
LIETUVA 
h Jo 

bev... fu LITHUANIAN DAILY 
§jr •• a ^ Published «*. 0/J% ributed under permit (No. 582) authorized by the Act of October6, 1917, on file at the Post Office of Chicago, lUinois. BVOpijg C«» By order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General. 

M Sąv. XXYI 
Metai l)ien. II CHICAGO, ILL., SEREDA, BALANDŽIO (April) 2, 1919 m. 

Copy 2< 

No. 1\ 

Kaukazas Reikalauja 
Neprigulmybes. 

Wai hmO®*™* 
Hindenburgo Armija ties Danzigu. 

64 

Nesiųs Amerikiečių Rytų Frontan. 
JLA 

KAUKAZAS REIKALAU- 
JA NEPRIGULMYBĖS. 
Paryžius, balandžio 1 d. 

Taikos Konferencijai šią- 
dien įteikė memorandumą 
nuo septynių Kaukazo gu- 
bernijų, kuriame prašoma, 
kad talkininkai palaikytų 
Kaukazo neprigulmybę ir 
neleistų bolševikams perse- 
kioti kaukaziečius. 

Memorandumą Taikos 
Konferencijai įteikė M. Du- 
kavič, buvusis Kubaniaus 
respublikos prezidentas. Du 
kavičius prie to paaiškino, 
kad Kubaniaus kazokai vi- 
są laiką smarkiai kovojo j 
prieš bolševikus ir, girdi, 
Kubaniaus kazokų keturis 
syk daugiau žuvo .lovoje 
prieš bolševikus, negu bė- 
gyje trejų metų karėje su 

vokiečiais. 

BŪRAI REIKALAUJA AP- 
SISPRENDIMO. 

New York, balandžio i d. 
Čia pribuvo laivas Bowean! 
iš Cape Town, Pietinės Afri- ■ 

kos su delegacija, kuri ke-( 
liauja Anglijon ir Paryžiun 
su reikalavimu prie Anglijos 
valdžios ir Taikos Konferen 
cijos, kad butų leista būram 
apsispręsti savo tiesas ir su- 

daryti neprigulmingą res- 

publiką. 

HINDENBURGO ARMIJA 
TIES DANZIGU. 

Paryžius, balandžio 1 d. 
Paryžiuje gauta žinių, kad 
vokiečiai renka dideles spė- 
kas ties Danzigu po Hin- 
denburgo vadovyste. Ši ka 
riumenė didžiumoj susirin- 
kusi Graudenze ir Thorne 
ir ji buk turinti įsakymą gin 
ti Danzigo gelžkelio liniją 
jei ten bandytų veržtis len- 

kų pulkai. 
Maršalas Foch išvažiavo 

į Spa tartis su Vokietijos 
misijos pirmininku Srzber- 
ger dėl perleidimo lenkų ka- 
riumenės per Danzigą Len- 

kijon. Sakoma Foch yra 
pilnai ingaliotas daryti bile 
sutartis su vokiečių komisi- 
ja. \0 
NEBUS AMERIKONŲ RY- 

TŲ FRONTE. 

Londonas, balandžio 1 d. 
Iš Paryžiaus praneša, kad 
Prezidentas Wilsonas infor 
mavo kitus Amerikos dele- 

gacijos narius Taikos Kon- 

ferencijoje, kad Suvienytų 

Valstijų kareiviai neprivalo 
but naudojami išrišimui ki- 
virčų rytinėje ir pietinėje 
Europoje. 

VOKIEČIAI AFICIERAI 
VENGRIJOS ARMIJOJE. 

Budapeštas, balandžio 1. 
Iš tikrų šaltinių sužinoma, 
kad daugelis aficierų buvu- 
sios MBnchensono armijos 
pribuvo Budapeštan, kurių 
tikslu yra perorganizuoti 
naują Vengrijos armiją, su- 

lyg vokiečių armijos syste- 
mos. Naujoji Vengrijos ar- 

mija siekia iki 100,000 vy- 
rų. 

Vengrijos valždia pasiun- 
tė delegaciją Vokietijon, 
kad užvėrus naują sutartį 
prieš talkininkus. 

Vengrijos bolševikų užru- 
bežinių reikalų ministeris už 
reiškė, jog Vengrijai rupi 
tik apginti žmonių žemes ir 
kitą turtą, bet nekariauti su 
kitomis tautomis. 

Toliau ministeris pabrie- 
žė, kad vengrai drąsiai tą 
laro viešai, t.v. vykdo bol- 
ševizmą, gi kiti tik kalba 
apie tai, kad nugązdinus 
talkininkus. Jis taipgi pa- 
briežė, kad Vengrijos da- 
bartinis elgimąsi, jo many- 
mu, sutinkąs su prezidento 
V/ilsono išstatytais 14 punk 
tų. 

VOKIEČIU NELEIS PARY- 
ŽIUN. 

Londonas, balandžio 1 d. 
Sulyg vėliausių informacijų 
iš francuziškų šaltinių, tai- 
gos sutartis vokiečiams bus 
bus įteikta toli nuo Pary- 
žiaus kokiame nors mieste- 
lyje. Tik galutinas pasira- 
šymas po taikos sutartimi 
bus atliktas Versailles palo- 
ciuose. 

VENGRIJOS REVOLIUCI- 
JI DIRBTINA. 

Paryžius, balandžio 1 d. 
Francuzijos užrubežinių rei 
kalų departamentas prane- 
ša, kad raudonųjų revoliuci- 
ja Vengrijoje yra dirbtina, 
kurią, greičiausiai, sufabri- 
kavo vokiečiai. 

Tas buvo daryta, aiškina- 
ma toliau minėtame prane- 
šime, kad nugąsdinus talki- 
ninkus, jog ir Vokietijoje ga 
li įvykti bolševizmas. Žino- 
ma tuomi vokiečiai galėtų 
išsidergti geresnes santaikos 
išlygas. 

| Tėvas mano vieną, sunus kitą. 

IMPDy WHERE 
P0f5 MOIHER 
KttP -THt 

C1RPET 0EAIER 

IMA KARIUMENĖN IR 
MOTERIS. 

Paryžius, balandžio 1 d. 
Estonijos generalis štabas 
praneša, kad mieste Pskove 
estonišką bolševikų valdžią 
paskelbė moterų registraci- 
ją; reikalaujama registruo- 
tis moterims nuo 18 iki 35 
metų amžiaus. Registravi- 
mo tikslas yra, sakoma, 
ėmimas moterų kariumenėn. 

Raporte pranešama, kad 
bolševikų spėkos Estonijos 
fronte yra 60,000 kareivių, 
su 95 kanuolėmis iš kurių 
30 sunkaus kalibro; taipgi 
bolševikai ,ten turi ir ap- 
ginkluotų traukinių. 

Bolševikų armija suside- 
da iš 25 rusų pulkų; šešių 
latvių pulkų, ir kitų ketu- 
rių, kurie sudaryti iš esto- 
nų ir kitų bolševikiškų ele- 
męntų. , , 

KAIZERIO PAVEIKSLAI 
) LAUK IŠ MOKYKLŲ- 

Berlinas, balandžio 1 d. 
Ministeris tikybų ir apšvie- 
tos pranešė provincialiems 
viršininkams, kad buvusio 
kaizerio ir sosto įpėdinio pa 
veikslai buų prašalinama iš 
viešųjų mokyklų. 

TALKININKU KARIUME- 
NĖ KONSTANCOJ. 

Londonas, balandžio 1 d. 
Iš Bucharešto per Kopenha- 
geną pranešama, kad talki- 
ninkų kariumenė jau išsėdo 
Konstancoj, Juodųjų jūrių 
uoste ir jau keliauja Ven- 
grijon. 

ESSENE. 
VISUOTINAS STREIKAS 

Kopenhagenas, balandžio 
1 d. Pranešama, kad Es- 
seno darbininkai nusprendė 
apšaukti visuotiną streiką, 
reikalaudami 6 valandų dar 
bo dienos, pakėlimo algos 
25 nuošimčiais ir pripažini- 
mo sovietų systemos. 

PRAMONĖS SUSINĖSI- 
MAI SU ESTONIJA. 

Washington, D. C., balan- 
džio 1 d.. Karės Pramonės 
komisija pranešė, kad keliai 
pramonės ryšiams su Esto- 
nija, viena iš keturių Balti- 
ko provincijų, jau atdari ir 
privačės ypatos gali liuosai 
susinešinėti su minėta šali- 
mi visuose reikaluose. 

Taipgi karės pramonės ko 
misija mano, kad yra liuo- 
sas kelias dėl pramonės tik- 
slų ir Lenkijon per Dan- 
zigą, nes talkininkai esą tik-1 
ri, kad pergabenimai per 
Vokietijos portus yra sau-! 
gus. 

GVILDENA ČECHO-SLO- 
VAKŲ KIVIRČUS. 

Paryžius, balandžio 1 d. 
Taikos Konferencijoje dar- 
bas eina lėtai ir nekuriuose 
bureliuose nekantrauja, nes 

tuomi, sako, užvelkama tai- 

ka, taigi sykiu ir netvarka 

Europoje. 
Taryba iš keturių išklau- 

sė, pranešimą Belgijos minis 
terio Hymans apie Belgijos 
reikalus ir vėliau raportą tai 

kininkų komisijos, kuri bu- 
yo pasiųsta ištyrimui ginčų 
tarp Čecho-Slovaku ir len- 
n. 

GAZO BOMBOS LEM- 
BERGE. 

Varšava, balandžio 1 d. 
Pranešama, kad ukrajinie- 
čiai vis bombarduoja mies- 
tą Lembergą. Be to,, sako- 
ma, kad ukrajiniečiai nau- 

doja bombas ir su nuodi- 
jančiais gazais. 

Kovo 27 d. buvo konfe- 
rencija tarp talkininkų ir 
lenkų atstovų, kurion buvo 
pakviesti dalyvauti ir atsto- 
vai nuo ukrajiniečių armi- 
jos, bet ukrajiniečiai atsisa- 
kė dalyvauti konferencijoje 
dėlto, kad joje dalyvauja 
lenkai. 

KARĖS STOVIS RUHR 
DISTRIKTE. 

Bėrimas, balandžio 1 d. 
Vokietijos valdžia nuspren- 
dė paskelbti kares stovį vi- 
same Ruhr induatrialiame 
[distrikte. Kariumenė yra 
pasiųsta į minėtą apielinkę, 
'kad apsaugojus dirbtuves ir 
"darbininkus nuo įvairių te- 
roristų. 

DEBSAS IŠSAUKS VISUO- 
TINĄ STREIKĄ. 

Akron, Ohio, balandžio 1. 
Eugene Debs užreiškė, kad 
jei Augščiausias teismas at- 
mes jo prašymą pernagri- 
nėti jo bylą išnaujo, tai jis, 
Debsas, iššauks visuotiną 
streiką visose Suvienytose 
Valstijose. 

Debsas sako, kad jis kito 
išėjimo nematąs dėl labo so 

cialistų partijos, kaip tik pa 
'naudoti streikus apgynimui 
savo pozicijos. 

SUKILIMAI FRANK- 
FURTE. 

Londonas, balandžio 1 d. 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad Frankfurte ties Mainz 
įvyko dideli sumišimai. Mi- 
nia užpuolė policijos stoti, 
paliuosavo kalinius ir pade- 
gė policijos stoties ir kalėji- 
mo namus; be to ir šiaip na- 

mų esą sugadinta. 

TALKININKU ARMIJA 
NEIS VOKIETIJON. 

Paryžius, balandžio 1 d. 
Taikos Konferencijos biu- 
ras painformavo, kad jei vo- 
kiečiai atsisakytų priimti pa 
tiektas taikos išlygas, tai 
talkininkai dar nėra nuspren 
dę ką tokiame atsitikime da 
rytų. Bet yra nuomonių, 
kad talkininkų armija neitų 
Vokietijon tik užimtų Ruhr 
kaimynišką distriktą, ir pa- 
laikytų pilną Vokietijos blo 
kadą, palikdami Vokietiją 
be geležies rudos ir anglies, 
kas be abejonės priverstų 

J vokiečius nusilenkti. 

NUIMTA AUSTRIJOS 
BLOKADA. 

Londonas, balandžio 1 d. 
Užrubežinių reikalų depar- 
tamentas, blokadų skyrius, 
praneša, kad blokada Vokiš 
kosios Austrijos Adriatiko 
jūrėse tapo visiškai nuimta. 
Talkininkai blokadą buvo 
nuėmę jau senai, bet Itali- 
ja vis dar laikė iki pasku- 
tinių dienų. Dabar-gi ir Ita 
lija blokadą visiškai nuėmė, 
bet tas nesilyti Vengrijos. 

KONFISKUOJA BRAN- 
GIUS AKMENIS. 

Kopenhagenas, balandžio 
1 d. Vengrijos valdžia iš- 
leido įsakymą, kad brangus 
akmeniai, kurių vertė virši- 
ja 2,000 karūnų bus konfis- 
kuojami komunistiškos val- 
džios be jokio atlyginimo. 

keturi francu:. m 
ATMUŠĖ 80. 

Archangelskas, balandžio 
1 d. Pereitą nedėldien. bol 
ševikai pradėjo stipriai bcm 
barduoti talkininkų pozici- 
jas į pietus nuo Odozerska- 
ja. Bolševikų būriai slink- 
davę giraitėmis, matyt, reng 
tasi prie užpuolimo. 

Keturi francuzų kareiviai 
buvo ant sargybos vieno iš 
flangų talkininkų užimamų 
pozicijų. Netikėtai iš miš- 
ko pasirodė bolševikų būrys 
apie iš 80 kareivių, kurių 
tikslu, matyt, buvo padaryti 
talkininkams siurprizą. 

Bet bolševikai nemažai 
buvo nustebinti netikėta ug 
nimi iš artimo namo. Po ne 

ilgo šaudymosi bolševikai 
pasitraukė atgal į girią. 

Bolševikų orlaiviai mėtė 
bombas ant talkininkų po- 
zicijų ties Odozerskaja, bet 
jokių nuostolių nepadarė. 

NUŠOVĖ MERGINĄ IR 1 
SAVE. 

Eau Claire, Wis», kovo 31. 
Gust Wegon, 45 metų, nu- 

šovė Cora Balland, nepilnų 
18 metų ir pats nusišovė. 
Priežastis dvigubos žmogžu- 
dystės, sakoma, buvo Coros 
nepaisymas į senbernio mei 
linimasi; ji buk buvusi prie 
lankesnė jaunam vaikinui. 

BETVARKĖS BUDA- 
PEŠTE. 

Praga, balandžio 1 d. — 

Čia sugrįžo iš Budapešto na- 

rys čecho-slovakų misijos 
Vengrijoje ir jis pasakoja, 
kad Budapešte viešpatauja 
pilna betvarkė. Masės pa- 
geidauja, kad talkininkai už 
imtų miestą, nes mieste pra- 
deda jaustis stoka produk- 
tų. 

NORS MIEGA, BET VAL- 
GO IR JUOKIAS!. 

Beaumont, Texas. Ber- 
naiits 14 metų Thouiman 
McNeal serga miego liga 
jau 28 diena. Bet jo liga 
gana keista; jis užtektinai 
valgo ir kartais net juokiasi, 
matyt, ką-nors juokingo sap 
nuodamas. 

I 
TKOMPSONAS LAIMĖJ" 

Chicagos miesto mayo 
sekančiam terminui vak; 
rykščiuose rinkimuose išrii 
ta vėl William Hale Thon 
soną, republikoną. Seka 
čiu kandidatu smarkiai v 

rėsi Robert M, Sweitze 
Nors dar nėra galutino a 

skaitliavimo, bet leidžia 
spaudon laikraštį jau maž 
buvo neatėjusių balsų, kur 
nulemti rinkimus ton ar l 
ton pusėn negalės. 

Kiti miesto viršininkai i 
rinkti sekančiai: 

Miesto iždininkas Henr 
Stuckart, demokratas; Mi 
to Klerką James T. Igo 
dem.; Teisėjas Augščiausi 
Teismo John M. O'Conno 
dem.; Miesto Teismo T( 
sėjas Francis Borrelli, der 

Palaikė saliunus 4 bals 
prieš 1. Vyrai balsavo pri< 
saliunus vienas iš šešių, n 

terįs prieš saliunus viena 
keturių. 

NORI TAUTU LYGOS 
RRUSSEUN. 

Paryčius, balandžio 1 c 
Čia pribuvo orlaivyje Belg 
jos karalius Albertas su til 
siu pasiūlyti Taikos Konf 
rencijai, kad Tautų Lyg( 
sostinė butų Brusselyje, B 
gijoje. 

BURŽUJŲ STREIKAS. 

Stuttr/art, balandžit) 1 c 

Čia nesenai iškilo visuotini 
darbininkų streikas, kas, b 
veik, sustabdė judėjimą. E 
bar visoki profesionalai i] 
teligentai irgi paskelbė v 

suotiną streiką, kaipo pr« 
testą prieš visuotiną darb 
ninku streiką. 

FOCH PALAIKYS TALK 
NINKU AUTORITETĄ. 
Londonas, kovo 31 d. 

Londono laikraštis Evenir 
News užreiškia, kad gau 
žinių, jog maršalas Foch t 
ri galę žengti gilyn Voki 
tijos visu frontu, jei Voki 
tijos atstovai atsisakys pas 
rašyti p caikos sutartimi 

AMERIKONAI TVARK\ 
VOKIEČIŲ NARLAIVE 

Washington, D. C., ko^ 
31 d. Laivyno departamt 
tas jau paskyrė visį eilę ai 
eierų, kurie komanduos v 

kiečių nariai ves. Mat Am 
rikon atvyksta keletas v 

kiškųjų narlaivių, taip sz 

kant, dėl parodos. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėj< 
Petnyčioj giedra ir ki( 

šilčiau; ketverge nepastov 
oras; lengvas rytų vėjas. 

Saulėtekis 6:30: Saulėh 
dis 7:12, 
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>08 prie rankraščio yra pridėtos. 

Kaizerio Kanuolc Pagelbes 
Dedei Šamui. 

Prasideda paskutinė paskola, kurią Dė- 
dė Šamas mano užtraukti karės reikaluo- 
se — Laisves Pergales Paskola. Laikas 
nuo laiko męs paduosime daugiau apie ją 
žinių. Tuo tarpu pažymėsime žingeidų 
faktą, kad kaizerio kanuolės bus panau- 
dotos tam, idant ši paskola buti] padaly- 
ta pasekmingai. 

Vyriausybė, kuriai pavesta šitą pa- 
skolos kampaniją padaryti, paskelbia, kad 
visiems pasidarbavusiems laike šios pa- 
skolos, bu3 suteikti speciališki atminimo 
ir-3daliai, atlieti iš vokiškų kanuolių, pa- 
imtų laike mūšių Francuzijoj. Tam tiks- 
lui Amerikon atgabenta keletas vagonų 
kanuolių. 

Kaizeris vargiai tikėjosi, kad jo ka- 
nuolės bus tokiam tikslui panaudotos. 

Daktarai -- Į rrontą! 
Lietuvos valdžia, prof.-Valdemaro lu- 

pomis, šaukia amerikiečius tuojaus sutver- 
ti ir Lietuvon pasiųsti Lietuvon Raudonojo 
Kryžiaus štabą. Sale to reikalaujama 
taipgi stenografų ir Anglų kalbos moky- 
tojų. Be abejonės, netrukus ir kitų pro- 
fesijų ir amatų bus pareikalauta. 

Raudonojo Kryžiaus štabas — dakta- 
rai, gailestingos seserįs (nursės) — yra 
dabar reikalingiausi Lietuvos žmonių gel- 
bėjimui nuo ligų ir epidemijų. 

Lietuviai daktarai (ir dentistai), ku- 
rių Amerikoj, yra nemažas skaitlius ir ku- 
rie čia turėjo, ar turi net savo draugiją su- 

sitvėrę, turėtų šitą darbą, nieko nelaukiant 
pasiimti į savo rankas ir sudaryti tam tik- 
rą štabą iš daktarų ir nursių. Reikalin- 
gi vaistai ir chirurgiški instrumentai privalo 
but parūpinti. Vaistu parupinimą musų 
aptiekoriai -turėtų į savo rankas paimti. 

Manytina, kad reikalingą medžiagą 
galima butų išrūpinti ir su pagelba val- 
džios. 

Ir čia reikalingas yra tvarkus orga- 
nizuotas darbas. Lietuvių daktarų drau- 
gija ir Lietuvių aptiekorių draugija yra 
pirmos pašauktos savo pareigom 

Lietuviai daktarai, — j frontą! Jusų 
tai darbas. Savo pavyzdžiu jųs parody- 
kit, kaip reik ir kitiems organizuotis. 

Proga Organizuotam Darbui! 
Šioje valandoje kiekvienas lietuvis, 

lietuve ir lietuvaitė, gyvenanti Amerikoj, 
privalo prisidėti su kuo jis, arba ji gali 
prie savo tėvynės laisvės atgavimo, prie 
jos atstatymo iš griuvėsių ir prie jos susi- 
tvarkymo, pradedant naują gyvenimą. 

Politiškos laisvės išgavimas, supran- 
tama, yra svarbiausis šiuo laiku dalykas, 
nes tas yra kertinis akmuo, ant kurio vi- 
sa lietuvių tautos ateitis statoma. Tačiaus 
ir tos laisvės atgavimas daug priklauso nuo 
to. kiek męs sugebėsime prirodyti, kad 
lietuviai patįs jau dabar sugebi sumaniai 
tvarkytis ir savo reikalus atlikti. 

Amerikos lietuviai turėjo daug gerų 
norų ir gerų sumanymų—nevisus tačiaus 
iki šiolei jie galėjo jkunyti. Aukų rinki- 
mas ir šiokia tokia propaganda tarp ame- 

rikonų — buvo beveik viskas, ką męs iki 
šiolei galėjome savo tėvynės naudai pa- 
daryti. Kitų dalykų męs visai negalėjo- 
me atlikti, neturėdami iki šiolei priėjimo! 
prie Lietuvos, o dar kitų reik.ilų negalimai 
būva tinkamai atlikti dėlei šlubavimo mū- 
sų srioviniuose santikiuose. 

Artinasi valanda, ,kuomt tos klutįs i 

prasišalins iš kelio. Artinasi valanda, 
kuomeį atsidaro kelias į Lietuvą. 

Tuomet tik musų amerikiečiai pama- 
ty.-, ar sužinos, kokioje nelaimėje, kokiuo- 
se varguose musų broliai Lietuvoje yra. 
.r tuomet, prie pirmos progos, amerikie- 
čiai privalo pasiųsti galimai didžiausią pa- 
galbą. Reikės drabužių, reikės apvalo, 
maisto, vaistų ir kitokių reikmenų. Ame- 
rikos Lietuviai turėtų jau dabar pradėti 
organizuotą darbą tų visų reikmenų rin- 
kimui. 

Reikės ir įvairių techniškų bei profe- 
sionalų jiegų šalies gyvenimo tvarkymui, 
Lietuvos žmonių reikalų aprupinimui. Ir 
visos tos jiegos taip pat pas mus yra iki 
šiolei nesuorganizuotos. Buvo daroma tik 
menkutės pastangos nekuriu amatninkų 
organizavime, profesionalų surašinėjimuo- 
se, bet ir visi tie darbai pas mus paskendo 
sriovinių užimu triukšme. 

Mums rodosi, kad, sale musų politiško 
biuro, mums be atidėliojimo reikėtų pra- dėti centralinį registracijos biurą musų 
įvairios rųšies amatninkų, vertelgų, pro- 
fesionalų, — žodžiu, visų musų pajiegų, kokios gali buti naudingos ir reikalingos Lietuvos atstatymui, jos reikalų sutvarky- mui ir vedimui. 

LIETUVOS KLAUSIME. 
^ IDinojaus Valstijos universitetas Ur- 
oanoje, ill., savo savaitiniame biuletine 
talpina istorijos profesoriaus Laurence M. 
^arson'o straipsnį antgaiviu "Territorial 
rroblems of the Baltic Basin" (Teritoria- 
ii:ū klausimai Baltiko baseine). Apie lie- 
tuvius šiame straipsnyje yra štai kas para- 
šyta: 

šeši šimtai meti] tam atgal Lie- 
tuva turėjo savo didybės periodą, jos 
žemės užimdavo didelį plotą į rytus 
nuo Lenkijos tarp Baltiko ir Juodųjų 
jūrių. Nuo to laiko žymi Lietuvių 
rasės dalis paskendo slavų masėse; 
apart to taipgi bavo stiprus išeivystėa 
judėjimas iš Lietuvos žemių j Siberiją 
ir į kitas Rusijos dalis ir net į šalis 
skersai Atlantiką. šiuo laiku lietuvių 
skaitlius jų prigimtoj teritorijoj išne- 
ša mažiau negu 3,500,000. 

''■Lietuviu plotas yra nedidelis, 
gal but nedaūgiaus 30,000 ketvirtai- 
nių mylių. Šio apskričio ateitis ne- 
buvo daug gvildenama; buvo ragina- 
ma prie sutvėrimo Lietuvos viešpati- 
jos ir tas yra galimybės srytyje; bet 
tas nėra daug žadantis klausimo iš- 
rišimas, ypatingai jeigu latviai vary- 
tųsi ant atskiros valstijos sutvėri- 
mo. 

"Per keletą amžių lietuviai, o iš- 
clalies ir latviai, buvo Lenkijos ka- 
raliaus pavaldiniais [Tas nevisai yra 
teisybė. Lietuviai niekuomet nebuvo 
■'Lenkijos karaliaus pavaldiniais" to- 
dėl, kad Lietuva visuomet skaitėsi at- 
skira ir savita Rzeczepospoli- 
t o s dalis — "lygus su lygiais". V e r- 
t ė j a s.] Yra galimas daiktas, kad 
juos galima bus prikalbinti atnaujinti sitį istorišką giminiystę, nors tas yra abejotina [Taip, net daugiaus negu 
abejotina. Vert.], nes tautiškuoju 
žvilgsniu lenkai ir lietuviai neturi nie- 
ko bendro. Bet jie turės, vienok, 
bendrus priešus į rytus ir i vakarus, ir tokia unija su laiku gali but per ap- 
linkybes privesta, kaip kad ji buvo 
viduriniuose amžiuose. Tokios rūšies 
sutvarkymas pusėtinai sustiprintų Len- 
kiją ir, Hs yra dar labiau svarbu, tas 
suteiktų lenkams užganėdinantį ko- 
mercijinj išėjimą prie Baltiko jūrių." —-Iš Umversiiy of Illinois Bulletin. 

Gruodžio 30 d. 1918 m. 

KAS IŠ TO IŠEITŲ 
.[Leniškieji imperialistai] pageida- vo vienu užsimojimu sutverti naują fan- 

atiško didumo Leniašką viešpatiją*** inimdami rusišką, lietuvišką, ukrajinišką ir kitas kaimynes teritorijas. Apskailiuoja- 
ma, kad viešpatija, kurią jie manė įsteigti, turėtų 40 nuošimčių lenkų ir 60 nuošimčių kitų tautų. 

"Jeigu įeinančių tautų sutikimą gali- ma butų gauti, tai nebūtų jokio pasiprieši- nimo sutvėrimui galimai didelės ir galingos viešpatijos Ji sudarytų geresnę atramą prieš Vokietiją iš vienos pusės ir prieš Rusi 
ią iš kitos. Bet Įtraukti ne lenkiškus ele- 
mentus jiegos pagelba, priešais jų norus 
>rivestų tiktai prie naujos viešpatijos su- 

laužymo. 
—Is Washington Post. 

Kovo 6 d. 1919 m. 

Lietuvos Apšvicta 

Nekurie mųs veikėjai iš so- 

cialistų pusės (bolševikai) link 
sta ton pusėn, kad Lietuviai bu 
tų geriau cletis su rusais. Tar- 

pe kitų argumentų jie priveda, 
kad atsiskyrus, mes lietuviai 

negalėsime užsilaikyti, nes sto- 

ka pas mus mokyklų, mokytų 
žmonių ir t. t. 

Kurie taip mano, tai kly8ta 
iš pat pamatų. Apskritai 
imant, rusai kur kas žemiau 
stovi apsvietos dalykuose, 11c- 

^u lietuviai. Pasivėlinsime 
privesti trupučiuką statistikos. 

Prieš karę, 1914 metų pra-i 
džioje, visa Rusija, įskaitant 
net ir Suomija, viso turėjo 
125,723 įvairias mokyklas pra- 
dedant universitetais ir bai- 

giant paprastom^ liaudies ar 

parapijų elementarinėmis mo- 

kyklomis. Tose visose moky- 
klose tais metais buvo 8,263,- 
000 mokinių. Jei ši skaitlių 
6ulyginsime su žmonių skait- 
liumi, tai atrasime, kad iš 7 
vaikų, kurie privalėjo lankyti 
mokyklą, ją lankė tiktai vienas. 
Arba, kitais žodžiais, Rusijo- 
je tiktai kas iš septynių vienas 
galėjo mokėti rašyti ir skaityti, 
o šeši pasiliko "bezgramotni." 

Paimkime gi nuošimtį lietu- 
vių mokančių rašyti ir skaityti. 
Rusai Lietuvoje nedarė kokių 
specialių statistikų apšvietos 
reikaluose, todėl priversti esa- 

me užsiganėdinti tomis žinio- 

mis, kurios buvo surinktos 7 

imant lietuvius kariumenėn. 
Pasirodo kad iš 100 "novobran 
cų" lietuvių mokčjo rašyti ir 
skaityti 67 nuošimtis, tai yra 
—begramotnų buvo tiktai vie- 
nas iš trijų. Tiesa, gal buti 
užmetama, kad nei kiek nepa- 
mokytų mergaičių didesnis nuo 

simtis.- -.Det i tai mes turime 

pasakyti, kad tai buvo sudary- 
ta statistika su suaugusiais, 
kuomet lietuvių vaikai veik vi- 
si lanko pradines mokyklas. 

Taip buvo pirmiau. Dabar 
matome iš laikraščių, kad pra- 
dinės mokyklo8 steigiamos be- 
veik kiekviename kaime, gim- 
nazijos beveik kiekviename 

bažnytkaimyje. Ir be jokių 
specialių įstatymų, be jokios 
prievartos, Lietuvoje neliks nei 
vieno žmogaus, kuris nemokė- 
tų rašyti. 

Jei rusai vėl globotų Lietu- 
va, tai apšvieto8 reikale, jie bu- 
tų lietuviams tikru akmeniu, 
branktų, neleidžiančių prie ap- 
švietos. Todėl kad kiltu pasau- 
linė kultura ir apšvieta, lietu- 
viai negali dėtis st1 rusais, nes 

tai butų išsižadėjimas moky- 
klų. 

Vėl gali buti užmetimą8, kad 
męs neturime augštesnių mo- 

kyklų. 1 tai turime pasakyti, 
kad rusai tyčia neleido mums 

jų turėti. Juk kiek kartų bu- 
vo pakeltas klausimas 'steigti 
kokią nors augštesnę mokyklą 
Vilniuje, bet ar leido? Niekad. 

Ką jau kalbėti apie lietu- 
vius, kuomet rusai ir sau be- 
veik neturėjo augštesnių mo- 

kyklų. Prieš karę 1914 metais 
visoje Rusijoje buvo tiktai 56 
įvairios augštesnė8 mokyklos 
su 68,670 studentų. Ir tai val- 
stija turėjusi 160 milijonų gy- 
ventojų. Arba Rusijoje iŠ 
kiekvienų 2300 žmonių 1914. 
metais buvo tiktai vienas stu- 

dentą8. 

Kad geriau tą mažumą per- 
sistatyti, pasakysime, kad Lie- 
tuvoje išeitų po vieną studentą 
ant visos parapijos. Mes gi ge 
rai žinome, kad Lietuvoje stu- 

dentų augštų mokyklų visuo- 
met būdavo kelis kartus dau- 
giau. 

Ir iš kurios puses ne imsi 
šį reikalą, susidėjimąs su Rusi-j 
ją apšvietos klausimą Lietuve j je tiktai nuslopintų. Jei butų 
susidėjimąs "u Rusija, tai ap- 
švietos centrai pasiliktų dėl 
lietuvių ne Vilnius, bet Petro-Į 
g'radas ir Maskva, kaip iki šiol 
buvo. O tas padarytų tą, kadi 
musų apšviestunų sielos butų 
slopinamos rusiškos kultūros. 

Męs lietuviai apsvietą turi- 
me imti tiktai iš mus mokslai- 
nių, iš mųB universitetų, nes 

imant apsvietą iš kitataučių 1110 

kvklų, nors ir geriausios jos bu- 
tų, apart mokslo ir žinių, reikia 
paimti ir neigeistinas svetim- 
tautiškos kulturos piktžoles. 

N.' 

Ką Rašo Kiti 
Laikraščiai. 

SOCIALISTAI NESIRŪPI- 
NA LIETUVOS LAISVE. 

Tautininkų ir katalikų laik- 
raščiai paskelbė P. K. atsišau- 
kimą ir ragina žmones, kad bu 

tų surinkta milijonas parašų po 
reikalavimu Lietuvai Nepri- 
gulmybės. 

Socialistai bolše\ikai ir j šį 
klausimą atsineša \i panieka. 
Socialistai menševikai irgi ne- 

pritaria, nors ir nesipriešina. 
Tas reiškia, kad socialistai dau- 
giausiai kalbėdami, kad jie ka- 
riauja už laisvę,- visiškai nesi- 
rūpina savo gimtinės laisve. 

"Keleivis" tame reikale rašo: 
"Mūsų manymu, socialis- 

tams nėra reikalo prie šito 
darbo dėtis, ne8, viena, tai 
yra diplomatijos darbas, o 

mes diplomatijoms netikini; 
antra, mūsų politiniai tiks- 
lai yra visai kitokie ir su de- 
sinėmis sriovėniis mums ne- 

pakeliui 
Bet mes taipgi neturime 

reikalo ir p r i e.š i.n.- 
t i s šitam jų darbui. Tegul 
jie sau protestuoja prieš są- 
jungininkų politiką kito- 
kiais tikslais, bet visgi tai 

begėdiškai politikai negali 
ir socialistai pritarti. Socia- 
listai privalo reikalauti Lie- 

į tuvai apsisprendimo teises 
Tegul patįs Lietuvos gyven- 
tojai nusprendžia, su kuo 
jiems geriau dėti8, o ne sve- 

timi diktuoja." 

NAUJA BENDROVĖ. 

Mums p. P. Mulevičia pri- 
siuntė žemiau telpantį praneši 
ma: 

c 

"Kovo 20, 1919, Marti- 
nipue Hotel, Nevv York, įvy- 
ko Amerikos inžymesnių ir 
biznierių lietuvių susirinki- 
mas. Dalyvavo J. S. Vasiliaus- 
kas, Baltimore,x Md., A. J. 
Staknis, Bloomfiekl, N. f., P. 

I 
,r Mulevičius, Brooklyn, N. Y., 

kun. J. Petraitis, Paterson,! 
N. J., L. Šimutis, kun. N. Pei- 
kus. M. Milukas, K. E. Pau- 
lionis, Brooklvn, N. V., kun. 
J. J. Kaulakis, koutraktorius 
J. Ivanauskas, adv. S. F. 
l'auxtis, ^hiladelphia, Pa., 
profesorius A. J. Mekšra, 
(Jhester, Pa., j. B. Kaupas, 
New York. 

Susirinkimo vedėju išrink- 
tas J. S. Vasiliauskas, rašti- 
ninku P. Mulevičius. 

Iš susirinkusių paaiškėjo, 
kad nuo senai veikiančiųjų lie- 
tu\ ių tarpe jautėsi spaudimas 
ir reikalavimas Lietuvos kapi- 
talui organizuoti tam tikro 
kimo, tam tikros bendrovės, 
kuri turėtų pilną užuojautą, 
ir pasitikėiimą visuomcnėie, 
ir su suorganizuotu kapitalu 
gelbėtų Lietuvai atsiginti nuo 

svetimtaučių išnaudojimo pa- 

imant pramonę į svetimas 
rankas. Taikos užbaiga neto- 
li. Atsidarys durįs, prasidės 
vėlei susinėsimai, reikės siųsti 
Lietuvai mašinerijos ir įvai- 
rių prekių, reikės iš L:etuvos| išvežti parduodamus dalykus,) 
jei męs nebusime prisirengę,' 
svetimtaučiai komerciją imsi 
savo rankosna, uždės mums Į 
ekonominius pančius. Męs 
Amerikiečiai galime dalį to 
svetimo malonumo praša- 
linti. 

Lietuvos reikalams esant 

taip platiems, kurių neįstengs 
aprūpinti pilnai nei keliolika 
bedrovių, ir mūsų visuomenė- 
je neesant pilno užsitikėjimo 
esančioms instaigoms, vien- 
balsiai nutarta dcl labo Lietu- 
vos tverti naują bendrovę. 

Pamatiniai naujos bendro- 
vės tikslai bus Pramonė ir 
Pirklyba. Užsiiminės impor- 
tais, exportais, išdirbyste ir 
transportacija. Vardas duota: 

"LIETUVOS-AMERIKOS 
PRAMONES BENDRO- 
VE,"* angliškai:' "LITHUA- 
NIAN-AMERICAN TRA- 
D1NG COMPANY." Kor- 
poruojama su pamatiniu ka- 
pitalu Milijono doliarių ($1,- 
000,000,00). Visas stock bus 
"common" ir kiekvienas šėras 
turės lygų balsą. 

Šerų kaina $10.00. Bus par- 
duodama ir po vieną šėra. 
Imantipms daugiau, kaip vie- 
ną, bus duodama ir ant išmo- 
kesnio po 10% kas mėnuo. 

Užmokesniui bus priimama 
ir "Liberty Bonds" pilna ver- 
te. 

Organizatyvis ofisas bus 
kol-kas Baltimorėje. Susinė- 
simų adresas: 

Lithuanian-American Tra- 
ding Co., 
112 N. Green St.; Baltimore, 

Md. 
Iš lo pranešimo aišku, kad 

susitvėrė antra bendrovė kai]) 
kad Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovė. Ši nauja bendrovė su- 

tverta tiems patiems tikslams 
ir tais pačiais pamatais, kaip 
Liet. Atst. bendrovė. Aišku ir 
tas, kad tarp šios naujos ben- 
drovės ir Liet. Atstatymo ben- 
drovės bus konkurencija, var- 

žytinės. 
Kiekvienos bendrovės atsi- 

radimas, kuri tik kelia lietu- 
viškąja pramonę ir prekybą, 
yra geistinas. Mena ar dvi 
bendrovės niekados neįstengs 
nei suorganizuoti lietuviškus 
kapitalus, ne pakelti, augštai 
lietuviškąją prekybą. Tam rei- 
kia daugybės įvairiausiu ben- 
drovių. 

Vienas tiktai nesmagu, kad 
iš surašo tvėrėjų naujos ben- 
drovės matyti, kad čia eina ne 

apie prekybos pakėlimą, ne 

apie konkurenciją pramonės 
reikaluose, bet čia partijiniai 
reikalai. Tau ir jšdirbystėie 
Įvedamas partiviškumas, tai iš- 
rodo lyg kataliko pasiūti batai 
bus kiloki, negu socialisto; ro- 

dos lyg krikščionio-demokrato 
užmokėtas doliaris turės dau- 
giau vertės, negu demok. dolia 
ris. ivlusų nuomone, įvedimas 
partijų prekybos ir pramonės 
reikaluose netik nepakels Lie- 
tuva ekonomiškai, bet užkenks, 
užslopins. Gerai kad susitvėrė 
nauja bendrovė, bet tegul ji tik 
vengia partiviškumo. 

LIETUVOS VALDŽIOS 
DOKUMENTAI. 

VIDAUS REIKALU 
MINISTERIJA. 

Cirkuliaras No 5 (išleistas 11 
d. sausio 1919 m). 

Valsčių ar gminų ir apskričiu 
savivaldybių įstaigoms. .. 

Vidaus Reikalų Ministerija 
yra paskelbusi įsakymą delei 

sudarymo savivaldybių Įstaiga 
Lietuvoje (Cirk. Yid. Reik. 
Ministerio Stašinskio Gruo- 

džio m. 17 d. 1918 m. Nr. 1). 
Sulyg šio įsakymo visi ap- 

skričiai turėjo buti padalinti j 
valsčius arba gminas ir mie- 
stelius; kurie tvarkosi valsčių 
teisėmis (3, 5 ir 5). 

Ligi Sausio 25 dienai turi 
but galutinai užbaigti valsčių 
gyventojų ir pilnateisių pilie- 
čių sąrašai, o jų nuorašai įteik 
ti apskričio viršininkui (10). 
Prie tokio sutvarkymo visi 
pirmiau laikinai susitvėrę pa- 
rapijos Komitetai turės nusto- 
ti gyvavę, u"v.;sdami vieta 
valsčių ar gmii a savivaldybės 
organams. Kiekvienas vals- 
čius ar gmina, arba miesteliai, 
kurie tvarkosi valsčių teisė- 
mis, renka vieniems metams 

viršaitį (vaitą), -jo padėjėją 
ir vykdomąjį iš trijų ar dau- 
giau žmonių Komitetą, kursai 
rūpinas visais valsčiaus ar gmi 
uos reikalais. Viršaitis atsto- 

vauja viso valsčiaus reikalus 
ir yra vyriausiuoju valsčiaus 
piliečiu apsaugos viršininku 
(12)/ v 

šiaip susitvėrusios valsčių 
ar gminų ir miestelių savival- 
dybės turėtų iki Vasario 1-os 
dienos išrinkti vieniems me- 

tams atstovus į Apskričio Su- 
sirinkimą arba Seimelį po tiek 
atstovų, kiek nurodyta cirku- 
liaro 11. 

Šiaip sudaryti apskričių Sei 
mėliai turėtų susirinkti Vasa- 
rio 5—10 dienose apskričių 
reikalams aptarti. 

Šiuomi patvirtinama, jog 
jokia kita valsčių ar apskričių 
savivaldybių organizacija nėra 
leistina. Tuose apskričiuose, 

V 1 

kur jau yra susitvėrę apskričių 
susitinkimai šiais pamatais, 
kaip nurodyta, ir visuomenė 
jais pilnai pasitikti, antrų rin- 
kimų daryti nereikia, kad ne- 

trukdyti einamojo organizaci- 
jos darbo, bet pažymima, kad 
išrinktieji j valsčių susirinki- 
mus asmens privalo Tikti visus 
metus, nes kitų rinkimų jau 
nebebus. 

Valsčių ar Apskričių Susi- 
rinkimų (Seimelių) kompe- 
tencija bus nurodyta laikinuo- 
se įstatymuose, kurie veikiai 
bus paskelbti. Bet jau greitu 
laiku valsčių susirinkimai (su- ** 

eigos) privalo nustatyti savo 

metines sąmatas ir tam tikrus 
mokesnius savo reikalams. 
Apskrities Susirinkimas bus 
paveda, (uždėti ant visų ap- 
skričio gyventojų tam tikrus 
savivaldybių išlaikymui reika- 
Ii ilgus mokesnius; per šiuos 
Apskričių Susirinkimus, jeigu 
jie bus tinkamai susitvarkę, 
Laikinoji Lietuvos Valstybės •- 

Vyriausybe skirs lėšas vietinių 
savivaldybių reikalams; ap- 
skričio susirinkimas reikalin- 
gas valsčių Įstaigoms išlaikyti 
sumas. ♦ 

Delei to, dar syki primefm 
ir tvirtai įsakau, kad visi ap- 
skričiai butų galutinai į vals- 
čius arba gminas padalinti, 
kad butų išrinkti viršaičiai 
(vaitai), jų padėjėjai ir vals- 
čių vykdomieji komitetai, ir 
kad čion nurodytu laiku butų 
išrinkti, jeigu -kur nėra dar 
tinkamai išrinkti, atstovai j 
Apskričių Susirinkimus arba 
Seimelius, ir kad visos apie tat 

žinios butų įteiktos apskričių 
viršininkams, o sic galėtų jas 
įteikti Vidaus Reikalų Minis- 
terijai. Todėl visi ramiai ir 
tvirtai į darbą, kad susitvėrus 
tinkamas demokratingas Lie- 
tuvos savivaldybių i t:iigas. 

P&si.*?.šė J. I 'ileisis. 
Vidaus Reikalų M misteris. 

J. Žukauskas. 
Savivaldybių Departmento 

Vedėjas : 



iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
KINGSTON, PA. 

Prašo dvaiios h'cnt o*, kad pe- 
dėtu Lietuvą pavergti. 

Šv. Jedvygos lenkų bažny- 
čioje, lenkas misionierius sakė 

pamokslą ir tarp kito ko pasa- 
ko: 

"Vrašykite Dvasios šventos 
lietuviams, kad prisidėtu pri> 
viųs lenkų." 

Ir tikisi mat, kad Dvasia 
šventa padės jiems lietuvius na 

vergti. Butų geriau, jei lenkai 

kviestų pagelbon šėtoną, tas 

gal ir pagelbėtų. 
K. K. 

A N SONIA, CONN. 
Visi ansoniečiai smagiai j n 

da—darbuojasi Lietuvos labai. 
Nesnaudžia ir moteris, renka 
drabužius. Tik nesmagu, kad 
du "geri" biznieriai atHiracK 
kurie netik patįs nieko neduo- 
da, bet dar ir kitus atkalbinėja 
nuo aukavirno. 

Taipgi jaunimas čionai suju- 
dęs organizavime lietuvių ka- 
reivių. Tuo tikslu jau buvo 

^«iukiami susirinkimai. Atsi- 
randa ir gerų žmonių, kurie to- 

kį sumanymą pinigiškai remia. 
Tik per viena "usirinkima su ' 

r i, c 

rinkta 47.55 kariumenės reika- 
lams. Dabar nutarta,eiti per' 
stubas parinkimui aukų. Tam 
tikslui išrinkti pp. J. Kantau- 
t«r, J. Marčiulionis, A. Gu- 
džiunas, J. Baltrušaitis. 

Taipgi išpildant Pildomojo 
Komiteto paraginimą išrinkt? 
20 vyrų rinkimui parašų. 

Kas link Visuotinojo Seimo 
šaukimo, tai visi ansoniečiai 
vienbalsiai reikalauja, kad to- 

kis seimas butų kuogreičiausiai 
sušauktas, nekurio8 draugijos 
jau išnešė tam pageidaujamas 
rezoliucijas. Ansoniečiai tie- 

siog pyksta ant sriovinių vadu. 
kurie savo nesutikimai3 nepri- 
leidžia v'suomenės prie bendro 
veikimo. 

A. Ulevičia. 

LAWRENCE, MASS. 
Kovo 23 d., tai yra nedėlios 

dieną, prieš prasidedant pamal- 
doms, likosi suarestotas tūla? 
fetoibutis, prigulmingos lietuviu 
bažnyčios svetainėje. Priežas- 
tis "uareštavimo ta, kad virš- 

minėtą Saibutis, pavadino1 tū- 

lą Skucevičių skebu už tai, kad 
eina .dirbti laiki straiko. Kal- 
tininkas likosi nubaustas užsi- 
mokėti dvidešimt} dolarių bau- 
smė9. Jeigu tikėti žmonių pa- 
sakoijmams, buk patsai kuni- 
gas Vermauskas tos parapijos 
kleboną9, pašaukęs policiją, kari 
ta žmogų nubaudus. Girdi 
"kaip jis gali eiti priešais ka- 
pitalistus, katrie yra nuo paties 
Dievo paskirti." Ypatingai tas 
nemalonu, kad ir Dievo namuo- 

se neberandama teisybė9. 
Negana to, kad žmones ką 

nors padaro klaidingai, yra at- 

leistina, bet kad patįs mokyto- 
jai veda pi ic nesutikimo, tai 
jau visai negražu. 

Šiądien, kiekvienas gyve- 
nantis lietuvi8 Lavvrence, aiš- 
kiai mato, kas yra jų tikrais 
paturėjais. Jau kiek kartu, 
buvo kviečiamas ant straikerių 
susirinkimo kunigas Vermaus- 
kas, kad kiek nors paaiškintu 

Įhr priduotu drąsos straikojan- 
tiems darbininkams, bet nei 
vieną kartą neatsilankė pasi- 
teisindama, kad jis ne8traiko- 
jąs. 

Negana to, vartoja visokias 
priemonės, kad dar pakenkus 
kokiu nors budu straikieriari5.! 
Patartina La\vrenco lietu- 
viams, nežiūrint visų tų kliūčių 
iaikyties vienybės, o pergale 

arba laimėjimas straiko arti- 
nas. 

Straikieris. 

XEWARK, N. J. 
Kovo 23 d. parapijo8 vaka- 

rienėje stebėtinai daug žmonių 
susirinko, taip kaip ant ba- 
liaus, \ irs 500 ypatų Vakarie- 
nė nusisekė labai puikiau. Sve- 
čiai likos užganėdinti. 

Pelei naujos bažnyčios pel- 
no likosi ^(>00.00. Link8miau- 
sis lietuvis čionai šiądien yra, 
Lai kun. E. Budriavičius, nes 

davatkos statė visokias kliūtis, 
kad pakenkti vakarienei, bet 
jųjų planai nenusisekė. 

Kovo 25 d. L. X. F. Vieti- 
nis skyrius parengė prakalbas, 
kalbėjo p. Martu8 ir pasakė 
daug teisybės apie niusų va- 

dus, papeikė Lietuviu Vaclovu 
netikusia politika, prikrėtę 
daug juoku teismas tarp K. 
Važkiavičiaus—M. Truskos ir 
S. Adomaičio, liko3 atidėtas t 

šalį. M. Truska prirodė, kad 
praeitame susirinkime išrinkta 
komisija rielegališkai. Apsi- 
lenkė su dr-jos j statais. Po il- 
gų ginču teismą8 visai atmes- 
tas. Tarp M. Truskos ir Vas- 
kiavičiaus šalininkų kilo dra- 
matiški susirėmimai, daug kar- 
štų žodžių pasakyta, nariai tą 
ilgai atmins. 

Vietiris. 

ŽINIOS--ŽINELES. 
Montello, Mass. Progres. 

Moterų susiv, kuopa pasta- 
tė scenon du veikalu "Sve- 
timas Dievas" ir "Paskuti- 
nė Banga". Sandariečiai 
3urenge prakalbas. 

Montres.1, Canada. Čionai 
pradeda lietuviai judėti; 
rengti prakalbas, ruošti spėk 
talius ir t.t. 

Providance, R. I. D. L. 
Kun. Gedimino draugija iš- 
nešė rezoliuciją reikalaujan- 
čią Visuotinojo Seimo. 

Kankakee, 111. Lietuvių 
čionai nedaug. Jie neatsi- 
likdami nuo kitų renka au- 
kas Lietuvoj laisvės reika- 
lams. 

Roseland UI. Vyčių kuo- 
pa nutaiė apvaikšsčioti 24 
balandžio kaipo spaudos at- 
gavimo dieną. 

Kulpriianth, Pa. Vietinė 
S.L.A. kuopa surengė kele- 
tą paskaitų. Kitokio veiki- 
mo čionai nėra. 

Detroit, Mich. Pastatyta 
scenon veikaliukas "Ne sau 

žmogus". S. L. A. kuopa 
smarkiai auga nariais. 

Seatle, Wash. Socialistų 
kuopa pastatė scenon veika- 
lą "Kryžius". 

Hudson, Mass. Tikėta su- 
rinkti 500.00 Lietuvos lais- 
vės reikalams, bet surinkta 
daug mažiau. 

Ki igston, Pa. Teatrališka 
kuopa surengė vakarą. Su- 
lošta jau keletas veikalų. 

Easton, Pa. Jaunimo cho- 
ras suruošė spetakli. Loši-1 
mas pavyko. 

.. 

Reading Pa. Surengtas < 

masinis susirikimas ir išneš- 
ta protestai prieš lenkus ir! 
bolševikus. 

Tai paskutinė jvusic kaizerio fotografija, būnant jam gaiėje; jis dalina kareiviams do- 
vanas. Sosto įpėdinis matomas su mirties batalijom 

Lietuvos Neprigulraybcs Fondas. 
» n ■' m 

ATSKAITA UŽ VASARI, 1919 M. 

Atskaitoje už Sausį iš Edwards- 
ville, Pa., per apsirikimą tapo pra- 
leistas Jono Tamelio vardas, ku- 
ris aukavo $13.00; šiuomi klaida 
atitaisomą. 

Cleveland, Ohio., po $10.00 — 

J. Saknaitis; po $5.00 — J. Garnis, 
V. Balčiūnas, L. Apšega, K. Bag- 
donas. A. Jeniulionis, L. Gmklis 
ir K. Kubilius; po $3.00 —K. Bal- 
takis; po $2.00 — J. Marozas, P. 
Bukičia, J. Lašinis ir J. Klikunao; 
po $1.00 — A. Alekna, V. Kava- 
liauskas, V. Grcičiunienė, J. Alek- 

, na, K. Greičiūnas, P. Greičiūnas. 
J. Bukis, A. Draponis, K. Janke- 
vičius, T. Masiulioni*, A. Baika. 
A. Jonušis ir A. Lapienis. 

| Viso $70.00 
Vallejo, Cal, J. Narijauskas au- 

kau ja. $10.00 
Mt. Ormel, Pa., po Sio.oo —S. 

j t.. A. 52 kuopa; po $>00 — Jonas 
į Vaska; po $3.00 — T. Pabza; pę 
$2.00 — Jonas Kijauskas, M. Pau- 

I za, A. Kijauskas, A. Jusinskas, V. 
Palaskas ir J. Lanauckas; >po $1. 
— A. Bagdonas, V. Bagdonienė, 
V. Balčiūnas, M. Balčiūniene, M. 

Vaičiulionis, J. Akalaitis ir M. 
Matulis, Viso $37.00. 

Lawrence, Mass., Antanas Pran 
! ckevičius aukavo, $5-00 

Perth Amboy, N. J., po $5.00 — 

j B. Bakunis, 'M. Karalavičius, P. 
Sytauckas,, A. Petraškienė, A. U- 
žameckis, J. Bartašunas ir A. Pe- 
traška <po $2.00 — F. Petronis, J 

Trakimavičius, J. Belgus, L. Sy- 
lanckas, P. Pam.lukonis, S. Bartu- 
šunas, Y Bakanauskas, J. Ojan- 
kauskas, J. Bakanius, J. Pilka, K. 
Kalvaitis, J. Gerbačauskas. R. Ba 

ravikas, J. Zaviackas, J. Sylanc- 
kas, K. Kniubas, J. Mušauckas, K. 
Saksinckas, A. Aleksandravičius, 
J. Laniauckas, J. Sakatauskas ir 
V. Bagužis; po $1.00 — J. Švent- 
nickas, P. Trakimavičius, J. Bar- 

Įčauskas, *7. Kazakevičius, S. Va- 

liekas, M. Stankevičius, J. Baniu- 

lis, P. Katiela, M. Franckevičienė, 
M. Zuramskienė, A. Miškinis, M. 
Ralinckas, A. Asačavičienė, A. 
Pctraškienė, S. Ginaitis, R. Binge- 
lis, M. Asakavičiute, M. Balinskie 

nė, P. Čyžauskas, J. Laukevičius, 
A. Cihanauskas, V. Žameitis, A. 
Klimaši-uskicnė, J. Gerbačauskas, 
A. Bagužis, J. Gabrulavičius, P. 

Sereika, K. įKlamčauskas, A. Ja- 
rušavičius, K, Mastauckas, P, J, 
Žameitis, A. Cibulskas, J. Papie- 
raviėius, K. Bagužis, P. Matulai- 

tis, M. Sabaliauskas, V. Urnišusj 
ir G. Veitu'lavicius; po 50c. — P.( 
MarčinskienS, A. Kučinskienė, A. 
Laniauckas, F. Laniauckas, P. 
Marcinkevičius, J. Vazgis, S. Mic- 

kus, M. Valavičius, P. Zameitis, 
S. Tauras, A. Bartušunas, K. Bie- 

ga, J. Samatauskas.. J. Janieliunas 
ir A. Bajoras: po «5<r. — iN. Sta- 
nevičius ir f. ^faldanius. ^iso 

Castle Shannon, Pa., po $10.00 
į— l,i. Slavinskas; po $5.00 — J. 
Į ivonaitis; po $2.00 — P. Baraus- 
kas ir P. Šupienius; po $1.00 — T, 
Mikeliams, P. Peckus, O. Eidel- 
tienė, V. Eideltietas A. šerkšnas, 
A. Karalius, J. Mikelionis, P. 
Dursa, M. Tumasas, M. Virakas 
A. Tausikas, T. Milauskas, J 
Skarbauskas, J. kleščius, J. Pau- 
liukonis, J. šikšnius, J. Paniškai- 

i tis, J. Mickunas ir P. Motiejūnas; 
po 50c. — J. Vitkauskas, A. Ba- 

cevičius, A. Skarbauskienė, S. Ar- 
nulis, P. Mastaitis, A. Girčius, M 
Gircienč, S. Milauskas, A. Mar- 

1 cirikevičius, O. Petraitienė, O 
1 Serkšnienė. V. Lastauckienė, P 

j Ambrazas ir J. Vlečkaitis; po 25c 
I — O. Jesienė ir J. Bukevicienė 
j Viso $45.50. Atėmus išlaidas lie 

j ka $45-oc 
Rumford, Me., S. J. Pauliukai 

aukavo $5.oc 
Kearney, N. J., Sunu Lietuvos 

Draugystė aukavo $500.00 
Newark, N. J., Aukautojų var- 

dai buvo laikraščiuose garsinti. V: 
so $95o.oc. 

Chicago, 111., SLA. 36 kuopa 
aukavo $300.00 

Chicago, 111., Šv. Matcušo Apaš- 
talo Draugystė aukavo $356.25 

Philadelphia, Pa., Šv. Jurgio 
Draugystė $100.00; Pranas K lė- 
lius $50.00; po $25.00 — A. Sta- 
siūnas ir Draugija "Daina;" po 

$10.00 — J. 'Gudaitis, St. Daugė- 
lienė, St. Kišonas ir Kaz. Kalvin- 
skas; Prieglaudos Namas — $9.60 
A. Kalvinskas — $5.00; L. N. T, 
19 skyriaus mėnesinė mokestis — 

$10.50. Viso $265.10 
Pittston, Pa., po $50.00 — \Y. 

L. Wotson; po $2.500 — T. A. 
Gibbons, T. Paukštis, J. Kazake- 
vičius ir A. Galinskas; po $io.on 
— K. Samuolis; po $5.00 — K. 

jonehunas, K. Karsokas, J. Šal- 

čius, J. Šalna, j. Rėkus, A. Zerec- 

kis, P. Jančauskas, B. Vosilius, A. 
kastis ir J. Vilkas; po $2.00 — 

M. Černiaviėius ir David Rifkin; 
po $1.00 — A. Karsokienė, P. Ru- 
telonicne, A. Gradeckas, V. Gra- 

deckas, M. Stirna, Pr. Rimas, M. 

Lileika, Draugas, Lietuvis, J. Ur- 
ka ir J. Kazakevičius. Smulkių 
aukų $4.80. Atėmui. $2.50 išlaidų, 
viso $227 30 

O'Fallon, 111., po $2.00 — Ant. 

Lavanas; po $1.00 — B. Šiurn3. T. 

(Lavanas, K. Staponkus, O. La- 

vanienė, J. Carna, J. Dumša, A. 

.Siurnienė, M. Kanauskas, J. Pe- 
traitis ir P. Zokas; po 50c. J. 
Venclovas ir K, Račkauskas, Vi- 
so $13,00 

San Francisko, Cal., SLA. 106 
kuopa aukavo $20.00 

Powers, Oregon, Adomas Kisie 
lius aukavo $5.00 

Binghamton, N. Y., aukos pri- 

Derry, N. H., aukavo Juozapas 
Bakanauskas $S.oo 

I 
New York, N. Y., po $5.00 — K. 

Dzevička ir M. Lapinskait:; po 
$2.50 — A. Brazauskienė ir F. 
Brazauskas; po $2.00 — S. Bo- 
\ven, Flegenham ir M. Frankel; 
'po $1.00 — J. Šidlauskas. K. Bra- 
zauskas, S. Brazauskas, A. Xo\vic 
ki ir J. S. Message; po 50c. — V. 
Mickevičius, A. Garleckis, A. Stre 
vinskaitis, A. Stravinskaitė, J. Va 
ranauskas ir A. Schultz; po 30c; 
— F. Bergman; po 25c. — W. Mi- 
ller ir J. Xuruk; po 20c. — M. Xa- 
gin ir S. Nagin. Už markes $3.00 
Viso $33-20 

l Elizabeth, N. J. SLA. 3 kuopa 
$53.00; J. Zubrickas $15.00; S. Ma 
kauskas — $10.00 Viso $87.00 

Baltimore, Md,: 
J. T. Golavvine (.Galinaitis, čia 

gimęs lietuvis) $100.00 
Dr. D. L. K. Keistučio 100.00 

Dr, Dak, Vinco Kudirkos 100.00 

SLA. 64 kuopa 75.00 
P. P. Lazauskas 59-ot) 
P. J. Levanaviči'us 53-00 
P. J. Kreivėnas 5300 
P. B. Bladžiunas 51-00 
Dr. D. L. K. Mindaugio 50.00 
P. J. Česna 50.00 
P. J, Luiza 35-00 
A. Miliauskas 26.00 
M. Karalius 25.00 
Ig. Naruševičius 25.00 
M. Bliudžius 2T.oo 

P. įKupriunas 20.00 

A. Šidlauskas 20.00 

F. Ginkus 15.00 
J. Ulevičius 15.00 
J. Galinaitis 11.00 

M. Kurilaitis 11.00 

S J. Melunaitis 10.50 
J. A. Neikus 10.3 r 

V. Bielis 10.30 
M. Petrulionis 10.25 
P. Jaras 10.10 

V. Žesnavičius 10.0J5 
Po $10. aukavo: 

J. Liukpetris, A. Laukaitis, A. 
Venskaitis, V. Praninskas ir J. 
Mačiulaitis. 

J. Bendravičius 7.05 
j. i rainis 7.00 
A. Brokas 5.15 
P. Lopeta 6.00 
A. Bučius 5.14 
O. Šiugždienė 5.06 
6P0 $5.00 aukavo: 

K. Brutas, M. Deltuviutė A. Ku 
rilaitis, A. Kilkis, K. Deketas, A. 
Brazausk; s J. Skrickus, J. Gladm- 
tis, K. Trainienė, M. Utara, J. Po- 
vilaitis, O. Petrulionienė, J. Čes- 
navičius, K. Glušokas, A. Gutau- 
skienė, A. Balsis, J. Kazakevi- 
čius, J. Josaitis, P. Karpavičius, 
J. Meškis, T. Kuršvietis, J. Gri- 

galiūnas, K. Pečkis, J. Laikinas, 
F. Spirgis, J. Mikalajūnas, P. Poč 
kienė, T. Rasimas, V. 'Montvila, 
M. Venskaitienė, J. Gustaitis, Al. 
Sederavičiūtė, J. Matukaitis, ir T. 
Cernauskas. 

Po $2.00 aukavo: 
J. Deltuvukas, K. Šalkauskas, J. 

Juodžiunas, F. Česna, V. Voškevi- 
čius, J. Galkauskas ir J. Narušc- 
vičienč. 

Po $1.00 aukavo: 
K. Akelaitienė, P. Kutkus, J. 

Levickas, M. Brazauskaite, j. Pe- 
triką, K. Pivgevičius, J. .Moslionis, 
V. \ "alinskas, P. Sapnas, O. By- 
lienė, P. Buda, J. Bladžiamas, O 

Deltuvienė, O. Kreivienė, A. Ven- 
skaitis, M. Venskaitienė, P. Bal- 
tromaitis, J. Gilkas, J. Byla, A. 
Albrektas, S. Dulskis, M. Adomai 
tienė, M. Brazauskienė, V. Moc- 
kevičienė, S. Josiulaitis, J. Dura, 
J. Malinauskas, J. Juočis, A. Ces- 
na, O. Radzevičiūtė, P. Rėkus, A. 
Stepšys ir J. Mikuka. 

Viso labo su smulkiais J. V. 
LLutkausko prakalbose surinkta 

$1,3^.15. 
Per L. X. F. 24 skyrių aukavo 

sekančiai: 

Lietuvių Repu'blikonų Kliubas 
too.So 

Lietuvių Demokratų Kliubas 
100.00 

Lietuvių Ukėsų Kliubas 91.85 
Dr. Lietuvių Balandžių 50.00 
Dr. Simano Daukanto 25.00 
Smulkesnių aukų 120.09 

Viso labo per L. X. F. 24 sky- 
rių įplaukė $487.74 

Nuo lapkričio 24-tos, 1918, iki 
sausio 26-tai 1919 m., įplaukė j L. 
N. F. 24 skyrių $2,199.89 

Per tą laiką išmokėta iui svetai- 
nės prakalboms, Kalbėtojaus kelio 
nės lėšos, spaudos bilos, už susirin 
kimus rendos, krasos ženkleliai ir 
kitos smulkmenos, — viso $131.02 

Likusieji $2,068.87 pasiųsta į L. 
X. Fondą. 

(Gavome $2.062.87) 
Nashua, N. H., per C. P. Yur- 

geluną $"373 
Gardner, Mass., per C. P. Yur- 

geluną 43-00 
Norwood, Mass., per C. P. Yur- 

geluną 1324C 
Cambridge, Mass., per C. P. Yur- 

geluną 100.0c 

Osceola Mills, Pa., Šv. Antane 

Draugystė $100.00; Ipolitas Šerne- 
lionis $25.00; A. Jonikas ir P. Bo- 
saitis po $10.00; A. Baranauskas 

$7.00, po $5.00 — B. Puzonas, A 
Rudinskas, M. Gedraitis, J. Matu- 
levičius, A. Mockevičius, P. Janu- 
šonis, J. Janavičius, J. Zavadskas 
B. Paznekas J. Bulevičius, V. Gri- 

garavičius, M. Makaravičius. J, 
Yaiciekauskas, M. Vaeekauskienč 
A. Baronas, Z. Miseliunas, R. Mi- 
seliunienė, ir V. Bartasevičius, po 
$4-0 o— M. Baličkas, po $300 — 

Kaz. Grabauskis ir M. Osipavi- 
čius; po $2.00 — V. Ropeika, J. 
Morkūnas, VI. Baličkas, R. Griga- 
ravičius, VI. Juckev'čius ir K. Ma- 
tulevičius; po $1.00 — M. Oušra, 
S. Sakalauskas, V. Juckevičius, M 

Rudziutė, J. Silinskas, A. Kiričkas 
D. Kazlauskas, ir J. Damcika; po 
50c. — J. Kubilius ir J. Vilimaitis. 
Pelnas nuo baliaus 57.20 Viso 

$330.20 
New Haven, Conn., auka po mi- 

rusiai Alenai Andriuliutci $100.00 
Forest City, Pa., po $50.00 — 

Vincas Jančaitis; po $10.00 — S. 
LA. 2 kuopa ir J. Kavaliauskas; 
po $5.00 — A. M. Makauskas ir 

J. Juozapaitis; po $2.00 — Juo- 
zas Dzikas, J. Kaminskas, J. Pa- 
tokas, 'P. Satunas ir S. Nienius; 
po $1.00 — O. Juozapaitienė, J. 
Surba, J. RopG, K. Makauskienė, 
A. M. Makauskas, A. Blažaitis. 
K. Žilinskas ir M. Jančaitienė, «ro 
50c. — P. Zatavedkas. Išlaidos 
$8.25. Lieka $94-25 

Indiana Harbor, Ind., SLA. 185 
$5.00, pelnas nuo Kaukių baliaus 
—$42.10. Viso $47.10 

Plains, Pav SLA'. 110 kp. $25.- 
00; po $5.00 — J. Derlus, A. Vi- 
limąvičius, A. Notaitis ir J. Talan- 
dis; po $3.00 — P. Malinavičius: 
po $2.00 — J. Tabndis; po $1.00 
— P. Maslauskas, K. Liumas, A. 
Kričėna ir J. Bujanauskas; po 50 
c. —vjieva Nokvienė ir Montvi- 
lienė. Viso $55.00 

Westville, 111., SLA. 18 kuopa 
aukavo $15.00 

Cleveland, Ohio, po $5.00 — B. 
Jankevičius, K. Varakojis ir J. M. 
Baltrukoniutė; po $2.00 — Akso- 
maitis; po S1.20 — J. Zemantai-j 
tis; po $1.00 — C. Jokubauskas, 
K. Lukoševičius, R. Kruopis, A. 
Aksomavičiutė, A. Praškevičius, 
A. Kianauskas, Dr. J. J. Scmoliu- 
nas, P. Šukys. A. Šimkunrs, A. 

(Tąsą ant 4-to pusi.) 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vi» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsima 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd SU, 1350 Wells St 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3-01 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

; flPHTB? 5TifErt ) \ ■ ■' ■> ssi * 1 r 

Męs mokinamo šj puikų, gerai 
į apsimokantį amatg. į trumpu lai- 

Į k$. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 1 kia. Ateik dieną, ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

Pradėk Naujus Metus su tobulu aidi] r» 
Sėjimu, taip. kad aieko neoralelsturaei per f 
sua metus, kas tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini akių 'i 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba t«li- 
regystė prašalinama, pasitarkite su man''u. 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagG 
Kampas 18tcs Gatvės. 

3iios luboi, viri Platt'o aptiekta. Tėroyk'" 
i mano paraki 

Valandos: nuo Dtns vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo'9 vai. ryto iki 12 vai. dienjs. 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
valkų ir vyrų Speclališkai gy- 
do limpančias, učsisengjuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St„ Chicago. III. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

8149 8. Morgan St., kertS 32 at 
Specialistas MoteriSkų, Vyrižių, 

lr Chroniškų Ligų. 
Valandos. 9—10 ryto, 13—2 po 
piet. #—8 vak., Nedfil. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Ofb* Ttlefoiti Boultmd 60 

DR. M. T. Strikoris 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 w. 47th St. 

fbt Vilu m: M rrto Iki. 3 m pls 7 tkl 9 nkira 
lltielliBis iti 8 ryt# iki 2 f piett. 
Narna 007 Oakley Blvd. 

•Iifonii SitlfT 420 

DR. 5. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

'4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

~r» t- nn ** J"*****-* 

Dr. M, Herzman Į IŠ RUSIJOS ? 
Gerai lietuviams žinomas per 16 me- > tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas j ir akušeris. J Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- J 

rų. moterį) ir vaikų, pagal naujausias 2 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros į {.rietaisus. 5 

Ofisai ir Laboratorija: 1025 \V. ISth 5 
Street, netoli FUk Street. 2 

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta. Ir į 6—8 vakarai*. Telephone Canal 3110 S 
GYVENIMAS: 3412 So. Ilalited St. S 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai į 



žinios iš Lietuvos. 
** 

KAUNAS. 

(Sausio 15 d. 1919 m.) 
X Prasidėjo V. Tarybos 

posėdžiai. Tarp Tarybos ir 

Ministerių kabineto kyla nesu- 

sipratimų. Kalbama apie val- 
džios križį. 

X Sausio 12 d. miesto teatre 

buvo kr.-d. paftijo8 Kauno 

apylinkės visuotinas susirinki- 
mas. Susirinkime dalyvavo 
keli šimtai žmonių. Duota bu- 
vo metų darbo apyskaita. 
Apyskaita buvo nepilna, nes 

nebuvo pirmininko, o sekrto- 
rius neseniai pradėjo savo dar- 
bą, viso tad negalėjo pasakoti. 
Beto buvo kalbama darbinin- 

kų klausimu, apie kr.-d. taktika 
bolševikams užėjus, žemės 
klausima8 buvo atidėtas del lai- 
ko trukumo. Susirinkimas at- 

sistojimu pagerbė savo miru- 
sius na/sus: Vytautą Endziu- 
laitį ir >)ną Valaitytę. Priim- 
ta keletas rezoliucijų, kuria* 
paduosime vėliau. 1 

X Lietuvių Valdžia perėmė 
iš vokiečių bevielj telegrafą. 

X Vokiečiai pardavinėja vi- 
są ką sugriebdami. Medines 
lovas pa v. parduoda po 50 pf. 
Žydai vežte vežasi įvairius 
daiktus iš vokiečių įstaigų. 

X Iš Vilniau3 atvažiavo Tr. 
Bortkevičienė ir F Crincevi- 
čiutė. Atvažiavo su tam tik- 
rais bolševikų valdžios leidi- 
mais. Vie.ia jų kvietė inteli- 
gentiją važiuoti Į Vilnių tar- 
naut:' bolševikų valdžios įstai- 
gose. Atstovės šiomis dietio- 
mi3 grįžta atgal į Vilnių. 

X Sausio 13 d. daug atvažia- 
vo savanorių i Lietuvos ka- 
riuomenę. 

Miestą pradėjo saugoti Lie- 
tuvių karinė sargyba. 

X Lenkų komitetas išlipino 
mieste savo atsišaukimu8, ra- 

ginančius stoti į lenku lakio- 
mis. Legionieriams žadama 
duoti Lietuvos žemių. 

X Atvyko savanorių j lietu- 

vių kariuomenę iš bolševikų 
užimto krašto. 

X Kauno miesto Valdyboje 
vakarykščiame po9ėdvje buvo 
pakeltas klausimas, ar nevertė- 

tų maisto dalykuose padaryti 
tokia reforma. Atimti ar ne- 

duoti miesto turtingiesiems 
gyventojams duonos kortelių, 
o jų dalį atiduoti neturtin- 

giem3. Tokiu budu galima bu- 
tų neturtingiems sluogsniams 
jau-tuojau duoti į savaitę vie- 
toj 3 sv. 4 sv. duonos. Valdy- 
ba nieko prieš tai neturėdama 
principinliai nutarė geriau 
klausimą išrišti pavesti komi- 
sijai. 

X Miesto Valdyba gavo iš 
Laikinosios Lietuvos Vyriau- 
sybės šimtą tūkstančių markiu 
paskolos darbo pradžiai. Pri- 
stačiur smulkią sąmatą Vy- 
riausybė ketina skolinti dau- 
giau. Išviso buvo prašyta pa- 
skolinti vieną milioną rubliu. 

X Dainos bei scenas draugi- 
ja Sausio 19 d. Miesto teatre 

rengia vakarą. Vaidins '"Auk 
so Dievaičio}Po lošimo Ims 
pirmą kartą Lietuvoje baktis 
"Suktinis," šokiai ir žaidimai. 

VOKIEČIU ŽVĖRIŠKU- 
MAI. 

— Veiveriai. Sausio 6 die- 

ną vietiniai gyventojai susirin- 
ko rinkti atstovus i Lietuvos 
konferenciją. Laike rinkinio 
įsiverže vokiečiu kareiviai ir 

apmušę prezidiumo narį, pa- 
reikalavo, kad susirinkimas iš- 

siskirstytų, nes priešingame 
atveju je j«e išvaikysią ginklu 
susirinkimą. Susirinkimas vo- 

kiečiu terorizuojamas išsiskir- 
stė. X. 

RUSAI BOLŠEVIKAI LIE- 

| TUVOJE. 
I 

— Rokiškio apski'. Rusai 

j atėję j mūsų kraštą pirmiausia 
puolėsi imti musų duoną. Rek- 
vizuotus grudus automobiliais 
veža j Dvinską, o iš ten i Ru- 

siją. Kai-kurių dvarų kume- 
čiai atėjo prašyti, kad bent 

jiems paliktų duonos. Už tą 
prašymą kumečiai, kaipo kontr 

-revoliucionieriai, buvo suare- 

štuoti. Še tau bolševikų siū- 

lomasis rojus, laisvė ir darbi- 

ninkų gerovė! 
Juosias. 

PILVIŠKIAI. 
— 1919 m. sausio 1 d. bur 

Vo "Žiburio" dr. susirinkimas. 
Dienotvarke: 1) Metinė 

"Žiburio" skyriaus apyskaita, 
kurią davė kun. Karalius. 2) 
Kasos stovis—viso labo 1200 
rl>. 3) Valdybos rinkimai 1919 
m.—vienbalsiai palikta senoji 
valdyba, tik išrinkta 4 asmenų 

revizijos komisija. Išrinkta 

trijų asmenų komisija laikraš- 
čiams gabenti. Tai sumanė— 
St. Dvaranauskas.. 

Susirinkimui pirmininkau- 
ja J. Kudirka. 

Kaišedoriits. L. S. B. 13. 1 

19. Iš šeštadienio į sekmadienį 
12 va!, naktį apie 150 raudo- 
narmiečiu užėmė Žaslius. 

Kaišedorių bolševikų Tary- 
ba pasiskelbė visą valdžią iman 
ti į savo rankas. 

Apskričio Apsaugos Komi- 
tetas 12 sausio paskelbė pri- 
verstinę visu vyrų nuo —25 

metų amžiaus mobilizacijų. 
Nesutinkantieji sto+i karei 

vijon privalo apie tai pranešti 
r<1štu iki 2 vai. d. 14 sausio. 

Apsaugos Komitetas laukia 

greičiausios pagclbo". Galuti- 
name a t vėju j e yra pasiryžęs 
paskelbti diktatūrą./ 

Buv.o vokiečių kareivių susi- 
rinkimas, kuriame jie nutarė 
važiuoti namon nelaukiant bol- 
ševikų. Vienok nutarimo vyk- 
dymą atidėjo iki sausio 15 d. 

Vakar "ausio 12 d. bolševi- 

kų susirinkimas, kuriame da- 
lyvavo veik vieni žydai ir koks 
tai atstovas iš Vilniaus, nuta- 
rė apsupti Kaišedorius didžiuo 
ju keliu, suardyti gelžkglį ta/p 
kaišedorių ir Proveniškių. 
Šiandien busi% užimti Žiežma 
i iai. 11 sausio pro Kei:*edorius 
Žiežmario link praėjo apie 
1000 vokiečių laisvanorių su 

kulkosvaidžiais ir anuotomis. 
Sakosi eina suU'kyti bolševi- 
ku. 

— L. S. ?,. 12 T. 19. Gavo- 
me žinių, kad 11. 1. Iv turėjęs 
iš kaišedorių išeit Šiaulių link 
broniruotas traukinys, kuriuo- 
mi važiuosiąs Aukštosios Mi 
nis'erijos atstovas -ifiž. Macie 
jauskas. 

Traukinys siunčiamas nusta- 

tyti nuolatini traukinių vaiki- 

čiojimą. 

PLĖŠIKAI. 
Budka (Mariam, aps.). Čio- 

nykščiame scd/.iuje susidarius 
srauja plėšiku. kuri atiminėja 
iš vežančiu mai ta. Tai vis 
mūsų komunistų agitacija. Ne- 
žinia ar taip ilgai bus? 

Dešinysis. 

PERTIKRINO 
4 

— Jonuk, {/įsakyk man vi- 
sa teisybę. G: 1 tu nori mane 
vesti tiktai rlel rr.ar.o pinigų? 

— O ką fu kalbi, mano 

brangioji! Kaip gi taip gali 
mane jžeisti. Aš tavo ninigu 
nespėsiu nei pamatyti, skoli- 
ninkai tuo atims 

Pirma fotografija Vokietijos steigiamojo susirinkimo Wei mare, kuri pasiekė Suvienytas Valstijas. 1 1 

(Tąsrj nuo 3-čio pusi.) 

Šukys, B. Rimkus, L. Apšega, K. 
Mieldažis ir K. S. Karpavičius; 
po 50c. — T. Valeiitukonis ir J. 
Člrgelis; smulkių $5.04. 
Vifeo ?38-24 

Detroit, Mich., Michigano ir 
Uliio valstijų Tėv. Mylėt. Drau- 
gijų Apskritis aukavo $20.00 

So. Fork, Pa., Juozas Lamonas 
ir K. Lamonas po $5.00, — Viso 

$10.00 
New York, N. Y., A. Kazlas 

?5-°° 
Easthampton, Mass.. Jona? 

Grinkevičius $5-00 
Rumfrid, Me., Stasys Pauliu- 

kas $2.00 
Boyne Falls, Mich., B. Aukš- 

::unas ; $6.00 
Vasario mėn. įplaukė $8,142.30 
N'uo pradžios iki 1 Vas. 

plaukė 48,819.91 
Viso labo $56,962.21 

N'uo pradžios iki Vas., 
1919, išmokėta 46,920.22 

Iki 1 Kovo ižde lieka $10,041.99 

AUKOS LIETUVIAI. 

Vasario mėnesyje šimtinių, 
penkdešimtinių ir dvidešimtspen- 

kinių armijon įstojo šis L. N. 
Fondo Garbės Nariai: 

ŠIMTINIU ARMIJA: 
Iš Kearny, N. J.: 

Sunu Lietuvos Draugyste $500.00 
Iš Chicago, UI.: 

SLA. 36 kuopa $300.00 
Šv Mateušo Apaštalo D-ja 356.25 

Iš Newark, N. J.: 
Vincas Ambrozevičius 105.00 

Is Philadelphia, Pa.: 
Šv. Jurgio Draugija 100.00 

Iš Osceo!:. Mills, Pa.: 
šv. Antano Draugystė įoo.ou 

Is New Haven, Conn.: 
F'ena Andruliuiniutė (auka po 

jos mirčiai) ioo.co 

Iš Baltimore, Md.: 
J. Galinaitis 100.00 

D. L. K. Kcistuči') Dr-ja 100.00 

S. L. A. 64 kuopa ioo.co 

Liet. Republikonų Kliubas 100.8c 
Liet. Demokratu Kliubas 100.0c 

I)ro Vinco Kudirkos Dr-ja 100.ee 

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
P. Lazauskas 73.0c 
J. Čėsna 60.0c 

PENKESDEŠIMTINIU ARMI- 

JON: 
Iš New Britain, Conn.: 

SLA. 34 kuopa 500c 
Iš Philadelphia, Pa.: 

Pranas Kielnis 5°-oc 
Iš Pittston, Pa.: 

W. L. \Vatson n 50-0' 
Iš Elizabeth, N. J. 

SLA. 3 kuopa 53-°^ 
Iš Forest City, Pa.: 

Vincas Jančaitis 5°>0:: 
Iš Baltim6re, Md.: 

f. Kreivėnas 59-°' 
S. Lt.anavičiur 5^-0( 
r,. Blndziu*"is. 5T-5( 
Liet. Bajaiv -ių Am. D-ja 50.0( 

D. L. K. Mindaugio Dr-ja 50.00 
J. Luiza 35-0° 
Ig. Naruševičius 41.00 

DVIDEŠIMTS-PENKINIU 
ARMIJA: 

Iš Newark, N. Y.: 
Pranas Alseika 25.09 

1 Vincas Žiugžda 25.00 
Dr. J. J. Kaškiaučius 25.00 
Mykolas Virpša 25.00 

Iš Philadelphia. Pa.: 
Antanas Stas;unas 25.00 
Draugija "Daina' 25.00 

Iš Pittston, Pa.: 

Tarnas Paukštis 25.00 
J. Kazakevičius 25.00 
A. Galiiiskas 25.00 
T. A. Gibson 25.00 

Iš Osceola Mills, Pa.: 

Ipolitas Šemelionis 25.00 
Iš Plains, Pa.: 

SLA. 110 kuopa 25.00 
Iš Baltimore, Md.: 

M. Kilikcvigius 28.00 
A. Miliauskas 26.00 
A. Šidlauskas 26.00 
M. Karalius 25-ot) 
Simano Daukanto Dr-ja 25.00 

Vyrai! Moters! Kas tik išga- 
lit, stokite Į šiuos mūsų armijos 
pulkus. 

Amžina garbė tiems, kurie Lie- 

tuvos reikalais rūpinasi! 
Čekiai arba Money Orderiai tu- 

ri buti išrašyti iždininko T. Paukš 
čio vardu ir pasiųsti L. X. Fondo 
Sekretorei: P. Jurgeliutei, 307 W. 

30th st., Xew York, N. Y. 
P. Jurgeliutė, 

L. X. Fondo Sekretorė. 

Kaip žeme Pražus. 

Yra mokslo vyrų prirodyta, 
kad nieko nėra žinomo. Va- 
skas gema, tai viskas ir turi 
mirti ar kaip nors kitokį galą! 
turėti. Jeigu žeme kada' 
nors buvo sutverta, tai kada 
n ar r, ii turės ir mirti, išnykti. 

JJet kaip žemė išnyks arba 
pražus, tai gana žingeidu. 
Mokslo vyrai nurodo, kad že- 
mė gali turėti keleriopa savo 

pabaigą. Męs tik galėtume 
palinkėti, kad žemė galėtų pa-i 
sirinkti sau smagesnę mirtį. 

Labiausiai reikia bijotis gai- 
sro. £emė taippat, kaip ir ki- 
toki daiktai gali sudegti. Ke- 
liolika metų atgal Perščjaus 
žvaigždyne užsidegė viena to- 
kia planeta, kaip mus žemė. Is- 
skaitliuota, kad tos planetos 
gaisras buvo labai smarkus,- 
nes j" turėjo 5UU0 kartų dau- 

giau karščio, neg a kad tai turi 
karščio Jnusii saulė. Apie tokį 
karštį j?u sunku ir pamišlyfi, 
o suprasti tai jau visai negali- 
ma. Emė ir sudegė visa pla- 
neta ir išnyko, suprantama, su- 

degė ir visi žmonės, kurie tu- 

rėjo ten?i savo kvatiejras, jei 
tilc jų ten buta. O tas pats 
gali atsitikti ir su mūsų žeme. 

Paskui vėl musų žemė gali 
susitikti su kokia nors kometa, 
kokių daug klaidžioja po be- 
galines pasaulio erdves. Su 
kometomis tai tikra bėda gali 
ištikti. Jei kometa visai arti 
pralėktų pro žemę, tai pačios 
žemės nejudintų, bet tiktai už- 

degtų visa orą, arba taip va- 

dinama žemės atmosferą. O 

f 
tas tai irgi žmonėms neišeitų 
ant sveikatos, nes jie su visais 

> gyvuliais, augalais ir namais 
r suspirgėtų kaip spirgučiai ant 
>!skaurados. Tik per biskį tokia 
>| šluka neįvyko 1S32 metais. 

Tuomet skersai žemės kelio 
(orbitos) perėjo Belio kometa. 
Ant laimės musu bočiu, žemė 

paspėjo trupučiuką pasitrauk- 
ti tai palaidūnei Belio kometai 
iš kelio. Žemė spėjo nueiti pir- 
myn keliolika milijonų mylių, 
kaip kometa perėjo skersai že- 
mės kelio. Jei butų tuomet 
susidurus kometa su žeme, tai 
žemė dabar butų tikra pusty- 
11 ė. 

Bet dar žmonės ant žemės 
gali ir kitaip galą gauti. Gali 
taip atsitikti, kad visi gyvūnai 
gali tiesiog uždusti, kaip ko- 
kioje smalkioje pirtyje. Gali 
musų žemės oras prisipildyti 
angledario rukštim, o tuomet 

jau žmonėms nei gyvuliams ne- 

gyvenimas. 
Vienok vanduo žemei irgi 

pavojinga:. Gali ir-tikti tikras 
patapas ir viskas prigerti. Tie- 
sa, tuomet nekurie gal ant lai- 
vų gelbėtųsi, bet jie visgi ga- 
le žutų, nes visažemė gali bū- 
ti uzsenita vandeniu. Geolo- 

# 

įgai sako, kad kalnai kas kartas 
darosi mažesni, vanduo ir vė- 
jai juos trupina ir dulkėmis 
neša į jūres. Jūrės vis kas 
kartas darosi nc taip giliomis. 
Gali prieiti prie tokios valan- 
dos, kad visas žemės paviršius 
išsilygins ir viską pasems van- 
duo. 

Ant galo gali žemė sušalti. 
Dalykas tame, kad dabar yra 
ore daug vandenio dalelių, arba 
kaip jas vadina mokyti žmo- 
nės, vandendario molekulos. 
Tos molekules turi tą ypatybe, 
kad palaiko ant žemės pavir- 
šiaus šilumą, tai kaipir žemės 
patalas. Tie vandeniniai garai 
bent 80 kartu geriau sutaupi 
na. žemės šilumą, negu rukŠta- 
daris arba azotas. Bet tie ore 

l vandeniniai earai vis mažlnasi O > 

ir mažinasi, taip kad gali atei- 
ti tokis laikas, kad jie visai iš- 
nyks ir tuomet ant žemės už- 
viešpataus tarpžvaigždinių er- 

dvių šaltis, prie kurio net su- 
šąlą netik gyvasis sidabras, bet 
ir spiritas. Tokiame ore 
niekas negali gyventi. Tuo- 
met viskas pavirs j ledine pus- 
tynę. Taip jau atsitiko su že- 
mės draugu—mėnuTTu, ant 
kurio viskas pavirtę Į leda. 

Mus žemelė turės iš tu vi- 
sų mirčių pasirinkti vieną. Ji 
gali sudegti arba susidaužyti, 
gali užtrokšti arba prigerti. 
Ant galo dar gali sušalti. Vie- 
nok to visko nėra ko bijotis. 
Kad tas atsitiktų, reikia pa- 
laukti mažiausiai porą milijo- 
nų metų. Per tą laiką gali žmo 
nėms net nubosti gyventi. 

JUOKELIAI. 

— Kaip JuSų praktika, dak- 
tare ? 

— Kol kas dar ji tiktai teo- 

rijoje. 

REDAKCIJOJE. 
— Dzin—dzin—dzin. 
— Kas čia? Redaktorius? 
— Taip. 
— Sakykite, kodėl Jus šią- 

dieniniame N išbraukėte mano 

apginėjo kalbą mano persiski- 
rimo biloje su. mano pačia? 

— Aš negalėjau suprasti 
joje kur jus meluojate, ir kur 
meluoja Jų* apginė jas. 

Redaktorius.—Ar daug iš- 
degė ? 

Reporteris.—Jei sutirštint 
durnus, tai ant 200 eilucia. 

SVARBU. 
— Ar gi ta jauna panelė 

jau nuotaka? 
— Suprantama. Ji nesenai 

apturėjo didelius palaikus po 
mirusios tetos. > 

PARVAŽIAVUS IŠ NEW 
YORKO. 

— Xa, o ką matei Xew Yor 
ke? 

— Tenai namai toki autę- 
sti, kad nieko matyti negalima. 

REIKALINGAS. 
— Labai prašau Jųs duotis 

man darbą jusu ofise. *t- 
— Xe, negaliu. Aš gavau 

tiek daug laiškų su prašymais. 
— Tai ir priimkite bent 

tuos laiškus susortuoti. 

NĖGALEJO MATYTI. 
Motina—Elziute, nubėk p?, s 

bučerį ir pažiūrėk ar neturi jis 
veršių kojų. 

Elziute (sugrįžusi) Buvau, 
bet negalėjau matyti, nes bu- 
čeris buvo čeverykais apsevęs. 

P„,n« Armltage tiM į"*** 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 
1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

,^TTTT¥f is priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamu Paveikslų Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apfe $100,00 gryn« pelno | savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui dyką, Kiekvienas gali ta reikala vesti ir turėtu gerą pelną, Atsišaukite: 
S. ŠOKALSKIS, 29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, IR 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
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S. MARKŪNAS 
/ 

Buvęs visiems žinomas kontraktor'us, senų ir naujų namų budavoto- jas, trumpu '.alku ir vėl pradės savo darbą. Kam reikalinga meldžiu kreipties, o liksite širdingai užganėdinti. Dabartiniu laiku užlaikau pirmos kliasos KARČEMA ir štyminę PIRTĮ (Turkish Bath) ir Bar- bernę. Visi atsilanklu Jsji liekasi jausmingai užganėdinti su visokiais patarnavimais. 

2448 W. 47th St., Chicago. Tel. McKinley 6087 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučfi- dymų 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir ovorkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už punę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5,00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo fl.&O Ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. štoras atdaras kasdienę ir vakarais iki 9 vai. Subatomls 63tl atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėidieniais—iki 9 vai. vakare. 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš Ia'<at sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčiiroas. 
Kraujo, inkstlj, Nervų ir alfelnas sfėkų nustajimas 
viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje'*' 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavai Salutaras vaistų, Bltterio, 
K,„ujo valytojo, Ner.'atona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
iJilvalė. Nervai ėi ič stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas j/ratijko, ūicgltai .nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas iii yko. po užmušimui visų ligų. liė- 

> giu J menesių isgernavau Kas savaiti po butelį Sa* 
; lutaras, Bitterla, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
I dienos ir nakties. Da-har jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dikoi'i 
į oalutaras myiistų geradajlstei ir linkiu vi-šioms savo draugams ir pažįstamiems 
t su tokiak atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis nrie Salucaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Balt'u>as. Prof. 
> 1707 So.Halsted St. Phone CcnaI 6417 hieago, 



Lietuves Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Užbaiga) 
Skaitlius išsiųstu laiškų ant vienos 

ypatos išpuola: 

Šveicarijoj 127 

Anglijoj 125 

Belgija 113 

Vokietijoj 107 

Francuzijoj 102 
Holandijoj 95 

Danijoj j \. 67 

Austro-Vengrijoj 53 

Italijoj 3G 

Portugalijoj 22 
Ispanijoj 19 

Rusijoj 11 

Užrubežine prekybos vertė ant kiek- 
vienos ypatos išpuolė 1912 metuose 

po tiek markiu: 

Holandijoj 1899 markės 
^ )3elgijoj 930 

Šveicarijoj *19 
Danijoj 609 " 

Anglijoj 604 
Francuzijoj 377 
Vokietijoj 325 
Italijoj 143 " 

Portugalijoj 133 
Austro-Vengrijoj 113 
Ispanijoj 91 
Rusijoj 39 

Iš viršpaduotų lentelių galime pastebė- 
ti, kad užrubežinė prekyba yra sulyginimai 
didesnė mažose tautose: Rolandijoj, Bel- 
gijoj, Danijoj, Šveicarijoj ir t.t. Belgija 
—mažiausia iš visų paminėtų visšpatijų, 
turi didžiausi geležinkelių tinklą. Šveica- 
rija, Danija ir Holandija stovi tuo žvilgsniu 
tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Kulturinio 
ir ekonominio išsivystymo laipsnis pasiaiš- 
kina geriausiai iš skaitliaus laiškų, prapuo- 
lančių ant kiekvienos ypatos, ir tuo žvilgs- 
niu Šveicarija užima pirmą vietą, o Bel- 
gija trečia. 

Mažos tautos ypač, kuomet jos susi- 
deda iš vienodo tautinio elemento, neturi 
reikalo nei priežasties agresyviškumui (pa- 
linkimui prie užpuolimų) ir vis^ savo ener- 

giją gali sunaudoti tobulinimui savo dva- 
sinių ii' protinių ypatybių. Todėl nėra tos 
mokslo šakos, kuriose mažos tautos nebūtų 
padarę svarbios įtekmės. Čia užteks tik 

^prisiminus Skandinivijos ir Belgijos ra- 

šytojus, Hollandijos ir Belgijos artistui ir 
visus tuos nuopeluns mokslo srytyje, kurie 
mažose tautose gavo sau pradžią. 

Niekur žmoniškumo dvasia, k oopera- 
cijos idėja, solidariškumas ir vienybė taip 
gausiai nežydi, kaip kad tarp mažų tautų. 
"Jos yra — sako Bernstein — tarsi tos ra- 
mios kultūros salos, padėtos neramiam did- 
džiųių kaimynų didjuryj. Laisvas ko-ope- 
ratyvis išsivystymas eknominėse ir kultūri- 
nėse dirvose nėra pasisekimas patol, pakol 
yra didžios irnperialistiskos viešpatijos. 
Kiekviena iš jų stengiasi tapti savistovi 
tuo žvilgsniu, kad turėti visko namie, ne- 
sigabenant iš svetimų šalių; negalėdamos 
to atsieKti ramiu budu, jos griebiasi už 
ginklų. Tas prinveda prie pavergimo ir 
persekiojimo mažesnių tautų, nes mėgina 
panaikinti tautinį skirtumą., prašalinti ra- 
sinį individualizmu kitų tautų, — ir tokiu 
budu daroma didžiausia skriauda pačiam kulturinio išsivystymo pamatui. 

Mažos gi, tautiškai vienodos tautos, 
palaikymui pačios savo gyvybės yra pri- 
verstos palaikyti gyvą suisnešimą su savo 
kaimynais kulturo3 ir ekonomijos srytyse. Mažos tautos, savo politiškos neprigulmy- bes apsaugojimui, reikalauja laisvės garan- 
njų eavu augimui ir is3ivystymui. Tame 
jos visos yra lygiai užinteresuotos. Todėl 
tik per mažas tautas yra galima atsiekti 
žmonijos broliškumo idealą. Kultura, be- 
sivystanti mažųjų tautų viduryj, taip pat 
vestų prie atgaivinimo dvasios prispaudė- jų — didžijų tautu, — kurių dvasinė de- 
generacija buvo taip vaizdžiai apsireiškusi laike dabrtinės karės. 

Akyvaizdoje, todėl, to viso, kaip lyginai atsimenant ilgai iškęstą prirspaudimą, kurs 
sekė po laimingo, neprigulmingo .gyveni- 
mo ;akyvaizdoje geografiško Lietuvos pa- 

dėjimo su išeiga prie jūrių, jos materialio 
ir kulturinio atgimimo šiais laikais ir vien- 
balsiai priimto "tautų laisvės" principo, — 

lietuvių tauca, suprantama, trokšta ir rei- 
kalauja, idant visos Lietuvos dalįs, ken- 
čiančios priespaudą nuo didžiųjų kaimynų, 
butų suvienytos į vieną pilną kuną, ii* ,dant 
jai butų duota teisė sutverti soverenę, ne- 

prigulmingą Lietuvos viešpatiją, kurioje 
lietuvių tauta laimingai darbuotųsi savo 

gyvenimo teisėto tikslo pasiekimui ir tu- 
rėtų pakankamai progų apsčiam išsitobu- 
linimui kaip savo locnų žmonių, taip ir 
abelnai žmonijos gerovei. 

IŠVADA. 
1. Iki 18-tojo šimtmečio galo Lietuva 

buvo neprigulminga ir turėjo savo atskirą 
politiška gyvenimą. 

| 2. Per savo amžiais ilgą kovą už lais- 
| vę lietuviai pripa/odėė, kad jie visuomet 
palaike gyvomis Neprigulmingos Lietuvos 
Viešpatijos tradicijas. 

3< Dabartinis atsitikimų palinkimas 
pasaulyje, Talkininkų užreiškimas, kad jie 
stovi už mažų ir pavergtų tautų teises, is- 
toriškoji Lietuvos role ir dabartinių dienų 
lietuvių aspiracijos, paglios lietuvių pro- 
gresas, lietuvių politiškoj ir kulturinej evo- 

liucijoj pastaraisiais la:kais, — visa iai su- 
teikia lietuviams neužginčinamą, teisę su- 
tverti vėl neprigulminga, soverenę Lietuvos 
viešpatiją save žmonių gerovei, kaip lygi- 
nai ;r žmonijos kuituros naudai 

4. Rusijoje gyvenančios tautos ir Ru- 
sijos valdžia pripažino inclividualės Lietu- 
vos vienutės reikalingumą ir teisę ir laike 
taikos derybų su Vokietija pastatė rekala- 
vimą suteikti lietuviams apsisprendimo iei- 
sę, kaslink jų politiškos ateities. 

Atidėdama apsisprendimo principą šai 
lin, kaipo nepraktišką šie: valandai, Vo- 
kietija visgi pripažino Lietuvių tautos in- 
dividuališkumą ir paskelbė Lietuvą kaipo 
neprigulmingą politišką vienutę su sovere- 
nėmis teisėmis, neliurint to fokto, kad Vo- 
kiečių militare komanda vis dar valdė šalį. 

Nepaisant tų tikslų, kuriuos turėjo abi- 
dvi pusės, dalyvavusios lietuvių Brastos 
sutarty j, faktas yra tas, kad Lietuva jau 
yra pripažinta abiejų labiausiai užint^re- 
suotų tautų, kaipo atskra kulturnė ir poli- tiška vienutė. 

5. Pasiremdama istoriškomis teisėmis 
ir vienbalsiu sic;u atskirų Lietuvos dalių lietuvių koiionijų, išsimėčiusių prie- spados metu po Rusiją ir Ameriką, Lietu- 
viai reikalauja atnaujinimo neprigulmingos Lietuvių viešpatijos, susidedančios iš Di- 
džiosios Lietuvos (pirmaius buvusios po Rusija) ir Mažosios Lietuvos (dar vis be- ėsančios po .. rusija). Mažosios Lietuvos svarbumas lietuvių tautiniam gyvenimui 
yra aiškus, nes joje randasi delta svar- biausios Lietuvos upės — Nemuno — i»s 
per Klaipėdos uostą tas suteikia Lietuvai priėjimą prie Baltiko jūrių. 

6. Viršminėtas lietuvių reikalavimas —Lietuvos neprgulmybės — yra išreikštas visos susipratusios ir organizuotos tautos. Neužganėdinti jau žinomo pasauliui reika- lavimo reikštų iššaukti lietuvių tautos ne" užsiganėdinims ir pasipiktinimą ir lietuvių pasipriešinimą. 
7. Lietuviai skaito savo naturale ir ne- atimama teise nuspręsti tvarkę busiančios Lietuvos viešpatijos savo Steigaimam Sei- 

me, išrinktame demokratišku budu visų gy- ventojų ir atsibusiančiame senoj Lietuvių sostinėj, Vilniaus mieste. 
8. Lietuviai mano, kad neprigulmin- gos Lietuvos Viešpatijos patvirtinimas ir 

pastatymas jos tarp pasaulio viešpatijų 3u "tverenemis teisėmis priklauso Tarptauti- niam Taikos Kongresui, kuriame Lietuvių tautos atstovai turėtų dalyvauti. 
9. Kadangi Lietuvių teritorija pasida- rė mūšio lauku tarp Vokietijos ir Rusijos laike Pasaulio Karės, ir to pasekmėje šails tapo baisiai sunaikinta, — panašiai kaip Belgija, Serbija ir kitos, tai teisybė reika- lauja, kad Lietuva butų atstatyta jos skriau- dikų ir karės kaltininkų lėšomis. 
10. Lietuviai turi vilt j, kad busianti Lietuvos viešpatija, neužkenkdama nepri- gulmingai šalies evoliucijai, įeis y amžinos taikos ir bendro darbo sutartį, su visomis pasaulio lai&vomis viešpatijomis ir demo- kratiškomis tautomis. 

\ 

j Galas. 
Nuo rytojaus šioje vietoje pradės eiti j smulkus aprašymas Kauno Konferencijos j—pirmo Lietuvos "parlamento". Šios kon- ferencijos aprašymas męs daug švJesos į Jfai, kodėl Sliževičiaus kabinetas pasitrau- 

į kė, o susitvėrė dabartinis Dovydaičio ka- j binetas. 

(^ ~T~ 

VEIDRODIS. 
— ■ ■ '—£*' 

Kuomet Liudvikas Ambris 
panašus i sužeista gyvūną j ie- 

škantį savo volos sugrįžo iš so- 

stainės į savo namus Gurkal- 
nyje, jo didžiausia gailestis 
pavirto į ramų liūdėsi. 

Šiame pačiame name Gur- 
kalnyje, kuris visuomet lyg rū- 

kais aptemęs, Liudvikas gimė, 
praleido kūdikystės dienas, čio- 

nai jis du metai atgal atvežė ir 
savo jauną žmoną ir dar kartą 
trumpam lakui buvo sugrįžęs 
su žmona tą pat rudenį. Dabar 
jis buvo vienas: ta jo jauna 
žmci i mirė sostinės mieste ir 
tenai amžinai pasiliko. Bet 
čionai viskas rodo, kad jos gy- 
venta. Štai lietsr rgis, tenai 
šiaudinė moteriška skrvbėlė 
primenanti vasarą, rodos, jos 
laukė sugrįžtant. Ant stalo 
gulėjo knyga su indėtu konver- 
tu ženklinančiu iki kol ji da- 
skaitė. 

Liudvikas nusistebėjo, kad 
šie visi reginiai, nors priminė 
jam labai mylimą mirusią jo 
rmoną, bet nelabai kankino, 
neplėšė širdies taip labai; kaip. 
jų butas sostinės mieste. Jam 
rodėsi, kad viskas, kas čionai 
pasiliko nuo mylimosios Elz- 
bietos, jam greičiau priminė ne 

jos mirtį, bet kokį tai sapną. 
Rodėsi, kad Elzbieta dar gyva, 
t1'k jos nebuvo namie i i Ro- 
dėsi, kad, ji fugrįžš, rodėsi kad 
čionai provincijoje viskas jos 
laukė. 

Ji sugrįžš.... Liudvikas per- 
gyveno tą laiką, kuris p? pra- 
stai užstoja po skaudaus persi 
skirinio su mylimuoju asme- 

niu. Jis kad pamatyti savo 

nesenai mirusią mylimą jauną 
žmoną, nors tai butu sapne ar 

klejonėse, jis atiduotų visą sa- 

vo gyvenimą. Jis vakarais 
stengdavosi iššaukti tokį sapną 
prisiminti Elzbietos judėjimus, 
gestus, drabužius, kad tik pri- 
sisapnuotų. Ir jis tikrai sap- 
nuodavo, kad jis vaikščioja 
kapinėse, kalba su žmonėmis 
juodai apsitaisusiais, atsakynė 
ja ant užuojautos laiškų, bet 
Elzbietos paveikslas jam sapne 
nepasirodo. 

— Argi jau nėra jokio bu- 
do pamatyti Elzbieta,—mastė 
jis.—nejaugi visas mokslas, 
kuris gali žmogų užmigdinti, 
negali padaryti ta, kad aš ja 
nors sapne pamatyčiau. 

Ir jis tankiai panašiai už- 
klausdavo vienintelio kaimyno, 
kuris pas j j retkarčiai atsilan- 
kydavo. Tas Liudviko kaimy- 
nas buvo senas gydytojas, ku- 
ris jau buvo metęs praktiką ii 
kuris gyveno mažame name- 

tvje už kokio versta nuo Liud- 
viko namų. Daktaro žmona 
senai jau buvo mirusi ir jisai 
gyveno su savo vienantine duk 
tere Mariutė, jauna gražia 
mergina. Mariutė buvo gra- 
ži išdidžia iŠveizda, su deivės 
akimis, bet tyka, mažai kalban- 
ti. ISežiurint, kad jai jau bu- 
vo sukakę 22 metai, ji visiškai 
nitlro nemąstė apie ištekėjimu 
už vyio. Gydytojas buvo pro- 
tingas žmogus, bet labai ne- 

drąsus. Jis užsiiminėdavo iš- 
radimais medicinoje, jis dele* 
stokos moksliškų žinių, išras- 
davo tą, ką kiti pirma jo j:iu 
buvo išradę. 

— Mielas drauge,—dakta- 
ras atsakydavo į Liudviko 
klausimą,—neatsidėkite daug 
ant sapnų. Aš irgi taippat ne- 

smagiai jaučiausi, kaip numi- 
rė mano žmona, irgi norėjau, 
kad man prisisapnuotų. Bet 
aš niekados jos mirties. Ar 
girdite, niekados! Aš mana'.1, 
kad tamista normalis ir lyg- 

svaros nenustojęs žmogus ir 

visiškai sveikas, tai dėlto ir 
niekad nematysite savo žmo-' 
nos.... Tikėkite man, kad taip 
ir geriau yra.... Palikim negy- 
viems rūpintis apie negyvus, 
negyvenkime gi priešgynybėje 
su gamta. Atsiminimai juk 
nyksta, laikas naikina viską 
Reikia sutikti su tuomi. Aš 
pradėjau gyventi del dukters 
r del tų mano menkų mokslo 
išradimų. Tamista dar neturi 
te nei trisdešimties metų; ta- 
mista vėl apsivesite ir pradėsi- 
te naują gyvenimą. 

— Niekados!—karštai su- 

šuko Liudvikas. 
Liudviko akįs susitiko su 

akimis Mariutės, gydytojo duk 
ters. 

— Tai jauna mergina gra- 
ži ir protinga,—pamąstė Liud- 
vikas.—Kokis tai neaiškus 
jausmas man sako, kad aš jai 
patinku, kad mano nelaimė 
randa joje užuojautą. 13et vi- 
si mano jausmai prieš mane 

sukįla, kaip aš apie tai tik pa- 

mąstau. Kaipgi galima ją ar 

kitą moterį Įvesti į tą kambarį, 
kuriame mano mylimoji Elz- 
bieta ilsėjosi ant mano kruti- 
nės. 

Liudvikas tęsė toliau savo 

tokį gyvenimą. Jis vis kanki- 
nosi del mirusios žmonos, jis 
tik ir gyveno atsiminimais 
apįe mirusią Elzbietą. Jam 
nebuvo nuobodu, nors iis jo-' 
kio užsiėmimo neturėjo. Jojo 
naktįs beveik niekuom nesi- 
skyrė nuo dienų. Naktinis už 
simąstymas ir prisiminimai, 
būdavo dar gilesni negu dieną. 
Tuom tarpu jis pradėjo men- 

kėti, džiūti, jis jau pradėjo 
laukti savo mirties. » 

— Kad tai aš galėčiau nu- j mirti del liūdesio prie jos, tai 

butų gerai,—mąstė iis. 

Meną kartą vakare, kuomet 
jis ėjo Į miegamąjį kambarį, 
kad atsigulti, kuomet jis atida- 
rė duris su lempa rankose, jis 
aiškiai pamatė dideliame veid- 
rodyje paveikslą savo mirusios 
žmonos. Taip, laike kokios se- 

kundos Elzbieta buvo regima 
veidrodyje. Jis jį matė lygiai 
tokia, kokia jis matė pernai ru- 

denyje čionai: ji buvo apsitai- 
siusi j legvus šilkinius drabu- 
žius... Viena sekunda ir regi- 
nys išnyko. Jis priėjo prie 
veidrodžio, bet tenai nieko ne- 

pamatė apart paties atspindžio. 
Tas reginys veidrodyje vi- 

I siskai neišgąsdino Liudviko. 
Priešingai, jis net nusiramino 
ir apsidžiaugė pasirodžiusiu še 
šėliu. Jis prašė šešėlio pasiro- 
dyti tankiau. Jis atsigulė lo- 
von. ir ramiai ir smagiai už- 

migo taip, kaip kuomet dar bu- 
vo gyva Elzbieta. i 

Visą sekančią dieną Liud- 
vikas praleido nekantriai, jis 
laukė vakaro. Jam labai rupė- 
jo ar jis ir vėl pamatys savo 

Elzbieta. Jis net prijautė, kad 
jis ją vėl pamatys. Jis į mie- 
gamąjį kambarį nuėjo lygiai 
toje pat valandoje kaip vakar. 
Jis ir duris pasistengė tokiu 
pat budu atidaryti kaip vakar, 
ir rankose turėjo tą pat lempą. 
Lempos šviesa atsimušė į veid- 
rodi ir šiandien jis tenai pa- 
mate šešėlį mirusios Elzbietos,, 
nors ir vėl liktai ant vieno:. 
sekundos 

Kuo to laiko visas Liudviko, 
gyvenimas, rodos, tik susidėjo 
iš 111 sekundų, kuomet jis kas 
vakaraj matydavo Elzbietos 
šešėli veidrodyje. Dienos jam 
išrodydavo begaliniai ilgomis,. 
iis laukdavo tiktai vakarų. 
Tokis laukimas kankindavo jo 
Ži-dį. Jis dabar jau dienomis 
stengdavosi imsilinksminti, 

kad tokiu budu sutrumpinti 
dienas. Jau artinosi pavasaris 
ir laukuose prasidėjo darbai. 
Jis pradėjo prižiurineti savo 

didelės ūkės darbus. Jis tan- 
kiau pradėjo atsilankyti pasl 
savo kaimynus, ypač pas sena 

daktarą ir jo dukterį Mariutę. 
Bet ta jis darė tiktai dėlto, kad 
kaip galima greičiau butų su- 

laukti vakaro, kuriame jis pa- 
matydavo šešėlį mirusios my- 
limosios. 

Jau užstojo pavasaris, švie- 
sios naktįs, šiltos dienos. Pra- 
sidėjo ir lytus, kurie žemei gra- 
žino jos jaunystę. Liudviką 
apėmė nuovargis. Jam ko tai 

daugiau norėjosi, negu tik pa- 
matyti Elsbietos šešėlį. Jis j 
numirusią žmoną meldėsi, kai- 
po į kokią šventąją. Jis prašė 
numirusios nors sapne pasiro- 
dyti, palydėti ją. Bet niekis. 
Sapnai jo neklausė. Bučkio, 
kurio jis nuo Elzbietos malda- 
vo, jis net sapne nuo jos to ne- 

gavo 
"Bet jos šešėlis kas vakaras 

ant akimirksnio jam pasirody- 
davo veidrodyje ir tuomi ii 
nuramindavo. 

Liudvikas balo, nyko, men- 

kėjo. Jojo kaimynas: gydytojas 
net jam išmetinėjo: 

— Ar tamista iš proto išėjai, 
kad taip ilgai gailesčiui pasi- 
duodi. Ir kokis gi tamistos gy- 
venimas tamistos metuose. Tik 
rai tamista gamini sau nervų 
ligą. Išvažiuokite iš čia, išva- 
žiuokite greičiau, keliaukite, 
užmirškite tą viską. 

1 >et j tai Liudvikas linguo- 
damas galvą atsakydavo: 

— Ne, mn ir čia gerai, — 

bet jis jusdavo, kad gydytojas 
turi tiesą, kad tokis gyvenimas 
amžinai šeščjio laukiant iš pro- 
to išves. Jis nykte-nyko. nuo 

nejsikunijusio savo pageidavi- 
mo : 

— Ir kad aš daugiau nepa- 
mylėsiu kitos moteriškės apart 
Elzbietos, tai man jau nėra gy- 
duolių. — mąstė jis. 

Vieną kartą pabaigoje k^vo 
mėnesio gydytojas su savo duk- 
tere Mariute pietavo pas Liud- 
viką. Po pietų, jau vėlai, Liu- 
dvikas palydėjo juos laukan iŠ 
kambarių. Staiga Mariuka pas 
tebėjo, kad ji pamiršo savo ske- 
petaitę. Ta ja skepetaite ji pri- 
dengdavo sa^o gražius pečius. 
Luidvikas nut)ėgo algai atnešti 
skepetaitę. Dėlto, kad jis ilgai 
užtruko tenai, pati Man**fė 
sugrįžo j valgomąjj kambarį. 
Nekurį laiką jiedu abudu ne- 

galėjo surasti tos skepetaitės. 
Ant galo Liudvikas pamatė ją 
užmesta ant sėdynes. Bet tame 
momente Kokia tai nežinoma 
pašalinė spėka privertė juodu 
pulti vienas kito glėbin. Jų pir- 
mutinis bučkis buvo ilgas, 
jiems abiems išrodė keista, kaip 
tas viskas atsitiko. Ant galo 
jiedu atsibudo iš to meiliško 
extazo kaž kam pabeldžius lan- 
go stiklan. 

— Kas tai beldžiasi? — pa- 
klausė Mariutė. 

— Aš nežinau, — atsakė 
Liudvikas.- 

Priemenėje pasigirdo gydy- 
tojo balsas: 

— Na, greičiau, vaikai. 
Jie išėjo »aukan, Mriutė no- 

rėjo paslėpti savo degančius 
veidus. 

Daktaras paspaudė Liudvi- 
ko ranką ir jie persiskyrė. 

Liudvikas pasilikęs vienas 
laukė tos valandos, kuomet pa- 
sirodydavo jo mylimoji Elzbic- 
ta. Jis buvo neramus. 

— Elzbieta neateis šiądien, 
— mąstė jis. — Aš jai neišti- 
kimu pasilikau. 

Pamažėli jis lipo tropais 
aug'štyn į miegamąjį kambarį. 
Jis sukalbėjo priprastą malde- 
lę. Jis inėjo kmbarin. Lempos 

spinduliai atsimušė tuščiame 

veidrodyje. Tai tiesa, kad jos 
šiądien nėra. Jis priėjo prie 
veidrodžio, bet jame pamatė 
tiktai savo paveikslą. 

Dar karta jis pažiurėjo veid- 
rodin ir pamatė, kad veidrodis 

išilgai yra pertrukęs. 
Vertė Jonukas. 

Lietuvos Atstatyme Ben- 
droves Kampelis. 
Žinios iš Lietuvos. 

Gyvenimas įvairuoja. Ži- 
nios iš Lietuvos įvairios. Skel- 
biama, kad nauja Lietuvos 
V alstijos valdžia susitvėrė po 
vadovystė Prano Dovydaičio. 
Ši valdžia jau išdalinusi dva- 
rus žmonėms ir, sakoma, turi 
žmonių pritarimą. Tai gera 
naujiena. 

Kita žinia sako, kad bolše- 
vikai užpludę Lietu' :i. Bet ši 
žinia nepatikrinta, > jos vieton 
atėjus antra, kad bolševikai 
nemaną Lietuvių kliudyti ir 

kad pritaria Lietuvos savisto- 
vybei. 

Trečia žinia, kad iš Pary- 
žiaus atšaukta lietuvių Taikos 
Delegacija ir jos vieton pasių- 
sta kita. Atėjo žinių, kad Pa- 
ryžiuje darbuojamasi kuopui- 
kiaušiai ir Lietuvos dalykai 
aiškėja. 

Ketvirta žinia, kad Anglijos 
karės ministeris Cecil, kalbė- 
,damas Atstovų Rume, pasakė, 
kad lietuviams yra anglai su- 

teikę ginklų kovai prieš bolše- 
vikus, ir kad lietuviai j iešką r.ei 
singos savistovybės, ką Angli- 
jos valdžia ir pažadėjusi. 

Penkta žinia, kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės atstovai 
įjau Francijoje darbuojasi. 
Darbo esą begalės, o Lietuvos 
reikalai Taikos Konferencijo- 
je pastatyti gerai. 

| Romanas Karuža gelbėti 
delegacijai ir Lietuvos susi- 

siekti su Amerikos atstovais. 
Vyksta viskas gerai. Vėliau 

į suteiksime platenių žinių! 
! Paskiausia žinia, tai kad 
reikalinga Lietuvai tuojau 
duonos ir pinigų atstatymui, 
o reikia tiek daug. kiek tik ga- 
lima gaut. Jau esanti tikra 
guarantiia pinigus įvestinant. 

Tiktai bn-iiai stokite tuojau 
j Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vę. Šeras $10, bet parduoda- 
ma nemažiau penkių sėrų. 

Klauskite informacijų šiuo- 
mi adresu: 
L1THUANIAN ENEVELOP- 
MENT CORPORATION 

(1 sietuvos Atstatymo 
Bendrove) 

320 51 h Ave., New York, N. Y. 

SPECIALI S PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MENESVJE. 

Mcs duodame viena karve, t' 

dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš šių 
40—80—160 akerių farmą. 
Dobilų ir bulvių vieta, arti eže- 
rų. Vilas pavietę, \Yiseonsino 
valstijoj, kaina S2.Q,00 už ake- 
rj, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (Bavininkas) arba ra- 

šyki. 2 lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 
vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakare. 908 Peoples Gas Bldg. 
Chicago, 111. 

(Apgars.) 
LIBERTY BONDSUS. 

privalai laikyti, ne jie yra ge- 
riausias investinimas, kokį tik 
galima gauti. Bet jeigu esi 
priverstas parduoti, ateik pas 
mus. nes męs mokame aukš- 
čiausias kainas 
KOZLOWSKI BROTHERS 
2525 \Y. 47th St. Chicago, III. 



VIETINES ŽINIOS, 
RINKITE DRABUŽIUS 
NUO KARĖS NUKEN- 

TĖJUSIEMS. 
Raudonasai Kryžius dabar 

renka jau r. ir totus drabužius 
naudai nuo karės nukentėjusių 
žmonių Europoje. Kaip jau 
buv<^ pranešta šie 
dr&ffcBai eis ir Lietuvon. Dra- 

buži!} Rinkimas prasidėjo 24 
d. kovo ir ęsis iki 5 d. balan- 
džio. 

IActui 'ės D a r b m1 v/. 

P-ia M. Mickevičiene ii p-ia 
Pocius nuo šiądien darbuojasi 
centraliame Raudonojo Kry-, 
žiaus ofise, vidurmiestyj, prie 
902 So. Michigan Ave. (Te 
lefonas: Harrison 4201 )• Jei- 
gu ir daugiau lieHivių moterių! 
atsirastų, kurios norėtų tame 
darbe patarnauti, jos yra ma- 

loniai kviečiamos atsišaukti as 

meniškai viršminėton vieton, 
arba užtelefonuot bile kuriai iŠ 
viršminetų ponių. 

Ktį Galima Rinkti. 

Raudonasai Kryžiaus prane 
sa, kad galima rinkti ir nešti į 
tam tikras stotis, kurios žc- 
miaus yra nurodytos, sekan- 
čius padėvėtus drabužius: 

Iš v y r ų o r a bu ž i tr i 
marškinius (ypatingai flaneli- 
nius), apatinius, overkočius, I 

kelines, siutus, "svederius," 
darbo drabužius, ėeverykus, 
pančiakas ir [}. 

i 

I š m o t e rių d r a b u 

č i u: marškinius, kelines, kor- 

setų slipsus, skrybėles (bet ne 

šiaudines), andarokus (viršų 
tinius ir apatinius), jekes, 
megztas kepuraites, čeverykus, 
"koutus" ir t.t. u 

i š vai kų d r a b u /. i ų: j 
tą patį, ką ir vyrų bei moterių 
—tik vaikų mieros. 

Iš k u d i k i ij cl r a b uzių: 
blankiems, marškinaičius, "sve 
derins," skrybėlaites, pančia- 
kas, vystyklus, čeverykaičius, 
aprėdalukus ir 1.1. 

I n v a i r ų s: Lovoms už- 

dangalus, blankietus, pagal- 
vėms apvilkimus ir t.t. • 

KO N EREI K SIŲSTI. 
Šių dalykų ncrcik siųsti: 
Baliaus dresių, cilinderių, 

šiaudinių skrybėlių, "derby" 
srkybelių, papuošimų moterių 
skrybėlėms, plunksnų, lietsar- 

giu, maVacu, stikliniu daiktu, 

karpetų, kietų kaunierių,' kak 

larisn, kriukiu sužeistiems, laz 
s*' 

dų, paduškų. 
Stiprus materialas (ne ma- 

žiau jardo ilgumo) bile kokios 
rūšies yra priimamas. Čeverv 
kų poros ir to paties siuto da- 

lįs privalo but surištos sykiu. 
Kur Drabužius Galima Nesti. 

NORTH SIDE 

Federal Firtproof Storage 
Pederal Tireproof Storage Co 
Pt Dearborn Pireproof Storage Co 

Harden's Fireproof Storage & Van Co 

Harden's Fireproof Siorage & Van Co 

Hebard's VVarehouse — 

Yoyce Bros Fi-eproof Storage Warehouse 
Livlngston Warehouso & Van Co 

North Shore Fireproof Storage Co 

North Shore Fireproof Storage Co 
North Shore Fireproof Storage Co 

Park Fireproof Storage Co 
W C. Reebie & Bro : 

W. C. Reebie & Bro 
W. C. Reebie & Bro — 

Security Fireproof Storago & Van Co 

Sherldan Storage Co 
Tolsen Fireproof Storage Co 
Werner Bros. Fireproof Storage Co 
Werner Bros. Fireproof Storage Co 
Werner Bros Fireproof Storage Co 
Wf:rner Bros. Fireproof Storage Co 
Store — 

Lake VIew Parlsh House _ 

NORTHWEST SIDE. 

Begson Fireproof Storage Warehouse Co. 
David Fireproof Storage Warehousc Co. ... 

Hollander Fireproof Warehouse 
Hollander Fireproof Warehouse 
Hollander Fireproof Warehouscs 
David Warehou.se i 

Storo 
Holstein Park Field House 

1230 N. Clark Street 

871 N State Street 
4615 Clifton Ave. 

3458 N. Clark Streot 
4015 N. Broadway 

Sheridan and Sheffield 
6428 N. Clark St. 
812 Wells Street 

4820 Broadway 
4821 Broadway 

1407 Morse Ave 
1752 N. Clark St. 

2527 Sheffield Ave. 
4549 Broadvvaj 
5039 Broadvvay 

4348 N Clark S*. 
6135 Broadway 

3531 N. Clark St 
2257 N Lipcoln 

2817 Broadway 
4649 Broadway 
1917 Broadway 

1130 N Clark St. 
4737 Braodway 

SOUTH SIDE. 
Beaklns Household Shipping Co 
S. C. Brown Storage and Van Co 
Chlcago Pireproof Warehouae 
Chlcago ShlftPlng & Storage Co 
Columbla Storage VVarehovae Co 
Drexel Storage & Transfer Co 
Empire Express, Storage 8c Van Co 
Empire Expresfl, Storage & Van Co 
I5 iglewood Fireproof Storage Co 
r\amilton Park Warehouge 
Harden's Fireproof Storage & Warehouse 
Harder'a Fireproof Storage ar.d Warehouse ... 

Hardenr'a Fireproof Storage and Warehou3e 
Hrader'a Fireproof Stongo and Woreh6use .... 

Harder'a Fireproof Storage and Warehouse ... 

Harder'a Fireproof Storage and VVaraehouso 
Joyee Brog. Storage Warehouse 
Lincoln Warehouae and Van Co 
Midway Fireproof Storage Co : 
Peteraon Expreaa and Van Co 
Washlngton Park Fireproof Storago 
Roseland Store 

VVEST SIDE. 

100B S. State St. 
501 E. 35th" Street 

2101 Wa'>ash Ave 
31)00 Wabash Ave. 

2620 South Park Ave. 
4837 Cottage Grove Ave. 

5041 Lake Park Ave. 
... 5153 Cottage Grove Ave. 

6033 Went.wort.h Ave. 
7030 Parnell Ave. 
40th and Calumot 

.... 4714 Cottage Grove Ave. 
117 E. 63rd Street 

6156 Wentworth Av« 
6822 Stony Ialand Ave 

...... 3801 Cottage Grove Ave. 
5711 So. Halsted St. 

4259 Dręxel Blvd. 
,. 6139 Cottage Grove Avt 

55th and Ellis Ave. 
... 5151 Cottage Grove Ave 
11201 So. Michigan Avenue 

Auann am; ua« fane vvarenouse 5423 W. Lake St 
Blackoloys Storage VVarehouse 435 So Western Avenue 
BlacK.;ieya Storage Warehouse 4860 W. Madisrn St. 
Garfleld Park Storage Co 3111 W. Madison Street 
Hebard Storago Warehouse Co Winchester and Ogden Aves. Jackson Erpress and Van Co 3611 W. 22nd St. Jackson Express and Van Co 4050 W Madison Street 
Wllldrens Expre38 and Van Co 2306 W. Divlsion St. Weatfall Storage Company 3664 West 12th Stroei | Store 3638 Ogden Avenue Town Hali 5610 W Lake Street 

VIDURMtESTYJ. 
902 So. Michigan Avenue Store Judson Freight Furwarding Compary 423 MarfJuette Bldg. Trans-Contlnental Company 203 So. Dearborn St \Valldren Expreas Company 901 Cable Bldg. and collectlon centers in all suburbs. 

pgim**-* 

ATSKAITA DIDŽIOJO 
PROTESTO PRIEŠ LEN- 

KUS. 

Nepaprastai greit laikas 
bėga. Rodos, nesenai Nau- 
jų Metų dienoje didelėj 7th 
Kegiment Armory svetaine] 
susitelkę Lietuvos patrijo- 
tai, protestavome prieš len- 
kus, rengiančiuosius užimti 
musų sostinę Vilnių; o jau 
nuo tos dienos praėjo arti 
trijų mėnesių laiko. 

Berods ar nebus tik ilgo- 
kai nusitęsęs to protesto už- 
baigos darbas. 

Gerbiami Chicagos lietu- 
viai gal malonėsite atleisti 
šį rengėjų nerangumą, kad 
lig šiolei užtęsėm, neišdavę 
atskaitos. Pradėk ką veik- 
ti, tuojaus atsiranda viso- 
kios kliutįs-kliutelės. Tas 
pat buvo su šiuo užmanymu. 
Tarp komisijos narių, vie- 
nas Čia, kitas ten gyvena. 

Vienas šiądien turi laiko, 
kitas vytoj, trečias gi neturi 
jo nei šiądien, nei rytoj. 
Kol susitaikini, kol susiva- 
dini, dienos nelaukia, viena 
antrą lenkia, žiūrėk bežiū- 
rint sąvaitė-klta prabėga, o 

darbas vis dar rytojui tebe- 
kilnojamas... 

Protesto tikslas visiems 
buvo aiškus, užtai jį noriai 
visuomenė rėmė. Protesto 
pakilimui reikėjo doliarių tu 
rėti. Sumanytojai negalėjo 
iš savo kišeniaus išlaidas pa 
dengti. Taigi buvo visokių 
sumanymų įnešta, iš kur tą 
reikalaujamą šaltą sidabrą 
iškasus. Pagalvojus ir tas 
tapo surastas. 

Antrame prieš protestą su 

sirinkime, Šv. Jurgio svetai- 

nėj, kuriame buvo nustatyta 
to viešojo susiėjimo vedi- 
mas ir tvarka. Susirinku- 
sieji sumetė $77.91 padengi- 
mui lėšų. Kadangi lėšos 
perėjo gerai per virš dviejų 
šimtų, tai dar reikėjo dau- 
giaus pinigauti. 

Kompozitorius St. Šimkus 
patarė tam tikslui koncertą 
surengti. Jo sumanymą iš- 
pildė; pakviestas "Birutės" 
choras, jo paties vedamas. 
Už bilietus, koncerto surink 
ta $98.60. Užšildžius gyvo- 
mis, švelniomis, patriotiš- 
komis dainelėmis, svečiai su 

metė trūkstančią dalį pinigų 
$100.23 ir sudarė visą iš- 
kaščių sumą, sudėjus su pir- 
maisiais, paminėtais $277.64 

'šiaidcs: 

Už kaolegramą siųstą 
Prez. Wilsonui Pa- 
ryžiun x $ 71.35 

Už 7th Regiment Ar- 
mory svetainę. .. $100.00 

Už spaudą: 'Draugui,' 
"Lietuvai," Dargiui 
ir Žemaičiui ... .$ 51.80 

Už iškabas svet.. .$ 16.00 
Papuošalas ir pijanas 

$ 23.46 
Už Šv. Jurgio svet. $ 13.00 
Smulkios išlaidos 1.00 

Tarti aeiu ir minėti iš ei- 
les tų ypatų vardus, kurios 
kuom nors prisidėjo prie 
protesto surengimo, nebema 
tyčiau reikalo, nes atrodytų 
persilpnai, ypač laiku, kur 
kiekvieno priedermė yra Lie 
tuvos laisvę ginti. Neturė- 
čiau užtektinai nei tos drą- 
sos, kad išdrįsčiau dėkavoti. 
Ir užtai, vietoje to seno, ver- 

giško papročio, išreiškiu pa- 
sigerėjimo ir džiaugsmo žo- 
džius šuktelėdamas dvasioj: 

Valio! Laisva Lietuva. 
Valio! Lietuvos sostapilis, 

Vilnius. 
Valio! Tyri, bočių žemės 

mvlėtojai, kurie jaučia sa- 

vyje kįlančią karžygiškumo 
l)angą iš jo lietuviškos sielos 
gelmių už liuosybę,—liuo- 
sybę tautos prieš išgamų 
gaujas, kriminalus; už di- 
džią jos praeitį, už tą gar- 
bes žvaigždę, kuri šviečia 
musų kelią į garbingą ateitį. 

Rengimo ir Atskaitos 
komisijos narys 

Iz. liekis. 

"GYVI NABAŠNINKA1" 
SCENOJE. 

Pereitoje nedėlioje, 30 ko- 
vo, School Hali ant Town 
jof Lake buvo pastatyta sce- 

non trijų veiksmų komedija 
"Gyvi nabašninkai". Loši- 
mą surengė Vyčių 13 kuopa. 
Lošėjų vardų nesužinojau, 
nes programas nebuvo iš- 
spausdintas. Veikalas gana 
'juokingas ir daug kaitų Chi- 
cagoje loštas. Lošimas iš- 
ėjo vidutiniškai, tik lošėjai 
savo žodžius per greitai kal- 
bėjo, kad sunku buvo su- 

prasti kalbas. Paskui vėl 
'negražų įspūdį darė angliški 
žodžiai artistų vartojami. 
To nei veikale nėra, ir ne- 

gražu darkyti lietuvių gra- 
žio? kalbos. Nežinia dėl 
kokios priežasties buvo ma- 

žai publikos. Teliponas. 

CHICAGOS DRAUGIJOS 
RENGIASI PRIE SEIMO. 

Vakar vakare Wodmano 
svetainėje, kampas 33-čios 
ir Lime gat., atsibuvo Chi- 
cagos Draugijų Konferenci- 
ja. Dalyvavo apie tarp 75 
ir įuu delegatų. 

Valdyba pranešė, kad į 
Konferencijos pasiųstas rt- 
zoiiucijas gauta atsakymas1 
nuo Amerikos Lietuvių Tau 
tinės Tarybos, kuri praneša, 
kad ji Visuotino Seimo šau- 
kimui pritaria. Nl»© Ame- 
rikos Lietuvių Tarybos (Ka 
talikų) jokio atsakymo ne- 

gauta, bet Draugijų valdy- 
ba girdėjosi iš šalies, kad 
minėta taryba seimui nepri- 
tarianti. 

Apsvarsčius reikalą, Kon- 
ferencija nutarė rengtis prie 
seimo sušaukimo Chicagoje. 
Tam tikslui išrinkta tam tik 
ra Seimo pliano ir sušauki- 
mo komisija, į kurią įeina 
nuo 20 iki 40 narių. 

AUTOMOBILIUS, PRIE- 
ŽASTIS AREŠTO. 

Neseniai su vienu automobi- 
liu atsitik) maža nelaimė ku- 
rioj sugadina tik automobilius. 
Kaip paprastai, policija užre- 
korduoja tokius atsitikimus, ir 
automobiliaus "aviniukas pasi- 
davė kaipo Yaeger (>244 She- 
ridan road. 

P-ni F. L. Jaeger, kuri gy- 
vena Cicero, pamačiusi toki 
vardą, spėjo bene bus tai jos 
vyras, kuris pabėgo nuo jos 
jau keli mėne'siai atgalios, ir 
pradėjo teirauti8 kas per vie- 
nas tas Yaeger. 

Bet pasirodo po tuo adresu 
jokis Yaeger negyvena. Vie- 
nok poni Yaeger nenustojo vil- 
ties; ji apjieškojo automobiliu 
taisymo dirbtuves ir vienoj 
surado' automobilių, kuri8 pri- 
klausė Yaegeriui. Atėjęs at 
siimti automobiliu Yaeger, pa- 
sirodė esąs Jaeger ir tapo pa- 
čios suareštuos. 

IŠ NORTHSIDĖS. 

Gerbiamieji Lietuviai be 
"skirtumo partijų ir lyties ko- 
skaitlingiausiai kviečiami 
atsilankyti į šv. Mykolo baž- 
nytinę svetainę 1644 Wa- 
bansia av., ketverge 7:30 v.> 

vakare. Mylinti tėvynę ma- 

lonės atsilankyti kodaugiau- 
sia, kad apsitarus kaip pa- 
sekmingiau prieiti prie at- 
likimo taip sunkaus darbo, 
,kuomet reikės surinkti mili- 
joną parašų. Taipgi pasi- 
tarsim, planus pasigamin- 
sim. 

Kviečia mylinti Lietuvą. 

VIENAS CENTAS ATBAI- 
DĖ 6,668,888. 

Chicagos elevatoriai, kad 
padarius didesnį pelną, pa- 

kėlė kainas nuo 5 centų iki 
6 tentų, t.y. vienu centu 
daugiau. 

Tuomi kompanija tikėjosi 
daug uždirbti, bet vargiai 
atsieks pageidaujamo tikslo. 
Mat žmonės pradėjo kaip ir 
boikotuoti elevatorius. 

Dabar padalytos atskai- 
tos už keturis mėnesius pa- 
rodo, kad nustota pasažie- 
rių apie 6,668,888; taigi ga- 
limas daiktas, kad pakėlus 
vieną centą už pervažiavi- 
mą, kompanija pelno nei 
negaus. 

Teodora Andriuševičiute ' 

Yra mirusi kovo 30 d.. 10 vai. vakare,! 
šv. Elzbietos Ligonbutyje. 

Laidotuvės atsibus ketverge, baland-j 
žio 3 d., 1919. J 

Vilionės kūnas bus lydimas iš namu 

po num. 19C8 W. Division gatvės. 9 vai. 
iš ryto į Lietuviu šv. Mykolo Arkanio- 
lo bažnyčią, prie Wabansia ir Marsh- 
•Ticld gstv u. Iš ten, po pamaldų, bus 

palydėtas į Lietuviu šv. Kazimiero Ka- 

pines. 
Visi artymi pažįstami, draugės ir 

draugai nuoširdžiai Kviečiami dalyvau 
ti laidotuvėse. 

Giminaitė. 

CEZARAS H. SKINDER 
Mirė kovo 29 d 1919 m., 9 valandą 
vakare, Ligonbutyje. Jaunikaitis, dar 
jaunam amžiuje, vosll metu ir 8 mė- 
nesių. Buvo tai sūnelis žinomo Tovvn 
of Lake ukėso. 

Laidotuvės atsibus Ketverge, Balan- 
džio April 3. 9:30 vai iš ryto, iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios, kūnas bus palyde-' 
tas J šv Kazimiero Liet. kapines. 

Visi pažįstami, kaimynai ir draugai,! 
yra kviečiami dalyvauti laidotuvlse po 
numeriu, 4523 So. Wood Gatvėm 

Pasilieka dideliame nuliūdime maža 
sesutė, Jadvlga, ir numylėto sunaus 

jimdytojai Julijona 'r EI20 eta 

Skinder 
mmiii— ———■ 

PAJIEšKAU kambario vienam, švie- 
sų irgavy išldomą. North-West miesto 
dalyje. Atsišaukite: A. SHIMKUS, 
12241 Emerald Av: West Pullman. 
III. 

PARSIDUODA pigiai G sėdynių, 8 
pasažierių automobilius, parankus dėl 
veselijų, krikštynų ir pagrabų. Visas 
gerame stovyje su 5 naujais ♦ajorais< 
Atsišaukite: 708 W, 18th St, Cliicago, 
Telephone Ccaisi 2655. 

PARSIDUODA pigiai, kampinis lotas 
30\120 pėdų, geroj vietoj. Galite at- 
eiti apžiūrėti kasdieną, savininkrs vi- 
suomet namie. Atsišaukite pas Au- 
gu s t Schultz, 7130 So. Talman Ave 
Chicago, 111. 

GARSINKITĖS 
"LIETUVOJ:r 

DYKAI. 
Prisirauk prie musų kliubo, kuris su- 
sideda iš Ciiniškų indų, d r oštų stiklu, 
ir visokių dailių išdirbiniu. Mokestis 
25 <vntai j sųvaitę. Prisirašyk šių sų- 
vaitę ir gausi drožto stiklo krepšelj. .Mfs toipgį taisome laikrodžius ir at- 
liekame kitus metalo darbus 

GAELIC ART SHOP 
2438 W. 47th STREET 

Priešais Gaelic Teatrą. Chicago. 111. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokiu na- 
miniu rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pasaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mano. 

2009 W. 21 s PI., Chicago 

PARSIDUODA pigiai 4 lotai, visi 
po 25x125 pėdų, 2 bliokai nuo 11-tos 
gatvės galveltarių liniios ir Rock Is- 
land stoties. Puiki vi'ita, lietuvių ap- 
gyventa Kreipkitės pas: JOSEPH 

BECKER, 11158 Savvycr Ave., Rose- 
land, Chicago, iii. 

BARGENAS: Parduosiu savo pui- 
kią, farmg, 200 akerių, Uiodžemis si' mo- 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pui- 
kus budinkai, Lietuviška kollonija. 
Golžkelio .stotis ant kana?? farraos. 
8 mylios nuo didelio miesto is vieno 
Seno ir 10 mylių nuo kito didelio mies 
to. Speciališkai Išdirbta dėl Rugių, A- 
viž i, Bulvių ir tt. Ateikite pas mane 
aš parodysiu Jums paveikslus tos ma- 
no farinos. S. SOKALSKIS. 3343 So, 
Lo\vo Ave, Chlcago, II!, Phcnę Boute- 
vard 10011. 

Reikalaujame finišerių 
prie moteriškų drabužiu. Pa 
tyrimas nereikalingas. Atsi- 
šaukite tuojaus pas: L. Kas 
per, 3145 So. Wells St., 
Cnicago, 111. 

Reikalinga Mergina. 
Į restaurantą už veite.ką. Lengvas ir 
malonus darbas, gera mokestis. Meld 
žiu atsišaukti: 3736 So. Lowe Avenu<s, 
Chicago III. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. ft. J. Karalius 
UŽSTSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 tkt 9 
vakarai*. 

33G3 SO. MORGAN STREET 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalių, 

aritmetikos, knygvrdystės, stenografijos, ty- 
pewriting, prklybos teisių, Suv. Yalst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilletystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis yas rnane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

K. M.lCHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
Ir priskiria akinius 

uiueiiS sauuens visokiu au'.iso daigtg. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
'dabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MC3GAN STREET 
f 

DI5 T ? I;ti Iit VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lenjval ir gTeitai U.-noktl Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuves Ir ateiną isto'ijas, eeoęrafiją, rašyti 
laišku:, ir tt. Taipgi, fcirime Grammar ir Hieh 
Schocl'iu skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liui^i liiką pasimokininiui. nesigailėsite. 

Attifeiican College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Edmund 
GHKIELINSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
notoli nuo Divisior. 
Aptie. \V. Wieczorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 

naujausnu elektron 
r.paratu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 

kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 

t AKINIUS. 

alandos: KasiUeii'i 

nuo 9 iš ryto iki 0 

vakare. Nedėlloj nuo 

9 ryto iki 12 dionij. 

•/frmours 
TOP-GRADE 

OLEOMARGARiNAI 

Riešutinis Margarinas. 

A RMOUR'S Veribest Oleomarga- 
rinas ir Nut-*Ola Margarinas visur 

augštai užganėdina dėl tepimo ir vi- 
rimo. Abu yra gaminami didžiausio- 
se ir moderniškose dirbtuvėse pasau- 
lyj, iš gryniausių specialiai parinktų 
materiolų ir kiekvienas yra augščiau- 
sio laipsnio savo rųšies. Oleomargari- 
110 ekspertai prižiūri gaminimą tų pro- 
duktų. 

Veribest Oleomargarinas yra padary- 
tas iš oleo aliejų, neutrališkų, kokosi- 
nių ir peanut aliejų, sumaišytų su rie- 
biu pasteurizuotu pienu ir augščiausios 
rųšies druska. 

Nut-Ola yra padaryta iš koksinių ir 
peanut aliejų sumaišyta tokioje pat ko- 
kybėje inspektuotų pienų ir sudėta 
pridavimui skonio. Todėl, kokią tik 
rųšį jųs pasirenkate, jus galit rast gva- 
rantuotą Armour vardu. 

Visviena ar Veribest ar Nut-Ola sutau- 
pins jums daug pinigo. Abu turi sa- 

vyje augštą maisto vertę ir visgi jų 
kainos yra prieinamos. 

Pirkite Juos šiądien. Jusų Pardavėjas Gali Pristatyti 
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