
LIETUVA 
LITHUANIAN DAILY 

Kooiia 2 e 
Published and distributed under permit (No. 582) authorized by the Act of C^toberč, 1917, cn file at the Post Office of Chicago, Illinois. 

■ S rirrlpr r>f tli/* Prf»cirL»n + 4 C T^nvlPcn*.* T3nrtivmrf/>» f ~— 1 
^ ̂  

No. 56 

'"'U J autiiui ucu uy uic ui V^JLOUCru, l?l/, on I11C 'dl Ule .TOSt UlIlCę Ol LhlCagO, liUriOlS. A f* Ry order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General. ^Opy 
S'iv \YVI 

Metai Dien. iI CHICAGO, ILL., PĖTNYČIA, KOVO (March) 7 d., 1919 m. 

Amerika grąso 
Italijai. 

Artilerijos mušis Berlino 
gatvėse. 

<.mmn 

Anglija paliuosuoja Sinnfeinerius. 

Hindenburgas bijosi bolševikų. 
AMERIKA GRĄSO ITA- 

LIJAI. 
Washington, kovo 6 d.— 

Suvienytų Valstijų valdžia 
perspėjo Italijos valdžią, 
kad pertrauktų blokadą nau 

jai sudarytų valstybių Jugo- 
slavijos ir Čecho-Slovakijos. 
Mat Italijos blokada sustab- 
do, ar bent sulaiko ilgam lai 
kui, įvežimą maisto į minė- 
tas šalis. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
užreiškusi, kad jei Italija 
nepaliaus trukdžius pristaty 
mą į tas oilis maisto, tai 
Suvienyto** Valstijos sulai-] 
kys visą maistą, siunčiamą 
Italijai. Gi Italijon siunčia- 
ma maisto tris syk daugiau,1 
negu Čecho-Slovakijon, Ju- 
go-Slavijon ir Serbijon sy-; 
kili paėmus. 

Nuo nekurio laiko tarp Ita 
lijos ir slavų eina vis ki- 
virčai. Vasario 19 d. slavai 
privertė Italijos misiją ap- 
leisti Austrijos miestą Lai- 
bach. Italija dėle! tos pro- 
gos uždėjo blokadą ant Ad- 
riatiko pakraščių, kas iššau- 
kė S u v. Valstijų pasiprieši- 
nimą. 

ARTILERIJOS MŪŠIAI 
BERLINO GATVĖSE. 
Beriinas, kovo 5 (10:55 

naktj). Pradedant temti 
prasidėjo artilerijos mus:ai 
apielinkėje Centralės stoties 
Berlino policijos, kurią turi 
užėmus valdiška kariumenė 
ir policija. 

Visą popietį tęsės smar- 

kus mūšiai ties Aleksander- 
p'atz (arti policijos stoties). 
Ten iš abiejų pusių buvo 
vartojama kulkasvaidžiai. 

Spartakai ir jų šalininkai 
dalis jūreivių taisė barika- 
das gatvėse artimai Aleksan 
derplatz ir vis slinko artyn 
vyriausios policijos stoties, 
nešdamiesi su savimi ir kul- 
kas/didžius. 

Vėlai naktį valdiškos spė- 
kos policijos vyriausioj sto- 
tyj tapo sustiprintos kariu- 
mene ir amunicija. Tarp 
kiSco ten buvo pasiųsta še- 
šios kt.nuolės lauko artileri- 
jos (lengvos artilerijos), 
taipgi ir kulkasvaidžių. 

Jūreiviai Pereina į 
Spartakus. 

Liuosnorių jūreivių divi- 
zija ir dalis respublikonų 
milicijos, kuri pirmiau pia- 

laikydavusi valdžią, perėjo 
Į spartakų pusę. 

Šiądien Berline visai ne- 

pasirodė laikraščiai, nes vi- 
si zeceriai išėjo ant streiko 
vakar naktį. 

Weimare svarstoma apie 
suorganizavimą kareivių ir 
darbininkų tarybos, kaipo 
dalies valdžios įstaigos, bet 
ta3 turėtų taikintis prie nau 
jos konstitucijos Vokietijos 
respublikos. 

Sakoma, Spartakų Plianai 
Nepasisekė. 

Norint spartakams pasise- 
'kė sukelti dideles riaušes, 
bet jų tikėtasi šiuo sykiu vi- 
siškai nuversti dabartinę Vo 
kietijos valdžią ir suorgani- 
zuoti sovietų respubliką, vie 
nok tas nepasisekė:- 

Per Hollandiją praneša- 
ma, kad dalis telegrafo, k.ra 
sos, didelių Berlino krautu- 
vių ir gelžkelių darbininkų 
atsisakė prisidėti prie visuo- 
tino streiko. Gi Halle, kur 
pirmiau spartakai vk'.ą val- 
dė, dabar yra valdžios ran- 

kose. O Leipzige vis dar 
tęsiasi darbininku ir buržu- 
jų visuotinas streikas. 

Net buk patįs kairiųjų ele 
mentų vadai, pripažįsta, 
kad sukilimais mažai kas 
laimėta, ir. buk jie yra lin- 
kę eiti su valdžia ant kom- 

Į promisų, bet kad tuomi įve- 
jdus daug radikališkesnę Vo 
j kietijoj tvarką negu ji yra 
dabar. i 

ANGLIJA PALIUOSUOJA 
SINNFEINERIUS. 

Londonas, kovo 6 d. Ang- 
lijos valdžia nusprendė pa- 
liuosuoti iš kalėjimų visus 
airius, politiškus prasikaltė- 
lius-sinnfeinerius. Sulyg laik 
raščių užreiškimo, tas daro- 
ma, kad užbėgus demonstra- 
cijoms kurios, buk, buvo 

įrengiamos. Sinnfeineilai 
į tuoj sugrįž Airijon. 

H1NDENBURGAS BIJOSI 
BOLŠEVIKU. 

Berlinas, kovo 6 d. Field 
maršalas Hindenburgas už- 
reiškė laikraštininkam/s, kad 
i*ytinis frontas, t.y. Rytinė 
Prūsija yra dideliame pavo- 
juje, nes bile Idku ten gali 
įsiveržti bolševikų gaujos. 
Girdi, reikia didelio pasi- 
šventimo iš vietos gyvento- 

Avies kailyj. 

Bolševizmas gal gražus kailis, bet po juo slepiasi Anarchijos vilkas. 

jų, kad jie sugebėtų apsigin 
ti nuo'bolševikų įsiveržimo. 
Mat valdžios kariumene di- 
džiumoj išskirstyta. 

Kaslink menamo lenkų už 
ėmimo Rytinės Prūsijos 
fieldmaršalas Hindenburgas 
tam netiki. Jo manymu len 
kai nieko negali priešintis 
prieš bile didesnę organizuo 
tą spėką. Pagaliaus užreiš- 
kė: "Aš žinau lenkus, ir Ry- 
tinė šalis prigulės tik mums 

(vokiečiams) ar bolševi- 
kams.' 

AUTOMOBILIUS BUS 
TIKTAI $250.00. 

L03 Angeles, kovo 6 d. 
Pranešama, kad žinomas au 

tomobilių dirbėjas Henry 
Ford išdirbo naują nlianą 
dirbimui dar pigesnių auto- 
mobilų. Tai jis suplianavo 
laike atastogų (vakacijų) 
Altadene. 

Išdirbimui naujų automo- 
bilių Fordas organizuoja 
naują korporaciją bendrai 
su savo sunum Edsel. Nau- 
ji automobiliai parsidavinėr, 
nuo $°50.00 iki $300.00. 

Tai bus naujas rekordas 
| automobilių rinkoje. 

SODIEČIAI MUŠĖSI SU 
BULGARAIS. 

Saloniki, kovo 6 d. Ma- 
cedonijos sodiečiai, Trakijos 
provincijoje, iškėlė tikrą ka- 
rę su Bulgarijos kariumene 
kuri apvaldžiusi kraštr, 
stengėsi rekvizuoti maistą ir 
namų rakandus bei drapa- 
nas. Mat bulgarai norėjo 
greičiau pasipelnyti, pirm 
negu jie bus išvyti, bet tas 
jiems nelengvai davėsi. 

FRANCUZIJA FINAN- 
SUOS VALGYKLAS. 

Paryžius, kovo 6 d. At- 
stovu Butas be diskusijų įga 
liojo valdžią panaudoti 
25,000.000 frankų suorgani- 
zavimui gerų valgyklų. 

[ VOKIEČIAI AFICIERAI 
NĖŠIO* UNIFORMAS. 
Coblenz, kovo 6 d. Ne- 

senai gen. Dickman išleido 
patvarkymą, kad vokiečiai 
aficierai, kurie randasi tar- 
nystėje toj apielinkėje, turi 
saliutuoti Amerikos aficie- 
rams, nežiūrint jų rangos. 
Toks patvarkymas, matyt, 
nepatiko senesniems vokie- 
čių aficierams ir jie pradė- 
jo dėvėti civiles drapanas. 

Todėl generolas Dickman 
išleido antrą patvarkymą, 
kur reikalaujama, kad vo- 
kiečiai aficierai esantie tar- 
nystėje toje apielinkėje, pri 
valo dėvėti uniformą. Be to 
reikalaujama, kad kiekvie- 
nas vokietys afieieras bei ka 
reivis, esąs tarnystėje toje 
apielinkėje, kas sąvaitė tu- 
rįs užsiregistruoti tam tikra- 
me biure. 

MEKSIKA RENGIASI 
PRIE RINKIMŲ. 

Me,rico City, Vasario 10, 
(suvėlinta). Čia atsibuvo 
konferencija žymių genero- 
lų dėl busimų 1920 metais 
prezidentu rinkimų. Carran- 
za norįs, kad sekanti rinki- 
mai Meksikoje įvyktų kaip 
galint ramesniu badu. Da- 
lyvavuc4e konferencijoje pri 
tarė prezidentui Carranza ir 
išreiškė viltį, kad tas bus 
galima padaryti. 
NEKONTROLIUOS IŠVE- j 

ŽIMĄ KIAULIENOS. 

Washington, kovo 6 d.— 
Kontrolė išvežamų į talki- 
ninkų šalis kiaulių ir kiau- 
lienos yra jau atmainyta. 
Maisto komisija išleido šia- 
me reikale tam tikrą pra- 
nešimą. 

Mat laike karės mėsa, iš- 
vežama į talkininkų šalis, 
buvo kontroliuojama per vai 
diską komisiją; taigi jos ne- 

galėdavę išvežti daugiau ne- 

gu ta komisija leisdavosi. 

RIEBULAI SULAIKYMUI 
STREIKO. 

Berlinao, kovo 5 d. (suvė- 
linta). Specialis Chicago 
Dtaily News korespondentas 
praneša, kad jam teko su- 
žinoti iš patikėtinų šaltinių, 
jog pasiųstas vienas milijo- 
nas svarų ritbulų maitini- 
mui Lenkijos tapo išdalin- 
tas tarp vokiečių, Danzigo 
apielinkėje. 

Mii;ėti riebul&i buvo pa- 
siųsti Amerikos lenkų šelpi- 
mo komiteto Lenkijon per 
Danzigą, bet, kilus pavojui 
visuotino streiko Danzigo 
distrikte, tie riebulai buvo 
išdalinti vietos darbinin- 
kams. 

ANGLIJOS DAUGINASI 
PRASIŽENGIMAI. 

Londonas, kovo 6 d. Su- 
lyg pranešimo policijos biu- 
ro, taip vadinamo Scotland 
Yard, Anglijoje vis didina- 
si prasižengimų skaičius. 

Ypač tas tapo žymu per- 
traukus karę. Vieni išva- 
džioja, kad toks keitimosi 
daug priguli nuo kareivių, 
nes jie liuosi, nuo svarbes- 
nių dalykų, dasileidžia į pra 
sižengimus; kiti gi mano, 
kad priežastim yra didesnis 
skaičiui bedarbių. 

RUMUNIJOS NUOSTO- 
LIAI 332,000 VYRŲ. 

Paryžius, kovo 6 d. Vė- 
liausios žinios, paduotos per 
Rumunijos spaudos biurą, 
tvirtina, kad Rumunija nu 

stojusi karė užmuštais ir 
mirusiais nuo žaizdų 332,- 
000 vyrų. 

30,000 ITALŲ FRANCU- 
ZIJON. 

Ryma-, kovo 6 d. Prane- 
šame, kad 30,000 italų dar- 
bininkų bus pasiųsta Fran- 
cuzijon, kad prigelbėjus 
nors kiek atstatyti nuterio- 
tas vietas. 

AMUNICIJAI IŠLEISTA 
9 BILIJONUS. 

Londonas, kovo 6 cl. Fre- 
derick George Kellaway, 
parlamentinis sekretorius 
prie amunicijos ministerijos 
praneša, kad Anglija išlei- 
dusi amunicijos ir kariškų 
prietaisų reikalams bėgyje 
pereitos karės net $9,195,- 
000,000.00. 

Be privačių dirbtuvių, ku- 
rios išdirbinėdavę amunici- 
ją, Anglijos valdžia pasta- 
čiusi dar 132 dirbtuves, ku- 
rios atsiėjo $300,000,000. 
Pašalinėms dirbtuvėms irgi 
buvo suteikta paramos iš vai 
džios iždo ir tam išleista 
%o,000,000.00. 

REIKALAUJA PALAUKTI 
SU TAKSOMIS. 

Paryžius, kovo 6 d. Ra- 
likalių socialistų grupė 
Francuzijos Atstovų Bute tu| 
rėjo savo susirinkimą, kad 
apkalbėjus piniginius klau- 
simus, kurie yra ant apsvar- 
stymo Atstovų Bute rytoj. 

Taksų klausime vienbal- 
siai nutarta su taksų mokė- 
jimu nespirti francuzų, pa- 
kol Vokietija neužmokės su- 

lyg išgalės nors dalies sko- 
los. Po to, girdi, bus aišku, 
kiek reiks imti nuo žmonių 
taksų. Prie to grupė remia 
pirmesni savo reikalavimą, 
kad privertus Vokietiją tuo- 
jau nusiginkluoti. 

BUS PERGALĖS 
j STAMPOS. 

Washington,» kovo 5 d.— 
13 centinės "Pergalės stam- 
pos" tuoj bus pardavinėja- 
mos visoj šalyj. Krasos de- 
partamentas pranešė, kad 
jų skaičius nebus užtekti- 
nas, kad pamainius visas 3 
centines stampas ir todėl 
jas parduos tik tiems, kurie 
specialiai jų pareikalaus. 

"Pergalės Stampos" turėt 
Liuosybės stovylą su šalmu 
ant galvos ir su kardu vie- 
noj rankoj ir svarstyklėmis 
kitoj rankoj. Stampos spal 
vą sudarys Amerikos, Fran- 
cuzijos, Anglijos, Italijos ir 
Belgijos vėliavos. 

GIRIU GAISRUOSE 
ŽUVO 432. 

St. Paul, Minn., kovo 5d. 
Minnesotos giriose per 1918 
metus buvo 525 gaisrai, ku- 
rie padarė nuostolių apie 
ant $28,500,000.00; gi gy- 
vasčių žuvo tuose gaisruose 
net 432. Šios žinios paim- 
tos iš Minnesotos valstijos 
girininko W. T. Cox prane- 
šimo. 

NUVERTĖ TRAUKINI 
NUO BĖGIŲ. 

Denver, kovo 6 d. Šliauž- 
damas nuo kalno sniegas nu 

vertė traukinį nuo gelžkelio 
bėgių. Traukinis nusirito 
ant ledo upės Gunnison, kur 
ir tebesąs; nelaimių su žmo 
nėmis nėra. Tas atsitiko 
šiądien netoli Sapinero, Col., 
ant Denver ir Rio Grande 
linijos. 

BELLEVILLE UNIJOS 
UŽ ALŲ. 

Belleville, 111., kovo 6d.— 
Vietos unijos yra šalininkės 
alaus ir jau yra nusprendę 
iškelti obalsį: "Nėra alaus, 
nėra darbo." Darbininkų 
vadai mano, kad, įvykdi- 
nant pilną blaivybę, gali kil- 
ti visuotinas streikas. 

ŠVEICARIJA UŽDRAU- 
DŽiA KAREIVIŲ UNIJAS. 

Berne, kovo 6 d. Šveica- 
rijos šalies taryba išleido įsa 
kymą, uždrausdama tvėrimą 
kareivių unijų. Visos ypa- 
tos, ar prigulinčios prie šių 
unijų ar pildančios jų Įsaky- 
mus, bus baudžiamos, kaipo 
skleidžiančios kareivių tar- 
pe pasipriešinimą valdžios 
įsakymams. 

RUMUNIJOS KARALIENĖ 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, kovo 6 d. Ru- 
munijos karalienė su trimis 
dukterimis pribuvo Pary- 
žiun, kur jos buvo draugiš- 
kai priimtos. (Kiek anksčiau 
buvo pranešta, kad jos bė- 
ga iš Bucharešto Anglijon). 

ČECHIJA NEMOKA AUS- 
TRIJOS SKOLOS. 

Praga, kovo 6 d. M. Tu- 
sar, pilnas Čecho-Slovakiios 
įgaliotinis Viennoje, išleido 
oficiali pranešimą, kad če- 
cho-Slovakijos valdžia atsi- 
sako mokėti Austro-Vengri- 
jos dali kains skolos, kuri 
pagal gyventojų skaičių ir 
šalies turtą išpultų ant Če- 
cho-Slovakijos dalies. 

LAKŪNAI IŠGELBĖJO 
22 SKĘSTANČIŲ. 

Rymas, kovo 5. Iš Durazzo 
pranešama apie tikrai didvy- 
rišką žygį, kur j atliko stacijos 
orlaivis, bombų mėtytojas. 

Orlaivis grįžo iš Skutari ir 
lekiant jam ties San Giovanni 
di Medua orlaivininkai pamatė 
didelį stulpą vandens, kuris iš- 
šoko apie 39 mylių atstumo j 
nuo orlaivio. 

Orlaivis tuoj pasuko ton pu- 
sėn ir nešinosi su pilna gale. 

Neužilgo orlaivis radosi vie- 
toje nuotikio ir matėsi jureje 
Šmotai medžio, aplink kuriuos 
plaukiojo žmonės. Pasirodo, 
kad laivas užšoko ant minos ir 
tapo suplaišintas. Orlaivis (sea 
planas) tuoj nusileido žemyn 
ir pradėjo gelbėti skęstančius. 

Trumpu laiku buvo surinkta 
18 ypatų ir sukelti ant priekinių 
orlaivio sparnų. Ret dar ketu- 
riems. kurie buvo mažoje val- 
telėje. jau nebūva vietos ir ant 
sparnų. Tarta valtele pririšta 
prie orlaivio uodegos ir tokiu 
budu laimingai pasiekta krašto 

ar 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 

Šiądien oras nepastovus, j va 

karą gal Ims sniego; lengvi! 
rytn vėjas. 

Saulėtekis, 6:15: Saulėleidis 
5:47. Mėnulis nusileis 1:2! 
ryte. 



G. Mye:*s. Verte Ona. 

Bolševikų "Industriaie Valdžia' 
( I 

"Visur liepsnoja klesit ne- 

apikanti, pavydamas ir kerštas. 
Pasekmė neišvengiama. Nors 
tas viskas buvo išsyk taikoma 
buržuazijai, v nk anarchija 
viską sunaikint, kas tik buvo 
panašu i normali gyvenimą. 
Dirbtuvės sustojo arba viena 
po kitai užsidaro. Kaimiečiai at 

sisako pardavinėti užslėptus 
javus, nes u/ javus negali gau- 
ti sau reikalingu drabužių, o iš 
kitos pusės gelžkeliai yra to- 

kioje betvarkėje, kad jei kai- 
miečiai ir parduotų javus, tai 

neimtų galima dastatyti badą 
kenčiantiems. 

"Šiądien matai savo draugu 
gyvą, o ryt jisai gali buti nu- 

šautas, kaip šuo, be prasikal- 
timo, be teismo. Gali buti, kad 
% 7 

kas nors jį nurodė slaptai po- 
licijai, kaipo priešą bolševiku, 
ir daugiau nieko nereikėjo — 

užteko. Tavo patyrimas šiame 
atvejyje yra patyrimas šimtai 
tūkstančiai geriausių Rusijos 
šeimynų. Kolševikų oficialė 
spauda pranešė, kaip 500 poli- 
tiškų prasikaltėlių buvo liosais 
išrinkti ir sušaudyti, kaipo at- 

keršijimas už nužudymą komi- J ji* 

saro L'ritskio, Petrograde. Tas 
pats atsitiko, kuomet buvo ban- 

dyta užmušti l'lianov.'į ( Leni- 

ną) ; spaudai siunčiamos žinios 
liudijo, kad kiekviena provin- 
cija stengėsi sostapilės pra- 
lenkti "raudoname terrorizme.'' 
Raudonosios gvardijos nariai 
ineina Į tavo namus, iškrato 
tave ir viską, kas tau priguli,1 
atima nuo tavęs paskutine ban- 
dele duonos ar miltus ir palie- 
ka tave be jokio atlyginimo, t. 

y., jei esi ant tiek nelaimingas, 
kad priklausai prie buržujų." 

Gelžkelių suirute yra 'dar 
plačiau išaiškinta M. Roscif'o, 
kuris yra nariu Ccntralio Žyd u 

Komi.eto pabėgėliu sušelpimui 
Rusijoje. Pastaruoju laiku ji- 
sai pribuvo Londonan iš Rusi- 
jos, keliaudamas Į Palestiną. 
Pribuvęs Į centrai] sionistų oli- 

są, Londone, jisai pridavė ap~ 
rašymą Rusijos padėjimo. Tar- 
pe kitko jisai štai ką sako: 

"Tikimasi, kad Amerika per 
Vlodivastoką, gali suteikti daug 
pagelbos. Kol bolševikai vieš- 

pataus, tai jie sugriebs ir pasi- 
savins tokius pinigus, kurie 
bus siunčiami iŠ Kuropos. 
Transportacijos apsunkinimas 
iš priežasties trukiu sustojimo, 
delei stokos anglių, yra viena 
svarbiausiųjų dalykų, kuris bė- 

gyje 6 mėnesių pastatys Euro- 

pinę Rusiją j kritišką padėji- 
mą. Volgai užšalus, nepasilie- 
ka jokio komunikaci jos šaltinio, 
Ikuriuo butų galima pergabenti 
maistą. 

"Rusijos padėjimas vra la- 
bai blogas,' — pranešė A. R. 
Decker "Xe\v York Globė" 
kablegramu iš Berlino, gruo- 
džio 16 d. 1918 ?n. — "Bolše- 
vikų rankose randasi gelžkeliai 
uždirbtu vės, vienok jie neįsten- 

gia jų operuoti. Kasyklos neiš- 
duoda metalo, o kaimiečiai atsi 
sako pristatyti javų ten, kur 
randasi mažai metalo. Bolšev: 

L 
k;.i pripildo keletą karų ir at- 

gabena juos j miestus." 

Apie maisto dalinimą — p. 
iDccker patvirtina tai, kas jau! 
įUuvfO viršuje pasakyta. P-s De- 
cker taipgi praneša, kad bolše- 

vikų vir-ininkai (valdžios na- 

riai) gauna .milžiniškas algas; 
įvietiniai gubernatoriai gauna 
jpo 18,000 rublių i mėnesi. 

Terroras ir mm jo j i buržuazija. 
Bolševiku valdžia, kaip ma- 

uti iš žinių, paeinačių iš ištiki- 
mi šakiniu, laiko sau už parei- 
ja kuoaštriausiai persekioti 
mokytesnius žmones. I'rof. Lo 
inonosov'as, kuris yra tani prie- 
šingas, mėgina toki bolševiku 
elgimąsi teisinti sekančiai: 

"Kokis gi gali buti buržujus 
kaimo mokytojas? — Tatai yra 
.ipsireiškimas keršto pašėlusių 
žmonių, kurie yra Įpykę ant 

kiekvieno žr:ogaus. kuris prie 
enosios valdžios laikė bent ko- 

kia augštesnę vieta bei poziciją. 
O kadangi tiktai pasiturintieji 
galėjo ingyti mokslą, tat minia 
žiuri Į mokytuosius kaipo i 

priklausančius prie išskirtosios 
(buržuazines) klasės." 

Kiti bolševikų apgynėjai sa- 

ko, kad tik tie mokytesni žmo- 
nės yra persekiojami ir žudo- 
mi, kurie yra kontr-rcvoliuci- 
jnnieriais, ir kad bolševikų ju- 
dėjimas yra taikomas prieš bur- 
žujus ir Rusijos žmonių bažny- 
čios priešus. 

Tokie tai skelbiami tvirtini- 
mai. Bet, kur faktai? Konfi- 
dencialiame raporte, kuris bu- 
vo priduotas "American-Rūs- 
čiau Leagtie," tulo mechanikos 
inžinieriaus, kuris paskutiniu 
laiku pribuvo iš Rusijos, yra 
pasakyta: 

Apie 3,000,000 taip vadina- 
mų Rusijos darbininkų dabar 
skaitomi nariais sovietų arba 
darbininkų partijos; priskaito 
ma eiropinės Rusijos industri- 
jos centrai, kurie padalinami 
sekančiai: vienas trečdalis arba 
apie 1,000,000 dabar yra tikri 
bolševikai, t. y. priskaičius ir 
raudonąją gvardiją. Jų gyve- 
ninio tikslu yra gauti nuo 20 
iki 80 rublių i dieną su privi- 
legija vogti. Toji dalis suside- 
da iš vokiečių šalininkų, pase- 
kėjų buvusios caro valdžios,, 
kriminalistų, idealistų, ištvir- 
kusių žydų ir pro-vokiškų jū- 
reivių. Lilikositji du trečdaliai 
v ra darbininkai, kuriuos gali- 
ma priskaityti prie gerų vvrų, 
daugelis iš jų yra išsilavinę 
darbininkai. Jų tarj7e randame 
socialistų, svajotojų ir gerų 
darbininkų, kurie trokšta ko- 
kios nors pastovios valdžios, 
kuri suteiktų jiems progą užsi- 
dirbti sau ir savo šeimynoms 
įtinkamą pragyvenimą teisingu 
keliu. Bolsevkai laiko savo ran- 
kose 2,000,000 darbininkų, ku- 
rie jų klauso iš baimes ir dėlto, 
kari bolševikai kontroliuoja 
maistą." 

'Poliaus tame raporte prane- 
šima, kad aplink Petrogradą 
yra apie 100,000 inteligentiš- 
ku vyru, — bankerių, fabri- 

|kantų, vokiečių, buvusio caro 

pasekėjų ir kitų. kurie tiesiog 
remia bolševikus ir jų dizorga- 
nizacijos darbą dėlto, kad da- 
vus Vokietijai progą naudoties 
:> Rusijos. Jie tai daro su tuo 
supratimu, kad jeigu Rusija 
na puls po vokiečių globa, tai 
jųjų nuosavybė bus jiems su- 

^r.'ižinta ir kad ateityje jie vėl 
°'aus tinkamas pozicijas su tam 

I tikroms privilegijoms. 
(Toliaus bus) 

IRGI ARMIJA. 
Šiuo laiku vist*s Europos ša- 

*is didino savo armijas; ta pa- 
ti padarė ir Monako, ji da- 
bar turinti 7? vyrus .šalie-; 
gvardijoje ir tiek pat Šaulių. 
Monako irgi dar nėra užvėru- 
si taika su \ okietiia, kuriai 
buvo paskelbusi karę. 

Statymas laivu seniaysiame varde Alexandria, 
Y a. čia buvo staloiri laivai dar laikais Jurgio Wasington. 

Įvairios žinios, 

CHINAMS NELEISTA KA- 

RIAUTI. 

Paryžius, kovo 5. Chinijos 
I atstovas Wang laikraščių ko 
j respondentas užreiškė, kad 
Chinijai ^uvo kliudoma sto- 
ti kart n prieš Vokietiją. Dar 
1914 metais Chinija norėju- 
si Įstoti talkininkų pusėje, 

! bet gavo atsakymą, kad tū- 
los spėkos nepritaria tam 
Chinijos užmanymui. 

Lapkričio 1915 m. Chini- 
ja, vėl bandžiusi įstoti tal- 
kininkų pusėn, bet Japonija 
tam pasipriešinusi. 

Toliau Wang užreiškia, 
kad jis skaitęs Rusijos am- 

basadoriaus Japonijoje M. 
Krupenskio pranešimą, kur 
buvo sakomą jog Japonijos' 
valdžia, i pasiūlijamą pri-j 
traukti talkon ir Chinija', 
tam nepritfusi, nes tas, gir- 
di, butų atsiliepęs ant Japo- 
nų reikalų 'Shuntung pro- 
vincijoje ir Ramiojo van- 

denyno s&'.ose. 
* Bec Wang priduria, kad 
nors Chinija oficialiai nesi- 

|muš§, bet chinai daag pri- 
gelbėjo išlošimui karės. Dau 
^elis išnašių chinų darbinin- 
kų prigelbėjo talkininkams 
pagerinti vedimą karės įvai- 
iuose talkininkų frontuose. 

Be to Chinija teikė talkinin- 
kams visas progas naudotis 
Chiniios produktais ir tuo 
mi, beabejonės, prigelbėjo 
išlošime karės. 

Todėl, sako Wang, Chi- 
nijai turi but suteikta, tam 
tikras ^tliginim'as, sugraži- 
įanc jai privilegijas neku- 

riose chiniškose provincijo- 
se.. kurios iki šiol buvo kitų 
kontrolėje. Wang taipgi 
pritaria Tautų Lygai. 

AMERIKONAI LIGONBU- 
CIU03E UŽRUBEŽYJE. 
ll'asliiiigtan, D. kovo 4. j 

Karės Departmentas prauesa, , 

kad vasario 13 dieną užrube- 
>io ligonbučiuose buvo 82,539 
igonių Amerikos kareivių; iŠ 
ių 19,966 sužeistu ir 62,573 
^engančių įvairiomis ligomis. 

BOLŠEVIKĄ! ŠEIMININ- 
KAUJA UKRAJ3NOJ. 
Bern, kovo 5. Ukrajinos! 

spaudos biuras praneša, kacl, 
bolševikai rekvizuoja mai- j 
stą Ukrajinoje. Maskvon 
pasiusta 60 vagonų miltų, 
30 vagonų cukraus ir 2 va- 
p-o.iai šiaip įvairių išdirbinių. 
Tą viską surekvizavo bolše- 
viku kariumene, su žinia 5V1. 
Rakovsky Ukrajinos sovietų 
ministerijos premiero. 

PRAŠO UŽTARTI 
RUSES. 

Paryžius, kovo 5 d. Fran 
cuzijos Moterių Lygos pre- 
zidentė Kreipėsi prie Ge- 
ni enceau su prašymu, kad 
jis panaudotų savo įtekmę 
Taikos Konferencijoj, idant 
apsaugojus Rusijos moteris 
nuo gėdos ir pažeminimų, 
kuriuos joms prisieina kęsti 
dėl bolševikiško socializa- 
vimo Rusijos. 

BULGARAI NUŽUDĖ 183 
DVASIŠKIŲ. 

Pirot, Serbija, sausio 20d. 
(suvėlinta). Vienas iš di- 
džiausių apkaltinimų prieš 
bulgarus padaryta per Piro- 
to distrikto metropolitią Mi- 
chailo Natetcn. Metropoli- 
tas pranešė Associated Press 
korespondentui, kad 308 
Serbijos dvasiškiai buvo de- 
portuoti per Bulgarijos ka- 
rišką valdžią. Iš tų depor- 
tuotų dvasiškių užmušta ne- 

156 ir m irę nuo bado ar li- 
gTJ 27. 

Metropolitas Netetch irgi 
buyo deportuotas, taigi ge- 
rai žinąs tuos nuotikius ir 
daugelį iš nužudytų kunigų 
jis pažino ypatiškai. Sulyg 
jo nuomonės bulgarai tyčia 
stengėsi išžudyti Serbijos 
dvasiškiją, kuri turėjusi di- 
delę įtekmę į plačiąsias mi- 
nias. 

Metropolito užreiškimai 
taipgi sutinka ir su Serbijos 
valdžios surinktomis žinio- 
mis. Be to korespondentas 
lankėsi ir pas našles nužu- 
dytųjų dvasiškių. Jų pasa- 
kojimai, paremti įvairiomis 
žiniomis bei gandais, irgi 
paremia meti^polito užreiš- 
kimą. 

BERGERIS IR VĖL SKUN- 
DŽIAMAS. 

Madiscn, Wis., kovo 6 d. 
Žinomas socialistas Victor 
L. Bergeris ir L. A. Arnold, 
valstijos senatorius, kaltina- 
mi prasižengimuose sulyg 
šnipystės akto. Užsistačius 
abiem po $5,000.00 bondsą 
jie tapo paleisti iki teismui. 
Teismas atsibus bėgyje ko- 
vo mėnesio prieš federalį 
teisėją A. L. Sanborn, mies- 
te Eau Ciaire. 

Jie kaltinami už platini-j mą raštų, kurie silpnino ka- 
reivių dvasią laike karės.! 
Tas buvo daryta laike kam- 
panijos kandidatuojant Ber- 
geriui į Suv. Valstijų sena- 

torius, kur jis buvo ir iš- 
rinktas. Arnoldas kaltina- 
mas tik už gelbėjimą plati- 
nime minėtos literatūros. 

H1NDENBURGAS £R VĖL 
NORI MUŠTI RUSUS. Į 
Zurich, Šveicarija, kovo 

6 d. Ateina žinių, kad field 
maršalas Hindenburgas pa- 
siūlė valdžiai savo patarna- 
vimą, bet su tikslu, kad jį 
siųstų gi^ti Rytinę Prūsiją, 
t.y: progai atsitikus, mušti 
rusus, 1 arie, Hindenburgo 
manymu, tuoj ten atsilan- 
kys. 

I REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

Vladas Adomaitis Prisių- 
stą belaisvio kareivio laišką 
negalėsime sunaudoti, nes 

jame rašoma vien tik apie 
-privačius reikalus. 

Salionas. Jusų straipsnelį 
dikčiai perdirbę patalpina- 
me. Jame užsiveria daug 

| gerų minčių. Prašome rašy- 
| ti rašalu, o ne alavėliu, nes 
i vietomis taip buvo išsitrynę, 
! kad negalėjome įskaityti. 

Paješkau Jono ir Kazimiero 
Žibučių, kurie apie 8 metai gy- 
veno apie Ne\v Yorką. Jiedu 
yra po 27-30 metų amžiaus, pa 
eina iš Yoniškio kaimo, Vla- 
^•islavo pa v., 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. x\tsišau 
kite telefonu Stewart 9358. 

Parsiduoda kampinis gro- 
crey ir market namas, su vi- 
gais tavorais ir įtaisymais. 
Klauskitės po No. 6601 S. 
Hermitage Ave., Chicago. 

Reikalinga tuojaus 5 kriau- 
eiai prie moterišku Ccatų ir 
Sijonų. Atsišaukite tuojaus. 
Svilaw, 1765 Ogden Ave., Chi- 
cago, 111. 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. Beišis. 

182 N. Ho\vland Ave. Šiose 
įetose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą'': 
5. Džiaukis 462 Jenne St., 
j. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Ciiica<^ 

ttffv rr,'iua utik i'*reu2J5Bi 

mm'mmmvmm 
Kiekvienos .šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui i'* jos reikalų aprūpini- j 
TITUI. 

\ 1 
Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 

tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprūpinimui. : 

j Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo j 
adresu: « 

5 (Siiouios markes išduodama 7 "ii 
_ 

# /p * p.7 \;^ E1 P A * J 
už įmokėtus pinisua). vliSjlflSl »?'§lf KCJfil LGElSMitSĄ iSC. t 

320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
QCY*YXYJ£TXT2CY7: mmimmm-rarr rrxv>m rncvra-vr -<vwwv,~«— 

i Dienraščio "LIETUVA" 
j KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

Į Kitus Suv. Valsfc. Miestus: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

| Kanadą Metams $7.00 
Į Kitas Šalis Metams 4>8.00 

■r 

Užsi£akydami "Lietuva'' ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie. kurie jo negavo 

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

musų Sienini Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

| "LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. j 
| GERBIAMIEJI: j 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau j 
siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. j 
Vardas Pravardė j 

i 

Stubos num Gatvė f 
Miestas Valstija f 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

Koncertų diena.—Kovo 2 
čionai atsibuvo net du 

^ncertu—vieną koncertą 
buvo surengusi A. L. T. San 
daros 18 k., o kitą—L. Vy- 
čių kuopa. Išsyk galima bu- 
tų pamanyti, ka.1 clevelan- 
diečiai—tai karšti dailos 
mylėtojai, bet ištiesų daly- 
kai kitaip stovi. Surengi- 
mas tų dviejų koncertų—tai 
lenktynių ir savo ryšies k t- 
što pasekmė. Nesmagu ir 
skaudu, kad net dailoje pa- 
naudojama neapikanta ir 
srovinis skirtumas. 

L. Vyčių koncerte daina- 
vo jau plačiai pragarsėjęs 
p. A. Sodeika iš Scranton ir 
poni S. Greičienė (vietinė). 

A. L. T. S. 18 kp. (Varpo 
choro) koncerte ("Vor- 
waerts Turn Salėje-E. 55 
gt.) svarbiausiu dainininku 
turėjo buti taipgi pragarsė- 
jęs J. Butėnas iš New Yor- 
ko. Tečiaus, ant nelaimės, 
jis nepribuvo (buk delei ne- 

'""^eikatos). Taigi koncertą 
išpildė, taip sekant, saviš- 
\r I n i 

Keletą dainų atliko "Var- 
po" (vyrų) choras; porą dai 
nų sudainavo dvigubas kvar 
tetas (p-lės S. Kramp, J. 
Baltrukoniutė, M. Miliau- 
skiutė ir G. Serniutė ir pp. 
K. Bagdonas, J. Ribokas, 
V. Jurgilas ir A. Zdanevi- 
čius). 

P-lė Elena Grigiutė pa- 
skambino—pilnai nuosek- 
liai--ant piano porą dalykė- 
lių. Taipgi gražiai pasrnui- 
kavo p. P. Pavlionis. "Sa- 
votiškai" dainavo ir p. A. 
Zdanevičius. 

Sumaniai sudainavo p-lė 
S. Kramp (lenkė) vieną die- 
ną lietuviškai "sugrįžk" ir 
kitų lotiniškai—"Ave Ma- 
na." 

Tečiaus šito koncerto pa- 
dabinimu buvo p-lė Julė M. 
Baltrukoniutė (soprano), 
kuri udainavo (solo) "Vi- 
liją" ir "Dainių." Ypač 
jausmingai ir, taip sakant, 
iaslaptingai tapo sudainuo- 
ta "Vilija." Toks jautru- 
mas ir suderinimas tonų su 

vidujine žodžių reikšme ga- 
li išsilieti tik iš tyros lietu- 
vaitės sielos, kuri persineša 
ten, ant Vilijos pakrančių, 
arba kuri persistato pati 
esanti Vilija.—Tiesa, G. M. 
B-tė negali nustebinti balso 
smarkumu,-ne, visa svarba 
jos dainavimo—tai jaus- 
mingumai, lietuviškumas, 
švelnumas. O juk tas ir 
yra svarbiausias dalykas dai 
navime. Vienu žodžiu, taip 
jausmingai ir gražiai dai- 
nuojant labai retai galima 
girdėti čionai Amerikoje. 

Publika, matyt, suprato 
p-lės J. M. B-tės tą žsvė- 
jautį dainavimą, nes trukš- 
mingu delnu plojimu išsau- 
kė dar kartą priminti jai 
tuom švelniai-paslaptingu 
balsu apie Lietuvos upių 
matutę. 

Koncertas pasibaigė apie 
7:30 v. vakare; paskui pra- 
sidėjo šokiai. Publikos bu- 
vo beveik pilna salė. Upas 
likosi sugadintas delei ne- 

pribuvimo p. J. Butėno. Vis- 
gi rengėjai turėtų atsargiau 
elgties, darant sutartis su 

dainininkais-muzikais- pra- 
kalbinininkais, nes panašus 
atsitikimas blogai atsilie- 
pia visais žvilgsniais. 

Publika užsilaikė ramiai, 
apart vaikų; reikia stebė- 
ties, kad jų tėvai nesupran- 
ta to, jog vaikų trukšmas la- 

bai ti-ukclo klausyties ir ga- 
dina ispudį,—taigi, atsive- 
dus vaikus salėn, negalima 
jų paleisti liuosai. 

V-s. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Vasario d. vietos pilie- 

čiai lietuviai sutvėrė Lietu- 
vių Piliečių Kliubą. Pirmu- 
tinė valdyba išrinkta: pir- 
mininku p. J. Štaras, Zaš- 
tininku p. J. Bilskas, kasie- 
rius p. A. J. Bernotas, orga- 
nizatorius p. J. Brazaitis. 
Kliubas sutvertas be jokios 
pirmesnės agitacijos ir ap- 
sigarsinimų. Dabar jau ja- 
me yra vienuolika narių. 

Kliubas ateinančioje ne- 

dėlioje 8 kovo rengia pra- 
kalbas švento Petro ir Po- 
vylo svetainėje 2 valandą po 
pietų. Bus ir amerikonas 
kalbėtojas. 

Vis: lietuviai maloi ėkite 
susirinkti f tas prakalbas. 
Prakalbų rengimo Komitetas 

DORRiSVILLE, iLL. 
Pas Juozą Stankūną at- 

sibuvo kūdikio krikštynos. 
Buvo ganėtinai svečių ir bu- 
vo daug pasikalbėta apie 
Lietuvos reikalus. Tuo ir ki- 
lo sumanymas kiek nors pa- 
rinkti aukų Lietuvos laisvės 
reikalams. Vienok buvo ir 
tokių, kurie atsisakė aukau- 
ti. Tokiems žmonėms sar- 

mata. Čia paduodu auka- 
vusių surašą: 

S. Litvinavieia, P. Alun- 
deris, P. Stankūnas, Juliana 
Stankūnienė, Ignas Varnec- 
kas ir Ona Stankūnienė— 
po $1.00. Smulkesnių aukų 
surinkta 2.30. Viso 8.30 pri- 
siunčiame. (Pinigus priėmė- 
me—Red.) 

Jonas Butkus 

TORRINGTON, CONN. 
Vasario 23, d. Torringto- 

no lietuviai labai pasižymė- 
jo savo veikime. Buvo ren- 

giamos prakalbos del p. Mar 
taus, bet jam nepribuvus, 
kalbėjo tie patįs vietos vei- 
kėjai: J. Radzevičius, A. 
Tilynskas ir V. Vitukynas. 
Nors jie nėra išsilavinę, kad 
buti kalbėtojais, vienok pu- 
bliką užganėdino. 

Taipgi tapo sutvertas L. 
N. Fondas. Pirm. išrinktas 
p, J. Radzevičius; raštinin- 
kų, A. Tilynskas; Iždininku 
Ig. Baltuškoms. 

Baigiant prakalbas buvo 
renkamos aukos į L. N. F. 
Aukautojai sekanti, au- 
Kavo po $i.uu:~ ivi. Ab- 

ramav-čiutė, M. Andruškevi- 
čiute, B. Vitukyniutė, VI. 
Kraueialis. B. Kraučialis, 
V. Vitukynas, A. Tilynskas 
ir J. Radzevičius. Smulkių 
aukų surinkta $6.49. Gi vi- 
so surinkta $14.49. Iš to 
apmokėta $3.00 del svetai- 
nės tarno. Gi pasiliko ižde 
pas Ig. Baltuškonį $11.49. 

i Taipgi buvo reikalauta iš- 
i nesti rezoliucijas prieš len- 
kus 5r musų partijų nesuti- 
kimą. Bet nebuvo išrinktos 
pirm to rezoliucijų komisi- 
jos, tai nebuvo galima to 
atlikti. Visame kame čionai 
daugiausiai darbuojasi Tea- 
tralinis ratelis. Jis yra tik- 
rai kulturos nešėjas. 

Vietinis. 

( v v S 

\ Žinios Žinelės. 
i. 

Montr^al, Canada. Lietu- 
| viai kaipir Suv. Valstijose ru 

pinasi Lietuvos likimu. Ren- 
ka aukas Lietuvos neprigul- 
mybės reikalams. 

Amerikos narlaiv£S; po 15 menesių medžiojimą paskui vokiečių, sugrįžo į Philadel 
phią. 

Linden, N. J. Patiko ne- 

laimė Joną Juodį. Jisai no- 

rėjo pereiti skersai gatvę ir 
ant jo užbėgo gatvekaris vi- 
su smarkumu. Tuojaus mi- 
rė. Paliko moterį ir duktė- j 
ii 

Norwood, Mass. Mirė Emi 
lija Sankuvienė (Burbuliu- 
tė). Paėjo iš žekiškių so- 

džiaus, Panevėžio pavieto. 

New Philadelphia, Pa. Ka 
talikų spaudos savaitė pra- 
ėjo nelabai kaip. Nors žmo- 
nių daug lankėsi į prakalbas, 
bet literatūros nedaug išpa- 
tinta. 

Girardville, Pe. Lietuviai 
katalikai Lietuvos laisvės 
reikalams surinko 1473.75. ( 
Tautininkai surinko daug j 
mažiau. I 

HaVerhill, Mass, Choras 
"Nemunas" surengė koncer- 
tą. Gedemino salėje. Pa- 
vyko vidutiniškai. Tik pu- 
blika laike koncerto daugu- 
moj valgė saldainius ir sau 

puotavo. 

Akron, Ohio. Lietuvių Rū- 
tos bankas pirko namą, ku- 
ris su irengimu lešiuoja 20,- 
ooo.oo. 

Hartford, Conn. Liet. 
Darb. Sąjungos kuopa su- 

rengė vakarą. Buvo trum- 
pas lošimėlis "Kontribuci- 
ja," taipgi buvo monologu 
ir deklemacijų. 

Cambridge, Mass. Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. 
draugija turėjo vakarą. Su- 
lošta veikalas "Piršlybos," 
dainuota Lietuvos himnas, 
buvo monologų ir deklema- 
cijų. 

Philadelphia, Pa. Mirė se- 
Stio vienuolė Elena, gyveni- 
me Marė Borisiutė. i 

PRANEŠIMAS. 
Visiems pažįstamiems ir 

kitiems žmonėms, turėju- 
siems bendrus reikalus su I. 
K. Matchuliu meldžiama ne 

siųsti laiškų į Cleveland, ar 

Akron, Ohio. Bet siųskite 
laiškus tiesiog šiuo adresu: 

I. K. Matchulis, 

LINKĖJIMAI. 
Gerbiama "Lietuva" 

Pranešu, kad kalendorių 
priėmiau už kurį labai dė- 
kavoju. Tai labai puikus. 
O ir Jusų laikraštis yra gana 
geras. Skaitau su pamėgi- 
mu. 

Su pagarba, 
M. Jonauskas. 1 

Nuo Amerikos Lietuvių Ceutralinio 
Komiteto. 

C. K-to Pirmininkas 
• Išvažiavo Europon. 

A. L. Centralio Komiteto 
Pirmininkas g. J. S. Lopat- 
to 5 d. ko70 iškeliavo Eu- 
ropon ant laivo Roshambeau 
Vieans iš vyriausiųjų jo ke- 
lionės tikslų yra perduoti 
A. L. Centralio Komiteto 
žinioje buvusius pinigus 
vargstantiems Lietuvoje mu 
su broliams. 

Ponas J. S. Lopatto paė- 
mė su savim visus pinigus, 
kokie tik buvo C. K-to ižde. 
Šale to iš Raudonojo Kry- 
žiaus Draugijos gavo Įgalio- 
jimą ištyrti musų žmonių 
gyvenimo sąlygas Europoje! 
— ypatingai, žinoma, Lietu-, 
voje, — kas bus atlikta drau j 
ge su Raudonojo Kryžiaus 
Skyrių Europoje pagalba. 
Beveik nėra abejonės, kad 
p. J. S. Lopatto galės dasi- 
gauti ir į Lietuvą, kartu su 

Raudonojo Kryžiaus Komi- 
sija, kurią prižadėjo siųsti 
R. K. Draugija "Washingto- 
ne. Tenai esant musų C. 
K-to pirmininkui ir paty- 
rus, kokioj Lietuvių šelpimo 
organizacijos yra musų val- 
džios užgirtos ir pripažintos, 
bus pranešta apie tai Ame- 
rikos Raud. Kryžiui, ir tuo- 
kart visi Lietuvių Dienos pi- 
nigai, kurių yra 130 tūks- 
tančių doliarių, bus persiųs- 
ti Lietuvon. 

Tai yra labai svarbus da- 
lykas. Dabar, C. K-to Pir- 
mininkui užmezgus ryšius 
su Europa, atsidaro kelias 
šelpimui musų brolių, ko ne- 

galėjome daryti per ištisus 
dviejus metus. 

C. K-to Skyriai Turi 
Subrusti. 

Centralio Komiteto Skv- 
riai turi dabar subrusti prie 
veikimo, kiek galėdami. 

Paskutiniuoju laiku, ka- 
da buvo iškilusi intempta 
rinkliavo aukų politikinei 
Lietuvių akcijai, — Centra- 
lio Komiteto Skyriai pasi- 
liovė veikę, kiek reikėjo, — 

todėl ir aukos neplaukė. Ir 
mezliavos darbas, arba ant- 
sidėjimas mokestimi nuken- 
tėjusiai Lietuvai, iabai ma- 
žai tepaėjo pirmyn. Reika- 
lingi buvo ir yra pinigai Lie- 
tuvių politikos darbui, bet 
taip pat jų reikia ir gelbėji-i 
mui musų žmonių nuo badol 
mirties. Taigi, jei Centralio 
Komiteto Skyriai ir buvo 
suspendavę, taip sakant, sa- 
va veikimą, užtad dabar jų 
pareriga yra stoti darban su 

dešimteriopa energrija, su 

neišsemiamu pasišventimu. 
C. K-to Skyriai — kur jie' 

dar gyvuoja — yra prašomi 
-uojaus griebties labai j- 

tempto ir gyvo darbo šiuc 
budu: 

1. — Reikia sutvarkyti 
Skyriaus Komitetas, kurs 
prižiūrėtų visą aukų rinki- 
mo darbą; 

2. — Skyria' turi padalin- 
ti savo koloniją ant distrik- 
tų ir tiems distriktams pa- 
skirti rinkėjus aukų, kurių 
pareiga butų bent kas mė- 
nuo aplankyti visus savo 
distrikto Lietuvius, priimti 
nuo jų pasižadėjimus antsi- 
dėti mokesti, priimti jų mo- 

kestis ir išduoti už jas mar- 
kutes su paliudijimais; 

3. — Tuojaus gauti iš Cen 
tralio Komiteto reikalingos 
^.gitacijinės literatūros, pa- 
liudijimų ir markučių; 

4. — Kur n c} ra Skyrių — 

reikia jie tuojaus sudalyti, 
sušaukus, kuocreičiau^iai su 

srlnkimą, v tai v;etin'ii 
draugijų atstovų, iv: šiaip i 
vi-tos veil:lj >iu \ žmonių. 

keikia at irr'nti, kr,d prie 
veikimo Ccnti. Komite- 

tas kviečia Amerikos Lietu- 
vius ne savo naudai, ne sa- 

vo labui, bet pagalbai Lietu- 
vos žmonėms! 

Reikia Rinkti Drabužiai. 
Susitvarkius tinkamam 

darbui vietų skyriuose, ne- 

reiks pasitenkinti vein rin- 
kimu pinigų, — reiks rinkti 
ir drabužiai, nes Lietuvos 
žmonės jau nuo senai nebe- 
turi i. ei ką dėvėti, nei ką 
avėti. 

Anais metais rinkimu dia 
Iv'fių buvo užsiėmęs būreli.- 
'i akilnių moterų, bet jos. 
pasidarbavusios kuri laiką, 
liovėsi, nes rubežiai Į Lietu- 
vą buvo uždaryti ir reikėjo 
susidurti su daugybe sunku- 
mų, persiunčiant darbužius. 
Dabar bus kas kita, — todėl 
dabar bus lengviau ir daroą 
dirbti. 

Tuo darbu turės užsiimti 
taip pat vietų Skyriai, — ir 
butų gera, kad prie jų susi- 
darytų Drabužių Rinkimo 
Sekcijos, vedamos musų mo- 

terų. Abelnai imant, prie 
tokio prakilnaus darbo, 
kaip rinkamas pinigų ir dra 
bužių nukentėjusiai Lietu- 
vai, turėtų kuodaugiausiai 
prisidėti musų moteris, — 

joms lengviau butų ir aukų 
gauti, ir jų širdis greičiau 
gali atjausti vargą ir skur- 
dą, kok; kenčia anoje pusė- 
je musų sesers ir jų vaike- 
liai. 

Drabužių eilę galės paau- 
kauti kiekvienas Lietuvis, 
— kadir kiek apnešiotą, by 
tik jie butų švarus ir nesu- 

plyšę. Taip pat ir krautuv- 

ninkas neatsakys paaukau-Į 
-i arba eilę drabužiu, arba j 
?ilę apatinių drapanų, arba 
pora čebatų ir t. p. Tik ei- 
kime pas juos, tik reikalau- 
kime ir prašykime! Dirbsi- 
me Lieiuv^vl jos pavargu- 
siems žmonėms. Koks bus 
jiems džiaugsmas, jei už mė 
aesio-kito galėsime išsiųsti 
jiems visą laivą drabužių ir 
maisto! 

Iš Centralio Komiteto 
Metinio Susirinkimo. 
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Centralio Komiteto Raštinė- 
je buvo Metinis C. K-to Na- 
:'ių Susirinkimas, kur aptar- 
ia svarbus klausimai sąryšy- 
je su tolimesniais K-to dar- 
bais ir rinkta Direktoriai 
Degantiems metams. Direk-j 
torių sąstaton inėjo penki 
nauji žmonės, būtent gg. J. į 
u. sirvyaas, J. w. ueiezu- 
nas, J. Strimaitis, A. B. 
Strimaitis ir P. Bukšnaitis. j 

Smulnesnos bus paskelb- 
tos protokole. Čia-gi laiko- 
me pareiga pranešti, jog ne- 
tarta yra kuoveikiausiai at- 
spausdinti "Lietuvių Dienos 
Knyga," kurioje bus apra- 
šyta Lietuvių Diena ir toli- 
mesnė Centralio Komiteto j historija ir jo darbai. Prie 
tos knygos reikalinga bus 
turėti aprašymas tų Skyrių, 
kurie pasiliko po Lietuvių 
Dienos ir kurie paskui susi-į 
tvėrė. Tadėl prašoma visų i 
Skyrių koveikįausiai pri- j siųsti reikalingų tokiai kny- 
gai informacijų. 

Amerikos Lietuviai turi i 
suskubti darban, — kiek mu 
su yra padaryta skriaudos 
Lietuviai per apsileidimą, 
per neatsižvelgimą i Lietu- 
vos skurdą, per musų srovi- 
nes imtynes, — atitaisykime 
nors dabar. Geriaus vėliau, 
negu niekad, — todėl imki- 
mės tikrai vaisingo darbo 
ir nepalikkime nei vienos 
Lietuviškos grįčios, kur ne- 

būtų Centralio Komiteto na- 

rių. 
Am. Liet. Centr. K-tas, 

V. K. Račkauskas, Sekr. 
Amerikos Lietuvių Centra- 
lio Komiteto Konstitucija. 
I. — Vardas. — Organi- 

zacijos Vardas yra: The 
Lithuanian Central VVar 
Relief Committee, Inc., — 

Lietuvių Centrarlis Komite- 
tas Dėl Karės Nukentėju- 
siems Šelpti. 

II. _ Tikslas. — Organi- 
zacijos tikslu yra rinkti ir 
dalinti pinigus ir daigtus 
nukentėjusiems dėlei karės 
Lietuviams. 

IH. __ Turtas. — Visas 
Organizacijos turtas turi ei- 
ti jos tikslams pasiekti, t. y. 
nukentėjusiųjų dėlei karės 
šelpimui. 

IV. — Nariai. — Organi- 
zacijos nariais skaitomi yra 
visi tio, kas sumoka arba 
aukauja nemažiau kaip $6. 
00 per metus. 

Nariai, gyvenantie kituo- 
se miestuose, gali organi- 
zuoties į Vietinius Skyrius 
arba Komitetus, kurie gali 
atlikinėti savo reikalus su 
Centraliu Komitetu per sa- 
vo Įgaliotus atstovus-virši- 
ninkus. Metiniuose susirin- 
kimuose gali dalyvauti visi 
nariai. I 

V. — Susirinkimai, —| 
Metinis C. K-to narių susi-! 
rinkimas, rinkimui Direk- 
torių ir atlikimui kitokių 
darbų, koike gali buti paduc 
ti susirinkimui, turi buti 
trečiame panedėlvje Sausio 
mėnesio kiekvienų metų. 
Dvidešimts narių sudaro 
ąuorumą. 

(Tąsa ant 5-to pusi). 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamą vle 
lų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis oforiy reikalavimas kaip da- 
ba". Męs duosimo užslėmią 
kiekvienam pabaigusiam kur.sus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliai* 
visokiu rųšilj. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteikr, tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu irkitų. prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Fedoral Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

— 't t, jju 

MA5TER 5Y5TEn 
\^acae»——i^—tmm——g. 

Męs mokiname ši puikų, gerai 
apsimokanti amatą į trumpę, lai- 
ko.. 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 Hali) 

) 

K. M1CHALGWSKI 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

^ Egzaminuoja akis 
^ Ir priskiria akinius 

uiueus sanuc-ns visokiu aul:.so daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso <«• 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

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

.TELEFONAS YARDS 687. 

Ofiso Telefonai Baultnrd 160 

DR. M. T. St.rikol'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

Olin Vjlia oi: '1 rvt9 iki. 3 po plet 7 Iki 9 nkltt 
Nedtlicmis nrj 8 ryto iki 2 p pieta. 

Namai IU07 Oaklcy CIvd. 
Tslcfcnis f celey 420 

EXTRA STORA GE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu« 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
-skordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsf.i bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN SIORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designiug 
dienomis ir vakarais dėl biznio Ir 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd SU, lfc50 Wells Sfc 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, I MUSU AU- 
TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI PAADAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINTI TARPE ŽMO 
NIU, IR BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIESTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

REIKALAUJAME Agentų po visas 
Amerikos dal s pardavinėti naujai Iš- 
rastą patentą, kuris tinka kožnam na- 

mui. RSikalaudam siampelio pasiųski- 
te $1.50. Atsišaukite. J. MASKOLIŲ- 
NAS, 3236 Lime St.. Chicago, III. 
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Pirmutine Liet. Paskola. 
Lietuvos Finansų Ministeris Yčas savo 

laiške, kuris tilpo vakarykščiame "Lietu- 

vos" Dienraščio numeryje, praneša, kad 

pirmoji Lietuvos valdžios vidurine pasko- 
la, užtraukta tarp Lietuvos žmonių, davė 
šimtą trylika milijonų markių, t.y. apie dvi- 
dešimts aštuonis milijonus doliarių. 

Priėmus atydon, kad šita paskola buvo 
greituoju surengta; priėmus atydon ypač 
tai, kad Lietuva yra sunaikinta, o jos žmo- 
nės yra nuvargrintri per keturis metus bai- 
siausios karės, turime pripažinti, kad sudė- 
jimas tokios paskolos savo valdžiai liudija 
daugiaus negu kas kiias apie tai, kaip Lie- 
tuvos žmonės yra pasiryžę stovėti ir kovoti 
už savo šalies neprigulmybę. 

Šitie sudėti milijonai reiškia, kad Lie- 
tuvos žmonės, reikalaudami sau laisvės, ne 

baikas krečia, bet, Amerikoniškai kalbant, 
"mynina biznį/' Šitie milijonai, ir tūk- 
stančiai lietuvių, stojusių Lietuvos armijon 
ir su ginklu kovojančių su įsiveržusiais tė- 

vynėn priešais, parodo, kad Lietuvos žmo- 
nės nuo žodžių perėjo prie tikro darbo, ir, 
kad, Laikinosios Valdžios žodžiais tariant, 
"Lietuva pigiai savo laisvės neparduos." 

Šitos pirmos paskolos, žinoma, neuž- 
teks. Lietuvos iždas pinigų dar neturi, nes 

nuo žmonių dar mokesčių nerenka. Tuo 
tarpu gi pinigai viekam yra reikalingi grei- 
tu laiku. Todėl Lietuvos valdžia, apart 
užrubežinių paskolų, turės greitai daryti ir 
kitą vidurinę, t.y. tarp savo žmonių pasko- 
lą. Tuomet ji atsišauks ir prie Amerikos 
lietuvių, kaip apie tai savo vakarykščiame 
laiške pažymi ir jos finansų ministeris. 

Tokiu budu ir Amerikos lietuviai, pir- 
mu kartu visoj istorijoj, turės progą tikrai 
prįgelbeti savo kraštui. Tas nebus jau au- 

kos, bet paskola savo tėvynei,—paskola, 
kuri bus sugrąžinta atgal ir kurios sugrą- 
žinimas bus užtikrintas visos Lietuvos tur- 
tu. 

Žingeidu, kiek Amerikos lietuviai pa- 
skolins savo tėvynei. Prie to jie turėtų iš- 
kalno rengtis. Prie to turėtų prisirengti ir 
lietuvių bankininkai. Jjiems vertėtų iš- 
kalno išdirbti tinkamą paskolos pervedimo 
organizaciją. Nuo jų daugiausiai to bus 
tikimasi. 

Chicagos Balsas. 
Aną dien du šimtai dvidešimts du de- 

legatai, atstovaujanti septyniasdešimts ke 
tur*a* draugystes iš Chicagos ir apielinkių 
vienbalsiai išnešė rezoliuciją su reikalavi- 
mu, idant Amerikos Lietuvių Tarybos kuo 

■ greičiausiai šauktų Visuotiną Seimą. 
Ir prie to reik dar paminėti, kad dau 

guma viršminetg craugijų yra katalikiško: 
draugijos. 

Kas darosi Chicagoje, tas pats pana 
šioj proporcijoj darosi ir kitose kolionijose 
Diena iš dienos girdime apie rezoliucijas 
prašymus šaukti Visuotinąjį Seimą ir apii 
grąsinimus nuversti Tarybų autoritetą, jei 
gu toks seimas nebūtų šaukiamas, 

į Jeigu šitas balsas nėra žmonių ir vi 
cuomenės balsas, tai męs nežinome, ka 

tuomet yra visuomenės balsas. Jeigu ši-j tokio balso nekurie vadai negirdi, tai jie' 
1 nieko, apart savo išrokavimų, negirdi. 

Dabartinis prajovas su sumanytu Vi- 
suotinu Seimu, yra daugeliu žvilgsnių pa- 
našus i savo rūšies priešrevoliucijinius lai- 
kus, sakysim, Rusijoj. 

Augštieji tūzai, sėdintieji ant valdžios 
puodo dangčio, niekados negirdėjo, kad 
puodas po jais verda, garai renkasi ir ne- 
trukus juos išneš į padanges; jie manė, 
kad, sėdėdami ant dangčio, jie galės puo- 
do virimą užslopinti—visuomenės vis be- 
didėjantį balsą užgniaužti. Visi žinome,* 
kaip jie baisiai apsigavo. 

Musų vadai, kurie, nepaisant galingo 
ir vis smarkesnio visuomenės balso, vis 
dar priešinasi Seimo šaukimui, sėdi ant to 
dangčio, apie kurį augščiau minėjome. Jie 
gali visuomenės upą sulaikyti iki tūlam 
laipsniui, bet jie negali jo užgniaužti. Ir 
jiems vertėtų pagalvoti, kokios pasekmės 
butų iš to, jeigu jų dalgis susitiktų su vi- 
suomenės akmeniu. 

Jiems gal nei neateina galvon, kad 
Amerikos draugystės gali sušaukti Visuo- 
tiną Seimą ir be Tarybų. Ištikro taip ne- 
kuriose vietose jau ir kalbama. Taip, pa- 
vyzdžiu, kalbėta ir Chicagos draugijų virš- 
minėtoi konferenciioi. 

Ar musų Tarybos pagalvoja, kokin 
^auejiman jos pakliūtų, jeigu Amerikos lie 
tuvių draugijos tokį žingsnį padarytų? Ar 
tie, kurie mėgina Seimui sprandą nusukti, 
supranta, koks butų musų Tarybų padėji- 
mas Washingtone šios šalies valdžios aky- 
se, jeigu toks dalykas atsitiktų? 

Mums rodosi, kad jie to nesupranta, 
arba jiems visai galvon neatėjo. Yra pu- 
sėtinai pavojingas "geimis," kurį sumanė 
lošti nekurie vadai, Seimo klausimą slo- 
pinantieji. jie yra tikrai gerais po- 
litikais, jie atsikimš ausis, idant užgirsti, 
kas tarp žmonų ir draugijų darosi. 

j Svetimoje Spaudoje apie Lieiuvius 

Žurnalas World's Work, talpindamas 
straipsnį antgalviu "Lenkijos ir jos mažų 
Kaimynų klausimas," atkreipia domą į tai, 
Kad prijungimas prie Lenkijos įvairių kai- 
mynių tautų, kaip to nori lenkiški na- 

cionalistai, turėtų blogas pasekmes. 
"Senos Lenkijos puolimas—rašo 

jis—buvo didelėj dalyj pagimdytas ne- 

užsiganedimu nelenkiškų tautų, esan- 

čių po Lenkijos valdymu, ir kadangi 
tos pačios tautos šiądien yra daug dau- 
giau tautiškai susipratę, negu jos buvo 
aštuonioliktame šimtmetyj, tai yra gera 
priežastis manymui, kad jų prijungi- 
mas prier Naujos Lenkijos pasodin- 
tų sėklą naujam [Lenkijos] padalini- 
mui." 
Gvildendamas apie kitas Lenkijos kai- 

mynes tautas, šis žurnalas rašo apie Lietu- 
vius sekančiai: 

"Paėmus rytinį Lenkiškų "settle- 
mentų" kraštą, pirmas apskriys (re- 
gion) apsvarstymui privalo buti Lietu- 
va. Lietuva guli į šiaur-ryčius nuo tik- 
rosios Lenkijos. Lietuviai nėra slavai, 
bet priklauso prie atskiros Aryann ra- 
sės šakos, kuri nuo neatmenamų laikų 
gyveno apie rytinius Baltiko jūrių pa- 
kraščius. Viduriniuose amžiuose Lie- 
tuva tapo politiškai suvienyta -su Len- 
kija ir taip pasiliko net iki Lenkų vieš- 
patija tapo padalinta Aštuonioliktam 
šimtmetyj; Lietuva tuomet pateko Ru- 
sijai. Laike Lenkijos viešpatavimo 
Lietuvių bajorija ir miestelėnai sulen- 
kėjo ir šitie žmonės pageidauja su- 
vienijimo Lenkijos ir Lietuvos į vieną 
viešpatiją. Iš kitos pusės kaimietija, 
kuri niekados nenustoj savo atskiros 
kalbos ir kulturos, įgijo [experienced] 
stipraus tautinio atgimimo laike Devy- 
niolikto šimtmečio ir dabar nori ne- 

prigulmingos Lietuvos. Didesnė lietu- 
vių rasės dalis randama Rusiškose 
Kauno, Gardino ir Vilniaus guberni- 
jose, kųr jų skaitlius siekia apie 3,000,- 
000. Gretimose rusiškose Vitebsko ir 
Minsko gubernijose ir Lenkiškoj (?) 
Suvalku gubernijoj yra dar apie 500,- 
000. 

"Į pietus nuo Lietuvos guli Balt- 
gudija. Baltgudija taippat pateko po 
Lenkijos valdymu laike viduramžių ir 
čia vėl dvarponija ir miestelėnai didžiai 

1 sulenkėjo. Baltgudžiai yra rusų rasės 
šaka, bet jų šalies biednumas laikė 
juos kulturiškai labai atžagareiviai 
(backvvard) ir jie turi mažą tautinį su- 

> sipratimą. Juos savinasi lygiai rusai, 
lygiai lenkai, lygiai lietuviai ir faktas 
yra, kad baltgudžiai prisisunkė kultu- 

i riškų elementų iš visų trijų rasių." 
—IšWorldVWork. 

3| Kovo mėn. 1919 m. 

Kaip Bolševikai insiverže 
Lietuvon. 

t 

Lietuvos dalis pateko bol- 
ševikų rankosna. Bet kaip tas 
atsitiko, kaip ir kokiu budu vo- 

kiečiai pasitraukė, ką lietuviai 
veikė, męs nežinojome. Iš ka- 
blegramų męs dagirsdavome 
tiktai pačius svarbiausius fak- 
tus. 

Kas dėjosi Lietuvoje vokie- 
čiams besitaukiant, dalinai nu- 

šviečia kun. J Dobužio laiškas 
"Drauge" išspausdintas. Nors 
tai žinios paimtos iš antrų ran- 

kų, nors nepilnai nušviečiama, 
bet nesant tikresnių, turime 
užsiganėdinti. Žemiau paduo- 
dame tą laišką beveik ištisai, 
išleisdami primą jo daiį, kur 
kalbama apie atstovybę Pary- 
žiuje, kas amerikiečiams jau 
žinoma. 

Istorija ateityje mums ^'is- 
ką apsakys. Aš čia noriu pa- 
pasakoti šį-tą iš paskutiniojo 
tarpulaikio, ką girdėjau iš p. 
M. Yčo ir p. M. Klimo, šiomis 
dienomis atkeliavusių į Švei- 
carus, kad iš čia vykti Pary- 
žiun. 

L^tuvos šalies gyventojai 
iki kaulų, smegenų persiėmę 
savo žemės nepriklausomybės 
karšta mintimi. Lietuvos vy- 
riausybę visa savo pajiega re- 

mia patys lietuviai, žydai, gu- 
dai. Vis palankesni tampa pir- 
ma apkvaišę Lietuvos lenkai 
(sulenkinti Lietuvos bajorai). 

Lietuvoje jau pradėjo veikti 
Lietuvos pačtas. Kol-kas pri- 
imami paprastieji laiškai. 
Krasos lietuviškieji ženkleliai, 
kurių pavyzdžius siunčiame 
Amerikon, atrodo labai dai- 
liai. Apie juos rašo vienas 
francuzų laikraštis, kurio ko- 
respondentui tų ženklelių tekc 
matyti. 

Trumpu laiku pasirodys 
Lietuvos valstybės pinigai. Į 
V alstybės Bankas jau funkci- 
jonuoja. Turi savo skyrius 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy- 
je, Marijampolyje ir kitur. 
Daro visokias pinigines opera- 
21 jas, priima iš žmonių inde-i 
lius ir tt. Jau dabar Valsty- 
bės Bankas turįs pinigų, su- 

plaukusių iš Lietuvos gyven- 
tojų suviršum 100 milijonų 

markių. 
Vienas tik vargas; kad tos 

markės šiaip jau svetimų ša- 
lių bankuose eina maža kaina, 
saip ir Rusijos rubliai. Gera 
rlalis tų pinigų jau paleista 
dirbti amunicijai, kad jąja ap- 
rūpinti Lietuvos kariuomenę. 
Tą visą reikalą atlikti paėmė 
lietuvių prekybos bendrovė 
"Banga," kurin, labai sumaniu- 
gai veda žynius lietuvių tarpe 
komersantas y- Malinauskas 
andai buvęs vedėjas maudynių 
Druskininkuose. 

Atsiminus apie Druskinin- 
kus, bus neprošalį pažymėti, 
kad s u lyg vokiečių specijalis- 
tų ištirimų, esa viena gražiau- 
sių gydymos vieta Europoje, 
ir sykiu didelis Lietuvos tur- 
•as. Lietuviams rupi, kad šį 
kurortą turėti savo rankose. 
Galutinam tų maudynių įren- 
gimui reikia 2 milijonų fran- 
kų." Lietuvoje manoma, kari 
Amerikos lietuviai sugebės 
sudaryti tam tikrą kompaniją, 
kuri nupirks visus Druskinin- 
kus ir juos taip ištaisys, kad 
šioji gydymos vieta ims trauk- 
ti žmones ir visų šalių. To- 
kių ir kitokių gydymos vietų 
Lietuvoje žmonės labai reika- 
lauja, nes karės ir skurdas 
baigia varyti iš s-eikatos 
sveikiausius vyrus ir sveikiau- 
sias moteris. Nėra reikalo kal- 
bėti apie vaikus. 

į Labai daug vargo Lietu-! 
jvoje su komunikacija. Vo-I 
kiečiai, pasitraukdami iš Lie- 
tuvos, visą komunikacija su- 

ardė. Lietuvoje šiuo momen- 

tu yra suviršum 2 tukstančiu 
kilometrų geležinkelių. Jiems 
gi aprūpinti visai nebeliko nei 
vagonų; nei lokomotyvų. Ant 
linijos tarp Vilniaus ii Molo-, 
dečno vokiečiai, tarsi juokams; 
paliko du sugriuvusiu lokomo- 
tyvu ir 4 vagonus. 

Vokiečiai, susitarę išanksto, 
su bolševikais, atsitraukdami ! 
patys iš Lietuvos, ją užleidžia, 
bolševikams, pavesdami jiems 
ginklus, amuniciją, telefonus 
ir t. t. Patys vokiečių vyriau- 
sybės atstovai Vilniuje nesykį 
ir nevienam yra aiškiai pasa- 
kę, kad karę prakišus vokie- 
čių tautai nėsa jokio išroka- 
vimo remti Lietuvos nepri- 

klausomybę, ginti ją nuo bol- 
ševikų. Nepriklausomoji Lie- 
tuvos valstybė busianti tuo- 
met bereikalinga vokiečiams 
siena tarp jųjų ir sugriuvusios 
Rusijos, kurią šiaip ar taip vo- 

kiečiai tur viltį paimti savo 

įtakai. Sugriuvus nuo bolše- 
vikizmo visoms Europoje ir 
kitur tautoms, vokiečiai tikisi 
greičiau už kitas tautas išlikti 
gyvi. susitvarkyti ir vėl ki- 
tiems vadovauti. 

Iš Lietuvos vokiečiai trau- 

kiasi ištisu frontu. Paskui 
juos už 15 vęrstų eina bolše- 
vikai gaujomis iš Rusijos, už- 
iminėja vokiečių apleistas vie- 
tas, iš gyventojų viską atim- 
dami ir piešdami. 

Vokiečiai užleido Lietuvą 
bolševikams ir davė jiems va- 

lią šį kraštą naikinti tuo tiks- 
lu, kad Taikos konferencijo- 
je lengviau išsisukti nuo 1110- 

kėj'mo padarytų šalims nuo- 

stolių, teisinanties, kad, girdi, 
šalį sunaikinę bolševikų gau- 
jos, kurių lietuviai nesugebėjo , 

išvaikyti. 
Vienybe vokiečių su bolše- 

vikais gražiai nušviečia kadir 
tokie atsitikimai. Lietuvos 
gyventojai ir vyriausybė pra- 
šė iš vokiečių ginklų prieš vi- 
sokius plėšimus ir banditus. ; 

Vokiečiai, jei kur duodavę tų 
ginklų, tai pirma indavo ant ] 
rašto pasižadėjimus, kad tie i 
ginklai nebus naudoti prieš , 

bolševikus. Tokio pažadėji- 
mo vokiečiai reikalavo ir iš p. 
V. Stašinskio, vidaus dalykų ] 
ministerio. Žmones-gi, kurie i 

savo valia parūpindavo sau i 

ginklus, vokiečiai smarkiai 
bauzdavo visokiais budais, 
bauginant mirtimi ir turtų de- 
ginimu. 

Vokiečiai užleido bolševi- 
kams Lietuvos sostine Vilnių 
sarsio 5 d., o 9 ar 10 sausio 
vokiečiai liuosai, jau viešpa- 
taujant mieste bolševikams, 
kalbėjosi telefonu su Berlynu. 
Tuo pat laiku vokiečiai siun- 
tė iŠ Berlyno 2 milijonu mar- 

kių Vilniun "kokioms t,ai sko- 
loms" apmokėti. Rusijos bol- 
ševikų vadai Petrovas ir Joffe 
su vokiečių žinia atsivežė i 

Vilnių dideles pinigų sumas 

platinimui bolševikizmo Lietu- 
vojc. 

Vokiečių armijos "Solda- 
tenrato" pirmininkas dalyva- 
vęs visuose su bolševikais po- 
sėdžiuose ir sveikinęs bolševi- 
kus įsikurint jiems Lietuvos 
sostinėje. Provincijose ta pati 
vokiečių su bolševikais vieny- 
bė: prieš ateisiant bolševi- 
kams j Ukmergę, sausio 7 d., 
'vokiečiai oran pašaude, kad 

pabauginti gyventojus, o po to 
savo vietas "užleido bolševi- 
kams. 

Trumpai kalbant, Lietuvoje 
vokiečiai su bolševikais iš vie- 
no žudė ir žudo Lietuvą ir jos 
gyventojus! 

Visai kitokie tikrumoje bu- 
vo santikiai vokiečių su tik- 
rąją Lietuvos Valstybės vy- 
riausybe. Kuomet finansų mi- 
nisterija prašė vokiečių duoti 
apsaują Valstybės Banko pi- 
nigynui, vokiečiai griežtai at- 
sisakė tą padaryti. Po ilgų 
derybų leido suorganizuoti ap- 
saugą vos iš 12 lietuvių karei- 
vių. Po kelių valandų tą visą 
apsaugą vokiečiai suareštavo. 
Ant rytojaus juos paleido, da- 
vė šautuvus, bet ne leido var- 
toti šūvių, atėmė patronus, 
kad nešaudytų j plėšikus-bol- 
ševikus. 

Ties Veiveriais Šakaliuose 
sausio 6 d. žmonės padarė su- 

brinkimą, kad parinkti atsto- 
tą j Lietuvos konferenciją 16 
sausio. Vokiečiai apmušė to 
susirinkimo prezidijumą ir su-J 
sirinkimą išvaikė. 

Rokiškyje parapijos komi- 
tetui ir jo organizuojamai mi-Į licijai vokiečiai atsisakė duo- 
ti ginklų. Gi tuo pat laiku at- 

}jo 5 rusai bolševikai, kuriems 
vokiečiai atidavė visus ginklus. 

Bolševikams užėmus Vilnių, 
sausio 5 d., tą pačią dieną len- 
ai legijonieriai sušaudė 
Vilniuje Dachovskį ir Gutma- 
ią (bolševikus). Kalba žmo- 
įės, kad tuo pat laiku 4 bv.lše- 
nkai patys nusižudė, jų tarpe 
r garsusis lietuvių bolševikas 
\leksa, pasižymėjęs savo vei- 
kimu dar Rusijoje. Sausio 6 
1. revoliucijinis komitetas pc.- 
>kelbt Vilniuje karės stovį. i 

Xaktj 6-7 sausio 4 raudon- 
^vardiečiai (bolševikai) žval-! *ai atėjo į Kovarską. Pa'.e- 
/ėžyje bolševikai. Gruodžio 
?3 d. j Utėną atėjo 40 bolše-j 
rikli. Atėjo jie iš Ežerėlių ir 
Salaku. Bolševikai (raudon- 
^vardiečiai) eina "pulkais'' po 
30-10 apiplišelių be jokios tvar 
<os ir disciplinos. Šioji Rau- 
lonoji armija sakosi ją kvie- 
:us "verchovnaja litovskaja 
/lašt" (Augščiausia Lietuvos 
Vyriausybė) tvarkai palaikyti. 
Kariauti jie nenorj. Armijos 
mlkininkas liepė gyventojams 
iska slėpti, nes neatsakąs už 

;avo kareivių pasielgimus. 
Iš Salaku klebono bolševi- 

kai pasiėmė 5000 rubl., "pa- 
mulos!" Utenos revoliuciji- 
lis komitetas paskelbė atsky- 
•imą Bažnyčios nuo Valstybės, 
Kitą dieną atsiuntė klebonui 
cortelę: "G. K. Meldžiu pra- 
lošti iš sakyklos, kad bus mi- 
ingas 1 vai. po pietų. R.-K. 
Komitetas. 1919 II." 

Utenos apskrityje švietimo 
r visų mokyklų viršininku 
jaskirtas siuvėja? įMys. Gruo- 
džio 26 d. laike mišparų du 
vietiniu broševiku ir raudon- 
iiosiėtis atėjo j bažnyčią, 
vaikščiojo po bažnyčią su ke- 
Durėmis, laikydami rankose re- 

volverius! Žmonės baugina- 
mi visokiu budu ir visokiais 
bolševikų paskelbimais, kaip 
va: visi žymesni veikėjai busią 
suareštuoti. Visi tikybos val- 
dininkai busią sušaudyti!... 

Bolševikai Subačiuje sua- 

reštavo ir buk sušaudė P. 
Sodj žymų veikėją ir kalbėto- 
ja krikščionių demokratų par- 
tijos. Čia pat suėmė jie ap- 
saugos komiteto pirmininką 
karininką Jackų. Grasinai 
bolševikai suimti dar arti 100 
žmonių, kuriuos sušaudysią. 

Kaunan bolševikai atvyko 
naktį sausio 11 d. Jų viso la- 
bo kelios dešimtys atvažiavo 
iŠ Vilniaus. Visi ginkluoti. 
Tuos pasitiko lietuvių ir yo- 

kiečių sargybos kareiviai ir 
nuginklavo. Šiame susirėmi- 
me žuvo du lietuviu. Gatvė- 
se Kauno bolševikai išlipdė at- 

sišaukimus, kad visi bolševi- 
ku šalininkai sukiltų priešu 
Tarybą ir visa Lietuvos Val- 
džią. 

Rokiškyje bolševikai pasiro- 
dė gruodžio 26 d. Per mieste- 
lį ėjo 5 žmonės su revolveriais, 
šautuvais ir 2 raudonom vė- 
liavom. Paskui juos vežė bol- 
ševikų proklemacijų vežimą. 
Tai ir visa bolševikų armija! 

Rokiškio apskrityje bolše- 
vikai puolė plėšti iš žmonių 
duoną. Visus grudus iš gy- 
ventojų atiminėja ir gabena į 
Dinaburgą ir į Rusiją. Kai 
kurių dvarų kumečiai prašo 
palikti nors šį-tą jiems, už tai 
bolševikai juos areštuoja ir 
baudžia, kaipo "kontr-revoliu- 
cijonierius." Užėmę Šiaulius 
bolševikai pasodino į kalėji- 
mą p. Petrašj ir kun. Karec- 
rva. 

Sausio 10 d. Lietuvos ka- 
riuomenė paėmė Panevėžį ir 
išvijo iš miesto bolševikus. 

Vilnių paėmė arti 200 bolšev" 
viltų. Daugiausia rusai. Juos 
pasitiko žydai. Lenkai pasi- 
traukė Į Landvaravą, kur vo- 

kiečiai atėmė iš jų ginklus. 
Visi lietuvių laikraščiai susto- 
jo ėję. Sutarta leisti bent vie- 
na lapelį. 

Kalbant apie bolševikus rei- 
kia pažymėti, kad Lietuvoje 
bolševikų eilėse veikia dau- 
giausia buvusieji Lietuvoje 
maskoliai—čiuovninkai, ku- 
rie caro laikais valdė Lietuvą. 
Lietuviams žinomas Kauno, o 

paskui Vilniaus gubernatorius 
Veriovkinas taipgi organiza- 
vęs Lietuvoje bolševikus, žo- 
džiu sakant, visi caro laikų 
juodašimčiai šioj gadynėj vir- 
to_bo1ševikais ir įsiveržė Lietu- 
von, kad ją naikinti. Kai ku- 
ri s Rusijos partijos tikisi iš- 
gelbėti senąją Rusiją per su- 

naikinimą su bolševikų pagel- 
ba tų visų šalių, kurios nori 
Imti neprigulmingomis, kaip 
kad va yra su Lietuva. 

Atsimi'uis, kad visokie lie- 
tuviškieji Amerikos "cicili- 
kaiM palaiko Rusijos bolševi-^ Icus ir džiaugiasi, kad Lietu- 
vo|: irgi įsikūrė bolševikai, 
lengva suprasti, ko verti tie 
mūsų "cicilikai" ir ką jie Lie- 
tuvai rengia. Tai tie patys 
:aro laikų juodašimčiai, tik pa- 
sidabinę raudonais skarmalais, 
kad vieton juodosios armijos 
vadinties raudonąja armija! 

Kun. J. Dobužis. 
1-3-1919, Bernas. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
muose, išleistuose Amerikos Ka 
.ės Departamento Washington« 
artdame .sekančias .lietuviškas 
)ravardes par' 'btas: 

Patėmijirres. Imame til 
tu pravardes, kurios yra neaba 
Jotinal llfltuviškos, arba kurios 
inums išrodo lietuviškos. Tie, kuri« 
pasiduoda karlumengj, aroa laik« 

tglHtraciJoa. savo pravardes sn 
tKi arba su "wicz," ant galo, 

y. a panašus | lenkus ir Jų męs 
nepaiime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokii) ir nepaduodamo Lie* 
tuviai privalo savo pravarde lai* 
ke užsiregistravimo, arba jau Ir 
kariumenėj, paduoti vieton skl" 
—"Bkas," vieton ''vioz"—"vlčius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowskl* 
privalo paduoti "Rutkauskas." vio 
ton "JtcewIoz"—"Jacevičius."' Tuo- 
met bus lengv 1uoi» nu'^ntl 

S u r a Š u o.s.e v.a.s.a.r.i.o 
28 tl. 1919. 

Casimiv J. Matulis, Korpo- 
į dlas is Cicero, lil. 1433 S. 
53rd Court.—mirė nuo ligos. 

Adolpli IVainauski, iš Chi- 
cagos 3515 Lo\ve avenue,— 
sužeistas laipsnis nepažymėtas. 



Lietuves Neprigulraybes 

(LIETUVIŲ MEMORAND u MAS.) 

Liuosas vertimas iš Anglų kalbos. 

Griuvus feudalizmui, tie baronai su- 

teikė šiek-tiek asmeninės laisvės Latviams, 
bet nedavė jiems teisės įsigyti žemės, o jei 
kur ir buvo duota toji teisi, tai visaip dabo- 
ta, kad Latvis tegalėtu įsigyti kuomažiau- 
sį plotą, Baronai patįs valdė savo dva- 
rus arba išleisdavo juos miomon; ir dabar 
dar du trečdaliu visos Latvių žemės yra 
Vokiečių baronų rankose, nežiūrint to, kac. 
Vokiečiai sudaro vos puspenkto (4/2) nuo- 

šimčio šalies gyventojų. Nors Latviai per 
šešis suvirs šimtmečius buvo po Vokiečių 
vergijos jungu ir paskui po Rusų valdžia ii 
įtekme, vienok jie užlaikė savo kalbą i: 
savo tautinę dvasią. Nors jie nuo panai 
kinimo baudžiavos turėjo maža laisvės i; 
nedaug žemės; nors jų mokyklos ir vai d ii 
kos įstaigos buvo Vokiečių rankose, arba 
laike pastarųjų kelių dešimtų metų Rusi 
rankose,—tačiąus jie vis dar pasižymėjo 
tautine ir ekpnomine pinnynžanga. Ji; 

sodai ir daržai yra vaisingiausie ii 
,isų Rusijos ūkių; jie pat;;s yra geriausi', 
ūkininkai, gabausie pirkliai ir amatninkai 
vikriausie jurininkai ir moksle jau užka 
riavo pirmąsias vietas. Jie pristeigė nema 
ža savų laikraščių ir užtiesė tvirtus pama 
tus savai literatūrai. Jie pristeigė gerų ir 
pasekmingu draugijų mokslui ir męnui ren 

ti, ir valdiškos statistikos parodo, kad vi 
soje buvusioje Rusijoje Latvių analfabeto 
buvo mažiausias nuošimtis. 

P&raite T. Norus ir <. Žilius. 

(Tąsa) 

Tie Vokiečiai baronai turėjo begalinę, 
įtaką ant Rusijos biurokratrijos ir, papras 
tai, jie pati:; užimdavo aukščiausias vieta 
civileje Rusijos valdžioje ir armijoje. Jie 
žinoma, daug prisidėjo prie nustatymo vi- 
dujines ir išlaukines Rusų politikos, ir ant 
jų puola didžiausia atsakomybė už dabar 
tini tos šalies nupuolimą. Latviai visado 
tvirtai priešinosi Vokiečiams prispaudė 
jams. Rusų Revoliucijoje }.905 m. Latvi j' 
buvo pirmose revoliucijom? v\ų eilėse ir ap- 
skelbė Baltijos Respubliką; jie reikalavo, 
kad baronai išparceliuotų tarp bežemh 
ūkininkų dalį savo dvarų. Kada buvc 
įsteigta Rusijos Durna, Latviai visuose rin- 
kimuose reme savo kandidatus prieš Vo 
kiečius dvarininkus. 

Latviai ir Kryžeiviai. 
Trečioji, svarbiausioji ir skaitlingiau- 

šioji Latvių tautos šaka—teisingiau butų 
v^ivadinus ją kamienu—gyveno ir dabar 
* 

gyvena pakraščiais Kurish-Hafl įlan- 
kos ir plačiose Nemuno apielinkėse. Prieš 
12-tąjį šimtmetį to krašto gyventojai nepa- 
žinojo krikščionybės. Apie tą laiką Stačia 
tikiai Rusai Rytuose ir Rymo-fcatalikai Len 
kai pietuose, vyriausiai religijiniais moty- 
vais vadovaudamies, su ka.-:do pagelba ry- 
žosi paversti Lietuvius krikščionimis. Len- 
kus, šitame jų pi iryžime, rėmė du Vo- 
kišku ordenu, bute t—Teutonų ordenas ir 
kardininkai, užpuldinėję Lietuvius iš Vaka- 
rų pusės. Tiedu ordenu buvo pavojingiau- 
siu, ir Lietuviai turėjo nuo jų ginties. Ga- 
lybė gautų užkariautų žemės plotų, įvairų^ 
titulai ir privilegijos, teikiamos popiežių ir 
kaimyniškųjų krikščionių karalių, traukte 
traukė daugybę rlcierių (raitelių) iš visų 
Europos kampų po vėliava minėtųjų orde- 
nu; jų tikslu buvo užkariauti Lietuvius, ar- 
ba krikštyti juos ugnimi ir kardu, konfis- 
kuoti jų turtus ir juos pačius išgabenti į 
vergiją. 

Ringaudas, permatydamas pavojų, pir- 
mutinis suvienijo Lietuvius į Didžiąją Ku- 
nigaikštystę ir pats liko Didžiuoju Kuni- 
gaikščio. Vėliaus jo sunus, Mindaugis, su- 
tiko apsikrikštyti, ne3ą manė, kad toks nuo- 
laidumo kelias gali buti pasekmingesniš 
apsigynimui. Už tą jo nuolaidumo žingsnį 
Popiežius Innocentas IV apvainikavo jį 
Lietuvos Karalium (1252 rn.). Bet kada 
Mindaugis pamatė, kad, nepaisant to, jog 
jis priąme tikrąjį tikėjimą, anuodu ordenu 
,ris dar skerdžia Lietuvos žmones; kad tų jdenų tikslu buvo ne skleidimas tikėjimo, 
bet plėšimas,—jis atsimetė nuo krikščiony- 
bės ir toliaus kariavo, gindamas savo žmo- 
nių kraštą nuo užpuolikij. Laike Mindau- 
gio, ir vėiiau' laike viešpatavimo Didžiųjų 
Kunigaikščiu Gedimino, Algirdo, Keistučio 
i;* Vytauto, ši apsigynimo kare vis .lar tę- 
sėsi. 

Pagaliaus 1386 m. Lietuviai liuosu sa- 
vo noru priėmė^krikščionybę 

Totorių Užplūdimas. 
Beveik apie tą pačią gadynę, dideles 

Totorių hordos, po vadovyste Čingiz Cha- 
no, užpuolė ant tautų, gyvenusių dabartines 
Rytines ir Pietines Rusijos teritorijose, ir 
ėmė veržties Vakarų linkui, grasindami vi- 

i Europi" i. Rusų provincijos veikiai pa- 
sidavė globai Lietuvių, kurie Keliais atve- 
jais sumušė Totorius, sulaikydami juos apie 
lliikės-e Volgos ir Azovo Juros pakraščiuose. 

Tryliktame, Keturioliktame ir pradžio- 
je Penkioliktojo šimtmečio—Lietuviai val- 
dė didelę dalį Didžiosios Rusijos, su Psko- 
vo ir Kovgordo miestais, visą Baltgudiją' 
ir dif'eb dalį Žemutinės, arba Mažosios Ru- 
iijoj, dabar vadinamos Ukrajina. Lietuvos 
rubežiai tęsėsi nuo Baltijos Juros Šiaurėje 
i ii Juodųjų Pietuose, iki pradžiai upės Ug- 
a Rytuose ir iki Narvros ir Bugo upių Va- 

karuose (žiur. žemlapį—Lietuva, 132—142 
n.). Rasai Liorikai rašo apie tai, kad toje 
gadynėje Lietuvių valdymas ant Rusų buvo 
labdaringas,—tuokart, kaip patįs rusai sa- 

\0, jie turėjo kuoplačiausią laisvę minties, 
raibos, religijos, mokinimosi ir t.t., aeiu 
am, kad įstatymai, remiami ant Lietuvę? 
Statuto, buvo taikomi prie vietų gyventojų 
;apročių, ir užimtųjų kraštų gyventojams 
Rudavo suteikiama savyvalda. Kai-kurioš 
okių Rusijos provincijų kuogeriausiai kles- 
070 po Lietuvos valdžia per 500 metų, ik' 
paliaus 18 "imtme'no, kada buvo padali- 
i'mas Lenkijos ir Lietuvos, jos pateko Ru- 
sijai. 

Lenkiškoji Unija. 
Antroj t 14-jc šimtmečio pusėje Lenki-' 

a pradėjo kabalą prieš neprigulmybę Lie- 
iivo3 Valstybes,—Lenkų pastangos toje 
inKmėje maž-daug užsiliko iki šiai dienai, 
irmutiniu tos kabalos žingsniu buvo suda* 

; mas asmeninės abiejų šalių unijos per'ap- 
ivedimą Lenkijoj Karalienės Jadvygos su 

Mdžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu Jagėla, 
Algirdo sunumi, tas įvyko 1886 metuose. 
Yie šio žingsnio vyriausiai privedė ta ide- 
a, kad susivienijusios tokiu budu dvi tau- 
os pasekmingiau galės atslaikyii prieš Teu- 
onų ordeną, krus pirma buvo Lenkų tal- 
:ininku, bet vėliaus pasidarė jų priešu. Per 

apsivedima Jagėla liko Lenkijos ka- 
■ iium, bet Lietuva su Lenkija per tai ne- 

ivienijo. Jagėla, apsivedęs su Lenkijos 
Karliene, liovėsi buvęs Didžiuoju Lietuvos 

nigaikščiu,—jo vieton liko aprinktas žy- 
i:?.? valstybininkas ir gabus vadas Vy- 

tautas. 

Ivykuc: fokiems giminystės ryšiams tar- 
pe dviejų šalių, Vytautas veikiai pasinau- 
dojo iš to, kad sukėlus bendrą išrangą prieš 
teutonų Ordeną; taigi 1410 m., ties Žal- 
_,l.iu (Gruenwald'u) ir Tannenbergu, arti 
03 vietos, kur 1915 m. liko sumušti Rusai, 
/ytauto ir Jagėlos armijos ant visados su- 

■. rynė Teutonų ordenų galybę, ir tokiu bu- 
tu Vokiečių "brang nacfo Ooster" tam šimtj 

mečiui liko sustabdytas. Vėliaus.Švento-j ios Romos Imperijos Imperatorius Zig- 
mantas apšaukė Vytautą Lietuvos Kara- 
lium, bet zigmunto pasiųstas Vytautui ka- 
rališkas vainikas nepasiekė jo galvos. Len- 
kai didžiumos, bijo lamies Lietuvos iškili- 
mo, perėmė ant ruležirus siųstąjį vainiką, 
—netrukus gi po to ir V*autas mirė. 

Po jo mirties Lietuviai vis dar rinko 
savo valdovus. Taip, Lietuvos Kunigaikš- 
čiai buvo renkami Svidiigėla, Zigmuntas 
ir Kazimieras Jagėlaitts. Kad užlaikyti 
į a, v^v \.iaią pci suiiaico uinjuo uuip ucilivijua 

Lietuvos, Lenkai pakartotinai rinko savo 
Karaliais tuos žmones, kuriuos Lietuviai bu- 
čiavo išrenka ^avo Didžiaisiais kunigaikš- 
čiais. 

Kazimieras, jo sunus Aleksandras, Zig- 
muntas, Aleksandro brolis, Zigmuntas-Au- 
gustas, Zigimunto pirmojo sunus,—visiems 
jiems būdavo maloniai suteikta Lenkijos 
ainikas (kamuo) netrukus po to, kaip jie 

j oudavo išrinkti Lietuvos Didžiais kuni- 
j aikščiais. Negalėdami išlaikyti politiško 
'ryšio tarp dviejų šalių jokiu kitokiu budu,! 
bnkai pasiiino šitą budą, pasitikėdami už-j 

j abinti ant Lietuvos kokią nors sąvasties 
,retensiją. 

Zigmuntas-Augustas buvo paskutinis 
'agelaieių dinastijos ir ant jo lenkai su- 
koncentravo visas savo pastangas, tuščiai! 
mėgindami įvykdinti pastovią uniją tarp! 
viejų šalių. Didelių privilegijų pažadėji- 

mai Lieutvos nuolaidžiai bajorijai ir aštrios 
!' ausmės, uždėtos užsispyrėliams buvo pa- 

rastas prajovas pirm sušaukimo seimo 
inbline 1369 metais. Čia, nepaisant pro- 

esto iš pusės didelio skaitliaus lietuvių de- 
?gatų, tapo sudaryta Liublino Unija, su- 

:š/g kilt los lietu--į. ir Lenkija tapo *ukal- 
i vieną taip vadinamą respubliką, pri- 

ile^ijuotos bajorijos valdomą. Savo po- 
, '.ti akomis ypatybėmis ši naujai sudaryta 
i icšį atija buvo panaši i Austro-Vengriją r 
jibidvi valstybės turėjo vieną galvą, vieną; 
penatą ir vieną "seimą,'' prba įstatymda- h'vstės kūną. kuris susirinkdavo paeiliui tai 
i vienoj, tai kitoj šalyj. 

(Toliaus bus) ✓ 

Anglijos lakūnai, kurie tarnauja prie Anglijos atstovų Taikus Konferencijoje. 
Jie kasdien lekioja su krasa tarp Londono ir Paryžiaus. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
NUO LIETUVIU CENT- 

RALINIO KOMITETO. 

Direktoriai yra renkami 
iš tu, kurie yra pilnais C. 
Komiteto nariais. 

Rinkimai turi atsibūti 
ilaptu balsavimu. 

Specialiai C. Komiteto 
susirinkimai yra sušaukiami 
kas kartais Įsakymu Pirmi- 
ninko; arba gali buti sujau- 
kti ir tada, jei trjs nariai 
reikalautų to raštų, paduotu 
Sekretoriui. Apie specia- 
lius susirinkimus nariams 
pranešama laiškais bent tii=- 
mis dienomis p'ieš susirin- 
kimą. 

Apie metini susirinkimą 
pranešimas turi buti di* kar- 
tu paskelbtas bent dviejuose 
lietuviškuose laikraščiuose. 

VI. — Valdyba. — C. Ko- 
miteto Valdyba susideda iš 
12 Dire torių, padalintų į 8 
cliasas, po 4-is kiekvienoje, 
renkamų 3-ms metams, ar 

;ol, kol bus, paskirti jų vie- 
tininkai. Kas metai renka- 
mi yra vienos kliasos Direk- 
toriai. Nariai iš tos Direk- 
torių kliasos, kurios tarnys- 
te baigiasi, gali buti išnaujo 
renkami. 

Direktoriai turi visą kon- 
trolę, vedimą ir priežiūrą 
visų Komiteto reikalų; jie 
turi teisę naudoties visu Ko- 
miteto vedėjų autoritetų, pa 
gai šią Konstituciją ir čar- 
terio nurodytas taisykles. 
Jie gali daryti, pripildyti ir 
taisyti Įstatus, kaip Konsti 
tucija ir čarteris nurodo. 
Jie gali papildyti atsitikan 
:ias jų tarpe vakansijos. Iš 
savo tarpo jie išsirenka Di- 
rektorių Tarybos valdinin- 
kus. Abelnai imant, jie ve- 
da visus Komitete reikalus. 

VII. — Direktorių Val- 
dyk*:, ju'ba Ekzekutyvėi Ko- 
misija. — Ekzekutyvė Ko- 
misija, susideda iš Ko- 
miteto valdininkų ir vieno 
Direktoriaus, yra renkama 
kas metai Direktorių Tary- 
bos, jos metiniuose susirin- 
kimuose; ji turi tokias tei- 
ses, kokias jai ri pa žįsta Di- 
rektorių Taryba ir ši Kon- 
stitucija. Ta Komisija turi 
laikyti savo posėdžius, Pir- 
mininkui arba, jei jis nega- 
lėtų, — Vice-Pirmininkui 
juos šaukiant. Trįs nariai 
sudaro guorum. 

VIII. — Direktorių Ta- 
rybos Susirinkimai. — 

1) Direkto rių Taryba pri- 
valo turėti savo susirinki- 
mus kas antras utarninkas 
kiekvieno mėnesio. Pirma- 
sis susirinkimas, laikomas, 
tuojaus po metinio visų Ko- 
miteto narių susirinkimo, 
skaitomas yra metiniu Di- 
rektorių susirinkimu. 

2) Specialius Direktorių 
Tarybos susirinkimus šau- 
kia Pirmininkas, arba jam 

nesant ar negalint, — Vice-, 
Firmininkas. Tokie susi-' 
rinkimai gali buti šaukiLmi; 
ir raštišku reikalavimu, tri-j 
jii Direktoriii pVuodamu! 
susinkimus. 

3) Pranešimai apie visus 
paprastus ir 

* 

specialus i 
susirinkimus tu; i buti raštu 
pasiusti Direktoriams bene! 
3 dienomis prieš susirinki-! 
mą. 

4) Viena trečia dali. Bi-| 
rektorių sudaro guorur i. 

5) Direktorių Tarybos po 
sėclžiuose gali dalyvauti, be 
sprendžiamojo balso, kiek- 
vienas C -ntralio Komiteto, 
naiys. 

!X. — Vale; minkai. — 

1) Direktoiių Jarybos, 
drauge ir viso Centralio Ko- 
miteto valdininkais yra: Pir 
mininkas, Vice-Pirminin- 
kas, Iždininkas ir Sekreto- 
rius. Kiekvienas jų tarnau- 
ja per ištisus metus laiko, 
iki isrerkama jų vieton kiti, 
— išskyrus Vice-Pirminin- 
ką ir Sekretorių. 

2) Atsilikus' vakansui biie 
vietoje, Direktorių Taryba 
užpildo tokį vakansą savo 

paprastame ar specialiame 
nusirinkime. 

3) Pirmininkas pirmsė- 
džiauja visuose Centralio 
Komiteto, Direktorių Tary-, 
bos ir Ekzekutyvės Komisi- 
jos posėdžiuose ir turi vy-! 
riausiąją užžiurą ant visų 
Gentrailo Komiteto reikalų. 

V ice-Pirmimnkas p a va- 

duoja Pirmininką, jei šio; 
nėra ar jei jie negali atlikti i 

savo pareigų. 
Iždininkas turi užžiurą' 

ant viso C. Komiteto pinigi- 
nio turto ir veda teisingą., 
piniginę sąskaitą tam tikro- 
se knygose. Jis privalo su- 

dėti C. Komiteto pinigus to- j 
kiuose bankuose, kokie bus; 
Direktorių Tarybos nurody- 
ti. Jis pasirašo ant išmokė-; 
jimo čekių. 

Sekretorius veda tinka-! 
moję formoje visus Centra- 
lio Komiteto nutarimu už- 
rašus, taipgi užrašus Direk-, 
torių Tarybos ir Skzekuty-i 
vės Komisijos nutarimų. Jo 
globoje yra Centr. Komiteto 
antspauda, visi Komiteto 
raštai ir dokumentai, netu- 
rint ie sąryšio su fininsiniais 
reikalais. 

Minėtieji valdininkai pri- 
valo atlikti ir visas kitas 
pareigas, surištas su jų už- 
imamomis vietomis, kurios: 
sutinka su C. Komiteto Ko n: 

stitucija ir su Įstatymais,! 
skiriamais ar kurie bus skir-) 
ti tvarkymui ir vedimui šio 
Centralio Komiteto. 

X. — Darbininkai. — C. 
Komiteto ofisą ir reikalus į 
veda Ekzekutyvis Sekreto-' 
rius ir tokie sandarbininkai i 
ir pageliu įlinkai, kokius, rei-1 
kalui esant, paskirtų Direk-1 
torių Taryba. Ekzekutyvio 

Kareivio Vadovėlis. 
I 

Šiuomi pradedu trumpą 
vadovėli lietuvių armijos ka 
reiviams. Visoki kareivi jos 
techniški terminai yra be- 
galo sunkus pritaikinti prie 
lietuvių kalbos, ypatingai 
tuo atžvilgu, kad komanda 
butų trumpa ir aiški. Pa- 
žinęs maž-daug kareiviją ki 
tuose kraštuose, manau, kad 
galėsiu pritaikinti koman- 
dą prie lietuvių kalbos. Bu- 
siu labai dėkingas, jei kas 
nors iš žingeidaujančių šiuo 
klausimu, galės priduoti ko- 
kius nors pagerinimus man 
rašant šitą vadovėlį. 

Pradedu nuo keleto rei- 
kalingų paaiškinimų, apie 
nekuriuos techniškus žo- 
džius. Tie žodžiai labai daž 
nai pasitaikys, todėl juos rei 
kia suprasti, kad nebūtų kėb 
lumų vėliaus. 

Prašyčiau, kad visi tie, ku 
iie priguli prie lietuvių ka- 
reivijos Chicagoje, turėtų su 
savimi Lą lapą, ant kurio 
yra tos definicijos, kad ant 
sekančio lavinimo butų gali- 
ma paaiškinti visa tai prak- 
tišku budu. 

Definicijas paduodu alfa- 
betiškai, taip kad vėliaus 

Sekretoriaus pareiga yra 
vesti visus C. Kofniteto rei- 
kalus, po tiesiogine Direkto- 
rių Tarybos priežiūra. 
XI.—Pastoviosios Komisi- 
os.—V 

1) Pastoviąsias > Komisi- 
jas, susidedančias iš 3-jų na 

rių kiekviena, skiria Ek- 
zekutyvė Komisija, jei tam 
butų reikalas. 

2) Tokios Komisijos yra 
tiriamos kas metai Sausio 
mėnesyje, po išrinkimui Ek- 
zekutyvės Komisijos; jos 
tarnauja per ištisus metus. 

3) Šale Pastoviųjų Komi- 
sijų, Ekzekutyvė Komisija 
gali skirti ir įvairias Spe- 
ciales Komisijas, pagal rei- 
kalo. 

4) Pirmininkas, ex offi- 
eio, yra visų komisijų nariu. 

5) Komisijų nariai yra 
skiriami iš C. Komiteto na- 

rių, kurie gali buti ir ne Di- 
rektoriais. > 

6) Du Komisijos nariu su- 

daro quorum. 

J) Bile komisijos narys, 
nedalyvavęs trijuose komi- 
sijos posėdžiuose paeiliui, 
ipso facto liaujasi buvęs ko- 
misijos nariu. 

8) Ekzekutyvė komisija 
skiria naujus tkomiaijų na- 

rius, į vietą pasitraukusiųjų 
narių. 

XII.— Papildymai.-- Pa- 
pildymai prie Konstitucijos 
arba prie įstatymų gali bū- 
ti daromi metiniuose Cen- 
tralio Komiteto narių susi- 
rinkimuose, dviem-trečda- 
liais balsų visų susirinku- 
siųjų narių. 

mokiniui nebūtų sunku su- 

rasti koki nors technišką 
terminą, kurio jisai nežino- 
tų. C. Kasputis. 

Baza (pamatas)—vienu- 
tė, ant kurios pamato yra 
tvarkomas judėjimas. 

Centras—pats vidurys ko- 
kios nors vienutės (eilės, bu 
rio, bataiijono, regimento ir 
t.t.) 

Dešinė—dešinysis galas 
kokio nors kareivi jos kuno. 

Eilė—linija kareivių, sto- 

vinčių greta viens kito. Ei- 
lės yra dvi: priešakinė ir 
užpakalinė. 

Eilių Uždengėjai—kuopos 
aficierai ir pa-aficierai, ku- 
rie yra pastatyti linijos gale. 

Ešelonas—formacija, ku- 
rioje visokios dalįs kariu- , 

menės yra sutvarkytos viena 
paskui kitą tokiu budu, kad 
jos arba visai, arba tiktai 
dalimis uždengia viena kitą. 

Flangas, Sparnas (šonas) 
—dešinysis, arba kairysis li- 
nijos, arba glitos galas. 

formacija — sutvarkymas 
vienučių Į liniją, gi"4"? arba 
mušiui. 

Frontas—ko-nors prieša- 
kys: priešakinis platumas 
kareivio, linijos, būrio arba 
batalijono ir t.t. Žmogaus 
frontas (platumas) yra maž 
daug 22 coliai. 

Giluma—tarpas nuo prie- 
šakio iki užpakalio kokios 
r>ors formacijos. Giluma 
žmogaus yra maž-daug 12 
coliu. 

Glitą (koliumna)—sutvar 
kymas vienučių viena pas- 
kui kitos. 

Išlyginimas—tiesi linija, 
ant kurios keletas vienučių 
(kareivių, burių, kuopų, ba- 
talijonų, regimentų ir t.t.) 
yra sustatyta; išlyginimas 
keleto vienučių ant tiesios 
linijos. 

Kšskeiinias—permaina iŠ 
glitos į* eilę, arba iš suglaus 
tos tvarkos į išskėstą. 

Išskėsta Formacija—tvar- 
i ka, kurioje vienutės yra su- 

tvarkytos didesniais tarpais 
negu suglaustoje formacijo- 
je. Išskėsta formacija yra 
naudojama karėje. 

Linija — formacija (su- 
tvarkymas), kurioje viso- 
kios vienutės stovi greta vie 
11a kitos. 

Punktas Formacijos—vie- 
ta, nuo kurios prasideda for- 
macija. 

| Suglausta Formacija — 

tvarka, kurioje vienutės yia 
sutvarkytos linijoje, arba gli 
toje su normaliais tempais ir 
su normale toluma. 

austata — (tu Kareiviai: 

vienas priešakyj, kitas tuo- 
jaus užpakalyj jo. Prieki- 
nis kareivis vadinasi susta- 
tos vadu. Sustata, neturinti 
kareivio užpakalyje, yra — 

tuščia sustata. 
Tarpas—vieta tarpe vie- ^ 

nučių ant tos pačios linijos. 
Tarpas tarpe kareivių, sto- 
vinčių greta, yra 4 coliai ir 
yra mieruojama nuo alkūnės 
iki alkūnei. 

Toluma—tarpas tarp prie 
sakinių ir užpakalinių vienu 

čių. Toluma yra mieruoja- 
ma nuo priešakinio žmogaus 
užpakalio iki krutinės už- 
pakalinio žmogaus. Toluma 
tarpe kareivių yra 40 colių 
sustatose -ir glitose. 

Vedėjas — aficieras, pa- 
aficieras, arba kareivis, ku- 
ris reguliuoja maršavimą, ar 

ba žengeną. 
Vienuti (elementas)—ei- 

lė, būrys, skyrius, kuopa, ar 
ba didesnis kareivių kūnas, 
kuiis yra dalimi dar dides- 
nio kuno. 

Žingsnis—30 colių. 



VIETINES ŽINIOS 
LIETUVIAI DALYVAUJA 

"VISOS-AMERIKOS" 
KONCERTE. 

Amerikiečių draugija var- 
du: "Daughers of the Ame- 
rican Revolution"—Dukters! 
Amerikos Revoliucijos—su | 
pagelba Svetimkalbių Mote- 
rių Tarybos, pėtnyčios va- 

kare, kovo 7 d., LaSalle ho- 
telyje (Gold Room) duos 
koncertą. Beveik visas pro- 
gramas bus ištisai išpildytas 
Visos-Amerikos chorų, ku- 
rių nariai yra žymus solistai. 

Taipgi dalyvaus ir daug 
įvairių tautų. Dainuos liau 
dies dainas ir šoks tautiškus 
šokius, pasipuošę tautiškuo- 
se kostiumuose. 

Programas prasidės su 

taip vadinamu šaukimu tau- 

tų vardu "Roll Call of the 
Nations." Tai bus symbo- 
lis Amerikos \ienybės, ku- 
rios piliečiai giminiuojasi su 
visoms pasaulio tautoms. 

P-as Felix J. Streyckmans 
Fedrališkas Karės Paskolos 
organizacijos direktorius 
bus šio vakaro svarbiausis 
kalbėtojas. 

.Lietuvius reprezentuos 
kompozitorius St. Šimkus su 

"Birutės" choru. 
Programe lietuviai yra pa 

dėti ant 4-to numerio, tuo- 
jaus po finų. 

Po koncertui bus šokiai 
iki vėlybai valandai. įžan- 
ga į koncertą ir balių $1.00. 
Tikietus galima gauti La 
Salle hotelio fise ir vakare 
prie svetainės durių. 

ANGLU KALBOS MOKY- 
KLOS DYKAI. 

Y. M. C. A. draugija ren 

gia mieste visą eilę vakari- 
nių mokyklų išeiviams. Šio- 
se mokyklose mokinama dy 
kai anglų kalbos, pilietybės 
ir t. t. 

Iki šiolei yra surengtos 
jau dvi mokyklėlės lietu- 
viams: viena prie 4504 Wa j 
shtenaw ave., kita prie 401/1 
»o. Maplewooci. Abiej03c 
yra po apie tuziną lietuvii 
-vyrų ir moterių. 

Mokytoju šiose mokyklė 
lese yra T. O. Jonės, Ph. B. 
kuris dabar organizuoja dai 
vieną tokią pat mokylėlę ant 

Bridgeporto. Pirmas susi- 
rinkimas atsibus šiądien va- 

kare, apie 7:30, Fellowship 
House svetainėj, 831 W. 33- 
rd PI. 

Lietuviai, norintieji iš- 
mokti liujsais vakarais, an- 

glų kalbos, pilietybes ir t. 
t., gali pasinaudoti šita pro- 
ga. Mokslas, knygos ir t. t. 
suteikiama už dyką. 

P-as Jonės pasakoja, kad 
su lietuviais jam sekasi ge- 
rai, kad jie greitai mokslą 
perima ir daro pastebėtinai 
greitą progresą. Tas yra 
gal delei jo mokinių gabu- 
mų, o gal ir todėl kad p. 
Jonės yra ekspertas moki- 
nime. 

DU KUNIGAI DRAUGAI 
DRAUGE IR MIRE. 

Du katalikų kunigu per 
ilgus metus buvo geri drau- 
gai praeitą panedelį South 
Ohicago mirė abudu tą pa- 
čią valandą. 

Vienas buvo kunigas Ma- 
thew C. Anie, klebonas Sal- 
džiausios Širdies, Vartų 
bažnyčios, kitas kunigas A. 
M. Kraschowitz, buvęs prie 
Šv. Jurgio bažnyčios. 

Kunigas Anie jau nuo se- 

niau buvo besergęs influen- 
za. Kunigas Kraschowitz 
nuvėjo jo liginti. Jis beveik 

visados buvo prie ligonio. 
Paskui užsikrėtė liga ir ant 
galo influenza išsivystė į 
pneumoniją. 

Abudu jiedu miro praeito 
panedėlio vidurnaktį. 

PASARGA BIZNIERIAMS. 

Julius F. Smietanka, ko- 
lektorius mokeščių, praneša 
biznieriams, ypač pardavi- 
nėtojams svaiginančiu gėri- 
mu, cigarų ir tabako, per- 
sergėdamas juos nuo garsi- 
nimo žmonėms, buk pabran- 
gimas svaiginančių gėrimų, 
tabako cigarų paeinąs nu'« 

uždėtų karės mokeščių; jei- 
gu tie karės mokeščiai bus 
mažesni už pakeltą sumą 
ant viršuje minėtų reikme- 
nų, tuom syk garsinantieji 
tokias žinias turės sunkiai 
atsakyti prieš Dėdę Sar.ią. 

Mr. Smietanka paskelbė 
šj pranešimą, išgirdęs, kad 
daugumoje vietų jau dabar 
esą kainos pakeltos daugiau 
negu karės mokeščio suma 

išneša. 
Kolektorius praneša, kad 

už tokius prasižingimus yra 
$1000, bausmės, arba vieni 
metai kalėjimo, arba abudu. 

RŪPINASI ATEIVIU RAN- 

KŲ DARBAIS. 

Draugija Dvkterų Ameri- 
kos Revoliucij >s—"Daugh- 
ters of the American Revo- 
lution" įsteigė po vardu 
"New America Shop" ypa- 
tingos rųšies įstaigą. 

"New American Shop" tu 
rinti dvigubą siekį: suradi- 
mas budų išpardavimui ar- 

tistiškų darbų naujų šios ša- 
lies piliečių ir sulyginimas 
jų darbų su senoviniais Ame 
rikos darbais. Dėl atsieki- 
mo tų dviejų mierių jau yra 
išgauta' ko-operacija Sveti- 
mų Kalbų Moterių Tarybos. 
Miss Elizabeth Mace, pirmi- 
ninkė svetimkaluių moterių 
komiteto, yra paskirta su- 

rengti parodas, rinkti ada-j 
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tis tapgi yra surasti žmones, 
kurie tuos išdirbinius nau- 

dotų ir duotų užsakymus. 
Visoki daiktai yra priima 

mi ir parduodami, pavyz- 
džiui: mezginiai ir visoki 
adatų išdirbiniai, karielių 
barbutės, medžio išpjausty- 
mai, iš molio artistiškai išli- 
pinti daiktai, kūdikių drabu 
žiai, žiurstai ir mokslingai 
sutaisyti visoki valgiai. 

Už pardavimą tų išdirbi- 
nių bus labai mažas nuošim- 
tis imamas užmokėjimui iš- 
kaščių užlaikymui tos dirb- 
tuvėlės. 

Pirmutiniam mėginimui 
sulyg pakvietimo staiga bu- 
vo prisiųsta 50 daiktų ran- 

kų darbai 20-ties žmonių, 
iš 9-ių tautų. 

Mrs. Henry P. Esmes, pir 
mininkė, sekančiai paaiški- 
no apie šį naują sumany- 
mą: 

"Męs branginome ir bran- 
giai pirkdami apmokėjome 
tų žmonių išdirbinius užru- 
bežiuose; męs apgailestavo- 
me stoką artistiško gabumo 
šioje šalyje, o aplinkui save 

męs turėjome ir turime tuos 
pačius žmones, kitfie atsižy- 
mi savo artistiškais gabu- 
mais ir diele meile prie Ame 
rikos. 

"Jeigu jiems bus duota 
proga, tai jie su noru paga- 
mins artistiškus išdirbinius 
už sąžinišką atlyginimą. 

"Ši idėja duos progą su- 

pažindinti vieną tautą su ki- 
ta ir tokiu budu bus galima 

pasiekti ir susipažinti su cha 
rakteristika 30 tautų, gyve- 
nančių tarpe mūsų." 

Komitetas prašo visų tų, 
kurie nori priduoti savo (lai 
buo, kad parašytų, už kokią 
kainą nori parduoti ir ai 

greit galėtų užsakymus ant 
panašaus dalyko atlikti. 

PASKUTINIS SNIEGAS? 
Sniegą Vale 1,500 Žmonių. 

Gavo po $3.00 j Dieną. 
Užvakar 1,500 žmonių va- 

ič Chicagą nuo sniego. Kiek 
vienam darbininkui reikėjo 
užmokėti po $3.00 į dieną. 
Nuvalymas ir nuvežimas 
sniego atsiėjo miestui apie 
$15.000. 

Viešųjų darbų Deputatas 
komisijonierius William 
Burkhardt ir jo pagelbinm- 
kas, superintendentas gat- 
vių William J. Galligan pri- 
žiūrėjo darbą. 

Davbininkų nebuvo sunku 
gauti, mokant jieis po $3.00 
į dieną. 

Po apvalymui vidurmies- 
čio, darbininkai nuėjo apva- 
lyti ir rezidencijų distriktus. 
Tuzinai vežimų ir automo- 
bilių trokų buvo vartojama 
sniego nuvežimui. 

SUĖMĖ DEPORTAVIMUI 
22 SVETIMŽEMIUS. 

Imigracijos viršininkai už 
vakar suareštavo deportavi- 
mui 22 svetimžemius. Jie, 
sulyg pranešimo, neturėję 
tiesos šioje šalyje gyventi. 
Svetimžemiai buvo 8 chinie- 
čiai ir 19-ka meksikonų. 
Meksikonai buvo apsigyve- 
nę Carbondale, UI.; jie bus 
nugabenti prie Meksikos ru- 

bežiaus, o chiniečiai į San 
Francisco ir iš tenai bus nu- 
vežti Chinijon. 

SUAREŠTAVO 45 LIOTE- 
RIJOS LOŠIKUS. 

Šerifas Joseph Thoney įsi- 
veržė į kambarius ant vir- 
šaus saliuno T. B. Wyman'o 
prie 5912 W. 22-ros gatvės 
Cicero ir suareštavo 45 
"roolette" rato ir kauliukais 
lošėjus. 

Suareštuotieji buvo nuga- 
benti prieš policijos Magis- 
tratą W. Stevens Lewis, ku- 
ris pareikalavo nuo kiekvie- 
no po .$200 kaucijos, o nuo 

savininko saliuno Wyman'o 
$800 kaucijos. 

KAIP DARBUS GAUNA. 
Tikras Atsitikimas. 

Nesenai Chicagon atva- 
žiavo iš Canados rusas J. 
Goršenko. Bejieškodamas 
darbo, jis atsidūrė Jefferson 
ir 14-tos gatvės apielinkėj, 
kur kabo rusiškas parašas 
"Russkiji Saliun." 

Goršenko nusidžiaugė, pa- 
matęs rusiškoje kalboje iš- 
kabą ir įėjo tenai pasikalbėti 
savo prigimtoje kalboje. 

Vos jis spėjo į saliuną įei- 
ti, kaip prisikabino prie jo 
kokis senis šaukdamas "Za- 
funduj!" 

— Oh! besarmati, aš jieš- 
kau darbo jau trjs mėnesiai, 
o tau rupi "zafunduj!" ta- 
rė jam Goršenko. 

Šalia stovintis jaunas vi- 
rukas griebė seniui už api- 
Kaklės ir išmetė laukan. 

-- Labai geras vyras,-pa- 
matęs sau Goršenko. 

— Ei! brolau, aš tau pa- 
tarsiu : nebūk čia, nes tai yra 
plėšikų vieta-tarė virukas 
Goršenkui. 

-- Eik su manim, aš gyve- 
nu sji "formanu;" męs pa- 
klausime jo apie darbą-pa- 
antrino vyrukas. ? 

— Gerai, einame-atsakė 
Goršenko. 

Nuėjo. Rado panašiai, 
kaip vyruk: s kalbėjo. Kam- 

baryje sėdi jaunas drūtas 
vyra? su cigaru dantyse. Pa- 
siteiravęs, jis pasakė: 

-- Well, gerai! Palauk, aš 
eisiu paklausti mano "Big 
Bosio." 

Už pusvalandžio lai>ro 
pargrįžta "formonas," tar- 
damas : 

Gausi darbą. Rytoj 
rytą turi pradėti dirbti, 65c 
i valandą ir 8 valandas dar- 
bo į dieną. Jeigu nori, tai 
važiuok parsivežk savo daik 
tus ir apsigyvenk prie musų. 
Pas mus "bordas" kainuoja 
$30 į mėnesį. 

Goršenkc apsidžiaugė iš 
tokios laimės. Jis sau tarė: 
"Turiu dabar darbą, turiu 
"bordą" ir dar $5.00 keše- 
niuje,- -tai ko man reikia? 
Tai geri draugai, tai puikus 
žmonės,—toliau mąsto sau 

Goršenko. Sarmata man bu- 
tų eit lauk nefundijus. 

Goršenko padėjo $3.00 
ant stalo "ant alaus." Kada 
alus sumažėjo bonkose, 
"formoras" tarė: 

— Aš einu gult-ir išėjo 
Tas jaunas vyrukas, norėda- 
mas pažiūrėt, kiek yra lai- 
ko, ištraukė laikrodėlį iš 
Goršenkos kėšianiaus ir, 
laikydamas savo rankose 
laikrodėlį, norėjo ką pa- 
šaukti pro duris Duris pra- 
darė ir prapuolė. 

Goršenko laukia jo par- 
grįžtant, bet palaukęs pus- 
valandį išėjo jo jieškoti. 

Goršenko išėjo ant gatvės 
pažiūrėti, kas atsitiko su 

jaunu vyruku. Neradęs jo, 
sugrįžo į tą patį kambarį, 
bet jau čia jo neleidžia kaž 
kokiž, senukė. Jis prievarta 
įėjo, bet senukė jam kaktą 
pramušė ir išvijo laukan. 

Tai buvęs tikras plėšikų 
lizdas. 

Dabar rusas Goršenko ap- 
sigyveno prie lieHvių ir 
džiaugiasi ramybe. 

Šarka. 

Draugijų Reikalai. 
VISU DRAUGIJU 

DOMAI. 
Pranešame, kad "Lietuvos" 

Dienraščio Redakcija su mielu 
noru talpina visų lietuviškų 
Draugijų, orgarizacijų ir kliu- 
bų pranešimus veltui. Tok' pri- 
nešimai turi buti su Draugjų 
valdybų arba komisijų para- 
šais ir privalo buti pristatyti 
2-3 dienoms ankščiau. 

"Li etuvos" D i cn rašei o 

j Redakcija. 

1-MO REGIMENTO KAP- 
RALU IR SERŽANTU 

DOMAI. 
Pėtnyčioej, 7-t: dieną kovo, 

t. y. šiądien, 8-tą valandą vaka- 
re, M Meldažio didžioje sve- 

tainėje, prie 2242-44 W. 23rd 
place, jvyks Chicagos Lietuvių 
Karevių 1-mo Regimento kap- 
ralų ir saržentų lavinimas. 

Reikalinga, kad visi kapra- 
lai ir saržantai pribūtų į laiką 

Valdyba. 

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. 

Malonėkite visi nariai j su- 

sirinkimą laiku pribūvi ir nau- 

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

Už valdybą, 
Fins Sckr. Isid. Vedcckis. 

SrSIVIENIJIMAS LIETU- 
VIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 

Kovo 3 d. p. Wcdmano 
svetainėje susirinko Bridge- 
porto lietuvių n?mų savinin- 
kai ir Įkūrė naują organiza- 
ciją "Susivienijimas Lietu- 
vių Namų Savininkų ant 
Bridgeporto". Tas susivieni 
jimas rūpinsis namų savinin 
kų reikalais. 

Vakar vakare buvo antras 
susirinkimas ir apkalbėta 
plačiau apie to susivieniji- 
mo reikalus. Susivienijimas 
rūpinsis politiškais miesto 
reikalais. Rytoj apie tai bus 
plačiau. 

BRIGHTONPARKIEČIU 
DOMAI. 

Mėnesinis susirinkimas Susi 
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 

1176-tos kuopos ir Tėvynės My- 
lėtojų Daugi jos 8-tos kuopos 
j vyks 9-tą dieną kovo, t. y. ne- 

dėldienyje, 1-ma vai 30 min. 
po pietų, T. Maženio svetainė- 
je, prie 3834 So. Kedzie Ave. 

Malonėkite abięjų kuopų na- 

* riai susirinkti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvars- 
tymui. 

Taipgi neužmirškite atsives- 
ti ir naujų narių. 

Rast. J. Miscričits. 

PRAKALBOS. 
Tautos Fondo 39-tas skyrius 

rengia prakalbas, kurios įvyks 
kovo 9-tą dieną, p. J. J. Elias 
svetainėje, prie 4600 S. Wood 
gatvės. Pelnas Lietuvos Nepri- 
gulmvbės reikalams. 

Valdyba. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIDGEPORTIEČIAMS. 
Kiekvienam lietuviui yra da 

bar labai svarbu išgirsti kąnors 
naujo apie mušu Tėvynę Lie- 
tuva. 

Tuom tikslu ateinančiame ne 

dėldienyje, 9-tą dieną kovo, 3- 
čią valandą po pietų, Šv. Jur- 
gio parapijinėje svetainėje i* 
vyks didelės prakalbos. 

Žada kalbėti anot pranešimų 
garsus kalbėtojas kaip iš dva- 
siškių, taip ir iš pasaulinių in- 

teligentų ir moksleivių. 
Rengėjai "Tautos Fondo' 

32-ras skyrius. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Susivienijimo Lietuviškų 

Organizacijų Domai. 
Yiršminėtas Susivienijimas 

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

landą vakare, J. j Elias sve- 

tainėje, prie 46-tos ir Wood 
gatvių. 

Kadang daugelis svarbių rei- 
kalų bus.apsvarstymui, ypač 
namo statymo, Lietuvių Visuo- 
tino Seimo ir tt., todėlei pagei- 
daujama skaitlingo susirin- 
kimo. Kviečiame atstovus u* 

raldybas visų Draugijų, Kliubų 
kuopų ir tt. 

Taipgi meldžiame nesivčlin- 
<i į susirinkimą, nes ant parei- 
to susirinkimo nutarė susini- 

v 

kimą atidaryti 7-tą valandą va- 

kare vietoje 8-tos, kaip pirmiau 
būdavo. /. Viskontas, pirm. 

A. J. Karcjra, rasi. 

TMD. 27-TGS KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
jos 27-tos kuopos susirinkimas 
{vyks ateinančiam nedėldienyj, 
9-tą dieną kovo, 2-rą valandą 
po pietų, Y. Pierzynskio svetai 
nėje, prie 4600 S. Paulina gat- 
vės.9 < 

Visi nariai privalo ateiti su- ■ 

sirinkiman paskirtu laiku, nes 

daug naujų dalykų yra apkal- 
ba jimui. 

Taipgi atsiveskite i: naujų ] 
narių prisirašyti prie šios kuo- i 

pos. Jonas Vaišvilas [ 
T.M.D. 27 kp. sekr. ] 

3! 30 Harrison st. 

Atiduodu randon Šviesų ir šil- 
ta kambarį, elektro švisa ir mai.i 

dynC-, be rakandų. Kad ir našlys 
butų su vienu ar dviem vaikais 
apsiimu prižiūrėti. Atsišaukite: 
20() E. 107th Street, Rosciand, 
111. 

I PAJIEŠKAU Antano Petrones, paei- 
na iš Kauno red., Vilkmergės pavieto, 
Anykščiu valsčiaus, Paežerių sodžiaaus 
Turiu labai svarbų reikalą. Malonėki- 
te atsišaukti arba kas jį žino malonė- 
kite pranešti už ką busiu labai dčkin- 

gas. Girdėjau jog pirma gyveno Law- 
rence, Mass. P. BALTRANAS, 616 v. 

31 st Street, Chicago, III. 

Phcn, Armitage 3209 ^pie.^nuo ifcl 5. Va- 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ L.IGU IR ABEf NAS CHIRURGAS 

g 1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 
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VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankeriai, bei męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymg, 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir < 

overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.c? iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- j duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines "nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaiky siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CtflCAGO, ILL. j Storas atdaras kasdieną, ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti j atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais- Iki 9 vai. vakare. j 

ŠALIN SKAUSMAS! j 
Kildamas sveiku, darbo rasi siua^iiuio, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas "butii. 

Kiekvieno priederme yru saugot savo nuo ilgu. Turint Salti ir nebnr.i>nl 
ji prnialint, gali iįsivystyt i pavojingu Hiu. M«nk-:tu*U mksterejli.'.as 
gali vėliaus būti labai pavoji.gu, jeigu tuoj nebus prižiuietttf. 

PAXN-EXPEIXER / 
tai užtikrinanti tiaminogydaolt*. V.uri turirnstis kiekvieno na- 
muose. Išgydymui Šalčio krutinėjo, skausmu šonose ir nugu- d/m 
rojo, ruuializiną ir neuraluijų, trumpai suk:1!'* visokius sknus* HS 
mus raumenyse ar B^nuriuuse l'aiu-Espller itu gerlauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigias v;dstus didelese bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomt-t pirksi Pain-Expeiier, p* i-si- 
tikrink a yru IKARA. vaisiiBŽ^nklis imt btksiuko. VISU 
KITOKIU" NKIMK. 35 čeutai ir (V> rentr.l už bonkutę. 
(iaumuuoa visose nptiekosę nr tiesiog ij laboratorijos. 

F. AD. RICHTEl* & CO., 
71—80 Wasbington St., 

N«w York. jyfcfog 

DESTROYS ANY 

SOTI, SKANI SVEIKATOS DUONA 
Kas tai tikrai yra pavadinęs duoną "ramčiu gyvybės". Bet 

kaip ramčiai skiriasi savo stiprume, taip ir duona skiriasi savo 

kokybėje. 
Taigi nėra lengviausias dalykas pasaulyje iškepti duoną, kurią 

valgytc^a; vadintu geresne, skanesne ž bile kokią kitą — visgi 
žmonės taip kalba apie musų puikią duoną. 

"-J* *•' •" W "CT \; ▼ 

Pirkite ją, suraikykite ir duokite ją savo šeimynai ir jus grei- 
tai patirsite, jog vieno kepalėlio negana. BUTTER NUT BREAD 
duona taip skani, jog vis norisi daugiau. 

Ypatingai vaikai mėgsta didelę, skersai visos duonos atriektą, 
sviestu apteptą riekę. Labai skanu tarpvalgiuose. Mažieji mėgsta 
ją nuo pat pradžios. Duokite jiems užtektinai BUTTER-NUT 
BREAD, nes ji priduos jiems sveikatos, stiprumo ir raudonumą 
skruostu. 

Reikalaukite savo groserninko skanios, puikiai kvepenč'os 

BUTTER-NUT BREAD 
Kepama švariausioj kepykloj valstijoj. 

SGHULZE BAKING GOMPANY 
■v VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 

(J vo groperninko, kokiu budu jųs galite uždirbti 
$50.00 arba vieną iš šlinto mažesnių, sumų savo 
liuosamo laike. Lengvas ir malonus darbas. Jei- 

| gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati suma bus išmokėta vit ems ginčijantiems 
dėl tos sumos. Paskubėk ir šiį ien pat nueik pas 

") savo groserninką — juo greičiau, tuo geriau, šis 
^ontestas pasibaigs Gegužio l-m?. 

NESIŲSKITE 
MUMS PINIGŲ 

KRUTANČIŲ PAVEIK 

SLŲ MAŠINA 

Su šitą krutančiu paveikslų mašina galima rodyti viso- 
kius krutančius paveikslus savo locname name. Nereikia 
mokytis, kaip rodyti ant šitos mašinos, vaikas gali ant jos 
rodyti. Lempa šitos mašinos yra taip suregulavota, kad 
šviesa yra drrfesnė už elektrą.. Neužima daug vietos, ga- 
lima pastatyti bile kuę. Stiklą, galima suregulavoti kad gali- 
ma rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi prietaisai su 
lempa, taipgi 10 volelių filmsų su 500 paveikslų yra duoda- 
ma su mašina visai Dykai. Paveikslai arba filmsai yra toki 
pat kaip yra rodomi bile kokiam krutančių paveikslu per- 
statymuose Galima matyti tuos pačius aktorius ir scenas 
savo locnamo name. Męs dar atkartojame, kad šita mašina 
rodys reguliariškus krutančius paveikslus. Išdrukuotus pa- 
aiękinimus siunčiame su kožna mašina, šita mašina par- 
duodama už $10.00 ir daugiau — nuo mūsų gausifio tik už 
$4.50 draugo su 10 fiimsais su 500 visokių paveikslų dykai. 
Duodame visokius paveikslus; juokingus, meilingus, iš ka- 
rės ir daug kitokių. Jaigu reikalausite kada kitokių tai gau- 
site paėmus, nes turimo 1,000 visokių paveikslu. Nenrašnmo 

KUPONAS Dept. 163 

*oyal Sales Co. 
1015 W. Huron St. CJiicago, 111. 

Prisiųskite man krutančių paveikslų 
našiną, drauge su prietaisais, 10 film- 
ius su 500 paveikslėliais. Kada aplai- 
žysiu aš užmokėsiu $4.50 ir laike neuž- 

ganėdinimo sugrąžinsite man pinigus. 
,'ardas 
Adresas 
.liestas 

pinigų iš kaino — Iškirpkite čia pa- 
dJ'ą kuponą,, išpildykite ir prisiųskite 
mums, pinigus $4,50 užmokėsite, kada 
aplaikysitė mažiną. Tik anl 3 mėnesiu 
parduosime šitąs mašinas todėl ne- 
laukite. bet prisiųskite kuponą, tuojaus. 
Adresuokite šiteiip: 

ROYAL SALES CO. 
Dept. 163. 1015 W. Huron st 

CHICAGO, ILL, 
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