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Kesintasi ant Frantu- 
zijos Prezidento. 

) 

Bolševikai spaudžia talkininkus 
Suirutes Vokietijoj. 

mK 
^ 

Žudo Dvasiškius Rusijoj. 
KĖSINTASI ANT P01N- 

CARE GYVASTIES. 
Paryžius, kovo 5 d. —Tū- 

las Kneller, žydas iš Rusi- 
jos, paleido du šuviu į Fran 
cuzijos prezidento Poincare 
palocių. Kulkos nukrito 
ant palociaus verandos, ne- 

padarydamos jokios blėdies. 
Šovikas buvo suareštuo- 

tas čia pat buvusios sargy-' 
bos. Jis pirmiaus neprisi- 
pažindavęs prie tautystės; 
vėliau pasisakė, kas jis esąs 
ir pasakė, kad norėjęs at- 
keršyti už talkininkų įsiver- 
žimą Rusijon. 

BOLŠEVIKAI spaudžia 
TALKININKUS. 

Archangelskas, kovo 3. Bol- 
ševikai pradėjo smarkiai spau- 
sti talkininkų spėkas šiaurinė- 
je Rusijoje. Talkininkai ap- 
leido vieną sodžių, bet kitur 
pasekmingai atmuša bolševikų 
užpuolimus. Amerikos kariu- 

omenė mušiuose nustojo penkis 
užmuštais. 

Po trijų savaičių neveikimo 
bolševikai suorganizavo savo 

spėkas ir dikčiai padidino savo 

kariumenę. Šiuo laiku bolše- 
vikai, gal but, yra tris syk skait 
lingesni už talkininkų kariu- 
menę Archangelsko distrikte. 
Taipgi sprendžiama, kad bol- 
ševikai turi daug stipresnę ar- 

tileriją negu talkininkų kariu- 
menė. 

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI. 
Archangelis, kovo 4 d. 

(suvėlinta). Po artilerijos 
šaudymosi bolševikai pėsti- 
ninkai užatakavo talkininkų 
pozicijas ant dešinio kranto 
upės Vaga, tarp sodžių Kitz 
ka ir Vystavka, bet jie bu- 
vo atmušti su žymiais nuo- 
stoliais. Dabar didžiumoj 
eina be pertraukos artileri- 
jos šaudymai. 

RIAUŠĖS VISOJ 
VOKIETIJOJ. 

Berlin&s, kovo 4 d. Visoj 
Vokietijoj, tai vienur, tai ki 

; 
tur kįla visuotini streikai ir 
ištinka susirėmimai tarp po- 
licijos bei valdiškos kariu- 
menės i? vienos pusės ir 
spartakų iš kitos pusės. 

Halle yra visuotinas strei- 
kas ir laike susirėmimų už- 
mušta 30 ypatų; šią žinią 
padavė lakūnas, pribuvęs iš 
Halle. 
* Berline irgi paskelbta vi- 
suotinas streikas ir buvo sau 

dymosi gatvėse, yra užmuš- 
tų. Čia manoma streikas 
gali iširti, nes tarpe vadų 
yra skilimas: vieni nori, kad 
streiko reikalingumas butų 
nubalsuotas visų darbinin- 
kų, kiti gi nemato reikalo 
tai daryti. Berline tūlose vie 
tose apiplėšiama krautuves. 

Bremene apskelbta visuo- 
tinas streikas; politiški pra- 
sikaltėliai paleisti iš kalė.ii- 
mų. 

Zeitze, netoli Leipzigo, 
yte visuotinas streikas dar- 
bininkų ir buržujų. Buvo 
susirėmimų ir yra užmuštų. 

Artimoj apielinkėj Wei- 
maro, kur esąs Vokietijos 
Steigiamsai Susirinkimas, 
kilo streikai apie aštuoniuo- 
se miestuose. Weimare yra 
padiui.nta sargyba. Bet Wei 
maro da^' ;ninkų visuotinas 
streikas gali įvykti šiądien ; 

vakare; toks įspūdis gauta' 
iš pasikalbėjimo valdžios at 
stovų ir socialistų didžiu- 
miečių delegatų. 

Pranešama, kad spartakai 
stengėsi užimti Karaliaučių 
(Koenigsberg) ir tuomi su- 
siartinti su bolševikais, ku- 
rie esą nepertoli nuo Prū- 
sijos rubežiaus. Bet tenyk- 
štė kariumenė, kaip pabrie- 
žiama valdžios pranešime, 
apvaldė spartakus ir ju< 
nuginklavo, ir miestas ir 
apielinkė randasi valdiškos 
kariumenės rankose. 

RUSIJOJE ŽUDOMA j 
DVASIŠKIJA. 

Londonas, kovo 3. Pasižy- 
mėjęs Rusijos ekonomistas 

I profesorius Petras Struve pa- 
rduoda liūdnų žinių ir dabarti- 
I nio gyvenimo Rusijoje. Jis 
ilga laiką slapstėsi Maskvoje, 
vėliau, daugiau pėsčias, dasi- 
^avo į Fitilandiją, o iš ten [ 
Londoną. Pats Struve vos iš- 
sigelbėjo nuo mirties iš Leni- 
no ir Trockio pasekėjų rankų. 

Prof. Struve pasakoja, kad 
užmušta dešimts vyskupų ir 
daugybė šventikų. Gi probaš- 
čius gražiausio Kazanskojo 
Soboro Petrograde, buvo pa- 
skandintas Ne vos upėje. Vie- 
nuoliai klioštoriaus arti Kotlas 
buvo, beveik, visi išžudyti. 

Panašius dalykus atkartoja 
ir prof. ^artašev, buvusis ti- ( 
kybų ininisteris Kerenskio ka- 
binete. Prof. Kartašev pa- 
briežia, kad panašus persekio- 
jimai galėjo buti tik pradžioje* 

Vaje, Vaje!... 

(. J 

Vaikas, išryto užsikėlęs: Mama, a mama!.. Vaje, kiek sniego privertė!... Ar mano rogelės dar nesulaužytos?... 

krikščionystes. 
Maskvoje sušaudymai buvo 

atliekami naktj, gi Petrograde 
tas buvo daroma, dienos laiku 
daugiausiai po piet; kieme tei- 
smo rūmų. Kad sumažinus su 

šaudymais daroma nemalonų 
triukšmą, paprastai, artimai 
didindavo kokį-nors triukšmą, 
dažniausiai su automobiliais. 

Tuli mano, kad Rusijoj tą 
visą daro minios, bet tai yra 
neteisybe. Tr Leninas su Troc- 
kitt daug daugiau bijosi minių 
negu, kad bijodavęs jų caras; 
ir šie nauji valdovai- vengia i 
susitikti su minioms. 

PASAULIO BLAIVYBES 
KONGRESAS. 

IVcstcrville, Oliio. kovo 4. 
Viso pasaulio blaivininkai dar- 
buojasi įvykinimui visuotinos 
blaivybės. Sekantį pavasarį, 
gal balandžio mėnesyje, įvyks 
pasaulio blaivybės kongresas 
Paryžiuje. Tokią žinią pra- 
neša Amerikos Nacionalės 
Blaivininkų Lygos išpildantys 
sis sekretorius E. H. Clier- 
rington. 

Gi Amerikos blaivininkų 
kongresas atsidarys New Yor- 
ke 20 d. gegužio mėn. ir užsi- 

naigvs \\'ashingtone, birželio 
7 dieną. Amerikos blaivinin- 
kų kongrese, tikimasi, daly- 
vaus j 500 delegatų iš kitų ša- 
lių. 

ANGLIJA PASIRYŽUSI 
SPAUSTI VOKIEČIUS. 
Londonas, kovo 5 d. Win 

ston Spencer Churchill, ka- 
rės ministeris, pasiuntė pra- 
nešimą Anglijos batalijo- 
nams, esantiems Reino pro- 
vincijose, kad butų prisi- 
ruošę bile laiku žengti Vo- 
kietijos gilumon. 

Mat vis ateina žinių, kad 
vokiečiai yra linkę atmesti 
padarytas laikinos taikos su 

tartis. Jei tas butų bando- 
ma daryti per vokiečius, tai 

kaip matytis* Anglijos val- 
džia yra pasiryžusi pareika- 
lauti pildymo sutarties, nors 
dėlei to reikėtų pavartoti ir 
spėką. 

KUBOJ DIDELIS 
STREIKAS. 

Havana, kovo 5 d. Ku- 
boje trečiusyk iškilo didelis 
streikas; šiuosyk streikuoja 
į 76,000 darbininkų. Strei- 
kuojantieji reikalauja 8 va- 

landų darbo ir pusę dienos 
subatoj, ir pakėlimo algos. 

PERMAINOS SERBIJOJE. 
Rymas, kovo 5 d. Ser- 

bijos karalius Petras, sulyg 
žinių iš Fiume, ketinąs at- 
sisakyti nuo sosto; sost^ gi 
pavesiąs princui Aleksan- 
drui. Abdikacija bus per- 
skaityta atsidarius šalies Ta 
rybai Belgrade. 

VOKIEČIAI GRĄSINA 
TALKININKAMS. 

Paryžius, kovo 5 ci. Vo- 
kietijos ministerių kabine- 
tas, k<rf praneša Havaso 
agentui?;, turėjo <• a v o posėdį 
panedėlio rytą, kuriame bu- 
vo daug kalbėta nupeikiant 
talkininkų dabartinį elgimą 
si link vokiečių. Pagaliaus 
užreikšta, kad jei talkinin- 
kai stengsis naudotis dabar- 
tiniu vokiečių silpnumu, tai 
Vokietijos valdžia nebus at- 
sakomybėje už galimas ne- 

geistinas pasekmes. 
Gi Vokietijos laikraštija 

jau pradėjo kampaniją prie 
šais laikinosios santaikos su 

tartį ir pradinės taikos są- 
lygas. 

DIDINA PROPAGANDOS 
FONDĄ. 

Washington, kovo 5 d. — 

Iš Švedijos pranešama, kad, 
sutyg gautų žinių per Val- 
stybės Departamentą, Rusi- 
jos sovietų valdžia skiria 
8,000,000 rublių kas mėnuo 
agitacijai kitose šalyse. 

BOLŠEVIKAI JIEŠKOS 
PASKOLOS. 

Stockholmas, kovo 5 d.— 
Iš Petrogrado ateina žinios, 
kad bolševikų valdžia keti- 
nanti jieškoti sau paskolos 
Suvienytose Valstijose. Už 
tikrinimui, buk, jie mano 

pavesti Suv. Valstijoms (ar 
kitam skolintojui svarbias 
kasyklas ar gelžkelių konce 
sijas. 

ATMUŠĖ SPARTAKU 
UŽPUOLIMĄ. 

Paryžius, kovo 5 d. Ha- 
vas agentūra praneša, kad 
spartakų būrys užpuolė šiau 
rinės linijos gelžkelį, bet bu 
vo atmušti; 5 spartakai už- 
mušta. Sakoma, kad val- 
džia tikisi visas riaušes nu- 

slopinti, nes josios pusę pa- 
laiko didžiuma kariumenės. 

VOKIETIJA UŽSTOJA 
KAIZERĮ. 

Berlinas, kovo 5 d. Vo- 
kietijos Steigiamasai Susi- 
rinkimas, kurs remia dabar- 

! tinę Eberto valdžią, užstoja 
už buvusį Vokietijos kaize- 
rį ir jo šeimyną ir jiems, 
girdi, turbut suteikta lais- 
vai gyventi Vokietijoje; to- 
kias žinias skelbia pan-Ger- 
maniška lyga savo susirin- 
kime Damberge, Bavarijoje. 

, PRŪSIJOJE KARĖS 
STOVIS. 

~ Kopenhagenas, kovo 4 d. 
Prūsijos valdžia paskelbė ka 
rės stovį visame Berline su 

priemiesčiais. 
Keliose vietose minia įsi- 

veržė \ policijos stotis ir nu- 

ginklavo policiją. 
Spartakų pasiulijimas pa- 

skelbti visuotiną streiką bu- 
vo priimtas per darbininkų 
tarybas. Neprigulmingi so- 

cialistai remia spartakus; 
socialistai didžiumiečiai ir 
demokratai yra sudarę blo- 
ką. 

PREZIDEN TAS ATSISVEI- 
KINO AMERIKĄ. 

New York, kovo 5 d. Pre- 
zidentas Wilsonas šiądien 
ryte, 8:15 išplaukė Europon 
iš Hohokeno dokų. Su pre- 
zidentu ir Mrs. Wilson lai-j 
vu George Washington, va-i 

žinoja Europon dar ir kele-į 
tas žymių amerikonų; tarpe į 
jų yra: Rear-Admirolas Co-! 
rey T. Grayson, prezidento 
gydytojas; T. W. Gregory, 
buvusis Suv. Valstijų gene- 
ralis prokuroras, Pretisson 
Grey, nuo maisto 'minis- 
tracijos ir keletas kau. 

Prezidentas atsikėlė gan | 
anksti ir, išplaukiant Ame 
rikos, mosikavo skrybėle, at 
sisveikmdamas buri žmonių, 
kurie susirinko išleisti pre- 
zidentą į Europą. Daugelis 
iš Wilsono sąkeleivių išplau 
kiant laivui dar miegojo 
(mat laivan susėsta iš va- 

karo). 
Prieš iškeliaujant Į Euro- 

pą prezidentui saliutavo 21 
kanuolė ir benas griežė A- 
merikos hymną. Preziden- 
tas, prieš pat laivo atsto- 
jimą nuo krašte, pasiuntė 
nupirkti vėliausius laikraš- 
čius, to dėlei laivas pasivė- 
lino atstoti nuo krašto ke- 
lioms minutoms. Laivas 
George Washington išplau- 
kė lydimas eskadros narlai- 
vių naikintojų. Laivas apart 
prezidento partijos veža Eu- 
ropon dar 3,000 tonų pre- 
kių, skiriamų Amerikos ka- 
riumenei Europoj. 

Prezidentas paskutinėje 
savo kalboj Metropolitan 
Opera House užreiškė, kad 
jis sugrįžęs iš Europos tik 
su taika. Paskutinis pasi- 
kalbėjimas prezidento Wil- 
sono su buvusiu prezidentu 
Taftų buvo gana draugiš- 
kas. 

DEPORTUOS NEIŠTIKI- 
MUS AMERIKAI. • 

VVashington, kovo 3 d. — 

Gubernatorių ir miestų ma- 

jorų konferencijai buvo pri- 
siųstas iš New Yorko Unijų 
Federacijos telegivunas-pro- 
testas prieš deportavir. ą iš 
šios šalies unijistų. Bet kon- 
ferencija pripažino reikalin- 
gu deportuoti įvairius agita- 
torius, kurie pasirodys neiš- 
tikimi šiai šaliai. 

Darbo Sekretorius Wilson 
pranešė, kad streikai Seat- 
tle, Butte, Lawrence ir ki- 
tose vietose įvyko ne dėl 
ekonominių ginčų, bet jie 
turėjo pamate socialiai-po- 
litinį judėjimą. 

VOKIETIJA GAILISI 
KOLIONIJŲ. 

Basle, kovo 3 d. Vokie- 
tijos Steigiamasai Susirinki- 
mas, kaip praneša iš Wei- 
mrao, priėmė rezoliuciją, 
kur protestuojama prieš tal- 
kininkus, kurie nori Vokie- 
tijos kolionijas paimti Tau- 
tų Lygos kontrolėn. Toks 
talkininkų elgimąsi, girdi, 
butų prieš prezidento Wilso- 
no paskelbtus principus, bū- 
tent penktą punktą. 

STREIKAS NEW YORKE. 

New York, Kovo 4. Čia 
šiądien išėjo ant streiko 16, 
000 prie plaukos darbininkų 
laivų plaukiojimas didžiu- 
moj sulaikytas. 

Streikuojantie reikalauja 
S valandų darbo dienos ir 
pakėlimo algos 30 nuošim- 
čių. 

NAUJA KOMISIJA 
KONFERENCIJOJE. 

Paryžius, kovo 4 d.—Nau- 
ja ekonomijos ir finansų ko 
misija bus Įsteigta prie Tai- 
kos Konferencijos. Jon Įeis 
10 atstovų nuo didžiųjų val- 
stybių ir penki atstovai nuo 

visų mažesnių valstybių. Bet 
mažesnių valstybių atstovai 
savo konferencijoj, reika- 
lauja ir mažomsioms valsty- 
bėms 10 vietų minėtoj ko- 
misijoj. 

NORI MAŽINTI BAUS- 
MĘ ŠNIPAMS. 

IVashington, /). C. kovo 3. 
Suvienytu Valstijų generalis 
prokuroras Gregory rekomen- 
davo prezidentui Wilsonui su- 

mažinu bausmę nuteistiems 
už prasižengimus sulvg šni- 
pavitno akto. 

Teismu departamentas pra- 
nešė, kad gen. prokuroras Gre- 
gory, ra gydamas prezidentui 
apie sumažinimą bausmės, 
rekomendavo sumažinti baus- 

mę keliems šimtams nuteistų- 
jų. bet jų vardų Teismų depar- 
tamentas nežinąs. 

Gen. prokuros Gregory savo 

laiške pabriežė, kad tuluose 
atsitikimuose, dėl prisiekdin- 
tųjų patriotiškumo, jo many- 
mu, peraštriai nubausta, fcodėl 
jis patariąs tokiuose atsitiki- 
muose bausmę sumažinti ir gal 
prezidentas V'ilsonas tai pada- 
rvs 

Bet T. \Y. Gregory yra prie- 
šingas abelnai, prasižengusių 
prieš snipavimo aktą, amnistai, 
kaip to reikalauja nekurios or- 

ganizacijos. Girdi, tai nėra 
politiški prasikaltėliai ir amni- 
sti ia taikinama i>rie ių but ne- 

gali. 

KAUKAZO LIETUVIŲ 
DELEGACIJA. 

Š. m. liepos 15 d. Vilniun 
atvyko Kaukazo Lietuvių 
Tarybom pirmininkas Pranas 
Dailidė ir minėtos Tarybos 
narys Stasys Jazdauskis 
tremtinių grąžinimo reika- 
lais ir užmegsti ryšių tarp 
Gruzijos ir Lietuvos Tary- 
bų. 

ORAS. 
Chicagcj ir apielinkėj: 
Ketverge gėdra, pėtnvčio- 

je greičiau nepastovus oras; 
lengvas rytų vėjas. 

Saulėtekis 6:17; Saulėlei- 
dis 5:46. Mėnulis nusileis 
11:18 naktį. 



G. Mye:*s. 

Bolševikų 'Industriale Valdžia" 
Vertė Ona. 

(Tąsa) 

''Maskvoje keletas karų vis 
dar eina, bet vežimu nėra. \ i:->i 

c 

viešbučiai yra bolševikų ranko- 
se, man prisėjo pas juos eiti 
kambarj gauti. Čion nėra teis- 

mų nei reguliariškos policijos. 
Ant kampų stovi ginkluota 
sargyba prisirengus šauti uš 
mažiausj menkniekį. Tie sar- 

gai dažnai sulaiko praeivį — 

svetimtautį ir atima nuo jo pi- 
nigus; jei pinigų nesuranda, 
neretai tokį sušaudo. Viskas 
remiasi tuomi, kokiame upe 
toks sargas esti, arba, kaip ji- 
sai tą dieną jaučiasi. 

''Kiti uniformuoti bolševikų 
agentai tankiai sulaiko gatve 
einaučiusSvetiiutaučius ir ati- 
ma nuo ^ų popieras ir pinigus 
neva oficialiam peržiūrėjimui. 
Tokie agentai i.^ako savo aukai 
eiti į jitbcijos stotį ant ryto- 
jaus, vienok toks žmogus jau 
daugiau nemato savo nuosavy- 
bės/' 

G eizkelilį betvarke. 

Europoje ir Amerikoje žmo- 

nės pusėtinai gerai žino, kokia- 
me padėjime randasi Rusijos 
gelžkeliai. 

''Bolševiku valdžia/' — sa- 

ko p. Corse, — "yra tai daryk 
kaip tau tinka valdžia Gelž- 
ekliti darbininkai yra laikomi 
kiek augšeiau už industrialius 
darbininkus; vienok ir gelžke- 
liu darbininkai turi savo komi- 
tetus. Tarpe gelžkeliu darbi- 
ninkų ir paprastų darbininkų ir 
kareivių buvo daug nesutikimų. 
Gelžkeliu darbo komitetai atsi- 
sako klausyti bei pildyti cent- 
ralio sovieto įsakymų. Trauki- 
niai eina, kada darbininkams 
tinka. Tankiai kareiviai paima 
traukinius į savo rankas ir va 

re juos kaip jiems tinka, nepai- 
sant jokių įsakymų, ir pasek- 
mė to ;*a nemažiai nelaimių." 

Spalių 17 d., 1918 m., p. 
Corse gavo laišką nuo savo 

draugo, iš Stockholm'o, ten 

nukeliavo iš Rusijos. 
"Tikėk manim," — rašo ji- 

sai, — ''paskatiniais keliais mė- 
nesiais Rusijoje buvo tikra 
pekla. Toks ten viešpatauja 
terroras, kad kitur gyvenantie- 
ji žmonės negali sau nei issi- 
vaizdinti. Suareštuota daugy- 
be anglų ir francuzų ir žinoma, 
(paskalais pranešama), ką bol- 
ševikai buvo prirenge ameri- 
konams.... Męs apleidome 
Maskvą rugp. 26 d. ir ant ry- 
tojaus dasigavatnej Petrogra- 
dą. I miestą nėjome, nes rau 

donoj i gvardija iš visų pusių! 
žmones areštavo." 

'Sarnuel Lovick tvirtina, kad 
darbininkai šapoje, kur inžinai 

taisomi, sustreikavo todėl, kad 

jie nenorėjo ilgiaus in/.inus tai- 

syti. kurių užduotis buvo, pi- 
gai jų supratimą, vien paleng- 
vinti buržujams keliauti." Po 
šito incidento tūkstančiai taip 
vadinamųjų buržujų tapo iš- 
skersti, o tie, kuriems pasisekė 
gyviems išlikti, marnami badu. 

"TageszeitungV tiipo žinia, 
kuri buvo kablegramu praneš- 
ta j Amseterdamą, vas. 24- d j 
101 <S. Sulyg kurios tūlas žmo- 

gus, buvę-;. Rusijoje, šitaip api- 
piešė Rusijos betvarkę. Žmo- 
nės, važiuodami traukiniais 
sušalo per tai. kad traukiniuo- 
se nebuvo langų, kadangi visi 
buvo išdaužyti. Visame Pet- 

rograde liko vos du lokomoti- 

vai, — vienas kurio tegali nu 

bėgti vos dešimts mylių j va-j 
landą. Pataisymai, už kuriuos| 
pirmiaus reikėjo mokėti apie I 
30,000 rublių, dabar atseinai 

i00,000. Sunitavinias katilo 
: lokoniatyvo) kainuoja 70,000 
"ublių; iš to nėra ko stebėtis, 
nes toks darbininkas (nituo- 
;ojas) gauna po 40 rublių j die- 

lą už 3—1 vai. darbo. Tame 
aike Petrograde buvo 500,000 
Amoniu be darbo; Rusijos in- 
dustrijos produkcija nupuolė 
iki 5 nuošimčių paprasto išda- 
vimo. Cukraus produkcija per- 
nai nupuolė nuo 1,800,000 tonų 
ant 720,000 tonų, o šįmet cuk- 
raus produkcija nepasieks nei 
180,000 tonų. 

Toliau seka aprašymas vadų 
arba viršininkų bolševikų įvai- 
rių skyrių: Viršininkas finan- 

sų ministerijos buvo seminari- 
jos studentas. Penktasis karei- 
■ i jos viršininkų buvo buvęs lo 
-ėjas (akiorus). Telegrafų vir- 
šininkų buvo paprastas klerkas. 
Valdžios reporteris, kurs at- 

stovavo finansų komisiją Brest 
Litovsk'e, buvo klerkas, kuris 
neturėjo nei mažiausio suprati 
mo apie pinigines problemas." 
"Jei nori pinigų — pash'ogk 

iŠ bankų!" 
Balandžio 7 d. 1918 "Nevv 

York Times" tilpo straipsni:- 
leitenanto Boriso Šumanskio 
jis rašo: 

" Telegrafai Rusijoje yra 
jeveik panaikinti ne dėlto, kaci 
lratai buvo sunaikinti arba, 
<ad aparatai betvarkėje, bet 
Įeito, kad operatoriai yra l ai i 

užimti politiškais susirinkimais 
'r diskusijomis, kad telegrama 
greičiaus nenueina už laiškus 

"Su krasa dar aršiau. Laiš- 
[kai iš Petrogrado i Gatčiną 
kur pirmiaus nueidavo tą pa- 
:ia diena, dabar vos i savaite ^ c. c 

laiko dasigauua j vietą, o laiš- 
kai iš Petrogrado j Maskvą 
kur pirmiaus nueidavo i dv 
dienas, dabar eina tris savaites 
ir kartais ilgiaus delei stokos 
raukiniu. Kartą grupeV3 gele- 

žinkelio darbininkų nuėjo pa- 
užrubežinių dalykų ministerį 
Trockį ir pasiskundė, kad sto« 
|kuoja transportacijai pinigų, 
!—ant to Trockis atsake: "Na- 
gi, nueikite j banką ir pasiim- 
kite pinigų." 

Iš ištikimų šaltinių informa- 
cijos užtvirtina tą faktą, kac: 
laba r Rusijos gelžkeliai ran- 

dasi dar blogesnianie padėjime 
fudipamasai turtas yra visa: 
sunaikintas. Delei stokos tran- 
iportacijos daugybė maisto su- 

j iDiivo-sugeck). Pasekme to yra 
badas. Xet tos kelios dirbtuvėj 
kurios šiaip taip dirbo, turėje 
sustoti delei stokos kuro ir iŠ- 
dirbamos medegos. Tūlose vie- 
tose traukiniai visai sustojo— 
neina. Kur traukiniai eina, tai 
len yra didiausi žmonių susi- 
grūdimai ir nepaprastai dideli 
utrukdvmai. Paprastai trau- 

kinys iš Maskvos nueidavo į 
Petrogradą į 12 valandų. Ta- 
;ai traukinys, kuriuo važiavo 
Dr. August Compbell iŠ Mask- 
vos, dasigavo į Petrogradu j 
48 valandas. 

Miestuose Badas; transporta' 
cijas nčrd. 

Visapusiškai informuotas, 
dalykų tėmytojas, kurs išbuvo 
Mąskvoje 6 metus, ir kurs is- 
ten iškeliavo rugsėjo 27 d. 1918 
m. ir pribuvo j Suvienytas Vals 
tijas lapkričio 10 d., parašė il- 
gą straipsnį apie Rusiją ir bol- 
ševikų viešpatavinhį, kuris til- 
po "C'hristian Sceince Moni 
tor." lapkr. 16 d. 1018. Cia pa- 
duodu to straipsnio keletą iš- 
traukų : 

(Toliaus bus) 

Įvairios žinios, 

BOLŠEVIZMO KOMPA- 
NIJA. 

G c neva, Šveicarija kovo 4. 
Lcon Trocky, bolševikų karės 
mitiisteris, ra$ęs iš Maskvos 
i4 diena \ asario, savo drau- 
^ui Šveicarijon, kad bolševiz- 
nas plėtojasi pr, visa Rusija ir 

Siberija. Ir iis užreiškia, kad, 
.vykus taikai, bus pradėta nau- 

ja kompanija tarpo darbinin- 
ku, raginant kovon prieš ini- 
įperializmą ir kapitalizmą. 

Toliau L. Trocky prašąs sa- 

vo draugo bendrai darbuotis 
•<u tula Barabanova, kuri esą 
labar Šveicarijoje su keliolika 
milijonų rublių. Tas skiriama 
vedimui popagandos Prancū- 
zijoje, Italijoje, Anglijoje ir 
Suvienytose Valstijose. Girdi, 
bolševizmas tuoj užviešpatau- 
jąs visame pasaulyje. 

PATARIMAS PRIEŠ 
ANARCHIJĄ. 

Londonas, kovo 4. Premie- 
•as Lloyd George savo kalbo- 
je bendrame darbininkų ir 
darbdavių atstovų posėdyje už- 

reiškė, kad dėl saugumo civi- 

lizacijos tarpkliasiniai sątykiai 
turi but teisingi. Negalima 
eiti prie to, kad darbininkas 

i butų be darbo ir jam vis ro- 

dytųsi bado šmėkla. 
Reikia duoti suprasti dar- 

bininkams, kad jei isdirbystė 
bus nešesnė, tai ir jo būvis turi 

IJ)ut su tuo pagerinamas. Gir- 
di, tai** darbdavio ir darbinin- 
ko turi but nuoširdus sutari- 
mas; lai darbdavis nesakis dar- 
bininkui, kad jis uždirbąs per- 
daug ir todėl jo alga turi bui 
numušta. 

Toliau premieras pabrieže, 
jog anarchija Rusijoje išbujo- 
jo todėl, kad darbininkai jau- 
tėsi esą labai skriaudžiami ir 
tik anarchijoje jaučiasi šiek 
tiek laimėję, nors iš to ir pa 
tis daug nukenčia. J r, girdi, 
neišmintingas kliasinis sugy- 
venimas gali privesti, kad ir 
kiti"r anarchija pradės plėtotis. 

NEIŠDUODA KAZOKŲ 
GEN. KALMYNOVUI. 

/ lacliz'ostokasf kovo 2 (su- 
vėlinta). Sausio mėnesyje da- 
lis kazokų sukilo prieš genero- 
lą Kalni}nova ir, vėliau, pasi- 
davė po globa Amerikos ko- 
manduotojo gen. Graves. 

, Generolo Kaimynovo Štabo 
tie kazokai buvo nuteisti 16 

mėnesių j kalėjimą, bet Ame- 
rikos generolas Graves, kaip 
rodosi, neišduos tų kazokų 
Kalmynovui. I užklausimą Ja- 
ponijos štalxj Vladivostoke, 
gen. Graves atsakęs, kad ka- 
zokai yra nugikluoti, ir jų gin- 
klu likimas dar nenuspręstas, 
gi vyrai netaps auka generolo 
Kalmynovo pagiežos. 

CHiNIJOS PIRATAI. 
Tokio, kovo 4. Piratai (jtv- 

•iii plėšikai), kaip pranešama, 
'nijoja Shantungo pakraščiais. 
Neseniai trįs valtįs apie 30 pi- 
ratų užpuolė barža, apiplėšė 
ja, o ingulą nužudė. Tik vie- 
kas iš baržos ingulos išsigelbė- 
jo; jis Įšoko j jūres ir vėliau 
buvo išgelbėtas per kita baržą. 

MOKINIAI STREIKUOJA. 
Jolict, II!., kovo 4. Vietos 

Tligli Schoolėje prašalinta iš 

nokyklns 5 mokiniai, baskel- 
ball tymas, kurie laike pamo- 
ku dalyvavo Northvvestern bas 
ketball turnire. 

Deki lo i 500 mokiniu su- 

streikavo. Paroduojant šau- 
kė: "Grąžinkit tymą! Nėr ty- 
mo, tai nėr ir mokyklos." 

Lietuvos Atstatymo 
Bendroves Kampelis. 

Jau Važiuoja Atstovai 
l LIETUVĄ! 

Kovo 5 d. išvažiavo Lie-| 
tuvos Atstatymo Bendrovės 
atstovai į Europą ir į Lie- 
tuvą. Jų kelionės tikslu yra: 

1) Jžmegsti ryšius su 
Lietuva. 

/ I 

2) Ištirti Lietuvoje daly- 
kų stovj. 

3) Patirti ko Lietuvoje 
trūksta ir ką privalo ame- 
rikiečiai tuoj daryti. 

4) Įsteigti Lietuvoj L. A. 
Bendrovės skyrių ir pradėti 
darbą. 

Suv." Valstijų valdžia jau 
išdavė pasportus keliauti j 
Lietuvą, Francuziją ir kitas 
šalies Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalais. 

Centralis Komitetas Nu- 
kentėjusiems nuo Karės Šelp 
ti taipgi išduoda savo įga- 
liojimą pasirūpinti jo rei- 
kalais, 

Komisija iš dviejų: R. Ka- 
ruža ir J. 5. Lopatto. 

Keliauja į Europą R. Ka 
ruža, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės pirmininkas, ir 
advokatas J. S. Lopatto, L. 
A. B-vės vice-pirmininkas. 
Reikia tikėties, kad tuodu 
vyru atliks visus reikalus 
Lietuvos Atstatymo' Bendro- 
vei kuogeriausiai ir Lietuvai 
(uonaudingiausiai. 
Keliauja Viename Laive 311 

Prezidentu Wi!sonu. 

Pasitaikė taip, kad ir Su- 
vienyti) Valstijų prezidentas 
V/oodrow Wilson taipgi tuo 
pačiu laivu važiuoja i Fran- 
cuziją, tad L. A. B-vės ko- 

misija turės labai ramią ir 
pilnai saugią kelionę. 

Pirmiausia L. A. B-vės ko' 
misija keliauja į Paryžių, Į kad tenai sueiti Lietuvos vai 
džios atstovus ir su jais pa- 
sitarti. Ji turi rekomenda- 
cijų į Suv. Valstijų delega- 
cijos narius Taikos Konfe- 
rencijoje, tai stengsis ir Lie- 
tuvos reikalams prigelbėti 
sulyg išgalės. 

.. 

Valio Visi j Darba! 

Atstovai iškeliauja į Eu- 
ropą, važiuoja j Lietuvą! 
Tenai tuojau pradės atsta-' 
tymo darbą dirbti, tuojau 
gelbėti pradės. Bet tam dar- 
bui reikia pinigų, o jų su- 

rinkimui reikia darbo. Da- 
bar, kada su Lietuva jau ga- 
lima susižinoti ir joje lan-i 
kyties, skubėkite visi jau pa Į 
gelbon! 
Reikia Lietuvos Atstatymo 

Pasirūpinti. 
Dėkimės prie Lietuvos At 

statymo Bendrovrės. Šeras 

tik 10 doliarių, bet negali- 
ma kirkti mažiau, kai pen- 
kis Pirkite už tuk- 
siančius, nes Lietuvai reika- 
lingi pinigai. 

Žiūrėkime, Amerikos Lie- 
tuviai, kad neapviltume sa- 

vųjų Lietuvoje! 
Informacijų klauskite ir 

pinigus siųskite šiuo adresu 
Lietuvos Atstatymo 

Bendrovė. 
LITHUANlAN DEVELOPE 

MENT CORPORATION, 
320 — 5th Ave., 
New York, N. Y. 

(Apgarsinimas) 

PUSMETINIS 

Vyru Drapanų Pardavimas 
Už sumažintą maž ne pusę jų reguliariškos kainos 

> Marškiniai šitam išpardavimui apima apie 2000 vyriškų parėd- * nių ir darbinių marškjnių nuo dviejų [žymiausių išdirbėjų ir už- * tveria visą perviršio staką, taipgi pardavėjų sampelius — visi 
į gvarantuoti ir neplunkančių spalvų. 
\ TŪKSTANČIAI BUS ČIA ANKSTI, taigi nepasivėluok atvažiuoti, nes paskui į busi neužganėdintas, jeigu negalesi gauti geriausių pavidalų. 

$1.500AMBRIDGE 
MARŠKINIAI. 

Augšlesnios kokybės 
už paprastus marški- 
nius, jųs busite nuste- 
binti pamate gražus 
modelius ir gerą dar- 
bą, padirbtą iš plonu 
perkelių ir madrasų, 
su minkštais arba kie 
tais mankietais, par- 
siduoda už 

85c 

$2.00 PANAMA 
MARŠKINIAI. 

Čia yra daugiau kaip j 
600 marškinių išsi- 
rinkimui. Marškiniai 
padirbti iš plonai issin 
tų perkelių ir tokioj į- 
vairybėj spalvų, kad j 
jųs net nežinosite ku- 
ria išsirinkti. Užraito 
mi makietai. Saisai— 
14 iki 17. Prekė 

1.15 

$2.50 FuLTGN 
MARŠKINIAI. 

Vyrams ir vaikinams 
kurie nori augštos rū- 

šies marškinių. Sky- 
rius šis bus žingeidus, 
galėsite pasirinkti, pri 
taikymui formos. Var 
giai kitur gautumėte 
tokius marškinius.. 
Plon i>eikeliai. Mink- 
šti manketai, 14—17. 

1.55 
I 

$1.50 ir $2.00 DAR 
BUI MARŠKINIAI. 
Padirbti iš neplunkan 
čio audimo, garan- 
tuoti mėlyno cham- 

bray. Marškiniai di- 
deli ir gerai pritinka 
Aplinkui apsiulėti. 
Su prisiūtomis api- 
kaklėmis. Vertė nega- 
li kitur būti sulyginta 
už tokia kaina 

c. w 

/ji ./£į. f / *'*'* J'"'w,c ?s <»r Cieofer Vchtt* a? 
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; or. Askiund Ave* and >j7thSt,%*r 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

; Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

] CHICAGOJE Metams $6.00 

| 
" Pusei Metų $3.50 

{ J Kitus Suv. Valst. Miestus: 
| Metams $5.00 
! Pusei Metų $3.00 

j Į Kanadą Metams $7.00 j į Kitas Šalis Metams $8.00 j 

Užsisakydarni "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MCRGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiuntime Sienini Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 
Kurie nera musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštj. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Or- 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

\ 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 
siuntinėti dienrašti "Lietuvą" per met. 

Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 



i Ką žmones sako. 
i 

^^lamo skyriuje talpinsimo prisius- 
^nonii; nuomones — daugiausiai 

•*i>ie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but trumpi. Rp- 
Sytojas turi padėti po straipsniu sa_ 
u arba paduoti jį Redakci- 

jos žiniai. 
Redakcija talpins įvairias nuomo- 

nes, net Jeigu kartais su jomis !r 

nesutiktų jeigu tik joa !>l's tinkamai 
iš-eik'toa. 

PRIE STRAIPSNIO "KAS 
DAR LIETUVAI REIKA- 

LINGA." 
"Lietuvos" N. 49 vasario 

27 d. tilpo straipsnis p. M. 
Dudo. Perskaitęs minėki! 
straipsnį nudžiugau, kad e- 

sama lietuvių tokios minties. 
Teisingai jo pasakyta, kad 
vien politiška laisvė neat- 
neš Lietuvai pilnos laimės. 
Prie laisvės reikia ir valgio, 
aprėdalo ir namų. Kacl lie- 

tuviai Lietuvoj galėtų pra- 
gyventi be skurdo, reikia 
jiems ukininkauti sulyg nau- 

jausios mados, o kad ukinin- 
kauti sulyg naujausios ma- 

dos, reikia kapitalo vedimui 
*klybos pačioje Lietuvoje 

Ir už Lietuvos sienų. Ir tas 

kapitalai, pirklyba ir išdir- 
bystė turi buti rankose žmo- 

nių, katriems Lietuva guli 
prie širdies,—katriems Lie- 
tuva yra jų Tėvynė. (Var- 
dan žmogiškumo ir demo- 

kratijos nei Žydai neturi bu- 
ti atskirti, katrie juk ir va- 

dina Lietuvą savo Tėvynė.) 
Lietuviai turi rūpintis, kad 
Lietuvos pramonė nepatek- 
tų svetimų piliečių rankos- 
na (foreign hands.) Pra- 

monę galima pavadinti tau- 
tos gyvybė ir jeigu pramonė 
bus svetimtaučių rankose, 
kurie negyvena Lietuvoje, vi 
sas pelnas iš pramonės gan- 
tas plauks už Lietuvos sienų, 
ir tokiu budu Lietuvoje ka- 

pitalas nekils, bet dar ma- 

žinsis, nes kas metais šim- 
tai tūkstančių dolarių persi- 
kels iš Lietuvos užsienin pa- 
vidale pelno gauto iš Lietu- 
vos pramonės. Nekilant ka- 

pitalui Lietuvoje, nekil3, ne- 

sigerins nei Lietuvos gyven- 
tojų gyvenimas. Lietuva 
/Turstų taip-pat, kaip ji skur 
do būdama po rusu, kaip 
skrudo visa Rusija. 

Taigi, broliai lietuviai, da 
bar būdami prie slenksčio 
laisvos Lietuvos, perkratinė- 
kime patįs save ar jau męs 
mokėsime laisvai, savaran- 

kiai ukininkauti, ar gal ir 
vėl eisimo.—"džiabo," jie- 
škoti? Juk męs norime Lie- 
tuvos netiktai Laisvios, bet 
ir laimingos, kad joje butų 
galima žmogiškai pragyven- 
ti , užtad mums reikia mo- 

kėti vesti Lietuvos ukį. Jei- 
gu męs dar nemokame sava- 

rankiškai tai padaryti, tai 

galime pasimokinti, nieks su 

mokslu neužgimsta, — vi- 
siems reikia mokintis, vis- 
kas galima, tik noro reikia. 
O mokintis męs galime tik 
iš praeities; męs turime aky- 
vai perkratinėti, kodėl Lie- 
tuva ir Rusija buvo didžiau- 
siame skurde dar prieš karę 
Tik sužinojus, suradus, skur- 
do priežastis, męs tegalėsi- 
me jas prašalinti ir sutaisyti 
Li tuvos ukį taip, kad jis at- 

^štų laimę vietoje skurdo. 
Jau nuo kiek tai metų man 

galvoje skvirbo klausimas: 
Kodėl rusai darbininkai at- 

važiuoja Amerikon, kad pa- 
dirbti namų rekandus, ūkio 
įrankius ir šiaip visokius 
daiktus ir mašynas dėl savo 

pačių žmonių Rusijoje gyve- 
nanti-. Pirm karės, žinau, 
daug lietuvių, rusų, lenkų ir 
kitų dirbdavo geležies lieji- 
klose ir kituose fabrikuose 

'pigiai, už $10.00 ar $12.00 
savaitei, kas buvo lygu 20, 
ar 24 rubliams, ir gerai ži- 
nau, kad pirm karės -Lie- 
tuvoje norint tame krašte 
kur aš buvau, jeigu papras- 
tas darbininkas butų galė- 
jęs gauti darbą su užmokes- 
čių 1 rubli dienai, tai jis 
nebūtų ėjęs Amerikon, o jau! 
jeigu jis butų gavęs 10 ar 12 
rublių savaitei, tai jau išti- 
krųju jis butų buvęs užga- 
nėdintas ir nebūtų norėjįs 
nei girdėt apie vėžiavimą A- 
meiikon. Taigi klausimas, 
kodėl Rusijos buržuazai, ka| 
pitalistai, turėdami tokią ar- 

miją pigių darbininkų neiš- 
neudojo juos? Juk rinką tu- 
rėjo ganą plačią ir rinkos 
kainos gana augštos už vi- 
sokius fabrikų išdirbinius, 
nes igabenimas (import) iš 
užsienių buvo apdraustas la- 
bai augštais muitais. Gelžies 
esu girdėjęs, ant Kaukazo e- 

sama labai claug, taigi ža- 
lios medžiagos, darbininkų 
yra, rakandų reikia, reikia 
jų ar pasidirbti ar nusipirk- 
ti. Darbininkams gi reikia 
darbo, pelno, kad pragyven- 
ti, o nesant jo naiiūe, jie pri- 
versti važiuot svetur; o atli- 
kusie namie be Įtaisų, kaip 

i neturi pinigų nesipirkti, teip 
ir gyvena, stumiasi, vargsta, 
jų uk§s apleistos vieškeliai 
bent dvi pėdas purvuose 
pragrimzdę. Ir taip vargsta 
mets nuo meto ir tai juo il- 
gyn, juo prastyn darosi, nes 

jie atsilieka vis labiau nuo 

kitų, pažangesnių tautų. Tai 
gi iš to rodosi, kad jų skurdo 
priežastis buvo tame: jie 
nepasidirbo patįs sau reika- 
lingų įrankų. Nugi ir vėl tas 
pats klausimas: Kodėl ne- 
dirbo jie namie sau, o atva- 
žiavo dirbti Amerikon? Man 
rodosi, kad j šitą klausimą 
norinl atsakyti trumpai, ga- 
liama sakyti: Dėlto kad, 
taip šalies valdžia sutvarky- 
tą, šalies kapitalas buvo ran 
kose ne tam tinkamų ypatų. 
Kad atsakyti jtikrinančiai, 
jog taip buvo, reikėtų Ap- 
kalbėti plačiau, bet šiuo žy- 
giu aš baigiu savo straipsni 
prašydamas gerbiamos "L. 
D,—redakcijos, atsiliepti ar 

sulyg jos nuomonės vertėtų 
spaudoje gvildenti viršminė- 
tus klausimus. Ir jeigu re- 

dakcija pritarų, tt:i geistina, 
kad ir kiti "L." D. — skai- 
tytojai išreikštu savo nuomo 

nę sulyg to, kodėl Lietuva ir 
Rusija jau pirm karės skur- 
do. 

Sulyg mano nuomonės, su 

lyg mano persitikrinimų, Lie 
tuva, lietuviai gali išsiristi 
iš materialio skurdo tiktai 
per savo pačių pasistengi- 
me ir tai ne pavienineis, bet 
suvienytomis spėkomis. Ir 
tam darbui yra neatbūtinai 
reikalinga Amerikos lietu- 
vių pagalba. Man rodos, kad 
neatbūtinai reikalinga per 
laikraščius tą klausimą gvil- 
denti. 

C. Juška. 

Redakcijas pastaba: Eko- 
nomiškasis klausimas yra 
tautų gyvybės klausimu. Su 
noru duosime vietą straip- 
sniams gvildenantiems tuos 
reikalus. Tiktai straipsniai 
turi buti rimti. 

DUETAS. 
Dabar tabakas jau užtraukė 

duetą iš operos "Pykių ponia:" 
— Šiądien tu, o rytoj aš. 

PRISITAIKO. 
Dabar Amerikoje kainos pri 

sitaiko prie valgomųjų produk- 
tu, o paskui produktai prisitai- 
ko prie kainų. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
RACINE, WIS. 

Kaip visur kitur, taip ir pas 
mus bedarbė viešpatauja. Dau- 
gelis žmonių vaikščioja be dar- 
bo. Čionikščiai lietuviai labai 
susirūpinę, kad alus ir degtinė 
pabrango, mat čiona: lietuviai 
myli aluti. 

Kaslink visuomeniško veiki- 
mo, tai i .onai lietuviai stropiai 
darbuojasi vieni aukauja ne- 

prigulmymės fondai), kiti or- 

ganizuojasi statyti lietuvišką 
svetainę, treti organizuoja na- 

narius į Lietuvos Atstatymo 
bendronę ir taip visi sukrute 
darbuojas tautiško didvyrišku- 
mo ištroškę. Tik viena nelai- 
mė. kad dailės srityje veikėjai 
kiek apmirę; priežastis tame, 
kad čionai svetainės žymiai pa- 
brango, bet dailės milėtojai vis- 
gi žada nenuleisti ranku. 

Šiuomi laiku pradėjo sugrįž- 
ti (langiaus jaunimo iš karume- 
nės. 

Ig. K. Matcluilis. 

SO. OMAHA, NEBR. 
Rcsoliucija. 

Vietinis draugysčių komitetas 
dalyvaijantis Lietuvos Gel. ir L 
X. vardu reprezantuojanti: 

1) L. S. A. 87 kuopą, 2) šv. 
Ražančiaus moterų dr-tę, 3) 
TMD. 17 kuopą 4) L.S.S. 131 
kuopą, 5) Šviesos drugiją, 6) 
Da'norių Birutės Kliubą, 7) 
Lidoje pašalpinę draugija va- 

sario 26 d. vienbalsiai išnešė 
sekančią rezoliuciją linkui vi- 
suotinojo seimo. 

1) Lietuvių visuotinas sei- U 
v 

imas pilnoje prasmėje to žodžio 
yra reikalingas ir turi buti ko- 

greičiausiai sušauktas. 
2). Partyviskas seimas ir vi- 

soki ])artyviški kivirčai yra pa- 
smerktini ir turi buti užmiršti. 
Visi privalo dirbti išvien del 
Lietuvos Xeprigulmybes. 

Rezoliucijos komisija: 
Pranciškus Zigman tas 

Antanas Poškus 
Katrina Janavičiene. 

OGLESBY, ILL. 
Rezoliucija. 

Męs lietuviai nariai šv. An- 
tano, švento Izidoriaus ir D. 
I.. K. Gedimino draugyste 200 
žmonių laikytame masyviame 
susirinkime kovo 2 d. 1919 m. 

svetainėje p. Prano Norkaus 
Oglesby, 111. apsvarstyme mus 

tėvynės Lietuvos reikalus ?r 
aukas ir priėjome prie sekan- 
čio nutarimo. 

Męs protestuojame prieš 
mušu partijas ir partyviškus 
seimus, męs reikalaujame lie- 
tuvi] seimo Chicagoje ir su- 

vienijimo abiejų fondų j vieną 
lietuvių fondą, męs reiaklau- 
jame bendro darbo. Męs da- 
vėm Raudonam Kryžiui Wa- 
shingtone, męs aukavom fon- 
dams, męs siuntėm aukas Pr. 
Basanavičiui Vilniun, bet da- 
bar neduosime, kol nebus vie- 
nybės. Turim kelis de^etkus 
ir rinksime daugiau aukų, bet 
pirma turi buti vienybe, viena 
kalba, vienas darbas del Lie- 
tuvos. Męs kariausim prieš 
lenkbernius ir bolševikus. Vie- 
nybė turi buti. 
Pirmininkas, Jonas Kazlauskas 

T^irm. Pad. Pranas Norkus. 
Sekretorius Andrius Davidonls 

KENOSHA, WIS. 
Kovo 1 d. atsibuvo šv. Petro 

draugijos balius ir kartu buvo 
lenkiškas bolševikų teatras. 

Žmonių buvo daug prisirinkę, 
bet jie nelabai gražiai išrodė, 
apšepę, apdriskę. Tikri padug- 
niai. Xa žinoma, biznio pa- 
darymui buvo gerokai iššin- 
kuota degtinės :r alaus. Buvo 
ir negražių, nemandagių pa- 
Jelglmų. 

Tokis brlius tai lietuvių tau- 
tos, lietuviško judėjimo išjuo- 
kimas Del biznio dėtis su to-' 
kiais gaivalais, kurie tiktai že- 
meni lietuvių gerą vardą, tai 
ne ėjimas pirmyn, bet tiesiog 
atgal. Lietuviai, apsižiūrėki- 
me su kuom męs dedamės ir 
ką męs veikiame. 

Marčias Paukvielis. 

SEATONVILLE, ILL. 
Kovo 2 d. čionai pas vieną 

lietuvį po 13 metų laukimo 
atsilankė garnys. Jau nelabai 
buvo ir tikėtas. Iš tos prie- 
žasties buvo surengtas balius, 
pasikalbėta apie įvairius rei- 
ka js, nepamiršta ir Lietuvos 
įaisvės reikalai. 

/. Bitunas. 

DETROIT, MICH. 
čionykščiai lietuviai pasta- 

ruoju laiku pradėjo labai rū- 

pintis apšvietos ir apskritai 
Lietuvos reikalais. Kiekviena 
žinia apie Lietuva čionai pa- 
tinkama su didžiausia atyda. 

Draugystė šv. Jurgio pasta- 
rame susirinkime nutarė, kad 
draugijos nariai skaitytu dien- 
raštį "Lietuvą," kuris čionai 
pat likosi paimtas kaipo drau 
gijos organas. Tai pavyzdin- 
gas darbas kultūros srityje. 

Vietinis. 

NEWARK, N. Y. 
Nesenai Newarke buvo 

daug nesutikimų tarpe Nepri- 
gulmybes Fondo ir Tautos 
Fondo skyrių. Nesutikimai 
pasiekė ir laikraščius. Kata- 
likas dabar net bando skųsties 
draugijoms. Bet ant vietos vi- 
si žino kame buvo tiesa, tai dar 
daugiau jiems' nesmagumų 
prisidaro. 

Newar kietis. 

ry « 
1 v 

Zimos Žinelės. 

E. St. Louis, 111. SLA. kuo 
pa surengė spektaklių. Loš- 
ta buvo Mulkinę ir mulkin- 
čia. Prie to menko lošomo 
buvo tikrai gražių deklema- 
ujų. 

Bendl, 111. Kasyklose li- 
kosi .užmuštas Jonas Skirs- 
kis Amerikoje išgyvenęs 16 
metų. Paliko moteri ir duk- 
terį su sunumi. Paėjo Skers- 
nemunės parapijos. 

Fairhope, Pa. Darbai ei- 
na pamaži. Angliakasiai 
vos pragyvenimui užsidirba. 

Amsterdam, N. Y. Darbai 
sumažėjo. Pargrįžę iš ka- 
riumenės lietuviai sutvėrė 
''Lietuvių Kliubą." 

So. Manchester, Coun. Mi- 
rė K. Abraitis palikdamas 
moterį su 8 vaikais. 

Bostone, Mass. Buvo su- 
rengtas tarptautinis korcer- 
tas. Lietuviai jame pasižy- 
mėjo. Lietuvių programą 
išpildė "Gabija" p. Petrau- 
sko vedama. 

New Haven, Conn. Vasa- 
rio 16 d. čia sulošta veika- 
las "Rytų Pilis". Lošė New 
Britain'o Dailės draugija. 

Lowell, Mass. Išsiplietė 
bedarbė. Darbas visur su- 

mažėjo. Dirbama po pusę 
laiko ar po 4 dienas savai- 
tėje. 

Worchester, Mass. SLA. 
kuopa rengia prelekcijas, 
apie sveikatą. ] 

Newark, N. J. Lietuviai 
buvo sušaukę masyvi lietu- 
vių susirinkimą, kad parei- 
kalauti sušaukimo visuotine 
seimo. Vyčiai pasistengė jį 
išardyti. 

Akron, Ohio. L. D. S. kuo 
pa suruošė spektakli, suloš- 
ta "Daina be pabaigos." Po 
teatro išgerta gerokai alaus 
ir degtinės. 

Indiana Harbor, Ind. LSS. 
kuopa pastatė scenon veika- 
lą "Nenorėjai duonos, 
graužk plytą" ir "Kun. Gra- 
mulos raštinėje." Lošimas 
pavyko. 

Harrison ir Kearney. N. J. 
Lietuviai išnešė dvi rezoliu- 
ciji, vieną protesto rezoliu- 
ciją prieš lenkus ir bolševi- 
kus, o antrą—prieš partiji- 
nius nesutikimus, čionykš- 
čiai lietuviai reikalauja vi- 
suotinojo seimo. 

Cicero, 111. Katalikės mo- 
teris subruzdo, rengia vaka- 
rus, pramogas, prelekcijas. 

Atidundu randon šviesu ir Šu- 

tą kambari, elektro švisa ir ma^ 
dynė, berakandii. Kad ir riašlvs 
butų su vienu ar dviem vaikais 
apsiimu prižiūrėti. Atsišaukite: 
209 K. 107th Street, Roseland, 
Iii. 
—, —4 

VALENTINE DSESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiea'ns: 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsim" 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St,, 1&50 Wells St 

< MA5TER 5YSTEI1 ) \ 11H .11 Sy" 11 1 ■ Y 

Męs mokiname šį puikų, gerai 
apsimokanti amatą t trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštas 
(Prieš City llall) 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertė.1 
rekordų mokėjusių $200 Męs tu 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bu.' 
parduoda už geriausią pasiulymg 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bot 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdiet 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedf 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STCRAGE 
2810 Harrison St. CHcagt 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, ; 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 0—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vale, Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akb 
1 Ir priskiria altinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs tnlpg'. taisome visokius aukso " 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SE N ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

3303 SO MORGAI. STP.EET 

Šiame laiške turiu už gar- 
bę perstatyti jums Poną 
Thomas E. Wilson, Prezi- 
dentą Wilson ir Kompani- 
jos, Chicagoje, kurirs, biz- 
nio pasaulyje mėgina atvi- 
rai gyventi sulyg idealų, ku- 
riuos Abraomas Lincolnas 
įskiepijo mums. 

Žinokite, kad "bendra- 
darbiai" jam reiškia kiekvie 
nas darbininkas jo organi- 
zacijoj—nariai oficialės šei- 
mynos, ofiso darbininkai ir 
paprasti darbininkai. Jie 
visi yra lygus jam. 

Jis sprendžia vyrą ar mo- 

terį pagal jų budą—jo ar 

jos pasišventimą pildymui 
savo pareigu—jo ar jos su- 

pratimą reikšmės brolybės 
visų žmonių. 

Jis neturi jokio pasidi- 
džiavimo. 

Jis paprastas Thomas E. 
Wilson—darbininkas ir žmo 
gus—su širdžia, kuri pom- 
puoja raudoną kraują jo gįs 
lomis ir kuria jis myli savo 

sandarbininkus, kuri jį mo- 
kina atsargumo ir manda- 
gumo,—kuri jį mokino rū- 

pintis apie savo darbinin- 
kus, kaip jiems patarnavus, 
kuri ilgėjo kaip padarius 
darbininkus laimingais ir 
patenkintais. 

Ponas Vvilsonas treji me- 
tai atgal, buvo viršininku ki 
to didelio biznio, bet tai ne- 
buvo jo savastis. 

Jis pakilo iš eilės žemų 
darbininkų iki prezidento 
organizacijos. 

Niekas iš jo sandarbinin- 
kų nepavydėjo jam pasise- 
kimo. 

Jis visuomet buvo myli- 
mas ir guodojamas savo san 

darbininkais, nes jis visuo- 
met elgdavos teisingai su vi- 
sais. 

Jo dabartinai sandarbi- 
ninkai sako man, daugumas 
iš kurių pažino ji dirbdami 
greta su juo per dvidešimts 
penkis metus, jog jis yra tas 
pats Thomas E. Wilson, nuo 

širdus, malonus ir rimtas 
žmogus* kaip kad jis buvo, 
kuomet uždirbdavo $20.00 į 
sąvaitę. 

Finansiškas pasisekimas 
neapsuko jam galvos; nesu- 
kietino jo širdies; jo pri- 
jautimas ir dardavimasi dėl 
labo, patogumo, laimės ir ge 
rovės tų, kurie su juomi ir 
dėl jo dirba. 

Jeigu jis butų patenkin- 
tas tik pinigišku pasiseki- 
mu, jis nebūtų užsiėmęs to- 
bulinimu ir gerinimu tos pat 
šakos biznio, kuriai jis buvo 
pasišventęs per suviršum 
bertainį šimtmečio. 

Jeigu vien tik pinigų jis 
butų jieškojęs, tai pusam- 
žyje butų labai pasekmin- 
gas žmogus—butų galėjęs 
Įgyti sau arba savo šeimy- 
nai ko tik but norėjęs, už- 
ganėdinti savo labdaringus 
palinkimus ii užganėdinti sa 
vo užmačias arba geismus 
prie kokių tik, butų pripra- 
tęs. 

Tris metai tam atgal, jam 
paistaikė proga, kuri nereiš 
kė daugiau pinigo jam, bet 
tas reiškė daugiau darbo ir 
atsakomybės. 

Jis nusprendrė imti. 
Jam matėsi proga, pirma 

tokia jo visame gyvenime, 
didesnio patarnavimo savo 

bendradarbiams. 
Jis sveikino progą pasi- 

taikiusią, duodančią gali- 
mybę tobulinti ir rėdyti biz- 
ni, kuris vadinsis jo vardu. 
Jis turi idealus, kurie yra 
ankštai surišti su jo vardu, 
o ne su kokiu kitu. 

Operavimas po paties sa- 
i vo vardu—priimdamas ypa- 
(tišką atsakomybę už įvedi- 
mą ir pildymą plačių žmo- 

iniškų ir nepaprastų pavyz- 
| džių biznio praktikoje —da- 
vė jam naują įkvėpimą jo 
darbe. 

Tai suėjo tik tris metai 
kovos mėnesyje siu metų, 
kuomet Ponas Wilson davė 
savo vardą, savo energiją 
ir savo gabumus ir širdį už- 
vedimui Wilson ir Kompa- 
nija. 

Aš esu klausęs daugelio 
žmonių, būdamas Chicagoj, 
kokis pirma buvo vardas fir 

■mos, kurią šiądien vadina 
"VVilson ir Kompanija. 

Nei vienas negalėjo man 
to pasakyti. 

Viską, ką galėjo pasakyti, 
tai kad varde-s Wilson ir 
Kompanija labai -gerai ir 
plačiai yra žinomas ir kad 
jis stovi už augščiausius 
idealus biznio praktikoje, 
kad jis stovi už augščiausius 
principus visuomenės patar- 
navime—priparodymui šitų 
nuomonių yra vartojami fak 
tai, kad biznis net patrigu- 
bėjo savo didume per tris 

; metus. 
1 Kur tik aš einu—ir reikia 
žinoti, kad aš sutinku šimtus 
žmonių, kas sąvaitę—aš gir- 
džiu kad Ponas Wilsonas 
elgiasi biznyje sulyg širdies 
ir sielos. balso, negu jokis 
kitas žmogus, kad jie kuo- 
met nors but girdėję. 

Chicagos žmonės didžiuo- 
jasi vardu Wilson. Jie ma- 

no, jog Wilson ir Kompani- 
ja savo budu ir nuoširdumu 
biznyje prisideda prie padi- 
dinimo Chicagos vardo. 
1 Tai yra puikus prirody- 
mas žmogaus budo ir jo šlo- 
vės, kuomet miesto žmonės 
kalba apie ji su džiaugsmu 
ir meile, kaip kad Chicagos 
žmonės kad daro apie Tho- 
mas E. Wilson.. 

Jus žinote, draugai, kad 
tas yra tiesa, ar ne? 

Bet geriausiu budo paliu- 
dijimu, koki žmogus gali 
gauti, yra paliudijimas, ku- 
ri išduoda vyrai ir moterįs, 
su kuriais žmogus susiduria 
savo kasdieniniame gyveni- 
me. 

Man ypatiškai labai pa- 
tinka ponas Wilsonas. Aš 
manau, kad jį mėgsta kiek- 
vienas, kuris su juo susitin- 
ka—bet aš nesu nustatęs 
savo nuomonę apie jį iš ypa- 
tiškos pažinties su juo. 

Aš nesu matęsis su ponu 
Wilson dažnai ir nesu ilgai 
su juo buvęs. Aš nemanau, 
kad aš esu pasakęs jam tiek 
žodžių, kiek tame laiške i 
jus. 

Viskas, ką žinau apie tai, 
sužinojau nuo kitų žmonių 
Chicagos ir kitų miestų. Bet 
aš gavau tikrai pažinti jo 
širdį, jo budą ir jo biznio 
principus besimaišant su jo 
bendradarbiais. 

Jie sako, su širdingiau- 
siu ypatišku palinkimu, kad 
kuomet ponas Wilson įren- 
gė Wilson & Company biz- 
ni, jis suteikė jiems pirmą 
tikrą progą jų gyvenime. 

Jie sako, kad jie žiuri j 
jį, kaipo Į savo ypatišką 
draugą ir jog jie tikisi, kad 
jie galės jam dirbti taip il- 
gai, kaip ilgai jie gyvens. 

Savo laibke sekančioje są- 
vaite j e aš pasakysiu jums 
apie žmogų, pas kur] dirba 
žmonės-darbininkai "YVilson 
ir Kompanijos dirbtuvėse. 

William C. Freeman, 
131 E. 23rd St., 
New York City. 

Apgars. 
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Ultimatumas Prezidentui 
Artinasi taikos paskutinis aktas. Tai- 

kos Konferencija užsibaigs padarymu tai- 
kos sutarties, po kuria turės pasirašyti 
visos viešpatijos. , 

Suvienytų Valstijų konstitucija turi to- 

kį padavadijimą, kad visokias sutartis su 

kitomis šalimis daro Prezidentas, bet su Se- 
nato pritarimu. Jeigu vienas trečdalis Suv. 
Valstijų senatorių nepritaria sutarčiai, ar 

bile kokiam jos punktui, tai vieno prezi- 
dento pritarimas nieko nereiškia. 

Štai dabar, besiartinant taikos sutar- 
ties padarymui, Amerikos politikoj pasi- 
rodo "kriukelis," kuris gali išaugti į di- 

delį "kriukį." 
Taikos Konferencija, vadovaujant Pre- 

zidentui Wilsonui, kaip žinome, rengiasi 
įdėti į taikos sutartį punktą apie Tautų 
Lygos sudarymą.' Tos Lygos konstitucija 
jau tapo paskelbta, ir kaip visuose kituose 
dalykuose, taip ir šiame atsitikime, pasi- 
taiko taip, kad ne visi su ja sutinka. Ame- 
rikoj su ja nesutinka dalis republikonų. Jų 
senatoriai nuo kiek laiko varė atkaklią agi- 
taciją prieš Tautų Lygą. 

Nauja Senato sesija, kuriai prisieis 
taikos sutartį patvirtinti, bus savo didžiu- 
moj republikoniška. Ar ji užtvirtins taikos 
sutartį, Prezidento padarytą Paryžiuje, 
ypač su tuo punktu apie Tautų Lygą? Jei- 
gu naujasai Amerikos Senatas jos nepa- 
tvirtintų, tai Amerikai ji nieko nei nereik- 
štų, o jeigu taip> tai ji gal nieko nereikštų 
ir Europai, nes Prezidentas, neturėdamas 
paramos savo saiyj, negaietų jos pervaryti 
ir Europoj. Europos seni, konservatyViški 
diplomatai, kurie tik spirdamiesi atgal da- 
vė savo sutikimą Tautų Lygai, dabar pa- 
sinaudok proga ir Tautų Lyga visai nu- 
mestų gurban. Europos ir viso pasaulio 
politikoj pasiliktų taip, kaip kad buvo 
senais laikais prie' karę: tautų aliansai ir 
intrigos vienų prit : kitas, nesutikimai ir 
pešynės ir kares, kaip ir pirmiaus. 

Prezidentas Wilsonas yra pasiryžęs 
Tautų Lygą įkūnyti. fTet, kaip matyt, nau- 
jasai Suvienytų Valstijų Senatas yra lygiai 
griežtai pasiryžęs jam kelią prie to už- 
kirsti,—jeigu tik jis galės. 

Štai Senatorius Lodge, republikoniškų 
senatorių vadas, aną dien paskelbė rezo- 
liuciją, kurioje atvirai ir iškalno pasakoma, 
kad pasirašusieji po ta rezoliucija senato- 
riai nepatvirtins taikos sutarties, jeigu joje bus punktas apie Tautų Lygą, kaip kad ji buvo paskelbta. Jie reikalauja, kad grei- 
čiaus butų daroma taika su Vokietija, c 

apie Tautų Lygą galima busią pakalbCt: 
jau po to. 

Po šita rezoliucija pasirašė iki šiol 32 
republikoniški senatoriai. Tas yra dau- 
giaus negu trečdalis visų senatorių ir, va- 

dinasi, jeigu jie savo nuomonės laikytųsi 
iki gulo, tai Prezidentas Wilsonas negdėtų 
padaryti taikos sutarties su Tautų Lygos 
punktu. 

Šita rezoliucija, reiškia, yra ultimatu- 
mas Wilsonui. Prezidentas turės jį arb? 
pergalėti, arba Tautų Lyga, kaip kad jos 

įPrezidenats nori, turės beveik žlugti, nes 

yra aišku, kad jeigu ji dabar nebus pa- 
dalyta, tai vargiai ji bus padaryta ir vėliau. 

Bet kaip Prezidentas galės pergalėti 
jam priešingus senatorius? Budas tam yra 
tik vienas. Prezidentas turės atsišaukti tie- 
siog į visos šalies žmones, idant jie išreikš- 
tų savo nuomonę. Jeigu žmonės aiškiai, 
griežtai ir stipriai išreikš savo nuomonę už 
Tautų Lygą, tai tokiai nuomonei neišdrįs 
priešintis nei senatoriai. Ir męs tikimės, 
<<ad Amerikos žmonės, neatsižvelgiant nei 
į partijas, nei į jų politiką, tokią nuomonę 
šiame klausime išreikš. 

Senatorių ultimatumui žmonės turi pa- 
statyti savo ultimatumą. Butų pasigailėji- 
mo vertas dalykas, kad taip gražiai pra- 
dėtas žmonijos žingsnis pirmyn turėtų už- 
sibaigti žingsniu atgal. Tas liudytų, kad 
net šita baisioji karo žmonių neišmokino 
nieko gero. Kad taip butų, tam nesinori 
tikėti. 

Penktoji ir paskutinė. 
Tik-ką užsibaigusis Kongreso posėdis 

užgyrė, o prezidentas Wilsonas patvirtino 
^enkt-iją Paskolą, kuri bus ir paskutinė, 
.dek tas palyti karę. 

Nors karė jau taip gerai kaip. pasi- 
baigė, bet valdžios išlaidos, su kare su- 

kištos, dar toli-gražu nepasibaigė. Vienos 
:ik kariumenės pabraukimas iš Europos 
kiek atsieis; partraukimas kariumenės iš 
Europos atsieis nemažiaus negu jos Euro- 
pon nusiuntimas; likvidavimas visų kitų 
karės reikalų taippat atsieis milijonus ii 
miliionus doliarių. Valdžia taipgi turės 
griebtis įva;rių nanjų priemonių, idant įva- 
ryti normalėn vagon šios šalies gyvenimą, 
kuris laike karės buvo iš tos vagos išva- 
rytas. Tam taipgi bus reikalingos išlaidos. 

Viyų šitų iš1 aidų padengimui šios ša- 
lies valdžia ir yra priversta užtraukti šitą 
naują paskolą pas savo žmones. 

Karei pasibcigus, ir žmonėms nema- 
nant nei pavojaus, nei neturint tokio entu- 
ziazmo, koks paprastai buva karės laikais, 
paskolos bondsų pardavinėjimas gal neis 
taip hngvai, kaip kad ėjo laike pirmesnių 
paskoių. O vienok ir ši paskola yra lygiai 
taip reikalinga, kaip kad buvo reikalingos 
pirmiaus buvusios paskolos. Kaip pirmes- 
nių paskolų, taip ir šitos paskolos nuteiki- 
mas yra lygiai toks pat privalumas piliečių linkui savo šalies valdžios,—privalumas, kuris tui*i buti atliktas, jeigu męs norime, 
kad valdžia užbaigtų visą karės reikalą 
taip nuosekliai, ir pasekmingai, kaip kad 
ji nuosekliai ir pasekmingai jį atliko ant 
Francuzijos laukų, užduodama paskutinį 
smūgį kaizerizmui ir autokratizmui. 

Todėl, jeigu šita paskutinė paskola 
gal neturi tokios patraukiančios jiegos ma- 
žiau suprantantiems žmonėms, ji privalo 
turėti lygiai tiek, jeigu dar nedaugiau, pa- traukime visiems tiems, kurie jos reikalin- 
gumą supranta. Šitie žmonės turės šiuo 
sykiu pasidarbuoti ir už save, ir už mažiau 
už save suprantančius. 

1 Svetimoie Spaudoje apie lie uvlus • 
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LIETUVIAI SUTEIKIA GELIŲ 
WILSONUI. 

"Po vadovyste kun Kaz. Urbanavi- 
iaus ir Miko Venis, Bostono ir apielinkės 

lietuviai, sl^aitliuje mažiausiai 10,000, pa- 
dovanojo Prezidentui Wilsonui vakar di- 
deli bukietą gėlių su sekančiu inrašru: 

"Prezidentui Wiisoimi, numylė- 
tam prispaustų tautų čampijonui, nuc 
Bostono Lietuvių." 
Šita dovara tapo suteikta Prezidentui, 

pripažįstant jo pasidarbavimus už mažas 
tautas Europoje, jų tarpe ir už Lietuvą." 

—Iš Boston Transcript, Boston 
Vasario 25 d. 1919 m. 

GAVO ŽINIĄ APIE ŽUVUSĮ LIETUVOJ. 
Brockton, (Mass;. Time5, v<\sario 21., 

praneša, kad vietinis klebonas, kun. Ignas 
Limont gavo žinią apie žuvimą laike mūšio 
Prancūzijoj Bruno Bichnevičiaus (ar Mich- 
nevičiaus), iš Monteilo, Mass. Velionis ta- 
po užmuštas spalio 16 d. Amerikon buvc 

! atvykęs 1913 metais, gimęs sausio 7 d, 
Į1895 m. 

Kas Lietuvoj darėsi 
ir darosi. 

Rašo MARTYNAu YČAS, Lietfuvos Finansų Ministeris. 

Nuo Redakcijos. "Lietu- 
vos" redaktorius, p. B. K. 
Balutis, vakar gavo laišką 
nuo p. M. Yčo, Lietuvos Fi- 
nansų Ministerio dabartinė- 
je Lietuvos valdžioje. Laiš 
kas rašytas 20 d. sausio šių 
metų iš Zuricho, Šveicarijoj, 
kuomet p. Yčas vyko į Tai- 
kos Konferenciją. Dabar p. 
Yčas yra jau Paryžiuje. Jo 
laišką žemiaus talpiname iš- 
tisai. 

Zurich, sausio 20, 1919 
Mielas Drauge! 

Ką tik atkeliavome į Švei- 
cariją. Važiuojame su P. 
Klimu, V. Tarybos nariu, į 
Paryžių skinti kelią taikos 
konferencijon musų delega- 
cijai. 

Musų Lietuvos stovis da- 
bar neperpuikus. Vilnius, 
Mauliai, Panevėžys ir kitos 
vietos bolševikų užimtos. 
Kasdieną bolševikai slenka 
tolyn ir gilyn. Valdžiai, ku 
ri yra sutraukusi visas srio- 
ves aplink save, išskyrus bol 
ševikus ir Bulotininkus, ir 
persikėlus į Kauną, organi- 
/Ciuuus yra įaoai sunku. Vo-l 
kiečiai visą laiką trukdė ir 
dar tebetrukdo. Jie nori ma- 

tomai, kad bolševikai užim- 
tų musų kraštą ir tuomet jie 
galės ant jų suverst kaltę už 
krašto sunaikinimą. Be to, i 

jie mano, kad bolševikams 
Lietuvą užėmus, Prūsų lietu- 
viai nepanorės prie Didžio- 
sios Lietuvos jungtis. Ir iš- 
viso jiems norėtųsi Lietuvos 
nepriklausomybė panaikinti, 
kad geriau tiesioginį susi- 
siekimą su Rusija turėti. 

Bet, nežiūrint į jų trukdy- 
mus, musų valdžia, j Kauną 
persikėlusi, smarkiai organi- 
zuoja armiją ir ketina grum 
tis su bolsevikais. Palei Kai- 
šedorį buvo susirėmimas ir 
ten mūsiškiams pavyko bol- 
ševikus sumušti. Tai buvo 
pirmos krikštynos. Kaip sek 
sis toliau—sunku atspėti. 

Kapsukas. įžengęs į Vilnių 
6 d. sausio paskelbė Lietuvą 
nepriklausoma sovietų res- 

publika. 
Ir tas politikos žvilgsniu 

yra labai svarbu, nes iki šio- 
lei jis laikėsi kitokios nuo- 
monės. Jei butų labai ne- 
didelė pagelba iš šalies, pa- 
vyzdžiui, Amerikos, arba 
Anglijos, tai bolševikus grei 
tu laiku galėtume išvyti, nes 

musų krašrte nėra jų arba, 
geriau sakant, suvisu ne- 

daug; bet importuotų iš Ru 
sijos yra dikčiai, kurie dau- 
giausiai atėjo Lietuvon mais 
to prisigrobti. 

Amerikos Lietuviams. 
Reikia todėl jums visais 

varpate barškinti-skambinti, 
kad Amerikos lietuviai stotų 
ginti Tėvynės. Lietuva lais- 
va dabar, arba niekados! 

Stebėtina, kad visi juoda- 
šimčiai rusai virto bolševi- 
kais ir nori būtinai, kad 
Lietuvą bolševikai užplustų. 
Seni gubernatoriai, visokie 
policistai, įspravninkai, či- 
nauninkai,—laukia, kad Lie 
tuvą užimtų kuogreičiausiai. 
Jie atvirai sakosi: bolševiz- 
mas yra laikina liga, serga 
visa Rusija, tegul perserga 
ir Lietuva, o paskui, drauge 
užsikrėtus bolševizmu ir per 
sirgus, galės buti vėl prie Ru 
sijos prijungta. O paskui 
jau ir vėl šiltos vietos atsi- 

dengs jų činauninkams ir 
krašto engėjams. Tai mat 
vieni eina, kad rojų ant že- 
mes padarius, kiti kad po to 
bolševizmo rojaus carizmą 
ir despotizmą sugrąžinus ir 
ictanTTiuosybei neduoti Lie- 
tuvoje įsigalėti. 

Bet męs manome, kad tai- 
kos kongresas neatiduos Lie 
tuvos niekam: nei rusams, 
nei lenkams. Męs tikime Į 
Entente [į talkininku] tei- 
singumą ir išmintį. Todėl 
dabar dedame visas pastan- 
gas, kad geriau suorganiza- 
vus darbą pačios komisijos, 
kuri visus reikalus gintų. 
Jon yra išrinkti šie žmonės: 
A. Smetona, A. Valdemarai 
M. Yčas, Jonas Vileišis, A. 
Janulaitis, prof. Čapinskis, 
P. Klimas, J. Purickis, prof. 
Šimkus, ir gudas Lastaus- 
kas. žydų atstovas įeis iš 
tos delegacijos, kuri jau Pa* 
ryžiuje sėdi ir turi specia- 
lius uždavinius Lietuvai ka- 
rės pagelbos išgauti, būtent 
adv. Rosenbaum (vice-mi- 
nisteris užsienio reikalų). 

Važiuojame tuQ tarpa mu 
du su Klimu. Jau Berlinan 
atvyko ir A. Smetona ir lau- 
kia v i z o s iš šveicarų. Kaip 
tik gaus, tuomet ir jis atva- 
žiuos. A. Valdemaras sėdi 
Kopenhagoje ir ten smar- 
kiai darbuojasi su Entente 
pasiuntiniais. Jis, turbut, 
greitu laiku galės į Paryžių 
nuvykti. [Jis jau Paryžiuje. 
Red.] Kiti vėliau atva- 
žiuos. ] &4P| 

Du deiegatu: A. Janulai- 
tis ir Čapinskis bolševikų su 
imti: pinnas Vilniuje, ant- 
ras Rygoje. Bet tikimės, 
kad-jie šiaip-taip pasiliuo- 
suos už kokio laiko. Gerai 
būtų, kad ir Amerikos lie- 
tuviai atsiųstų į tą komisiją 
bent porą atstovų specialiai 
šiam reikalui deleguotų. Vi- 
si išvieno geriau padarytu- 
me. Už kelių dienų tiki- 
mės ir čia Paryžiun iške- 
liauti. Iš ten daugiau para- 
šysiu ir bandysiu nuolatos 
informuoti kas bus daroma. 

Pirma Lietuvių Paskola 
Savo Valdžiai. 

Beje, užmiršau parašyti,' 
kad Lietuvos piniginis sto- 
vis mano ministeriavimo lai 
ku yra toks: 113 milijonų 
markių buvo išgauta vidu- 
rine paskola. Organizacija 
ėjo greitu tempu. Armijos 
suruošimui paskirta 40 mili- 
jonų. Kiti įvairiems valsty- 
bės reikalams ir armijos iš- 
laikymui. Čia užsienyje ban 
clysiu išgauti vagonams, te- 
legrafams ir kitokiems rei- 
kalams didesnės paskolos. 
Su laiku manau ir prie Ame 
rikos lietuvių su paskola 
kreiptis. 4 

Man išvažiuojant, gauta ži 
nių, kad Amerikos lietuviai 
siunčia Tarybai $25,000. 
Mus labai šis amerikiečių žy 
gis sujudino ir męs matome 
jame realų darodymą, kad 
jųs su mumis: non multa, 
sed multum! 

Lietuvos Pasiuntiniai. 
Kitos žinios yra sekan- 

čios: 
Pasiuntiniai pasiųsti ir 

valdžių priimti: Danijoje 
Jurgis Savickis, Švedijai ir 
Norvegijai Jonas Aukštuo- 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

"Draugas," pažymėdamas, 
kad "žadėti ir išpildyti ne 

tą pati reiškia," nurodinėja, 
kad tautininkai, matomai, 
to ir prisilaiko. Jis rašo: 

"Tautininkai oficialiai 
kreipiasi į Amerikos Lie- 
tuvių Tarybą, kad dviejų 
tautinių pakraipų laikraš- 
čiai padarytų "armistici- 
ją," arba paliaubas, tarp 
savęs, kad paliautų gin- 
čyties. Tuo pačiu laiku 
"Sandara," apsitaisiusi vi 
sais savo šarvais ir gink- 
lais šoka perdurti kleri- 
kalizmo malūną." 
Išskaitiiavęs visus "San- 

daros" tikins, arr menamus 

"griekus," Draugas užbai- 
gia sekančiai: 

"P. Balutis kicą syk 
"Lietuvoje" rūpinosi ar 
visi katalikų lietuvių lai- 
kraščiai liausis užkabinė- 
ję liberalus, jam nuvažia- 
vus į Washingtoną. Varg- 
šas redaktorius ir politi- 
kas nežinojo, kokių talen- 
tingų kovotojų už libera- 
lizmą esą liberalų tauti- 
ninkų tarpe, ir kaip sun- 

kų suvaldyti jų gabumus." 
Gal butų šiek-tiek aiškiau 

— ir teisingiau, — jeigu, vie 
ton viršminėtos pastabos, bu 
tų pasakyta, kad p. Balučio 
rūpinimąsi buvo atkreiptas 
ne vien į katalikų laikraš- ( 
čius, bet lygiai tiek-pat ir į 
tautininkų laikraščius, tos 
pačios "Sandaros" neišski- 
riant. Ir męs esame palinkę 
manyti, kacl sykį tokią sutar į 
tį jau padarius, tautininkų 
laikraščiai savo žodį išlai-, 
kys. Bet sutarti reik padaryt. 
Reik ,ją padaryti "juoda ant 
balto" su atsakomųjų redak- 
torių parašais ir paskelbti ją 
laikraščiuose. Lai visuomene 
po to bus teisėjais tų, kurie 
tokią sutartį sulaužytų. 

NUŠLUOKIME NETIKRUS 
9 VADUS. 

Jau nuo senai girdisi spau 
doje ir visuomenėje, kad 
pas mus priviso daug neti- 
krų vadų, kurie besivaiky- 
dami paskui garbę, klaidina 
visuomenę ir įneša demora- 
lizaciją lietuvių gyvenimam 
"Darbin." tą klausimą gvil- 
dena sekančiai: 

"Ši&rdien yra svarbus mo 
mentas. Visokios partijos ir 
partijelės dirba ir organi- 
zuojasi, kad šio momento; 
svarbą išnaudoti ir kad di- 
desnes žmonių minias savo 

pusėn patraukti. 
"Daugiausiai šiądien do- 

mos atkreipiama i darbinin- 
kus, nes darbininkai atlieka 
didžiausius darbus irr su dar 
bininkų pagelba galima žmo 
niją privesti prie geresnes 
tvarkos ir ateities, arba prie 
šingai—prie anarchijos ir 
suirutės. 

"Šiądien atsirado visokių 
"vadų," kurie žada darbi- 
ninkams rojų ant žemės ii 
aukso kalnus. Tokiais priža- 
cais bando žvejoti sau pa- 
sekėjų, kad su jų pagelba į- 
vykinti socialistišką rojų ant 
žemės, tai yra, suirutę, ba- 

ldą ir ant galo skerdynes 
lis, Šveicarijai Daumontas, 
Berlinui Jurgis Šaulys, Uk- 
rajinai R. Chadakuskas, 
Gruzijai Pr. Dailydė, Lat- 
vijai Pr. Mašiotas. 

Anglijai dar nepripažinta, 
bet siunčiau, ūs prof. Čapins- 
kis ir jo pavaduotojas K. Bi 
zauskis. Francuzijai nužiu- 

j retas p. Daujotas. 
Jusu z 

Martynas Yčas. 

— 

tiems patiems darbinin- 
kams. ^ 

Ypatingai lietuviški soci- 
jalistai sujudo. Paleido kal- 
iDėtojus ir šlamštus, kurie 
biauriausiai niekina katali- 
kų visuomenę ir vadovus vi- 
sokiai melais ir šmeižtais. 
Tuomi mario apmulkinti dar 
bininkus, kad juos padarius 
aklais socijalistų pasekė- 
jais. 

"Šiądien agitacijos galin- 
giausiu įrankiu yra spauda 
ir gyvas žodis, tai-gi socija- 
listai traukia už kalbėtojus 
visokius tamsunus, kurie sa- 

vę vadina darbininkų užta- 
rėjais. Per tokias prakalbas 
renka pinigus šlamštų pra- 
platinimui. Prisipirkę už 
tuos pinigus visokių raštų, 
kurie doram žmogui j ran- , 

kas gėda imti, duoda žmo- 
nėms dykai. Tokiu budu 
sėja tarp lietuvių suirutę ir 
bando stabdyti kad ir pra- 
kilniausią darbą. 

Mes lietuviai katalikai 
galime ant to žiūrėti užmerk 
tomis akimis. Šventa prieder 
mė kiekvieno susipratusio 
kataliko yra užbėgti tam vi- 
sam už akių. Mes privalom 
išrodyti visiems tų darbinin- 
kų priešų — socijalistų ne- 

šamą nelaimę. Jie nori už- 
traukti ant darbininkų var- 

gus. Mums reik išplatinti ko- 
plačiausia dorą, katalikišką 
spaudą." 

Gerai užbėgti kelią neti- 
kriems vadams, tvirkinan- 
čiai literatūrai. Gerai sklei- 
sti dorą. Bet t?c -iekados 
nebus atsiekta, jei doros 
skleidimui bus panaudoti ne 

dori įrankiai. Niekad šlam- 
štinė spauda nebus apgalė- 
ta, kuomet prieš ją atsistos 
toki pat šlamštai tik iš kitos 
pusės. Tol bus visuomenės 
demoralizacija, kol musų va 
i ai nenustos bepamatines a- 
natemas laidę ant savo poli- 
tiškų priešų. 

POLITIŠI KATALIKAI 
IR SEIMAS. 

Gyviausis dienos klausimas, 
ui šaukimas visuotinojo seimo, 
katalikai iki šiol priešinosi to- 
kiam seimui. Užpereitą savai- 
x ių Taryba Pittsburge turėjo 
susivažiavimą ir priėmė sekan- 
čia rezoliuciją (Cituojame su- 

iyg "Garso"): 
"Amerikos Lietuvių Tary 

l>a dar kartą apsvarsčiusi vi- 
suotino Amerikos Lietuvių 
Seimo reikalą, pastebėjo, 
kad tautininkų partijos ats- 
tovai užsispiria tą seimą su 

kviesti savo paskirtose vie- 
tose, kas negali buti iššauk- 
ta tikrais Lietuvos reikalais. 
Be to Amerikos Lietuvių Ta 
rvua išranda, kad lietuviu * 

v 

kareivių reikalą, rūbų nuvar- 

gusiems tėvynės žmonėms 
rinkimą, geriau negu seimas 
aprūpina specialis tų daly- 
kų organizavimas, o Lietu- 
vos neprigulmybę nuo sveti- 
mų posikesinimų stipriau [?] 
apgina pernykščio s^'tno rezo 

liucijos ir dabartinis atski- 
rų kolionijų jausmų išreiški- 
mai, todėl sutarta visuotino 
seiim kol kas nedaryti. Bet 
neaiškam esant politiškam^ 
pasaulio stoviui, einanti pa- 
skui Amerikos Lietuvių Ta- 
rybą lietuvių dalis bus nuo- 
lat pasirengusi ginti tėvy- 
nės reikalus seimu, arba ki- 
tomis priemonėmis, jei jį, 
arba jų, reikalą pripa/įs 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
dauguma išreikšta tinka- 
miausiu ir greičiausiu bū- 
du." 



Lietuvos Neprigulmybes 
Klausimas. 

v (LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir JK. Žilius. 

LIETUVIU TAUTA. 
Kilme. 

Lietuviai yra Indo-Suropinės žmonių 
rasės šaka, skirtinga nuo Slavu ir Vokiečių. 
Senovės laikų istorija randa Lietuvius gy- 
venant Baltijos Jūrių pakraščiais, ant to 

žemės ploto, kurs yra tarp Vislos ir Šalis 

upių. Kalbotyrų nuomone, Lietuvių kal- 
bos itaka i kulturinę terminologiją Suomių 
šiaurėje, ypatingai pirm pasiskirstymo buo- 

miij kalbos \ daugelį šiąd/kščių tarmių, aiš- 
kiai parodo, jog Lietuviai gyveno kaimy- 
nystėje su Suomiais dar kur pirma to lai- 
ko, kada toje Europos dalyje atsirado Sla- 

vų ir Vokiečių tautos. Lietuviai atnešė 
pirmutines kulturos ir religijos žynjes tau- 

toms, gyvenusioms į šiaurę nuo jų. Taigi 
Lietuviai, kaip matoma, turi istorinę pir- 
mybę gyventi ir plėtoties tame krašte, kur 
nuo nepamenamų laikų gyveno jų tėvų tė- 
vai. Anthropologijo3 žvilgsniu, Lietuviai 
priskaitoma prie dolichocephalic typo žmo- 
nių. Tai yra žmonės šviesios, parvos, švie- 
siais plaukais, tankiausiai mėlynakiai, au- 

koti ir gero tvirto sudėjimo. 

Kalba. 

Lietuviai turi skirtingą kalbą, kuri pri- 
klauso prie Indo Europinių Rytinių kalbi] 
šeimynos. Tai yra viena seniausiųjų kalbų 
šiek-tiek panėšinti Latinų ir Graikų kal- 
boms, be c daug labjau primenanti seno 

vės Sanskritą. Rods, joje užeinama kiek 
slaviškų priemaišų, bet tai yra tiktai natu- 
ralti pasekmė to, kad Lietu-/iai p?r ištisu 
šimtmečius turėjo ryšius su Slavų tauto- 
mis; kalbažinystės žvilgsniu., Lietuvių kal- 
ba nepanėši Salvų kalboms daugiau, negi 
by kokia kita kalba iš Indo-Europinės kai- 
Diį šeimynos. Sulyginamai kalbant, Sla- 
vas ne geriau galėtų susikalbėti su Lietu- 
viu, kaip ir, leiskime, Anglas su Italu arba 
Francuzu. Profesorius Maksimovas (slg. 
Brokhaus'o Encyklopedija) sako: 

''Lietuvių ir Slavų kalbos turi daug 
benckų žoclžių vadinti augmenims, daržo- 
vėms ir įnagiams dirbimui žemės, kas pa- 
rodo tų tautų bendrą kultui ini augimą vė- 
lesniąją jų istorijos gadynę." Kitur-gi, 
kaip sako tas pats profesorius, nėra nieko 
bendro Lietuvių ir Slavų kalbose. 

Kalbų tyrinėtojams Lietuvių kalba yra 
labai svarbi ir tą paliudija* faktai, jog di- 
džiausiuose pasaulio universitetuose yra 
įsteigtos katedros Lietuvių kalbai išguli!'" 
nėti. Philosophas Kantas (jis buvo Lieti.- 
•vių kilmės, gimęs Prūsų Lietuvoje, savo 

,-ngoje į Ruhig'o Lietuvių Kalbos Žody- 
,1*%' sako, jog Lietuvių kalba turi būti už- 
laikyta, kaipo geriausis įrankis kulturai ir 
apšvietai platinti tarpe Lietuvių, kaipo go- riausia pagelbininkė kalbininkams tyrinėti 
kalbas ir kaipo raktas susižinojimui su se- 
nųjų laikų tautomis. Lietuvių kalba, taip- 
pat ir žuvusi jau sen-Pmsių kalba, su ši u 
dienų Latvių kalba sudaro Baltiškąją Kai>J 
bų šaką, kai}) tą parodo sekančioji lentelė: 
Indo-Europinč Tautų Šeimyna ir Lietuviu 

užimama Jaje Vieta. 

[INDO LtJftOPc)jNĖ-. ŠEIMYNaĮ 

Scnprusių kalba, labai panaši Lietuvių 
kalbai, ir daug panašesnė vartojamai dar 
Latvių kalba, išnyko apie pabaigą 16-tojo 
amžiaus; jos pėdsakai beužeinami dabar 
tik knygo3e, kurios buvo spausdinamos apie 
tą laiką. Lietuvių ir Latvių kalbos yra ar- 
timos viena kitai; beveik visų žodžių šak- 
nis y*a tos pačios, ir gramatikos konstruk- 
cijos yra panašios viena kitai. Lietuvis su 
Latviu, susiėjusiu, veikiai supranta viens 
kito krlbos. Dabar sunku benuspręsti ko- 
kiu laiku tos dvi kalbi likos perskirti, bet 
kąsiai galima tvirtinti, kad aiškesnis pa- 
ženklinimas skirtumo apsireiškė nuo šešio- 
liktojo šimtmečio. 

ISTORIJA. 
Ser.ieji Prusai ir Teutonų Ricieriai. 
Tikroji minėtųjų tautu istorija prasi- deda nyo to laiko, kada Kirkščionybė pra- dėjo platinties Šiaurineie Europoje. Tuo 

laiku Lietuviai, tarmių žvilgsniu, buvo pa- skirstyti į tris šakas: Tikrieji Lietuviai, 

Latviai ir Senieji Prusai, arba Senprusiai. 
Senprusiai gyveno palei Vislos (Vistulos) 
upes baseinu ir prie Kurisch-Hąff įlankos. 
Artimiausieji jų kaimynai Lenkai, regalė- 
iami apgalėti tos Lietuvių šakos, 1226 m. 

pasikvietė pagalbon Teutonų Ricierius,— 
tai buvo militarė organizacija, susidariusi 
tuo tikslu, kad išvijus Turkus iš Šventosios 
žemes. Tasai Teutonų Ricierių ordenas, 

i Įkėlęs koją i Prūsų žemę, greitu laiku su- 

Į cvirtejo ir Į šimtą metų jau pavergė Prusi11'. 
I po savo jungu. 

Gyventojai tų plotų žemės, kariuos 
Teutonų Ordenas pasiglemžė iš Prūsų, il- 
gainiui liko visiškai suvokietinti, ir dabar 

! tie kraštai yra vadinami Rytine ir Vakari- 
ne Prūsija. Jie guii pakraščiais Baltijos 
jūrių, tarp Vislos ir Pregliaus upių, visiškai 
.itskirti nuo Vokietijos; į vakrausrir pietus 
.1110 jų gyvena Lenkai, gi šiaurės linkui— 
Lietuviai. Atėjus Reformacijos gadynei, 
,ie karingi vienuoliai nusimeti) savo rubus- 
lobitus ir liko pasauliniais žmonėmis. Tuo 
)udu užtiesta pamatas žinomai dabar Vo- 
kietijos Junkerių kastai. Vokiečių biuro- 
ratijos palinkimai išsidirbo pagal to mi- 

Jtario ordeno discipliną. Ir šių dienų Vo- 
:ietija atsižymi senąja Teutonų Ricierių 

į )rdeno dvasia, kaip tpi—užgrobimas sve- 

imų kraštų, dengianties Dievo suteiktos 
aidžios teisėmis, troškimas užkariavimu, 

pavergimas ir išnaudojimas nekaltų kai- 
nynių tautų ir tam panašiai. I 

Teutonų Odenas, savo karėse priešais 
IT3U3, užgriebė dali ir tikrosios Lietuvos, 

)uiont--teritoriją tarp Pregliaus, Širvintos 
Y Nemuno upių ir dali Žemaitijos, palei 
'emuną iki Klaipėdos uostui. Šitoji Lie- 
uvos dalis šiądien yra įjungta į Vokietiją 
t vadinama Mažąja Lietuva; jos gyven- 
ojai trokšta/Vėl buti sujungtais su Didžią- 
a Lietuva ir, drauge su ja, sudaryti laisvą 
r nepiigulmingą Lietuvos Valstybe. Per 

metų su viršum Mažoji Lietuva buvo 
/okiečių valdoma su didžiausiu žiaurumu; 
iskas buvo Vokiečių daroma, kad tik su- 
okietinus Mažosios Lietuvos p-vvpntnins 

w«/ u 

)at nedidelės tebuvo tų pastangų pasekmės. 
le laikosi savo kalbos ir daug kuom pri- 
idėję prie bendro kulturinio Lietuvių pa- 
kilimo. 

Toje Prūsų Lietuvos dalyje, žinomoje 
idur-amžių gadynėje vardu Sudavija, be- 

/eik ant viso ploto, o jei ne—tai didelėje 
idžiumoje, iki šių dienų dar užsilaikė 

Lietuvių kalba. 

Lietuviai niekados nei nemanė atsisa- 
kyti nuo Prūsų Lietuvos; atpenč, — jie vi-į 
rados reikalavo, kad ji butų prijungta prie 

idžiosios Lietuvos. Šitam tikslui atsiekti, 
Mindaugis per daugelį metų kariavo su Te-, 
.itonų Ordenu. Taip pat ir Didysis Kuni- 
gaikštis Vytautas, po iglų kares metų, pa- 
galiaus 1410 m. sumušė Teutonus ties Žal- 
giriu (Gruenwald'u), ir taikos konferenci- 
joje Velenoje reikalavo sugrąžinimo Mažo- 
sios Lietuvos, su Pregliaus ir Angers upė- 
mis, kaipo rubežiais. 

Latviai ir Livonijcs Ricieri&i. 

Latvių historija tūlais žvilgsniais pri- 
mena senųjų Prūsų historiją. Vokiečiai, 
Rengdamies pažadais platint Krikščionybę, 
1201 m. įsteigė apšarvuotą miestą Rygą ir 
suorganizavo Livonijos Ordeną, arba Kar- 
dininkus, kurie ilgainiui pavergė Latvius. 
Reformacijos laikais Livonijos Ordenas se- 

kularizavosi, ir jo nariai, pasivadinę baro- 
nais, liko savininkais ir valdytojais didelių 
plotu, žemės. Griuvus feudalizmui, tie baro- 
nai suteikė šiek tiek asmeninės laisvės Lat- 
viams, bet nedavė jiems teisės įsigyti že- 
mės, o jei kur ir buvo duota toji teisė, tai 
visaip dabota, kad Latvis tegalėtų įsigyti 
kiiomažiausj plotą. Baronai patįs valdė sa- 
vo dvarus arba išleisdavo juos nuomon; ir 
dabar dar du trečdaliu visos Lavių žemės 
yra Vokiečių baronų rankose, nežiūrint to, 

į kad Vokiečiai tesudaro vos puspenkto | (4/>) nuošimčio šalies gyventojų. Nors Lat- 
viai per šešis suvirs šimtmečius buvo po 
Vokiečių vergijos jungu ir paskui po Rusų 
aidžia ir Įtekme, vienok jie užlaikė savo 

kalbą ir savo tautinę dvasią. Nors jie nuo 
.panaikinimo baudžiavos turėjo maža lais- 
jvės ir nedaug žemės; nors jų mokyklos ir 
I valdiškos įstaigos buvo Vokiečių rankose, 

•rba, laike pastarųjų keliųdešimtų metų, 
Rusų rankose, tačiaus iie :Tis dar pasižymė- 
jo tautine ir ekonomine pirmynžanga. Ju 
ikiai, sodai ir daržai yra vaisingiausie iš 
/isų Rusijos ūkių; jie patįs yra geriausie 

I ikininkai, gabausie pirkliai ir amatninkai, 
v ikriausie jurininkai ir moksle jau užkara- 
vo sau pirmąsias vietas. Jie pristeigė nema- 
ža savų laikraščių ir užtiesė tvirtus pama- 
tus savai literatūrai. 

(Toliaus bus) 

Baltos Žąsis. Į 
>v... i 

Skambančiai besijuokda- 
ma ji nušoko nuo priangio 
stačiai į jo glėbį ir juodu 
pradėjo bučiuotis tartum ne- 

simatę du metu, o ne dvi va- 
landi. 

# 
— Mano mylimasai! 
— Mano gražiausia, auk- 

sine pačiule. 
Jiedu greitai atšoko vie- 

nas nuo kito.. Ach, tas senis 
•Jokūbas atnešė šautuvus. 
Senis Jokūbas pažinojo juo- 
du abudu iš pat kūdikystės. 
Maloniai ačiuodam? sena- 
liui ji pa5mė iš jo šautuvą 
ir užsikabino ant savęs. 

-- Ponia! Vakar Gasparas 
-jake, kad jis matęs daug 
pauKŠčių miške. 

-- Tai puiku! Tai puiku! 
Reiškia męs šiandien puikiai 
pamedžiosiva. 

Ir ponia "šokinėdama pra 
dėjo rankomis pliaukšėti. 

Puikus medžioklės šuo lo- 
damas šokinėja apie ją, o 

taksa landžioja pakrūmėse. 
— Bake, eik anf vietos! 

Folke, čionai!—susuko po- 
nia ant savo šunų. 

Jaunas dvarininkas nusi- 
šypsojo laminga šypsą be- 
žiurėdam; s i savo jaunutę 
gražią žmoną. 

Jai vos sukako aštuonio- 
lika metų. Laibute, trumpa- 
me sijone, skribelaitėje, ku- 
ri gražiai gulėjo ant jos auk 
sinių plaukų, ji ištikro išro- 
do labai malonia, gražia. 
Tyras rudens oras truputi 
paraudonino jos Veidus, o 

mėlynose jos akyse matėsi j 
linksmybė. Juk dar tik tris; 
mėnesiai, kaip ji ištekėjo. į 

~ Laikas! 
Medžiotojai pradėjo eiti.' 

Tiesa, iki numylėtos ir pa- 
p i .stos vietos buvo geras 
galas, bet juk kokis sma- 

gumas eiti tokioje gražioje 
dienoje! 

~ Gertas! Kaip tu manai 
ar ten yra garnys?—paklau- 
sė ji. 

-- Suprantama! 
Ji truputi sur maišė, už- 

raudo ir nusijuokė. Priešais 
juos piemuo atginė avių kai- 
minę ir piemuo ant rankų 
turėjo nesenai paturėtą erių 

Ji paėmė ėriuką iš pie- 
menio rankų ir pradėjo'jį 
glostyti. Ją apėmė kas tai 
nepažįstamas jausmas; tas 
mažas sutvėrimėlis buvo tai}) 
švelnus, taip silpnas, kad jis 
prisiglaudė prie jos. Ji net 

prisilenkė prie ėiiuko ir jo- 
jo minkštoje vilnutėje pa- 
slėpė akis, kad niekas ne- 

pamatytų besiritančias iš 
akių ašaras. 

Kuomet ji po motinos mir 
ties ji pasiliko tokiu pat siep 
nu sutvėrimėliu, kaip tas 
ėriukas role gero piemens 
pasiėmė net penkios ypatos: 
tėvas, teta Ferežė ir trįs bru 
įliai. 

Ji pamažėli nifcijuoke ir 
tas smagus įspūdingas upas 
išnyko. 

Dieve! Kaip namieji ją vi 
si guodojc, kaip lepino iš- 
pildydami jos menkiausius 
reikalavimus. Juk ji buvo 
namuose tuo mažuoju nami- 
niu stabu kuriam dikčiai 
meldžiasi. Gertas ta vadi- 
na tikra stabmedyste. Ne- 
naudėlis. Kiek tame mei- 
lės, gerumo... 

Ji šnairomis pažiurėjo j 
savo vyrą kuris greta jos 
žingsniavo. Jis toks ramus, 
rimtas. 

Štai jiedu pasuko i siaurą 
jtakelį vedanti iš pušyno Į 
i laukus. 

Staiga ties žilvičiais paki-į 
lo karvelis. Ji pagriebė sau 

tuvą ir iššovė. Nepataikė. 
-- Na, aš taip ir maniau, 

kad tas karvelis niekam, ne- 

tikęs. Ištikro reikės Įsitai- 
syti tokį šautuvą kaip ba- 
rono šautuvas. 

-- Bet, Lile... tarė jos vy- 
ras. 

~ Aš sakau, kad įsitaisy- 
siu... 

Lile, ištikro tu tiktai 
gadini visą medžioklę. Žiū- 
rėk jau šuo vėl ką užtiko. 

-- Taip, taipi-nieko ne 

klausydama kartojo ji. 
Jos balse girdėjosi u/py- 

ki m o gaidos. Staiga iš už 
medžiu pakilo pulkas dide- 
lių paukščių. 

Gertai! Gertai, žiūrėk, 
tai baltos žąsįs!--sušuko Li- 
lė. 

Jis nusijuokė ir tarė: 
-- Kokios tau ten brltos 

žąsįs. Ką gi tu kalbi. Spa- 
lio mėnesyje bus pas mus 

žąsįs. Aš nemačiau, kas ten ( 

per paukščiai, bet tik jau ( 
ne žąsis! 

O aš tikrai mačiau, kacl 
tai buvo baltos žąsis.—pik- 
čiau tarė ji. 

-- Niekus kalbi, Lile! Pal- 
šos žąsis, kurias čia balto-- c k 7 

i mis vadina pas mus parle- 
kia, tiktai pabaigoje kovo 
mėnesio ar pradžioje balan- 
džio. 

Ji sau po nose sumurmė- 
jo žodi "Pedantas" ar ką 
t:\i panašaus ir išpūtė savo 

skruostas. 
Jis pamaželi atsiduosu ir 

nutilo. 
-- Aš ir pati žinau, kad 

ne taip protinga ir mokyta, 
kaip tu, bet tu bereikalingai 
ant kiekvieno žingsnio man 
duodi tai pajusti. 

— Bet brangioji! 
-- Na tik tu sakyk, koki gi j 

kiti čia paukščiai galėjo bu-j 
ii, jei ne baitas žąsįs? Tu; 
visuomet viską gerai žinai, 
geriau žinai net už tetą Te- 
resę. 

Teta Terese, tai Įsikū- 
nijąs širdingas gerumas, ku- 
ris amžinai įsilaužia-į jo lai- 
me ir visuomet apiekavoja 
jojo Liliutę... Šita teta Te- 
rese ji pradėjo neapkęsti 
nuo to laiko, kaip jis išdrįso 
ištiesta savo ranką prie jos. 
"auksinio kūdikėlio," kuo- 
met tas "auksinis kūdikėlis" 
pats pasakė "Aš taip noriu". 

-- Lile, ar girdi! Tu už- 
miršai nuleisti šautuvo gai- 
dį.... Gali atitikti kokia ne-J laimė.... 

-- Duok man ramybę, aš 
pati puikiai žinau ką, darau.1 
Bet aš visgi sakau, kad tai 
buvo baltos žąsįs. 

Jis galutinai supyko ir ! 
norėjo pagriebti jos šautu- 
vą, kad nuleisti gaidį. Ji 
pažiurėjo Į jį piktomis aki- 
mis ir greitai pradėjo eiti 
link kelio. Staiga šuva pa- 
baidė kurapkų pulką, kurios 
smarkiai pakilo augštyn. 
Gertas iššovė. Lilė pradėjo 
bėgti atgal. 

į Staigo ii paslydo.... ir šau 
cuvas iššovė ir ji kaip pa- 
kirstas pėdas pargriuvo ant 
žemės. Gertas iš karto nu- 

tirpo ir nežinojo ką daryti, 
iš jo krutinės išsiveržė atsi- 
dusimus ir jis nejausdamas, 
savęs puolėsi prie Lilės gu- 
linčios ant žemės. Po tie- 
siai jos pusei buvo matyti 
kraujas susimaišęs su žeme. 

Jis bandė pakelti Lilės 
! apmirusį kuną ir pasidėti 
sau ant kelių. Jo širdis i 

smarkiai plakė Ką daryti?! 
1 Bereikalingai jis dairėsi įJ 

visas puse. Jš niekur ne- 
buvo galima tikėtis, jokios 
pagalbos. 

Toje minutoje tolumoje 
ant kelio pasirodė dulkių 
debesys. Gertas nubėgo ant 
kelio ir pradėjo iš visos spė- 
kos mosikuoti kepure. Ačiu 
Dievui, kad jį pastebėjo! 
Kokia laimė. Tai važiavo 
senas kaimo gydytojas. Jis 
išsigandęs išlipo iš vežimo 
ir nuėjo paskui Gerto prie 
Lilės. Arklys pasiliko ant 
kelio ir pradėjo ėsti dulkė- 
tą žolę šalimis kelio augan- 
čia. / £ 

Lilė dar vis buvo be ža- 
do. Kraujas jau nustojo te- 
kėti iš žaizdos ir sukrekėjo. 
Kraujo dėmės buvo matyti 
ant Lilės išbalusio veido. 

Gydytojas apžiurėjo žaiz- 
da ir tarė: 

Negili žaiz 'la, tiktai de 
lei nutekėjimo daugybės 
kraujo ją apėmė silpnumas. 
Nieko pavojingo nėra. Ga- 
lėjo dar ir blogiau atsitikti. 
Kaip gi tas viskas atsitiko? 

Gertas atydžiai pažiurėjo 
savo mylimosios Lilės vei- 
dan. Iš jo akiu tekėio aša- 
ros. 

Tolumoje girdrėjosi varpo i 

balsas, ore lakiojo daugybė' 
vortinkliu, o saulė leidosi j 
už pušyno ir nušvietė išbąlu- 

( 

skią Lilę. 
Ji giliai atsiduso ir ati-į 

dengė akis. 
-- Išgelbėta !-sušuko Ger- 

tas. Šuo šoko prie savo po- 
nios ir savo snukelį Įsmeigė 
į jos sijoną. į 

Lilė steigiasi nusišypsoti. 
Gertas ją spaudžia prie savo 

krutinės ir ji vėl alpsta jo 
glėbyje. 

Jos noselė pasipučia. Jis 
jaučia, jis žino,' kad ji tuo- 
iaus ištars jo vardą ir jos 
lupos sušnabžda.: 

— O visgi tai buvo baltos 
žąsįs! 

Vertė Jcnukas. 

KIRČIAI. 
Iš Siberijos praneša kad te- 

nai visiškai nėra drabužiu. G<V 
Įima pamanyti, kad ten tikra 
teaurinė civilizacija. 

Jau Lenkija tikrai dasigavo 
iki jūrių kraujo. 

Tautos perankštai gyvena, 
kad tarpe jų galėtų išsitekti 
taika. I 

Amerikos pienas yra toki:?J 
daiktas, kuriu galima dapilli; 
vandens. 

VISKAS MILŽINIŠKA. 
Amerikoje nieko vėra mažo.! 

viskas milžiniška. Milžiniški 
tiltai, milžiniški namai, milži- 
niški geležinkeliai ir 1.1. 

Ir lietuvių teatrai milžiniški, 
baliai milžiniški, vestuvės mil- 
žiniškos, net ir šokiai milžiniš- 
ki bent plaka tose. 

IŠ DIENINIO LIETUVIŠ- 
KO POLITIKO, 

.... Užtraukta paskola nuo 

ęaspadnės.'pas kuria gyvenau, 
sumoje 40 centų. 

.... Gavau ultimatumą nuo 

Muvčįo, kuris siuvo žiponą del 
15 a rvž i aus k< ~>n f e rcnc i j os. 

... j Intcnpinias santikių su 

restoranto savininku, nes pa- 
gedo skilvis. 

.... Užtraukta išlaukinė 
paskola užstatant seims kelnias 
sumoje 2 doliarių. 

.... Duota adijeneija pa- 
siuntiniui iš skalbyklos. 

.... Priimtas ir atliktas pa 
siūlymas nuo siuvėjo. 

Lietuvos dienraščio platmimo k*o 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Are. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 46th St. 
George Lukas, 3429 Unior. Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard St 
1.8. Vitkus, 2856 W. 2<Uh St. 
J. Grigaliūnas 800r> Yincennea Ave. 
Petras Šimaitis, yi01 Commercial Ave, 

So. Chicugo, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ave, 
Petras Jokubonls, 733 W. 19th St. 
£ugust Saldumas. 4414 Californla Ave. 
John Vaiivilla, 3320 Auburn AVe. 
Fr. K. Bakutis. 2603 W. 69th St. 
Wm. Ba.iis, 10609 S. Edbruck Ave. 

Roseland, 111. 
M. Kersmin, 720 W. 120th St. 

W. Pullman. 

AGENTAI. 
A. Mičiulis. 32 Ir S. Halsted St 

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ava 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfiela Are. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babcnskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lcwe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emciaul Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave 

Į Bakery 
F. A. Jozapaitis, 3601 S. Halsted S** 

Drug Store 
930 W. 35th PI. near Gage St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 35th St. 

Candy Store. 
R. YanuŠauskas 3440 S. Morgan 

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuska, 3358 Auburn Ave. 
K. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ava 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, S37 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 \V. 23rd PI., In Store. 
47 & S. \Vestern Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Ave. 
Hrilated įįc Madison St. 
Wm. Balsis. 5953 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
■virs. Onialy G33 W. 18th St. 
4458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace SL 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted Ir 35th St. 
Haisted i.' 47th St. 
Halietd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
.Mferson ir 12th St. 
Hulstcd ir Vauburen St. 
Haisted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Mihvaukee Ave. 
Mihvaukce Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir MiLwaukee Ave. 
Western Ave. Milwaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubucį' 
2(Jth St. Western Ave. 
Mary Virgitiis, 224P S. Leavitt St. 

first £lat 
Kaulakis, 2214 W. ?23rd PI. 
J. Smith. 3813 Kedzie Ave. 
4111 S. Richmond St. 

Staliulionis, 3137 W o»lh PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockvell St. 
P. Gečas, 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklin St. S. E. 
State Ir W. VanBuren St. N. 
VanBurc 1 ir Clarck N. W. 
VanBurt ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or \Vels N. VI 
Adams ir LaSalle St. 
Stato ir W. 18th S. W. 
556 W. 35th St. Cigf.r Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Avo. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 
10701 Michigan Ave. Cigar Stoore 

Roseland, 111. 
Mrs. Žalis, 114 E. 107 th St. 

Roseland. 111. 
16 56 Wabansia Ave. 
4504 Washtcnaw Ave. 
8112 Yincernes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovlch, Cirkulcciojoa 

Menegerius 
M. Dūdas Aslstau. Menegereriaus 



VIETINES ŽINIOS a 

ATVYKSTA SLA. SEKRE- 
TORIUS. 

A. B. Strimaitis, Susivieni- 
jimo Lietuvių Amerikoj Cen- 
tralinis sekretorius, žada at- 

vykti netrukus iš Xew .Yorko 

į Chicagą. 
P-as Strimaitis žada buti 

Chicagoje 14, 15 ir 16 cld. ši ) 

mėnesio ir tikisi, kad Chica- 
g<», SLA. apskritys tuo laiku 
surengs Chicagoje Apskričio 
suvažiavimą. P-as Strimaitis 
atvyksta Chicagon Susivieniji- 
mo reikalais. 

Prie tos progos galima pa- 
tėmvti, kad p. Strimaitis, be- 
rods, pirmu sykiu atsilankys 
Chicagoje ir todėl čicagiečiams 
vertėtų surengti svečiui ''kar- 

štą" priėmimą. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Susivienijimo Lietuviškų 

Organizacijų Domai. 
Viršminėtas Susivienijimas 

laikys savo susirinkimą 7 tą 
dieną kovo (march), 7-tą va- 

landą vakare, J. J. Elias sve- 

tainėje, prie 46-tos ir YVood 
gatvių. 

Kadang daugelis svarbių rei- 

kalų bus apsvarstymui, ypač 
namo statymo, Lietuvių Visuo- 
tino Seimo ir tt., todėlei ragei- 
daujama skaitlingo susirin- 
kimo. Kviečiame atstovus ir 

'aldybas visų Draugijų, Kliubų 
kuopų ir 11. 

Taipgi meldžiame nesivėlin- 
ti j susirinkimą, nes ant parei- 
to susirinkimo nutarė suusirin- 

kimą atidaryti 7-tą valandą va- 

kare vietoje 8-tos, kaip pirmiau 
būdavo. 

J. Visko n tas, pirm. 
A. J. Kareiva, ras-. 

IŠ NORTH SIDE. 
Nedėldienio vakare, kovo 2 

d., Šv. Mykolo parapijos sve- 

tainėje buvo surengtos prakal- 
bos paminėjimui 4-os dienos 
<ovo kurioje pripuola Šv. Ka- 
zimiero šventė. 

Kalbėtojais buvo vietinis kic 

x>nas, kun. Kudirka kareivis 
Poška ir kun. Meškauskas. Ku 

.ligas J'udirka aiškino apie prie 
lerrnę lietuvių gelbėti savo ša- 

į visokiais galimais budais: 

norališkai, medžiagiškai ir 

ipeka. Kalbėjo trumpai ir rim 
ai. 

Antras kalbėjo sugrįžusis iš 

sariumenės kareivis Poška. Na 

o vyruko kalbą sunku buvo su 

gaudyti; jis blaškėsi visur, o 

:aip užkliuvo už tautininkų 
jis juos vadino laisvamaniais) 
ai net po du kartus tuos pačius 
jodžius atkartodavo. Tie žo- 
lžiai tiko pačiam kalbėtojui, o 

je jo vadinamiems laisvama- 
niams. Matyt, ir žmonės ne- 

galėjo suprasti jo pliauškalų, 
/ienas klausytojų taip issita- 
ė: "Nėr' ką stebėts: dar jau- 
įas vaikas neprityręs; kaip su 

.ugs ir protas išsitaisys..." 
Paskui kalbėjo kun. Meš- 

kauskas,—kaip sakoma, bu- 

iantis šios parapijos klebonas. 

Aukų Tautos Fondui surink 

ja virš $80.00. Pabaigoje su- 

giedota Lietuvos hymnas. 
Tautininkas. 

UŽ GAVĖNIOS. 
Praeito utarninko vakare 

uisivienijanio Lietuvių Ame- 
ikos 208-tos kuopos pirminin- 
ė, p. Marė Damijonaitienė, da 

ė vaišes savo kuopos narėms 

r šiaip draugams ir draugėms 
^as turėjo įvykti jos bute, bei 

*ė! stokos vietos atsibuvo Fe 
;owship House ant Bridgepor- 
d. Viso buvo svečių ir viešnit 
pie 50 ypatų. 
Apart kitų atsilankė ir p. Širr 

:Us. Laike užkandžių buvo pa 

sikalbėjimai, kaip visuomet 
gerb Šimkus savo aiškioje kal- 

i l>oje pagyrė moteris už jų dar- 
I bavimasi, pabrieždamas "kad 
jeigu kas gražaus buna, kur 
nuveikta, tai tik su pagelba 1110 

ten u". 
Tarpe kitu kalbėjo ir ponas 

A, Stankus; jis pasakė, kad 

"patol neįsikunys S. L. A. 
prieglaudos namas, kurs jau 
senai yra sumanytas, pakol mo 

,'erįs aktyviskai darbu neužsi 
ims''. 

Vakarėliis užsibaigė su links 
momis žaislėmis ir sokiais 
Svečiai, skirstydamiesi, pagei- 

davo taukiaus panašių vaka- 

rėlių, bet jie pamiršo, kad — 

užgavėnios tik syki j metus bū- 
va. 

Kana Pinskas. 

BRIGHTONPARKIEČIU 
DOMAI. 

Lietuvių Brighton Parko Po 
litiskas Pašelpos Klubas turės 
savo mėnesinį susirinkimą su- 

batoje kovo 8 d., P. Wenge- 
liausko svetainėj, prie 4500 S. 
Talman ave.; pradžia 7:30 va- 

landa vakare. Valdyba 

"BIRUTIEČIU" DOMAI. 
''Birutės" choro visuotinos 

repeticijos įvyks šį vakarą 8 

valandą. Visi Birutiečiai bei 
Birutietės privalo atsilankyti, 
nes "Birutės" vakaras jau vi- 
sai artinasi, tad turime gerai 
prisirengti. 

S. Kvietka. 

SUĖMĖ NUŽIURĖTUS 
PASIKĖSINIME IŠPLAI- 

ŠYTI NAMUS. 

Turtingieji paženklinti my- 
riop. 

Bolševizmas Chicagoje pa- 
siekęs savo viršūnę užvakar. 
Vietiniai anglų laikraščiai pra- 
nešė, kad šiomis dienomis Chi- 

cagoje buvo surastas suokal- 
bis aidobilistų, anarchistų ir 

kitokių raudonųjų radikalų. 
Jie buk rengė dainamitavimą 
namų ir užinušystes. 

Toliau viens iš vietinių ame- 

rikoniškų laikraščių sekančiai 
rašo: 

"Daugelis turčių chica- 

^iečių paženklintų myriop, iš- 
eidavo į gatvę tik su sargais. 
0 kiti sargai buvo pastatyti 
dabojimui jų namų. Policija 
dabojo federalius, municipa 
lius ir privatinius vidurmiesty- 
je namus, kurie buvo paskirti 
išplaišinimui." 

"Policijos viršininkas gavo 
žinią, kad 6 vyrai su dinamitu 
yra atsiusti iš Detroit su tikslu 

jišplaišyti Federalį (Krasos) 
namą ir Karės Departmento ! 
namą prie 230 E. Ohio gat- 
vės." 

"Tuo pačių laiku detektyvai, 
dabodami Karės Departamen- 
to namą, suėmė nužiurėtą žmo- 

gų, besislapstanti po alėją už- 

pakalyje namo. 

Nučiurėtai Apsisan'avęs. 
"Žmogus turėjo bonką su 

juodu skystimu, keletą įrankių, 
panašių j kreicorius ir keletą 
virvagalių. 

"Nugabenus jį į detektyvų 
biurą, jis pasisakė esąs Frank 

Holodeyeck 35-kių metų am- 

žiaus. Paskui buvo sužinota, 
kad jau ir p:rma jo buta su- 

areštuoto, taca jis buvo ati- 
duotas į slaptosios policijos 
rankas ištyrimui. 

"Federališki ir miesto detek- 
■ tyvai daboja kiekvieną gele- 
1 žinkelio stotį: jie yra pasirengf 

suareštuoti kiekvieną nužiurė- 

iitą ypatą. 
"Sulyg vieno pranešimo. 

pasikėsinimas turėjęs įvykti 
kaip užvakar naktj. Taipgi 
buvo pranešta, kad valdžios 
viršininkai nutvėrė apie tu/.inn 
Bolševikų ir 4 bombas, pripil- 
dytas su T. N.T. ir kitokia 
sprogstančia medega. liet po- 
licija neužla'ikius nė vieno, iš- 

skyrus Holodeyeck." 
11 : 

I iciniolika Xamų paskirti sic 

naikinimui. 

"Sulyg detektyvų praneši- 
mų vienuolika didelių vidur- 
miestyje namų buk buvo pa* 
skirta sunaikinimui. Nekurie 
iš jų buvo sekantieji: 

"J :cd erai iškas (Ar rasos) 
Karnas, kur ant Labor Day, 
sprogo bomba ir likosi užmuš- 
ta 3 žmonės ir keletas buvo su- 

žeista. 
"U. S. A unijos ofisai, kur 

Majoras Generolas Leonard 
Wood nesenai apėmė koman- 
dą, prie 230 E. Ohio gatvė. 

ComniomvCcltk — Edison 
ix amas. 

"City Hali ir County Ka- 
rnas." 

"Union Lcagnc Club," prie 
69 W. Jackson bulvaras." 

"Chicago Club," namas prie 
Michigan ave. ir \'an Buren 
gatvės. 

"Kitas raportas praneša, 
kad "Jim" Patterson, žinomas 
aidobilistas, likosi užmuštas 
dėlto, kad jis buvęs skundi- 
kas ir kad neišpildęs pasikėsi- 
nimo suplaišyti "Union Lea- 
"iie" kliubo narna. 

Policija Pripažysta Pavojin- 
gumą. 

Policijos perdėtinio pagelbi- 
ninkas, Alcock, nesidrovėjo 
pripažinti; kad sąlygos Chica- 

goje esančios blogos." 
..— Radikalai Chicagos esą 
pačiame sujudime—jis sakė.— 

Mūsų detektyvai juos sekioja, 
kas minutą. Bet jie yra gud- 
rus. Jie nelaiko taip daug mi- 

tingų didelėse miesto svetainė- 
se, bet susirenka j mažus bu- 
rius po visą miestą i užkavotus 
užkaborius. Dasigauti į šiuos 

mitingus yra labai sunku, bet 

musų vyrai ir tenai dasigati- 
na." 

"Iš tų paslėptų vietų mums 

pasisekė sugriebti vardus vi- 

sų tų žymių Chicagos žmonių, 
kurie yra pavojuje. Kaip tik 

męs sužinojome, tuojaus jiems 
pranešėme, kad jie priderenčiai 
apsisaugotų." 

Rado įsakymą Išplasyti Kamę. 
"American" teatro darbi- 

ninkas prie Madison ir Ash- 
land gatvių rado parašą ant 

popieros viename West Sidės 
saliune paliepianti išplaišvti 
"Edison" namą. Prisakymą 
darbininkas įdavęs savo mena- 

džieriui, Rogęr Pearson. Pri- 
sakvmas buvo seka itis: 

— Išplaišyk "Edison" 

Namą 7-tą valandą. Atlik 

gerai, užtai gausi geležinį 
kryžių.—(pasirašyta; Nu- 
meris 147-tas. 
"Viršuje minėtas parašas 

praeitą ketvergo naktį. 
"Namai, kuriuos rengiama- 

si išplaišyti yra stipriai saugo- 
jami. Užvakar naktį labai 
daug policijos buvo apie Fede- 
rališkus Namus. Detektyvai 
ir policija, matyt, pakenkė rau- 

donųjų plianams. 

BOLŠEVIKŲ PRAKALBOS 
Vakar vakare Meldažio 

svetainėj, ant West Side, 22 
ra socialistų kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
tūlas p. Jukelis iš New Yor- 
ko, kuris pasisakė esąs bol- 
ševiku. 

Bolševikiškai, teisybę pa- 
sakius, ir kalbėjo. Jis sten- 

gėsi parodyti, kaip tai butų 
gerai, jeigu bolševikai už- 

imtų Lietuvą. Berods, apie 
! tai ir nevertėtų taip ilgai 
j kalbėti: matant bolševikų 
valdymo gerybes Rusijoj, 
žmonės ir be aiškinimų tai 
supranta. 

Žmonių buvo tarp 40 ir 
50 ypatų. M. Š. 

DR-STĖS MEILĖS* LIETU- 
VIŲ NARIŲ DOMAI. 

Draugystės Meilės -Lietuvių 
Amerikoje susirinkimas įvyks 
sekančioje subatoje; 8-tą dieną 
kovo, 7:30 valandą vakare, 

paprastoje svetainėje, prie 
1900 So. Union a ve. 

1 Malonėkite visi nariai į su- 

sirinkimą laiku pribūti ir nau- 

jų narių, kurie norėtų j drau- 
giją prisirašyti, atsiveskite. 

Už valdybą, 
Fins Sekr. hid. Vedeckis. 

"LIETUVOS" ŠERININ- 
KAI. 

Kurie esate persikraustę iš 
savo senų gyvenimo vietų j 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 
Sekančių šėrininkų norėtu* 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garmus, 1711 N. Ash 
land, Avc., J. Petraitis, 2028 
Canalport A've., Skalandžiu- 
tias, 6347 Maryland ave., P 
Zdankus, 3239 Emerald ave; 
visi iš Chicago. 

Vladas Jucius, nežinomas 
antrašas. 

Vladas Šurna, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Dambrauskas nežino 
mas antrašas. > 

A. Burba, c-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
Abam Buker, nežinomas 

antrašas. 
S. Jurša, nežinomas antra- 

šas. 

J. Gaski, nežinomas antra- 
šas. 

Laurinaitis, nežinomas ant- 

rašas. 
P. Ramoška, nežinomas 

antrašas. 
Jonas Strumskis, nežinomas 
D. Rupšis, nežinomas ant- 

rašas 

J. Stankevičius, nežinomas 
antrašas. 

A. Augščiunas, Strongs, 
Mich. 

Z. Grigaitis, 3308 Auburnį 
A ve., City. 

J. Kairis, 3027 Auburni 
Ave., City. 

J. Petraitis, 2028 Canalport 
Ave., City. 

Ignas Noreika, Rockford 
111. ■ 

A. Tamolaitienė, 1947 E. 
13th St., Lorain, Ohio. 

F. Skalandžiunas, 6347 Ma- 

ryland Ave., City. 
S. Vitartas, 2152 Coulter 

St., City. 
V. Kevelaitis, R. F. F. 3. 

Erie, Pa. 
K. Kvedras, Box 334, Bar- 

neyville, Ohio. 

J. Jugis, R. I. Box 68, Rock- 
field, Conn. 

PAS DENTISTĄ. 
— Uždešimtį indėtų dantų 

skaitant po 5 doliarins už kiek- 

vieną, man pripuola viso 50 do- 
1 tariu. 

— Bet gerbiamasis, tamista 
man ištraukėte 5 dantis. Taigi 
suvedus skaitlines man išpuo- 
la primokėti tiktai 25 doliariai. 

NENORI. 
Prezidentas \Vilsonas par- 

važiavęs iš Europos laike pra- 
kalbos paprašė neploti ranko- 
mis. 

Jis nori kad amerikiečių ran 

kos užsiimtų produktiviškesnių 
darbu. 

Pajieškau Antano česnos, 
paeina iš Balčių sodos, Vai- 
nutos parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. Pirma gyveno 
Chicagoje, ant 18-os gatvės. 
13 metų kai]) jau persisky- 
rėme. Meldžiu jo paties, 
ar kas ji žino, pranešti man 

Antanas Krekis, 
1331 Victoria St., 

Waukegan, I1L 

Paješkau Jono ir Kazimiero 
Žibučių, kurie apie 8 metai gy- 
veno apie Ne\v Vorką. Jieclu 
yra p<» 27-30 metų amžiaus, pa 
eina iš Yoniškio kainu», Yla- 
rislavo pav., Suvalkų gub. Jie 
patys ar kas apie juos žinotu- 
mėt, malonėkite atsišaukti, nes 

jau labai seniai kaip juodu ma- 

čiau. Tamošius Širvaitis, 949 
\Y. 34 St., Chicago, 111. 

Reikalingas bučeris turi mo- 

kėti gerai tą darbą ir turi turė- 
ti gerą rekomendaciją. AtsiŠau 
kitę telefonu Steuart 9358. 

Reikalinga tuo jaus 5 kriau- 
čiai prie moteriškų Coatų ir 
Sijonų. Atsišaukite tuojaus. 
Svila\v, 1765 Ogdcn A ve., Chi- 
cago, 111. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vLokias bylas visuose 
tejsrauose 

Ofisai: 
69 W. WASHINGTON STflEET 
Rooms 1008 1009, Tel. Canal 2759 

3214 S. HALSTED ST. 
Tel. Yards 7271 Chicago, III. 

Ofiso Telefonu Boulevard 160 

DR. M. T. Molis 
LIETUVIS 

Gyuytojas ir Chirurgas 
1757 \V. 47tli st. 

OfUo V.Ua oi: 1 mo Iki. 3 po ple 7lll9T«k«re 
NedtlIoBli no3 8 ryto iki 2 p pieta. 

Namai I007 0akley Ulvd. 
Telefonts Sceky 420 

DU NEGALIMU 
DAIKTU. 

Negalimas daiktas nuskris 
ti ant mėnulio. Ir taippat 
negalimas, daiktas sulyginti 
kokybę Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine (Tri- 
nerio Amerikos Kartusis Vy 
nas). Visokios firmos mė- 
gino nuduoti bonkas, lai- 
belį, vardą, spalvą ir skoni, 
bet jie negali nuduoti ko- 

j kybę, kuri duoda stebėtinas 
, pasekmes. Trinerior Eliksi- 
ras Kartaus Vyno neia pa- 
slaptingos gyduolės. Visos 
jų sudėtinės dalis priguli 
prie senovės žinomųjų žmo- 
nėms gyduolių. Bet kaip su- 

maišyti jas, idant gavus jų 
gydančias ypatybes duotų 
augščiausį laipsni naudos, 
tai buvo didelė užduotis. Iš- 
rišimas tos užduoties per 
Trinerio sutaisymą padarė, 
šias gyduoles tikra palaimr 
tiems, kurie serga vidurių li- 
ga, nevirškinimu, galvos 
skaudėjimais, abelnu nusilp 
nėjimu ir t.p. Visose vais- 
tinėse po $1.10. Jeigu ser- 

gate reumatizmu, neuralgi- 
ja, sunaririmu, sutinimu ir 
t.p. pamėginkite Trinerio Li 
nimentą. Tai yra tikros gy- 
duolės dėl jusų. Visi skaus- 
mai, pranyks. Vaistinėse 35c 
ir 65c., per krasą 45c. ir 

75c. Joseph Triner Com- 
ipany, 13C3—1343 So. Ash- 
1 land Ave., Chicago, 111. 

Apgarsinimas, 
j 
i Parsiduoda kampinis gro- 
crey ir mar1 namas, su vi- 
sais tavorais ir įtaisymais. 
Klauskitės po No. 6601 S. 
Hermitage Ave., Chicago. 

Parsiduoda bučernė ir groser- 
nė, geroje vietoje, neteli Gra- 
ne koni])anijos dirbtuvių. P»iz- 
nis išdirbtas. Priežastis parda- 
vimo — savininkas eina Į kita 
biznį. Taip pat parsiduoda ir 
namas. Atsišaukite: 3815 So. 
Kedzie Avenue, Chicago, 111. 

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

LIETUVA. 

AUŠROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradinis! 
ir augštesnis) mokytojas Vitkus, studentas medicinos, natyręs mokytojas.* 
2. Matematika (Aritmetika, Algebra, Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai-j 
žymas (pienų pažinimas). Mokytoju m paskutinius 2- jų skyrių V. Miszel 
ka. Neleiskite laiko per niek. Mokinkitės. Prisirašyti galima visados. 
į 3001 S. HALSTED ST. 

"aiandos: Po piet nuo 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IRABEy NAS CHIRURGAS 

1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

| Išgelbes Tik Farmos. 
NUO bedarbes, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dušnaus oro 

ir visokių pavojingu sužeidimu dirbtuvėse užtikrina 3' ms ateit} ir lai- 
|| mingą gyvenimą tik Farmos. 

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias že^ių reikalavimas 

į kokio dar niekad Amerikoje nebuvo Kaip tik tapo paskutinis šūvis 
* 

Prancūzijoj iššautas, tai Amerikoje atsidarė laikai, kad visa geresnė 
žemė bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė tokis trukumas pro- 

>> dūktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už viso- 

{[ kius produktus. 
'ž Lietuviai, važiuokite j Lietuvišką Kolioniją, išsirinkite sau geras ™ 

farmas, pakol d"r galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savi- 
& ninku iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Lard & Invest- 
£ ment Co. Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. B^n- 
" 

arovės užduotis yra pagelbėti lietuviams jsigyti laaai geras farmas, 
| pigiai eu mažu išmokėjimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyvent 

ant farmų. Bendrovės žemė yra labai panaši | lietuvos žemę, ant ku- 
rios auga visokį produktai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, 
miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės. Zemė yra labai gera ir 
lengvai dirbama, taipgi randasi prio v;3okių parankumų farmerlams. 
Prie gerų kelių 'vieškelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie 
gražių ežerų, prio pafi miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznier'ai 
atidarė biznius, o ateinanti pavasarj atsidarys daugiau biznių, ir bus 
visas miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsite gyventi 

A kaip lietuvoje, visur lietuviškai susiaklbėsite. Iš lietuvių korporacijos 
❖ pereitą metą jau daug' lietuviu pirko sau farmas, o ateinančią vasarą f tūkstančiai žada važiuoti pirkti l«u farmas ir namus miestelyj ir ap. 
m sigyventi tarpe savųjų. 
™ 

Klauskite platesnių paaiškinimų, prisiųsdami savo vardą ir adresą i o męs prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie- 
tuvišką kolioniją. Adresuokite tiesiai j bendrovės ofisą. 

| Liberty Land and Investment Co. 
j 3301 S. Halsted St. Chicago, III. 

Proga, kurios Jųs jau senai taukete 

Moterų Nauji Pavasariniai Parėdai. 
už 

Šis skyrius susideda iš stebėtinai įvairių po- 

puliariškų modelių, parodančių naujas lai- 

bas linijas ir siaurų ilgų pavidalų dreses. 

Puikios kokybės materija yra viena u svar- 

biausių ypatybių išpardavimo. Tarp jų yra. 

Satinos, Sergei, Tafetas 
ir Georgette Kombinacijos 

Nei viena moteris negali praleisti šio išpar- 
davimo. Kiekviena dresė yra puikios ver- 

tes ir jųs busite nustebintos už tokią žemą 
kainą kaip 14.75. 

The }iouse t of Greater Vąfues 
^ * M ^ ^ 1 

Cor.Ashtąnd Ave. and 47th St 
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