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Lenkai Paeme Gardina. 
Italijos Kariumenė eina Yengrijon. 

** 

Latviai bolševikai žudo Latvius. 
•<*♦> 

* 
ANGLIJA ŽADA PRI- 
PAŽINTI LIETUVĄ. 

Londonas, kovo 25 d. 
Kares ministeris Winston 
Spencer Churchill šiądien 
pranešė Atstovų bute> kad 
Anglijos valdžia yra priža- 
dėjusi užstoti ir pripažinti 
Lietuvą ir Estoniją. Taip- 
gi pabriežė, kad Estonija ir 
dabar dalinai yra remiama 
ginklais. 

Toliau pranešė, kad apie- 
linkėje Mintaujos ir gal ne- 
toli Rygos esą vokiečių spė- 
kos. 

Krašte, girdi, pastebiama 
vokiečių itekmė, bet užtat 
bolševizmas neturįs jokių 
pasekmių ir nesimato dide- 
lio skurdo. 

Gi Lenkijoje ir Vokieti- 
joje padėjimas yra serioziš- 
kas ir ten bile laiku gali už- 
viešpatauti bolševizmas. 
1 Toliau ministeris pabrie- 
žė, kad dalykų stovis link 
Rumunijos yra apverktina- 
me padėjime. Bet jis iš- 
reiškė viltį, kad bus galima 
suteikti Rumunijai tinkamą 
pagalbą, nes ta šalis yra stip 
rus ramstis prieš bolševikų 
bangas. 

LENKAI PAĖMĖ 
> GARDINĄ. 

Paryžius, kovo 26 d. Len 
kijos štabas oficialiai pra- 
neša, kad Lenkijos kariume 
nė pergalėjo bolševikus Gar 
dilio ir Pinsko distriktuose. 
Pranešimas skamba sekan- 
čiai: 

, LATVIAI BOLŠEVIKAI 
ŽUDO BEJIEGIUS. 

Berlinas, kovo 26 d. Laik 
'rastis Local Anzeiger at- 
spausdina pranešimą apie 

(žiaurumus latvių bolševikų 
link latvių ne bolševikų. 

Pranešama, kad latviai 
bolševikai paėmė nemažą 
skaičių senų vyrų ir moterų 
ir vaikų iš Mintaujos ir iš- 
gabeno. Daugelis vaikų ta- 
po atskirti nuo tėvų ir, sa- 

koma, bus auklėjami sulyg 
bolševizmo principų. 

Buvo ir tokių atsitikimų, 
*kad nuilsusius ir negalin- 
čius eiti per gilų sniegą, bol- 
ševikai nužudė. Tapigi pra 
nešama, kad daugelis žy- 
mesnių gyventojų tapo nu- 

žudyta. 

| PLIANUOJA BENDRĄ 
TAIKOS SUTARTI. 

j Paryžius, kovo 26 d. Ta- 
po sužinota, kad serioziš- 
kai plianuojama padaryti 
vieną bendrą sutartį su vi- 
Įsomis centralėmis šalimis: 
i Vokietija, Austrija, Bulga- 
rija ir Turkija. Tokiam at- 
sitikime Vokietijai butų su- 
teikta vadovaujanti rolė. 

i Bet yra šalininkų deiyti 
sutartį su kiekviena šalimi 
atskirai. Prie to spiria ir 

J 

tas faktas, kad Amerika for 
maliai nekariavo nei su Tur 
kija, nei su Bulcariia. 

SUV. VALSTIJŲ NUO- 1 

STOLIAI DAKTARAIS. 1 

Washington, D. C. Ka- 
res Departamentas praneša, 
kad Suvienytos Valstijos pe 
reitoje karėje nustojo dikto- 
ką skaičių daktarų. Jie yra 
paskirstomi sekančiai: 

Užmuštų laike veikimo— 
46; numirė nuo žaizdų 22; 
nuo įvairių nelaimingų atsi- 
tikimų mirė 12; nuo įvairių 
ligų mirė 101; žuvo jūrėse 
4; prapuolė be žinios 7; ne- 
laisvėn paimta 38, ir sužeis- 
ta viso 212 daktarai. 

ANGLIAKASIAI UŽTA- 
RIA RUSIJĄ. 

Londonas, kovo 26 d. 
Anglijos angliakasių konfe- 
rencijoj išnešta rezoliucija, 
kad valdžia tuojau ištrauk- 
tų Anglijos kariumenę iš Ru 
sijos ir kad patartų ir ki- 
tiems talkininkams tai pa- 
daryti, kitaip darbo partija 

į stengsis atmesti karės bilių, į '.kuris įduotas Atstovų bu- 
tan. 

"Valdymas Gardino mies 
to formaliai paimta į lenkų 
rankas. 

"Bolševikų armija, esanti 
Pinsko distrikte, sumušta 
per lenkus. Bolševikai bė- 
ga palikdami daug kanuo- 
lių, kulkasvaidžių, amunici- 
jos, lokomotyvų, geležinke- 
liams medžiagos ir pusė mi- 
lijono rublių." 

ITALIJOS KARIUMENĖ 
EINA VENGRIJON. 

Bernas, kovo 26. Prane- 
šama, kad Italijos armija po 
vadovyste generolo Picciona 
traukia Vengrijon ir jau už- 
ėmė miestą Pressburg. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikiškas judėjimas iš 
Vengrijos persimeta į Vo- 
kietiją. 

Pavasario Lietus. 

I« Taikos Konferencijos debesio pasiliejo ant Vo kiečio lietus, — bilų, ku- .rios siekia milijardų doliarių kariškų atlyginimų. 

PRISIEKĖ NEATIDUOTI 
NEI PĖDOS ŽEMĖS. 

Berlinas, kovo 25 d. (su- 
/ėlinta). Vokietijos finan- 
sų ministeris Dr. Schiffer, 
kalbėdamas į didelę minią 
Driešakyje kanclerio palo- 
iiaus, užreiškė: 

"Aš iškilmingai prisiekiu, 
^ad Vokietijos valdžia ne- 
atiduos priešams nei vieios 
pėdos Vokietijos žemes nei 
ytose, nei vakaruose." 

Prielankus Sovietams. 
Pranešama, kad Vokieti- 

jos valdžia neužilgo keti- 
įanti įduoti Vokietijos Stei- 
giamojo Susirinkimo komi- 
sijai projektą, kuriuo bus 
ižgiriama sovietų systema. 

EGYPTE UŽMUŠTA NE- 
MAŽAI KAREIVIŲ. 
Kairo, kovo 26 d. Ofi- 

cialiai pranešama, kad lai 
ke sukilimo Egypte tapo 
apiplėštą į 2,000 stubų. 

Kovo 14 d. minia užmu 
šė keliolika Anglijos ka- 
reivių ir apiplėšė ir sude- 
gino stotis El-Rekkah ir 
El-Wasta; taipgi apiplėšė 
keliolika traukinių. 

Kovo 16 d. minia už- 
puolė policijos stotį Mi- 
niet Camp ir paliuosavo 
kalinius. Laike šio už- 
puolimo tapo užmuš 30 
egyptiečių ir 19 sužeista. 

Minia iš keleto tūkstan- 
čių taipgi buvo užpuolusi 
ir miesto Kairo policijos 
stotį. Čia policija ir ka- 
reiviai irgi šaudė į sukilė- 
lius ir tapo užmušta 22 ir 
sužeista 50 egyptiečių. 
Kairo policija stengėsi ap- 
sieiti su galimai mažesniu 
skaičiumi aukų. Laike ru 
kilimo Kaire užmušta 69 
ir sužeista egyptiečių. 

SINNFEINERIAI NEDA- 
RYS DEMONSTRACIJOS.! 

Dublin, kovo 26 d. Vei- j 
kiantis komitetas sinnfeine-i 
rių parijos pranešė oficia- 
liai, kad nerengs demonstra 
cijos-sutikimo pribunant pro 
fesoriui De Valera. 

De Valera vasario 4 die- 
ną pabėgo iš Anglijos ka- 
lėjimo ir pribunant jam 
Dublinan airiai norėjo jį 
gražiai sutikti, bet Anglijos 
valdžia buvo pasiryžusi su- 

stabdyti parodavimą iš ko, 
žinoma, butų galėjęs įvykti 
tarp kariumenės ir sinnfei- 
nerių mušis. 

Todėl parodavimas atmai 
nyta. 

NORĖJO SUKELTI 
TRIPOLI. 

Tunis, kovo 26 d. Prin- 
cas Osman Fouad Pasha ke 
liavo Tripoli, Afrikon, kad 
sutvarkius ten valdžią; Tri- 
poli yra Italijos teritorija. 
Prancūzijos kariumenės su- 
areštavo minėtą princą ir 
perdavė Italjos kariškai vy- 
riausybei. 

Šis Osman Froud Pasha 
sakosi esąs buvusio Turki- 
jos sultano Abdul Hamido 
sunus, bet buvusis sultanas 
tokiu vardu sunaus neturė- 
ję 1 .tfK 
GRAFAS KAROLYI UŽ- 

MUŠTAS? 
Berne, kovo 26 d. Pra- 

gon atėjo gandų iš Buda- 
pešto, kad buvusis Vengri- 
jos premieras grafas Karo- 
lyi, tapo nužudytas, vienok 
patvirtinančių žinių negau- 
ta. 

ORLAIVIS LAKSTĖ 
19 VALANDŲ. 

Londonas, kovo 26 d. Or- 
laivis, kuris ketinąs lėkti 
per vandenyną, darė ban- 
dymus apie savo ištvermę.! 
Jis lakstė be perstojimo net 
19 valandų ir, sakoma, ban- 
dym# pasekmėmis lakūnai 
esą užganėdinti. Sekantis 
lėkimas manoma bus tie- 
siog per vandenyną. 

SUAREŠTUOTA 18 JUOD- 
RANKIU. 

Kansas City, Mo. Detek- 
tyvų viršininko Phelan įsa- 
kymu tapo suareštuota 18 
'italų, kurie kaltinami juod- 
rankiškuose darbuose. Vir- 
šininkas Phelan užreiškė, 
'kad paskutiniais metais apie 
linkėję veikė j 24 juodran- 
kiai, kurie panašiu budu su- 

kolektuodavę j $10,000 kas 
mėnuo. 

JUODUKAI KAREIVIAI 
KĖLĖ RIAUŠES. 

New York, kovo 26 d. 
Vakar tapo prašalintas iš 
gatvekario juodukas karei- 
vis. Grįžtant karui atgal jį 
užpuolė Į 300 juodukų ka- 
reivių. Įsimaišė ir polici- 
ja. Tapo dikčiai supjausty- 
tas motormanas ir sužeisti 
2 policistai. Pribuvus dau- 
giau policijos, pasigirdo šū- 
viai iš juodukų pusės. Taip- 
gi tvirtinama, kad tapo su- 

'žeista ir keletas juodukų, 
bet juos draugai nusinešė. 

DAVJįS DOVANĖLĘ 
(TIPĄ) SUARESTAVO. 

DesMoines, Ia. Yra pa- 
protys suteikti už patarna- 
vimus dovanėlę pinigais. 
Vienok tos dovanėlės, kar- 
tais, tampa paprastais ky- 
šiais. 

Iowa valstija, kad užbė- 
gus kyšių ėmimui, sudarė 
prieštipinį įstatymą, t.y. nie- 
kas negali priimti tipą-do- 
vaną. 

Tūlas policistas, žinoda- 
mas šį įstatymą, davė barz- 
daskučiui gerą tipą ir kai 
tas priėmęs padėkavojo, ta- 
da policistas suareštavo barz 
daskutį už peržengimą įsta- 
tymų. 

Byla perkelta net į Augš- 
čiausią valstijos teismą. 
Augščiausias teismas bylą 
panaikino, užreikšdamas, 
kad šis įstatymas nėra kon- 
stitucijinis, nes samdininkai 
gali priiminėti dovanėles. 

SUMIŠIME UŽMUŠTA 
70 VAIKŲ. 

Bėrimas, kovo 24 d. (su- 
vėlinta). Viename vaikų 
pokilyje kas tai sušuko: 
"gaisras." Vaikai suskubo 
bėgti laukan; laiptai užsi- 
kimšo ir sumišime užmušta 
į 70 vaikų. 

DINGO MOLINUKAS SU 
$4,350.00. 

Greensburg, Pa. Tūlas 
Frank Cline laike karės 
daug uždirbdavęs ir krovė 
sutaupytus pinigus molinu- 
kan, kurį laikydavęs namo 

rūsyje. Jau buvo sutaupęs 
net $4,50.300, bet štai vie- 
ną gražią dieną molinukas 
iingo ir su visais pinigais. 

ČECHAI PIRKO SUV. 
VALSTIJŲ ORLAIVIUS. 

Washington, kovo 20 d. 
Šiądien tapo sužinota, kad 
Čecho-Slovakija užsakė Su- 
vienytose Valstijose orlaivių 
vertės arti milijono dolia- 
rių. Anksčiau Čecho-Slova- 
kija nupirko šešis orlaivius, 
kurie buvo išsiųsta Vladi- 
vostokan. 

TARPINS KAIZERIU 
STOVYLAS 

Berlinas, kovo 26 d. Ne- 
prigulmingi socialistai i^ava 

r'joje griežtai reikalauja 
nuo valdžios, kad visos kai- 
zerių, karalių, generolų ir 
valstybininkų stovylos butų 
su tarpintos ir medžiaga bu- 
tų perduota į liejinyčias. 
VOKIETIJAI PADARYTA 

BLĖDIES UŽ 
$1,125,000,000. 

Kopenhagenas, kovo 26d. 
Vokietijos finansų ministe- 
ris pranešė, kad padarė ble- 
dies Vokietijai už 4,500,- 
000,000 markių (apie $1,- 
125,000,000). 

VĖLIAVA DAUGIAUSIA 
PIRKUSIAM BONDSŲ. 
VVashington, D. C., kovo 

26 d. Pranešta, kad, pir- 
kusiam daugiausia Pergalės 
Paskolos bondsų, bus su- 

teikta svarbi istorijinė vė- 
liava. Ji plevėsavo ant Su- 
vienytų Valstijų Kongreso 
namo bokšto laike daugelio 
svarbių politinių Kongreso 
sesijų jau paskelbus Vokie- 
tijai karę. 

ŽYDU SKERDINĖS 
ARGENTINOJE (?) 

New York, kovo 26. Zio- 
nistų organizacija praneša, 
kad Buenos Aires, Argenti- 
noje, 9 dieną sausio būro 
žydų skerdinės. Buk vą da- 
riusi, taip vadinama "balto- 
ji gvardija" su pagelba po- 
licijos. 

RAGINA KARIAUTI 
PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ. 
Washington, D. C., kovo 

26. Senatorius King karštai 
ragina kariauti yrieš bolše- 
vizmą visose šalyse. Jis pa- 
taria sudaryti tam reikalui 
liuosnorių armiją nors iš pu- 
sės milijono vyru. 

TALKININKAI ATAKA- 
VO BOLŠEVIKUS. 

Archangelskas, kovo 24. 
Bolševikų kariumenė stip- 
riai apsikasusi prie Bolšoje 
Ozero ir yra pasiryžę palai- 
kyti šią poziciją. 

Vakar amerikonai, anglai 
ir rusai atavavo šios pozici- 
jas, bet dt. smarkios priešo 
kulkasvaidžių ugnies nesi- 
artino prie priešo apkasų 
linijos. 

MŪŠIAI BUDAPEŠTO 
GATVĖSE. 

Berlinas, kovo 25 d. (su- 
vėlinta). Atvykusie iš Bu- 
dapešto praneša, kad ten 
įvyko smarkus mūšiai tarp 
komunistų ir prieš-bolševikų 
kariumenės dalių. Komu- 
nistiška kariumenė buvo va 

dovaujama, daugumoj, su- 

grįžusių nelaisvių iš Rusi- 
jos. 

VIENNA ATKIRSTA NUO 
BUDAPEŠTO 

Berlinas, kovo 26 d. Pra- 
nešama iš Viennos, kad su- 
sinėsimai tarp Viennos ir 
Budapešto tapo perkirsti. 
Tą padarė cechai užimc1 imi 
miestą Raab ant Dunojaus 
upės. Mieste Raab randasi 
didelės Vengrijos kanuolių 
dirbtuvės. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Ketverge ir pėtnyčioj 

giedra; vidutiniai šiaur-va- 
karų vėjai. 

Saulėtekis, 5:40; saulėlei- 
dis, 6:09. Mėnulis užtekės 
3:31 vai. ryte. 
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Delei Lietuvos Pripažinimo. 
Vakar ir užvakar atėjo svarbių žinių 

apie Lietuvą. 
Užvakar franeuzų. be vieliniu telegrafu 

atėjo pranešimas, kad Anglija padarius 
komercijinę sutartį su Lietuva ir sulyg šio^ 
sutarties suteikė sietuvai keleto milijonu 
frankų paskolą, duodama jai kredito, pir- 
kimuisi įvairių Lietuvai reikalingų prekių. 

Iš šit03 žinios, jeigu ji teisinga, galima 
buvo išvesti, kad Anglija, nors dar oficia- 
liai nepaskelbusi Lietuvos neprigulmybėč 
pripažinimo, vienok tikrenybėje skaito 
Lietuvą ir jos valdžią savistovia, nes tik su 

tokiomis yra daromos sutartįs. 
Antrytojaus, t. y. vakar, atėjo žinia, 

kad taip ir yra. Anglijos karės Sekre- 
torius, Winston Spencer Churchill, prane- 
šė Anglijos parlamente, kad Anglijos val- 
džia prižadėjo estams ir lietuviams, para- 
mą, o.jų valdžioms pripažinimą. Tuo tar- 

pu Anglijos valdžia jau suteikė estams ir 

i/;. .iii. , ^ Cii.ll* ltOiv 

pats pripažinimas. Kuomet žadama, o tU< 

tarpu dar nepripažįstama, tai reiškia, kaci 
turi buti tulų išlygų. Tik toms išlygoms 
įvykus, seks ir pats pripažinimas. Angnj* 
veikiausiai laukia, aiškesnių prirodymų, 
ar Lietuva turi visas tas ypatybes, kurios 
yra neprigulmingai viešpatijai reikalingos, 

Anglijos viršminėtas užreiškimas šio- 
mis dienomis, kada Taikos Konferencijo; 
svarstomi yra Lenkijos rubežiai, kuomet 
lenkai iš paskutiniųjų varosi už Lietuvos 
prijungimą, aiškiai mums parodo, kad len- 
kai toli-gražu nėra laimėję. Atpenč, šie 
užreiškimas mums lyg rodo, kad kova už 
Lietuvos nepriguimybę krypsta lietuvių nau 
don. Anglijos *:dis, kaip žinome, yra 
sunkus ir daug-d^ug sveriantis. 

Anglijos pažadėtą pripažinimą ir pa- 
ramą lietuvių tauta, be abejonės, sutiks su 
dideliu užsiganėdinimu. Ji yra pirma iš 
Didžiųjų Viešpatijų, kuri tą žodį tarė. 

Galima tikėtis, kad ir Suv. Valstijos 
žodį tame tars. Tuomet galėtume skaityti 
m asų kovą išlošta. 

Akyvaizdoje to viso, šiądien labjaus 
negu kadanors prieš tai lietuviai turi įtemp 

visas savo pastangas, idant parodyti, kad 
viešpatijos, kurios suteikia Lietuvai para- 
mą ir pripažinimą, neturės progos Lietuva 
apsivilti; kad lietuvių tauta buvo ir yra to 
verta. 

♦ * 

Bolševizmo Pirmynciga. 
Vengrijos valdžia pateko į bolševikų 

rankas. Prie Rusijos bolševizmo prisidėjo 
dar Vengrijos bolševizmas. Kuomet pri- 
imsime domon, kad ir Vokietijoj dalykų 
stovis yra dar toli-gražu neaiškus, kacl ir 
tenai bolševizmas, nors šiuo laiku pergalė- 
tas, bet gali bile diena atgyti ir išnaujo 
galvą pakelti, tai iš* to bus aišku, kad Le- 
ninas su Trockiu turi gerą priežastį patry- nimui rankų iš džiaugsmo. Taippat yra 
aišku, kad talkininkai turi naują, ir didelę, rupestj sulyg to, kaip sulaikyti likusią Eu- 
ropos dalį nuo užsikrėtimo minėta epide- 
mija. 

Jeigu Vengrijos bolševizmas išsilaikys 
bent kiek ilgesnį laiką, tai padėjimas Ru- 

munijos; esančioL tarp Rusijos Ir Vengrijos 
bus ytin nepavydėtinas. Lenkijos padėji- 
mas taipat dvigubai apsisunkins, nes bolše- 

izmas tuomet butų ją pusiau apsupęs. 
Ateitis keliems sekantiems metams vi 

c.i neisrodo labai skaisti. Vokietija šiuo 
iaiku nėra bolševikiška, bet jeigu ji atsi- 
sakytų pasirašyti po taikos sutartim ir pe- 
reitų Rusijos ir Vengrjos pusėn, tai aišku, 
kad susidarytų naujas bolševikiškas blo- 
kas, kurio pasekmėje turėtume ne taiką, 
kurios visi ištroškę laukiame, bet naują ka- 
rę, nes bolševizmas visai nemano—ir ne- 

gali—ramiu buclu platintis. Savo gimimo 
iėklą jis randa žmonių bade ir varguose, o 

savo j>gos šaltini nuolatinėj kruvinoj ko- 

voj,—karėje. 
Pereitą lapkričio mėnesį žmonija 

Ižiaugesi karę užbaigusi. Talkininkai ka- 

:ę laimėjo. Bet nei jie, nei žmonija, kaip 
matome, toli-gražu dar nėra taikos lai- 
mėję. 

Išrodo, kad.ramybės dar ilgai nebus. 
Atpenč,' dar daug kraujo galės prasilieti. 
Tas priklausys nuo to, kas atsitiks su bol- 
ševizmu. Jo augimas neabejotinai iššauk- 
tų naujas kraujo jūres. 

į Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
PRANCŪZŲ LAIKRAŠTIJOJ. 

Francuzų politiškas rašytojas Rene 
?ichon yra žinomas, kaipo didelis lenkų 
užtarytojas ir Lenkijos draugas. Nepai- 
sant to, nors jis šiek-tiek mažina Lietuvos 
<ertę, visgi, Kaip matyt iš apkarpyto jo 
straipsnio, paduoto Lenkų oficialiam Pary- 
žiaus Komiteto pranešime, nei p. Pichon 
.įeina taip coli, kad pritarti lenki] norams 

pilnai užgriebti Lietuvą. Jis pataria len- 
.vams "persiimti teisingumo ir bendro pa- 
gerbimo mintimi" ir ragina juos, kad jie 
oe jokių išlygų pripažintų Lietuvos nepri- 
gulmybę. Tuomet, sako p. Pichon, jiems 
outų lengva, prie talkininkų tarpminkystės, 
padaryti kariškai-ekonorninę sutarti su lie- 
tuviais. 

P. Pichon taip apibudina lenkų intere- 
sus sulyg Lietuvos: 

<įTen gyvena lenkai suglaustomis 
masėmis apieiinkėse Baltstogės ir pa- 
sistūmė net anapus Gardino, Suvalkų, 
Vilniaus... [čia lenkų komunikatas, 
matyt, nukerta dalį sakinio], šiose 
šalyse baltgudžiai yra labai sulenkin- 
ti, o lenkai Vilniuje už vis labiausiai 
privalo ginti nuo lietuviškų pretensiju 
savo tautinius ir istorinius postulatus. 

"Abiejų tautų istoriška evoliucija 
[vystymąsi] duvo benaras net iKi tre- 

čiojo Lenkijos padalinimo, kuomet ru- 

sai prijungė Lietuvą... Lenkai ir lietu- 
viai turi vieną abelną didį istorišką at- 
siminimą; 1410 metais jų armijos pc 
Žalgiriu sutrynė galybę teutoniškų rai- 
telių, germanizmo pionierius, išgelbė- 
jus sykiu ir lenkišką civilizaciją nuc 

Vokietijos praryjimo, ir sulaikant ant 
vietos vokiška "Drang nach Csten." 

"Tarp lenkų ir lietuvių, tautų dai 
gyvuoja gili psichologiška ir istoriška 
giminystė; skirtumai yra paviršutiniai, 
netikri (sztuczne), kurie greit liktųsi 
užtrinti per interesų ir pavojaus ben- 
drumą. 1863 metų atsiminimai, kuo- 
met sukilimas prieš Rusiją buvo lvgiai 
(?) smarkus [gwaltowne] Lietuvoje, 
kai]) kad lenkų Lenkijoj, nėra dar taip 
seni, idant negalėtų atgyti... 

"rnvaio juk pripažinti iietuviai. 
kad jie sudaro nedidelę pustrečio r-ii- 
lijono (?) grupę, kuri atskirai nuo Ki- 
tų tik su vargu išstengs sudaryti kokią 
nors gyvą viešpatiją. Suglaustomis 
masėmis iietuviai gyvena tiktai j šiau- 
rius nuo Suvalkų, į vakarus nuo Vil- 
niaus ir Dinaburgo. Jų etniškas (tau- 
tinis) viešpatavimas nepasiekia Dvinos 
upes. Rygos ir Liepojaus uostai ran- 
dasi latvių šalyj. Didžiausiu grynai 
lietuvišk1: centru yra Kaunas ant Ne- 
muno. Apielinkėj gi Vilniaus ir Gar- 
dino lietuviai sudaro vos nuo 30 iki 
40 nuošimčio visų gyventojų. 

"Jeigu lenkai tinkamai persiims 
teisingumo ir bendro paguodojimo mir 
timi, kuri nuo šio laiko privalo vadau- 
ti tarptautiniems atsinešimams; jeigu 
jie be išlygų sutiks ant pripažinimo 
Lietuvos neprigulmybes, tai jiems bus 
lengva, su Talkininkų tarpinirikyste, 
užmegsti su savo kaimynais šiauriuose 
militarę ir ekonominę sutartį, kuri juos 
sustiprins akyvaizdoje amž'no vokiš- 
ko grąsinimo baisaus bolševikiško 
pavojaus.'' 

—Iš La Reviie des Deux Mondes. 

Nariai tarptautines komisijos, kuri rūpinasi geriau prigelbet kareiviams, nu- 
stojusiems įvairius sąnarius. 

Lietuves Nepriguimybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J.. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
Šisai dokumentas yra sekantis: 
"Turint omenyje Lietuvos ateities klau 

simą po to, kaip Lietuva tapo užimta Vo- 

kiečių kariumenės ir kad šitas klausimas 
yra ankštai surištas su išlygomis ateinan- 
čios ramybės Europoje, ir kad todėl jis 
tapo tarptautiniu klausimu, Lietuvių Tautos 

Taryba atranda, jog Rusų Steigiamasai 
Susivažiavimas, prie kurio dabar rengia- 
masi, turės tik pripažinti suvienytai Lietu- 

vių tautai teisę pačiai nuspręsti savo tau- 
tinio gyvenimo budą savo Steigiamam Sei- 
me, su ta vienok išlyga, kad šitą teisę pri- 
pažins Laikinoji Rusijos Valdžia pirm ne- 

gu Rusijos Steigiamasis Suvažiavimas 
įvyks." 

Vėliaus, apie birželio mėnesio pabai- 
gą, Lietuvių atstovybė šioje nepaprastoje 
Taryboje, pirmu sykiu privertė išmesti ne- 

tikusį oficialį vardą "Lenkijos Karalystė" 
(kuri neteisingai buvo ir Suvalkų guber* 
nija prikergta) ir jo vieton padėti "Teri- 
torija, kuri Įeis į sudarymą p teinančios 
Lenkų valstybės"—kas buvo tinkamesnių 
išsireiškimu akyvnizdoje politiškojo sta- 
t u s q u o. 

čių Rusijos armijoj, suvažiavimas nutarė, 
kad ^ iattu 

1. Lieti1 va turi buti laisva. 
2. Kadangi Lietuvos likimas negali bu- 

ti nuspręstas vienos tik [Rusijos] viešpa- 
tijos, tai Lietuvos klausimas yra tarptau- 
tinis klausimas ir, kaipo tokis, gali buti iš- 
rištas tik Taikos Konferencijoj, kurioje 
Lietuvių tautos atstovai taipgi privalo da- 
lyvauti. 

3. Jie tikisi, kad Taikos Konferencija 
galutinai sujungs Didžiąją Lietuvą su Ma- 
žąja ir kad 

4. Pirm negu [Rusijos] Steigiamasis 
Suvažiavimas susirinks, Petrogrado Laiki- 
noji Valdžia privalo užreikšti savo nuta- 
rimą sulyg'Lietuvos laisvės. 

Lietuvos Soverenių Teisių F'ripažinimas 
22-jų Rusijos Tautų Kongrese. 

Kad Lietuva pasiekė prinokimo kas- 
link savo laisvės klausimo ne ui. tarp savo 

locnų žmonių, bet taipgi ir visoje demokra- 
tiškoje Rusijoje, apie tai liudija sekanti 
rezoliucija, priimta Rusijos Tautų Kongre- 
se, kuris buvo laikytas Kieve, spalio 8—16 
dd. 1917 metais: 

Rusijos Tautų Kongresas, sušauktas 
Ukrajiniečių Centralinės Rados, atsibu- 
vo Kieve .rno 8 iki 16 d. spalio 1917 m. 
Jame dalyvavo sekančios tautos su sekan- 
čiu skaitlium savo delegatų: Gruzinų 2, 
Baltgudžių 7, Estų 4, Kazokų 9, Latvių 10, 
Lenkų 6, Rumunų 6, Totorių 10, Didžiųjų 
Rusų 3, Turkų 5, Ukrajiniečių 9, Žydų 10, 
Lietuvių & ir t.t. 

Sekąnti rezoliucija tapo vienoalsiai 
i priimta kaslink Lietuvos klausimo: 

"Pripažindami kiekvienai tautai 
teisę buti soverene, kaip lyginai ir 
faktą, kad jokia valdžia neturi jokios 
teises nustatyti likimą arba valdžios for 
mą bile kokiai tautai be jos sutikimo, 
ir išklausę sekantį Lietuvių delegatų ra- 

portą, būtent, kad 
1. Rusijos Lietuvių Seimas, laiky- 

tas Petrograde birželio mėnesyj 1917 
m. užreiškė savo teisę įsteigti Soverenę 
Lietuvos Viešpatiją etnografinėse ry- 
bose, kurios valdžios forma bus nusta- 
tyta Lietuvos Steigiamojo Seimo, de- 
mokratišku budu išrinkto; ir kad 

2.—Laikinoji (Rusijos) Valdžia, 

Reikalavimai Lietuves Neprigulmybės Lie- 
vių Kolionijose Rusijoje. 

Lietuvos neprigulmybės judėjimas grei 
tai išsiplatino lietuvių kolionijose ir karės 
tremtinių buriuost Rusijoj. Iš miestų ir 
miestelių pradėjo piltis rezoliucijos iš lie- 
tuvių mitingų ir susivažiavimų, kurie siun- 
tė Lietuvių Tiutos Tarybai Petrograde įga- 
liojimus reikalauti pilnos neprigulmybės 
Lietuvai. 

Šiose rezoliucijose taipgi buvo išreiš- 
kiama nepasiganėdinimas tuo, kad rusai 
atkakliai tylėjo Letuvos laisvės klausime; 
paduota keletas protestų prieš rusų įsteig- 
tą 

~ 

Likvidacijos Komisiją Lenkijai, kuriai 
visai neteisingai pavesta ir Suvalkų guber- 
nija. Žemiaus seka surašas tų vietų, ku- 
riose įvyko visa eilė mitingų ir konvencijų 
laikotarpy] nuo balandžio 1 d. iki gegužės 
27 d. 1917 metuose: Petrogradas, Maskva, 
Kievas, Odessa, Ryga, Charkovas, Tifli- 
sas, Rostovas ant Dono, Helsingforsas, 
Dvinskas, Tverius, Taškentas, Polockas, 
Vitebskas, Saratovas, Samara, Smolenskas, 
Minskas, Orei, Jaroslavlis, Tula, Vorone- 
žas, Dorpatas, Irkutskas, Simbirskas, P^l- 
tava, Tambovas, Riazanius, Čita, Novo- 
Nikolajevskas, Staraja Rusa, Bobruiskas, 
Karsas, Simferopolis, Ekaterinoslavas, Om- 
skas, Zaporožyje, Kamenskoje, Kolpino, 
Rževas, Revelis. 

Visos šitos rezoliucijos tapo atspaus- 
dintos "Santaroj" Petrograde. 

nepaisant, nustatytos teises KieKvienai 
tautai apsispręsti, užreiškč, kad SuvaU 
kų gubernija turi buti prijungta prie 
sumanytos neprigulmingos Lenkų Vieš- 
patijos ir kad valdymo teisės, apart to, 
tapo perduotos Lenkų Likvidacijos 
Komisijai, nepaisant to fakto, kad šios 
gubernijos atstovais j Durną nuolatai 
būdavo lietuviai, ir kad jos gyventojai 
nepasiliaudami reikalaudavo, idant Su- 
valkų gubernija butų prijungta prie au- 
tonominės Lietuvos, išskyrus tas jos da 
lis, kurių gyventojai norėtų prisidėti 
prie Lenkijos, ir 

3. Kadangi Vokiečiai, užimdami 
didesnę dali Lietuvos, sprendžia apie 
jos likimą, tai tasai faktas suteikia Ru- 
sijai patogiausią ir tinkamiausią progą 
taip-pat išreikšti savo pažiūrą linkui 
lietuvių tautos teisės,— 
Tai Tautų Kongresas todėl nutarė rei- 

kalauti, kad 

Laikinoji Rusijos Valdžia išleistų pro- 
klamaciją, pripažjstant Lietuvos teisę su- 
tverti soverenę Lietuvos Viešpatiją iš ru- 
siškų Lietuvos teritorijų ir iš lietuviškų pa- 
vietų Suvalkų gubernijos, kaip tas sutinka 
su tautų apsisprendimo principu. 

(Toliaus bus) 

1 

Kareivių Unijos Reikalavimai. 
Apie tą patį laiką lietuvių kareiviai 

suorganizavo savo uniją ir sušaukė karei- 
vių suvažiavimą gegužio 25-25 dd. Vienas 
šimtas delegatų, atstovaujaučių tuo laiku 
25,000 lietuvių kareivių, jau spėjusių susi- 
organizuoti, dalyvavo minėtame suvažiavi- 
me. 

Pažymėdami tą faktą, kad visa Lietu- 
va—Didžioji, kaip ir Mažoji Lietuva—ta- 
po viena iš labjausiai sunaikintų karės ša- 
lių, šitas pirmas -visuotinąs ir demokratiš- 

kai suorganizuota lieluvių karininkų, esan- i 

Naujos Lietuvos 
Aušrine. 

Apsunkinti ir sulinkę,—liep 
snuojančiomis sielomis ir g>v 
veninio giesmę giesdami,—ju 
plaukė jūrių bangomis ir gra- 
binėjo nakties tamsoje. 

Ir jų širdįs vargu apsunkin- 
tos. 

Tie alsavo pasilsio. 
Betgi jie pakėlė akis ir pa- 

regėjo. auksiniuose rytuose, 
vizija, kįlančią iš vandeninių 
gelmių švieson. 

Ir nuo vieno jūrės kranto 
lig kito spinduliuojanti ir lais- 
va šviesą švietė žalias pievas 
ir pijonkinius ir pilkus kalnus. 

Ir lelijų ir auksiniu rykščių 
pievos šypsojosi. 

Ir purpurinėmis viršūnėmis 
j kalnai — keliauninkų neapke- 
liauti—papuošti dangaus raša 
lyg perlais ir vandenkričio dul- 
kai s—lingavosi. 

Pailsę ir pavargę,—tarškan 
čiais retežiais ir .sudriskusio- 
mis drapanomis,—jie pla^^ jurų bangomis ir grabinėj?* 
nakties tamsoje. 

.rr jų sapnaii mirė; jų viltis 
nyko. 

Bet iie pakėlė savo akis lin- 
kui Naujos Lietuvos rytų. Ir 
paregėjo naują dieną, brėk- 
štančią iš naujai atgimusios 
šalies. 

Vakarinis Lietuvos vėjas sa 

vo rytu link skrijime sugiedo- 
jo nauj^ Lietuvos giesmę. 

Ir pavargusieji iš-už anapus 
jūrių klausė šios giesmės ži- 
nios. 

Ir jų akis džiaugsmu sklidi- 
nos i. 

* 

Jų širdis pilnos ramumo ir 
linksmybės. 

Eikite prie manęs, jus, ap- 
sunkinti ir pailsę,—iųs, iš-už 
anapus jūrių. 

Aš turiu šviesos jūsų tam- 
sybei ir sapnų jusų mirusiems 
sapnams. 

Aš turiu žvaigždžių jusu 
pilkiems debesiams, kurios v— 

latai liepsnoja. n 
1 Mano kraujagyslėse slepiasi 
auksas jusų geležiniems retė- 

j žiams. 
Mano širdis pilna deimantų 

kietiems jusų pančiams. 
Mano sieloje randasi jiega 

sutraukyti jusų stiprius rete- 
žius ir nuvesti j laisvės šalį. 

Mano daržai palaiminti už- 
derėjimu, kurie nepažįsta sto- 
kos. 

Mano laukai pilni auksinių, 
saulės nusviestų, žemės javų. 

Mano upėse giestantis van- 

denįs, kurie putoja žaismėje. 
Eikite prie manęs, jus, pa- 

ilsę ir pavargę,--jus, iš-už ana 

pus jūrių. 
Plačios mano, pievos; ža- 

lios mano girios ir kloniai. 
Ir mano tyrai kvepia viks- 

vomis. 
Ir mano kalnai ant titnagi- 

nių pilio.ių ir granitinių uolų 
kopia j padanges. 

Nauja šalis, atkariauta ii*s 
pamatuota ant vilties ir lais- 
vės, sveikinu savo vertingus 

'darbininkus. 
Tr smarkumu atverkite ma- 

no prieglaudos duris! 
Ir ineikite į vidų, o mano 

nuliudinio kūdikiai! 
Aš mokinu jus naujos gy- 

venimo giesmę. 
Jus suneškite man savo do- 

vanos iš tolimų kraštų. j 



Ir pažvelgkite!—Iš visų na- 

cijų susikrovimų nauji žmo.iės 

išauga didesnio rytojaus auš-, 

roje. 
Eikite prie manęs, jus, ap- 

sunkinti ir sulinkę,—jųs, i»_u^ 
"■anapus jūrių. 

Aš turiu šviesos jūsų tam- 

sybei ir sapnų jusų mirusiems 
sapnams. 

Jusų pilkiems debesiams aš 
turiu žvaigždžių, kurios nuo- 

latai liepsnoja. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. Žinios iš Lietuvos. zuoti, o dabar vedami afic. 
Atstupino. Bėdiniemsiems dali 
narna duoiia. 

Žmonėse nesimato pakelio 
upo. Amžiais geležinės rankos 
slegiamiems lyg svetima atro- 
do laisvė. Nėra betvarkės, bet 
ir tvarka žmonių nesuprasta. 

Iš (Tiesos Kardo) 

SEINAI. 
Mokyklos Pašventinimas. 
Liepos 10 d. iškilmingai pa- 

šventį lietuvių pradedamieji 
mokyklai namai. Iškilmės pra- 
sidėjo mišiomis, kurias laikė I 
dekanas J. Laukaitis (buv. V. 
Dum. atstovas). Per mišias 
ęiedojo lietuviškai giesmes 
raikai ir suaugęs jaunimas. 
Vaikai buvo suėję iš visų para- 
pijos mokyklų, tautinėmis vė- 
iavomis nešini ir tautiniais 
ženklais bei drabužiais pasi- 
puošę. Po mišių kun. J. Lau- 

Reikalinga Mergina 
į Krautuvę i vairių daigtų Page:ciau 

jama, kuri moktėų skaitliuoti ir 
norėtų čia gyventi. 

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd STREET, CHICAGC 

K. MiCHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKA3 

Egzaminuoja akis 
Ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų, 
Męs taipgi taisome visokius aukso it 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

1 l)r. M. Herzinan l IS RUSIJOS 
2 Gerai lietuviams žinomas per 16 me- v 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas S 
A ir akušeris. x 
5 Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- S 
V rų. mcterų ir vaikg, pagal naujausias 5 
X metodas. X-Ray ir kitokius elektros V 
K prietaisus. 2 S Ofisas ir Laboratorija: 102S \V. 18th S 
S Street, netoli Fisk Street. S 
5 VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 5 
5 6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 V 

K GYVENIMAS: 3412 So. TIaNted St. 2 
$ VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. g 

RACINE, WIS. 

"Birutes" clioras paskuti- 
niame susirinkime kovo 18 d. 
nutarė nusifotografuoti. Taip- 
gi nutarė atsišaukti j visus lie- 
tuvių Airerikoje gyvuojančius 
chorus su tikslu išleisti Ame- 
rikos lietuvių chorų albumą. | 
Atsišaukimas bus pačiuota per 
laikraščius platesniam apkalbė- 
jimui to klausimo. 

Choras yra nutaręs ant 25 
gegužės parengti gegužines. 
Vieta — Midrvay Park. Tam 
pasilinksminimui jau mokina- 
nasi dainelių. 

Reikia priminti, kad Birutės 
:horo vedėjas p. P. Sinkus, ku- 
*is pasekmingai ilgą laiką mo- 

cino chorą, žadu apleisti Ra- 
:ine. Jis žada išvažiuoti clelei 
subėgusių gyvenime aplinky- 
bių. Jei išvažiuotų p. Sinkus, 
ai butų didelis nesmagumas, 
įcs kitą vedėją sunku butų su- 

•asti. 

clais męs galime prieiti prie 
geresniu pasekmių ir atitaisy- 
sime padarytas klaidas. 

Į A. L. T. S. 35 kuopa nuta- 

rė parsitraukti keletą Memo- 
rijalų dėl inteikimo vietos ang- 
lų laikraščių redaktoriams ir 

šiaip įtekmingiems miesto val- 
dininkams. 

Korespondentas. 

AMSTERDAAI, N. Y. 

Pas mus darbai silpnai eina, 
žmonių daug be darbo vaikš- 
čioja. Dirbtuvių čionai daug 
yra, oet visos dirba tiktai po 
keletą dienų savaitėje, kitos 

VILNIUS. 
Lenkų karinmcnds vadui 

Vilniuje. 
Gruodžio 31 d. 1918 m. iš 

pradžių laikraščiuose, pasku 
ir tam tikruose atsišaukimuose 
Vilnuje paskelbta, jog gen. 
VVejtko esąs paskirtas Lietuvos 
Karės apskrities Vadu. 1919 

| atsisakė. Legionieriai apsupo 
visa miesto dalį ties Varnų gat- 
ve. Prasidėjo šaudymai. Sau- 
sio 2 diena ryte lenkai griežtai 
pareikalavo pasiduoti. Po pietų į 
darbininkai sutiko pasiduoti. 
Areštavo apie 90 žmofiių. 

Aręštuotų tarpe buvo ir ke- 
turios moterys. Be to rasta 6 
asmens negyvi, turbut patįs 
sau galą pasidarė. Jų tarpe esąs 
ir Aleksa-Angarietis. 

Poguliankos rajone dar lai- 
kosi vokiečių kareivių sargyba. 

Bcgymas iš Vilniaus. 
Paskutinėmis dienomis iš 

Vilniaus gyventojai begte bė- 
ga. Geležinkeliu iš pat Vilniaus 
išvažiuoti negalima, tad va- 

žiuoja į Lendvaravą ir toliau 
arkliais. Keliai kimšte prikimš- 
ti Lendvarave j vagonus pak- 
liūva tik tie, kurie turi geras ir 
stiprias rankas bei alkūnes. 

ir mano dangus SKaiarus, 

kaip giedrios dienos mėlynė. 
Ir žėdnam sudejavimui aš tu 

riu kamaziniai-balzaminių žai- 

bų. 
Atgimkite mano šviesoje! 
Pasisemkite mano jiegos! 
Valanda gal greitai pribūti, 

kada teisingo įniršimo liepsnos 
sužaibuos iš mano akių. 

Tr atsivers prieš jumis skai- 
stus takas, kurs ves jus j tei- 
singumo kovos lauką. 

Ir ten jus sumušite savo ne- 

vidonus. 
Ir ten jųs apgalėsite ranko- 

mis mano garins priešus. 
Atgimkite mano šviesoje! 
Ir pasisemkite mano jiegos! 

^ Bukite mano kūdikiais tike 

jime! 
Budėkite prie naujos Lietu- 

vos ryto aušros vartų! 
V. J. Budrikas. 

ATSIŠAUKIMAS Į AME- 
RIKIEČIUS. 

1 

] 
< 

1 

i 

■i 
1i 

1 

< 

1 
i 

i 

Brangus viengenčiai! 
Nors męs toli nuo jųs, nors 

męs esame Francuzijoje Suv. 

.Valstjų kariunienčjc, bet męs 
kartu su jumis dėl Lietuvos 
laisvės. 

Męs kariavonle alijantų pu- 
sėje ir matėme, kad kaip jie 
kariavo, kad sumušti vokiečius, 
kad tuomi psliuosuoti pasaulio 
tautas nuo priespaudos. Buvo 
kalbama apie šventą liuosybę 
mažoms tautoms, męs karia- 
vome. Męs stojom kariumenčn 
vardan tų idealų. Bet šiądien... 

Aš negaliu suprasti, Kodėl 
Lietuvos taip visi nori. Tai nori 
musų nevidonai lenkai, tai ru- 

sai. Kodėl negali suprasti, kad 
kiekiveinai tautai liuosybė yra 
lygiai brangi. 

Kare nutrempė musų Tėvy- 
nę, daug lietuvių išmušta, ir 
tai visos tos aukos gali nueiti 
niekais. 

Męs kareivių lietuvių būrys 
turėjom Francuzijoje keletą 
susirinkimų Y. M. C. A. na- 

muose ir apsvarstėm mųs Tė- 

vynės padėjimą. Męs priėjome 
prie to, kad visi lietuviai karei- 
viai stosime kaip vienas prieš 
lenkus. Tūkstantį kartų leng- 
viau mirti, negu buti, lenkų pa- 
vergtu. Arba laisvė, arba mir- 
tis! — tai mųs kareivių šauks- 
mas, nuo kurio niekad neatsi- 

sakysime. |< 
Męs du kartu savaitėje da- 

rome susirinkimus ir svarsto- 
me. Paskutiniame susirinkime 
nutarėme atsišaukti į Jus Ame- 
rikečiai broliai. Laikykitės vie- 

nybės, turėkite vieną fondą, 
vienas įstagas, organizuokite 
karumenę, rinkite pinigus. Da- 

rykite viską, kaip vienas. Jei 
Taikos Kongresas bandys nors 

šešelį priespaudos užmeti iš 

lenkų pusės, męs jaunimas sto- 

jam kaip vienas, ir žuvam, bet 

nevergaujam. Užmetimas Lie- 
tu, ai lenkiško? globos, tai gry- 
niausis pasityčiojimas iš lietu- 

vių geriausių jausmų, tai pave- 
dimas ėriuko vilko globon. 
Dirbkime broliai! 

Vardu lietuvių kareivių bū- 
rio 

Juozas Ambraževičiiis 
Brest American Expedi- 

tionery, 
France. 

Kovo 16 d. "Mokslinčius'' 
Račkus laikė prakalba. Iš dau- 
gelio jo išsireiškimų, paiimu 
ik viena, kad žinotu "Lietu- V.7 c 

ros" skaitytojai, kas tas Rač- 
ais per vienas. 

Jo išsireiškimas buvo maž 
laug toks. Pakėlus klausimą iš 
>ublikos, kaslik šaukimo Sei- 
110, Raukus aiškino, kad sei- 
nas nereikalingas ir sako: 

"''ienas iš durniausių vado- 
•ų V. K. Račkauskas padavęs , 

niciativą šaukimo seimo per 
'Tėvynę," pats dabar ana die- 
ą Hnkėsi Chicagoje su slap- 
ais Lietuvos reikalais, na ir 
ižsuko j "Naujienų'' offisą ir 
įasal'.ęs, kad jis pats dabar ne- 

lorjįs, kad butų seimas. O gir- 
li "Naujienos" ant rytojaus 
10 V. K. Račkausko atsilanki- 
no tuojaus patalpino. Ir ve ko j 
iiusų tautininkai nori, jie nt- 

įori patarnauti Lietuvai, bet 
tori išardyti katalikų įsteigtas 
•rganizacijas ir surinktus pi- 
ligus pasisavinti. Tad, girdi, 
:atalikiškos draugystės priva- 
-) buti priešingos seimui." 

Matote kokius žemus vadus 
:atalikai palaiko, kurie nesid- 
ovi vadinti tikrus žmones 
durniais". Žemesnio išsireis- < 

:imo juk nėra. Na, o katalikai 

>asistatę tokius tikisi ko gero 1 

aimėti. 
l,aikas jau butu suprasti ka- i 

ne dalykas ir pareikalauti nuo 

okių vadų dviejų dalykų: pir- 
nas — prasišalinti iš vr 1ovys- 
ės vietos užleidžiant tinka- 

( 

nięnis žmonėms, arba turi 
irutis demoralizavę minias. 
J kitaip tai iš tų šiaudų nebus 
;rudų. 

Kovo 23 d. buvo surengtos 
>rakalbos L. D. L. D. Kalbė- 
:ojum buvo užprašytas Dun- 
lulis. Kaip matyti su tikslu 
Įnori vėjo tautininkams kam 
įie reikalauja Lietuvai Laisves. 
J is savo kalboje išreiškė, kad 
jam patinka geriau bolševikai 
rusai ir jų /labrtinis teroras, 
legut lietuviai ir inetuvos žmo 
įėms laisvė. Gerą dalį prakal- 
bos pašventė klerikalams. 

Dabar Racinoje žmonės taip 
)Udemorali?iioti, kad nėra jo- 
kio svarbesnio veikimo, kuris 

neštų labą Lietuvai ir žmo- 
nėms. 

v įcm nanao Ką veiKti, kiu 

pakiša koją. Išėjimas iŠ viso 
to blogo, tai reikia mums Ka- 
rinos Lietuviams surengti po- 
rą gmi prakalbų, kur tikra** 
butų nurodyta tiesa link įgi- 
jimui Lietuvai laisvės ir sušel- 
pimui T vietų vos žmonių. Reikia 
mums vietos lietuviams rimtes- 
niems veikėjams surengti ma- 

sinius susirinkimus ir patiems 
rišti klausimus. Tik tokiais bu- 

dirbtuves net visai sustojo. Ls 
37 tūkstančių gyventojų, čio- 
nai yra apie du tūkstančiai lie- 
tu viii. Lietuviai turi pasistatę 
gražia bažnyčią, kurioje kui.i- 
gauja kun. J. Židanavičius. 
Yrą keletas draugijų, Fondų | 
skyriai ir buvo sutvertas Cent-J 
ralio komiteto skyrius, bet nuo 

nekurio laiko jis jau neveikia, 
matyti pairo. Tame kalti mūsų 
vadovai to skyriaus. 

Musų parapijoje atsibuvo 
40 valandų atlaidai 18,19 ir 20 
kovo, žmonių daug lankėsi, at- 

liko bažnytines, religijines 
pereigas. Viskas butų gerai, 
[ik laike atlaidų Rochesterio 
debonas sakydamas pamokslą 
neiškentė ir užkabino tautinin- 
kus ir jų laikraščius. Net tau- 
ininkus sulygino su socialistais 
r t. t. Net ir pakeikė, išvadino 
uos šėtono pagelbininkais. Lie- 
■>ė tokių žmonių saugotis. Jei 
<as dėsis su tautininkais, tai 

;as, anot pamokslininko, nema- 

:yg dangaus karalystė. 
Tokis pamokslas tai tiktai 

Į^ėdą daro kunigui Kazlauskui, 
įmonės bažnyčion sueina pa- 
celti savo jausmus, o čia kaip 
ik tie prakilniausi žmogaus 
;ielos jausmri apipurvinami 
x)litika. 

Plikis. 

Žinios Žineles. į 
r 

n 

Gran^. Rapids, Mich. Vy- ^ 

nai surenėg prakalbas. Kai \y 
Dėta apie įvairius reikalus, j 
;emoje: "Ar gali buti doras į. 
žmogus, kuris tikėjimą pa- r 
-neta." v 

St. Charles, 111. Daibi- ^ 

linkai čionai sujudo pribu- v 

/us organizatoriams ir pra- 1 

įėjus organizuoti uniją. k 

Lawrence, Mass. PraŽU- 
^ 

vo lietuvys Zigmantas Jakš- 1 

:as. Jau virš sąvaite, kaip 
x 

jo nesuranda. Išėjo iš na- 
1 

mų ir nesugrįžo. 
Binghamton, Conn. — Vy- ] 

čių kuopa rengė diskusijas 
Antgaio buvo renkamos au- , 

kos. į 
Bridgeport, Conn. Dailės 1 

mylėtojų draugija iš New 
Britain, Conn. pastatė čio- 
nai scenoje veikalų "Rytų i 
Pilis." Lošimas pavyko. ] 

Lawrence, Mass. T. M. D. I1 
j 

kuopa surengė vakarienę. 
Dalyvavo apie 60 asmenų. 
Buvo gražių žaislių. 

Baltimore, Md. Svetainės 
statymo bendrovė turėjo su- 

rengusi prakalbas. 
Union City, Conn—Sa- 

liunuose dar čionai lietuviai 
gana tankiai susimuša už 
menkniekius. 

Paterson, N. J. Susitvėrė 
Pirmasai skyrius lietuviško- 
jo Raudonojo Kryžiaus. Pri- 
sirašė apie 50 moterų ir mer 

ginų. 

ni. sausio i a. apie bval. po- 
piet ginkluotas jaunimas ūž- 
ime Vilniaus miesto gatves. 
Pą pat ir kitą dieną ginkluotie- 
ii jaunikliai daro gatvėse kra- 
as, atimdinėja iš praeivių gink 
us ir veda tikrą kovą su darbi- 
įinkais ties Varnų gat. Sausio 
? d. pasirodė gen. Mokrzecki'o 
)askelhimas, jog jis esąs Vii- 
įiaus komendantas ir įvedąs 
/ilniuje nepaprastą karės sto- 

•Į Tą pat dieną lenkų spaudoje 
jaiškina, jog Vilniaus gatvių 
įžėmimas esąs padarytas lenkų 
:arės pajėgų. 

Kadangi 1) Lietuvos ir Vii-, 
liaus valdžia, tad ir krašto 
ipsauga, priguli Laikinajai 
Jetuvos Vyriausybei, 2) Vil- 
iaus miestas lenkų kariumenės 
aj)0 apimtas be šios Vyriausy- 
iės sutikimo, 3) paėmusi gat- 
es kariumenė netik neveikia 
sietuvos karės pajėgų vasty- 
linės vyriausybės vedama, bet 
r savinasi s'.etimos valstybės 
enklus (ereij prie kepurės), 
) stoja prieš Lietuvos gyven- 
ojų dalį, tariant į Darbininkų 
\arvba susimetusius darbinin- 
us, tad Laikinoji Lietuvos Vy- 
iausybė pavedė man, jos Ge- 
eraliam Įgaliotiniui Vilniuje, 
areikšti Lenkę kariumenės 
"adui Vilniuje griežčiausi pro- 
?stą prieš jo prisisavinimą 
sietuvos vyriausybės teisių ir 

sikišimą j vidujinius Lietuvos 
eikalus, kas gręsia jai nami- 
ės karės ir suirute. 
Laikinosios Lietuvos Vy- 

iausybės Generaiis Įgaliotinis 
M. Biržiška. 

ilnius, sausio mėn. 2 d. 1919. 

Vilniuje išlipintas generolo 
įajoro Mokrzcckio atsišauki- 
įas, kuriame jis pasisako pai- 
įąs miesto valdžia j savo ran- 

:as, karės sri « viršininkui 
sakant. Koks \. mkas, ko- 
ia karės sritis, iš kur ji atsi- 

ado, męs nežinome, nes Lietu-j 
os Valstybėje tėra viena Lai- 
i n o j i Lietuvos vyriausybė ir 
ien jos parėdymai yra teisėti. 
\}liau išdėsto, kad Įvedamas 
arės stovis, nurodama be jo- 
io pasipriešinimo klausyti ka- 

iškų vyriausybių. Įsakoma vi- 
i ginklai atiduoti, kas juos iš 
niesto gyventojų turi miesto 
:omendanturai, žinoma ne Lie- 
uvos Laikinosios valdžios, bet 

enkų. 
] sduotas miesto komendanto 

j. m. Mokrzeckio įsakvmas, 
:urio draudžiama pasirodyti 
rėliau 6 v. miesto gatvėse. 
ircštuota darbininkų Taryba. 

Sausio 1 dieną po pietų dar- 
)ininkų tarybos nariai susirin- 
ko pasitarti į buvusių gelžkcl- 
linkų narną Varnų gatvėje. 
Miestą paėmė lenkai ir iš dar- 

bininkų tarybos pareikalavo 
atiduoti ginklus. Darbininkai 
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! 
Męs mokiname ši puikų, gerai K 

apsimokantį amatą j trumpą lai- | 
ką.. Kirpikai yra labai reika- R 
laujami. Vietos nepripildytos lau | 
kia. Ateik di'eną ar vakare. 5 

IMaster 
Cutting School | 

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

(Prieš City Haū, 
ažSSSSHEifflrSSa. 

PILVIŠKIAI. 
Mar. aps. 

Pastaruoju laiku j Pilviškius 
'daug kreipia domos bolševikai 
Jie čia net apgyvendino savo 

agitatorius. Bet pritarimo ran- 

da tik tarp nedidelės miesto 
žmonių saujalės. Sodžių gy- 
ventojai apie juos nei girdėti 
nenori. Komunistai miestelyje n 

padare demonstraciją ir rau-|i 
doną vėliavą nešini nuėjo pas 
amforštėjerį reikalauti, kad 
jiems atiduotų miesto valdymą, 
bet tas atsisakė. Ant rytojaus 
jie reikalavo parapijinio komi- 
teto atsistatymo, bet ir čia nie- \ 
ko nelaimėjo. 1 

Čia yra įsikurus Krikščio- 
nių-Demok. partijos skyrius. 
Skyrius suorganizuotas labai 1 
gerai ir dirba pasekmingai. Yi- 1< 

soj parapijoj yra įkurta apie 1 
20 skyrių, o Pilviškiuose cen- 

tras. 
Pirma čionai pareidavo vi- 

sokių laikraščių: "Tėvynės 
Sargas," "Lietuvos Aaidas" ir | j 
kiti. Dabar tie visi laikraiščiai 
nepareina, nes laikraščių agen-j 
tas Laurinaitis tais laikrašgiais 
bijo užkirsti kelią "Darbo Bal- 

Slli". • ii 
Geistina butų, kad laikraš- 

čių platinimą paimtų kas kitas. 
Ciliitkas. 

BIRŽilAI. 
\'okiečiai visai iš čia išsi-% 

kraustė gruodžio 20 d. Prieš 
išvažiuosiant jie atidavė Laiki- 
nosios Valdžios įgaliotiniams 
kas buvo likę ncišparduota. 
Kai kuriuose dvaruose perimta < 

nemažai grudų ir gyvulių. Raš- 
tinėse pasiliko rašomos medžia- 

gos ir 2 rašomi mašinėli. Pali- 
ko 18 telefonų aparatų su cen- 

trale stotimi. Kupiškio stotyje 
sėsdami į traukinį atidavė 30 

šautuvių ir 45 arklius su vo- 

kiškais vežimais. Kainos buvo 
statomos dviejopos: vokiečių ir 
musų. Pinigai bus išmokami po 
karei tvarkai nusistačius. Gy- 
venimas išėjus vokiečiams žy- 
miai persikeitė. Mieste nebėra 

triukšmo, tylu, ramu. Žinomi 
vokiečių šr .pai išbėgo. Žmonės 
buvo ketinę juos visus iškarti. 
Tvarkos daboja vietos milicio- 
nieriai, kap. Ladigos suorgani- 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

i LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

DR. S. RflIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2. 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

DR. M. T. strikol'ls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

(Ii* Ii rrtllkl. 3 po pl«: 7Ui9rtkire 
N diliomis nao 8 ryto iki 2 p ^ pietį. 
Namai 007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seely 20 

caitis pasakė gražų jausmingą* 
pamokslą, po kurio iškilminga 
procesija ėjo visi Į mokyklą, 
[aunimas pakeliui giedojo 
/y s k. Baranauskio giesmę 
'Sveiką Marija, Dangaus Le- 
ija," kuria reiškiami lietuvių 
rargai ir prašymas tautų Lai- 
nintojo Motinos pagelbėti, 
vaip Seinai Seinais yra, jie, 
ur būti, dar nebuvo niale to- 
dos viešos lietuvių iškilmės. 
Vfokyklos namus, pavyzdingai 
taisytus buvusioje laikinėje 
usų cerkvėje, pašventino kun. 

Laukaitis. Namai bus elek- 
ros šv'esa apšviečiami. Pil- 
iau penktos Seinų šilelyje vai- 
;ai suvaidino "Šventąjį Kazi- 

nierą," o suaugusis jaunimas 
ladainavo dainų. Mokykloje 
nivo pasakytos kelios trumpos 
ificijalinės prakalbos, padai- ; 

S Phone Boulevard 2160 

I Dr. ft. J. Karalius 
<j UŽS1SEN ĖJUSIOS 

į LIGOS 

\ Vaiindoa: 9 Iki 12 ir i iki 9 
vakarais. 

230d SO. MORGAS STREET 
| 

j Dr. G. M. Glaser j 
s Praktikuoja jau 27 metai 

į 3149 S. Morgan St., kertė 32 ct. jį 
5 Specialistas Moteriškų, Vyrišky, į 

ir Chroniškų Ligų. 
e Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 5 
5 piet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

j TELEFONAS YARD3 687. į 

įuota dainų ir pasakyta eilių, j 
skilmėse dalyvavo kaimyai 
:lebonai ir apskrities vyresny- j 
>ė su svečiais. Šitas mokyklos 1 

# 

tasventimo nuotykis padare j 
ietos lietuviuose daug gilaus 
spūdžio. Iškilmėse ypač pasi- 
ymejo susipratęs Seinų para- 
>ijos jaunimas. 

'M. D. 
• ■»»»»»»»»•!&!£* m » » 

VILIONYS. 
Kaišia d. apskr 

Taip pat daug žalos pridarė 
:riuša, javus, langus išmušė. 
<ai kam badas žiuri j akis. 

Mokinys. 

Phone Armltage 3209 

DR. H. A. 

Vaiandos: Po piet nuo 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

AUŠROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradinisj 
ir augštesnis) mokytojas Vitkui, studentas medicinos, patyręs mokytoja^.? 
2. Matematika (Aritmetika, iT.gebra, Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai-s 
yinas (pienų pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- Jų Fk; riy V. Miszel-, 

ka. Neleiskite laiko per niek. Mokinkitės. Prisirašyti galima visados. 1 

3001 S. HALSTED ST. 

BUK VĖL SVEIKAS. *£ 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esamo užtikrinti, jog męs 
galimo palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių už egzaminaciją ar'^a patarimą. ueoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti serganJems žmonėms go 
reresnj ir modernišką patarnavimą 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kuri turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 

dantis prin ekonomijos. 
NMES SPECIALIZUOJAMES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 

IR NAMINESE GYDUOLESE. 
VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI Mps pa- 
renkame jas, žinodami jų gydančią vertę nuo paprastų nesveikatinguinų 
Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti jkj ranka 
gyduolps ant reikalo. Męr tikime, kad musų smulkmonos, tolotų daig 
tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rūšies ir tikrai užganėdins kiekvieną 
žmogų. Musų vaistai ir kemikalai yra gryniausi, kokius tik už pini- 
gus galima gauti ir musy receptai yra pildomi tik rcgitr. vaistininkais^ 

ATEIKITE IR PAMATYKIE'fE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminaciją ir Patarimą 

PEOPLES THEATRE BUILD1NG 
1616 WEST 47 th STREEET 

Męs Kalbame Lietuviškai 



VIETINES ŽINIOS ■ 
Wilavinias pasiųstas vardu Clii 
cagos organizacijų. Kaip bus 

gautas atsakymas, tad bus su- 

šaukta kita visų Chicagos or- 

ganizacijų. 
Reikia žinoti kad susiv. or- 

ganizacijų ant To\vn of Lake 
jau pirmiau, savo keliu, buvo 
išnešęs tokį reikalavimu. Da- 
bar susirinkimas patarė savo 

ingaliotiniams ilgiau negaišin- 
ti, o daryti viską, kad tik įvyk- 
tų .Visuotinas Seimas kovei- 
ki'iusiai. Kad butų tokio sei- 
mo apsvarstyta tverti Lietuvių 
kariumenę, ir kad butų suor- 

ganizuota visokeriopa pagalba 
Lietuvai. jngaliotiniai tokį 
patarimą prižadėjo vykdinti. 

Taipgi buvo svarstyta apie 
priėmimą grįžtančių iš Fran- 

euzijos kareivių. Tuo tikslu 
sumesta 14.80 aukų, delei per- 
davimo moterų Komitetui. 

T c n Buvęs. 

kelti iš parkų. Dabar visa- 
dos laikysis mitingai pas 
George Lesincką, 4535 So. 
Honore St. kas paskutinį ket 
vergą, 8 vai. vakare. 

F. Vinckus, prez., 
J. Bielskis, lašt., 
1842 W. 46th St. 

bes "Birutės" svetainėn, prie 
3249 So. Morgan gat., ant 8 
vai. vakare. Taijri nepa- 
mirškite! Bus kiekvienam 
malonu išgirsti paskutine- 
sias politiškas naujienas. 

Valdyba. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLiivjE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desięning 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
los parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męa yasisteu&sime 
sutelkti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. iTalstfcc! SU, 1850 Woi,<» Bt 

PARSIDUODA pife sėdynių, 8 
pasažierių automobilius, parankus dėl 
veselijų, krikštynų ir pagrabų, Visas 
gerame stovyje su ū naujais tajorais< 
Atsišaukite: 708 W, 18th St, Chicago, 
Telephooo Canal 2655, 

FARMA ANT PARDAVIMO 
110 akrų su namais, arernos žemės 2jj 
akrų, 50 akrų be namų Pirkite 
rlum arba abi sykiu. Dėl platesniu ži 
nių kreipkitės pas F MIKOLAINiS, 
Thorp, Wis, 
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BRJDGEPORTO 
NUMERIS. 

Subatoj, kovo 29 d., bus 
išleistas EXTRA Bridgeport. 
Numeris. Laukkite jo. 

BRIDGEPORTO 
NUMERIS. 

PARGRYŽO. 
šiomis dienomis pargryžo 

iš Dėdės Samo kariumenės 
Vincas Rušinskas ir Tuozas 
Misevičius, abudu iš Carnp 
Gordon, Atlanta, Ga. 

P-as Rušinskas, pirmiaus 
buvusis "Lietuvos" lvno- 

y 

tapistu gavo "special dis- 
charge" ir pargryžo atgal 
prie savo darbo,—sveikas; 
raudonas ir linksmas. 

P-as Misevičius tuo tarpu 
dar vyksta į Carnp Grant, 
kur jis gaus pilno paliusavi- 
mo popieras. 

ATSISVEIKINIMAS. 
Nei nepajutau, kaip praslin- 

ko dešimtis dienų tarp svetin- 
gų Chicagos inteligentų bū- 
relio. Tai pirmu kartu man 

pasitaikė taip smagiai pralei- 
sti tas kelias dienas. Dėlto 
skirdamasis su Chicaga lai- 
kau savo priec rme ištarti 
Jums Chicagos vt*xėjos ir vei- 
kėjai širdingiausi ačių u/ Jūsų 
svetingumą ir širdingumą. 

Labanakt Chicago ir Labą 
rytą New York. 

A. B. Strimaitis. 

SO. CHICAGIEČIAI 
SEIMO REIKALUOSE. 
Kovo 23 d. susirinkime ke- 

turių vietinių draugijų. Šv. Izi 
doriaus Artojo, šv. Juozu po, 
SLA. 74 kp. ir Jaunimo kliubo, 
p. B. Kučinsko svetainėje 8756 
Houston av. So. Chicago, iš- 
klausę žmonių nuomones iš- 
nešta sekanti rezoliucija: 

Męs visi skaitliuje 301 žmo- 

gaus susirinkę ir apkalbėję da- 
bartinį Lietuvos laisvės klau- 
simą, kuris yra dideliame pa- 
vojuje kaip iš Lenkų pusės taip 
ir iš bolševikų, kurie nori Lie- 
tuvą su jos gyventojais grobti, 
o įos žmones vergais padaryti. 

Kadangi jie tai gali atsiekti, 
jeigu męs lietuviai sėdėsim ran 

kas sudėję arba ir ant toliaus 
vaidus kelsime savųjų tarpe. 

Kadangi jau daugiau kaip 
pusė metų praėjus kaip pasau- 
linė karė užsibadė, o mūsų 
Lietuvos žmonių skaičiuje apie 
vieno milijono, dar vis esame 

atskirti nuo sava tėvynes Lie- 
tuvos tnusu seserų, broliu, te- c C7 C' 

vu motinų ir visti mylimesnių 
ypatų. 

Atran'dame būtinai reika- i 

lingu šaukti Amerikos visu 
lietuvių Seimą kaip tik' greit 
galitr.'i, Seimas turi buti sau- 1 
kiamas sekantiems tikslams: i 

1) Pareikalauti, kad rūbe- !' 
žius atidarytu susirašinėjimui 1 
su ten likusiomis giminėmis ir 
sušelpus savuosius pinigais duo 1 

na, ir 'drabužiais, kad galima ] 
grįžti tėvynėn. 

TT)' Ka'd seimas užgirtų da- 1 

bartinę Lietuvos valdžią ir pa- i 

gelbėtų sutartinai darbuotis, t 

III)' Ka'd seimas išrištų ka- i 

riumenės organizavimo klau- 
simą. 

J Y) Kad išnešti protestą 
priešais v;sus tuos, kurie Kė- 
sinasi ir nori užkenkti Lietu- 
vos laisvei ir Neprigulmybei. 

Y) Kad suvienuodinus auKų 
rinkimą, kaip kad yra bendri 
mūsų visų lietuvių reikalai, tai 
lai buva ir vienybėje dirbama. 

Y'I) Kad sutvarkymo Ame- 
rikos lietuvių tarpe ir gavus 
ganią piniginę paskolą kad 
sumažinimus Lietuvos gyven- 
tojų tarpe skurdą. 

VII) Kad butų vienas su- 

tartinas išlaukinis frontas Lie- 
tuvai gauti laisvę. 

Vili) Kad Pildantis Tary- 
bų Komitetas Waslnngtone 
paliautų varinėti partijps ir 
kad dirbtų išvien. 

IX) Kad seimas butų Clii- 

M01ERŲ IŠMINTIS. 
Taupios moterįs skaito 

laikraščius idant, sučėdyti 
pinigus. Jos skaito apgarsi- 
nimus, mąsto apie juos, ap- 
sipažįsta su daigtais, kurie 
joms yra reikalingi dabar 
arba bus reikalingi ateityje 
ir visuomet perka sučėdyda- 
mos Daugelis musų klientų 
niekuomet neužmirš patar- 
navimo, suteikto jiems per 
musų apgarsinimus, kurie 
parodė jiems brangias ypa- 
tybes Trinerio American E- 
lixir of Bitter Wine (Ame- 
rikos Kartusis Vynas) per- 
tikrininčiu budu. Tai yra gy 
duolės, kurios neturi sau ly- 
gių nuo pritvirtinio, blogo 
apetito, išpūtimo, galvos 
skaudėjimo, bemiegės, ner- 

viškumo ir kitų nesveikatm- 
gumų paeinančių nuo vidu- 
rių nesveikumo. Jus galite 
jį gauti kiekvienoj vaistinėj. 
Kaina šiek tiek tapo pakel- 
ta, nors kainos ant nekuriu 
sudėtinių ir mokesčiai ant 
kitų dabar yra baisiai dide- 
li. Kaina Trinerio Linimen- 
to, geriausias sutaisomas 
nuo reumatizmo, galvos 
skaudėjimo, sunarinimo ir 
t. p. pasilieka ta pati. Rei- 
kalaukite tik Trinerio gy- 
duolių. Joseph Triner Com- 
pany, 1333-43 So. Ashland 
Ave., Chicago, 111. (Apgars) 

SVARBUS FRANEŠIMAS. 
Susivienijimo Rymo-Ka- 

talikų pašalpinių draugysčių 
Illinois valstijoje atsibus ko- 
vo 30 d. P. Wodmano sve- 

tainėje, 3251 So. Lime St. 
Prasidės ant 7:03 vakare. 
Meldžiame visus delegatus 
atsilankyti, yra daug svar- 

bių reikalų. Taipgi meldžia- 
me sekretoriui priduoti sa- 
vo antrašus. 

K. J. Pruchunas, 
3326 S. Auburn Av., 

SENIS NUGALĖJO 
DU JAUNU. 

Iuhvard Artlip, 96 metų bu- 
vo užpultas dvie vyrų, turbut 
lietuvių. Jcis yra Dominick 
Capilonis, 30 metų ir John 
Pleikus, 32 metų. 

Bet senis Artlip smugiu 
kumšties parbloškė CapilonĮ 
ant žemės, gi Pleikų spirė pil- 
van kuris irgi persivertė sta- 
čia galva. Po to sen:s abu nar- 

suoliu dar suaršetavo. 

SKUNDŽIA KERŠI UŽ 
ŠMEi; TĄ. 

P-nia Ona Gaudiešiene, 
Prano Gaudiešiaus žmona, 111a 

tomai nemyli "pliatkų" ir ne- 

mano sėdėti, ramiai rankas su- 

sidėjus kuomet, sulyg jos ma- 

nymo, j j s geras vardas yra 
šmeižiamas. 

Šiomis dienomis, per savo 

advokatą p. Juozą A. Ambro- 
sių, ji užvedė Circuit 
C o u r t teisme prieš Praną 
Kiršį. Gaudiešiene savo skun- 
de apkaltinu p. Kiršį, buk jis 
viešai "meižęs ją, kad ji buk 
turimi Lietuvoje vyrą ir vaiką, 
bet nuo jų pabėgusi, nes nega- 
lėjusi su savo vyru susitaikin- 
ti ir kad ji, čia atvykus, ište- 
kėjo už dabartinio savo vyro, 
Prano Gaudiešiaus. Gaudie- 
šiai yra labai tuomi užsigavę 
ir mano, kad skriauda jiems 
padaryta yra verta mažiausiai 
$10,000.00. Taigi ant tokios 
sumos p. Gaudiešiene ir užve- 
dė bylą prieš p. Kiršį. 

Gaudiešiai gyvena prie 2340 
W. 21 st. place, o p. Kiršis prie 
2328 W. 22nd Place, ant West 
Side. 

cagoje. 
Todėl dėlei šių aukš- 

čiau minėtų priežasčių męs 
reikalaujame, kad Pildomasis 
Tarybų komitetas \Vashing- 
tone Amerikos Lietuvių Tary- 
ba ir Amerikos Lietuvių Tau- 
tinė Taryba tuoj aus imtųsi už 
darbo ir be atidėliojimo šauk- 
tų Amerikos lietuvių Seimą. 

Toliau męs nutariame pa- 
siųsti po viena kopiją šios re- 

zoliucijos Pildomajam Tary- 
bų Komitetui VVashmgtone; 
Amerikos Tarybai ir Ameri- 
kos Lietuvių Tautinei Tary- 
bai reikalaudami atsakymo iki 
9 d. Balandžio 1919. Tame 
atsakyme tegul čia minėtos 
Įstaigos aiškifii atsako: ar jos 
Seimo šaukimui pritaria, ar nc 

Jeigu kurie nepritartų, tai te- 

gul aiškiai išdėsto tam priežas- 
tis. Atsakymus reikia siųsti 
rezoliucijos komiteto raštinin- 
kui, Petras Šimaitis, Room 
9101 Commercial A ve. 

Dr. Š\. Juozapo Apekuno 
atstovas Mikolas Chiplis. 

74 kp. SLA. atstovas 
Peiras Šimaitis. 

Lietuvių Jaunimo Kimba* 
Kasys Manakas. 

Dr-tė Šv. Tzidor. art. 
Juozas T rijo uis. 

į DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ. 

Kuppenheimer Kriaučių 
šapa, prie 22-ros ir Western 
Ave., kurioje buvo streikas 
nuo užpereito panedėlio, va- 
kar sur,įtaikė su darbinin- 
kais, ir kriaučiai sugrįžo 
darban apie pusiauantrą va- 
kar popiet. 

Streiko priežastimi buvo 
prašalinimas kelių darbinin 
kų menamai už neatlikimą 
darbo tinkamu budu. Už- 
pereitą pahedėlį, darbinin- 
kai, užsistodami už savo 

draugus, pareikala\ o jų 
priėmimo atgal. Kuomet 
kompanija su tuo nesutiko, 
darbininkai išėjo streikan, 
kuris dabar pasibaigė pil- 
nu darbininkų laimėjimo: 
kaip pranešia darbininkų 

PARSIDUODA 8-nių kambarių medi- 
nis namas ir lotas, po No, 506 W, 33rd 
St, Kaina ant išmokesčio $1,200; už 
cash pigiau, Taipgi parsiduoda 2-jij 
nugštų medinis namas ant 371/^ pčdu 
kampinio loto, po No 501 W 3*3rd St, 
Kaina ant išmokėjimo $2,000; už cash 
pigiau, Savininko adresas: 501 W 33 
St, arba vakarais no No, 2139 Armita- 
go Avenue, 

DIENINF IR VAKARINE 
I MOKYKLA Cia gali lengvai lr greitai iSmokti Anglų ir Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 

1' 
Lietuvos ir abetną isto-ijas, geogratiją, rašyti 
laiškas, lr tt. Taipgi, turime Grammar ir High School'ių skyrius. Lie'u.i*! mokytojai. Sunaudo- kite Kuosą Miką pasimokinimui, nesigailėsite. 

American Col ege Preparatory School 
3103 SO. HALSIcO ST.. CHICAGO, ILL. 

PARSIDUODA UKĖ 
Michigano valstijoje. 

60 akrų. Apie 30 akrų are- 

mos. Su mažais budinkais. 
mylios nuo miesto Dublin. Ge- 
ra proga žmogui, kuris mylė- 
tų auginti gyvulius, nes žemė 
gerai augina šienus, o vasa- 
ros laike yra užtektinai puikios 
ganyklos su čystu vardeniu. 
Teipgi aš sutikčiau išmainyti 
int miesto propertės. Taigi no- 

rintieji pirkti ar mainyti, kreip 
kites pas savininką ypatiškai 
arba laišku: Klcm. JVilkas, 

2329 IV. 22 PI Chicago, III. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAI 

akandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

)irksi didelę Cabinet Victrola su 

>uikia pastata, taipgi $12 vertės 
eKordų mokėjusių $200. Męs td- 
ime keletą $150 tikros skuros 
eklyčios setų, kaip nauji, bus 
larduota už geriausią pasiūlymą. 
k.tsiunčia~na uždyka. Liberty Bon 
įsai bus priimti už mokestį. Atsi 
aukite tuojaus. Atdara kasdien 
įuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
iomis iki \ valandai I 

WESTERN STORAGE I 
810 Harrison St- Chicago 1 

P. Stasys Šimkus talkoje su 

p-le Marijona Rakauskaite ne- 

užilgo žada apvažiuoti daugelį I 

vietų su koncertais ir prakal- 
bomis apie dainas ir muziką. 

Žadama atlankyti Detroit, 
Grand tfapids, Cleveland Pitts 

burgli ir daug mažesnių vietų. 
Koncertai prasidčsią tuoj po 

Velykų. 

IŠ BRIGHTON PARK. 
Visų Brighton Park draugijų] 

susirinkimas atsibus 27 d. ko- 

vo, Ketvergo vakare. Liber- 
ty Svet. 3925 S. Kedzie ave. 

kam. 39 pl. Pradž. 7:30 vai. 
vakare. Visi išrinkti draugi- 
jų delegatai malonėkite daly- 
vauti susirinkime. 

J. Gustaitis, Sekr. 
2856 W. 38 Pl. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių ir Lietuvaičių Pa- 

langos "B:* utės" Draugija 
3 vai. vakare George Le- 
sincko svetainėj, 4535 So. 
Honore St. Narių pribuvi- 
mas būtinai reikalingas, nes 

fra labai svarbių reikalų dėl 
abo draugystės. 

Nepamirškite, jog yra Pa- 
angos Birutės mitingai iš- : 

lyaenai, Kompanija sutiko 
priimti atgal visus prašalin- 
tus darbininkus ir, apart to 
užmokėti visiems streikavu- 
siems darbininkams pilną 
užmokesti už visas dienas, 
"kurias jie sreikavo. Kom- 
panija taipgi sutiko pripa- 
žinti kriaučių uniją, bet ne- 

sutiko, kad butų "closed 
shop". 

Šioje dirbtuvėje dirba ne- 
mažai ir lietuvių kriaučių. 

R. Zaura. 

IŠPYLĖ KAILI POLI- 
CISTUI. 

Farmierys iš Naperville, 
John Ehrhart, 1 .vo perdaug 
pikinamas policisto Scharj>en- 
ter iš Aurora. Kartą farmie- i 

rys ant tiek įvyko, kad nugin- 1 
klavo policistą ir, kaip sakosi, 1 

išpilė jam kailį. : 

1 

DOMAI CHICAG1EČIU 5 

TAUTININKŲ. \ 
ALTSandaros 25-tos kuo- 

c 

pos šioje pėtnyčioje prasi- § 
ieda vakariniai pasikalbę- t 

jimai įvairiuose bėgančiuo- i 
?e klausimuose. Visi tauti- 
ninkai kas pėtnyčia rinki- 2 

SUSiV. LIET. ORGANIZA- 
CIJŲ ANT TOWN OF 

LAKE. 
Šis susivienijimas laikė sa- 

vo susirinkimą kovo 21 d. p. 
Elijoriaus svetainėje. 

Apsvarstyta savo paprasti 
reikalai, bet tarp to padaryta 
keletas gana svarbių nutari- 
mų. 

1) Namo reikalai. Komisi- 
ja išaiškina budus, kaip namą 
butu galima isigyti. Klausi- 
mas ilgai diskusuojamas bet 
?agaliaus vienbalsiai prieina- 
11a prie to, kad namo įsteigi- 
no reikalą ilgiau neatidėliotn. 
Tuo tikslu išrinkta komisija, 
turi turi sudaryti visus planus 
r pradėti pardavinėti šėrus. 
vemisijon išrinkti: 1) L. Ge- 
ežinis, 2) A. Venckevičia, 3) 
\. J. Kareiva, 4) Jonas Vis- i 

:antas, 5) P. Pivarunas, 6) i 

v. Pilipavičia, 7) F. Venckus. 
2) Link Visuotinojo Seimo, l 

comisija praneša, kad yra pa- 
liūsta Pil. Komitetui YVashing, 
one ir Taryboms reikalavimas l 
saukti Visuotmąjj seimą, Rei- ■ 

Vargšui Vakaras "Blinda", Svieto Lygintojas 
■ Scenoje stato 

į KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS 

Nedėl. Kovo-Marck 30,1919 
H. MELDAžIO SVETAINEJE 

■ ^ 2242 W. M Fk> MM | Scenoje stato 4 veiksmų ir 1 paveikslo dramą "Blinda" Svieto Lygintojas 
(Žemaičių Razbaininkas) 

Svetaine atsidarys 4:30 vai. po pietų. Lošimza prasidės 5:30 vai. vakare, j 

Po perstatyrrfo linksmas Dalius iki vSlybos nakties. 

Draugai ir draugės Keistučio Pašelpinis Kliubas rengia š| vakaru tikslu 
pastatyti paminklą, mirusiam 'nusų rašytojui Dramaturgui Br. Vargšui-I^au- 
cevičiui, Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui—{ Vargžo Pa- 
minklo statymo Fondą.. Tikimės, kad visuomenė mus parems. Iš savo 

pusės galime pasakyti tiek, kad veikalą, vaidlns-loš geriausieji Keistučio 
Kliubo Dramos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO PAS: KLIUBAS 

| Farmos! Atydaivisų Farmos! 
u 

1 
Gatavos fanuos, Lietuviškoje kolionijoje, juodže- 
me su triobomis, gyvuliais sėklomis, įrankiais dėl 
išdirbimo žemės, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180, 200 ir daugiau akrų farmos. Męs duosime to- 
kią farmą kaip tiktai tamsta norėsi. Išlygos: Niekas 

« Tamstai tokių neduos kaip męs ant kiekvienos far- 
| mos iš 40 akrų reikia įmokėti tiktai 250 dol., o 

r! reštą nieko nemokėti per penkis metus. Liberty 
j; Bondsai priimami kaip keš. Męs išmainome jusų 
|| miesto propertę ant farmos. Kreipkitės: 

INDEPENDENT FARM & C0L0N1ZATI0N C0. 
g 29 SO. LA SALLE ST. Room 336, CHICAGO, ILL. 

b Iš priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamu Paveikslų ę 
g Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie $100,00 gryn^ S 
§ pelno į savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui g j? dyka, Kiekvienas gali ta reikalą vesti ir turėtų gerą pelną, Atsišaukite: K 

I ' S. ŠOKALSKIS, I į g 29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, 111. § 

g PIRMA NEGU' pYrKSi7gAUK MŪŠŲ kAINAŠ.1 
« ant Durų, L«ntų. Rėmų ir Stogams Popierio fl 
g SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1,19 už galioną jį 

CARR BROS. WRECKING CO. 
g 3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, g 

Kovok už savo tiesas. 
TU kovoji prieš pasikėsinimą pakelti gat- 

vekarių mokesčius augščiau 5 centų. 
TU kovoji už geresnę kokybę ir žemesnes 

kainas gazo! 
TU kovoji už geresnį telefono patarnavimą 

ir pigesnes kainas! 
TU kovoji prieš karės prafiterius! 
TU kovoji prieš maisto piratus! 

BALSUODAMAS UŽ MAJORĄ 
WILLIAM HALE THOMPSON 

Gerbūvis Amerikos žmonių yra geriau" 
oiai užtikrintas ir kuodaugiausiai tinkama 
valdžia parūpinta per įtekmę Republikonų 
partijos. Idant užlaikyti gyvą ir stiprią Re- 
publikonų partiją yra labai svarbu, kad 
Republikonų tikietas triumfuotų Chicagoje 
Balandžio-April 1-mą. 

Republikonų laimėjimas yra netik pro- 
testas prieš augštas kainas pragyvenimo ir 
sunkių mokesčiu, bet yra taippat papeiki- 
mas demokratų klaidų ir nemokėjimas v li- 
ti reikalų. 

Republikonai privalo saugotis buklių 
ir sumanių įmonių Demokratų suklaidyti 
Republikonų partiją. Vienybėje męs galin- 
gi; paskirstyti męs puolame. Kuomet pa- 
dėsi kryžiuką į Republikonų ratelį, tu bal- 
suoji už Ameriką, /eikp.lus Amerikos žmo- 
nių ir apsaugą dėl savęs. 

0 REPUBLICAN 
Mayor Juag? Municipai Court 

□WM. H. THOMPSON (Vacancy) 
City Treasu:,er '-G. B. HOLMES 

□WM. GLANCHOW Judge Superior Court 
City Clerk °H. A. LEWIS 

□WALlER G. DAVIS 

Rinkimų Diena Balandžio-April 1. Rinki- 
mų Vietos atsidarys, nuo 6 iš ryto 

iki 4 po pietų. 
REPUBLICAN SITY CENTRAL COMMITTEE 

William H. Reid, Ciorrur K. Galpin 
Secra'^ry ..Chairman 

Francis P. Brady, Chairm?n Campaign Committee 
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