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Lietuviai Nori Taikinti 
Rusus. 

Popiežius Ragina Paskubinti 
Taiką. 

Nužudė 60 Detektyvų. 
Padidina tiesas Mažų Tautų. 

LIETUVIAI NORI TAI- 
KINTI RUSUS. 

Basei, kovo 11 d. Iš Lie- 
pojaus pranešama, jog ten 
gauta iš Maskvos bevielinm 
telegrafu žinia, kad Lietu- 
vos ir Baltrusijos užrubeži- 
nių reikalų komisorius (?) 
kreipėsi prie Amerikos, 
Francuzijos, Britanijos ir Ita 
lijos valdžių su užklausimu, 
kada siųsti įgaliotinus kon- 
ferencijon ant Princes salų, 
kur norima ramiu budu iš- 
rišit kivirčus šioj Rusijos da- 
lyje. 

Toliau pranešimas iš Mask 
vos pabriežia, kad tai yra 
paraginimas Rusijos srio- 
včms dalyvauti Princes salų 
konferencijoje, kad išrisus 
naminius ginčus. 

Kadangi Princes salų kon 
ferencija neįvyko, tai, girdi, 
toks Rusijos sriovių susitiki- 
mas gali įvykti kur Kitur. 

POPIEŽIUS RAGINA 
PASKUBINT TAIKĄ. 
Paryžius, kovo 11. Tapo 

sužinota, kad popiežius Be- 
nediktas ragino talkininkus 
paskubinti taiką su Vokieti- 
ja. 

Sakoma, kad Vatikanas 
turįs daug informacijų apie 
sunkų padėjimą Vokietijo- 
je ir popiežius bijosi, kad 
ten neįvyktų bolševizmas, 
kuris galėtų su°ijungti su 

Rusijos balševizmu. Popie- 
žius manąs, kad taika yra 
geriausias būdas užoėgti 
bolševizmo platinimuisi. 

NUŽUDĖ 60 DETEK- 
TYVŲ. 

Berlinas, kovo 11. Karei- 
vis po prisrika papasakojo 
baisią istoriją apie nužudy- 
mą 60 detektyvų. 

Kuomet Spartakai paėmė 
Lichetenbergo policijos sto- 
tį 'Berlino priemiestis), tai 
ten rado 60 valdžios de- 
tektyvų, kurios nuvedę į 
vieną kiemą visus sušaudė 
iš revolverių, šaudidami ter- 

puakiuosna. 

PADIDINA TIESAS MA2U 
TAUTŲ. 

Paryžius, kovo 11 d. Ne- 
senai buvo nustatyta, kad 
ekonominėj ir finansinėj ho 
misijoje bus 10 atstovų nuo 

didžiųjų valstybių ir 5 ai- 
stovai nuo mažųjų valstybių. 

Mažosios šalįs tam užpro- 

• testavo ir pareikalavo suteik 
ti mažomsioms šalims ir-gi 
10 vietų specialėse komisi- 
jose. Dabar augščiausia tai 
kininkų taryba pranešė, kad 
mažųjų šalių atstovybė kiek- 
vienoj busiančio j specialėj 
komisijoj padidinta iki 7 at- 
stovų. 

Augšciausioj taryba jau 
paskirė ir atstovimą i dvi or- 

ganizuojamas speciales ko- 
misijas. Apart didžiųjų val- 
stybių 10 atstovų įneina at- 
stovai nuo sekančių šalių: 

Ekonominėn komisijon 
priimama po vieną atstovą' 
juUO Belgijos, Brazilijos, Chi- 
nijos, Lenkijos, Portugali- 
jos, Rumunijos ir Serbijos. 

Į finansinę komisiją po 
vieną atsovą nuo Belgijos, 
Graikijos, Lenkijos, Čecho- 
Slovakijos, Rumunijos ir 
Serbijos, ir dar viena šalis 
bus nominuota. 

VOKIETIJOS ARMIJA 
<4US SILPNUTĖ. 

Paryžius, kovo 11 d. Aug 
ščiausia kariškoji taryba ga- 
lutinai priėmė išlygas dėl vo 

kiečių nuginklavimo. Tos 
išlygos leis Vokietijai turėti 
armiją tik iš 100,000 vyrų, 
kurių tarnystė turės tęstis 12 
metų. 

KOMUNISTU RIAUŠĖS 
VENGRIJOJE. 

Basei, kovo 11 d. Iš Nich 
riahten pranešama, kad Bu- 
dapešte, Vengrijos sostinėje, 
subatos vakarą komunistai 
atakavo parlamento rumus. 

Taipgi buvo atakuota kele- 
tas bankų ir valdžios įstai- 
gų, bet valdiška kariumenė 
nugalėjo riaušininkus ir iš- 
vijo juos iš miesto. 

IŠTREMS AUSTRIJOS 
CIESORIŲ. 

Paryžius, kovo 11. Pary- 
žiuje gauta informacijų iš 
patikėtinų šaltinių, kad da- 
bartinė Austrijos valdžia 
svarsto apie ištrėmimą bu- 
vusio Austro-Vengri jos cie- 
soriaus Karoliaus. 

LEKIJOS ARMIJA 
BUS 500,000. 

Paryžius, kovo 11. Iš Var- 
šavos ateina žinių, kad Len- 
kija ims kariume-ien v^rus 
iš .1891—1896 metų, kas su- 

darys nrmiją iš 600,000 vy- 

Valymas Bulvių. 

—_ —-— «■« —■ ■ —^—3 >r w—: —L 1 !_J Taikos Konferencija mano apvalyti bulves (tautas) nuo atžalų (ginklavimosi, slaptos diplomatijos ir 1.1.). Tik grynos bulvės eina Tautų Lygos kašikan. 

GRIAUS VOKIETIJOS 
TVIRTOVES. 1 

Paryžius, kovo 11. Kad 
galutinai sumažinus Vokie- 
tijos militarę galę, Augs-' 
čiausia taryba reikalaus kad j 
pa-Reinio fortai butų sunai-! 
kinti. 

VERDUNO NUOSTOLIAI. 
Paryžius, kovo 11. Laik- 

raščio Petit 'Jornal kores- 
pondentas praneša, kad iš 
20,000 Verduno gyventojų! 
dabar tebegyvena ten vos! 
apie 300, bet ir tiems sunku 
'jurasti tinkamą gyvenimui i 

butą. 
Amerikos ambasadorius 

kuris lankėsi ties Verdunuj 
užreiškė, kad ten nuostolių 
yra padaryta apie ant 80,- 
000,000 frankų. 

SPARTAKAI PLIANUOJA 
NAUJĄ STREIKĄ. 

Londonas, kovo 11. Atei- 
na žinių, k.*d spartakai 
rengia naują visuotiną strei- 
ką ant 26 dienos kovo. Šio 
naujo streiko tikslu yra ir 
gi nuversti Eberto valdžią. 

BOLŠEVIKAI ATAKAVO 
TALKINIKUS. 

Archangelskas, kovo 11. 
Bolševikų spėkos, naudojant 
10 kanuolių, apšaudė sodžių 
Vystavka prie upės Vaga ir, 
bevik, sunaikino sodžių. Pa- 
skui atakavo talkininkų po- 
zicijas, bet buvo atmušti su 

dideliais nuostoliais. Iš tal- 
kininkų pusės mūšyje daly- 
vavo amerikonai, anglai ir 
rusai Archangelsko apskri- 
čio. 

KARĖS STOVIS POR- 
TUGALIJOJE. 

Lisbon, kovo 11. Šiądien 
oficialiai pranešta, kad Por- 
tugalijoje paskelbta karės 
stovis. i 

TURKIJA KOVOS u2 
SMYRNĄ. 

Paryžius, kovo 11 d. Ne- 
senai buvo pranešta, kad tai 
kininkai plianuoja atiduoti 
Grekijai keletą Turkijos vie- 
tų, kartu ir žymų Turkijos 
miestą Smyrna. 

Dabar paaiški, kad Turki- 
ja dės visas pastangas, idant 
pasilaikius sau miestą Smyr- 
na, kurs turi didelę reikšmę 
Turkijos gyvenime. Šiame 
klausime Turkiją remia ir 
Amerikos delegatai. 

Bet Grekijos atstovas Ve- 
nizelos užreiškė, kad Greki- 
jai yra lengviaus atsisakyti 
nuo kitų grekais apgyventų 
vietų, bet niekuomet negali 
atsisakyti nuo kraštų Mažo- 
sios Azijos, kur grekai gy- 
vena nuo 3,000 metų. Be 
to talkininkai pirm trejų me 

tų prižadėjo tuos kraštus 
Grekija, jei ji prisidės talki- 
ninkų pusėn. 

SVARSTO AUSTRIJOS 
LIKIMĄ. 

Paryžius, kovo 11 d. Tai- 
kos Konferncijoje gvildena- 
ma klausimai, lytimi Austri- 
jos likimą. Yra sumanymas 
padaryti Ausrtiją neutraliu 
kraštu, kokiu yra Šveicarija, 
bet tam nepritaria daugelis 
talkininkų atstovų. 

Girdi, nėra praktiška neu 
tralizuoti šalį, kuomet ta ša- 
lis reikalauja sau narystės 
tiesų Tautų Lygoje. Bet yra 
manoma, kad Austrijos Ty- 
rolis bus neutralizuotas, ku- 
ris tokiu budu taps pertva- 
ra tarp šiaurinės Italijos ir 
Austrijos. 

ANGLIJOS SKOLA 
29 BILIJONAI. 

Londonas, kovo 11 d. Iš- 
leista pranešimas, kurs pa- 
rodo, kad Anglijos skola ko- 
vo 31 d. 1918 metų buvo 

$29,605,479,095; gi 1914 m. 
kovo 31 d. buvo tik $3,530,- 
770,550. Reiškia bėgyje 4 
metų Anglijos skola pakilo 
26 bilijonais. 

CRUGER UŽMUŠĖJAS 
TE. SIAMAS. 

New York, kovo 11. Prieš 
porą metų New Yorke, pra- 
puolė p-lė Ruth Cruger, ku- 
rios kuną vėliau rado riu- 
syje, dviračių taisymo dirb- 
tuvėje, prigulėjusioje italui 
Alfredo Cocchi. 

Tas italas išvažiavo Ita- 
lijon, bet jis ten buvo su- 
rastas ir suareštuotas. Ilgą 
laiką dėl jo ėjo derybos 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Italijos valdžių; mat Ameri- 
ka norėjo išgauti tą krimi- 
nalistą S. V. teismui. Da- 
bar Italijos valdžia prane- 
ša, kad Cocchi bus teisia- 
mas Italijoje mieste Bolog- 

Į na. 

REIKALAUJA AUSTRA- 
LIJOS PASIAIŠKINTI. 
Washington, D. C. kovo 

11. Dėl gautų žinių, kad 
Australija uždraudė įveži- 
mą prekių iš kitų šalių apart 
Anglijos, Washingtone Kilo 
neaiškumų. Mat oficialių 
pranešimų negauta, todėl 
nežinia ar +as lytisi visas 
prekes, ar tik kai-kurias. 

Todėl Amerikos pramo-l I 
• ninkai paragino pramonijos 

departamentą užklausti pas 
Australijos valdžią plates- 
nių paaiškinimų. 
NEW YORKO STREIKAS 

DIDINASI. 
New York, kovo 11. Su-i 

streikavo darbininkai dir- i 
busie prieplaukoje didelių | 
laivų. Tuomi sulaikyta vei- 
kimas okeaninių laivų: Jie, 
sustreikavo paremdami ( 
streikuojančius Įvairių botų 
darbininkus. ' 

SUSIRĖMĖ DU TUZU. 
Washington, D. C. kovo 8 

d. — Buvusis Amerikos am- 
■ basadorius Rusijoje D. R. 

Francis, šiądien prieš sena- 

to komisiją darė užmetimus 
pulkininikui Robins, kurs 
buk bereikalingai užtaręs už 
bolševikus. 

Mat pulkininkas Robins 
ilgą laiką buvo Rusijoje kai- 
po viršininkas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Rusijo- 
je. Kadangi Amerikos Rau- 
donasai Kryžius Rusijoje 
gana plačiai veikė, tai Ro- 
binsui buvo proga gerai susi 
pažinti su dalykų stovių Ru- 
sijoje. 

Jis sugrįžęs j Suvienitas 
Valstijas, nupiešė bolševikų 
socialiai-politini judėjimą 
daug šviesesniu negu ame- 
rikonai apie tai buvo įsivaiz 
dinę. Jis dargi pabriežė, 
kad bolševikai buvo pasiry- 
žę atnaujinti su vokiečiais 

1 karę, jei tik butų gavę kokią 
nors paramą iš talkininkų 
pusės. Bolševikai ypač ge- 
rai atsinešdavę link Amen- 
kos* 

Bet ambasadorius Francis 
j neužgiria pulkininko Robins1 
j veikimo; dargi net nupeikia! 
| Robinso taktiką, kurs buda- 
I mas oficialiu atstovu Rusi- 
1 joje nuo Amerikos Raudo- 
| nojo Kryžiaus, nesiskaitė su 
j padavadijimais iš Washing- 
tono. 

Be to ambasadorius pa- 
briežia, kad bolševikai skai- 
to pulkininką Robinsą, be- 
veik, savo pasiuntiniu prie; 
Prezidento Wilsono. Kas, 
žinoma, nebutu leistina Su- u 

vienytų Valstijų piliečiui. 
Pulkininkas Rohins, už-į 

girdęs tokius užmetimus, ža 
da važiuoti iš Chicago Wa- 
shingtonan, kad davus Se- 
nato komisijai platesnį pa- 
aiškinimą dėl daromų jam 
užmetimų. 

| RUSAI ĮMAIŠYTI 
KONSPlkACUON. 

Norfolk, Va., kovo 11 d. 
Penkiolika ateivių buvo tar- 
domi per Suvienytų Valsti- 
jų komisionierių, kurie kal- 
tinami priešvalstybinėje agi- 
tacijoje. 

Mike Yensa pripažino, 
kad grupės vadai Vacilla 
Trimilov ir James Lago at- 
vyko iš New Yorko, idant 
suorganizavus vietos rusų 
kolioniją prie visuotino 
streiko Suvienytose Valsti- 
jose, kurs manoma įvykdin- 
ti gegužio mėnesyje. 

Jie nedėlioje surengė su- 

sirinkimą. kuriame kalbėto- 
jai ragino prie gigantiško 
streiko visoj šalyj ir kad 
ėjus prie nuvertimo valdžios 
Suvienytose Valstijose. 

SAUSIEJI NORI ALAUS. 
Bostcn, Mass., kovo 11 d. 

Vakar buvo balsavimai apie 
išdavimą laisnių. Jau pa- 
aiškėjo, kad aštuoni miestai, 
buvusie sausi, nori vėl tapti 
šlapiais. Miestai Weymouth 
ir Hingham buvo sausais per 
bertainį šimtmečio, bet prieš 
visuotiną šalies blaivybę no- 
ri būtinai išsigerti. 

NEPAMIRŠKIT! 

Gal Jums reik iki at- 
subatai, irovo 

0 [I-, ką nors padaryti. 
ko jus dar nepadarėte. 
Nepamirškit, to padarv- 
11 jeigu norite "žvengti 
bausmes ir nesmagumų! 

Padaryti reik štai ką: 
7 JŲs esate ne- 

ved?s lr Pernai metais 

^ 1918 metais, išvfao 

t 
all !;ote Vleną tukstan 

H d=>!'ar;ų, arba dau- 
8mu' 'į11 šiai subatai 

»-įS ,'^e JJriPiIcIyti tam 
3 blanką apie savo 

jeigas ir užmokėti tak- 
sas nuo tos sumos, kas 
bus pervirš tūkstančio 
aoiiariu. 

jus esate ve- 

aęs' .aroa galva šeimy- 
nos, ir uždirbote pernai 
du tuksiančiu doliariu, 
arba daugiau, tai turite 

padaryti tą pati ir už- 
mokėti taksas nuo dvie- 
jų tūkstančių viršaus. 

S. Žodis "uždirbote" 
nereiški a, kad jus tiek 

pelno butumėte 
cui eję; jis reiškia tą su- 

Kurią jus gavote al- 
gomis r r kitokiais už 
darbiais. 

4- JęigTU jųs esate ne- 

ves;* ir uždirbote per- 
nai mažiau, kaip tuk- 
stanij doliariu, arba jei- 
^Į! ,-įs esate vedęs ir už- 
""'bote mažiau negu du 
tuksiančiu doliariu, tai 
jums nereik nei taksų 
mokėti, nei blanku pil- 
dyti. 

J>- Kas yra nevedęs ir 
uztln bo lygiai tūkstanti, 
arba lygiai du tūkstan- 
čiu doliariu, tas turi iš- 
pildyti blankas, bet tak- 
sų nemokės. 

Us r.eišpildymą blan- 
kų j laiką, arba už ne- 

teisingą parodymo, savo 

uždrrbiv., istatymai pa- 
skiria sunkią piniginę 
bausmę ir kalėjimą. 

Blankos ir kitokios 
žinios gali but gautos bi 
le banke, post ofiice ir 
daugelyj kitų vietų. 

Nepamirškit to pada- 
ryti i 

PAS FORDĄ DIRBS 
200,000. 

DetrnH, Mich. Kovo 11. 
Sugrįžęs iš Los Angeles 
Henry Ford užreiškė, kad 
jo naujai organizuojamo j 
dirbtuvėj pigių automobilių 
darbininkų skaičius galės 
siekti iki 200,000. Mat jis, 
tikisi, turėsiąs gerą pasise- 
kimą. 

— 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiąd'en giedra ir šilčiau; 

vidutiniai pietų vejai. 
Saulėtekis, 6:07; saulė- 

leidis, 5:53. 
Mėnulis nusileis 4:15 ryto 



Žinios Iš Lietuvos. 

VILNIUJE. 
Grįžo. Lietuvon grįžo i. Ru 

sijos būrys inteligentų: Al. 
Stankevičaitč, h. Scnkyte, J. 
Stašinskas, B. Lapėnienė su 

šeimyna, P. Pajaujytė, V. Mi- 
čiulis, J. ir \'. Kajokytės, bu- 
halt. K. Štepšys, sttulcnt. -•/. 
Bridsius, p. Varanka su šeimy- 
na, p-le Aleksiute ir mokyt. Jo- 
nas Pajaujis. 

— Po to, kaip Rumunai 
surekvizavo ir sulikvidavo lie- 
tuvių atsargos, ligoninę No. 
226 Ungenose, daktarai, Kau- 
nas, Sližys, higelevičius ir far- 
maceutai prov. Kalvelis ir An- 
drejauskas grįžo Lietuvon. D- 
ras Ingelevičius laikinai apsi 
gyveno Vilniuje; D-ras Sližys 
ir kiti važiuoja tėviškėn. 
Grįžo Lietuvon i s Rusijso mo- 

kytojai: Petras Dumčius, Vac- 
lovas Dumčius, Viktoras Ma- 
tusevičius, Petras Gvildys; 
praporščikai—AIfonsas Sinke- 
vičius ir Kazimieras Sauči- 
kas, Veiverių mokytojų semi- 
narijos auklėtinis. 

Visi jie apsigyveno Svetoši- 
no valsčiuje, Naumiesčio ap- 
skr. 

IŠ Rusijos grįžo Antanas 
Vaitekavičius, prigimtininkas. 
Liei iraus vieta kurioj aukštes- 
niojoj mokykloj, gyvena tuo 

tarpu Šaukoto dvare (Rasei- 
nių aps., Šidlavos žand.) 

KAUNAS. 

Šiemet, spalių mėn. 1 d. pra 
sidės motery mokytojų šešių 
mėnesių lavinamieji kursai jau 
noms lietuvaitėms. Norintieji 
trose kursuose dalyvauti pri- 
valo iki rugp dcio mėn. 15 die- 
nos jsirašyti pas sričių ir mie- 

stų viršininkus (kreishauptma- 
nus ir štathauptmanus), kur 
taip pat galima sužinoti apie 
reikalingas j stojimo sąlygas. 
Kandidatės į tuos kursus iš 
Vilniaus miesto privalo šiuo 
reikalu kreiptis prie miesto mo- 

kyklų tarybos (Stadtschul- 
rath), Vilnius, Dominikonų 
gatvė, 3; kambarys 10. 

PRIENAI, 
(Marijampolės apskr.) 

Įsikurusis prieš pat karę 
"Žiburio'' draugijos skyrius 
š. m. liepos 7 dieną vėl atgai- 
vintas. Čia pat susirinkime įsi 
rašė virš 170 žmonių nariais. 

Upas visų labai pakilęs ir tiki- 
mės, musų skyrius gerai dar 

buosis. 
Pereitame mėnesyje prasidė- 

jo mokslas Prienų "Žiburio" 
draugijos progimnazijoj. 

Pabalūkietis. 

PABAISKAS, 

(Ukmergės apskr.) 

Jau beveik visur jaunimas 
šviečiasi, daro gražius vaka- 
rėlius su vaidinimais ir daino- 

mis; visur yra steigiamos mo- 

kyklos, draugijos. Pabaisko 

gi parapijoj jaunimas nieko ki- 

to neprasimano, kaip tik kor- 
tomis skelti iš pinigų. Mat, 
dabar pinigu pas visus siek 
tiek vra. Pasigavus kiek pi- 
nigų atsiranda kiekvienam go- 
dumo ir noto dar daugiau j r' 
pelnyti lengvu budu. Sekdami 
didžiaisiais pradeda ir mažieji 
kortoti. Trokšdami pralobti, 
nė nepasijunta, kaip praki.Ša 
kortomis visus savo pinigėlius. 

Seniau nors ir buvo varžo- 

mas švietimas, bet vis tik Pa- 

baisko parapijoj buvo 2 moky 
kli; Pabaiske ir Vaitkuškyje. 
kuriose susirinkdavo kartais 

daugiau kaip po 60 mokinių*. 

Dabar, girdint Lietuvos atgi- 
jimą, reiktų labiau tvertis 
visuomeninio darbo, bet apie 
tai niekas nė neatmena. Prasti 
žmoneliai, kurie visai niekur 
mokyklos nėra lankę ir joje nė- 
ra l)iivy žinoma, maža tesupran 
ta jos reikalingumą, o paaiš- 
kinąs, paraginąs nėra kas. 

Taigi, vietoje kortu ir šiaip 
kitų blogų pasielgimų reikia 
tvertis knygos ir laikraščio, 
o tada tik greičiau nusikraty- 
sime vargų ir be kortų galėsi- 
me greičiau pralobti. 

M. Kanapinshis. 

GRUZDŽIA!, 
(Šiaulių apskr.) 

Sekmadienyje birželio 16 d. 
įvyko senai laukiamos muzi- 
kos, scenos ir dainų "kanklių" 
draugijos steigiamasai susirin- 
kimas. Jauii i^menes prisi- 
rinko gana apsčiai. A. Trečio- 
kas, nupasakojęs apie draugi- 
jos tikslą ir jos narių pareigas, 
ragino rinkti į valdyba tinka- 
mus žmones, kad draugijos 
darbas butų vaisingas. Iš- 
rinkti j V aldybą 7 ir j revizijos 
komisija 3 žm. Pasidalinus pa- 
reigomis valdybos pirmininku 
liko A. Trečiokas, sekretoriu- 
mi L. Jonkus, iždininku Čepas, 
vice-pirmininku Tiknius; vald. 
nariai: Motuzas, Zapolskis ir 
Savickis. Susirinkimas tarp 
kitko nutarė bufetus taisyti be 
svaigalų o visus girtus ir ar- 

iančius \rakaro tvarka pašaliu- v L 

t i iš šalęs. 
L—s. | 

Musų kampelį aplankė dide- 
lė audra. Gegužės 23 d. vėjas 
anai išlaužė rugius. Dabar 
ūkininkai liūdi. 

J Jaunutis. 
Gavc mc žiniit, kad erižtas iš t' c 

Rusijos Videniškių Blaivy-I 
'lės" draugijos pirmininkas | 
Bronius Urbonavičius iš Rin- 
geliu sodžiaus! ^ c 

Z. Jaunutis. 

KAIŠIADORIS. 

Kaišiaciorio parapija maža, 
'^netol 3000 gaivu-;, beveik 
I Kiekvienas kaimas apdegęs tai 
nuo karo, tai per neatsargumą. 

Mokyklos yra kiekviename 
į kaime, bet įtaisytos labai pra- 
stai: trūksta net reikalingiau: 
siu jų dalykų. -Sodiečiai \ mo- 

kyklas dažnai žiuri nepalan- 
kiai, nors mokinių skaičius /.ie- 
mos metu susidaro nemažas. 
Sviesiu žmonių nėra. Padėti- 
mokykias tvarkyti nėra kam. 
Kai kurios mokyklos gyvuoja 
vienok ir vasaros metu. 

Pavyzdys visiems, ne tik 
Kaišiadoriui, gali buti Kieme- 
lių kaimas: jų visi vaikai mo- 

kosi net ir vasarą. Tiesa, du 
trys yra atitraukti prie ūkio 
darbų, bet ir tie sąryšio su mo- 

kykla nėra nutraukė: atsitin- 
ka atliekamo laiko, lietinga 
diena—ii: ir mokykloje. 

/.lemą buvo Kaišiadoryje 
.vakariniai kursai suaugu 
šiems, bet lankė juo., maža: 10 
[merginų ir 5 vvrai (3 Iš jų ki- 
'H parapijų). Pavasarį prasi 

į dėjus lauko darbams, kursai iŠ- 
:ro. 3 kuršininkai įstojo i 
Vilniaus įUokytoių seminari- 
ja, 1-mas priimtas mokytoju, 
viena lankr. mokytojų kursus 
Kaišiadoryje,. kiti gi sugrįžo 
nrie sodžiaus darbų. 

Vidurinėse mokyklose- iš 
| Kaišiadorių mokosi: vienas k 

< 
i 

; dvasinėje seminarijoje. 
Laikraščių pareina apie 100 

ėefzcmpl. Daugelis dar laukia 
"Pavasario." P>ct Vilionių ir 

Gudienos kaimiečiai neima nė 
vieno numerio. 

i Vieš karę buvo kelių drau 
,C;'i j 11 skyriai: "Blaivybės", "Rv 
to." "Nukentėjusiems del karo 
Šelpti;" "Blaivybės" skyrius 
turei ^ įsisteigęs arbatinę. Da- 
bar \ i ->i tie skyriai neveikia ir 

nematyti noro juos atgaivin- 
ti. C horas baigia irti: per mi- 
šias ir mišparus beateina gie- 
doti tik kelelas merginu. 

•M. 7 t č. 

YIDENISKlS;. 
(Maletų apskr.) 

Per balandžio ir gegužės m. 

niusii kampelyje atsirado la- 
i>a; daug vilku. Jau daugybė 
išnešiojo aveliu, kiaulių ir ku- 
meliuku. Priskaitoma arli 100 
galvų. 1 \iskuiinin metu bėgio- 
ja vilkai Į gjv vulius nebe po vie- 
no, bet po du tris. Žinoma, be 
Šautuvo botagu vienu'neužmu- 
ši. Reik "tu padaryti medžiok- 
lė. Tuo turėtų pasirūpinti šal- 
tišiai, nes mušu kampeliui da- 
romi didžiausi nuostoliai. 

Lietuvis. 

DEVINTOJI LIETUVOS 

TARYBOS SESIJA. 

Devintoji Lietuvos Tarybos 
sesija buvo sušaukta š. 111. lie- 
pos mėti. 9 d. ir truko iki 13 d. 
-Pertraukta savaitei, sesija to- 

iiau darbuosis nuo liepos 23 d. 
Šiuo tarpu padaryta tik septy- 
ni posėdžiai. įdomus Tary- 
bos prezidiumo pranešimas, 
kas atsitiko po paskutiniosios 
!-• !. sesijos, kaip prezidiu- 

mas įvykdė tai, kas buvo aru- 
sios sesijos nuspręsta ir ką 
daugiau veikė. Št .i tik kele- 
tas / ;nių. Is Gardino Ivomi 
tetb, susidariusio i.; atstovu 

evakuotųjų \ Rusiją Gardino 
gubernijos ištaigu, vadinamo- 
jo Jungtinio visuomenės įstai- 
gų komiteto (K. objedinior- 
nych obščestvennych organiza- 
cji) buvo atvažiavę jo pirmi- 
ninkas ir sekretorius notaro 
patvirtintais įgaliojimais tartis 
del prijungimo prie Lietuvos 
Gardino gub. Iš G. gub., kaipo 
iš tvirtumu rajono (Gardinas, 
Bielastokas, L. Brasta) buyę 
ištremia visas milijonas žmo- 
nių; puse jų esąs sudaręs į or- 

ganizacija m.nėtasis komite- 
tas. Pasiuntiniai sakės, Gar- 
dino gub. žemė ir žmonės per 
visą istoriją priderėję į Lietu- 
vą, kaipo buvusieji Jotvingiai 
ir dabar jie tebesivadiną "lit- 
viakais" ir "jatviagais;" nei 
rusais, nei gudais, nei lenkais 
jie nesidedą. Į Lietuvą jie svy- 

rą ir tikiu. Gardiniečiai, kad 
ir lietuviškai nebekalbą, ir esą 
daugiau stačiatikiai, daug ne- 

reikalaują: mokyklų ir šventy- 
klų, kur butų taip kalbama, 
kaip vietos žmonės kalba, siau- 
ros savavaldyhės,'—tai ir gana. 
Lietuviu kalba, žinoma, bu-j 
sianti valstybinė; vietos kalba 
teeinie gretimai. Rusų klausi- 
mas jiems esąs nerimtas; nei 
prie rusų, nei prie lenkų jie ne- 

sidėsią; nei-prie Ukrainos. De- 
legatai buvo nuvažiavę Į vie- 
tas; sugrįžę, tą patį patvirti 
no. T>e to, pareiškė, kad L. 
Taryboje butų atstovaujama 
Gardino gub. ir įgaliojo L. Ta- 
ryba protestuoti, jei kas gardi- 
"iiečtu darytų pastanga*! ^lietis 
orie ko kita. Žadėios daly- 
vaus in ir nepriklausomvbės iš- 
kilmėse savo oficialiais delega- 
tais. išreikšdami gyventojų no- 

ra d "lis ; Lietuva. 
T i.etuvos vaistvbės siena rv- 

tuos* netikusi; valdžios nuo- 

mone tai esą galima ištaisyti,! 
susitarus su Rusų komisiia iri 
vaduojantis etnografiniais pa-' 

Vyriausias vadas S. V. kariumenės ir laivyno, prezidentas Wilsonas, veda paroda Wąshingtone, kuri surengta pagerbimui karžygių, sugrįžusių iš Francuzijos. Vily- čių pažymi prezidentą. JfcOl 

matais ir vietos žmonių apsi-' 
sprendimu. Jei kas lietuvių li- 
kę anapus sienos, galėsia prie 
Lietuvos prisidėti, nors ir ta 
• labartinioji siena nesanti taip 
jau bloga. Pakraščių gyven- 

tojai ir ()b.-0?tas prašą.pridė- 
ti juos prie Lietuvos; ten-krei- 

psis ištisos Dysnos Vileikos 

apskritys, Yra paduotas pra- 
šymas ir nuo Adutiškio, ten pa- 
sienyje esanti komisija, kuri 
rūpinantis nepalikti prie Rusi- 

jos. 

Gudų komitetas esąs nu- 

sprendęs susidaryti Gudų val- 

stybę ir susijungti su Lietuva. 
Liet. Tarvba abejoja, ar gali- i ■. 

jna dėtis, kad .tyĮvia didelė Gu- 
dija neapsunkintų ir nenustelb- 
tų lietuviškojo tautinio charak- 

teriaus, kaip buvo senovėje. 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja jau 27 motai 

3149 S. Morgan St,, kertč 32 «t. 
Sp»ciallsta8 Moteriškų, Vyriškų, 

ir ChronlSkų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vak., Nedėl. 8—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

EXTRA STORA GE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu 

pirksi didelę Cabinet Victrola si 

puikia pastata, taipgi $12 vertė.- 
rekordų mokėjusių $200 Męs tu 
rime keletą $150 tikros skuroc' 

Į seklyčios setų, kaip nauji, bu; 
parduota už geriausią pasiulymg' 

| Atsiunčiama uždyka. Liberty 
jds;<i bus priimti už mokestj. Ats 
šalkite tuojaus. Atdara kasdiei. 
nuo 9 r/to iki 9 vakare. Nede 

1 liomis iki 4 valandai. 
WESTERN STCBAGE I 

2810 Harrison»St. 0-ca?c 

K. MICHALOWSKI 
daktaras 
OPTIKAS 

Egzaminuoja .ikis 
Ir priskiria akinius 

uiaoiis sandelis visokių aukso daigtų. Męs taipgi taisomt visokius auksd t* 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA namas ant dviejų lu- 

bų. Randos neča suvirs $600, j metus. 
Vieta labai graži ir paranki, arti karų linijos. Priežastis — nesveikata savi- 
ninko, sulyg daktaro nurodymų, turi 
išvažiuoti '? miesto. Aisišaukite: 3204 
Emerald Ave., Chicago, III, 

Parsiduoda medinis biz- 
niavas namas su bizniu arba 
be biznio. 4 pagyvenimo rui 
mai užpakalyje. Labai pigiai 
gražioje lietuvių apgyvento- 
je vietoje. Priežastis parda- 
vimo savininkas turi išva- 
žiuoti į farmas. Norėdami 
gerą bargeną atsišaukite pas 
savininką Karolį Skaudaus- 
ką, 14- 5 S. 49th av., Cicero. 

REIKALAVIMAI. 

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

1646 Wabansia Avenue. 
Telephone Monroe 254C. 

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

Telefonuokite 
MAJESTIC 80S5, 

klauskite MR. AVER\. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
PAJ1EŠKAU Stanislovo Vetkevičio, 

paeina iš Kauno gub., Raseinių pav,, Liolių parap Turiu labai svarbų reika- 
lai kaslink jo brolio kariumenėje. Meld- 
žiu jo paties ar kas ji žino pranešti 
kuogreičiausiai, Anton Prakulauska9, 
4540 So. Marshfield Ave. Chicago, III, 

PAJIEŽKAU Merginos arba mote- 
ries prie namų darbo Darbas ant visa- 

os ir gerai apmokamas. Malonėkite 
atsišaukti tuojaua po šiuo antrašu: 

J. NAUDZIUNAS 
4064 S. Artesian av. Tel. McKinley 1694 

PAJIEŠKAU savo brolio Konstanti- 
no Ziczkos, iš Lietuvos paeina: Kau- 
ho gub,, Raseinių pav, Nemakščių pa- 
rapijos. Kubiliškės kaimo. Nevedus. 
8 mėnesiai gyveno Seattle, Wasb Man 
teko girJėti, buk es$s karėje užmuš- 
tas, Kas jj žinote ar jis pats malonės 
atsišaukti, už ką, aš iškalno tariu aėių. 
J, N. Ziczkus, 539 Coli, Ave, E. St, 
l.ouis, III, 

Pajieškau pusbrolio Igna- 
co Abramavieiaus. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto. 

! Kuršėnų parap. iš Gruzdelių 
Turiu labai svarbų reikalą, 
meldžiu jo paties ar kas jį 
žino atsišaukti sekančiu ad- 
resu: Tom Abramovič, 2839 
Ellis Ave., Chicago, 111. 

BIZNIERIAI 
GARSINKITĖS 
LIETUVOJE. 

Visiems 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

| Kitus >uv. Valst. Miestus: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Į Kanadą Metams $7.00 
Į Kitas Šalis Metams $8.00 

Užsi£akydami "Lietuvę" ad 
resuokite taip: 

3253 f. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiunteme Sieirnį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuoj&us, tai męs prisiusime. 
Kurie nėra musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

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

•GERBIAMIEJI: 

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

Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Mies_tas Valstija 



Antrasis Sibiro Lietuvių 
Susivažiavimas. 

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

(Tąsa) 

Pilietis Kitkauskas (s.-d.) pa 
žymi, kad tvarka, ekonominis, 
bei politinis padėjimas Lietu-j 
voje primules nuo kaimynių tau1 
tų. Dar pasaulinė revoliucija1 
pradeda jvykdinti ir kas galų-j 
gale atsitiks Rusijoje, Vokieti- 

joje ir kitur, tas maž-daug tu- 
rės buti priimta ir Lietuvoje 
politiniame sutvarkyme. Kal- 
bėtojas tęsia toliau—kad susi 
darius ypatingoms aplinky- 
bėms paskutiniame laike, męs 
turime eiti prie neprigu1myl)ės. 

Pil. Pridotkas (s.-d. intern.) 
pabriežia, kad męs turime bal- 
suoti už Lietuvos neprigulmy- 
bę, ne kitaip. Dar pabriežė, 
kad ten butų pilniausiai užtik- 
rinta darbininkų kliasai laisvė 
ir gerovė. Kitaip mes icturi- 
nic teisės balsuoti už Lietuvos, 
nepriklausomybę. 

Pil. Plaušinis (s.-d.) nuro- 

do, kad, kuomet nėra garanti- 
jos, kad Lietuvoje neviešpataus 
klerikalizmas bei buržuaijos 
šalininkai, mes negalime bal- 
suoti už nepriklausomą Lietu- 

vą. Bet nėra abejones, kad 

darbininkų atstovai nebus pri- 
leisti prie šalies valdymo. Už 
tad męs einame ir balsuosime 
už autonomines Lietuvos tei- 
ses. 

Pil. Kubilskis (s.-d > ir-gi pa 
laiko pil. Plaušinio nuomone, 

t.y. už autonominę Lietuvą. 
Pil. Pabrėža (s.-l.) klausia 

atstovu, einančių prieš Lietu- 
vos nepriklausomybę—prie ko- 
kios vaL4/bės-tautos tuomet 

lietuviams prisidėti?... Prie ru- 

sų, lenkų, ar vokiečių? 
Pil. Kubilskis atsako, kad 

prie tos, kuri pasirodys užvis 

geriau rūpinasi darbo žmonių 
reikalais. 

Pil. Pilkauskas nurodo, kad 

jis, kaipo social-dem. turėjęs 
balsuoti, prisilaikant partijos 
programos, prieš Liet t a )s ne- 

priklausomybę, bet ištikus da- 

bartinėms politinėms sąlygoms, 
kuomet negalima greit nieko 

^ero laukti iš Rusijos, tuo lab- 

jau lenkų ir Vokietijas, priver- 
sti esame, vardan savo Lietu- 

vos darbo žmonių labo bal 

suoti už Lietuvos nepriklauso- 
mybę. 

Pirmininkas, išklausęs visų 
atstovų išsireiškimų, pataria 
klausimą statyti ant balsavimo. 

Pirmininko pasiulijimas pri- 
imamas. Už Lietuvos nepri- 
klausomybę balsuoja dešimts, 
susilaiko du, prieš nėra. To- 

kiu budtt principialiai nutarta, 

kad Lietuva turi btiti nepriklau 
soma. 

Tuo tikslu išdirbti rezoliuci- 

jai išrinkta komisija iš trijų na 

Yių: K. Novako, J. Jurkūno ir 
A. Bružo, kurie' turės atlikti 

lig pirmutinio plcnario posė- 
džio, kuomet bus galutinai pri- 
imta. 

Iš visu atstovų pranešimų 
taipgi paaiškėjo, kad lietuviai- 
tremtinini begalo išsiilgę savo 

gimtinės ir laukia tos linksmos 

valandos, kuomet bus jiems pra 
nešta, kad jau galima grįžti lais 

von tėvynėn. 
Posėdis uždaryta 3:20 po- 

pletų. 

Vakarinis Posėdis, tą Pačią 
Dieną. 

Atidengta posėdis 6:15 va- 

karo. Pirmininkauja A.. Bru- 

žas prie sekr. J. Mažeikos. 
Svarstoma iš eilės sekantis 

dienotvarkės klausimas: Apie 

'grąžinimą Lietuvos piliečiu tė- 

vynėn. 
IMI. I'abricča įneša sumany- 

m;i. kad pradedant svarstyti šį 
klausimą, Imtų eserai išgirsti iš 
atstovų, kaslink. padėjimo Fon 
du tremtiniams gražinti, vietos 
kolionijose. 

Pil. J. Jurkūnas praneša, 
akd \\-\ikolajevske. apart iš- 
duotu pašaipu iškeliavusiems 
tremtiniams j Lietuvą, dar liko 
tremtinių grąžinimo Fondo ka- 
soje apie 500 rublių. 

Pil. Paprėsa praneša, kad 
prie Lietuvių Kultūros ir Švie- 
timo Dr-jos Tomske sutvert s 

F'.ndas. iš. kurio sttlyg įstatų 
negalima eikvoti kitiems tiks- 
lams, kaip tik tremtinių grąži- 
nimui. Jame yra 360 rubl., su- 

darytų is aukų ir šeimyniškų 
vakarėlių. 

Pil. Kazakevičius praneša, 
kad Krasnojarske "yra" toks 
Fondas, bet pinigai Įvairiems 
tikslams, ne tiesioginiems, iš- 
leisti. 

['i 1. Mažeika praneša, kad 
Ilarbjne Liet. Dr-ja "Aušra" 

nusprendė nesteigti atskiro fon 
do, bet visas įplaukas, gauna- 
mas tremtinių reikalams, dėti 
i bendrą draugijos iždą, kuria- 
me šiądien yra 1.300 rubl. 

Pil. Bružas, praneša, kad 
Omske esant nepastoviam pade 
iimui lietuvių organizacijų, fon 
das negalėjo gyvuoti. Šiądien 
draugijos ižde yra 1,500 rubl. 
Taut. tarybos ižde 600 rubl. 

Pi!. KubiIrkis praneša, kad 
Trkutske taipgi įsteigtas toksai 
Fondas, kuriame yra 85 rubl. 

Apskritai, iš atstovų prane- 
šimų pasirodė, kad Fondų sto- 
vis neužvydėtinas. Fondo pi- 
nigai eikvojami ne tiesiogi- 
niems tikslams, t.v. tremtinių 
gražinimui. 

TneŠama pasiulijimas posėdį 
pertraukti. Pasiulijimas pri- 
imama. Posėdis uždengta 
7:30 vakare. 

Sausio 7 d. Priz/ntiuis Posėdis. 

Atidengta 11:30. Pirminiu 
kauja A. Bružas, sekr. J. Ma- 
žeika. Svarstomas iš eilės su- 

sivažiavimo dienotvarkė: 
Atstovų pranešimai iŠ vietų. 
Darė pranešimus apie lietu- 

vių stovį koljonijose: 
1. Pranešimas atstovo J. Jur 

kuno i^ Novo-Nikolajevsko lie- 
tuvių kolionijos. 

2. Pranešimas atstovo K. 
Novako nuo Tomsko lietuvių 
kolionijos. 

3. Pranešimas A. Pridotko 
nuo Tomsko lietuvių tremtinių. 

4. -Pranešimas K. Pabrėžos 
nuo Lietuvių Centralio P>iuro 
Sibire. 

5. Pranešimas V. Kubilskio 
nuo Irkutsko lietuvių kolioni- 
jos. 

6. Pranešimas A. Kazakevi- 
čiaus nuo Krosnojarsko lietu- 
vių kolionijos. 

7. Pranešimas J. Mažeikos 
nuo Harbino lietuvių kolioni- 
jos. 

8. Pranešimas A. Bružo nuo 

Omsko lietuvių kolionijos. 
9. Pranešimas Novyko nuo 

Čitos lietuvių kolionijos. 
Po pranešimų buvo bendros 

kalbos akslink padėjimo lietu- 
vių. kaip tremtinių, taip ir ki- 
tokiu biidu vietose apsigyvenu- 
sių, ir apskritai materialio ir 
kultūrinio stovio įvairiose ko- 
lionijose. Bendras įspūdis bu 

jVO išneštas, kad visose lietuvių 

čecho-Slovakij kariumene Pragoję prisiekdinėja naujai Čecho-Slovakijos valdžiai, 
užreikšdami savo ištikimybę. 

! 
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Sihcrijoj vietose, iš materialės 
lygiai ir moralės pusės žiūrint, 
padėjimas lietuvių neužvydėti- 
nas. Dažnai trūksta atsidavu- 
sių ir suprantančių visuome- 
nės darbą žmonių. Kitur truk 
sta lėšų, dar kitur vienybės. 
Už tad ir kultūrinės lietuvių 
įstaigos, įsikūrusios šiokiu ar 

tokiu budu, labai silpnai gyvuo 
ja. T>et visgi einama įvairiais 
keliais, kad pakėlus kulturinį 
kolionijų stovį, o ypatingai 
tremtinių padėjimą. Tik išsky 
rus kelias kolionijas, kame gy- 
venimas, galima sakyti, lietuvių 
yra labiau aprūpintas. 

Rcgistracijos klausimas. 

Pil. Pabrėža praneša, kad 
Centralis Liet. Biuraą Sibire, 
buvo išsiuntinėjęs tam tikrus 
registracijos lapelius į visas lie 
tuvių kolionijas, bet iš dauge- 
lio kolionijij tų lapelių visai ne- 

sugrąžinta, ir apskritai labai 
šaltai prie jų atsinešta. 

Susivažiavimo priimta dėl to 
klausimo šiokia rezoliucija. Už 
baigti kuogreičiausiai registrą 
c i ją lietuvių, pradėtą daryti 
įCentralio Liet. Biuro. 

Pilietybes bei tautybės liudi- 
jimu klausimuose. 

Principialiai pilietybės bei 
tautybės liudijimai susivažia- 
vimo vienbalsiai pripažinta rei 

kalingais išdavinėjimui grąži- 
namiems tėvynėn tremtiniams. 

Kasi ink tų liudijimų formos 
sukėlė daug ginčų paragrafas 
pažymėjimui tikybos. Nekurie 
reikalavo griežtai išbraukti j j 
iš liudijimo, l>et nurodžius pil. 
Jurkunui, kad gali kartais kil- 
ti nemalonumai patiems ga- 
vusiems minėtus liudijimus as- 

menims. Tuomet atsirado dvi 
griežtos nuomonės. Pastačius 
ant balsavimo 6 balsais prieš 

13 ir prie 3 susilaikiusių priim- 
ta, kad tikybos pažymėjimas 
butų liudijimuose paliktas. 

Galutinai liudijimų form*., 
prisilaikant maž-daug susiva- 
žiavimo nuomonės, palikta iš- 
dirbti busiančiai Centraliai Si- 
biro Lietuvių įstaigai. 

Dėl liudijimų išdavinėjimo, 
susivažiavimas išreiškia nuo- 

monę. kad juos išdavinėtų Cen 
trale Lietuvių organizacija per 
savo Įgaliotinius, kurie turės 
buti visose lietuvių kolionijose. 

Jieškojimai helių tremtiniu 

gražinimui. 
Pil. Pabrėža praneša, kad 

apie tremtinių grąžinimą jau 
nuo senai imta rūpintis, galvo- 
ta ir daryta įvairus projektai 
tremtinių grąžinimui, tarp ku- 

rių galima paminėti sumany- 
mą išgavimo iš Amerikos, ar 

kitų valstijų laivus tremtinių 
grąžinimui per Vladivostoką, 
per Odesą, Ukrajiną į Lietuvą. 
Vienok turime pastebėti, kad 

jūrių kelias turi daug pavojin- 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
AURORA, ILL. 

Kovo 2 dieni; dr-tė Laisvės 
Mylėtojų turėjo "Jubilėjų" 10 
metų gyvavimo dr-tės; taipgi 
ir prakalbas. Pirmas* kalbėjo 
anglas, antras lietuvis iš Ch1'- 
cagos, moksleivis A. Žimontas 
dviem atvejais. Pirma — apie 
naudingumu organizacijų, o 

antrų — apie darbininkų išnau- 

dojamą. Taipgi maž mergaitė 
5 metų E. Tarvidžiutė puikiai 
padeklemavo ''Yra augštas kal- 
nas." Gafbė motinai, kad tokia 

c 

jaunutę mergaitę lavina prie 
veikimo .Publika buvo užganė- 
dinta, gą liudijo aplodismentai. 
Žmonių buvo nedaugiausia — 

apie ĮOC, mat daugumas bi- 
jojo, kad kalintojas nešauktų 
su šimtinėmis. Sako, jeigu ne- 

duosiu — gausiu vardą "sieke- 
rio" arba žydbernio. Mat dvi 
savaites atgal buvo prakalbos 
surengtos dr-tės šv. Kazimiero 
ir kalbėjo iš Chicagos ponas 
Sakalauskas, kuris kalbėjo, kad 
kas neduoda, tas yra žydber- 
nis. 

Turiu paminėti, jog drau- 
gystė gavo 5 naujus narius 
pasidarbuojant -mūsų drau- 
gams. Tadui Šurnai taipgi ir 
tiems, kurie prigelbėjo janl. 

Vargdienis. .. 

LAWRENCE, MASS. 

Vasario 23 d. šių metų L. T. 
svetainėje atsibuvo koncertas 
parengtas L. T. K., bažnyčios 
naudai. Programas buvo gana 
turtingas. Jo išpildyme dalyva- 
vo trjs vietiniai chorai: "P-lės 

Marijos," Socialistų ir lietuvių 
jaunuomenės, kuris nesenai su- 

sitvere. Buvo prisižadėję daly- 
vauti ir S. Bostone I. T. K. 
bažnyčios choras, bet del kokių 
tai priežasčių atsisakė. Vado- 
vavo visais chorais gerb. J. Na- 

gumų ir jeigu iš tokių priežas- 
čių atsitiktų kokia nelaimė, kas 
šiuose laikuose plaukiojant mi- 
noms yra galima, tuomet su- 

manytojai ant savo sąžinės tu- 

rėtų nešioti tąjį prasikaltimą. 
Toliau pil. Pabrėža pataria: 
j ieškoti, kokiu nors budu kelių 
sausžemiu, tuo žygiu gal butų 
naudinga kreiptis prie talki- 

ninkų, prašant šiam reikalui pa 
galbos. 

Toliau buvo įnešta pasiuliji- 
mas dėl vėlumo laiko užbaigti: 
vakaro posėd.į Pasiulijimas' 
priimta. Posėdis uždengta 10 
vai. vakaro. 

/. Mažeika, 
Susivažiavimo Sekr. 

Redakcijos pastaba. Antros 
protokol dalies nesame apturė- 
ję. 

vadauskas, kuris nenuilstan- 
čiai darbuojasi tarpe jaunimo, 
lavindamas dailės srityje. Ne- 
žiu irit. kad buvo blogas oras 

ir kad žmonės suvarginti yra 
streiku, publikos atsilankė apie 
penkis šimtus ir m tomai buvo 
užganėdinti. Įpatingą įspūdį pa 
darė L. Jaunuomenės choras, 
į kuri priklauso apie dvide- 
šimtis vaikų. Malonu žiūrėti 
kaip tie maži vaikai per trumpa 
laiką spėjo gana daug išsila- 
vinti. Tėvams taipgi malonu 
pažiūrėti į savo vaikus, matant 
juos dalyvaujant tokiame pra- 
kilniame veikime. Visais atžvil- 
giais koncertas nusisekė. Tas 
parodo, kad Lawrenco jauni- 
ni? s dirba su pasišventimu la- 
bui savo žmonių. 

Butų malonu, kad ir ateityje 
tarpe Lawrenco jaunimo gy- 
vuotu tokis pasišventimas, ko- 
kis buvo ir iki šiol. Kad ir vėl 

užsibaigus gavėnios laikui, kai- 
tų su gamtos atgijimų tarpe 
jaunimo atsirastų didesnis pa- 
sirįžimas dirbti savo brc.lių lie- 
tuvių labui. 

Paraįrijonas. 

SEATLLE, \VASH. 

čion streikuoja 25,000 laivų 
budavotojų nuo sausio 21 d., 
bet jau nubalsavo grįžti darban. 
Kovo 2 d. L. S. S. 182 kuopa 
perstatė B. Vargšo keturių 
veiksmu dramą "Kryžius" Pir- 
ma perstatymo kalbėjo advoka- 
tas K. Kraučiunas. Ką kalbėjo, 
tai gal nei pats oratorius neži- 
no. Priminsiu tik kelis jo išsi- 
tarimus: "męs lietuviai socia- 
listai norime suvienyti viso pa- 
saulio darbininkus; mes nepri- 
pakistame tautų, bet esame lie- 
tuviai socialistai." Na ir klai- 
džiojo kaip girioje nuo tiesių 
prie kreivų medžių. 

Kalbėjo taipgi anglas, kuris 

trumpoje kalboje nupiešė dar- 
bininkų skurdą. Gaila, kad ne- 

davė jam ilgiaus kalbėti. Tarpe 
trečio ir ketvirto akto vėl kal- 
bėjo K. Kraučiunas temoje: 
"Kas girdėti Lietuvoj." Sako: 

"Kaip tik Kapsukas atvažiavo 
j Vilnių tuoj pakorė 8 kunigus, 
o kiek jų dar pakars — neži- 
nau. Gavau laišką nuo Ameri- 
kos Centralinio Komiteto, ku- 
ris siūlo man gerą algą, kad 
eičiau komandavoti lietuvišką 
vaiską, kuris kariaus prieš 
Kapsuką, bet aš neapsiėmiau." 
Iš jo kalbos nieko gero neišėjo, 
verčiau nebūtų kalbėjęs. 

Kas link veikalo, tai nenusi- 
sekė, aktoriams truko daug nu- 

davimų. Geriausiai savo roles 
atliko šios ypatos: M. Baltru- 
šaitis (Mažučio), F. Strums- 
kis (Bakučio), T. Šlipaitis 
C Birtilos), E. Baltrušaitienė 
(Rožės). Prašei? usia lošė p. J. 

Karvelis, kuris savo rolę dai- 
nuoti dainavo, o nudavimų vi- 
sai neturėjo. Atsisveikindamas 
su savo nunulėtine ir išeidamas 
i kare jis buvo ta.,, altas, ro- 

dos, viską tą dare is prievartos. 
Trečiame akte, aktoriai stovėjo 
kaip stovylos; jiokio nusigan- 
dimo nenuda'vė, rodos, kad tai 
paprastas atsitikimas. Iš finan- 
siško atžvilio kuopai nusisekė, 
turės gan gerą pelną. 
Publikos buvo apie 400 ypatų. 

Učtupc. 

MONTREAL, CANAD \. 
Kovo 2 d. katalikiškos drau- 

gijos čionai apvaikščiojo šv. 
Kazimiero dieną. Apvaikščio- 
jime nedalyvavo tiktai viena 
S. J.. Rym. Kat. kuopa. Ap- 
vaikščicjimas prasidėjo 11 vai. 
ryte su mišiomis. 

Ta patį vakarą šv. Kazimie- 
ro darugija statė scerion veika- 
lą "Milijonai Vandenyje."' Ne- 
kurie lošėjai savo roles atliko 
gana gerai, bet nekurie prastai, 
stokavo drąsos ir judėjimų. 
Treti lošėjai visai prastai lošė. 
Bene bus visa bėda tame, kad 
artistai prieš lošimą ant drąsos 
pavartojo degtinės, tai taip ir 
išėjo. 

Pertraukose buvo deklema- 
eiju ir dainų, kurias išpildė lie- 
tuvių mokyklos mergaitės. 
Gražiai buvo sudainuotas Lie- 
tuvos hymnas. Tik negražu bu- 
vo, kad keletas vyrų laike Hym 
no :iepajiegė atsistoti ir sėdėjo. 

Pas mus vakarai tankiai ren- 

giami. bet Lietuvos Hymną dar 
tik pirmą kartą sugiedojo šia- 
me mieste. Privalėtų kiekvie- 
nas vakaras prasidėti Lietuvos 
Hymnu. 

Vasario 28 d. pasimirė Ka-' 
zimieras Staigvila, nevedęs, 
30 metų. Paliko tėvą ir motiną; 
dabar tų senukų bus sunkus gy- 
venimas. Jie visi žadėjo tuo- 
jaus grįžti tėvynėn. 

Lietuvos Arčuolas. 

PHILADELPHIA, PA. 
Lietu os Neprigul. Fondo 

skyrius ateinančioje nedelioje 
(kovo 16 d.) rengia dvejas pra- 
kalbas. Pirmas prakalbos bus 
Nortsaidėje, Marcantile Hali 

—51 North Franklin St. 
Prasidės ant 2 po pietų. 

Antros prakalbos prasidės 
ant 6 v. popietų Muzikališkoje 
svetainėje kampas AUegheny 
ir Tilton gatvių. Visi lietuviai 
kviečiami susirinkti, nes bus 
pranešta žingeidžių dalyku 
apie Lietuvą. 

L. .V. F. sk. Komitetas. 

KEARNY IR HARRISON, 
N. J. 

Kovo 1 d. šių metų atsibuvo 
koncertas, kurį surengė vietos 
pasižymėjęs choras "Birutė.' 
Programas buvo gana ilgas ir 
įvairus, viso išpildyta net 19 
numerių. Beveik išimtinai iš- 
pildyta veikalai musų kompo- 
zitorių pp. Šimkaus, Sasnaus- 
ko, Petrausko ir kitų. Koncer- 
te išpildė šie: Kearnės "Biru- 
tės choras, šv. Cicilijos choras 
iš Xe\vark, X. J. vedamas p. 
Radzevičiaus. Paskui vėl daly- 
vavo Vyčių choras iš Ne\vark 
ir Karalienės Aniolų parapijos 
choras iš Brooklyno. 

Apart to keletas solistų da- 
lyvavo, kuriuos irgi reikia pa- 
žymėti: p-le M. Braduniute, Y. 
Sereika, Verba,, Akelevičius, 
A. Braduniute. Akomponavo 
p-le Tamulioniutė. 

Antgalo visi chorai susijun- 
gę pagiedojo Lietuvos hymną. 
Iš visų numerių tai p-lės Bra- 
duniutės geriausiai atliko savo 

užduotis. Iš jų išsidirbs tikros 
artistės. 

Šio vakaro pelnas skiriamas 
intaisimui vargonų vietos lie- 
tuvių bažnyčioje. , 

J. l\ Baltrukoiiis. 

Phon. A,m,.a„e 320, Pogtjjj tjuiv* 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IRABEfNAS CHIRURGAS 
1326 MILVVAUKEE AVĖ., CHtCAGO, ILL. linini 

AS, ADOMAS A. KAKALĮ AUSKAS 
SEKANČIAI RA3AU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėįiraas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas s-fėkij nustijimas 
rišo kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelbos. 
liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 

Kiaujo valytojo, Nervaioną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė .stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

lu'.aras, Bitterla, ir po 3 mėn. savo paveiksle pama čiau teki skirtum? kaip tarp 
dienos ir nakties. Da bar jaučiuos smngiai ir esu linksmas ir 1000 sykig dčkoju 
Salutaras ir.>listy geradėjlstei ir linkiu vi-sicius savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patari" nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So.Halsted S t. Ph me U»2il 6417 Chicago, |||. 

Mokinkies Koliai Turi Progą! 
Gausj geresnį ir švaresni darbą, ir geresnį užmokestį tik tuomet, kuo- 

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

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

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

Apart Angly kalbos, musų mokykloje yra mokinama Lieuvių kalba, 
pradinė ir gramatika, aritmetika, laiškų rašymas, istorija, geograifja ir 
daugelis kitų atskirų šakų. Taipgi mokiname visas Grčtmmer 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 geresnš 

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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Lenkiškas Jovalas, 

Peržrmrinėjant lenkų laikraščius ir pa- 
stebėjus kokiu jovalu jie peni savo skaity- 
tojus, aiškindami jiems Lietuvos klausimą, 
nenoroms ateina klausimas: kas-žir> ar lie- 

tuviai, kuriuos lenkai yra pripratę su pa- 
nieka vadinti tamsunais c h 1 o pa i s, užsi- 
ganėdintų ir tylėtų, jeigu lietuvių laikraš- 
čiai pradėtų penėti juos panašiu jovalu. 

Štai šiame numeryj, skyriuje "Sveti- 
moj Spaudoj apie Lietuvius," skaitytojai 
ras straipsnį antgalviu "Baltgudžiai ir Lie- 
tuviai." Perskaitykit jį atydžiai. Jame ra- 

site svarbių ir lietuviams gerų naujienų. 
Ten rasite, kad kaip Minsko, taip Gardino 
baltgudžiai yra su lietuviais ir stovi už 
Lietuvą. Ten rasite, kad baltgudžiai, or- 

ganizuodami savo pulkus, mano pakovoti už 

Lietuvą prieš bolševikus ir lenkus—tam da- 
lykui gen. Kondratavičius atvyko Gardinau 
iš Vilniaus. Iš to suprasite taipgi ir tai, 
kad, kaip matyt, sulenkėjusieji Lietuvos .gy- 
ventojai, bajorija, grįžta atgal prie lietu- 

vių viena pavardė "Kondratowicz-Kondra-. 
tavičius" apie tai geriau negu kas kitas liu- 
dija. Ten rasite ir patvirtinimą jau mums 

girdėtų žinių apie tai, kad tarp bolševikų 
ir vokiečių, matomai, yra padaryta paslap- 
ta draugiška sutartis. 

Bet visa tai nėra jovalas, apie kurį 
męs šio straipsnio pradžioje minėjome. Jo- 
valas štai kame yra: 

Ten sakoma, kad Baltgudžių Taryba, 
pabėgusi iš Minsko, padarė sutartį su Lie- 
tuvos Taryba ir "per ją gavo tūlas pinigu 
sumas nuo vokiečių" tvėrimui baltgudiškų 
batalijonų. 

Iš to turėtų buti aišku, kad vokiečiai 
davė, per Lietuvių Tarybą, pinigus balt- 
gūdžiams, idant jie kovotų labjausiai prie? 
bolševikus., nes prieš ką gi labjaus turėtu 
kariauti Baltgudžių Taryba, pabėgusi i& 
Minsko nuo bolševikų? 

Tas turėtų buti aišku, kaip diena. Bei 
keliomis eilutėmis žemiaus pranešama, kaci 
esą iš tvėrimo baltgudžių pulkų nieko ne- 

išeina, nes—vokiečiai stato išlygą, kad tie 
pulkai, kurių tvėrimui jie davę pinigų, ne- 

kovotų prieš bolševikus. 
Keik pasitikėti nepaprastu savo skai- 

tytojų kvailumu, kad tokiais aiškiais non- 
sensais juos penėti. 

Bet, apart to, męs žinome, kad virš- 
minėtas priekaištas apie gavimą pinigų nuc 
vokiečių per Lietuvos Tarybą yra taipgi ii 
melas. Lietuvos Taryba pati sau negalėjo 
gauti nuo yokiečų pinigų; nesenai skaitė- 
me pranešimuose lietuvių atstovų iš Švei- 
carijos, kad Lietuvos Taryba nieko nega- 
lėjo veikt, nes vokiečių valdžia jai pasky- 
rė vos 10,000 markių jos reikalams. Kaip- 
gi tuomet ta Lietuvos Taryba galėjo gauti 
pinigų baltgudžiams? 

Šisai jovalas yra tik dar vienas pavys- 
ti is bjaurios, purvinos, nuodingos lenkiškos 
propagandos, kurios tikslu yra įtikinti žmo- 
nes, buk Lietuvos Taryba buvo ir yra vo- 

kiečių įnagis. j 

Kame gi teisybė? Teisybė veikiausiai 
bus tame, kad baltgudžiai, padarę sutartį 
su Lietuvos valdžia, gavo nuo pačios Lie- 
tuvos valdžios dalį pinigų iš tos paskolos, 

[ kurią ji taip pasekmingai užtraukė pas Lie- 
| tuvos žmones, ir iš kurios, kaip nesenai pra- 
nešė Lietuvos finansų ministeris Yčas, 40 
milijonų markių tapo paskirta Lietuvos ka- 
riumenės tvėrimui. 

Apart to viso, iš viršminėtos žinios dar 
aišku ir tas, kad baltgudžiai, prisidėję prie 
Lietuvos, organizuoja savo pulkus Gardino 
fronte, idant užkirsti kelią besiartinantiems 
prie Gardino lenkams, kurie traukia iš Var- 
savos ir Baltstogės pusės ir turi pereiti 
Gardiną pirm negu jie galėtų pasiekti 
Vilnių. 

Tame, matomai, ir slepiasi lenkų susi- 
nervavimas, ir drapstymas purvais kaip lie- 
tuvių, taip ir baltgudžių. 

Svstiiuoie Spaudoje Apie Lietuvius 

APIE BOLŠEVIKUS VILNIUJE. 

Varšavoje einantis socialistų partijos 
organas Robotnik, esantis po lenkų žydiš- 
kų sferų įtekme, rašo: 

"Vyriausia bolševikų parama Vilniuje 
yra žydai. Ačiu tam žydai netrukus pasi- 
darė miesto ponais. Vilniaus gatvėse pa- 
sitinkama vokiškus aficierus ir kareivius, 
kurie yra gerbiami kaipo instruktoriai. Bol- 
ševikai sudarė ir apginklavo šautuvais vo- 

kišką [?] miliciją, susidedančią daugiau- 
siai iš žydų. Likusioji gyventojų dalis ta- 
po bolševikų nuginkluota. Visi lenkiški 
dienraščiai tapo sulaikyti, o už tai vėl iš: 
eidinėja rusiški dienraščiai. 

"Visur po savo atėjimui bolševikai re- 

krutuoja visus vyras nuo 17-os iki 53-jų 
metų amžiaus. Šie rekrutai yra siunčiami 
i vidurinę Rusiją, o paskui skirsto juos j 
įvairius frontus. Bolševikai prokliamuoja, 
kad Lenkija ir Lietuva privalo sudaryti da- 
lį rusų sovietiškos respublikos. 

"Lenkiškieji Vilniaus ir apielinkių gy- 
ventojai, sudarantieji tenai daugumą [?], 
randasi baisiam padėjime. O bolševikai 
neleidžia jiems šalies apleisti. Pragyveni- 
mas pasidarė nepaprastai brangus, nes žy- 
diški spekuliantai, keturiopai padidina kai- 
nas ant visako." 

—Iš Dziennik Związkowy, Chicago, 111. 
Kovo 7 d. 1919 m. 

BALTGUDŽIAI IR LIETUVIAI. 

"Komisija Litevvska" [taip vadinasi 
lenkų įsteigta komisija, besidarbuojanti už 
Lietuvos prijungimą prie Lenkijos] praneša 
V'aršavos laikraščiui "Kurjer Warszawski": 

'•'Gardine yra taip vadinama "Bia- 
loruskaja Uprava" [Baltgudžių Tary- 
ba], tikrenybėje esanti ištikro rusiška 
institucija, susidedančia iš popų, buvu- 
sių činauninkų ir kelių "chlopų." 

"Iki pastarųjų laikų šita įstaiga 
veikė be jokios konkurencijos baltgu- 
džių dirvoje Gardine, dabar vienok 
atvyko prisiglausti Gardinan likučiai 
baltgudžių Tarybos iš iMnsko su p. 
Voronko priešakyje, ir štai užvirė ko- 
va, kuri jvarė daug nesmagumo vokie- 
čiams-okupantams, nesuprantantiems 
visai to, apie ką šitiems baltgudiškiems 
veikėjams eina. 

"Baltgudiškoji Taryba, pabėgusi 
iš Minsko [nuo bolševikų] padare Vil- 
niuje sutartį su Lietuvos Taryba ir per 
ją gavo tūlas pinigų sumas nuo vokie- 
čių, už kuriuos nori tverti kokius ten 
baltgudiškus batalijonus Gardine. Ten 
taipgi randasi garsus generolas Kon- 
dratowicz-Kondratavičius, nepriaugusis 
lietuvių armijos vadas, kuris dabar 
tufėjo stoti priešakyj baltgudiškų for- 
macijų, bet viskas subyrėjo prieš iš- 
lygą, kurią stato vokiečiai, būtent, kad 
šios formacijos nebūtų vartojamos ko- 
voj su bolševikais. Beje, tarp kit-ko 
kalbant, tie patįs veiksniai Vokiškos 
Dešimtosios Armijos dar pirm to Vil- 
niuje statė šitą išlygą laike derybų su 

lenkų kariškomis vyriausybėmis. 
"Tas bene iškalbingiausiai parodo 

esybę ankštos sutarties tarp bolševikų 
ir vadų bei kareiviškos Dešimtosios 
Vokiškos Armijos Tarybos. Išgavimas 
šitos sutarties bene brangiai bolševi- 
kams atsiėjo." 

—Iš Nowy Svviat, New Yorkas. 
Kovo 5 d. 1919 m. 

Apie Sveikatą ir apie Ligas 
Rašo Dr. M. T. Strlkolls 

:;;kbii£9 "Lietuva'* Jvesdama Sį Sveikatos skyrių, velija, idant 
jos skaitytojai juomi naudotus! kuodaugiauslai. Sveika- 
tos skyrių vedi. Dr. M. T. Strlkulis, kurio raštai tilps "Lie- 
tuvoje", šiame skyriuje ktus se^eda. Dr. Strlkulis duos 
taipgi atsakymus t Jvalr'.us paklausimus sveikatos arytyje. Tokius paklausimus, trumpai lr aiSkl&4 sni-aSytus, reik BiUh- tl tiesiog Dr. M. T. Strlkulis, 1757 W. 47th St„ Chieago, 111. 

Klausiant, adreea* turi buti paduotas, bet tik daktaro 
žiniai. Eingeidesnl klausimai galės tilpti laikraštyj, lr va/- do neminint. — Redakcja. 

APSISAUGOJIMAS NUO 
LIGŲ. 

Prie šiądieninio aprubežiuo- 
to draugijos supratimo, lytiš- 
kos ligos yra perstatamos bai- 
siausioje švesoje. Kodėl taip 
yra — nesunku suprasti. Visi 
pseudo moralistai netik, kad 
patįs nieko neužsimindavo apie 
lyties klausimus, bet dar paleis- 
davo akmenį į tuos žmones, ku- 
rie manė šviesti draugija. Kur- 
gi, kalbėti apie lytį! ? Paleistu- 
vystė! negalima to daleisti. Bet 
mūsų pseudo moralistai ir pse- 
udo teoristai apsiriko. Buk ge- 
ras, bijok ugnies ir gyvenk taip, 
kaip tau sakau — liko tušti šau- 
kimai. 

Jau praslinko daug šimtme- 
čiu, o draugija nei kiek nepa- 
gerėjo. šiądieną, kur kas dau- 
giau žmonių serga lytiškomis 
ligomis, negu praeities gadynė- 
se. Reiškia — moralizavimas 
buvo klaida. Žmogus nei kiek 
nepasitaisė! 

Užgimus mokslo šviesai, pra- 
dedama bandyti apšviesti ir su- 
teikti hygienos žinių apie visas 
ligas. Į ta tarpa galima įspraus- 
ti ir lytiškas ligas. Tas jau yra 
praktikuojama gana plačiai. 
Suvienytų Valstijų kareiviai 
buvo mokinami ir verčiami prie 
prophylaktikos lytiškų ligų. 
Jeigu kuris neva gėdydamasis 
bandydavo užslėpti ir paskiau 
gaudavo lytišku ligą, tokį tuo- 

jaus teisdavo karės teismas. 
Sąžiniškesni gydytojai prade- 
da nurodinėti savo pacientam? 
kaip apsisaugoti nuo lytiškų li- 

gų. Bet kaip galima, "kad pana- 
šių gydytojų yra visai mažai! 
Taip mažai !Tą mažytį skaičių 
pagimdo pačios gyvenimo ap- 
linkybės. Jog yra kur kas gydy- 
tojui geriaus gauti keletą šim- 
tų skatikų nuo paciento, kuris 
bando gydyties, negu išaiškinti, 
ir dar vos už keletą skatikų, 
tokiam pecientui kaip apsisau- 
goti nuo tos baisios šmėklos,— 
lytiškų ligų. Poliaris nuperka 
daugumos žmonių sąžinę, tai 
kodėl gi jis negali nupirkti ir 
daktaro? Taip ir yra, vietoje 
prophylaktikos, męs gydome! 
Bet toks dalykų stovis jau da- 
rosi vis labiau nepakenčiamu 
tarpe jaunesniųjų gydytojų, 
jau pradedama nešti univerši- 
teto idealus į plačiąją liaudį. 

Į Šviesti tą liaudį ir mokinti kaip 
apsisaugoti visokių išvengiamų 
nelaimių. 

Taigi ir šio rašinėlio rašyto- 
jas nori pasakyti, kad stengia- 
mės apsisaugoti nuo lytiškų li- 
gų. Reikalaukime, kad mūsų 
gydytojai elgtųsi su mumis 

kaipo su žmonėmis ir pasis- 
tengtų suteikti mums daugiau 
žinių. Jeigu męs nenorime buti 

ligoniais, tai bandykime buti 
sveikais. Kaip kad ligoje deda- 
me visas pajiegas, kad tik pas- 
veiktume, taip pat ir kol dar 
&ame sveiki, pasirūpinkime 
sužinoti, kaip apsisaugoti nuo 

visokių ligų nelaimių, o ypatin- 
gai sužinokime, kaip apsisau- 
goti nuo lytiškų ligų. Jeigu pa- 

»švęsime nors p<> valandėlę sa- 

vęs tobulinimui ir įgyjimui 
moksliškų žinių, tuomet nebe- 
galės tyčiotis iš musų visokios 
rūšies šarlatanai pasivadinę 

"daktarais!" Kad tokių šarla- 
tanų, "visąžinančiųM nemokšų, 
jau skverbiasi ir tarpe mūsų. 
lietuvių, tai jau nenaujiena. 
Šnibždėjimais, burtais, paspau- 
dimais ar pabraukimais ligų 
negalima išgydyti, o tuom la 
biau nuo jų apsisaugoti. Tam 
darbui yra reikalingi gerai pa- 
tyrę ir kompetentiški gydyto- 
jai, o ne "bobutės." 

Paskutines mintis parašiau 
tik todėl, kad pasitaikė matyti 
daug nelaimingų ligonių, ku- 
rie gydėsi pas įvairius šarlata- 
nus, praleido visus sunkiai už- 
dirbtus skatikus, o ligos nei 
kiek nepagydė. Net širdi skau- 
da, matant tokią gadynės žaiz- 
dą! 

Ligoniams galima patarti 
nei valandos nelaukti, bet tuu- 

jaus kreiptis prie kompetentiš- 
ko gvdvti jo, kuris negydo kiše- 
nių, bet ligonį. 

Dr. M. T. Strikolis. 

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI. 

Klausimas& 
Pittstonietis paduoda sekan- 

čius simptonus: — Mane visa- 
dos kankina lengvas nuolati- 
nis galvos skaudėjimas. Apie 
tris valandas po valgiui jaučiu 
liuosą maistą po krutinę. Pas- 
kui pradedu vemti. Vėmimas 
išrodo puliuotas. Kartais skaus 
tnas pradeda lyg replėmis kru- 
tinę spausti, o vidurių užketie- 
jimas tai paprastas dalykas. 
Meldžiu duoti patarimą, ką 
man daryti? 

Atsak. Iš pittstoniečio pa- 
duotų nepilnų simptomų tikro 
diognoso negalima padaryti 
Būtent, męs nieko nežinome 
kaip senas yra ligonis, kokis 
jo užsiėmimas, koks apetitas, 
kokius valgius ligonis valgo, 
nieko nežinome apie šeimynos 
istoriją, apie pirmesnes ligas 
ir 1.1. Neturint pilnos istorijos, 
tikro nieko negalima patarti. 
Be to reikėtų išekzaminuoti iš- 
vemtą medžiagą, kraują, išma- 
tas ir šlapmedžiagą. Iš augs- 
čiau paduotų aprašymų galima 
suprasti, kad liga yra įsisenė- 
jusi ir reikalauja greito gydy- 
mo. Užvilkimas gali išvystyti 
visai negeistiną rezultatą. 

Ligonis gali turėti vėžį (can- 
cer) pilve, nuo kurio paeina 
galvos skaudėjimas, vėmimas? 
sulaikymas valgio, skausmai ir 
daug kitų simptomų. Tą patį 
galima pasakyti apie žarnų vė- 

žį, skaudėjimus -kaip- pilve, 
taip žarnose uždegimą aklo- 
sios žarnos, augimą akmenų 
tulžies tarbėlej, skilvine džio- 
vą ir daug kitų panagių ligų. 
Iš to matome, kad nieko tikro 
beveik negalima pasakyti, kol 
ligonis neaprašys pilnai ligos. 

Šiuomi gi galima patartį 
valgyti skystus valgius, kaip 
pieną, sriubas, miežinės zupės 
skystimą ir įvairius vaisius. 
Prisilaikyti nuo mėsos ir kitų 
sunkiai sumalamų viduriams 
valgių. Valgį reikia užtektinai 
ilgai laikyti burnoje ir gerai 
sukramtyti. Gerti užtektinai 
vandens prieš ir po valgiui. Ne- 
vartoti jokių stiprių gėrimų, 
kaip degtinės, alaus, kavos ir 

feį X«w,["pst irnTonl 
•^*as 

įėjimas į rezidenciją pulkininko E. M. House, Paryžiu- 
je, Suvienytų Valstijų atstovo Taikos Konferencijoje. 

* 

arbatos. Saugotis nevalgyti 
kanuotų valgių. Turėti užtek- 
tinai išsimaiikštymo ir tyro oro. 

Be to nepamirškyte, kad pa- 
sitarimas su geru gydytojų ga- 
libuti geriausia Tusu padėjimui. 

Dr. M. T. Strikolis, 
AA 

—* >♦ 

Ką Rašo Kiti | 
Laikraščiai, 

KAS LIETUVA ŠELPIA, i 
TAS YRA KONTRREVO- 

LIUCIONIERIUS. 
Yra pas mus nesutikimų, 

yra baimių,. netantiškumų, 
bet iki šiol dar negirdėjo- 
me, kad kas nors tyčiotųsi 
iš Lietuvos žmonių re^Hlau- 
jančių pašalpos. Dabar jau 
ir prie to daėjome. 

Bo^evikų organas "Lais- 
vė" dagirdusi, kad išvažiuo- 
ja C. K. pirm. Loopatto ir 
kad jam bus leista išdalinti 
Lietuvoje pinigus, kuriuos 
amerikiečiai surinko "Lietu- 
vių dienoje," rašo: 

"Mes atvirai pasakysime, 
kas duos pinigų tautininkų 
ar klerikalų visokiems pa- 
siuntiniams, tas rems kont- 
revoliucini veikimą I.ietuvo 
je. Užtenka to, kad Ame- 
rikos lietuviai tapo apgauti 
surengimu "Lietuvos Die- 
nos", nes prie to darbo pri- 
sidėjo nemažai ir lengvati- 
kių socialistų. Toliaus susi- 
pratę darbininkai privalo 
buti atsargesni/' 

DRĄSUS IR NEGERAS 
APKALTINIMAS. 

Šiandien tarp lietuvių nė- 
ra didesnio keiksmo, kaip 
pavadinimas ką nors lenku 
ar lenkberniu. Ypač pana- 
šius keiksmo reikėtų vengti 
musų spaudai. Jei ką laikraš 
čiai pavadina lenkberniais, 
tai turėtų, turėti ir aiškius 
priparodymus, kad ką jie 
šako, tai sako tiesą. 

Tokius priparodymus tu- 
rėtų paskelbti "Amerikos 
Lietuvis," nes jis apie lietu- 
vių vyriausias įstaigas atim- 
damas joms autoritetą, ra- 
v 

so: 

"Kam kaltinti Francają 
ir Angliją už bandymą su- 

jungti Lietuvą su Lenkiją, 
jei musų diplomatai, musų( 
komitetų pinigais apmoka- 
mi stovi už sujungimą? 

Jei norime, kad pasaulis 
mus išklausytų ir apgintų 
musų laisvę, pirmiau nutar- 
kime patys ko mes norime 
ir pastatykime mus reika- 

lus ginti ir norus apreikšti 
asmenis, kurie neabejoja,^ 
kurie žino kas mums reika- 
linga ir kurie dviem die- 
vam netarnauja." , 

PADEKAVONE. 
Turiu už garbę pranešti, kad 

aš nuo Tamistų apturėjau gau- 
sią dovoną, kuri man tarnau- 

ja žedną dieną per ištisus 1919 
m. Ta gausi dovana yra "Lie- 
tuvos" dienraščio kalendoris, 
kuris puošia mat:) namą. 

Už tą dovoną busiu dėkingas 
per visą šį metą. 

Prancts Samuolis. 
Montreal, Canada. 

LINKĖJIMAI "LIETUVAI" 
DIENRAŠČIUI. 

Gerbiamieji:— 
Ans mus pirmiau čionai 

buvo prasiplatinusios "Nau- 
jienos," nes nebuvo geresnio 
ietuvių laikraščio, dabar gi vi- 
sur užimą pirmą vietą "Lietu- 
va." Reikia, kad lik butų laik- 
raštis gerai vedamas, prisilai- 
kytų geros politikos. 

Mainieriai čionai labai duos-1 
nųs, viskam gerai auakuja. 
Bet už tai ir žiuri, kad viskas 
taip butų. kaip jiems tinka. 

'Draugo" čia visai nenori. 
Viso gero velijantis, 

J. Pakutinskis. 
Merrin. 111. 

LINKĖJIMAI "LIEYUVAI" 
! terlramoji "Lietuvos" Admi- 
nistracija ! 

Gavome atvirutę ir 10 egz. 
"Lietuvos" dienraščio, ačiu. 
Man labai patinka "Lietuva," 
ir dasižinosiu iš kitu lietuviu, C C w 

kaip jie žiuri i "Lietuvą". 
Aš ganą ilgą laiką buvau 

"Dirvos" agentu ir pardavinė- 
jau atskirais N.N. dabar gir- 
dėjau, kad sustojo ėjusi. "Dir- 
žą" butų šiap nieko, bet kratais 
lėdavo negražias koresponden- 
cijas ir vartodavo dažnai žodis 
klerikalai, ir buvo prilauki la- 
jaus atskalūnams, negu ka- 

talikams. Gal tas "Dirvai" 
kenkė ir nustojo pertai daug 
skaitytojų. "Lietuva" to veng- 
dama tai visiems tiks ir skaity- 
tojų skaičius didės. 

Kaslink Lietuvos" Dien- 
raščio, tai už kokių trijų savai- 

čių pranešiu jums, ką su ja pa- 
darysiu. dabar palaukyte. 

Su pagarba, 
J. Naujokaitis. 

London, England. 



Lietum Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Iš Anglų kalbos Kuosai vertė Algis. 

Lietuva—Jos Etnografinis Supratimas. 
Lietuviai yra stipriai įsitiiunę, Kad iei- 

sybe privalo buti iygiai taip didžiu veiks- 
mu, Kaip ir kaita, Kuomet norima nuspręs- 
ti, ar tuli "abejotini" apsKnėiai priklauso 
etnografinei Lietuvai, ar ne. Jeigu, pa- 
vyzdziui, nekuriose apygardose, kalba pa- 
virto i žargoną, į misiių prigimtos kal- 
bos Su kalba atėjūnų, tai lietuviai tvirtina, 
kad jie turi mažiausia teisingą teisę prie 
tokių apielinkių. Jeigu gi, apart to, tokių 
apielinkių gyventojai yra dar ir pat savo 

esybėje, savo papročiais, budu ir palinki- 
mais tokie pat žmonės, kaip kad yra ii 
Lietuvių tautos minios, tai jie tvirtina, kad 
tokios apielinkės priklauso Lietuva: be jo- 
kio klausimo. \ 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

(Tąsa) 

Jau patsai laktas, kad šių žmonių kal- 
bos sugaumimas atsitiko ačiu besirengimm 
juos greitai pavergti \ amžiną veigiją u 

^iciu nuodugniam ir atKakliam slėgimui ji 
Priturimo, politiško ir ekonominio gyveni 
mo, lietuvių nuomone, padaro jų reikalavi- 
mą ne paprasta ginču, bet pačios teisybe^ 
klausimu. Yra aišku, kad prašalinimas 
dirbtinų istautinimo priemonių netrukus pn 
vestų prie liuosnorio ir visais žvilgsniais 
nauciingo šių žmonių sugrįžimo prie savo 
tautinės šeimynos, kurios nariais jie yra. 
Tokių atsitikimų kaip sykis jau yra buvę 
begalo daug šalies viduje; net konservaty- 
viškiausi Lietuvos elementai, būtent, bajo- 
rija, pastaraisiais laikais išsireiškė tame 
reikale visai ne dviprasmiai, kuomet jie 
aiškiai ir atvirai stoju, remdami Lietuvą i: 
jos aspiracijas. 

Žemiaus sekantieji pavyzdžiai, paimti 
iš tautos gyvenimo, parodys, kad toki tvir- 
tinimai yra paremti faktais: 

1) Diuisai Lietuvos oeimas (jis tai^ 
yra vadinamas todėl, kad jis, lietuvių ko- 

voje uz jų tautinę gyvybę pažymėjo, pla- 
čiai kalbant, perėjimą nuo cnaoso į tvantą, 
buvo sušauktas Vilniaus miestan 1^05 me 
tais: Daugiaus negu dud tukstanciu dele- 
gatų dalyvavo jo svarstymuose. Pusėtinai 
jų skaitlius nemokėjo lietuvių kalbos, bet. 
nepaisant to, visgi atvyko, nes, kaip jie pa- 
tįs pasisakė, jie visais atžvilgiais jautėsi lie- 
tuviais, lygiai taip ištikimais Lietuvai, kaip 
ir tie, kurie vartojo lietuvių kalbą savo na- 
muose. 

Sulyg "Tėvynės Sargo i" (num. 6, 19 

|tn.), kuris dabar yra leidžiamas "Vilniuje, 
paugeiis oaltgudiskų katalikisKų parapijų 

V ilniaus gybernijoj išreiškė tokias pat nuo- 

mones po to,, kaip u.etuvos Tarybos atsto- 
vai išaiškino jiems Lietuvių Konferencijos 
nusprendimus. 

Kuomet jų užklausta, ar jie norėtų at- 
siskirti nuo Lietuvos, šitie baltgudžiai atsa- 
kė, kad jie neturi jokio noro buti atidalin- 
tais nuo .Lietuvos, ar nuo lietuvių ir kad jie 
nenori buti atgal prijungti prie .Rusijos. 

2) Sulyg senų statistikų, Vilniaus mies- 
tas sakoma esąs lenkų miestas, nes esą tik 
keletas tūkstančių jo gyventojų prisipažino 
esą lietuviais. Bet šiuo laiku aplinkybės 
persikeitė Lietuvoje taip, kad, sulyg vėliau- 
sių statistikų, didelė daugima Vilniaus mie- 
sto gyventojų, katalikų tikybos, skaito save 

lietuviais, nors didesnė jų dalis kalba len- 
kiškai. Tik apie aštuntas jų nuošimtis pa- 
sisakė esą lenkais. (Buvo apie tai rašyta 
"Lietuvos Aide"). 

3) Plačiai yra žinoma, kad net iki 
pastarųjų laiiva dalis Lietuvos bajorijos bu-j 
vo lenkiškos orientacijos, rėme lenkišką 
Naeional-Demokratišką (endekišką) Lietu 
vos sulenkinimo propagandą ir platino idė- 
ją unijos tarp Lietuvos ir Lenkijos. 

Po to kaip Lietuva tapo užimta vokie- 
čių armijos, Vokietijos Imperatoriškai Val- 
džiai tapo paduotas memorandumas su 44 
įtekmingų Vilniaus bajorų parašais, pra- 
šant IJetGvos prijungimo prie Lenkijos. 

Kad šis lenkiškas žingsnis nebuvo iš 
reiškimu Lietuvos bajorijos noro, tą paro 
do žygis Lietuvos magnatų, kurie prieš mi 
netą memorandumą užprotestavo ("Tėvy 
nes Sargas," vasario 26 d. 1918 m.), už- 
reikšdami, kad jie pageidauja "Lietuvos 
iš numirusių prisikėlimo, bet ne Lenki jo- 
Liętuvoje" ir, apart to, kad jie tikrai stovi 
už Lietuvos neprigulmybę ir yra pilnai įsi- 
tikinę į jos tautinį stiprumą ir energišką jie- 
gą- 

4). Atstovai Gardino gubernijos že- 
mėti jos (Zemstvos) įdavė Lietuvos Tarybai 
Vilniuje memorandumą, kuriame jie už- 
reiškė, kad Gardino gubernijos gyventojų 
noru yra, idant šita gubernija butų prijung- 
ta prie Lietuvos viešpatijos. Jie toliaus 
pranešė, kad nors Gardino gubernijos gy- 
ventojai yra pamiršę savo pratėvių kalbą, 
vienok, nepaisant to, jie skaito save lietu- 
viais ir mano išmokti lietuvių kalbos, kuri, 
sulyg jų manymo, privalo buti ofieialė vi- 
sos viešpatijos kalba. 

5) Iš "Lietuvos Aido" (gegužės 1 d. 
1918 m.) męs sužinome, kad lietuviai, gy- 
venantieji Rusijoj, susiorganizavo i atski-i 
ras profesionales ir amatų organizacijas, j 
Kaip, pavyzdžiui: krasos ir telegrafo darbi- 
ninkai, geležinkelininkai, inžinieriai, giri- 
ninkai ir t. t. Ką tokios organizacijos rei- 
škia, galima nusimanyti iš atsišaukimo, ku- 
zį Lietuviai Geležinkelininkai prisiuntė Lie 
tu vos Tarybai. 

"Lietuvos Geležinkelininkų Susivieni- 
jimas siunčia mane,—tarė Geležinkelininkų 
atstovas,.. pasveikinti Lietuvos Tarybą ir 
duoti jai pilniausį užtikrinimą, kad Gele- 
zmKelninkų Susivienijimas prigelbės Tary- 
jai reguliavime neprigulmingos Lietuvos 
naminių reikalų. Suprasdami svarbumą, 
aokį turi geležinkeliai viešpatijos gy- 1 
v enirne, męs susiorganizavome, idant pa- 
gelbėti Tarybai, pasistengdami patobulinti 

; idminstratyves ir techniškas musų organi- 
zacijos šakas, idant galėtume apimti vary- 
oią visos Lietuvos geležinkelių, kaip tik tas 
ous nuo mus pareikalauta. Musų organi- 
zacija dabar susideda iš dvidešimts tūk- 
stančių narių ir tokio skaitliaus pilnai už- 
anka apžiūrėjimui visos šalies geležinke- 
ių. Męs su nekantrumu laukiame valan- 
ios, kuomet mv: galėsime sugrįžti Į savoj prigimtą kraštą ir darbuotis savo žmonių į naudai." 

Didelė dauguma lietuvių, lygiai kaip 
kad šitie tik-ką paminėti, buvo prieš Didžią- ; 
ją Kavę atšalę nuo savo tėvynės ir jos rei- j calų, bet tautinis atgimimas ir mintis atbu-' 
iavojimo Lietuvos viešpatijos sukėlė juos j iki tam laipsniui, kad jie yra pasiryžę pa- 
švęsti viską to mierio atsiekimui. 

Tas yra naturalis dalykas, ir galima 
juvo tikėtis, kad žmonės, kurie buvo indi- 
ferentiški, arba kurie išdalies pamiršo savo 
;ėvynės reikalus, sukils prie darbo taip 
£reit, kaip tik jų šalis prisiartins prie ne- 

jrigulmingo gyvenimo slenksčio, šios prie- 
žasties dėlei senos statistikos ir iš jų claro- 
nos išvados privalo buti perkeistos ir į jas )rivaloma žiūrėti kitokioj šviesoj, nes jos 
įeparodė faktų sulyg tautinio šalies gy- 
ventojų sudėjimo. 

Taip dalykams stovint, žemlapiai kaip .(ad "Rytinės Europos Tautos" (Dialy Te- 
3glraph, No. 25, 1917), prirengti sulyg Ru- 
sijos cficiaiiškų statistikų iš 1897 metų, ne- 
suteikia beveik jokių tikrų žinių apie etno- 
^rafšiką šalies padėjimą. 

Taigi tokios aplinkybės kaip kad šitos 
tik-ką musų gvildentos, kaip lygiai ir tikro 
dalykų stovio Lietuvoj supratimas, verčia 
mus užreikšti, kad žodis "Etnografinė Lie- 
;uva" apima visus apskričius, kur lietuvių kalba dar yra išlikusi—gryna kalba, ar su- 
gadinta,—kur gyventojų ypatybės ir pa- 
pročiai užsiliko aiškiai lietuviški ir nekurie 
distrikrtai, kur nevisi vadina save ir jau- čias lietuviais—nepaisant to, ar jie buvo 
arba yra po Rusija, ar Vokietija. 

Čia bus neproršalį nurodyti, kad Di- 
džioji Karė iškilo tik į 10 metų po to, kaip lietuviams pasisekė išgauti iš Rusiškos biu- 
t'okratjos teisę spausdinti savo locnoje kal- 
boje ir lotyniškomis raidėmis. Apšviesti 
vyrai ir moteris, kuriems buvo daromos vi- 
sokios kliutįs iš pusės slegiančio rusiškojo 
r e ži m o, negalėjo todėl tokiu trumpu lai- 
tu apšviesti visos šalies žmones sulyg to, 

j \as jie yra ir kokius tikslus sulyg lietuvių ;autos turi jų plėšrus kaimynai. Tuo at- 
žvilgiu todėl lietuvių tauta atsirado labai 
nelaimingame padėjime. » 

Apart to viso, lietuviai netrukus pa- juto, kad jiems yra labai sunku perstatyti j 
;avo reikalą talkininkams, nes lietuvių in-| rigantiški kaimynai užpylė užrubežinę spaudą, ypatingai Anglijos ir Amerikos 
spaudą, su straipsniais ir žiniomis, kurių tikslu buvo užtemdinti, nustumti šalin, ar 
iškraipyti tikruosius apie Lietuvą faktus. 

Todėl, norinti prisilaikyti tiesos ir tei- 
sybės, svarstant tautinius klausimus, reik 
'aikyti omenyj, kad mažos tautos, per am- 
žius spaudžiamos ir savo valdonų nusilp- nintos kovoje už savo prigimtas teises, at- 
nrandr. dabar nepavydėtinam padėjime, sulyginus jas su ių priešais, kurie—kaip yra 
aišku—mėgino ir dabar mėgina nepaleisti 
orispaustų tautų, ir tuo tikslu vartnja įvai- 
rias.galingas priemones, jų kontroliavimui, kuomet mažos tautos neturi tokių pat prie- monių atsigynimui ir savęs išlaikymui. 

(Toliaus bus). 

VIETINES ŽINIOS 
DABOKIT! 

Ateinančią subatą kovo 
15 dieną, išeis speciaiis 
"Lietuvos" numeris, 
pašvęstas Town of La- 
ke lietuvių kolionijai. 
Daug naujienų bus apie 
Town of Lake lietuvius. 
DABOKIT! 

LIETUVAITĖS GAJSRE 
UŽTROŠKINTOS. 

Gaisras Yidurniiestyj vakai 
vos nepagriebė 30 aukų, kuo- 
met užsidegė Velie butelis, prie 
31—35 So. Clark St. šis hote- 
is yra tuojaus prie didelio Mor- 
rison hotelio ir svečiai turėjo 
pusėtinos baimės, kol gaisra 
sukontroliavo. Apie 30 ypatų 
Yelie hotelyj nesuspėjo laiku 
išbėgti ir tapO durnu užtroškin- 
ti iki apalpimui. Vėliaus ugnia- 
gesiai juos išgelbėjo. 

Tarp tokių užtroškintų ir ke- 
letas lietuvaičių tarnaujančių 
Morrison hotelyj: Zofija Jasu- 
laitis ir Anna Katovis. 

JEI BUS SEIMAS, NEBUS 
LAISVOS LIETUVOS. 
Vakar vakare Dievo Ap- 

veizdos parapijos svetainėje 
buvo prakalbos. Kalbėjo 
profesorius kun. Bučys. Kal- 
bėjo apie lietuvių kariume- 
nės organizavimą. Visuo- 
tinojo seimo šaukimą ir apie 
lietuvių spaudą. Jo kalbą 
galima trumpai išreikšti ši- 
tokiu sakiniu: "Jei bus vi- 
suotinas seimas, tai nebus 
kariumenės ir nebus laisvos 
Lietuvos." 

IŠ WEST SIDE 
Geras biznis, blogai pasibai- 

gė. 
Tūlas jaunas vaikinas. 

Antanas Paplauskutis, apie 
18 metų amžiaus buvo iš- 
radęs lengvą budą užsidirb 
ti sau pinigų. Pranešama, 
kad jis padirbdavęs mažus 
čekius—tarp $10 ir $15.00— 
neva už savo algą, ir juos1 
išmainydavo saliunuose ir 
krautuvėse. Pasakojama, 
kad tais- čekiais jis užpylė 
visą West Sidę: saliunus, 
krautuves ir kitas vietas, 
kur jam čekius išmainyda- 
vo. Tarp tų, kuriuos Pa- 
plauskutis tokiu budu "įkan- 
do," sakoma, esą: Meldažio, 
Radamskio, Mikalajūno, 
Matučio ir kitų saliunai ir 
nekurios krautuvės. Girdė- 
tis ir Bagdžiuno bankas taip 
gi turi išsimainęs tokį čekį. 

Bet Paplauskučio karjera 
greitai pasibaigė. Jis tapo 
areštuotas už neteisingų če- 
kių darymą ir dabar randasi 
policijos rankose. 

Šiądien atsibus laidotu- 
vės Paliulienės mirysios pe- 
reitą nedėldienį vakare. 
Velionė gavo influenzą, ku- 
ri perėjo į pneumoniją. Ve- 
lionė gyveno prie 22-ro pl., 
netoli Oakley ave. Paliko 
vyrą ir dukterį. 

DAUKANTIEČIAI REI- 
KALAUJA SEIMO. 

Prie didelio skaitliaus Chi 
cagos draugijų, reikalu jau- 
čių šaukimo Visuotinojo Sei 
mo, prisidėjo dar ir Simano 
Daukanto draugija, kuri pe- 
reitame savo susirinkime iš- 
nešė rezoliuciją, reikalau- 
jančią Seimo šaukimo. 

Antras šios draugijos nu- 

tarimas yra, kad seimas bu- 
tų šaukiamas Chicagoje. 

Šiame susirinkime drau- 
gija išrinko keturis delega- 
tus į Chicagos Draugijų Kon 
ferenciją, ;:urį tais pačiais 

I 
# Visuotino Seimo reikalais 

darbuojasi. Delegatais iš- 
rinkta: Kazys Vičas, A. Ru- 
dauskas, Petras Kenutis ir 
M. Tamulevičius. 

Simano Daukanto draugi- 
ja yra viena iš pirmiausių 
eilėje Chicagos tautiškų dr- 
jų. Susirinkimus laiko 
Mark White S<iuare svetai- 
nėj. P. K. 

į DAR APIE SUS1VIEN1JI- 
|MĄ LIETUVIŠKU ORGA- 
| NIZACIJU ANT TOWN 

OF LAKE 

(Polemika). 
Cliieagos, Dienraštis "Drau- 

gas" 56tame savo numeryje, 
Rudakei j iniame straipsnyje, 
duoda vėjo ne tik šiam Susi- 
vienijimui, bet sykiu ir "Lie- 
tuvos" Redaktoriui, p. Balu- 
čiui. Ant šito aš "Draugui" 
tiek pasakysiu, kad ar "Drau- 
gas" nenori mus suprasti, ar- 

ba tiesiai nori, kad viskas 1 ni- 

tų šokama taip,1<;>ip jis užgra- 
jins. 

Kad "Draugas" geriau su- 

prastų Sus. I „iet. Org., tai aš 
dar syki priminsiu, kad Šis 

Susivienijimas, nėra sutvertas 
statyti, arba griauti katalikiš- 
kas Įstaigas, arl)a kad "Drau- 
gui" ir kitiems katalikų laik- 
raščiams kenkti; taipgi nėra 
jis sutvertas, kad "Lietuvą." 
arba kitus laikraščius budavo- 
ti. Suv. Liet. Organizacijų tu- 
ri savo tikslu pagelbėti lietuvių 
visuomenei darbuotis Lietuvos 
Ncpriguhnybčš reikaluose ir 
taipgi vietinės lietuvių kolioni- 
jos reikaluose; S. J.. O. ne- 

gali buti vadinamas nei "ka- 
talikiškas," nei "socija'istiš- 
kas," nei "bedieviškas," nes jis 
nei vienos partijos reikalais* 
neužsiima ir neužsiims. 

S. L. O. yra Lietuviška Or- 
ganizacija ir užsiima, vien tik 
Lietuvių visuomenės reikalais, 
0 visuomene, yra visi tie, kurie 
'jaučia; esa lietuviais,—kas jie 
nebūtų. 

1 "Draugas" sako, kad jis jau > 
4 v ^ # v # iškalno žinojęs šio Susivieni- 
jimo dvasia, užtai jam ir nepri- 
jautęs; toliaus sako, jis žino- 
jęs, kad S. L. O. bandęs kenk- 
ti ;r kitoms katalikų Įstaigoms. 
Bet kodelgi "Draugas" nepa- 
sako, kokiams įstaigoms šis 
Susivienijimas bandė, ar ban- 
do kenkti? 

Susivienijimas negali ir ne- 

nori reikalauti Chieagos kata- 
likų Arkvvyskupo pritarimo, 
dėlto kad Chieagos J. M. Ar- 
kivyskupas nėra lietuvis, ir 
mažai ką čia galėtų pagelbėti, 
—tą ir pats "Draugas" gerai 
žino. 

Susivienijimas neužsipukli- 
nėaj nei ant "Draugo" nei ant 
kito kokio laikraščio be tam 

t'kru faktų. "Draugas" savo 

straipsniu tik patvirtina Lietu- 
vio Kataliko Straipsneli, tilpu- 
si sako, kad jis, "Draugas," ne 

lietuviams, ir ne' Lietuvių vi- 
suomenei tarnauja, o tiktai 
"katalikams." kaip jis pats 
juos supranta, o jis, kaip ro- 

dos, katalikus supranta tai}): 
kas per "Draugo" cenzūrą ne- 

pereina, kas jo palaiminimo 
nepaprašo, tai tas jau ir ne ka- 
talikas. 

Susivienijimas T.. Organiza-j 
ęijų nebando kištis nei j "Drau 
£o," nei j kitų katalikų reika-j 
lus. Susivienijimas pradėjo, ir j 
nenustos darbavęsis del Lietu-j 
vos ir Lietuvių reikalų, o kad 
"Draugas'' pats prisipažįsta, 
iog .plačios lietuvių visuome- 
nes reikalų jis neremia, tai ačiu 
uz atvirumą. S. T.. O. ras 

'Dienraštį, kuris ištik o dar- 
buojasi del Lietuvos o ne del 
]>artijas, kaip kad "Draugas" 
daro. 

Šiądien męs negalime jieš- 
koti jokiu partijų; negalime 
žiūrėti kad ans yra: Katalikas, 
Tautininkas, arba Socijalistas. 
Šiądien kiekvieno Lietuvio yra 
priedermė paduoti viens kitam 
ranką ir ginti savo tėvynę nuo 

užpuolikų visokiais budais; gi 
tokie lietuviai, kurie dabar pir- 
miausiai jieško, savo partijų 
vadovų ir žiuri, ką ans sakys, 
—tokie, nežiūrint prie kokios 
jie partijas priklauso, turės ka- 
da nors dogti iŠ gėdos prieš Te- 
ryuę Lietuvą. 

Užtai kiekvienas, kuri-s tik 
jaučiatės esąs lietuviu; kuris 
jaučiat, kad jūsų gįslose clar | 
teką lietuviškas kraujas, tai j 
bent šiame momente meskite! 
asmeniškus ir partijinius daly- 
kus, o tik visi kibkime prie dar- 
bo; tada musų triūsas atneš 
gerų vaisių. 

Kada musų Tėvynė pasiliks 
Laisva, tada tiktai galėsime ir 
savo partijom darbuotis. 

Lietuvis Katalikas. 

(Tasa ant 6-to puslapio) 

VISU DRAUGIJŲ 
DOMAI. 

Pranešame, kad "Lie- 
tuvos" Dienraščio Re- 
dakcija su mielu noru 

talpina visų lietuviškų 
Draugijų, organizacijų 
ir kliubų pranešimus 
veltui. Toki pranešimai 
turi buti su Draugijų 
valdybų arba komisijų 
parsšais ir privalo buti 
prirtatyli 2—3 dienom.3 
ankščiau. 

"Lici uz 'os" D icnrašči o 

Rcdakcij 

— Jonuk, matai kaip grei- 
tai laikas bėga! Ti„ kad nei 
ti kariumėnen paėmei mane, n 

dabar ir nejauti kaip smagiai 
laiką perleidome. 

— Tai tiesa, kad smagiai 
praleidome tavo pirmiau su- 

taupytus skaitkus. Bet kas pa- 
skui bus 

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
"LIETUVA". 

MOKYKLOS 

VALENTINE DSESSMAKlNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desią:vnq 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir į 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie-1 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsim"' 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principai 
G2*j3 S. Ilalsted S t,, la50 We!ls St- 

MOKINKIS ANGLIŠKAI 
| NAMIE. 

Lengva Išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisoje visas užduotis. Jei nepatiks, 

: : sugrąžinsime jusų pinigus 
Jeigu nori greitai ir lengvrl išmokti 
augliškai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai 
mokinkis savo namuose iš mūsų ypaJ 
tam tikslui sutaisytu lekcijų. Jose ls- 
tarimas angliškų žodžių ir vertima* 
lietuviškon kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekviena* 
išmoksta be vargo. 

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

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

Užsirašyk šj kursą, dabar—šiįdieu, kolei gali gauti už $2. 
Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 centų 

markių nusiuntimui, męs tuojaus nu- 
siųsime visas lekcijas Jeigu lekcijoi 
nepatiks, sugrąžink už trijų dienų, męs nusiųsime atgal jusų pinigus. 

"L" Amer College Prep. School 
3103 So Halsted St Chicago, Iii, 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: anglirkos ir lietuviškos kalbi}, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, '• ty« pcvvriting, pirklybos teisių, Suv. YaUt. istori- 
jos, abclnos istorijos, geografijos, politikiflėa ekonomijos, pilletystis. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 
landos po pietų. Y aka rais nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 S. Halsted st., Chicago 

fflgVEft5Y5Tt:f1 
Męs mokiname ž| puikų, gerai 

apsimokantį amatjj į trumpį lai- ; 
kg.. Klrpikai yra labai reika- ; 

laujami. Vietos nepripildytos lau j kia. Ateik dieną, ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSsIle St., 4 augštas č 

(Prieš City Hali) 

DIENINE IK VAKARINE 

MOKYKLA čia gali lengvai ir greitai ižmokti Anglų Ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, Lietuvos ir abelsą iste'ilas, geografiją, rat7ti laijicus, ir tt. Tain?i, turime Grammar ir Hfeh 
Schcol'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą iiua jasimokiniraui. nesisailfctite. 

taican College Preparatory School 
3163 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 

Ofiio Telefonai Boale?ir{ 160 

DR. M. T. Strikoi'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OtU» ViU# os: t rrtoIki. 3 po pltt 7 Iki 9 rikirt 
Netiltai] ii) 8 ryt* iki 2 p pietį. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
IeIef«Bis Steiey 20 

PJione Boulevard 2160 

D r. R. j. Karalius 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

L I G O 3 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 Iki 9 
vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET 

TradSk Naujus Metus su tobulu tklų ?» 
gėjimu, taip. kad «icko n;praleistumei per t 
sus metus, kas tau gali huti naudingfL 

Gerai pritaikinti akiniai pra&alins akių (f 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystž prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant nur kitur, Egzamlnadja DVBLA1 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland A ve., ChicagO 
Kampas IStcs Gatvės. 

3čios lubos, virš Platl'o aptiek of, Tėmvk't' 
• mano paraS^ 

Valandos: nuo 9tos vaj. ryto iki 8 vai. <n 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- ymą 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir ovcrkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.0" iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėlį dėvėtas ke]ines nuo S1.0-0 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyai. 

S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tasą nuo 5-to puslapio) 

BALSUOJA UŽ SEIMĄ. 

Teisybės Mylėtojų Draugi- 
ja laikė savo susirinkimą 
iviark \Vhite Sguare svetainė- 
je pereita nedėldienj. 

Tarp kitų reikalu buvo pa- 
keltas ir klausimas šaukimo 
Visuotinojo Šeinio. Plačiai 
tame reikale kalbėjo p. Bene- 
diktas Butkus. Reikalui pa- 
aiškėjus kaip reik, leista per 
balsus ir visais balsais prieš 
vieną, nutarta, kad Visuotiną 
Seimą reik šaukti. 

Ši Draugija turi apie pus- 
trečio šimto narių; susirinki- 
me dalv avo suvirs 50 narių. 

Anglų kalbos pamokos 
uždykę atsibūva vakarais 
pėtnyčiomis ir panedėliais 

Fellowship House svetainėj, 
prie 831 W. 33rd Place. 

Pereitą pėtnyčią atsibuvo 
pirmas susirinkimas. Kas 
nori pasimokinti,—nueikit! 

JIEŠKO LIETUVIŲ 
KARIUMĖNĖS. 

Antanas Romansas, da- 
bar gyvenantis prie 4600 S. 
Paulina ant Town of Lake, 
atėjęs į "Lietuvos" Dienraš- 
čio Redakciją, klausinėjo 
apie Lietuvių kariumėnę. 
Ateinantį nedėldienį jis jau 
bus prie lietuvių kariumė- 
nės. 

Antanas Romansas yra 
jau 12-ką metų Amerikoje, i 
paeina iš Kauno guberni- j 
jos, Reseinų apskričio, Prie- 
nų sodžiaus. 

Tris metus ištarnavo Ame 
rikos kariumenėj liuosnoriu.! 

i Dabar ką tik sugrįžo iš 
ĮTexas Jo specijalybė yra 
•kulkosvaidžių šovikas (ma- 
Jchine gunner), turi užsitar- 
navęs k»yžiu kaipo geras 
šovikas (sharpshooter). 

Antanas neužmiršta ir sa- 
vo Tėvynes. Jis sako: "Lie 
tuva ir gerų šovikų reika- 
laus, kad atsigyti nuo len- 
kų." 

SUŽEISTAS LIETUVIS. 
Juozas Rapšis, tarnaujan- 

tis 128-me pėstininkų pulke, 
yra paduotas oficialiuose su 

rašuose, kaipo lengvai su- 

žeistas. 
Rapšis pirmiaus gyveno ! 

prie 917 W. 33-čios gatvės, j 
ant Bridgeporto. Amerikos' 
kariumenėn jis pastojo 1917 j 
metais. Iš Lietuvos atvykęs; 
bus jau apie 8 metai. 

šiuo laiku, kaip praneša- 
ma, jis jau yra pilnai pagi- 
jęs ir randasi su Amerikos 

kariumene Vokietijoj, mies- 
te Puderbach. 

Ct s ant Bridgeporto, jis 
tiv i savo seserį, p-ią švilpie- 
nę, gyvenančią prie 3441 
Auburn A ve. 

KEISTAS ATSITIKIMAS. 
Jonas Kamerauskas, gy- 

venantis 3213 Auburn av., 
užvakar ryte ant 7 vai. išėjo 
darban ir vakare nesugrį- 
žo namon. Namiškiai jo 
pasigedo, bet negalėjo nie- 
kur surasti. 

Vakar gi ryte, tai yra vi- 
sa para vėliau, jis esą ras- 

tas to pačio namo skiepe su 

navatnomis žaizdomis apa- 
tinėj kuno dalyj. Dabar jis 
randasi pavieto ligonbutyje 
ir yra bežado. Sakoma, ma- 
ža yra viltis, kad jis išliktų 
gyvas. 

Tai keistas ir slaptingas 
atsitikimas. Policija šį na- 

vatną atsitikimą tyrinėja. 

IŠ MIESTO ŽINIŲ. 
Karės sekretorius, N. D. 

Baker, vakar pravažiavo per 
Chicagą. Jis apvažinėja da 
bar įvairias kareivių "kem- 
pes." Žada buti Chicagoje 
dar laike Penktosios Pasko- 
los, jeigu jam laikas leis. 

Korporalas Jake Ale.r, gy! 
venusis prie 4350 So. Ash- 
land ave., (matyt lietuvis su 

sutrumpinta }. avarde) gavo 
nepaprastai augštą dovaną- 
kongreso garbės medalį už j 
nepaprastą savo narsumą I 
Francuzijoj ant mūšio lau-j ko. Jis taipgi turi dar ir j 
"Distinguished'* Service 
Cross" (Pažymėtinos Tar- 
nystės Kryžių). 

Gal Town of Lake lietu- 
viai sužinos daugiau žinių 
apie jį. 

Miesto Rinkimų kampani- 
ja jau prasidėjo nuo vakar 
dienos. Didžiausis politiš- 

kas mušis bus tarp trijų kan 
didatų į miesto majorus. 
"Runina" į tą urėdą: da- 
bartinis majoras Thompson 
—republikonas; R. Sweit- 
zer—demokratas, ir M. 
Hoyne, dabartins Valstijos 
prokuroras-kaipo neprigul- 
mingas kandidatas. 

Balsavimai atsibus 1 d. 
balandžio mėnesio. 

Buvusis Illinois valstijos 
senatorius James H. Lewis 
sugrįžo attfal Chicagon ir 
užsiims advokatūra. Jo vie 
tą Washingtone užima Se- 
natorius McCormick, išrink- 
tas pereituose rinkimuose. 

Nebūkit "sliakeriais" su ) 
taksų blankomis! Subata yra 
paskutinė diena. Bausmė už 
nepadavimą blankų iki tam 
laikui $1,000.00 ir vieni me- 
tai kalėjimo. 

Nežinojimu apie šitą įsta- 
tymą niekas gali pasiteisin- 
ti. i 

AR REGĖJEI? 
AR GIRDĖJEI, 

KĄ? Kacl loš puikų nauju- 
tuką veikalą "Čigonai." 

KAS? Žinoma, "Birutė," 
po vadovyste p. Stasio 
Šimkaus. 

KUR? C.S.P.S. svetainėje, 
1226 W. 18-ta gatvė, 
netoli Racine Av., Chi- 
cagoje. 

KADA? Ateinantį nedėl- 
dienį, kovo 16 d., 8 vai. 
vakare. 

IS THAT SO? Yes, SirL. 
Naujausis veikalas, nau 

jausios dainos ir muzi- 
ka, geriausios draugi- 
jos geriausis artistai, po 
geriausia vadovyste... 

NU, TAI KĄ? 0 kad tave 
šimts plynių! Dar klau- 
sia "Nu, tai ką?..." Ne- 

pamiršk tenai nedėlioj buti, 
—štai ką!... 

Geriausia Intaisyta 
ir Pilnai Organizuota Lietuviu 

Laikraštine Spaustuve 
Amerikoje 

VISOKIUS SP1IIIUK DARBUS 

Puikiai Prieinamai Greitai 

3253 SO. MORGAN ST. CH1CAG0, ILL; 
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