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įstato projektas apie ateivys- 

TėS suvaržymą. 
Atstovas Johnson, Atstovų Buto Atei- 

vystės ir pilietinimo komiteto pirmininkas,! 
netrukus sušauks savo komitetą tuoju tiks- 
lu. kad perkraeius vi&>kius projektus pa- 
liečiančius ateivvstę ir pilietinimą, kurie] 
dabar, laukia svarstymo Bate. Pinr'.ninko 
noru yra paimti aptarimo pamatan ^avoi 
paties pojektą, H. Pv. 12320, paduotą po f i- 
to vasario 4 d. Nei pirmininko, nei komi- 
teto narių nėra noru paimti sitą projektą 
už absoliuti modeli; +ai yra greičiau aps- 
kritas patarimas įstatymų leidėjams, taisy- 
tinas ir mainytinas taip. kaip komitetas 
matys genaus tinkamu. Šito projekto ant- 
ras paragrafas sako, kad už penkiolikos 
dienų po jo priėmimui svetimsalių atėji- 
mas j Suv. Valstijas turi bu.i uždraustas 
dviejų metų laikui, padarius tam tikras 

> apskritas išimtis, tokias kaip valdžių ofi- 
Cialams, atkeliavimas del smagumo a:* biz- 
nio, ministeriams, žtr tikybos mokytojams, 
moksleiviams ir t.t. 

Šita Johnsono projekto išly*'? ir tas. j 
kad komitetas • engiasi svarstyti ją, gali 
atrodyti, kad komitetas gali perduoti pro- 
jektu, reikalaujantį neįsileidimo ateiviu į 

per tam tikrą paskirtą laiką. # 
dienok yra j žinoma, kad to nebus, ir kad didžiuma1 

komiteto narių yra palinkusi priimti grei j 
e;au pasirinktinį ateivystės aktą, negu lokį j 
aktą ar įstatymą, kuriuo sulaikoma f.teivys-j 
te tam tikram laikui. Šitaipos, kaip iš pa- 
viršutinio atklausinėjimo Matosi,' susirin- 
kimai, pirmininko nuomone, nereikalingi j 
ir jie nebus laikomi, jei komitete nepersi-, 
kalėjimo nebus, arba, jei tie, kurie pritaria Į 
neįsileidimo programai, nereikalaus, kad j 
jų planas butų įrašytas projektan. Nagrinė-! 
jimo klausimas nebus galutinai nuspręstas 
be kelių komiteto susirinkimų. Žinoma, 
užinteresiio tiems užsispyrus reikalauti na- 

grinėjimo, komitetas nusileis. Bet jų nuo- 
mone jie gali sustatyti tinkamą projektą. 

Pamatiniu Komitęto tikslu, kaip atsto- 
vas Johnson pareiškia, yia sustatymas tve- 
riamojo įstatymo, kuris kiek galint apsau- 
gotų Suv. Valstijas nuo nepageidaujamų 
ateivių. Komitetas ir jo pirmininkas' yra 
Įsitikinę, kad šitas ateivystė3 ir pilietinimo 
klausimas yra vienu svarbiausių; kad eia 
galima lengvai padaryti klaida ir pasiduo- 
ti vienos kokios tam tikrais saumvlingais 
tikslais klasės argumentams, ar reikalavi- 
mams, nesupratus kaip reikiant visos pa- 
dėties. Pirmininkas jrerai prisižiūrėjo ta n i 

dalykui ii' jis pagelbės komitetui, bet ne- 

bandys įsprausti jiems savo įsitikrinirrų 
priešais ių valią ar supratimą. J- 

(Tąsa), 

Dr-jij darbo *sustai>dy rną lirtuvuj 
kalbos teisiu niekinimą, spaudos! 

~ d raudinta, žiauru elgėsi su žmunC,) 
mis ir sunkias rekvizicijas. Nuro- 

*' 

dydatni didžiai sunkias karo vatd. 

sudarytąsias gyvenimo sąlygas, prie 
; «irtgą lietuviu tautai politiku mo- 

kyklose ir kitas skaudžias krašto vai 
; dymo ydas, delegatai išstatė reika- 

lavimus kad butti suvienodintas 
visai Lietuvai valdymo aparatas, 
kad karo valdžia, krėstą valdyda- 
m;i. turėtu kontakto su gyventojais, 
kad butu laisvė švietimo sritv visuo 
menei <lirhti. kad butu leista dirbti 
visoki'uns draugijoms ir orgatuza- 
cijoms, kad butu nuimi'as lietuviu 1 

spaudos draudimas, leisto, gyventu- 

jants lietuviškai susirašinėti ir kad 
butu bendrai palengvintas f rašto 

gv.vcntojų* susisiekimas. Jokių ai- 

.sakymii ir vaisiu iš tu reikalavimu 
k.ištas het^i nesusilaukė: 

Tada La nepakenčiama jLietu- 
vti- padėlį vokiečių karo valdžios 
y!< 1 

>je, būtent lapkričio men. at- kreipė centrine- A i kiečių vaidiios 
rik\ lietuvis, bet Vokiečiu (Prūsų) 
pilietis. I'rusų Seimo ajstavas, d-ra:? 
(Gaigalaitis. Remdamasis jnčdžia^a, i 
-uteikta iš Lietuves, d-ras liaigalai-i 
lis t(> meto Vokiečių kancleriui liet Į 
man Kollvyegur jieike p^.tti memo j 
rialą kuriame parode karo \aidžios. 
vUldytno sistemom ,s'*nkumą kraštui 
i nei;':; akeučiatną gyventojų ir 't 

Jei ateivystės komitecas imsis šito svari 
baus klausimo ir kaip reikiant riš jį, tai jie' 
prašalins iš jo daug to, kas padaro jį pa-' 
vojinsu. Daugybė įneštų projektų—vieni j 
jų aštrus, kiti keisti—sukėlė daug neramų-' 
mo tarpe svetimšalių.^ Kaikurie įneštųjų 
projektų yra begalo aštajs* o tie, kurie ne- 
išskiria ateivių, suvaržo juos ir deda ant. jų 
bausmes, kas bereikalingai ateivius kiršina 
ir visa tą klausimą supainioja. 

Atidėjimas svarstymo visokių ateivys- 
tės Įstatomų išėjo naudon. Daugumas jų 
buvo įnešta tokiu laiku, kada visoj šalyj 
buvo didelis sujudimas del taip vadinamų 
raudonųjų nedorybių ir kuomet žmonės be 
apgalvojimo smerkė visus ateivius, svetim- 
šalius ir net užsienyje gimusius piliečius, 
kurie tikrai buvo atsidavę šitai šaliai. Šita 
histerija beveik -visai apsistojo ir dabar ma- 
toma ateivių reikalingumas ir kad pasiren- 
kant ateivius galima turėti nauda ir apsi- 
saugoti nuo nepageidaujamu žmonių. ; 

Yra tikrai žinoma, kad mokytumo iš- 
tyrimas bus svarstomas drauge su rengiamu 
ateivystės projektu. Mokytumo ištyrimui 
davoma didelis pasipriešinimas, kadangi Ši 
tat įstatymas, kiek yra matoma, nebuvo 
naudingas. Ateiviai, turintieji puikias ypa- 
tybes, buvo neįleidžiami, o Įsileidžiami bu- 
vo ateiviai be gerų ypatybių, bet. apšviesti. 

• Darbo padėtis kas sykis vis darosi sun- 
kesnė ačiu tam, kad daugumas ateivių ap- 
leidžia šalį, o tie, kurie yra reikalingiausi, 
yra neįsil'eidžiami. Vienok tam tikri veiks- 
niai gali turėti didesnę intekmę, negu tik- 
rieji šalies reikalai. Ateivystei stato pasi- 
ni iešinimą organizuotieji darbininkai,, ku- 
rių vadovai yra sustatę mokytumo ištyri- 
mą. Jie stengsis priešintis panaikinimui 
mokytumo ištyrimo ir gali parodyti tokią 
intekmę, kuri nedaleis jo panaikinti. Vie- 
nok kongrese apsireiškia palinkimas žirne- 
li i klausimus pagal jų naudą, o ne pagal 
specialius tam tikros klasės norus. 

Pasirinktinės ateivystės suvažiavimas 
yra šaukiamas New Yorke balandžio 7 d.; 
saukia jį tarptautinė taryba; jon suvažiuos 
iš visų šalies kraštų atstovai pramonės, žem 
dirbystes ir darbininkų. Be jų taipgi bus 
tautiniai vadovai ir svetimšaliu laikraščių 1 L • 

ii i&Luvai. 

00 

Ateivystės komisininkas nesenai išlei- 
do pranešimą, kuriame sakoma, j")K atei- 
nančiųjų j Ameriką skaitlius yra lygus, jei 
įe didesnis už išeinančių iš Amerikos skait 
lių. Jame daroma pastebėjimas, kad dar- 
bininkų. trukumas nepaeina nuo išeivystės. 
Konstatavimas paskutinių skaitlinių, paduo 
tų Ateivystės Biuro už navigacijos laiką 
nuo liepos iki lapkričio, 1919 m. parodo, 
kad 124*970 ateivia* :.-^yko, o 107,908 iš- 
keliavo, tokiu budu Suv. Valstijose priau- 
-o 17,062. Tautos, davusios didžiausias 
kči'lines,-yra šitos: Anglai, 23,589; fran- 

::uzai, 11.708; pietiniai italai. 14,691; ir 
'meksikiečiai. 19,456. Pirmos dvi labai r.a- 
žai davė neišlavintų darbininkų, meksi- 
kiečiai užpilde trukumą Texase ir pasie- 
nio valstijose, o italų, apleidusių šalį, yra 
ris kartus daugiau (43,473) negu atėjusių. 
°risižiurėję penkiolikai tautų pampinančių 
Teisia' hitus darbininkus Suv. Valstijų iš- 
riirbystinėras valstijoms, mes matome, kad 
)er penkis mėnesius atvyko i šitą šalį 23,-j 
791, o apleido ją 79.219. 

oo 
Kansas priėmė dar aštresnę rezoliuciją, 

reikalaujančią, ivad nebūtų duodama pilie- 
tybės popieriai nei viei.? ^ svetimšaliui, 
kuris atvykęs uostan, nenori sudėti prisie-1 
vos, kad jis taps piliečiu prie pirmos gali-, uos'progos. Tokių įstatymų leidimo veik-. 
Aie į gamybą yra aiški pati savimi. 
įūt-mj -- — — -— 

lietuvių tautos skaudinai ir tram- 

dyti4, ą Įvairiose gyveninio sritvst. 
Sa\s> laiške del to dalyko \ okie- 

• čių kancleriui d-ras Gaigjai'aitiš pa- 
žymėjo reikalą keisti politiką Lietu, 
voj ir tuojau įvesti "didžiojoje Lic 
luvos daly savivaldybę "- Tais pa- 
čiais reikaTais lietuviu delegatai, bu- 
v<; Lozanoj, gru- <džio mėn. 9 d. 1 

kreipės j staat'sekretori D-rą Ziili- I 
mermatm'o ir plačiau Lietuvos rei-' 

kalams išaiskirtti prašė audėncijos, 
Zimmerman'a.s del darbu daugumo 
atsisakė priimti lietuviu delegatus, 
ieviiirod^s jau daug kartų be .vai- 
sių eitą >-.lią kreiptis j k?..'o va!-1 
džią. Visa tatai tik tiek lepasttiniėj 
klausimą tolyn, kad \ okicČių ceu-Į 
tro valdžios sierose ėmė kelti klau-j 
si'.rą apie Lietuvos Vertrauensra-: 
t?j tam tarpui dar su labai neaiš- 
kia kompetencija. l!et tuomet Vo- 
kiečiuos i pirmą planą išėjo lenkų 
klausimas, kurie, sprendimą santyky 
su F.uropos vidurio valstybėmis nu j statė 1916 m. lapkričio 5 1. aktas, 

I Pastabos-į 
| Išvados. I 

Skola — tai sunkiausia 
našta, kurią uždėjo visasvie 
tine kare kiekvienai dalyva- 
vusių toje baisioje audroje 
valstijai, .^al išimant tik Ja- 
poniją. Reikia manyti, kad 
Vokietija įsigijo didžiausią 
tos rūšies naštą, nes jai "ge-l 
raširdžiai" talkininkai, apart 
-kares laike ingy tų skolų, 
pridėjo dar 100,000,000,000 
markių. Tečiau Francazi- 
jos skola irgi siekia milži- 
niškos sumos — sulyg da- 
bartinio francuzų pinigų pi- 
gumo ta skola siekia 450,- 
000,000.000. Gyventojų 
F rancuzijoje priskaitoma 
apie 40,000,000, taigi sko- 
los kiekvienam pripuola 
apie 12,000 frankų. 

A [M F. UKTl.'YOS ŽEMĖS 
BANKĄ. 

Lietuvos Žemės liaukas buvo 
\merikojc organizuojamas kun. J. 

Žiliaus. Jani vykstant Muropon, bu- 
vo viskas suvesta, ir paimtas Pu- 
blic Accounteiu, per/>'.im~jimiii sto- 

vio. j 
Kun. J. Žilius, nuvykęs Kaunan,' 

išdėstė visą projektą. miuisterių ka- 
j hinetui ir mini sterili kabinetas pats 
jau išdirbo to banko statutą ir ji 
užtvirtino. 

Sulyg to Žemės 1'.. ako statuto^ 
tas lfankas sudaromas iš pamatinio 
kapitalo 10 milijonu auksinų- ku- 
riu iki pusės Įneša Lietuvos valdžia,, 

kitą pusę žmonės, akcionieriai. 
Žemės Rauką valdys direktoriai, 
kurių vieną pusę įkirs Lietuvos val- 
džia, o kitą pusę rinks akcionię- 
nai. 

liet k*adaugi veik visi akeionie- 
riai yra Amerikoje, tai galutinis su- 

sitarimas perkeltas Xc\v Yorkan. 
Čion yra akeionierių išrinkti direk- 
toriai gi vfldriios pusę ingalioli at- 
stovauti p. J. Vileišis i.- M'ajoras 
P. Žadeikis. 

l)al)''Ų jau įvyko pora susirinki- 
mų ir ])inigai perkeliami Lietuvon. 
Smulkmenas it tolimesni 2emės 
Manko reikalu bėgį pranešime vė- 
liau. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

(i!asgowe (Škotijoj) darbinin- 
ku taryba prašė valdžios suvisuo- 
meninti siūlų pramones ir pa- 
naudoti pelnus statymui namų 
darbininkams. 

Šimtas septyniosdešimts devy- 
nios dirbtuvės skrynių įlentų 
Suv. Valstijose per metus suvar- 

toja tepamojo aliejaus apie 3,- 
3<V),5oo galionų. 

Anglijos Pramonių F'-deraeija 
susidedanti iš daugiau kaip 9.000 
firmų kiekviename amate ir pra- 
monėje, pa mindoj o daugiau kaip 
5.000.000 žmonių. I' 

abiejų Vokiečių-ir Austru Vengrų 
'monarkų išleistas. 

Lietuvoje viskas ėjo senąja !:'atu' 
valdžios aneksionistinių tendencijų 
varomąja vaga. Tačiau minėtieji al 

si tikimai Lenkuos, sąryšy si pačios 
sukurtosios Lenkų Valstybes Ta-j 
rvhos tendencijomis, pakėlė Lietu-' 
voje. tikriau sakant Vilniuje, nau- i 
ją vietinių lenkų politikos akciją. 
Į tatai lietuvių darbuotojai, visų 
j; tlitikos srovių nuo kairiausiųjų li- 
jli dešiniųjų, reagavo vasario nitu. 

19'7 n1' prieš vokiečių .okiijtfteijos 
\ aidžią atskiru raštu. Jame lietu- 
vių tautos vardu jie protestavo prieš 
laikinosios Lenkų Valstybės viešai 
pareikštas aspiracija* ar aneksines I 
tendencijas išplėšti savo valdžią j j 
Lietuvą ar jos-dalis, kadangi tatai 
prieštarauja tautų apsisprendimo 
principui ir lietuvių tautos i m e re- 1 

?ams ir siekimams. Vietinių Lietu- i 
ros lenkų (konservatorių, ir libera- 
inių srovių) politiniai siekimai Bu- t 

vo paskiau i<jij m. gegužės mėu. > 

Lietuvos Laisves Sargi) Sąjungos Konstitucija. 
projektas. 

I. 

Organizacijos Vardas. 

I. Pilnas šios organizacijos var 

das yra: 
"Lietuvos Laisvės Sargu Są- 

jungą". 
Sutrumpintas Sąjungos var- 

das yra: 
"Laisvės Sargai". 
3. Laisvės Sargai savo vardo 

bei tikslo pažymėjimui nešioja 
tam tikrą ženklą su raidėmis L. 
L. S. S. ir niustalytą uniformą. | 

II. 
L. jl. S. Sąjungos Vieta. 

4. Laisvės (Sargų Sąjunga vei- 
kia visame Am. S. V. teritorijos 
plote. 

5. Sąjungos Centras laikinai 
y a 'X c w York City, bet gali bū- 
ti Laisvės Sargų Seimo nutari- 
mu perkeltas į kitą Am. S. V J 
miestą. 

III. 
L. L. S. Sąjungos Pagrindas, j 

<>. Abelnas Laisvės Sargų Są- 
jungos pagrindas yra — kuno, 
o per tai ir proto, lavinimas sulig 
principo: "In corpore sano—mens 

sana". 

7. Sąjunga laikosi 'žmoniškumo, 
teisėtumo, laisvės doros, Tėvy- 
nės ir artimo meilės principų. 

8. Sąjunga neturi partiviniai- 
politinių. bei +»ky1>inių tikslų skai- 
tydama sąžinės bei politikos jsi- 
tikrinimus asmeniniu narių daly- 
ku. 

IV. 
Sąjungos tikslas. 

9. Sąjungos augščiaushis tiks-' 
įas yra: remti savo Tėvynės ne- 

priklausomybę Aisomis savo pa- 
jiegomis: Žodžiu, darbu ir tur- 
fn 

tinimo įrankiams bei reikmenims 
šelpimo tikslams. 

įO. Savo ti'klsams atsiekti Są* 
jul'nga turi teisy varyti visame 
krašte p'laciaj propagandą, or- 

ganizuoti savo narių šelpinnį ir 
turėti savo spaudos organą. I 

17. Vyriausias valdomasai or-| 
gahas Sąjungos turi teisę teikti 
garbės nariu vardą, užsitarnavu- 
siems L. L. S. Sąjungos darbuo- 
tes srityje, davinėti nario liudy-Į 
mus ir turėti savo antspaudą. 

VII. 

Sąjungos Nariai. 
18. Laisvės Sargais gali buti 

lietuviškos kilmės vyrai ir mote-1 

rįs, be skirtumo Amžiaus, dori 
žmonės ir piliečiai, nenuvsikaltę 
baudžiamiems įstatymams kraš- 
to. 

19. Nauji naviai sulig tam tik- 
ro pareiškimo priimami organi- 
zacijos pietos Laisvės Sargu 
susirinkimuose, bent vienam or- 

ganizacijos nariui rekomenduo- 
jant. 

20 Sąjungos nariai sulig kas- 
dieniniu pareigų ėjimo, dalinasi 
į dvi grupi: 

a) Sargai rikiuotinihkai (spor- 
tininkai). 

•b) Nerikiuotės sargai (rėmėjai 
pašalpci ūkio srityje, jų pareiga 
yra aprūpinti sargus-rikiuotinin- 
kus visokiam, ypatingai, kai šie 
rengiasi į aktyvj Tėvynės gyni- 
mo darbą). 

c) Sargais rikiuotininkais ir 
nerikiuotės gali buti kaip vyrai 
taip ir moterįs. 

21. Jaunimas iki 15 metų jnė- 
tinai sudaro, atskirą Laisvės Sai- 
gų kategoriją ir veikia sulig L. 
S I Mtl (TC4C 

22. Garbės nariai yra nemai- 
nomi ir turi sprendžiamąjį balsą 
visuose L. Sangt} susirinkimuose. 

23. Laisvės Sargai, surišti vie- 
nu didžiu* pamatiniu tikslu, tarp 
savęs yra lygus, kaip broliai ir 
seseris, laiko nustatytą drausnię, 
pildo organizacijos jstatus, vykdi 
11a organizacijos pildomųjų or- 

ganų įsakymus ir pavyzdingai 
einą gero pilLčio visas parei- 
gas. 

24. Laisvės Sargas, liuosa va- 

lia panorėjęs stoti į aktyvų Tė- 
vynės ginėjų eiles, praneša apie 
tai savo valdybai ir lieka nomina- 
lini organizacijos nariu. 

25. Lietuvos I aisvės Sargas ga- 
li buti prašalintas iš organiza- 
cijos tiktai Sąjungos Centro nu- 

tarimu. j 
VIII. 

Sąjungos Vidurine Tvarka. 
26. L. L. S. Sąjunga susideda 

iš būrelių,, burių ir jų susivie- 

niiimų-divizijonų (arba skyriųN 
27. Sąjunga veikia sulig šios 

savo konstitucijos. Laisvės Sar- 
gų Steigiamojo Suvažiavimo (Sei 
mo) nustatytos ir tvarkosi sulig 
konstitucijos priedų bei Sąjnm- 
[>os Centro instrukcijų. 

28. Pamatinis Sąjungos viene- 
tas yra Laisvės Sargų būrys, su-' 
Mdedąs nemažiau, kaip iš penkes 
lešimts narių ir autonominiai1 
mkiantjs L. T.. S. Koiistituci- 

v. 

Sąjungos Darbuotė. 
10. Są_ inga ruošia jannuometiės 
barius li/.iniam lavinimuisi Įvai- 
riose sporto-šakose: gimnastikos, 
rikiuotės, ristynių, bakso, foot- 
bolo, etc. 

ii. Sąjuųga nuolat remia pini- 
gais reikmenimis tas gimtojo 
krašto įstaigas ir draugijas, ku- 
rios stovi sargyboje Tėvynės 
Laisvės ir nepriklausomybės, ar- 

ba turi bendrus su Laisvės Sar- 
gų Sąjunga uždavinius. 
u. Puolant Tėvynę priešininkui 

iš lauko arba susitelkus jam iš 
vidaus ir -pakėlus ginklą prieš 
krašto nepriklausomybę. — Są- 
unga ruošia Aktyve paiiegn ne-J 

p r i k 1 a u som y b ę ginti. 
]^ Savo tikslo atsiekimo dclci. 

Sąjunga taiso sportininku pa- 
rodas, rengia paskaitas. prakal- 
bas, spektaklius ekskursijas, etc. 

VI. 
Sąjungos Teisės. 

14. Laisvės Sargu Sąjunga yra 
Amerikos Suv. Yalst. Valdžios 
patvirtinta organizacija, ir turi 
eisę steigti savo skyrius visa- 
ne Am. S. V. plote. 

15. Sąjungrt, būdama juridinis 
įsmuo. gali Įsigyti kilnojamo ir 

įekilnojamo turto, steigti mankš- 
inimo reikalus visokius jtai- 
^vnius, laikyti sandėlius mankš- kJ 

išdėstyti j u memoi'iale vos lenkai 
reikalavo kad Lietuva del įvairių 
motyvų su Lenkais sudarytų ben- 
drą valstybę ir tik kaipo neskiria- 
ma jos dalis gfautų savivaldybę. 
Kadangi tas memorialas buvo moty 
vuojamas visa eile netikrų arba ne- 

tikslių argumentų lietuvių darbą 
dirbiai liepos m. Vokiečių valstybės 
kancleriui įteikė savo atsakymą, 
kurs turėjo atitaisyti lenkų memo- 

rialo netikslumus ir išaiškinti lie- 
:uvių pažiūrą Į lietuvių tautos atei- 
tį savarankės ir nepriklaus'Mnos 
/alstybės lytimi etiiografinėiriis. at- 

džvelgiant čia ne tik į vieną tuo 

arpu atsitiktinai vartojamąją kal- 
)ą, bet ir į kitus gilesniuosius etno- 
grafinius pažymius. 

Tuo pat metu toliau bendro klau- 
imas del Lietuvos Tarybos sudary- 
110. V okiečių karo valdžia mėgino 
> pi'ad/.ių pati pasišaukti tam tikrą 
kaičių žmonių iš lietuvių ir kitų 
autų darbuotojų, kurie krašto ai- 

l'-'vybės vardu dirbtų prie karo 

— 

valdžios ir jos 'valdyboje. Tam tik- 

slui kreipės j Žemaičių vyskupą 
Karevičių, paskui j d-rą Basanavi- 
čių ir A. Smetoną, kad jie parody- 
tų ištikimus asmenis- Visi jie griež- 
tai atsisakė nuo tokių pasiūlymų. 

Vokiečių planai del Lietuvos tuo 

met dar griežtai ėjo Lietuvos pri- 
jungimo prie Vokiečių ruožtu, ?u 

vokiška valdžia ir viso krašio ūkio 

priežiūra, nors ir su pažadais ne- 

kolonizuot ir negermanizuot krantu, 
suteikiant lietuviams šiokią tokią 
kulturos autonomiją. 

Birželio niėn. 2 d. n;i/ metais 
vietiniai laikraščiai iš vokiečių spau- 
dos biuro, jau gavo tokią žinią: 
'Oberbefehlsliaber ()st hat die Bil- 
dung des Iiiauisehen Yertrauensra- 
tes genehmigt. der aus angesehenen 
Manner Litauens bestehen soll". 
Nebuvo aišku, kieno pasitikėjimo 
>rivalėjo turėti tokia Taryba, nes 

vokiečių karo valdžios pasitikėjimo, 
iau savaime turėjo nustoti tokią 

jos rybose. 
2y. Būriai tveriasi visouse lie- 

tuviu gyvenamose kolonijose, iš- 
sirenka valdybą, sporto daly- 
kams instruktorių ir susijungia 
su Centru. 

30. Vietos ukslams artimesnic-"' 
ji būriai ir burialiai jungiasi į 
divizijomis (skyrius), aprinkdami 
valdybą. 

31. Nemažiau kaip vieną sykį i 
.metus renkasi buriu ir divizijo- 
rių atstovai j L. L. S. Sargu Sei- 

mą del aptarimo svarbesniųjų Są 
jmiigos reikalų ir aprinkimo nau- 

jo Centro. 

23. Visoki rinkimai valdybos, 
atstovų, etc., yra da-omi lygiu 
ir slaptu balsavimu, teisėtam na- 

rių skaitliui dalyvaujant. Klau- 
simai rišami absoliute balsų di- 
džiuma. * 

IX. 

Sąjungos Teismas. 

33. Asemeniniai nesusipratimai 
Laisivės Sargų tarpe likviduo- 
jami buriuose ir būreliuose tre- 

čiųjų teismu, kurio nutarimas 
Laisvės Sargams yra privalomas 
ir galutinas. 1 

Pastaba:—Būrio ir būrelio vai 

dybos vykdina teismo nutarimus. 
34. Laisvės Sargų prasižengi- 

mai prieš L. L. S. Konstituciją, 
prieš organizacijos drausmę, pra- 
sižengimai dergianti organizaci- 
jos vardą bei žeminanti doro 
žmogaus ir piliečio garbę, yra 
nagrinėjami Laisvės Sargų Gar- 
bės Teismo. 

35. Garbės Teismas yra nuola- 
tinis ir susideda iš trijų asme- 

nų renkamų pusei metų burių ir 
būrelių susi inkimuose. 

36. Garbės Teismo nutarimas 
&ali Imti tik viena kartą aps- 
kustas j savaitės laiką ar Sąjun- 
gos Centrui ar divizijos valdy- 
bai, kurie ištaria, ar'skundą pa- 
likti be pasekmių ar pasiūlyti 
teismui dar kartą bylą peržiūrė- 
ti. Antru kartu Garbės Teismo 
nutarimas yra galutinas. 

37. Nusikaltusį gali patraukti 
Garbės Teisman kiekvienas or- 

ganizacijos narys, raštu išdėsty- 
damas kaltinimo turinį. 

38. Laisvės Sargai už prasikal- 
timus prieš baudžiamuosius kraš 
to įstatus teisiami Valstybės Teis 
me 

X. 
Sąjungos Turtas ir Lėšos. 

39. L. L. S. Sąjunga yra, vi- 
suomeninė organizacija ir užsi- 
laiko pati savo lėšomis. 

40. L. L. S. Sąjungos lėšų šal- 
tiniai yra: 

a) Įstojimo mokesnis, 
b) Nario mokesnis. 
c) Pelnas iš spektaklių, pa- 

skaitų, etc., 
d) Aukos iš plačios visuome- 

nės. 

41. L. L. Sąjunga gali tūrėti 
nekilnojamo turto, kuris gali bū- 
ti žinioje visos organizacijos ar- 
ba jos dalies. 

42. L. L. S. Sąjunga, likviduo- 
dama savo veikimą, visą savo 

turtą paskirsto tarp panašaus 
ikslo organizacijų Lietuvoje. 

Majoras P. Žadeikis. 
22 H i<po, Chicago.. 

(Tarybą sudaryti pačiai vokiečiu oku 

ipacijos valdžiai nepavyko ir nė 

Į vienas lietuvių darbadirbiu nesuti- 
I ko čia dalyvauti. Lietuviu darbuoto- 
jai Tarybos reikalą suprato kaipo 
rinktinę krašto gyventojų atstovy- 
bę, kuri butu pačiu gyventoju įg'a- 
liota krašto reikalams ginti, ir todėl 
reikalavo tam tikslui leisti sušauk- 
ti plačią krašto darbuotoju konfe- 

renciją. Po ilgų ir sunkių derybų 
Vilniaus lietuviams pag'aliati pavy- 
ko išgaut iš okupacijos valdžios lei- 
dimas sušaukti kunferenvijai. Pas- 
tangom gauti progos pri š tai susi- 
siekti su lietuviais už vokiečių oku- 
pacijos sienų (pt. Šveicarų ir .Šve- 
dų), idant sektųs sudaryta bendra 
visų lietuvių plotme vaisių nedavė. 
Tai konferencijai organizuoti 
\ ilniaus lietuvių grupots nutarta a 

š pradžių iš įvairiu apskričių ir 
" 

^ ilniaus sukviesti tam tikras Orga- 
nizacinis Komitetas. 

(Toliaus bus). 


