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Suimta 12.000 Spartakų, 
"X» 

Bolševikų nuostoliai 400. 
— ■■ *w* — 

Ispanija Mobilizuoja Darbininkus. 
v. 

BOLŠEVIKAI REVOLIU- 
CION1ZUOS PASAULĮ. 
Londonas. Iš Helsingfor- 

so pranešama, kad bolševi- 
kai įsteigė tarptautinį ko-' 
misaratą, kurio užduotimi 
yra įvykdinti visame pasau- 
lyje komunistišką revoliuci- 
ją. 

Naujas komisaras (mini- 
steris) yra Šveicaras Moor 
artimas Lenino ir Trockio v 

draugas. Moor'ui, sakoma, 
suteikta neaprybuota gale 
varyme agitacijos, taigi ir 
naudojime pinigų. I. 

Moor pagelbininku, kaip 
pranešama, yra Sodoul, bu- 
vusis kapitonas Prancūzijos 
kariumenėj, kuris Kerenskio 
laikais nuvyko Rusijon su 

francuzų socialistų vadu Al- 
bert Thomas. 

SUIMTA 12,000 SPAR- 
TAKŲ. 

Am*terdam, kovo 13. Iš 
Bėrimo ateina žinių, kad pa- 
skutiniais laikais valdžios 
kariumene suėmė 12,000 

^ spartakų, kuriuos laikia ka- 
riškasai teismas. 

Be to valdžios kariumene 
paėmus jūreivių namą su- 

ėmė 4,000 šautuvų, 126 kul- 
kasvaidžius, dvi lauko arti- 
lerijos kanuoles ir daug 
amunicijos. 

SPARTAKU SPĖKOS 
SILPNĖJA. 

Berlinas, kovo 13. Spar- 
takų spėkos visose Berlino 
dalyse silpnėja. Valdžios 
kariumenė, vartodama arti- 
leriją. ir minų mėtytojus, pa- 
galiaus sumušė spartakus ir 
stipriausioj spartakų apie- 
linkėję Lichtenberge. Čia 
suimta didelis skaičius ne- 

laisvių. 
Tarpe nelaisvių didelis 

skaičius kareivių bei jūrei- 
vių uniformuose, kurie bu- 
vo perėję spartakų pusėn; 
taipgi yra ir moterų, kurios 
ko^jo greta vyrų. Prane- 

šama, kad spartakų eilėse 
rasta nemažai ir lenkų. 

^ Valdžios kariumenė ap- 
jieško visas nužiurimas stu- 

bas; sakoma, randa daug 
f ginklų. 

Žinios, kad talkininkai 
mano pavesti Danzigą Len- 
kijai, o iš pa-Reinio pro- 
vincijų sudaryti buferinę 
Valstybę, labai sukėlė viso- 
kių pakraipų Vokietijos 
spaudą. 

BOLŠEVIKAI NUSTOJO 
400 KAREIVIŲ. 

Archangelskas, kovo 13. 
Mušiuose ties sodžiumi Vys- 
tovka bolševikai nustojo j 
400 kareivių užmuštais; tal- 
kininkų noustoliai sulygina- 
mai maži. 

Sodžius Vystovka yra, be- 
keik, visas sunaikintas arti- 
lerijos šūvių; talkininkai pa- 
sitraukė iš pozicijų ties Vy- 
stovka į žiemius, pasiimda- 
mi su savimi kuone visą ka- 
rišką materiolą; likusis gi 
nateriolas sunaikinta. 

Bolševikai atkavo naujas 
:alkininkų pozicijas, bet bu- 
žo atmušti. 

ISPANIJA MOBILIZUOJAį 
DARBININKUS. ' 

Madridas, kovo 13. Bar- 
1 

^elonoje seredoj sustreika- 
/o gatvekarių darbininkai, 
[spanijos vidujinių reikalų 
ninisteris pranešė, kad visi 
mstreikavusie darbininkai 
3us nevilkinamai mobili- 
zuojami ir paimami valdžios 
kontrolėn. Jis taipgi užreiš- 
kė, kad panašiai bus pasi- 
elgta ir su kitais darbinin- 
kais, kurie atlieka būtinai 
reikalingus kasdieniniame 
gyvenime darbus, jei jie ei- 
tų ant streiko. 

Ispanijos kabinetas nu- 

sprendė nuskirti 8 valandų 
darbo dieną dėl narnų sta- 
tytojų visoj Ispanijoj. Gi 
algos bus nustatytos kiek- 
viename distrikte per darb- 
davių ir darbininkų komisi- 
ją. Kabinetas taipgi užtvir- 
tino bilių apsaugojimui dar- 
bininkų nuo bedarbės. 

PALAIDOJO SAVO 
RANKĄ. 

New York. Darbininkui 
Erie Monk iš Hoboken ta- 
po nutraukta dirbtuvėje ran- 
ka. Draugai užlaikė jo ran- 

ką iki Monk pasveiko. 
Vėliau Monk palai c1 jo 

savo ranką su visomis cere- 

monijomis ant Jersey City 
kapų ir pasiuntė kompani- 
jai apmokėti laidojimo bilą. 
Kompanijos advokatai, ga- 
vę nesitikėtą bilą, pradėjo 
teirautis ar kartais Tvlonk ir 
pats savęs nepalaidojo. 

KIVIRČIAI DĖL1 LENKI- 
JOS KLAUSIMO. 

Paryžius, kovo 13. Dery- 
bos Pozene tarp vokiečių ir 

j talkininkų misijos iširo. Tas 
atsitiko pakėlus Lenkijos 
fronto klausimą. Kaip pra- 

Vaistas. 
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Vaikui gal nepatinka vaistai, bet jie jam išeis ant sveikatos. (Vaikas—Vokietija; 
mama-daktaras—talkininkai. 

nešama iš Berlino, vokiečiai] 
apleido Pozena, kas reiškia' 
protestą prieš talkininkus. | 
VOKIETIJOS DELEGATAI 

TAIKOS KONFEREN- 
CIJOJ 

Weimar, kovo 13. Vokie-I' 
tijos delegatais Taikos Kon- 
ferencijon paskirta: grafas 
Brockdorff-Rantzau, minis- 
teris užrubežinių reikalų; 
Dr.' Edward Davis, sociali- 
stas didžiumietis, preziden- 
tas steigiamojo susirinkimo;, 
Dr. Adolph Warburg; Dr. 
Adolph Muller, ministeris 
Šveicarijoje; profesorius 
Waltner M. A. Switzerland. 
ir Herr Geisberg, krasų mi- 
nisteris Trusijos kabinete. 

Delegatai pasiruošę vyk- 
ti Francuzijon bile laiku; 
tikimasi, kad jie vyks Pary- 
žiun pirm 20 kovo. 

PREZIDENTAS FRAN- 
CUZIJOJE. 

i Brest, kovo 13. Laivas 
George Washington pribuvo 
į Brestą 7:45 vakare. 8:20 
Vakare prezidentas Wilso- 
nas su palydovais sėdo į 
botelį ir nuvažiavo į kraštą. 
'Gi 11 vai. vakare prez. Wil- 
sonas traukiniu važiuoja 
Paryžiun. Paryžiuje rengia- 
ma Wilsonui didelis priėmi- 
mas. 

VOKIETIJOS ATSTOVU 
NELEIS PARYŽIUN. 

" 

Paryžius, kovo 13. Belau- 
kiant Vokietijos atstovų j 
Taikos Konferenciją, randa- 
si kliutįs dėl jų viešo pasi- 
rodymo Paryžiuje. 

Francuzijos valdžia neno- 

ri suteikti Vokietijos atsto- 
vams specialės apsaugos 
jiems būnant Paryžiuje, gi 
be to Vokietijos atstovai go.- 

: il but užpulti įpykusių Pa- 

džiaus gyventojų, kas, ži- 

noma, iššauktv tarptautinius, 
nesusipratimus. Todėl, ma-| 
noma, kad Vokietijos atsto-1 
vų niekur neleis iš Versai-] 
lies. I 

AIRIJA—PAVOJUS 
ANGLIJAI. 

Londonas, kovo 13. Ang- 
lijos ir Airijos laikraščiai 
pažymi, kad iškilęs Airijos 
klausimas suteikia daug rū- 

pesčių Anglijos valdžiai ir 
ji net ketinanti siųsti spe- 
cialį atstovą Airijos parla- 
mentan, kuris tik vienas, 
sakoma, gali išrišti gerojon 
pusėn ke'J.ų šalies padėji- 
mą. Mat greta Airijos klau- 
simo kįla ir streikai, kurie 
apsunkina situaciją. 

NEUTRALĖS ŠALIS 
PRITARIA LYGAI. 

Paryžius, kovo 13. Trpo 
išsiuntinėta į visas neutra- 
les šalis Europoje, Pietinėje 
Amerikoje ir Azijoje už- 
kvietimai dalyvauti neofi- 
cialiame posėdyje 20 dieną 
kovo mėnesio,'kuriame bus 
apkalbėta Tautų Lygos rei- 
kalingumas. Nekurios val- 
stybės jau atsakė prielan- 
kiai. 

Yra sumanymų, kad Tau- 
tų Lygos oficialė buveinė 
butų Genevoj, Šveicarijoje. 

DVIKOVIS ORE. 
Paryžius, kovo 13. Du 

'kapitonai stoja dvikovin bet 
nepaprastam Dvikovis bus 
ore. Kiekvienas jų lėks or- 

laivyje ir turės po vieną kul- 
kasvaidį. Diena dvikoviui 
dar nenustatyta, bet mano- 

ma tas bus neužilgo. 

ŠVEDIJA NEĮSILEIDO 
KAIZERIO. 

Washington, D. C. Iš dip- 
lomatinių šaltinių sužinota. 

kad kaizeris ruošė vietą sa- 
vo pabėgimui Švedijoje, pa- 
lociuje Stora Sundby, kuria- 
me gyvena senas kaizerio 
draugas princas Wedel. 

Papuošimui minėto palo- 
ciaus jau net buvo išleista 
tam tikra suma pinigų, bet 
Švedijos valdžia, sužinoju- 
si apie tai, sustabdė tą vei- 
kimą. Sakoma, kad kaize- 
ris rengėsi bėgti jau 2 mėne- 
siais pirm užbaigimo karės. 

VALDŽIA APSAUGOS j 
BONDSŲ SAVININKUS. 

Wa#hington, D. C. kovo 
'13. Valdžios įstaigose gauta 
daug nusiskundimų, kad 
valdžios bordsų savininkai 
dažnai esą apgaunami per 
privačių bondsų pardavėjus. 

Mat privačių bondsų par- 
davėjai dažnai pasiūlo žmo- 
gui už valdžios bondsą kokį- 
nors privačies kompanijos 
bondsą dar ir priedo pride- 
da; o visokių gerumų, lai- 
mių, tai tikrus kalnus pripa- 
sakoja. Na žmogus ir maino 
bondsą ant bondso, bet daž- 
nai skaudžiai apsigauna, 

į Kadangi turintiejie val- 
džios bondsus daugelyje yra 
prasti žmonės ir jie yra leng- 
vai prigaunami, todėl val- 
džia pradeda rūpintis jų 
apsaugojimu. Tam reikalui 
valdžia skiria specialius val- 
dininkus, kurių užduotimi 
yra suvaržyti įvairius agen- 
tus, kad nemonytų iš žmo- 
nių valdžios bondsų. 

ŠEŠIS SYKIUS APIE ZEMĘ 
Duąuoin, 111. čia atsista- 

tydino iš tarnystės laiškane- 
šys, kurs, sulyg apskaitlia- 
vimų, bėgyje tarnystės per 
19 metų išvaikščiojo 150,000 
mylių, kas sudaro kelionę 
šešis sykius aplink žemės 
kamuolį. 

Vasario 16 Lietuvos šventė. 
Kariumene Priima prisietą ginti Lietuvą. 

^ 

Prūsų Lietuvos vokiečiai nori 
prie Lietuvos. 

Bolševikų šeimininkavimas Vilniuje, 

ŽINIOS APIE LIETUVĄ. 
Tik ką gavom per Commi-Į 

ttee on Public Iafomationj 
tris kablegramas nuo p. Pak-: 
što. Minėtas komitetas pa- 
stebi, kad per jų neapsižiu-j 
rėjimą kablegramų perdavi-j 
mą ilgai užtęsė. Nors vis,° 
mėnesi suvėluota, vienok iš- 
tisai paduodame, nes gan in- 
domių žinių jose randasi. 

(1) Kaunas, le 10.11.19. i 
L'anniversaire de la proc-į 
lamation de rlndependan-1 
ce de la Lituania du 16. 
11.19. sera fete dans tout 
le pays. Apres le Service 
Divin et les fetes popu- 
laires, le cabinet des Mi- 
nistresį le Conseil d'Etat 
(la Taryba) Armee et Mi- 
lice preteront serer.t au 

peuple lituanien pour sa 

liberte et son independan- 
ce. 

(2) Kaunas, le 10.11.19. 
On mande de Memel que 
la reunion des deux par- 
ties de la Lituanie n'est 
pas seulement desires par 
la population lituanienne 
de la Pi*usse Orientale; 
mais aussi par hs com- 

mercants aliemancls de | Memel qui prevoient, pour 
ce port lituanien a la Mer 
Baltiąue, un avenir d'une 
deuxieme Hamburg. 

(3) Kaunas, le 10.11.19 
Les Bolchevikis russes n' 
ont pas seulement etatise 
les terres et les habita- 
tions, mais meme į jutes s- 

ortes d'objets d'un emploi 
usuel. Le c"»mmunisme 
bolcheviste, par ses veąui- 
sitions et ses irnpots, a 

pousse Vilnius, la capitale 
de la Lituanie au seuil de 
la famin. Le rencherisse- 
ment des denrees augmen- 
te de jour en jour. Les 
personnes qui osent s'op- 
poser aux requisitions se 

voient, en plušieurs en- 

droits, punies d'amendes, 
rouees de coups; voir me- 
me liisiliers. 
šie pranešimai lietuviškai 

maž-daug skamba: 

(1) Lietuvos neprigul- 
mybės švente visoje šaly- 
je bus apvaikšiojama va- 

sario šešioliktoje dienoje. 
Po pamaldų ir viešos iš- 
kilmės, Ministerių Kabi- 
netas, Valstijos Taryba ir 

kareivija priims prisiegą 
ginti Lietuvos žmonių lais 
v§ ir nepriklausomybę. 

(2) Pranešias iš Klai- 
pėdos skelbia, kad Lietu- 
vos abiejų dalių suvieniji- 
mas ne vien lietuvių, gy- 
venančių Rytinėj,e Prūsi- 
joje yra pageidaujamas, 
bet taipgi pageidauja jo 
ir vokiečiai pirkliai, gyve- 
nanti Klaipėdoje, kurie 
pranašauja, kad šis Lietu- 
vos portas ant Baltijos Ju 
rių ateityje 1;-ginsis Ham- 
burgui. Vitos politiškos 
organizacijos Rytinėj Pru 
sijoj nedalyvavo vokiečiu 
rinkimuose, nes gyvento- 
jai save skaito Lietuvos 
Respublikos piliečiais. 

(3) Rusijos bolševikai 
apskelbė valstijos nuosa- 

vybe netik žemę ir namus, 
bet taipgi ir visus namų 
rakandus. Rekvizicijomis 
iii taksomis bolševikų ko- 
munizmas privedė Vilnių. 
Lietuvos sostinę, prie bai- 
saus skurdo. Kainos kas 
diena augštyn kįla. Žmo- 
nės, kurie išdrįsta rekvizi- 
cijomis pasipriešinti, ke- 
liose vietose likos nubaus- 
tais, kankinamais ir net 
sušaudytais. 
Taipgi šiądien gauta ka- 

blegrama nuo Dobužio iš 
Šveicarijos, kurioje pažymi, 
kad priėmė Lietuvos reika- 
lams siųstus pinigus. 

Lietuvių Inform. Biuras. 

NEW YORKO ELEVATO-j 
R!AI GAL SUSTOT. 

New York, kovo 13. Mie- 
sto požeminiai traukiniai ir 
elevatoriai gali sastot dėl 
stokos anglių. Mat sustrei- 
kavus prieplaukos darbinin- 
kams neealima iškrauti at- 
gabentų anglių. 

SUAREŠTAVO 162 RA- 
DIKALŲ. 

New York, kovo 13. Šią- 
dien anksti policija iškrėtė 
'vieną namą ant E. 15 gat-| 

j vės ir suėmė 160 vyrus ir 21 
moteri. Policija mananti, | 

[kad tai būrys radikalų. Su-j 

lyg policijos pranešimo, na- 

mas yra apgyverttas rusų 
valstiečių unijos Ameriko- 
je. 

Išklausinėjus juos visi pa- 
leisti išskiriant keturis vy- 
rus. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien ir rytoj sniegas 

ar lietus; šiurpus šiaur-ryčių 
vėjas. 

Saulėtekis, 6:03; saulėlei- 
dis, 5:55. 

Mėnulis nusileis 4:45. 
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"Šalies Tėvai'1 ir Aoieri- 
kanizacija. 

Po šaiitri prezidento, šalies senatoriai 
skaitosi garbingiausiomis ypatomis. Juos 
paprastai vadinama "Šalies tėvais," nes jų 
priederme yra prižiūrėti šalies reikalus, rū- 

pintis šalies gerove, nelyginant, kaip tėvas 
rūpinasi savo šeimynos gerove. 

Senatayra skaitomas svarbiausia jstai 
ga šalies įstatymdavystėje, o apie senato- 
rius kalbant, paprastai, turime vaidentu- 
vėje rimtus, pilnus proto vyrus. 

Ant nelaimės ne vis i'los taip yra. Ret- 
karčiais musų senatoriai apreiškia pastebė- 
tiną minties siaurumą, visai netinkantį sa- 
vo augštam ir atsakomam urėdui. 

Štai, pavyzdžiui, laikas nuo laiko, ka- 
rės metais, buvo keliamas balsas apie sve- 
timose kalbose einančius laikraščius. 

Nekurie tų laikraščių, būdami socia- 
listiskos, anarchistiškos, ar bolševikiškos 
pakraipos, pridirbo valdžiai pusėtinos bė- 
dos, .varinėdami priešvaldišką agitaciją. 

Ir štai išsyk kas ten sumano, kad ge- 
riausis būdas tos negeros propagandos pa- 
naikinimui—tai uždaryti visus svetimose 
kalbose einančius laikraščius. 

Kare pasibaigė, bet ji iškėlė taip va- 
dinamos Amerikanizacijos klausimą; t.y. 
klausimą, kaip galima butų greičiausia iš 
svetimtaučių padaryti tikrus "jankius"- 
amerikonus. Ir vėl tas pat3 vaistas—už- 
daryti visus svetimtautiškus laikraščius vi- 
soj Amerikoj. Svetimtaučiai neturės ko 
skaityti, tai skaitys anglų laikraščius ir to- 
kiu budu greičiaus pavirs amerikonais,— 
taip išvadžioja mandros gaivos. 

Ir tokiems sumanymams jų pritaria 
nekurie senatoriai, "šalies tėvai." 

Senatorius Overman, pavyzdžiui, sa- 

koma, yra išsireiškęs, kad jis asmeniškai 
pritaria uždarymui aštuonių šimtų svetim- 
tautiškų laikraščių Amerikoje, nes jis tai 
skaitąs geru žingsniu prie "neatskiesto 
amerikonizmo." O mažiausia prie \io jis 
ir Senato specialė komisija yra palinkusi 
šiame svetimtauitškų laikraščių klausime, 
yra tas, kad visi svetimtautiški laikraščiai 
sale savo kalbos spausdintų viską taipgi 
anglų kalba. 

ivuomei KaiDi apie garoingus jstatym- 
davystės tėvus, suprantama, turi kalbėti sų 
tam tikra, jiems priderama pagarba. Vie- 
nok sunku yra išlaikyti tinkamą toną, kuo- 
met prisieina kalbėti ir kritikuoti senato- 
rius už tokiu* sumanymus, kurie kvepia įve- 
dimu šion šalin Drakoniškų įstatymų, prie- 
šingu ne tik nusistovėjusiai Amerikos po- 
litikai, bčt priešingų net pačios elementarės 
teisybės supratimui. 

Nes nors tik paviršium pažiūrėkim, 
drakonizmo akinius nusimetę, ką toks įsta- 
tymas reikštų ir prie ko jis privestų. 

* * 

Sakoma, uždarykim, visus 800—ar gal 
daugiau—laikraščių, kurie šioje šalyje ei- 
na įvairiose svetimose kalbose. 

Kodėl? Ar todėl, kad jie yra neišti- 
kimi šiai šaliai, ar todėl, kad jie yra sve- 
timose kalbose? 

Mums sakoma, kaJ todėl, jog nekurie 
jų pasirodė neištikimi laike karės. Bet to- 
kių neištikimų'yra ir tarp anglų kalba lei- 
džiamų laikraščių. Ištikro, tarp šių pasta- 
rųjų yra net milžiniškų laikraščių, kurių 
ištikimybė buvo abejotina, kurie, kaip sa- 

koma, i\et ėmę pinigus už propagandos va- 

rymą. 
Anglų kalboje męs matėme laikraščius, 

kurie užsipuldinėdavo ant valdžios taip, 
kaip ir "raudoniausis" raštpalaikis nedrįs- 
davo užsipuldinėti. 

Kodėl jie turi eiti ir gangreną platinti, 
o svetimuose kalbose einantieji laikraščiai, 
neatsižvelgiant į jų dvasią, privalo but už- 
daryti? Todėl, kad pirmieji yra leidžiami 
angių kalboje, o antrieji svetimoj kalboje. 

Ištikro, ns.vatnas teisybės supratimas!.. 
Nėra reikalo būti įstatymų prasmės ži- 
novu, nei tituluotu steitsmanu—paprasčiau- 
sis žmogus, analfabetas, pasakys jums, kad 
tai butų ne teisybė; bet td^'bės žaginimas. 
Joks-gi įstatymas; kuris nėra paremtas tei- 
sybės dėsniais, negali išsilaikyti, arba jam 
besilaikant, pati šalis—greičiaus, ar vė- 
liaus—turi griūti. Nes kuomet patįs jos 
pamatai yra neteisybės kirmino graužiami, 
ir visa budovonė ant sukirmijusių pamatų 
negalės amžinai laikytis. 

Butų didžiausia nelaimė, jeigu Suvie- 
nytos Valstijos, pamiršusios apie savo gar- 
bingą tardiciją, kada nors pradėtų panašios 
rūšies įstatymus leisti. Tai butų pirma žy- 
mė jų puolimo ateityje. 

Teisybės principas, kuris, kaip minė- 
ta, privalo buti pačiu pamatu kiekvienam 
įstatyme, lieptų uždarinėti laikraščius ne 

sulyg to, ar jie viena ar kita kalba yra 
kiziami, be, sulyg to ar jie ištikimai, ar 

neištikimi yra. 
Uždarykit kiekvieną laikraštį, kuris 

yra šalies gerovei blėdingas, neištikimas, 
—nepaisant to ar svetimoj, ar anglų kalboj 
leidžiamas, ir prigelbėkit kiekvienam laik- 
raščiui, kuris varo gerą darbą žmo- 
nėms, nepaisant to, kokioje kalboje jis yra 
leidžiamas. 

Tik tokia pažiūra—pažiūra, paremta 
ant sveiko teisybės supratimo,—gali 
šiai šaliai išeiti naudon. .Kurie to nesu- 

pranta, tie yra eventualės anarchijos sėklos 
sėjikais. 

ik 

Dabar gi vėl tos amerikanizacijos ir 
svetimtautiškų laikraščių klausimas. 

Suamerikanizuoti prievarta vargiai yra 
galima. Ištautinimas niekuomet nebuvo 
pasekmingas, jeigu jis buvo per prievartą 
varomas. Tą mėgino Rusija, ta mėgino 
Vokietija, bet kas iš to išėjo? To nemė- 
gino iki šiolei Amerika, bet męs galime 
gaivą duoti, kad tarp svetimtaučių, čia gy- 
venančiu ir anglų kalbos nemokančių, męs 
turėjome ir turime žmonių, kurie savo gal- 
vas už Ameriką paguldyti yra prisiruošę— 
ir męs esame palinkę manyti, kad abelnai 
paėmus, nuošimits tokių vyrų nebus ma- 
žesnis tarp svetimtaučių, negu tarp angliš- 
kai kalbančių. 

rJie mano suamerikonizuosią svetimtau- 
čius, panaikinę jų laikraščius. Panašiai 
manė ir Vilniaus gen.-gubematorius Mu- 
ravjevas, užgynusis Lietuviams jų spaudą. 
Ret ar gi lietuviai surusėjo, nors per 40 me- 

tų jie savo spaudos neturėjo? 
Męs norim dar paklausti, ar ameriko- 

nas, išvažiavusis Ispanijon, ar Francuzijon, 
suispanėtų, ar sufrancuzėtų į porą metų? 

Tikrai ne! Jis dar didesniu ameri- 
konu pastotų, nes jis skaitytų save kan- 
kiniu, nes jis manytų, kad butų gėda pri- 
klausyti prie tokios viešpatijos, kuri užgina 
jam skaityti vienatinėj kalboj, kurią jis 
supranta. 

Amerikanizavimo dvasia nėra tame, 
kas kokia kalba kalba. Ji yra daugiaus 
tame, kas kokia dvasia yra persiėmęs. Ame- 
rikonas, angliškai kalbantis ir nepaisantis 
Amerikos laisvės dvasios, yra šimtą kartų 
menkesnis amerikonas už čia atvykusį sve- 

timtauti, nemokanti nei žodžio angliškai iš- 
tarti, bet išryto ir vakare kalbantį: "Ačiu 
tau, Dieve, kad yra nors viena šalis, kurioj 
yra žmoniška laisvė, ir kad toj šalyj aš 
gyvenu." 

Amerikonizacija yra gentkarčių, o ne 

dienų darbas. Žmogui, atvykusiam šion ša- 
lin su savo kalba, budais ir papročiais, ne- 

! galima to viso su viena diena išrauti, kaip 
j negalima nuo amerikono nuvykusio Fran- 
cuzijon, reikalauti, kad jis antrytojaus "par- 
lefransuotų" ir varlių kojas valgytų, kaip 
tikras francuzas. 

Amerikanizacija tokiais ęlrakoniškai? 
budais, kaip kad šis sumanymas apie sve- 

timkalbių laikraščių uždarymą, butų tikras 
meškos patarnavimas pačiai amerikaniza- 
cijai, nekalbant jau apie tai, kad ji butų 
pačioj savo esybėje neteisinga ir milijonus 
svetimtaučių tiesio# atiduotų į nagus .viso- 
kios rųšies agitatoriams. 

žodžiu sakant, tas privestų kaip sykis 
prie priešingu pasekmių, negu kad tikimasi. 

Kaip tokių dalykų nesupranta, arba 
nepermato musų "šalies tėvai," tą sunku 
sau išaiškinti. 

Tačiaus męs neabejojame, kad ir šiuo 
sykiu Amerikos žmonių sensas paims viršų 
ant siauro, neišmintingo protavimo nekuriu 
musų "šalies tėvų." 

Mokytojams ir 

Tėvams. 

Tautos gerove pareina nuo 

mokyklos; mokykla gi dau- 

giausia pareina nuo mokyto- 
jaus ir tėvų. Tai yra labai 
svarbu suprasti kiekvienam lie 
tuviui mokytojui, taip pat ir 
ėvams, kurie iš tikrųjų nori! 

savo vaikus naudingais pifie- į 
ciais visuomenei išauklėti. Dau! 
gumai auklėtojų tas dalykas : 

nuo senai žinomas, nes mato-j 
ne juos tuo dalyku atsidėju-! 

sius užsiimant ir dažnai auko-1 
ant visą savo turtą, sveikatą.! 
Užtat jie išatiklėja daug rei- 

kalingų dorų piliečių. Vienok 

negalime pasakyti, kad tarpe 
lietuvių mokytojų bei tėvų ne- 

būtų tokių, kuriems tas daly- 
kas išrodytų antraeiliu, arba 
net ir dar menkesniu daiktu. 
Tiems antriesiems auklėjimas 
maža terūpi, kad nesupranta 
auklėjimo svarbumo, arba kad 
nemoka išvengti kliūčių, kurios 
trukdo auklėjimą. Tokių kliū- 

čių yra nemaža, tarpe kurių 
rana žymi vieta tenka ir "ma- 
'.a mokytojaus pažintis su mo- 

kinių tėvais." Vienas tiktai 
okios priežasties paminėjimas 

jau leidžia mums suprasti, kad 

ji be juoko yra svarbi. Nes, 
sakysime, mokytojaus nepažį- 
sta savo mokinių tėvu, tuo pa- 
čiu jis nežino ir auklėjimo bū- 

dų, kuriais va'ikas buvo aukle- 

jlinas tėvų. Tėvai irgi, neži- 
nodami mokytojau*, negali pa- 
taikyti tais pačiais dėsniais auk 
lėti, kokiais vaikas mokykloje 
yra auklėjamas. Toks nevie- 
nodumas atbukina vaiko jaas- 
mus taip, kad jis pavirsta i me- 

dį. į nebesutapnojama medžia- 
gą; nelyginant kai]) ligonį kad 
nuvaro į kapus gydydami gy- 
dytojas savąįs vaistais, bobe- 
lės vėl savais. Mokytojaus 
pažintis su tėvais reikalinga 
dar ir pašalieti anai rusinimo 
laikų nepageidau jamai liaudies 
nuomonei apie mokytoją. At- 
minkime, jog liaudyje da gri- 
liai tebeglūdi rusų "učiteliaus" 
autoritetas. Tokį autoritetą 
teturėdami, mes mokytojai dar 
afiaiptol negalime pasiekti sa- 

vo idealo. O tuo tarpu niusų 
atgimstančioji tėvynė jau šian- 
dien reikalauja iš musų daug, 
daug, ir bukime įsitikinę, kad 
tas reikalavimas nemažės, bet 
didės. 

1 Auklėjimo kliūčių pašalini- 
mu ir musų autoriteto pakėli- 
mu niekas kitas taip nepasirū- 
pins ir negali pasirūpinti, kaip 
mes patys mokytojai. 

Tam tikslui geriausia, man 

rodos, butu kuoarčiausiai su-; 
c 

sipažinus su liaudimi ir gyvai, 
kunti bei siela jai atsidavus. 
Mokytojas privalo mylėti ne tikį 
turtinguosius, bet kiekviena; 

žmogų, neatsižiurėdamas į tur- 
tus arba kitas ypatybės. Savo 
liaudies meilę mokytojas tik j 
tada liaudžiai teparodys, kada 
jis taps tikru liaudies sargu ir 
gynėjų,, semper et ubipuęj ('vi-j 
suomet ir visur), vadinas, kada 
mokytojaus durys nesidarys nė 
vienam žmogui, ir kada moky- 
tojas netingės lankyti savo var- 

ruolių, tautiečių. Tuo pažin- 
sime. ir sąlygas, kuriose tenka 
gyventi musų broliams,, ir iš- 
'noksime juos mylėti ir užjau- 
sti. Reikia mesti į šalj puik/-; 
bė ir nesigirti vien mokytojaus' 
-ardu, bet papuošti jis gerais 

prakilniais darbais! Liaudis 
<?i jau dabar tūri pamesti blo-! 
jąsias apie mokytoją ir moky- 
klą nuomones, o jų vietoje pa- 
mylėti tikrą šviesą, švietimo 
ištaigas ir jo platintojus mo- 

kytojus, kartu neužmiršti, kad 

taugeliui mokytojų, liaudies 
įaudai dirbančių, reikia 
elgetiškas gyvenimas gy- 
venti. Liūdna ir skaudu, 
<ad iš sunkaus darbo ir pra- 
kaito duonos negalima valgy-^ t i... Už gera mokėk geru! 

Reikia turėti vilties, jog lai- 
svosios Lietuvos gyvenime mo- 

kytojai bus tinkamai įvertinti 
ir tinkamai atlyginti. Graikų 
priežodis, "Kuri dievai bau- 

džia, ta mokytojumi skiria" 
Lietuvoje neturi buti vartoja- 
mas. 

Berželis s7 'yruončlis. 

Nepriklausoma 
Islandija. 

, Toli toli i pat šiaure yra va-| 
dinamoj i ledų sala, kur dirba-, 
mos žemės tėra į pietus, kur 
teminta 90,000 žmonių, nors 

plotas lygus trečdaliui Vengri- 
jos. Tai Islandija. 

Pirma atrasta airių, paskui 
norvegų, ilgą laiką Islandija 
buvo ištrėmimo vieta, o valdės 
pati. Jau pusėje dešimtojo am- 

žiaus Islandija turėjo savo par- 
lamenta vadinamą "Althing," 
kurs kasmet posėdžiaudavo'per 
dvi savaiti. Pabaigoje 13 am- 

žio Islandiją apėmė Norvegi- 
ja ir valdė 120 metų. Vidaus j 
Įnesrntarvės, žemės drebėjimai 
ir kitoki priepuoliai praretino 
žmonių, o Danija dar labiau 
pablogino jų padėjimą. 1800, 
m. Danija panaikino Islandijos 
"althingą," paskutini savaval- 
dybės ženklą. 

Pasibaigus karei tarp Angli- 
jos ir Danijos, per kurį Angli- 
ja valdė Islandiją, kilo ten sti- 
prus noras vėl patapti nepri-| 
klausoma, ir jau 1842 m. pavy- 
ko jai vėl atsiimti sr.vo "al- 
thingą." Kovotojai už Islan- 
dijos laisve dabar jau turėjo 
geros atviros dirvos savo su- 

manymams skelbti ir platinti 
tarp piliečių. 

Nusimanymas, kad reikia; 
patapti nepriklausomais, šiuo j 
metu yra apėmęs visus islandiej 
čius, kuriems šis pašauto ka-j 
ras padeda tai įvykinti. Šiais j 
metais islandiečiai laimėjo sa- 

vo laisvę; Danija, Islandijos 
globotoja, gera valia paleido 
ją, pasitenkindama tik asmeni- 
niu karaliaus ryšiu. Danijos 
karalius dabar vadinsis: Dani- 
jos ir Islandijos, o kai kalbės 

Islandijos reikalais, tai vadin- 
sis: Islandijos ir Danijos ka- 
ralius. Norvegams atsiskyrus 
nuo švedų, dabar beliks visame 
pasaulyje ta viena dviejų kra- 
stų asmenine unija. Siuo mė- 
nesiu islandiečių sutartis su da- 
niečiais bus paduota patvirtin- 
ti visiems islandiečiams; jie "i- 
si bus apklausti, ar nori, va- 

dinasi, plebiscito keliu gaus ar 

ne gaus pritarimą valdžios su- 

manymui. Islandijos valdžia 

neabejoja gausianti tokį prita- 
rimą ir gruodžio 1 d. busianti 
paskelbta jos nepriklausomybe. 

Jeigu Danijai nepatinka at- 

siskyrimas tokio didelio kraš- 
to, daugiau ne 1000,000 ke- 

tvirtainių kilometrų, kur tiek 
daug metalų ir kitokio turto. 

Vis dėlto Danija nepanorėjo 
varžyti savo piliečių apsispren- 
dimą. Ne karu, ne ginklais, 
tik gerų susitarimu gauna po- 
litikos laisvės mažutytė tauta; 
liek žmonių, kiek viename mū- 

sų Kaune. Islandijos atsisky- 
rimą Danija lydi ne keiksm?is,» 
tik laiminimu geriau gyventi 
laisvėje ir džiaugiasi, pada- 
riusi žmonišką darba. 

(Iš "L. A.)" 

bySf^Sm 
\Vcstern Neiv»pnprr UnlonV 

P-lė Wikon gieda palinksminimui sužeistų kareivių. 

Japonų Prieš= 
ginybe. 

Jokia pasaulyje tauta nėra; 
faip priešinga europiniams pa- 

pročiams, kaip japonai. Vienas 
franeuzus aprašo ta japonų 
priešingmą, kur jie vis daro at- 

bulai negu europiečiai. Tik pa- 
klausykite. 

Tuomet kaip visos Europos 
tautos rašo iš kaires pusės de- 

inėjen, tuomet japonas, kaip 
žydas, rašo iš kairėsės pusės. 
Europietis rašo horizontališko- 
mis linijomis, pas japoną išeina 

perpendikuliaras. Japono kny- 
ga prasideda toje pat vietoje, 
kur europiečio knyga pasibai- 
gia. 

Dar keistesnės japonės, negu 
jų vvrai. Paprastai europietės 
taisosi tokius drabužius, kurie 

palieka nuogais ių kaklus ir 
rankas. Japone kaklą ir rankas 

slepia nuo svetinių akių, Del 

užtai ji noriai parodo savo ko- 

jales. Japonė puošiasi tiktai iki 
16-17 amžiaus metų, paskui ji 
mažiau jau rūpinasi parėdais; 
europietes gi daro kaip tiktai 

atbulai, jos tik nuo to laiko pra 
dsda suprasti ka reiškia papuo- 
šalas. Japonė gražuolė — tai 

mažiukė, plona moteriškėlė, ji 
bijo pasidaryti stora, kuomet 

europietės nenori buti mažiu- 
kėmis. Pas europietes mokytas 
moteris nėra k< ketavimo, o pas 
japones tas didžiausioje mado- 
je. Europoje paprastai visur 
moterims pirmiau suteikiama 
.ieta negu vyrams, Japonijoje 
kai]) tik atbulai daroma. Japo- 
nijoje kuomet vyrai valgo, mo- 

teris turi stovėti. Europoje mo- 

teris pagražina kiekvieną iškil- 

mę, Japonijoje kur moteris iš- 
kilmėse dalyvauja, tenai jos 
nužemina pačias iškilmes. Eu-i 
ropietės ir japenės tiktai vie-i 
ninteliame daikte susitaiko, tai i 

tinkavojime savo veido viso-Į 
kiomis spalvos kalkėmis, mil-i 
teliais ir tam panašiais tinkais. 

Europiečiai laike pietų pap- 
rastai apsėda aplinkui stalą: ja- 
ponai gi pastato mažus stale- 
lius pelei sieną ir valgo kiekvie- 
nas paskirai. Europoje tarnai 
valgius paduoda iš užpakalio, 
Japonijoje iš priešakio stalo. 

Liūdesio spalva Europoje 
laikoma juodoji spalva, Japo- 
nijoje gi baltoji spalva. Euro- 
piečiai sako ir rašo pirmiau sa- 

vo vardą, o paskiau pavardę, 
japonai gi atbulai daro. 

Jei europiečiai susitinka, tai 

pasitraukia po tiesiai pusei, kad 
vienas kitą praleisti, japonai 
gi pasitraukia po kairiai. Pas 
mus moterįs turi tam tikrus 
drabužius sulyg metų, Japoni- 
joje gi visos moterįs visuomet 
dėvėja vienodus drabužius. Eu- 
ropietės moterįs.mėgsta išmok- 
ti kokią nors kitą kalbą, o japo- 
nės nemėgsta kitokių kalbų 
apart savo japoniškos kalbos. 

Vienu žodžiu, japonai daug 
ką priešingai daro, negu euro- 

piečiai. 

KAREIVIO LAIŠKAS 
IŠ RUSIJOS. 

Ponas F. Motuzą iš Detroit, 
Mieli, prisiuntė mums savo bro- 
lio laišką, kuris tarnauja Suv. 
Valstijų armijoje ir yra Šiau- 
rinėje Rusijoje. Apleidę priva- ; 

čias laiko dalis laišką patalpi- 
name. 

Mielas brolau:— 

Jusų laišką apturėjau. Jis 
mane dikčiai nulinksmino, nes .j 
čionai męs esame kaip ir atskir- 
ti nuo viso pasaulio, negauna- 
me jokių žinių. 

Čionai nors labai šalta, bet 
visgi išrodo, kaip vasara; bol- 
ševikų ir mus kulkos zvimbia, 
kaip širsės. 

Kalėdas praleidome nelabai 
smagiai. Raudonasis Kryžius-- 
prisiuntė kalėdoms dovanų, 
džiaugėmės. Apart to anglai, 
amerikonai šiaip gavo dovanų 
nuo savo tautiečių, jie jaučiasi 
gerai. Męs gi lietuviai nuo sa- 

vo brolių ir sesučių'nieko nega 
vome. l\edaug tokios dovanos 
reiškia gyvenime, bet jos labai 
stipriną kareivių dvasią. Ka- 
reiviai jaučiasi, kad užpakaly- 
je jo stovi žmonės, kuire iį guo- 
doja, iį myli. Negavimas tokios 
menkos dovanelės, kuomet ki- 
ti kareiviai gavo dovanas, daug 
reiškia, labai sustiprina karei- 
vio dvasią. 

Męs kareiviai išstatę esame 

k. utines už laime visu. už lais- 
ve mus tėvynes Lietuvos, o 

tuom tarpu męs esame užmirš- 
ti. 

Norėjau kaip nors dasigaut* 
Lietuvon iš šiaurinės Rusijos. 
Suv. Valstijų kariškoji valdžia 
leistų, bet jokiu budų negalima, 
dasigauti per bolševikų eiles. 
Kuomet grįšime į Suv. Vals- 
tijas, nieko nežinome, bet jau-, 
čiame, kad neužilgo. 

Labai esu pasilgęs Tėvynes 
j Lietuvos. Nežinau kas joje da-* 
bztr dedasi, bet ji turi buti lais- 
va ir neprigulminga, nes kitaip, 
kamgi butu tos visos aukos iš ■ 

mus jaunu vyrų pusės. Męs lk'- 
jame kraują už pasaulinę de- 
mokratiją. tai ir turi buti ta de- 
mokratija. Jei butų koks apga- 
vimas, butų blogai, kas kėsin- 

tųsi apginti, nes gali Icilti di- 
džiausi* neužsiganėdinimas, 
kuris juk prie nieko gero nepri- 
veda. 

įlinkiu Jums, brolau, daug la 
bų dienų taipgi ir Jusų žmonai 
ir apskritai visiems lietuviams. 

Jusu brolis 
K are i:'i s L. K. S. 

LAIŠKAS Į ADMINIST- 
RACIJA. "N 

Guodotini "Liet." leidėjai:— 
Pranešu, kad kalendorių nuo 

tamisĮų priėmiau, už ką širdin- 
gai tamistoms ačiuoju velida- 
mas visokio gero ir pasisekimo. 

Su didžiausia pagarba, 
Antanas l'asiliauskas. 

Ashley, Pa. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
JLJk. 

1)0X0RA, PA. 
Iš vietos lietinių judėjimo. 

j^Vasario 2.$ d. L. N. Kliubo 
Metane j c buvo surengtas va- 

karas "V ilijos" choro. Sulošta 
5-kiu veiksniu drama "lš .vlei- 

^ v 

lės." Lošimas nusisekė neblo- 
giausiai. Imant atydon, kad 
daugumas aktorių 'dar tik pir- 
mu kartu pasirodė ant scenos 

ir kaip nuo darbininkų žmonių, 
tai geriaus nei negalima norėti. 

Protarpiais "Vilijos" clv ras 

sudainavo keletą dainelių. Cho- 
ras buvo lavinamas J. Žiūrono, 
1>et jam išvažiavus prieš pati 
lošimą j kitą miestą, choristai 
priversti buvo jieškoti kito ve- 

dėjo, ižnonia, negalima buvo su 

vilioti publikos. Laike vakaro 
chorą vedė p. J. Grajauskas is 
Pittsburg, kuris ir pats sudai- 
navo keletą dainelių solo. Ant 
toliaus manoma paimti už mo- 

kytoja p. J. Butėną, kuris žada 
apsigiventi Pittsburge. Butų 
geistina, kad kuodaugiausiai 
daininkų ir daininkių prisidėtų 
prie choro, nes gal p. J. Bute- 

lis pamokins ir labai žavėjan- 
rių dainelių. O juk daina tai 
žmogaus suramintoja nuliudi- 
me. Taigi kaip vyrai, taip mer- 

ginos bei nioterįs spie«kitės 
krūvon ir traukite sutartinę. 
Kaip žinoma, šioj kolionijoj 
jokio kito choro nesiranda, tai 
šis "Vilijos" choras turėtų Ui- 
ti Donorą lietuvių choru ir tar- 

nauti lietuviškai visuomenei 
keliant lietuvišką dailę augš- 
tyn. 

Vakaran atsilankė daug pub- 
likos, tai ir iš medžiagiško at- 

žvilgio vakaras pavyko. 
Ant kovo 23 d. yra rengia- 

mas L. U. Kliubo taipgi teat- 
rališkas parstatymas. Bus lo- 
šiama veikalas-drama "Pirmi 

Žingsniai." Loš Du'luesne, Pa* 
Teatrališkos draugijos "Var- 

po" lošėjai.. Kadangi jau trečiu 
kartu "Varpo" lošėjai vaidins 

šį veikalą, tai galima tikėtis at- 

liksiu gerai savo užduotis. 

Balandžio 6 d. pas mus at- 

silankys p. Račiūnas su judo- 
mais paveikslais. Žada parodyti 
ši-tą iŠ Rusijos revoliucijos ir 

kitų žingeidžių dalykų, 
k Darbai šiuom kartu eina ne- 

blogai. Dirbame visą laiką. 
Tėvynainis. 

NEVVARK, N. J. 
Kovo 9 d. vietos lietuvių 

bažnyčioje apskelbta streikas, 
kuris eina dabar j bažnyčią, 
tas peržengia, disciplina ir pa- 
dinasi skiabu. Vietos tuli poli- 
tikieriai klerikalai tą sugalvojo 
prasalinimui kun. Ed. Budrevi 
čiaus. Jau nuo seniau čia yra 
nesutikimai tarpe kun. B. ir tū- 

lų politikierių. Tas savo laiku 
buvo aprašyta laikraščiuose. 

Parapijos komitetas paleido 
paskalą, kad kunigas pasisavi- 
no parapijos pinigų, apie tai 
bobos išnešiota žinios po visą 
apielinkę. Visi Įpykę ant kun. 

B., grūmoja, keršina, tad šią- 
dien po mišių kun. B. paiškino, 
kad ižduos pilną atskaitą Visk u 

pas pavėlino laikyti susirinki- 
mą bažnyčioje, visi, kurie nori, 
galės užduoti klausimus; pil- 
nai viską paaiškinsiu, į knygas 
gali pažiūrėti, kurie netiki. Pa- 
sakė, kad Šventus sakramentus 
^neš į zakristiją. Tula bobelė, 
vietos davatka, nieko neklau- 
sus pradėjo rėkti. "Mūsų Die- 

vą, oi Dievulėlį išnešt "neduosi 
me." Bažnyčioje kilo sumiši- 
mas, visi piadėjo rėkti, vieni 
kitus malšindami. Vienas žrrjo- 
gus įsilipęs ant vargonų šau- 
kia: "vyrai, nusimalšinkfte, 
negražu bažnyčioje rėkti.'' Mat 

tas norėjo buti malšintoju, ku- 
ris parapijos susirinkime va- 

re agitacija prieš kunigą, tad 
jo mažai kas klausė. Pašauktai 
policijai pasisekė numalšinti 
sukilėlius. Areštų nebuvo, pa- 
sijuokė iš lietuvių kvailumo ir 
išvažiavo; mat jie jau girdėjo 
kas atsitiko Clevelendė, Det- 
roite. Tad policijos leitenantas 
ako "Are Lithuanians goingto 

clese all thcir churches and join 
bolshevik." Gražia rekomenda- 
cija turėtų pasidžiaugti tie, ku- 
rie pienavo, nes jie mano, kad 
keldami ritusias bažnyčioje pri- 
vers prasišalinti jiems nepatin- 
kama kunigą. 

Apsviestcsni lietuviai vietinį 
kun. Ed. Budrevičių gerbia kai- 
po pavyzdingą ir dorą kunigą, 
nes jis yra baigęs mokslą čion 
\merikoje, turi pilną -pasitikė- 
jimą vyskupo, nes jis ji išmo- 
kino, už augino ir į kunigus 
įšventino. 

Nczvarkictis. 

CLEVELAND, OHTO. 
\ isuomenei jau yra žinoma, 

kad kun. Halaburda likosi iš 
čionai prašalintas. Darab jo 
vieton čionai atsikėlė kun. Vil- 
kutaitis. Pastarasis tuojaus už- 
vedė naują tvarką. Bet ta nau- 

ja tvarką,.tai ne su lyg žmonių 
noro, bet taip kaip jis-nori. Pir- 
miausiai jif užatakavo kun. 
Krikščiūną, šv. Jurgio parapi- 
jas kleboną, ram bažnyčia už- 
rašyta ant para pi jonų vardo, o 

ne ant vyskupo. Pažiūrėsime 
kas iŠ to išeis. 

A. Stomngi±\ 

\VORCESTER, MASS. 
L ietį ii 'i u kari u mene 

organizuojasi. 
Musų kolionija niekuomi ne- 

nori atsilikti nuo kitų įvairiuo- 
se judėjimose — veikimuose. 

Kuomet pasigirdo, kad pra- 
dėta organizuoti Lietuvių Ka- 
riunienė, tai tuoj ir eit pradėta 
apie tai rūpintis. Kaip prieš 
kiekvieną didesnį darbą, visuo- 
met pradžia nelengva, tai abe- 
jojimai apie pasekmingumą, 
tai trukumas energijos, tai ki- 
tokios priežastis, taip ir čia bu- 
vo pradžioje. Kareivis P. Sta. 
ponkus sugrįžo ir energiškai tą 
dalyką pradėjo gvildenti ir pra- 
dėjo su kitais apie tai tartis. 
Niekas nenueina ant nieku 
Taip ir čia. Rado rėmėjų ir 
tuoj sušaukė susirinkimą, ku- 
ris atsibuvo kovo 9 d., Vyčių 
name, kurie maloniai pavelijo 
užclyka laikyti susirinkimus ir 
lavintis. Jaunimas matomai su- 

prato kokią svtrbą reikįtų su- 

teikti tėvynei burį kareivių. Įsu 
sirinkimą atsilakė neatsižvel- 

p;itnt ant bjauraus oro ir šne- 
kučivosi ir gvildeno ši klausi- 
mą ir pagaliaus prisirašė apie 
50 nariu tarpe kurių randasi 
keli Amerikos kariumenėje tar- 

navę. Tuoj buvo išrinkta val- 
dyba, kuri tuoj ir paėmė darbą 
savo rankosna. 

Valdybon pateko žinomi 
\Yorcesterio veikėjai, kuriais 
galima pasitikėti. Pirmininkų 
— P. Zataveckas, sekretorius 
— Y. Čekanauskas, iždininkas 
— J. Subakas ir organizatorius 
Petras Steponkus vos sugrįžu- 
sis iŠ Dėdės Samo kariumenės. 
Ant kiek man teko girdėti, 
daug prisižadėjo ateiti ir prisi- 
rašyti ant sekančio susirinki- 
mo, kuris atsibus sekanti sek- 
madeni. toje pačioje vio-oje. 
Daug dtr žadėjo prisirašyti 
Amerikos karumenėję tarnavu- 
sitijų. 

Kadangi Vyčių namas nedi- 
delis, o narių skaičius auga, ti- 

kimasi gauti didesne tam tiks- 
lui svctanę, kur ims mokinama 
pirmi žingsniai kareiviavimo, 
o paskui jau turės sau pasi- 
samdyti kokj daržą ar piečių. 

Smagu visgi tėmiti, kad at- 
sirado ištikimų Lietuvos Sunų, 
kurie matydami tėvyne pavo- 
juje spiečiasi bureliuosna, kad 
petys į petį surėmus ginti tą 
šnli, kurią prusai tykojt užpul- 
ti, ginti ją taip, kaip mūsų bo- 
čiai gynė žiloje senovėje... 

Lietuvos kareivi. 

DETROIT, MICH. 
! Kilusis lietuvių bažnyčioje 
| skandalas artinasi prie galo. 
: i )abąr visi jaučiasi kaip po di- 
džiausiai audrai. Kun. Skryp-I 
kai prasišalinus viskas pradeda 
eiti į savo paprastas vėžias. 
Kalbų-kalbelių, tai jau ir su- 

klausyti negalima. 
Čia yra lietuvių piliečių kliu- 

bas. Tas kliubas stengiasi kiek 
ga'iint daugiau pasidarbuoti 
del lietuvių labo, del Lietuvos 
neprigulmybės. Butų labai pa- 
girtina, kad vietos lietuviai la- 

bjau pasistengtų palaikyti kliu- 
bą. 

J. Naujokaitis. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Rezoliucija. 

Kovo 6 d. draugystė šv. j ur- 

gio savo bertaininiame susirin-j 
kime susidedanti iš 240 narių į 
apkalbėjom mųsų tėvynes Lietu 
vos reikalus ir aukas jos sušel- 
pimui priėjome prie reikalingu- 
mo išnešti sekančią rezoliuciją. 

1) Męs griežtai reiktlauja- 
me, kad butų įsteigtas vienas 
bendras visiems lietuviams fon- 
das valstybiniais Lietuvos tiks- 
lais, o ne partyviai, kaip dabar 
yra. Tuomet nebus už ką vai- 
dintis. 

2) Męs pritariame šaukimui 
visuotinojo seimo ir matome 

reikalingumą pasakyti pasau- 
liui ko męs norime, tai yra kad 
męs stovime ir stovėsime u r. 

Laisvą ir Xeprigulmingą Lie- 
tuvą. 

Apart to viso męs atsikrei- 
piame j lietuvių visuomenę nu- 

rodydami, kad musų nesutiki- 
mai eina mums ant nenaudos. 
Partijų užsikirtimai žudo Lie- 
tuvą. Ir jei taip bus toliau, tai 
reikia nušluoti visas partijas. 
Juk tas viskas išveda iš kantry- 
bės. 

Draug. pirm. S. Bartoševičia 
Nutar. rast. P.Kriščiūnas 
Rezoliucijos komisija: 

D. Greicaitis 
A. J. Bernotas 

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Buvo surengtas koncer- 

tas, kur j tūlas Vytis "Lieuvos" 
No. 44 nevisai teisingai aprašė 
Vargoninkas netrokšta sau 

garbės ir jis nerengė to koncer- 
to. Tą atliko ptrapijos choras 
ir jaunimas turėjo gerą progą 
jame dalyvauti. 

Negerai yra pranešant laik- 
raščiui žinias paduoti jas netei- 
singoje šviesoje. 

B. J. S. 

TORONTO, CANADA. 
Lietuvių Sąjunta rengė susi- 

rinkimą išnešti protestus 
prieš bolševikus, lenkus ir prieš 
Amerikos lietuvių partijines 
peštynes. Vienok susirinkimas 
nejvyko, nes vietiniai bolševi- 
kai pasistengė jį išardyti. 

P. B. 

LIETUVIŲ KALBOS. 
GILUMAS. 

Lietuvių kalboje vis vien ar 

pasakyti: ''Jis niekam netikęs" 
ar "jis viską gali padaryti" 
Abiejuose atsitikimuose reiš- 
kia blogą žmogų. 

Transportas Convington, kurį vokiečių narlaive paskandino netoli Francuzijos pa- 
kraščių, 2 d. liepos 1918 metuose. 

I 

Valdžios Pranešimai* 
BUREAU OF INTERNAL 

REVENUE. 

Naujoji tvarka del taksų nuo 

jeigu išrinkimo nuo svetimtau- 
čių, kurie gyvena Suv. Valsti- 
jose ir kurie prirodo , kad jie 
dar nežino ar čia apsigyvens ar 

grjžš savo tėvynėn, prašalino 
visas abejonės, kaip išmokėti 
taksus nuo įeigų, kurie dabar 
renkami kad apmokėti karės iš- 
laidas. 

Internal Revenue Biuras jau 
yra nurodęs, kad svetimtautis, 
gyvenantis čia Suv. Valstijose, 
neturintis tikrų sumanymų ke- 
liauti į kitą šalį. gali buti skai- 
tomas del taksų sykiu su čia 
gimusiais amerikiečiais, jei jie 
išpildys tam reikalui duodamus 
certifikatus ir įduos savo darb- 
dtviui. Kad prašalinti visas abe- 
jonės, kad toks jo darbas turi 
kokius nors sąryšius su piliety- 
be, naujieji certifikatai aiškiai 
sako, jog "tas certifikatas ne- 

turi nieko bendro su pilietybe." 
Taksų nuo įeigų rinkimas nėra. 

surištas su valdžios veikimu 
del pilietybės. 

Valdžia, su savo naujai su- 

tvarkyta taksų rinkimo tvarka,1 
daug prisidėjo prie išaiškinimo 
abejonių link jų stovio del tak- 
sų nuo įeigų. Išrasdamą budą, 
kuriuo sulygintų taksų sunke- 
nybę piliečio su čia apsigyvenu- 
siu svetimtaučiu, būtinai reikė- 
jo, kad svetimtautis tų taksų 
reikalais, pasisakytų raštų, sa- 

vo padėjimą. Ateivys, pasira- 
šydamas ant formos 1078, 
(revizuotos) tik pasistko savo 

vardą, šalį, kurios jis yra pi- 
liečiu ar pavaldiniu, laiką, kuo- 
met jis atkeliavo šion šalin, sa- 

vo adresą ir pasisako apie da- 
bartinį padėjimą 'Kad aš gy- 
venu Suv. Valstijose ir neturiu 
tikrų sumanymų, kuomet (ar 
ir visai ne) apsigyventi kitoje 
šalyje." 

Nuo ateivio, kuris tokį certi- 
fikatg. įduoda savo darbdaviui, 
taksai nėra atimami iš jo algos 
patol, pakol toksai ateivvs pra- 
deda rengtis iškeliauti iš šios 
šalies. Pav., kuomet jis parei- 
kalauja pasporto, jis tuojau 
nustoja čia apsigyvenusio teisiu 

Apsigyvenęs ateivys, kuris 
permaino savo darbą, jei ne- 

mano apleisti šalies, jis gali 
įduoti certifikatą savo naujam 
darbdaviuiu, ir taip palieka vėl 
liuosu nuo atėmimo mokesnių iš 
jo algos. 

Taksus išmokant paagl nau- 

jąją tvarką, apsigyvenę atei- 
viai turi laikytis tų pačių teisių, 
kaip ir piliečiai. Jei jis yra ne- 

vedęs ir uždirbo per metus 
$1,000. ($19.25 savaitėje) ar 

daugiau, jis turi įduoti pripil- 
dytus raštus nevėliau kai 15 d. 
kovo mėnesio arčiausiti esan- 

čiam Internal Rev^nue Kolek- 
toriui ir užmokėti prigulin- 
čius mokesnius. Jei vedęs, ir 
gyvena sykiu su savo žmona, 
jis turi taip-pat įduoti savo raš- 
tus, jei uždirbo praėjusiais me-i 

tais nemažiau kaip $2,000 
($38.50 savaitėje). 

Apsigyvenęs svetimtautis, 
kuris yra vedęs, bet kurio mote- 

ris gyvena kitoje šalyje skai- 
tomas kaipo pavienis. Jis nega- 
li reikalauti, kad jį paliuosuotų 
nuo mokėjimo taksų viršum 
tūkstančio doliariu, jei jo mo- 

teris, vaikai ar kiti, kuriuos jis 
turi užlaikyti, negyvena su juo 
Su v. Valstijose. Už pirmą tuk? 
tantį savo jeigu nevedes pilie- 
tis, ar čia apsigyvenęs svetim- 
tautis taksų nemoka. Jei jo 
įneigų yra daugiau kai tūkstan- 

tis, jis moka normalius tąsus i 

už tą, kas yra daugiau, t. y. nio-l 
karna 6% už pirmus $4.000 ir] 
12% ui balansą taksuojamosj 
įegor.. Be to dar yra taksai nuo 

jėgų, vadinami surtaksais, ant 

jeigu, viršum penkių tukstan- 
čių doliarių. 

Moterįs visuose reikaluose 
dcl taksų skaitomos lygiai su 

vyrais. Ar tekėjus ar vedus 
visos icigos turi buti imamos 
atydon. 

Kiekvienas asmuo, ar pilie- 
tis ar apsigyvenęs ateivvs, ku- 
riam reikia mokėti taksus nuo 

jeigu turi pasiimti iš Revenue 
Kolektoriaus arba iš kuriuos' 
nors bankos blankas formos 
1040A. Atydžiai sekant para- 
šytus nurodimus, tuos popierus 
galima išpildyti namie esante. 

Jei reikia kokio nors patarimo 
ar pagelbos, kolektorių pasiun- 
tiniai, kurie duoda veltui pa- 
tarimus kiekvienoje apielinkė- 
je, sute'ks viską be jokio mo- 

kesnio. I 

'i;ĮP ji? 
Taksai nuo incigų imami už 

tikrąsias ineigas nuo piliečių 
ir čia apsigyvenusių ateivių ir 
nuo neapsigyvenusių ateivių 
tik už ineigas, gaunamas Suv. 
Valstijose. Kaip piliečius, 
taip ir nepiliečius už neprane- 
šimą, arba nemokėjimą taksų, 
arba neteisingą pranešimą aš-1 
triai baudžiama pinigais ir ka'tf 
i imu. 

j VISU DRAUGIJU į 
į DOMAI. 

Pranešame, kad "Lie- j 
| tuvos" Dienraščio Re- } 
{ dakcija su mielu noru { 
i talpina visų lietuviškų i 
j Draugijų, organizacijų j 
| ir kliubų pranešimus | 
J veltui. Toki pranešimai j 
I turi buti su Draugijų ! 
į valdybų arba komisijų j 
j parasais ir privalo buti j 
I pristatyti 2—3 dienoms } 
! ankščiau, 
j • 

"Lietuvos" Dienraščio j 
j Redakcija, j 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamu vlb 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užstgmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliai* 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstų ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mušu mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikrinamo tumistai, kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir v 
kariniai kursai Visaa kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

MOKYKLOS 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvinio, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd SU, 1850 Wells St 

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 angliškų žodžių ir vertimas 
lietuviškon kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekvienas 
Išmoksta be vargo. 

'v Ant pabaigos kiekvienos lekcijos yra 
užduotis, kurią mokinys išrašo Ir pri- 
siunčia mums dėl pataisymo. Męs pa- 
taisome Ir sugrąžiname mokiniui 

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

Užsirašyk ši kursą dabar—šiądien, 
kolei gali gauti už $2. 

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 centų 
markių nusiuntimui, męs tuojaus nu- 
siųsime visas lekcijas Jeigu lekcijos 
nepatiks, sugražink už trijų dienų, męs 
nusiųsime atgal jusų nlgus. 

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

J "V 
Męs mokiname ši puikų, gerai 

apmokantį arnatg. { trumpu lai- 
kę. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildvtos lau 
kia. Ateik dieng. ar vakare. 

Master Cutting Sčhool 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augšt's 
(Prieš City Hali) 

DI E NI N £ IR VAKARINE 

MOKYKLA Cia rali tenjvai ir greitai iSnuūti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, Lietuvos ir abelną isto'iias, geografiją. raSyti laiškus, ir tt. Taipgi, turine Graramarir High School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai Sunaudo- kite liuesą Uika pasinu^inimui, njsigailfsite. 

American Uollegc rreoaratory School 
3103 SO. HALSTED ST.t CHICAGO, ILL. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligv,.. 

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

TtLEFONAS YARDS 687. 
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NESIUSK MUMS NEI VIENO CENTO 
Plurlf^i ^ DAIGTU i M y II.® I įai gira Proga, Pasinaudok ją V j ik«i 

PARDUOSIME TIK 2,500 ŠITU LAIKRODĖLIU TOKIA ŽEMA KAINA. 
TaB atsitinka tik netikėtai, kada mums pasisekė nupirkti šitų laikrodėlių daugybę žemiau išdirbinio kainos, dabar 

galime parduoi žemesne kaina ne^u kur nors kitur laikrodėlius parduoda. 

"X-£KŽSa 
23 J£W£L9 

BANDYK PASIKLAUSTI KUR NORI IR PERSITIKRINK PATS. 
Nc dėlto, kad išgyrus musų tavorę, bot kad pasakius jums teisybę rašome taip. Beveik visi žino, kad tai geriausias 

iš žinomu laikrodėlis Jis yra vidutinio didumo, biskutj storesnis už sidabrini doleri. Turi pirros klesos vidurius su 
32 akmenais. Lukštai storai auksuoti (gold filled). gražiai graviruoti kiekvienas skirtingu a >niu. Teisingai ?aiko č 
es$, gvaarntuotas ant 20 metų. Laikrodėlis už $50.00 niekad jųs geriau nepatenkins už šitų, jųs turit matyt jj, kad 
apkainuot jo vertę Kiekvienas juo patenkintas del tos paprastos priežasties, kad jis gražus ir laikų, teisingai laiko. 
Nenuostabu, kad męs parduodam visokių klesų žmonfms Suvienytose Valstijose ii Kanadoj — ir biznieriams, ir kon- 
duktoriams, ir inžinieriams, kareiviams, jurininkams, darbininkams, farmeriams, turtuoliams ir bėdniems. Jie visi 
pataria pirkt nuo mųs, nes laikrodėlis vertas mažiausiai $22,00, gi męs parduodame t'k už $12 95. Oi priedo dar duoda- 
me visiškaia dykai sekančius 11 daigtų: 1) Auksuotas rankogaliams knypkius; 2) Gražius auskarus; 3) Fontaninę 
plunksną; 4) X-Ray aparatą, per kurį galima matyti ku 
ne kaulus ir kitką; 5) Gražia auksuotą, Lranzaletą; G) 
Naujai patentuotą, britvą; 7) Žiedą; 8) Sepeukę barzdai; 
9) Kombinaciją retežėlio raktams susinerti; 10) Pini- 
gams mašnelę bu slaptingu užraktu; 11) Gražų auksuotą 
aikrodėliui retežėlį 

Visus tuos puikius daigtus jųs gausite visiškai dy- 
kai, kada prisiusite mums užsakymą ne vėliaus 30 dieną' 
nuo šiol. Nesiųsk mums pinigų n<.i skatiko, vien tik prl- 
siųsk lškirpęs iš šio apgarsinimo kuponą parašęs savo 

tikrą vardą, pavardę, adresą, Ir kiek laikrodėlių užsisa- 
kai. Jeigu butum nepatenkintas bėgiu 30 dienų, grąžink 
mums lpikrodėlj lr kitus daigtus, o męs sugrąžinsime 
pinigus, kuruos juos atsiimdams. 

UNION NOVELTY CO., Dept, 812 
1016 Milwaukee Ave. Chicago, III, 

| KUPONAS GERAS TIKTAI PER i 
30 DIENU. 

Union Noveity Co. Dept 812, y 
1016 Milwaukee Ave-( Chicago. III 4 

l Tamstos: — 

j Meldžiu prisiųsti man jusų nupiginta kat- j 
na parduodamų 23 akmenų auksuoa "Gold I 
Filled" laikrodėlį su 11 jusų pažadėtų dova- 
noms daigtu. Aplaikęs tavorjj aš užmoksiu 
$12 95, Jei nebusiu patenkintas. laiK? 30 die- 
nų sugražinsiu viską, atgal, o jus sugrųžia- site man pinigus. 
Vardas 

Adresas 



|Ką žmones sako 

Siamo skyriuje talpinsimo prisius 
tas žmonių auomonea — daugiausia 
apio bėgančius dienos klausimus 
Straipsneliai privalo but trumpi. Ra 
fiytojas turi padėti po straipsniu sa 

,> aroa paduoti ji Uedakcl 
jos žiniai. 

Redakcija talpins jvalrias uuomo 
nes, net joigu kartais su Jomis i 
nenutiktu jeigu tik jos bus tinkama 
išreikštos. 

ANTROS POFIEROS. 
Chicago, III.—Aš turiu iš- 

siėmęs pirmas pilietiškas pc 
pieias gruodžio 12 d. 1917 
m. Dabar noriu gauti an- 

tras popieras, bet man sako, 
kad aš negalėsiu. Kodėl aš 

negalėčiau. 
A. Nar—a*. 

A t'1 aky m as:~Nuo iš- 
ėmimo pirmų pilietiškų po- 
pierų privalo išeiti nema- 

žiaus dviejų metų, kol iš- 
duoda antras popieras. To- 
dėl jųs negalite gauti antrų 
popierų anksčiau, kaip gruo 
džio 12 d. 1919 metų. 

NENORSKIM KITU, BET 
IR SAVO NEUŽLEIŠKIME. 

Lietuviai šioje valandoje vi- 
si kaip vienas stoja už tai, kad 
svetimiems nebūtų užleista nei 
viena pėda Lietuvos žemės. Vėl 
iš kitos puses lietuviai nenori 
nei colio žemės, kuri ne mums 

priklauso. 
Kaslink lenkų, kurie pasta- 

uoju laiku rodo savo neapribuo 
tus apetitus, lietuviai tie«:og 
piktinasi. Šiądien lietuvių liau 
dis taip labai neapkenčia lenkų 
ir visoko lenkiško, kad sunku 

jau didesnio neapkentimo ir 

persistatyti. Jei buvo atsitiki- 
mas vienose p. Martaus prakal- 
bose, kad vienas lietuvis turėjo 
nelaimę paklausti, kad ar gi 
jau taip blogai butų, jei su len- 

kais dėtumėsi. Tik už paklausi 
mą visa svetainė taip sujudo, 
kad užklaususį butų ant vietos 
sumušusi, jei ne vakaro rengė- 
jai, kuriems pasisekė tą žmogų 
šiaip taip išleisti laukan. 

Męs lietuviai turime vienas 
kitam paduoti ranka, sukon- 
centruoti visas spėkas vienon 
krūvon ir, atsikratyti ant visa- 
dos visus mušu priešus, o ypa- 
tingai lenkus. Lietuviu obatsiu 
lai buva "Laisva ir neprigul- 
minga Lietuva." Jei jau ir pri- 
sieitų su kuom nors kokius ry- 
šius turėti, tai jau tiktai ne su 

lenkais. Lenkas lietuviui yra 
baisesnis už patį velnią ir ver- 

čiau žilti, bet ne su juomi ko- 
kius nors reikalus turėti. 

Mateušas Grigas. 

Gerbiama "Liet." admin.:— 
Gerb:— 

Pirmiau kaip pastas iš karė.; 

priežasties gerai nevaikščiojo, 
tai aš dienrašti "Lietuvą" gau- 
davau nereguliariškai. Kartais 

prisieidavo laukti kelias dienas, 
o kartais gaudavau iš karto pus 
tuzinį exemplioriij. Tas ma- 

ne pykino ir aš neužsimokėjau 
ir jis sustojo mane laukęs. Bet 

kaip sustojo ėjęs, tai tik tuomet 

pajutau, kad be dienraščio 
"Lietuvos" jokiu budu negaliu 
apsieiti. Aš įsitikinau, kad b<= 
dienraščio "Lietuvos" jokis kul 

turiškas žmogus negali apsi- 
eiti. 

Čia prisiunčiu prenumeratą 
ir meldžiu siuntinėti man dien- 

raštį, už ką Jums busiu laba 
dėkingas. 

Su didžiausia pagarbi 
J. Butkus. 

Tor*ito, Canada 

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

LIETUVA. 

LEITENANTAS GERIBA 
GIRIA LIETUVIUS KA- 

REIVIUS. 

Pereitą nedėldienį, kaip 
jau buvo pranešta, lietuviai 
liuosnoriai, busiantieji Lie- 
tuvos kareiviai, gi dabar 
nešiojanti, kaip sakoma, 

| ''Lietuvos Sargų" vardą, tu- 

rėjo savo minklinimąsi Mil- 
dos svetainėj. Ir turėjo jie 
dar vieną smagumą: atsi- 
lankymą pas save Leitenan- 
to Stanislovo Geribos, ku- 
ris pažiurėjo, ką musų vai- 
kinai "Lietuvos Sargai" da- 
ro. 

Le.it. Geriba buvo didžiai 
užganėdintas tuomi, ką jis 
pamatė ir sveikino už gerą 
pasidarbavimą, kaip p. C. 
Kasputį, kareivių instrukto- 
rių, taip ir pačius kareivius. 

Vakar Leit. Geriba raštu 
išdėstė, savo ispudžius apie 
Chicagos lietuvius liuosno- 
rius, kurie rengiasi už savo 

tėvynę pakovoti, kuomet 
prie to reikalas prieis ir pro 
ga bus. 

Leitenantas rašo sekan- 
v • 

ciai: 

Nustebintas. 

"Užprašytas nuo p. C. 
Kaspučio, idant atsilanky- 
čiau Mildos svetainėj, pe- 
reitą nedėldienį; kur atsi- 
buvo miklinimas kuopos 
"A," Pirmojo Regimento, 
lietuvių liuosnorių kareivių, 
aš su mielu noru ir su ne- 

mažu žingeidumu atvykau 
minėton vieton, idant pa- 
žiūrėti, ką lietuviai savo 

liuosu noru gali padaryti. 
"Tiiriu prisipažinti, kad, 

pamatęs, aš labai didelei 
nusistebėjau, nes nesitikėjau 
pamatyti to, ką pamačiau. 

"Pirmiausia ir svarbiau- 
sia išlyga kiekvienoj kariu- 
menėj yra disciplina, t. y. 
paklusnumas, susiklausymas 
vienų su kitais ir tvarka. • 

Be to jokia kariumenė 
negali buti. Ir man, kaipo 
karininkui, puolė visų pir- 
miausiai akin šitų susirin- 
kusių čia lietuvių pavyzdin- 
ga tvarka ir disciplina. 

Giria instruktorių. 
"Kiekvienam tikram ka- 

rininkui yra smagu n^atyti 
organizaciją, kuri veikia 
tvarkoje, su noru ir su ener- 

gija. Ir viso šito nestokavo 
šiam lietuvių buriui. 

"Visųpirmiausiai aš no- 
riu pasveikinti, arba kaip 
amerikonai sako "kompli- 
mentuoti p. Kasputį, šios 
kuopos instruktorių-koman- 
dierių. Kuomet man pasa- 
kyta, kiek laiko jie lavinasi 
ir kuomet aš pamačiau, kaip 
jie atlieka visokias formaci- 
jas, aš tariau sau mintyj: 
;<Well done, boys!" 

"Už tai, žinoma, priklau- 
so daug garbės p. Kaspu- 
čiui, kuris, kaip persitikri- 
nau, yra kuogeriausis in- 
struktorius,—savo reikalą 
žino ir supranta, yra pilnas 
energijos, ugnies ir pasi- 
švertimo. 

"As norėčiau matyti p. 
Kasputį komandierium di- 
delių pulkų Lietuvoje—jis, 
kaip išrodo, turi visas ypa- 
tybes gero karininko, ku- 
riam kareiviai gali pasiti- 

I keti ir kurio komandą sma- 

gu yra priimti. 
"Man, kaipo aficierui, 

buvo tikras smagumas žiū- 
rėti į jį, kuomet jis savo bu- 
ri leido per visokias kariš 
kas formacijas. 

Leitenantas giria liuosno- 
rius. 

"Taip pat noriu dar pa- 
sveikinti ir šiuos lietuvius 
"liuosnorius-kareivius," ku- 
riuos pereitą nedėldienį ma 

čiau Mildos svetainėj. Ir 
noriu jiems tarti žodį-kitą: 

"Garbė jums, vyrai, di- 
delė už jųsų didelį karei- 
višką paklusnumą ir už taip 
gerą išsilavinimą į taip 
trumpą laiką. Aš labai di- 
deliai nusistebėjau, kaip 
jus galėjote taip daug iš- 
mokti j tokį trumpą laiką. 
Bet aš žinau, kaip jųs visa 
tai padarėte. Jus, mano 

mieli broliai lietuviai, nors 

ne uniformoje, bet savo dva- 
sioje esate tikri Lietuvos ka 
reivai; jųs turite tikrą Lie- 
tuvių kareivių dvasią—to- 
kią dvasią, kaip kad turi 
jusų broliai, jau dabar ko- 
vo ianti Lietuvoje su jos 
priešais, mėginančiais jų tė- 
vynę užgriebti. Jųs turite 
tuos pačius norus, kaip ir jie 
turi, ir todėl jųs patįs norite 
išmokti viską taip gerai, 
kaip tik galite,-nes jųs no- 

rite išgelbėti Lietuvą, mū- 

sų tėvų šalį, nuo nepriete- 
lių jungo. Jųs norite savo 

Tėvynei patarnauti taip 
daug, kiek tik galite—tai 
yra dvasia-tikra ir garbin- 
ga dvasia-kiekvieno karei- 
vio, ir lai ta dvasia bus tarp 
Jųs visados. Lai tokia dva 
sia bus visoj Lietuvos ar- 

mijoj-ir tuomet aš žinau, 
kad su tokiais sunais Lie- 
tuva nepražus; aš žinau, 
kad armija su tokia energi- 
ja ir su tokia dvasia išgel- 
bės Lietuvą nuo jungo ir 
užsitarnaus sau pagarbos 
viso pasaulio akyse. 

"Didus aš jaučiuosi, ma- 

tydamas tokius drąsius, nar- 

sius, ir disciplinuotus jau- 
nus vyrus—ir užtai visus jus 
sveikinu. 

Publika. 
"Prie šios progos aš noriu 

porą žodžių pasakyti dar 
apie vieną dalyką, kuri pa- 
temijau Mildos svetainėje 
būdamas. 

"Tenai buvo taipgi labai Į 
daug žiūrėtojų, kurie, susė-| 
dę ant kėdžių, dabojo, kaip 
kiti miklinasi. Tarpe šitų 
žiūrėtojų aš patėmijau daug 
jaunų vaikinų, kuriems ge- 
naus butų tikę buti eilėse, 
o ne ant kėdžių. 

"žinodamas, kad šita 
liuosnorių lietuvių kariume- 
nė nėra priešinga Suv. Val- 
stijų Valdžiai, aš negalėjau 
suprasti, kodėl tie jauni lie- 
tuviai neprisirašo prie Jto 
būrio, kurį vadinama Pirmu 
Regimentu; kodėl jie ne- 

stoja į eiles ir neprasilavi- 
na, vieton sėdėti ir laiką lei- 
sti perniek? N 

"Yra visiems patartina 
prisirašyti, pasiminklinti, 
išmokti kariškų dalykų: vie 
na, tas ir sveikatai yra la- 
bai gerai,--nieko geresnio 
negali buti,--o antra, reik 
visiems lietuviams buti pri- 
sirengusiems prie to, kad jų 
tėvynė Lietuva juos pašauks 
apsiginimui nuo priešų. Aš 
žinau, kad nei vienas prisi- 
rašusis nepasigailės to nie- 
kados. 

Mano širdingi velijimai ir 
pasveikinimai lydi jus, ma- 

no mieli broliai, lietuviai! 
Stanislovas Geriba" 

VEDĖ. 
— Apie kokius velnius tn 

v i s u om c t u žs i m ą stęs. 
— Matai, Elziute, aš vis 

apie tave mąstau. 

R^McvtmrceiūtijH'' eCTrmtu.'> ;3 

v Non'Kpajicr Unlor :>>• 
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Laivyno sekretorius Daniele bevieliniu telefonu kalbasi 
su prezidentu Wilsonu, kuris buvo kelionėje ant laivo 
George Washington. 

Kareivio Vadovė- 
lis. 

Tąsa 

KAREIVITOS VIENUTES 

1 B U K) 7 S (Sluad) —yra 
mažiausia vienutė. Pilnas bū- 
rys susideda iš 8 kareivių, o 

mažiausiai iš 6, kurie yra su- 

statyti dvejose eilėse. 
Priekinėje eilėje visados turi 

buti 4 kareiviai, užpakalinėje 4, 
kuomet yra pilnas, o mažiau- 
siai 2, kuomet būrys nepilnas. 
Užpakalinėje eilėje, iei burvs 
nepilnas, pirmas ir ketvirtas 
numeriai visados turi buti "už- 
lenkti," t. y. už pirmo ir už, 
ketvirto kareivio turi stovėti 
'jo kareivį, o už vidurinių jų 
Ofali nebūti. 

K AP R. \ L/i S (žemesnis pa- 
i.ficierius) yra būrio vedėjas. 

2 SKYRIUS (angį. Pla- 

toon) yra sulyg savo didumo 
sekanti vienutė po būrio. Sky- 
rius susideda mažiausiai iš 
dviejų, arba daugiausiai iš ke- 
turių burių, t. y. turi nuo 16 
iki 32 kareiyių. Skyrių veda 

paprastai pirmas, arba antras 

leitenantas, arba seržantai. 

3 KUOPA (angį Company 
rus. Rota)—yęa sekanti ka- 

reivijos vienutė. Keturi sky- 
riai sudaro kuopa. Vadu kuo- 
pos paprastai vra kapitonas. 

4 B A T AL i J O N A S-— susi- 
riečia iš keturių kuopų. Vadas 

batalijono paprastai yra majo- 
ras. 

5 PULKAS (.REGIMEN- 
TAS)— susideda iš trijų pil- 
nų batai i jonų ir ketvirto ne- 

pilno. Repįimentu vadovauja 
pulkininkas. 

6 BRIGADA—du regimen- 
tai. 

7 DIVIZIJA—keturi regi- 
mentai. 

KOMANDA 
8 KOMANDA susideda iš 

dviejų dalių—prirengiamosios 
ir išpildomosios. 

9 PR1R f X GI AM O JI ko- 

manda, sakysime kaip,—PIR- 
MYN, nurodo judėjimą, kuris 
turės buti išpildytas. 

IŠPILDOMOJI komanda, 
pavyzdžiui MARŠ, nurodo pa- 
tį išpildymą Prirengiamoji 
dalis komandos visur bus nu- 

rodyta rašytomis* o išpildomo- 
ji—dideliemis raidėmis. 

10 Prirengiamajai komandai 
visados reik duoti Užtektinai 
laiko prieš išpildomąją, kad ka- 

reiviai galėtų prisirengti ją iŠ 

.pildyti. 
11 Išpildomoji komanda yra 

duodama .tame momente, ka- 
da išpildymas turi prasidėti. 

12 Balsas komandos turi bū- 
ti gyvas, aiškus ir garsus. 

13 Prirengiamoji komanda 
yra duodama aiškiai su pakėli- 
mu balso gale—ir tokiu budu, 
kad išpildomojoj komandoj 
balsas butų dar garsesnis ir 
energiškesnis. 

14 Išpildomoji komanda turi 
buti stipri ir trumpa. 

15 Komanda visados turi bu- 
ti duota energiškai ir ugnin- 
gai. nes kitaip judėjimai karei- 
vių pasidaro lėti, be gyvumo. 

16 Jei komanda susideda iš 
vieno žodžio, tai ja reik kirsti, 
kad padaryti prirenriamają ir 
išpildomąją dalį. T a vyzdžiui, 
lietuviškai "attention" arba rus 

"sipirno" yra—atyda. Ją reik 
taip duoti. aty-DA. 

SIGNALAI. 
17 Komanda yra taippat 

clnodama signalais. 
18 Signalai gali būti duoda- 

mi ranka, vėliavomis, šv'lpu- 
ku arba trimitu. Apie signalus 
bus kitame skyriuje. 

C. Kasputis. 

TEISYBES IŠ DUGNO. 
Yr? žmonės, kurie daug lai- 

ko praleidžia, kad padaryti ko- 
kią nors kvailyste. 

Tuščia garbė yra labai juo- 
kingas dalykas, kad net delei 
tuščios garbės reikėtų nuo jos 
susilaikyti. 

Žmogus yra gimęs dei 
džiaugsmo: Kuomet jis negali 
džiaugtis savo gražumu, jis 
džiaugiasi kitų negražumu. 

Skirtumas tarp advokato ir 
gydytojo yra tame, kad kuo- 
met prie žmogaus prisirt.ika 
daug advokatų, tai dar galas 
toli. Kuomet gi prie žmogaus 
prisirenka daug gydytojų, tai 
galas visai arti. 

Męs su įstatymais susipil- 
tame tankiausiai tiktai tuomet, 

kaip juos peržengiame. 

Žmonės kalbėti išmoksta dar 
kūdikiais būdami i du—tris 
metus. Bet tylėti išmokt ima 
daugybe ilgiausių metų. 

GERAS BUDAS. 
Nesenai vedęs jaunas vy- 

ras kalbasi su savo geru 
draugu. 

Aš labai norėčiau žino- 
ti, ką mano apie mane mano 

pati. 
Jei nori, tai aš tau iš- 

tarsiu vieną gerą buclą, kaip 
tą dažinoti. 

— Na, sakyk. 
— Pabandyk atsisėsti ant 

jos naujos skrybėlės ir iš- 
girsi ką ji apie tave mano. 

| LIETUVIAI SUNAUDOK!-1 
i TE SAVO LIUOSLAIKI. 
I 

MĘS SUORGANIZAVO- 
ME LIETUVIŲ SKYRIŲ IR 

REIKALAUJAME KELE- 
TO ENERGINGŲ, IŠTIKI- 

MŲ VYRU DIRBTI SU MU 
MIS KELETĄ VALANDŲ 
KASDIEN, ARBA KELETĄ 
DIENŲ I SAVAITį, PER 
VISUS ŠIUOS METUS. 
JUS GALITE ATLIKTI Si 

DARBĄ BE ATSITRAUK i- 
MO NUO JUSŲ DABAR- 
TINIO UŽSIĖMIMO. GE- 
RAS PELNAS, PUIKUS PA 
TYRIMAS. 

ATSIŠAUKITE NUO 9 

IKI 1-MAI ARBA SERE 

DOS IR KETVERGO VA- 
KARAIS NUO S IKI 8, AR- 
BA TELEFONUOKITE 

RANDOLPH 7400, 
DEL PASIMATYMO. 

ADAM MORKŪNAS, 
Lithu&nian Department 

Room 847, 1ST NATIONAL į 
BANK, 58 W. MONROE Į 
ST., CHICAGO, ILL. I| 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tu kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas 
ligas vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 

jausias metodas X-Ray ir kitokius prio, 
taisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

Valandos: Nuo 10—12 pietų, ir 6— 
8 vakarais. Telephone Canal 3110, 

Gyvenimas: 3412 S. HALSTED ST. 
Valandos: 8 iki 9 ryto tiktai 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mūsų agentas p. Antanas Sira- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių ka&yklose 
arti W. Frankfort, II!., todėl jis 
nebegali pansrt ismelės giluraon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvį", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
art-ftnose nuo W. Frankfort. III. 
lietuviškose kolonijose. 

DR. M. T. SiffliOI'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

Oftit Ttlu •«: 1 rrto Iki. 3 po pli: 7 iki 9 Tiktn 
Ntd«!lt»U n*> 8 ryta Iki 2 p pirU, 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Toiefeiat ittUj 20 

Miiiiitcrini. inrchauikai, nuiiojiti, fa! rik^n i" Fi.v> vi«r/|i> 
•tart ininkui, (iirlmiiii vldnj ir lauk?, yru ai..»iri draikui 

.Tjiit Riivlrfl ppnklr$ iUšln\ty« rnftu 
ki.i]i šita pluki pyduolo yr< v.u-- 

tnnjhmu su £ori>m*:ot:>n |'OS»*U- 
im iu«-. UnydymaJ rtima* :zm 

tumu kvinitirjr, š(>;:< ir « u- / 
!■ Htvkp, ii.ur.ilgijt ftitT.u d.c- \ 
thni), nnlMo iv kusulic. 

N'p.ii s ^:uik Įiirkd.min-, p'slus vnif'*is rtlJclos Jiftv'tnsf. Rclktlauk gerinusiu. ktiorust pftltri Pfttn-iiS'.'SllCTi persitikrink ar yra iKARA. vn> ■: nklis nnt bjtk*!uk<>. .i."> centai ir 65 centai už 
boiiki-.tv. Oiiu minos vin>3# iiji'.ivk'se, ar ticiirtg is laborforljo*. «- 

F. AD. R1CHTEK is CO., 7 f—30 Wishl!2gfcon St„ New York, N. V, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame barkeriai, bet m?s gva^antuojame Tamstai suč§- 

50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pao 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodamo po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50; Skrynios ir valyzal. 

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. 

Phone Arrriiage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

H. A. SROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGŲ IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

$8.71 
v><~ 
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Nesiųsk Mums Pinigų. 

Stebėtinas Laikrodėlis 
Su Šešiom* Rodyklėmis 
1. Rodo valandas. 
2. Rodo minutas 
3. Rodo sekundas. 
4. Rodo sąvaitės dienas. 
5. Rodo mėnesio dienas. 
6. Rodo vardus mėnesių. 
7. Rodo atmainas mėnesio 

Yra tai stebėtinas daigtas. Kas turi šį laikrodėlį nereikalauja 
kalendoriaus. Pažvelgus ant jo pamatai netiky valandas, minutas bet 
tuo pačiu laiku ir dieną sąvaiės. dieną mėnesio lr atmainas mėnesio. 
Su tuo laikrodėliu jųs nustebinsite kiekvieną., šis laikrodėlis labai gra- 
žiai apdarytas — didžio 10, Eina minutę j minutę, ir gvarantuotas 
ant 20 metų. šis laikrodėlis sau mažiau vertas $16.00. bet tik pT 
trumpą laiką męs jį j arduosime tik už $8.75. ir kartu su šiuo laikro- 
dėliu męs duosime visai dykai puiku paausuotą lenciūgėlį, kišeninį 
peilį vertės $1.50 ir kompasą, rodantį vakarus, rytus, šiausius, pietus 

Mos nereikalaujame jokiu pinig;j|i 
nuo jusu iškalno, tik iškirpkite šitą kuji 
poną ir prisiąskite mums, o $3.75 u;:-J 
mokėsite kuomet gausite daigtus. Jei-j 
gu būtumėte neužganėdinti, galite lai-J 
ke 30 dienu sugrąžinti mums daigtus.J 
o męs sugrąžinsime jums pinigus. Jus J 
nieko nenustojate ir visgi persitikrin-j 
site. koks puikus yra šis laikrodėlis.J 
Galimas daigias, kad jusu draugas no-J 
rėtų pirkti tokį laikrodėli, patarkite 
jam šiądien, kol kainos dar nepakilo, j 
Neatidėliokite, bet rašjkite šiądien » 

į Union Watch Co., Dept. 728 
1016 Mihvaukee av. Chicag'o, j 

KUPONAS. 
Union Watch Co., Oeat. 728- "<S 

1016 Milwaukee Ave.f Chicago. III. 
Gerbiamieji: Malonėkite prieiųštl 

man kalendorinį laikrodėli ir kariu su 
juo paauksuotą laikrodėliui lenciūgėlį 
ir kišeninį peilį vertės $1.50 ir kompa- 
są. Po pristatymui daigtų aš užmokė- 
siu $8.75 ir jeigu aš kartais bučiau ne- 

užganėdintas' į 30 dienu sugrąžinsiu 
dalgtus ir jąs sugrąžinsite man pini- 
gus atgal. 
Kiek laikrodėliu 
Vardas 
Adresas 



Lietuvos Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parade T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 

M. Janzul, narys Rusijos Archeologiš- 
kos Komisijos, prieina prie tos pačios iš- 
vados, nepaisant to, kad M. Janužio tikslu 
buvo parodyti, kad šitas plotas buvo dau- 
giausiai rusų apgyventas ir kad skaitlius 
čia gyvenančių lietuvių ir lenkų buvo visai 
menkas; kitais žodžiais, jis norėjo priro- 
dyti, kad šis plotas yra grynai rusiškas 
plotas. 

Tarp rytinių rubežių, kuriuos jie nu- 

stato ir senovės, tikros Lietuvos lytinio 
rubežiaus, yra labai mažas skirtumas. 

Šiaurinis Lietuvos rubežius labai arti 
supuola su senovės rubežiurn ir eina išil- 
gai dabartinio rubežiaus tarp Kauno ir Kur- 
šo gubernijų; skirtumai yra keliose vietose, 
kaip, pavyzdžiui juosta išilgai pajūrio, nuo 

Klaipėdos iki upei Aa, kuri senovės laikais 
priklausė prie Žemaitijos kunigaikštystės 
ir kuri yra pilnai lietuvių apgyventa. 

1897 Metų Cenzas. 

1864 metuose, Muravjevas uždraudė 
le ką spausdinti Lietuvių kalboje ir loty- 

nų raidėmis. Nuo to laiko Lietuvos žmo- 
nių ištautinimas laipsniškai pradėjo plėto- 
tis taip, kad 1897 metais, kuomet Rusijos 
cenzas buvo daromas per rusus činaunin- 
kus, kurie jokiu budu negali but skaitomi 
bešališkais, sKaitlius iietuvų kalbančių lie- 
tuviškai, žymiai nupuolė Šiose šalies dalyee. 

Yra plačiai žinoma, kad tuo laiku, kuo- 
met šitas cenzas (žmonių suskaitymas) bu- 
vo daromas, lygiai rusai, kaip ir lenkai va-j rė atkaklią agitaciją ir lenkai išcalies dau-| giaus tame cenze laimėjo už rusus todėl, 
kad lietuivams buvo užginta spausdinti sa- 
vo kalboje nors ir maldaknygę. Apart to, 
kita priežastis nupuolimo lietuvių skail- 
liaus, sulyg šito cenzo, yra tame, kad pats 
1897 metų cenzas ne tiek paisė tautinio 
žmonių padalinimo, kiek paisė sužinoti, 
kiek žmonių kalba tokia ar kitokia kalba -r 
sulyg to buvo skiriami prie vienos, ar ki- 
tos tautcs. 

Sekanti lentelė iš 1897 metų cenzo pa- 
duoda skaitlines apie gyventojus Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų gubernijų, kaslink to, 
kiek kokiomis kalbomis jie tuomet kalbėjo: 

22,000 pasisakė esą lietuviais, kuomet su- 

lyg cenzo 1897 metų tokių buvo tik 11,500, 
kas parodo beveik dvigubą pasidauginimą. 

Nepaisant visos priespaudos, kurią Lie- 
tuviu tauta turėjo iškęsti tuo laiku už prisi- 
laikymą prie savo kalbos, nepaisant sau- 

vališkų manipuliacijų skaitlinėmis,, paro- 
dančiomis lietuvių sl aitlių, pasidarė aišku, 
kad šalis dar vis pasiliko lietuviškai kal- 
banti. 

Kauno gubernijoj 66% žmonių pasi- 
laikė lietuvių kalbą, kaipo savo prigimtą 
kalbą; Suvalkų gubernijoj nuošimtis buvo 
52.5; tik Vilniaus gub. dėlei priežasčių 
viršuje išdėstytų, kalbos žvilgsniu lietuvių 
nupuolimas buvo kiek daugiaus pažymė- 
tinas. 

Vienok ištautinimas daugiausiai apsi- 
rubežiuoja vien tik prigimtos kalbos išnyki- 
mu; tas vienok nereiškia, kad šių vietų lie- 
tuviai persisunkia baltgudiška kultura iki 
tokiam laipsniui, kad tas juos atidalintų 
nuo kitų kaimynių lietuvių. Baltgudžiai 
neturi savo locnoL kulturos, nes, gyven- 
dami po carizmo priespauda, jie neturėjo 
savo locnos spaudos net iki pastarųjų lai- 
kų,—todėl neturėjo ir progos išvystyti sa- 

vo kulturinių ir protiškų ypatybių; todėl 
baltgudžių masės iki šiai dienai pasilieka 
praktiškai to!:ios pat, kaip kad jos buvo 
laikais Lietuvos pavergimo. 

Nuosimtis lenkų, gyvenusių siose gu- 
bernijose, buvo sekantis: Kauno guberni- 
joj 8.8; Vilniaus gub.—7.8 ir Suvalkų gub. 
—22.4. čia reik pastebčti, kad daugelis 
tų, kurie tais. laikais ska:i,ė save lenkais, 
buvo tik sulenkinti lietuviai. Pastarųjų 
laikų atsitikimai parodo, kad toki žmonė1 
neriai ir greitai grįžta atgal prie savo lietu- 
vių kalbos. 

Neužginčinamas faktas yra, kad tik- 
roji Lietuva, kaip kad ji yra paženklinta 
Lietuvos P r o p r i a rubežiais, nuo senų- 
seniausių laikų nebuvo apgyventa jokios 
kitos tautos, kaip tik lietuvių ir po savo 

locnu valdymusi, ir kad iki šių dienų jos 
gyventojai yra nuodugniai lietuviški; kad 
nuo neatmenamų laikų Lietuviai lieja savo 

kraują savo šalies apgynimui nuo kaimynų. 
Kiekviena lietuvių partija pripažįsta, 

kad rubežiai Lietuvos P r o p r i a ir Etno- 
grafinės Lietuvos supuola visur, išskyrus 
pietuose, kur sulyg nekuriu linija turėtų 
eiti išilgai Nemuno upės, bet neišėmus Gar- 
dino miesto ir pavieto, kuomet sulyg kitų, 
—ir tokių yra dauguma,—Lietuvos rube- 
žiaus linija privalėtų priimti ir visą Gar- 
dino guberniją, išskyrus tik tris ukraji- 
niškus pavietus—Bielcko, Brest-Litovsko ir 
Kobrino, todėl, kad šitie Gardino guberni- 
jos plotai pirmiaus buvo apgyventi senovės 
lietuvių Juodveidžių, arba Jatvingų ir sa- 
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Pavietai 

Viln.aus miestas 
Vilniaus pavietas 
švei.čionių pavietas 
Traku pavietas 
Lydos 'pavietas 
Ašmenos pavietas 
Dianos pavietas ....... 

Viieikos 

Išviso Vilniaus gu>3rnijoj... 
jSuvafk'Į pavietas 

a 

ii 
*s 

Augustavo apvietas ... 

Šeiny pavietas 
Kalvarijos pavietas ... 

Marjompolės pavietas 
Naumiasčio pavietas 
Vilkaviškio pavietas ... 

Išviso Suvalkų gubernijoj. 

Nuošimtis kalbu 
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154,532 7,5 30,0 4,2 40,3 20,2 
208,781 35,0 j 12,1 42,0' 7,4 3,3 
172,231 33,8! 6,0:47,6 7,1 5,4 
203.401 58,1 2,1115,8i 9,5' 4,(5 
207,767 8.71 4,6 73,2 >2 2 1,21 
233,559 3,8 1,7 80,1,12,1 2,3 
204,923 0,3 2,4 181,7 į 10,1 j 5,5! 
208,013; i 2,5 Į 87,0 į 9,5 | 0,9 j 
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1,591,207 20,7 7,8 54,0 12,5! 4,5 
02T910 Į~8,5 66,8 j~0,2 11,3 f 7,9 Į~4 
79,214 0,2 49,1 32.5 11,6 5,3 į 0,4; 0,8 
81,924 59,7 22,9, 0,1 11,8 j 4,3 Į 1,2 j 
70,425 į 72,6 10,1 0,1 9,3 ; 3,6 Į 3.610,7 

114,762 j 77,01 2,9 0,4 10,3 4,0 Į 5,0; 0,4 
G7.295 į 82,8 i 1,31 j 7,4 6.9: 7,1 j 0,5 
79,883 68,7 3.9 8,5 į 2.1 j 15,910.9 li',000 UO.I o,u *tJ x u,i/ \j.o 
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Vilniaus pavietas 363,313 132,353 76,030 
Vilnie ua miestas 154,532 39,*>92 3,131 
Švenčionių pavietas 172,231 į 91,162 58,121 
Traku pavietas 203,401 41,483 118,1^3. 
Lydos pavietas ?05,7S7 178,303 17,825 
Ašmenos pavietas 233,559 192,257 8,754 
Disnos pavietas 204,923 j 178,303 703 
Vileikos pavietas 208,013- 182,652 121 
Išviso Vilniaus gub, 1,591,207 971,439 279,720 
Kauno pavietas 227,431' 27,73(1*' 
Vilkmergės pavietas 229.118; 9,699 105,580 
Ežerėnų pavietas 208.487 55,635 103,385 
Panevėžio pavietas 222,881 4,441 159,610 
Raseiniy pavietas 235.362 5,703 179,461 
Telšių pavietas 183,351 j 2,910 j 148,890 
Šiaulių pavietas 237,934 6,2'^8 168,003 
Išviso Kauno gub 1,554,564 112,3)2 1,019,774 
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b ^ čia reik priminti dar apie vieną cen- 

zą, kurį valdžia padarė Vilniuje ir kuri5 
nurodo, kaip teisingai Vilniaus gvventojai 
nusimano apie savo paėjimą ir kaip jie pa- 
kartoja ištikimybę savo tėvynei. 

Sulyg gubernatoriaus Verevkino prisa- 
kymo 1910-1911 metais, vietinė vyriausybe 
padarė cenzą Rymo-Katalikiškų parapijų 
kaslink jų tautinių skirtumų. Vilniuje, 
iš abelno skaitliaus 97,000 parapijor.ų, apis 

vais laikais priklausė prie Naugarduko ir 
Trakų vaivadysčių. 

Šitokia nuomonė, tarp kit-ko, remiasi ir tuo faktu, kad net ir dabartiniais laikais 
yra toli už Nemuno upės dideli plotai, ar- ba salos lietuviškai kalbančių žmonių, kaip, pavyzdžiui, apielinkėse Slonino, Naugardu- ko ir kitur; kiti žmonės ten ?.alba baltgu- diškai, bet visais kitais žvilgsniais yra lie- 
tuviai, ainiai senovės Jatvingų. 

(To-liaus bus) 
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Kanados kareiviai aplanko kapą Mme Delabre Celmie, 
kurią, vokiečiai begėdiškai nužudė 1914 metuose. 
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LIETUVIAI PERKA DAUG 
NAMŲ. 

Pastaraisiais laikais tarp 
Chicagos lietuvių patėmija- 
ma nemažas bruzdėjimas 
kaslink pirkimo ir pardavi- 
mo namų. Beveik visi Real 
Estate agentai praneša, kad 
namų pardavinėjimo biznis, 
kuris buvo apmiręs karės lai 
ke, dabar vėl atgijo ir eina 
gerai. 

Viena tik Liberty Land & 
Investment kompanija, turin 
ti savo ofisus j)rie 3301 So. 
Halsted St., paduoda sekan- 
tį surašą lietuvių, kurie, anot 
jos, pirko pastaraisiais lai- 
kais namus ar lotus. 

Chicagos lietuviai sujudo 
pirkti nuosavybes. Pr.skuti- 
niose dienose pirko nuo Li- 
berty Land & Investment 
Co. iš ofiso sekantieji žmo- 
nės: 

Jonas Jonikas, pirko 3-jų 
augštų mūrinį namą Lowe 
ir 33-čios gat. 

Petras Gečionis, 2 augštų 
namą ant Rockwell ir 62-os 
gat. 

Pranciškus Šalkauskas, 3 
augštų mūrinį namą, ant 32- 
ros gatvės ir Auburn Av. 

Louis Saulis, namą ant 36 
tos ir Wallace gat. 

Martinas Sula, 2 pagyve- 
nimų medinį namą su 2 lo- 
tais. 

Jonas Stulas, 4 pagyveni- 
mų mūrinį namą ant Lowe 
Ave. ir 36-tos gat. 

Stanislovas Šliakis, 2 aug- 
štų mūrinį namą ant Nor- 
mali Ave. ir 30-tos gat. 

Juozas Zemblis, 2 pagy- 
venimų mūrinį namą, ant 

; Normali Ave. ir 30-tos gat. 
Antanas Vaitkevičius, 3jų 

augštų mūrinį namą ant Hal 
sted ir 36-tos gat. 

Theo. Kazlauskas, 3 aug- 
štų murini namą Brighton 
Parke. 

Juozapas Noreika, 3 augš 
tų mūrinį namą Brighton 
Parke. 

Juozapas Ne* 2 pa 
gyvenimų namą ant Lowe 
A ve. ir 37-tos gat. 

Martnas Žebrauskas, 4ių 
pagvenimų murini namą na- 

mą ant Union Ave. ir 37-os 
Jonas Klikunas, naują mu 

rinį namą ant Lowe ir 
33čios gat. 

Julijonas Dubinskas, 3-jų 
augštų murini namą ant Un- 
ion Av. ir 32-ros gat. 

Jonas Baltikauskas, lotą 
Brighton Parke. 

Viktoras Vaigauskis, 3-jų 
augšių mūrinį namą 32-ros 
ir Lowe Ave. 

Jonas Sukis, 3 augstų mū- 

rinį namą ant Rockwell ir 
43-čios gat. 

Juozas Laikus, kontrakto- 
rius, pirko 6 lotus ant Ar- 
cher Ave. ir Sacramento, 
ant kurių budavos didelį 
teatrą. 

Kaz. Pocevičius, namą 33 
PI. ir Auburn Ave. 

Pranas Vilius, mūrinį na- 

mą ant Normali Ave. ir 32- 
ros gat. 

Antanas Lowrensas, lotą 
Brighton Parke. 

Petras Miksas, 2 pagyve- 
nimą ant Whipple gatvės ir 
62ros. 

Jonas Grigaliūnas, 2 lotus 
Brighton Parke. 

Viktoras Bartz, lotą Brigh 
ton Parke. 

Kaz. Vienskaitis, 4-ių pa- 
gyvenimų medinį namą ant 
Wood gatvės ir 43-čios, taip 
gi ant 45-to Place. 

ISTORIJA. 
Geru merginu mokykloje mo 

kvtojas išguldo istoriją. 
— Panele, pasakykite, kas 

buvo pirmutiniu Orleanu dina- 
stijoje. 

— Orleano mergele. 

BRIDGEPORTO HOTELY- 
JE. 

— Gyventojas 48 numero 

skundžiasi, kad tirpstantis snie 
gas bėga tiesiog ant jo lovos. 
Jis atsikėlė kaip iš vannos. 

— Padaryk jo bila dolariu 
didesne; tai bus už išsimaudy- 
ti^. 

REIKALAVIMAI. 
REIKALINGA mergina i»riv nunui 

darbo. Geras ir lengvas darbas gerai 
įnervinai, Gera užmokestis. Atslšau- Į 
kito tuojaus po No, 1741-43 \V# 47Ui 
Street, j rakaudų krautuvę. ANTON 
KOSMOVVSKi. 

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

Telefonuokifce 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA keturiŲ pagyvenimų 

mūrinis namas lietuvių apieliulcūje. Rci 
kia jmokėtl $1000; likusius išmok ji- 
mui pagal sutarimą, Galima priimti 
lotą kaipo dalj įmokėjimo. Atsišaukite 
pas A. GRIGAS & CO., 3114 S. Hals- 
ted St., Chicago, 111, 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertei- 

rekordų mokėjusių $200. M,;s tu- 
rime kcletį $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiulym.; 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bot; 
dsai bus priimti už mokestį. Ats; 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ned<" 
liomis iki 4 valandai. 

VVESTERN SI C RAGE 
2810 Harrison St. C :32c 

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 i farmas. Norėdami 
gerą bargeną atsišaukite pas 
savininką Karolį Skaudaus- 
ką, 1445 S. 49th av., Cicero. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau pusbrolio Igna- 

co Abramavičiaus. 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. 

Pranešimas 

Šiuo pranešu savo kostumeriams ir pažįstamiems, 
kad aš nuo 20 dienos vasario persikėliau iš CMeagos 
į Lyons; 111.—visiems gerai žinomą vieta,, kaipo Cher- 
nausko Daržas, kur ateinančią vasarą galėsime kartu 
linksminties ant tyro oro. Draugystės, kurios neatnau- 
jino kontraktų 1919 metams, meldžiu pasiskubinkite. 
Mano Telefonas Lyons 309. Su tikra pagarba, 

GEORGE M. CHERNAUSKAS. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos Ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 45th St. 
George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard b;. 
I.S. Vitkus, 2856 W 39th St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis, 9101 Commercial Ave. 

So. Chicago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ave. 
Putras Jokubonis, 733 W. 19tli St. 
August Šalčiukas. 4414 Californla Ave. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis. 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

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

W. Pullraan. 

AGENTAI. 
A. Mlčlulis. 32 lr S. Halsted St. 

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicr, 4537 S. Hermitage Ave. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 \V. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitku6, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lcwe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Uniou Ave. 

Butcliere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emeraiu Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

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

Drus Store 
930 W. 35tli PI. near Gage St. 

Grosery. 
rvirs. ucary y44 W. 35tli St. 

Candy Store. 
R. Yanučiuskas "440 S. Morgan S":. 

Barber Shop. 
Madlson 5-th Avo. S. TV. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 1110 Maplewood Avo. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 

j F. M. Šatkauskas. 3423 S. Haisted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
M r. Junevicz 3313 S. Ilalsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ava. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszevvski, 4601 S. Paulina St. 
Vaisvilla, 837 \V. 33rd PI. Basemet. 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Ave. 
Halsted ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5053 S. Stato St. 
Halsted ir Archer A76. N. VV. 
Dargis 726 \V. ISth St. 
J. B?.gdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly C33 W. ISth St. 
4458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas. 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 2343 S. Halsted St. 
3220 \Yallace St 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Ilalsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31 st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Haisted ir 47th St. 
Halsetd St. ?r W. 18tli 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. 
HaLted ir Vauburen St. 
Halstod St. Jackson Rlvd. 

.Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Milwaul Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir MUvaukee Ave. 
\Vestern Avf. Milwaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Scres Roubucfe 
2Gth St. \Vestcrn Ave. 
Mary Virginis, 224P S. Leavitt St. 

first flat 
Kaulf.kis, 2214 W. >23rd PI. 
J. Srnith, 3813 Kedzie Ave. 
•1111 S. Richmond St. 
Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2S58 W. 30th St. 
Z. Miliauskas, 2000 W. 40tli St.. 
S. Kriuka.s, 3953 S. Rock\vell t^t. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franlclin St. S. E. 
Stato ir W. VanEuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Pranklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Avo.. or Wels N. Vf 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. iStli S. W. 
556 W. 35th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Ventwoth Avo. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 
10701 Michlgan Ave. Cigar jteore 

Itosoland, III. 
Mrs. Žalis, 114 E. 107 th St. 

Roseland. 111. 
16 56 \Vabansia Ave. 
4504 Washtenav; Ave. 
8112 Vincer.nr-s Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Aubum Avo. 
K. J. Filipovich, Cirkulecioios 

Mcnegerlus 
i/. Dūdas Asistan. Menegereriaus 



m VIETINES ŽINIOS m 

DABOKIT! 

Ateinančią subata kovo 
1 S dieną, išeis specialis 
"Lietuvos" numeris, 
pašvęstas Town o f La- 
ke lietuvių kolionijai. 
Daug naujienų bus apie 
Town of Lake lietuvius. 

DABOKIT! 

E X T R A! 

SLA. ANTRO APSKRIČIO 
KUOPOMS. 

Gerb. kuopos, pirmiau bu 
vo pranešta, kad Antro Ap- 
skričio susivažiavimas įvyks 
kovo 23 d., bet atvažiavus 
SLA. sekretoriui, p. A. B. 
Strimaičiui, susivažiavimas 
likosi perkeltas ant kovo 16 
dienos, toj pačioj "Birutės" 
svetainėj, 3249 S. Morgan 
gat., 1 vai. popiet. 

Kuopų atstovai malonės 
nesivėlinti, nes susivažiavi- 
me dalyvaus ir p. A. B. Stri- 
maitis. 

B. Janulis, pirm., 
S. Kvietkauskas, , 

Sekr. i 

UŽPUOLĖ LIETUVIŲ 
BANKĄ. 

Du Žmones Pašauti. 
Vakar dieną, kovo 13 d. 

9:30 vai. ryte į lietuvių Met- 
ropolitan Banką, prie 35-tos 
ir Halsted gatvių, inėjo ke- 
turi jauni vyrai. Banko ka- 
perius, p. Julius Brenka tuo 
tarpu mainė čekius kostu- 
meriams. Tuomet bankoje 
buvo du kostumeriai. Tie 
keturi vyrai priėjo prie ban- 
ko langelio ir, tastatę revol- 
verius į banko klerką, p. V. 
Bigelį, pareikalavo pakelti 
augštyn rankas. 

Tuomet p. Julius Bi nza, 
pagriebęs revolverį, pa ddo 
suvj j plėšikus. Plėšikai ir- 
gi pradėjo šaudyti. Vieną 
ša* i jie paleido augščiau Bi- 

geiio galvos, peršaudami gro 
tų stiklą; antru gi šuviu pa- 
taikė p. Bigeliui į kairiąją 
ranką. Kitais šūviais plėši- 
jkai sužeidė moteriškę, tuo- 
met bankoje buvusią, p-ią 
jftiargaritą Peldžienę, gyve- 
nančią prie 36-tos ir Wal- 

Iace gatvių. Ji sužeista kul- 
lin. 

Plėšikai pinigų nepaėmė, 
pes p. Julius Brendza (ku- 
ris, beje, visai nesenai yra 

parėjęs iš Suv. Valstijų ka- 
3umenės ir šaudyti gerai 
pnoka) atmušė plėšikus. Jis 
Paleido j plėšikus keletą sū- 

rių. 
Bankas yra apdrausta nuo 

plėšikų. Jeigu ir butų plė- 
šikai paėmę pinigų, tai barn- 
ia nebūtų nukentėjusi, butų 
iurėjusi apmokėti tai ap- 
traudos kompanija. 

! Po užpuolimui pribuvo po 

Iicija, bet jau buvo vėlu, plė 
likai jau buvo spėję pasi- 
įlėpti. Report. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
'Vincentinė" aukauja Lie- 

tuvos laisvei. 
Nesenai laikytame susi- 

rinkime Dr-jos švento Vin- 
cento, apsvarsčius draugijos 
•eikalus, švaistyta ir Lietu- 

vos Neprigulmybės reika- 
las. Draugyste' nutarė iš 

*avo iždo paaukauti 50 dol. 
t dar nariai sudėjo 22 do- 
lerių del Lietuvos laisvės. 
Kol kas pinkai randasi Vai 
lybos rankose. 

Taipgi paskutiniame susi- 
•inkime atstovai, lankiusie- 

1 ji draugijų konferenciją pra 
nešė, kad Visuotinas Sei- 
mas norima šaukti Chica- 
gon. Visi noriai pritaria 
seimo šaukimui. 

Sanarys. 

UŽPUOLIMAS ANT 
SALIUNO ENGLEWOODE 

Užvakar vakare pora lie- 
tuvių, grįždami iš susirin- 

j kimo naujai tveriamos lie- 
tuvių korporacijos, užėjo sa 

liunan p. Jurgio Baltrušai- 
čio Englewoode. Tai buvo 
pp. Juozas Kuodis S. Va- 
raneckis. 

Kaip tik jiedu inėjo sa- 

i liunan, tuo inėjo trįs vyrai 
saliunan, atkišo revolverius 
ir pareikalavo pakelti ran- 
kas. 

Plėšikai luojaus ėmė krau 
styti kišenius. Pas p. Kuodi 

d'ado tiktai du doliariu, bet 
ilgiau pajieškoję rado dar 
60 dol. Plėšikai už tai, kad 
jis iškarto nepasakė, kur tu- 
ri pinigus, revolveriu kirto 
veidan, išmušė dantį. Viso 
iš jo atėmė 62 doliariu. 

Iš p. S. Varaneckio atėmė 
40 dol. ir jį taippat apmušė. 
Jam prakirto lupą taip, kad 
reikėjo eiti pas gydytoją ją J 
susiuti. 

Kuomet tas viskas atsibu- 
vo, tuomet saliune nieko dau 
giau nebuvo, tik jiedu ir 
Baltrušaitienė, saliuninko 
žmona. Iš jos, tai yra iš 
registerio paėmė apie 10C 

Plėšikai apsidirbę sėdo au 

tomobiliun, kuris jų "laukė 
prie pat durių, ir nuvažiavo 
savais keliais. 

P-ia Baltrušaitienė sakosi 
pažinusi porą plėšikų. 

Vietinis. 

AR JIE NORĖJO KELTI 
REVOLIUCIJĄ. 

Suvienytų Valstijų Krasos 
departamento atstovas La- 
mar padavė Senato komisi- 
jai memorandumą, kuriame 
sakoma, kad Amerikos Ai- 
doblistai, "raudonieji" ir so 

cialistai esą rengiasi vienyti 
savo spėkas krūvon su tikslu 
nuversti Amerikos valdžią 
per kruviną revoliuciją ir 
įsteigti šioj šalyj bolševikiš- 
ką respubliką. 

Tokias žinias Mr. Lamar 
esą turįs iš užgriebtų laiškų, 
laikraščių ir 1.1. 

Sykiu su memorandumu 
paduota ir surašas laikraš- 
čių, kurie yra leidžiami įvai- 
rių bolševikiškų organizaci- 
jų. Tarp jų yra paminėti ir 
devyni Chicagos laikraščiai: 
du anglų kalboje, ir po vie- 
ną ispanų, rusų, italų, šve- 
dų, žydų ir vengrų kalbose. 

Apart šitų laikraščių esą 
dar ir "pusiau bolševikiš- 
kų", kurie esą nors neesą I 
oficialiais bolševikų orga-l 
nais, bet simpatizuoja jiems. 

Tarp tokių yra paminėtos 
ir "Naujienos," Chicagos lie 
tuvių laikraštis, iš kurio pa- 
duodama sekanti ištrauka, 
kuri buk liudija apie jų "rau 
donumą." 

"Šalin išmintybė! Su- 
kilkim, draugai! Męs, ex- 

tra bolševikai, nenustoja- 
me absoliutiškai nieko, 
apart retežių, kuriais jie 
nuolatai daužo mums gal- 

vas." 
Šitaip esą buvo rašyta 

"Naujienose," lapkričio 26 
d. 1918 m. Dabar sykiu su 

; k1'tų laikraščių išsireiški- 
jmais, anglų laikraščiai pa- 
I duoda ir viršminėtą iš "Nau 

į'jienų" ištrauka. Iš jos vie- 
Įnok yra aišku, kad Krasos 
Departamento vertikai pa- 

darė čia klaidą: ištraukos 
stilius parodo, kad tai buvo 
ne bolševikiškas išsitarimas, 
bet kaip sykis lietuviškų 
bolševikų pašiepimas. Apie 
tai, berods, ir pačios Nau- 
jienos" kiek laiko atgal bu- 
vo aiškinę. 

DRAUGIJU KONFEREN- 
CIJA. 

šią petnyčią, kovo 14 d. 
vakare, atsibus antra iš eilės 
Chicagos Draugijų Konfe- 
rencija reikale Visuotino Sei 
mo šaukimo. 

Konferencija atsibus P. 
Wooamano svetainėj, 3251 
Lime st., prie 33-čios gatv. 
arti Kalsted gat., ant Bridge 
porto. 

Visų draugijų atstovai ir 
valdybos teiksis pribūti su- 

sirinkimam 

SUSIRINKIMAS. 
Liet. Teatrališko Kl. "Lie- 

tuva" mėnesinis susirinki- 
mas atsibus šiądien, kovo 14 
dieną, paprastoj vietoj, t.y. 
Šv. Kryžiaus parap. svetai- 
nėj, 8 vai. vakare. 

Visi nariai ir narės yra 
meldžiami pribūti, nes yra 
daug naujų dalykų apsvay- 
stvmui. 

N. Klimašauskis, 
4441 S. Waslitenaw Av. 

IŠ BRIGHTON, P ARK. 
L. R. K. Labdaringos Są- 

jungos 8 kuopos nedėlioje 
16 kovo 7:30 v. vak. baž- 
nytinėje svetainėje us su- 

loštas teatras, deklamacijos 
ir bus pasakytos prakalbos. 
Visi kviečiami i tą vakarė- 
ii- 

J. Petraitis, raštin. 

SUSIRINKIMAS VYTAU- 
TO DR-STES. 

Leib-gvurdijos D. L. K. 
Vytauto 1-m D. R. ant, 
Bridgeporto sekantis susi- 
rinkimas įvyks nedėlioje, 16 
d. kovo šv. Jurgio parapi- 
jos svetainėje. Meldžiam 
nepr.miršti atsilankyti ir at- 
sivesti narių prisirašymui, j 

A. Stukas, prez. 
St. Kunev. rast. 

SUSIRINKIMAS. 
Susivienijimo Brolių Lie- 

tuvių Drargystės susirinki- 
mas atsibus subatoje, kovo 
15 d., A. ValinČiaus svetai- 
nėj, 1732 S. Union Ave., 
Chicago. 

Susirinkimo pradžia 7:30 
vakare. 

M. Klioštoraitis, Rast., 
1557 Girard St. 

NEUŽTENKA GATVEKA- 
KAklŲ. 

Kas dieną 5-tą valandą 
vakare apie 50,000 darbi- 
ninkų, išėję iš skerdyklų, 
laukia gatvekarių prie Ash- 
land avenue, idant galima 
butų kaip nors bent užsika- 
binus parvažiuoti namo. 

Vietinės transportadjos 
miesto tarybos komitetas 
aną dien pripažino, kad 
gatvekarių šios linijos pa- 
tarnavimas esąs neatsakan- 
tis. 

Atsovai visų skerdyklų 
firmų ir keletas civilių or- 

ganizacijų pasiskundė virš- 
minėtam komitetui, kad su- 

sinėsimas turi buti pagerin- 
tas ant Halsted gatvės, Ash 
land avenues ir Ratine ave- 

nues linijų. Buvo darody- 
ta, kad kas vakaras, prade- 
dant nuo 4-tos 30 mim?l'4 
iki 5-tai valandai 30 minu- 
tų po 1000 žmonių laukia 
kas vieną minutą, kad gat- 
vekariai juos paimtų ir nu- 

vežtų namon. 

Clifford G. Roe, perdėti- 

nis prie Wilson and Co., pa 
Įsake komitetui, kad jo firma 
laike paleidimo darbininkų 
iš skerdyklų sučekiavusi vi- 
sus gatvekarius priešais 
skerdyklas ir pasirodė, kad 
gatvekariai tuom kart va- 

žiuoja kas minutą. 
Representantai gatveka- 

rių kompanijų pranešė, kad 
laike pal< idimo darbininkų 
karai važiuoja kas 30 sekun- 
dų ir tankiau esą negalime 
siųsti delei apsaugos pasa- 
žierių. 

Miesto departmentas vi- 
suomenės patarnavimui pra- 

į nešė, kad galima daugiau 
ikarų pasiųsti. 

Departmentui buve įsaky- 
ta, kad sučekiuotų ir viską 
praneštų komitetui. 

IS MIESTO ŽINIOS. 

Chicagos moteris gavo 
garbę buti pirmu profeso- 
rium-moterim žinomam Har 
varei universitete. 

Ji yra Dr. Alice Hamil- 
ton, gyvenusi Hull House, 
ir gavo pakvietimą užimti 
vietą pagelbininko profeso- 
riaus industrialės medicinos Į 
Harvardo medikališkoj ko- 
legijoj. 

Dr. Hamilton yra baigu- 
si Michigano universitetą it^ 
lankiusi keletą kitų univer- 
sitetų kaip Amerikoj, taip ir 
Europoj. 

Harvardo universitetas, 
kuris skaitosi vienu iš ge- 
riausių Amerikos universi- 
tetų, iki šiolei neturėjo mo- 
ters profesoriaus. 

Iki šiol Chicagoje sumo- 
kėta per 20 milijonų dolia- 
riu taksų nuo įeigų, o išviso 
Chicagoje privalo but su- 

mokėta apie 100 milijonų 
doliarių taksų, ; .Vadinasi, 
likusieji 80 milijonų dolia^ 
rių privalo but sumokėta iki 
šiai subatai. 

Išviso CKicagos mieste tu 
rį blankas išpildyti apie 
220,000 ypatų. Įki šiolei iš- 
pildė vo? apie 60 tūkstan- 
čių. 

Iš to galima suprasti, 
koks grudimasi bus pasku- 
tinėmis dienomis. 

Iš šito vaiko bus nepa- I 
prastas biznierius. Amelija' 

Jackson, gyvenanti prie j '3500 Wabash ave., išėjo iš 
namų. Tėvo taipgi namie 
nebuvo. Kuomet motina 
pargrįžo namo, tai rado jį 
tuščiutuką~nei rakandų, nei 
drabužių, nei prakeikto puo 
do virtuvėj nebuvo. 

Teisme sunus paaiškino 
taip: 

— Po to, kaip mama iš- 
ėjo iš namų, aš įlindau per 
langą ir užtelefonavau 
"džunkmenui"~žydui, kuris 
supirkinėja viską, kas jums 
nėra reikalinga. Kuomet 
jis atėjo, aš jam pasakiau, 
kad mano tėvai išvažiavo 
Floridon, o mane paliko iš- 
parduoti visus rakai'dus. 
"Džunkmenas" pirko viską 
ir davė man $100.00." 

Sūnelis po to pasileido už 
tą šimtinę iliavoti ir, kuo- 
met jį surado, jis turėjo jau 
tik $23.00. 

-- O ką jųs pamanėt, kuo> 
met pargrįžot namo ir nie- 
ko neradot?--paklausė teisė 
jas pas Mrs. Jackson. 

-- Teisybę pasakius, pons 
teisėjau-tarė moteriškė,-aš 
maniau, kad mano vyras 
pametė mane ir aš jau bu- 
vau besirengusi apie tai ra- 

portuoti policijai. 
Vaikas atiduota pataison. 

Chicagos Geografiškoji' 
Draugija suteikė medali Ste 
fansonui, žinomam oiaurės 
kraštų tyrinėtojui. Stefan- 
son yra norvegas ir aną dien 
laikė paskaitą Orchestra 
Hali apie savo ekspediciją 
į šiaurus polių, iš kjrios jis 
tik-ką sugrįžo. 

Pieno pristatytojai, virši- 
ninkai Milk Producer's 
Association, bus teisiami už 
suokalbį, kurį jie padarė 
pernai tuo tikslu, idant pa- 
kelti pieno kainas Chicago- 
je. Jų teismas prasidės ba- 
landžio 21 d. 

International Harvester 
(Mc Cormicko) kompanija 
mano įvesti naują tvarką 
savo dirbtuvėse, jeigu dar- 
bininkai to norės. Sulyg 
šito sumanymo minėtos kom 
panijos darbininkai turės 
savo atstovus arba Tarybą 
prie kompanijos. 

Ta Taryba tarsis su kom- 
panijos atstovais apie dar- 
bininkų algas, darbo išly- 
gas, darbo valandas ir t. t. 
Tokiu budu norima, kad 
tarp darbdavių ir darbinin- 
kų užsirištų geresni ryšiai 
ir kad butų teisybė ir vie- 
niems ir kitiems. 

Šitas klausimas bus pa- 
duotas darbininkų nubalsa- 
vimui. 

Netrukus pargrįž Chica- 
gos kareiviai. Generolas Per 
shing pranešė, kad 42-oji 
Divizija Amerikos kareivių 
išplauks iš Antverpeno apie 
balandžio 1 d. Dabar ji 
randasi prie upės Reino,! 
Vokietijoj. Š'ta divizija su 

įsideda daugiausiai iš Clii- 

| cagos ir Illinois valstijos ka- 
į reivių. 

! Jeigu jums atsisakė pa- 
samdyti flatą todėl, kad jųs 1 turite vaikų ir su jais neno- 
ri priimti, tai tokios ypatos 
vardą pasiuskit aldermanui 
George M. Maypole. Mie- 
sto Taryba paliepė visus to- 
kius namų savininkus pa- 
traukti teisman. 

■■ 

Balsavimuose, kurie atsi- 
bus 1 d. balandžio "estas 
prašys balsuotojų, Kad jie 
leistų užtraukti ant miesto 
naują paskolą $10,750,000 
pavydale bondsų. Iš tos su- 
mos $1,250,000 eis paden- 
gimui iškaščių už praplati- 
nimą 12-tos gatvės, o liku- 
sioji atmokėjimui bėgančių 
miesto skolų. 

GERAI PRADEDA. 
— Jis man dar nei kartą 

nepabnčiavo rankos. 
— O jis stačiai pradeda bu- 

čiuoti lupas. 
UŽLAIKAU EXPRESA.~ 
Užlaikau Expes$. Kam reikalinga at- 

vežti anglių, arba malkų, ar persikelti 
iš vienos vietos kiton, visiems patar- 
nauju greitai ir pigiai. Reikale malo- 
nėkite kreiptis j mane. Gyvenantieji to 
liau, malonėkite telefonuoti. 

S. M. ŠLAZAS 
1907 So. Halsted St. Chicago. III. 

Phone Canal 2452 

PRAKALBOS s«"rJSKS£2r 
CHICAGOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ 

Pirmo Regimento, Kuopos "A'» 
PETNYČIOS VAKARE. KOVO-MARCH 14, 1919 

M. MELDAŽIO SVETAINEJE. 224244 West 23-rd Place 
KALBĖS KUN. KEMEŠIS IR C. KASPUTIS 

Temoje: Kaip apginti Lietuvą nuo Lenkų ir kitų panašių. 
Inžanga Dykai. Visus uikviečia. Chicagos Liet. Kareiviai 

" ČIGONAI" 
2Jų veiksmu Kompozitoriaus St Šimkaus 

Muzikališka Tragedija. 

I3 i r* m v x t i_i Scenoje 
Stato Lietuvių Muzikos bei Dramos Draugija 

"BIRUTE" 
Labai gražus veikalas iš čigonų gyvenimo. Kiekvienas turi<v 

jj pamatyti ir išgirsti. 

Nedėlioje, 
Kovo-March 16; 1919 

G. S. r. S. SVET. 
1126 W. 18th St., arti Racine Av«n 

PRAD2IA LYGIAI 8 tą VAL VAK< 

ATIDARYMAS 
NAUJO SUBDIVIŽINO MORGAN FARKE. 

Tai bus vienas iš puikiausių subdįvižinų, kokio jau seniai Chicagiečiai 
laukė, ant kurio randasi labai gražių medžių, kurie dabina visą apielinkę. Arti 
karų linijos, kur už 5 centus gali nuvažiuoti i visas dalis miesto. Arti didelių fab- 
rikų, kuriuose Lietuviai uždirba didelius piniguos 

PIRK GREITAI, TA' PIGIAI NUPIRKSI, LOTAI TIK PO $225.00 IR AUKŠČIAU. 

$25.00 įmokėti, o likusius po $10.00 ant mėnesio. Tokius pat lotus prie ša- 
lies kitos kompanijos parduoda po $800.00. Tokiu budu ir šitie lotai netrukus pa- 
kils trigubai vertėje. 

Keis pirks kelis lotus, tas gali f rėti gražią farmiukę mieste. Galės užsi- 
auginti gyvulių ir visokių daržovių; tas palengvins pragyvenimą. Daugumas Lie- 
tuvių jau gyvena apie musų subdivižiną, kurie turi visada šviežio oieno, sūrio, 
sviesto, kiaušinių ir visokių daržovių, netik patiems visko užtenka, bet dar ir ki- 
tiems parduoda. Visi pripažįsta, kad jiems pragyvenimas visai pigiai atsieina ir 
visada turi šviežią maista ir apart to kvėpuoja tyru oru—tas žmogui yia reikalin- 
giausia. 
KAS PIRKS LOTĄ, TAM PABUDAVOSIME NAMĄ, PAGAL PIRKĖJO. NORĄ. 

Lietuviai nepraleiskite minėtos progos, atvažiuokite tuojau*. į Korporaci- 
jos ofisą prie savininkų minėtų lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, iš ko jųs 
galite turėti didelę naudą. 

Į LIBERTY LANft & INVESTMENT COMPANY 
Į 3301 SO. HALSTED STREET PHONE BOOLEVARD 6775 
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