį, jis tarė: 

"\ iškas eina gerai, l ik pažiu-l 
rėkit į mažas pirmynžangas, ku-' 
rias padarė bos h e (tai]) francu-Į zai vadina vokiečius) laike 27, 28,' 
2<j ir 30 (1(1. šio mėnesio. Dabar j 
yra jau 4 d. balandžio ir todėl aiš-1 
ku. kad didėji užpuolimo vilnis vo- 

kiškosios armijos ta.j)o pc. laužta 
arit kranto, matomai todėl, kad ji 
susitiko m pasipriešinimais. Dabar 
jie (vokiečiai) stovi prieš sieną ir 
pilnai yra sulaikyti. 

"Ateitis parodas pilną saiką mu-Į 
šit pasisekimo. Męs mėginsime pa-1 
daryti dar geriaus ir gauti viršų 
ant boche. Aš negaliu pasakyti, 
kas atsitiks, bet viskas eina gerai".1 

Triu- translation filcd v.itlt Ihc ]>o t.nostcr 
it ChicaKO, UI.. 011 lOtli įlay «f Apiil 
191 S. a-> reqitircd hy tlie act of Ociolier 0 I 
1917. I 

VOKIEČIAI IŠSODINA 
40,000 FINLIANDIJOJ. 

Londonas, balandžio 4 d. — 

■S'u lyg oficialio pranešimo, iš- 
leisto vakar tterline, vokiečiai 
išsodino 1 lango uoste, l'ir.liam- 

dijoj, 40,000 savo kariu mcius 

po vadovyste generolo Sasnitz. 1 

Išsodintoji kairiumenė turi su sa- 

vim 300 'kanuoliu ir 2,000 kr.l- 
kasvaidžių. 

Išsodilnrta vnlkišūa 'kariumenė 
)us ipavairtota kovai su l'inlian- 
fl'ijos sukilėliais ir Raudona j a 

i rvardija. 
Reuterio korespondentas iš 

Maskvos praneša, kad nuo •:;!•- 

ėmimo miesto Poltavos, l'kraji- 
noj. bolševiku pulkų padėjimas j 
yra daug sunkesnis. Yoikiečiai 
varosi -pirmyn nuo Poltavos lin- 
kui Charkovo su dideliais kairiu-( 
menės ihuriais, kurie jau pri-j 
siartino ant 60 verstų nuo Char- 
kovo. 

'Korespondentas taipgi pažymi, 
kad ivokieoiai užgriebė Poltavoje 
54,000 tonų javų iir pradėjo juos 
siųsti \"okietijon. 

True translation filed with tlic postmastcr 
at C'liirapro, 111., on lOth day of April 
1P1«, as r-ąuireri by tlie act of Octohcr (>. 
I?17. 

RUSAI PRIEŠINASI 
JAPONAMS SIBERIJOJ. 

Maskva, balandžio 6 d. —'Ad- 
mirolas Kato (japonų laivyno 
mini storis) išleido Vladivostoke 
įprokliama^ ją. su paaiškinimu apie 
išsodinimą talkininkų kariumenės 
Vladivostoike pereitą įpėtnyėią. 

Japonų ministeris saiko, kad jis 
t.irjs ■didelę užuojautą sulvg Rusi- 

jos dabartiniame jos padėjime, 
linki už1>aigti brolžudišką karę 
ir pilniausiai atsiekti revoliuci- 
jos tiikslus, bet jis įbuvo privers- 
tas padaryti žingsnį apginimui 
.gyvasties ir tulrto japoniečię ir 
talkininku pavaldiniu akyvaizdo- 
je nužudymo japoniško kareivio 
ir todėl, kad šiame Siberijos 
mieste nebuvo vietinių organi- 
zacijų, kurios galėtų palaikyti 
tvarką ir js^atymuj. 

Admirolas -praneša, ikad jis pra- 
šė savo valdžios suteiikti jam to- 
limesnes instrukcijas. 

Prezidentas Vladivostoko Ka- 
reivių ir Darbininkų tarybos, tu- 

| las Suchonov, raportuodamas 
apie šitą atsitikimą bolševikų ko- 

[misijonieriams, praneša, kad su- 

jlyg jo nuomonės japoniečio už- 

mušintas buvo .politiškas nužu- 
dymas, nes jokio apiplėšimo įprie 
to nebuvę. Mėginimai pagauti 
žmogžudžius, saiko jis tolinus, 
buvo nepasekminigi. 

Anglai taipgi išsodino kareivius. 

M. Suehonov praneša, kad išso- 
dinimas japonų kariumenčs atsi- 
buvo prie akių japonų konsulio 
ir admirolo Kato. Išsodinimas 
įbuvo ipadarytas be sutfkimo ame- 

rikonu. anglu ir -kitų konsulių 
ir jokio persergėjimo nobuvo duo- 
ta .vietiniai valdžiai. Vėliaus ir 
anglu kareiviai tapo išsodinti. 

Vietinė Vladivostoko Kareiviu 
ir Darbininkų Taryba protesta- 
vo prieš tai konsuliams ir konsu- 
lai 'Sutiko (priimti tarybos delega- 
ciją. Japonu -konsulas vienok su- 
tiiko priimti "sovieto" delegaciją 
tik kaupo privatiškas ypatas.. o 

trancuziĮ ikansulas visai atsisakė 
juos priimti Prezidentas Sucho- 
nov praneša, kad japonu kartu- 
mėli ė patroliuoja japonicoin mies- 
to dali. patroliai susideda nuo 

trijų iki dešimti kareiviu. Ka- 
riumenė stato šėtras gale ch'nie- 
čių gatvės ir ant japonu ba*ny- 
i-ios šventoriaus. 

l'olševikų komisarai Maskvoje 
šiądien išleido sekantį pranešimą: 

"Japonija pradėjo kampaniją 
priešai sovietu respubliką" |su- 
praslk: prieš bolševikišką respub- 
likai. Po to ipiranešimas nurodi- 
nėja, kad išsodinimas japonu ka- 
riutnenės Vladivostoke tapo pa- 
larytas tuojaus ;po nužudymo ja- 
poniečio ir nelaukiant, kol bus 
>adarytas tyrinėjimas, ir praneši- 
mas toliaus pasakoja, >karJ esą 
anogžudystė yra dalis iš kalno 
prirengto pliano. 

Bolševikai, kaip paprastai, užsi- 

puola ant talkininku. 

Toliams l>o>lševikišlk\i komisorių 
Pranešime sakoma sekančiai; 

"Koksai <>i yra programas vei- 
simo kitu talkininku valdžių — 

Vnerikos, Anglijos, Prancūzijos 
r [talijos? Iki šiolei jų politika 
inktti godaus Japonijos j'.(\mo 
)uvo svyruojanti. 

"Amerikoj valdžia, matomai, 
)uvo prieš Japonijos įsiveržimą 
•"•i'herijon, bet dabar dalykų sto- 
kis jau negali buti tdliaus neaiš- 
cus. Anglija pa:>elkė Japonijos 
lavyzdį. Tas privalo hiiti pasta- 
:atas l'ritanijos valdž.ai su pilnu 
Pabrėžimu. Panašus būdas pri- 
valo buti priimtas ir linkui diplo- 
matiškų atstovų Suvienytų Val- 

stijų ir kitų talkininkų viespati- 
iy •" 

Pranešime sakoma, kad šisai 

talkininkų žygis los svarbią rolv 
nustatyme bolševikiškos valdžios 

tarp-tautinės politikos. 
Visiems Kareivių i'r Darbinin- 

kų Sovietams Siberijoj tapo duo- 
ti .paliepimlai priešintis ginkluo- 
tam Įsiveržinrui Į Rusiją. 

Trut- translation filed with tlic postmaster 
it Chicago, IH., on lOtli «lay of April 
1918, as rcquircd by tlic act of Octoher o, 
1917. 

BOLŠEVIKAI TVERS 
NAUJĄ ARMIJĄ. 

Maskva, balandžio 3 <1. —Por- 

voisiki, bolševikiškas paige Ibi įlin- 
kas karės ni i n ištari o, (praneša 
Maskvos konferencijoj, klmr su- 

sirinko įvairus kariškų departa- 
mentu perdėtiniai, kad Rusija 
sutvers naują armiją iš 1.500,- 
000 vyru ir šita armija esą bu- 
sianti ne 'blogesnė už vokišką, ar 

japonišką. 
Šisai žimgsnis esą busiąs tik 

pirmas žingsnis prie apginkla- 
vimo visos 'rusu tautos. Jis to- 
liaus ptranešė, kad armijos sutvė- 
rimas v ra n eigai imas be senų afi- 
c.ierų [kuriuos iki šiolei bolševi- 
kai kai žvėris skerdė] ir papa- 
sakojo, kad esą tarnyston bus 

paikviesti vi\si generolai iir jų 
vardai bus paskelbti, o piliečiams 

ibiuis duota teisė daryti užmetinė- 
jirnus bile vienam jų. 

Triu- translation filed with llie postmastcr at Cliicago, III., <ui lOih įlay oi April 1918, as requircd by the act of Octolier (>, 1917. 

LENINAS GRASINA 
JAPONIJAI KARE. 

Maskva, balandžio g d. — Ni- 
kalojus Lenin, bolševikiškas Ru- 
sijos premieras, laike prakalbos 
pasakė, kad Rusija gal but bus 
priversta paskelbti karę Japoni- 
jai iš priežasties išsodinimo ja- 
poniškos kariumenės Vladivosto- 
ke. 

Trito transalation filed with thc postmastcr at Chicago, 111., on lOth day of April 1918, as required by the act of Octobcr 6, 1917. 

Vokiečiu Šnipas Amerikos 
Uniformoje. 

Specialis Chicag09 laikraščio 
T r i b u n e korespondentas, esan- 
tis prie Amerikos armijos Pran- 
cūzijoj, Įkopi raiftuotaone telegra- 
mc paduoda žinią apie šokanti 
atsitikimą; 

Amerikos Vyriausioji Kvatie- 
ra Francuzijoj, balandžio 7 d.— 
Xe»enai franeuzų kariumenė, 
stovinti tranšėjose sale Ame- 
rikoniškojo sektoriaus netoli 
Toni, sutiko kareivį Ameriko- 
niškoj uniformoje, nevaikščiojan- 
tį po franeuzų pozicijas. 

Jis tapo sulaikytas ir ji pradė- 
ta klausinėti. Jisai pasisakė bu- 
vęs vieniam Amerikoniškam pat- 
rrtlvje, kuris vakar nakčia esą 
buvo išėjęs ant tyrinėjimų ir 
kad jis esą ip ak lydo laulke tarp 
vokišku ir franeuziškų tranšėjų 
ir manė, kad jis esą grižta Į savo 
amerikoniškas tranšėjas, kuomet 
jis netikėtai paikliuvo j tranšė- 
jas, frainzMzų laikomas. 

Nors šisai vyras buvo Ameri- 
koniškoj uniformoj Ir puikiai 
kalbėjo ąnigliškai ir išrodė visai 
atviru, kuomet atsakinėdavo apie 
'avo vardą-pravardę, savo rangą 
ir 1.1., be<t franeuzų aficieras dar 
vis turėjo nužiu'rėjimą. Tuomet 
tasai kareivis atsisegė marški- 
nius ir iparo.dė ant krutinės 1 >lė- 
telę, kurią kiekvienas Amerikos 
kareivis nešioja ikaipo pažinimo 
ženklą. Tas patvirtino kareivio 
pirmesnius atsitikimus. 

Senai prapuolęs amerikonas. 
Francuzij aficieras, dar vis ne- 

norėdamas labai tikėti, paliepė ši 
kareivi sialaikvti tuom laiku, pa- 
kol jis patelefonuos nurodytam 
Amerikoniškam pulkui, idant pa- 
tikrinti, ar tokio vardo vyras 
yra prapuolus iš tolkio-ir-toikio 
pulko. 

—Taip —...sakė telefonu už- 
klaustas amerikoniškas kapito- 
nas. — Tas vyras pra'puolė pe- 
reitą spalio mėnesį, kuomet męs 
buvome frontinėj linijoj Lune- 
vilile sektore. Jis pateko vokie- 

čių nelaisvėn s\1kiu su aštuoniais 
kitais amerikonais. 

—Well — pradėjo pasakoti 
franeuzu aficieras — męs ji tu- 

rime čia šaile jųsų, tranšėjose iš 
dešinės -pusės nuo jų s u pozicijų. 
Jis atvyko į mušu linijas šj rytą 
ir. 

'Bet čia amerikoniškas aficieras 
pertraukė jo kalbą, sakydamas: 

—Puikiai! Vadinasi jis pabė- 
go nuo vokiečiu ir persivogė per 
visas jų linijas, idant sugrįžti 
atgal j savo kompaniją. Jis gaus 
D. S. M. u ž tai: ("Distinguished 
Service medal" reiškia medalį už 

pažymėtiną tarnystę). Męs tuo- 

jaus prisiusime žmogų, kad ji 
parsivestų nuo jus. 

—Bet — tarė franeuzų aficie- 
>ras-—kuomet męs ji klausinėjo- 
me, tai jis pasakė, kad jis aplei- 
do jųsij linijas tiktai pereitą nak- 
tį, Ikuomiet jis išėjo su patrolium 
ir palkilydo juostoje tarpe vokiš- 

kų ir mūsiškių pozicijų (in "No 
irta n s laivd"). 

—Palaukit, aš ateisiu ir pats 
apžiūrėsiu tą vyrą —atsakė ame- 

rikoniškas kapitonas. 
Po kelių valandų jis atvyko į 

franeuzų afeiero "duobę" ir tuo- 

niet ipailieipta atvesti tą "pakly- 
dusį amerikoną." 

—O, jis tur >but yra .pamišęs,— 
•pasakė francuzų seržentajs, įves- 
damas tą "amerikoną." — Keleto 
minučių atgal jis mėgino save 

nusižudyti; męs būrėjom e ji drū- 
čiai (laikyti. 

Vyras jėjo i iškastą aficiero 
kanvbarį: du francuzų kareiviai 
sti'priai jj luž rankų lailkė. Ame- 
rikoniškas (kapitonas atydžiai pa- 
sižiurėjo ant atvesto vyro ir tarė: 

—Tai ne mūsų vyras. Jis ne- 

šioja n Husų ikareivio uniformą ir 
indcntifikacijos blėtelę, kurie tur- 
but buvo atimti nuo mivsų karei- 
vio, kuomet vokiečiai jj pagavo. 
Šisai vyrais yra apgavikas. 

—Jis yra dar dauginus negu 
apgavikas — prabilo frau guzu 

aficie'ras, nusišypsodamas. —Jis 
yra v dk iškaiš šnipas. 

Pagautas vyras nedavė jokio j 
tai atsalkyiruo, bet vėliaus pilnai 
prisipažino ir <dar suteikė svar* 
tmt intormacijų; bet vienok ir tas 

neišgelbėjo jo nuo bausmės, kuri 
yra visiems šnipams lygi —su- 

šaudymas. 

Trne transalation filed with tlie postmastcr at Chicago, III., 011 lOtli day nf April 1"1H. as rcqtiircd by the act of Octob'.-r 6, 917. 

VOKIEČIŲ PRESSA BARA 
HINDENBURGĄ. 

Ottawa, Out., Kanada, balan- 
džio 4 <1. — Vokiečių laikraštija 
perseirgsti savo skaitytojus, kad 
jie nesitikėtų perdaug iš ofen- 
>yvo valkaruose, —taiip praneša 
Reuterio telegramas iš Londono. 

Laikraštis Frankfurter 
7. e i t u u g užsipuola ant Hin- 
lenburgo už tai, kad jisai mėgi- 
iia perviršinti reichstagu (vokie- 
čių atstovų but^). Pasirodo, 
kad von Hindeniburgas telegr,'- 
iavo reichstago prezidentui se- 
gančiai : 

"Naujas kraujo eikvojimus, 
prie kuirio mus privesta, ne- 

buvo padarytas (perniek. Aš 
žinau, kad reichstagas suprai- 
ta tai ir kad jis stovės už 
stiprią vokišką taika." 
M i net asai laikraštis, kalbėda- 
mas aipie šitą telegramą, sako: 

Nežiūrint visop paiguodo- 
nės iir pasididžiavimo, sn ku- 
riais męs atsinešame prie va- 

do, męs jaučiame, kad von 

Hindenburgo kišimąsi j po- 
litilką yra pavojingiausis daly- 
kas, kuris iki šiolei mušu f p Į 
t h e r 1 a n d u i (tėvynei) at- 

sitiko. 
"Jis padrąsina 'pan-germaniš- 
kivs aneksijotaiistus, 'kurie jau 
išnaudoja vakarų ofensyvą tuo 

tikslu, idanc permainius reich- 
staigo išreikštus karės tikslus." 

Yokiškai-šveicariškas lai'kraš- 
:is Zuricho Poste rašo, kad 

Vokietijai nepasisekė užkenkti 
•upcstingai suplianuotam išvys- 
:ymui atigllo-francuzišikų rezervu 

ir 'kad tolimesnis varymas nar- 

šiu atakų reikalauja niuo vokie- 
čiu milžiniškų aukų. 

Truc translation filcil with tl postinaster 
it Cliieajro, III., rm lOtli day of April 
1918, as required by tlie act of Octolicr 6. 
917. 

ANGLIJOS KARALIUS 
SVEIKINA AMERIKĄ. 

Londonas, balandžio 6 d. — 

Anglijos (karalius Jurgis nusiun- 
tė pasveikinimą prezidentui \Yil- 
sonui iš priežasties metinių su- 

kalktuvių nuo laiko kaip Ame- 

rika stojo k arė n. 

Karaliaus pasveikinimas yra i 

sekantis: 
"lš priežasties metimių sukak- 

tuvių Suvienytų Vailsitijų pami- 
nėtino pasiryžimo stoti šion ka- 
rėti apsaugoj im'.ui internaciona- 
liškų teisių ir teisybės geidžiu 
persiųsti Jums, Ponas Preziden- 
te, o per jus ir Amerikos žmo- 

nėms. draugiškus pasveikinimus 
nuo visos P»ritanijos tautos. 

"Šiuo kritišku laiku, kuomet 

musų priešas nesigai'li jokių aiu- 

kų ir neatsižvelgia j jokią kainą, 
idant Įgyti pergaili, franeuzų ir 

anglų kariumenės stovi vieny- 
bėje. kaip nielkados iki šiolei ne- 

stovėjo, savo didvyriškame pa- 
sipriešinime tiems priešo mėgi- 
nimams. 

"Jos | šios kanumenėsj yra su- 

stiprintos mintimi, kad didžioji 
vakarų •demokratija, su tokia pat 
dvasia ir su tokiais pačiais tiks- 
lais, kaip 'kad ir jos, deda visas 
pastangas, idant trenkus savo 

didžiausią galybę į kovą, kuri 
sykį ant visados nulems laisvų 
pasaulio tautų likimą. 

"Narsus amerikonų žygiai ant 
sauisžemio ir ant jūrių jau -pa- 
rodė priešui, kad jo viltis yra 
perniek. Kiekviena praslinkusi 
dieną, kuomet Amerikos kariu- 
menė pilasi vis beaugančiu skait- 
liium Į Francuzi ją, sumažins 
progą jo [priešo] pasisekimui. 

"Amerikos žmonės gali buti 
užsitikrinę, kad Britiškoji im- 
perija, dabar išbandyta jaa< arti 
keturiais karės" metais, padarys 
xlar didesnius pasišventimus. 
Mintis, 3<ad Suvienytos Valstijos, 
po Jusų vadovyste, yra su kunu 
iir dusia su mumis, padrąsina 
mus pasiryžime sunaikinti, att 

Dievo pagelba. priešo plianus ir 
atstatyti ant žemės teisybės ir 
teisingumo viešpatavimą." 

"Jurgis. R I." 

Trtie translatinn filed \vith the postmastcr at t'hicaKo, III., on lOth <lay of Aprit 1918, as rcuuirtd by th«- act of Octolifr h, 1917. 

DUODA EX-CARUI 
ŠALPĄ. 

Petrogradas, balandžio 4 d.— 
Keletas nariu buvusio caro šei- 
mynos Tobolske yra susirgę i«r 
Raudonasai Kryžius prašė bol- 
ševiku valdžias, idant butų pa- 
velyta Nikaloj-aus Romanovo šei- 
mynai išdavinėti paprastas pi- 
liečiu .valgio porcijas vieton iki 
šiolei išdavinėjamų kareiviškų. 
Nutarta Romanovų šeimynai iš- 
davinėti po 300 rubliu pašalpos 
Į mėnesi ĮSulyg dabartinio rub- 
lių kurso išpuola apie $39.00 j 
mėnesį | 

M. Cičerin. bolševikų užrube- 
žio m misteris, už ėmusis tą vie- 
tą po Trockio, atsisakė pripa- 
žinti M. Lednickį, kuris atvyko 
Maskvon kaipo lenkiškas amba- 
sadorius [Cečerin. kaip ir pir- 
miau bu vusi s Trockis, y ra žy- 
das; revoliucijai Rusijoj "kilus, 
jis gyveno Anglijoj. Trockis bu- 
vo (paskyręs jj bolševikų amba- 
sadorium Londone, bet .Anglijos 
valdžia atsisakė ji priimti]. 

Laikraštis X o v a j a Ž i z n 

plraliveša, kad Maskvoje surasta 

nauja organizacija, kurios tiks- 
liu yra priversti bolševikišką val- 
džią sušaukti Steigiamąjį Susi- 
važiavimą. Šios organizacijos na- 
riai vadina save Mėlyna Gvardija 
ir skaitlius jų. sakoma, siekia 
12.000. 

Triu* translation filed vvith thc postmasf.r 
at Chicagi, II!.. 011 lOtli tlny of April 191 R, as requircd by the act of Octntcr 6, 
917. 

KOVA FINLIANDIJOJ 
ŽIAURI. 

Stockholmas, (balandžio 4 d. — 

Švediši'ku 'korespondentų prane- 
šimai iš Finliandtjos paduoda ži- 
nias apie baisius Raudonosios 
g va rdijos žvėriškumus. Atras- 
ta daugelis Baltosios gvardijos 
lavonu, kurie sulkor eikta ne- 

apsakomai žiauriu lu. tu. 
Vienas Amerikonas pasakojo 

korespondentui Associated 
Press, kad jis matė 14 lavo- 
nu. kurie buvo supjaustyti bai- 
siausiu budu. Daugelis Baltų- 
jų gvardistu, ypatingai afieierai, 
iniešiojasi su savim nuodus, ku- 
riais nusižudo patįs, jeigu juos 
Raudonieji pagauna. 

Raudonieji taipgi apkaltina 
Baltuosius, kad ir jie žiauriai 
dgiasi. Korespondentai, esan- 

tieji prie armijos gen. Manmeir- 
heimo, vyriausio finų vado, pri- 
pažįsta, kad j Raudonuosius ly- 
derius žiūrima, kaipo j papras- 
tus plėšikus ir juos sušaudoma, 
kuomet jie pakliūva j finų ran- 

kas. 



Trtie tran?1at!on fi!ed with the postinaster 
■t C'hicagu, III., 011 lOt* «hy of April 
1918, an rcquire<l hy the act nf Octohrr 6, 
1917. 

TALKININKŲ SOCIALISTAI 

STOJA UŽ KARĘ IR REMIA 

SAVO VALDŽIAS. 

Paryžius, balandžio 4 d. — 

Jeigu pirmiau s socialistai talki- 
ni iirkų viešpatijose smainkiai prie- 
šinosi savo valdžioms, tai vo- 

» kiškasai oic'r.syvas ant vakarinio 
fronto turėjo gerą jtckmę *uo- 

mi, kad jis pritraukė visus so- 

cialistus prie savujtt valdžių. 

Visa francuziškij socialistu 
partija vienbalsiai n u t«trė veikti 
išvien su valdžia savo šalies ap- 
gynymui. kailp iir Anglijos dar- 
bininku ipartijos pranešė, kad jos 
remg Lloyd (ieorge, idant lai- 
mėjus šiuos didės 'karės tmtšius. 

Taip i>įit italų socialistų 
partija nutarė remti savo šalies 
valdžią, idant apgynus savo tė- 

vynę. Francu z ų socialistų par- 
tijos atstovui, Marcei l'achin, 
pavesta pasakyti Amerikos l.)ar- 
bo Federacijai, kad trarveu/iški 
socialistai renis, dabartine; pre- 
mie.ro Clemenceau valdžią. 

Tru* tran«alation filed with the postmaster 
at Chirago, III., on Wth įlay of April 
1918. as required by the act of October <>, 
1917. 

VOKIEČIŲ INTRIGOS 
MAROKKE. 

Londonas, balandžio 8 d. — 

Anglių laikraščio Times kores- 
pondentas iš Tangierc pranešu 
apie išėjusias aikštėn vokiečių in- 
trigas M<iroil«—šiaurinės Afrikos 
šalyj, esančioj ipo Prancūzų pro- 
tektoratu. Intrigos tikslu buvo 
išvyti iš Marokko franeuzus ir 

ispanus. Iš" vokiečių pusės bu- 
vo pasiūlyta Raisuli ir kitiems 
moorų va<lam|s, kad jie sukeltų 
fbuntę. kaiip tik Vokietija įgys 
pergalę Firairocuzijoj. Laike šios 

revoliucijos visi talkininkų vieš- 
patijų pavaldiniai gyvenantieji 
Marokke, turėjo būti išskersti ir 
išnaikinti, o po to butų apskelbta 
Marckiko neprigulmybė ir ant 
Mairokko sosto butų pasodintas 
•pro-voki s»k a s s Ul t a n a s. 

Triip tr,in<*lstion fil -d *ith tlir pnstmaster 
«t Chicagn, 111., on lOtli day of April 
1913, as r«i|tiircl by tlie act oi October 6, 
1917. 

SKERDŽIA ŽYDUS RUSIJOJ. 

Maskva, balandžio 2 d. — 

Anti-žydiškos riaušės pasitaikė 
Tu.kestane. Kdkande 300 žmo- 

nių tapo užmušta ir daugelis tur- 

to sunaikinta, kaip apie tai pra- 
neša laikraštis K a n n e j e L' t- 
r o. 

Aipart to, šisai laikraštis pra- 
neša, kad K-ievc ,prieš-žydiška 
agitacija pradeda apsireikšti la- 
bai aštrioj formoje. Kuomet ši- 
sai nifestas tapo paimtas ukraji- 
nieėių, tai didesnė dalis tuomet 

užmuštu žmonių buvo žydai. 

HINDENBURGA? TAIPGI 
NEABEJOJA. 

Londonas, balandžio 4 d. — 

Vokiečių vyriausia vadas von 

Hindeniburgas, telegrame, kuri jis 
išsiuntė Prekybos Hutui Essene, 
tarp kit-ko taip sako: 

"Talkininkai laike pastarųjų keliu 
mene siti pertikrino mus, kad per- 
galė, kuri yra nuims reikalinga, 
idant užtikrinti Vokietijai politišką 
ir ekonominę ateitj, negali mums 
buti atimta. Męs turime pakentėti 
tulą trumpą laiką dabartines bėdas, 
idant užtikrinti sau gerą ateitį". 

Vlctory is a 
Ouestlon of Stamina 

Send the Wheat 
Meat Fats 

ths fuel for Fightei'S 
UMTĮSD .STATE 5 hOODADMINlSTRATrON 

IS AMERIKOS, 
PRIVERČIA PABUČIUOTI 

VĖLIAVĄ 
Reno, Nev. Pasirinkimas pa- 

bučiuoti vėliavą, ar<ba Imti .pakar- 
tam buvo ultimatumu tūlam \V. 
Merriam, nariui I.\V.\Y. jisai 
pasirinko pabučiavimą vėliavos, 
l>o to prisakyta jam apleisti mie- 

stą, ką jisai ir padarė. 

MILWAUKEE MAJORAS 
PRISIEKIA BUTI 

LOJALIŠKU. 
MiUvaukee, Wis. Priimdamas 

prisuką Majoras lioan, socia- 
listas, kuris tapo išrinktas- ba- 

landžio 2 d., prižadėjo piklyti sa- 

vu pareigas pagal federalę kon- 

stituciją ir miesto cliarterj. 

FORDAS PIRKO BONDSŲ 
UŽ $6,000,000. 

Detroit, J/lich. Hcr.iry Ford 
pirko už $(>,000,000 Laisvės Pa- 

skolos Bondsu. o Dodge liros, 

pirko už $1.000,000. Išviso pir- 
mą dieną parduota S15.j88.950. 

MIESTAS UŽGINA VOKIŠ- 
KAI KALBĖTI NAMUOSE. 

Menard, Texas. Piliečių 1<>- 

jališkumo komitetas išleido pro- 

kilemaciją, užginančią privatiš- 
ką a H) a viešą naudojimą vokiš- 
kos kalbos ilki karės pabaigos. 
V'dkiečiai yira persergstami ne- 

kalbėti vaikiškai namie, arba ki- 

tur. Liuteroniški kunigai sutin- 
ka savo pamokslus pasakyti an- 

gliukai. 

UŽDARO KASYKLOSE AŠ- 
TUONIS DARBININKUS 

Hartford, Ark. Aštuoni vyrai 
tapo uždaryti Hartford YaMey 
Fuel Cq. ikasyklose, kuomet ga- 
7.0 expliozija atsitiko. Y ienas 

vyras —Robert Harr. kasyklos 
dalininkas t?po išgelbėta*?. Jisai 
tarputi apdegintas. Expliozija 
atsitiko šalto 180 pėdų gilumo. 

GREKIJA GAUS PASKOLĄ 
IŠ SUV. VALSTIJŲ. 

Washington, D. C. Girekija 
gaus $44,000,000 paskolos nuo 

Suvienytų Valstijų. 

SUV. VALSTIJOS ATIDA- 
RYS KAPELIONŲ 

MOKYKLĄ. 

Washington, D. C. Nauji ka- 
riški kapelionai bus siunčia- 
mi Į 'kapelionų mokyklą, kuri 
raiiidasi Canrp Taykte, Louis- 
ville, Ky. Mokyikla bus ati- 
daryta balandžio 20 d. š. m. ir 

tęsis apie mėnesį laiko. 

RADO STIKLO DUONOJ 
La'^ycUe, Ind. čia daryta ty- 

rinėjimai apie radimą malto 

1 
slilcl > duonoj. Policija ir mais- 
to administracijos atstovas iš- 

egzaminavo 8 kepalus duonos, 
ir 2 iš /» rado stiklo. Vienas 
kepalas tupėjo šmotą stiklo pu- 
sės colio ilgumo. 

Nusiiudė prie sunaus kapo. 
Tūlas Don aid C. \ViHiams Sr. 

38 inetų amžiaus, nlivsisovė klū- 

podamas prie kapo savo su- 

naus Donaild C. \ViHiams, 5 me- 

tu u' *viaus. Sakoma, kad tė- 
vas per tulą laiką dūmojo apie 
mirimą savo sunaus. Velionis 
paliko našlę ir 2 9unus. 

DIDELIS GAISRAS. 
Kansas City, Mo. Cgini.s su- 

naikino tris blokus nuimi distrik- 
te, vadinamam "\Vest Bottoms'-'. 
Dvidešimts šeši namai tapo vi- 
sai sunaikinti, arba labai sudau- 
žyti, o daugybė kitų mažiau 
apdegė. ApskaitlCuojama, kad 
nuostoliai sieks tarp $2,500,000 
ir $7,500,000. Pdn'ki ugnegiasiai 
taipo sužeisti. 

anglis turės buti 

GRYNESNĖS. 
Anglis siurnciamos iš ik a sykių 

ateinanti sezoną, turės bu i t gry- 
nesnės negu pernai, su lyg .pra- 
nešimo iš kuro administrato- 
riaus ofiso. Operatoriai, išsiun- 
■cianti anglis su dideliu miši- 
niu svetimos medžiagos lnis! 
'baudžiami. Pastangos yra de- 
damos, idant sulaikiiivs pavojų 
'kokis gręsia nuo durnų sveika- 

PRIE DIDŽIO MŪŠIO. 

Prancūzų pėstininkai, per sudegintą micstęlį, skubina trontan atremti didelius vo- 

kiečių užpuolimus. 

tai ir turtui. "Raymond F.. 
Durham, pirm sėd i s L'ook pavieto 
kom'isijos, salk ė kad jisai turės 

pasikali)C-jimu's su daugeliu Įvai- j 
rių k( .vpanijų atstovu reikale 
sumažinimo dumų, galinčių pa- 
eiti nuo naudojimo Indiana ir 
Illinois amteliu. 

Kuro administracija ragino 
žmones pirkti anglis anksti ki- 
tai žiemai. 

PER SAVAITĘ MIRĖ 237. 
Washington, D. C-, Sveikata 

Suvienytu Valstijų kariumeinės 
yra gerame stovyje, karės de- 
partamentas pranešė, nors bron- 
chitas ir gripas, komplikuoti su 

pneumonia, daugelyje šiaurinių 
stovyklų, pakėilė mirimo skait- 
lių, kuris buvo truputi augštes- 
nis inegiu? sąvaite prieš tai. A'bel- 
nas skaitlius miriimų buvo 237, 
iš .kurių 90 buvo reguliarėj ka- 
riumenėj, 20 tautos sargybos ir 
118 tautos kariumenės. 

IMIGRACIJOS SKAITLI- 
NĖS. 

Washington, D. C. Nors kairė 
sulaikė imigraciją, vienok visai 
nesustabdė. Imigracija iš Eu- 
ropos nupuolė visai žemai, bet 
rlaibar pakilo Kanados. Mexikas 
ir Pacific stacijose. 

Per ilgą laiką prieš karę imi- 
gra n Ui Į Suv. Valstijas pribū- 
davo, abe'.nai paėmus, po 1,000,- 
ooo kas metas. 'Nuo liepos iki 
glruolžio mėn. pereitų metų 
skaitlius nupuolė iki 80,222. 
Daugelis išvažilivojanuų iš Suv. 
Valstijų yra rezervistai, ir jie 
keliauja dėl to, kad įstojus į 
>avo šalies kairiumenes. 

DIDELĖ DIRBTUVĖ 
BROOKLYNUI. 

Washington, D. C. Karės de- 
partamentas nutalrė perimti plo- 
tą žemės prie vandens tarp 57 
ir 60 gat. ir Bayirid/ge netoli 

l.rooklyuio, įkur manoma statyti 
825.000,000 vertės sukrovimui na- 

mą. 

GERA PRADŽIA SU 
BONDSAIS. 

New York. Per 3 valandas 
laiko Xc\v Yocke federalio dis- 
trikto Trečios Laidos Laisvės 
bondsų? pardavinėtojai subatoj, 
pirmą baudsų pardavimo dieną 
surinko $87,747.600. Tokis ati- 
darymas kampanijos yra geresni 
negu manadžeriai tikėjosi ir yra 
daug geresnis negu pirmų dvie- 
jų laisvės'paskolos kamjpanijų. 

——— 

VAIKAI ŪKIŲ DARBAMS. 

Washington, D. C. Penkios 
valstijos raportavo į darbo biu- 
rą, kad yra sulrinkę 62,000 vai- 
kinu tarp 16 ir 21 metų nikės 
darbams. Valstijos yra sekan- 
čios: Indiana, 1,500; Illinois 27.- 
000; Michigan, 8,000; Texas, 5,- 
000; Maine, 7,000. 

UŽSIREGISTRUOJA 260.000 
DARBININKŲ. 

Washington, D. C. Suvienytų 
Valstijų darbo jieškojimo biurai j 
turi 260,0.00 užregistruotų mech-į 
;inikų, tinkamų įvairiems darbams, 
laivų dirbtuvėse. 

JAPONŲ MISIJA. 
Jaoonų misija, susiliejanti iš 

7 ypatų. važinėjo <po Suvieny- 
ta-;' Valstijas, tyrinėdami indus- 
trijos ir ckottominj padėjimo. 
Misiją sudaro; Lieut. Cien. K. 
Olii ki. saki, Col. T. Yoshida, M a j.! 
K. Anloo. Maj. S. Finikui, j 
Kapt. < 1. l'shida. Kapt. M. Su-' 
zuiki ir pro f. M. Moteki. 

MĖGINA UŽMUŠTI 
KONGRESMONĄ. 

Youngtown, O. Pereitą sa- 

vaite mėginta užmušti kongres- 
micaiią John Coope*r, u"is rėmė 
Irvine 1.. Lenroot, išrinktą i 
konjjfri Mnonrs nuo \Yisconsirio 
valstijos. 

UŽMUŠINĖJA ŽYDUS. 
"" 

Ncw York. Atėjo žinios, pa- 
tikrinančios užmuši nė j imą žydų 
Tuifkc S J.1 ne ir Uiklrajinoj. Ko- 
kande, Turkestane, sakoma, už-' 

m.ušta 300 žydu, o tūkstančiu:- 
visur užpuldinėjo.' 

ŠAUKIA FOTOGRAFUS. 

Washington, D. C. Atsišauki- 
mas reikale 400 fotografų, re- 

gistruotų drafte, sumobilizavi- 
niĮitii balandžio 15 d. tapo išsiųs- 
tas Į i£ va'lstijų. Jie bus padėti 
j orlaivių diviziją. 

DIRBS TIKTAI CEMENTI- 
NIUS LAIVUS. 

Washington, D C. Nauja lai- 
vų statymo dirbtuvė, dirbin ui 

ien cementimių laivų, nemukus 
>ii« Įsteigta per laivų statymo 
komisiją. ]»us padaryta pieti- 
niam mieste, kur sniegas nepa- 
kenks darbui. 

VILLA ATVEDĖ 1,200 PRIE 
RUBEŽIAUS. 

Fabens_ Texas. Frainisco Vil- 
ią, vesdamas 1.200 banditų-plė- 
ši'kų, apsistojo apie 15 mylių 
nuo rutbežiaus, sulyg informaci- 
jų. apturėtų nuo pasislėpusių 
mexikonų. ; teinančių i Suv. Val- 
stijų puse;. Villistai, ikaip pra- 
nešama. y/a užėmė (iaudelupe 
ir kitus mažesnius miestus. 

METAI KARĖS $9,000,000,000, 
Washington, D. C. DeVyna 

bilijonai doliarių yra abelna su- 

ma išleista laiko vienu urėtu ka- 
rės vedinT/ji per Suvienytas Val- 
stijas. Daugiau negu 'pusė iš- 
duota paskolomis talkininkams, 
kas 'uis saigirąžinta; suverš treč- 
dalis išleista kariumenei ir mi-| 
litarinemis Įstaigoms: dešimta dali 

laivynui ir penkiolikta dalis lai- 
vu statyn|'.:i. 

I i*<t:ii šešta dalis šių dideliu 
karės išlakiu surinkta Įvaiiiomis 
taxomis ir kitais paprastais ineji- 
mais; likusi ';;;i dalis paėjo uruo 

parduodamų laisvės paskolos 
bondsų. 

Nors šios karės išlaidos gali 
išrodyti baisiai didelėmis, šaliai, 
uuri normaliuose laikuose iš- 
leidžia tarp $700,000,000 ir 
£800.000,000, visvien jos yira ma- 

ž'ear.its negu Anglijos, ir yra tik 

ajpie du trečdaliu sinlyg apskait- 
liavimii, padarytų per viršinin- 
kus apie metai atgal. 

BANKIERIAI ATIDEDA PA- 
VASARIUI SUVAŽIAVIMĄ. 

New York- Pavasarinis suva- 

žiavimas viršiausio 'komitete 
American 1 lanikers' Assn. bu- 
laikytas Mot Springs, Alrk., ge- 
gužio <) iki 11 vietoj balandžio 
22 iki_»4. Perkelta suvatžiavim.'i 
dėlei I'as'ko' <s Bondsu 'kampani- 
jos. 

P.iDARO $20. IŠ $i. 
New York. Tūlas Jacob Ha- 

lis perdirbinėjo iš popierinio <lo- 
Hario $20.00 ir Įeidinėjo j vairiose 
vietose. Jisai vienok taipo susek 
tas ir dabar turės eiti kalėji 
man 5 metams ir turės užmo 
keti 82.500 bausmės. 

Iš liudijimu paaiškėjo, kad ji- 
sai perplėšdavo doliarj ir dvi- 
dešimts doliariii ir sulipindavo 
j.ios, tokiu bildu padarydamas dv 
popierifnes S20.00. 

K'ožną syki išleidus tas "$20." 
jisai turėdavo pelno $19.00, be! 
slapta policija įsimaišė ir neda 
v o iam progos "pralobti". 

EXPLIODAVO GARLAIVIS. 

Elizabeth City, N. C. Petį k 
tapo užmušti, o liekanos laivo ii 
ta voras, jame b'iuvęs, taipo už 
nic-sti ant namų viršūnių, kuome 
laivas Annie ex>pliodavo. 

UŽMUŠĖ LEGISLATUROS 
NARĮ. 

Fcrt Worth, Texas. Kūnas F 
i\. < ireemvoodo iš \Yichita Fal'ls 
Dalias-Forth \\ ortli. Te.\ase 
rasta attlomobilije. Sakoma, ka< 
apvogtas ir užmuštas netol: 
p-as (ireemvood apleido Dalia* 
ir keliavo Į Fort \Yorth su kiti 
vyru, kurio kol kas dar nesu- 

rasta. 

SUGAVO VAGILIŲ. 
New York. Apkaltintas kaipc 

llouard Vovver, 52 metų am- 

žiaus, knygvedis, tapo čia su- 

areštuotas. \\ arratitas, ant ku- 
rio jisai tapo suareštuotas, ro- 

ti C- btvk jisai pasisavino $60,00c 
iš tu'los batikos Xe\vcssllc, Va. 

SODINA DAUGYBĘ 
MEDŽIŲ. 

Coudcrsport, Pa. Distrikto gi- 
rininkas k. L. Emerick veda 
■d kibiausią medžių sodinimo 
kamlpaniją kada ncirs mėgintą 
šioj dalyj valstijos. Tris sto- 

vyklos yra prirengiamos ir 240 
vyiJų tapo pasamdyti sodinimui. 
1,800,000 medžių bus (pasodinta 
Stewardson apskrity i ir 1,000.- 
000 Keating apskrityj. 

JŪREIVIO ŠEIMYNĄ 
APLANKĖ GARNYS. 

Waterloo, Ia. 'George K. 
\Yordhousc, narys Great Lakęs 
Xaivai T'rainiiig Station. kuris 
čia buvo siu muzikantu kuopa, 
a.*]>lailcė tcicigramą nuo moters iš 
linvddock, Pa., 'kuriame praineša- 
ma. 'kad tris kudilkiai gimė sy- 
kiu nuo laiko jo prasišalinimo. 

NAUJAS ALASKOS 
GUBERNATORIUS. 

Washington. D. C. Preziden- 
to \Yilsono nominacija Thomas 
kiggs kaipo Alaskos gubernato- 

jriaus, ta<po patikrinta Senato te-l 

^ritorialčs komisiįos. 

PAGELBININKAS KARĖS 
SEKRETORIUI 

1 Washington, D. C. luhvard R. 
Stettinius ir Fredrick T. Kc- 
ppel tapo prezidento \Yilsono1 
nominuoti pa^'clhiiiiiįvkais karės 
sekretoriaus. 

'Stettinius. laikė vietą matinin- 
ko-igenera'l kariumenės ir turėjo 
pilną itiižvaizdą pirkinių. 

Keppel yra klerku prie Sek- 
retoriaus Halcer įkuria vietų ji- 
eai turi m/uo karės .pradžios. I'ir- 
miaus jisai * buvo viršininku 
Columbia Universitete. 

PRAŠO GELEŽINKELIŲ 
UŽBAIGTI VAIDUS 

Washington, D. C. Oirector 
General Mc.Ydoo išsiuntė ge- 
neralj prisakymą visoms gele- 
xi nikei i u kompanijoms, informuo- 
jant i su s valdininkus ir darbi- 
ninkus prašalinti visus vpatiš- 
ktimius iir dirbti abelnai gerovei. 
Raiportai ateidavo, kad viršinin- 
kai ir darbininikai nedarydavo 
viską, kas galima, idant prigel- 
bėjus va'ld/ios operavimui gele- 
žinkelių. 

MOKINIAI SUDEGINA 
VOKIŠKAS KNYGAS. 

Bloomington, 111., Sekdami nu- 

tarimą lley\vort, lil., Apšyietos 
Komisija panaikino mokinimą 
vokiškos kalbos. Mokiniai su- 

krovė vokiškas knygas mokyk- 
los kieme, uždegt- ir dainavo pa- 
triotiškas dainas. 

PASTORIUI PRISAKĖ PA- 
VARYTI LAIKRODĮ. 

Cedar Rapids, Ia. Jeiglu1 jus 
apleid'žiate pastūmimą laikro- 
džio. sullyg "dayligb* savi nigs" 
teisės, peržengiate teises. Pas- 
torius metodistu bažnyčios, J. 
Smitb, atsisaikė tai padaryti, sa- 

kydamas, kad jis priešinsis by 
1 kokiam valdžios atstovui, kuris 

mėgintų ji priversti tai daryti. 
Teisėjas Recd pasakė, kad jisai 

Virstąs sualreštuotas. jeigu neiš- 
pildys to įprivalumo. * 

SPECIALIAI PINIGAI ILLI- 
NOIS VALSTIJOS SUKAK- 

TUVĖMS. 
Washington, D. C. Žemesny- 

sis butas u/gyrė sumanymą pa- 
daryti 200.000 specialių pinigų 
po 50c, tkai'po atminimui 100 

metinių sukaktuvių Įstojimo Illi- 
nois valstijos i Suvienytų Yal- 

1 stijit unija. | 
MOTERIS KARIUMENĖS 

GYDYTOJAUS MIRĖ. 

j Gary, Ind. P-ia Helem ITos- 
Imer, .y metų amžiaus, moteris 
įMaj. il. M. llosmer. vyriausias 
gydyt >ias (iivi..ijos C'anrp Sbe-r- 
man, mirė toj stovykloj. P-ia 
llosmer Įgavo soinal meningi- 
tis, kuomet ji ten lankėsi. Ji 
buvo motina dviejų vaikų. 

SIUNČIA DAUGIAU 
MAISTO. 

Washington, D. C. Maisto 
siuntiniai talkininkams iš Su- 
vienytu Valstijų ir Kanados ko- 
vo mėnesyj perviršijo vasario 
siuntinius 350,000 tonais. Abel- 
nas siuntimas sieikė 1.100.000 to- 

nu. 

UŽMUŠA BANDITUS. 
Marathon, Texas. Susiriitni- 

mas tarp Ton a s valstijos gany- 
toju ir mexi'konišlkų banditų ta- 

po raportbotas nuo Capt. Ba- 
ti's, kuris prain-ešč. kad -du tapo 
užmušti, keletas sužeista, o li- 
kusioji nuvyti Į 'kalnus. 

PIRKS VISAS ANGLIS 
GELEŽINKELIAMS. 

Washington, D. C. Praneša- 
ma, kad visos anglįs geležinike- 
liams bus perkamos per direc- 
trr-general Mc.A.loo. šis pra- 

# 

n< šimas seka raportą geologiš- 
ki; matininkų, kad yra stoka 20', 

garvežių \ is<»j šalyj, o 359c sto- 
!<;• ryt;n">f valstijose, minkštų- 
jų anglių distriktnosr. Iškasi- 
mas anglių nukrito 30% perei- 
tą savai t r dėlei garvežių sto- 

kos. 

TAFT IR WALSH. VEDĖ- 
JAI DARBININKŲ KOMI- 

SIJOS. 
Washington, D. C. l'uvęs pre- 

zidentas Tat't ir Fr. P. \Valsh 

iš Kausas City -bus Vedėjais 
Tautos Karės Dairbo lliuro, įku- 
rio priedermė bus išvengti strei- 
kų. Teisė darbininkams organi- 
zuotis bus pripažįstama. 

UŽMUŠA MOTERĮ. JOS 
TĖVUS IR SAVE. 

Mexico, Mo Tūlas Derby S. 
Adkir.s, 23 metu amžiaus, nu- 
šovė savo moterį j)-ią (iladys'Ad- 
kins. j7 111. amžiaus, jos tėvą ir 
motiną, ir po to save nusišovė. 

ES 

Iš Rymo pranešama, kad 
Berne raportai skelbia, buk kon- 
stantinoplis yra priėjęs prie eko- 
nomiško barikrfto. Vokiečiai, 
jaanaturkiams sutinkant, parei- 
kalavo viso maisto, o nekontro- 
liuojama spekuliacija padarė mie- 
ste didžiausi brandumą. Dvie- 
jų svarų kepalas duonos atsi- 
eina S5.00; mėsa — $4-00; mil- 
tai — £5.00: bulvės — $2.00; 
sviestas — $16.00: cukrus — 

•S 10.00. Kiaušimių yra moža., o 

jie kainuoja 50c. vienas; viš- 
tos parsiduoda po $9.00: o če- 
ver»kai kainuoja nuo $100. iki 
$200. para. \ yriški siutai kaš- 

tuoja $300 iki S400. 

Iš Amterdam, Uollandijoj, 
ateina žinios, kad Vokietijoj bo- 
velina nėra naudojama išdirbi- 
niu i. Taiij) praneša rapor- 
tas firmos iš iMunich. Pusėti- 
nas sSkaitlius staklių dirba mate- 

riją iš numiestos bo-velnos, bo- 

velninių skarulių, arba sumaišytų 
rU vilnoniais. 

Labai serioziškai žiūrima j 'po- 
ziciją, kurią reikės užimti ika- 

Irei pasibaigus, Yra prirodomn. 
kad. nupuolus vokiškai markei 
vertėj, žaliį bovelna, 'kad ir dy- 
kai siunčiama iš Suvienytu Val- 
stijų, vokiškiems venpOjamis at- 

siteitii Si.25 svaras, todėl kad pa- 
dengus prieškarinius reikalavi- 
mus žalios bovelnos, reikalauja- 
ma išdėjimo apie $1,250,000,000 
Į metus. Tokiame pa«lėjime, yra 
neišvengiamas dalykas, kad vo- 

Iknški verpėjai turės sumažinti 
vartojimą žalios "bovelr.os peir 
daugeli metu po karei. 

Raportas, kuriame tapo ap- 
skelbta apie galimybę dilgelių 
siūlelių išdirbystės. sakoma, yra 
•labai perdėtas, šiemjet dilgėlėms 
panaudota 50.000 a kiru, kas iš- 
duos nedaugiau 15.000 tonu, ar- 

ba mažiau negui 3^ nomnalio 
Vokietijos bovelnos reikalavi- 
mo. 

į Iš Haagos. pranešama, kad 
belgiškas pagelibos laivas Mi- 
nl-st e de Smet de Naever už 
važiavo ant minos šiaurinėse ju- 
rose. Septyniolika laivo darbi- 

ninkų išgelbėta: dvylika prigėrė. 

; Suvienytų Valstijų Raudo- 
nasai Kryžius įgaliojo paaukauti 

$500,000 Kanados Raudonamjam 
Kryžiui karės reikalams. 

Amerikos biuras sužicojo. 
kad Yclkietija yra Įvedusi svs- 

tenią finansavimui nauju t o r i 

torij-11. kas leidžia jai turėti, fi- 
nansišką klinbą Austrijos. Bul- 
garijos ir Turkijos. Panaikinda- 
ma visas pareigas ii | Vokieti- 
ja 1 galėtų nubankmuyti šias ša- 

lis, jeigu jos mėgintų 'padaryti 
atskirą taiką. 

Iš Mcxico City ateina ži- 
nios, kad Ispanijos valdžios at- 

stovas dėjo visas pastangas, 
idant išgavus bovelnos iš M'-xi- 
kos, bet valdžia atmetė ir ne- 

davė leidimo išvežti dėlei tru- 

kumo namie. 

*BtOOD brBREAD 
'Olhers are bloįd 

wjlt short|^he var.^ 
save lite if voU j&jtonlv whaĮL Al; 

yyou- neėd.anci vcasie noflunę.' ". 



|Į Iš Mauagua, Nicara^in, at- 
eina žinios, kad revoliucija iš- 
kilo pietinėj dalyj Costa Rica. 
Josgc Volio įsiveržė j Costa Ri- 

ca iš Paimamos ir, sitv savo ipa- 
iscikčjais u/.įpuolė miestą Vi-1'. 
Concetpcion Pcrez, kuris ratvla- 
si ant rubežiaus. Costa Rica 
valdžia mano, kad įsiveržėliai 
yra Panamos gyventojai. 

Iš M'dtbounroc, Australijoj, 
ateina žinių, (kad 61 'laivas tapo 
pavesta Anglijai. 

Į Aštuoniolika Pary aus dai- 
mantit pardavėjų irai !asi po 
areštu*, apkaltinti 'pirki: vinie su 

priešais. I'rangus akn ?nįs, sa- 

koma, tapo Paryžiaus pirklių 
per šveicarus agentus perduoti 
vokiečiams; vokiečiai aiškina, 
kad jų dideli pirkimai yra da- 
romi todėl, kad ^ra 'daug leng- 
viau juos paslėpti nuo taxų rin- 
kėjų negu (kitą kokią nuosavy- 
bę. 

[| Iš Londono (pranešama, ikad 
•bolševiku valdžia ipasikyrė me- 

tinę mdkesti 10,000 irublių Tols- 

tojaus našlei, užlaikymui šeimy- 
nios nuosavybės, kuri randasi 
Jasnaja Pojiana. 

| Iš Paryžiaus ateina žinios, 
buk. klamst išvengus susirinki- 
mų žmonių vlandose, kuomet 
Vokietijos toli šaunančios ka- 
mtolės bombarduoja Paryžių, po- 
licijos viršininkas nutarė už- 
drausti laikymą dienimų persta- 
tymų teatruose ir koncertuose. 

|| Iš Bogota, Colombia, atei- 
na žinios, kad 300 sergančiu 
rauplėmis neužganėdinti duoda- 
mu maistu, pabėgo nuo savo sar- 

gu. Jie issisikirstė į Santauder 
•distrZktus. Valdžia visokiais bu- 
dais stengiasi juos surasti, kad 
nedavus jiems progos pasiekti 
jūrių 'kranto. Rauplėms sergan- 
tiems žadama d klešnė ipoircija 
maisto, jeigu jie sugrįš. Du 
šimtai jų, kaiip sakoma, nuėjo 
ilinlkui Bucaramauja, netoli Ve- 
nezuela rubežiaais, o kiti linkiui 
Zapatesa, i šiaur-ryčius nuo Bo- 

gota. 

Į Iš Havana pranešama, ikatl 
raudonam j am kambaryj prezi- 
dentiško palociaus, Prancūzijos 
ministeris Kuboje 'dovanajo pre- 
zidentui Menocal varde prezi- 
demto I'oiiiicarc, kryžių fraticuzų 
garbes legijono, paženklinimui 
metinių sukaktuvių nuo laiko 
Kubos jstojimo loarėn talkininkų 
pusėje. 

|Įf.š Madrid, Ispanijos, prane- 
šama, birk po ilgų •besijtarimų 
taip 'spanijos ir Vokietijos, ti- 
kimasi, kad Ispanijos laivai pra- 
dės ikelion^ 'Amierikon. A/pi e 

1,000 pesažierių ir 2,000 maišų 
krasos laukia iškeliavimo. 

|| I.s Paryžiaus pranešama, kad 

deputatų rūmas vienbalsiai pri- 
ėmė bibdiietą antram ketvirtai- 
niiti 1918 m. Biudžetas išne- 
ša $1,655,000,000. 

IŠ Amsterdamo ateina ži- 

nios, 'buk Vokietijos 'kancleris 

Hertliing pavojingai sergąs. 

Į la Londono pranešama, kad 

Rusijos valdžia siunčia delegaci- 
ją j Suvienytas Valstijas lik- 
vidavimui Rusijos kariškų už- 

sakymų su» Amerikos firmomis 
ir naujų sutarčių ateičiai, sulyg 
Exchange telegraph žinių iš 
Maskvos. 

HUNGER. 
For thtoc y e ar 3 America has 

fought starvation in Belgiuni 
WU1 you Eat leas — "vvheat 
moat—fats and sugar 
thnt wc may still send 

food in ship loads ? 
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Belaisvių Siirašas. 
Siunčiamas belaisvių sąrašas 

neįgalinti laikyti pilniausiu tsą- 
rašu, nes čia įvardyti tik tie 
žmonės, ilouric buvo prašo pa- 
šalpos. Yra daug kitu, kurie 
nereikalavo sušelpimo, nes mc- 

norėjo atimti kąsmūo nuo vargin- 
gesnių, bet yra vietų, 'kur dar 
nežino apie lietuvių sekciją -prie 
dainų Raud. Kryžiaus. Tai ne- 

stebėtina, nes vokiečiai, kaip se- 

niau rusai, nemaloniai žiuri į ki- 
šimąsi įieutra..^ valstijų įstaigų 
j (belaisvių gyvenimą. Xe tik, kad 

palios 'komendaturos nepristato 
pilno belaisviu sąirašo, bet da.t- 
gelyje lagerių lietuviams kon- 
fiskuojama jų siunčiamus, mums 

prašant, belaisviu sąrašus. Ti'k 
leidžiama prisiųsti pavienių ypa- 
tų pavardės. Tokiu Įmetu žino- 
me, kad tokiam ir tokiame lage- 
ryje yra net po keletą šimtų 
lietuvių, o mums žinomi tik ke- 
liolika, daugiausiai, jeigu kelios 
dešimtįs. Žinoma, ikaip visuo- 
met yra išėrrymai, kiur lietuviai 
yra geriau susiorganizavę, ten mo- 

kėjo iškovoti savo teises. Kur 
tik kuopa silpnesnė, tai te i ne 

leidžiama pianešti, musit dčl 
kontrolės reikalaujamų, kiek be- 
laisvis yra gavęs siuntiniu. 

Spausdinant šį sąrašą, mums 

rupi paskatinti visuomene ne 

tik prie belaisviu aprūpinimo, 
/bet ir kviečiame padėti mums 

prieiti prie lagerių, prie kurių 
dar neprieita. O tai tokiu būdu, 
kad kiekvienas turintįs belaisvį 
giminę ar pažįstamą, panorėtų 
suteikti mums antrašlu>s tųjų be- 

laisvių Vokiečiuose ar Austruo- 
se. Tuomet ,pas mus bus pama- 
tas kreiptis į komendaturas (be- 
laisvių lagerių valdybas), tei- 
raudamiesi apie tokius žmones ir 
komendatura turės noiroms-ncno- 
roms belaisviams 'paskelbti iš 

:k»ur yra rašoma ir kad yra ga- 
lima gaiuti pašelpą. 

Tuo labiau, kad visur sten- 

giamės nusiųsti ne tik duonos, 
bet ir lon.ygų, kurių žmonės ne- 

mažiau yra išalkę. 
Liet. Dr. dėl ikarės nukentėj. 

Centro Komiteto Įgaliotinis, 
T. Savickis. 

Croix ntirc danoise, Sec'tion li- 
tuaniene Copenhague Den;;iark. 

Adresas: Jurgis Savickis, 
No. 3. Sąrašas belaisviu-lietu- 

vių, vokiečiu ir austru 1 e gė- 
riuose. 

Lag. Haveiberg. 
(Žemiaus -pądbodama sąrašas, 

ilcietk, kuris belaisvis ytra įgavęs 
siuntinių). 
308. Alksiavičaitė Kazė g. 7 s. 

309. Airaška Juozas g. 4 s. 

310. Artišausikas Antanas g 4 s 

311. Balčiūnas Salbasti. g. 4 s. 

312. Bartulis Pranas g. 4 s. 

313. Baronaitis Prainas g. 3 s. 

314. lEartišius Petras .. g. 3 s 

315. Bartoševičius Antanas g. 3 
$►, paeina iš sod. Kušiai. 

316. Bitin Emilija g. 2 >s. 

317. Bluidni'ckts Martiinas g. 3 s. 

318. Eutkus Jdkiubas g. 9 s, 

319. Cinkus Kazys g. 3 s. 

320. Dambrauskis Kazys g. 3 s. 

Poduikštų v.. Kaimo artil. 
322. Drukas Vladas g. 6 s. 

321. Deveški'9 Liudas g. 3 s. 

323. Pickikas Eugenija g. 3 s. 

324. Everlingas Juozas g. 3 s. 

325. Finikus Kairolts g. 3 s. 

326. Gelbtogis Pranas g. 3 s. 

327. I/iulžiunas Juozas g. 3. s. 

328. Jankauskas Matas g. 1 s. 

329. Janošauskiis Viktas g. 3 s. 

330. Jaras Juozas g. 3. .s. 

331. Jokšaitė Petronėllė (g. 9 .s. 

Kauno g. Tctlšių m. 

332. Juškonas Juozas g. 3 s. 

333. Juricevyčius Kazys g. 3 s. 

334- JvaveoKis /vonias g. s s. 

Kauno j*., Telšių pav. Plunkiu. 
335. Kinderaitis Juozas g. 3 •su. 

336. Kruipštais M iik a s g. 3 s. 

337. Kukaitis Jonas g. 3 s. 

338. Lankausikis Jeronimas g. 1 s. 

339. Lesinėki s J uozas g. 3 <3. 

340. Ličius Petronėle .g. 6 s. 

341. Lietuvaitis Vincas g. 3 s. 

342. Lilas P>crta (Barbora) g. 
5 s., paleista namon. 

343. Lukaitis PiuŠas g. 3 s. 

344. Lukošaitis Jurgis g. 3 s. 

345. Martišius Agota g. 6 s. 

346. Mačiūnas Jonas g. 3 s. 

347. Mikačiunas Zigmas g. 3 s. 

348. Mikolai t is Juozas g. 3 s. 

349. Miškinis Jonas g. 3 s. 

350. Novidkis Jonas g. 3 s. 

351. Paceičilus Stasys g. 3 s. 

Kauno gub. 

IŠ DIDŽIO MŪŠIO. 
Paveikslėlis parodo išvaizdą miesto Peronne, kuomet pernai anglai i.š jo išvijo vokiečius. 

Dabar jis jau vėl yra vokiečių rankose Paveikslėlis parodo jame dar (talkininkų kariumenę. 

35-2- Paukštaitis Petras g. 3 s. 

353. Podebauskis Tarnas p. 3 s. 

354. iPošikuig Jonas g. 3 s. 

355. Pu -džius Justinas 'g. 3 s. 

356. Ramikas Vincas g. 3 s. 

357. Ramukni.is Jonas .g. 3 s. 

35C]. Rasimjavičius. Mot. g. 9 s. 

359. Rimeikis Pranas g. 3 s. 

360. Rėklys Antanas g 10 s. 

Suv. gub. Marianupolės m. 

361. Reitkšys Vincas g. 3 s. 

362. Ruzgūs Martynas g 3 s. 

363. Sakalaiuiskis Pranas g. 3 s. 

364. Sclicikis Vincas g. 3 s. 

365. Seniukas Petras .g 3. s. 

366. Skuja Albinas g. 3 s. 

367. Stajnii'lis Juozas g. 3 s. 

360. Štemjpetlis Antanas g. 3 s. 

369. Steponaitis Juozas g. 3 s. 

,370. SturlLs Jiuozas g. 3 s. 

371. Sugintaitis Jonas g. 7 s. 

372. Svipas Jonas g. 1 s. 

373. Tralkšts Julius 'g. 3 s. 

374. Vainauslkis Jon.as g. 3 s. 

375. Toleikis Jokūbas g. 3 s. 

376. Vaičkauskis Juozais g. 3 s. 

377. Vanagas Feliksas g. 3 s. 

378. Vcneklimas A'lelksand. g. 3 s. 

379. Venckus Petras g. 3. s. 

3<So. Vilią Kazys g. 9 s. 

Kauno gub. 
381. Voitkcvičius Jatozas p. 3 s. 

382. Z avė Pranas g. 3 s. 

383. Zuibraitė Zuzama g. 3 s. 

Kauno gulb. Paleista namon. 

Lag. Heilsberg. 
384, Petronaitis Jurgis g. 3 s. 

Kauno gub., Ukmergės pav., 
v. Vcrbunų S.-20 art. btrig. 

385. Čerskas Aleksandras g. 4 s. 

Kauno guib. 6 pulk. kov. kre- 
postn. druiir. 
386. Pcžulskre Tilims g. 5 s. 

Kauino .gug., Šiaulių pav. Ra- 
dža vidiškių. 

387. Kovailiuas Yiktas g. 4 s. 

Kauno gub., Ukmergės pav. 
Šimonių v. 

388. Matukas Antanas g. 4 s. 

Kaitino gub., Zarasų pav., Ska- 
piškiu v. 

389. Mickevičiius Steponas g. 4 s. 

iš Varšavis. 

320. Mileris Antanas g. 2 s. 

Kauno gub., Ariogala. 
391. Mitunevičius Ignas g. 6 s. 

Vilniaus gub., Švenčionisvirų 
vai. ir par., Suči'kų s. 

392. Nairfmatsjonas tg. 3 s. 
Kauno gub., Šiaulių pa\\, Ak- 

rrien. v. Vcgerit miest s. Lov. 

393. Petravičius iKazys g. 7 s. 

(fcišč.) Kauno gub., Zarasų 
pav., Tauragėnų r., Juiknėnii 
sod., 108 piest. pulko. 

394. Pctryla Jonas g. 5 s. 11d 

,pulk. 
395. Pranuraitis Jonas g. 4 s>. 

Kauno gub., Raseinių pav. Gin-- 
■diškiii par. 

396. Blaževičius Juozas g. 11 s 

Kauno gub., Raseimų <pav. Ne- 
makščių v. Dakvgelių 111. 

397. Taujokas Petras g. 5 s. 

Kauno gub., Pan p. Biržai. 
39& 1 varjonas Mikas g. 5 s. 

Kauno guib., Ukmerg. pav., 
Žemai tkenių v., Rundžių isckI. 

Lag. Holzminden. 

309. Baladinskis Andrius g. 5 s. 

Vitcbsk. gub. Dvinsk pav., 
Krčslauka m. 

400. Bernackis Cincas g. 5 s. 

401. Daubaras Juozas g. 2 s. 

402. Cabalauskis įMotiejus g. 4 s. 

403. Jakubauskienė Pranciška g. 
2 s. 

404. Jucius Ar.na g. 4 9. 

405. Ložcvainikaitė Eva K". 2 s- 

4<y». Kučmai Andrius g. 2 s., iš 
Kauno mietso. 

407. Racevičius Stanislovas g. 6 
s. 'Kauno Telšių pav., 
Povėliu sod. 

409. Šechtar G. g. 2 s. 

410. Tiškevičius Sofija g. 3 s. 

411. Trimontas Petras g. 6 s. 

3 Malarosij©kij. -pulk. 
412. Vaiikšnis Petras g. 3 s. 

413. Varnas J. g. 6 s. 

414. Vencke viekus Jonas g. 1 s. 

Vilniaus gub., Traku miest., 
(geležinkelio meisteris). 

415. Žeimienė Berta-Barbora g. 
1 s. 

Lag. Kohlberg. 
41O. Banys Alfonsas g. 4 s., Ste- 

ireškin tsod'žiaius. 
417. Kasponis Balis g. 3 s., iš 

Kauno. 
418. Kur/.el Petras g. 4 s. 

419. Slalbošrvičia \ inas g. 3 s., 

Meirių sod. 

Lag. Holland. 
420. Baleišis Joas g. 1 s. 

421. Dvarcckis St. g. 2 s., \* ii!- 
niaus gu;b., Yarėnų ,ptfr. 

422. Gaižauskis Bl. g. 3 s., Kau- 
no gub., Triškių par., Lcibėnų s. 

423. Kuoka Stasys g. 2 s. 

424. Narbutas Vladas g. 1 s., iš 
Kauno Kovcnak. krepost. op-, 
oilčetnijc. 

425. Pai'lion.is Jonas g. 2 s., Vil- 
niaus gub., Tralkų pav., J c/no 

vai., Žvirfbliškiij sod. 

Lag. Lamsdorf. 
42C). Ambrazevičius Petras g. 7 

s.. Kalnmo gub., Rasei n n pav. 
427. P»ei*ai:la Jonas g. 3 s. 

428. Jurkutaitis Eristas g. 3 g. 

429. Lomonosas Jonas g. 2 s. 

251 $tauga<ns;k. pulk. 
430. Uždamcvičius Kazys g. 6 s. 

Lag. Marchtrenk. 
43r. Žvirblis Aletks. g. 3 s., 'Kau- 

no guib., Raseinų pav., Alcks- 
androvo's v. Papliškių sod. 

Lag. Metz. 

432. Brciineris Bonaventūras g. 
2 S. 

433. Valliunas Boilesl. g. 2 s., 
Judeišių sod., 245 Berdičansk. 
piest. 

Lag. Muncheborg. 
434. Jurkus Pranas g. 3 s. 

435. 'Milkša 'Kazys g. 8 s., Kali- 
mo guib., Tytavėnų micst. 16 

kai. pulk. 

Lag. Neuhammer. 

436. Adomaitis Poviilas g. to s. 

Kauno gi*b., Pancv. pav. Lin- 

| kuvos v. Dučių s., 110 Kams- 
ko pulk. 

437. Adomaitis Milo. g. 8 s.. Kam- 

tlo guib., Pan. pav., J'aknuo- 

jaus ,par., Kainidročio sod. 

438. Atidrėkus Simonas g. 3 s. 

iii donsk. pulk. 
(Bus daugiau) 

UETM SMBM 
IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Suareštuota 13 lietuvių. Lie- 
tuvos Sumų ip a še lipinės draugijos 
trylika narių ir viršaičių suareš- 
tuota praeito ketvergo vakare. 

Tai atliko "American lYotective 
Leaguc" 40 nariu, kurie tą vaka- 
rą tuo tikslu aplankė apie šim- 
tą lietkuvių namų. Visi suareš- 
tuotieji vylrai negalėjo parodyti 
registravimosi kortų arba kitokių 
prirodymų, kad jie yra paliuo- 
suoti nuo d raito, t. y. nruo (ka- 
reiviavimo. Teiscįarystės dępair- 
tamentas turi liudijimus, kad vi- 
si suareštuoti vyrai, yra kareivia- 
vimo amlžiaus ir kad jie yra mė- 

ginę sulklastuoti savo amžių mi- 
nėtos draugijos rekorduose. 

Užpuolime dalyvavo 20 auto- 

mobilių, įprie kuri t' kiekvieno bu- 
vo prisikirti ''deputy šerifai." 
"Reidui" vadovavo speci jaliis 
ti-i. darystės departamento agen- 
tas \Y. S. kiteli. 

Pijus Kaušius, 290 Leonard 
st. X. \Y., mi'n^tos draugijos 
pirmininkas ir Charles Jakima- 
vičius, 1211 Turner ave., sekre- 
tuorius. fluareštuota seiredoj po 
pietų. Juodu areštavo tesdarys 
tos 'departamento (valdininkai. 
Kaušius sakosi turis 32 metu 
amžiaus iir draugijoj pirminin- 
kaująs nuo pereito sausio 1 

dainos. Sekretorius pasisakė 
esąs 26 metų amžiaus. Jis ne- 

galėjo parodyti, ikaid yra užsire- 
gistravęs. 

Visus tuos 13-ką vyrų traukia 
tieson di strik to -prokuroras My- 
ron 11. \YaHker. Jam pristatyta 
liudijimai apie suimtųjų prasi- 
žengimą. Kaikurie draugijos 
viršininkai, kurie nėra kareivia- 
vimo amžiaus, traukiami tieson 
už suokalbi, kuriuomi norėta ki- 
ti apsaugoti niuo kareiviavimo. 
Suimtieji bu's užregistruoti i»r 
teisiami ipagal fedeiralių Įstaty- 
mų. Už tai laulkia juo» vie.nų 
metų 'kalėjimo bausmė. 

Tyrinėjimai tuo reikalu 'buvo 
pradėta kovo 12 d. Per dvi są- 
vaiti 'valdininkai tyrinėjo drau- 
gijas rekordus, kuriuose susekta 
narių pavardės, amiždus ir ad- 
resai. Draugijos viršaičiai, pa- 
reikalavus relkor'dų, juos davė be 
jokio klausimo. 

Ai: )l. "Anveri'kan -Protective 
-I^eague" vyru, 'kurie veda tyri- 
nėjimus iir (kurie peiržiuriinčjo re- 

; kordus, > u sekta, kad rekorduose 

tų i 3-'kos suimtų narių amžius 
isuiklastuota. 

Drauigija buivo Įkurta Graml 
Rapidse 1912 metaiis su tikslu 

Į šus i šelipimo li'goje ir mirtyje, 
j Šiais laikais jinai turi ai]>ie 500 

Į narių. Mitingai laikomi svetai- 
Inėje prie 1059 Hamilton st., N. 
\Y. Kiekvienas aplikantas prieš 
įstojimą turi išpildyti tam tikrą 
aplikacijas blanką, 'paduoti var- 

I dą, pavardę, adresą ir amžių. 
i Tai visa užlaikoma rekorduose. 
I 

J yn nėjimas parodė, kad su- 

areštuotieji draugijos nariai prie 
diraugijos rekordu prieigą turėjo 
pradėjus praeito 'birželio 5 die- 
na ir !kad rekorduose pakeista 
metai. Vienur amžiaus metai 
ištrinti su roberiu, ar kitokia kie- 
ta medžiaga; kitur- metai pertai- 
syti storai ra šaliai; dar kitur se- 

niau pažitnėti metai išimta rukš- 
timi. Kiekviena blainlka patviir- 
tinta su aplikanto parašu. Val- 
dininlkams pasisekė ant blankų 
suseikti iir atitaisyti senuosius 
aplikalivtu metus, 'katrie norėta 

pakeisti 'kitais. 

W. F. Fitch, specialis agen 
' as, praeit,-j pėtnycią. pažymėjo 
kati tos draugijos didžiuma na- 

riu yra ištikimi šaliai ir kad 
didrliis skaitlius jaunų vyru jau 
'kaireivialu'ja. " Šitas aijikalltinimas 
nepaliečia visų lietuvių!",, ipasa- 
ikč Fitch. "Tik visa nelaimė, 
kad tie vyrai yra nariai tos ypa- 
tingos draugijos." 

IŠ MINERSVILLE, PA. 

Kovo 24 d. čia buvo I-mo S. 
L. A. Apskričio suvažiavimas, ku- 
riame dalyvavo 20 atstovu nuo 

aštuonių S. L. A. kuopų. Suvažia- 
vimo vedėjai buvo A. Kanišauskas; 
rast. Marė įKudeniutė. Tarp kito- 
ko, nutarta. s»urc..gti apskričio iš- 

važiavimą. Išvažiavimo surengimo 
komisijon inėjo šie asmens: St. 
Gegužis, Mahanov City, Pa., J. 
Lietuvninkas. New Philadelphia, 
Pa., K. Būgnys ir M. Kudeniutė. 
Shenandoah, Pa., S. Savickas, 
Coaldale Pa., A. Venckunas, Ta- 
maqua Pa. ir A. Banišauskas, 
Minersville Pa. Išvažiavimui vieta 
nuskirta prie Kast Mah'anoy. Junc- 
tion ir Lake Side parko. Kaip ma- 

noma, Išvažiavimas Įvyks apie 30 
d. B'rželio. 

Pirmo apskričio valdybon se- 

kančiam terminui išrinkti šie: 
Pirm. — A. Venckunas. Tamaąua 
Pa., Rašt. — S. Bulota, Xew Phi- 
ladelphia Pa., Kasierium — P. 
Narijauskas, Xe\v Ppiladelphia. 
Pa., Organizatorium — A. Bani- 
šauskas, Minersville. Pa. 

Sekantis suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 29 d. s. m. Tamaąua, Pa, 

Pabaigus posčdj, atstovai suau- 
kavo $3.90 S. L. A. Prieglaudos 
Namo Fondui. Apskričio ižde ran- 

dasi $29.71. 
Report. 

IŠ RAYMOND, WASH. 

Apie subankrutijusią banką 
Raimond Trust Co., kuri suban- 
krutijo 1914 m! dabar išmoka 
penktą procentą. Mes čia gy- 
venantieji, jau gavom* po (ke- 
letą d ol i airių. Bet gyvenantieji 
kitur, išvažiavę iš Raymond, at- 

sišaukite, o gausite penktą įpro- 
centą, 

A. B. Andrijauskis, 
Box 511, Raimond, Wash 

V 
# 

V 

Žinios Žinelės. 
| 

Aberdeen, Wiash. 
= Dalbairtiniu 1 a ilk u darbai ei- 

na gana gerai. Darbai yra lai- 
vu statymo dirbtuvėse, kur dir- 
ba tūkstančiai darbininkų. Miš- 
kuose ir yra gerai dilrbti, nes 

dirbama 8 valandos, o mokestis 
nuo 45 iki 55 centų i valandą 
Lietuvaičių pas mus nėra. 

Sheboygan, Wis. 
= P-as J. Bielis, gavo telegra- 

mą, 'kad kareivis Mikas Tom- 
kainas mirė stovyklos Custer 
ligoninėj. Jisai mirė neišlaikęs 

aeracijos. Kūnas bus Iš- 
gabentas j Sheboyganą. Kariu- 
menėn taipo pašauktas pereitą 
riidenj. 

Spring Valley, 111. 
= Kovo 31 d. Albino ir Ma- 

res Pilipavičių imamuose įvyko 
krikštynų susirinkimėlis. Buvęs 
ton p-as A. Mondeika pirisimine 
ir apie Tėfvynės Lietuvos reika- 
llus. Susirinkusieji aukavo su 

mielu nonai, ir surinkta $16.00, 
kurie paskirti j T. Fondą. 

Worcester, Mass. 
= Zigmo Poškaus namuose 

atsibuvo pavyzdingos 'krikštynos. 
Besišnekučiuojant A. Ulcvioe ir 

J. Skluitas pakėlė klausymą aipie 
nukentėjusius nuo karės. Suau- 
kaut a 51.25. 

Clinton, Ind. 
= Nesenai įsikturusi draugi- 

ja "Clintono Lietuvių Jaunimo 
Žiedas" pastatė scenoje "Piršly- 
bos." Lošimas išėjo neprasčiau- 
siai; visi jaunieji lišėjai savo 

užduotis išpildė pusėtinai gerai, 
o irffckuri-e visai puikiai savo už- 
duotis atliko. 

Westvillc, 111. 
s=» Balandžio 3 d. iš 2-rojo 

Vevrrfillionpair. d išdrikto, (kuriu 
šis miestas priklauso, kariume- 
nėn pašaukta 93 vyrai, o jųjų 

tarpe O lietuvia". Ji' i. 

ti j F. \\ right. 

Brooklyn N. Y. 
= P-as P. Narvv las per. j 

per namus, suiriivko $19.25 auku 
nukentėjusiems nuo ii tu- 
viams. 

— Kovo 3 d. keletas SLRK \ 
kuopi] pastatė scenoje d ra n*.; 
"Žydų Karaliui.'' Lošimas noge- 
riausiai pavyko. Lošima ; 

žino ndblogai scetierija ir pu'k 
rūbai. Jei ne šie, gal -but vaidi- 
nimas iivetbutų pavykęs. 

Nevvark, N. J. 
= Kovo 23 d. '"Sietyno'' cho- 

ras parengė vakarienę. Svečiu 
dalyvavo apie 90. Laike vakarie- 
nės 'keletas ypatų pasakė pra- 
kalbas, o "Sietino" choras su- 

dainavo keletą dainelių. 

= Kovo 24 d. įvyko Lietuvos 
Dukterų parengtos prakalbos. 
Kalbėtojuin buvo Dr. J. Katke- 
vičius. Jisai aiškino sveikatos už- 
laikymo naudingumą ir t. p. Kal- 
bėjo ir A. Žolynas, kuris aiškino 
apie darbininkų reikalus. 5 metų 
amžialis Algirdas Mikulis pad k- 
lcmavo. 

Bridgeport Conn 
==■ Kovo 22 d. Amatnin'kų Ben- 

drovė turėjo savo susirinkimą 
Lenkų Sokolų svetainėje. Svars- 
tyta reikalai kaslink prakalbų 
rengymo, Įtaisymo mašinšapės, 
ku" bus galima mokintis amato. 
Nutarta 'parengti balių 

New Britain, Conn. 
= Kelios savaitės t .m atgal 

nusišovė J. Kubilius. Prie to 
dar'bo ji privedė girtybė. Nes 
velionis gerai uždirbdavo, bet šei- 
mynoje santaikos nebuvo, o gir- 
tybė ir sukėlė tą tragediją. 

Detroit. Mich. 
= Kovo 24 d. TMD. kuo-a 

parengė paskaitas su -programų. 
Ona Karaliūtė skaitė referatą te- 

moj; "Mokin'kimės Išmii:vtin;.iau 
Protauti." Dr. J. Jonikaitis aiš- 
kino apie pavasarines ligas 1M ; 

Astrauskaitės pagriežė ant v-i 
kos, pritariant pianu, o O. Kar.i 
liūtė su M. J. Urbonime sudavva- 
vo "Po Kalneli." 

Worcester, Mass. 
== Lietuvių Pramonini nikų 

Bcndlrovč "Kaunas" ,pirko $13,000 
vertės bloką. Bendrovė ve«la 
kontraktorių bizni. taiso ir per 
dirba stubas, rakandus ir maši- 
nas, Dircktoiriai vra jaiumi. bot 
bizni suprantanti vyrai: Petras 
Stepenkus, Etau Kūlis, Petras 
Katauskas ir Leonas Tosaitis. 

= Kovo 29 iš šio inieslo iške- 
liavo kariumc.nėn 9 2 vyrai, o 

jų tarpe "buvo šie lietuviai: Jo- 
ną J. Salkukas, M. Klikevičius, 
Juozas Aleksandravičius, Stasys 
Lukas, Adomas 'Paškevičius, 
Mikas PI a skis, Jonas Skunskis, 
Tarnas Šilas, Juozas Bagdis ir 

Jurgis Parpulis. 

Alliance, O. 
= SLA ir SLRKA. kuopos 

tarėsi apie delegato siuntimą Yi- 
suotinan Seimam1. Dėlei mažo 
Skaitliaus susiriiikusiųjfi delega- 
to nebuvo galima išrinkti. Yie- 
ton to nutarta (parinkti aukii 
nuiketotėjusiems nuo Ikarčs lic- 
tiu'viams. Rinkta susirinkime ir 
per stmbas einant. Surinkta iš- 
viso $21.05. Tuos pinigus ka- 
talikai su tautininkais pasi lali- 
firo įpusiau, ikad Į savo fondus 
pasiuntus. Išpuolė po $10.53 
kiekvienai -pusei. 

Westernpert, Md. 
= Liudvika Birbilienė, i>>ir- 

gus suvirs metus, mirė kovo 13 
d. Velionė buvo 25 metu am- 

žiaus 'ir priklausė prie iSLK'KA. 
Paliko nuliudime savo vyrą ir 

mažą vaiką. 

Bentleyville, Pa. 
=*= Nors nelabai didelė kolio- 

įvija, bet su aukomis visluomct 

giražiai pasirodo; kovo 4 <1.lai- 

kytose prakalbose surinkta $30.- 
35- 

Watc:^bury, Conn. 
—Kovo <1. laikytame susi- 

rinkime šv. Stantslov > Draugys- 
tė paaukavo $25.00 gfetfb. L. Šer- 
no raštų išleidimui. 



Lietuvių Savaitinis laikrašty 
"LIETUVA" 

Leidžia Lithuanian Publishing Co. 
W. 33 r d St. Chicaga UI. 

nędaktorius Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi Mikai, korespondencijos lr 
rankraščiai. skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo būti pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pneudonimais privalo paduoti ir 
savo tiknj pravardę Redakcijos zi- 
■lai. 

Redakcija pasilieka sau teis? pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bua jam gr$- 
iinami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženki- ilų. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp e'lučių, 
lr tik ant vienos puses lakšto. 

AR AMERIKIEČIAI MAŽIAU 
MYLI LIETUVĄ? 

> c'iviirie amcriikicčiai-lietuviai, 
4<aip tenka lai^as-nuo-laiko gir- 
dėti, myli pasigirti, Bcail jeigu 
ne jie ir line jy doliariai, tai 

L»etuvoje ne tik nieko-o-nieko 
nepadarytu, ^>et Lietuva turėtų 
net žuti. 

Iš to galima butu manyti, kad 
ni^s ne ti<k kati savo tėvyi.vę la- 
bai mylime, bet ir esame labai 
iluosnus jos reikalam#. 

X«"r abejonės, kad pirma da- 
<is Aito sakinio yra teisinga, bet 

antrąją dalj —apie amerikiečiu 
duosnunuj, —verta peircxamiltuio- 
ti. 

PažiitrėJctm. Štai pereitam 
" Lietu vo-" numeryj tilpo <lu 
straipsniai: vienas ju yra plia- 
nas nusidėjimui mokesčiu čia 

Vnierikoj —jį parengė Amorikc 
I. iu.ų Ceuralinis Komitetas; 
avtias gi vra toks pats plianas, 
i dirbtas Vyriausios Lietuviu 

I u,!' y DOS Rusijoj. 
Abiejų plia.nt tikslas yra, Rad 

kiekvienas -lictl.nv is bei lietuvė 
pats savo noru užsi lėtų tautiš- 
kąją ndkestį iir rndkėtų ją re- 

guliariai kas mėnuo tėvynės rei- 
kalams. 

Męs, amerikiečiai, dar tik sva- 

rstom apte tokį plianą; Rusijos 
lietuviai jau tnctka takius mokes- 
čius. 

SulygHHm aoudn pi i ataus. Su- 

lyg mlu'sii amorilkiečiij pliano. jei- 
gu vyras uždirba į savaitę .$15., 
tai turėtų užsidėti mokestics 
po 50 centų į mėnesį; jei.^u už- 
dirba $20.00 į savaitę —tai mo- 

kėtų $1.00 j mėnesį jeigu $30.00 
— tai $2.00 ir 1.1, pakol pasie- 
kiama tų, 'kurie uždinba daugiaus 
■po $50 i s.ąvaitę ir toki turėtu 
mokėti jo $10.00 i mėnc.-į 

Rusijoj gyvenančių lietuvių 
plialnas yra trumpesnis. Nlusta- 
tytas jame mokestis yra tokia: 
pirmą menes] Ikietkvienas moka 
Lietuvos Iždan čiel.i savo vienos 
dienos uždarbį, o ipaskui moka 
kas mėnuo Jau tik pusę vienos 
dienos savo uždarbio. 

Knrie daugiau moka? Pa/.iu- 
ref!<' ,ie, Ikick 'prisiūtų amerikie- 
čiams mokėti, vartojant rusiškąjį 
plianą; 

Kas uždirba $15.00 j savaitę, 
tam išpuola po $-.50 iinždarbio 
už vieną <lartx> dieną. ^ulyg 
Rusijos lietuvių pliatio jau pri- 
sieitų Uiž'sidėti sau įpusę —S1.J5 
moketises kas mėnuo. Mūsiš- 
kis plianas jam paskiria mokėti 
tik 50 centu. 

Uždirbdamas $20.00 i savaitę 
turi $3.33 į dieną. Rusijai gyve- 
nantis lietuvis 1 už tai mokėtų kas 
mėnuo po $1.66 j '-Lietuvos Iždą. 
Mūsiškis piianas paskiria jam 
mokieti tik St.oo 

Uždirbant $30.00 j savaitę, 
gauna $5.00 i dieną. Rusijoj 
•gyvenantis lietuvis iš to atiduo- 
tų tautos reikalams $-'.50; nui- 

siskisipliamas paskiria jom tik $2. 
Taigi matome, kad Rusijoj gy- 

venantieji lietuviai u/.sideda di- 
desnimis aukomis negu ameri- 
Kiečiai. Jeigu turėsime ome- 

nyje dar tai, Ika'd ti< ž^nončs y,ra 
Ikaiės laikų 'bčdomis nugalabin- 
ti; kiti ir visu savo turtų .nusto- 
ję, o męs čia amerikiečiai dar 
nebuvome ir nesame tu beriti 
ipalliesti, tai skirtumas pasirodys 
dar didesnis. 

Nežiūrint gi viso to, pas mus 

amerikiečius gali dar ir taip iš- 

eiti, 'kad ir šitos siūlomos rno- 

keslįs gali (pasirodyti 'daugeliui 
peratfgštos ir 'kad bus reikalau- 

jama jas numažinti. 
Taigi tasai amerikiečių ap- 

šauktas "duosnumaa" nėra taip 
didelis, kaip jiems patiems, išro- 

ilo. Teisybę pasakius, amcrtkie-1 
ėiai t«i :.(kiai moka daug daiugiau 
save girti ir didelius ginčius va- 

rinėti, negu tikrai naudingą dar- 

l>ą dirbti. (Y\ pasišventimo, tikro 

[Hifiiaukurimo jie d."r nicka 
dos iki šiolei ndra apreiškę, iš- 

skiriant gal l'k labai maž;į skait- 
liu atskiru asmenų. 

SEIMO ATBALSIAI 

Mūsų laikraščiuose vis dar šis- 

tas įkalbama apie buvus] Ncvv 
Yorke seimą ir ypatingai apie 

j mykusius jame tiulius susikirti- 
mui tarp dalyvaujančių jame 

ioviu. 
Kiekviena pusė notrė tų Įtikin- 

ti, jeigu nc 'priešinėj įpusy, tai 
bdtvt savo locnus ipasckėjns, kadi 

jie Imvo "caea," o kita pusė ne- 

gerai pasielgė. 
Pavyzdžiui ir "Draugas" vėl 

atsiliepia apie pajudintą pereita- 
me "Lietu-vos" numeryj maldos 

klausitnrį ir tvirtina, jau 'kelin- 
iu sykiu, kad j n sriavė pa.Uiiry- 
tos su tautininkais sutarties ne- 

laužė ir 'ka<J trįs primesti lau- 

žynio sutarties \;>avizdžiai cs.į 

neteisingai tpaduoli: i) kati nu- 

tarimas, idant seimą atidarytu 
vyriaus! < Seimo dele^atas-itite- 
li^vntas buvo vėliaus nlumestas 

šjn'.in; _•) kad rinkimas dviejit l>c- 

sitnainančiu seimo vedėju buvo 
i-keltas prieš .pat seimą ir ikad 
bu'k j). Kaupas bviirtina, kad jis 
t< kio sutikimo nudavęs ir 3) 'kad 
maldos klausime sutartis, "jei^u 
ir 6uv,> daryta," tai to daryti 
krikščioniu demokratu jgaiioti- 
niai neturėjo tiesos, nes jie ne- 

nivo tani įgalioti. 
Visa tai, kaip mums išrod), 

vt.sai padarytu užmetimų nepa- 
teisina, išskyrus, rasite, pir- 
mąjį, jeigu jį "Draugas" teisin- 

gai nušviečia. Y'pač gi uvepa- 
teisina trečiojo užmetimo. Juk 
krik.ščioniŲ-demoikraty sriovė ne- 

paskelbė, jog jų 'komisija turi 
lik apribuotus įgaliojimus 
seimo rengime. To jiems nepa- 
darius, juk kiekvienas turi teisę 
tikėti, jog komisijos įgaliojimai 
yra, ikaip paprastai 'panašiuose 
atsitikimuose, pilni,— kitaip pri- 
sieitu manyti, jog, nepersergėjus 
a'iie komisijos tersių aprihavimą, 
norėta kitą siriovę įprigauti ir, 
reikalai pasirodžius, nors ir vi- 

są sutartį tokiu pat išsikalbėjimu 
sulaužyti. 

I aciaus nei Uraugas net -Kiti 

negalės užgilnteyti, jog pamati- 
nis i r u ž g i.r.t,a,s sutarties 

punktas buvo šis: 

Seime nebus 'keliamas nei vie- 
nas klausimas, k tiriam nepritar- 
tu bile 'kairi dalyvaujanti sriovč. 

Iš to aišku, kad ar seimo ko- 

misijos susitaikė ar me, —joks 
klausimas, galintis sukelti seime 
nesutikimą, negalėjo ir neturėjo 
būti keliamas. Juo labiaus ne- 

turėjo būti, be pirmcstiio •susi- 
tarimo, keliamas toks 'klausimas, 
kiuris ėjo griežtai prieš aišku 

komisijų nutari m n. 

Kas buvo —tas buvo, ir męs 
nemanome apie tai sielotis, bet 
incim,(lentas yra \ isjl;i žingeidus, 
bent parlamentariniu žvilgsniu jį 
ji žiūrint. 

Dar žodis. ''Draugas" kubai 
rūpinasi tautininkų sriovės sąs- 
tatai Jis būtinai, kaip rodos, gei- 
džia ".paskirstyti tautininkų srio- 
vc j .1 vi <lali: įvaryti kylį jų 
sriovėn i,r suskaldyti ją laisva- 
mauy.!>čs 'kir.vikp. "Laisvamany- 
!/f" -saiko ji -. —tai tikras vėžys 
tautininlkų sriovės." 

M r s patartume palikti tuos 

"vėžius" ipai'iij tautininkų rū- 

pesčiui. Tegul mūsų kaimynai 
iš dešiniosios rūpina.j savo loc- 
nais "vė.iais," nes tautininkai su 

lygiu, jeigu ne didesniu, pama- 
tu galėtų taip pat pasakyti: 

"Klerikalizmas — tai tikras 
vėžys katalikų sriovės". 

Matote, įlazda mttrsa albiem ga- 
lais. (ii daba." daug svarbesni 
reikalai mums turėtų rūpėti. 

KNYGA APIE SEIMĄ 
Buvusio New Yorke Seimo 

rengėjai praneša, kad jie žada iš- 
leisti atskirą knygą apie minė- 
tąjį Lietuvių Seimą. 

Męs patartume, kad pirm jos 
spausdinimo abiejų sriovių komi- 
miiiijcns rankraštį rūpestingai 
peržiūrėtų ir jj patvirtintų. 
Tas išsaugos veikalą nuo vien 
,pbsiškumo, kuris lengvai gali 
pasirodyti, o tuomet iš jos butų 
daugiau Sėdos negu naudos. 

Lenkai Apie Lietuvius. 
I I 

Lenkiškas politikos neabejoja, 
kad lietuiu liaudis eis paskui 

lenkus. 

Laikraštyje "YViadomošci Pols- 
kie", tūlas p. M. S\viechowski, — 

matomai Lieti "os lenkas — stato 

klausimu: kaip apsispręstų Lietu- 
v )$ gyventojai, jeigu Lietuvai bu- 
ų suteikta saviapsisprendimo teisė, 
ir mėgina atsakyti i si klausimą 
ilgais išvadžiojimais, paremtais, 
anot laikraščio "D/.icrmik Zvviązko- 
vvv", "nuodugniausiu pažinimu te- 

nykščių etnografinių santikių" (na 
podstawie dokladncj znajomošei 
tamtejszych etnograficznych sto- 

sunkovv) 
1 nutnpai suglaiKlus jo ilgus is- 

/adžiojimus, ]>. Svviechovvikio nuo- 

ri o nė yra sekanti: 
Jeigu .prieitu vienu žodžiu duo- 

ti atsakymą j viršminėUį klausimų, 
tai to padaryti nebūtų galima, nes: 

Lietuvos plotai yra pcrdkleli ir 
perdaug įvairus palinkimai apsi- 
reiškia šiuose dideliuose plotuose. 

Pastebėti n kati ir pas p. Svvie- 
chowskj apsireiškia tas sirguliuotai ] 
prajovas. su lyg kurio, jeigu žmo- 

gus yra užsispyręs matyti tik rau- 

doną, lai jam ar juoda, ar žalia, ar 

balta, ar mėlyna — vis išrodys 
vien tik raudona. Ir viršminėtą 
klausimą ■gvildendami s, jieškoda- 
nias atsakymo j savo klausimą, 
kaip Lietuva apsispręstu, jis gvil- 
dena tik tris galimybes: ai Lietuvos 
gyventojai nubalsuotu prisidėti prie 
Rusijos, ar prie Vokietijos, ar 

Lenkijos. Apie tai.kad Lietuvos 
gyventojai gali nubalsuoti padary- 
ti savo šalj savistovia, pilnai ncpri- 
gultninga, jam, žinoma, nei galvon 
gulminga, jam, žinoma, nei galvon 
neateina, arba greičiaus jis apie 
tai 11c tik 'gvildenti nenori, bet nei 
minties tokios prileisti nenori. 

Taigi rišdam'as klausimą savaip, 
jis visupirmiausia pastebi, kad ant 

Lietuvos plotu susitinka du visai 
skirtingi sau dvasios pasauliai — 

stačiatikyste ir katalikystė, — ir 
šiedu (tikybiniai veiksniai jo ma- 

nymu turėtų milžinišką įtekmę 
Lietuvos gyventoju balsavimuose. 

Daugelyj vietų jiedvi taip susi- 

pynusios, kad tikrų rubežių tarp 
jų negalima nustatyti.. Bet, apla- 
mai paėmus, stačiatikybė (pravos- 
lavije) yra stipresnė rytinėj Lie- 
tuvos dalyj, o katalikybe — va- 

karinėj. 
Neabejotina stačiatikybės pers- 

vara prasideda maž-daug Į rytus 
nuo linijos, skiriančios baseinus 
upių Berezinos ir Dniepro. Šitie 
plotai yra taip surišti su Rytais 
stačiatikybės pagelba, kad nėra esa 

jokios abejonės, jog 'ic nubalsuo- 
tų prisidėti prie Rusijos. Bet j va- 

karus nuo šios linijos lenkų ir ru- 

sų įtekmė jau pradeda augti, nor 

dar nėra nei viena, nei kita vieš- 
pataujanti įtekmė. Kokia hutu pa- 
sekmė balsavimų šiame plote, 
kuris tęsiasi maž-daug, nuo Dvins- 
'ko j pietus ir apima Bcrezinos ir 
l'ripeties kolnius, apie tai esą sun- 
ku pasakyti, liet, pradedant j va- 

karus nuo linijos, kuri eina nuo 

Dvinsko, į pietus išilgai Vilniaus 
gubernijos rytinį rubežių ir toliaus 
apimant Minsko, Novogrodko ir 

ĮSlucko pavietus (Minsko gub), 
palinkimas yra jau aiškiai į Vaka- 
rus, o ne j Rytus: čia jau katali- 
kybė turi neužginčijimą persvarą. 

Katalikybę šiuose plotuose iš- 
pažįsta baltgudžiai, lietuviai ir lat- 
viai. 

Apie baltgudžius p. Svvieclio\vs- 
ki neturi nei mažiausios abejonės: 
čia, sako jis, ikataliky.be taip stip- 
riai susiliejo su lenkiškumu, kad 
lenkiškumas cs;į beveik pats pavir- 
to j tikybą. Mužikai esą, kalban- 
tis namie maišytu lenkiškai-balt- 
gudiškn. žargonu, yra pasiryžęs 
eiti ant kančių apgynime lenkti 
kal1xxs pridedamose pamaldose 
bažnyčioje. Įvedimą baltgudžių 
kall)os } bažnyčią baltgudis esą 

skaitytų bažnyčios profanacija. 
Visi baltgudžiai esą užsirašinėja 
lenku rubrikon. nori lenkiškų mo- 

kyklų ir todėl nedyvai esą, kad 
Vilniaus paviete kaimuose "lenkų" 
pasirodė 90%, o net tokiuose 
apskričiuose kaip Širvintos, kur, 
anot prof. Roz\vadowski'o jau yra 
susispietusi lietuvių kalba, "lenkų" 
nuošimtis esą pasirodė pervišijąs 
70 %. 
Todėl csfi nėra abejonės, kad balt- 

rudžiui balsuotu už prisidėjimą 
prie Lenkijos. 

Dabar gi, kaip apsispręstu pat j 
lietuviai? Atsakymas ir j šitą klau- 
simą p. Svviechovvskiui yra lengvas 
ir aiškus, kaip diena: "lietuvių mi- 
nios,—sako jis—eis su mumis", 
prie Lenkijos. Lietuvių liaudis tik- 
rai esą neis paskui tuos "lil\vama- 
nus", kurie nusviro j vokišką .poli- 
tiką ir nori neprigulmingos Lietu- 
vos — lietuvių minia esą eis prieš 
juos. 

Tasai p. Swiecho\vski dano te- 
kius išvadžiojimus apie Lietuvą, 
ilouriai jis priskiria, žinoma, tik vie- 
Įną, Žemaitiją. 

\ okiečiai—rašo jis—sugebėjo 
eiasukeUi lietuvių miniose tokią 
neapykantą prieš save,, jog žmo- 
nės, vieton siusti savo v.iikus j 
lietuviškas .nokvklas, kurias už- 
deda vokiečiai, nepaisant drau- 
dimo, uždeda ler iškas mokyk- 
las — apsireiškimai kurio pir- 
miaus nebuvo | Kol lenkai pini- 
gų tam tikslui neiuntė. Y.ertė- 
jas|. Net lietuviu <1 vasiškija, 
savo <lidumoje žvairai i lenkys- 
tę žiūrint, bijodamasi nustoti 
savo j tėkmės .pas žmones. pra- 
deda mainyti savo poziciją lin- 
kui lenkystės. ** 

"Rusų extenmnacijinė (naiki- 
nanti) politika, atkreipta prie: 
mus (lenkus) ir prieš katalikybę 
šiose šalise, sujungė aukštai su 

lenkyste katalikišką dalį haliRu- 
džiu. Politika vokiška pradeda 
jungti su mumis lietuvių minias. 
Lietuviškieji politikai Į-uprask: 
lietuvu vado\ai. vedantieji prie 
utįp rimuli nin^o-; 1 .ieiuvcsĮ, 
rašo toliaus p. S\viechowski, — 

kurie delei atgavimo lenkiško 
(?) Vilniaus pasileido ant vokiš- 
kos |X)litikos rogučių. — nusto- 

ja vis labiaus pamato po savo 

iko jauks net taip savo locnos 
visuomenės; jeigu savo prieš- 
lenlciškos pozicijos nepermainys, 
tai gali pasirodyti vadovais be 
armijos. Šita liaudis eis su mu- 

mis, prieš juos". 
ir. 

Baimė apėmč Lenkus dėlei Lie- 
tuviu politikos pasekmingumo. 

Kaip matėme, p. S\viecho\v>ki. 
Įžiūrėdamas per lenkiškus akinius, 
nupiešė lenkams labai gražu Lie- 
tuvos vaizdą. Dauguma lenkų per 
tokius akinius ir žiuri i ateiti Lie- 
tuvos, puolančius Į lenkų glėbį. 
\licnok ne visi ir lenkai yra toki 
akli. Nekurie jų, nusimetę tuos 
akinius bent ant valandėlės ir pra- 
sikrapštė sau akis, su nusistebėji- 
mu pradeda patėmyti, jog, žiūrint 
į Lietuvos klausir.ią, be lenkiškų 
akinių, paveikslas visai kitaip iš- 
rodo. 

[Korespondentas lenku laikraščio 
"Kurjer L\vowski". gyvenantis Gc- 
nevoje (Šveicarijoj) ir ten turėjil- 
sis progą pasižiūrėti i Lietuvos 
klausimą iš platesnės europines 
platformos, -duoda savo naminiems 
politikams .pamokinimų ir perser- 
gėjimą, idant jie 'Lietuvos klausi- 
mo neri",tu taip "sentimentaiiškai 

nesa "Istoriškas j>nnktas žiū- 
rėjimo — rašo jis iš Genevo- 
sausio mėnesyj 1918 m.. — ku- 
riuo diktoka dalis mušu visuo- 
menės. o taipgi ir daugelis mu- 

šu žinovu ir 'politikų ši problc- 
matą (uždavinį) gvildena, turi 
savyje daug sentimentalizmo, 
kuris temdina blaivią pažiūrą j 
rcales politikos išlygas, kuriomis 
šisai klausimas turės būti išri- 
tąs". 

Ir loliaus šisai korccspondentas, 
persergėdamas lenkus ir pripažin 
damas pasekmingunvi gabios lu- 
tu v i 11 politikos luzrube/.vjc, pilą 
viedrą šalto .vandens savo "roda- 
kams", vis <lar svajojatitięms apie 
Lietuvos prTjtingimą prie Lenki j 
jos. Jis rašo sekančiai: 

"Lietuviškasai klausimas 'tai- 
kos derybų laiku be abejonės 
bus dalyku rimtų tyrinėjimų ir 
svarstymų. Šiasi (šis Lietuvos 
klausimas) jau šiądien išsikišo 
kaipo tarptautinis klausimas ly- 
giai iš priežasties vokiškų pro- 
jektų sutverti Lietuvos valstiją, 
lygiai ir per nusų revoliuciją, 
kuri atstumia Lietuvą iš rusiš- 
kos imperijos, čielybės. Reikia 
taipgi permatyti, kad tasai klau- 

simas nebus traktuojamas dva- 

sioje nekuriu lenkiškų troškimų, 

bet visų pirmiausiai tautinio 
principo pamatais. Šiądien 
jau sui kti yra tikėtis, kad tokios 
rūšies klausimas, kaip Lietuvos 
klausimas, duotusi išsiristi vien- 
pusiškai ar tai aneksijų formoje, 
ar formoje antmcsto protektora- 
to. Pagalios dabar patįs vokie- 
čiai atsiliepia prie lietuvių tautos 
valios, idant ii nuspręstų apie 
savo likimą. Kad ta valia yra, 
kad lietuvių susipratimas plėto- 
sis ir stiprės patogiose aplinky- 
bėse organizuoti valstiją dar bė- 

gyje šios karės, apie tai nėra 

jokios abejonės. 
"Lietuvių siekimai persilaužė 

przeclarty siy) j tarptautinę 
areną j iistoriniu atsitikimų 
ir, ačiū energiškai, mitriai zręez- 
nej) Letuvių akcijai, kuri lyra 
vedama formoje nuims labai 

nesmagioj (przykrcj), .talkinin- 

kų viešpatijos iki pastarųjų laikų 
ignoravusios tą klausimą, dabar 
< 1 c 1 c i savo locnų interesų turės 

užsimti j uotu i politiškai. Pasi- 

ąntrins maž-daatg tas pats, ką su 

nesmagumu tėmijotne apie lenkų 
klausimą u/rube/iuose". 

I 

Ir tolian^ š: -;ii korespondentas 
aprašinėja savo pasikalbėjimus su 

|i. Gabriu, kuriuose plačiai išdės- 
toma lietuvių tautiniai reikalavi- 
mai: j ii pasiryžimai iškovoti Lie- 
*uvai pilna neprigulmybę ir t. t. 

Pagalios šisai korespondentas 
pažymi apie visa tai ne todėl, 
kad jis lietuvių reikalavimams pri- 
tartų. bet todėl, kad lenkų politikai 
apie tai tžinotų ir kad, taikos de- 

ryboms atėjus, "lenkiškieji politiš- 
kieji veiksniai turėtų reikalingus 
elementus užėmimui šiame klausi- 
me nuspręstos ir realės pozieijos". 

Jeigu Rašote Laiškus j 
Rusiją. 

Tai žinokite apie tai. ikad dau- 

g-iaus tokiu laišku negalima siusti 
paprastu iki šiolei keliu. Iki šior 
lci laiškai iš Amerikos j Rusiją 
eidavo įskersai Aalantiko vande- 

nyną ir tol i aus per Švediją ir Fin- 
liancliją. Dabar delei /betvarkiu 

Rusijoj ir ypač delei karės tarp 
Finiliandijos ir'bolševikiškos Rau- 

donos Gvardijos, tas kelias laiš- 
kams tapo perkirstas. Švedija 
n op ri i indi nė j a jokiu laiškų, siun- 
čiamu j Rusiją, nes jų įpristaty- 
ti negali. Laiškai, adresuoti Į 
Finliandiją, gali eiti po senovei. 

Suvienytų \*alstijų iKrasos De- 

partamentas YVashingtone paskel- 
bė sdkaintj pranešimą: 

"\Yasbinkton, D. C., vasario 20 

d. 1918 111. 

"Kadangi Švedijos administra- 
cija pranešė apie pertraluikimą 
krasos susinėsimų su Rusija, iš- 
skyrus Finlliatidiją, tai 1--rasos per- 
dėtiniams ir .kitiems krasos valdi- 
ninkams šiuo m i yra pranešam;t, 
kad per Europą ikrasos siusineši- 
niai toliaus yra negalimi su Ru- 
munija, šiaurine Persija ir Rusi- 
ja, išskyrus Finliar.vdiją,. 

Kuomet laišlkai yra gaunami 
persiuntimui i Rumuniją, Siauri- 
nę Persiją iv Rusiją, išskyrus 
Finliandiją ir kuomet ant 'laiš- 
kų yra speriališkai siuntėju pa- 
ženklinta "via Pacific" (per Pa- 
či fiką), tai t nik i laiškai gali buti 
nusiųsti i Paeifiiko palkiraščio -post- 
ofisus ir jjyersiusti Pacifiko kra- 
sos keliais. 

"Su'lyg to ir pranešimas, išleis- 
tas apie k rasą Į Rusiją ir Rumu- 

niją <S d. vasario, yra šiuomi pa- 
taisomas. 

Otto Pracgcr 
Antrašai Generalio Postmastc- 
rio Asistentas." 
Vadinasi, jeigu norite siusti l.iiš- 

kus j liilc vietą Rusijon, tai nito 

šio laiiko darytkite 'sekančiai: Už- 
įlūkiit adresą kai,p kad ir iki šio- 
lei ji rašydavote, "bet iš kairės 
koiperto pusės aukščiau adreso, 
gulsčiai ir didesnėmis raidėmis 
kiškiai 'parašykit "VIA PACI- 
FIC." 

Justi laiškas tuomet eis ne 

per Xe\v. Yorką, 'kaip iki šiolei s 

eidavo, bet pe'r Pacifiko vandeny- 
ną, Japoniją ir Siberiją. 

Laiškai, nepaženklinti žodžiais 
"Via Pacific" girįžta siuntėjui at- 

gal, arba jeigu adreso siuntėjo 
ncibutn, tai bus naikinami. 
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Persiskiriant Be Gailesties. 
Yra sakoma, kail žmogus nenori skirtis su tuom, kas lydėjo 

jį gyvenime per ilgą laiką, bet nėra taip visuose atsitikimuose. 
Jeigu žmogus turi mortgičių ant savo namo arba reumatiškus skaus- 
mus savo Sąnariuose ir jisai gali prašalinti vieną arba kitą, jisai 
neeikvoja daug ašarų. Ir taip yra su daugybe dalykų senojo su- 
tvarkymo, su kuriuom męs esame taip suaugę krūvon, kad jie nuims 
išrodo naturališki ir kurių vienok, męs neapgailestaujam, kuomet 
likimas atima juos nuo mūsų. 

Vienas iš dalykų, kurio beveik niekas neapgailestaus, kuomet 
laikas nuošluos ji visiškai, yra seiliaus buvęs atsinešimas tarp darbda- 
vių ir darbininkų, ypatingai didelėje industrijose, kur šimtai ir tūk- 
stančiai žmonių dirba. Męs esame seiliaus ra:ę šiame atvejyje, kuo- 
met turėjome apsvarstymui straipsnj "Kaip Aš Elgiuosi su Vvrais" 
love mėnesio laidoj žurnalo "Systc.n." Tame straipsnyje P-a* Tho- 
nias l'".. \\'ilson, galva stockjardų firmos VVilson and Company iš- 
aiškina iojo atsinešimą linkui savo darbininkų, pamatuoto ant savi- 
tarpinio susipratimo, sutarimo ir tikro draugiškume-. Bet tai yra 
tiktai vigui faza atsinešimo tarp darbdavio ir darbininko, faza, kurią 
męs vadintume morališkumu. Kuomet egzaminavome \Yilsono įstai- 
gą, męs priėjome prie iliustracijos kitos fazos šito atsitiesimo, dau- 
giau ma<terialės fazos. 

Tai buvo pietavimo kambaryj didelės Wlison įstaigas užiman- 
čios plotą ant Asblan 1 Avenuc nuo Trisdešimts-aštuntos iki Ketu- 
riasdeš'Unts-antros gatvės, kaip didelėj restauracijoj administracijos 
name, kur kiekvieną dieną beveik dvylika šimtų žmonių, principia- 
liai oficialis personalas, sėda prie stalų kaip individualiuose pieta- 
vimo kambariuose, įrengtuose įvairiuose budinkuose šios įstaigos ir 
kur darbininkai susirenka laike pietų valandos valgymui savo iš na- 
mų atsineštų valgių arba pirkę čia-pat už žemą kainą, kad męs at- 
simenėme ; pie dirbtuves sename krajuje ir panašių surengimų bu- 
vusių ir dabartinių laikų šiame krašte. 

Yra daugelis skaitytojų, 'kurie atsimena poziciją taip vadi- 
namų "parteifiihirer" statyme geležinkelių. Tokis "'parteiftilirer" 
turėjo reguliairį inčjimą, kaijpo la;m traktorius, dirbantis apribiuo- 
toj dalyj įstaigos su žmonėmis, kuriuos jisai pats pasamdė ir kit- 
riems jisai pats mokėjo. Uct įri^s .girdėjome, 'kad didžiausias pel- 
nas šiems žmonėms ėjo iš biznio su gyvenimui reikalingais daik- 
tais, 'kuriuos jie parduodavo darbiniu-kams. "iParteifuhrer" tu- 
rėjo tam tikrą monopolių pardavinėti daiktu darbininkams, kurių jie reikalavo ir dėlei kurių jie negalėdavo keliauti Į miestą arba 
kaimą, kurie dažnai būdavo gana toli nuo dirbimo vietos. Xcku- 
rie šių 'k ant r aktorių taip sakant "nulupdavo" savo žmones, pri- sakant pirkti ką darbininkas galėcavo pirkti kitur apart nuo jo arba 
nuo ypatos kuriai už tam tikrą arba tūlą niuošim|tj jisai pervedė 
tą biznį. 

* 

Tokis .padėjimas egzistavo ir gal but dar ir dabar egzistuoja daugelyje vietų fabrikuose, cukraus išdirbystėse. verpimo fabri- 
kuose ir 'panašiose įstaigose. Jeigu -pati dirbtuvė nevedė krau- 
tuvių, kiuriose radosi įvairios reikmenįs darbininkams, tai yra išnuomuojama kokiai nors ypatai už tam tikrą kainą ir šiokiu 
kitokiu budu turėdavo pelną iš to. Kai-'kuriose vietose privile- 
gija tekdavo 'kokiam, nors valdininkui iš vyriausio departamento, 
l'et 'beveik visur plianas buvo išdirbtas kaip išroaudojiuis darbi- 
ninką šitokiu budu, kai,p apturėjus tolimesnį pelną iš pinigų, ku- 
riuos jie uždirbo fabrike. 'Męs nebuvome girdėję pirmesniuose 
metuose apie įstaigą, kuri operluotų šitą bi-nį naudai savo dar- 
bininkų, suteikimui darbininkams reikmenų daugmeniška kaina, 
arba, faiktiškai, pigiau negu jie galėtų pirkti kur kitur. Permai- 
na įvyko vėliau, kuomet ipeluas .Hio krauutvių buvo pervedamas 
fabriko .pensijos fondini, arba ligos ipašelpos fondui, ir tai ne 
visur. 

Kofki.s skirtumus tairp syStcmlos tu laiku ir dabartinės syslc- 
mos—tai yra, dabartinės sy&tcmos, 'kur užvaizda fabriku arba 
Ištaigu turėjo širdyje gerbūvį savo darbininku ir prižiūri jųjų 
reikalus taippat, kaip ir reikalus visos įstaigos, žinodami, kad abu 
yra (neatskiriamai surišti. Taip pavyzdžiui, matėme \Vllsono įstai- 
goj kasliįvk ko mys minėjome ir ką dk;s skaitome daugelyje at- 
žvilgiu modeliu dėlei kitu, pietavimo kamlbariu, kur darbininkas 
gali gaiii'ti ,puoduku kavos arba pieno su samhvich už kainą, daug 
y. c mes nunešu jam prisieitu mokėti viešose valgymo vietose. Nu- 
sipirkęs sudrutinimo arba užkandžio, darbininkas gali atsisėsti 
prie stalo š vairiame kanrbarvie ir ramiai valirvti ka iis nžsisA'lc.V 

Kaip gali [staiga tai daryti? Naturališkai tai butų negalima, 
jeigu senoviškos teisės 'hutn ;alėje, padaryti visą pelną itnio dar- 
bininko ir jo algos net tada, kada alga jau yra jojo rankose, 
('i a, at'peiiv, priueiipas egzistuoja, kad davluis •darbininkui visa, kas 
jam ireikalinga už išdirbinio kaimą arba bent \pigiau, negu jis tu- 
rėtu mokėti kitur ir pakelti iš'kašoius, surištus su operavimu šio 
departamento. Restauracijos ir pietavimo 'kambariai didelių įstai- 
gų kur darbinimkai gauna maistą "tv/ žemesnes kainas negu rei- 
': T111 mokėti viešose vietose nėra šaltiniais pelno jstaijrai. atpenč, 
Įstaiga turi nuostolį operavime jų. Bet įstaigoje, kuri užlaiko sa- 

vi* darbininkams taip vadinamą gerbūvio departamentu, prižiūrint, 
!:ad jie butų užganėdinti kaip galima geriausiai darbo ir kitomis 
aplinkybėmis, yra suprantama, 'kad ji noriai <pancš mastą išlaidų, 
surištų siu žemos kainos pietavimo kambariais ir restauracijomis 
darbininkams. 

A'belnai apsvarsčius, tai yra išmintingas investmentas 'pinigų, 
nes Įstaiga niekados nelaimės daugiau, negu kad tada, kada visi 
jos darbininkai yra užganėdinti savo darbais ir elgimusi jų vir- 
šesniųjų, darbininkai, 'kurie supranta, kad jistaigai tikrai apeina 

jųjų nauda ir gerbūvis, o ne vien pelno darymas. 
Ir šis palyginimas tarp padėjimų, kuriuos męs žinojome ir 

dabartinių padėjimų yra tokis. kad niekas nenori. kad praeitis 
'sugrįžtų, afcpenč, kiekvienas įnori, kad Jiekanos buvusių darbinin- 
kų padėjimų taptų dalim tokios .praeities, kuri niekad' s nesu- 

grįžta, apart atsiminimuose.—('Apgarsinimas)^, i L i A! 



DRAUGAS GRIGAITIS. 
(Charakteristikos Škicas). 
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Apleisti Literatu»os Dirvonai. 

literatūroje neapštu ži* 
uitj apie mūsų veikėjus. Auto- 
biografijų jei patys nerašo, idant 
neužsitraukus ar., savęs baisaus 
teismo, buk garbės sau jiešiko. 
Mi.aij rašytojai vėl gi nerašo 
apie savus vyrus, nes jiems ro- 

tlo5 keista kam norint gerintis, 
ar (jeigu jų raštas butų neprie- 
lankus) 'ką mors "bereikalingai 
įkeisti.'' Taip tad dirva toje sry- 
tyje ir nejudinto, tarsi, l.oks pū- 
dymas. 

Čia, turiu vilt], -neims man pa- 
skaityta blogu, jei prisipažinau, 
kad ta dirva daug kartu mane vi- 
liojo. l'snys ir lelijos, erškėčiai 
i.' bijūnai mane lygiai savęspi 
traukė. Nekartą turčiau, kaiip 
kerio.i a r kuolai skurdo ir džiū- 
vo vic«i tilk, kad apyniais buvo 
"fi/glusyti". Kitki'r včl p u ilk tu .s 

žolynai nustelbė ir žu- 
vo jie, saulės neišvydę. Tada 
man rodės, but gerai mušu tau- 
tinio daržo ežias praravėti, ta- 
.»us praskinti, grabes sukasti, 
kad tvano laike nuosaka bu- 
tu; tautine dirva juk -pla 
ti; tvankiai šeimynidkaujant, — 

visiems joje oro ir saules; o šak- 
nims peno u>.tckt privallo. 

Sia mintim besivaduodamas, ir 
vien geru noru vedamas, para- 
šiau vieną syk cha: ^Uteristiką 
aintgalvių "Jonas Ž." Kada l>r- 
as J. šliupas persiraitė tą straips- 
nį, jisai man sako: "Straipsnis, 
'ivatp straipsnis, — labai geras, 
bCi, kodė'i r.cužvai'.iimi jo "Aj ic 

Lapę*'? Kitą syk parašiau strai- 

psnį atgal vi it "Stasys Š." ir, ka- 
da skaičiau jį keletą i inteligentu, 
išgirdau .pasbajsj 'patempimą: 
"Girk dieną, sutemus; veikėją 
gi—mirus." Ir šiąuien, rašy- 
dam'as a;/te drangą Grigaitį, ne- 

žinau. ar pačiu antgalviu, kuri 
pavartojau, ■pat?rJ!;insw daugelį 
skaitytoju, ir ar pačiu turkliu 
patenkinsiu jį patį. 

Pirmiausiai, gal priešingai 
draugo .Grigi.ieio norui, aš ne- 

įnėgnslj jo parodyti musų, ju- 
dėjimo padangėje. — it pranašą 
Elijošių, — nes man rodos, kad 
savyje jis «;>ats savo pranašys- 
tėms i.cti'ki. Paskui — aš ne- 

piešiu jo karžygiu, ku'Pts kas- 
nakt merginoms sapnuotus, nes 

man plastiškos da'.'ės gabumų 
trr.'ksta. Rašau apie jį. in.es dai- 
raus darbininkų teisingų ir tik- 
ru. Užtat įprastais žo Ižiais sa- 

kysiu apie jo gerus darbus ir 
sapnus, iš kuriu jis ilki šiol gy- 
venimą rezgė, — ne taip 'kaip jie 
jam rodos, bet kaip jie man 

išrodo. 

Apie "Draugus'. 
Draugas Grigaitis... !>-t, iko~ 

dėl "draugas"? Ar reikštu 
"draugas" musų įkalboje "Doną". 
"Simon,*' "llospodiną," "Si- 
r;»"? — r,a! but, — bet nevi- 
siškai. 

Jonas Spargo, per nekilti lai- 
ką mano Vienkuapis, savo "So- 
eia'liznvc" saiko, kad1 "draugas" 
paeina nuo žodžio "Sočius" ir 
reiškia socialistui tą, H:ą reiškia 
vaikiui vardas motina. liet su- 

lyg lietuviškųjų soialistu teori- 
jos ufotina -nieko .pralk'/naus -nc- 

treišlcia. "Draugas" tai'psri ne- 

reiškia "Monsieur", anei "Ilcrr", 
anci "Tamista" anei "Gentclmo- 
nas". "Draug.-s" tpagal Grigaiti 
reiškia "Samurajų," feodalį ja- 
gamastį, hosudarių ouščinos, ku- 
riam j(»icia ik u opa "neprivalo pa- 
peikianėias rezoliucijas rašyti.' 
" D- j«ugas", atv t 'irigaičio, reiš- 
kia a 1) s o 1-u t u m ą šviesos ir 
tiesos, (kivris siu lektyniuojančiu 
pa:ii lidAiavimu Vatikanui grūmo- 
ja. 

I'c t t'ik i a "draugo' prasmė 
paeina iš 'paprasto žmogaus silp- 
nybių ir męs toje prasmeje 
"draugo" nevartosime. "Drau- 
gas'' mums reiks; Draugas rtur- 

sų bėdų ir laimės, vargu ir lin- 

ksrr\ybčs, įpraeities kr ateities, o 

visu pirmiausiai, — gyvenimo 
'•draugas, prie kurio nuuisų rei- 
kaluose męs -ranką tiesim ir nuo 

jo taipgi ištiestos rankos lauk- 
sim. Ta prasme, męs ir var- 

tosime: Draugais Grigaitis. 
* * 

Draugas Grigaitis yra "Nau- 
jienų" redaktorium. Bet klys 

kiiia ienas, kas iš to manytu,! 
kati draugas Grigaitis yra ra- 

sy tojum. Kaipo rašytojas, jis 
; ra menkas. Apart švakų 'po- 
lemfkėlitt ir rcplikėiiii, jis var- 

giai rašyt ką gali. Asimiliaci- 
jinfrs, intcgrrliai besivystančios, 
konstruktyvus jo jiegos yra 
menkos. Tveriančių jvcgtj jis vi- 
siškai neturi. 

Kalbėtojų ypatybės. 
Kri.po kalbėtojas, jis yra 

• Iauig stipresnis. Bet ir čia >ne 

išk; Iba ji gelbsti. Savo kal- 
bai. iš^lsvilii's rėksmiiilgai •rcci- 
tat y vę- formą, jis gcresn.ių for- 
mų ncjieško. Jis kalbų savo į 
gilesnes mintis ncslkandina; jis 
j 11 nepuošia metaforomis, nemar- 

gina gražių alegorijų įvairumy- 
ivais; jis savo įkalbos neorkes- 
truoja: neošiua joje girių, ne- 

skanibina upelių, nevedina kvė- 

puojančiu raginiu, mišku, pievų; 
jo žodžiai nesikoiitrastuoja, savo 

susitikimu mesi'stebi; jie, — pa- 
laidus, it vail'icatos, — draikos 
nuo sustingusios kalbėtojo siclos» 
kuri pilnai gančdijas tuomi, (kad 
priausti ir taiuikšti gali. 

Jei prie to visko priviešime dar, 
kad draugas Grigaitis turi ma- 

žai kultyvuotą balsą, kuris veik 
licuad ne 'kalba, bet visados irė- 
kia. baigiant dantiniu pašvilpi- 
lujimu, — tai suprasime, kodvl 
jam gauja savo atydą teikia. 

Suprat ma, draugas įGrigaitis 
j;ali čia — su paprastu sanu iš- 
(IMironu — pasakyti, jog esteti- 
ka ir kalbos grožybėmis tegu! 
sau rūpinasi mušu <poetai ir ar- 

tistai. bet jam, redaktoriui, na- 

grinėjančiam prd'ctai ijato pro- 
blemas, pilnai užtenka šiurteš- 
čios prozos. — tik bilc aštrios 
ir Skaudžios, kuri "buržuųus" iki 
gyvosios paliestų- Bet toks pa- 
sai<yinas irci'kštų, pirmiausiai, ga- 
bumu kapituliaciją, — antra-gi, 
jis parodytu, kad ne tokios rū- 

šies redaktoriai pageidaujami 
yra. Laikraštis juk yra. it tas 

triagišlfcas veidrodis, kuriame ga- 
bus redaktorius savo plunksna, 
piešia gyvenimą: juo redakto- 
rius gabesnis, artistiškesnis, jatio 
gyvenimas tame veidrodyje pil- 
nesnis, tikrenybės artimesnis. 

f'ricši'iiigai-gi. .peizuojant gyve- 
n:mą kampuotais įbrulkšniais, 
kliaksais, zigzagais ir kubais, 
gauname lailkiraštyje gyvenimo 
kubistišką portretą — nesupran- 
tama, supintą, sukedentą, nepa- 
našu, atstumiantį nuo savęs ir 
akis ir .nrotą. Ir turime tuomet 
ne gyvenimo portretą, bet ha- 
liucinacijų vaizdą, 

Pas redaktorius. 
Aš pamenu, karty, turėdamas 

k i š 011 i uj c -parašytą straipsnį, 
įžengiau j vieną lietuvišku re- 

dakciją. Pasveikinęs redakto- 
rių ir i.šklai s formališku re- 
daktoriaus Į. inių .pasveikini- 
mu apie "graži.,., giedrią ir svei- 
ką orą," nukreipiau jo atydą j 
klausimą, kuniluo turėjau strai- 
p>n į parašęs. 

— Reikia, reikia — sako rc- 
da'ktc'rius — šį klausimą gerai 
išgvildenti. 

— Štai, .sakau, straipsnis tame 
klausime. 

— Xa. tai tik skaityk — saiko 
redaktorius — greičiau sužinosi- 
m e. 

Perskaičius man tą straipsnį, 
rcilaktorius sako: 

—(ierai, vyreli, gerai, — iloaip 
tfk vietoje... Peržiūrėjęs — juk 

1 rci:k'"s šian-ten rašybą (pa- 
taisyti — tuoj liepsiu statyt. 

['/. dviejų sąvaičiu vėl žengilu 
į redakciją. 

Ir'ką gero .padarė straipsnis? 
— klausiu. 

—Netilpo, — sako redakto- 
rius. — Štai guli sustatytas. 

—♦Kodėl ? 
—Stai čia ikelios mintys — 

sako redaktorius.—Aš peržiurėjau 
visą Damijonaičio gramatiką ir 
negaliu daeit, ar taip jos rašosi. 

— Tuščia jų — sakau — Da- 
mijonaičio rašytba, ar ne Dami- 
jonaičio rašyba: ir taip, ikaip ipa- 
rašyta, visi supras; mintįs jiuk 
geros ? 

— 'Ma jas galas ir mintis — 

sako redaktorius — aš papu'lsit: 
į bėdą. Tegu jas autoriteto i ra- 

šo. 

Toki pavyzdžiai — o galė- 
čiau jų .slkaitliu lengvai padau- 
ginti — rodo, ikiek gabumo ir 
kiek įvairiu kvalifikacijų reika- 
linga 'redakcijai, jau nekalbant 
a-pic tai, koikiu stilium; rašius ir 
kaip laikraštį stačius taip, idant 
jis Irntn patraukiančiu akį, ma- 

lonėjančiu širdį ir (gaivinančiu 
protą. 

Paprastai nuusii laikraščiai iš- 

eina, it negyvi gitnv, — it am- 

žinas daiktu (paminėjimas. (J) 
reikia. ka<t jie butn gyvi, veik 
lns, bruzdami, it ta sekundinė ro- 

dyklėlė ant laiko ciferblato. 
Aš nesalkau, fkad "Naujienos", 

kurias reprezentuoja švaria 'pa- 
viršutine išvaizda ir gražuin su- 

dėjimu draiuigas Grigaitis, — aš 
nes ė Jau, (kad jr^s troškina ir 
smaugia mintis iš priežasties me 

pažinojimo lietuviškos rašybos. 
O, 11c! Jei mintis jose žūva, — 

žudo jas ne rašyba, bet ego- 
jizmas. Aš taipgi nesakau, kunl 
"Naujienoms" to gyvumo trinks- 
ta: Priešingai, — aš pasakyčiau, 
jos it gintas gūžinėją gatve, pa- 
sekamo.-. žioplinėjančiij gauju. 

Kaipo veikėjas, draugas Gri- 
c^aiti s sakosi esąs socialistas, 
bet, jei tiesa, kaip sa'ko švent- 
raštis, kad "iš darbu juju, juo- 
sius pažinsite," tai ir apie tai 
reikia drūčiai abejoti. 

Socializmus yra išdava 'kiriti- 
kiškosios minties apie šių laiku 
socialv tvarką. Savo utopijoje 
jis sike'llbia revoliuciją, — "or- 

ganišką urną permainą," o ne 

systematyvj gyvenimo gerinimą; 
bet. susidaręs su gyvenimu, 
ėmėsi s'kverbtics i ji. jau tai 
ekonominiu, jau tai parlamcn- 
tarin/iu budliv. Š: talkti'ka. 1:' 1 a r. 

gi naturalc, nes eina evoliucijos 
taku. sugriovė visą kūdikišką 
utopistu svajonę apie internaci- 
jonalę gužymę. Socialistai ėmė 
tyrinėti vietą, geografines ap- 
linkybes, vietiniu gyventoju lai- 

dus ir pradėjo taikintis prie vie- 
tinių gyvenimo aplinkybių. Iš 
to susitvėrė šimtai sociaiistiškų 
teorijų^ .kiekvieną su dešimtimis 
įvairiu programą. \ i si šie; ;.ro- 

gramai. visos šitos socialistiškos 
teorijos buvo išdava (gilių, rim- 
tų minčių. 

Taip išikerėjęs socializmas 
tapo dirhairučia jiega — nors vi- 
sur kitokia, visuir Įvairia, savo 

pritaikyme. Liet čia įvyko ap- 
gailėtina fronto permaina. .So- 
cialistai ėmė jieškoti jam "isto- 
riškos tąsos" — ir gyveni-j 
mu išdalintą socia.lizmą raišiot 
su utopistų svajone — su ^yvu 
internacionalizmu. (Tas žiop- 
liams, nvcmokantiems savitai 
protauti, visaxl labjaus patinka). 
Vietoje dartbo, pasklido tušti 
himeriški dūsavimai tuščios iš-! 
svajotos pranasystės apie ui1o- 

pišką ateities internacionalu pai- 
kių gužynę. Telks pakrypimas, 
susiduręs su rinitais praktiško- 
jo socializmo 'protavymįiis, pa- 
gimdė visą cik; disonainsų ;i 

nesusipnatiniu pačiam socializmo 
judėjime. Trockis, pavyzdžiui 
nusigėręs vokiška intonivaciona- 
i/mo svajone, šaimkia vokiečiu so-, 

cialistamp: "•Kelkit draugai, re- 

voliuciją Vokietijoj". Vok iečių 
socialistai jam atsako: "Gerai, 
tik ne ala Rusu revoliuciją, nes i 

męs visi šimtu m.ctų aukščiau 
Ikulturtjje stovini".. Ir išgirdus 
tą Trockis, desperatiškai apgai- 
lestauja "internacionalizmo iš- 

įjriuvimą", — iš iko, įimtai pro- 
taujantis socialistas ne^al nenu- 

sijuokti. Vienok aibelnai paė- 
mus ir nepaisant tų kvailysčių 
ir .'ligotu svajoiniių, Ikluirias pa- 
staraisiais laikais ^yveniman pa- 
pylė pa.skydusicji ar ištvirkusieji 
protai, rimtas socializmas leidžia 
šalk n i s i gyvenimą rimtu, vieti- 
niai-tautiško susipratimo keliu 
eidamas. 

Dabar pažiuirėlkim, *kai-Į) tas 

susipratimas apsireiškia pas 
draugą Grigaitį. Pirmiausiai, 
draugas Grigaitis mano, kad tik- 
tai jis yra tikru, "iš malones 
dievo", socialistu ir, žinoma, 
interniaeionalistiii, oficiališkai 
maž-daug. \ isuose klausimuose 
tik jis vienas yra teisingas, ne- 

klaidingas socializmo reišk|ėjas 
1— viso mokslo "a 1 f a i r o m e- 

g a". Šindie:n. tpavyzdžiiui, jis 
''prirodinėja", Ikaip įkvailai socia- 

lizmą tautiečiai supranta: ryt 
jis prikatfa prie "stulpo gėdos" 
klcrikaliĮ straipsni, kur peikiama 
socialistu pasielgimas, o jis pats 
imu o to savo "'stulpo gėdos" ker- 
šina: ką už tai jiems padary- 
siąs.... Poryt jis ant "stulpo 
godos" "k'ri lilk m > j ;l* "Laisvės4' 
straipsni, ikiuTiamle draugas Bal- 
trušaitis pamišimo spazmuose 
Įlos a n 11 as ištvinkiny.ii gieda ; 

o nats draugas Grigaitis, stulpe 
savo gėdos talpina straipsnį 
( buk VI o s a 1111 a tvarkai), kur 
sakoma, kad: "prostitutė, par- 
davinėjanti save gatvėje, užsi- 
ima tuom paėiu amatu, kaip ir 
kita moteriškė". 

'Poliaus jis vadina ".bepročiui/ 
draugą iStilsoną. 'kuri< savo "ti- 
kint.iemsienis" leidžia "encikli- 
ką," kurioje skelbiama, kad 
Lietuvos klausimai jau 50 me- 

tu kaip išrišti ir Ikad butu gč;la 
tokiems socialistams šiądien tą 
"dogmą" laužyti: pats gi drau- 
gas Grigaitis -paHcka Lietuvos 
klausimą "vietos gyventojams" 
— pkmiaus žydams, pankui len- 
kams ir galutinai — "darbo žmo- 
nėms". Lietuvių, kaipo lietu- 
vių. jis inepažjsta: tik žydams 
ir lenkams teikia tautų privi- 
legijas.— 

Iš to aiškiai yra pastebėtini 
du apsireiškimai. Pirmiausia, ta^ 

draugo Grigaičio atsinešimas lin- 
kui Lietuvos rodo, kad jis nc- 

sikenčia lietuvystę — ar nuduo- 
da, kad nesikeneia, — vienintelis 
jai vardais jį — tai "darbo 
žmonės". Gi jo atsitiesimai 
•linkui tautiečin, klerikalu ir so- 

cialistu rotlo, ikodėl jis nesilkien- 
čia lietuvyste. Jis neturi savo 

minties ir proto. Jis tarpsta amt 
minčių ir protu kitu. Jis kri- 

tikuoja visus, stengdamasis per 
tai pa'rodyti, tkad tik jis viens 
išmffli'tingas; ale jau tiik tuo 

pačiu jis pats neišmin- 
timlumą savo apreiškia. "Nau- 
jienose" draugas Grigaitis ne re- 

daktoriaus rolę lošia, bet ma- 

na džieri aus mažo moving pie- 
tų re shovv"'. Jis tik u/pgar si iri- 
mus rašo: "Šiądien čia los tau- 

tiečiai, ryt klerikalai, 'poryt so- 

cialistai: skaitykite "Naujienas"! 
(Užbaiga bus). 

VARPAS TRANŠĖJOSE. 
Ne ant maldų jis šaukia; suskambinimą? Į ji 
duoda kareiviams ženklą, Ikad nuodingų gazų 
atakas prasideda. 

Penki šimtai tuksiančiu 
Amerikos Kareivių Prancūzijoj 

Męs nedrįstame vilkinti LAIMĖJIMĄ dabar. Amerikoniški 
gyvasčiai yra rizikuojami, mūsų saugumas, saugumas viso pasaulio, 
jeigu męs iicr.orinie prailginti skerdynes ir kentėimą, jeigu męs ne- 

norime rizikuoti pralaimėjimą, arba nenuoseklią taiką, mes turime 
veikli greitai1 męs turime išdėti kiekviena mėginimą dabar. 

karinmenė atlieka priedermę. Penki šimtai tuksiančiu Amerikos 

kareivių yra Franeuzioj šiądien. Bus daugiau rytoj. Ir daugiau 
už-po-ryt. Męs siusime kariumenę užtektinai didelę, kad galėtume 
užduoti smūgį, sykiu su nrusų talkininkai, kad galėtume nustumti 

vokiškus pulku; algai skersai upę Rhine —kad jgijus LAlMli- 

JJM \, kuri- padarys Amerikos laisvę saugia, ir įsteigs tvirtą laiką. 

T>et visa tauta turi dalyvauti. Musų kariumenės Frąncuzi- 
i->j laukia iš musų suteikimo maisto, amunicijos ir kitų reikmenų, 
kurie jadary LAIMĖJIMĄ galimu. Męs neturime ittos apvilti. 

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

ŠITA VIETA UŽMOKĖTA IR PAAUKAUTA PER 

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
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Musų Bolševikai "Likviduoja" Lietuvius, 

Indouiiai ir keiktai anuokart 
nuskambėjo "Lietuvoje" ir kituose 
mustj laikraščiuose telegrama iš 
Rusijos. Tenai buvo paskelbta: 
"Kapsukas expropriav\> i/sdą Lie- 
tuviu Draugijos nukentėjusiems 
del karės šelpti". Apie tai buvo 
mūsų spaudoje ši^kie-tokie komen- 
tarai. bet mūsų visuomenė negalė- 
jo ištarti savo paskutinio žodžio, 
nes lauktą buvo šitą faktą pasit- 
virtinant. šią savaitę jau turime 
šio nelemto darbo patvirtinimą, 
pavidale pranešimo, tilpusio "Lie- 
tuviu Halse" ir kurį man pirmiau- 
siai teko skaityti "Tėvynėje". 
Pirm negu rašius šį straipsnelį, 
perskaičiau keletą sykių tą prane- 
šimą, kad sakau nepadidinus daly- 
ko. liet pasirodo, kad nieku bud u 

padidinti negalimą, nes tas atsiti- 
kimas <yra be galo ir krašto didelis 
pats per save. 

Tasai pranešimas, kurį daugelis 
musų skaitytoju jau matė, suside- 
da iš Centralinio Komiteto proto- 
kolo ir lietuviškųjų bolševikų 
"dekreto". Centralinio Komiteto 
vardu kalba p. p. Yčas, Linartas, 
Leor *s ir Tumėnas, taipgi ir 
"Lietuvių Balso" redakcija. Bolše-, 
vikų dekretą išduoda: Kapsukas- 
Mickevičius, Bielskis ir Požėla. ■ 

Dalykas atsilieka t.umpai: Lietu-, 
viškie j i bolševikai ateitu j Cent- 
ralinį Komitetą ir parekaiauja 
atiduoti visą C. K", turtą. Jų klau-, 
siatna: kas juos ingaliavo? Atsa-| 
ko: Mus ingaliavo naujai Nusitvė- 
rusi (bolševikiška) Rusų Tremti- 
nių Sąjungą. 
— Kas yra ta Sąjunga? 
— Ji bus organizacija naujais! 
..(bolševikiškais) pamatais, sutverta, 
tremtinių reikalais rūpintis. 
— Iš ko ji susideda? 
— Iš įvairių tautų tremtinių (bol- 
ševikų) atstovų/ 
—Tad ji. nesirupįs .kiekvienos tau- 

to.; tremtiniais atskirai? 
— Pats per save suprantama, kad j 
nesirupįs. 
-r- Ar kiekvienas Lietuvis galės 
tikėtis gauti pašalpą iš tos (bolše- 
vikiškos) Sąjungos? 
—/ Xe. Padūkini sau, dvarininkai 
negaus. Gaus "tikri" varguoliai. 
— Ar valdžia (bolševikų) atims 
turtus kiekvienos draugijos, kuri 
tik gavo nors ir labai mažą pašalpą 
nuo pirmesnės valdžios? 
— Taip valdžia nutarė. 
— Ar Tamstos dabar atėjote jau 
valdžios liepimu ir ar jau valdži'a 
išleido tokj dekretą? 
— Dar neišleido, bet tikimės, kad 

tuoj išleis. 
Tai toki niaž-daug jvyko pro- 

cedūra tarpe Central i n io Komiteto 
ir tarpe lietuviškųjų bolševikų. 
Mušu bolševik'ai, kurių vardus vir- 

šuj padėjome, pasisakė esą štai 
kokios didžiai skambančios perso- 
nos: "Komisijos Tremtinių Sąjun- 
gos Lietuvių Lrkvidacijinės ir Or- 

ganizacinės iKomisijos deleguoti 
nariai". Lietuvių kalbon išvertus 
jos šiteip skamba: "K'apsukas, Po- 

žėla ir Bielskis lietuviškų įstaigų | 
panaiKintojai", (nes svarbiausis; 
jų uždavinys buvo Ceritralinj Ko- 
Tiitetą kuogreičiausiai likviduoti 

ir visą jo turtą paimti j savo rau 

kas). Jiems šitos Lietuvių Įstaigos 
umus panaikinimas taip rūpėjo, 
kad net nelaukė pačios bolševikų 
valdžios tam tikro dekreto išlei- < 

džiaut; jie tatai atlikti skubinosi .1 

patįs savo inciatyvą, jokio dekreto 
nelaukdami. Kadangi dekretas dar i 

GERA PROGA MUŠA IN JUSU DU 
Niekados pirmiaus nebuvo tokios progos, kaip dabar—įdėjimui pinigų į saugų, pelningą biznį. Lietuviai 
šiądien yra pasaulio akyse. "Lietuva'' su kiekviena diena įgyja stipresnę poziciją. Musų proga ateįo. Ir 
dabar Jums yra pasiūloma proga iš kurios turite pasinaudoti—pasidalinti iš pelno. Bc abejones Jus tu- rite pažįstamų, kurie yra šiądien pasiturinti—turi visokias šių dienų gerybes—uždirbtus nuo kelių šim- 
tų gerai įdėtų pinigų į gerą kompaniją, geru laiku. Ar Jus priklausote prie šios rųšies progresyvių žmonių? Ar Jus atmesite vilkinimą? Ar Jus veiksite TUOJAUS, ŠIĄDIEN ? 
Ši yra geriausia proga padarymui pinigu, kokia buvo pasiūlyta savo gyvenimo. Neleiskite jai išsprijsti. Padarykite gerą žingsni dabar. Supraskite kokia pui- ki proga Jums yra duodama. TVida surinkite savo pinigus, kurie neneša jokio arba maža procentą, ir padėkite i šią kompaniją — dėl padarymo gero pelno ir ji?gos. Vieiiis seras yra S1Q.Q0. Kiek šėru Jus dabar paimsite?. Rašykite šiądien, kol kar nepervėlu. sekančiu adresu; 

Lithuanian Pnblishing Co., 814 W. 33rd Street, Chicago, Iii. 

nesiskubino išeiti, ir Centralinis 
Komitetas nežinojo, ką daryti, to- 
dėl minėto* didžiai skambančios 
|>ersonos išleido savo ('"kretą, ku- 
ris. kaip "Tėvynėje" perspausdin- 
ta, skamba sekančiai: 

"Nesulaukdami atsakymo ir 

negalėdami neribotą laiką vil- 
kinti ėmimo i Likvidacinės Or- 

ganizacinės Komisijos rankas 
Centro komiteto dalyku vedimo, 
męs vykstame Į Centro Komite- 
to butą pradėti to ėmimo darbą". 
Pasirašo: Lietuvių Li'.vidacinės 
ir Organizacinės Komisijos de- 
legatai: V. Kapsukas-M ickevi- 
čius, Y. Bielskis, L. Požėla. 

šitą mūsų bolševikų dekretą iš- 
vertus Lietuvių kalbon, išeina se- 

kančiai : Kadangi valdžia te- 
kio dekreto dar neišleido, ir kadan- 
gi Ccntralis Komitetas nuims ge-^ ruoju nepasiduoda, todėl męs il- 
giau negalime laukti, nes mums rci- 
kio pinigų, ir todėl męs jau atė- 
jome dabar jus iš čionai prašalin- 
ti. Jusų butas, jusų raštinė, jūsų 
iždas, jusų spaustuvė, jusų laikraš- 
tis dabar jau mūsų. Męs čia busim, 
t amstoms sudie. Laimingas kelio- 
nės. 

Dėlto visai teisingai Centralinis 
Komitetas, išdėstęs minėtame pra- 
nešime Lietuvos tremtinių istori- 
ją ir kokiais vargais-negalais jie 
stengė?: Rusijoje mūsų žmonės 

organizuoti, tarp ko kito štai ko 
kiais graudingais žodžiais atsišau- 
kia i viso svieto Lietuvius: 

"Kas ligšiol laikyta neatima- 
ma kiekvienos tautos teise 
apsipręsti ir savaip savo gyveni- 
mą tvarkyti, naujosios valdžios 
agentu skelbimų tos teisės nebe- 
turint. Šiądien panaikinamos 
visos musų organizacijos, kurios 
tokiu vargu buvo sukurtos. Ša- 
lin dabar jos visos! Dabar jįj 
vietą paims visų Rusų pabėgėlių' 
tautų sąjunga ir ji per Lietuvių 
Likvidacine komisiją visą val- 

dys. Centro Komiteto ir visos 
draugijos turtas, supirktas kru- 
vinais lietuvių uždirbtais skati- 
kais, pereina tai tautų organiza- 
cijai. 

"Vis tai daroma laisvės, tau- 

tu apsisprendimo, demokratizmo 
pagrindais. Xe musų uždavinys 
tvarkyti visą Rusiją. Tegu ru- 

sai patįs susitvarko. 
"liet kada rusų valdžia grobia 

Lietuviu turtą, naikina mūsų 
tautinės organizacijas, męs prieš 
tokiais žingsnius protestuojame 
ir protestosime. Jei šiądien Cent- 
ro Komitetas yra nusprendęs 
perduoti turtą likvidacinei komi- 

sijai, tai tik dėlto, kad, gauna 
prieš pajėgą nusilenkti ir pasi- 
duoti prievartai. Bet ar pateisins 
tokį pasielgimą Lietuva?" 

Ekspropriacija jvy.ko pilnutėlėje 
:o žodžio prasmėje, kaip Amerikos 
Lietuviams ptrmiaus telegramų 
nivo pranešta. Męs dabar išgirsta- 
ne to pasibjaurėtino akto visą is- 

:oriją. 
Dabar męs nebereikalaujgme jo- 

du sušvelninimų. To atsitikimo 
-torija mums jau žinoma. Cent- 
*alį Komitetą ekspropriavo musų 
bolševikai. Tą padarė net be tam 
ikro Rusijos bolševikų valdžios 
lekreto. Atėmė iždą, butą. laikraš- 

į. Tas viskas jiems mat reikalinga. 
Uėmė tą viską per prievartą. Darė 
:ai drąsiai, nes užpakalyj savęs tu- 

« 

ri Kuojos bolševiku autoritetą.' 
Jie Rusijos bolševikų agentai, — 

kai]) tame pranešime tiksliai apie 
juos pasakyta. Pats tasai aktas 
jvvko, ant nuogos neteisybės ir 
prievartos atsirėmus. Mums pasi- 
lieka tik orientuotis su tokiais 
tr nsiais gyver.im'o vyksn 'ais. 

Apie tai, kad tą garsioji bolše-. 
v i k t j fo~mula "tautų apsisprendi- 
mo" tapo pačių bolševikų ir jų 
agentų ]>o jų pačių koj. .uis sumi- 
niota, mums ne1>ėra reikalo daug 
kalbėti. Apie lai žino visas pasau- 
lis. Keiktų tik panagrinėti musų 
pačių bolševikų psyvbologiją. l'.ct 
ir čia dklelio triūso nesi reikalauja. 

Musu bolševikai suliejo savo 
j gyvenimą su Rusijos bolševikų gy- 

venimų. Jeigu pas juos butų buvę 
nors biskj daugiau sveikos nuovo- 

kos, j te butų permatę. kad likvida- 
vimas lietuviškų organizacijų Ku- 
sijoje ir sulejim'as jų su Rusijos 
gyvenimu yra darbas neišmintigas, 
o lietuvių žvilgsniu žiūrint — yra 
tiesiog judošystė. Juk tuomi i?i- 
•kiek nebus pagelbėta didelei, o iš- 

gverusiai Rusijai. I5ct kiek tai bus 
paVenkta Lietuvių gyvenimui! Lie- 
tuvių visas gyvenimas susided'a iš 
švenčiausių idealų — auklėti savo 

pajėgas, organizuoti, idant kuo- 
met-nors Lietuviai kaipo organi- 
zuota itauta atsistotų ant neprigul- 
mingos Lietuvos žemės. Kuomet 
Didžioji Lietuva yra nukankinta ii 
tiesiog nukryžiavota ant vokiškojo 
pikio, 4ai visa viltis ir yra organi- 
zuotis Lietuviams esantiems Rusi- 
joje ir Amerikoje. Jeigu gi dab'ar 
mūsų bolševikai, pasinaudodami 
Rusijos bolševikų laikinu autorite- 
tu, musų tenykšeias organizacijas 
terioja ir jų.turtą tik savo agitaci- 
jai eikvoja, tai męs šitame mato- 

me negeresnį dalyką, kaip mušt, 
b|plševikų begalini prasižcngim.'j 
prieš visą Lietuvą. Ar jie klausėsi 
Didžiosios Lietuvos žmonių, kad 
jų tą darbą užgirtų? Ar jie to tei- 

ravosi, ką Amerikos Lietuviai pa- 
sakys? Ar jie pagaliaus pasiklaust 
didžiumos balso musų pačių ven- 

genčių tremtinių Rusijoje? Xe. Jie 
nieko šito nesiklausė. Viskas ko 
jie klausėsi ir nuo ko įgavo sau 

drąsą bei valią, tai yra Lenino ir 
Trockio valdžia. 

J. O Širvydas. 

seimynos sveikatir.' '• }\Ą 

Kaipo Stiprintojas. 
Sulig medicinos žinovų, tai stip- 
rintojas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėčkų, kurio gaivi- 
vina visą systomą, sustiprina ir 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame, 
kad susirgusicji ir nusilpusieji 
vartotų 

everas 
Balsam o! Liže 

(Severos Gyvybes Baloamą). Ta- 
sai vaistas palengvina jpratimo 
užkietėjimą, nevirinimą, oispepsi- 
; , ir kepenų nesmagumus. Pa- 
mėgink jį nuo atsikarčiojandics 
karštligės, arba kaipo toniką dėl 
senelių ir nusilpusių žmonių. Pilni 
nurodymai randasi prie kiekvie- 
nos bonkos. Kaštuoja 85 ct 

Parsiduoda viaur aptiekoss. 

Dr. P. Žilvitis 1 
LIETUVIS OTOTIOiiAS, CMIH3AS 

Tll. Drovir 7179 Aptlskos T«l. Dravar 84-*»3 R 
3203 So. Uilitei St., Ctii:aj3 

T eat ras 
3138-42 .S. Halsted St. 

Pi.įsideda 7 valandą kas vakaras. 

Subatomi ir nedtliomi 2 v;' po pieti^ 

Zeniai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestįs 
Tai yra puikiausiu vieta 

praleidimui iiuoso laiko 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekv.omet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamą, vie- 
lis šoferių reikalavimai kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kiek vienanr. pabaigusiam kurmis 
n ilsu mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta ger'.au- 
sių automobiliu ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
ICngineers, 1214-16 Jaukson Bld. 
(Inc.) 

PAIN "EXPELLER 
iri kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tiicrai pagcibi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartinės gyveninio aplinkybes pr.vertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 05 centų 
didelį. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbir.gumo. Nesi- 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Sią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pįkelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, krd 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS"' ir iodis 
„1.0X0L," o taipari mūsų pavardė. 
Tikrasis PA1N-EXPIIL1 .ER1S parduodamas visose 
apliekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 cn:::'?, nes iame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu \i 35 c c r. t r. s. 

F. ADc RICHTER CO. 
74-SO VVashington Street, New York 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame Dankeriai, bot inet gvcrantuojame Tamstai suOė- 

dymą d0% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas nu-*. 
Vyrams 1>- vaikiu ims padarome cnt orderio naujus siutus ir ovc- kotus nuo $30.00 iki C60.00 ui pusę kainos. Truputei} nešiotus luo 
<25.00 iki $60.00 anū orderio darytus siutus ir overkotus parduoda n;e po $5.TO ir brangiau. 

Naujas ir truputolj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus. Vaiky siutai $2.00 iki $7.50*. Skrynios ir va*yzai. 
S. G O k D O N 

1415 £OUTH HALSTED STREET CHICAGO, IL'-. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—iki 0 vai. vakare. 

Lietuviški Rekordai ir Grsmafonai 
Didelis pasirinkimas iš .1000 rekordų Lietuviškų, Ruskg, Polskų, Anglškų. Kn>n-> no 75c. PrUiuntimn lėšas męs apmokam. Rekordų ir liratnafonų k.ilalog.-) pareikalavus prisiunėiam dykai. 
Kaina Gramafonų nuo $ 10.00 iki $215.00 

Columbia Cirafanola 
ugščiau parodyta ant 
paveislcJfo yra pi- 
piaiiM prekėje Co- 
Inmbios išdrhtų i 11 

strunicntij. Turi aiš- 
kų ir švelnu baisa 
ir Rrajina 10 ir 12 
coliniuti rccordus. 

Neturi nusiminti, 
idant ne Kali išgirsti 
b.-.lso garsiausių svie- 
to artistų, kadangi 
jie ne atsilanko jū- 
sų gyveninio vietoje. 
Nusipirk jita C.ra- 
fanoig ii kurio gali 
išgirsti visų artistų 
halsus koki: tik no- 

KAINA $18.00 ikf,j£i,/-KaiEa$45.00 
2359 Nemuno vilnys, Valės ir Sudiev. Mazurka. 2223 Pmilčjau vakarus ir Drauge. Palka-mazurka, Orkestrą. 2224 Mano laivas-. Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą. '161 Tikėjo auleiė, Kad aš jojau ir Stumbriškių pol. Armonika 1162 .licva, Liaudies daina ir l'olka nuo Rudos Armonika solo. 1170 Velnias ne boba ir *'ur bakūže samanota. 12-IS Velnias ne boba. Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis antra. 1249 M no palvy ir Velnias ne boba. 
2.1-42 Siuvėja ir Po dvigalvių ereliu. Maršas, Orkestrą. 23-1.? Ant vienos galvos ir zuavij maršas, Orkestrą. 
2.192 .-'veiki broliai dainininkai ir Ko ljudjt sveteljaj. 2.19.? Saulelė raudona ir Jojau dieną 2.194 Už šilingėlj ir siu nakcialy, (Dzūkiška Daina) 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanuota 
1167 Kur bėga šešuj* ir Kur namas mus 
1168 šaltyšius ir Žvirblelis 
1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 1245 Kutu darželis ir Ratų ėystytojas E 1246 Giesniie j Panelę švenčiusiį ir Avc Maria 

E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungaru šokis 
K 23.19 Šėriau žirgelį ir Dėdukas 
R 2397 Klumpakojis ir Kokietkapolka ir Klumpakojis. 
F. 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-mazurka. 
K. 2.195 Rtim ėik-čik. Mauzrka ir Dėdienė, Polka. 
E 2.16(1 Varpeli*. Valcas ir Mano mielas, Polka. 
E 2356 Lietuva Tėvynė Mum: ir Tykiai Nemunėlis tęka. 
K 2.157 Hirutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą. 
3349 Prirodino "cni žmones man jaunam mergele. Kur tas šaltinėlis. 
?3>0 Naujoji (inrlynė. Mainus. 
362.? Mano Skarbas. Ilgu, lipu Man ant Svieto. 
3624 Kur Upelis Teka. šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Užia. 
?626 Lelijos diedas. Ant Šešupės Kranto. 

įvairiausius Lietuviškus šokius inĮjrajintus Rerįausjajs muzjkantajs rasįtc vjen tjk ant rekordu "Coluribla." 

S'isi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajini abjem pusėm įr už U pačįa 
kaina. 

Užsakydami nuo inusų rekordų paminėkite aiškiai jo nuinera. 

Užlaikome visas lietuviškas knygas, kurios tik randasi lietuvių kalboje. 
Užlaikome auksinius laikrodėlius, žiedus, branzalietas ir 1.1. 

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

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 Sn. Halsted Street 
Pli*nc Drovcr 50 S 2 

j| C h cc.70 jį į j 

Plione Cenal 5395 

J. G. HEZLAISZKIS 
Generalis 

Kcntraktorius ir Ngmu Stslėjas 
2123 W. 23rd ST. CHJCAGO 

mm A. AHBROSIUS 
> A '> 

u/Iaa v!st">- ■■ ,»;u 

-Ot^u!- 
6» \V. V;-v; c- 

lirl'i-li'u#, 1-; .!.»,(•. < (J 
£214 Z).- i'UbUu i t., T YirJi 7-71 

CMICAHO, li.L. 

Ką Išrasti 
r? *"? 

• • 

Ta i yra lietuviška knygute 
Išleisiu, kurioje yra apie 400 
!?r.ul niM, Isurio gali buti rc-i- 
1 :!>;• įikos-.i išduoti :int u i- 
K 1'hIrk) ir i'.'l naudos !-H.- 
TUVIŲ I.",RADk.ITT. iš kny- 
pnto« d u-v.itiDsi!" '„oki p< K a 
•Aruiimai atneši"' ir įlar gal! 
atnešti. J'Miru manote apio 
Išradimu15, tai rašyk šian 

U^tuvfSkal r-ik-laurta- 
n,-, v^'-mitčs kuria i.;siusi- 

■ nvKAT 

AMERICAN EUROPEAN 
FATENT OFFICES Inc. 

Bmdva? (LA; Rtw Yorit, H.Y. 

-rv^V VVVVVVV 
Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... D E N T I 6T ... 

Ilours: 9 A. M. to 9. p. M. 
Except suuday 

?347 W. 14-th St. Cicero, III. 
Corner 4D-th Ave. 

Universa! Stale Baito Aup 
Kovo 3, 1917. Depozitai buyo $16.754.95 
Sausio 1,1918, Depozitai pasiekė 413.CC1.S3 
Šiądien Depozitai jau yra 524.373.63 
O visas Banko turtas siekia 312.G07.45 

Nė vienas Ra.įkas teip trurr.rr.rr.e laike nepasiekė 
teip dideljs depozitu suirtos kaip 

Universal State Bankas 
Tai yra garbė Lietuviams, kad jų pirmas veisti ji- 

nis Bankas savo augimu pralenkė daugumą ameriko- 
niškų Bankų pasiekdamas arti pus? milijono delierių 
Depozitų su pirmu ir,ctu. 

Todėl Lietuviai pasirūpinkime 'kad su antru metu 

Jūsų Bankas pasiektų pilną milijoną dol. Depozitų. 
Pasidėkite šiame Banke patys savo pinigus ir savo drau- 
gus paraginkite pasidėti, o netrukus šis Eankas taps 
milijoniniu Lietuvių Banku. 

Už padėtus pinigus moka 3 procentą. Pinigai čia 
visuomet yra gatavi ant pareikalavimo. 

įlankas yra atidarytas 3 vakarus savaitėje, l'lar- 
n!t..'kais, Ketvergais ir Subatomis. kuriais tai vakarais 
žmonės gali atlikti s; vo 'bankinius re /kalus, netrukdant 
nuo darbo laiko. 

VALDYBA: 
Joscph J. Elias, Prezidentas, 

Wm. M. Antonisen, \ice-Prczidcntas, 
Anton Olszcvvski, Vice-Prezidcntas, 

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

3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čios CHI ;AG0 
BANKINĖS VALANDOS: Panedė!ii\:s, Seredcmis. ir Pėt- nyčiomis nuo 9 ryto iki 5 po pietų: Utarnir.kaio^ Keivcrgais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vakaro. 
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Daugumos Valia ir Asmens Teises. 

Męs stovime ant savarankiš- 
kos valstybės kuriamo slenks- 
čio. S;ikomvs žengią prie do- 
mu. ratinė^ Lietuvos 'Respubli- 
kos. To dėlei turėtumėm ge- 
rai apsvarstyti tins pamatus, 
ant kurių bus Lietuvos Respub- 
lika statoma. I* urėtu tufu 'pa- 
tingai Įsidėmėti j tai. ika darosi 
dabar Rusijoj mušu ak /aizdo- 
je, kad galėtumėm isvor ti dau- 
gelio tu klai'.ltĮ, kurios t r ka>r-' 
tą .1 uvo pakartotos rusų denio-į 
kratiji.s, pernašai vadovavusio- 
si senesniu ik ui tu ros šalių pri- 
tvnmtt. 

Keli dar mėnesiai atgal Ru- 
sija galima buvo laikyti demo- 
\< ra tingiausia šalim pasaulyj. 
Liaudis turėjo tobuliausius rin- 

kimų įstatymus, kbrie turėtų | 
garantuoti jai laisvą savo rei- 

kalų sprendimą lygiai vietos sa- 

vivaldybėse, lygiai Steigiamam 
Susirinkime. 

I»et likjmas lėmė kitaip. Pa- 
sirodė, kad minioms vienšališlkai 
buvo skiepijami demokratiz- 
mo dėsniai. Skelbiama. kad 
liaudis turi pilna valią tvarkyti 
savo reikalus, kad ji", sugriovus 
vienvaldybę, pati įgavo Viešpa- 
čio suvereno teise-, rusų de- 

mokratija permažai rūpinosi 
skiepyti liaudyje iki tą demokra- 
tizmo dėsnį — žmogaavs. ir pi- 
liečio teisių pagarbą. Kiek len- 
gva suprasti ir jtikrinti liaudžiai 
jos teisės, tiek sunku įskiepyti 
jai kultūringos šalies įpročiai, 
kurie turi nemažesnę reikšmę 
liaudies gerovei ir plėtojimui?!, 
negu savo suverenių tiesų su- 

pretimas. 
Rezultatai, kaip matome, ap- 

verktini. Laisvė iir asmens žo- 

džio ir spaudos neliečiamybė pa- 
niekinti. I'et stebėtis tuo nepriva- 
lome. Žmogaus ir piliečio tei- 
sės mažai suprantamos tiigi šiol 
ir daug kultūringesnėse šalyse 
negu Rusija. IVanmzų revoliu- 
cija. paskelbusi tų. tiesu deklia- 
raciją. taip pat (neištesėjo nei 
padaryti iš jos tatn tikru išva- 
dų, nei garantuoti toms teisėms 
realią reikšmę. Xet pats liau- 
dies suvereniteto dabartinės te- 

orijos kūrėjas, Russo, sa\o raš- 
te "Visuomenės Sutairtis" skau- 
džiai paniekino neatimamas žmo- 

gaus teises, skelbdamas pilieti- 
nąją relligiją visiškai pavergda- 
mas mažumą daugumos nutari- 
mui. 

Demokratijoj visur viešpatauja 
daugumos nutarimas. Mažuma 
visai prigui'i nuo to, kaip spren- 
džia dauguma. Tokvil'ius, vie- 
nas iš sekliausiųjų demokratiz- 
mo skelbėjų, matė toj daugu- 
mos vicnvaldybėj didžiausią pa- 
vojų. Stai ką jis aipie tai sakė: 

" \š įlaikau neteisinga ir bjau- 
ria tą taisyklę, kad valdymo rei- 
kaluose dauguma įgali daryti vis- 

ką, ką tik panorės, ir vienok dau- 
j.*' mos viloj pripažįstu kiekvie- 
nos valdžios šaltinį. Ar gi aš 
prieštarauju pats sau?" 

Yra įstatymas išleistas, ar bent 
pripažintas ne vienos ar kitos 
tautos dauguma, bet visu žmo- 

nių dauguma. Tuo įstatymu yra 
teisingumas. Teisingumas tokiu 
lmdu stato ribas kiekvienos tau- 

tos daugumo® valiai. 

Taigi Tofcviiius jau nepripa- 
žįsta nerybotumo daugumos va- 

liai. Daugumos nutarimas jam 
jau neturi tos absoliučios vertis, 
kaip rašytojui Russo. Įsižilu'rč- 
j.< i demokratingiausios pere i- 
t:i:n siin-tinctyj šalies Suv. V al- 

stijų visuomenės gyvenimą ir 

tvarką, tai p nu rodo kardinalu 
demokratijos ydą: 

"Jei žmogus ar partija Suv. 
Valstijose kenčia nuo įmeteisin- 
gumo, tai kur joms kreipties? 
Į visuomenę? F>et ji kaip tik 
ir sudaro tąją daugumą. Į jsta- 
tvm.u leidžiamas įstaigas? Bet 
ir jos juk atstovauja daugumai 
ir aklai jos klauso. I vykdomą- 
ją valdžią? Ji skiriama daugu- 
mos ir tarnauja jai kaitflo pasy- 
vus j ranki*. [ karinę valdžią? 
Bet ji-juk ta pati .latuguma tik 
apginkluota. { įprisidkusiųjų teis- 
mą? Prisiekusiųjų teisme yra 
dauguma įgaliota daryti nuta- 

rimus; met teisėjai ir tie kai 'ku- 
riuose štatuose renkami dauigu- 

mos. Tokiu llmdif, nežiūrint di- 
d-iau-do padarytos joms skriau- 
dos .neteisingumo, jus nerasit 
užtarėjų." 

lai yra didžiausio demokra- 
tijos šalininko žodžiai, budinan- 
tieji vieną demokratinei a-u siu ša- 

lių pasaulyje. 'rais žodžiais ji.-> 
tie i t* k nenorėjo sukompromi- 
tuoti demokratizmo idėjos, jis 
tik nurodė demokratijos yda$. <). 

ydų jo inuiotnonė yra didelių ir 
taisyti jos reikia. Konservatyvė 1 

ir galinga dauguma naudojasi1 
tiek plačiai savo galia, kad visai 
ęali užmiršti iir laisvąjį žodį ir' 
minti, net moralinį žmogaus as- 

menį. 
Taigi tam, kad žmonija pro-1 

gresuotu, kad ji s i c k 111 augstes- 
nitjjij gyvenimo formų, neužten-: 
k«4 visuotinojo, lygaus slapto ir 
tiesaus balsavimo. Reikia, kad 
žmonių sąmonėn giliai Įeit n toji 
mintis, kad pažangos akstinui vi- 
suomet buvo ma/uma. Reikia, 
kad minios priprastų gerbti ki- 
taip manantj, kad suprastu min- 
ties laisvės .eikšmę. Tai yra bū- 

tinoji tautos ir žmonijos progre- 
so sąlyga. Idėjinės demokrati- 
jos uždavinys negalima suvesti 
vien kovai dėl daugumos teisiu; 

[tiems, kuriems rupi tautos ir 
'žmonijos pažanga, reikia prie 
kiekvienos progos aiškinti žmo- 

nėms i;- prigimtas žmagalirs lais- 
vių supratimas. 

(iarsits valstybinės teisės ty- 
rinėtojas Tvlinek'as kalbėdamas 
apie mažumos teises sako: 

"Visuomenė giliai užinteresuo- 
ta tuo, kad asmeniui hutu pripa- 
žinta tam tikroj srytyj pilna lais- 
vė nuo valstybė bei visuomenės 
Įsikišimų, kurioj asmuo neturėtų 
nusilenkti jokiai da.rgumos va- 

liai. Kolektyvizmas ir individua- 
lizmas visai nėra vienas kitą iš- 
imančiais priešingumais, jeigu 
męs ;|>ri'pažystanve, kad pilnas ir 

priverstinas asmens pavergimas 
visuomenėj statys kolektyvizmui 
dideles kliūtis aufgštesniems ko- 
lektiVlznro siekiams. Kurianrio- 

Duokite savo ma- 

žiemsiems Ateityj 
Jie yra Jūsų palaikymu ateičiai, o Ame- 

rika kariauja padarymui jųjų ateities sau- 

gia. Jie yra permaži lai suprasti dabar— 

>et kada nors turės išmokti apie santikius 

ir tradicijas Amerikos, idealus Ameri- 

kos, dide priežastį, už kuria vyrai jo tėvo 

laikų guldė savo galvas. 
Prisirengkite todėi įdėti į jų rankas 

bondsus jųjų valdžios. Jie bus jiems įkve- 
.1 

piančiu prirodymu, kad jų tėvai plianavo, 
aukavo ir investino dėlei jų sunų ateities. 

Liberty Bonds jiems reikš daugiau negu 

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

kalavimo pasirodė save esančiais tikrais 

Amerikoniškais patriotais. 

Investuokite i Laisves Komisus Savo Vaikams 
ŠITA VIETA UŽMOKĖTA IR PAAUKAUTA PER 

Liberty Land & Investment Go., 3301 So. MM St„ Chicago, !il, 
FARMU KOLSONIZUOTOJAI 

ju socialiu pradu visuomet bnivo 
laisvas asmens žygis, o visMome- 
nės 'prievarta, 'kurioj ti-k formoj 
ji reikštųsi, tegali 1>uti tik regu- 
liavimus, il>ei nie kūrimas". 

Toji mintis, kad ikolekti vi/.mas 
galės pasiekti savo auušte.-.niiiju 
tikslu 1 ik davęs asmeniui kuo- 
■plačiausią kuriamųjų laisvę, lig 
šiol buvo labai mažai atjauėiama 
ypač socialistinės minties gaivin- 
toju. Dar gi rimtesniu mok's'i- 
ninku tarpe, vysčiusiu sociali '- 
mo teorijas, męs galime už.tiikti 
staliai Nesuprantamo žiaurumo 
pasakymu. 

1 •jut pavv/.dį iš A. ^Icivgerio 
kiloti "Naujas mokslas ] )it- 

valstybę:" "Užsiimdamas tiks- 
laus ^nuosavybės santikių suivar- 
kyino klausimu, 'ka:po vyriau- 
siąja savo socialistinės teorijos 
probl'tna, per mažai kreipia do- 
mės i teisinimą liaudies bei darbi- 
ninku mokslo ir švietimo išskirs- 

tymą valstybėj.- Ir vienok proto 
milijonieriai vargu mažiau pa- 

vojingi demokratijai, negu finan- 
siniai milijonieriai." I 

Jeigu j ;m K u ropos mok-itiin 1 

kui 1 e i s.t tu i: sustatymai kul-' 
turos įkūrėjų su linansistais didž- 
turčiais. tai jau ką bekalbėti apie 
rusiškąjt*iiilvilizmą ir jo (nuosek- 
liausius reiškėjus-<bolševįkus. Bet 
tiems, kvrie mano, kad socializ- 
mas ne tik ipagerina plačiųjų mi- 

nių būvi, bet tiki, kad socializ- 
mas turi paliesti ir lig šiol su- 

varžytas (kuriamąsias liaudies jie- 
gas, su bolševikais nepakeliui. O 
tam, kad išvengus to. kas atsiti- 
ko dabar Rusijoj, reikia, kad 
liaudis suprastų ką jai neša nau- 

ja tvarka ir kokius .uždavinius | 
sau stato socializmas. Kova dėl I 

socializmo, tau yra kova dėl augš-l 
tesnės kultuTiJs. O ikad toji 
aukštesnioji kultūra butų pasiek- 
ta, kad demokratija nesu-stigtų j 
konservatizmo leduose, reikia.' 
kad lianudižiai butų gerai supran- 
tamos ir -gerbiamos ue tik jos 
teisės, bet ir «tl?kirų valstybės 
bei visuomenės narių lai-\vs. 
Liaudžiai priguli suverinitetas, 
o piliečiui .neatimamos žmogaus 
laisvės. 

("Santara") 

f hcSpirtt oF'}!} 

Į 
MAŽAS GYVUMAS MUSŲ 

ŽMONIŲ. 
(i y v u m a s Ąnicri'kos žmonių t i- 

na žemyn, Vyrai seiliaus dir'j- 
lavo lau'ke, jųjų maistas buvo 

paprastas, bet .•'•iądien 60 proceii- 
tas dirba viduj, turi mažai niank- 
štinimosi ir dau^r t •.•.'tingesni mai- 

stą. Jci.ųu jus turėtumėt būti 
visiškai sveikiv. Jus turite pagel- 
bOti savo viduriams ir pilvui pra- 
šalinti pavojingą medžiagą ir li- 

gas gimdančius perus. Trinorio 
Amerikoniškas Kartaus \ yno El- 
itinis yra gyduole, kurios sudėti- 
nos dalis karčios žolės, saku j > ir 
1.1, yra didelė mediciniškos ver- 

tės. išvalo v kiurius, užlaiko juos 
švariais, pagelbsti virškinimui ir 

sugrąžina sveiką apetitą. Imki- 
te ji ir pasiliuosiuokite nuo už- 

kietėjimo. nerviškumo, galvos 
skaudėjimo nevirš'kinimo, a'belno 

silpnumo, etc. Kaina Si.io. \p- 
t'ckose.—Atminkite, kad Tri'iverio 
Linimentas yra geriausiu dalyku 
eumati/.mui, neuralgijai, strėnų 

gėlimui, išsisukimams, nikstereji- 
nams, skaudantiems muskulams, 
tinimams, etc. 35 ir 65 aptikose, 
įer k rasą 45 i>r 75c.—Joseph Tri- 
ncr t'ompauvy. Išdirbanti Clremi- 

kai, 1333--1343 S. Ashland Ave., 
Cbicago, 111. 

I..NAUJAUSIS IŠRADIMAS.. 
Patentuoto masinė- 
lf> rašymui. šita 
pastebėtina mašinė- 
iėgalito rašyti Viso- 
kius laiškus ir są- 
skaitas. Kiekvienas 
vyras, moteris ir 
ii' t. mokyklos vai- 
kai ųali lengvai ra- 

šyti su šia mašinė- 
1". tiii nėra žaisle, 
bot naudingas daik- 
tas ir turėtu rastis 
kiekviename name. 
raštas atmuštas aut 
šios mašinėlės yra 
daug gražesnis ir 

v'oiujs ii si* ainvuo a .-m n:>. n uia.uu.> IV.ai!lil trumpam 
laikui $3.50. IšUįi*i»kii či'.rr apgarsinimą' ir prisiųskit nums su Sl.ftrt 
VKiikpinigiij, tai męs išsiųsim jums šita mašiiKlo, n jns užmokesite li- 
Uu-ius $2.r>0, kuomet pristatys mašinėlę į namus. 

UMIVEKS&L SALE HOUBE 
203 R. 141h STREET NEVV YORK CITY 

I KONX VAR03 17Z\ 

Dr. J. JONIKA5TI3 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3315 S. Halsted St., Chicig# 

t T# 
* u 

Amerikos Lietuviu Mokykis 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, kuygvedy- 
fetės, stenografijos, typevvriting. 
pirklybos teisių, Suv. Valst. Istori- 
jos, abeln.is istorijcp, geografijos' 
politikinėa ekonomijos, pilietvstėa 
daili arašystGs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki ū j>o pietij: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago*, 111. 

JSS-t-tN ti> vj!1 * 4'-' \ ltft n* * į>'v 

*L)R. O. C. HE INE1! 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. \ 
Byien m it virš Aplinkos/. CHIGAGO. \ 

Šv-lni MALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Molto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
žimu iš Milwaukee. 

kasykite pavyzdžiu Ir plakatu 

MILWAUKEE IMPORTING CO. 
Pcpt. 190, SOS 37tli St. Mllvvaukce, W!s 

Telefonas ARMITAGE S34 '■ 

DU. A. J. KARALIUS j 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVE. 

CtilCAGO, ILL. 

parsiduoda lietuviu kolionijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo paties 
savininko. Painios gyvenamos 'r ne- 

gyvenamos. Platesniu žinią klaus- 
kite per laišką, įdėdami markę už 

,3 centus. 
TONY ZABELA, 

P.O. Eox 1, Lake Co. Peacock. Mich. 

Tcl. YARDS 1532 

Lietuvis gydytojas Ir Chirurgai 
3253 Sc. rtalstcd S t., Chicago, IIL 

Gydo visokias ligas moteriy, valkų 
Ir vyrij. Speciallfkai gydo limpančias, 
ažBiflenėjuBiaB ir paBlapllDgiu vyrj 
tisas. 

J v;i nori greit s i ir pisekuslteai iSmokti Angli- 
škai kilbci'. s'šaityti ir r.i&yt', tai linky .c mūsų 
mokyklą. Apart Augių kaiUi, čia mckinama:- 
Lietuvių kalbcs S.V.htorijcs L:u5kų RaSymo 
Lenkų S.V.V-idybos Priešybe? Teisių 
Lotynų " S.V.Pilinvocs Gramatikos 
lAritmstikos Ga/ijas Retorikos, ir tt. 
Ir GRANMAR ir IIIGH SCHOOL Xursų. Gyve- 
nančius i'oliau mal iuame ?tr lr' u i. Viikas 
iiškinam:' listu\ 

American Gollsge Preparat&ry School 
3103 S. HALST"..^ St. CrtICAGO lLL.j 

KAMPAS .ii-MOS 1?. HALSTED GATVIŲ j 

L-vJžiiiuais ir naudingiausi s 
laikraštis. 

Neužsiima barnėmis nė pole- 
nrkomig. 

l'alpina daug žiną;. 
Talpina daug mokslišku ir pa- 
kynancių straipsniu. 
'DIRVA" verta ska'tyt kiek- 

vienam lietuviui ir lieiuvei. 
Til: $2.u0 metams. 
Jvanadoi ir Mcxikoj 
Kitose čalyse $3.00. 

Ant pažiūros vienas No. Dvkai. 

hD!RVA" 
200-*. ST. CLAIR AVH ClEVEUR OHIO 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausia savaitrašti 

"V IENYBĘ LIETUVN! N K Ų" C C 

insteigta 1886 ?n. 

,,Vienybę Liet." privalo skaityk* kiekvienas lietuvis ir lietuvaite. 
„Vienybe Liet." talpi.3a moksIlSk -i ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA MLTAMS: 
Suvienytose Valstijose..■ $2.00; pusei met:; $5.00. 
Kanadoje 2.S0, pusei melu $1.25. 
Kitose viešpatystės? 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vien.-j numerį ('ovanal ir knj'fcij katalogu. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 

"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 
120-124 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y. 

Koncertinu Išdlrbyste I 

Pearl Queen Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Masu kra itavė—viena iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausių kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. M'ašinė'ių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. U/.laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sin, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. J'>a- 
; >. 1 a i k ii. gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 

visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiu, 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklj gaus kataliogą ve'įui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So, Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

r-ajieskajinKai. 
Pajiefikau savo tikros duktės Orios 
Ynnėailiukės. Motina, prasišalinda- 
nia iš Cleveland, O. 16 metu atgal 
jjiaioinč su savim maiio mylimiausią ir gražiausią mergaitę, 5 metą am- 
žiaus. Nuo to sykio aš jas nema- 
čiau. Mergaitės plaukai šviesus, akjs mėlynos. Ji dabar yra 21 metų amžiaus. Jos motina vra vidutinio 
uglo, plaukai tamsiai geltoni, akis 
mažiukės; 4.1 metu amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliška'.; 24 metai Amerikoj. Gy- 
veno Clet'elande, Oiiio ir New Yorko 
valstijoj. 

Paeina iš Suvaiką gub., Starapolės 
ujezdo, Garlavos gmino ir parapi- 
jos, Padlesiu kaimo. Po tėvais Mag- 
dė Keturakiutė. Ji pasiduoda pavar- 
de? Maggie \Vait. Mažam ir duk- 
terj paduoda po ta pravarde. Pra- 
šau, jeigu kas apie jas žino, rašyti 
man, o gaus gražią padėkavonę per 
laišką 

William Yančaitis, 
1S7 Itussell Si., Dctroit, Mieli. 

Reikalavimai. 

REIKALINGAS PARTNERIS. 
Aš turiu farrna, kini praeitą metų 
atnešė $8.700 gryno pelno ir tunu 

> išdirbystės biznį, kuris gali atnešti 
$15.000 pelno i metus; ir yra vienas 
nuo kito 1G5 mylių tolume. Taigi aš 
vienas abiejų negaliu tinkamai ap- 
žiūrėti ir todėl priimsiu pusininką 
prie farmos arba prie išdirbystės. 
Paitneris teatsišaukia blaivus, tvir- 
tas nesibijąs darbo ir turintis $1000 
pirmam jmokėjimui. Atsiliepkite 
ypatiškai arba laišku j: 

J. AMBROSE, 
Uoom 7, 534 S. State St., Chicago 

Ant Randos. 

llrancUvojimui — gydytojaus įreng- tas ofisas viršui aptiekos prie 31- 
mos ir Halsted gat. Nevedęs vyras 
geidžiamas. 

TcUphoo* Y«rda 0834 

Dr. P. G. Wiegner 
Priimiaia valandos: nuo 8 Iki 12II ryte 

Ir duo 7 iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St Chicago, 111. 

F. P. SRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Llsiuvls Advokatas 

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
^oom 1207 

Te!f-r.hone Randolph S5#8 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
i'hone Varils 2390 CHICAGO, ILL 

i^g —-T_nja/rrTX. 

Ofita Jtl.Canil 114 Hans^ Tsl. Canti 2111 
»»i. 1—( to pi»t Rim!« f «ą dieną 

D?. A. L, Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

(jyvenlma.': 
731 W. 18th Su, netoli HalstedSt. 

Ofisai; 

! 190J S. Halsted Si., kampas 19to« 
v! » ■ l<—M——»n SI 

REIKALAUJAME 
vytu. motery ir vaiky l>ar* 

■**~;i daskut.vBlėa mokytis. &iUu 
yra Labai pareikalaujamas net h* ka- 
rlumcučje. Lengvas mokslas r di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, nrba pa- 
reikalauk artesnių žiuių Iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARDER 
8CHOOL, 1202 Penn Ave., Fittcourę, 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
= —— ==z. —=1 — duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau 

išmokėjome 4 uošrmčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

^ 6 informac iu sluo adresu: 

L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

VIETINES mm, 
CHICAGIEČIAI VIENU VA- 

KARJ IŠPIRKO LAISVĖS 

BONDSŲ UŽ KELIOLIKĄ 
TŪKSTANČIŲ DOLIARIŲ. 
Lietuviai žada įkerai pasižymė- 

ti Trečioj Laisvės Paskoloj, kitri 

prasidėjo pereitą subatą. Visi 
Amerikos gyventojai milijonais 
verčia Dėdei Šamui reikalingus 
pinigus, kad -paskolinti jam ne 

tik 3 (bilijonus doliarių, kurių jis 
reikalauja, bet kad dvigubai tiek 
suvertus. 

Ir lietuviaf, kaip rodos, nebus 
tame paskutiniai. Chicagiečiai 
lietuviai vienui vakaru suvertė ke- 
liolika tūkstančių, o prižadų už- 

sirašyti 'bondsus įplaukė dar ki- 
tą tiek. 

Pereitą utarninką atsibuvo lie- 

tuvių mass-mitingai awt Tov.n of 
Lake ir ant Mri lgeporto. 

Ant 1 o\vn ot Lake vienu va- 

karu užsirašė Laisvės bond-u ant 

$6,ioo.oo; ant Hridgeporto gi už- 
si rašė ant $2,350.00. Abiejose 
vietose žmonės paėmė dar po ke- 
lis šimtus aplil.acijij Laisvės 
bondsams, nes ne visi buvo pri- 
sirengę. 

Ant 18-tos gatvės, kur mass- 

mitingas huvo panedėlio vakare, 
Laisvės Bomtaų parduota už 

daugiau -negu $2,000.00. 

Moterįs Darbuojasi. 
Ant Tovvn of Lake, tainp kitu, 

■labai pasidartbavo moterių komi- 
tetas. Ponios: Ona Beržinskie- 
nė, Morta lilijošienė, ,p-lė Kuš- 
leikiutė ir P. Peržinskient, pasi- 
stačiusios staliuką kerčioje sve- 

atinč-s ir apie .nepilną valandą 
laiko pardavė Laisvės Bond.su už 

daugiau3 negu $2,300.00. Siame 
distr:.<te, kurio pirmininku yra p. 
•\. Kareiva, daug- darbuojasi taip- 
gi vietinis 'klebonas lcun. \lex. 

Skrįpka, Jonas Balnis, Pranas 

Veriga ir 'kiti. Vakaro kalbėto- 

jais «buv> pp. J. ciiraitis, adv. 

J. Kučinskas, kun. Al. Skripka, 
J. Elijošius i>r 'kiti. 

At Bruligeporto, kurio distrik- 
to pirmininku yra p. M. Kiras, 
smarkiai danbuojasi pp. Valerija 
Bručienė, p. Kirienė, Kulienė, 
Dami Jonaitienė, Nausiedienė, tai- 

pogi Jonas M aT t inkus, Ben. Sut- 
ikus ir daugelfS'laFnT Vakaro kal- 

bėtojais buvo pp. J. Elijošius, 
adv. Bračulis, J. Bagdžiurias, 'kun. 

Kemėšis, M. Ivailey ir kiti. 
Ant 18-tos gatvės, kaipo apie 

gerai .pasidarbavusius, girdėjome 
apie vietini 'kleboną ku<n. Alba- 

vičiij, pp. Kurkorvj, A. B.ruoži ir 

kitais. 

Draugija Perka už $i,ooo.oo. 
Bene didžiausia pavienis pir- 

kimas Laisvės Bondsų išpuola Si- 

mano Daukanto Draugijai nuo 

P»ridgeporto. Ji nutarė pirkti Tre- 

čiosios paskolos Laisvės Bondsų 
čielą tūkstantį doliarių, tuoini 

parodydama kelią ir kitonis drau- 

gijoms, kaip reik atlikti patriotiš- 
ką užduoti sulyg šios šalies, o 

podraug ir kaip reik ivestyti savo 

pinigus saugion vieton. K'tos 

lietuviu draugijos privalo pasekti 
šitą pavyzdį. P-nia Damijonaltie- 
nė turėjo laimikį di<lelj Sim. Dau- 

kanto draugijos bondsą užrašvM. 

Nauji Susirinkimai. 
Šiomis dienomis atsibus visa 

eilė naujų susirinkimų, kur bus 

gerų kalbėtojų. Visi kviečiami 

atsilankyti. .Vakarai bus sekan- 

čiose vietose: 
Ketverge, balandžio 11 a.— 

Cicero, bažnytinėj Lietuvių sve- 

tainėj. Kalbės: adv. Kučinskas, 

J. Bagdziunas ir kun. Ig. Alba- 

vičius. 
Pėtnvč'ioj. bal. 12 d. — 

Wcst Skle, Meklažio svet., 23 

gatv. ir Oakley ave, kalbės: pp. 

Bag<lii«nas, EKjošius, I^montas 

ir Dr. Zintontas. 

Pėtnyčioj, balandžio 12 — 

So. Engehvoode, svetainėje prie 
8430 So. \ incenes ave. Kalbės: 
pp. 1 lertmanavičins ir j. (iiraitis. 

.Pėtnyčioj, įbal. 12 d. — 

Engelvvoo le. Uocks svetainėj prie j 
5<)00 So. State st. Kalbės: pp. J: 
J. Elijošius. J. Zolpis ir A. Slia- 
kis. 

1 Pa tie dėl y j, bal. 15 d. — 

amt \orth Side, Mažnyitinėj lie- 
tuviu svetainėj. Kalbės: Kun. 
Kemėšis, adv. 'Kučinskas ir J. J. 
Elijx>šius. 

I tarninkc, bal. 16 d.—So. 
Chicagoje, svetainėje prie 875^ 
So. Muston ave. iKalbės: l)r. 
Drangelis, J. (iiraitis. ir f. 11 ert- 

manavičius. 

Pėtnyčioj, bal. 19 d.—ant 
Toun of Lake, Davis Squarc 
parkučio svetainėj. I»u< geri kal- 
bėtojai. 

Visur parkalbos atsibus vaka- 
rais. 

Kitose kolionijo-c. lietuvi:*i. taip- 
gi rengkite prakalbas ir raginkite 
lietuvius pirkti Laisvės Bondsus. 

Reikalaukit informacijų nuo 

Lietuviškojo Skyriaus Chicagoje. 
I'irkite Laisvės Bondsus tik per 
Lietuvišku Skyrių Chicagoje, jei- 
gu 'pas jus nėra valdžios pripa- 
žinto Lietuviu Skyriaus. 

Lietuviško Laisvės Bondsų 
Skyriaus adresas yra sekantis: 
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 So. Halsted Street, 
Chicago 111. 

Visi lietuviai spieskitės krūvon. 
\'isa tai paturia jums daryti 

-LIETUVOS" REDAKCIJA. 

Lietuviai ir "kiti" pašaukti ka- 
rėn. Tarp pašauktu šiomis dieno- 
mis yra nemažas skaitlius ir lie- 
tuvių. Peržiurėjant naujų ka- 
reiviu surašus, vietomis lengva 
pažinti lietuvius: jie yra užsi- 
rašę tikromis savo .lietuviško- 
mis pravardėmis; kitus gi gali- 
ma tik įspėti, nes jie, siulyg se- 

no netikusio papročio yra pa- 
davę arba sulenkintas savo pra- 
vardęs, arba iškraipytas. Lietu- 
vius su lenkiškomis ar rusiško- 
mis galūnėmis kuone visados ga- 
lima pažinti iš to, kad tokiose 
sulenkintose jų pravardės "spe- 
linimas" yra beveik visuomet su- 

darkytas, kuomet tikri lenkai pa- 
duoda savo pravardes su tikrai 
lenkišku "spelinimu". 

Žėmiaus paduotame naujų ka- 
reivių surašė (išrenkamo tik lie- 
tuviškas pravardes) yra aišku, 
•kic.k kurie lietuviai yira gerai 
susipratę: nekurios pravardės pa- 
duotos, kitos gi taip sukraipytos, 
suambrintos, kad jų ir locnas jų 
tėvas nepažintų. 

Kariuinener tapo pasaukti vs 

Chicagos sekanti vyrai su lietu- 

viškomis pravardėmis: 
Iš Miesto Divizijos X o. 

IO; Augaitis Jonas, Jokapaviche 
(turhut, Jalkupavičiius) F<rank, 
Milenikis Jonas, Szulgit (turbut, 
Sulgaitis) Antanas A., Shovvle.^ 

(turbut, Saulis) Stephen. 
Iš Miesto Divizijos X o. 

i i. Rastainis Mikolas, Utscli (?) 
Charles "A. 

Iš Miesto Divizijos X o. 

1 f. Lucasjoncs, Karko Kaizimer. 
Iš Miesto Divizijos No. 

19: Goujelis Xickolas, Simonai- 
tis Al.. Szuclrovvicž Joseph. 

T š Miesto Divizijos X o. 

2 2\ Ilurlzinski Casimir, (loslce 
Anton, Kokas Jurgis. 

Lietuviai turi gerą vardą ka- 

riumenėje. —Kaip tenka girdėti, 
lietuviai, patekusieji ikariumenėn, 
turi gerą vardą pas Dėdę Satną; 
aficierai juos, abelnai paėmus, 
myli, nes didesnė lietuvių karei- 

viu dalis yra gabus ir smarkus 

vyrukai. Daugelis jų netrukus 

po pastojimo kairiumenėn gauna 
paaugštinimlujs; tiktai tie, kurie 

nemoka visai anglu kalbos, — 

tiems tai atsieina kiek surrkiaju. 
Kariumenėje ne mažas skait- 

lius lietuviu yra gavę aukštesnes 
angas: konporalų, seržantu ir 1.1. 

Nesenai teko išgirsti, kad du lie- 
tuviai-'broliai gavo rangas korpo- 
rolu (irant stovykloje, Rocktorde, 
III. Jiedu abudu yra Oikagie- 
čiai; Simanas ir Kazys Jokūbai- 
čiai. Abudu pastojo kariumenėn 
23 d. rugsėjo pereitu metų. Pir- 
mo vasario siu metu abudu gavo 
augštesives 'korporalo rangas. 

Jakubaitukni yra abudu ėia 
Amerikoje, gimę: įSimanas tu i 
24 metus, o Kazys — 22 metu 
amžiaus. Abmlln yra vyrai kai 
aržu ola i ir sveria arti po 200 sva- 

ri?. Ir tėmykite dar vi.en«j daly- 
ką, už kuri juodu reikia pagirti 
ir pavyzdžiu kitiems lietuviams 
pastatyti: jiedu "nesumonkiuo" 
savo pravardės, bet ir kariununėj 
vartoja savo tikras lietu v v iškas 
pravardes, gražiai ir teisingai 
"susodintas". 

j u tėvas, p. Kazys Jokūbaitis, 
kuris turi teisę pasididžiuoti ir 

pasidžiaugti tokiais savo sunais, 
yra vienas iš seniausių lietaiviti 
Chicagoje, ir podraug vienas iš 
seniausiu "Lietuvos" skaitytoju. 
Jis gyvena prie 3240 So. Morgan 
:• t., kur nuo 22 metu jis laiko 
rakandų 'krautuvę. 

SLA. 129-tos susirinkimas. 1 *.a- 
landžio 7 d. SLA. 129-tą kp. tu- 

rėjo savo susirinkimą. Šiuom 
kartu svarbiu tuomi, kad kuopa 
taip sakant '.apsičystiivo" nuo ne- 

geistinų gaivalų. LSS. 8-tas ra- 

jonas prisiuntė SLA. 129-tai kuo- 
pai rezoliuciją, kad kuopa pri- 
imtų. Kadangi "Naujienose" bu- 
vo palaipinta, visiems buvo žino- 
ma, todėl daug neargumtuota, nu- 

tarė atmesti ir pasiųsti ten, iš 
•k n r atėjo. 

Ši kuopa priklalusė prie C'nica- 
gos Lietu viii Darbininku Tary- 
bos. Čia kuopai nebuvo išėjimo, 
kaip tik pildyti Susi v. Liet. Am. 
Pildomosios Tarybos nutarimą. 
Po dideliu ginču nutarė toliaus 
nepriklausyti pirie Tarybos. 

Ateinanti susirink'mą nutarė 
sušaukti per atvirutes ir kurie 
neatsilankys, bus nubausti po pu- 
sę doliario. Eskulapas. 

Pradėjo koiionizavimo darbą. 
Kaip teko girdėti, Liberty Land 
and Invesliiunt ». jau pradė- 
jo savo pavasarinį "drive" i jų- 
jų apipirktę vietą. kurioje jie ma- 

lto kplionizuoti lijetuvius-ukinin- 
kus. Pereitą nedėldienj išvažiavo 
M. Rozen^kis, /. S. Mickevičius 
J. klikas ir "keletas manančių ;tj>- 
si'g-yventi toj kolionij.ų. 

Utarninke išvažiavo J. Ski'nde- 
ris ir J. Vaclovas, kaip sakoma, 
su 8 ypatomis, kurios taipgi mano 

t '.na i apsigyventi. 

Juozas Geštautas 

RISTYNĖS! RISTYNĖS! 
Visi eikite ant didžiausiu risty- 
niy, kurios atsibus šią petnyčią. 
balandžio 12 d., 7:30 vai. vakare 

Šv. Jurgio Parap. svetainėje, ant 

Bridgeporto. Chicagoje. 
NEPAMIRŠK! NEPAMIRŠK! 

Visiems žingeidu žinoti 

APIE KARE 
Užsisakykite knygą, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
I Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašė jo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 

j baisiausios rųšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti, įgykite tč knygą, o Jųs ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdekite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W. 33rd St„ Oiiicagc, III. 

Čia prisiunčiu $ iž ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; "\e!iavos Ąikyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jusų: 

Ar Jus Galejote Jam Atsakyti 

•daugeliui lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius Į tą klausimą. Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmoku 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. I 

ŽODYNAS 

yra vienintelis 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

iišmo'.vti angliškai 

kalbėti 

Išmokite iš jo vieną žodi kasdien. Arba, sakysime, clu žodžius, kas 

yra visai lengva. Pabaigoj metu turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtu suprasti. IR TAI GALITE PADARYTI NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo iocnoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 

Už tuos pačius pinigus knyga jrisiunčiama tiesiog i namus. 

LIETUVA". 

Čia prisiunčia $ „»..už ką malonėkite prisiųsti man 

"Lietuvę*'' išleistą ŽODYNĄ. 
Vardas Adresas 

Jurgis Kapočius 
yra "Lietuvos" 
bendrovės atsto- 
vu South Ktiglc- 
wood, apielinkėj, 
kurios gyvento- 
jai visuomet sto- 

ja j pi rimą eile 
kuomet prisieina 

~ rėmimas lietuviš- 

kų darbų. [i>ai įgaliotas rinkti 
prenumeratas, apgarsinimus; taip- 
gi gali prirašyti norinčius pristo- 
ti prie "Lietuvos" bendrovės. 

P-as J. Kapočius jau yra pri- 
rašęs kelet.'į naujų žmonių prie 
bendrovės, nors tiktai pereitą sa- 

vaitę pradėjo veikti šioj apielin- 
kėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
Engle\vood apielinkėj. 

"Lietuvos" Administracija. 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
tyti negali padėti iki neu/.baigst, 

visai žema, sulyginus su turiniu. 

yra puiki knyga. Pradėjus skai 
įi yra tuip užimanti. Kaina yr; 
KAINA VHEN'AS DOL1ARIS 

Bell Phone Grant 9219 P. & A. Bridge 3881 Forbe 

"Lietuvos" Agentas Pittsburghe ir 
ir apielinkese yra 

JONAS KATKUS 
Kas-Unk laikraščio prenumeratos arba knygų jisai duos reikalingas informacijas 

Prie jo taipgi galima dasižinoti apie "Lietuvos" 
Bendroves čerus. 

2204 FORBES STREET PITTSBURGH, PA. 
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