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Latviai paeme Mintaują, 
Bolševikai sumušė Francuzus. 
Menševikų rezoliucija prieš bolševikus 

** 

Uždraudė bombarduoti Lembergą, 
M LATVIAI PAĖMĖ. 

MINTAUJĄ. 
Kopenhagenas, kovo 20. 

Serecloj oficialiai pranešta 
iš Latvijos, kad latvių ka- 
riumenė užėmė svarbų mie- 
stą Mintaują. Gi bolševi- 
kai, priduria tas pats pra- 
nešimas, traukiasi atgal vi- 
same fronte. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
FRANCUZUS. 

Londonas, kovo 20. Be- 
veik visa Ukrajina yra bol- 
ševikų rankose. Londone 
gauta žinių, kad prie Niko- 
lajevo įvyko smarkus mušis 
taip bolševkų ir francuzų. 
Bolševikų nuostoliai siekip 
į 8,000 bet jie privertė fran- 
cuzus trauktis į Odesą. 

Toliau pranešime pažy- 
mima, kad bolševikai jau 
prisiartino prie Krymo pus- 
salio. 

Abelnai bolševikais Uk- 
rajinoje sekasi. Prie jų pri- 
sideda ir ukrajniečiai, išski- 
riant Petluroa pasekėjus, ku 
rie vienok niekur neatsilai- 
ko. Bolševikai jau užėmė Ki 
evą, Žitomirą ir kitus mies- 
tus. 

MENŠEVIKU REVOLIU- 
CIJA PRIEŠ BOLŠEVIKUS 

Londonas, kovo 20. Atei- 
na žinių, kad Vokietijoje 
gauta bevieiinė telegrama, 
jog Petragrade kilo revo- 

liucija menševikų ir kitų 
nebolševikiškų elementų 
prieš sovietų valdžią. 

TALKININKAI UŽGINA 
BOMBA IDUOTI 

LEMB_RGĄ. 
Paryžius, kovo 20. Mar- 

šalas Foch ir kiti generolai 
turėjo posėdį aptarimui vis 
besitęsiančių musių Galici- 
joje ypač ties Lembergu, 
kur ukrajiniečiai bombar- 
duoja lenkų laikomą mie- 
stą. 

Posėdyje nutarta pasiųsti 
aštrų perspėjimą, kad abi 
pusi nustotų mušius. Pana- 
šiai bus pasielgta ir dėl len- 

kų-vokiečių karės ties Po- 
sen. 

Paryžiuje sakoma, kad 
tarp Berlino valdžios ir ka- 
riškų viršininkų ties Posen 
yra koks-tai nesusipratimas- 
kivirčas; sakoma kariški 
viršininkai nenori klausyti 
Berlino valdžios. 

REIKALAUS JAPONAMS 
LYGIŲ TIESŲ. 

Paryžius, kovo 20. Tapo 
sužinota iš japoniškų šalti- 
nių, kad Japonijos atstovai 
Taikos Konferencijoje darys 
įnešimą-pridėčksį prie Tau- 
tų Lygos konstitucijos kad 
prigulinčių Lygos tautų pi- 
liečiai, keliaudami ar gyven- 
dami šalyse, kurios priklau- 
so prie Tautų Lygos, terštų 
lygias su visais kitais sve- 

timšaleičiais tiesas. 
Jeigu toki* japonų pridėč- 

kas butų atmestas, tai japo- 
nai reikalaus, kad japonai 
gyvenanti kitose ?alyse butų 
sulyginti teisėse su kitais 
svetimšaliais toje šalyje. 
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GEROJU BALSAVIMO 
BILIUS. 

Springfield, 111. Valstijos 
atstovų butan įnešta bilius, 
kad rinkimuose batų leista 
balsuoti visiems kareiviams 
ir jūreiviams, nors jie butų 
ir neužsiregistravę reikalau- 
jamu laiku. Tokiame atsi- 
kime jie turi padaryti atida- 
vitą. Bilius priimta vien- 
balsiai. i 

ARTILERIJOS PADIDINI- 
MUI $48,243,855. 

Wa»hington, D. C. kovo 
20. Artilerijos galutinam 
sustiprinimui projektuojama 
išleisti dar $48.243, 855. 

Manoma įtaisyti 396 sun- 

kių houvizerių, 240 milli- 
metrinio modelio, 341 ka- 
nuolė, 155 millimetrų vamz- 

dyje, 50—3 inčių houvize- 
rių ir 20—9.2 inčir houvi- 
zerių, kurių dirbimo jau ne- 

galima sustabdyti, mat jau 
pradėtos. 

Be to projektuojama įsi- 
gyti dar 4281 sunkiųjų 
Browning kulkasvaidžiu ir 
22,419 lengvųjų Browning 
kulkasvaidžių. Taipgi už- 
baigti 8,467 traktorių ir 1,- 
056 tanks, kurie buvo suly- 
gta padaryti dar laike ka- 
rės; taipgi ir visos eilės pa- 
gelbinės mažesnės vertės 
amunicijos dar reikalinga 
išpildymui nustatyto p, 
ramo. 

SPARTAKAI IR VĖL 
SUKILO. 

Geneva, kovo 20. Berli- 
no laikraščiai praneša, kad 
spartakai vėl sukilo Mann- 
heime ir Karlsruhe. Delei 
šio sukilimo tas vietas už- 
ėmė francuzų ir anglų ka- 
riumenės. 

Nauja žemeles skrybėlė 
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HINDERBURGAS 
TEISINA KAIZERĮ. 

Bėrimas, kovo 20. Field- 
maršalas Hmderburgas tei- 
sina ex-kaizerį, kurį pradėjo 
daugelis kritikuoti už jo pa- 
bėgimą Hollandijon. 

Hindenburgas rašo, kad 
jei kaizeris nebūtų bėgęs 
Hollandijon, tai but galė- 
jusi kilti civilė karė tarp iš- 
tikimos valdžiai kariumenės 
ir sukilėlių; gi dabar to iš- 
vengta. 

Toliau fieidrnaršalas rašo, 
kad kaizerio pabėgimas bu- 
vo apkalbėtas tarpe augštų 
valdininkų. Iš pradžių kai- 
zeris su tuo nesutikdavęs, 
bet vėliau pasidavė didžiu- 
mos nuomom ir tuomi, be- 
abejonės, tapo išvengta be- 
rekalingo kraujo praliejimo. 

PRIEŠAS VOKIEČIU 
UNIJOS PARYŽIUJE. 
Ge; eva, kovo 20. Pary- 

ž;un nuvyko buvusis Austri- 
jos premieras Dr. Lammasch 
jis yra vienas iš didžiausių 
priešų unijos vokiškosios 
Austrijos su Vokietija. Jo 
šiai kelionei priduodama di- 
delė politinė svarba. 

POPIEŽIUS PRIELANKUS 
STAČIATIKIAMS. 

Roma, kovo 20. Popie- 
žius Benediktas seredoj pri- 
ėmė delegaciją nuo dvasiš- 
kijos Rytų Bažnyčios (sta- 
čiatikius). 

Popiežius atsakydamas į 
pasveikinimą užreiškė, kad 
Romos popiežiai visuomet 
buvo draugiški link krikš- 

! čionių Rytų Bažnyčios. To- 
liau popiežius užreiškė, kad 
'jis geidžia idant abi tikybi 
j susiartintų, ir kad Rytų Baž 
t nyčios krikščionis persiim- 
tų sunaus meile link Apaš- 
įtališko sosto. 

CARO MINISTERIAI DIR- 
BA BOLŠEVIKAMS. 

Paryžius, kovo 20. Spe- 
cialis korespondentas Dr. 
Dillon praneša, kad Petro- 
grade inteligentams ir aris- 
tokratams buitis yra menka 
ir daugumas jų yra išbėgio- 
ję, bet yra ir tokių, net iš 
buvusių caro ministerių, ku 
rie darbuojasi dėl bolševi- 
kų, bile tik atsigynus nuo 

bado. 
Daug iš buvusių aficierų 

pastojo bolševikų kariume- 
nėn ir veda latvius bei chi- 
niečius prieš bolševikų prie- 
šus. 

REIKALAUS PASPORTU 
VOKIETIJOJE. 

Berlnas, kovo 20. Pasku 
tiniais laikais labai daug į- 
vairių misijų lankosi po Vi- 
kietiją su įvairiausiais tiks- 
lais; todėl ministerių kabi- 
netas nutarė neįleisti šalin 
jokių keliauninkų iš talki- 
ninkų pusės, jei jie neturės 
leidimo paliulijimo iš pa- 
liaubų (armistice) komisi- 
jos. 

BELGIJA PRIPAŽINO 
LENKIJĄ. 

Brussells, kovo 20. Belgi- 
jos valdžia pripažino Len- 
kiją, kaipo neprigulmingą 
Valstybę. 

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
SLOVENO-SERBIJĄ. 

Berne, kovo 19 (suvėlin- 
ta) Šveicarijos federalė ta- 
ryba pripažino kaipo naują 
valstybę Serbo-Kroato-Slo- 
venų sąjungą. 

MINISTERIJOS KRIZIS 
VOKIETIJOJE. 

Stockholmai, kovo 20tą. 
Ateina žinių, kad įvyko mi- 
nisterijos krizis Vokietijoje. 
But Vinclerį Scheidemann 
apleidžia savo vietą. 

ANGLIJA TURĖS MILŽI- 
NIŠKUS DIRIŽABLIUS. 

Londonas, kovo 20. Pra- 
nešama, kad po ilgų bandy- 
mų Anglijos valdžia užsa- 
kė statydinti du milžinišku 
dirižabliu. Jie bus po 800 
pėdų ilgio ir galės nešti net 
80 tonų. Iki šiol žinomas 
didžiausis dirižablis galė- 
davęs nešti vos 29 tonus. 

Dirižablių pūslė talpins 
3,000,000 Kubiškų pėdų ga- 
zo. Dirižabliai bus varomi 
6 inžinų, kurie viso turės 
jiegą 1,800 arklių. 

VOKIEČIAI OFICIERAI 
VADOVAUJA BOL- 

ŠEVIKAIS. 

Soloniki, kovo 18 (suvė- 
linta). Pranešime apie grei- 
kų pergalę ties Chersonu pri 
duriama, kad bolševikų ar- 

mija yra d^kči&i peorgani- 
zuota kaip iš ginklų pusės, 
taip ir aficierų sąstato. Bol- 
ševikų armijoje esama daug 
ir vokiečių aficierų. 

SULYGINIMAS NUOSTO- 
LIŲ KARĖJE. 

San Francisco, Cal. kovo 
19. Karės sekretorius Pa~ 
ker pranešė, kad Europos 
karė vien tik pinigais lėša- 
vo 197 miliardus doliarių, 
kas viršina visą Šiaurinės 
Amerikos turtą net 11 mili- 
ardų doiiarių. 

LENKAI PAĖMĖ PINSKĄ. 
Kopenhagenas,. kovo 20. 

Iš Varšavos pranešama, kad 
bolševikų spėkos, spaudžiant 
lenkų pulkams, vis traukia- 
si atgal ir jau apleido mie- 
stą Pinską. 

; GAZO VIRŠININKAS 
M. NUSIŽUDĖ GAZU. 

New York, kovo 19. Ka- 
pitonas K. E. Taylor, virši- 
ninkas gazo štabo, prie Su- 
vienytų Valstijų chemiškos; 

! divizijos, nusižudė gazu. 1 

KAIZERIS IŠSIGANDO 
ORLAIVIŲ. 

Amerongen, kovo 19tą. 
Virš zamko, kuriame buvo- 
ja ex-kaizeris šiądien apie 
piet skraidė šeši orlaiviai. 
Ex-kaizeris, kuris buvo lau- 
ke, pamatęs nelauktus sve- 

čius nusigando. Keno buvo 
tie orlaiviai, dėl migloto oro 

negalima buvo pažinti. 

TRIS PLĖŠIKAI ĮVEIKĖ 
15 VYRŲ. 

Chicago, 111. kovo 19. Šią- 
dien tris juodukai įėję San- 
ta Fe geležinkelio stotin, su- 

statė eilėn 15 stoties darbi- 
ninku, na, žinoma, ir pa- 
lengvino visiems jų kišenes. 

60 SERGA MIEGO LIGA. 
Aibany, N. Y. kovo 19. 

Albany serga į G0 ypatų 
miego liga; du jų jau mirė. 

* * 

Muskegon, Mich. kovo 19. 
Čia vienoje šeimynoje ser- 

ga miego figa net tris ypa-, 
tos. 

BOLŠEVIKAI NORI 
PAIMT VIENNA. 

f 

Berlinas, kovo 20. Suži- 
nota, kad bolševikai plia- 
nuoja užpulti Vokietiją bei 
Vengriją. Jų tikslu yra pa- 
imti Vienną. 

SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS 
ŠIAURIUOSE. 

Londonas, kovo 20. Gau- 
tu žinia, kad bolševikai ata 
kavo Morjejorska 130 my- 
lių į pietus nuo Archangel- 
sko, bet buvo atmušti, pa- 
likuami 57 užmuštais, daug: 
sužeistais ir 5 nelaisviais; 
taipgi suimta 6 kulkasvai- 
džiai. ,, .« i 

STREIKO RIAUŠĖS 
'TALIJOJ. 

Bergamo, Italija, kovo 20 
Streikieriai užėmė automo- 
bilių fabriką, bet buvo ka- 
reivių prašalinti. Vienoki 
po konferencijai pradėta: 
dirbti, su išlyga, kad butų1 
ištirti streikieriu reikalavi-, 
mai. I 

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ 
VIETOJ ŽVIERIEŠ. 

Pitt»burgh, Kan. Tūlas 
farmieris užgirdęs ką tai 
šnypščiančio šiene pabijo- 
jo žvieries, bet užmušė žmo- 
gų, kuris, matomai, prisė- 
dęs pasilsėti užmigo. 

SPARTAKAI PLIANUOJA 
NAUJĄ STREIKĄ. 

Bern, kovo 20. Iš Bėrimo 
pranešama, kad spartakai 
vėl pradėjo agitaciją už 
streiką, kurį plianuoja ant 
26 kovo. 

DOVANA UŽ NULĖKI- 
MĄ AUSTRALIJON. 

Melbourne, kovo 20. Au- 
stralijos valdžia paskirė 
$50,000.00 už pirmą orlai- 
viu nulėkimą iš Australijos 
i Angliją. Dovana bus duo- 
dama tik Australijos pilie- 
čiui. 

D!RBO 14 MĖNESIŲ SU 
ŠAKUTĖMIS PILVE. 

Cleveland, Ohio, k0v0 20. 
Tūlas Jtseph Yafornero, 
31 m. kartą nusiskundė 

| darbininkams, kad jis nu- 

rijo šakutes. Sądraugai 
darbininkai dikeiai juokė- 
si, o jis sau dirbo su špatu ir 

, pike. Dirbo diena dienon 
14 mėnesių ir šakutės jam 
nekenkė. 

| Vienok paskutiniais lai- 
kais šakutes pradėjo veikti 
ir jis nuvėjo pas gydytoją. 
Su pagelba spindulių atra- 
sta, kad šakutės esą įstri- 
gę skersai skilvio. Išėmus 
jam šakutes Yafornero už- 
reiškė, kad jis jaučiasi pui- 
kiai. 

DEGTINĖS NEBUS 
STOKA. 

Washington, D. C. Atei- 
nant visuotinai blaivybei 
tapo sustabdyta darymas 
degtines ir t net manė, 
kad gali atsitikti degtinės 
badas, bet ištikro yra ki- 
taip. Dabar pradeda aiš- 
kėti, jog; degtinės liks sau- 
siems laikams apie 50,000.- 
000 galionų. 

FRANCUZU PRAGAIŠO 
314,000. 

raryž'us. Laike karės iš 
Francuzjos armijos pragai- 
šo 314,000 vyrų, kurių liki- 
mas nėra žinomas. Tuli jų 
yra, gal, Vokietijoje kaipo 
belaisviai, kiti pabėgę iš 
kariumenės ir slapstosi kur- 
nors, kiti gi užmušti, bet 
nebuvo sužinota apie ji; 
mirtį. 

Francuzijos valdžia pa- 
skirs apie 12,000 jieškoto- 
jų, kurių tikslu bus apžiū- 
rėti kiekvieną vietelę buvu- 
sių mušiu laukuose, be ne- 
ras kokios-nors žymės apie 
nežinomai pragaišiusius ka 
reivius. 

Yra sumanymai, kad žu 
vusių kareivių kapus apso 
dinti medžiais, lai aug: 
karžygių atminčiai žalioj 
apria. 

r * — 

NEBAUS SAVININKŲ 
AUKSINĖS ŽVAIGŽDES 

Lincoin, Neb. Tula mc 
teris buvo apskųsto už Įžei 
dimą Suvienytų Valstijų vė 
liavos. Jos sunus žuvo k c 

rės lauke ir ji nešioja auk 
sinę žvaigždę. Bet prok( 
rcras atsisakė kaltinti v 

įžeidimą vėliavos "savinii 
k is auksinės žvaigždės1'. 

VOKIEČIU ŠALMAI 
DARYMUI AUKSO. 

Wash;.Rgton, D. C. Kari 
departamentas fcurh suėmi 
85,700 vokiečių šalmų. J 
bus panaudoti agitacijai i 

"Pergalės" paskolą. 

ORAS. 
Chicagoje i<- apielinkSj 
Šiądien ir rytoj giedr 

šiurpus šiam ių vėjas. 
Saulėtekis, 5:52; sau" 

ledis, 6:02. 
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Lietuvių Kareivių Atydai. 
Sulyg naujo įstatymo, kuris ta>o už- 

tvirtintas vasario 24 cl. šių metų, visi Su- 
vienytų Valstijų kareiviai, garbingai pa- 
liuosuoti (honorably discharged) iš Ame- 
rikos kareivijos, turi teisę gauti taip va- 

dinamą bonusą (dovaną). Šitas b o- 
n u s a s išneša šešiasdešimts doliarių. 

Visi lietuviai, tarnavusie, Suv. Valsti- 
jų kariumenėje ir garbingai iš jos paliuo- 
suoti, turi teisę tuos $60.00 gauti. 

Sulyg vėliausio padavadijimo, jie pri- 
valo tuo tikslu padaiyti aplikaciją ir, sy- 
kiu su savo garbingo paliuosavimo popie- 
rų tikra kopija, turi pasiųsti Washingtonan. 

Rytiniame "Lietuvos" numeryj bus pa- 
duota daugiaus žinių apie tai, kaip šitą 
dovaną galima gauti. 

* o * 

Žydai Lenkijoj. 
Lenkai, kaip rodosi, yra labai '•'nelai- 

minga" tauta. Jie visiems tiktai gerą da- 
ro, o visi jiems tik blogu už tai atsimoka. 
Lenkai suteikė lietuviams "civilizaciją," o 

šitie nedėkingieji sutvėrimai dabar ne tik 
kad nenori už tai lenkams atsidėkavoti. ir 
Lietuvos atiduoti, bet dar drįsta pasauliui 
kalbėti apie lenkų ponavimą Lietuvoj. Len- 
kai "priglaudė" pas save žydus, o dabar 
tie "nedaverkos" drįsta "gvoltu" rėkti vi- 
sam pasaulyje, -kuomet lenkai juos savo 
miestuose skerdžia. 

Taip lenkai aimanuoja savo laikraš- 
čiuose, mulkindami savo tamsius žmones, 
tuomi juos kurstydami prieš "nedėkingus" 
lietuvių "chlopus," ukrajiniečių "haidama- 
kus" ir žydų "nedaverkas." 

Svetimtautiškiems laikraščiams jie tu- 
ri visai kitą pasaką, Jiems jie pasakoja, 
kad visi tikrai rimti lietuviai, visi tikri žy- 
dai stovi, kaip mūras, už Lenkiją. Tuomi 
jie nori pasauliui parodyti, kad Lenkijoj 
viskas yra gerai ir bus gerai, jeigu talki- 
ninkai tik sutvers jiems "stiprią" Lenkjią 
—"od morza do morza..." ; 

Žydų skerdynes lenkai ypatingai mė- 
gino pateisinti, nes žydai dėlei to pakėlė 
didelį triukšmą visam pasaulyj. Lenkai 
mštfino įtikinti pasaulį, kad eu žydais jif 
rjn i ''tėviškai/' kad jiems jokios skriau- 
dos nedaroma. 

Bet patįs lenkiški laikraščiai dabar pa- 
rodo, kad Lenkijos žydų neužsiganėdiji- 
ifias yra labai didelis. Jis priėjo net prie 
to, kad daug žydų atsisakė visai dalyvauti 
Lenkijos seime. Jie tą seimą ir rinkimus 
boikotuoja. 

v Varšavos laikraštis Kurjer Warszawski 
skelbia, kad "daugelis žydų draugijų ir 
)artiių" Varšavoje yr? palinkę prie boiko- 
avimo šeiminiu rinkimų. 

Anot to laikraščio, tai esą "Litvakai," 
.y. žydai iš Lietuvos ir Rusijos paeinan- 
ie ji- 

Bet, matomai, tokia pati istorija yra 
r su Lenkijos žydais, ne^ sunku butų sau 
įsivaizdinti, kaip tie "Litvakai" galėtų 
urėti Varšavoj "daugelį draugijų" ir net 
partijų." 

I Svetimoje Spaudoje Apie Lieiuvius j 
Lili i O VA IR J 03 KLAUSIMAI. 
''Tarp iialtiko provincijų ir naujos 

lenkiškos respublikos, kita nauja viešpa- 
tija išdygo* '" Tai Lietuva, kurioje arti 
/,000,000 gyvena ant ploto maž-daug tokio 
didumo, kaip New Yoiko valstija. Tarp ši- 
tų 7,000,000 yra miestuose keletas tūkstan- 
čių vokiečių, keletas tūkstančių rusų, ir tlau 
geiis lenkų bei žydų. Gyventojų diduma 
vienok yra lietuviai ir baltgudžiai, kurie 
siuo laiku veikia išvieno, idant palaikyti 
stipriai savo naują valdžią. 

"Kaip jau buvo minėta, lietuviai at- 
vyko Į žemę, kurią jie dabar laiko, daug 
šimtmečių tam atgal. Jie dalinasi j tris 
dalis—j senprusius, latvius ir lietuvius. 
Senprusiai tapo išnaikyti galingo vokiečių 
kryžeivių ordeno, bet latviams ir lietuviams 
oasisekė ištrukti nuo nuskendimo galin- 
gose tautose, kurios laike juos pavergime. 

"Iš šių dviejų tautų lietuviai lošė žy- 
mesnę rolę istorijoj. Keturioliktame am- 

žiuje jie susivienijo su lenkais ir per ka- 
rališkas vestuves sujungė dvi viešpatijas, 
Išpradziu lietuviai buvo lygiai galingi, kaip 
ir lenkai, bet vėliaus lenkų kultura buvo 
•■.aip plačiai priimta augštesnėse kliasose, 
kad visos lietuvių senos tradicijos, kaip 
vodėsi, pranyko. Kaimiečiai vienok drū- 
tai laikėsi saTTo senų papročių ir po Ru- 
^os valdvmu šita vienybė pasidarė dar 
tioresnė. Žmonės pradėjo svajoti anie 
^eprigulmnigą Lietuva, kuomet didė die- 
"»a Rusijos puolimo atėjo, bet lietuviu aug- 
'tesnės klia?os, pbelnai paėmus, velijo su- 

ijunpimą su lenkais. 
"Kain kad BaHiko provincijos, Lie- 

+uvių šalis nėra labai patraukianti. Ji yra 
1v<?i, pelkiuota ir šalta, r.ors yra vietų, kur 

gerų javu auginama. Yra keletas didelių 
miestelių ir miestų; tarn svambiausių yra 
Kaunas, Gardir s ir Vilnius. Šis pasta- 
rasis yra Lietuvos sostapilė ir svarbiausis 
fiestas—vaizdinga vieta su apie 175,000 
gyventojų. 

"Šiuo laiku yra sunku permatyti, ko- 
kia bus Lietuvos ateitis. Šiuo laiku balt- 
^udžiai, kurie gyvena rytinėj šalies daly j, 
yra daug daugiau palinkę prisijungti prie 
lietuvių negu prie savo slaviškų giminai- 
ių—rusų, kurie yra po bolševikų valdžia, 

iv ukrainiečių, kurie sutverė naujj, Ukra- 
inos valdžią. Nei lietuviai, nei bal įgūdžiai 
net ari jokio noro buti dalimi nei Rusijos, 
įe Vokietijos"viešpatijos. 

"Lenkai, suprantama, nori matyti Lie- 
:uvą ir Lenkiją dalimis vienos viešpatijos, 
kaip kad jos buvo šimtmečius atgal. Ir 
prie šito noro prisideda Lietuvos augštes- 
nes kliasos. Bet kaimiečiai gal but [Ne 
*al but, vet tikrai, ir ne vien kaimiečiai, 
oet visi lietuviai. Vertė j a s] velytų ne- 

prigulmingą Lietuvą, nes jie, nužiuri, kad 
;uvienytoj viešpatijoj lenkai butų visaga- 
iingi. Dabartinė Lietuva vienok* yra be- 
veik permaža, idant galėtų buti saugi, bet 
šita kliūtis gali buti prašalinta per susi- 
vienijimą su latviais, kurie yra,lietuvių gi- 
minaičiais. Jeigu lietuviai, latviai ir balt- 
fudžiai galėtų sueiti krūvon, tai tuomi gal but išsiristas klausimas su didumos žmonių 
užsiganėdinimu." 

—Iš Post, Boston, Mass. 
Kovo 15 d. 1919 m.. 

* o * 

VON OERTZEN LIETUVOJ. 
Varšava, kovo 2 d. Bolševikai yra 

-amus ant Lietuvos fronto. Vokiškoji ka- 
•iumene kraustosi iš šito apskričio (region), 
lors jie dar laikosi Gardine ir Kaune su 

liyizija naujų 1 a n d w e h r'o liuosnorių, esančių po komanda generolo von Oertzen. 
—Iš St. Pau1 DĖspatchj St. Paul, Minn. 

'Covc 5 d. 1919 m. 

Nursė už pasižymėjimą gauna medalį ^ 
nuo sekretoriaus Baker. 

Mūsų veikejų klaidos. 

KĄ TURIME VEIKTI. 

Kad musų veikėjai ir va- 

dovai dirba kuonuoširdžiau- 
savo turtą, pamesdami savo 
siai. pašvęsdami savo laiką, 
iarbus ir profesijas,—nėra 
apie tai jokio klausimo. Nė- 
ra tokio veikėjo, kuris ne- 

turėtų šimtr doliarių kas- 
met nuostolio ir nepraleistų 
kita tiek, dirbdamas visomis 
jiegomis atgavimui Lietuvai 
laisvės. Jie padėkos už tai 
jokios nereikalauja; jiems 
bus maloniausia, kada Lie- 
tuva taps laisva ir neprigul- 
minga viešpatija. Nežiūrint 
to viso savo pasišventimo, 
jie gauna daugelį papeiki- 
mų, visokių užmėtinėjimų ir 
apšmiežimų. Nesakysiu, kad 
jie nedaro klaidų, nemėgin- 
dami atkreipti šiokią-tokią 
atydą ant tokių nuolatinių 
užmėtinėjimų. Laikas yra 
perdaug svarbus musų Tė- 
vynės reikal: ms, kad da- 
bar rūpintis tokiais tarpsrio- 
viniais nesutikimais tarpe sa 

vęs, tarp sriovių ar kokiais 
nors kitokiais. Bet visgi 
musų žmonės turi pilną tie- 
są reikalauti nuo savo va- 

dovai tų dalykų, kurių atli- 
kimui jie buvo parinkti. Vi- 
suomenės vėl yra pilna už- 
duotis savo vadovus remti 
visuose tuose reikaluose, vi- 
sokiais budais, pinigais, dar 
bu, agitacija ir parama vie- 
nas kito šioje svarbioje 
musų Tėvynės valandoje, o 

ne niekinti juos. 
Visas partijas, ir viskas 

tas, kas buvo nelento ir ne- 

smagaus musų tautoje, reik 
dabar jau me$i į gurbą, o 

tik eiti tuomi keliu visiems 
drauge, ranka trankoje, ku- 
ris veda prie iškovojimo 
mūsų šalies laisvės, nes vis- 
gi, kur męs nfcbebutumėm 
svetimose šalyse, męs esame 

svetimi, o musų. Tėvynė, mu 

sų žmones vi3 savi—vienas 
kraujas viena kalba, vieni 
jausma:', viena šalis. Kam 
tai reik mums dabar—kada 
neturime draugų svetimose 
žemėse, kada yisos kaimy- 
nė? tautos nori mūsų šalį pa- 
vergti—turėti neapyk^ntas, 
partijas, rasti bolševikus, ku 
niginius, ar laisvamanius? 
Eikime visi išvien ir neda- 
rykime tokių klaidų dau- 
giaus. Pamirškime tas klai 
das ir pradėkime nors da- 
liai*—kada musų šalis stovi 
ant prapulties pakrantės — 

dirbti, kaipo tikri sunųs ir 
dukteris Lietuvos, nes ki- 
taip musų šalis prapuls vi- 
siškai. 

Bet kada jau pradėsime 
tą laisvės darbą, męs nefu- 
įim jokios tiesos kreipti sa- 
vo žmonių atyda į kitus vi- 
suomeniškus, ypatiškus ar į 
biznio reikalus, nes nėra pas 
mumis dabar nieko taip svar 

baus, kaip tas vionas klau- 
simas—ar bus Lietuva lais- 
va ir neprigulminga. Je:gu 
bus, ar ji visa pasiliks čie- 
lybėje, ar neprilenks musų 
šalį taikos konferencija prie 
tos neapkenčiamos nuo 

linzių Lenkijos, ar neati- 
duos Gardiną, ar Suvalkiją, 
ar Vilnių ar net Rytinę Prū- 
siją tiems Lenkams? O jei 
;aikos konferencija padary- 
tų musų šalį taip nelaimin- 
ga, ką męs turime tada da- 
•yti, kokiu budu kovoti ir 
atrasti sau tinkamą kelią? 
Ką? Tik apie šiuos tai da- 
lykus męs turime rūpintis 
dabar. Turėsime gana laiko 
aprūpinti visus kitus reika- 
lus tada, kada jau Lietuva 

bus nepriklausoma, savisto- 
vi, tvirta ir nebijos savo 

priešų. Tada tai rūpinsimės 
apie įsteigimą universiteto 
'Vilniuje, gal kito Kaune ir 
trečio Suvalkuose ar Gardi- 
ne. Bet kas iš to, jei visi 
tie musų nuo amžių miestai 
pateks j nagus musų priešų? 

į Kur męs dėsime tuos uni- 
versitetus tada, ką veiksime 
su tomis visomis bendrovė- 
mis, kurias dabar tūli musų 
laikraščiai taip labai garsi- 
na? 

i Taigi čion yra vėl didelė 
klaida, kad męs savo spė- 
kas draskome į visas puse~ 

i ir atimame jiegas nuo Lie- 
tuvos svarbiausiojo šiądien 
klausimo. 

Bet didžių didžiausia pas 
mumis klaida yra tame, kad 
męs dirbame, ruošiamės ir 
krutame tik tarp savęs, o 

nesujungiame savo politiš- 
ką klausimą su kitomis tau- 
tomis, kitomis šalimis, ir 
viešpatystėmis, kurios turi 

i jiegas ir gali mums prigel- 
bėti. 

| Lik šiam laikui musų 
klausimą menkai ką kitos 
šaljs, kitų tautų žmonės, te- 
pažino, nes jie lietuviškų 
laikraščių neskaito, o kitose 

Į kalbose buvo menkai kas 
i apie mumis rašyta. Men- 
kai ką apie musų reikalą te- 
žinojo Amerikos senatoriai 
ir kongresmanai, o juk kas 
viena musų tautiečių kolio- 
nija Amerikoje turi senato- 
rius ir kongresmanus Wash- 
ingtone, su kuriais musų 
Žmonėms reikėjo susieiti, iš- 
aiškinti Lietuvos padėjimą ir 
prašyti, kad jie už tą nelai-! 
minga ją užstotų per savo at- 
stovus Taikos Konferencijo- 
je Paryžiuje. O, kiek daug 
tų musų kolionijų Ameriko- 
je yra! j 

Nemanykite, kad yra sun 
ku su jais susieiti, kad jie 
neturi jokios užuojautos mu] 
sų tautos likimui, bet jie ne- 

gali niekados reikalauti ko 
nors nuo savo atstovų Pary-| Žiuje, jei niekas iš musų nuo 

jų nieko nereikalauja. Jie 
su maloniu noru mums pa-j 
darytų, tik męs turime nu-j 
rodyti jiems aiškius kelius. I 
Jie nereikalauja, kad jus 
mokėtumėte gerai kalbėti 
angliškai; bus jiems gana su 

prasti iš tiek, kiek jus mo-' 
kate. 

Kada męs turėjome čion 
Lietuvos dieną, jos įvykdini 
mui buvo pasimatyta p. Lo- 
patto tik su vienu kongres- 
manu ir buvo gauta viskas 
tas, ko męs reikalavome ir 
buvo surinkta į porą šimtų 
tūkstančių doliarių Tėvynės 
labui. Kodėl gi nebuvo ga- 
lima vėl kas vienoje kolio- 
nijoje susižinoti su savo dis 
trikto atstovais Washingto- 
ne ir po tam parašyti laišką 
mus lietuviškiems atstovams 
Washingtone, ką jie šnekė- 
jo, kad jie vėl taipgi su 

jais pasimatytų, nes musų 
tautos atstovams nėra taip 
lengva vieniems tą darbą 
atlikti, nes toki senatoriai ir 
kr,i, jei ir turi savo distrik- 
tuose lietuvių, nori gauti pa- 
reikalavimus iš savųjų, iš 
ten, iš kur jie paeina, kur 
juos renka balsais į Senatą, 
Washingtone. 

Lik šiam laiku: musų ko-į 
lionijos šiuomi visiškai nesi-1 
rūpino ir nemanė rūpintis,;; 
nes nuo jų musų vadovai to, 
visiškai nereikalavo. Tame' 
tai buvo jų kuodidžiausia 
klaida, bet visgi dabar ją 
galima, nors vėlai, šiek-tiek 

Generolas March aplaikęs Francuzijos Garbes Legiono 
ženklą. Greta jo stovi Francuzijos generolas Collar- 
det ir kares sekretorius Baker. 

atitaisyti, nes visi kongres- 
manai dabar yra parvažiavę 
namon į savo distriktus ir: 
turi gana lriko apie tokius 
dalykus pasikalbėti pirmiau 
grįžimo atgal Washingto- 
nan. 

Taigi kas vienoje kolioni- 
joje išrinkite savo komite- 
tus, kad jie eitų tuojaus pa- 
sikalbėti su jais. Neškitės 
su savim memorandumus, ar1 
nors Lietuviškus žemlapius; 
abudu galite gauti Lietuviš- 
kame Tarybų Pildomamjam i 

Komitete, 703 — 15th St., 
N.W., Washington, D. C., 
arba pas J. Ambraziejus, 
120 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 

Tada tik Washingtonas 
pajus, kad Amerikoje yra 
septyni šimtai penkiasde- 
šimts tūkstančių musų tau- 
tiečių, o ne tik tie, ką nuo- 
lat mus atstovauja Wash- 
ingtone ir pas, juos lankosi. 

Šis reikalas turi būti tuo- 
jaus atliktas kiekvienoje ko- 
lionijoje ir, kur galima bu- 
tų, gerai kad toki senato- 
riai ir kongresmanai tele- 
grafuotų prezidentui Wilso- 
nui ar Robert Lansingui į 
Paryžių, kad musų visa tau- 
ta stos kaip sienas prieš pri- 
skyrimą Gardino, Vilniaus, 
ar Suvalkų prie Lenkijos. 

Męs žinome, kad lenkai, 
jugo-slavai ir čecho-slovakai 
tik tokiu budu įgijo įtekmę 
Washingtone, gavo milijo- 
nus paskolos, pripažinimą 
savo šalių nepriklausomy- 
bės ir paramą valgiais, dra- 
bužiais, ginklais, užstojamu 
prieš kitas tautas ir net ka- 
riumenę. 

Kodėl gi musų vadovai ir 
musų kolionijos lik šiam lai- 
kui to nepadarė, aš negaliu 
suprasti. Be Amerikos pa- 
galbos męs negalėsime jo- 
kiu budu dasiekti, tą, ko męs 
jieškome. Tai^i. mieli bro- 
liai, malonėkite pasidabin- 
ti, nes musų tėvynė randa- 
si ant prapulties kranto. 

Kiekvienoje koliorijoje, 
nežiūrint kaip menka ji yra, 
malonėkite nueiti j Ameri- 
koniškų laikraščių redakci- 
jas ir tenais nurodinėti, kad 
tas, ko męs reikalaujame 
yra musų nuo amžių ir kad 
turi pasilikti priskirta prie 
musų senoviškos šalies. To-I 
kiuose pasimatymuose, ypa- 
tingai kur yra didelės len- 
kiškos kolionijos, butų ge- 
riaus, kad nedaryti peraš- 
trius užsipuolimus ant len- 
kų, nes kitaip nei laikraš- 
čiai, nei senatoriai nemėg- 
sta susidurti su jų neapykan 
:a. Geriausiai yra papasa- 
koti tik apie lietuvius ir jų 
•eikalavimus. 

Vincas F. Jankus, 
(Jankauskas). 

LIETUVIAI WASHING- 
TONE. 

Jau esame rašę, kad lie- 
tuvių atstovybės buvo su- 

rengtos paskaitos apie Lie- 
tuvą. Pastaruoju laiku vėl 
buvo proga svetimtaučiams* 
išgirsti apie Lietuvą ir jos 
reikalus. Tula moteriškė iš 
valdiško departamento da- 
vė šešias paskaitas apie Ru- 
siją; musų rupesčiu labai 
gerai atsiliepė apie lietu- 
vius ir teisingai perstatė 
Lieuvos santikius su Rusiją 
ir Lenkiją. 

Kovo 15 d., buvo sureng- 
ta prolekcija apie Lietuvą 
"Beaux Arts" kliube. Kal- 
bėjo kun. J. žilius. Pirmau- 
sia prakalbėjo minėto kliu- 
bu direktorius p. de Zapp, 
pirmiaus buvęs "The Wa- 
shington Post" redaktoriu- 
mi, o dabar esąs vieno iš 
presos biurų vedėju. Jisai 
kalbėjo apie abelną Euro- 
pos dabartinį padėjimą, la- 
bai prielankiai atsiliepda- 
mas apie Lietuvą. Kun. Ži- 
lius kalbėjo virš valandos. Jo 
kalba labai užinteresavo sve 

timtaučius ir visi susirinku- 
sieji su nepaprastu žingei- 
dumu klausė, nepaisant to, 
kad daugeliui prisėjo visą 
laiką stovėti, nes sėdynių 
pritruko. 

Kadangi prolekcijos buvo 
surengtos ant greitųjų, to- 
dėl nespėjome parūpinti 
gaidas Lietuvos himno ir 
šeip keletą kitų lietuviškų 
dainelių, prisėjo užsiganė- 
dinti pagrajijus ant viktro- 
los p. Petrausko įdainuotą 
Lietuvos himną. Grajijant 
himną, visi klausytojai at- 
sistojo. Po prakalbos Lietu- 
vos vėliavą irgi buvo paro- 
dyta ir išaiškinta. Visi su- 

sirinkusieji gavo po knygu- 
tę apie Lie uvą. 

Kek vėliaus manoma su- 

rengti paskaitas su įvairiais 
pamarginimais — dainomis 
šokiais ir šiaip įvarybėmis, 
kurios gerai perstatytų lietu- 
vių gyvenimą Lietuvoje, jų 
budą, papročius ir šiaip 
ypatybes. 

Reikia pažymėti, kad šio- 
ji prolekcija puikiai nusise- 
kė ir labai daug naudos Lie- 
tuvai padarė. 
Lietuvių Informacijos 

Biuras. 

P. S. Šiuomi pranešame, 
kad Lietuvos žemlapiai jau 
gatavi; kainuoja vienas do- 
leris. Galima gauti L. I. 
Biuro ofise, 703—15th St., 
Washington, D. C. 

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

DIENRAŠTĮ 
"LIETUVA". 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
SO. OMAHA, XEBR. 

^ Žinios is Lietuvos praneša, 
kad ten susioragnizavo spėka 
prieš besiverženčius Lietuvon 
plėšikus iš vienos pusės ir priei 
lenku užgrobikus iš kitos. Lie- 
tuva Šaukiasi pagalbos ir tas 

šauksmo atbalsys girdisi pas 
# } 

mus So. Omahoje tolimuose 
Amerikos vakaruose. Lietuviai 
pas mus kaip kada gana duos- 
nųs, nuoširdus. 

Nesenai saut omahiečiai su 

silaukėme naujo kunigo Alek- 
sandravičiaus, kuris pradėjo 
arti lietuviškus dirvonus. Per* 
šio kunigo pastangas Tautos 
Fondo vardu buvo suruoštas 
kovo 9 d. masyvis susirinkimas 
del išnešimo protesto prieš len- 
kus ir bolševikus. Tuomet žmo- 
nių prisirinko daug ir tai ne- 

tiktai lietuvių, bet ir amerikie- 
čių. Svetanė buvo Išpuošta 
tautinėmis spalvomis ir vėlia- 
vomis. Ant estrados buvo dviį 
jaunos gražios lietuvaitės, vie- 

kurių buvo pasipuošusi lie- 
tuvių tautiškomis drapanomis, 
o kita amerikoniškomis. Jos 
darė ant susirinkusiųjų malo- 
nu isimdi. 

Pradedant vakarui vaikučių 
choras sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos hymnus pačiam kle- 
bonui vadovaujant. Paskui 
pirmutiniu kalbėjo miesto ma- 

joras Smithas. Miesto majoras 
maloniai pakalbėjo apie lietu- 
vius ir Lietuva, liepė mylėti 
savo kalba, priminė kiek lietu- 
viai daug iškentėjo šioje karėje 
ir kaip labai jie geidžia savo 

tėvynei neprigulmybės. Taipgi 
pakalbėjo ir apie tai, kaip lietu- 
viai myli demokratiją. 

Po jam kalbėjo J. Aleksan- 
dravičius. Kalbėjo rimtai, gra- 
žiai, nurodinėjo Lietuvos kan-j 
čias, ragino buti gerais tėvy-i 
nainiais, ragino mesti pariiviš- 
kumus, liepė nežiūrėti, kas ka- 
talikas, kas tautininkas ir kas 

socialistas, o tik visiems išvien 
veikti kritiškame momente. 

Po to miesto majoras perskai 
tė pagamintą rezoliuciją, kuri 
turi buti pasiųsta Washingto-i 

knan ir Prez. \Yilsonui. Rezoliu- 
cijoje protestojama prieš len 

kus ir bolševikus ir prašoma 
Lietuvai neprigulmybės. 

Po rezoliucijos vienbalsio 
priėmimo dar vėl klebonas pa- 
sakė gražią prakalbą ir buvo 
renkamos aukos. Surinkta 160 
dol kuriuos žadėta pasiųsti į 
Tautos Fondą. 

Vakaras paliko žmonėse gi- 
lų įspud|. 

Vabalnikictis. 

DETROTT, MICH. 
"Lietuva" pas mus užima 

pirmiausią viena iš kitų liet. 

dienraščių. Kodėl? Todėl, kad 
"Lietuva"' visų lietuvių, o ne 

tik vienos partijos laikraštis. 
"Liet." paėmė už organą Liet. 

P. Kliubas, Šv. Jurgio draugi- 
ja; apie šios pastorosios narius, 
gal nevienas pamanė, kad jiems 
tik bažnytinės pareigos atlikti 

terūpi, bet tai klaida. Štai jie 
pasiima sau už organą laikrašti 

tyrą, nesuteptą ir netepamą 
nešvariomis polemikomis, laik- 

raštį, kurs it žibintuvas veda 

prie tautinio susipratimo, prie 
Tėvynės meilės. Ir tie nariai 

pasirodo, kad yra arba nori bū- 

ti tikrais Lietuvos sunais. 
T.. P. Kliubas yra t«.l pašai- 

pinė dr-ja pagyrimo verta, kad 
apsirinko "Lietuvą" už organą 
ir šį tą apie save rašynėja. Tik 

pastebėti reikia, kad Kliubo 
korespondentas p. T. Naujokai- 
tis ("L.") rašo: "Tas kliubas 

stengiasi kiek galint daugiau 
pasidarbuok del lietuvių labo, 

Jei Lietuvos nęprigulmybės." 
Bet kaip jis stengiasi del liet 
ir Lietuvos labo pasidarbuoti, 
;ai ne pasakoma. Mums laba 
butų malonu, kad kliubas pra 
lėtų mėginti pasidarbuoti re 

diskai, o ne ant popieros. L'ri- 
minsiu dar tai: Susitvėrus "Ka 
[ėdu Eglaitei," Koni. vice-pirm. 
F. Motuzas buvo pasiųstas 
i minėto kliubo susirinkimą pra 
gydamas, kad kliubas prisidėtų 
su auka del Lietuvos nęprigul- 
mybės, — kliubas tą prašymą 
atmetė. Dar pirmiau to Komi- 
teto skyriaus pirm. K. Šnuolis 
taip-gi nuvykęs minėto kliubo 
susirinkiman, kvietė prisidėti 
su duokle del šelpimo nuo karės 
nukentėjusių, bet veltui. Taigi 
ažuot kėlus pasyvj kuną ant 

kalno, geriaus ji padaryti ak 
tyv ių, kad pats užliptų. 

P. A. Račkauskas 

CLF.VFJ.AXD, OITTO.' 
Clevelande lietuvių gyvena 

taip tarpe dešimties ir dvylikos 
tūkstančių. Nors čia žmonės ir 

neclaug veikia, bet iš tokio bū- 
rio susidaro gana daug. 

Clevelande randasi gana ge 
ras skaičius pašaipiųjų drau- 
gysčių, dailės ir literatūros or 

ganizacijų. Visos gana stipriai 
gyvo ja, skaitlingos nariais ir 
turtu. Yra Susi v. L. R. K. dvii 
puopos, dvi S. L. A. kuopos,' 
TMD. kuopa, A.L.S. kuopa, j 
socialistų, juozopinių darbinin- 

kų kuopos ir 1.1. Yra "Mirtos" 
ir "V arpo" chorai. Vienu žo- 
džiu čionai yra visų centralių 
organizacijų kuopos. 

Kas link bendrovių, tai čio 
nai daugelis lietuvių turi pirkę 
Lietuvos Atstatymo bendro 
'""s šėrus, yra čionykštė lietu 
vių namų statymo ir paskolos 
bendrovė ir 1.1. Yra ir didelė 

lietuviu parapija, kurioje ne- 

senai kilo skandalas. Bet ko- 
operacijų clevelandiečiai tai 

jau neturi. Privatiškų biznie- 
rių neperdaugiausiai yra, tarp 
kurių svarbiausią vietą užima 
Bartusevičius laikraščio "Dir- 
vos" leidėjas. ? 

Kas link inteligentijos, tai 
lietuviai jos čionai neturi. Vie 
nu žodžiu Clevetando lietu via 
gana gerai stovi, tiktai aptingę 
tautiškuose reikaluose. 

Učniokictis. 

NEWARK, N. J. 
Kovo 16 d. A. L. T. Sanda 

ros 19 kp. parengė prakalbas 
A. L. T. S. 19 kp. pirmininką, 
p. V. Ambrazevičius atidarė 
vakarą, plačiai paa'škino San- 
daros reiklus, nurodė ką reiš- 
kia žodis klerikalas ir praš. ka- 
talikų tuomi neįsižeisti, nes ne 

į katalikus tas atkreipta. 
P-le Kralikauskiute gražiai 

padeklemavos Sandaros hym- 
ną. Ši mergaite dar jauna, bet 
turi gabumus dailės skyriuje. 
Toliaus kalbėjo "Vienybės Lie- 

tuvninkų" naujas redaktorius 

p. j. Purvis. ir labai aiškiai ir 
rimtai nušvetė pasaujio politi- 
kos bėgi, dabartinius Lietuvos 
reikalavimus , atsakinėjo ant 

užduotų klausimų labai rym- 
tai, neįžeidė nei katalikų, nei 

socialistų, visus užganėdino 
pilnai. Publikai labai patiko 
prakalbos, tik iš priežasties blo 

go oro mažai žmonių atsilankė, 
nes visa dieną lijo kaip iš vied- 
ro. Daugiau tokių prakalbų. 

Vietos tuli katalikai vis dar 
nervuojasi ir savo energija 
eikvoje bereikalingai. Kovo 
16 d. bažnyčioje kun. Ed. Bud- 
revičius paaiškino, knd 
vyskupas pasirašė ant pasko- 
los užbaigimui naujos bažny- 
čios, prašė parapijonų nusira-, 

ninti, o bažnyčia bus užbaigta 
trumpa laiką. Pasakė, kad tū- 

li parapijonai nurašė vyskupui 
laišką \1 didelių puslapių. Vi- 
jas laiško turinys, tai skundai 
ant kunigo, buk ji kontroluoja 
bedieviai, o geri katalikai netu- 
ri balso; pastatė ultimatumą 
vyskupui, kad veikiai jis pra- 
šalintų kun. B., o jei ne, tai jie 
kreipsis pas apaštališką dele- 
gatą į \Vashington, (o jei tas 

negelbėtų, tai pas popiežių j 
Rymą). Vyskupas patarė kun. 
B. kad jis pasakytų tiems pa 
rapijonams, kad jie nežino k 
nori, nes jie turėjo jau 5 kuni 
gus ir nei vienas nebuvo geras 
ir užtikrino kun. B. pilną para 
mą. Skunde buvo reikalavimai 
kad jie nori vieno iš trijų kuni- 
gų: kun. Kemėšio, Švagždži* 
ar Petraičio. 

'Akstinas. 

\VATERBURY, CONN. 

čionykščiai lietuviai noriai 
rašosi prie Lietuvos Atstaty- 
mo bendrovės. Su tikslų jiems 
išaiškinti tos bendrovės tiks- 
lus, šioje apielinkėje rengiamos 
prakalbos. 

1 Thobpsonville, Conn. atsi- 
bus 23 kovo svetainėje Fores- 
ters ant Russell St. Kalbės p 
J. Strimaitis. Kalbės ant 2 v. po 
pietų. 

2) Hartford, Conn, įvyks 
kovo 23 d. svetanėje .Y M. C. 
A. ant Pearl St. prasidės 7 v 

vakare. Kalbės J. Strimaitis. 
3) Ncw Britam, Conn. kovo 

23 d. sevetanėje 354 Park St 
Prakalbės p. Y. K. Račkauskas 
Pradžia ant 1:30 v. popietų. 

4) IVaterbury, Conn. kovo 
23 d. jvyks Y. K. Račkausko 

prakalbos, svetainėje 48 Green 
St. pradžia 7:30 v. vakare. 

A. P. O steik a 

Įgaliotinis. 
AA 

Iš Lietuvos. 

MARIJAMPOLE. 
Marijampolės "Blaivybės" 

sk-yrius savo visotinajame su- 

sirinkime rugpjučb 18 d., ma- 

tydamas tą pražūtį, kurią neša 
girtukolybė Lietuvai, tą dvasi- 
nį ir materijalinį skurdą, kurs 
ankštai surištas su girtuokly- 
bės platinimosi, tą tamsybės ir 
nedorybės šaltinį ir tai, kad Lie 
tuvos valstybinis gyvenimas, 
švietimo kėlimas yra tik svajo- 
nė neišplatinus blaivybės,— 
kreipiasi j visus, kam rupi Tė- 

vynės gerovė, stoti j griežtą ko- 

vą su besiplatinančia girtuokly 
bes banga. Nors viešai kar- 
čiamos panaikintos, nors mo- 

nopolių nėra, bet vietoj jų ran-l 
dasi beveik kiėkvieame kaime 

po kelis girtuoklybės platinto- 
jus. 

Pažiūrėkime blaivomis aki- 

mis, bet ne pro pirštus, kiek- 
vienas sveikai manantis žmo- 

gau, ką daro tie, kokio darbo 

imasi, kurie platina girtuokly- 
bę. 

Visųpirma jie žudo Lietuvos 

turtą, toliau, platina tamsybę, 
neduoda tinkamai šviesos sklei 

sti, platina nedorybę žmonių 
tarpe, veda j galutiną pražūtį 
Lietuvą! Išgamos vardas tin- 

ka tam! 
Lietuvos kulturos, gerovės 

kilimas ankštai yra surištas su 

blaivybe. Męs esame įsitiki- 
nę, kad tik blaivybės pamatais 
tvarkoma šalis gali kilti auk- 

štyn. Užtat kreipiamės į Lie- 
tuvos Tarybą ir į tuos, kam 
teks Lietuvos kraštas tvarkyti, 
reikšdami norus, kurie turėtų 
buti įdėti Lietuvos valstybės 
įstatų pamatan: 

1. Lietuvos valstybė ima į 
savo rankas degtinės va-, 

Laivas Sixaola, bekraunant jį užsidegė, todėl jis nu- 

skandinta Hoboken, N. J. prieplaukoje. 

ryma (degtinės monopo-i 
lizaciją). 

2. Slaptas degtinės varymas 
griežtai ginamas. Prasi- 

žengusieji smarkiai bau- 
džiami. 

3. Laisvas degtinės pardavi- 
nėjimas ginamas. 

4. Degtinę pardavinėja tik 
vaistinėse, kaipo vaistus 
gydytojo išduodamu re- 

ceptu. 
5. Tokie pat įstatymai turi 

buti ir kitiems svaiginan- 
tiems gėrimams. 

6. Mokyklose, aiškinant svei 
katos mokslą, atkreiptf 
domą į girtokliavimo 
kenksmingumą ir j blai 

vybės prakilnius vaisius j 
visuomenei. 

Be to, kviečiame visas "Blai-' 
vybės" draugijas: 

1. Stoti į kovą su dabarti- 
niu girtuoklavimu. 

2. Palaikyti musų rezoliuci- 

ją, kad tokiu budu bendras blai 

vininkų balsas butų išklausy- 
tas. 

3. Rūpintis, kur dar nėra at 

gaivintos "Blaivybės" draugi 
jos, kad butų gaivinamos. 

Šalin girtuoklystė! Tešvie- 
čia blaivybė! 

Susirinkimo vardu: 
Mariampolės "Blaivybės" val- 

dyba. 

Čia atgaivinta "Žiburio' 

draugija. Dalyvavo kanau 
įlinkas J. Laukaitis. Išrinkta 

valdyba, prisirašė nemaža na- 

rių. Ketinama įsteigti knvgy 
nas ir vakariniai kursai. 

Čia jau antrus metus pui- 
kiai gyvuoja 2 klasė lietuvių 
mokykla, šįmet manoma atida 
rvtiir trečioji klasa; mokslas 

| šįmet traukėsi ligi birželio lp 

dienai. Prie šios mokyklos gy 
vuoja ir šventadieniniai nemo 

kami suaugusiųjų kursai, juos 
na išpradžių buvo prisirinkę 
net 120 klausytojų, toliau kur- 

sistų būrys pradėjo retėti, kol 

galų gale beliko išviso 20 gal 
vų—16 mergaičių ir 4 vyrai, 
šieji visi energingai ir dabar 
kursus tebelanko; vasaros dar 

bymečiui praėjus, tikimasi kur- 

sų lankytojų skaičius vėl pra- 
des aukštyn kilu. 

Šj pavasarį Skuode buvo su- 

rengta 2 lietuvių vakaru be- 

turčių 2 klases mokyklos mo 

kinių naudai, kurTuodu davė 

gryno pelno gana didelę sumą 
—apie 1100 rublių (2200 
markių). Iš šių pinigų įsteig 
ta mokiniams knygynėlis, kol- 
kas tik iš 120 knygų—tai mo- 

kiniams niekuo neįkainojamos 
vertės dalykas; šis tai tikrai ge- 
ras ir visiems lietuviams mo- 

kytojams sektinas pavyzdis 
nes šiandien nebesinori įsivaiz- 
dinti sau lietuvių mokyklos be 
knygyno gyvuojančios. 

Kaujai steigiamosios lietu- 
vių gimnazijos reikalai irgi ei- 

11a gerai, tikimasi Šį rudeni ati- 
daryti pirmosios 2 klasės, o gal 
ir 3 klasė, jei susiras jon pa- 
kankamas mokinių skaičius. 

Datii. Treigys. 

Žiema pradinę mokykla lan 
kė 40 vaikų, nuo pa\asano gi 
tik 12: visi atsiima vaikus ga- 
nyti; net ir tie, kurie galėtų ne- 

atimti iš mokyklos. 
Fanovietis. 

I 

SEINAI. 
— Parapijos mokyklos. 

Prieš kara Seinuose veikė "Ži- 
burio" gimnazija, pradedamo- 
ji mokykla, prieglauda, vaka- 
riniai kasdieniai ir šventadie- 
niai suaugusiųjų kursai, para 
pi joje yra šešios mokyklos 
Šiendien pradedamųjų moky- 
klų puikiausiai tarpsta tai Sei- 
nuose ; mokinasi 80 vaikų, mo- 

kytojauja Dereškevičius ir 
Makrickas; šion mokyklon lei- 
džiama vaikų ir iš toliau, nes 

joje gali buti tinkamai prireng- 
ta stoti vietos gimnazijom Pa- 
rapijos mokyklas, del įvyktu ių 
permainų ir kitokių apvstovų, 
apėmė atoslūgis. Pažymėsiu 
palyginamai. Bubeliuose 
—tai pirmoji Seinų parapijoje 
mokykla, susidariusioji karės 
metu, gyvuoja nuo gruodžio 1 

d. 1915 ni. Pirmaisiais trejais 
metais mokinių skaičius kaite- 

liojosi tarp 70—100, dabar 
vaikų tik apie puskapis, ir vai- 

kų darželių nebėra; mokyto- 
jauja Mogalenga. K1 e v u o- 

s e—pirmiau yra buvę per 60 

vaikų, dabar vos apie 20: mo- 

kytojauja V. Bulkaitis. S k a i- 
k i š k ė s e—pirmiau buvo 

apie 60, dabar per 20 vaikų; 
nokytojauja Kurtinaitis. T.' u m 

b u o s e—buv apie 30, dabar 
tik apie 10 vaikų; mokytojau- 
ja A'. Kelerčiutė. R a d ž i u- 

Č i u o s e buvo per 30 vaikų, 
dabar mokykla vakuoja; gai- 
la. R a m o n i š k ė s c—vė- 

liausiai įsteigta mokykla, tu- 

rinti apie 20 vaikų: mokyto- 
jauja Proleika, Manau, kad 

bus surastas vaistas, ir tas ato- 

slūgis bus pašalintas. 
V. N. 

ŠALIN SKAUSMAS! 
<f Buriamas sveiku, darbo rasi si»afruinn, * 

nepaisant kaip sunkus tas debitas butų. 
Kiekvieno priederme yra saugot savo nuo lipu. Turint Salti ir nebnnii^iil 
jl prašalint, uhU iisivystyt i pavojingą Menkiausi* mksterejltJas 
pall voliaus butl labai puvojfegu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

PAIN - EXPELLER 
tul užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rasti' kiekvieno na- 
urnose. Isgvdymul Salfio krutineje. skausmu šouose ir nuga- 
roje, rumatmn.> ir neuralgiją, trumpai sakan., visokius skaus- 
mui raumenyse ar sąnariuose I'ain-Kzpcller ira gcrlauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelese bonkoso. 
Krikalnuk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Espeller, versi- 
tikrink ar yra IK Alt A. vaisbaienkils ant baksiuko. VISU 
KJTOKIIJ NK1MK. 3.*> Gontai ir <!."> centci už bonkutę, 
(jaunamos visose nptlekose ar tiesiog W laboratorijos. 

DESTROYS ANY 

F. \D. RICHTER & CO., 
74—80 Wasblagton Sl., 

c New Vork. 

[ KAIP UŽLAIKYTI SAVO SVEIKATĄ 
Ž Gyvenk atsakančiai, valgyk atsakančiai, mastyk smagias 
V mintis — tai yra paprasia formula bet labai svarbi pailginimui 
l gyvenimo 
*,j Valgyk daug duonos, gero3 duonos — BUTTER-NUT BREAD 

duodos, tai sveikata jusų šeimynos bus ustiprinta ir prirengta 
sutiki ligą ar kią kokią nelaimę, jeigu karais ateitų. 

I Gera duona yra ramsčiu gyvasties ir mekas negali jos pa- 

i mainyti. Reikalaukite savo groserninko 

Išmėginkite ją. Jus mėgsite jį. Ji turi labai malonų skonį 
su sviestu, riešutiniu sviestu, uogų koše arba kitais skaneščiaiš. 
Vaikai mėgsta ją ir kartą paragavę, prašo daugiaus. 

Akyvaizdoje augšų maisto kainų jus galite sutaupyti val- 

gydami daugiau duonos Ingykite paprotj reikalauti BUTTER; 
NUT BREAD duonos pas savo groserninką. Tai yra geras pap- 
rotis. i 

Kepama švariausioj kepykloj valstijoj. 

SCHlilZE 8AKING GOMPANY 
VAIKJ IR MERGAIčll' A.TYDAI! Klauskite (u- 
vo groserninko, kokiu L jdu jųs galite uždirbti 
$50.00 arba vieną iš šimto mažesnių sumų savo 
liuosame laike. Lengvas ir malonus darbas. Jei- 
gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati Buma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėl tos Burnos. Paskubėk ir šiądien pat nueik pas 
savo grosernintų — juo greičiau, tuo geriau, šis 
konteetas pasibaigs Gegužio l-mę. 

Nesiųsk mrms nei vieno cento. Nepaprastos Naujienos. 
1 Į3ūT"vN& 
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L WITH TNIft 

SAFETY haircutter 

KUPONAS 
Union Watch Co, Dept, 303 
1016 Milwaukee Av, Chicago 

Gerbiamieji:— Prisėskite 
manman paauksuotą, laikrodė 
lj su 21 jewels ir 4 dovanas. 
Kada aplaikysiu, užmokėsiu 
$8.75. Jei nepatiks gražinsiu 
atgal, jus gžąiinsit pinigus 
Kiek laikrodėlių 
Vardas 
Adresas 

Jus niekuomet neturėjote tokios progos, 
kaip ši per visg. savo gvvenmą Tik žiūrėk, 
koks puikus šis laikrodėlis yra, net užmokė- 
jęs $50.00, negalėtumei gauti geresnio užsi- 
ganėdinimo negu nuo šio laikrodėlio. Jis turi 
21 jeweis. mechanizmas yra padirbtas iš ge- 
riausio plieno, eina minuta j minutę, todėl 
jis yra nešiojamas daugiausiai profesionalais 
žmonėmis, kuriems teisingas laikas yra la- 
bai brangus Apdarai yra paauksuoti, labai 
gražiais išraižymais ir nepaprastai stiprus. 
Jis yra gvarantuotas ant 20 metų, be .V.3 
Jums ilgiau laikys. Mažiausiai jis yra vertaa 
$25.00, bet ir pradžios per trumpą laikį 
jj parduosime po $8.75 ir su kiekvienu laik- 
rodėliu duosime priedų 4 puikias ir stebėti- 
nas dovanas, būtent: vėliaus) išradimą kir- 
pimui plaukų, elektriška juostą, kaklaraišiul 
sagutę su mekslkonišku deimantu ir X-spin- 
dulių prietaisg.. Kain turi irtokėti barberiul 
augštas kainas, kuomet gali apsikirpti pats 
ravo plaukus, kuomet tik nori šukuodamas^ 
Sj prietaisą taipgi gali vartoti skutimui. 

Tie, kurie nori buti sveikais ir išvengti vi- 
sokių ligų, kaip tai reumatizmu ir kitas, pri- 
valo nešioti musų elektrikinę juostą.. Dakta- 
ras tik už kelias minutas elektrikos jums 
kainuoja $5.00 iki $10.00, o ši juosta jum., 
laikys per visą amžių. 

Kaklaralšio sagute pagrąžins jūsų kakla- 
raišj. X-Ray spinduliai yra stebėtinas prie- 
taisas, kuomet žiuri por jį tai daigtal rodos 
permatomi, taip, kad gali matyt narius savo 

pirštų. Tuos keturis puikius daigtus męs duo 
sime Dykai, tiems, kurie prisius savo užsa- 
kymą ant. augščiau aprašyto laikrodėlio. Nė- 
ra reikalo siųsti pinigus iš kalno, tik pri- 
siųskite š{ kuponą, o $8.75 užmokėsite, kuo- 
met jums bus prisiųstas laikrodėlis. Jeigu 
kartais nepatiktų, tai j 30 dienų siųskie mumą 
atgal, o męs sugrąžinsime jums pinigus. Jųs 
vistiek nieko nerizikuojate, kodėl nepamo- 
gint? Gal but kad jusų draugas norėtų tu- 
rėti tokj laikrodėlj. Siųsk kuponą šiądien 

UNION WATCH CO Dept. 303 

1016 Milvvaukee Ave., Chicago, III. 
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Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalų aprūpini- 
mai. 
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SiDiro Lietuviu Susivažiavimas Irkutske. 
(Tasiį) 

jieskoti keliu jūrėmis. Kas de 
pavojų, tai visur jų sunku iš 
vengti ar gelžkeliu, ir kito- 
kiais keliais. Išgavus—-g 
bent keturis laivus, butų gali 
nia beveik visus Sibiro lietu- 
vius išgabenti, ir kolei pasi- 
liuosuos kelias j>er frontą, gal 
greičiau pavyktų pasiekti save 

tikslą. 
Pil. Bružas pataria susiži- 

noti su kitų tautų organizacijo- 
mis, rūpinančiomis tremtinių 
gražinimu, nes sykiu geriau 
butų galima išrasti budus 
tremto, grąžinimui dagi butų 
lyg ir kokia spėka, su kuria 
gal daugiau skaitytusi Sibiro 
valdžia; galima taipgi daleisti, 
kad valdžia ir taip nebūtų tam 

labai priešinga, nes tremtiniai 
visgi yra apsunkinimu vietos 

gyvenimo sąlygų. I>ut gal rei- 
kalinga, taipgi, susižinoti su 

Rusų valdžia Maskvoje pa- 
siuntus delegatą: 

Pil. Bukauskas pataria luk- 
terėti, nes sąlygos gali persi 
mainyti, esant nepastoviam 
momentui. Jurų keliui, jeigu 
jis nebūtų labai ilgas, reikėtų 

visgi nuo jo ne atsisakyti. 
Pil. N avy kas praneša, kad 

yra sumanymas gabenimo au- 

strų nelaisvių jūrėmis iš Vla- 
divostoko, tai ar nebūtų gali- 
ma prie progos ir mums išgau- 
ti laivų tremtinių gražinimui. 

Pil. Mažeika palaikydamas 
tąją nuomonę pabrėžia, kad 

reikėtų kreiptis prie Amer. 
Centralio K-to nuk. del karės 

šelpti, nes kaip žinoma yra, 
Amerikos lietuviai veikėjai tu- 

ri artimus sątikius su Suv. 
Amer. Valstijų parlamento ir 
senato nariais, kurie pasisteng- 
tų išgauti laivus iš Amerikos 

vyriausybės tremtinių grąžini- 
mui. 

Pil. Pridotkas pataria, rink- 
ti medžiagą iš visur įvairiais 
budais, tremtinių gražinimo 
klausime, ir tas žinias siųsti 
Centraliai Liet. organizac. 
Sibire. 

Pil. Noz-akas pataria kalbas 
užbaigti ir įnešti kankrečius 
nurodymus. 

Pil. Bružas perskaita pro-į 
jektą rezoliucijos tremtinių 
grąžinimo klausime. 

Susivažiavimas išreiškia su- 

tikimą su mintim ir formą re- 

zoliucijos, ir palieka pil. Bručiu 

galutinai apdirbti ir pranešti 
ant sekančio plenario posė- 
dio, del galutino priėmimo. 

Toliau buvo S-mo svarsto- 
ma lesų klausimas. 

Pil. B rusas praneša, kad j ie- 
škant lėšoms šaltinių, pirmiau- 
siai turime kreiptis prie Amer. 
Raud. Kryžiaus, Amer. Lietu- 
viti organizacijų ir prie Rusų 
valdžios. Vienok, svarbiausia, 
neužmiršti savo Fondų. Iš ki- 
tur ar gausim ar ne, bet nega- 
vus, savo turėsim. 

Pil. Pabrėža pastebi, kad są- 
jungininkai gal ir sutiktų pa- 
belbėti tremtinių grąžinime, 
jeigu su jais padaryti sąlygas, 
kad roji skola guls ant Lietu- 
vos valstybės, bet žinoma no 

ant tų tremtinių, kuriems pa- 
gelba butų suteikiama. 

įnešama nekuriu atstovų su- 

manymai pasiųsti tuo reikalu 
j Ameriką ir kitur savo atsto- 

vus, tremtinių grąžinimo rei- 
kalu. 

Pil. Kubilskis j neša suma- 

nymą organizuoti Sibire "lie- 

tuvių dieną," aukoms rinkti, 
tremtinių grąžinimo reikalu. 

Ant galo susivažiavimas iš- 
reiškia bendrą nuomonę, pa- 
vedant tąjį dalyką Centr. Si- 
biro Liet. organizacijai, kaipo 
S-mo nutarimų pildančiajam 

[įorganui, eiti prie pažymėle 
tikslo tyrinėjant visus kelius, 
kaip faktiniam grąžinimu 
tremtiniu, taip lesų išgavimui 

Toliau S-mo svarstoma iš 
eilės sekantis dienotvarkėj 
klausimas, Apie organizavimą 
lietuviu kariuineiičs Sibire. 

Pil. Nova kas, praneša, kad 
kariumenės organizavimo klan 
simas iškilo pats per save gy- 
venime. Jį iškėlė susitvėrusi 
Celiabinske lietuvių rota iš 100 
kareivių ir keturių oficierių, 
prie lenkų legijonų. Bet šią- 
dien, kuomet aplinkybės labai 
atsimainė, šis klausimas turėjo 
virsti maž daug kitaip. Kad 
lietuviai negali tverti kariuo- 
menės Sibire aišku del to, kad 
yra labai mažas skaičius vyrų 
tinkančių kariuomenei; antra 

—karei pasibaigus atpuola 
patsai kariuomenės tikslas: ka 
riuomenė butų reikalinga tik 
pačioje Lietuvoje, kad iš sykio 
geriau palaikyti tvarka, bet, 
kad talkininkai mus apginkluo- 
tų ir parvežtų gatavai Lietu- 

von vargu galės pavykti, nes 

męs turime atminti, kad Tal- 

kininkų kariuomenė šiądien 
randasi Rusijoje. Vienas tik- 
slas mums belieka, tai, kaip 
paliuosuoti esančius Jenkų ka- 

Iriuomenėje lietuvius, taipgi ir 

(pasodintus i kalėjimu lietuvius 
raudonarmiečius. 

Pil. N avy kas, visgi pataria 
tverti Hetuvių kariuomenę iš 
liuosnorių, kad laike rusų mo- 

bilizacijos nepatekti rusų armi- 
jon; lietuvių kariuomenė butų 
lig ir šiokia-tokia spėka Cen- 
tralės Liet. organizac. palai- 
kymui. 

Pil. Bružas pažymi, kad jo- 
kio aug.štesnio tikslo steigimui 
kariuomenės nėra, bet paliuo- 
<uoti lietuvius esančius rusvj, 
bei lenku kariuomenėje, ga'( 
but tėra tik vienas būdas— 

motyvuojant organizavimų, 
atitraukti lietuvius nuo fronto, 
ir vedant formavimo darbą 
kokiuos trįs mėnesius, jie bus 
liuosi nuo pavojaus, o paskui 
ęali kitaip virsti laikai, dagi 
lietuviai, kaipo tokie gali visai 
nuo kariavimo atsisakyti. 

Pil. Jurkūnas, pastebi, kad 

jeigu bus tveriama kariuome- 
nė, tuomet reikės ir kariauti, 
nes kas duos lėšas kariuomenės 
užlaikymui, tas ir privers sulyg 
savo noro tai daryti. 

Pil. Kazakevičius praneša, 
kad Krasnojarsko lietuviai įsa- 
kė savo atstovui balsuoti prieš 
organizavimą liet. kariuome- 

nės, nes ją organizuodami ga- 
lime dar į didesnės pinkles 
ikliuti. 

Pil. Bukauskas pastebi, kad 
šiame taip svarbiame klausi- 
me, męs pasirodykime tikri 
lietuviai.—Čia męs nepastebė- 
jome militarizmo bei imperia- 
lizmo dvasios, kaip kad teko 
patirti lenkų susivažiavime. Ir 
šis žygis, kurį čia atstovai pa- 
žymėjo savo kalbose, turės bū- 
ti pažymėtas istorijoje. Kas 
link gelbėjimo tų vargšų, pate- 
kusių lenkų, bei rusų kariuo- 
menėn, reikėtų išrasti koksai 
nors kitas būdas, bet ne orga- 
nizavimas liet. kariumenės. 

Pil. Plaušinis pastebi, kad 
Šio klausimo iškelime buve 
koksai nors tikslas, kuris da 
bar liko užtylėtas, o gal buti 
kad to klausimo sumanytojai 
ir mainė nuomone. Toliau pa- 
stebi, kad tvėrimas liet. karino 
menės, labai gali pakenkt 
tremtinių grąžinimui, kaip kac 
lenkams, kariaujant Uraluos; 
su Tarybų valdžia, užkirstas 
ant visados kelias,, per Rusi 
jos žeme. 

Pil. Bružas pažymi, kad buvc 
pranašauta šį klausima sutikt 

labai triukšmingai, dargi lyg 
» išardymo pačio susi-mo, bet 
virto atbulai ir atstovai buvo 
vienos nuomonės—nekariau- 
ti ten kur tai ant Uralo, rusu 

savitarpinės karės chaose, vi- 
sai lietuviams be jokio tikslo, 
kadangi lietuviai, tuokiuose 
atsitikimuose visuomet laikėsi 
griežto neutralumo,—bet męs 
čia tariamės, kaip gelbėti pa- 
tekusiuos pinklėsna. Čia ne- 

galima užmesti kokio tai veid- 
mainingo tikslo. 

Pil. Novakas įneša patarimą 
pasistengti liet. karininkus pa- 
liuosuoti iš lenkti, bet rusų ka- 
riuomenę priskiriant prie Čc- 
cho-Slovakų. 

Pil. Pabrčia prie progos per 
skaito sąlygas lietuvių rotos 

suorganizuotos. Čeliabinske, 
padarytas su lenkais, prie len- 
ku legijonų. Toliau pažymi, 
kad klausimas steigimo kariuo- 
menės buvo iškeltas Rytiniu 
Sibiro liet. kolionijų. Tų ko- 

lionijų atstovai J. Banis ir A. 
Ratala, tiesiog reikalavo Centr. 
Biuro, kad sušaukti susivažia- 

vimą apsvarstymui šio klausi- 
mo. 

įnešama pasiulijimas už- 
baigti posėdį.—Pasiulijimas 
priimama. Posėdis uždengtas 
10-15 vak. 

Posėdis t (/. sausio (oficia- 
lis) klube vardu Patlych. Ati- 
dengta 10—30 ryto. Pirmi- 
ninkauja Pabrėžos užvaduo- 
tojas Bukauskas; sekretoriai 
Bružas ir Mažeiką. 

Pirmininkas praneša apie 
Centralio Lietuvių Biuro Sibi- 
re veikimą, nuo jo įkūrimo 
pradžios. Toliau buvo pada 
ryta finansinė Biuro atskaita 

Susivažiavimas išklausęs 
Biuro atstovo pranešimą išne- 
šė vienbalsiai sekančia rezoliu- 
ciją: 

"Antrasis Sibiro Lietuvių 
S-mas, apsvarstęs darbus Cen- 
tralio Lietuvių Biuro ir priim- 
damas į atyda, kad Biuro na- 

riai darbavosi prie labai ne- 

prielaukių aplinkybių, vienok 
padarė tiek, kiek galima buvo 

padaryti. S-mas nutarė—iš- 
reikšti širdingą ačiū. Biuro 
nariams už uolų pasidarbavi- 
mą." 

Kas del atstovų pranešimų 
iš kolionijų, apie vietos liet. 
organizacijas bei jų veikimą 
Susivažiavimas išklausęs ir ap 
svarstęs, lietuvi ̂  padėjimą 
įvairiose kolionijose bei orga- 
nizacijose išnešė sekančią re- 

zoliuciją:—"Sprendžiant iš at- 

stovų pranešimų susiva-mas 
randa, kad visuomeniškas gy- 
venimas kai kuriose lietuvių 
kolionijose ir organizacijose 
gana silpnas. Su-mas šaukia 
prie uolesnio darbo savo tau- 

tiečių labui, labjausiai laukia 

jo nuo inteligentijos, kuri turi 
eiti sykiu su liaudimi ir vesti 

ja keliu šviesos ir laisvės." 
Toliau svarstoma klausimas: 

—organizavimas grįžimo liet. 

pil. tėvynėn. 
Pil. Noreikas praneša, kad 

jau yra Komisijos parengta, 
tremtiniu grąžinimo klausime 
rezoliucija. 

Sus-mas, kiekviena rezoliu- 

cijos paragrafą bendrai ap 

svarstęs, su nekuriomis patai- 
somis vienbalsiai priima se- 

kančią rezoliuciją: 
"Antrasis Sibiro Lietuviu 

S-mas, nuodugniai apsvarstęs 
klausimą, apie lietuvių trem- 

tinių padėjimą ir atrasdamas: 
1) Kad dauguma lietuvių 

tremtinių susideda iš moterų 
ir vaikų, nežinančiu savo mai- 

tintojų. paimtų laike kareą i 
kariuomene, arba kitokiomis 
nriežastimis atskirtu i}uo savo 

šeimynų. (Toliaus bus)'. 

Narai valo Ostend uosto dugną. Mat Anglija, kad ap- 
sisaugojus nuo vokiečių nar laivių atsilankymo uzverte 
inėjimą uostan įvairiais gre mėzdais palieko siaurą taką. 

KAREIVIO MOKYKLA. 

(Tąsa) 
19 INSTRUKTORIAUS 

PAREIGOS. — Instrukto 
rius trumpai paaiškina kiekvie- 
na judėjimą ir pats jį išpildo, 
duodamas pavyzdį. Instrukto- 
rius neprivalo ilgai mokinti 
kareivius tų paeiti judėjimų, bet 
tankiai mainyti, kad lavinimas 
nepasidarytų nuobodžiu. Laip- 
sniais instruktorius išmokna 
kareivius visų judėjimų taip, 
kad jie atliekami tikrai ir vie- 
nodai. 

20 Kad darbas mokinimo 
eitų sparčiau, silpnesni karei- 
viai turi buti paskirti į specia- 
lius buriuš, kuriuose ant jų 
vra atkreipiama didesnė atyda. 

LAVINIMASIS BE 
ŠAUTUVŲ. 

21 Pradiniam lavinimui 
skaitlius naujokų turi buti ne- 

daugiau kaip trįs arba keturi,1 
ir jie turi buti suorganizuoti i 
burius vienoje eilėje. 

KAREIVIO POZICIJA. 
22 Aty-DA (Prirengiamoji 

dalis komandos rašytomis rai- 
dėmis ,išpildamoji dalis — di- 
delėmis). Kulius turi buti ant 

tos pačios linijos krūvoje, arba į 
greta viena kitos ant kiek tas 

galima. Kojos iškreiptos j ša- 
lis taip, kad pasidarytų kampa 
iš 45 laipsnių. Keliai tiesus be 
intempimo Kulšis lygios ir tru- 

putį patrauktos atgal. Kūnas 
tiesus. Krūtinė pakelta ir iš- 
tempta. Pečiai vienoje lygumoj 
ir tveriąs tiesų kertį. Galva lai- 
koma tiesiai. Akįs prekyn. Vi- 
sas kūnas lygiai turi ilsėtis ant 

kojų. 

PASILS1S. 
23 Ra-MiAI — Kiekvienas 

kareivis stu kaire koja padaro 
žingsnį į kairę. Dešinėj i koja 
palieka ant vietos. Rankas su 

deda užpakalyje, su kaire ran- 

ka laikydamas dešinę. Pozoje 
"RAMIAI" negalima kalbėti, 
bet galima ant vietos judintis. 

24 Liito-SAI —yra ta pati 
pozieja ką "RAMIAI" su to 

skirtumu, kad galima kalbėti, 
rūkyti pasitaisyti ir judėti, bet 

negalima eiti iš vietų. 
25 Paro'DOX — dešinę ko- 

ją padėk 6 colius tiesiog atgal. 
Kairįjį kelį trupitį sulenk. Ran- 
kas sudėk prekyje viduryej 
kuno. Su kaireja ranka laikyk 
dešinę taip, kad kairės rankos 
nykštys butų tarpe smilo 

piršto dešinės rankos. Užlai- 

kyk tylumą ir pozicijos pašte- 
vumą. 

AKĮS DEŠINĖN ARBA 
KAIRĖN. 

26 Kokis dcš-XI:X. — ant 
'Ant komandos NfiN. pasuk 
[galvą i dešinę ir .žiūrėk Į akir 

į liniją kareivių- po dešinės. 

27 A kįs kai-RĖN — Ant 
komandos RĖN — atlik ta pa- 
tį, tiktai j kairėn pusėn. 

28 Prc-KY\ — Ant koman- 
dos KYN — galvą ir akis pa- 
suk prekyn. 

PASISUKIMAI. 
29 Dcš-XĖX— Ant koman- 

dos NfiN — pakelk kairės ko- 
jos kulnį ir dešines kojos pirš- 
tus. Pasisuk į dešinę ant deši- 
nėsės kulnies su pagelba kairės 
kojos pirštų. Pridėk kaire koja 
prie dešinės. 

30 Kai-R£X — Ant koman- 
dos RĖN — apsisuk i kairę, 
ant kairėsės kojos kulnies, pa- 
našiai kai]) dešinėn. 

31 Pus deš'XĖX (Kai 
REX) — Pasisuk tokiu pačiu 
budu kaip dešinės arba kairės, 
— tiktai pusiau, padaryk tiesu 
kampą iš 45 laipsnių. 

32 A p-LlXK — Ant k< (mau- 

dos LINK — dešinės kojos ko 
ajpirštį padėk užpakalin maž- 
daug vieną pėdą ir truputi j 
kairę akirėsės kojos, išmainy- 
damas kairės kojos pozicijos. 
Apsisuk aplink Į dišinę ant kai- 
r?*ės kojos kulnies ir ant de- 
šinėsės kojapirsto. Apsisukęs 
pridėk .dešinę kulnį prie kai- 
rės. 

C. Kasputis. 
(Toliaus bu i) 

JUOKAI. 

— Petrai, aš tau negaliu už- 
mokėti dabar skola. 

— Tamista visai nedalaikai 
savo žodžio. 

— Atsiprašau. Aš teisin- 
gas žmogus visuomet žodį da- 
laikantis. Mėnesos laiko atgal 
aš tau sakiau, kad negaliu už- 
mokė ii. 

TEISYBES IŠ DUG\0. 
Jei visos tautos priklausys 

į tautų lygą, tai kam ta tautų 
lygą ar~*prieš ką ji bus? 

Jei jau kartą su teisybe su- 

sisitiksi, tai bent turėk drąsos 
jai j akis pasakyti. 

— Tai senai matėmės. 

] Prie kokių išlaidų bus pri- 
^kaitvtos Prez. \Yilsono kelio- 
nės Europon išlaidos! Ar prie 
karės nustolių? 

Vertė M. Tarabilda. 

Geltonas Bilietas. 
(Tąsa) 

jįjį ant greitųjų nusiskublnc 
prie artimiausio veidrodžio 
užkėlė rankas augštyn, nusi- 
ėmė maža kailinę kepuraitę, 
susitaisė plaukus; vėliaus pa- 
lengvėlia atsisagstė ploščių ii 
atsargiai sulanksčius padėje 
ant krėblo. 

Vyras ėmė kalbėti: 
— Laimingas esmu sutikęs 

jumis; nežinojau kur dingti šį 
vakarą. Aš tikėjausi susitikti 
vyrą, tečiaus nesutikau ir tuo 
tarpu nužvelgiau jusų skaistų 
veidelį. Pavelikit Rcbeka, 
kiek jums metų? Jus išrodotė 
visai jauna—paklausė jis. 

— Šešiolika—atsakė ji. 
— Teisingai?!—sušuk^ jis. 

—Aš maniau, kad devyniole- 
ka; o, tai jus greičiau pribrę- 
state, nei rusės, ar ne? 

Mergaitė truktelėjo pečiais 
ir tarė:—Gali Imti. 

Juos pertraukė tarnas su va 

karienė ir jiedu ant valande 
lės nutilo. Sulyg rusų mados 
jiedu turėjo pradžioje mėsos, c 

vėliaus žuvį ir kuomet jis pa- 
baigė žuvį, tik tada pajuto už- 
ganėdintą apetytą ir pirmu 
kartu patomijo, kad mergaitė 
nei nepajudino valgio. 

— Skubink, skubink!— 
špukė jis.—Jus turite valgyti. 

— Aš nealkana,—atsakė 
ji,—aš nejaučiu bado. 

— Xe tame dalykas: Jus 
turite valgyti;—męs tig val- 
giu ir gyvenime. Jus turite 
ir gerti,—pabrėžė jis pildamas 
stiklinėse saldaus šampano. 

— Ar jums patinka šam- 
panas:—paklausė jis. 

— Nelabai.—atsakt" ji sta-i 
tydama stiklynę ant stalo.— 
Ak, tiesą sakant, šampano no- 

sį i mačiusi. 
— Ištikro! — nusistebėjo 

jis,—tai j n s turite buti jauna 
šitame amate. O, kaip senai 
jus Maskvoje? 

Mergaitė susimaišė: žiūrė- 
dama jo akisna ir lenkė galvą 
žemyn. 

— Jus neturite reikalo sa- 

kytis, jei jus to nenorytė.— 
rūsčiai tarė jis. 

Tarnas' ir vėl pasimaišė. 1 
kelias minutės vakarienė už- 
sibaigė. Vyras užkure papie- 
rosą. Tarnas-gi paskutiniu 
kartu apleido kambarį, porelė 
pasiliko viena. 

— Eikš šią Rebeka,—sako 
vyras.—Eik ir duok man buč 
kį. 

Mergaitė aplink stalą apėjo 
ir atsistojo šalyje jo. Jfs ran- 

komis apkabino ir prisitraukęs 
pasisodino ant kelių. Tečiaus 
ji prie jo buvo nelypšni. 

— Kurgi bučkis?—šypso- 
damasis paklausė jis. 

Mergaitė atsigrįžo link jo ir 
pabučiavo skruostan. 

—• Geras Dieve!—.šaukė 
jis.—Ar Jus šita vadinate buč- 
kiu? Kas yra su tavim?—ir 
jis padėjo sigarnyeia ant sta- 

lo, drūčiai rankomis ja prisi- 
spaudė prie savsę ir prikišo 
savo lupas prie jos. 

J i ji laikėsi vienodai tary- 
tum sustingusi; po pabučiavi- 
mui keletos kartų, vyriškis 
pastūmė ja šalyn. 

— Ar jus šitą vadinate buč- 
kiu?—Jus visai negalite bu- 
čiuoti. Kas yra su tavimi? 
Duok man tinkamą bučkį. 

Tr vėl mergaitė pakštelėjo 
skrunstan. 

— Žiūrėk.—sako jis.—aš 
jums. atleidžiu, bet nedaryk ši- 
ito; nes tai bjauru. 

Jis atsistojo ir skersomis 
pažiurėjo jon. 

j Mergaitė pirmu kartu pa- 
stebėjo, kuomet jis atsitraukė 

nuo jos, kad tai puikus vm 
vidutiniško ugio ir pilnas \ 
kų. Jis buvo pradžioje gyve- 
nimo, apie trjsdešimties metu 

amžiaus, stipri veido išžiūra, 
Švariai apsiskutęs, su nedide- 
liais tinkamais veidan ūseliais. I 

— jus neapkenčiatė manęs? 
—eidamas prie jos ir dėdamas 
rankas ant pečių tarė jis.—Pa 
sakyk, tiesą? 

— Ne,—ji papurtė galvą. 
— Tad kodelgi Jus mane 

! nepabuč'uojate? 
— Jau pabučiavau jumis. 
— Bet jus turite žinoti, kad 

tas nesivadina, bučkiu,—pa- 
sakė jis. 

— Ar tai yra keleriopi buč- 
kiai?—paklausė ji žiūrėdama 
jam akisna. 

— Beabėjo. yra,—sako jis. 
Šitc p reikia,—ir rankomis 

suėmęs už jos galvos ėmė spau- 
sti savo lupas prie jos.—Dabar 
duok man gerą buškį, jei jus 
mylite mane. 

Su degančiais skruosA^I 
mergaitė suteikė dar vieną paw 
stelėj i ir-į. 

Jis sėsdamas kenėn. Eikš ir 
pasakyk man. Aš turiu žino- 
ti. Gal yra priežastis dėl jusų, 
ar nemylite? 

Mergaitė pakratė galvą. 
Nukaitęs mergaitės veidas 

suteikė jam naują minti.—Jus 
nesate kokete, taip? Kaip se- 

nai jtts esate Maskvoje? Kur 
jus gyvenate? Eikš pasakyk 
—ir vėl jis mergaite, prisitrau- 
kęs pasisodino ant keliu. 

Ir kuomet mergaitė atsisė- 
do, ji atsirėmė dešinės rankos 
aukime i užpakalyje stovintį 
staliuką idant užsilaikyti lyg- 
svaroje; tuo tarpu nuc paju- 
dinto staliuko nupuolė sigar- 
nvčia ant aslos. Ji mėgino pa- 
kelti, bet vyras pasiskubino ir 
šypsodamosi tarė: 

— Aš nepaisau,—sako j i A, 
—fai menkniekis. Aš padėsiui 
sii, rnvčią ir paperosus ant 
lėkštės truputi toliau nuo kraš- 
to. 

— Aš taip gailiuosi,—ai- 
manavo mergaitė. 

— Neverta,—sakė vyr^ 
—Bet pasakyk man, kada jų* 
atvažiavote Maskvon? 

Mergaitė atsistojo priešais 
jj su ištiestomis rankomis pris 
Šakin, it mokinė apglėbimui vi 
so pasaulio; Pagalios ji nu- 

sprendė papasakoti. 
— Šiądien po pietų, tarė ji. 
— Kaip! pirmą sykį?—pa- 

klausė jis. 
— Pirmą sykį,—paantrino 

ji- 
— Kurgi jus gyvenate? 
— Čia. — Sako ji. 
— Čia? — pakartojo jis, — 

ką tas reiškia? 
— Tai ilga pasaka, — sa- 

k > ji pliauškindama delnais. 
— Papasakok. M'kIu turv- 

\'a laiko. Aš noriu gridėti; 
ir jis prisitraukė ją prie savęs. 
Ji stovėdama šalyje jo kairio- 
jo kelio, ėmė pasakoti. 

— Aš traukiniu atvažiavau 
iš miestelio. Tai pusėtina pasa- 
ka. 

Padrąsinta jo — "Trauk to- 

lyn," ji pradėjo vėl. 
— Aš noriu mokytis Univer- 

sitate. Tiktai trims žydams 
velyta išvažiuoti iš miestelio 
Maskvon. Tie trjs, kurie išėjo, 
mokinasi per metų-metus: jau- 
niausis iš ių virš trįsdesimties 
metų. Tik trjs kas metai, o, te- 
nai tūkstančiai žydu randasi. 
Aš-gi ketvirata, aš bučia turė- 
jusi laukti kitų metų. o rasi ii 
ilgiau. Bet kadangi mano mo- 

lina našlė, aš beperstojime 
(Toliaus bus). 



Lietuves Neprigulmybes [ 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUME S.) 

^ Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Angly kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 

Seniausi Lietuvos Rašytojai. 
Pirmais lietuvių rašytojais buvo Mar- 

tynas Mosvycli'is, Jonas Bretkūnas (1535 
—1602) ir kun. Daukša, kuris buvo garsus 
pamokslininkas ir šventraščio vertėjas. 
Daukša pirmas pakėlė Lietuvos klausimą 
ir nurodė į faktą, kaip kalba neišvengia- 
mai yra reikalinga tautybei ir kulturiškam 
išsivystymui. 

"Aiimti kalbą nuo tautos" — sakė 
Daukša,—"yra lygu nuėmimui saulės nuo 

dangaus, sunaikinimui pasaulio tvarkos, iš- 
spaudimui iš tautos jos gyvybės " 

K. Sirvydas buvo pirmai Lietuvos lek- 
sikografas (žodyno autorius); jis 1624 
metais išleido Lotyniškai-Lenkiškai-Lietu- 
višką žodyną. Prūsų Lietuvoje lietuvių li- 
teratūrą gaivino L. Lengstokas (1562 — 

1631 m.) ir Danielius Kleinas, autorius pir- 
mos lietuvių gramatikos. Kalvinistišką li- 
teratūrą padidino Morkūno ir Chilinskio 
veikalai; šis pastarasis buvo šventraščio 
Vertėju. 

Poetas Duonelaitis. 
Kristijonas Duonelaitis buvo pirmas 

didesnis tarp lietuvių poetas. "Metai," vei- 
kalas, parašytas hexametru, yra labjaudai 
brai ęinarnas jo veikalas. 1865 metais Ru- 
sų J iperatoriška Akademija išleido visus 
jo r &tus savo locnais kaštais. Laike 
bart lės karės Jurgis Baltrušaitis, lietuvių 
poef s, ir Viačeslav Ivanov, rusų poetas, 
dirb bendrai prirengimui rusu vertimo, 
taip hexametru, iš "Pavasario linksmy- 
bių/' 

jvyniolikto Šimtmečio Rašytojai. 
padedant nuo Devyniolikto šimtmečio 

lieti ų literatūroj pradėjo vadovauti vy- 
rai, : jusieji augštesnį mokslą Vilniaus Aka 
deni )j. 

305 metais Vyskupas M. Giedraitis 
išlei Naują Testamentą; po jo seka ilga 
eilė? šytojų, tarp kurių žymiausiais yra D. 
Pošl S. Daukantas, vyskupas Valančius, 
Ivin as ir vyskupas Baronas (Baranaus- 
kas) Nekurie šių rašytojų atsidavė spe- 
caili ai Lietuvos istorijai, kiti rasė apy- 
saka ir eiles liaudžiai, įkvėpdami jai nau- 
jo { renimo dvasią, o kiti-gi vėl, kaip, 
pav; l/iui, broliai Juškevičiai, surinko ir 
prirt *ė išleidimui gausų Lietuvos folk- 
lorą Juškevičių veikalai turi didelę mok- 
slišli vertę ir tapo išleisti Rusų Mokslo 
Aka unijos lėšor:is. 

'inkiškai-Lietaviškas Periodas. 
x iiic pripažinti, kad Lietuvių litsralu- 

ra platinosi lėtai iki pusei Devyniolikto 
šimtmečo, nes išlygos buvo tuomet labai 
neprielankios, ypatingai paskutiniais me- 
tais. Tas yra priežastim, kodėl taip daug sulenkintos Lietuvių bajorijos nustojo vil- 
ties atgaivinti Lietuvos kulturą ir kodėl jie tiesiog šoko lenkų glėbin. • 

Lietuva išauklėjo visą burį lenkiškų autorių; poetai ir istorikai, kaip kad Mic- 
kevičius, Syrokomla, Kraševkis, Narbutas, grafai Tyškevičiai ir daugybė kitų įgijo mokslus Vilniau^ universitete. Jie rašė 
lenkiškai, bet jų dvasia buvo lietuviška; jie atiduodavo garbę Lietuvos gamtai ir 
lietuvių tautos žygiams; ištiki o, jų vei- 
kalai dideliam laisnyj prisidėjo prie tik- 
rojo lietuvių tautinio atbudimo vėlesniais laikais. 

Tuo tarpu Lietuvos liaudžiai ilgai-ilgai —net iki antrajai Devyniolikto šimtmečio 
pusei—neduota teisės dalyvauti viešame 
gyvenime; juos atkirsta nuo mokslo ir ap- švietos šaltinių; jie buvo prispausti, bai- siai prispausti, baudžiavos. Čia reik nu- rodyti i tai, kad ta pati Lietuvos kaimie- čių masė, pati sau palikta ir natūraliai esan- 
ti konservatyvė, išlaikė Lietuvių kalba .103 senoviniam, nesuterštam grynume; tokiu 
budu net iki paskutir.ių .'^.ikų kalba išliko 
svetimųjų įtekmių. Iš šitų masių ir kilo 
dabartinis platus lietuvių dvasinis atgimi- 
mas,—atgimimas, kuris tik labai silpnai buvo bajorijos remiamas, pradedant nuo 
šešiolikto amžiaus. 

Lietuvių Spaudos Uždraudimas. 
Lietuvių spaudos uždraudimas buvo 

kitas veiksnys, sulaikiusia Lietuvių kultu- 
ros ir literatūros augimą. 1864 metais, kuomet baudžiava tapo panaikinta Lietu- 
voje ir šviesesnė ateitis rodėsi štai po ran- 

ka, nauja kliūtis tapo mesta skersai lie- 
tuvių progreso kelią. Nuo 1864 iki 1904 
metų žmonėms buvo užginta spausdinti net 
ir meldaknygę savo locnoje kalboje ir lo- 
tynų raidėmis. 

Užgynimas spausdinimo net ir men- 

kiausios knygelės ar laikraščio; persekio- 
jimas su neapsakomu žiaurumu už gabeni- 
mą kontrabandos keliu tokių leidinių iš 
užrubežio; uždraudimas vartoti prigimtą 
kalbą viešose vietose, susirinkimuose ir 
teismuose; privertimas vaikų mokinties 
jiems nesuprantamoj kalboj—štai keletas 
dalykų, kuriuos Lietuviai turėjo toleruoti 
(kęsti). Reik stebėtis, kaip šitie žmonės, 
atstumti nuo' kutluros per visą 'aiką nuo 

Devyniolikto net iki pradžiai Dvidešimto 
šimtmečio, visgi sugebėjo išsilaikyti ir per- 
galėti net sunkausias kliūtis. 

Naujas Judėjimas Lietuvų Literatūroj. 
1883 metuose, kuomet Lietuvių spau- 

dos uždraudimas dar vis slėgė lietuvių dva- 
sinį gyvenimą, Dr. Jonas Basanavičius ir 
kiti lietuviai pradėjo leidinėti Tilžėje, Pru- 
suose, laikraštėlį "Aušrą"; Dr. Jonas Šliu- 
pas, dabar žymus tarp Amerikos lietuvių, 
buvo pirmu "Aušros" redaktorium. Šitas 
mėnesinis laikraštėlis davė galingą pastu- 
mėjimą lietuvių judėjimui ir sugalvanizavo 
jaunimą ir inteligentiją prie veikimo. Jis 
nutiesė aiškią liniją tarp lenkų ir lietuvių 
ir suteikė programą tautinei Lietuvos žmo- 
nių evoliucijai. Vėliaus du žurnalai,— 
"Varpas," demokratiškos ir liberalės spal- 
vos, skiriamas inteligentams, ir "Ūkinin- 
kas"—užėmė "Aušros" vietą. Abiejų šitų 
laikraščių redaktorium buvo žinomas lie- 
tuvu publicistas ir poetas, Dr. Vincas Ku-, 
dirka, kurio įvairus gabumai ir prakilnus 
idealizmas uždegė inteligentus ir nustatė 
foi'mą politiškai ir draugijiniai tautos min-1 
čiai. 

Krikščionįs-Demokratai taippat pra- 
dėjo leidimą "Apžvalgos" ir "Tėvynės Sar- 
go" užrubežyje. Toliaus, politiškai min- 
čiai besišakojant, atsirado (1900 m.) taip- 
gi Darbininko Balsas.'* Kiekviena tat 
Lietuvos politiška partija turėjo organą sa- j 
vo minties ir idėjų išreiškimui užrubežyj 
pirm to negu lietuviams sugrąžinta jų spau- 
dos teisė. 

Laisvoj Amerikoj lietuviai išeiviai taip 
gi leido knygas ir laikraščius, kurie tan- 
kiai buvo siunčiami Lietuvon uždarytuose 
vokuose (kopertuose), idant tokiu budu 
prasilenkti nuo cenzoriaus. 

šitas lietuvių literatiškas veiklumas 
užrubežiuose, o ne kas kitas, privertė Ru- 
sijos valdžią panaikinti uždėtą ant Lietu- 
vių spaudos drausmę. 

Nepaprasto Veikimo Laikotarpis. 
Sulyg bibliografų, dvylika šimtų įvai- 

riausių leidinių pasirodė, pradedant Aš- 
tuonioliktu amžium ir net iki 1891 metų; 
nuo 1891 metų iki 1904 metų jų skaitlius 
žymiai pasididino. Atgavus spaudos lais- 
vę, Lietuvos literatūra pradėjo augte augti. 

Čia nėra reikalo išskaitliuoti atskirus 
autorius ir jų veiaklus; užtenka pasakyti, kad iki 2ios karės pradžiai dvylika lietu- 
viškų laikraščių ir žurnalų buvo leidžiama 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje, septyni Kau- 
ne, trįs Rygoje, trįs Suvalkų gubernijoj, o 
dvylika Prūsų Lietuvoje. Suvienytose Val- 
stijose jų skaitlius buvo 20, o Škotijoj du. 
Taigi prieš karę buvo 68 laikraščiai įvai- rios rųšies ir įvairių pakraipų. 

Spaudos paroda, laikyta Vilniuje 1914 
mėtis yra labai žingeidi tuo žvilgsnių, nes 
ji parodė, kad dailės, mokslo ir populiarės apšvietos literatūros augo su lygiu spartu- 
mu, kaip ir periodiškoji spauda. 
Abelno Kulturinio Judėjimo Stiprumas. 

Dar 1891 metais Petrogrado universi- 
teto profesorius Volteris taip išsreiškė kas- 
link iietuvių judėjimo: "Jaunoji Lietuva, pirmiausiai, pasekmingai išvystė naują skai 
tomąją ir literatiškąją kalbą lietuvių tau- 
tai; antra, ji užganėdinančiai išaiškino ar- 
timą etnografišką giminystę, esančią tarp latvių ir iietuvių ir nurodė absoliutį skiri- 
mąsi lietuvių inteligentijos interesų nuo in- 
teresų lenkų ir, pagalios, išplatino kulturą tarp žmonių su pagelba knygų, pamfletų ir laikraščių. Lietuvių literatūra susideda ne 
vien iš dvasinio turinio knygų, bet taipgi, nepaisant visų žiaurių sunkenybių savo išsi- 
vystymui, turi veikalų su Europos kulturos 
atspindžiu. Lenkai gali sakyti, kas jiem patinka, bet faktas pasilieka, kad lietu- 
viai, gyvenantieji lietuvių teritorijoj ne tik 
po senovei kalba savo prigimta kalba, bet 
jie taipgi pasekmingai išlaikė ir savo seno-į vinius papročius bei ypatybes. Kas dau- 
giau, jų vaikai lankėsi vidurinėse ir augš- jtesnėse mokyklose ir tokiu budu pasidarė galima šitiems žmonėms išvystyti savo loc- 
ną literatūrą, kuri pasakė teisybę liau- 
džiai ir saugojo ją nuo eksploatacijos (iš- naudojimo)." 

(Toliaus bus) 

TEISME. 
— Taniista esi apkaltintas, 

kad tu kuone visus miesto gy- 
ventojus apvogei. 

— Bet, ponas teisėjau, aš 
pas taniista dar nei karta ne- 

buvau. 

Kam Vartoti Nuo- 
dingus Vatfttus 

kuomot gamta turi pampinus savo gy- 
duolių masfc 110 nuo kiekvienos žmo- 
gaus ligos. 

Aš esu ištikrinęs, jog nėra nieko 
geresnio kaip gydančios Sv. Bernardo 
žolės, nes jos išgydė mone, nors nei 
kitos gyduolės nei daktarai negalėjo 
man pagelbėti. Tai yra faktas, nes aš 
pats sirgau per kolis metus, esu mė- 
ginęs daugel] visokių gyduolių 

Taigi, jeigu kenti kok| nors .vidurių 
nesveikatingumą, turi llr,* grobų, inks- 
tų arba kepenų, nevirki tina viduriai, 
užkietėjimu, riaugėjimų, blo^ų skonj, 
rugštumų, gazus, atsiduodant.} kvėpa- 
vimų, vertimą vemti, sunkumą, galvos 
sopėjimų, strėnų diegimą,, katarų skil- 
vio arba vidurių, negrynų kraujų, he- 
morrhoidus, slaptingas ligas vyrų ar- 
ba moterių, nusilpnėjimas, vieoki skau 
dėjimai, nerviškumas, bemiegė, silp- 
numas arba kitos vyrų ir moterų Ilgas, 
tuomet vartokite 6y Bernardo gydan- 
čias žoles ir jus pat nersilikrinslte, 
apie jų ^erumą ir n. .ui$. 

Neeikvokite savo pinigus visokiem* 
pilėms arba Uitoms gyduolėms, nee jos 
neišgydo visai ir dažniausiai jos tik su- 

gadina vidurius. Bet šv Bernardo žo 
lės yra gamtiškos gyduolės, motinos— 
gamtOB. Jos turi malonų skoni ir jųs 
geriate jas kaip arbatą Jos notik pa- 
sekmingai prašalina užkietėjimą ir ki- 
tus nesveikumus, bet jos reguliuoja 
vidurius, Išvalo kraują ir tokiu bud u 

jos atnaujina ir suatlprlna visą. kūną, 
jos priduoda gerą. apetitą ir perą. vi- 
durių virškinimu, kurie yra neatbūtinai 
reikalingi gerai sveikatai Išgėręs pir- 
mą stiklą jausies geriau. Pamėgink 

Tuoj siųsk $1.50 už vieną paką, arba 
geriau siųsk $5.00 už G pakus, adre- 
suodamas SAINT BERNARD GAR 
DENS, C—21, New Orleane, La., ir 
jie išsiųs jums r.u nurodymais, kaip 
vartoti. Tik nesumaišykite šv. Ber- 
nardo gydančias žoles su kitomis žo 
lėmis arba gyduolėmis, nei nieko kito 
nėra panašaus, niekas negali buU lai p 
geras. Jusų pinigai bus sugrąžinti, 
jeigu šios gyduolės nepagelbės jums 
Reikalaukite jų šiądien. 

P ajieškojimai. 
PAJIEŠKAU pusbrolio Viktoro ir 

Povilo šlapelių, pirmiau jie gyveno Ilj 
chester, N. Y Tiįipgi pajieškau ir Poi- 
ro Muntrimo, jib pirmiau gyveno Bal- 
timore, M. D Jie patys ar kas kitas 
juos žinote, meldžiu pranešti sekau 
čiu antrašu: Frank Bac ulis, J200 Bsl- 
den Avc, Chicago, Iii 

PAJIEŠKAU eavo dčdčs Jono ir 
dviejų pusseserių Olesės ir Stasės Jan- 
kauskų, Paeina iš Kauno gub., Rasei- 
nių pav., Kražių par'ap, Adomaičių so- 

dos, Gyveno ilgą. laikų Chicagoje. Aš 
paeinu iš Vileikų sodos, esu Ignaco 
Jankausko sunus. Meldžiu atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalų. Jeigu kas 
žinote, meldžiu pranešti. Antanas Jan 
kovvski, 577 Reed Street, Milwaukee, 
Wi6. 

ANT PARDAVIMO. 

ANT PARDAVIMO. Visui pic'ai par-1 
siduoda dviejų tonų tr"vas "Marion— | Stutz'1 išdirbystės. Visai naujas. Prie- 
žastis pardavimo turiu du troku. Atsi 
Saukite: 819 W 33rd Street. 

PARSIDUODA valgomųjų daigtų 
krautuve (grosernė), arti prie lietuviš- 
kos bažnyčios. Biznis labai gerai einu, 
esantis išdirbtas per keliolika metų. 
Galite pigiai pirkti, jeigu paslskubin- 
siteš. Parasiduoda iš priežasties part- 
nerių persikeitimo. 4409 S Fairfield 
Avc., Phone McKinley 5983 

I 
DIENINE IR VAKARINE J 
MOKYKLA C!a gali lengvai ir greitai išnokti Augių ir Lietuvių kalbas, ari*metikq, S. V., Anglijos, Lietavos Ir abrlnt) isiorijūs, ęeograiiją. ra&yti 

iaiSkus. Jr U. Taipgi, turimo Grammar ir Righ 
School'ių skydo::. Uo'uviai mokytojai. Suaaudo- 

i: kltc liuosą hika uasimokinimui, nasigailesUe. 
f American Cbllege Preparatory Schooi 
L! 3103 SO. IIALSTED S7., CHICAGO, ILL. 

msrdl 5YSTEn 
Męs mokinamo žj pu'kij, gerai 

apsimol<antj ainatą į trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną, ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

VALENTINE DRESSMAKiNC 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiirn'nę 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
narmj. Paliudijimai išduodami ir vi& 
tos parūpinamos dykai. Atsilankyk!U 
arba rąžykite, o męs pasiytrngslmt- 
sute'.cti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St,: lfci>0 Wells St 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGAS vaikinas dirbti ant 
fanuos su patyrimu farmos darbe. Ge- 
ra mokestis, nuo 35 iki 45 doliarių i 
mėnesj su valgiu ir apmazgojimu. Ge- 
ram vyraui prie amerikonų, gera vie- 
ta. Geras valgis. Kas nori dirbti ant, 

f urmų malonėkite atsišaukti šiuo ad> 
rosu:Marin P Shareiva, c-o O. Ncw- 
man, Cissna Park, III. 

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. Darbas pastovus, geras 
a'!yginimas F. A, Poška, 3317 W. 65th 
Place, Phone Prospect 9232. 

REIKALINGAS painteris prie Auto- 
mobilių pentavimo. Atsišaukite tuo- 
jaus. Bielskis Bros 5315 So. Ashland 
Avc, Phone Prospect 7993, 

REIKALINGA 2 drūtos merginos 
dirbti prie mašinų. Užmokestis 30c 
ir augščiau i valandų. Ale! Filshie 
Nail VVorks, 5606 So State Street. 

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. Gera vietao, pragyveni- 
mas ir užmokestis Atsišaukite: B. G. 
Addison, 3659 So. Michigan Avenue,, 
Telephone Douglas 1575, 

VYRAi KURIE KALBATE 

LIETUVIŠKAI, PADARY- 

KITE SAVO LIUOSA 

LAIKA NAUDINGU! 

MĘS ORGANIZUOJAME 
LIETUVIŠKĄ SKYRIŲ, IR 
REIKALAUJAME KELE- 
TO ENERGIŠKU, ATSA- 
KANČIŲ VYRU DIRBTI 
SU MUMIS KELETĄ VA- 
LANDŲ KASDIEN, ARBA 
KELETĄ DIENU KAS SĄ- 
VAITĖ PER IŠTISĄ ŠI ME- 
TĄ. 

JUS GALITE ŠI DARBĄ 
ATLIKTI NEPERTRAU- 
KUS SAVO DABARTINIO 
UŽSIĖMIMO. 

GEROS INPLAUKOS. 
ATEIKITE TARPE 9 IR 

1 VAL. BILE KURIĄ DIE- 
NĄ ŠIOJE SĄVAITĖJE, 
ARBA SEREDOS IR KET- 
VERGO VAKARAIS TAR- 
PE 6 IR 8 VAL., ARBA 
TELESONUOKITE MAN: 
RANDOLPH 7400 DEL SU- 
SITARIMO. 

ADAM MARKŪNAS, 
Lithu&nian Department 

Room 847, 1ST NATIONAL 
BANK, 68 W. MONROE 
ST., CHICAGO, ILL. 

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

Teiefonuokite 
MAJESTIC 3095, 

klauskite MR. AVERY. 

A 
ONAČERNIENĖ 
Pasimirė Utarninke, Kovo-March 18, 

5:05 valandą ryte. 
Velione buvo vedusi tik 6 metai. 
Velionė buvo 35 metų amžiaus, Ame- 

rikoje išgyveno 10 metų. Paėjo iš Kau- 
no gub., Panevėžio pav Naujamies- 
čio volosties, Gustonių kaimo, iš namu 
Ona Uubinukė. Mirė nuo plaučių už- 
degimo Paliko didžiausiame nuliudl- 
me vyrą Izidorių ir sunus: Kazimierą 
3 ir pusės metų ir Petrą 1 ir pusės me 

tų; taipgi brolius Joną ir Silvestrą Liu- 
binus. 

Laidotuvės atsibus iš namų, 3213 G. 
Lime St Pėtnyčioje, Kovo-March 21, 
9 valandą iš ryto į šv. Jurgio Bažny- 
čią. o iš ten j 6v. Kazimiero kap'nes 

Visi g'minės ir pažįstami yra kvie- 
čian.i dalyvauti laidotuvėse 

Pasilieka liūdnume. 
VYRAS IR VAIKAI 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algq 
nepertraukus savo dabarcinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fislier Ave., 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rašt., 

625 Livernios Street, 
Wm. L-;ščinskis, Finansų Kast., 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo užra- 

šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 
217 Cardoni Avenue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 

rą. nėdėldienį, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Sehulte rvetaiLėj. 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beižys, Pirmininkas, 
182 N. Howlaud Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jeune Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rašt., 
818 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Viršininkai Draugystes 5v. 

Antane iš Pedvos 
South Side, Omaha, Nebr 
Petras Kirdeikis, Pirminlukas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. Rašt., 

5328 So. 33rd Street. 

Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 
3437 U Street. 

Bernardas Maslauckas, Iždininkas, 
5107 So. 39tk Street, 

Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 

Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd St., 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St, 

Kasos Globėjai 
Pr. Reibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36tb Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stes jv. Vin- 

cento Fererušos, 
Town of Lake, Chicago 

Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 
5137 So. Paulina Street, 

Jurgis Brazauskis, Vice-Pirmininkas, 
4551 So. Hermltage Ave., 

Juozapas Legnugarįs, Prot. Rašt., 
173G W. 47th Street, 

Mk. Klimašauskis, Finansų Rašt., 
4441 So. Washtenaw Ave., 

Jonas Viskontas, Iždininkas, 
1809 "SV. 46th Street, 

Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 
'4937 S. Wood St., 

Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 
4403 So. Wood Street, 

Aleksandras Sadauskis. 
4346 So. \Vooti Street, 

Juozapas Rimkeviče, Maršalka, 
1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Gvardijos ULh.. 

Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas Šimulis, Vice-Piriniuinkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Kast. 

1736 W. 47tn Street, 
Vladislovas šarka, Finansų llašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 \V. 60th Street, 
Nikodimas Kllmašauskis. Iždo Glob. 

4441 So Washtenaw Ave. 
Petras Šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So_ Marsbfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47tli Street 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

A. Meln kaitis, pirmininkas, 
Box 52 K. F. D. H. 3 Dcaiborn 

Mich. 
J Bandža, Vice-pirm, Detroit, Mich, 

259 Cardoni Ave 
P. Ulinskas, Prot. Raštininkas, 

192 Cardoni Ave. 
J, Salaševičius, Fin. Raštininkas, 

229 Cardoni Ave. 
J. Naujokas, Iždininkas, 

217 Cardoni Ave. 
J. Lenkait's, Maršalka, 

229 Cardoni Ave. 
J, Statkevičius, Knygų vedėjas, 

195 Cardoni Ave. 
A. šalačevičius. Knygų vedėjas, 

221 Cardoni Ave. 
D. Kadys, Knygų vednjas, 

79 Melville Ave. 
Draugystės organizatoriai arba 

laikraščio užrašytojai: 
J Bandža, 259 Cardoni Ave. 
N Dapkus, 223 Cardoni Ave. ' 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos ir Kapitonai, 
J joazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 46tb St, 
George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard b t, 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39tb St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis, 9101 CommercLal Ave, 

So. Chlcago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ave, 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 Californla A.V&, 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis, 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

Roseland, lli. 
M. Kersmin, 720 W. 120tb St. 

W. Pullman. 

AGENTAI. 

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

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave, 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ava. 
F. Staniulis, 4138 S. Fairfiela Are. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1638 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ava, 

Candy Store. 
A. Kaminskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Union Ave. 

Butcbere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emeraiu Ave. 

Butch^rne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave 

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

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

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

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgan SS. 

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junevicz 3C13 S. Ha.ated St. 
Ant. Zalatorius, *106 S. Albony Ave 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszevvski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, S37 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. VVestern Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairtield Ave. 
Halsted ir Madison St. 
VVm. Balsis. 5953 S. State St. 
Halsted ir Archer A7e. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18th St 
4458 S. Hermttage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St 

\vaiiace st. 

3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halstcd ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Haisted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th St N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12tli St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Mad'.son St. 
Halsted ir Milwaakee Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir Milwaukee Ave. 
Western Ave. Milwaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Scres R^ibucį" 
26th St. \Vestern Ave. 

Mary Virginis, 224P S. Leavitt St. 
first flat 

Kaulakis, 2214 W. ;23rd PI. 
J. Smith, 3813 Kedzie Ave. 
4111 S. 'Hiclimond St. 
Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Roclcwell St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madieon ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklln St. S. E. 
Stato ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBurcn ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. V 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. 18th S. W. 
556 W. 35th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodowicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
471h ir \Ventworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barlier Shop 
J. Trijo.-.is, 8756 Houston Ave. 

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

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

Roseland. Iii. 
10 50 \Vabansia Ave. 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vince*: nes Ave. 
J. Kaspcr, 4323 Union Ave. 
J. YuSka, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dūdas Ažiistan. Menegererlii'ia 



VIETINES ŽINIOS 
SLA. Įstatymų Komisija, 

kurion įeina advokatai: F. 
P. Bradchulis, B. K. Balu- 
tis ir K. Gugis, per keletą 
dienų dirbo Bradchulio ot'i 
se, peržiūrinėdami sykiu si 

SLA. Centro sekretorium 

p. A. B. Strimaičiu, nauja, 
pagamintą lietuvišką SLA. 
įstatų vertimą. 

Kaip girdėti, darbas ne- 

labai sparčiai eina. P-as 
Strimaitis užsilko Chicagoje 
bene iki nedėldienio. 

♦ # 

Pranešama, kad iš Ne\\ 
York atvyksta Chicagon p. 
Julius Kaupas. Nors iki šio 
lei nežinoma, kokiais rei 
kalais p. Kaupas važiuoja 
bet manoma, kad tai busią 
visuomeniškos rūšies reika- 
lai. 

P-o Kaupo laukiama Chi- 
cagoje apie sekančią suba- 
tą popiet. 

♦ * 

Chicagos Prūsų Lietuviai 
pusėtinai smarkiai darbuo- 
jasi. Girdėtis, kad jie turi 
jau apie $500.00 surinkę sa- 

vo fondan, išgavimui Lietu- 
vai laisvės ir rengiasi juos 
persiųsti Prūsų Lietuvos Ta 
rybai, veikiančai Paryžiuje. 

Manoma, kad jie veikiau- 
siai tai padarys, pasiųsdami 
savo aukas per Lietuvos vai 
džios atstovybę, esančią da- 
bar Paryžiuje. 

* * 

P-as Vincas Stulpinas, tar 
naujantis Dėdės Samo ka- 
riumenėj ir esantis dabar 
Periąueuse, Francuzijoj, at- 
siunčia per "Lietuvos" dieni 
raštį pasveikinimus ir labų 
dienų visiems savo pažįsta- 
miems Chicagoje. 

Savo laiškelyj, rašytame 
iš yiršminėtos vietos vasa- 
rio 20 d. jis, tarp kit-ko, ra- 
šo sekančiai "Lietuvos" re- 

daktoriui, p. B. K. Balučiui: 
Godotinas Redaktoriau: 

Dienrašti "Lietuvą" jau 
aplaikiau. Širdingai ačiu už 
siuntinėjimą. Mokestį už | 
laikraštį neužilgo prisiųsiu. 

Gerbiamasis! Priimkite 
nuo manęs geriausius veli- 
jimus pasekmingos , kloties 
dienraščiui 'Lietuvai,'—dar- 
buotis dėl labo lietuvių vi- 
suomenės Amerikoj ir Lie- 
tuvoj. Ypač šiuo kritišku 
momentu, tegul dienraštis 
"Lietuva" buva sargu ir ap- 
gynėju lietuvių politiškų rei 
kalų, ir Lietuvos Neprigul- 
mybės nuo įvairių musų 

priešų. 
Pas mus dabar yra daug 

ramiau negu kitados. Mat 
vokietukas bijo bepradėti 
"faituoties," Tadgi ir mums 

Quartermaster kareiviams 
neesti tiek daug darbo, kaip 
pirma kad buvo. 

Tuoj žadu parašyti ką 
nors i dienraštį "Lietuvą." 

Su pagarba, 
Kareivis M. Stulpinas. 

P-o Stulpino adresas yra 
toks: Cpl. V. M. Stulpinas, 
Q. M. Detachm. Hospital, 
Center, A. P. O. 794, A.E.F. 

LIETU VYS PASKENDO. 

Užvakar prigėrė lietu vys 
Juozas Gruskis 36 metu am- 

žiaus. Jis įpuolė į kanalą ties 
Archer ave. Pirmiau jis gy 
veno su žmona 819 W. 34 str., 
bet pastaruoju laiku jis su savo 

žmona buvo persiskyręs. Spė- 
jama, kad tai buvusi saužudy- 
stė delei šeimyninių nesutiki- 
mu. 

Jo lavoną surado policija ir 

tyrinėja tą visą reikalą. 

SUŽEIDĖ VAIKĄ. 
žinomo Chicagoje lietu- 

sių dentisto, Dr. A. Ziman- 
,o, berniukas vakar stebuk- 
lingu budu išliko gyvas. 

Vaikiukas apie pustrečių 
netų amžiaus, nepatėmytai 
įurėpliojo skersai gatvę ir 
jį išpradžių užgavo automo- 

bilius, o paskui užvažiavo 
gjatvekaris. 

Ant laimės vaikinas gavo 
;ik porą žaizdų aplink vei- 
dą, kurias daktaras pripa- 
žino nepavojingomis. 

LIETUVIAI KAREIVIAI 
FRANCUZIJOJ. 

P-as Malinauskas, birutie 
;is, nesenai yra gavęs laišką 
nuo žinomo čikagiečio teno- 
ro, irgi birutiečio, p. Jaku- 
čio, kuris dabar yra Fran- 
cuzijoj. P-as Jakutis pra- 
neša, tarp kit-ko, kad keli 
esantieji ten lietuviai karei- 
viai yra sudėję aukų Lie- 
tuvos neprigulmybes išga- 
vimui ir mano pasiųsti sa- 
vo delegatą Paryžiun, įda- 
vimui minėtų aukų Lietu- 
vos Valdžios atstovams. P- 
as Jakutis tuo tikslu teira- 
vosi pas čikagiečius tikro 
Lietuvos delegatų antrašo 
Paryžiuje. Antrašas tapo 
suteiktas. 

"JUOZAPINĖS." 
Tik-ką praslinkusios "Juo 

zapinės" buvo skaitlingos 
tarj) Chicagos lietuvių, nes 

po Jonų, Juozapų,, tur-but, 
bus daugiausiai tarp lietu- 
vių. 

Varduvių vakarėlių ir pa- 
siviešniavimų buvo daug 
kiti atidėti iki subatos ir ne- 

dėldienio, kuomet bus dau- 
giaus liuosesnio laiko. 

Tą pačią dieną apvaikš- 
čiojo varduves ir musų ži- 
nomas rašytojas "Dėdė" 
Šernas, kuriam varduvių va- 

karėlis buvo surengtas "New 
Rome" restauracijoj. 

SVARBUS SUSIRIN- 
KIMAS. 

Susivienijimas Lietuviš- 
kų organizacijų ant To\vn 
of Lake šiądien kovo 21 d. 
turės svarbų susirinkimą p. 
J. J. Elias svetainėje, prie 
46-tos ir Wood gat., 7 vai. 
vakare. 

Ant šio susirinkimo bus 
svarstoma eilė svarbių rei- 
kalų, ypač namo statymo 
klausimas turės buti galu- 
tinai išrištas. Neatbūtinai 
visų draugijų atstovai ir vai 
dybos, taipgi kuopų, kliubų 
ir kitų organizacijų ingalio- 
tiniai atsilankykit. Visus 
kviečia valdyba. 

J. Viskantas, Pirm., 
A. J. Kareiva, Rašt. 

PRANEŠIMAS IŠ 
MELROSE PARK, ILL. 

Darbininkų Vartotojų Ben 
drovė valgomų daiktų ren- 

gia pirmas dideles prakal- 
bas, sukaktuvėms penkių me 

"tų jos gyvavimo. Prakal- 
bos atsibus nedėlioje, kovo 
23 d., 1 vai. popiet, Frank 
ir James sve., prie 23-čios 
ir Lake gat. 

Kalbės gerai žinomas Dr. 
Graičunas. Visi lietuviai, 
kas tik galite, ateikite pasi- 
klausyti ne vien iš čionai, 
bet ir iš toliau. Kalbėtojas 
išaiškins ką mums gero duo- 
da korporacijos ir kaip męs 
turime į jas žiūrėti. Taipgi 
išgirsite ką ši korporacija 
nuveikė bėgyje penkių me- 

tų ir ką žada veikti. Svarbu 

lietuviams žinoti apie vertei 
gystę, nes jie paprastai vi- 
sur išnaudojami. Visi susi- 
rinkite į prakalbas. 

P. M. Valuckas, 
Direkcijos Sekr. 

! SVARBUS PRANEŠIMAS 
IŠ BRIGHTON PARK. 

Namų savininkai ant Brigh- 
ton Parko esate kviečiami Į 
susirinkimą, kuris atsibus su- 

batoje kovo 11 d. 8 vai. vaka- 
re svetainėje 4500 S. Tolman 
str. Kviečia Lietuvių Brigli- 
ton Park Politiškas pasalpinis 
kliubas. 

Komitetas. 

SANDARIEČIŲ DOMAI. 

A. L. T. S. 25 kp., Chieago, 
111. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioje, kovo 21 
8:30 vai. vakere, "Birutės" 
svetanėje. Yra daug svar- 

bių reikalų, tad visi nariai 
privalo atsilankyti šin su- 

sirinkimam 
Kuopos Valdyba. 

DARBININKAI STIPRIAI 
PALAIKO FITZPATRICK. 

Į Chicagos miesto mayo- 
rus yra 5 kandidatai. Šį- 
met į miesto mayorus yra 
kandidatas ir nuo naujos 
partijos — Amerikos Darbo 
partijos. 

Ji kandidatu į mayorus 
'stato Fitzpatrick, kurį, kaip 
pasirodo, dikčiai remia dar- 
bininkai ; tą parodo, taip 
vadinamieji bandymo rinki- 
mai įvairiose vietose. Bet 
užtat socialistų kandidatas 
turi visai mažai šalininkų. 

INŽINIERIAI NORI MIES- 
TUI AUTONOMIJOS. 
Amerikos inžinierių asso- 

ciacijos Chicagos skyrius sa 
vo paskutiniame susirinki- 
me išnešė rezoliuciją, kurio- 
je ragina Illinois valstijos 
legisiiaturą, kad užgirtų 
įneštą valstijos legisliaturon 
bilių, kuriuo suteikiama Il- 
linois valstijos miestams pla 
tesnės tiesos jų naminiuose 
reikaluose. 

PABĖGO IŠ TEISMO 
RUMŲ. 

John Leichoka, 18 metų 
ir John Naza, 19 metų, bu- 
vo kaltinami pavogime auto 
mobilio. Seredos ryte tu- 
rėjo atsibūti jų teismas; na 
ir atvesta juos šaltojon prie 
teismo salės. 

Sargas užrakinęs 9 kali- 
nius, nuėjo teisėjo kabine- 
tan su oficialėmis popiero- 
mis, tikėdamas, kad viskas 
yra gerai, kaip kad buvo 
visados, bet apsriko, nes su- 

grįždamas pamatė vieną be 
lendant per langelį iš šal- 
tosios į teismo salę (mat sa- 

lėje nieko dar nebi 
Pasirodo, kad viršminėti 

du išlupo langines groteles 
ir išlindę ramiai sau kelia- 
vo per eiles policistų, sto- 
vėjusių teismo rumų korido- 
riuose. Dabar policistai tu- 
rės dėl jų biskį darbo, kol 
suras. 

NAUJAS ĮSTATYMAS 
NEŠIOJIMUI GINKLŲ. 
•Besididinantis skaičius 

ginkluotų užpuolimų paska- 
tino Valstijos Senatą išleis- 
ti naujas taisykles dėl ne- 

šiojimo ginklų. 
Sulyg nesenai Valstijos 

Senato priimtos rezoliucijos, 
nešiotis ginklus bus galima 
tik gavus nuo policijos vir- 
šininko speciali leidimą. Be 
to prašant leidmo reikalin- 
ga pristatyti paliudijimą 
nuo dviejų buto savininkų. 

1 Nešiojimas ginklų be lei- 
dimo bus skaudžiai baudžia 
mas. Policijai suteikiama 
didesnė gale persekiojimui 
nužiūrėtų asmenų. 

Detektyvų viršininkas 
Mooney prie šios progos už- 
reiškė, kad policijai šiuo lai 
ku sunku kovoti su plėši- 
kais, nes miesto teismai ma- 
žai tebaudžia prasižengėlius. 

MOKYTOJU ALGOS NE- 
MAŽIAU $1,000. 

Jacob M. Loeb, preziden- 
tas Chicagos mokyklų komi- 
sijos, šaukia įvairius mokyk 
lų viršininkus į konferenci- 
ją, kad aptarus Chicagos 
publškųjų mokyklų mokyto- 
jų algas. 

Loeb mano, kad Chicagos 
mokytojų algos turėtų buti 
pakeltos iki $1,000. Girdi, 
mokytojas yra svarbiausia 
mokyklos dalimi ir todėl 
mokytojai turi but gerai ap- 
mokami, kad galima butų 
pirtraukti prie mokyklų ga- 
besnes ypatas, ko prie da- 
bartinės $775 algos negali- 
ma padaryti. 

Be to Loeb rekomenduo- 
ja taipgi padidinti atsitar- 
navusiems mokytojams pen- 
sijas, kurios jo manymu yra 
permažos. Dabar atsitarna- 
vę viešųjų mokyklų moky- 
tojai gauna $400.00 pensi- 
jos. Šis padidinimas algų, i 
sakoma, bus įneštas legis- 
laturon dėl užtvirtinimo. 

MISTERIŠKAI PRAPUO- 
LĖ GRAŽUOLĖ. 

Gražuolė p-lė Floy Coul- 
ter turėjo daug paslapčių, 
kurias atydžiai slėpė nuo 
savo motinos. Išeidama iš 
namų sakydavo, kad eina 
pas draugus; jos motina tik 
tiek težinojusi apie savo duk 
ters išėjimus iš namų. 

Teisybė, ji pasakodavo 
motinai apie savo draugę 
Grace, apie draugą Joe ir 
taipgi apie pramonininką iš 
Pittsburgo, bet motina ne- 

žinojusi kas jie esą. 
Ir štai paslaptinga gra- 

žuolė nežinia kur prapuolė. 
Pora sąvaičių atgal ji išėjo 
pas pažįstamus, bet niekas 
jos nuo to laiko nėra ma- 

tęs. Detektyvai galvas su- 

ka, kas galėjo atsitikti. Kiti 
mano gal nusižudė, bet ne- 
mato tam priežasties. 

MEKSIKIEČIAI ATVYK- 
STA CHICAGON. 

Meksikos valdžia paskyrė 
didelę komisiją, net 30 ypa- 
tų, ir siunčia ją j Suvieny- 
tas Valstijas ištyrimui šios 
šalies gyvenimo įvairiose jos 
šakose. 

Meksikos komisija, po va- 

dovyste generolo Salvador 
Alvarado, bėgyje mėnesio, 

j tikimasi, pribus Chicagon, 
kur ji ketinanti įsteigti savo 

vyriausą buveinę. 
Mekskos komisija turės iš 

trijų ypatų sub-komisijas; 
kiekvienai tokiai sub-komi- 
sijai bus pavesta ištirti ku- 
rią-nors vieną šaką. 

Sakoma, kad minėta Mek 
sikos komisija nepasiganė- 
dins vien tik užrašinėjimais, 
liet net leis ir savą laikraštį, 
kad tuom geriau supažindi- 
nus ir amerikonus su meksi- 
konų siekiniais. 

I DETEKTYVO REVOLVE- 
RIS UŽMUŠYSTĖJ. 

Policijos kapitonas Thos. 
F. Meagher kaltina detekty- 
vų seržantą James P. Mul- 
cahy, kuriam, sako, užmi-' 
gus, jo revolveris vis tiek 
šaudė. 

Mat policistui užmigus tu 
Įlo saliuno užpakaliniame 
kambaryje, inėjo bartende- 
ris Edward Lewis moteris ir, 
paėmusi policisto revolverį, 
paleido į savo vyrą penkis 
šuvius; vienas jų pataikė ko 
jon, ir sužeistasai paimta 
ligonbutin. 

Moteris, sakoma, buvo į- 
pykusi ant savo vyro už ko- 
kią ten gelsvaplaukę. 

STATYS 1,000 KAMBA- 
RIŲ VIEŠBUTĮ. 

Architektas Charles E. 
Fox pranešė, kad šią vasa- 

rą, ties Oak St. ir Lincoln 
Parkway, statys 12 augštų 
viešbutį, kuris turės 1,000 
kambarių. Viešbutis atsiei- 
siąs puspenkto milijono do- 
liarių. 

TURĖSIME VALGYTI 
Trumpoje ateityje Chica- 

ga gali susilaukti taip sa- 

kant duonos bado. Mat iš 
1,400 narių duonkepių uni- 
ja pareikalavo pakelti jų 
algas iki 29-32 doliarių są- 
vaitėje, ir unija ketina ne- 

nusileisti savo reikalavimuo 
se. 

Gi viršininkai duonkepyk 
lų kliubo pranešė, kad dvy- 
lika didesnių Chica; 'nies 
co duonkepyklų nei nemano 
užganėdinti duonkepių uni- 
jos norus. 

Manoma, kad nuo ba- 
landžio 26 d., kada užsibai- 
gia sutarties laikas tarp uni 
jos ir duonkepyklų, gali kil- 
ti duonkepių streikas, taigi 
ir duonos badas mieste. Na, 
valgysime bulves; lietuviai 
moka jas aplupti. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIME 

rakandu ir Victorolų. Už $50 nu 

pirksi didelę Cabinet Victrola si 

puikia pastata, taipgi $12 vertėm 
rekordų mokėjusių $200. M£9 tu 
rime keletą $150 tikros skurof 
seklyčios setų, kaip nauji, bui 
parduota už geriausią pasiūlymu 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Boi 
dsai bus priimti už mokestį. Ats- 
šaukite tuojaus. Atdara kasdier 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
iiomis iki 4 vrlandai. 

WESTERN STORAGE 
12810 Harrison St. CHra?< 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamu vtb 
tą. Niekuomot nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmiį 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa.- 
sinaudojame individinčmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai 
pamo'r'ns tamstą, ir suteiks tin- 
kamus patarimas ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kuisąs 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

K. MICHALOWSKI 
daktaras 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akla 
prisKirla akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigty, Męs taipgi taisome visokius aukso fr 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 £0. MORGAN STRF.EY _ 

Dr, M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Cerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tij kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, v>- 
ry. moterų ir vaikų, f>agal naujausia0 
metodas. XKay ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S VV. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

\ A LAN DOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
C—S vakarais. Tetephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilalsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto. tiktai. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

TELEFONAS YARDS 687. 

Oflio Telefonu Bonlttiri 180 

DR. M. T. StriKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47tll st. 

Ilso ViUi'*i: II rrtolkl. 3 p* ple*. 7 Iki 9 vikare 
Melioals DD 8 ryto iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Teltfonis s»«l«T 20 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS Ir. CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

A oonft Valandos: Po piet nuo 2 Iki 5. Va- Arrritage 3209 
karais nUQ ? ikj9 Ned nuQ 1Q lk, j 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU iri ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

—f 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankeriai, bet męs gvarantuo^me Tamstai sučė- 

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

Naujas ir truputei] dėvėtas kelines nuo $1.C0 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 
S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdiengi ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

NAUJO SUBDIVIŽINO MORGAN PARKE. 

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

PIRK GREITAI, TAI 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. lokiu budu ir šitie lotai netrukus pa- kils trigubai vertėje. 

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti pražią farmiukę mieste. Galės užsi- 
auginti gyvulių ir visokių daržovių; tas palengvins pragyvenimą. Daugumas Lie- 
tuvių jau gyvena apie musų subdivižiną, kurie turi visada šviežio pieno, 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 3rra reikalin- giausia. 
KAS PIRKS LOTĄ, TAM PABUDAVOSIME NAMĄ, PAGAL PIRKĖJO NORĄ. 

Lietuviai nepraleiskite minėtos progos, atvažiuokite tuojaus j Korporaci' 
jos ofisą prie savininkų minėtų lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, iš ko jųs, galite turėti didelę naudą. > P > 

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY 
3301 SO. HALSTED STREET PHONE BODLEVARD B775 
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