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Debsui Bausme Užtvirtinta. 
Korėja Pasiskelbe Neprigulminga. 

Vokiečiai Taikos Konferencijos. 
PLIANAVO REVOLIUCI- 

JĄ AMERIKOJE. 

Washington, D. C. Vals- 
tybės teismo atstovas La- 
mai- praneša, kad Suvieny- 
tose Valstijose buvo ruošia- 
masi prie kruvinos revoliu- 
cijos. Tą darė I W. W., 
Anarchistai, Socialistai ir 
kiti, kurių subendravimu bu 
vo nuversti dabartinę šalies 
valdžią ir įsteigti bolševikų 
respubliką. Prie tokio išve- 
dimo Lamar priėjo sek- 
damas suimtą koresponden- 
tu 

Toliau Lamar užreiškia, 
kad toks radikalis judėji- 
mas Suvienytose Valstijose 
apsireiškė dar pirmusyk. 
Stipriausiais rėmėjais šio 
judėjimo yra I. W. W. uni- 
jos nariai. Agitacija buvo 
vedama labai sistematiškai, 
matyt, su nemažu prisiren- 
gimų. 

DEBSUI BAUSMĖ UŽ- 
TVIRTINTA. 

Washington, D. C, kovo 
10 d. Augščiausias Suvie- 
nytų Valstijų Teismas užtvir 
tino bausmę, 10 metų kalė- 
jimo, Eugenijui V. Dėbsai, 
socialistų lyderiui. 

St. Louis teismas rado E. 
Debsą kaltu sulyg šnipystės 
akto ir nuteisė jį dešimčiai 
metų į kalėjimą. Augščiau- 
sias Suv.' Valstijų Teismas, 
kurin Debsas apeliavo šį 
nuosprendį užtvirtino. 

Debsas yra 64 metų am- 

žiaus; pradėjo savo karjerą 
kaipo lokomotyvo pečkuris, 
dalyvavo keliuose streikuo-! 
se. 1885 m. jis buvo nariu 
Indianos legislaturoje. Gi 
nuo 1900 m. buvo keturis sy 
kius kandidatu ant socialis- 
tų tikieto į Suvienytų Val- 
stijų prezidentus; dabar yr;-, 
išrinktas į Suvienytų Valsti- 

jų Senatą. 

KOREA PASISKELBĖ 
NEPRIGULMINGA. 

San Francisco. Korėjie- 
čių tautinė organizacija ga- 
vo žinią kablegramu, kad j 
kovo 1 dieną Korea pasi-l 
skelbė neprigulminga nuo i 

Japonijos. Taipgi priduria- 
ma, kad bus reikalauta pri- 
pažinti Korėjos neprigulmy- 
bę ir Taikos Konferencijoje 
ir Washingtone. 

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
TAIKOS KONFEREN- 

CIJOM. 

Berlinas, kovo 10 d. Pra- 
dinės taikos derybos tarp vo 

kiečių ir talkininkų, kaip ro- 

dosi, prasidės apie 20 dieną 
kovo. Vokietijoa užrubeži- 
nių reikalų ministeris tariasi 
su žymesniais pramoninin- 
kais dėl važiavimo su Vo- 
kietijos komisija Paryžiun 
apie kovo 18 d. 

TARPTAUTINS REINO 
APIELINKĘ. 

Paryžius, kovo 10 d. Dėl 
pa-Reino provincijų likimo 
buvo daug kalbėta, bet vė- 
lesniais laikais pradeda nu- 

sistatyti nuomonė, kad kai- 
rysis Reino krantas turi but 
tarptautine savastimi. Gir- 
di, negalima pavesti nei vie- 
nai iš apielinkinių tautų, 
nes t?rp jų dėlto kiltų ki- 
vircai. 

GEL2KELI0 NELAI- 
MĖJE SUŽEISTA 20. 

Toledo, Ohio, kovo 10 d. 
Golžkelio traukinys trenkė 
į kar<i. Kare važiavo '50 
ypatų, iš kurių 20 tapo su- 
žeista. ! 

PRIEŠINASI UNIJAI VO~ 
KIETUOS SU AUSTRIJA. 

Paryžius, kovo 10 cl. Su- 
lyg pranešimų Francuzija ir 
talija griežtai priešinasi plfa 
nuojamai unijai tarp Vokie- 
tijos ir Vokiškos Austrijos. 
Tai, girdi, pasidarytų naujas 
pavojus taikai Europoje. 

Tokism sujungimui taipgi 
nepritaria ir naujai gimusios 
mažosios tautos, kaip tai 
Čecho-Slovakija ir Lenkija. I 

KAIZERIS NORĖJĘS | 
KARĖS. 

Londonas, kovo 10 d. — 

Monako kunigaikštis, kuris 
buvo geruose sątykiuose su 
buvusiu kaizeriu, užreiskė, 
kad nėra jokios abejonės, 
jog didžiausia kaltė už su- 

kėlimą šios karės puola ant 
kaizerio. 

Sulyg kunigaikščio, nors 
prieš karę kaizeris ir išreikš 
davęs norą gyventi ramybė- 
je, bet jojo giliausiu troški- 
mu buvo pamatyti Vokieti- 
ją viršiausia valstybe pašau- llyjė. 

Saugokis! 
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Daugelis visokių šuleiių vii ioja nuo žmonių Liberty bo ndsus už visokių niekam ne- 
vertų kompanijų šėrus. Laikykit savo bondsus, neapsi gaukit! 

MASKVOJ PADĖJI- 
MAS BAISUS. 

Paryžiuj, kovo 10 d. Pri- 
buvusie iš Maskvos Angli- 
jos biznieriai pasakoja apie 
baisų padėjimą Mask- 
vos mieste. Ten nėra dak- 
tarų, nėra vaistų ir net mal- 
kų, kad tinkamai apsisau- 
gojus nuo šalčio. 

| Anglai pasakoja, jog sykį 
tyčia išvaryta visus iš Cen- 
tralės gelžkelio stoties, kad 
išvalius stotį. Bevalant ras- 
ta net penkis lavonus, kurie 
išgulėjo ant fo'rindų greta so- 

diečių po keletą dienų. 
Maskvos krautuvės paim- 

ta į valdžios rankas, bet vis- 
tiek visur ir visko stoka. 

Anglai tvirtina, kad chi- 
niečių pulkai Maskvoje vis 
didinasi. Girdi, šiuo laiku 
Lenino ir Trockio tikrais tar 
nai yra tik chiniečiai ir lat- 
viai. Gi raudonoji gvardija 
prie pinno susirėmimo su 

ginkluota spėka kitų žemių 
atsisakytų muštis. Panašiai 

į buk sako patįs raudongvar- 
j diečiai. 
i — 

SPARTAKAI NUŽUDĖ 
60 KAREIVIŲ. 

Amsterdam, kovo 10 d. 
Nedėlioj spartakų spėkos už 
ėmė policijos stotį Berlino 
priemiestyje Lichtenberg ir 
nužudė ten suimtuosius 60 
aficierų bei kareivių. 

HINDEHBURGAS ORGA- 
NIZUOS LIUOSNORIUS. 

Coblenz, kovo 10 d. — ' 
Fieldmaršalas Hindenburg 
kovai prieš bolševikus plia- 
nuoja suorganizuoti liuosno- 
rių armiją. Svarbiausiu šios 
liuosnorių armijos punktu 
bus Liepojus; iš ten Hin- 
denburgas tikisi trumpu lai- 
ku nugalėti bolševikų spė- 
kas. " 

BOLŠJEVIKU ORLAIVIAI) 
VEIKIA. 

Archangelskas, kovo 7 d. 
(suvėlinta). Prie gana di- 
delio šalčio bolševikų orlai- 
vis lakstė virš Amerikonų 
pozicijų ties upe Vaza ir mė- 
tė bombas, bet blėdies ne- 

padarė. 
Bolševikų orlaivis turėjo 

naujas žymias bolševikų ar- 

mijos, — šešias raudonas 
žvaigždes. 

t 

FILIPINAI REIKALAUS 
NEPRIGULMYBĖS. 

Manila, kovo 10 d. Spe- 
cialė legislaturos sesija, taip 
vadinama 'liuosybės sesija,' 
jau užsidarė. Specialė mi- 
sija keliauja į Suvienytas 
Valstijas, kad išgavus sa- 
loms pilną neprigulmybę. 
Filipiniečiai mano, kad jų 
pilno paliuosavimo laikas 
jau prinoko. 

KUBOJE STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ. 

Havana, kovo 10 d. Ge- 
neralis streikas, kurs per 5 
dienas buvo sudemoraliza- 
vęs visą judėjimą Kuba sa- 

loje, užsibaigė. Streikas už 
baigta po bendros konfe- 
rencijos, kur bėgyje 8 va- 

landų karštai ginčytasi. Už- 
baigimui streiko daug pri- 
sidėjo Kubos prezidentas 
Menical, kurs pasiūlė abiem 
pusėm priimtinas išlygas. 

ŽUDOMA RUSIJOS 
DIDKUNICAIKŠČIAI. 

Kopenhagenas, kovo 10d. 
Ateina žinių, kad bėgyje pa 
skutimų dviejų sąvaičių Pet 
ragrade nužudyta keturi did 
kunigaikščiai, kuriuos bolše- 
vikai kaltino monarchistiš- 
kame suokalbyje prieš so- 

vietų respubliką. 

DARBO PARTIJA 
UŽ AIRIJĄ. 

Chicago, IU., kovo 10 d. 
Nedėlioje Amerikos Darbo 
Partijos buvo susirinkimas 
apkalbėjimui veikimo busi- 
muose Chicagos miesto rin- 
kimuose. Tarp kit-ko išneš- 
ta rezoliucija ir pasiųsta pre 
zidentui Wilsonui reikalau- 
jant, kad Airijos savivalda 
butų apspręsta Taikos Kon- 
ferencijoje. 

AIRIJOS AFICIERŲ 
PETICIJA. 

Londonas, kovo 10 d. — 

Inteikta Anglijos karaliui 
peticija nuo airių aficierų 
Anglijos kariumenės, kurio- 
je jie prašo suteikti Airijai 
plačią savivaldą. Jie, iš- 
skaitliavę airių nuc pelnus 
šioje karėje, toliau pra- 
šo Airijos savivaldos klau- 
simą perstatyti Taikos Kon- 
ferencijai. 

UŽ DIPLOMĄ $100,000.00. 
Paris, Ont. P-lė Daisie 

Dunn aplaikė ligonių slau- 
gytojos diplomą iš Brant- 
ford General ligonbučio, ku- 
riame ji mokinosi siaus- 
mo ligonių ir sykiu su diplo- 
mu $100,000. Slaugytojos 
diplomas buvo vienintelis iš- 
ėjimas aplaikyti $100.000.00 
kraitį. Mat jos teta mirda- 
ma paliko šį kraitį tik "dip- 
lomuotai ligonių slaugytojai 
Daisie Dunn, o ne kitaip. 

DVIGUBAS ŠLIUBAS. 

New York, kovo 8 d. — 

Žinomas giedorius Caruso 
šiądien ėmė šliubą su savo 

pačia antrusyk. Rugpjučio 
20 d. 1918 m. jie apsivedė 
nekatalikiškoj bažnyčioj, šią 
dlen gi katalikiškoj kated- 

ŽODIS "AMERIKONAS"— 
PAŠPORTAS VOKIETIJOJ 

Berlinas, kovo 5 d. (per 
Paryžių kovo 8 d.). Vokie- 
tijoje nieks ir nieko nepaiso, 
bet amerikonai yra neliečia- 
mi. Korespondentas prane- 
ša, kad užtenka pasakyti, 
jog esi amerikonas ir niekas 
tavęs nekliudys. Žodis 
"Amerikonas" sulaiko įsisiū- 
bavusius riaušininkus ir jie 
net stengiasi susidraugauti; 
gi "Kamarad" nieko nereiš- 
kia. 

ANGLIJA SKANDYS 
SUIMTUS LAIVUS. 

Paryžius, kovo 10 d. Ang 
lijos politikoje pasirodo nau 

jas krypsnys link suimtų vo- 

kiškų laivų. Dabar, berods, 
mananti visus suimtuosius 
kariškus Vokietijos laivus, 
kurie išpuls Anglijai, skan- 
dyti. 

NEVALIA SPEKULIUOTIi 
ŽEME. • 

Munich, kovo 10 d. Cen- 
tralė sovietų taryba išleido 
įsakymą, uždraudžiant spe- 
kuliuoti žeme, t.y. niekas ne- 

gali pirkti žemės daugiau,; 
negu jam reikia palaikymui 
savo gyvasties. 

CHINIJA TURĖS ORLAI-! 
VIŲ PATARNAVIMĄ. 1 

Pekinas, vasario 25 d. (su, 
vėlinta). Komunikacijos mi- 
nisteris pasirašė po kontrak- 
tu su Pekino sindikatu dėl 
įtaisymo Chinijoje keleto or- 

laivių vaizbos reikalams. Or 
laiviai bus užrubežinės išdir- 
bystės su pajiega lėkti 100 
mylių į valandą nešant 20 
pas?.žierių. i 

DU PERŠAUTI DĖL 60C.Į 
Taxarkana, kovo M d.— 

Šiądien ekspreso išvežioto- 
jas Jeff Hines užmušė kviet- 
kių P. W. Mackle.v ir tris 
syk peršovė jo pačh. Gin- 
čas kilo dėl 60 centų, kuriu, 
Mackley reikalavo už ekspre 
so sugadintas kvietkas. Su- 
areštuotasai Hines tvirtina 
kad jis šovęs dėl apgynimo 
savo gyvasties. I 
SPARTAKAI IŠKĖLĖ KAI- 

ZERIO VĖLIAVĄ. 
Kopenhagenas, kovo 10d. 

Gauta žinių, kad subatos 
naktį spartakai iškėlė Vo- 
kietijos ciesorystės vėliavą 
ant Berlino palociaus. Val- 
džios kariumenė tuoj nutrau 
kė minėtą vėliavą, o jos vie- 
ton iškėlė vėliavą Vokietijos 
respublikos. 

SUTARTIS PRAILGINTOS 
Washington, kovo 8 d. 

Veikiantis Suvienytų Valsti- 
jų sekretorius Polk, Ispani- 
jos ambasadorius ir Hollan- 
dijos ministeris šiądien pa- 
sirašė po sutartimi, prailgin 
dami pirmiau padarytas su- 
tartis dar ant penkių metų. 

TANKS AGITUOS UŽ 
PASKOLĄ. 

Washington, D. C. Virš 
200 kariškų kubilų (tanks) 
bus paleista agitacijai už 
"Pergalės Paskol?." Tie 
kubilai bus išsiųsti į visas 
S. V. puses ir pavesta ži- 
nion paskolos distriktų ve- 

dėjų. 
Kiekvienas kariškas kubi- 

las bus tvarkomas dvie ka- 
reivių ; turės kulkasvaidžius, 
ir dar kalbėtoją-agitatorių. 
Šie kubilai didžiumoj Euro- 
poje nėra buvę; nespėta 
juos išvežti pi)*m pertraukos 
karės, taipgi nors dabar tu- 
rėsi atlikti šiokį tokį darbą. 

JUODKALNIEČIAI MIR- 
ŠTA BADU. 

Ronia, kovo 6. Amerikos 
komisija, pasiųsta per Tai- 
kos konferenciją ištirti da- 
lykų stovį Juodkalnijoje, 
praneša, kad ten padėjimas 
yra labai sunkus. Žmonės 
vaikščioja it koki skeletai, 
ir jiem reikalinga uma pa- 
geiba. 

Politiniuose reikaluose 
juodkalniečiai užreiškė, kad 
jie nenori unijos nei su kro- 
atais nei su Slovėnais, bet 
jie sutiktų buti su kitomis 
slavų giminėmis federacijo- 
je, kad nebūtų liečiama kits 
kitų tikyba ir papročiai. 

BOLŠEVIKAI JIEŠKOS 
TAIKOS. 

Londonas, kovo 7. Laik- 
raščio Daily Mail korespon- 
dentas praneša iš Maskvos 
per Helsingforsą, kad Ru- 
sijos premieras Nikolai Le- 
nin neužilgo pasiūlys talki- 
ninkams taikos išlygas. Bol- 
ševikai norės, kad talkinin- 
kai nesikištų į Rusijos vi- 
dujinius reikalus už ką tal- 
kininkams bus suteikta svar- 

bios vatos koncesijos (?). 

SOCIALISTAI LAIMI 
FINLIANDIJOJE. 

VVashington, kovo 7. Pra- 
nešama, kad rinkimuose 
Finliandijojt socialistai dau- 
gumoj laimi žymia didžiuma 
balsų. 

PLĖŠIKAI NUTVĖRĖ $50,- 
000.00 

New York, kovo 7, Švie- 
siame koridare Adams Ex- 
press Co. apiplėšta L. M. 
Price & Co. New Yorko 
kurjeras, iš kurio atimta 
įvairių vertingų popierų už 
$50,000.00. Vienok plėšikai 
vargiai pasinaudas iš-to, nės 
bondsai ir kiti dokumentai 
'yra rekorduoti, t. y. kitas 
! negali išmainyti. 

c—x — » 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje. 
Utarnike ir seredoj gėdra 
lengvas vakaru vėjas. 

Saulėtekis, 6:08; saulelei 
dis 5:52. Mėnulis nusilei 
3:43'ryto. 



O. Myers. Vertė Ona.' 

Bolševikų "Indasiriaiė Valdžia' 

"Paėmus atydos visos Rusi- 
jos gyvetojus, tai tik maža :1a- 
lis remia dabartinę valdžią ir 
tie rėmėjai yra prie savęs pri- 
traukę visus chuliganus, vagi- 
lius ir kitokius niekšus, kurie 
šiame suirutės moment» mato 

progą pasinaudojimui. Taipgi 
aišku, jog tokia valdžia gali už- 

silaiKyti vien su pagelba žiau- 
riausio terrorizmo. Bet is kitos 
pusės, kuo ilgiau tęsis ter'oras, 
tuo labiau jis bus nepakenčia- 
mas. Net daugelis tu, kurie iš- 
syk prie valdžios palaikymo 
prisidėjo, vis dar tebėra išti- 
kimi social-demokrataį, vienok, 
matydami tą visą sumišimą, 
pradeda traukties šalin arba 
teisiog prisideda prie valdžios 
priešų. Tokiu budu, laikui bė- 
gant, bolševikų tarj>e pasilieka 
t.ršiausi ir labiausiai sudemo- 
raližuoti elementai. Terroras, 
prijšginingumas ir atviros va- 

gystos visur platinasi ant tiek. 
kad valdžia jau lieka bespėkė 
ir negali dalyku suvaldyti. Re- 
zultatas jau matomas — su- 

griuvimas tos taip puikiai su- 

planuotos sistemos." 
Už teisybės pasakymą bol- 

ševikai pasmerkė Tokoi mirtin, 
remdamiesi tuomi, bijjš: jisai 
meldė alijantų intervencijos. 
Jam, vienok, pasisekė paspruk- 
ti j Angliją. 
Milžiniški bolševikų fondai. 

Pagal bolševikų kontrolės 
komiteto kablegranitt praneši- 
mą -r- spalių 21 d., 1918 m.. 

kuriame telpa valstybės iždo 
atskaita, pasirodo, kad bėgyje 
6 mėnesių ižde stpkuoja 14, 
74u, 000,000 rublių arba apie 
7,370,000,(XX) doliarių. Toji 
suma nedaskaitliuota (perma- 
ža). Iždas neša ištikrųjų apie 
3Vį bilijono rublių decifito Į 
mėnesį arba į 6 mėnesius apie 
21,000,000,000 rublių. Ir nėra 

ko stebėties. Juk beveik visos 
dirbtuvės yra uždarytos, kasyk- 
los nedirba, gelžkeliai ir gatve- 
kariai sustojo, produktivis dar- 
bas visiškai sustabdytas. Ne- 
paisant to, bolševikų valdžia 
išmoka dideles sumas pinigų 
bedarbiams, kurie tiesiog ne- 

nori dirbti. Pinigai mokami 
tamsiai miniai tam, kad ji pa- 
laiko bolševikų vadus. 

Iškur bolseviki gauna tiek 

pinigų? — Yra faktas, kad 
kuomet bolševikai užgrobė val- 
džia, jie valstybės ižde rado 
1,600,000,000 rublių auksu; 
tie tai pinigai buvo laikomi Ru- 

sijos ižde kaipo rezervas. Jiems 
taipgi pasisekė užgrobti 800, 
000,000 frankų (auksu), ku- 

riuos rumunai buvo prieš re- 

voliuciją perkėlę į Petrogradą. 
Pastaruoju laiku, vienok, visos 

Rusijos anti-bolšeyikiškoji val- 

džia, kurios sostanė yra Omske, 
suėmė 800,000,000 rubilų auk 

su, kuriuos bolševikų valdžia 
siuntė j Kazanių, nemanydami, 
kad kas nors galėtų tam kelią 
pastoti. Toji suma buvo puse 
visos sumos. (1,600,000,000 
rubilų) kurią l>olševikai rado 

Rusijos ižde, kuomet jie pa- 

griebė valdžią į savo rankas. 

Toji daugybė popierinių pini- 
gų, kuriuos išleido bolševikai, 
nėra paremta tuom auksu, ir, 
tokiu budu, bolševikų i Alei -it i 

popieriniai pinigai yra be ver- 

tės. 
: Taigi, — kas atsitiko su vi- 

sos šalies auksu, sidabru, brau- 

gumynais, užstatais, archivais, 

popieros rubliais ir 1 tokiais 
vertės dalykais, kriuos i ?1Ševi- 
kai pasiėmė iš banku, privati 
nių sauginių dėžių, nuo bažnv- 

f.'į nuo karaliaus nuosavybių, 
14 krautuvių, namų, dirbtuvių 

ir iš kitų per juos išvogtų vietų, 
kurie tai turtai turi, be abejo- 
nės, sudaryti tiesiog milžinišku 
sumą? Kur tas viskas dingo? 

Supirkimas svetimų 
laikraščių. 

Kur bolševikai nudėjo suim- 
tąjį turtą, ar bent jo dali, Ke- 
renskio buvęs sekretorius, Dr. 
David Soskice, paduoda šio- 
kius-tokiiis nurodymus. Šis pa- 
aiškinimas buvo kablėgramu 
pasiųstas iš Londono ir tilpo 
*Xe\v Vokr Sun," lapkri. 19 d., 
1^18 m. Štai kaip tenai skam- 
ba: • 

Į "Bolševikų vadai jau dėsto- 
mi savo daiktus. Jau ligas lai- 
kas, kaip bolševikų pasiunti- 
niai (klapčiukai) vis keliauja 
j užrubežj, nešdami su savim 
krepšiukus, kurie esti pripldyti 
milijonais rublių. 

I "Tie nuo Rusijos žmonių pa- 
į.vogti rubliai yra išvežami Į ki- 

į tas šalis ir išmainomi užtiek, 
!kiek kas už jros pasiūlo; gauti 
už juos pinigai y*a dedami į 
neutralius bankus. Kada een- 

trales viešpatijos rengėsi įsi- 
j veržti i Rusiją su tikslu užgro- 
ibitno javų ir įvairių prekių, tai 
.jos pradėjo supirkinėti rubilus, 
matydamos, kad su rublių pa- 
gelba galės lengviau ingyti rei- 

! kalingą ma'stą i^r 1.1. 

"Čia centralės viešpatijos 
apsiriko, — nes kaimiečiai 
griežtai atsisakė skirties su pas 

i mos besirandančiais javais, o 

boiševikryns iš to buvo didelė 
nauda. Rublių mainymas ( /ei- 

te/Švedijoje, vietoje pulti, bol- 
ševizmui užėjus, pastebėtinai 
pakilo. Tokiu bildu, bolševikų 
agentams pasisekė padėti j neu- 

tralių Šalių bankus milžiniškas 
pinigų sumas. 

"Tie pinigai buvo gausiai 
vartojami gavimui intekmės 
tarpe demokratiškos ir darbi- 
ninkiškos spaudos (arba kitais 
žodžiais, buvo vartojami pro- 
pagandai ). Xeutralėse šalyse 
pasirodė daugybė laikraščiu, 
užkariaujančiu bolševikus. Šve- 
dijos valdžia gana ilgą laiką 
pavelijo bolševikams krauti 
turtus ir juos naudoti savo 

viešpatijos nusilpninimui. Pas- 
taruoju laiku ir ji atsipeikėjo ir 
pamatė gręsianti pavojų. Porą 
mėnesių tam atgal Lenino val- 
džios finansų ministeris, Gu- 
kovskv, pribuvo j Švediją su 

50,000.000 rublių ir stambia 
inkrova "platinumo/ kurj jisai 
mėgirio parduoti Švedijoje už 
svetimus pinigus. Tečiaus šį 
kartą įsikišo Švedijos valdžia. 
ŠVeicariioje irgi panašiu budi; 
desėtkai milijonų rubilų likosi 
išmainyti ir sudėti vietiniuose 

j bankuose." (Galas). 

Į" JlfJl. Jan Kovtnik 13 m. ČecKo- 
Slovakų kareivis, atvykęs Amerikon jer Vladivostoką 

oo I 
DANIELS IR BAKER VA-| 

ŽIUOJA 

Kovo 7. Laivyno sek- 
retorius Daniels važiuoja 
Europon sekančią savaitę 
Su juo važiuos ir rear-admi- 
rolas Griffin. Jie susijun- 
gę su aclminirolais Benson 
ir Sims tarsis apie laivyno 
reikalus ateityje; nes ši ka- 
re pagimdė daug naujo lai- 
vyno reikaluose. 

Karės sekretorius Baker 
važiuoja Europon pradžioje 
balandžio mėnesio. Jo ke- 
lionės tikslas sutvarkyti rei- 
kalus Amerikos kariumenės 
esančios Europoje taipgi 
jos likvidavimą, 

i 

AMERIKAI IŠ VOKIE- 
TIJOS $750,000,000. 

Washington, kovo 8 d. 
Suvienytos Valstijos reika- 
laus iŠ Vokietijos ir jos tal- 
kininkių $750,000,000 kaipo 
atlyginimą už padarytą blė- 
dį Suvienytų Valstijų pilie- 
čiams. 

Reikalaujama alyginimo 
už žuvusias gyvasiis, sužei- 
dimus per pasalingą narlai- 
vių karę, už nuskandintus 
laivus ir jų inkrovas; taipgi 
už sunaikinamą Suv. Valsti- 
jų piliečių turto, esančio Vo- 
kietijoje, Austrijoje ir kito- 
se šalyse, kur vokiečiy. ran- 

ka pasiekė. 

KAREIVIAI PERE'DINE- 
JA Į SPARTAKUS. 

Londonas, kovo 7 d. Prie 
spartakų, be seniau minėtų, 
prisidėjo dar dalis antrojo 
gvardijos regimento ir ka- 
raleinerių regimentas. 

STREIKAS VALDIŠKOJ 
SPAUSTUVĖJ. 

Ottawa, Ont., kovo 8 d. 
Visi spausdiniai Kanados 
parlamento yra sustabdyti, 
nes 100 valdiškos spaustu- 
vės presmonų išėjo ant strei- 
ko. Rtreikuojantie reikalau 
ja didesnės algos. 

I SEAfTLE STREIKAS 
! UŽSIBAIGĖ 

Seattle, Wash., kovo 8 d. 
Iš patikėtinų šaltinių gauta 
žinia, kad vietinės laivų yar 
dų unijos, kurios streikuoja 
nuo 21 dienos sausio, nubal- 
savo grįžti darban. Bet ofi- 
cialia pranešimas tome klau- 
sime sulaikytas iki konfe- 
rencijai, kuri įvyks rytoj. 

SIUNČIA MAISTĄ 
LENKIJON. 

Berne, kovo i d. (suvė- 
linta). Amerikos Raudonas 
Kryžius praneša iš Šveica- 
rijos, kad jau trečias trau- 
kinys su maistu, iš 21 va- 

gon, siunčiamas Lenkijon. 
Traukinį lydi Šveicarijos ka 
viška sargyba. 

JIEŠKOJO DARBO 
1,090,124. 

Washington, kovo 8 d. 
Suvienytų Valstijų Darbo 
Biuras praneša, kad bėgyje 
8 sąvaičių nuo gruodžio 29 į 
iki vasa io 22 valdžios dar- 
bo ofisuose klausta darbo 
net 1,090,12 ypatų. Nu- 
rodyta darbas 930,029 ypa- 
torns, kurių 673,464 ypatos 
priėmė pasiūlytas darbus. 

Ši statistika paliečia 45 
valstijas. 

Jaučiama perviršis šofe- | rių Mat daug išmoko šito; 
amato būdami kariumenėjej ir šoferių skaičius dikčiai I 
pasididino. 

AMERIKONŲ DALYVA- 
VO MUŠIUOSE 1,390,000. 

Washiri.jton, kovo 8 d. 
Viršininkas generalio štabo j 
generolas March praneša, 
kad, sulyg jam žinomų šalti- 
niu, 1,390,000 amerikonų 
dalyvavo mušiuose prieš vo- 

kiečius; viso-gi nuostolių už 
muštais, sužeistais ir žuvu- 
siais Amerikos armijoje bu- 
vo 240,197. 

Paliuosuotų iš kariumenės 
iki šiolei yra 1,361,528. 

VENGRUOS ARMIJA 
TURĖS 6 DIVIZIJAS. 
Budapešas, kovo 8 d. Jau 

išdirbtas plianas suorgariza- 
vimui liuosnorių armijos iš 
šešių divizijų. Tikimasi, 
kad tas bus lengvai galima 
padaryti. 

AUSTRALIJA NEĮSILEIS 
IŠ AMERIKOS PREKIŲ. 
Melbourne, Australija, ko 

v^o 8 d. Australijos muitų Irmnisteris išleido proklama- 
! ciją, uždrausdamas Įvežti 
šalin bile tavorų iš visų ša- 
lių, išskiriant tuos, kurie yra 
padirbti Anglijoje. 

VOKIEČIU LAIVAI U2 
MAISTĄ. 

Paryžius, kovo 8. Augš- 
3iausioji karės taryba galu- 
tinai susitaikė dėl naudoji- 
mo vokiškos komercijos lai- 
vyno talkininkų reikalams. 
Už naudojimąsi vokiečių lai 

ivais talkininkai prižadėjo 1 

pristatyti reikalingo Vokieti 
jai maisto iki sekančiai pju- 
tei. Reikalingus primokėji- 
mus už maistą Vokietija mo- 
kės auksu, sidabru ir vertin- 
gomis kitų šalių popiero- 
mis. Francuzjjai toks mo-l 
kejimas būdas nepatinka,1 
nes tuomi mažinasi galimy-i 
bė atgauti skolą atstatymui 
nuteriotos šalies. 

TALKININKAI GALI i 
UŽIMTI BERLINĄ. 

Londonas, kov > 8 d. Čio- j 
nykščiuose laikraščiuose pra 
deda rastis aiškinimų, ka 
talkininkai, pasiremiant lai- 
kinos santaikos sutartimi, 
gali užimti su savo kariu- 
menemis Berliną. 

"LIETUVOS" ŠERIN1N- 
KAI. 

Kurie esate persikrausi? Iš 
savo senų gyveninio vietų į 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 
Sekančių šėrininkų norėtu- 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

j. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garmus, 1711 N. Ash 
land, Avė., J. Petraitis, 2028 
Canalport Ave., Skalandžiu- 
nas, 6347 Maryland ave., P 
Zdankus, 3239 Emėrald ave. 

visi iš Chicago. 
Vladas Jucius, nežinomas 

antrašas. 
Madas Šurna, nežinomas 

antrašas. 
A. Burba, c-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
Abam Buker, nežinomas: 

antrašas. 
S. Jurša, nežinomas antra- 

šas. 
J. Gaski, nežinomas antra-, 

šas. 

Laurinaitis, nežinomas ant- 
rašas. 

P. Ramoška, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Strumskis, nežinoma? 
D. Rupšis, nežinomas ant- 

rašas 

J. Stankevičius, nežinomas 
antrašas. 

A. Andriunas, 797 Bank st., 
Waterbury, Conn. 

A. Augščiunas, Strongs, 
Mich. 

Z. Grigaitis, 3308 Auburn 
Ave., City. 

J. K ai ris, 3027 Auburn 
Ave., City. 

J. Petraitis, 2028 Canalpoit 
Ave., City. 

Ignas Noreika, Rockforcl 
111. 

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

F. Skalandžiunas, 6347 Ma- 
rvland Ave:, City. 

S. Vitartas, 2152 Coulter 
St., City. 

M. Yalickas, Middleburv Rd. 
! R. F. D., \Yatertown, Mass. 
| V. Kcvclaitis, R. F. F. 3 
I Erie, Pa. 

K. Kvedras, Box 334, Bar- 

neyvillc, Ohio. 

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

"ield, Conn. 

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
čia gali lengvai ir greitai išmokti Anjų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Aagliios. 
Lietuvos ir abelną isto'ijas, eeozrafiįą, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gramma.- ir Hifjh 
School'it) skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaodo- 
•kite liuosą laika oasimokinimui, nesigailėsite. 

American College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST„ CRICAGO, ILL. 

RYKUS NEŠIOTI 
DAUG ILGIAU 

r 

Dešimts mėnesių tam atgal, me- 

džių pardavėjas p-nas W. H. kel- 
ky iš Omaha davė pakalti Ncolin 
puspadžius. P-nas Kellcy su tais 
čeverykais labai daug vaikščio- 
jo. Jis sako: ,,jic da taip geri, 
kad ir kitus 10 mėnesių galima bus 
nešioti." 

Geresnės čcverykų krautuvės vi- 
suomet užlaiko įvairiausių skonių 
su Ncolin padais čcverykų vyrams, 
moterims ir vaikftms. Jie nckaš- 

tuoja daugiau už tokius čeverykus, 
kurių padai daug greičiau nuplyšta. 
Pataisymui senų čcverykų Ncolin1 
puspadžius galima gauti visur. At~> 
simink — Ncolin padai pagaminti 
taip kad turėtų pado vertę. Jie 
yra labai smagus, neoermirkstanti 
ir ilgai neplyštanti. Tuos padusJ 
pagamina Goodyear Tire & Rubber 
Bendrovė iš Akron, Oliio, jie taip 
pat išdirbinėja ir kojasiįarninius* 
gvarantuojamus daug ilgesni išlai- 
kymą negu visoki kiti užkulniai/* 

fleolm Soles 
Xnd0 Mirk iUi. U. a. Pat. Off. 

CIBIHIf IIENMffl LIETI 
Kiekvienos dalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šahes palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mai. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mok stis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išdavimui ir jos 
žmoniu aprūpinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus siu3 
adresu; 

(Suoidos ir.arkfs išduodama f /f* jų,-} D----f C'c r "i.W^'\ Iim* až {mokėtus pinigus). (ki V t iii ^G&iiusJiuLfe<*j l&iv» 
320 F1FTH AVENUE; NEW YORK, N. Y. 

X 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

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

| Kanadą Metams $7.00 
Į Kitas Šalis Metams $8.00 

Užsisakydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiunteme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai nięs prisiusime. 
Kurie nėra musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

šitą kuponą iš^ildyk, nukirpk ir drauge su Money Or- 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

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

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ^. ir prašau 
siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. 

Vardas Pravardė 

Stubos nun1 Gat~* 

Miestas Valstija 



Antrasis Sibiro Lietuvių 
Susivažiavimas. 

; 

► 

5—12 Sausio, 1919 m., Irkutsko mieste. 

j 

Pirmutinis privatis posėdis j 
prasidėjo sausio 5 d. 1 vai. po 
pietų Lietuvių K-to bute Char 
lampjevskaja 42. Atidengė po 
sėdį Ccntralio Lietuvių Biuro 
Sibire atstovas pilietis Kazys 
Pabrėža trumpai perbėgdamas 
šio S—mo tikslą dėlei kurio jis 
buvo šaukiamas. Poliaus pa- 
tarė išrinkti prezidiumą šiam 
posėdžiui. Atviru balsavimu 
išrinkta A. Bružas pirmininku 
ir sekretorium K. Novakas. 

Pil. Bružas praneša, kad at- 
vyko ant Susivažiavimo iš šių 
kolionijų atstovai: Toniško —į 
2, Omsko—1, Ilarbino—1, Ir-1 
kutsko 1; viso penki atstovai. 

Toliaus pil. Bružas praneša, 
kad yra nusamdyta tam susi- 
važiavimui salė vardu Patlych, 
kur galima bus daryti posė- 
džius. 

Pil. Pabrieža pataria ant šios 
dienos posėdžio daugiau, kol- 
kas nieko nesvarstyti ir už- 
dengti, laukiant kitų atstovų iš 
esančių dar kolionijų. 

Nuspręsta ant rytojaus pa- 
daryti vėl privatinį posėdį 1 v. 

po pi etų. 
Sausio 6 d. 

Posėdis atidengta 1 vai. po 
pietų. Pirmininkauja A. Bru- 
žas ir sekret. K. Novakas. 

Pi!. Bružas praneša, kad i 
susivažiavimą atvyko dar keli 
atstovai: 1^ Tomsko 2: Xovo- 
Nikolajcvsko 2, Krasnojarsko 
1; Čitos 1 ir dar naujai papil- 
domai išrinktas nuo Irkutsko 1 
ats:ovas. Vis > pribuvo atsto- 

vų 12, ir dar yra telegrama, 
kad kelyje iš L'fos 1 atstovas 
ir Vladivostoko 1 atstovas. 

Nuspręsta nebelaukti dau- 
iaug atvaižuojant ir svarstyta 
susivažiavimui nustatytą pro- 
gramą. 

Pirmininkas perskaito pir- 
miaus susivažiavimo nustatytą 
dienotvarkj, ir paveda susiva- 
žiavimui apsvarstyti ir galuti- 
nai nustatyti eilę klausimų. 

Po nekuriu atstovų pastabų 
ir pataisų nustatyta šioki Susi- 
važiavimo dienotvarkė: 

L Atidengimas Susivažia 
vimo. 

II Lietuvis politinis padė- 
jimas. 

III Atstovų pranešimai iš 
vietų. 

IV Klausimas grąžinimo 
Lietuvos piliečių tėvy 
nėn. 

V Kariumenės organiza- 
vimas Sibire. 

VI Kulturos reikalai. 
VII Insteigimas Centralės 

Lietuvių organizaci- 
jos Sibire. 

VIII Spaudos organo klausi 
mas. 

Kuri ir liko vienbalsiai Susi- 
važiavimo priimta. 

Pirmininkas patarė išrinkti 

komisiją atstovu mandatams 
patikrinti. Sumanymas vien- 
balsiai priimama. Išrinkta ko- 

misija iš tri jų narių, atviru bal 
•savimu: K. Novakas, Bukaus- 
kas ir V. Kubilskis. 

Komisijai įsakyta padaryti 
pranešimą ant pirmojo plena- 
rio Susivažiavimo posėdžio. 

Toliau svarstoma klausimas 
kuomet pradėti Susivažiavimo 
oficialius posėdžius. Tš neku- 
riu atstovų nurodymų pasiro- 
dė, kad negalima atidengti ank 
sčiau, kaip 8 d., nes Vai j) tik bus 

jau antra diena rusų Kalėdų. 
Pradėti pirmąją dieną, mums 

vardan mandagumo visgi gal 
neprisieitų. 

Toliau svarstoma, kiek maž-| 
daug daryti plenariu posėdižu 
kliti!)e vardu I'atlydi. Ncku- 
ric atstovai patarė numažinti 
skaičių jjosedžiu lig minimumo, 
o vakariniu ten visai nedaryti. 
Galu gale nuspręsta nusamdyti 
kliuhą keturiems dieniniams po 
sėdžiams, o kitus posėdžius, 
kaip privatinius dieninius ir 

vakarinius atlikti K-to lietuviu 
mokyklos hute. 

Toliau svarstoma buvo, ko- 
kius darbus Susivažiavimui at- 

likti ant privatiniu posėdžiu ir 
kokius ant plenarių. Nuspręsta 
privatiniuose posėdžiuose varv 

ti prirengiamąjį darbą, o ofi- 
cialiuose plena riuose, galutinai 
tąjį darbą apdirbti išnešant nu- 

tarimus-rezoliucijas. 
Pamatuodamies tuom nuta- 

rimu. pirmininkas pataria svar 

stvti pirmuosius išstatytus clie- 
no'tvarkio klausimus. 

Iš eilės turėjo buti svarsto- 
mas pirmas,— Lietuvos politi- 
nės ateities klausimas. 

Pil. :X ovalias bepart.-taut. da 
ro pranešimą. Jis moksliškai 
daro tyrinėjimus pradedant 
nuo pirmųjų žmonijos siekių, i 

tautinio supratimo išsivysty- 
mo santikiai ekonominio ir tau 
tinio klausimo; tautinės gyvy- 
bės egzistavimas, kalba-papro- 
čiai. Toliau nagrinėja užmeti- 
mus prieš nacionalizmą, keiki- 
mo evoliucijai socialio klausi- 
mo. 

Toliau kalbėtojas nupiešia 
Lietuvos praeiti, jos tautinio 
susipratimu apsireiškimą. Pir 
ma-is Vilniaus Seimas; lietu- 
vių spauda, jų vienintele idė- 
ja: tautos pasiliuosavimas. Su 
pasauline kare lyg ir įvyko Lie 
trvių tautos spėkų išsiblašky- 
mas ir vėl lietuvių susiorgai.i-, 
žavimas aplink tremtinių orga- 
nizacijų. Su rusų revoliucija 
1917 m. išbėgo ant viršaus Lie 
tuvos klausimas. Lietuvių Sci 
mas Petrapilvj: bendri bruožai 
seimo rezoliucijų nurodo, kad 
tikslas buvo vienas—Lietuvos 
laisvė. 

Ar naudinga Lietuvai pilna 
savistovybė- -kalbėtojas užduo 
da užklausimą ir čia pat jisai 
pats atsako—Kitų tautų, kaip 
serbų, belgų tokie narsus, tie- 
siog nesuprantami kuodidžiau- 
si pasipriešinimai prieš savo 

tautos pavergėjus, aiškiai duo- 
da žinoti, kokia yra brangi tau- 
tos nepriklausomybė. Iš atžvil 
gio ekonomisto, turės pakelti 
dar labjau pasaulį toje srytyje. 
Kultitros ir civilizacijos žvilgs- 
niu tautų, nors ir mažų nepri- 
klausomybė tam nepakenks:— 
taip Belgijoj, Šveicarijoje, kul- 
turos, oei'civilizacijos stovis sto 

vėjo paskutiniu laiku ant augš- 
čiaucio laipsnio. Tr męs drą- 
siai galime spręsti, pagaj lietu- 

vių budą, darbštumą ir jų pa- 
stangas prie apsišvietimo, kad 
Lietuvoje, patiems jos žmo- 
nėms šeimyninkaujant, greitai 
pražydės kultura ir civilizacija. 

Motyvuojijnt visu kuom, 
|aukščiau išreikštų, baigia kal- 
bėtojas,—tnęs turime eiti prie 
pilnos neprigulmybės, kadangi 
įtik ir yra vienintelis utžikrin- 
tas būdas, kuomet pati s Lietu- 
vos piliečiai galės tvarkytis ir 
ataujinti Lietuvos griuvėsius 
ant laisvės, Ivgvbės pamatų. 

I 
(Toliaus bus) 

Kardinolas Gibbons švenčia savo auksinį jubelčjų. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DETROIT, MICH. 

Detroitas yra apgyventas vi- 

sokiu tautu, tarne kuriu randa- v* w7 u 

si nemažai lietuviu ir visi pusu- 
.tinai gražiai sutinka. Tik pas- 
taruoju laiku iškilo tarp lietu- 
viu visokių nesutikimų delei 
kun. Skrypkos sakndalo. Kun. 
Skrypka jau prasišalino, tai ir 
tikimės sulaukti ramybės. 

Vietos lietuviai tautininkai 
riŠasi j visokias organizacijas 
ir kuopas. Džiausia organizaci- 
ja. tai šv. Jurgio draugystė, 
kuri jau turėjo j 300 narių, bet 
karės metu sumažėjo iki 200 
narių. Draugijon labai paran- 
ku prisirašyti laike balių ar 

piknikų, nes tuomet nereikia 
įstojimo mokėti. Draugijos su- 

sirinkimai laikomi kiekvieną 
paskutini. nedeldienį mėnesio. 
Draugyste paskutiniame susi- 
rinkime paėmė ''Lietuvą" kai- 
po organą. Kuris narys dar ne- 

gauna dienraščio, privalėtų pa- 
siskubinti užsiprenumeruoti, 
nes del draugijos yra atpiginta. 

Už gražų draugijos reikalų 
vedimą priklauso garbė pirmi- 
ninkui A. Melnikaičiui ir ki- 
tiems valdybos nariams. 

J. Bandža. 

CLEVELAND, OHIO. 

Kovo 2 d. L. Vyčių 25 kuopa 
Acme svetanėje buvo surengu- 
si kancertą, kuriame buvo iš- 
pildyta daugelis gražių dailės 
numerių ir kuriame dalyvavo 
Lietuvos Vyčių kuopos choras. 
Solistai buvo šie: ponia S. Grai 
čietiė ir p. A. Sodeika, kurio 
dainavimas labai patiko žmo- 
nėms. Žmonės kalbėjo, kad jei 
jis ir kas nedeldienį dainuotų, 
tai eitų jo kalusyti 

Ir apskritai koncertas pavy- 
ko gana gerai, žmonių buvo 
prisirinkę apie 600, užsilaikė 
gražiai. Toki koncertai yra la- 
bai pageidaujami. 

Jaunikaitis. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Vasario 23 d. SLA. 88 kuo- 
pa pastatė scenon teatrelį 
["Mulkinę ir mulkintojai." Ro- 

j les atliktos gtrai. Geriausiai 
į lošė p. V. Kriščiūnas ir S. Mi- 
liauskas. 

'Po pirmam aktui gražiai pa- 
deklemavo eiles p-lės K. Ger- 
viutė ir B. Jočiutė. Po atram 
aktui jos vėl deklemavo ir dar 

piano ir p-lė Piečaitė sudaina- 
vo ekletą. gražių dainelių. 

Šio vakaro surengime, kiek 
teko sužinoti, daugiausiai pa- 
sidarbavo p. J. N. Žiškus. Butų 
smagu, kad ir tankiau panašus 
vaakrai butų rengiami. 

Žmonių ant vakaro atsilan- 
kė gana daug ir visi gražiai už- 
silaikė. Teko girdėti, kad kuo- 
pai nuo vakaro liksią apie 100 
dol. pelno. Žmonės pasitenki-1 

no lošimu, sako: nors trumpai, 
bet smagiai.'' Viena bėda čio- 
nai, tai kad neturime svetainės 
nei tinkamu scenerijų del ge- 
resnių veikalų. Draugijoms se- 
nai jau butų laikas pagalvoti 
apie pasistatymą lietuviškos 
svetainės. Reikia organizuoti. 

Pas mus susiorganizavo vy- 
čių kuopa.Jie kaipo jaunutė 
organiazcija, tai dar nieko ne- 

veikia, tiktai kovo 2 d. turėjo 
surengę balių. Jie nuo moterų 
įžangos ėmė po 15 centų, tai 
buvo lyg' naujiena, nes pas mus 

yra inprotis moteris leisti už- 
dvka. 

Tautietis. 

DAYTO, OHIO. 

"Lietuv, No. 45 SLA. kuo- 
pos valdyba aiškina buk para- 
pijonai dėdami pamatan netei- 
sybę užstojo kun. M. Cibulskį 
ir neteisingai patalpino prots- 
tą. Turiu pasakyti, kad prim 
išnešimo protesto buvo aiškiai 
išaiškinta ir faktais paremta 
kaslink laidotuvių apie kurias 
eina ginčiai. Ir tik tuomet para- 
pijonai nutarė ir nutarimą ko- 
mitetas turėjo išpildyti. Jei pa- 
sirodė neteisingas pranešimas 
apie kunigą, tai komiteto yra 
pereiga apginti parapiją ir ku- 
nigą. 

Toliau tas p.*ts SLA. kuopos 
štabas aiškinr, kad jis nenorįs 
eiti į ginčus. Tad pavelikite pa- 
klausti, kam tuos ginčus pra- 
dėjote. 

Reporteris. 

VVESTFILD, MASS. 
Kovo 1 d. Cicilijos choras 

buvo surengęs koncertą, o po- 
jam buvo balius. Žmonių buvo 
prisirinkę visai mažai. Pirmiau 
siai likosi sudainota Lietuvos 
hvmnas, paskui dainavo kitą 
dainą, o trečią jau dainuodami 
nedadainavo iki galui, sustojo. 
Publika pradėjo trypti, šaukti; 
vienu žodžiu publikoje pasida- 
rė didesnis koncertas. 

Paskui buvo išėjęs dar vie- 
nas solistas apsitaisęs j "prins- 
albert," bet ir jam nepasisekė 
nežiūrint į gražu žiponą. Ge- 
riausia buvo, tai mergaitės de- 
klemacija ir p. Skrobuteno pa- 
griežimas ant smuiko. 

Aš ir fu. 

ANSONIA, CONN. 
Kovo 2 d. buvo surengtos 

prakalbos, kalbėjo t:. J. Stri- 
maitis apie Lietuvos Atstaty- 
mo bendre vę. Daugiausiai kal- 
bėjo apie dabartinj Lietuvos 
padėjimą. Papasakojo, kaip 
lenkai iš vienos pusės darė vi- 
sokias intrigas, o iš kitos pusės 
bolševikai veržiasi Lietuvon. 
Lietuviai sii bolševil^iis naršiai 
kariauja ir tas yra didziausis 

džiaugsmas. 
Po parkalbų Luvo uždodami 

klausimai ne žodžiu, bet raštu, 
.'kalbėtojas j juos rimtai atsaki- 
nėjo. 

1 Gana plačiai buvo paaiškinta 
apie Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovę ir jos užduotis. 

J. M. 

Zinios-Žineles. 

Waterbury, Conn. Buvo 
"Vilijos" koncertas. Žmo- 
nių daug atsilankė. Nors 
didelis choras, bet daugelis 
stovėjo lyg ant parodos ne- 

dainuodami. 

Montello, Mass. Susitvėrė 
nauja L. S. S. kuopa ir pa- 
rengė balių. 

Los Angeles, Cal. Lietu- 
viai sujaukė mass mitingą 
ir išnešė rezoliucijas pare- 
menčias Lietuvos neprigul- 
mybę. 

New Haven, Conn. Dailės 
draugija iš New Britain su- 

lošė veikalą "Rūtų Pilis." 
Vidutiniškai pavyko. 

Newark, N. J. Vietos ka- 
talikų veikėjai agituoja prieš 
Visuotinąjį Seimą. 

Trenton, N. J. Susitvėrė 
nauja SLA. kuopa. 

Portland, Ore. Vasario 16 
d. atsibuvo viešas susirinki- 
mas. Išneštos rezoliucijos 
prieš lankus ir bolševikus. 
Susitvėrė L. S. S. kuopa. 

Pawnee 111. Mirė Simonas 
Kairis. Mirė del susižeidi- 
mo anglių kasyklose; paėjo 
iš Batakių parap. Kauno 
rėd. Priklausė prie dviejų 
draugijų ir SLA. kuopos. 

Springfield, 111. L. M. P. 
S. kuopos susirinkimuose 
tankiausiai ^uva barnių. 

Westville, 111. Parapija 
surengė bazarą panašiai 
kaip du metai atgal buvo 
surengę ".įezabežninkai" 
lietuviai.-Laisvamaniai bu- 
vo surengę prakalbas. Kal- 
bėjo P. Dubickas. 

New York, N. Y. Du 
"draugu" socialistu paleido 
vienas į kitą apie po 15 šū- 
vių Abudu sužeisti. Muš- 
tynės priežastis—mergos. 

Bridgeport, Conn. Nese- 
nai čionai susitvėrė bepaty- 
vė dailės draugija. "Spindu- 
lys". Ji vasario 23 surengė 
vakarą ir sulošė veikaliuką: 
"Jie tik to ir laukia." Loši-' 
mas pavyko. 

Lewiston, Me. L. Darb. 
Sąjungos kuopa surengė ma- 

sj;ų balių. Buvo daug gra- 
žiu kostiumu. Pelno liko 
$29.70. 

New Haven, Conn. Atsi- 
buvo pilnų blaivininkų 3-čio 
apskričio susivažiavimas. 
Buvo suruošta vakarienė. 

Newton Upper Falls, 
Mass. Bagočius pasakė pra- 
kalbą, kad lietuviai važiuo- 
tų Lietuvon. 

Rochester, N. Y. T. M. D. 
kuopa apsilpnėjo dėlto, kad 
joje paėmė viršų perdaug 
"progresiviški" gaivalai. 
Nusilpęs ir L. N. F. skyrius. 

Gardner, Mass. Kalbėjo 
F. J. Bagočius. Ragino žmo 
nes prie vienybės. 

Raymond, Wash. LDK. 
Gedemino draugystė gerai 
bujoja ir platina lietuvių 
laikraščius. 

Siuo.r, City, Iowa. Šv. Ka 
ziiTuero choras surengė va- 

karą pelnas nuo kurio buvo 
paskirtis vargonų naudai. 
Sulošta buvo "Valkata." 

Kareivio Laiškas. 

Žinomas veikėjas, dabar ka- 
reivis Prancūzijoje K. Jovai- 
ša rašo j P. Norkų: 

; Gerbiamasai:— 
Laikas greitai b :ėga, bec nie- 

Į ko gero nematyti, daugiau nes- 

Imagumų mums lietuviams, ne- 

gu ko kito. Siunčiu iškarpą iš 
! anglišku laikraščiu einančiu 
i w.. " 

i Prancūzijoje del Amerikos ka- 
ireivių. Matote kame reikalas. 
| (Iškarpa tilpo "Lietuvoj" sky- 
riuje "Svetimoji spauda apie 

į mus'' — Red.). 
Iš mųs delegatų—atstovų iš- 

irado, kad juokus daro. O kas 
tame kaltas? Kaltininkai mes 
patįs lietuviai. Kalti dėlto, kad 
vienas kitą lietuvaiai skundžia- 
vienas kitam kenkia, varžo- 
si už garbe, už vadovavimą.j 
Nesutikimams nėra galo, o len- 
kai tik tuom ir naudojasi pab- 
rėždami mažiausi lietuvių ne- 

sutikimą. 
Iš laikraščių matyti, kad da 

bar ruošiatės prie naujo seimo. 
Matyti, kad politiški katalitai 
varosi prieš. Tai smūgis. Len- 
kai kareivai Dėdės Šamo ar- 

mijoje juokiasi iš mus. Aš ne- 

turiu žodžių, kuriais galiečiau 
išreikšti, ką męs kareiviai Fran 
euzijoje jaučiame. Atsiprašau, 
jei aš pasakysiu, kad kartais 
užeina tokis tiaras, kad, visus 
tokius stovinčius ant Lietuvos 
neprigulmybės kelio, reikia iš- 
daužyti. Mano gįslose kraujas! 
kartais užverda. Na, męs sug- 
rižšim ir pareikalausime atskai- 
tos iš imt s vadovų. Musų daug 
jaunų vyrų praliejo kraują 
Prancūzijos laukuose, ar tai 
tam, kad ten vadovai nesutik- 
tų!? 

Šiaip esu sveikar. bet nelink- 
smas. Negaliu buti linksmas, 
nes mes atstatę krutinės auka 
vome už tėvynės laisvę, o čia 
gal nieko negausime. Mus ka- 
reiviu pralietas kauias gal buti 
bus bereikalingas. 

Apie grįžimą Amerikon nie- 
ko nežinome, tikime, kad grįž- 
šime neužilgo. 

Siunč'**1 visiems pažįsta- 
miems gerus ihmcjimus. 

Su guodone, 
Kazys. 

BIZNIERIAI 

GARSINKITĖS 

LIETUVOJE. 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, Į MUSU AU- 
TOMOBILINĮ SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI PARDAVĖ 
JA CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINTĮ TARPE ŽMO 
NIU, Ift BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIEŠTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIO 8095, 

klauskite MK. AVERY. 

(1A5TER 5YSTEH 
v 

Męs mokiname š| puiku, gerai 
apsimokanti amatą { trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytoa lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augštas 

(Prieš Ciiy Hali) 

MOKINKIS ANGLIŠKAI 
NAMIE. 

Lengva Išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisome visas užduotis. Jei nepatiks, 
: sugrąžinsime jusų pinigus 
Jeigu nori greitai ir lengvai išmokti 
angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai 
mokinkis savo namuose iš musų ypač 
tam tikslui sutaisytų lekcijų. Jose is- 
tarimas anglišku žodžiu ir vertimas 
lietuviškou kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekvienas 
išmoksta be vargo. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos yra 
užduotis, kuria mokinys išrašo ir pri- 
siunčia mums dėl pataisymo. Męs pa- 
taisomo ir sugrąžiname mokiniui 

Pirma šito kurso kaina buvo ?10 00, 
o dabar paskyrėme 500 kursų po $i., 
vien tik išplatinimui savo metouos, po 
to ir vėl bus $10 00 

Užsirašyk š} kursų dabar —šiądien, 
kolei gali gauti už $2. 

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 centų 
markių nusiuntimui, męs tuojaus nu- 
siusime visas lekcijas Jeigu lekcijos 
nepa ks, sugrąžink už trijų dienų, męs 
nusiųsime atgal Jusų pinigus. 

4,L" Amfir College Prep. School 
3103 So Halsted St Chicago, III. 

PAMATYK GREITAI 
Sekančius bargenus, kurie iš netikė- 

tų priežasčių parsiduoda labai pigiai, 
kas pasiskubins nupirkt, tai galės gė- 
ry, pelną, turėti. Meldžiam nieko uelau-' 
kiant važiuoti ir pamatyti, tada patjs 
suprasite apie jų vert?. 

PARSIDUODA naujai pertaisytas su 
geru beismentu vienai familijai na- 
melis, šviesus iš abiejų pusių su didu- 
liu lotu. Prekė tiktai $1,500. 

PARSIDUODA 2-jų familijų 4 ir 6 
kambarių ant mūrinių stulpų namas, 
visi šviesus kambariai. Su gerais įtaia- 
symais viduryj. Raudos neša 14 pro- 
centų. Prekė tiktai $1,800. 

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų ge- 
ras medinis namas. Randasi anat Brid- 
geporto tarpe Lietuvių. Randos neša 
$30 j mėnesj. Prekė tik $2,100. 

PARSIDUODA 4-riu pagyvenimą 
visas mūrinis namas su geru beismen- 
tu ir visais įtaisymais viduryj. Randos 
neša 14 procentą. Prekė tik $3800. 

PARSIDUODA 2-jų familijų naujas 
mūrinis namas po 5 ir 6 kambarius su 
aržuoliniais visais įtaisymais viduryj 
su gesu ir elektra ir baltoms maudy- 
nėmis ir sinkoms su mūriniais por- 
čiais iš fronto. Prekė $5750. 

PARSIDUODA 3 jų augščio .akmenų 
fronto mūrinis namas, 3 familijos po 

i 8 kambarius, garu apšildomas namas. 
Vertės $10,000. Prekė tik $7800. 

PARSIDUODA 4-rių pagyvenimų 
naujas mūrinis namas, 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 fletai po 6 kambarius, 
su maudyklonjs, elektra ir gasu švie- 
soms su puikiausiais {taisymais. Ran- 
dos neša $140 i mėnesj. Prekė $15,500 

Visi vir.šminėti namai parsiduoda su 

mažu jmokėjimu, likusius iš randų 
išmokėsite. Klauskite platesnių paaiš- 
kinimų pas: 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 SO. HALSTED ST. CHICAGC 

PIRK LOTĄ 
PARSIDUODA gražus kampas su 4 

lotais beveik pusdykiai, už $900. 

PIRK FARMĄ 
PARSIDUODA 1G0 akerių farma su 

gera šluba ir barne ant cementinio 
fundamento, piuė yra dirbamos žemės 
o kita pus§ del ganyklos. Zemė labai 
gera ant kurio auga viskas, prie gero 
kelio ir tik 3 mailės nuo didelio mies- 
to Kas pirks šj mėnesj, galės paimti 
už $4,000 ant lengvų išmokėjimų. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 SO. HALSTED ST. CHICAGO, 
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Lietuvos Armija, 
Iš pranešimo, tilpusio vakarykščiame 

'^Lietuvos" numeryj, sužinojome keieią aky- 
vų dalykų apie lietuvių armiją, pasekmin- 
gai veikiančią Lietuvoje. 

Iki šiolei, aplamai paėmus, lietuviams 
kariumene išrodė kas tai tokio labai nema- 

lonaus, priverstino. Kiekvienas, ėjusis ka- 

riumenėn, ėjo tarsi kokion tai katorgon. 
Lietuvis niekuomet nesakydavo, kad jisai 
eina kariumenen. Jis sakydavo, kad jį pa- 
ėmė kariumenen, kad jis yra varomas ka- 
riumenen. 

Tas būdavo visai teisinga, ries joks lie- 
tuvis nėjo liuosu savo noru svetimon, rusų 
kariumenen. Jis nematė reikalo savo geru 
r.oru, arba su "akvata" eiti tarnauti savo 

tautos prispaudėjams. 
Visai kitas dalykas yra dabar Lietu- 

voje, su nauja Lietuvos kariumene. Tenai 
nereik jaunų vyrų kariumenen varyti; ne- 

reik net jų maldauti ir prašyti, kad jie Lie- 
tuvos kariumenen pastotų. 

Kaip mums pranešama, kiekvienas lie- 
tuvis, pirm negu jis gali pastoti Lietuvos 
armijon, privalo pristatyti paliudijimą, ar- 

ba rekomendaciją nuo žinomo ir patikėtino 
lietuvio, kad jis yra geras, doras vyras ir 
ištikimas tėvynainis. 

Tik tie, kurie tokius paliudijimus pri- 
stato, gali Lietuvos armijon pp^toti. 

Iš to galima padaryti keletą išvadų. 
Pirmiausiai tas reiškia, kad Lietuvos 

jaunimas ir abelnai Lietuvos vyrai su di- 
deliu entuziazmu patįs, be varymo veržiasi 
į armijos eiles, idant savo tėvynę ginti; kad 
tokių liuosnorių yra net daugiau negu Lie- 
tuvos valdžia tuo tarpu gali aprūpinti, 
—todėl ji pasirenka tik geriausius. 

Antra, koks skirtumas įvyko tarp lie- 
tuvių jų pažiūroj į kariumenę, kuomet jie 
gi.vo progą tverti savo kariumenę! Pir- 
mi aus juos prievarta varė; dabar jie mielai 
liuosu noru patės eina. Pirmiaus kariume- 
ne buvo jiems jungas; dabar ji yra pagei- 
daujama proga suteikti patarnavimą savo 

tėvynei. Pirmiaus ji buvo neapkenčiamas 
privalumas, dabar ji yra garbinga privile- 

Ir visa tai tik todėl, kad tai. yra sava, 

LIETUVIŲ armija, ginanti savo iocną že- 
mę, savo locną tautą. 

Iš to pranešimo taipgi matome, kad| 
Lietuvos naujos armijos kareiviai yra žmo- 
niškai prižiuromi ir tėviškai, sulyg išgalės, 
aprūpinami. Jie gauna po šimtą markių 
(apie $25.00) algos į mėnesi,—šeimyniški 
vyrai dar su priedais, kas yra beveik tiek, 
kiek gauna Amerikos kareiviai. Tas yra 
net daugiau negu Amerikos kareiviai, nes 

argi galima sulyginti Lietuvos, ypač sunai- 
kintos Lietuvos, turtingumą su Amerikos 
turtingumu?' 

Bet Lietuvos žmonės paskutiniųjų 
deda paskutinius savo skatikus, idant kuo- 
geriausiai aprūpinti savo karžygius, einan- 

čius ginti jų, savo tautos ir savo tėvynės. 
Ir visa tai parodo, mums, kaip Lietu- 

voje visi išvieno, su pasišventimu, su pa- 
siryžimu atlieka kiekvienas savo pareigas. 

Nes tai jų locna, žmonių, Lietuvos ka- 
riumene, ginanti savo locną Lietuvą ir savo 

locnij žmonių laisvę ir gyvastį. 

Kibirkštis 
Trockis, sakoma, laiko merginą ma- 

ni k i u r i s t ę , kuri jam iš-po nagų juodu- 
mą iškrapšto. 

Jis taipgi laiko kelioliką tūkstančių 
chiniečių, kurie durtuvais žmonėms vidu- 
rius paleidžia. 

* o m 

Musų prasti žmonės taisosi j eiles, idant 
kariumenės pagalba Lietuvą apgynus. 

iMusų nekurie vadai vis dar mano, kad 
liežuvis yra galingesnis už kardą. 

•o* 

"Seimas nereikalingas—saukia jo prie- 
šai—jis tik gražaus riksmo padarys..." 

Jis, kaip sykis, yra reikalingas tam, 
kad riksmus, kurie buvo iki šiolei, panai- 
kinti. 

* o * 

Bolševikiško aukso, sakoma, yra labai 
daug Vokietijoj, Anglijoj ir Amerikoj — 

bolševikiškos propagandos varymui. 
Jo, matomai, trūksta tik Rusijoj — 

Rusijos žmonių duonos nupirkimui. 
* o * 

Šv. Kazimiero diena — sakoma — e- 
santi lietuvių tautiška šventė. 

Jis turbut ir pats tokios garbės nesiti- 
kėjo, nes nei nežinia, ar jis lietuviškai kal- 
bėti mokėjo. 

* o * 

Nesistebėkit, kad lenkai nori Lietu- 
vos! Kiekvienas žmogus nori dangaus, bet 
tankiai gauna—peklą... 

Gal lenkams bus smagu žinoti, kad lie-j 
tuviai nevisai išsižada lenkiškos "kulturos": 
sakoma, dabar Lietuvoje lietuvių kariume- 
nė su dideliu pamėgimu dainuoja žinomą 
lenkų dainą: "Za Niemen het precz!"... 
["Už Nemuno toli-toli," bet ją galima su- 
prasti ir taip: "Už Nemuno neškis lauk"]. 

♦o* 
Dr. Gaigalaitis atvedė Prūsų Lietuvius 

pri? Didžiosios Lietuvos. Antis, žinoma, 
neatvestų... 

Daugiaus mums Gaigalų!... 
* o* 

Viena patarlė sako, kad "Ir Paryžiuj, 
nepadarysi iš avižų ryžių..." 

Bet nekurie musų meisteriai, kaip ro- 

dosi, uždėjo ten pusėtiną fabriką—pelų... 
* o * 

Amerikos republikoniškiems senato- 
riams Tautų lyga, matyt, pavirto į Tautų! 
ligą- 

* o * 

Ir Kapsukas stoja nors už sovietišką, 
bet už Neprigulmingą Lietuvą, o pas mus 

laisvoj šalyj, mūsiškai bolševikai džiaug- 
tųsi, Lietuvai nukalę svetimos, rusiškos ar j 
-/okiškos vergijos pančius. 

Prasitrinkit, vyrai, akis! 

Naujausis bolševikų maršas keturiems j 
balsams (Ta pati melodija, kaip ir Kamin- 
krėčio "Buvo Dėdė Vilniuj"): 
Sopranai: Buvo Kapsuks Vilniuj, / 

Buvo Kapsuks Vilniuj.... 
Aitai: Ar buvo ar nebuvo, 

Arba buvo, arba ne— 
Ar buvo ar nebuvo, 
Arba buvo, arba ne... 

Sašai: Buvo buvo Vilniuj, 
Kapsuks buvo Vilniuj.... 

Tenorai: Aš, broleli, nežinau, 
(Labai augštai): Košedaruos buvau; 

Aš, broleli, nežinau, 
Tenai kailin gavau... 

Jurgis Spurgis. 

BALTASIS GVAIZDIKAS. 
Šviesiai žaliuoja laiba3 stiebelis, 
Į augštj kelia skaisčią žvaigždutę, 
Nekaltą, tarsi sniego krislelis, 
Ploniausio šilko, švelnią, lengvutę. 
Prašvitus dienai, saulėn ji žiuri, 
Meiliai žingeidžią akį išplėtus, 
Kad pamylėtų baltą jų burį, 
Lipšniai bučiuotų, kaitroj gailėtųs. 

Šviesiąja saule buti norėčiau; 
Mane švelnusis žiedas mylėtų; 
Aš jį bučiuočiau, jį glamonėčiau, 
Jisai iš džiaugsmo visas virpėtų! 

M. Vaitkus. 

Dėlei Lietuvos Neprigalmybės. 
Sąvaitinis laikraštis The 

Outlook, savo numeryj vasa- 

rio 26 d. šių metų, talpina, abel- 
nai paėmus,gal viena iš geriau- 
sių redakcijinių straipsnių, iki 
šiolei pasirodžiusių Amerikos 
spaudoje. Žemiaus seka ištisas 
jo vertimas: 

Nepriguhnybe Lictirm? 

"Sausio mėnesyj 1918 metų 
Lietuviai apskelbė savo nepri- 
gulmybę. 

Jie gyvena abelnai paėmus 
žemuose ir lygiuose plotuose, 
suvilgintuose Nemuno upe, j 
pietus nuo Rygos įlankos, Bal- 
tiko pakraščiais — teiitorijoj, 
kuri yra apie North Dakotos 
didumo. Išviso Lietuvos gyven- 
tojų yra trupį daugiau negu 
3,000,000. Bet lietuviai sako, 
kad tikruo lietuvius paėmus yra 
daugiaus negu du syk tiek. 

Lietuviai sako, kad jie yra 
seniausia tauta Europoje; nėr 
abejones, kad jų kalba yra gi 
mininga Sanskritui. Jie taipgi 
tvirtina, kad jie yra taipgi se 

niausi demokratijos eksponcn 
tai1 Europoje, kad jų vadaipra 
eityje buvo renkami visos tau 
tos vien tik todėl, kad jie tikc 
mokinti žmones apie tinkamus 
draugijinius, politinius ir do 
riškus santikius. Kiekvienas 
vyras, moteris ir vaikas buvo 
mokinamas ir praktikavo kokį 
nors ranku užsiėmimą. c 

Per šimtmečius Lietuva buvo 
praktiškai neprigulminga, nes 

jos miškai ir balos buvo beveik 
nepereinami ir nebuvo jokių 
fortifikuotų miestų paėmimui. 
Žmonės laikėsi stabmeldybės 
dar per ilgą laiką po to, kaip 
aplinkinės tautos jau buvo at- 

verstos į Krikščionybę. Try- 
liktame šimtmetyje jie laikinai 
priėmė Krikščionybę, idant iš- 
vengti sunaikinimo iš Kryžei- 
vių pusės. Vėliaus jie išvvjo iš 
vienos pusės Kryžeivius, o iš 
kitos pusės lenkai (labjaus aris 
tokratiški, bet mažiaus išnašųsi 
narsus [sturdy] žmonės už 
Lietuvius) pakliuvo po jų val- 
dymu. Krikščionybė vienok ne 

buvo įvesta Lietuvon net iki 

keturiolikto šimtmečio. 
1386 metais Jagela, Lietuvos 

karalius [?], apsivedė su Len 
kijos karaliaus duktere ir sosto 

pavaldėja ir priėmė tos šalies 

karališkąjį vainiką. Per ilgus 
laikus Lietuva ir Lenkija ture 

jo bendrus karalius. Tas am 

žius buvo amžius didelio abieji 
šalių platinimosi; [?] jos tęsė- 
si nuo Baltiko iki Juodųjų jūrių 
Lenkija laipsniškai pradėjo į- 
gauti viršų. Laike pirmo Len- 

kijos padalinimo 1772 metais 
didesnė dalis Lietuvos pakliuvo 
Rusijai; dvidešimts du metu 

vėliaus, Kosciuška, kurį lenkai 
savinasi kaipo lenką, o lietu- 
viai kaipo lietuvį, vėliau mėgi- 
no nusikratyti rusiško valdy 
tno, tas pats lyginai atsikarto- 
jo ir 1831 bei J 863 metais. 

Rusija baisiai atsikeršijo už- 
tai ant Lietuvos, uždrausdama 
lietuvių kalbą ir net sunaikin- 
dama raides, kuriomis buvo 
lietuvių knygos spausdinamos. 
1905 metuose ji sugrąžino lie- 
tuvių kalbą mokyklose, ką ji 
geriausiai ir galėjo padaryti, 
nes Lietuva ir Latvija yra skai- 
tomos Rusijos dalimis, kuriose 
vis vien mažiausiai bemokslių 
yra. 

Kitas bu fcr statas. 

Jeigu Lietuva pasiliktų at- 

skira viešpatija, Europos Galy- 
bių pripažinta — kuo ji gerai 
ir gali buti, — tai męs turėtu- 
me dar vieną viešpatiją Euro- 

Jpoje, maž-daug panašu: į Bei- 

gijiį ar Holandiją. Ji, žinoma, 
taip pat kaip ir Lenkija, butų 
buferštatu [Buferštatu vadi- 
nasi nedidelė viešpatija, atski- 
rianti dvi dideli viešpatiji, — 

šiame atsitikime, Vokiet ija nuo 

Rusijos.]. O tas turėtų savo la- 
bai tikrus patogumus, nes jei- 
gu yra dalykas, kuris yra la- 
biaus ivigu kas kita reikalinga, 
tai tuon i dalyku yra atidalini 
mas Vokietijos nuo Rusijos. 
Vokiečiai pralošė karę, bet jie 
anaiptol nenustojo ambicijos 
[noro] praktiškai prijungti 
Rusiją. Naujos viešpatijos 
Čecho-Slovakija ir Lenkija iš- 
tikro išdalies sulaikytų Vokie- 
tiją pietuose ir rytuose, bet pri- 
dėjimas trečios viešpatijos — 

Lietuvos — prigelbėtų tam ti^s 
lui. 

Čecho-Slovakija, Lenkija, ir 
i Lietuva yra visos tris Rymo- 
Katalikų tikėjimo. Bet Rymo- 
Katalikų jerarchija [bažnyti 
nė vyriausybė] interasuojasi 
labiausiai sutvėrimu neprigul- 
myngosLenkijos ir neprigul- 
mingos Lietuvos, nes tokiu bil- 
du ji įsivarytų kyliu tarp rusiš- 

kų stačiatikių iš vienos pusės ir 
vokiškų protestonų iš kitos. 

Toks kylis, vienok butų šiek 
tiek tikybiniai pakeistas, jeigu 
latviai prisidėtų prie lietuvių, 
kaij) kad labai galima, kad jie 
tai gali padaryti. Daugiaus ne- 

gu du milijonu latvių gyvena 
Livonijos provincijose ir dalyj 
Kuršo. Lietuviai ir latviai, et- 

niškai ir kalbos žvilgsniu at- 
skiros tautos nuo kitų, 
neprivalo but maišomos su Sla 
vais iš vienos pusės, ar Vokie- 
čiai iš kitos pusės. 

Nors latviai jau suciarė savo 

atskiria viešpatija Latvija, o 

lietuviai sava Lietuvą, bet 

amalgamacija [susijungimas] 
išrodvtų pageidaujamas. Lie- 

tuvių ir latvių kalbos nors skir- 
tingos, bet yra labai panašios, o 

tas faktas, kad abidvi šitos 
tautos yra vienatinės tautos li- 

kusios toj dalyj pasaulio ir pa- 
einančios iš tos pačios rasės 
suriša jas neišvengiaman gimi 
nystės sanryšin [affinig]. 

Jeigu šios tautos galėtų susi- 

vienyti, tai galėtų kilti viešpa- 
tija stipri agrikultūriškai, in- 
dustriališkai, komereiališkai ir 

apšvietos žvilgsniu. Vieton ma- 

žo lietuviško Klaipėdos uosto, 

butų puikus latvių Rygos uos- 

tas. P>et Rygos miestas vargiai 
butų sujungtų tautų sostine; 
lietuviai negalėtų atsisakyti 
nuo savo locno Vilniaus, — 

miesto su pervirš 200,000 gy- 

ventojų, kuris per šimtmečius 
buvo lietuvių gyvenimo cent- 

wr 

Paasidarbavusios Raud. 
Kryžiui Amerikonės. 

Rezoliucijos. 
222 delegatų, kurie atsto- 

vauja 74 į vairas draūgys- 
, tes bei kliubua Chicagoje, su 
sirinko P. Woodmano sve- 
tainėn, prie Lime ir 32-čios 
gatvių, Kovo 2-trą d. 1919m. 
idant apsvarsčius reikalą šaukimo Ar .erikos L:etuvių 
Seimo. Vienbalsiai išnešta 
tame reikale sekanti rezo- 
liucija : j 

"Męs visi susirinkę į šitą 
Chicagos Draugysčių konfe- 
renciją ir apkalbėję plačiai 
šaukimo seimo reikalą, at- 
randame neatidėliotiną rei- 
kalą šiame laike šaukti Ame 
rikos Lietuvių Seim4 sekan-j tiems tikslams: 

I) Išreikšti pasauliui, ko 
Lietuvos žmonės reikalauja, 
lies Lietuvoje, iš priežasties 
bolševikų bei Lenkų užpuo- 
limo, nebuvo galima pasek- 
mingo Steigiamojo Susirin- 
kimo sušaukti, šiame mo- 
mente Amerikos Lietuviai 
privalo pasauliui užreikšti,1 
kad viso pasaulio Lietuviai 
nenustos kovoję patol, pa-i 
kol jų tėvynė Lietuva netaps! 
Laisva ir Neprigulminga. 

II) Reikalauti kad Taikos 
Konferencija pripažintų Lie 
tuvos Neprigulmybę ir pri- 
leistų Lietuvos Atstovus j 
Taikos Kongresą. 

III) Užreikšti parėmimą 
Prezidento Wilsono princi- 
pų — ypačiai rėmimą Tau- 
tų Lygos. 

IV) Išnešti protestą prie- 
šai visus, kurie tik kėsintų- 
si ir norėtų užkenkti Lietu- 
vos Neprigulmybei. 

V) Atsišaukti prie Suv. 
Vai. Valdžios, kad iš šimto 
milijonų, kuriuos S. V. pa- 
skyrė, Europos maitinimui, 
butų ir Lietuvai suteikta jai 
priderama dalis. 

VI) Tinkamiau sutvarky- 
ti ir padidinti mustj veiki 
mą išlaukinėj politikoj. 

VII) Iįdirbti tinkamus bu- 
dus Lietuvos finansavimui. 

VIII) Pasirūpinti, idant 
S. V7, pasiųstų Lietuvon spe- 
cialę komisiją jos reikalų iš- 
tyrimui ir idant tokioj komi- 
sijoje aiškesniam dalykų per 
statymui, butų paskirta ir 
lietuvių. 

IX) Idant seimas pasi- 
rūpintų sutvarkyti ir išrišti 
Lietuvių kariumenės organi- 
zavimo klausimą. 

Todėl, delei šių augščiau 
minėtų klausimų męs reika- 
laujame, kad Amerikos Lie- 
tuvių Taryba ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Taryba ir 
visi vVashingtone esantėji 
Komiteto nariai tuojaus im- 
tųsi krūvoj už darbo ir be 
atidėliojimo šauktų Ameri- 
kos Lietuvių Seimą. 

Jeigu viena bile kuri Ta- 
ryba atsisakytų prisidėti 
prie šaukimo Seimo, tai te- 
gul kita taryba, kuri pritar- 
tų Seimo šaukimui, užsiima 
be atidėliojimo Seimo šau- 
kimu. 

Toliaus, męs nutarėme pa 
siųsti po vieną kopiją šios 
rezoliucijos abiem Tarybom 
ir Pildomamjam Ta- 
rybų Komitetui Washingto- 
nan, reikalaudami atsakymo 
Į tai bėgyje 10 dienų. Tame 
atsakyme tegul čia minėtos 
įstaigos aiškiai atsako: ar 

jos Seimo šaukimui prita- 
ria, ar ne? Jeigu kuri nepri- 
tartų, tai tegul aiškiai išdės- 

i to tam priežastis. Atsaky- 
mus reikia siųsti Konft. n- 

cijos Sekretoriui p. Jonas 
Martinkus, 3324 So. Kal- 
cted st. Chicago, 111., 

Toliaus męs nutarėme šią 
rezoliuciją paskelbti Lietu- 
vių Spaudoj. 

Konferencijos preziden- 
tas Ben. M. Butkus, * 

""Konferencijos Sekreto- 
rius Jonas A. Martinkus, 

3324 So. Halsted st., 
Chicago, 111., 

REZOLIUCIJA. 
Delko Chicago, 111., yra 

patogiausia vieta Amerikos 
Lietuvių Seimui. 

1919 m., Kovo 2-rą d., 
Chicagos ir apielinkės, Drau- 
gysčių Atstovų Konferenci- 
joje išnešta sekanti rezoliu- 
cija: 

1, Kadangi Chicaga yra 
didžiausia Lietuvių kolioni- 
ja Amerikoje; 

2. Kadangi Chicaera ir a- 

pielinke radiuse 500 mylių 
sudaro apie du trečdaliu vi- 
sų Amerikos lietuvių (?); 

3. Kadangi Chicaga ir a- 

pielinke sudaro skaitlingiau- 
sią buveinę inteligentijos,— 
kaip švietiškės, taip ir dva- 
siškės,—taigi yra užtektinai41 
inteligentiškų spėkų, kad tin 
karnai priruošius seimą, iš 
ko ir pats seimas butų na- 

šesnis; 
4. Kadangi Chicago gali 

pasirodyti, ypač Ameriko- 
nams, ,su milžiniška paro- 
da ir apvaikščiojimu ir tuo- 
mi prisidėti prie išgarsi- 
nimo Lietuvių vardo ir at- 
kreipimo domo3 į teisingus 
Lietuvių veikalavimus, ypač 
gi pabriežti aiškų skirtumą 
tarp Lietuvių ir lenkų; 

5. Kadangi Chicaga yra 
Centras, arba širdis Ameri- 
kos industrijos ir pramonės 
ir Lietuviai savo Seimu at- 
kreiptų industrijos ir pra- 
monės kapitonų domą, ir 
Lietuva, įgijus neprigulmy- 
bę, turėtų prieinamesnį kre- 
dito kelią; 

6 Kadangi Chicagoje 
randasi net trįs Lietuvių 
dienraščiai, todėl seimo žy- 
giai butų tinkamai nušviesti 
ir plačioji visuomenė turėtų 
progą geriaus sekti seimo 
darbus ir turėtų iš to net 
pamokinimą, gi Lietuvos at- 
eičiai iš to butų tik nauda,v 
nes didesnis Lietuvių skai- 
čius aiškiau suprastų musų 
vargstančios Tėvynės reika- 
lus; 

7. Kadangi Chicagoje 
randasi milžiniški angliški 
laikraščiai ir milijonai žmo- 
nių juos skaito kas dieną 
tai Lietuvių balsas butų pri- 
derančiai išgirstas; 

8. Kadangi Chicaga, 
ačiu savo spėkai, galėtų ge- 
riausiai ir gražiausiai sutik- 
ti svečius delegatus; 

9. Kadangi jau anksčiau 
daugelis įvairių Draugijų 
ir Sąiyšių reikalavo sei- 
mo Chicagoje; 

10. Ir kadangi Chicagoje 
jau nuo senai nebuvo jokio 
Lietuvių seimo, bet Chica- 
gos ir apielinkės Lietuviai 
daug prisideda kovoje už 
Lietuvos laisve, 

Todėl męs, Chicagos ir 
apielinkės Draugijų atsto- 
vai, savo konferencijoje 2- 
rą d. Kovo, 1919 m., P. Wod 
mono svetainėj, kampas 33- 
čios ir Lime gatvių, išreiš-* 
kiame širdingiausius pagei- 
davimus, kad sekantis Ame- 
rikos Lietuvių Seimas atsi- 

Į butų Chicagoje, 111. 

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 

"LIETUVA". 



Lietuves Nepriguimybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai verte Algis. 

Lietuvių Skaitlius Amerikoje. 
Yra labai sunku pasakyti, kiek ištikro 

yra lietuvių Amerikoje, ypatingai kad ofi- 
cialės statistikos tam nėra. Immigrancijos 
.Biuras pradėjo klasifikuoti Lietuvius atsKi- 
rai tik 1899 metais-pirm to jie buvo už- 
rašinėjami kaipo rusai, arba net ir lenkai. 

Vienok yra galima suteikti bent pavir- 
šutini jų apskaitliavimą. 

J. Jonas (Žilius) 1899 metais išleido 
knygą antgalviu "Lietuviai Amerikoje", ku- 
rioje jis nurodė, kad tuomet buvo 275.000 
lietuvių, priklausančių prie kokios nors or- 

ganizacijos. Nuo 1899 metų,—po to, kaip 
Amerikos valdžia užvedė atskirą klasifika- 
ciją,—iki 1914 metų Amer. atvyko 252,594 
lietuviai ir tik 19,171 lietuvis išvažiavo ii 
Amerikos. Tokiu budu skaitlius lietuvių, 
pasilikusių Amerikoje per šiuos penkiolika 
metų viso labo išneša 233,423. Abelna: 
skaitlius lietuvių, atvykusių Amerikon ik 
1899 metų ir po to, išneša tokiu budu 508, 

Prie šitos skaitlinės reik, suprantama 
pridėti naturalį lietuvių priaugimą. Suly£ 
rusiškų statistikų pasidauginimas gyventoji, 
lietuvių gubernijose siekė nuo apie 1.4 ik- 
1.6 nuošimčio, bet šitos skaitlinės neėmė dc 
mon išeivystės iš lietuviškų gubernijų, ku 
ri, pavyzdžiui, siekė 53,354 ypatų vieno; 
tik Kauno gubernijoj, vienais tik 1911 me 
tais. 

Amerikoje šisai naturalis pasidaugini- 
mas turėtų buti didesnis, nes, abelnai pa- 
ėmus, ne tik kad ateiviai buvo jaunesnio 
amžiaus, bet jie ir gyveno geresnėse sani 
tarėse išlygose, o grįžimas atgal buvo la- 
bai mažas. Bet leiskim sau, kad paimsimt 
1.6 nuošimtį, tuomet ant 270,000 žmonii 
per 20 metų ir ir ant 233,000 žmonių pei 
12 metų naturalis padauginimas prives prie 
to, kad abelna skaitlinė Amerikoje pasieki; 
680,000 ypatų. 

Šita skaitlinė neabejotinai yra mini- 
m u m, ir skaitlinės 750,000, priimtos laike 
Lietuvių Seimo New Yorke, kovo 13-14 dd 
1918 metuose, negalima pavadinti exege 
racija (perdėjimu). 

(Tąsa) 

|^3. 

Iš Suvienytų Valstijų raportų męs su- 

žinome, kad tarp Lietuvių immigrantų atei- 
vių 67' r būdavo vyrai ir 33 proc. moterįs. 
Jų paskirtymas sulyg jų amžiaus pribuvi- 
mo laiku buvo sekantis: vaikų 14 metų am- 
žiaus--8 proc.; nuo 14 m. iki 45 metų am- 
žiaus--90 proc.; senesnių kaip 45 metais- 
tiktai 2 proc. 

Taigi aplamai paėmus, tik sveiki, jau- 
ni ir stiprus darbininkai atvyko Amerikon, 
o susenę, sužeisti ar liguisti grįždavo į sa- 
vo prigimtą šalį. 

Kokį turtą, kokią jauną ir sveiką jiegą 
Lietvva suteikė Amerikai, yra aišku iš virš- j 
paminėtų skaitlinių, kaip lygiai aiškus yra 
ir nuostolis Lietuvos, kuri kaip ir negavo 
jokio atlyginimo už jų auginimą. 

Gal but bus pamokinantis dalykas pa- 
žiūrėti į šį klausimą iš doliarių ir centų at- 
žvilgio. Sulyg Amerikos apskaitliuotojų, 
išauginimas vaiko iki 16 metų atsieina nuo 
$1,700 iki $2,000. Jeigu męs paimsime 
lietuvių ateivius, vien tik nuo 1899 metų, 
t. y. 230,000 ateivių, tai atrasim, kad jie 
kainavo Lietuvai nuo 396 iki 466 milijonų 
doliarių. Jų keliovė Amerikon, dedant po 
$100.00 ant galvos, padaro $230,000,000. 
Šitie 230,000 išeivių atsiėjo Lietuvai, tokiu 
budu, nuo 420 iki 490 milijonų doliarių. Jei 
gu ateiviai, kurie čia atvyko iki 1899 metu 
butų panašiai kainuojami, tai tuomet išro-1 
dytų, kad Lietuva padidino Amerikos turtą., 
ant apie čielo bilijono dolarių. 

Per savo išeivystę Lietuva praeityje 
pristatė jaunos jiegos toto ne vienai ša- 
liai. Dabar po trijų sunkų metų vokiečių 
okupacijos, priespaudos ir bado bei ligų, ji 
yra priversta, ir turi prie to teisę, prašyti 
pagelbos ir taipgi paramos savo politiškoj 
kovoj už laisvę ir neprigulmybę. 

ETNOGRAFINĖ LIETUVA: 
Lietuvių tauta išliko pastebėtinai. Nei 

amžius-ilgas pavergimas ir priespauda, nei 
gudriai išgalvoti moderniški ištautini- 
mo budai ir ekonominis išnaudoji- 
mas nepavergė nei jos sielo3, nei 
jos žemės gašliems kaimynams. Lie- 
tuvių žmonės niekados nepasi- 
davė, bet kiekvieną smūgį atmušdavo, nei 
nesustodami, idant svarstyti apie tai, ko- 

kioj nelygioj jie yra. Ir atlyginimas buvo 
pilnai vertas užmokėtos kainos. Nes jie be- 
veik kiauriai per visą šalį, 
kurioje jie gyveno amžiaus, ne tik išlaikė 
savo kalbą ir savo papročius, ir tautiškas 
savo ypatybes, kurios paženklina juos kai- 
po atskirą tautą, kaipo skirtingą nuo kitų 
kaimynių tautų, bet morališkai jie dar-aug- 
ščiau pakilo, šita kova buvo kova tauto, 
už tuos dalykus ir idealus, kuriuos tauta 
brangino. Ištikro, tai buvo kova už Demo 
kratiją. 

Kiekvienos aktyvės Lietuvos politiškos 
politiškos partijos platformė reikalauja ap- 
sisprendimo teisės rybose visos Etnografi- 
nes Lietuvos. Todėl reik nuspręsti, ką rei- 
škia žodis "Etnografinė "Lietuva" ir nu- 
skirti rubežius, kuriuose lietuviai geidžia 
iavo teises išreikšti. 

Neturi Pretensijos Prie Istoriškos Lietuvos. 

Visos šitos partijos supranta labai ge- i*ai, kad butu veltui ir neteisinga pageidauti itnaujinimo istoriškos Lietuvos, kuri, kaip tad ji buvo Algirdo ir Vytauto laikuose, I duvo užėmusi didelius plotus, apgyventus vairių tautų žmonėmis. Neigi bile kuri lie- uvių partija savintųsi sau žemes, kurios gilios senovės laikais buvo tikrai lietuviš- 
kos, bet kurių gyventojai vėliaus visiškai šnyko, kaip, pavyzdžiui, Vakarinėj Praši- oj, kur gyventojai visiškai paliovė buti lie- uviais—kalboje, papračiuose ir dvasioje. 

Tautą, susidedančią iš vienodo elemen- .0, pakeliant j viešpatijos laipsnį, yra pa- geidaujama jai užtikrint, jeigu galima, pri- leramą funkcijonavimą ateityje, nuo pat pradžios suteikiant jai pripažinimą visų j os gerai pamatuotų reikalavimų. 
Lieuviai, pavyzdžiui, tvirtina, kad bu- tų labai neteisnga atidalinti nuo Etnografi- nes Lietuvos apskričius, kurie tik pastarai-1 jiais laikais pradėjo svyruoti po lenkiškų r vokiškų ekspansionistų smūgiais ir kurie įeturėjo pakaktinai nei laiko, nei net pro-' i'os panašumo persiorganizuoti ir atkirsti -mugius. 
Šitie imperialistai, Slavai ir Teutonai, iar vis deda visas pastangas, idant visiškai 

pavergus lietuvius. Jų agresyvė taktika, ;inoma, vietomis paliko žymes ir nekuriu ietų gyventojai, Lietuvos pakraščiuose—, /patingai lytuose (Vilniaus gubernijoj), I >ietuose (GarcTino gubernijoj) ir vakaruo-, .e (Mažojoj Lietuvoj, arba Rytinėj Prusi- joj)—pamiršo išdalies savo,tėvų kalbą. 
Bet tas nereiškia, kad liovėsi buti lie- tuviais. Galima butų duoti daug pavyzdžių iš tautinio ir kulturinio Lietuvos atgimimo,! idant parodyti, kaip ne tik atskiri žmonės, oet ištisi kaimai ir miestai išpradžių spy- rėsi prieš sugrąžinimą lietuvių kalbos ir kap siti? žmonės, pakurstyti lenkiškų šovi- nistų, už tai šokdavo prie muštynių net baž- nyčiose. Vėliaus, vienok, susipažinę iš lie- tuviškų raštų apie savo praeitį ir sužinoję, kuomi jie esą, žmonės atgaudavo savo tau- tinį susipratimą, vėl pastodavo lietuviais kunu ir dvasia ir remdavo savo tautos rei- kalą pilniausiu budu. 
Viena priežastis, kurios dėlei lietuvių dauguma nėra pastoviai atitraukiama nuo atsidavimo savo tėvynei, yra tame, kad len- kinimas nepadaro ant jų gilaus įspūdžio,, nes po įtekme anti-demokratiškos lenkų imperialistų propagandos, paprastai užsi- puolama ant lietuvių budo, jų kalbą pašie- piančiai vadinama "chlopska, poganska mowa"—mužikiška, pagonų kalba. Pats savaimi tas sukelia greičiaus neapykantą, negu prisirišimą prie lenkiškų įstaigų. 
Teisybė, yra lenkiškai kalbančių lietu- 

vių, kurie rūpinasi savo tėvynės gerove ir 
kurie stengiasi išvystyti jos kulturą. Jie di- 
džiuojasi savo lietuvišku paėjimu ir jie ko-operuojasi su savo tėvynainiais sutveri-Į mui Lietuvos Viešpatijos. Esant jiems tik-1 
rais savo šalies piliečiais, juos reik pasvei- kinti už tai, ir jie užsitarnauja už tai padė- jkos nuo lietuvių tautos. 

.... :• * 

Bet, paliekant nuošaliai visus kitus 
ipecialius ginčus dėlei Lietuvos klausimo, 
nebūtų teisinga daryti tautos definiciją, pa- 
siremiant vien tik ant jos kalbos. Męs tu- 
rime atskiras tautas, kaip Belgiją ir Fran- 
cuziją, arba Angliją ir Suvienytas Valsti- 
jas, kurios turi tą pačią kalbą, bet neturi 
įoro susilieti i vieną viešpatiją. Iš kitos 

Į vėl pusės, yra viešpatijos,, kaip, pavyzdžiui, 
Šveicarija, kurios susideda iš žmonių, kai-' 
bančių įvairiomis kalbomis, bet visai ne- 
mano apie pasidalinimą. Kalba, tie abejo- 
nės, yra didis veiksnys surišimui žmonių 
krūvon, bet tikrai jis nėra galutinai nule- 
miantis veiksnys. 

* k F .» » l 

Darbas ir Namai Musų Kovotojams. 
(Kalba, sakyta, kareivių stovyklose). 

Manęs prašė keliais žo- 
džiais jums pasakyti apie Vi 
daus Departmento planus, 
Kacl suteiktų jums darbo ir 
namų ant Suv. Valstijų pa- 
taisytų žemių. 

Po visą šalį, beveik kiek- 
vienoje valstijoje yra dide- 
li plotai dabar nevartoja- 
mos ir nevaisingos žemės. 
Tuose plotuose yra sausų že- 
mių, kurioms reikia vandens 
kad butų vaisingos; skini- 
mų, iš kurių reikia išrauti 
kelmrus ir išvalyti krumus; 
ir pelkių, kurios turir buti 
išsausintos. Daugelis tos že- 
mės, užliejus vandeniu ar- 
ba išvalius kelmus ir kru- 
mus, arba nusausimus ir po- 
tam išlyginus ir išdirbus ga- 
li buti paversta taip vaisin- 
ga, kaip ir kitos vaisingos 
žemės šioje šalyje. Bet, kad 
tai padaryti, reikia daug 
žmonių darbo. 

Kad kaip kuriuos plotus 
tos žemės padaryti tinka- 
mais ukininkystei, Vidaus 
Reikalų sekretorius reikalau 
ja iš kongreso paskirti $100, 
000,000 su kuriais, jei gau- 
tų, Vidaus Reikalų Depart- 
mentas, pradėtų pataisymo 
darbą, beveik kiekvienoje 
valstijoje. Tai čia, kame, jųs 
vyrai, gaunate progą daly- 
vauti tame taip dideliame 
darbe, kuomet išstosite iš 
tarnystes. 

Kaip tik tie ^pinigai bust 
gauti, reikės tūkstančių vy- 
rų, kad padėti tuos užmany- 
mus įvykinti. Bus užsiėmi- 
mų pradėjus nuo tokių, ku- 
riuose reikalaujama kuodau 
ęiausiai techniško prityri- 
mo ; elektrikų,; inžinierių, 
mechanikų, matininkų, dir- 
vų ekspertų, raštininkų, kny 
gvedžių, sankrovininkų, ir 
baigiant kitais įvairiais dar- 
bais kokius tik'galiama at- 
siminti. 

Bus statoma didelės Kon- 
strukcijos stovyklos, kame 
jųs gyvensite tarp visų na- 

mų patogumų ir kame gau- 
site geras pragyvenimui al- 
gas. 

Kaip sakau, tie planai bus 
vykinami įvairiose dalyse! 
Suv. Valstijų, taip kad daž- 
nai bus galiama gyventojui, 
na kad ir Virginijos, gauti 
darbo toje valstijoje ir daž- 
nai jis pamatys, kad dar- 
bas yra arti jo namų. Vyras 
iš Šiaurės ar Vakarų galės 
gauti darbo savo valstijoje. 

Sumanytojo darbo planas 
yra statyti bendias koloni- 
jas su nemažiau kaip 100 
šeimynų kiekvienoje. Jųs bu 
site reikalingi tas bendras 
kolonijas pastatyti, o tą dar 
bą tolymuose Vakaruose bus 
galima dirbti tik padarius 
užtvankas, kad sulaikyti 
vandenį, ir iškasus kanalus 
ir griovius nuleisti tą vande- 
nį ant dirvų. Pietų ir šiau- 
rių skinimuose reikės pir- 
miau kelmus ir nuvalyti kru 
mus; o pelkėse kasti grio- 
vius ir jais vandenį nuleisti. 
Kaip tas darbas bus užbaig- 
tas reikės statyti namus ir 
daržines, daryti kelius, tie- 
sti miestams pamatus, steig- 

; ti kooperatyves sviesto dirb- 
tuves, sankrovas ir tam pa- 
našiai, prirengti laukus, ly- 
ginti, arti, ir sėti ukes apie 
tuos miestų centrus, kad su- 

teikti kiekvienai ūkei reika- 
linguosius įrankius ir gyvu-! 

| lius ir dalį apsėto javais lau- 
ko. ! 

Tai yra darbas, kuri Dė- 
dė Šamas paves jums dirbti, 
už gerą mokesnį, bet štai 
ateina geriausioji to viso 
plano dalis. Kuomet darbas 
bus užbaigtas, kiekvienam 
iš jusų bus duodama teisė 
pasirinkti sau vieną tų ūkės 
namų, kuriuos padėjote pa- 
statyti. Supraskite, ne kaipo 
dovaną, nes jųs patįs to ne- 

norėtumėte, bet aš manau, 
jog jųs sutiksite, jog sanly- 
gos išmokėti yra lengvios. 
Vidaus Departmento planu 
jums bus duota nuo 30 iki 
40 metų išsimokėti už žemę 
ir už ukes nejudimąjį tur- 
tą, namus ir tt. 

Tas planas suteikia pro- 
gą kiekvienam, kuris nori 
turėti savo namus, per kelis 
metus dirbti už gerą algą, 
o potam gauti uk? apgyven- 
toje apielinkėje su visais pa- 
togumais gerų kelių, prie ar- 

timų turgaviečių, kaimynų, 
be jokio vargo, kurį turi pa- 
nešti naujai pradėjusieji 
šviežioje vietoje gyventi. Te 
čiau ūkės yra vyrams, kurie 
už jas dirbs ir kūne ant jų 
gyvens. Jos neduodamos tin 
giniams. 

Tiems, kurie nedaug te- 
nusimano apie ūkininkavi- 
mą, Vid?us Departmentas 
rengias turėti prityrusių pa- 
tarėjų kiekviename reikale. 
•Jie patarnaus ir duos patari- 
mus veltui, nurodidami kaip 
gerus vaisius gauti. 

Kaip jus suprantate, aš 
nedarau dabar jokių priža- 
dėjimų. Yra vilties, kad tie 
sumanymai greitai pereis 
per .Kongresą.. Valdžia da- 
bar nori žinoti, ką vyrai apie 
čai mano, ar jie nori tokio 
darbo dabar ir ar nori buti 
.ikininkais vėliaus. 

Aš čia turiu knygučių su 
klausimais ir atsakymais, 
kurias aš noriu, kad jus pa- 
siimtumėte ir skaitytumėte. 
Kada perskaitysite knygutę 
ir apkalbėsite dalykus su sa- 
vo šeimyna ir draugais nu- 

pieškite paskutinį lapą ir pa 
siųskite krasa. Jis yra kaip 
atvyrate ir siunčiant nerei- 
kia nieko mokėti. Taip pa- 
darius, bus paduotas jusų 
vardas ir vėliau gausite rei- 
kelingų pranešimų. 
(N. B. Tų knygučių su 

atvyrutėmis galiama gau- 
ti kreipiantis šiuo adresu: 
Department of Interior, 
Reclamation Service, Wa- 
shington, D. C. 

* 

Mezliava. 
Nukentėjusiai del Karės Lie- 
tuvai per Amerikos Lietuvių 

CentralĮ Komitetą. 
Atskaita už Vasari 1919 m. 

SO. BOSTON, MASS., Se 
ni nariai sumokėjo $31.00; 
nauji nariai prisirašė ir už- 
simokėjo : A. Ivaškevičius 
,$30.00; J.i Šokas $1.00; A. 
Jamkevičius 50c. Viso 

$62.50 
AMBRIDGE, PA., Seni 

nariai sumokėjo $5.00 
CLEVELAND, OKIO. Se- 

ni nariai sumokėjo $69.50; 
nauji nariai prisirašė ir už- 
simokė.'o: A. P. Gannett 
$1.00. ";riso 70.50 

BINGHAMPTON, N. Y. 
Seni n'iriai sumokėjo $10.- 
50; nf.uji nariai prisirašė ir 
užsimokėjo: P. Gendrėnas 
50c; Labeikis ir Kopūstas 
po 25c. Viso 11.50 

ELIZABETH, N. J. Seni 
nariai sumokėjo 10.40 

WATERBURY, CONN. 
Seni nariai sumokėjo $135.- 
50; rauji nariai prisirašė ir 
užsimokėjo: V. Krakauskas 
$6.00; J. Lukauskas, J. Ka- 
valiauskas, J. Rakauskas po 
50c; J. Krupinskas $1.00. 
Viso 144.00 

NEW HAVEN, CONN., 
Seni nariai sumokėjo 6.50 

WORCESTER, MASS., 
auka nuo Liet. Dram. Drau- 
gijos ''Aušrelė" 10.20 

x STAMFORD, CONN., Se- 
ni nariai sumokėjo 13.00 

NEW HAVEN, CONN. 
Auka po mirusiai E. Andru- 
liutei 25.00 

WILKES-BARRE, PA. 
Seni nariai sumokėjo $3.75; 
nauji nariai prisirašė ir už- 
simokėjo: J. Danieliuj T. 
Retkevičius, J. Mozeris ir J. 
Vaišnora po 50c. Viso 5.75 

RACINE, W1S., Seni na- 
riai sumokėjo 13.00 
Pavieniai: Magdalena Kriš- 
čiuniutė iš Northampton, 
Mass. • 10.00 

Adomas Rimkus iš Thorp, 
Wis. 2.00 

M. Stupur, iš Waltham, 
Mass. 4.001 

B. Aukščiunas, iš Boyne 
Falls, Mich. 9.00| 

G. Liudzius, iš Bratle- 
boro, Vt. v 5.00! 

K. Norkus, iš So. Bos- 
ton, Mass. 2.25 

J. Žilinskas, iš Switch- 
back, W. Va. 1.001 

J. Strimaitis, iš New 
York, N. Y. 2.00! 

P. Povilonis, iš Brook- 
lyn, N. Y. 2.001 

P. Bukšnaitis, iš Brook- 
lyn, N. Y. 6.00 

A. Steponaitis, iš Brook- 
lyn, N. Y. 2.001 

Viso per Vasario 
mėn. $422.60 

Gerb. Lietuvos Gelbėto- 
jai ! Gelbėkite tenai toli 
vargstančius ir iš bado mir- 
štančius savo Brolius ir Se- 
seris. Pasižadėkite ir mo- 
kėkite nuolatinę mėnesinę 
mokestį o progai atsitaikius 
aukaukite pagal išgalę. Ne- 
daleiskite kad pražūtų. Sių- 
skite Jusų mokestis ir aukas 
Centraliui Komitetui tokiu 
adresu: i 

LITHUANIAN CENTRAL 
WAR REIJEF COMMIT- 

TEE, 
320 5th av., New York, N. Y 
Pilei. Sekr. A. Steponaitis. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
siuose, išleistuose AmetlKos Ka 
*es Departamento Washington« 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes pas!''totas: 

PatSmlJin-3«. Imamo tll 
taB pravardei, kurios yra neabe 
Jotinal lietuviškos, arba kurloi 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurlt 
pasiduoda kariumenSj, aro a lalkf 
registracijos, savo pravarde? bb 
•Bkl," arba su "wicz," ant galo, 
y; a panašus i lenkus ir jų męs 
negalima atskirti; todėl tankiau- 
siai tokiu !r nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo eavo pravardę lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 
kariumenSj, paduoti vieton "ski' 
—"akas," vieton ''wicz"—"vIčiuB,' 
!*TyWllitf: vieton "Rutkowski 
privalo paduoti "Rutkauskas," vle 
ton "Ji cewioz"—".Tacevicius." Tuo 
met bus lengv' juos ©Minti. 

Sąrašuose kovo 6-tą d. 1919 
Casimer J. Matulis, korpo- 

ralas (antrašo nepaduoda) .iš 
Chicag'o — mirė nuo ligos. 

George T. CcldynaiŠ Cbi- 
cagos, 717 \Y. l4-tas place. — 

Sužeistas laipsnis nepažymėtas. 
S u r a š u o s e k o v o 10 d. 

1919. 
\Yilliam Baltodozzis iš Scran 

ton, Pa. — mirė. Pirmiau buvo 
pranešta, kad pražuvo mūšyje. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Are. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t. 
Anton J. Kareiva, 1806 W. 46th 3t. 
George Lukas, 3429 Union Av*. 
Mdcc-jias Kliostoraitls 1657 Oerarft hi, 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ars. 
Petras Simaitis, 9101 Commerclal Ave. 

So. Chicago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kenaington Av« 
Petras Jokubonia, 733 W. 19m 8t, 
August Saldukas. 4414 C&llfornI* Av& 
John Vatfvilla, 3320 Auburn Ava. 
Fr. K. Bakutis, 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Av®; 

Ro3eland, 111. 
M. Kersmin, 720 W. 120th St. 

W. Pullman. 
agentai. 

A. Mičiulie. 32 ir S. Halsted St 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. HermitAf* Ar* 
A. Butkievicz, 4537 S. Hennlta*« Av* 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield ATe. 
P. Ambros 2252 Nino Are. 
K. Jonikas 1838 W. 40th St. 
J. Babenskis 4G01 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 3SpI 
P. Skedžius, 1200 Beldaa 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 320G Emer&Id A*%. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Low§ Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, 3803 Union Ava. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Av«. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros* 3548 Emerald Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaltis, 3601 S. Halsted St 

Drug Store 
930 W. 35th PI. near Gago Jt, 

rrosery. « 

Mrs. Geary 944 W. 35th St. 
Candy Store. 

R. Yanušauskas 3440 S. Morgan 35. 
Barber Shop. 

Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Av®. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
M r. Junevicz 3313 S. Halsted St 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony At* 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4601 S. Paulina St 
Valšvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas B 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
17 & S. ^estern Ave. 
J. A. Poška. 4409 S. Fairfield Ave. 
Halsted ir Madison St 
Wm. Balsis. 5953 S. State St. 
Halsted ir Arrher Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly v33 \V. 18th St 
1458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Av«. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St 
3220 Wallace St 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Halsted ir 47th St 
Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th St N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Milwaukee Ave. ir Robv S. W. 
Lincolu ir Mil,waukee Ave. 
\\ estern Ave. Milwaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roobuc* 
26th St. Western Ave. 
Mary Virginls, 224P S. Leavitt St. 

flrst flat 
Kaulakls, 2214 W. ;23rd PI. 
J. ? >fth. 3813 Kedzle Ave. 
411 a Richmond St 
Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell 8t 
P. Cečas, 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklln St. S. E. 
State ir W. VanBuren St N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. Vf' 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. 18th S. W. 
556 \V. 35th C t Cigar Store 
43 Ashland Av^>. 
J. Rodovvicr, 451o S. Wood St. 
Bolr.ls. 4536 S. Paulina 8t. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonia, 8756 Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 
10701 Mlchigan Ave. Cigar Steore 

Roscland, 111. 
Mrs. žalis, 114 E. 107 th St. 

Roseland. 111. 
1C 56 Wabansla Ave. 
4504 Waslittmaw Ave. 
8112 VIncor.nea Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 

j J. Yuška, 3358 Auburn Ave. I K. J. Filipovich, Cirkulociojos 
Mene geriu s 

M. Dūdas Aslstan. MenogererlaUff 



VIETINES ŽINIOS 
DABOKIT! 

Ateinančią subatą ko^o 
15 dieną, išeis specialis 
"Lietuvos" numeris, 
pašvęstas Town of La- 
ke lietuvių kolionijai. 
Daug naujienų bus apie 
Town of Lake lietuvius. 

DABOKIT! 

LEIT. GERIBA UŽGANĖ- 
DINTAS CHICAGOS LIE- 

TUVIAIS KAREIVIAIS. 
Kovo (Mą diena Mildos sve- 

tainėje įvyko vienas is smagiau 
siu ir žingeidžiausių Chicagos 
1-mo Regimento Lietuvių Ka- 
reiviu miktinimasi. Chicagos, 
lietuvių kareivių dvasią pakė- 
lė atsilankymas gerbiamo sve-j 
čio, Leitenanto Stanislovo Ge- 
ribos ir perskaitymas organi- 
zatoriaus kareivių, p. C. Kas- 
pučio, Lietuvos Valdžios mo- 

bilizacijos atsišaukimų, kurie 
buvo nesenai išmėtyti po visą 
Didžiąją ir Mažąją Lietuvą. 

Lygiai ant 2 jų po pietų, ge- 
ras būrys Chicagos lietuvių 
kareivių susirinko į paskirtą 
vietą miklintis. 

Štai įeina Leitenantas Geri- 
ba. Pirmutinis kareivis pa- 
matęs Leitenantą, davė ženki,7 
kitiems kareiviams, surukda- 
ma "Aty—daT 

V isi kareiviai atsietojo ant 
vietos "Atydoje" kur kas buvo, 
Leitenantas Geriba, sveikinda- 
mas, pasakė "Liuosai!" paliuo- 
suodamas juos tokiu buclu iš 
įtempto "Atydos" stovio. 

Paskui pasisveikinus, susi 
pažinus su gerbiamu svečiu, 

tuojaus prieita prie reguliaris- 
ko darbo. 

P-nas C. Kasputis, sustatęs 
j eiles ir kareiviams bestovint 
atydoje perskaitė Lietuvos 
Valdžios Mobilizacijos atsišau- 
kimus į Lietuvos žmonės, pra- 
nešančius, kad jau lenkai Vil- 
niuje perdaug "įsivyravę" ir 
"kad priešai jau 3 a perėję 

Lietuvos rubežius ir eina pa 

į vergti visą Lietuvą." Tai bu- 
vo kopija plakatų, kuriais Lie- 

1 tuvos valdžia šaukė Lietuvos 
gyventojus gynti Lietuvą nuo 

bolševikų lenkų ir t. t. 

Matyt buvo iš veidų, kad 

visų kareivių gįslose kraujas 
(užvirė ir buvo pasirengę eiti 
kid ir dabar gelbėti savo bro- 
liams Lietuvoje, kariaujan- 
tiems su Tėvynės priešais. 

Po to, tėmijant Leit. Geri- 

bai, p. Kasputis pradėjo kaip 
"paprastai kareivių miklinimą. 

! Padirbus apie valandą laiko, 
Leitenantas Geriba .pasakė: 

! "Labai gerai." 
Paskui p. Kasputis pavedė! 

jburius kareivių Leitenantui 

jGeribai miklinti. 
Leitenantas Geriba labai aiš- 
kiai ir išlėto paantrino tas pa- 
čias užduotis ką kareiviai jau 
buvo turėję, tik dar labiau pa-' 
brieždamas, kad visi kareiviai \ 

gerai suprastų, ką ir kaip jie; 
turi daryti. 

Leitenantui Geribat bemik- 
linant kareiviai tarytum laip- 

sniais ėjo geryn. Prie pa- 

j baigos Leitenantas parodė dar 

j keletą naujų užduočių ir jas su 

kareiviai atkartojo. Kareiviai 
|ir naujas užduotis gerai atli- 

I Kadangi jau priėjo laikas 

užbaigti miklim.nasį, tada Lei- 

tenantas Geriba pagyrė Clii- 

'cagos Lietuvių Kareiviją saky- 
damas "Labai, gerai! \esiti-: 

Ikejcv;. matyti, taip gerai atlie- 

kant kareivių uždavinius." 

| Ant galo p. Kasputis išreiš- 
kė padėka Leitenantui Geribai 
už atsilankymą, po ko jis, atsi-j 

(sveikinęs apleido svetainę. 
] Kareiviai netrukus, gerame 

lipe išsiskirstėTą dieną keletas 

nauju kareiviu prisirašė. 
Tas pats. 

"ČJGONAI." 
Taip užvardintas naujausis 

muzikališkai-tragiškas p. St. 

| Šimkaus veikalas yra statomas 

pirmu kartu. 
Stato "Birutės" Draugija 

nedėldienyje, kovo 16-tą dieną 
C. S. P. S. svetainėje, prie 12- 
2() \V. 18-tos gatvės, netoli Ra- 
cine avenue. 

Prasidės 8-tą valandą vaka- 
re. 

Mums yra malonu pranešti 
Chicagos lietuvių visuomenei, 
jog >is veikalas yra pirmas to- 
kios rūšies veikalas lietuviškos 
muzikos s rytyje. Čigonai, tai 
muzikališka tragedija su dai- 
nomis, kuri užžavės kiekvieną 
atsilankiusį. Kas girdėjo gerb. 
St. Šimkaus maloniai skam- 

bančias dainas, tas gali'spręsti 
pačio veikalo vertę. Prie to 

pridėjus dar šiam veikalui iŠ- 
pildančias ypatas, kaip: p-lė 
Mariona Rakauskaitė, P. Sto- 
gis, p. Uktveris, j). Yalaneau- 
skas ir kiti gabiausi lošėjai ir 
dainininkai—tai kiekvienas gali 
tikėtis, kad nebus apviltas. 

NORI SEIMO CHICAGOJE 
Ant Town of Lake, Chi- 

cagoje, Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikos 122-ra kuopa 
savo laikytame susirinkime 
išnešė sekančią rezoliuciją: 

"Jeigu bus šaukiamas 
Visuotinas Seimas, tai rei- 
kalaujamo, kad Pildomasis 
Komitetas paskirtų Seimui 
vietą Chicgoje, kuri yra vie- 
na iš didžiausių lietuvių ko- 
lionijų Amerikoje. 

Kad jokiu budu nebūtų 
paskirta vieta Seimui Pitts- 
burge arba Clevelande, nes 

tokiuose mažuose miestuose 
nėra daug lietuvių ir tikime 
kad seimas tose vietose ne- 

atneštų tiek naudos, o kaš- 
tai butų tie patįs. 

Už tai gi reikalaujame, 
kad Visuotinas Seimas įvyk- 
tų Chicagoje. 

Kuopos Valydyba: 
A. Poleikis, Pirm. 

J. Čepauskis, Rast. 

IŠ SO. CHICAGO. 

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikos 74-ta kuopa 2-rą' diena 
kovo laikė savo susirinkimą. 
Atlikę kuopos reikalus neuž- 
miršo ir Lietuvos reikalų. 

Paaukavo Lietuvos lais- 
vei "Liberty" bondsus po $50.- 
00: P-nas Pranas Puplauskas 
ir P. Šimaitis. 

Tš 74-ios kuopos iždo SLA. 
likosi paaukauta $25.00 
N'ariai mėnesiniu mokesčiu 

c i* 

j Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
dą sudėjo $8.1pc. 

Viso labo likosi nurinkta 
$133.10. 

Tie pinigai buvo pasiųsti Lie 
tuvos Neprigulmybės Fondo 
iždininkui p. T. Paukščiui. 

P. Šimaitis. 

TAUTOS FONDO SUSI- 
RINKIMAS. 

Kovo 4 cl. išpuolė Šv. Ka-1 
zimiero diena, bet Tautos 

Fondo skyrius iškilmes ap-j 
vaikščiojimą atidėjo ant pe- j 
reitos nedėlios, kuris ir atsi- 
buvo ant 4:30 vakare Šv.[ 
Jurgio parapijos svetainėje. 

Apvaikščiojimas nepavy- 
ko, ne3 pirmiausiai neatsi- 
lankė bažnytinis choras, ku- 
ris turėjo išpildyti svarbiau- 
sią programo dalį. Visą pro- 
gramą atliko tiktai vaikučiai 
vietinės parapijinės mokyk- 
los. 

Kun. Pakalnis pasakė pra 
kalbą apie Lietuvos praeitį 
ir ragino visas srioves prie 
vienybės. Po jam kalbėjo 
kareivis J. Poška, kuris pa- 
sakė, kad partijas negalima 
suvienyti. Kalbėjo, kad lie- 
tuviai butų pasiskirstę. Ant 
galo ragino jaunimą stoti Į 
lietuviškos kariumenės pul- 
"kus ir tai tegul tautininkai 
turi savo pulkus, o katali- 
kai savo. Nežinia tiktai ko- 
dėl nepasakė, kad tegul tie 
pulkai vienas su kitu ka- 
riauja. 

Pasibaigė dainavimu Lie- 
tuvos hymno, kurio sudai- 
nuota tik 3 dalis. Aukų su- 
rinkta $185.88. 

Z—ne. 

PIRMOJI KOMUNIJA. 

Užvakar, Švento Jurgio 
bažnyčioje buvo graži iškil- 
mė. Apie 300 lietuvaičių 
mergaičių buvo priruoštos 
prie pirmos komunijos. Pas- 
kui mergaitės baltuose dra- 
bužiuose ir su velionais nu- 

sifotografavo. Buvo gražus 
reginys, tos mergaitės juk 
tai musų amerikiečių ateitis. 
Tėvai gėrėjosi jomis. 

M. K. Š—nis. 

IŠ ŠV. ONOS DR-STĖS 
SUSIRINKIMO. 

Pereitoje nedėlioje popiet 
buvo šv. Onos draugijos su- 

sirinkimas, kuriame tarp kit 
-ko likosi jnešta klausimas 
link visuotino seimo, tuomet 
p-ia A. Nausiedienė pasakė: 

"Tai miręs dalykas. Vi- 
suotino seimo geidžia tik so- 
cialistai ir laisvamaniai. 
Męs turėjome susivažiavimą 
ALT. ir nutarėme, kad ne- 

reikia seimo. Kam paleisti 
60 tūkstančių iškaščių, tai 
verčiau papenėti tais pini- 
gais Lietuvą." 

Bet, rodos, butų dar ge- 
riau, jei tuos pusantro mili- 
jono doliarių, ką žmonės 
kas metai sudeda lietuvių 
parapijų užlaikymui Ameri- 
koje, atiduoti Lietuvos pa- 
šalpai. Tai butų bent auka! 
jei jau vienur gailėtis pinigų, 
tai kam nesigailėti kitur. 

Z—nė. i 

UŽSIREGISTRUOKITE 
ŠIĄDIEN. 

Jeigu norite balsuoti ant mie- 
sto majoro, tai turite šiądien 
užsiregistruoti. „Visi kurie ne- 

užsiregistravo praeitą rudenį 
arba vasario 4-tą dieną turi už- 
siregistruoti šiądien, idant gale 
tų balsuoti. 

Tie, kurie persikėlė gyventi 
kitur, irgi turi užsiregistruoti. 
Tas lytisi vyrų ir moterių. 
"Polis" atsidarys 8-tą valandą 
iš ryto iki 9-tos valandos va- 

kare. 

UŽ PIRŠTĄ GAVO $2,800. 
Išimkite špilkas iš drabu- 

žių paduodami juos skalbti, 
nes ir jums gal tas pats at- 

sitikti, kas pat įdarė su Eli 
Rysdon šeimyna, gyvenan- 
čia prie 143 W. 65-tos gat- 
vės. 

Praeitoje pėtnyčioje tei- 
sėjas Frank Johnston nu- 

sprendė, kad Rysdon užmo-j 
kėtų Mrs. Bridget A. Kea- 
ting, 5004 Wentworth ave., 
$2800 atlyginimo už pirštą. 

Mrs. Keating skalbė Rys- 
don'o šeimynos skalbinius ir, 
Lematydama, įsidūrė savo 

piršta į drabužiuose palik- 
tą špilką. Paskui prisimetė 
užnuodijimas kraujo ir žmo- 
na neteko piršto. 

Kartais menkas neapsi- 
žiūrėjimas padaro daug nuo 
stolio. 

DU VAGILIAI UŽPUOLĖ 
MEZILIAUSKUS. 

\ 

Perietą subatą, kovo 8 d. 
apie 11 vai. nakties j J. Ma- 
zeliausko karčiamą, prie No. 
3259 S. Union Ave., atėjo 
du vyrukai." Tuo laiku kar- 
čiamoj buvo J. Maziliaus- 
kas, jo moteris ir 7 kiti žmo 
nes. 

Inėję, tie vyrukai užsisa- 
kė po stiklą alaus ir, tarp 
savęs šnekučiuodami, jj gė- 
rė. 

P-ia Maziliauskienė nužiu 
rėjo juos ir nujautė, kad šie 
vyrukai "gero nevelina," to- 
dėl ji inėjo virtuvėn ir už- 
sirakino duris. 

Tie vyrukai, vienas po ki- 
tam, ėjo toiletan ir vis žiu- 
rėjo per durių langeli, ką 
p-ia Maziliauskienė veikia 
(mat jie jau norėjo savo 

"džiabą" pradėti, bet, ka- 
dangi žinojo, kad ji tenai 
yra, neišdrįso tuojaus ap- 
vogti). Bet visgi už tulo 
laiko jie revolerius atkišo ir 
liepė visiems rankas iškel- 
ti. P-as Maziliauskas ran- 

koje turėjo stiklą alaus ir, 
kuomet vagiliai liepė iškelti 
rankas, pylė alų jiems tie- 
siog į akis; vagiliai šovė į 
p. Maziliauską, bet kulka 
prašvilpė virš galvos, o p-as 
Maziliauskas palindo po ba- 
111. 

P-ia Maziliauskienč, per 
duris pamačiusi visus su iš- 
keltomis rankomis, tuoj aus 

griebė stuboj buvusį revol- 
verį ir išbėgo laukan į na- 
mo priešakį, mėgindama 
šauti, idant sukėlus triukš- 
mą, bet, ant įielaimčs, re- 
volveris nešovė. Ji tuomet 
užbėgo ant antro augšto, vir 
šui karčiamo? šaukdama 
namuose esančius į pagel- 
bą. 

Nulipus žemyn trepais, ji 
pamatė,'kad vagiliai jau iš- 
bėgo iš karinamos ir pradė- 
jo bėgti linkui 31-mos gat. 
P-ia Mazilauskienė tuojaus 
atkišo revolverį į vagilius; 
tie gi, pamatę, kad pavo- 
jus, paleido į p-ią Maziliaus 
kienę du šu\iur«, kurie pra- 
švilpė pro pat jos šoną ir 
pataikė į langą. 

Vagiliams pavyko iškraus 
tyt registerį ir išbėgo su $70 
Kitų žmonių, buvusių kar- 
čiamoj tuo laiku, nejudino, 
nes nebuvo užtektinai lai- 
ko. J. i 

"PINIGUS ATIMAM 
NUO PARAZITŲ." 

2» 

Darbininkų Nekliudo. 
Keturi vyrai vidurnaktį 

Įėjo j saliuną John Lascho- 
ber, prie 5001 Princenton 
avenue. Jie sustatė savi- 
ninką saliuno ir penkis ki- 
tus buvusius tuom kartu sa- 

liune vyrus prie sienos, o 

vadas plėšikų išėmė $35.00 
iš registerio. 

Susimylėkite ant ma- 

nęs, aš esu darbininkas,~ 
prašėsi vienas iš tų penkių 
pastatytų pn'p sien.N: vyrų. 

Vadas plėšikų apsisuko ir 
pasakė: 

Sugražini atgal jam 
ninigus, męs naplėšiame nuo 

darbininkų, bet atimame 
nuo parazitų. 

CICERPS REPUBLIKONIŠ 
KO KLIUBO NARIŲ 

DOMAI. 

Susirinkimas Ciccros Lietu- 
vių Republikoniško Kliubo į- 
vyks seredoje, 12-tą dieną ko- 
ve, 8-tą valandą vakare, Ta- 
muljunienės svetainėje, prie 49- 
tos avenue ir 15-tos gatvės. Vi- 
si lietuviai republikonai yra 
kviečiami atsilankyti. 

Valdyba. 

GYVENTOJŲ CHICAGO- 
JE YRA 3,000,000. 

oiiiyg apskaitliavimo sek- 
retoriaus Mr. G. W. Over- 

ton, telefonų knygos išleidė- 
jų, "Reuben" H. Donnelley 
& Co. ir generolo Leroy T. 
Steward, krasos superinten- 
dento, Chicaga jau pervir- 
šijusi skaitlių 3,000,000 gy- 
ventojų. 

"Išleidimas telefonų kny- 
gos šįmet tai patvirtisiąs"— 
pasakė Mr. Overton. 1910 
metais gyventojų mieste 
buvę viršaus 2,000.000. 
Praeitais metais buvo pri- 
skaityta apie $2,652,000. 

TRIS PLĖŠIKAI IŠNEŠĖ 
$900 IŠ SALIUNO. 

Tris vyrai anksti pėtny- 
čios rytą Įėjo į "Old Koše" 
saliuną prie 4330 S. Ash- 
land avenue ir pareikalavo 
tris stiklus alaus. Nespėjo 
"bartenderis" Stanley Skow 
ro" pastatyti alų, kaip tie 
vyrai išsitraukė revolverius 
ir reikalavo, kad bartende- 
ris pakeltų rankas. Plėšikai 
įstūmė bartenderį į plautu- 
vę, o patįs, paėmę $900 iš 
registerio, pabėgo. Sko\v- 

* 
ron sako, kad plėšikų vado- 
vas buvęs apie 35 m. am- 
žiaus senumo, o jo sėbrai 1 
turėjo apie 20, o kitas buvo 
apie 18-metų. 

SIAUTIMAS PLĖŠIKŲ. 
Vakar anksti iš ryto visokio 

plauko plėšikai stačiai siaustė 
siautė po Chicagą. 

Penki vyrai įėjo j skiepą, kur 
vra inžinas "Albert Pick and 
Co.," prie 1228 \V. 35-tos gat- 
vės, ir, išsitraukę revolverius 
užpuolė ant "faiermono" Rick- 
ney Groves ir sa/gc: Henry 

P>iernau. Paskui užėjo ant pir 
mutinio atigšto suplaišino "sei- 
fą" ir, paėmę apie SI00, pabė- 
go. ° 

# 
/ 

Keturi vyrai užpuolė "Union 
Motor" kompaniją, prie 3551 
Sheflelcl avenub. Jie grasino 
su šautuvais automobiliu dar- 
žinės savininkui Charles Saul- 
ter'iui. Pasigriebę vieną pa- 
sažierinj automobiliu iš darži- 
nės, pabėgo. 

Vėliaus keturi vyrai Įėjo Į 
Joseph \Vithaus .saliuną prie 
6401 S. Ashland avenue ir, pa- 
ėmę iš registerio $15.00, išėjo. 
Penkiolika miliutų vėliau plė- 
šikai užpuolė A. P. Larson'o 
salimą ])rie. 1434 \V. 59-tos 
gatvės, kur paėmę SI4.25 iš 
registerio. 

Taigi keturi vyrai užpuolė 
Ernest Sch\viss saliuną prie 
5437 Shields avenue, kur pa- 
ėmę $12.95. 

3u kilnojimu vogų, įvyks Kovo 12 d., 
Seredos vakare, M. Meldažlo svetainė- 
je, 2242 \V. 23rd Piace. Pradžia 8 vai. 
vakare. "Risis Petras Cyrtaut, nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos, dabar gyvena 
120 E 1 lGtli St., Kensington. 111. Jis 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., Ber- 
kinėnų sodos, 28 metų amžiaus, 6 pė- 
dų ir 5 coliu augščio, 50 colių storu- 
mo per krutinę, sveria 198 svarų. Ri- 
sis su Juozu Bancpvičium, kaipo ge- 
riausiu lietuvių ristiku, o BanceviCius 
maža;* kaip katinas, bet atvožnas kaip 
levas, nebijo nė vieno ristiko. Jis norė- 
jo imtis su Antanu Afiu. su Pranu Juš- 
ka. tokiais dideliais vyrais ir bijosi to- 
kio mažo, tai dabar visi matys ką tas> 
milžinas padarys Bancevičiui Bance- 
vičius paeina iš Suvalkų gul)., Kalva- 
rijos pav., Raųdoniaus gmino, Jusni- 
kv kaimo, dabar gyvena Chicago, 111. 
302rt XV. 42nd St. Be to, dar risis ketu 
rios poros: Bill Yaras su J Petru, Ka- 
rolius Sarpalius su Juozapu Dičku, Do- 
mininkas Dudinskas su Otto Prapotni- 
ku, Kazimieras Levickis su 'Juozapu 
Pišniu. Visos poros imsis galutinai, ku- 
rie kuriuos pergalės. Po ristynių Paš- 
kevičius, .kaipo stipriausis lietuvis, kil- 
nos vogas Jis kelia 500 svarų geležies 
ir kartu 5 vyrus.' Viena ranka kels 200 
svarų. Užprašome visus atsilankyti j 
šj vakarą ir pamatyti kokie yra tvirti 
lietuviai Tikietų kainos 35c. 50c, 75c 
ir $1.00.' 

ŽMOGUS EINANTIS GAT- 
VE NUSTOJO $250. 

Keturi vyrai su šautuvais, 
Ii ėję į (ius Nuycas restauracija 
prie 3950 \V. ilarrison gatvės, 
atėmė nuo savininko xS50. 

Plėšikai užpuolė (Jus Eadac- 
ris, gyvenantį prie 2057 W. 
Vau Ikiren gatvės. Jam beei- 
nant namo, plėšikai pasitiko jį 
prie Hoyne avenues ir Vau 

Buren gatvės ir atėmė nuo jo 
$250.00. 

Policija gavo įsakymą aky- 
lai daboti tuos plėšikus po vi- 
sas dalis miesto. Policija tu- 
rinti jų išvaizdos aprašymą. 

SUKTAS VAIKAS. 
Charles Sevrinski 9-nių 

metų amžiaus, gyvenantis 
prie Komensky avenue, iš-1 
rado naują buda, kaip dasi- 
gauti Į kintamuosius pa- 
veikslus už dyką. -Tis būda- 
vo laukia, kada žmonės iš- 
eina iš teatro, paskui susi- 
maišęs su išeinančiais atsuk- 
davo savo galvą Į lauką taip, 
kad išrodytų, jogei ir jis 
laukan eina, o tuom tarpu 
su atsuktą galvą įsistumda- 
vo pro bilietų ėmėją nepa- 
tėmytas į teatrą. 

Vaikų teismas už šitą ir 
kitokius mažus prasikalti- 
mus Sevrinskį pasiuntė į 
pataisos mokyklą, "pasentai 
school." 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
ir Chronišku Ligy. 

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

* 

TELEFONAS YARDS 687. 

Ofiso Telefonu Boulerarii 160 

DU M. T. Molis 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 w. 47tll St. 

oru* ViUo '•»: 1 ryto Iki. 3 po p(«t 7 iki 9 »ek»r; 
Nedilitmls nuo S rfto Iki 2 p pieta. 

Namai 11)07 Oakley Blvd. 
Teleftnas Seeley 20 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEuE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiąning 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
narni}. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St., 1850 Wells St 

K. MICHALOWSKI 
daktaras 

OPTIKAS 
Egzaminuoja akis 
ir priskiria akinius 

jjiueiis sandelis visohių auh>o daigtij. Męs taipgi taisome visokius aukso f 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 £0. MORGAN STREEY 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu* 

piriv i didelę Cabinet Vietrola su 

puikia pastota, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Mos tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota u/ geriausią pasiūlymu. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Eon 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

V/ESTERN ST C RAGE 
2810 Harrison St. CHcago 

REIKALINGAS Bučeris mokantis sa 
vo darbą ir kalbantis lietuviškai, ang- 
liškai ir lenkiškai, 

1646 \Vabansia Avenue. 
Telephone Monroe 2545. 

REIKALAUJAME Aysntų po visas 
Amerikos dalis pardavinėti naujai iš- 
rastą patentą, kuris tinka kožnam na- 
mui. Reikalaudam siampelio prisiųski- 
te $1.50. Atsišaukite. J. MASKOLIŲ- 
NAS. 3236 Lime St.. Chicago, III. 

PARSIDUODA namas ant dviejų lu- 
bų. Raudos neša suvirš $6^0. j motus. 
Vieta labai graži ir paranki, arti karų 
linijos Priežastis — nesveikata savi- 
ninko. sulyg daktaro nurodymų, turi 
išvažiuoti iš miesto. Atsišaukite: 3204 
Emerald Ave., Chicago, III, 

PARSIDUODA labai pigiai loO ako* 
rlų žemės; 3rt akerių dirbamos, o kita 
miškas ir ganyklos. Apgyventa lietu- 
viais farmeriais Wisconsino valstijoj. Norintieji platesnių žinių kreipkitės 
laišku ar ypatiškai šiuo antrašu: Chas. 
Jarum, 2145 So Western Ave., Chica- 
go. III 

PAJIEŠKAU Merginos arba mote- 
ries prio namu darbo. Darbas ant visa- 
dos ir gerai apmokamas. Malonėkite 
atsišaukti tuojaus po šiuo antrašu: 

.T. NAUDZIUNAS 
I 4064 S Artesian av. Tel. McKinley 1604 

PAJIEŠKAU Stanislovo Vetkevičio, 
i paeina iš Kauno gub., Raseinių pav,, 
Liolių parap. Turiu labai svarbų relka- 
lą kaslink jo brolio kariumenėje. Meld- 
žiu jo paties ar kas jj žino pranešti 
kuogreičiausiai, Anton Prakulauskas, 
4540 So. Marshfield Ave. Chicago, III. 

| PAJIEŠKAU Anusės Nemlrauskaltės 
i ir Konstancijos Kupšaaitės. abidvi iŠ 
Kauno gub.. Telšių pav, Kartienos vai- 
sčiaus, Nemirauskaitė Abakų, o Kup- 
šaitė šmilkštų sodos, Taipgi pajieškau 
Stanislovo Remeikio, Garšky valsčiaus, 
Zuelsinų sodos. Meldžiu ją pačių atsi- 
šaukti. arba kas juos žino malonės pra- 
nešti. už ką iš kalno tariu širdingą ačių 
Joe Lutik, 216 Washington St, West- 
ville, III 

PAJIEŠKAU savo brolio Konstanti- 
no Ziczkos. iš Lietuvos paeina: Kau- 
no gub Raseinių pav Nemakščių pa- 
"apijos. Kubiliškės kaime. Nevedęs. 
8 mėnesiai gyveno Seattlo, Wash Man 
teko girdėti, buk esąs karėje užmuš- 
tas. Kas jj žinote ar jis pats malonės 
atsišaukti, už ką aš iškalno tariu ačių. 
J N. Ziczkus, 539 Coli Ave E. St, 
Lcuis, Iii, 

Pho„. Arrrltage 3209 nu" O J1 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/" NAS CHIRURGAS 
1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

AUŠROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarine A. M. turi šluos skyrius• 1. Lietuvių kalbos (prad:nic ir augštesnis) mokytojas Vitkus, studentas medicinos, patyrę- mokytojas. 2. Matematika (Aritmetika, Algebra, Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai- žymas (pienų pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- jų skyrių V. Miszei ka. Neleiskite laiko per niek. Mokinkite?. Prisirašyti galima visados. Į 

3001 S. HALSTED ST. 

Mokmkies Koliai Turi Progą! 
Gausį geresnį ir švaresnį darbą, ir geresni užmokestį tik tuomet, kuo- 

met išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Mūsų mokykloje gali- 
ma greitai ir lengvai išmokti visą Anglu kalba, skaitymą, ir raštą, už prl 
einamą atlyginimą. Taigi, pasinaudok šią proga. Dabar yra geras laikas 
mokinties namie nėra ko veikti, o pasimokinlmui yra geriausias laikai 

NEBŪK SUTINĘS — IMKIS UŽ DARBO! 
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargųs ir perviršija tavo spė- 

kas supratimo, arba kad Angliška kaiba del tavęs yra persunki ir jos 
negalėsi išmokti? Jeigu taip, tai galime užtikrinti tave, kad bėgiu šešių 
metų daugelis vyrų ir moterų, įvairiu amžių, po musų priežiūra, išmoko 
Anglišką kalbą, turėdami mažas spėkas supratimo, vos tik pradžia- 
moksliai. Išmoksi ir tamsta, jei tik pradėsi mokslą mūsų mokykloje, ir 
laikysies jos tvirtai pastoviai pribūti ant lekcijų, mokinties pagui galę. 

Apart Anglų kalbos, musų mokykloje yra mokinama Lieuvių kalba, 
pradinė ir gramatika, aritmetika, laiškų rašymas, istorija, geograifja ir 
daugelis kitų atskirų šakų. Taipgi mokiname visas Grammcr School ir 
High School šakas. Mokytojai musų mokyklos yra pastovus ir turi ge- 
rą prityrimą, tas kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokintis 

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI. 

Prisirašyti ateikite tuojaus. Dabar pradėjus bus mokiniui geresnė 
nauda negu kad butų pradėjęs vėliaus Mokinama dienomis ir vakarais. 

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOL 
3103 SO. HALSTED ST., (Kampas 31 ir Halsted St,), CHICAGO, ILL. 
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