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Gruzija Reikalauja 
Neprigulmybes. 

Sovietai Rengiasi Kariauti 
su Lenkija. 

Revoliucija Visoj Galicijoj. 
^ 

* 

Triukšmingas Prancūzijos Atstovu Posėdis. 
GRUZIJA REIKALAUJA 

NEPRIGULMYBĖS. 

Paryžių?, kovo 27 d. Žy- 
mus veikėjas kaukazietis M. 
Tseretelli, pirmas preziden- 
tas Rusijos sovietų pirm bol 
ševikų revoliucijos, vardan 
Gruzijos pareikalavo pripa- 
žinti Gruziją neprigulminga 
respublika. 

Tseretelli užreiškė, kad 
Gruzija yra stipins ramstis 
prieš bolševizmą ir talkinin 
kai turėtų remti kaukazie- 
čių demokratines aspiraci- 
jas, nes tuomi butų išgelbė- 
ta Kaukazas nuo anarchi- 
ins. 

Po ministerio pranešimo 
atstovų bute kilo didelis 
triukšmas, kurį kėlė kairieji 
ir dešinieji atstovų buto na- 

riai, kaltindami vieni kitus 
bolševizme. Triukšme vie- 
ni kitus net vadino mela- 
giais. 

Ministeris Pichon stengėsi 
prirodyti, jog Francuzija tu- 
ri kištis i Rusijos reikalus, 
nes kitaip ten Įsivyrautų vo- 

kiečiai ir vėl grąsintų pa- 
sauliui kare. 

TURKAI SKERDŽIA 
ARMĖNUS. 

Athenai, kovo 25 d. (su- 
vėlinta). Gauta žinių iš tik 
rų šaltinių, kad Aleppoje iš- 
tiko armėnų skerdynės, ku- 
rias atliko Moslemo žanda- 
rai. Pranešama, kad tapo 
užmušta 48 armėnai ir 111 
sužeista sunkiai; gi lengvai 
sužeistų yra Į 150. 

Valdžia areštavo i 200 
ypatų, dalyvavusių skerdy- 
nėse, kurie bus teisiami ka- 
riškojo teismo, kurin ineis 
du anglai, vienas francuzas, 
du armėnai ir du arabai. 

NEĮSILEIS VOKIŠKU I 
PREKIŲ. 

Washington, D. C., kovo 
27 d. Vokiečiai tikėjosi, 
kad po karei jie vėl galės 
užimti Amerikos rinkas su 
tūlais savo išdirbiniais. Sa- 
koma, Vokietijoje yra dide- j 
li sandėliai, prikrauti pir-1 
miau naudojamų Amerikoj 
prekių ir tik laukiama, kada 
atsidarys rubežius. j 

Bet priešų nuosavybės pri j 
žiūrėtojas Garvan pranešė, 
kad prekės, kurios paga- 
mintos su pagalba vokiečių 
mokslo, nebus įleidžiamos į 
Suvienytas Valstijas, nes tas 
priskaitoma priešo nuosa- 

vybe. 
Tokiu patvarkymu užtik- 

rinama pasekmingas plėtoji- 
mąsi nekurioms dar jau- 
noms Amerikos išdirbystės 
šakoms. 

SOViETAi RENGIASI KA- 
RĖN SU LENKIJA. 

Paryžius, kovo 27 d. Len- 
kijos tautinė komisija Pa- 
ryžiuje gavo žinių, kad pa- 
skutiniame bolševiku sujirin 
kime Vilniuje M. Joffe, bu- 

^vusis bolševikų ambasado- 
rius Berline, užreiškė, jog 
sovietai rengiasi užpulti Len 
kiją ateinantį pavasarį. 

Lenkijos komisija taipgi 
užreiškė, jog tapo sužinota, 
kad centralė sovietų valdžia 
skiria $13,500,000 kas mė- 
nuo dėl agitacijos Lenkijo- 
je. 

REVOLIUCIJA VISOJ 
GALICIJOJ. 

Vienna, kovo 27 d. Iš 
Maskvos gauta bevielinis te- 

legramas, kuriame sakoma, 
kad revoliucija kilo visoj 
Galicijoj. Pradžią padarė 
aliejaus distrikto darbinin- 
kai, išrinkdami sovietų val- 
džią. Revoliucija smarkiai 
platinasi į visas apielinkes. 
Lembergo sovietas paskelbė 
visuotiną streiką. 

Taipgi iš Maskvos prane- 
šama, kad Lenkijos kariu- 
menės pulkai, pasiųsti prieš 
sukilėlius, perėjo sukilėlių 
pusėn. 

TRIUKŠMINGAS PRAN- 
CŪZIJOS ATSTOVU 

POSĖDIS. 

Paryžius, kovo 27 d. UŽ- 
rubežinių reikalų ministeris 

Stephen Pichon davė paaiš- 
kinimus Atstovų Bute dėl 
padarytų utarninke užmeti- 
mų per atstovus socialistus 
kurie nupeikė valdžią už ki 
šimąsi į Rusijos reikalus. 

PELNAS DĖL ORLAIVIU 
UŽPUOLIMŲ. 

Londonas. Oficialiai pra- 
nešta, kad apdraudžiant 
Anglijos gyventojus nuo or- 

laivių užpuolimų Anglijos 
■ valdžia uždirbo net $50,- 1000,000. 

ANGLIJA KARIAUS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 
Londonas, kovo 26 d. (su- 

vėlinta ). Anglijos parla- 
mentas perleido karišką bi- 
lių, sulyg kurio leidžiama 
valdžiai panaudoti karišką 
spėką prieš bolševikus. 

Anglijos parlamente taip- 
gi serioziškai gvildenama 
48 valandų darbo sąvaitė ir 
neilgesnė, ir taipgi apie se- 

nelių ir ligonių pensijas, ku 
rios iki šiol nekaip sutvar-' 
kytos; bedarbių padėjimas 
irgi bus gvildenamas. 

FRANCUZIJA RENGIASI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 
Paryžius, kovo 27 d. Laik 

raščiai praneša, kad žymus 
karininkas generolas Man- 
gin atšaukiamas nuo dabar- 
tinio jo urėdo ir, sakoma, 
bus pasiųstas komanduoti 
francuzų spėkas rytinėje 
Europoje. 

Jo misija, sakoma, apims 
Balkanus, Vengriją ir visą' 
francuzų veikimą Rusijoje, j Francuzų kariškas kriti-, 
kas, generolas Malleterre, ra1 
šo, kad talkininkai, nuga-' 
Įėjimui bolševikų, turėtų pe- 
reiti Vokietiją ir susijungti 
su Lenkija. 

TAUPINIMAS ŠVIESOS 
PRASIDEDA. 

Nedėlioj, kovo 29 d. pra- 
sidės taupinimas saulės švie 
sos, kaip tas buvo daroma 
pirmiau. Laikrodžiai bus 
pavaiyti viena valanda pir- 
myn nedėlios rytą 2 valan- 
dą, .y. 2 valandą ryte laik- 
rodžiai jau rodys 3 vai. 

GRABAS 120 METU 
SENUMO. 

Tokio. Kūnas buvusio Ko- 
rėjos ciesoriaus, kuris nese- 

nai mirė, tapo įdėtas graban 
i 120 metų senumo. 

Vokietys po pietų. 

PRAŠO PAGALBOS KO- 
VAI SU BOLŠEVIKAIS. 

Washington, kovo 27 d. 
Rumunija ir Čecho-Slovaki- 
ja kreipėsi prie talkininkų 
ir Suvienytu Valstijų, pra- 
šydamos ginklų, amunicijos 
ir kitų kariškų prietaisų, kas 
palengvintų toms šalims ko- 
vą prieš Rusijos ir Vengri- 
jos bolševikus. 

GEOPHONE GELBĖJIMUI 
MAINIERIŲ. 

Washington, Kovo 27 d. 
Laike karės tapo išrasta nau 

jas prietaisas geophone. Su 
jo pagalba talkininkai su- 

rasdavę užslėptai priešų ba- 
terijas, sužinodavę padėji- 
mą požeminių tranšėjų ur- 

vų ir panašiai. 
Kasyklų biuras tvirtina, 

kad šis prietaisas turės di-j 
delę vertę kasyklų darbuo-j 
se. Ypač svarbu tas, kad' 
su jo pagalba bus galima su- j 
rasti vietą buvimo užgriutų 
mainierių .ir todėl bus leng- 
viau juos išgelbėti, kas šiuo 
laiku, neinant kurioj vie-( 
toj randasi užgriuti mainie- 
riai, yra sunku padaryti, j 

ŽYDAI KONTROLIUOJA 
VENGRIJĄ. 

Base!, kovo 27 d. Vien- 
nos laikraštis Reichspost pra 
neša, kad naujoji Vengri- 
jos valdžia susideda iš 24 žy 
Idų ir 6 krikščionių. Laik- 
raštis mano, jog vengrai ne- 

pakęs ilgai saro tokios val- 
1 džios. 

38 VOKIEČIŲ LAIVAI 
TALKININKAMS. 

Paryžius, kovo 27 d. — 

Augščiausia talkininkų tary- 
ba praneša, kad 38 vokie- 
čių laivai apleido savo uos- 

tus ir perduoti talkinrAams. 
.Didžiuma iš jų gabens Ame 
'rikos ir Kanados kariume- 
;nę. 

CECHAI NEPASIDUOS 
BOLŠEVIKAMS. 

Paryžius, l'ofo 27 a. ■ 

cho-^ lovakii i i pr ̂ nieras 
Dr. Kramarz čecho-slovakų 
pokilyje užreiškė, kad če- 
cho-slovakai labai patriotiš- 
ki ir jie bolševikams nepa- 
siduos. Girdi, tik badas ga- 
lėtų priversti šalį nusilenkti 
prieš bolševikus. 

Tame čecho-slovakų poki- 
lyje dalyvavo Serbijos at- 
stovai į Taikos Konferenci- 
ją ir keletas rusų diploma- 
tų, jų skaičiuje ir kunigaikš- 
1 is j^vov. Iš pasikalbėjimų 
liko įspūdis, kad jei rusai 
bolševikai paimtų viršų, tai 
Rusija atsidurtų pc vokiečių 
įtekme. 

SUSIRĖMIMAI AMERI- 

KONŲ S'J VOKIEČIAIS. 

Coblenz, kovo 26 d. Bur- 
gomeisteris išleido atsišau- 
kimą, ragindamas gyvento- 
jus, kad užsilaikytų ramiai 
ir stengtųsi neįžeisti ame- 

rikonų. Toks žii gsnis pa- 
darytas todėl, kad tarp ame 

rikonų kareivių ir civilių 
vokiečių ištiko net mušty- 
nės, kuriose mirtinai primuš 
tas vienas amerikonas ka- 
reivis. 

ANGLIJA BIJO MOTERŲ I 
KARĖS, 

Londoną-. Laike karės 
^rglijos moteris gana ge- 
rai uždirbdavę. Dabar gi 
karei pasibaigus ne tik kad 
daugeliui sumažėjo uždar- 
biai, bet šiuj laiku Angljoj 
randasi i 1,500,000 moterų 
bedarbių. 

Prieš karę Anglijos mo- 

terįs jautėsi nedaug- ką ga-į 
linčios, bet po keturių me- 

tų patyrimo, jos visai kitaip | 
pradėjo apie save manyti 'j 
Dabar uoterįs yra gerai su-( 
siorganizavę ir, spėjama, 
stos alviron kovon už a^vo 
tiesas* 

PASKIRTA LIETUVOS 
PATARĖJAS. 

New York, kovo 27 d. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
paskyrė Carl Syoir kaipo 
oficiali patarėją dėl Laiki- 

; uos Lietuvos valdžios. Toks 
paskyrimas padaryta vaka- 
rykščiame Lietuvių Tarybos | 
posėdyje. 

Carl Byoir, buvęs narys; 
Amerikos informacijinės ko! 
misijos, nesenai sugrįo iš1 
Paryžiaus. Jis būdamas Eu 
ropoję kalbėjosi ir su Lie- 
tuvos atstovais. 

Lietuvos premieras prof.1 
A. Valdemaras, kuris atsto- 
vauja Lietuvą Taikos Kon- 

ferencijoje, užreiškė C. By- 
ori'ui, kad lietuviai deda di- 
delę vilti Amerikos žmonių 
paramoje, tociei I!* tuviai 
jieškos pas amerikonus pa- 
galbos kovoje prieš bolše-j 
vizmą ir savo laisvę. 

AR TAI KARĖ? KLAUSIA 
ITALIJA. ! 

Paryžius, kovo 27 d. Ita- 
lijos atstovai užklausė Tai-! 
kos Konferencijos, kad pa- 
aiškintų ar yra karė tarp 
Italijos ir Jugo-Slavijos, ari 
ne? 

Mat sakoma, kad Selgra-i 
de išleista ministerių tary-' 
bos atsišaukimas, Kuriamej 
uždraudžiama įvežti Jugo-i 
Slavijęn bile prekes iš prie- 
šo žemės, t.y. Italijos. Taip- 
gi uždraudžiama net per- 
veždinėti prekes iš priešo že i 
mės per Jug.o-Slaviją į blle' 
kokią kitą žrtnę. 

Belgrado pranešim* taip- 
gi reikalaujama nuo jugo- 
slavų, kad likviduotų savo 

pramonės įstaigas uždraus- Į 
tose šalyse, jei kas tokias 
įstaigas tenai turi. 

LENKIJA PRAŠO 
GINKLŲ. 

Varšava, kovo 27 d. Ge- 
nerolas Pilsudski užreiškė, 
kad Lenkija turi 600,000 
kareivių kovai prieš bolše- 
vikui ir Lenkija bolševikų 
nebijo, kad tik turėtų už- 
tektinai ginklų. Girdi, tal- 
kininkai turi daug ginklų ir 
amunicijos, taigi turėtų ap- 
ginkluoti lenkus, tada Len- 
kija kariautų ir prieš vo- 

kiečius ir prieš bolševikus. 

KARĖ ATSIĖJO 260 MI- 

LIJARDŲ. 
Londonas, kovo 27 d. Žy 

mus finansistas Edgar Cram 
mond apskaitliuoja, kad ka 
rė talkininkams atsiejo virš 
141 milijardų; centralėms 
valstybėms virš 68 milijar- 
dų; gi pridėjus prie to ne- 

tiesioginius nuostolius, karė 
viso atsiėjo į 260 milijardų. 

APSIVEDĖ PRIE KU- 
NIGO LOVOS. 

Sunbury, I'a., kovo 26 d. 
Tula jauna porelė pasiryžo 
greitai apsivesti, bet ant ne 
laimės apsirgo kunigas. Ta- 
da porelė paėmė šliubą prie 
sergančio kunigo lovos. 

BOLTUSKJS NUŠOVĖ 

DRAUGĄ. 
Jol nson City, Iii-, kovo 27 

Pete Boltuskis (gal lietuvis) 
šiądien nušovė savo draugą 
Joe Poloski. Iškilus ginčui 
Boltuskis daug nelaukdamas 
peršovė draugą ir pate pa- 
sidavė policijai. 

MONROE DOKTRINA 

PAVOJUJE. 
Paryžius, kovo 27 d. Tau 

tų Lygos Įstatai perduota 
konstitueijinei komisijai, bet 
amerikonų pridėčkas, apgi- 
nantis Monroe doktriną ir 
japonų pridėčkas dėl rasių 
lygybės komisijai neįduoti. 

GaJ but minėti pridėčkai 
bus perst; tyti pilnam a Tai- 
kos Konferencijos posėdyje, 
prieš dešimties tarybą. 

BESSAF.ABUA BOLŠEVI- 
KIŠKA RESPUBLIKA. 
Londonas, kovo 27 d. Iš 

Varšavos ateina žinių, kad 
Bessarabija apsiskelbė res- 

publika ir pradėjo karę prie 
šais Rumuniją. Rumunijos 
spėkos turėjo pasitraukti 
prieš bessarabus. 

Taipgi pranešamu, kad ju 
dėjimas yra vedamas bolše- 
vikų, kurių tikslu yra per 
Rumuniją sujungti Maskvą 
su Budapeštu. 

UŽ VIENĄ PENĄ 
KALEJIMAN. 

New York. Tūlas Karsap, 
22 metų, pavogė nuo tūlos 
merginos krepšiuką, kuria- 
me rado vos vieną centą. 
Kadangi Karsap ir pirmiau 
buvo nubaustas už panašius 
prasižengimus, tai šį sykį 
jam priteista net tris ir pu- 
sė metų i kalėjimą. 

PRISIRUOŠ? PATIKTI UŽ 
PUOLIMĄ. 

Kopenhagen&s, kovo 26d. 
Vokietijos apsigynimo mi- 
nisteris Noske pranešė Stei- 
giamam Susirinkimui Wei- 
mare, kad Vokietijos mili- 
tarės spėkos užtektinai pri- 
ruoštos, idant sutikti bile ke 
no įsiveržimą Vokietijon. 
Ministeris taipgi pabriežė, 
kad, sprendžiant iš kariu- 
menės judėjimų parubežyje, 
Čecho-Slovakija, matyt, ren 

giasi užpulti Vokietiją. 

KAIZERIS RENGIASI 
BaPGTI ŠVEICARIJON 
Geneva, kovo 27 d. Gan- 

ia žinių, kacl bftvusis Vo- 
kietijos kaizeris ketinąs ap- 
leisti Hollandiją ir persikel- 
ti Šveicarijon. Sakoma bu- 
vęs kaizeris gaunąs daug 
grasinančių laiškų. 

Šveicarijos laikraščiai tal- 
pina daug apgarsinimų, ku- 
riuose Vokietijos ir Austri- 
jos didžiūnai pajieško apsi- 
gyvenimui vietos. 

ORAS. 
CRioagoje ir apielinkėje. 
Pėtnyčioj ir subatoj gied- 

ra; vidutiniai piet-ryčių vė- 
jai. Saulėtekis 5;39; Saulė 
leidis 6:10. Mėnulis užte- 
kės 8:31 ryte. 
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Dvi 'Lietuvos." 
Turime dabar dvi "Lietuvas"—abudu 

dienraščiu. Šių metų pradžioje, kaip dabar 
tik sužinojome, Kaune pradėjo eiti dienraš- 
tis "Lietuva," kuris esąs buvusio Lietuvos 
premiero, prof. A. Valdemaro, organu, tai- 
gi Lietuvos tuomlaikinės valdžios oficiozu. 

Iki šiam laikui mums dar neteko ma- 

tyti savo vienvardės. Bet ir jos nematę, šau- 
kiame jai: Lai gyvuoja! 

Kovoje tu įgysi savo teises. 

Apie metai laiko tam atgal męs buvo- 
me išreiškę nuomonę, kvd kol lietuviai su 

ginklu rankose, su savo armija neprirodys, 
kad jie ne tik nori neprigulmybės, bet taip- 
gi ir yra pasiryžę už ją kovoti, tol Lietuvos 
neprigulmybės pripažinimo negalima tikė- 
tis nuo kovojančių talkininkų. 

Šita nuomonė dabar pildosi. Kaip tik 
lietuviai neabejotinai parodė savo pasiry- 
žimą su ginklu rankose, sta# savo šalies ap- 
gyvenime; kaip tik jie sutvėrė savo armiją 
ir pradėjo atkaklią kovą su besiveržiančiais 
Lietuvon bolševikais, kitos viešpatijos pra- 
deda visai kitomis akimis į ją žiūrėti ir Lie- 
tuvos neprigulmybės pripažinimo aušra jau 
aiškiai pradeda šviesti. 

Lietuvos lietuvių pulkai, daugiaus ne- 

gu kas kitas, prisidėjo prie to, kad Anglija 
pripažinimą ir paramą pažadėjo. 

Amerikos lietuvių liuosnorių pulkų or- 
ganizavimas turėtų, daugiaus negu kas ki- 
tas, prisidėti prie to, kad ir Suvienytų Val- 
stijų valdžia Lietuvos nenriguimybės pri- 
pažinimą pagreitintų. 

Spieskis, lietuvių jaunime, į liuosno- 
rių burius, organizuokis ir lai tavo organi- 
zuotą balsą išgirs Amerikos valdžia. 

Lai ji žino, kad lietuvių jau- 
nimas, kad lietuvių vyrija nėra ubagai 
malonių prašantieji; kad jie nėra para- 
zitai svetimu krauju besitikinti savo tėvynei 
laisvę išgaut, bet kad jie patįs savo locno- 
mis ketinėms savo šaliai laisvę iškovos ir 
nuo užpuolikų ją apgins. Viskas, ko jie pra šo—-tik progos, progos už savo ir savo tė- 
vų šalies laisvę ir teises kovoti. 

Pergale > Paskola. 
Ateinantį balandžio mėnesį prasidės 

penktoji iš eilės Suvienytų Vaistijų val- 
džios paskola. Ji vadinsis ne Penktąją Lais 
ves Paskola, bet Pergales Paskola, pažy- 
mėjimui Pergalės demokratijos priešų. 

Lietuviai privalo but prie jos prisi- 
rengę. Kol ji pasibaigs, męs gal but su- 

silauksime, kad ne tik kaipo amerikonai, 
bet taipogi ir kaipo lietuviai rasę galėsi- 
me pavadinti ją Pergales paskola — iki 
tam laikui gal but susilauksime, kad ir &ios 
šalies valdžia pripažins Lietuvos neprigui- 
mybę. 

Anglija pažadėjo paramą ir pripažini- 
mą Estonijai ir Lietuvai. Jų tarpe .yra lat- 
viai. Jie nėra paminėti ir todėl galima ma- 

nyti, kad tie prižadai latvių nepalyti. 
Dar nelabai senai anglai suteikė lat- 

viams paramą ginklais Rygos fronte. Ko- 
dėl turėtų juos dabar apleisti? 

Kokia yra tam priežastis? 
Sunku butų atspėti. Bet męs atme- 

name, kad latvių totali jonai, bent pradžio- 
je, buvo smarkus palaikytojai Lenino-Troc- 

* o * 

kio režimo. Atmename pranešimą, kad ta- 
me pačiame Rygos mieste po to, kaip ang- 
lai juos apginKlavo, suteikdami jiems pro- 
gą gintis nuo bolševikų, jie—perejo boi- 

seviiu] pusėn. Atmename, kad po to anglų 
iaivynas buvusis prie Rygos turėjo pasi- 
traukti, matomai, apsivylęs latviais. 

Gal but tie atsitikimai yra priežastim, 
kad šiądien Latvijos vardo nematome tarp 
iLstoiiijos ir Lietuvos vardų. 

I Svetimoje Spaiiiioje Apie Lieiuvius 
LAISVA LIETUVA PAGEIDAUJAMA. 

"Ar lietuviai ir latviai, kuriuos neku- 
1 ie autoritetai skaito slavų paėjimo tauta, 

i bet kurie gal but jais nėra ir kurie patįs 
neprisipažįsta nei prie slaviškos giminys- 
tės, neigi turi jokių simpatijų prie jų,—ar 
jie sudarys pusėtiną tautinę saią tarp sla- 
vų, tas prigulės daugiausiai nuo to, ar jų 
tautinės aspiracijos bus pilnai pripažintos 
Taikos Konferencijoj, ar jei bus prijungti 
prie Lenkijos. 

"Lietuva savo plotų didumu yra be- 
veik taip didelė, kaip lenkų Lenkija. Va- 
karinei Europai butų naudinga sudaryti 
Lenkijai balansą iseigiant laisvą Lietuvą ir 
laisvą Latviją." 

—Iš Boston Transcript. 
Xovc 20 d. 1919 m. 

♦ * 

PLYMOUTK'O LIETUVIU REIKALAVI- 
MAI. 

"Luzeme pavieto nariai [valstijinėj 
Pennsylvanijos legislaturoj Harrisburge] 
gavo stiprias rezoliucijas nuo Plymouth'o 
lietuvių su protestu prieš jų vadinamą len- 
kišką imperializmą ir rusišką bei vokišką 
ipTesiją. Rezoliucijoj prašoma, iclant 
[Pennsylvanijos] legislatura užreikštų vie- 
kai savo rekorduose, kad ji yra prielanki 
Lietuvos neprigulmybei. 

"Rezoliucijoj, kurią gavc legisliaturos 
nariai, užreškiama, kad laike pastarųjų 
keturių metų lietuviai kentėjo po Vokie- 
tijos militariška priespauda ir buvo viso 
pasaulio pamiršti ir apleisti; kad lietuviai 
dabar yra pavojuje nuo Lenkijos, Rusijos 
ir Vokietijos ir prašo Pennsylvanijos, idant 
ii pavartotų savo geriausias pastangas Lie- 
tuvos apgynimui sekančiais budais: sutei- 
kiant Lietuvių armijai ir milicijai (kuri 
dabar yra organizuojama) ginklų ir amu- 

nicijos; pasiunčiant i Lietuvą amerikiečius 
lietuvius, esančius Suv. Valstijų kariume- 
nėj; sulaikant Lenkišką, agresiją (užpul- 
dinėjimą) ; pripažįsant dabartinę Lietuvos 
valdžią, kurią Lietuvos žmonės išsirinko, 

aipo teisuotą savo valdžią. 
"Po rezoliucija pasirašo Jonas Ku- 

nigbnis, pirmsėdis mitingo laikyto Ply- 
mouthe keletą dienų tam atgal." 

—Iš Times-Leader, "VVlikes-Barre, Pa. 
Kovo 18 d. 1919 m. 

* * 

KRIKŠČIONIU DARBININKU 
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA. 

Lucerne, Šveicarijoj, kovo 19 d.—Šią- dien laike Tarptautinės Krikščionių Dar- 
bininkų Draugijų Konferencijos, priimta re- 
zoliucija, stipriai remianti Tautų Lygą. Konferencijoj dalyvauja 150 delegatų, tarp kurių yra atstovai nuo draugijų Šveicari- 
joj, Vokietijoj, Austrijoj, Vengrijoj, Hol- 
landijoj ir Lietuvoj. Tarp kitų, yra nariai 
lietuvių komiteto iš Amerikos. [Kiek laiko 
atgal Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos or- 

ganas "Darbininkas" buvo paskelbęs, kad 
f minėtą kongresą nuo minėtos sąjungos 
yra skiriama: kun. Dobužis, kun. Vilimas 
ir p. Pakštas.] 

—IŠ New York Globė. 
Kovo 20 d. 1919 m. 

♦ * 

LIETUVIŲ MITINGAI. 
"Raginant, kad Suv. Valstijos pripa- 

žintų Lietuvą, kapo neprigulmingą viešpa- 
tiją, rezoliucija tapo priimta lietuvių mass- 
mitinge, New Settler's Hali, pereitą nedėl- 
dieni popiet. Rezoliucijos kopija tapo pa- 
siųsta Prezidentui Wilsonui. Susirinkime 
dalyvavo (miesto) Majoras Smith ir kun. 
J. Olechnavičius." 

—Iš Omaha Bee, Omaha, Nebr. 
Kovo 13 d. 1919. 

* ♦ 

"Gardnerio lietuviai apvaikščiojo pir- 
mas sukaktuves Lietuvos neprigulmybes pa- skelbimo, nedėlios vakare Millers Opera House svetainėj. Lietuvių Tautinę San- 
dalą mitinge atstovavo redaktorius Kas- 
ca.s Norkus iš Bostono. Jis pasakė: "Prak- 
tiškai visas Lietuvių pasaulis kaip vienas 
reikalauja, kad Taikos Konferencija pri-j žintų Lietuvos neprigulmybę, nustačius j jos etnografiškus rubežius tokiomis politiš- 
komis, administratvvėmis ir ekonominėmis 
išlygomis, kurios užtikrintų jai išsivystymą 
i Lietuvos respubliką." 

—Iš Gamer, News, Cardner, Mass. 
Kovo 17 d. 1919 m. 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
A N c; U J OJ E K LA USI MAS. 

Kad lietuviams reikia turėti 
svarbiausiose valstybėse savo 

atstovus, tai jau negali buti 
dviejų nuomonių. Jki šiol lie- 
tuviai turi suorganizavę at- 

stovybes Paryžiuje, Washing- 
tone, Šveicarijoje, Danijoje ir 
Švedijoje. Iki šiol dar nebuvo 
atstovybės Londone. Apie tai 
jau nemažai buvo rašyta. 

Anglijos lietuviai dabar rū- 

pinasi įsteigimu lietuvių atsto- 

vybės. Kaip jie žiuri Į tą klau- 
sima, išreiške Anglijoje einan- 
tis "Išeivių Draugas," kuris 
rašo: 

" D-ras Jonas Šliupas atke- 
liavo su tikslu įsteigti "Lietu- 
vos Atstovybę" (konsulatą) 
Londone. Tokios tai paskuti- 

rusų? O kas gal surasti 
tuos skirtumus tarpe rusu ir 

lietuvių? Aišku tik tas Lietu- 
vos Konsulatas. Tokiu budu 
gal ir tos mūsų moterįs, taip 
vargingame padėjime likusios, 
per Lietuvos Konsulatą vėl 
susilauktų savo vyrų. 

Dabar verskime antra pusę. 
Gal tie lietuviai vyrai jau ne- 
norės arba dėlei kokių kliuėu 
negalės sugrįžti j Britanija. 
Tai vis-gi daugumos tų mūsų 
moterų padėjimas toks pras- 
ta?, kad taip ilgai tęstis negali. 

Aiškus dalykas, kad taikai 
įvykus, jog gal turės grįžti į 
Lietuvą. O grįžti-gi savo kas- 
tais negalės, bent didelė dau- 
guma. Turės grįžti Lietuvos 
valstybės kaštais. Kas tą vis- 
ką sutvarkys? Ir vėl aišku, 
kad čion darbas jau Lietuvos mos žinios, sionus dienomis 

mus pasiekė. Man rodosi daug 
reikėtų kalbėti apie ta "Lietu- 
vos atstovybės" (aš vadinsiu 
konsulato) reikalą. Reikėtų 
aiškinti, kokia nauda galėtų 
buti lietuviams gyvenantiems 
Britanijoje ir Lietuvoje. 
Ypač tuomi reikia daugiaus 
aiškinti, kad bus reikalinga ir 
dabar jau prašoma lietuvių 
visuomenės aukų. 

Nežinau, ar aš galėsiu iš- 
aiškinti visą naudą, aukščiau 
minėto konsulato, bet dalis tos 
naudos ir to reikalo man jau 
suprantama. O smulkmenas 
gal išaiškįs patįs jo įsteigėjai. 
Lietuvos Konsulatas reikalin- 

gas tuojaus, kaip tik bus pri- 
pažinta Lietuvai nepr.'gulmy- 
bė. Lietuva likusi neprigul- 
minga, tuojaus stengsis už- 
vesti prekybą su kitomis vals- 
tijomis. Žihoma ir su Brita- 
nija. Yalstiiu prekyba negali- 
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nia atlikti be konsulatų. Y i. o- 

kias pirklių sutartis^ kontrak- 
tus, muitų rokundus, užtvir- 
tina oficialiai prekiaujančių 
valstijų konsulatai. Tankiai 
pasitaiko kokių nors painių 
neaiškumų, kuriuos taip-gi 
daugumoje išriša konsulatai. 

Konsulatai tai yra tos val- 
džios valdininkas narys ku- 
ris ją atstovauja. Ir jei jis ką 
nors daro-veikia, visada val- 
džios vardu. Už tai visi juo- 

i .Konsulato. D-mg, labai daug 
to darbo butu Lietuvos Kon- 
sulatui visokiuose dalykuose 
Dabar tankiai lietuviai kelei- 
viai ar jurininkai papuola į 
Britaniją ir nemokėdami ang- 
lų kalbos, atsir .nda gana keb- 
lame padėjime. Tuos visus 
ekblumus tuojaus pataisyti; 
Konsulatas. Išvažiavimui, pai 
važiavimai, p^sportai visokie 
vis tai Konsulato darbas. Mai 
sugrįžus iš britų kariumenes 
ir teiriaujantis apie pilietybe 
buvau siųstas pas lenkų Kon- 
sulatą. Pasakiau, kad neėsi 
lenku ir jokių reikalų neturit 
su lenkais, taip ir pasiliko. Pa; 
lietuvį žinoma bučiau ėjęs. 

Žodžiu, Lietuvos Konsulą 
tas butų labai pageidrujamas 
Britanijoje, jam darbo butv 
gana. Panaši įstaiga reiktų 
visiems be skirtumo remti, jei 
jos susilauksime. Ar susi- 
lauksime ar ne? Tai visgi grei 
tu laiku pamatysime. 
J. Šliupas ko nors tokio h 
įstengs del mūsų. 

A. Kriaučiūnas." 
oo 

Kapsukas ir 
Lietuva. 

Vilniuje leidžiamas lenkų 
bolševikų laikraštis "Komuni- 
stą" pirmajame šių metų nu- 

meryje paskelbė Rusijos val- 
džios jsakurią apie pripažini- 
mą "Lietuvos nepriklausomos 

j Sovietų respublikos." Aišku, 
j kad įsakymas kalba ne apie 
Lietuvos Valstybės nepriklau- 
somybės pripažinimą, bet apie 
sutvėrimą kaž-kokio naujo val- 
stybės išmato "erzaco." 

Kaip gimė pasaulyje toks 
nesamos "respublikos" vardas 
Iir kaip atsirado josios valdžia? 
Mat-, dar pernykščių metų pa- 
baigoje pradėjo traukti i Lie- 
tuvą bolševikų valdžios agen- 
tų būriai su pinigais, literatū- 
ra ir kitais įrankiais Lietuvo- 
je bolševikų judėjimui kelti. 

Neradus tinkamos dirvos 
savo propagandai skleisti Lie- 
tuvos darbo žmonių tarpe, jie 
nutarė veikti dviem budais. 
Nepaliaudami savo veikimo 
žmonių tarpe, jie pradėjo ruo- 

štis Rusijoje ginkluota pajiega 
Lietuvą užpulti. Tuo tikslu 
buvo sudaryti vadinamieji pir- 
mas ir antras "Vilniaus pul- 
kai," pasikviesta į pagalbą kiti 
raudonarmiečių pulkai ir vo- 

kiečiams besitraukiant pradėta 
naujas karas ne prieš žmonių 
engėju s—pasaul io gal iun u s. 

bet prieš atgimstančią Lietuvą, 
kuri vos tik pradėjo laisvai gy- 
venti. 

# 

Kapsuko dekretas. 
Naujųjų Lietuvos užkariauto- 
jų priešakyje atsistojo persi-, 

mi užsitiki. Visos valstijos pri 
ima ko.isuiatus tų salių ar 

tautų, kurių valdžią jos pa- 
čios pripažįsta. Konsulatas 
visada pilnai priguli nuo tos 

valdžios, kuria jis atstovauja. 
Toji tai valdžia gali konsula- 

tą atšaukti, arba suspenduoti. 
Taip-gi jei valdžios pertraukia 
ryšius tarpe savęs, konsula- 
tai nustoja savo autoriteto. 
Pavyzdžiui, bolševikų valdžios 

Britanija nepripažino, taip pai 
iv jų konsulatų nepriėmė. 

Tolįaus, toks Lietuvos 
Konsulatas, daug kame gali 
pagelbėt lietuviams, gyve- 
nantiems Britanijoje ir ke- 
liauninkams, kuriems prisci- 
na užsukti j Britaniją. Aš is- 
kalno matau daug darbo Lie- 
tuvos konsulatui su lietuviais 

Britanijoje. Stai jis. Lietu- 
vius vvrus, per susitarimą 
Rusijos su Britanija išvežė j 

Rusiją. Bet gal jau jie dabar 
randasi Lietuvoje? Arba su- 

grįžš i Lietuvą, kurie gyvi- 
liks. Jie yra Lietuvos piliečiai. 
Kaip tik Lietuva gaus nepri- 
gulmybę, lietuviai nustoja bu- 

vę Rusijos pavaldiniais. Ir jei 
jau į Britaniją negalėtų su- 

grįžti kaipo Rusijos pavaldi- 
niai, tai gal jie galėtų sugrįž- 
ti kaipo Lietuvos piliečiai, vėl 

pas savo moteris, pas savo šei- 

mynas. 
Gal delei bolševikų baimės 

rusų ir visai neįleis į Britani- 
ją, bet Lietuvai, gavus nepri- 
gulmvbe, bus skirtingi nuo. 

metelis-lietuvis, buvęs Seinų 
seminarijos klerikas Y. Kap- 
sukas-Mickevičius. Rusijoje 
visą bolševikų valdymo laiką 
jis buvo "Lietuvos reikalų ko- 
misaras." Atvykęs j Vileika 
su savo sėbrų žydų ir lietuvių 
buriu jis paskelbė savo "mani- 
festą,'' apšaukdamas Lietuvą 
"sukilusių Lietuvos darbinin- 
kų !»• kaimų vargdienių" nepri- 
klausomą "sovietų" respubliką 
ir pasiskelbdamas save su savo 
sėbrais tosios "respublikos 
valdžia." Tuomi jis pavogė 
musų darbo žmonių teises, nes 

nei miestų, nei sodžiaus dar- 
bini. '-u—vargdienių pritari- 
mo neklausė, ir nori atmesti 
Lietuvai visų neapkenčiamą 
bolševikų valdžią. Pasiremda- 
mas savo manifestu tasai nesa- 
mos bolševikų respublikos dik- 
tatorius jau naikina musų že- 
mę, jau siunčia ginkluotas gau 
jas tam, kad likti musų krašte 
viešpačiu. Kiekviename laik- 
raščio numeryje skaitome nau- 

jas žinias apie žengimą pir- 
myn priešininko kariumenės 
Taip tatai vykdoma tariamoji 
Lietuvos darbo žmonių laisvė 
ir tveriama nepriklausomoji 
Lietuvos darbo žmonių laisvė 
ir tveriama nepriklausomoji 
Lietuvos sovietų respublika! 

Bepigu buvo ir "draugui V 
Uljanovtli-Leninui" pasirašy- 
ti po pripažinimu tosios žmo- 

nių kraujais krikštijamos "so- 
vietų respublikos," bepigu jarr 
remti savo tarną-vergą komi- 
sarą Kapsuką, bepigu tam j.- 

čiam Kapsukui su kardu ran 

kose "perimti" iš vokiečių ran- 

kų beginklę Lietuvos Yals.y- 
bę. Įsiskaitykime į Lenino' de- 
kretą, kuriuo jis pripažino Kaj. 
suko valdžią. Pirmajame de- 
kreto straipsnyje randame pil- 
niausi mūsų žodžių patvirtini- 
mą apie Kapsuko valdžios kil- 
mę. "Rusijos Tarybų Valdžia 
pripažįsta nepriklausomą Lie- 
tuvos Tarybų (Sovietų) Re- 
spubliką. Kaipo Vyriausiąją 
Lietuvos Valdžią Rusijos Ta- 
rybų Valdžia pripažįsta Lietu- 
vos Tarybų (Sovietų val- 
džią, o ligi tųjų tarybų suva- 

žiavimo—Laikinosios Revo- 
liucinės Lietuvos Darbininkų- 
Yalstiečių vadovaujamos 
"draugo" Mickevičiaus-Kap- 

suko valdžią. 
Lietuvos bolševikas-diktato- 

rius yra rusų paskirtas. Bet 
maža vieno paskyrimo. Rei- 
kia. kad jisai ištikro galėtų įsi- 
galėti Lietuvos Valstybėje. 
Tuo tikslu, kaip parašyta an- 

trajame dekreto straipsnyje. 
"Rusijos Tarybų Respublika 
uždeda priedermę visoms ka- 
riskoms ir eivilėmis vyriausy- 
bėms kaimynių su Lietuva Ru- 

sijos Tarybų Respublikos sri- 

čių visame kame pagelbėti Lai- 

kinajai Lietuvos (bolševikų) 
Valdžiai :r jos kariuomenei ko- 

voje už Lietuvos iš buržuazi- 
nės nelaisvės išliuosavimą." 
Ne nuo vokiečių žandarų jun- 

igo nori bolševikai paliuosuot 
1 
musų kraštą, bet susibičiulia- 

vę su musų krašto engėjais, jie| 
ketina uždėti ant Lietuvei viar-j bo žmonių nauja jungą. 

ori gauti Lietuvoje duonos. 

Visi gerai suprantame, jog 
kaip visuomet, taip ypač šian- 
dien brangiausis pasaulyje 
daiktas—tai duona. Rusijoje 
kilo suirutės ne dėlto, kad bol- 

ševikų valstybėje žmonėms 

"smagu gyventi." bet vien dėl- 
to. kad bolševikų valdžia pri- 
vedė visą valstybę prie baisiau- 
sio bado. Jau nuo pernai me- 

tų jodinėja Rusijoje po kaimus 

ginkluoti "raudonųjų" būriai 

ir apšaudydami sodžius šautu- 
vais ir kulkosvaidžiais atima s 

iš ūkininkų paskutinį javu grū- 
delį. Eidami į Lietuvą bolše- 
viku būriai kol kas nedrąsiai 
ima iš mušu krašto gyventoju, 
duonos, nes bijosi, jau iš^£. 
pirmu savo valdymo valandų 
sukelti visus darbo žmones 
prieš save. Bet tai tik laikinai, 
kol neužsijos ant darbininkų 
sprando. Jau ir dabar tame 
pačiame dekrete parašyta: 
"Maitinimo Liaudies Komisa- 
riatui ir Vyriausiajai Liaudies 
Ūkio Tarybai (Rusijoje) pa- 
vedama susižinoti su atsakan- 
čiomis Lietuvos Tarybų Res- 
publikos įstaigomis del prekių 
tarp abiejų Respublikų mai- 
nos." Kadangi visam pasau- 
liui yra žinia, kad Rusija jokių 
prekių neturi, nes fabrikai ne- 

dirba, tat iš visos prekių mai- 
nos Lietuvos ūkininkai tik pri- 
sikrautų sau niekam nereika- 
lingų "kerenkų," kurias pati 
Rusų valdžia ketina panaikin- 
ti. To gero mums ir šiandien 
netrūksta. Bet ar ilgai galės 
eiti panaši prekyba? Ar ištik- 
rųjų Lietuvos ūkininkams 
norna mokėti atsakanti kai. 
už javus ? Anaiptol! 

Kai rik Kapsuko .valdžiai 
pavyks įsigalėti, tuojaus jis 
pats paskelbs Lietuvos prijun- 
gimą prie Rusijos ir paskan- 
dins musų Tėvynę broliažudy- 
stės ir bado bedugnėje. Taip 
atsitiko Suomijoje, Ukrainoje, 
Gudijoj—tas pats bus Lietu- 
voje. 

Taip tatai manoma prigauti 
Lietuvos darbo žmones ir atė- 
mus iš jų duoną ir laisvę, pa- 
vogti pačia Lietuvos Valstybę. 

r Tat norint apsaugoti Lietuvą 
nuo pražūties, o ukininkus ir 
darbininkus nuo bado ir nelai- 

,111111, reikia mums visiems— 
darbo žmonėms broliškoje vie- 
nybėje užkirsti priešams kelią 
ir paliuosavtis rankas nuo vo- 

kiečių. ginklu atremti bolševi- 
kų gaujas. Nes žuvus Lietu- •, 
vai visi pražūsime ir vėl kentė- 
sime nužeminimą, vėl vargsi- 
me Tautos vargus ir alkani, be 
jiegiai amžinai vergausime. 

A. B. 

(Iš "Tiesos Kardas")^ 
S 

JUOKAI. 

— O ką ar gecai guli mano 

nau ja dresė. 
— Labai gerai, dukrele, ro- 

dos ji pasiutą iš tavo odos. 

TARNAITĖ 

Irina. — klausia ponia savo 

naujos tarnaitės. — Ar tu pri- 
pylei vandens į akvariumą rau- 

donom žuvytėms. 
— Ne, dar jos nei pusę senos, 

vandens neišgėrė. 

SUNKUS KLAUSIM.vS. 

Motina ^ pusryčiaudama) 
Taip tu mano mažiuke, i* šitų 
mažų sardinkn kartais pasida- 
ro didelės žuvjs. 

Duktė (penkių metų). Bet 
<aip jos tuomet ačios atsidaro 
Dlėkines dėžutės ? 



b. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. cija saviems, kad ir geriau-, 
sienis tikslams — pasielgimas 
nėra pagirtinas; bet užpulti 
ant žmogaus, arba ji apkaltin- 
ti vientik todėl, kad jisai užima 
valdiška vieta, ir todėl turėtu 
'buti neištikimas Lietuvai ir 
lietuvių judėjimui Amerikoje, 
vargiai galima tokj nuosprendį 
pavadinti teisingu. Todėl "Tė- 
vūne." kaipo organas didžiulės 
lietuvių organizacijos Ameri- 
koje. užsipuldinėdamas net ke- 
lintu kartu ant sau nepatinka- 
mų ypatų, tik už tai, kad jos 
tarnauja valdžiai, užėmė keista 
poziciją, kurią ji vargiai jsteng 
tų apginti. 

Žmogui, užimančiam valdiš- 
ką vietą, yra ytin sunku apsi- 
ginti, netiktai nuo asmeniškų 
priešų, bet ir nuo nematomų— 
per laikraščius. Žmogus, už- 

imąs vietą, nekartą daug be- 
reikalingai nukenčia todėl, kad 

jam būnant tarnystoje nevalia 
gintis. Taipgi pasitaiko, kad 

bereikalingai kandžiojama ypa- 
ta, dcl šiokios ar tokios prie- 
žastie?. nusprendžia perkeisti 
savo užsiėmimą, persikeliant j 
civili gyvenimą. Ypač tada bu- 
vusis valdžios tarnas pakelia 
daugybę nemalonumų nuo sa- 

vo kaimynų, jeigu jų nuomonės 

yra užnuodintos viršuje minė- 
tos rūšies nepamatuotais įtari- 
mais. Kur tokiam žmogui pa- 

gelbos j ieškoti — gal pas tuos, 
kurie jį nepamatuotai apkalti- 
no, ir ačiu kuriems jisai mate- 

riališkai nukentėjo?... Kal- 
Ibant ir n. Creel — ''Tėvynė'' 

|)oje; p. Mosto.vvskis, kaip pats 
prisipaino — yra linkęs suloš- 
ti dar ir trečia rolę: pritarda- 
mas lenku "intensyviai Ly- 
gai" tiktai reikalauaj, kad Lie- 

tuvių Tautinė Taryba jo kre- 
ditui įmokėtų "reasonoble 
amount." 

Asmeniškai, nepaisant ant 
ant rūstybės, kuria galėčiau už- 
sitarnauti nuo tižsigavusių ma- 

no žodžiais, aš vengčiau lenkų 
"defensyvės lygos'' ir jos rė- 

mėjo, p. Mostovvskio, o vieton 
jos, jeigu jau taip reikia spėkų, 
susidėčiau su žydais, kurie 
bent šiuo tarpu lietuvių judėji- 
mui labiausiai užjaučia ir netv- 
ko musų gimtinio krašto paver- 
gimo. i 

C. Pilėnas. 

\Vashington, 1). C. 
3—23—19. 

CLEYELAND, OI 110. 
Kovo 23 d. Čia buvo sureng-1 

^osprakali)' ką tik susitvėru-l 
taip vadinamos "Lietuviu1 

Statymo Bendroves.'' 
Prakalbos buvo surengtos 

su t'kslu agituoti vietinius lie- 
tuvius dėtis prie naujos L. S. 
B-vės. perkant jos serus. 

Pirmiausiai išėjo kalbėti kle- 
bonas Clevelendo lietuviu Šv 

Jurgio parapijos kun. Klebo- 
nas Vilkutaitis. Minėtas kal- 

bėtoji nepažindamas gerai lie 

tuvių kalbos ir jųjų gyvenimo 
sąlygų mažai ką galėjo pasa- 

kyti. Nupasakojo juokingą 
pasaką apie Xevv Yorko airius 
ir žydus ir tuomi užbaigė savo 

kalbą. Kun. Vilkaitis yra ėi i 

Amerikoje augęs ir iki šiolei 
darbavosi su Airiais todėl jam 
apie lietuvius yra mažai žino- 
ma ir ji.; sunkiai kalbą lietu- 
viškai. 

driaus įnešimu. Tuomet tau- 
tininkai reikalavo balsavimo. 

Paskui vėl L. L. i. K. susi- 
deda iš kokių 30 nariu, o atėjo 
i ik 13 narių. Balsavo () už p. 
Budriaus įnešimą ir 6 prieš, o 

vienas tautininkas atsisakė bal- 
suoti. Taigi netiesa kad p. 1 »u 

drjaus įnešimas priimtas di- 
džiuma balsų. Kad priversti 
nebalsavusį balsuoti, buvo rei- 

kalaujama slapto balsavimo. 
Tuomet Bražinskas pasakė, 
kad męs visos kolionijos pini- 
gų negalime induoti vienam 
žmogui ir nenorime slapto bal- 

savimo. o korespondentas vi- 

są kaltę man vienam primeta, 
buk aš vienas priešinausi p. 
Budrio įnešimui. 

Pabaigoje tos savo kores- 

pondencijos man duoda in- 

strukcijas, kaip aš turiu elgtis, 
kad galėčiau sugyventi su tau- 

tininkas. Ar ne verčiau pa- 
tarimus ir pamokinimus sau 

pasilaikyti. 
Kini. I\ Dciniiinas. 

100 kapų amerikonų kareivių, mirusių kariškame ligonbutyje Anglijoje. 

Antras išėjo kalbėti Tutin- 

kevičius, iš Youngstown, ()hio. 

Taip sau matyti suvargęs žmo- 

)fl£]js> paprastas darbininkas, 
-i<isai žmogelis, matyt, norėjo 
daug ko papasakoti, tat nieko 

negalėjo, nes maišė viską iš- 

vien, vieną pradėjo, bėgo prie 
kito ir jokio budu negalėjo su- 

rišti galo kaltos su galu. Lab- 
jausiai išgyrė krikščionis demo- 
kratus. 

Trečias kalbėjo Kun. M. Ci- 
bulskis iš Dayton, Oliio. Ka- 

sierius "Lietuviu Statymo Bep 
drovės." Cleveland, Ohio. 

Kun. M. Cibulskis aiškino 
"L. S. Bendrovės," tikslą ir jos 
naudingumą ir reikalingumą 
Amerikos lietuviams. Kun. 

Cibulskis nupasakojo daug ir 

geru prirodymų kodėl Ameri- 

kos lietuviai turi organizuotis 
j bendrovės. Ir gana gerai nu- 

piešė kaip lietuviai miegodami 
patįs sau nieko neveikdami svc 

timiems sukrovė milijonus do- 

liarių. Taipgi Kun. Cibulskis 

neapsėjo nepalietęs "Lietuvos^ 
Atstatymo Bendrovės." 

Usnionictis. 

ELIZABETH, N. J. 
^ P-s Tau t a vi kas "Liet." X 57 

aprašydamas susirinkimą čio 
nai įvykusį kovo 2 d. nekuriuos 

dalykus perkreipė, kitus neda- 
sakė, trečius pridėjo. Reikia 

atitaisyti. 
Siuntimas pinigu Paryžiun 

pirm. Voldemaro vardu jau 
daug kartų buvo nutartas ir 
net p. Budris sutiko. Bet lai- 
kui bėgant tautiečiai sumanė 

naują įnešimą, tai yra, "kad 

eji negalimą bus pinigus kable- 

gratna pasiųsti Paryžiun, tai 

juos induoti Lopatui del nuve- 

žimo p. Vaidemarui.*' Aš pa- 

stebėjau, kad jie nutarimą no- 

ri atmesti, pažadėjau jiems 
greitu laiku suteikti Valdema- 
ro antrašą ir kad greitai pini- 
gai butų pasiųsti, kad neužsi- 

tęstų. 
Tuomet vienas tautininkas 

atsiliepė: 
— Ar gi. kunige, neužsitiki 

p. Lopatai. 
— Užsitikiu,—-atsakiau, 

nes jam davė pašalpą ir užsi- 

tikėjo katalikų "Motinėlė,"— 
'bet aš nepavadinau p. Lopata 
laisvamaniu, nei kuo'kitu. 

Tikrai žinodamas, kad ga- 
lima pinigus nusiųsti tiesiog į 
Paryžių, nes Tautos Fondas 

keletą sykių buvo siuntęs p. 
Valdemarui, tai ir priešinaus. 
Jei patįs mokėjome surinkti, 
tai mokėkime ir pasiųsti. 

Toliau ne aš vienas, bet ir 

daug kitų nesutiko su p. Bu- 

NIAGARA FALLS, N. Y. 

I isiiomciičs judėjimas, Reik 
Seimo. 

Kovo 16 d. lietuviu Švento 
Jurgio parafijinėje Niagara 
Palis lietuviai laikė visuoti- 
na susirinkimą visų draugijų 
valdybų: švento Jurgio dr., S. 
L. R. K. A. 170 kp., L. Vyčių 
92 kp., Materių P. šv. Škapl. 
dr., Tautos Fondo 128 kp. ir 
Muz'kališka lietuvių dr. Ap- 
kalbėjo musų Lietuvos tėvynės 
reikalus. Vienbalsiai išnešta 

rezoliucijos prieš bolševikus, 
lenkus ir vokiečius. 

Kartu išnešta rezoliucija 
kas link šaukimo visuotinio 
seimo. Apsvarstyta iš visų 
pusių, kad visuotinas seimas 
yra reikalingas ir jis atneš di- 

delę nauda musų politikiniame 
gyvenime. 

Męs matome reikalingumą 
pasakyti pasauliui k() męs no-f 
rime, tai yra, kad męs, stovi- 
me ir stovėsime už Laisvą ir 

Neprigulmingą Lietuvą:— 
Apart to viso išreiškiame 

I pilną protestą prieš dideli ne- 

sutikimą visų moviu ir partijų 
politikos gyvenime. Yra labai 

aišku, kad toks nesutikimas ei' 
na musų tautai ne ant naudos, 
bet žudo Lietuvą tėvynę. Ir 
tuom tikslu pageidaujame, kad 

įvisos sriovės veiktų išvien Lie- 
tuvos politikos reikaliuose ir 

apginimo nuo įvairių Nepri- 
gulmingos Lietuvos priešu:— 

Susirinkimas užsibaigė Lie- 
tuvos Hymnu. 

Rcport. B. S. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Čionai randasi trįs draugi- 
jos, kurios lošia teatrus, rengia 
prakalbas ir visokius pasilinks- 
minimus. Tomis draugijomis 
yra TMD. 144 kuopa, Taut. 
Fondo 65 skyrius, L. Sunų ir 

Dukterų dr-ja. Šios kolioni- 
jos lietuviai jau nekartą links- 
minosi šių draugijų pareng- 
tuose vakaruose. Sunku yra 
pasakyti, kuri geriau veikia. 
Veikia gerai jos visos. Tiktai 
nesmagu, kad atsirandą Įvairių 
korespondentų, kurie po įvai- 
rius laikraščius nevisai, teisin- 
gai aprašo tuos veikiamus dar- 
bus. Paskui vėl yra nesmagu, 
kad tos draugijos viena kitai 
kartais stengiasi užbėgti už 
akių, kas priveda prie nemalo- 

numų. To reikėtų vengti. 4 į 

Teisybės Mylėtojų. 

LAYVRENCE, MASS. 
Jau septintą savaitę užbai- 

gėme bestreikuodami, o strei- 
ko galo nematyti. Nors mie- 
sto majoras pradėjo spirti abi 

pusi prie susitaikymo, ijet iš to 

niekas neišėjo. Turčiai su pa- 
galba nusamdytos policijos tie- 
siog daro nežmoniškus dai )us 

ir jau pora darbininkų iš tos 

priežasties padėjo savo gyvas- 
tis. Tiesa, nekurios kompa- 
nijos jau pradėjo tarties su 

streikieriais, bet kitos dar ne- 

nori nei kalbėti. 
Kovo 23 d. lietuviai streikie- 

riai turėjo susirinkimą. Buvo 

trįs prakalbininkai. 
Lietuviu Rymo kataliku šv. 

Pranciškaus parapija daro tie- 

siog negražiausius darbus, ji 
savo brolius darbininkus iš- 
duoda polici jai. Štai kokis bu- 
vo atsitikimas. Kovo 23 d. 
streikieris Jonas Laibutis atėjo 
j streikierių susirinkimą ir pra 
nešė. kad iis viena savo-para- 

pijos žmogų pavadino skebu, 
ir užtai jis buvo areštuotas. O 
tas įskundimas buk įvykęs per 
zakriscijorią. Ir areštavymas 
buk įvykęs bažnyčioje. Kuni- 

gas Vermauskas visgi praša- 
lino toki zakristijoną iš vietos. 

Kovo 24 d. buvo didelis pi- 
ketavimas; žmonių buvo pilnos 
gatvės. Pribuvo iš kitur orga- 
nizatorių. 

Aukų apturėjome del strei- 

kicrių iš Elizabeth, N. J. nuo 

L. Sunų ir dukterų dr-tės 
$10.00, iš Fairfield, Čonn. šv. 

Jurgio dr-tės 14.04, Staugton, 
Mass. DLK. Gedemino dr- 
tės 25.00, Smulkius 15.78. Vi- 
so 40.78. Visiems ačiū. 

P. Biliūnas. 
Streiko reporteris. 

ANSONIA, CONN. 

Seimo reikale. 
Kc o 23 d. Marcholiko s ve-, 

tainėje atsibuvo lietuvių masi- 
nis susirinkimas. Išklausius 
visokių nuomonių visų 300 da- 
lyvaujančių žmonių vienbalsiai 
nutarta, kad dabar Visuotinas 
seimas neatbūtinai turi buti su- 

šauktas, kad užreikšti pasau- 
liui galutinus lietuvių norus ir 
užprotestuoti prieš Lietuvos 
priešus, kurie vežiasi užgrob- 
ti musų žemę ir mus pavergti. 
Męs reikalaujame iš Tarybų, 
kad kuogreičiausiai butų nu- 

skirta seimo vieta. Šiandien 
yra tikras laikas dirbti ką ga- 
lime, paskui bus vėlu. 

Sekr. A. Gudžiūnas. 

BOSTON, MASS. 

"Gabijos" penkių metų su- 

kaktuvių jubilėjus atsibuvo 
22 kovo. Buvo patatyta sce- 

non "Faustas" ir "Birutė" pc 
vadovyste p. M. Petrausko. 
"Gabijos geriausi dainininkai 
sudainavo keletą dainelių, Bi- 
rutės rolę išpildė panelė Put- 
vinsk'aitė su pastebėtinu gra- 
žumu. Kitos rolės irgi buvo, 

gana gražiai atliktos Tik pu- 
blika nebuvo užganėdinta. 
"Keistučiu," kuris savo rolę 
gerokai pagadino. Bet nežiū- 
rint į tuos visus nedateklius, 
viskas darė ant žiūrėtojų ma- 

lonu įspūdį. 
Finansiniu žvilgsniu viskas 

pavyko gana gerai; publikos 
buvo pilna svetainė. 

Lakštingalėle. 

BALTIMORE, M D. 

Barbora Narbutaitienė ga- 
vo žinią iš kariško departa- 
mento, kad jos brolis Pranas 
Žilaitis Prancūzijoje yra už- 

muštas 18 mėnesįų atgal. Pra 

nešama, kad gali, jei nori, pri- 
statyti jo lovon a delei palaido- 
jimo čionai. 

Visgi čia yra kokis nors ap- 
sirikimas. Kaip gi galima pri- 
statyti lavoną pusantrų metų 
atgal mirusio žmogaus. 

A. Kurelaitis. 
^ 

Žinios Žinelės. 
ii- 

Brighton, Mass. Bostono 
"Gabija" sulošė čionai vei- 
kalą "Užburtas Kunigaikš- 
tis". Gerai pavyko. 

Montreal, Canada. Šv. 
Onos draugijos susirinkime 
jvyko skandalas. Vaidai dė 
lei asmeniškumų. 

Cambridge, Conn. Vyčiai 
suruošė teatra. Lošta buvo 
"Valkata." 

Shelburn, Ind. Darbai silp 
nai eina. Dirbama tiktai po 
2—3 dienas savaitėje. 

New Britain, Conn. Dar- 
bai mažinasi, uždarbiai taip 
pat, o pragyvenimas vis la- 
bai grangus. 

Lewistone, Me. Čia yra 
apie 500 lietuvių. Veikimas 
gana silpnas. Socialistai tan- 
kiai rengia diskusijas. 

AR TARNAVIMAS VAL- 
DŽIAI YRA PRASI- 

KALTIMU? 

"Tėvynė," No. 12-tam edi- 
toriale, pasmerkdama p. Mos- 
tovvski'o pasielgimą, tarp kit- 
ko pabriežia: "Tautininkų 
konferencijoje, kur buvo apsi- 
lankę Dobužis, Pakštai ir Mos- 
tovvskis prieš iškeliauajnt Eu- 
ropon, buvo klausimas ar tie 
katalikų pasiuntiniai tarnauja 
kokioms valdiškoms (kokių- 
nors valdžių, vis vien) įstai- 
goms, ar važiuoja Europon tik- 
tai Lietuvos reikalais ir už lie- 
tuvių pinigus. Visi trjs pasiun- 
tiniai įsižeidė tuo klausimu; 
visi trjs užreiškė, kad jie ne- 

tarnauja jokioms kitoms val- 
džioms, kaip tik lietuviams." 

Jeigu taip iš tikro buvo, 
kaip "Tėvynė" tvirtina — jei- 
gu delegatai buvo Tarybos 
klausti, ar jie vien lietuvių rei- 
kalais Europon keliauja ir nėra 

tarnais jokios kitos valdžios, ir 
tie delegatai nudavė įsižeidę, 
užreikšdami, kad jie tiktai lie- 
tuvių reikalams tarnauja, — 

tai, beabejonės, jie pasielgė ne- 

garbingai. p. Masto\vskis ta- 

da tarnovo "Committee on 

Public Information" ir žimona, 
neveltu. Apie tai turėjo žinoti 
netik p. Pakštas ir kun. Dobu- 
žis, bet ir Pildamasis Komite- 
tas Lietuvių Tautinės Tarybos, 
Washingtoive. Jie visi taipgi 
turėjo žinoti, kad p. Mostovvski 
keliauja Europon su žinia ii 
pritarimu p. George Creel, \ ie- 
šojo Informacijos Biuro vedė- 
jo; taigi, ar galima daleisti, 
kad p. Creel bu.ų p. Mostovvs- 
ki valdžios iškastais, kad jisai 
užsiiminėtų Europoje vien lie- 
tuvių reikalais? Taigi, jeigu 
kame prasižengė p. Mostovvski, 
o taipgi ir p. Creel, tai panau- 
dojime Lietuvių Tautinės Ta- 
rybos saviems tikslams. 

i Ja Dar apverskime kitą pini- 
go pusę. Iš ko tos Lietuvių 
Tautinės Tarybos susideda? 
Ar ne iš Amerikos piliečių? Ir 
kodėl jie turėtų žiūrėti į Su- 

vienytų Valstijų valdžią kaipo 
"svetima?*' Ant kiek yra man 

žinoma, tai pats "Tėvynės" re- 

daktorius, S. L. A. sekr. ir tur- 
būt visa Pildomoji Tarlvba su- 

sideda iš Amerikos pilečių. O 

Lietuvių Tautinė Taryba, ka- 
žin ar ir nesusideda vieninteliai 
iš šios šalies piliečių? Tr kam 
vieniems buvo kritikuoti kitus 

neištikimybėje Lietuvai ? 
Aš pilnai sutinku su ta nuo- 

mone, kad išnaudoti viliugin- 
gu budu kokią-nors organiza- 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertė9 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletr. $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Karrison St. CHcago 

mena, įnik jisai Iabiaus prielan- 
kus lenkams, negu lietuviams: 
P.et buk jo įstagoje tarnavo du 
lietuviu: kodėl jiedu nebandė 
io nuomonę lietuviu pusėn nu- 

kreinti, juo Iabiaus, kad mate 

p. Creel krypstant prie lenkų ? 

Užbaigiant, drįstu patėmyti, 
kad tuomlaikinis Pildomasis 
Lietuvių Tautinės Tarybos 

Komitetas, \Vashingtone, be- 
reikalingai užslėpė tą faktą, 
kad p. Mostowskis yra "Co- 
mmittee on Public Informa- 
tion" tarnvstaje ir, kad keliau- 
ja Europon ne savo, bet Ko- 
miteto reikalais. Visi slepiami 
dalykai, ankščiau ar vėliau, iš- 
eina aikštėn ir tada pasirodo 
liktai vieni nemalonumai. Ko- 
miteto tarnas, o Lietuvių Tau- 
tinės Ttrybos delegatas Euio-I 

K TlA5TEtt5TSTEi1 >| L Męs mokiname šį puikŲ, gerai 
■ apsimokant} amatą. \ trumpą, lai- 
$ ką.. Kirpikai yra labal^ reika- 
1 laujami. Vietos nepripildytos lau 
S kia. Ateik dien<j ar vakare. i 

Įj Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CH'CAGO, ILL. 

NESIUSK MUMS NEI VIENO CENTO. 

Dykai T.i Jp^'Sou,. Dykai 
PARDUOSIME TIK 2,500 ŠITU LAIKRODĖLIU TOKIA ŽEMA KAINA. 

Tas atsitinka tik netikėtai, kada mums pasisekė nupirkti šitų laikrodėlių daugybę žtmiau išdirbimo kainos, da- bar galime parduoti žemesne kaina negu kur nors kitur laikrodėlius parduoda. 

BANDYK PASIKLAUSTI KUR NORI IR PERSITIKRINK PATS. 

Ne d^lto, kad išgyrus musų tavorą, bot kad pasakius jums teisybę, rašome taip. Beveik visi žino, kad tai geriausia* 
iš žinomų laikrodėlių. Jis yra vidutinio didumo, biskutj storesnis už sidabiinj dolerį. Turi pirmos kliasos viduriu su 
32 akmenais. Lukštai stori auksuoti (goid filled), gražiai gražiai graviruoti kiekvienas skir^ngu dėsniu. Teisingai laiko 
Cėsų, gvarantuotas ant 20 metų. Laikrodėlis už $50,00 niekad jųs geriau nepatenkins už šitą, jųs turit matyti jj, kad 
apkainuoti jo vertę. Kiekvenas juoi patenkintas dėl tos priežasties paprastos, kad jis gražu ir laik;j teisingai laiko 
Nenuostabu, kad męs parduodame visokių klesų žmonėms Suvienytose Valstijose ir Kanadoj — biznieriams, ir ko- 
nduktoriams, ir inžinieriar.s, kareiviams, jurininkams, darbininkams, farraeriams turtuoliams ir bėdniems. Jie visi 
patar.a pirkt nuo mus, nes laikrodėlis vertas mažiausiai 322,00, gi męs parduodame tik už $12,!)5. Gi priedo dar duoda 
me visiškai dykai sekančius 11 daigtų: 1) Auksuotus rankogaliams knypkiu; 2) Gražius auskarus; 3) Fontaninę A "V T> .... 

m. *«. -*apui ai^, ĮICI i\Uif gaiiillil 11. ll^Ll HUIlt KilUlUS 
Ir kitką; 5) Gražiu auksuotų auksuotą branzalietą; 6) Naujai pa 
tentuotą britvą; 7) žiedą: 8) šepetuką barzdai; 9) Kombinaciją 
retežėlio raktams susinerti; 10) Pinigams mašnelę su slaptingu 
užraktu; 11) Gražų auksuotą laikrodėliui retežėlj. 

Visus utos puikius dalgtus jųs gausite visiškai dykai, kada pri- 
siusite mums užsakymą ne vėliaus 30 dieną nuo šiądien. Nesiųsk 
mums nei skatiko, vien prlsiųsk išklrpęs iš šio apgarsirimo ku- 
poną parašęs savo tikrą vardą, pavardę, adresą ir kiek laikrodėlių 
užsisakai. J?igu butum nepatenkintas bėgiu 30 dienų, grąžink 
mums laikrodėlį ir kitus dalgtus, o męs suąjgžinsime pinigus. 

UNION WATCH CO., Dept. 812 
1016 Milwaukee Avenue Ch'cago, III, 

KUPONAS GERAS TIKTAI PER 
30 DIENU. 

Union Novelty Co., Dept. 812. 
1C16 Milvvaukee Ave, Ch!cago, III. 

Tamtos: — 

Meldžiu prisiųsti man jūsų nupiginta kai- 
na parduodama 23 akmenų auksuotą "Gold 
Filled'' laikrodėli su 11 jusų pažadėtų dova- 
noms daigtų. Aplaikęs tavorij. aš užmokėsiu 
$12,95. Jei nebusiu patenkintas, laike 30 die- 
nų sugrąžir-.iu viską atgal, o jųs sugrąžin- 
site man pin.^ns. 
Vardas 
Adresas 



Žinios iš Lietuvos. Jusų Komitetas sulyg Ne\v 
Vorko Valstijos teisių yra in- 
korporuotas 29 d. Gegužės 
1918 m., sulyg Valstijos Na- 
rystes Korporacijų Teisių, pa- 
ragrafo 41 1110. 

Patariame, kad visų pasiža- 
dėjimų ir aukų įplaukų pakvi- 
tavimui butų padarytos nume- 
riuotos kvitavimo knygos, kad 
visos įplaukos butų pa teta Bau 
kos ir kad visi išmokėjimai bu- 
tų daromi čekiais, 7). 

Maloniai suteiksime ir toles- 
nias infromacijas, jeigu tokios 
sąryšyje Su šiuomi raportu bus 
reikalaujama. 

Jusų (pasirašo) Manvin, 
Mitehell^ Peat & Co. 

Pinigai Darbai 
Dabar geriausias laikas pirkti n 

savybės, nes jų kainos trumpa 
laiko pasididins. Paliauk mokėjęs r 

dą kitam, nes pats gali buti savinii 
ir imti randas nuo kitų, ir nėjusi k 
greitai išmokėsi namą. Ne tas žmo; 
yra gudras. kuris daug uždirbą^' leidžia pinigus, bet tas gudrus, 
pinigai uždirba pinigus. Nelauk pu 
turėsi daug pinigų, nes tos dienos , 

nesulauksi. Pradėk taip, kaip kiti p 
dėjo. ir nėjusi kaip greitai prasigyv 
si. Su $25,00 pirk lotą, su $100,00 p 
namą arba farma, o netrukus jusų v 
tė pasidaugins kelis kartus. 

Per paskutinius du mėnesius per r 
sų ofisą pirko 48 propertes Lietuvi 
Todėl norėdami išsirinkti sau tinkat 
nuosavybę, nieko nelaukdami atvaži 
kite į musŲ ofisą ir išsirinksite paę 
savo norą. Pamatyk sekančias nuoi 

vybes tuojaus. 
PARSIDUODA puiki stuba Brighti 

Park, R kam. su maudyne, gazu ir 1 
tais gerais jtaisymais, taipgi ir be 
mente galima turėti 6 kambarių p 
gyvenimą. Verta $2500, parsiduos ti 
tai už $1700. 

PARSIDUODA 2 pagyvenimų narna 
visa apačia muro, o viršus medžio, ! 
gazu ir toiletals ir gerais jtalsyma 
viduryj. Randos neša $240.00 i metu 
Prekė tik $2000. Taipgi jeigu kas n 
rės, lotą priimsime už pirmą jmokė. 
mą, o kitus iš randų. 

LAZDIJAI. 
Visuomenės gyvenimas. 

Lazdijuose turime mokykla 
su dviem mokytojamis ir per 50 
vaiku. Bariškiuose — su apie 
14 vaikų (tiktai); Neramiose 
— su apie 20 vaikų ir Vieštai- 
tuose — su nežinau kiek vaikų, 
nes nuo velykų, rusų papročių, 
nebemokina. Ketinama steigti, 
ar, geraiu, atsigaivinti "Žibu- 
rys," kurs buvo užgesęs issikč- 
lus, kun. Šmulkščiui pirm dvie- 
jų metų prieš karę. Lazdijų pa- 
rapija perdėm lietuviška, iii: 
miesčiukyje keli laiko sau už 

garbę laikytis "lenkais." Ligi 
dabartinio klebono niekas baž- 

nyčioje nebuvo lenkiškai (be 
evangelijos), nes kitaip ir ne- 

gali buti, nors toji, teisybe, 
įvesta buvo dideliais vargais. 
Dabar vėl nenormalu- 
mas darosi. Klebonas pra- 
deda laikyti lenkiškų pamaldų, 
kaip štai šįmet buvo kelis kar- 
tus gegužės ir birželio mėne- 

siais. o jau kiekviena didesnį 
šventadienį būtinai turi pasa- 
kyti lenkiška pamokslą, kurio, 
tikrai, nėra kam klausyti. Xe- 

suprantame, kam taip darmo- 
ma, ar, gal kad paskelbta Lie- 
tuva nepriklausoma. 

Dabar Lazdijuose klebonau- 
ja prelatas A. Daukšta su pa- 
dėjėju -ain. A. Sebastijonu. 

N. 

OŽKAYILIAI. 
M ar. apskr. 

Po baisios kaitros užėjo au- 

dra su kriuša. Ledai išmušė 
rugius, vasarojų ir bulves; tie- 

siog visa su žeme sumaišė, 
paukščius negyvai užkapuojo, 
lapai nuo medžių birėjo, kaip 
rudeni. 

T uranas. 

1 ir 2 vaizdeliai iš sukilimų Berline. 3. Talkininkai apžiūri užimtas vietas 
ties Dardaneliais. 4. Maitinama rusų vaikai Archangelske. 

SEINAI. 
Tai vienas iš tokiu Dzuku 

o o 

kampelių, kuriame lietuvybė iš 
senovės buvo slopinama. Bet 
tai nepasisekė ir nepasiseks. 
Tautiniam susipratimui kilti 
daug padėjo mokyklos ir laik- 
raščiai. Anksčiau daug buvo 
tokių, kurie beveik nežinojo, 
kas jie tokie yra, o jei ir žinojo, 
tai laikė nesvarbiu dalykįu. 
Bet dabar to nebėra — visi su- 

sipranta esą lietuviai. 
Seinų liaudies mokykla ne- 

senai pakelta į dviklasę ir gerai 
mokytojų vedama turi užten- 
kamai mokinių. Be to, dideliam 
mokinių skaičiui yra ir kitų 
priežasčių. Seinuose yra gim- 
nazija, bet i ją ne visi tegali 
išlaikyti egzaminus, ypač tie, 
kurie yra apvažiavę iš tokių 
vietų, kur maža tėra mokyklų, 
ir kurie yra silpnai pasiruošę, j 
Tokiems įstaigt.a prie liaudies j mokyklos antroji klasė, kaip ir 
gimnazijos prieklasis. Kadan- 
gi mokesnis čia yra pigus— 1 
marke mėnesiui — tai ir prive- 
žė mokinių, ypač iš tų vietų, 
kame maža mokynių. 

Kaimų mokyklose mokinių 
skaičius pamažėjo. Kaip žino- 
ma, daugelis vyrų buvo paimtų 
j karę ir į privalamuosius dar- 
bus, mažesnieji turi atstoti jų 
vietą, kad kaip nors iššivertus. 

Padaugėjus mokinių skai- 
čiui Seinų dviklasėje mokyklo- 
je, reikėjo ir didesnio buto. Jis 
ir buvo surastas. Išėjus ru- 

sams, paliko jų maldanamis 
tuščias. Aptaisytas jis pasidarė 
labai patogi vieta* mokyklai, 
stovėdamas gražioje vietoje. 
Dabar visos Seinų mokyklos 
yra vienoje gatvėje gražiausia 
jų — lietuvių. 

Tų naujųjų mokyklos namų 
pašventinimas j vyko liepos 10 

ditną. 
Viktoras Bertulis. 

VJDEN5ŠKIS. 
Malėtų ap. Kunigų, ypač 

K. Miknevičiaus, rupesniu 
buvo aptaisytos kapinės. Da 
bar malonu į jas žiūrėti. 

Vagys daug čia iškūlė gu- 
bų. Kiekvienas ūkininkas tu 
nuostolių bent už 200 rub. 

Z. Krup^Iis. 

BEŠONIAI. 
Joniškėlio apskr. Janulis 

raclo nesprogusią gran?J ą ir 
bandė atidaryti. Kitos jam 
sekdavos, šita rankose spro- 
go ir Janulį sudraskė. 

Pakruojiškis. 

GARLIAVA. 
Atsirado pranašautoja, [ 

kur yra kieno draugai numi-1 
rę ir kiek jie kenčia. Eina' 
į kapus, klauso neva vėlių' 
kalbos. O tamsios moterė- 
lės duodas apgaunamos. 

Vasaros audrai kilus, per- 
kūnas nutrenkė troboje e- 

sančiu Pranckevičiaus du 
vaiku; trobos neuždegė. Kai 
kur ledai javus pakapojo. 

Teliaičių kaimas, stovėjęs 
priešakyje dviejų didžiųjų 
Kauno tvirtumos fortų su- 

degintas. 
S. J. Šviesunelis. 

PELIUNAI. 
Kaišiadorių ap., ilgas vi- 

so kilometro sodžius. Už var 
sto yra Anykščių" ežeras, 
to pat vardo, kaip Ukmer- 
gės ap. miestas. Kažin ką 
tas žodis reiškia? Pro šalį 
teka Strėvos ir Skersės u- 

pės. Aplink kalnai. Per so- 

džių eina vieškelis, labai šva 
riai mergaičių kas šeštadienį 
nušluojamas. Kiekviena pir- 
kia tarp medžių su margai 
žydinčiais lietuvaičių darže- 
liais. Darbštus Kietaviškės 
vargoninkas išmokė mergai- 
tes gražiai dainuoti. Moky- 
tojauja Marijampolės Baltu- 
šis; mokykla dirbo ir vasa- 
ros metu. Ji įkurta Kietaviš- 
kės klebono. 

Buvęt. 

PRIENAI. 
Čionai apsigyveno gy- 

dytojas J. Abraitis, išėjęs 
Maskvos universitetą ir prii- 
minėja ligonis seniau buvu- 
siuose pašto namuose, Prie- 
nuose, Sakiuose labai reik- 
tų r.asimanancių auklėtojų 
"Vaikų Sodams." 

Paprieniete. 
I 

RIETAVAS. 
Kitur nėra jokio visuo- I 

meninio veiklume, kitur tik 
bilda. Ir Rietave užia, piš- 
ka, kaip tuščia ritinama sta- 
tinė. Daug visokių įstaigų, 
0 veiklumo jokio. Vartoto- 
jų Draugija tesusirenka vie- 
ną kartą per metus. Dirba 
tarnautojai, o žmonės apie 
savo krautuvu taip pat ma- 

no, kaip ir apie kiekvieną 
žydų magaziną. 

Labdarių draugijos net 
dvi, o elgetnamis apleistas 
ir driskiai pavargėliai nera- 

minu vicą apylinkę. 
Gražioc iškabos: Knygy- 

nas-Skaitykla Elaivin. Dr., 
Arbatinė Bl. Dr., tik vyrų 
kuopelės ne šalia jų stovi, 

; bet apgulę "Gasthausus" su 

| visokiais gėrimais. 
1 jc ^ •« 

į nemų ou jaunumų duvo 

užsirašę Į kursus -paaugu- 
siems ir gavo.... dvi pamo- 
kas. Daugiau nebuvo kas 
moko. 

Dvi pradedamieji moky- 
jkli tik bal. mėnesyje teati-, 
darė ir tai—valdžios in- 

spektorius. Rietaviškiai mo- 

kyklas priėmė šaltai be iš- 
kilmių. 

Prieš karę darbavosi dar 
Ūkio Ratelis, kurs į gyveni- 
mą nieko neįvedė. 

Visa tai bene tik žaidi- 
mas, kurs daugiau tamsuo- 
lius migdo, negu kelia: ne- 

matys žmonės veiksmo ir 
paniekins geras pradžias. 
Krutėkime. rietaviškiai. 

Tveriškis. 

STRŪNAIČIO. 
Naujam klebonui atvažia- 

vus, lietuvių dvasia pradė- 
jo silpnėti. Dideliam lietu- 
viui priešininku vargoninin- 
kui nebuvo atsakyta vietos, 
kaip pirma, ir pats temo- 
<a lenkinti. Astikas. 

ŠVENČIONĖLIAI. 
Lenkų legijonų kareivis 1 

Rolicko pulko (?), kilęs iš 
Vidautiškio, Rašiunas .pasa- 
koja, greit čia ateisianti len 
ių kariuomenė, busiąs čia 
enkų ne lietuvių karalius, 
lietuviškai busią uždrausta 
kalbėti. Vaikščioja, peik- 
iamas lietuvių veikėjus, o 

pagirdamas lenkus. 
Kun. Benediktas ir gyd. 

Valiulis skaitė apie sveika- 
tą, Česnaitis apie ukį. 

"Lietuvių liaudies namai" 
ketino buti lietuviams, o 30 
d. birž. džiakonas iš saky- 
kles paskelbė lenkiškai: 
šiandien paskaita "dla naro- 

du polskiego—w litewskiej 
sali." Kaip paprastai, susi- 
rinko lietuvių ir kunigas 
jiems skaitė-lenkiškai. Lie- 
tuviai užgputi, kam jiems 
nebuvo pranešta, jog tai— 
' nkams, kam jie iš papras- 
tos 2 vai. išstumti. Tai len- 
kams buvo galima paskaity- 
ti 6 vai. Regėjęs. 

NUO AMERIKOS LIETU- 
VIU CENTRALIO KO- 

MITETO. 
•vuvusianie lc d. \ asario 

1919 m. Amerikos Lietuvių 
Centralio Komiteto metiniame 
susirinkime, nutarta pagarsin- 
ti laikraščiuose ir išsiuntinėti 
C Komiteto skyriams praėju- 
sių metų platesnę apie C. K. 

įeigas ir išlaidas atskaita. 
Kiekvienų metų pabigoje 

Centralio Komiteto knygas 
patikrina ir išekzaminuoja pri- 
sikintieji Valstybiniai revizo- 
riai (accauntants). Jųjų ra- 

portas yra toks: (vertimas iš 
angliško). 
Manvick, Mitchell Per.t & Co, 

chartered accauntants 
70 \\*all st. 

Xe\v York, Vasario 8, 1910 
M. \Y. Bttsli, Iždininkas, 

Lietuvių Centraiis Komite- 
tas, 

320 Fifth Avenue, Xcw 
York. 

Brangus Pone:— 
Sulyg Tamstos reikalavimų, 

męs patikrinam i'* išekzamina- 
vo:n Lietuvių Centralio Komi- 
teto Knygas už ištisą praėjus] 
191$ m. ir šiuomi suteikiamoj 
mušu raportą. 

Seka jeigu ir išlaidų skait-i 
linių sutrauka: 

Ineįgos. 
Amerikos Raudonam jame 

Kryžiuje iki Gruodžio 31, į 
1917: 

Buvo įplaukta $176,863.28 
Išleista 49,500.00 

127,363.28 
Pagal raštinės knygas: 

Snlvg pasižadėjimų $2,402. 
12. 

Aukų sumokėta 2,263.72 
Gauta iš Bazaro liero 

Land 2,412.07 
7,077.91 

Pinigu buvo Banke ir rankose 
(31 Gr. 17) 

Banke 2,343.13 
Rankose 565.04 

2,908.17 
$137,349.30 

Išmokėjimai 
Išlaidos sulyg Iždininko kny- 
gų, New York: 

Algos $1,040.81 
Spauda ir raštinės reik- 

menis 2) 424.15 
Randa 300.00 
Raštinės išlaidos 3) 233.34 
Kelionės išlaidos 4) 211.42 
Smulkios išlaidos 5) 156.00 
Inkorporavimo išlaidos 

108.45 
Raštinės rakandai 42.50 
Už čekių mainymą 38 
Hero Land Bazaro 

išlaidos 1,322".24 
Išmokėta kitoms orga- 

nizacijoms 108.57 
3,953.86 

Pinigai Amerikos Raudonam- 
jame Kryžiuje 6) $127,363.2^' 
Pinigai Banke ir rankose: 

Banke $5,466.32 
Rankose: 

Pas Iždininką $1()4.87 
Pas Sekretorių 401.03 [ 

565.90 
6,032.22 

$137,349.36 
Pinigai Raudonojo Kryžio 

rankose, $127,363.28, per visa 
parėjusį motą buvo nejudomi. 
delei sunkenybių susinešimuo- 
se. 

Amerikos Raudonoj') Kry- 
žiaus laiške iš 20 d. Vasario 
1918, kalbama apie paskyrimą 
$20,000.00 Majorui Raymond 
Robins, Raudonojo Kryžiaus 
Komisijonieriui Petrograde, 
Rusijoje, delei išdalinimo pa- 

j gal Amerikos Ambasadoriaus 
! nurodymus, bet iki šiam laikui 
jokio atsakymo apie tos sumos 

j ui sky r i i ną neg'.?i u t a. 

Męs nedarėme kitokių paly- 
ginimų, kas link Iždininko 

2. | spaudos paduotą sumą 
ineina iškaščiai už C. K. pa- 
liudijimus, markes ir pasižadė- 
jimus. Jų užteks bent keliems 
metams ateityje. 

3. Į raštinės išlaidas ineina 
supirkimas reikalingų reikme- 
nų: knygos, dėžės, stencil, 
k\arba ir kitoki dalykai. 

4. Į kelionės išlaidas ineina 
siuntimas kalbėtojų j įvairias 
dietas. / 

5. I smulkias išlaidas inei- 
na padarymas klišių, siunti- 
įėjimas ekspresu, pačto mar- 

gės ir kitos smulkmenos. 
6. Amer. Raud. Kryžius sa 

vo laiške iš 18 d. Vasario 1919. 
rašo, kad iki 31 Gruodžio 1918. 
>as juos yra $130,098.18 reiš- 
kia padidėjo ant $2,734.90 tai 
.nuošimtis. 

7. Vietoj numeruotų kvitų 
0. K-tas duoda Nukentėjusios 
Lietuvos iždo markes ir visas 
įplaukas kvituoja laikraščiuo- 
se. Gi pinigai visi yra sude- 
dami bankon, o išmokėjimai 
iaromi vien čekiais. 

Ši smulkmeniška Centralio 
Komiteto Komiteto atskaita be 
ibcjcnės bus visiem aiški. 

Su augšta pagarba, 
A. Steponaitis. 

C. K-to Raštinės vedėjas. 

įplaukų, kaip tik su užrašų kny 
gomis. 

Pasižadėjimų ir aukų Įplau- 
kos, taip. kaip užrašų knygos 
rodo padėtos Banke, o išlaidos 
patikrvtos kvitomis ir sugry- 
žusiais čekiais. 

Pinigai Bankose ir rankose 
iki 31 d. Gruodžio 1918, ta- 

po patikrinta sulyg Bankos 
liudijimų, ir Sekretoriaus ir 
Iždininko kvituojamais laiš- 
kais. 

Pinigai Sekretoriaus ranko- 
se, pagal painformavimą, yra 
balansu sumoje $248.72 pri- | 
klausančiu \V. J. Anderson & j 
Co., 341 Broadway, Xe\v! 
Vork, už raikščius ir ženklus ; 

atlyginimo tikslui, o $152.31 
kaipo Teismo išlaidų- rezervas. 

Aukos c,imoje $108.57 gau- 
tos ir sulyg aukautojų pasky-, 
rimo įteiktos Lietuvių Nepri-j gulmybės Fondui, 307 \\ est < 

■)0th st. Ne\v York. 

t Mnlniovinl. tnoolinnikfkl, uudojul, fabrikus i:- sl»t> vl 
da\ bičiukai, dirbanti viduj ir lauke, y ta amžiui druug:.i 

!«* 
ĮĮutanUt;,1 

•Tnu sr.virš petikusdrSimtys motu 
knip S'.ta vitiki pyduole yra var- 

tunjhraa su geriausioms paSek* 
iiiiinp. Išsydynmi rumatiimo, 
(■IcM.MIIU k:IItitlP,10. MOt! PO iv tnu- 

niciiypi', n« nrn'sijos. strenu die- 
timi), šalčio ir kosulio. 

Keapslpauk pirkdamas pigius valsK* dideloso bmiknsp. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
1 am-hxpc»lcr, persit.kriuk ar yri 1KARA. vnislinženklift ntit l>ak«inko. 35 contni lr 65 centai už 
4 bonkatę. Oaunamoi visose aptiekose, ar tiesiog i* Inbortorijos. 9 

^ 

F. AD. RICHTER & CO., 74—80 WashIngton 5t., New York, N. V. 

NESIŲSKITE 
MUMS PINIGU 

EXTRA NAU JIENA EXTRA 
KRUANČIU PAVEIK 
SLŲ MAŠINA $4.50. 

M. 

Su šitą krutančių paveikslų mašina galima rodyti viso 
kius krutančius paveikslus savo locnam name. Nereikli- i 
mokyti, kaip rodyti ant šitos mašinos, viskas, r,alinta ant jos 
rodyti. Lempa šitos mašinos yra taip sur< gulavota, kad 
šviesa yra drūtesne už elektrą. Neužima daug vietos, ga- 
lima patatyti bilo kur. Stiklę, galima suregulavqti kad gali- 
ma rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi prietaisai šu 
lempa, taipgi 10 volelių filmsų su 500 paveikslų yra duoda- 
ma su mašina visai Dykai. Paveikslai arba filmsai yra toki 
pat kaip yra rodomi bile kokiam krutančių paveikslų per- 
statymuose. Galima matyti tuos pačius aktorius ir scenos 
savo locnam name. Męs dar atkartojame, kad šita mašina 
rodys reguliariškus krutančius paveikslus. Išdrukuotus pa- 
aiškinimus siunčiame su kožna mašina, šita mašina par- 
duodama už $10j00 ir daugiau — nuo mūsų gausite tik tu 

$4.50 drauge su 10 filmsais su 500 visokių paveikslų dykai. 
Duodame viokius paveikslus; juokingus, meilingus, iš ka 
rės ir daUg kitokių. .Taigų reikalausite kada kitokių tai gau- 
site l»as mus, męs turime 1,000 viokių paveikslų. Neprašome 

KUPONAS Dept. 163- 

FToyal Sales Co. 
1015 W. Huron St.. Cliicago. TH. t 

Prisiyskite man krutančių, paveikslu' 
mašiną, drauge su prietaisais; 10 fiinvt 
sus su 500 paveiklėliais. Kada aplai-, 
kyšiu aš užmokėsiu $4.50 ir laiko neuž-1 
ganėdinimo sugrąžinsite.man pinigus.] 
Vardas j 

į Ad"n.-r>as 
1 Miestas j 

pinigų iš kalno — iškirpkite čia pa- 
dėta kuponą, išpildykitp it- prislų?ktu 
mum., pinigus $4,50 užmokėsite, kafl:-. 
aplaikysite mašiną. Tik ant 3 mėnesini 
parduosime si$s mašinas todėl ne- 
laukite bet prisiųskite kuponą tuojaus. 
Adresuokite šitaip: 

ROYAL SALES CO. 
Dept. 163. 1015 W. Huron st| 

CHICAGO, ILL 

PARSIDUODA puikus mūrinis n 
mas, 5 ir 6 kambarių. su dideliais po 
Šiais už $4200. 

PARSIDUODA visai naujas 4 pag: veninių muro namas su naujausiai*- 
įtaisymais, po 6 kambarius fletas. L< 
as per 30x125 pėdų. Kaštavo pabuds 
.oti apie $11000. Bus parduotas t\Vį iž $9800. 

Visi viršininėti namai bus pafu 
int lengvų išmokėjimų. Apart tų da 
turime keletą gerų bargenų, todė 
meldžiame atvažiuoti ir pamatyti visu 

LIBERTY LAND AND 
INESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST, CHICAGO, 1LL 

VERTAS $1500. už $900. 
PARSIDUODA puikus kampas 11<>: 

130 pėdu. Tai yra 4 lotai, labai gražio 
rietoj, lietuvių aplinkui apgyventa. 
Visi 4 lotai parsiduos už $900. ant iš 
mokėjimo. Meldžiame nepraleisti šitot 
progos, ir pamatyti tą. kampą. 

LIBERTY LAND AND 
INESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL 

FARM A VERTA $4000, už $3000. 
Kas pirks tuojaus, gaus už $300C, 8C 

ikrų farmą, su nauja stuba ir gera 
bame ant cementinio fundamento, ze 
mė. Juodžemis su moliu, ant kurios 
rtskas auga. Randasi tik 2 mylios nu.' 
niestęlio ir geležinkelio stoties, ant g;1 
ro- kelio ir ant labai gražio^ leikot 
kranto. Klauskite platesnių paaiškini- 
■ių pas: 

LIBERTY LAND AND 
INESTMENT CO. 

5301 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinugus. 
Doleris sutaupintas yra doleris už- 

Urbtas. Nepaisant to, ką Jųs uždirbate 
)et ką Jųs sutaupinate. tas rokuoį 
3aug apmokami vyrai tankiai n^ 
:a biednais. kolei daug biednų <1? 
linky, pagal sistematišką sutatipinfth 
palieka savo šeimynas gerai aprūpin- 
tomis. 

Indėkite avo pinigus, kur jie negali 
pabėgti. Farmos vis kas kart buvo ke- 
iamos augštyn j prekę, kurią vertė 
iabartiniuos laikuose dar kelis kartus 
Pasidaugins, nes paskiau paprastas 
iarbininftas negalės pajlegt.i nosip'i'ktt 
<au geros žemės. Jau ir dabar nekur'.o- 
je valstijose negali prieiti per augštu- 
mą kainą už žemę. Tenai Jųs laukia 
puiki proga pavirsti \ savininką turtin- 
dausios žemės \Viconsine. Su tnusą 
>agelba Jųs galite padaryti, kad Jums 
Serą pelną atneštų metas nuo meto. 

Jeigu jųs išbusite dešimts metų prie 
javo dabartinio darbo, nedarant jokio 
aprūpinimo dėl ateities, ar Jųs busit* 
goresniam padėjime, negu jus dabar 
esate? Ar taip galėtumėte likti nepri- 
ęulmingu, jeigu Mis numirtumėte? Ko- 
k'amo padėjime pasiliktų jusų šiimy- 
ia? Nieko nelaukiant, išsirinkite sau 

gerą plotą žemės, o tapsite neprigul- 
mingu bedarbėmis, streikams, išmeti- 
mo iš darbo, mažų algų, augšto mais- 
to prokių ir nuo dušnaus, nesveiko oro 
'.r visų kitų blogumų. 

Męs parduosime jum 40 akrų žemės 
su $100. {mokėjimu, 80 akrų žemės su 

?200. jmokėjimu. o likusius ant lengvu 
šmokėjimų. Ant minėtos žemės jųs 

galėsite pagaminti didelius užderėji- 
mus, Migių kviečių, bulvių, avižų, do- 
bilų. vaisių ir visok'.ų daržovių. 

Pagal jusų gerą apsirokavimą. jųs 
galite pasiimti savo šeimyną iš suruku- 
sio miesto arba iš pavojingų mainų J 
šitą puikią šalj j lietuvių kolloniją, kur 
daug lietuvių jau pirko ir tūkstančiai 
dar pirks sau geras farmas, kur oras 
visados tyras, prie gražių lcikų, prio 
geru kelių, gerų marktų, arti mi^s' 

mokyklų, bažnyčių ir kitų visų 
gumų, kur Tamsta Ir Tamstos šo>y 
na galėsite gražiai ir linksmai gyveni 
ir kur jusų ateitis bus ant visados už- 
tikrinta. 

Nieko nelaukdama prisiųsk savo var- 

dą ir adresą, o męs jum prisiusimo kny 
gelę su rfiapa ir paveikslėliais apie lie- 
tuvių kolionijas. kuria lietuvių bendro- 
vė susidedanti iš tūkstančio narių už- 
dėjo tuo tikslu. k;*d pagelbėti lietuvius 
apgyvendinti ant faimų ir duoti jiems 
reikalingą pagelbą. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO., 

i301 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 



Lietuvds Nepriguhnybes 
Kiausimas. 

(L1ETUVIU MEMORANDUMAS.) 

Parase T. Noma ir J. Zilius. 

Is Angl^ kalbos liuosai ver*3 Algis. 

(T$sa) 
Veliaua Priimtos Rusijoa Lietuviy 

Rezoiiucjios. 
Delei jos svarbumo, cia gal bus ne- 

prosalj padavus piln^ rezoliucija priimtQ 
Voronezo Konferencijoj lapkricio 16-19 d. 
1917 metuose, kurioje dalyvavo jvairiij lie- 

tuviski^ partiju lyderiai ir trjs atstovai Lie- 

tuviij Karininky Susivienijimo tuo tikslu, 
klant sutverus augsciausi^ autoriteting^ 
jstaig^ vedimui Lietuvi^ politikos Rusijoj. 
Sita rezoliucija skamba sekanciai: 

Apsvarcus (a) pirm$ dalj rezoliucija, 
priimti] lietuviy konferencijoj Vilniuje, rug 

sejo 18-22 dd. 1917 m., kurioje tikrosios 
L'.etuvos lietuviai sumaniai gyne savo tei- 
3cs save prigimtoj salyj; (b) lietuvy Tau- 

tos T&rybos Rusijo ir Rusijos lietuvij re- 

zoiiucijas; (c) ^merikos lietuviy darbus 
ir rezoliucijas ir ju seimij pasekmes Lietu- 
vos laisves klausime; (a) rezoliucija Ru- 

ja Rusijos Tauty Kongreso Kieve kaslink 
Lietuvos klausimo ir (e) Antrosios Sto^k- 
holmo Konferencijos rezoliucijas,—Lietu- 
vi^ Karininki^ Delegate ir lietuviski] par- 
ti jy lyderii] Konferencija nutaria, kad Aug- 
scausioji Lietuvos Taryba butij suorgani- 
zuota sulyg sekanciij principle: 

Kadangi, nuolatinia lietuvii^ tautos tik- 
slas yra ir buvo—Neprigulminga, Demokra- 

tiska^ Respullika, tai Augsciausios Lietu- 
vos Tarybos tikslu yra atnaujinti Lietuvos 
neprigulmingg viespatija. 

Remdama savo veiklum^ ant (1) Lie- 
tuvos sitorisky teisiij; (2) ant fakto, kad 
Lietuva yra savita ekonomine vienute, (3) 
ant prizpdo, kad visas pasaulis vystosi is- 
ilgai demokratijos linijos ir pagalios (5) 
ant fakto, kad Amerika, Rusija, Francuzi- 
ja, Anglija ir Vatikanas paskeibe pavergtu 
tautu apsisprendimo principg, Augsciausio- 
ji Lietuvos Taryba todel prisizada reika- 
lauti nuo pasauiio viespatiji^ teises lictu- 
viams sudaryti Neprigulminga Lietuvos 
viespatij^. 

Augsciausia Lietuvos Taryba prisizada 
platinti neprigulmingos Lietuvos ideja ii 
ginti j$ nuo uzpuldinejipij is salies kai- 
myniy viespatijq ir tauty. Augscausioji 
Lietuvos Taryba prisizada Isaiskinti pasau- 
liui, kad lietuviai atsisako nuo visij pre- 
tensijy prie Lietuvos istoriskuose rubeziuo- 
se ir tikisi atstatyti neprigulmnga Lietu- 
vos Vespatj^ etnografiniuose rubeziuose, 
apimant tiktai tuos plotus, kurie nuo se- 
noves buvo apgyventi Lietuviij tautosr—tu- 
rint, vienok, omenyje, pataisas, kurios gali 
pasirodyti absoliutiskai reikalingomis salies 
laisvam ekonominiam gyvenimui. 

Augsciausioji Lietuvos Taryba, todel, 
prisizada reikalauti, idant visa ismetyta 
Lietuviy teritorija—Didzioji Lietuva, susi- 
dedanti is Vilniaus, Kauno, Suvalkij ir da- 
lies Gardino bei Kurso gubernijy, ir Ma- 
zoji Lietuva, esanti po Vokietijos jungu— 
but^ suvienytos j vien^ Lietuvos Viespatijg ir kad Lietuva turetii uost$ prie Baltiko ju- 
riy, kuris gaiety liuosai buti vartojamas sa- 
lies ekonominiems tikslams. 

Augsciausioji Lietuvos Taryba toliaug 
prisizada pranesti pasauliui, kacl lietuviai 
skaito savo moraliska ir neuzgincinama 
leise jsteigti sau tinkam^ valdzios form^ 
Lietuvos Viespatijoj, kaip lygiai ir nusta- 
tyti tinkamua susnesimus su kitomis pa- 
saulo viespatijomis ir tautomis per Liecu- 
viij Steigiam^ji Seim^ Vilniuje, kurio at- 
stovai bus isrinkti visuotinu, lygiu, tissio- 
giniu ir slaptu balsavimu, be skirtumo 1 y- 
ties, ras€s, ar tikybos, pasiremiant propor- cionaliu systemu ir gvaranluojant asmenin§ 
laisv§. 

Augsciausioji Lietuvos Taryba toliaus 
prisizada pranesti pasauliui, kad sulyg sa- 
vo pratevii^ tradicijos ir sulyg teisybes ii 
demokratijos principu lietuviii tauta uztik- 
rins atsakancias islygas kulturiniam vvsty- 
muisi rasiniy mazumy busiancioje Lietu- 
vos viespatijoj. 

Pagalios, Augsciausioji Lietuvos Ta- 
ryba prisizada pranesti pasauliui, kad Lie^ 
tuvos Viespatijos jsteigmo teise priklausc isimtinai tik busianciai Taikos Konferenci- 
jai ir kad lietuvig tautos atstovams privalc buti suteikta teise joje dalyvauti. 
Amerikos Lietuvitf Politlskos Rezoliucijcs 

Lietuvii], gyvenanciu' Amerikoje, Sei 
mas jVyko New Yorko mieste, kovo 13-14 

dd. 1918 m. Daugiaus 1200 delegate daly- 
vavo jame ir prieme sekancias rezoliucijas: 

Kadangi:— 
1) Lietuva yra etnografine, kulturine, 

ekonmine ir politine vienata. 
2) Ir istorine Lietuvos praeitis ir da- 

bartinis pasaulio vystymasis teikia lietuviij 
tautai neatmainomg, te:s§ sudaryti is naujo 
Suveren§ Lietuvos Valstyb§, 

3) Lietuviy tauta savo politinio atei- 
ties likimo klausime yra savarankumo ide- 

j jos vedama. 
4) Kiekviena tauta gali pasekmingai 

vystyti ir pletoti kulturos ir ekonomijos pa- 
jiegas tik turedama piln$ savo salies laisv§. 

5) Kiekviena tauta turi prigimt§, teis§ 
pilnai savo politinj likim$ spr§sti. 

1 
6) Susiklojusiomis kares aplinkybemis 

politiuio Lietuvos likimo klausimas tapo 
tarptauinis ir tokiu budu tarptautniame tai- 
kos kongrese svarstytinas. 

7) Tile tarptauinis kongresas gali duo- 
ti tikra savarankaus politinio Lietuvos gy- 
venmo gvarantija, o ne kovojancios valsti- 
jos su tikslu pavergimo Lietuvos. 

8) Kadangi musij augstai gerbiamas 
i Prezidentas Woodrow Wilson prisilaiko sa- 
ivo isreiksto principo Suvienytu Valstiju Se- 
inalui Sausio 22, 1918, kad,— 

"Negali ir neturi buti jokia taika, kuri 
nepripazjsta ir nepriima principo, kad val-j 
stybiij visos teises paeina nuo paciu paval- 
diniu daleidimo ir kad niekur nera teises 
daleidziancios perleidineti tautas is rankos 
jj rankas, is vienos valstybes kitai, lyg tos 
! tautos buty paprastas turtasL" 

TAD AMERIKOS LIETUVIU SEI- 
MAS apsvarstgs politini padejim^ NU- 
TARE: 

Kreiptis j Amerikos SuvienyUj Val- 
stiju prezident^ ir i visas talkininkaujan- 
cias bei neutrales Valstybes ir reikalauti 
priazinti: 

1) Kad Lietuvos pletojimuisi reikalin- 
ga sudaryti nepriklausomq, demokratiskai 
sutvarkyta Valstyb§ etnografinemis ry bo- 
mis su butinai reikalingomis ekonominiam 
gyvenimui korektyvomis. 

2) Kad Lietuvos Neprigulmyb? uztik- 
rinty Taikos Kongresas, kuriame turi da- 
lyvauti ir Lietuvos atstovai. 

3) Visus siuos nutarimus tinkamai per duoti mazujy P?vergtuju tauty uztarejui 
augitai gerbiamamjam musu Prezidentui 
Woodrow Wilsonu'ui ir visoms talkininkau- 
jancioms bei neutralems svieto salims. 

Kaslink valdzios formos, Amerikos 
Lietuviu Seimas nutare sekanciai: 

1) Kadangi zmoniu laisve ir teises ap 
saugoti geriausiai gali demokratine val-, dzios forma; 

2) Kadangi lietuviy tautos nariai su- 
sicleda claugiausia is darbo zmoniij; 

3) Kadangi tarpe lietuviu visuomet 
gyvavo demokratine dvasia; 

TODEL palikdami Lietuvos pilieciams 
apsispr§sti valdzios form^, bet stovedami 
uz demokratijos prineipus, m§s tariame: 

1) Kad Lietuvos Valstybeje buty igy- vendinami kuoplaciausieji tikros demokra- 
tijos principai su respublikoniska valdzios 
forma; 

2) Kad vloi Lietuvos pilieciai be skir- 
tumo tautos, tikejimo, lyties ir luomo ture- 
tu lvgias politiskas teises. 

3) Kad Lietuvos Valsteybeje butij uz- 
tikrinta zodzio, spaudos, susirinkimi|, or- 
ganizacijos, tikejimo ir s^zines laisves bei 
?smens ir namu nepalieciamybe. 

4) Kad butu lig tiek Lietuvos jstaigos ir visuomenes gamtos turtai nacionalizuota, lig kiek to reikalautu tautos gerbuvis, ne- 
perzengiant prigimtu asmens teisiy ir lais- 
ves, 

5) Kad Lietuvoje buty uztikrinta dar- 
bininku xuomo pilna galimybe ir laisve au- 
ginti ir jungti j kruv$, savo dvasines ir 
ekonomines pajiegas ir ginties nuo jvairii| isnaudotojy ir skriaud^. 

6) Koncentruoto kapitalo atstovu ga- lybe j pavienes rankas turi but apribota ir ju sauvale suvarzyta. 
j nashnk santikiii su lenkais, Seimas 
nutare sekanciai: 

Seimas atsizvelgdamas j daug sykiij prespje isklusius nepamatuotas ir lietu- viams nepageidaujamas lenkij precensijas jungti Lietuv^ ir Lenki.j^ i vien% politisk§ ku.na, arba grusti per Lietuv^ kelia prie Baltijos juros—protestuoja pries visas pa- minet^is lenky pastangas ir uzreiskia, kad 
Lenkijos pretensijos yra visiskai be pama- 

( to, piiesingos siij laiku dvasiai ir, jeigu jos butu ispildytos, tai ; bsoliuciai sunai- 
kintu Lietuvos eielybs ir neprigulniyb§. Lietuva tures gvarantuoti piln^ kul- 
turin§ autonomic kitvj tautu zmonems Lie- 
tuvoje gyvenantiems. 

(Toliaus bus) 

,.>>yBE •• .1—•• wanessr^iSSSF. ■!ag——B 
Newarko gatvekariij streikieriai ir jij pritarejai neleidzia karams veikti. 

Kareivio Vadovelis. 
(T^sa) 

JfclNGENA ATGAL 

50 2engiant arba begant ka- 
reiviams pirmyn, jci reik juos 
grazinti atgal, komanda yra 
At gal—MA RS—MARS-- vi 
sados yra duodania, puolant 
desinei kojai. 

MARS—visados yra duoda- 
nia, puolant desinei kojai. Ant 
komandos MARS—kareivis 
padaro zingsnj su kaire koja, 
apsisuka atgal ant pirstn abie 
ju kojij—ir tuojaus pradeda 
zingena su kaire koja. 

51 Begti, ant komandos 
MARS—kareivis bega keturis 
zingsnitis ant vietos, sukdama- 
sis atgal—ir, apsisukes, bega 
pirmyn. 

2INGSNIAVIMAS IR 
MARS A VI MAS. 

33 Zingsniavinias ir marsa- 

vimas vfsados prasideda su kai 
re koja. 

34 Piluo zingsnio Hguiiia ir 
puolimas (kadencija). Fapra- 
stame marsavime zingsnio il- 

gumas, nuo kulnies iki knlnies, 
yra 30 coliu. &ingiavime 
greitumas (kadencija)—120 
zingsniu j minuta. 

35 Begant—zingsnio ilgu- 
ma yra 36 coliai; greitumas 
(kadencija) 180 zingsniu j mi- 

coliu nuo zcmes, mink ant vie- 
tos ir laikyk kojas ant vienos 
.... T^t linijos. 

42 Stovint, ant komandos:-- 
Victoj—MAR?—ant MARS 
—kelk ir dek kojas kaip pasa- 
kvt;i paragrafe 41 mam. 

ZIXGENA PUSZINGSXIU 
43 Ant komandos Puszing- 

sniu—MA RS—zengk zings- 
nin 15 coliu. 

44 Puszingsnin— Bcjii— 
—begk zingsniu 18 coliu. 

ZING EX A I SOX\\. 

45—Zengiant arba slovint, 
ant koniandos:—Zcngk / De- 
siiif (kairg)—MA RS,—ant 
MARS, jei j clesin^, pakelk ir 
padek dosing kojij 15 coliu j 
desing puse. Kairg koja pri- 
dek pric desines ir t§sk zinge- 
na j sona. Jei komanda yra \ 
kairg, darvk t$ patj j kaire pu- 
s?. 

46 Zingena j sona yra var- 

tojauia trumpam tolitmui tik- 
tai ir visai nevartojama begti. 

ZINGEXA ATBULAI. 
47 Stovint, arba zengiant 

vietoje, ant koniandos:—At- 
bulai—MARS-ant MARS— 
dank zingsnius po 15 coliu 
tiesiog atgal. 

48 Zingena atgal yra varto- 

jama trumpam tolumui tiktai, 
ir visai nevartojama begti. 

ZIXGEXOS SUSTAJJDY- 
MAS 

nuta. 

36 Jei reikalinga, instrukto- 
rius nurodo zingsnio kadenci- 
y<l (greitai saukdamas— 
VIEXS, DTJ—arba VIEW'S, 
DU, IRIS, KETURI. 
VIENS ir TRIS kairiai, o DU 
ir KETURI desiniai kojai. 

1 

2INGENA. 
3~ Kareiviams stovint, jei 

i eikia zengti, komanda yra to- 
kia:—Pi rmyn—-MA RS —ant 

komandos pirmyn, perkelk ku- 
no lygsvara ant desines kojcs 
ir kaireses kojos kclj laikyk is- 
ticstn. Ant komandos MARS, 
—smarkiai zengk su kairc ko- 

ja, mesdamas ja 30 coliu pir- 
myn. Toliau' ta patj ppdaryk 
su desine koja ir t. t. Rankas 
mosuok naturaliu budu. 

38 Kareiviams stovint arba 

zengiant, kuomet reik pradeti 
begti, komanda yra:— 

Begti—MARS. 
Jei stovi tai ant komandos 

Bcqti perkelk knno lygsvara 
ant desines kojos. 

Ant komandos MARS—pa- 
kelk rankas zemiaii alkunin, 

pirstus suglausk j horizontal? 

pozicijQ. isilgai Iiemcns. Pra- 
dek lengvai begti ant pirstty 
naturaliai masuojant ranko- 
rnis. 

ZINGSNIO MAIXVMAS. 

52 Zengiant, ant komandos: 

—Ziiigsni mainyk—MARS— 
pavyzdziui, jci MARS yra duo 
ta, |k> desinei kojai, padarvk 
zingsni su kaire, pridek defi- 
nes kojapirstj pric kaireses kill 
nies ir zcngk pirmyn su kaire 

koja. 
C. Ka spat is. 

(Toliaus bus) 

JUOKAL 
» 

BUVO ANT KOXCERTO. 
— Xa, Jonai, ar vakar bu- 

vai ant koncerto? Pasakok 

kaip ten buvo? Ar linksmai 
laika praleidai ? 

— Na klausyk, ''drauge," 
viska papasakosiu paeiliui. Xu- 

ejau j "labdaringa" koncerta 
dar anksti; nieko nebuvo, tai 
as ant niinutos dirsteliau baro 
kambarin. Tuom tarpu svc- 

taine piisipilde ir man reikkejo' 
uzpakalyje stoveti. Viska ma- 

tan, bet nieko n^galima girde- 
ti, kaip dainttoja. 

Laike pirmos pertrankos as 

vel dirsteliau baro kambarin 
i: iau manau jeisiu koncerto j 
salon per krastines du/is, bus 
arciau. Priejau, bet vei jau 
zmoniu pilna. bet jail viska ga- 
lima girdeti, bet uz tai nieko 

jnegalinia matyti. 
Laike antros pertrankos i> 

piktumo vel trupuciuka dirste- 
liau baran. Kaip sugrizau, tai 
jau nieko negalejau girdeti ir 
matyti. 

NESUSIPRATIMAS. 
Yiena sporte nueina pas fo- 

togrpfa su vaiku, kad nufoto- 
grafuoti vaik^. 

— Kick kastuos. kad nufo- 
tografuoti vaika ? 

— Kastuos trjs dolariai. 
fuzinas bus pigian. 

— Tuzinas!? (Raudonuo- 
dama po milteliais ant veido). 
P>et ponas fotografas, as kol 
kas turiu tiktai viena vaika. 

49 vSustalxlymui zingenos 
arha begimo, komnnda yra:— 
IJurys (arba SIcy1'!us. Kuopa 
ir t. t.)—STOK— Ant ko- 
luandos STOK, neziurint ko- 
kion kojon komanda puo!a, pa- 
darv1 su kita koja dar viena 
zingsnj pirmyn—ir pridek prie 
ios kila koja is uzpakalio. 

Is pradzios, kad visi karei- 
viai ismoktu stoti kaip vienas, 
ant komandos STOK, sakysi- 
me, jei tas bus puolant desinci 
kojai, visi tunjaus turi balsiai 
istarti,—VI ENS,— padedant 
pirmyn kair? koja. Padar^s 
la—tuojaus jie turi pasakyti 
Dl",—pridedant pric -kaires 
dcsinf kojjj. Taigi, kad vien> 
dai stoti, visi turi tarti— 
MENS—DU. 

Tnstruktorius visados turi 
duoti uztektinai laiko larpe pri 
rengiamos ir ispildomos ko- 

mandos, v patingai naujokams. 
Sitam atsitikime—TUirys (ar- 
ba Skyrius, Kuopa, Batalijo- 
nas ir t. t.) yra prirengiamoji, 
—o STOK vra ispildomoji ko- 
manda. 

39 Jei komanda Begti— 
MARS yra duota zengiant,— 
neziurint kokia koja puola, pa- 
daryk vicna zingsnj pirmyn ir 
pradek begti. 

40 Idant nuo begimo prade 
ti zengiena, komanda yra:— 

Zingsniu—MA RS. 
Ant komandos MARS, ne- 

ziurint kokia koja puola, pada- 
ryk vicna zingsni begti—ir pra 
dek zingsniavima, nuleisda- 
mas rankas zemyn. 

ZTXGEXA ANT VIETOS. 
41 Zengiant, ant komandos 

Victoj-— MARS— nepaisant 
kokion kojon komanda pnltu, 

Jpadarvk dar viena zingsni ir 

pridek koja uzpakafyje; riuola- 
tai keldamas ki'ek? iena koja du 

Lietuvos dienrafiClo platinlmo kuo 
pos lr Kapitonai. 
Juoazpas Karpua, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t 
Anton J. 'Careiva, 1805 W. 46th St. 
George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateusas Klio6toraitis 1557 Gerard bJ. 
I.S. Vitkus, 2856 \V. 39th St. 
J. Grigaliunac 8009 Vincennes Ave. 
Petras Sirnaitis, 9101 Commercial Ave, 

So. Chicago, 111. 
M. G. Valaskaa 373 Kensing'on Ave, 
Petraa Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 California Ave. 
John Vaiivilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis, 2603 W. 69th St 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

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

W. Pullnan. 

AGENTAI. 

A. Midiulis. 32 ir S. Ilalsted St 
"Lietuvos Stotis 

L.. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4o37 S. Hermitage Ave. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambro6 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedzius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St 
Mrs. Guinlivan, 3206 Emerald Ave, 

Candy Store. 
A. Kacinskas, 3200 Lcwe Ave. 

Batchere. 
M. Klausae. 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kaziauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Broe„ 3548 Emerald Ava 

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

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

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

Candy Store. 
R. Yanusauskas 3440 S. Morgar. St 

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuska, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Satkauskas, 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junf.vicz 3313 S. Halsted St 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Art 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4601. S. Paulina St 
Vaisvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Plvarunas Bros, 4622 S. Mwshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., In Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poska, 4409 S. Fairfield Ave. 
Halstod ir Madison St 
Wm. Balsis. 5953 S. State St 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 
J. Bagdziunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Cmaly 633 W. 18th St 
4458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St 
3220 Wallace St 
3244 S. Morgan St 
901 W. 33rd St 
3903 S. Halsted St Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
ITaisted ir 47tli St. 
Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Ilalsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th St N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Milwaukee Ave. ir Roby S. W. 
I.incoln ir MUwp Ave. 
Western Ave. M ..ajkoe Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubu 
26th St. Western Ave. 

Mary Virginis, 224P S. I.eavitt St. 
first flat 

Kaulakis, 2214 W. ?23rd PI. 
J. Smith. 3813 Kedzie Ave. 
llii. kJ. HICIIIUVJUU kjb. 

Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. SDth St. 
Z. Miiiauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell St. 
P. GeCas. 2502 45ih PI. 
Madison ir Sate St. N. W 
Ma^!son ir W. Franklin St.. S E. 
State Ir W. VanBuren St. N. 
VanRuren ir Clarck N. W. 
VanRuren ir Franklin St. N. E. 
VanRuren ir Fifth Ave., or Wela N. 
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. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4CS3 Wentwoth Ave. Rarbe. Shop 
J. Trijonis, 8736 Houston Ave. 

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

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

Roseland. 111. 
16 56 Wabansia Ave. 
4T)4 Washtenaw Ave. 
8112 \"incer.nns Ave.. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuska, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dudas A3istan. Menegererl<ry 



VIETINES ŽINIOS s 
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BRIDGEPORTO 
NUMERIS. 

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

BRIDGEPORTO 
NUMERIS. 

GUGIO PRAKALBOS. 
Vakar vakare Mildos sve 

tainėje kalbėjo K. Gugis. 
Prakalbas jam surengė Jau- 
nų Lietuvių Kliubas. Nors 

vedėjas pasakė, kad kalbė- 
tojas supažindins su Lietu- 
vos klausimu, bet p. Gugis 
nieko naujo nepasakė, išba- 
rė tiktai kun. Kemešį, Yčą 
ir kitus. Barė žmones, kam 
davė surinktas aukas kuni- 
gams. Priminė, kad laisvė 
Lietuvoje bus tokia, kokia 
buvo prieš 10 metų. 

Paskui dainavo vyrų cho- 
ras. M. K. Š... 

"BIRUTĖS" VAKARIENĖ. 
Subatoje, kovo 29 d. 8 va- 

landą vakare "Birutė" ren- 

gia draugišką vakarienę, ku 
ri atsibus "Birutės" svetai- 
nėje, 3249 So. Morgan gat.į 
Visi nariai, rėmėjai, bei "Bi 
rutės" vakarų lankytojai ma 

lonėkite susirinkti į viršmi- 
nėtą vakarą, kaip ir visuo- 
met. Visi maloniai užkvie- 
čiami. A. M. 

IŠ NORTHSIDĖS. 
Northsides apskričio lietu- i 

viii kareivių Amerikos Armi- 

jos Šelpimo sąjungon prisira- 
šusius kviečiame ko skaitlin- 
giausiai susirinkti nedėlioję 30 
kovo tuo po pamaldų į šv. My- 
kolo arkaniolo bažnytinę sve 

tainę 1644 YV'abansia av. 

Gerbiamieji, kurie šelpiate 
lietuvius kareivius, dabar lai- 
kas yra pasidarbuoti. Kurie 

dar neprisirašėte, esate kvie- 
čiami prisidėti. Taigi kuris 

myli savo brolius, privalo pri- 
sidėti prie to naudingo darbo. 

Atsilankykite koskaitlingiau 
šiai. 

TMD. 22-ROS KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Kovo 30-tą dieną "Biru- 
tės' svetainėje, prie 3253 
So. Morgan gat., 1-mą vai. 
popiet įvyks TMD. mėne- 

sinis susirinkimas. Malonė- 
kite visi nariai atsilankyti į 
susirinkimą ir atsivesti savo 

pažįseamus ir draugus, ku- 
rie nepriguli, kad prisirašy- 
tų prie TMD. 

22-ros Kuopos Valdyba. 

Valdyba. 

GVARDIJOS SUSI- 
RINKIMAS. 

Gvardija D. L. K. Vytauto 
ant Tovvn of Lake, laikys savo 

mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
kova (March) m. 30t.ą diena 
1019 m. Pradžia 2rą valandą 
po pietų. Paprastoje svetai- 
nėje Šv. Kryžiaus parapijos, 
Yra kviečiami visi sanariai 
susirinkti, ant viršminėto susi- 

KAREIVIS NERANDA 
SAVO MOTINOS. 

Pargrįžęs iš Prancūzijos 
Jacol; \\ ciss jieško savo mo- 

tinos ir negali surasti. Išei- 
nant jam kariumenėn jo mo- 

tina gyvenusi Xe\v Yorke, bet 
ji vėliau apsivedė ir, sako, gy- 
vena kur tai Chicagojr*: su ja 
esą du mažesni vaikai. \Yeiss 
irgi atvyko C'ucagon bejieš- 
kant savo motinos. 

VAKARINĖS MOKYKLOS 
FARMERIAMS. 

Cook County mokyklų vy 
riausybė pradeda rūpintis 
steigimu vakarinių mo*yklų 
dėl farmerių. 
Jau kai-kur vakariniai kur 

sai farmeriams tapo atida- 
ryti ir, sakoma, farmeriai 
esą labai geri mokiniai. Jie, 
givdi, nenori leisti laiką už- 
dyką, bet stengiasi kiek ga- 
lint gauti daugiau žinių. 

Farmerių mokyklose gvil 
denami klausimai, lytinti 
ūkės reikalus, kaip tai: aug 
fnenįs, vaisiai, vabalai, ūkės 
mašinos, rinkų kainos ir t.t. 
Ilgainiui manoma Įsteigti pa 
našių mokyklų visą eilę. 

pasiiodė, kad jiems prižadėta 
uniforma neatėjo. Girdi, nėra 
'uniformos nereikia nei knvsfu. 

» O o 

Bet atvykęs mokyklos perde- 
tinis nuramino st^eikierius, ])ri 
žadėdamas išgauti pageidau- 1 

jamą uniformą. 
I 
VIENA DIENA PAVOGTA 

17 AUTOMOBILIŲ. 
Policija praneša, kad Chi 

cagoje bėgyje paskutinių 24 
valandų pavogta net 17 au- 

tomobilių. O dar kiti skun-j 
džiasi, kad šoferių mažai 
yra. | 

NORI PABRANGINTI 
TELEFONUS. 

Valstijos visuomenės nau- 

dojamųjų reikmenų komisija 
aplaikė reikalavimą nuo Cor- 
nel! Telephone Co. ir Morri- 
son Telephone Co., kad butų 
joms leista pakelti kainas ant 
telefonų. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

Teisybes Mylėtojas. Tami- 
sta žinutes per ištęstai rašote. 
Apie vieną nesvarbų dalyką 
prrašote keletą lapų. Prašo- 
me trumpiau rašyti. 

a 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « 

Chicagos Ofisas: ^ 
4712 SO. ASHLAND AVČ. g 

Telefonas Drover 7042 $ 
Cicero Ofisas: jiĮ 

4847 W 14-th STREET 6 
Telefonas Cicero 39 $ 

OmS-O^KHKHKHKi O CHKJ CH«H3 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 6t. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
!»• Chroniškų Ligų. 

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

T1LEFONAS YARDS 687. 

K. MICHALOWSKI 

i Dr. M. Herzuian 
g IŠ RUSIJOS 
V Gerai lietuviai 's žinomas per 16 me- 
I t; kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
g r akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį) ir vaikų, pagal nauj. įsias 
metodas. X-Itay ir kitokius' elektros 
frietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Slrret. netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—R vakarais. Telcphone Ganai 3110 

GYVENIMAS: 3412 co. Ilalsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto. liktai. 

r""r * iK" •Hl?kn •-*'» y ! 
rinkinio, Yra labai daug svar- 

bių reikalu del apsvarstymo. 
Gvardija yra prakilniausia ir 
net turtingiausia pinigais, ir 
sanariais, Toun of Lake ko- 

lionijoje. 
Susirinkimai laikomi kas pa 

skutinį nedėldienį, kožno mė- 
nesio Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. 

Gvardijos Firmsedis, 
Juozapas J.c t ubas. 

Gvardijos Raštininkas, 
J uoza pas Lccjti u garis. 

4631 So. Honore Street. 
* * 

Dr. Jos. /aJcski, gydytojas 
ir chirurgas, sugrįžo iš Suvie- 
nytų Valstijų Armijos ir jau 
yra prisirengęs priiminėti pa- 
cijentus savo ofise, 2643 \Vest 
47th Street, arti Washtenavv 
A ve. Telefonas, McKinley 
1580. 

DAKTARAS 

y 0PTIKA3 
P Egzaminuoja akis 
^ir priskiria akinius 

uiutius sanaens visokių aul'.so daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso <r 
sidabro daigtus. KainoB žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimo užsičmiį 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinSmis siste- 
momis — nuosekluB pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-1G Jackson Blvd. 
(Inc.) 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Susivienijimo Rymo-Ka- 

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

taineje, 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. Aubum Av., 

KEXO KALTE? 
Susie Rio, 14 metų 622 S. 

Paulina st. išėjo iš mokyklos, 
ka'1 prigelbėjęs namie sudėlioti 
rakandus, nes šeimyna krau- 
stėsi Į kita bu ta. 

Besitriusdama rado revolve- 
ri ir, juokų dėlei, pridėjusi re 

volverj prie galvos, paspaudė 
revolverio gaidžiuką. Revol 
reris iššovė ir mergaitė neuž- 

ilgo mirė Mirštanti mergai- 
tė u /reiškė, jog nesitikėjusi, 
<ad revolveris buvo užtaisytas. 

DOVANOJO ŽIEDĄ 
IR PRIMOKĖJO $750. 
Tūlas Ray Tunningley, iki 

uisų Įsimylėjo Į Gertrude En- 
;ol. Na ir. sekant papročius, 
padovanoja jai žieduką dargi 
jr)e tam tikros iškilmės. 

I>et štai Tunningley papuo- 
a kariumenėn ir susitinka su 

neiliomis merginomis. \"iena 
š ir užkariauja karžygio šir- 
lele. Dal>ar Tunningley už 
irdies silpnumą nubaustas už- 

simokėti $750.00. 

A | A 
MARTYNAS POLEIKIS 22 metų am* 
Buvo pašauktas prie kareiviškų darbų i 
kempę, kur ir mirj 18 d. kovo; tape 
parsiųstas į Brž.:..ord, Conn. pas tė- 
vus.' Laidotuvės atsibuvo su bažnyti- 
nėmis ir kareiviškomis apeigomis ant 
Airių katalikų kapinių. Giminės ir pa- 
žįstami, norėdami plačiaus žinoti ap'e 
Martyno "uleikio mirtj. atsišaukite j 
jo tėvus Kazimierą ir Veroniką Pulei- 
kius, 4 Bradley St. Branford, Conn. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

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

748 Hendrie Strfeet, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rast., 

625 Livernios Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų Rašt., 

20-f Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičių Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos" Dienraščio organo užra- 
šėjas Kliubo iniriains John Naujokas, 

217. Cardoni Avenue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 
kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 

rą nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

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

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
f<21 J e nu e Street, 

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

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Viršininkai Draugystes Šv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Oma'.a, Nebr 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

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

5328 So. 33rd Btreet. 
Jonas Bazarū8, Prot. Rast., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas. Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd St,, 
Juoz. Aleksa, 5209 So. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. Reibi <is. 3105 X Street, 
St. Butku.-!, 4218 So. 36th Street, 

Maršalkos 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiąn'ng 
dienomis ir vakarais dėl biznio Ir 
namų. Paliudijimai ibduodair' ir vi» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pa&Utengsime 
suteikti jums patarimą. 

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

] DIENINE IR VAKARINE | 
MOKYKLA ! 

Cia gali lenjvai ir greitai iimokti Anglų Jr ; Lietuviu Laibas, arituctiką, S. V., Anglijos, ! 
| Lietuvos ir abelną isto'ijas, geoęrali)^, raflyti laiškus, Iv tt. Taipgi, turime Gramir.&r ir High I School'ių skyrius. Liehiviai mokytojai. Sunaudo- 
ji kito liuosą liiicą pasimokinimui. nesigailėsite. 

American College Preparatory School II 3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 

FARMA ANT PARDAVIMO 
110 akrų su namais, arenios žemės 2„ 
akrų, 50 akrų be namų Pirkite sky- 
rium arba abi sykiu, Dėl platasnių ži- 
nių kreipkitės pas F MIKOLAINIS, | 
Thorp, Wis, 

DOMAI CHICAGIEČIU 
TAUTININKŲ. 

ALTSandaros 25-tos kuo- 
pos šioje petnyčioje prasi- 
deda vakariniai pasikalbė- 
jimai įvairiuose bėgančiuo- 
se klausimuose. Visi tauti- 
ninkai kas pėtnyčia rinki- 
iės "Birutės" svetainėn, prie 
3249 So. Morgan gat., ant 8 
vai. vakare. Taigi nepa- 
mirškite! Bus kiekvienam 1 

malonu išgirsti paskutine- 
3ias pontiškas naujienas. 

Valdyba. 

VERČIAU VĖLAI NEGU 
NIEKAD. 

Prieš teisėją Sullivans Hyde 
['ark teisme stovėjo apskųstas 
juodukas John Higgins už ne 

gerą elgimąsi link Melissos. 
"Kame dalykas?" klausia 

teisėjas Melissos. 
"Jis muša mane; jis žadėjo 

mane vesti, bet vis neveda" at- 

sakė verkdama Melissa. 
"Ar Jus nevedę?" vėl už- 

klausė teisėjas. 
"Ne, pons teisėjau, jis neno- 

n išpildyti savo prižado." 
Teisėjas kiek pamąstęs už- 

klausė ar turi jie vaikų. 
"Keturiolika" buvo liūdnas 

Melissos atsakymas. 
Teisėjas net atvirto kresėje, 

užgirdęs visai netikėtą atsaky- 
mą. 

"Greičiau cik iusiimk leidi- 

mą vesti" griausmingai sušu- 
ko teisėjas link Higgins. 

Ir pora apsivedė. Gi baus- 
mės už negerą elgimąsi link 
Melissos $200.00 štrafo ir tei- 
smo kasiai, bet bausmė su- 

spenduota iki tol, kol Higgins 
į neskriaus savo jaunos pačios. 

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

PARSIDUODA pigiai 0 sėdynių, 8 
pasažierių automobilius, parankus dėl 
veselijų, krikštynų ir pagrabų, Visas 
gerame stovyje su 5 naujais tajorais 
Atsišaukite: 708 W, 18th St, Cbicago, 
Telephone Canal 2655, 

BARGENAS: Parduosiu savo pui- 
ki.*). farmą 200 akerių, juodžemis su mo- 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pui- 
kus budinkai, Lietuviška kolionija. 
Gelžkelio stotis ant kampo farmos. 
8 mylios nuo didelio miesto iš vieno 
šono ir 10 mylių nuo kito didelio mies 
to. Specialičkai išdirbta dėl Rugių, A- 
vižų, Bulvių ir tt. Ateikite pas mane 
aš parodysiu -jums paveikslus tos ma- 
no farmos. S. SOKALSKIS. 3343 So, 
Lo\ve Ave, Chicago, 111, Pbone Boirttv 
vard 10011. 

REIKALAUJU Gerų žmonių, čystų. 
bo vaikų, su paliudijimu atiduodu 3 
kambarius vi dyka ir meldžiu klok rei 
k?s. Užduotis, tok} kambarĮ. mane ar> 
žiūrėti ir valgyti pataisyti. Ypatiškai 
calite kreipties kada norite nuo 5 ry- 
to iki 8 vakare. JUOZAS SKR.TPTTIS, 
3314 So. Mosspratt Street, Chleago, Tll. 

PASIRANDAVOJA kambarys, švie- 
sus, garu apšildomas, su elektros švie- 
sa. 901 \V. 33rd St., 2-nd floor, 

"KŪDIKIS PLĖŠIKAS" 
PAVOGĖ $1,300. 

Tūlas YVilliam Fisher, 19 

metų buvo nužiūrimas kaip*> 
neištikimas asmuo. Policistai 

įj juokomis vadindavo "kūdi- 
kiu plėšiku" ir, kaip pasirodė, 
policistai neklydo. 

Utaminke policija suarešta- 
vo Fišerį, kuris šiuo sykiu yra 
kaltinamas pavogimb—drapa- 
nų ir brangenybių apie už 
300.00. Prie to policija pri- 
duria, kad Fisheris keliais at- 

vejais buvęs pataisos namuose. 

BEŽAIDŽIANT PERŠOVĖ 
DRAUGĄ. 

Edvard Nieman, bežai- 
džiant revolveriu peršovė savo 

draugą VValter Tonasievvicz, 
14 metų, 2332 W. 19-th st. 

PerŠautasai paimtas į Countv 
Hospital. 

STREIKAS DĖL UNIFOR- 
MOS. 

Kadetai Nicholas Secn Higb 
Scliool vakar sustreikavo. Mat 

smrattsssmmmimuuiimmntiMmmt 

Vargšui Vakaras "Blinda", Svieto Lygintojas 
Scenoje stato 

KEISTUČIO PAŠELPINIS KL1UBA5 

Nedėl. Kovo-March 30,1919 
M. MELDAžIO SVETAINEJE 

2242 W. 23rd Place 
Scenoje stato 4 veiksmų ir 1 paveikslo dramą, "Blinda" Svieto Lygintojas 

(Žemaičių Razbaininkas) 
Svetainė atsidarys 4:30 vai po pietų. Lošimas prasidės 5:30 vai. vakare. 

Po perctatymo linksmas balius iki vėlybos nakties. 

Draugai ir drauges Keistučio Pašelpinis Kiiubas rengia šį vakarę tiksiu 
[ pastatyti paminklui mirusiam musų rašytojui Dramaturgui Br. Vargšui-Lau- 
[ cevičlui. Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui—J Vargšo Pa- 

| minklo statymo Fondą. Tikimės, kad visuomfr* mus parems. Iš savo 

pusės galime pasakyti tiek. kad veikalą vaidins-lofi geriausieji Keistučio 
Kliubo Djamos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČiO PAS: KLIUBA3 

OMio Telefonu Btoleflrd 60 

DR. M. T. Strlkol'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th S t. 

fis* V>U* «i: 1 riti Iki. 3 po ylet. 7 iki B rikir 
Nedcliuais noi 8 ryta iki 2 p pieta, 
Nama 007 Oakley Ul\ d. 

tlt'oiii SliIiT 420 

ji Phone Arrritage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 iki 5. Va- 
h karais nuo 7 lki9. Ned. nuo 10 iki 1 

. H. A. BROAD 
T SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

§ 1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. { 

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Lentų, Rėmg ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vid^fs po $1,19 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO HAl.STED STREET CHICAGO, |LL, 

« is priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamu Paveikslų g ** Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie $100,00 gryno 
pelno j savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu už 
dyką, Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėtu gera pelną, Atsišaukite: 

S. ŠOKALSKIS, 
s 29 S. LaSalle St„ Room 336, Chic&go, 111. g 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymų 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant ,orderio naujus si.utus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už put.^ kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki 5G0.00 ant orderio darytus siutus lr overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1 30 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
štoras atdaras kasdieną ir vakarais Ilcl 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

PINIGAMS VIETA 
Dėk pinigus, ten, kur Tamstai pasidaugys, kalis syk ;; 

Pirk lotą a c kelis Morjan Parke, pakol dar pigiai pasiduoda, nes šitų :i 
lotų prekė įuojaus kelis kartus pakils, tokiu budu Tamsto* įdėti pini- 
gai užaugs i aiclčię vertę. Atvažiuok greitai, pamatyk vietą ir išsirink ;; 
sau tinkama lotą, pakol dar yra iš ko pasirinkti, nes šitų lotų parda :: 
vimas ilgai nesitęs, tik buvo praeitą nedėlią pradėtu, > jau tapo 20 
lotų pardouta. kuriuos lietuviai pirko. 

Atvažiuok ateinančią nedčlią j korporacijoss ofisą 
o męs i automobiliu jus nuvesime parodyti lotus. 
Farduodame ant lengvų išmokėjimų. $25,00 įmokėti, o likusius po $10. 
dol. į mėnesį. Taipgi priimame Libertė Land and Investment Korporj t 

cijos šėrus už pilną vertę. z 

LIBERTY LAND & 1NVESTMENT CO. ! 
3301 S. Halsted StrecH, Chica^o, 311. | 

į DUONOS n LGYTOJAIGYNENA ILGIAU 
DUONOS VALGYTOJAI YRA GERIAUSI KOVOTOJAI 

Jie mažiau sorgą ir mažiau 1. nčia skausmų, negu kad tie, kurie 
nevalgo duonos valgis nuo valgio, diena iš dienos. 

: Valgyk BUTTER-NTJT, gryną., sveikatą duodančio, duonę. iškep- 
tą sanitarėj kepykloj, švariausioe valstijoj. 
Ji priduoda jums stiprybės Ugiau atsilaikyti prieš visokius kas 
dieninius sirguliavimus, nes duona yra maistas geriausiai tin- 
kantis žmogui, ne?u kokis kitas maistas. 

yra iškepta pritaikymui visokiems apetitams. Pamėgink vieną 
riekę su sviestu kuomet tu esi nuvargęs ir alkanas ir tuojauš 
pajusi skirtumą. 
Piiimnus skonis BUTTEIt-NUT DUONOS yra priežastimi ko- 
dėl groserninkai ją greitai išparduoda. Visi jos nori, Visi jos 
reikalauja. BUTTER-NUT DUONA yra naminis žodis. Valgyk 
daaag duonos. BUTTER-NTJT DUONOS — ir tuilgiau gyvensi. 

SCHIILZE B&KING GGMPANY 
VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 
vo groserninko, kokiu budu jųs galite uždirbti 
$50.00 arba vien:} iš šimto mažesnių sumų savo 
lluosamc laike. J<engvas ir malonus darbas. Jei- 

j gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėl tos sumos. Paskubėk ir šiądien pat nueik pas 

S savo groserninkų — juo greičiau, tuo geriau, šis 
konteetas pasibaigs Geg"žio 1-mų. 
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