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Lietuviai muša bolševikus. 
Saksonijoj Revoliucija. 

,• 

Rumunijos karalius peršautas 

Sliakeriai grįžta Amerikon 
LIETUVIAI MUŠA BOL- 

ŠEVIKUS. 

Kopenh*genas, vasario 20 
Iš Liepojaus pranešama, kad 
bolševikai jau išvyti iš Lie- 
pojaus ir Ventpilės (Vinda- 
va). Šiuos du uostu bolše- 
vikai dar nesenai buvo at- 
ėmę nuo vokiečių. 

Šiuo laiku bolševikus išvi- 
jo, kaip manoma, lietuvių- 
latvių kariumenė, nes vokie- 
čiai nesistengia kariauti su 
bolševikais. Šiuom žygiu su 

teikta didelis smūgis bolše- 
vikų žengimui į vakarus, 
nes Liepojus ir Ventpilė yra 
žymus Baltiko jūrių uostai. 

REVOLIUCIJA SAKSONI- 
JOJ. 

Berlinus, vasario 26 d. — 

Spartakai ir kairieji socialis 
tai pasiryžo nuversti Sakso- 
nijos dabartinę valdžią ir iš 
vaikyti tik-ką susirinkusį ša- 
leis parlamentą. 

Tapo paskelbta per spar- 
takus Saksonijoj visuotinas 
streikas; tuomi pasisekė su- 

paraližuoti gelžkelius visoje 
šalyje, nes spartakai užgrie- 
bė savo kontrolėn svarbiau- 
sią gelžkelio stetį Halle. 
Taipgi pranešama, kad spar 
takai užėmė industrialį mie 
stą Plauen. 

Sprrtakams užvaldžius 
Plauen tapo sustabdyti ne- 

spartakiški laikraščiai. Taip 
gi daugelis dirbtuvių visai 
nedirba. 

Revoliucija Artimui 
Weimare. 

Neprigulmingi socialistai 
I^eipzige išleido manifestą 
reikalaudami, kad dabarti- 
nė Vokietijos valdžia Wei- 
mare rezignuotų. Girdi, tu- 
ri užviešpatauti neprigulmin j 
gas socializmas ir turi but 
paliuosuotas proletariatas. 

Weimar jau neturi tiesio- 
ginių susinėsimų su Berlinu 
ir Munichu, mat jungianti 
juos gelžkeliai, Halle stoty- 
je, yra spartakų rankose. 

Gothoje, 25 mylios nuo 

Weimaro vos pasisekė už- 
bėgti spartakų judėjimui, 
šiaip-taip prašalinta vienas 
neramus kareivių batalijo- 
nas ir atimta nors dalis gink 
lų nuo radikališkų darbinin- 
kų, bet pavojus sukilimo 
dar neprašalinta. 

Nori Sovietų Respublikos. 
Spartakai ir neprigulmia- 

gi socialistai Leipcige, Mann 
heime ir kitur reikalauja 
įsteigimo Vokietijoje aevie- 
tų respublikos. , 

Darbininkų ir kareivių ta- 
ryba Muniche išsiuntinėjo 
bevieliu telegrafu praneši- 
mus i visas šalis, jog Bava- 
rijoje apšaukta proletariato 
ir valstiečių diktatūrą. 

Pranešime priduriama, 
kad užmušimas premiero 
Eisnerio padarytas šalininkų 
feodališko militarizmo ir to- 
dėl Bavarijos proletariatas 
sukilo prieš militarizmą ir 
militarizmas Bavarijoje jau 
nuverstas. 

Degina Baletus. 
Iš Londono pranešama, 

kad Dusseldorfe, kur įvyko 
rinkimai, spartakai atėmė 
nuo miesto viršininkų dėžes 
su balotais (balsais) iv kitus 
dokumentus, sąryšyje su bal 
savimais ir sudegino. 

Abelnai paėmus, Vokieti- 
joje padėjimas labai keblus. 
Dabartinė valstybinė partija 
socialistai didžiumiečiai, 
nors ir viršija bile partiją, 
bet užtat ji yra atakuojama 
iš visų pusių ir jai yra ne- 

lengva laikytis. 

PERŠAUTAS RUMUNIJOS 
KARALIUS. 

Londonas, vasario 26 d. 
Central News agentūra iš 
Basei, Šveicarija, praneša, 
jog atėjo gandas, kad Ru- 
munijos karalius Ferdinan- 
das peršautas veidan ir ran- 
kon. Tas atsitiko po keleto 
revoliucijoniškų išsiveržimų 
Bucharešte ir kitose Rumu- 
nijos vietose. Gi karaliene 
išbėgo iš Bucharešto (vasa- 
rio 13 irgi buvo pranešta, 
kad karalius Ferdinandas 
buvo sužeistas, bet vėliau, 
patvirtinančių žinių negau-| 
ta). 

SL1AKERIAI NORI GR1Ž-I 
TI AMERIKON. 

Waahington, D. C., vasa- 
rio 26 d.—Laike karės tūk- 
stančiai Suvienytų Valstijų 
piliečių apleisdavę Suvieny- 
tas Valstijas, kad išsigelbė- 
jus nuo kariumenės. Jie vyk 
davę į pietines Amerikos 
valstybes, ypač Meksikon. 
Dabar gi jie nori grįžti į 
Suv. Valstijas atgal. 

I Visus sliakerius laukia tei 
smas. Tie, kurie prasišalino 
pirm registravimo, bus teisia 
mi civilio teismo; gi tie, ku- 
rie pabėgo jau užsiregistra- 
vus, ar jau ir iš kariumenės, 
bus teisiami kariškojo teis- 
mo. Ir sliakeriai turės daug 
darbo, jei norės išvengti ka- 
lėjimo. 

Sakoma, kad didžiuma 

Tik tas išgelbes Lietuvą 
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sliakerių yra ar vokiečiai, 
ar vokiečių šalininkai ir pa- 
našus agitatoriai, gi tikrųjų 
Amerikos piliečių tarpe slia 
kerių yra mažai. 

GOMPERSO NUOMONES. 

Paryžius, vasario 26 d.— 
Samuel Gompers, preziden- 
tas Amerikos Darbo Fede- 
racijos, dalyvaujantis dabar 
Darbininkų Kongrese Pary- 
žiuje, pranešė, kad darbo 
komisija nusiuntė Washing- 
tonan smarkų protestą prieš 
tai, kad valdžia nori sulai- 
kyti darbus prie dar nepa- 
baigtų laivų, kurie buvo 
pradėti laike karės. 

Tie laivai privalo but už- 
baigti, sako jis, nes darbi- 
ninkams yra reikalingas dar 
bas. Jis mano, kad valdžia 
gali juos užbaigti ir parduo- 
ti vėliaus. Valdžia, sako 
jis, privalo pasirūpinti šutei 
kimu daugiaus darbų, nes 

privatiškos įstaigos laike šių 
abejotinų laikų bijosi rizi- 
kuoti. 

Sulyg ateivystės Gompers! 
išreiškia nuomonę, kad ap-; 
saugojimui Amerikos darbi- 
ninkų nuo bedarbės, reikė- 
sią pravesti įstatymus, kurie 
aprubežiuotų ateivystę. 

Sulyg atsibuvusios Berne 
socialistų konfernecijos S. 
Gompersas išsireiškė, kad ji j 
"absoliutiškai nieko nenu-; 
veikė." 

"Viską, ką delegatai pa- 
darė—sako Gompersas,—-tai 
tiktai tas, kad jie išteisino 
vokiečių socialistus nuo atsa 

komybės už karę." 

RUSU VEIKIMAS 
VENGRIJOJE. 

Basei, Šveicarija, vasario 
26 d.—Iš Vengrijos sostinės 
Budapešto pranešama, kad 
ten suareštuota 76 komunis- 
tai, kurie kaltinami suokal- 
byje prieš Vengrijos respub 
liką. Pranešama, kad laike 
jų tardymo paaiškėjo, jog 
reikalingi pinigai, varymui 
jų prieš valstybinės agitaci- 
jos, buvo gaunami iš Rusi- 
jos, ir kad bėgyje pereito 
mėnesio agitacijai buvo iš- 
leista $60,000.00. Vienok 
suareštuotieji atsisakė nuro- 

dyti kur esą. laikoma minė- 
tas agitacijos fondas. 

SVARSTO APIE LENKU 
KARIUMENES 
GRĄŽINAMĄ. 

Paryžius, vasario 26 d.— 
Oficialis pranešimas apie 
Taikos Konfefencijos nuoti- 
kius praneša, kad šiądien 
Konferencija svarstė apie 
persiuntimą lenkiškos kariu 
menės divizijų iš Francuzi- 
jos ir Itailjos į Lenkiją. Mai- 
šalas Foch ėmė šiame svar- 

styme dalyvumą. Konferen- 
cija pasiuntė šiame reikale 
tam tikras instrukcijas savo 

komisijai, es&nčiai Varšavo- 
je, bet kokis yra Konferen- 
cijos nutarimas, neigi ko- 

j kias instrukcijas (paliepi- 
amus) ji nusiuntė Varšavon, 
1 apie tai tuo tarpu neprane- 
| šama. 

ŽEMES DREBEJIMAS. 
San Francisco, vasario 26. 

Utarninke, 2:30 vai. popiet, 
čia buvo girdėtis nestiprus 
žemės drebėjimas. 

GRĄŽINS VOKIEČIUS 
ATGAL. 

Londonas, vasario 26 d. 
Reuterio agentūra praneša, 
kacl keturi laivai tapo pa- 
gaminti kelionei iš Chinų į 
Europą, idant sugrąžinti Vo 
kietijos visus vokiečius Chi- 
nuose. Pirmas laivas iš- 
plauks kovo pradžioj su 2,- 
500 vokiečių, jų tarpe yra 
1.200 ir vaikų. 

Vokiečių komisija užpro- 
testavo talkininkams prieš 
tokį Chinų elgimąsi. 

MUŠA BOLŠEVIKUS 
PIETUOSE. 

Atėnai, Grekija, vasario 
26 d.—Grekijos kariumenė, 
veikdama sykiu su Francu- 
zijos ir Rumunijos kariume 
nėmis, spaudžia bolševikų I 
armiją, kuri vis traukiasi j 
prieš talkininkų spėkas. 

Po trumpo, bet karšto mu 

šio, talkininkai užėmė mies- 
tą ir fortą Tiraspol ant Dnie 
stro upės kranto, 53 mylios 
nuo Odessos. Bolševikai pa 
sitraukdami paliko daug už 
muštais ir sužeistais, taipgi 
daug kanuolių ir amunici- 
jos. 

SKERDYKLŲ STREIKAS! 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, vasario 25 d.— 
Trįs tūkstančiai darbininkų 
Paryžiaus skerdyklų šiądien 
sustreikavo. Jie reikalau- 
ja numušimo taksų nuo mė- 
sos ir kad mėsa butų prista- 
toma iš skerdyklų tiesiog į 
krautuves, o ne į perkupeių 
sandėlius. Jei streikas už- 
sitęs kiek ilgiau, tai Paiy- 
žius liks be mėses. 

f LUDENDORFAS PRAŠO 
TYRINĖJIMO. 

| Berlinas, vasario 26 d.— 
įGen. Ludendorff, kuris bu- 

tvo perdėtir' vokiečių ka- 
riškojo štabo sykiu su von 

Hindenburgu vyriausiu va- 
du laike karės pabaigos, pa- 
rašė Vokietijos prezidentui 
Ebe^tui laišką, kuriame jis 
praneša, kad jis grįžta atgal 
Vokietijon ir prašo, idant 
teismas butų paskirtas jo pa 
sielgimų ištyrimui. 

Gen. Ludendorff atsako 
už paskutinį nepasisekusį 
vokiečių ofensyvą Francuzi- 
joj ir žmonių neužsiganėdi- 
nimas prieš jį buvo toks di- 
delis, kad jis turėjo bėgti iš 
Vokietijos į Kopenhageną, 
Danijoj. Tš ten jis ir rašo 
savo laišką, kuriame jis, 
tarp kit-ko, sako sekančiai: 

"Posilsyje ir ramybėje, 
kurių man neduota mano 

prigimtoj šalyj aš parašiau 
Vokietijos žmonėms mano 

gyvenimo ir veikimo rekor- 
dą. Aš geidžiu tarnauti ma 

no tautai ateityj, kaip aš 
tarnavau jai praeityj. Di- 
delė vokiečių tautos dalis 
yra priešinga man. Mano 
knyga suteiks mano elgimo- 
si pasiteisinimą. 

"Mano tautos ir mapo loc 
nuose interesuose yra reika- 
linga, idant pilnas aiškumas 
butų kaslink mano elgimosi 
laike karės metų ir kaslink 
to, kur musų nelaimės šak- 
nis tikrai gali but surastos." 

PALIUOSUOTU KAREI- 
VIŲ REIKALE. 

Washington, D. C., vasa- 

rio 26 d.—Paliuosuoti iš tar 
nystės aficierai ir kareiviai 
gali dėvėti uniformą tik tris 
mėnesius r v o dienos paliuo- 
savimo. Po to aficierai gali 
dėvėti uniformą tik specia- 
liuose atsitikimuose prie tū- 
lų ceremonijų. 

Kareiviai savo uniformą 
turi sugrąžinti valdžiai iki 
keturių mėnesių po paliuo- 
savimo iš tarnystės. Dabar 
gi yra kongrese bilius, kurs 
leis kareiviams drapanas pa 
silaikyti, bet jas dėvėti gali- 
ma bus tik namie. Tikimasi, 
kad šis bilius pereis ir bus 
užtvirtintas. 

Gi privačioms ypatoms 
yra draudžiama pardavinėti 
uniformas paliuosuotiems iš 
tarnystės kareiviams. 

SUV. VALSTIJŲ PASKO- 
LA SERBIJAI. 

Washington, vasario 25d. 
Serbijai užtikrinta nauja pa 
skola $15,000',000,'todėl da- 
bar Serbija bus skolinga Su 
vienytoms Valstijoms $27,- 
,000,000; gi visi talkininkai 
yra skolingi Suv. Valstijoms 
apie $8,674,657,0^0. 

UŽ KOJĄ $45,000.00, 
New York, vasario 25 d. 

Birželio 25 d. 1917 m. D. H. 
W. Brady automobilių su- 

važinėjo Jacob Johnson, pl^ 
merį, kuriam iš toš priežas- 
ties tapo nupjauta koja. 
Bropx apskričio teismas pri- 
pažino atlyginimo už koją 
net $45,000.00. 

BOLŠEVIKAI PRALEI- 
•DŽIA PABĖGĖLIUS. 

Varšava, vasario 25 d. 
(suvėlinta).—Sulyg praneši 
mu, bolševikai atidarė ke- t* 

lius dėl karės belaisvių ir 
pabėgėlių iš Turkestano per 
Maskvą, todėl minios karės 
pabėgėlių ir taipgi karės be- 
laisvių vokiečių ir austrų 
leidosi Maskvos link, kad 
pasiekus gimtini kraštą. 

ATVYKSTA MISTERIS 
KAS LAIVAS. 

Winnipeg, Can., vasario 
26 d.—Pranešama, kad Ame 
rikon atvyks taip vadinamas 
"Misteriškas Laivas." Yra 
tai Anglijos laivas, kurs bu- 
vo naudojamas viliojimui 
vokiškųjų narlaivių. Šis lai 
\ras atvyks Amerikon pava- 
sarį. 

Kaip dabar paaiški, tai 
šio laivo sienos yra net tris 
ir pusė pėdų storio ir tai 
gero plieno. Yra apskait- 
liuota, kad jokia torpeda 
negalinti užkenkti šiam lai- 
vui, ir jis drąsiai jieškoda- 
vęs prietikio susitikti su nar 

lave. Pasveikinimui nariai 
vių jis turėdavęs keletą ne- 

mažo kaliberio kamaolių. 
Tai bus pirmas talkininkv 

kariškas laivas, kurs aplan- 
kys net ir Didžius Amerikos 
ežerus. Jis aplankys įvai- 
rius Kanados ir Suvienytų 
Valstijų portus. 

PLIKIŲ KLIUBAS VEIKS, 

Greenwich, Conn., vasa- 
rio 26 d.—Plikių Kliubas 
Amerikoje per paskutinius 
metus mažai veikė, nes dau- 
gelis jo narių buvo tarnys- 
tėje. Tarpe Plikių Kliubo 
narių yra ir buvęs preziden- 
tas W. H. Taft ir daug kitų 
žymių veikėjų. 

Dabar Plikių Kliubo val- 
dyba nutarė pradėti "drive," 
kad suorganizavus Ameriko 
je visus plikius. 

Pradžiai kliubas ketinąs 
iškelti plikiams grandioziš- 
ką balių, kurs bus gal ba- 
landžio mėnesyj. 

AFRIKIEČIAI NORI RES- 
PUBLIKOS. 

Cape Town, vasario 26 d. 
Pietinės Afrikos Unijos Na- 
cionalistų partija išrinko de 
legatus ir siųs juos Paryžiun 
(ir Londonan su tikslu išgau- 
ti Petinės Afrikos Unijai res 

publikos tiesas. Šį užmany- 
mą remia ir admiraltija, ku- 
ri suteikė atstovų patarna- 
vimui karišką laivą. Pieti- 
nės Afrikos Unija yra po 
Anglijos viršininkyste. 

ORAS. 
1 

— Nepastovus oras ketver- 
ge ir petnveioj; gal but snig- 
čios: atmaina temperatūroj 
nedidelė 

Saulėtekis 6:28; Saulėleidis 
5:37. Menulio tekėjimas 4:2/ 
išrvto. 



Bolševikų "Industriale Valdžia" 
daugelis tos dirbtuvės darbi-( 
linkii prigulėjo prie Raudonos 
Gvardijos. Jeigu viens tų "rau- 
lonujų" išstovėjo ant sargy- 
x>s dvyliką valandų, tai jisai 
jadavė rokundą už viršlaikį ir 
jam turėjo buti išmokėta iš 
dirbtuvės iždo. Tie darbinkai 
atsiveda savo merginas j dirb- 
tuvę'vakarais ir už tą laiką ir- 
^i reikalauja užmokesties. Kuo- 
met vokiečiai užėmė Rostovą, 
tai dirbtuvė buvo sugrąžinta 
Koopp'ui. • i 

" Tai yra pavyzdis bolševi-j 
kų veikmės visoje Rusijoje. 
Daugelis techniško stabo narių 
likosi nužudyta už tai, kad jieji 
buvo skaitomi "buržujais.", 
Daugelis administratorių, eks-j 
pertų, dirbtuvių užvaizdų ir ki- 
tų pabėgo. Tuli techniško šta- 
bo nariai, kuriems pasisekė gy- 
vastį išgelbėti, gavo paliepimu 
eiti dirbti; kurie pasipriešino, 
buvo nušauti ant vietos. Šim- 
tai, net tūkstančiai, buvo su- 

šaudyta be jokii teismo. Su- 
.prantama, kari prie tokios tvar- 
kos mašinerijos sugedo ir pa- 
dėjimas vis ėjo blogyn, išsky- 
rus tas vietas, į kurias vokie- 

jčiai atėjo, ir dirbtuvės sustojo 
dirbusios. Veik visos dirbtu- 
vės yra uždartos. 

"Išlaukiniam pasauliui Le-j 
nino ir Trockio jsakymai gali 

j išrūdyti lyg ką reiškiantis, vie-| 
» nok ištikrųjų jie nieko nereiš-j 
kia. Darbininkai tik tuomet pri-i 
pažįsta Leniną ir Troekj, ka- 
da jiems tinka. Jie pripažįsta, 
vien savo sOvieta, ir jeigu tan 

į jiems nepatinka^ tai išsirenka 
arba pasiskiria kitą. Reikšmė 

j to viso yra ginkluota anarchija, i 
"Rusijoje dabar yra mažiau 

Į laisvės kalbėti, negu buvo carj 

laikuose. Vien bolševikij laik- 

j Paščiai yra spausdinami. 'Nera 
laisvės susirinkimams, kiekvie- 

: nas, papuolęs nuožiuron, yra 
iššūkio nužudomas/' | 
Komitetų sistema reikmėje. 
"Apie pasekmes bolševikų 

kontrolės didesnėse dirbtuvė- 
se, Petrograde ir Maskvoje, 

j 
leitenantas Boris Brasol, iš Ru- 
sijos kariumenės, kuris dabar 

i tarnauja Suv. Vai. \Yar Trade 
Board, Nevv Yorke, štai ką 
sako: 

"Obuchovo plieno dirbtuvės, 
kurios randasi art' Petrogra- 
do, buvo savastimi Rusijos val- 
džios, po kontrole laiv'no val- 
džios. Čia buvo dirbama šautu- 
vai ir amunicija; dirbutuvė už- 
ėmė apie 500 akrų žemės. Prieš 
karę joje dirbo 7,000 darbinin- 
kų. Karei prasidėjus, jų skai- 
čius padidėjo iki 12,000, o kiek 
vėliau iki 16,000. Bėgyje 1914- 
16 metų darbininkai uždirbda- 
vo po 700—800 rublius j mė- 
nesį už 8—8-A vai. Į dieną. 
Vos keletas narių iš techniško 
štabo gaudavo didesnes algas, 
fiegu vidutiniškas mechanikas; 
didžiuma gavo mažesnes algas 
Profesionalai uždirbdavo ne- 

daugiau kaip 500 rublių j mė- 
ncsį. Profesoriai daugiau ne- 

gaudavo, kaip 500 rublių. 
"Kada Kerenskiuiu vado- 

vaujant iškilo revoliucija, ba- 
landžio mėn., 1917 nu, pagal 
iniciativos tulo Kerenskio val- 
džios nario, čia likosi įvesta 
darbininkų komitetas arba ta- 

ryba iš darbininkų atstovų ua- 

lykvi tyarkymui. Tasai žmogus 
nebuvo bolševikas (dabar iš 
Rusijos išvarytas), tečiaus ji- 
sai papuolė po bolševikų dokt- 
rinų įtekme, kurios dabar esti 
tap uoliai platinama. 

'7 darbininkų atstarai." 
"Obuchovo plieno dirbtuvė- 

je, kuri susideda iš 20 skyrių 
kiekvienas jų išrinko savo dele- 
gatus. Čia nebuvo prisilaikyta 
jokios sistemos. Atstovybė ne- 

uuvo paremta ant darbininku 
skaičiaus ir, tokiu butįu, ma- 

žesnis skyrius tirėjo didesnę 
atstovybę, negu didesnieji. t 

tokius delegatus išrinkta retas 
darbininkas. Tankiauisai dar- 
bininkai išrenka išlaukinius 
profesionalus, kurie turi rega 
iškalbą ir darbininkus iškelia į 

padanges. Tie bolševiku skyrių 
komitetai, visai skiriasi nuo 

Anglijos unijų ir Belgijos ko- 
operativy. Jie yra tiktai anar- 

chistai. 
"Minčtos dirbtuves skyriai 

išrinko apie 75 delegatus, di- 
džiuma iš kurių yra pašaliniai 
agitatoriai. Apie šios dirb- 
tuves darbiniskų moka šiek- 
tiek skaityti ir rašyti. Kaslik 
tikro mokslo, tai čia, kaip ir 
kitose dirbtuvėse, apie 95 nuo- 

šimčiai yra bemokslių. Jie 
šiaip -taip perskaito brošiurč-1 
les, kurios labai prastai para- 
šytos ir kuriose raginama dar- 
bininkus vogti nuo "buržujų." 

"Pirmutinis žingsnis, kuris 
buvo padarytas tų 75 delega- 
tų, buvo paskelbimas, buk tech- 
niškasis štabas yra darbininkų 
aršiausias priešas. Tie agitato- 
riai kalba darbininkams štai 
ką: Jųs, darbininkai, dirbate 
8 ir 9 valandas j dieną, kuo- 
met tie nusipenėję vyrai tech- 
niško stabo tedirba vos 3—4 
valandas į dieną, atminkite, 
kad jųs gaminate produktus. 
Techniškasis štabas valdo jus. 
Jie priklauso prie buržuazijos. 
Pasižiūrėkite į jų moters! kaip 
jos puikiai pasirėdžiusoš! Dar- 
bininkai turi valdyti techniš- 

kąjį štabą."— 
''Rezultatas to buvo toks:— 

kada techniškasis štabas l: -e 

pamokinimus, kaip pagaminti 
geresnį plieną arba nurodinėjo 
kitokius pagerinimus, tai dar- 
bininkai jiems atsakė, kad jie 
laikys susirinkimą ir nuspręs, 
ar štabo pamokinimai yra geri. 
Jeigu techniškas inžinirius nu- 

rodinėjo, kad laukydami susi- 
rinkimus visuomet darbo 
valandose darbininkai trukdo 
produkto gamininmą, tai jie 
surikdavo, — "žiūrėk, kaip, ji- 
sai priešais mus agituoja, ir 
nieko nelaukus darbinikai me- 

ta darbą ir pradeda trukšmngą 
susirinkimą. Po ilgų diskusijų 
susirinkimas nusprendžia, kad 
techniško štabo pamokinimai 
neatneš darbininkams naudos 
ir todėl darbininkai jų priima. 
Tokie dalykai atsikartojo kiek- 
viename skyriuje. 

(Toliaus bus) 

KAS DAR BŪTINAI REI- 
KALINGA LIETUVAI. 
Visupirma męs visi gerai 

numanome ir suprantome, kad 
politiška liuosvbė Lietuvai yj*a 
būtinai reigalinga ir dirbame 
politikos dirvoje kiek išgalime, 
bet mažai atydos atkreipiame 
ant ekonomiškos liuosybės. Ką 
verta žmogui gyvastis, jeigu 
jis amžinai turi badauti ir varg- 
ti, šviesios dienos nematyti. 
Pas pats ir su tauta. Kas kad 

turėsime litisybę, jeigu reikės 
eiti pas kitus vergauti ir už 
pastumdėlius buti. Jausimės 
eš.-} liuosais, tuo'tn kartu priver- 
kti išsižadėti liuosybės ir trauk- 
li. kur užrubežin, kad pelnyti 
kur nors duonos kąsnį ir ge- 
rcsias sąlygas gyvenimo su- 
rasti. Ne, Vyručiai, taip neturi 
hm i. Turime pasirūpinti, kad 
Lietuva hutų liuosa ne vien po- 
litiškai, bet ir ekonomiškai. O 
dabar kaip tik pats laikas pra-j 
dėti veikti ir ekonomijos sryty- 
y\ Atsiminkime, kad daugelis 
svietelio trauks j senąja šalelę, 
k-id pąmatyti savo akimis tas 
liai^ias pasekmės, kokias karė 
galėjo polikti. Vieni Važiuos, 
kad kiek galint prigelbėti sa- 

viems, o kiti ir tur bu t didžiu-[ 
nia važiuos, kad pažiopsoti be-' 
jokios minties ten apsigyventi 
ir dar važiuodami atgal Į užsie- 
nį kvies savuosius, kuriuos tik 
ras dar gyvais ir tvirtais. Va- 
žiuojam, sakys, sesyte ar bro- 
liukas su manim i Ameriką, 
čia baisiausios karės jus žude, 
labar vėl neramu, tai Rusijoje, 

I tai Vokietijoje ir kas žilio ar 

neužpuls vėl bolševikai ir ant 

Lietuvos it" vėl vargas ir bene 
didesnis pavojus kaip kunui. 
taip ir sielai. Ir traukia vėl bū- 
riais iš Lietuvos musų jauni- 
mas. Gal manote, kad taip ne- 

bus. Beabejones bus, jeigu 
tiems mandruoliams neužbėg- 
simc už akių. I š to Lietuva nei 
kiek nesidžiaugs, o tik apgai- 
lestaus. Ta broliai inteligentai 
^erai suprantate. Ten viskas 
išteriota išpustyta, viską reikia 
kaip pridera sutvarkyti. Tani 
reikalingos ir fiziškos spėkos, 
0 čia kaip sykis jos mažinas. 
01 laikas ir didis laikas apie 
tai pagalvoti ir imtis energiš- 
kai už darbo, kitaip pavėluosi- 
me. * 

Męs gerai atsimename, kad 
važiavome į Amerika, kas mus 

čia masino. \^enus liuosybė, o 

kitus ir tai, apie 80 nuošimčių 
iŠ visų emigrantų, — geri už- 

darbiai. Tie uždarbiai, tai ir 
yra pasekmė augštai išsivysčiu- 
sios pramonės. Lietuvoje be- 
abejonės turėsime liusybę pa- 
remta ant denu kratinių princi- 
pų, bus gera proga vyslitis pra- 
monei įvairiausiose jos šakose, 
oi j? dirva plati. Bet tam reika- 

lingas pamatas, o pamatu nie- 
kas kitas negali Imti, kaip su-Į centralizuotas kapitalas. Tiesa 
yra įsikūręs Žemės Bankas ir 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. 
I banką žmonės įdeda savo ka- 

pitalą, kad jis jo turi daugiausj 
negu reikalinga opera vimui jo 
pramonės, kitaip sunku išgauti, 
kad jis prie banko organizavi- 
mo prisidėtų. Prie Lietuvos At-i 
statymo Bendrovės vargu visi j 
norės glaustis su visu savo ka- 
pitalu, tik jei įdės dalį savo tur- 
to lyg norėdamas atsikratyti j 
nuo savęs visokius užmetimus! 
bei paraginimus, kad prisidėtu. 
Žinote gerai, kad pas kiekvie- 
ną yra įgimtas palankumas bū- 
ti ten, kur jo kapitalas ir kur 
jis galėtu darbuotis ir kontro- 
liuoti. Užtad Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovė vietoje buti 

milijonine įstiga, tebera, ga- 
lima sakyti, vystikluose, suly- 
ginant kiek pas lietuvius ran- 

dasi turto. Už tad pasiganėdin- 
ti tuom, kad turime Lietuvos 
Atstatymo Bendrove, negali- 
ma. Kiekvienoje lietuviškoj ko- 
lionijoj, lietuviai turėtų ir pri- 
valo organizuotis į įvairias ša- 
kas pramones, išsirinkti sau 

valdybas, pastatyti jas po kau- 
cijas su lyg didumo sudėto ka- 

pitalo ir progai prisiartinus 
traukti j Lietuvą, kad pradėti 
užmanytą darbą. Lietuvoje gi 
susitikę šios bendrovės viena 
su kita turės gerą progą susi- 
lieti į stambesnias įstaigas, o 

sios stambiosios j vieną bendrą 
ryšį ar tai į Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovę, ar kokią kitą. 
Toks būdas centralizuoti kapi- 
talą bene bus praktiškiausis ir 
pasekmingiausis. Cia kiekvie- 
nas labjaus pradės įdomauti ir 
kada jis jau Ihis įdėjęs savo 

kapitalą, tas jį jau nelyginant 
per prievartą užlaikys Lietuvo- 
je. Sakau -Lietuvoje, nes ma- 

nau vargti bus 10 nuošimtis 
lietuviu, kurie nepanores par- 
važiuoti aplankyti savuosius po 
taip baisiai nelaimei. Galų gale 
tas musų broliams ir Lietuvoje 
ir iŠ čia parvažiavusiems beabe- 
jonės išeis ant gero. Aš gi t;r 

darbą jau pradėjau veikli ir li-, 
kili, kad pasiseks be dideliu I 

pastangų įvykinti. Pavyzdžio 
delei gal pavelisite ši bei tą pa- 

pasakoti iš mano veikimo šio 
organizavimo reikale. Iš kal- 
no atsiprašau tų, kurie pama- 
nys, kad noriu kame norints 
pasigyrti, bet kad mėgstu sa- 

kyti teisybę, tai ir priverstas 
esu ir geras ir blogas puses, 
jeigu nužiuresite kame blogo, 
čia pabriežti. 

Keletas metu tam atgal pra- 
dėjau vaizbą su gana mažu 
kapitalu. Kadangi vienas ne- 

įstengiau ką norints užmany- 
toje vaizboje nuveikti del sto- 
kos kapitalo, susitarėm kelie- 
se ir padarėm pradžią. Ir 5 
metus gyvavimo mūsų reika- 
lai gana pasekmingai klojosi 
ir 1110111 i gavau užsi tikėjimą 
tarpe pažįstamų kaipo teisin- 
gas ir nežioplas biznierius. 
Dabartiniam laike, kada per- 
matau progą buti naudingu 

sau ir Lietuvai, pradėjau pri- 
siminti tarpe tų savo pažįsta- 
mu apie biznį Lietuvoje, ir tai 
šneku kur tik progą gaunu. Ir 
kas atsitiko. Keletas gerai pi- 
jriigiškai pasilaikančių vyrukų 
susitikę mane pradėjo klausi- 

I ūėti. Girdi kaip ištikrųjų ma- 
itai apie biznį Lietuvoje. Gir- 
dėjom jumis pasakojant apie 
tai, geistina butų nuodugniau 
apšnekėti reikalą. "Šiur," at- 
sakiau, biznis Lietuvoje bus 
geras tik progos sulaukus rei- 
kia neatidėliojant važiuoti ir 
pradėti. Kitas atsiliepė. 

— "Gerai, tai gerai vairuo- 
ti,"—sako,—aš pats važiuo- 
čiau ir daugiaus mano draugų 
važiuotų, tik kad sukišus pi- 
nigus, kur, kad jie neprapulti;;, 
jog žinai kaip sunkiai atsiejo 
uždirbti, o dar sunkiau sutau- 

pyti, tai kas svarbiausi/' At- 
sakiau : 

— Kaip gali prapulti, ten, 
žinai, viskas išteriota, reika- 
linga žmonėms nuo mažiausio 
iki didžiausiam, taigi biznis 

bus. Čia užsidedi kokj bizne- 
lj ir lauk tu žmogus kada koks 
kostumeris ateis, o ten tik spėk 
suktis su patarnavimu. 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
" Pusei Metų $3.50 

J Kitus Su v. Valst. Miestu*: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

{ Kanadą Metams $7.00 
Į Kitas Šalis Metams $8.00 

Jau išsiuntime Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 

Kurie nėra musų laikraščio. skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninj Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Or- 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

Užsisakydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

1IETUVA' 
3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

"LIETUVA," 325,5 .Jo. Morgan St., Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ii' prašau 
siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. 

Vardas Pravarde 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 

— Taip tai beabėjonės bus, 
—atsako mano pažįstami,— 

bet čia atėjęs kostumeris ir pi- 
nigų su savim atsinešė, o ten 
kur jie gaus tų pinigų užmo- 
kėti už tavora, kad jie visai 
biedni. Taip jie yra biedni bet 
jie turi derlingą žemę ir kiek- 
vienas stengiasi kaip galėda- 
mas daugiausiai ir geriausiai 
išdirbti, o derlius ten bus, nes 
žamč per tiek laiko yra atsil- 
sėjus, kaip sakydavo mūsų tė- 
vai, ar ne. Taigi ar negalima 
jiems pabarginti kolei javai 
užaugs ir kad ne pinigais tai 
javais atiduos už tavorą, ar ne 

vis tas pats. 
— "Taip,—sako mano pažį- 

stami,—bet iš kur; kiek jie tu 

javų išaugins neturėdami ne 

gyvulių nei padaru žemę ap- 
dirbti. 

— Na,—sakau,—vėl atgal 
grįžti tik kalbėjam, k^d męs 
juos viskuom t. y. visokiu ta- 

voru aprupinsim, o uabar vėl 
sakai, kad jie neturi nei gyvu- 
lių nei padarų. 

•— O,—sako mano pažįsta- 
mi,—mes liek pinigų neturė- 
sime. 1 

— Kam būtinai tik mes,— i 
atsakiau,—ar tik mes vieni pa-i 
našiai manome, juk tūkstančiai 
| Lietuvą grįž ir vis su pini- 
gais. Gal manai, kad pas lie- 
tuvius mažai pinigų yra. At- 
minti reikia, kad vienoje ChI- 
cagoj' turime dvi State ban- 
kas, viena inšurance kompani- 
ją, o ar atsimenat; kad mes 

cbicagi'ečiai trečiai Liberty Pa- 
skolai sudėjome apie $1;500;- 
000.00. Vis dejom ne pasku- 
tinį centą; o kur visos Ameri- 
kos lietuviai? Tai gulėtų su- 

dėti millijardą Šoferių ir dar 

liktų, ir dės kaip matys, kad 
neatiduoda, bet del savo biz- 
nio. 

— Taip,—atsakė,—,mes to 

nepermatem ligi šiolei, bet da- 
bar gana aišku. 

— Na,— sako,—kadangi 
pradėsim i ".tikrųjų organizuo- 

lis, bet v i stiek, pirma negu 
pradėsim ką veikti, turėsime 
apsvarstyti koks biznis bus pa- 
rankiausis, o tada sudėję pini- 
gų išsiųsti žmogų į Lietuvą 
apsižiūrėti kaip dalyvai stovi. 

— Galima ir tai padaryti, 
—atsakiau,—bet man rodos 
bereikalinga. Turime Lietu- 
vos atstatymo bendrovę; iš ten 
mums suteiks visokias žinias. 

—Et, ką ten juos suvaikysi, 
ką pasakys jie. Kaip vienas 
ar du iš mušu nuvažiuos tai 
pranejį tikras žinias, o ką jų 
ten pasakos negali perdaug 
patikėti, o kad keli šimtą' ir 

•eiles atidėti, tas perdaug svar- 

bus nep-iduos. 
Žinoma ir daugiaus dar dis- 

aisavomt apie šiokius tokius 
mažmožius ir persiskvrėme su 

gera nuomone apie busimus rei- 
kalus Lietuvoje. 

Iš tos trumpos pašnekėlės 
pasirodo aiškiai, kaip liaudis 
mano ir kaip su ja turime elg- 
tis, kad j;i sujudinti prie atsta- 

tymo Lietuvos. Vienos kokios 
bendrovės neužtenka, bet rei- 
kia visur tverti įvairias ben- 
drovės, jeigu manome pasek- 
mingai darbą atlikti. 

.1/. Dūdas. 

"Lietuvos Klausimas" 
šioj temoj SLA. 36ta kuopa rengia 2 Prelekcijas, Mildos svetai- 

nėje, Ketverge, Vasari*. February 27, Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžan- 

ga Dykai. Skaitys K. Kasputis nuo tautininkų sriovės. Kviečiame vi- 

sus atsilankyti, nes šis klausimas šiame momente yra visiems labai 
svarbus ir žingeidus, o, prelegentas išriš tą klausimą, kuogeriausiai. 

KOMISIJA. 

AUŠROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarine A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradinis 
ir augštesnis) mokytojas Vitkus, studentas medicinos, patyręs mokytojas. 
2. Matematika (Aritmetika, Algebra, Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai- 

žymas (pienų pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- Jų skyrių V. Miszel- 
ka. Neleiskite laiko per niek. Mokinkitės. Prisirašyti galima visados. 

3001 S. HALSTED ST. 

P*o„, 3209 ^ Z\ 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABEJ NAS CHIRURGAS 

1326 M!LWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Ant Pardavimo 
300t sėdynių TEATRAS, labai pigiai. Uždarbio 
neša $100. į sąvaitę. Pasiduoda iš priežasties 
išvažiavimas savinilnko į Europą. Kreipkitės po 
No. 29 So. La Salle St., Room 336, arba vaka- 
rais po No. 3343 S. Lo\ve Ave. ir- klauskitės 
ŠUKALSKIO. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
GRAN'I) RAPITS, MICH. 

v ietos lietuviai į^ijo nauja 
^kuii. IV-ksni, kuris čionai pri- 

buvo i VVestville, i II. Čia pir- 
miau buvo vienas kliu. Kelme- 
lis dabar kuu. I )ėksnis bus kle- 
601111, o kuu. Kelmeli-- vikaru. 

Xaujas kunigas bando įvesti 
ir nauja tvarką. Vasario 21 d. 
sušaukė parapijos susirinkimą. 
Susirinkime pirmiausiai buvo 
perskaitytas vyskupo laiškas 
kuriame parapjonams Įsakoma, 
kad kapnės turi buti po kontro- 
le kunigo, o ne po kontrole at- 

skiro komiteto. Komitetas gi 
paaiškino, kad kaip kapinės 
■nivo kunigo kontrolėje, f ai 
niekad negalėjo iš skolos išeit i, 
o kaip komitetas tvarkė per ket- 
verius metus, tai viskas susi- 
tvarkė, likosi pastatyti kapiniu 
gra/.us vartai ir dar batikoje 
yra apie 200.00 dol. kunigas 
pagyrė tai. bet už reiškė, kad 
nuo dabar jau komitetas ne r ei-' 
kalingas ir viva reikalą ir pini- 
gus turi jam perduoti, nes ki- 
taip vyskupas neleidžia. Iš visu 
parapijonų buvo matyti,' kad 
jie tokios permainos negeidžin, 
prašo paleisti klausimą nubal- 
saviniui, bet jau čia demokra- 
tiško balsavimo neprileidžia 
Taip turi Imti, k^.p pasakyta. 
Kaip dabar bus su kapinėmis, 
tai nežinia, nes komitetas ka- 

piniu nenori perleisti jas kuni- 
go kontrolei. 

Paskui kilo klausimas link 
velykinių kvitelų. Reikia pasa- 
kyti, kad metai atgal prie kun. 
Girvieko parapijinės suirutės 
vyskupas buvo atsiuntęs vokie- 

tį kunigą Smitą tvarkyti lietu- 
vių reikalus ir jis buvo panai- 
kinęs velykines kvitas, nes 

anot jo. .šioje deoce/ijoje niekas 
tų tikietų nevartoja apart Rie- 
tuvių ir lenkų. Kun. įVeksnišl 
gi ta nori vėl i vest i, nes esą pas j 
lenkus taip ir juos reikia pesek- 
ti. 

Paskui parapijonai pakėlė 
klausimą ar jie įstengs užlaikv 
ti du ktuuigu. V iso ėia yra 3001 

parapijonų šeimynų, o reikia 

užlaikyti du kunigų ir 9 seseris, 
kurios vaikus mokina ir zakris 

tijoną su vargoninku. Čia rei- 
škia nusistebėti, kad iš tik 300 

žmonių priklauso parapjon, 
kuomet Grand Rapids yra vie- 
na iš didesniųjų lietuvių ko- 

lonijų. 
Senas Para pi joną*. 

KE\VAXEE, TLL. 
f Atiko nelaimė Jurgį Pabarš- 

kė. Vasario VJ d. jo namuose 

kilo gaisras ir viskas sudege. 
Užgesinti buvo sunku, nes ne- 

galima buvo ratili vandens, 
nes jis per tol i buvo. 

Vasario 19 d. čionai pasimi- 
rė amžiną atlisj Antanas Ju- 
saitis 40 metų amžiaus. Sirgo 
tiktai viena savaitę. Paliko 
žmoną ir sešeta vaiku. Mirė 

V C C 

nuo ligos influenzos. Prigulėjo 
prie šv. Antano parapijos ir 
likosi palaidotas su mišiomis. 

Sugrįžo iš karimr.efies ka- 
reivis Antanas Taukus. PapL- 
sakojo savo įspud/ius apie nut- 

sius Francuzijoje. Jis buvo su- 

žeistas ir išbuvo ligonbu'vje 7 

savaites. Dabar sveikas ir link- 

smas. Kaimynas. 

DETROIT. MTCfT. 
1 lietuvių Ko-operacijinė 

Bendrija valgomu daigtų gy- 
vuoja jau du metai :r neblo- 
giausia verčiasi Kur -orai buvo 

parduodami po 810.00, dabar 
pasirodė vertės $22.00 Praei- 
tuose metuose (1018) apivar- 
tos buvo viršaus penkesdešimt-* 
tūkstančių. Sulyg apivartos pa- 
sirodė, kad mažas pelnas. Da- 

lykas tame, kad reikėjo daug 
visokių išmokėjimų padaryti, 

■kaip valdžios taxsos, paskolos 
i." rakandai. 

Dalai ko-operac.ija sumanė 

sfaiytj svetainę drauge su krau 
rtivėniis vertės 40,000. Ko-ope 
racijos vardu ir ko-operativiš- 
! :i budu. Kvietė draugi jas Dct- 
troito prie to darbo prisidėt?, 
draugijos priėmė pakvietimą i. 
jau nekurios draugijos išrinko 
atstovus t 1 darba pradėti 

J. Naujokas. 

KEARNY, X. J. 
Vasario 21 d. š. m, atsibuvo 

balius, kuri suregė "Lietuvos 
Sunų" darugija. Ilalius buvo 
labai gera? vedamas ir gera 
tva:*ka viešpatavo. {'/. maskas 
(buvo maskrnidu balius) do- 
vanos buvo išduotas labai tei- 
singai. IŠ apsimaskavusių bu- 
vo didesne, dalis apsitaisusių 
Lieutvos vėliavomis. Taipgi 
buvo ir "Lietuvos Laisvė" (Li 
thuanian Liberty), kuriai buvo 
suteikta dovona. 
Pradedant balių pasirodė apie 
tris agentai, kurie pradėjo par- 
davinėti bolševiku literatūra, 
būtent: "Trockio laiškas ir Ru- 
sijos darbininkai," ir Ameri- 
kos Bolševizmas." Tas tuoj bu- 
vo patėmvta ir sustabdyta. Del 
vis-gi musų bolševikai man ne- 

suprantami, ar jie to nesup- 
ranta, ar nieko nepaiso, kad at- 

važiavę is kitos kolionijos ir 
nei pusę žodžio netarę vakaro 
administracijai, pradeda savo 

darbą varyti. Ir tai su savo to- 

kiri literatūra jie gali prną 
g r augi ją pastatyti blog,-m pa- 
dėjiman. 

Kiek laiko atgal tos pačio., 
knygelės I'rooldync buvo dy- 
kai dalinamos kaipo bolševiku 
prapoganda, <> minėt? vakarą 
či -niai buvo pradėję pardavinė- 
ti po 5 centus. 

"Lietuvos Sunų" draugijos 
laikytame metineme susirinki- 
me apart svarbesniu nutarimu, 
buvo išduot 's raportas kad 
Š500.00 doliarių jau šliaukan- 
ti j Lietuvos Neprigulmybes 
Fondą. 

Taipgi buvo išrinka nauja 
valdyba: pirmininkas — J. Ku- 
bilius. pagalbininku K. Mos- 
Icr.s, protokolų raštininkas — 

S. Gergelis. finansų rašt. — 

J. A. Kubilius, kaseriu A Kno- 
henbaures, kasos globėjai — 

f. Ragauskas ir J. PogeHs, 
maršalka — J. Maculskas, ko- 
respondentu J. V. Baltrukonis. 
I)abat*-gi naujai perrinktai val- 

įdybai gal daugiau ir pasekmin- 
;iau seksis dirbti del labo Lie- 

! uvos bei pačios draugijos. 
Taipgi laike susirinkimo bu- 

<;o išnešta rezoliucija, prieš len 
kus ir Rusijos bolševikus. 

Daugi jos korespondentas. 
J. 1'. Baltriikoni'i. 

AN SONIA, CONN. 
f s laikraščių matyti, kad iie- 

luvių parapije kila revoliucija 
po revoliucijos, ir pas mus pa- 
rapijinis bruzdejiman jau apsi- 
rc" kč. Jau nuo senai čionai 
tarpe kataliku 3 ra taip vadi- 
namos "klikos" kariaujančios 
u mūsų klebonais. Faktiškai 
lidižuma parapijonų nori pra- 
šalinti dabartini kleboną, bet 
nesuranda budų, kaip tą pada- 
ryti. 

Galvojo parapijomis, galvo- 
jo ir sugalvojo geresni žingsnį 
negu parapijinės revoliucijos. 
Jie sugalvojo užduoti per skau- 
damiatisia žmogaus vietą, tai 
vra per kišenių. Dabai drau- 
^stes bando atsiimti pinigus, 

kuriuos buvo paskolinę. !'rie- 
>astis to viso, tai kad ktmigas 
neleido laikyti susirinkimų baž- 

nvtinėje svetainėje. Kas iš to 
ramaus "revoliucioneriavimo" 
išeis, matysime. Vietinis. 

Žinios Žineles, 

Springfield, Mass. — 

Susitvėrė Lietuvos Neprigul 
mybč3 Fondo skyrius. Su- 
rengė dvejas prakalbas, ku- 
riose surinkta 75 doliariai 
aukų. 

So. Boston, Mass.—V l 
sario 8 d. buvo pastafytos 
scenon dvi opereti "Adomas 
ir Jieva" ir "Šienapjūtė." 
Ložė vedama p. M. Petraus- 
ko "Gabija." Pavyko. 

Harrison ir Kearney, 
N. J.—Vasario 22 d. vietos 
lietuviai išnešė dvi rezoliu- 
cijas, veina protestas prieš 
lenkus ir bolešvikus, o antra 
—prieš partijas, kurios ne- 

susitaiko.v 

Saltimore, Md.—Orga- 
nizuojasi lietuvių kariume- 
nės būrelis iš buvusių karei^ 
vių Suv. Valstijų armijoje. 

Lavvrence, Mass.—Strei 
kas dar tęsiasi. Miesto vai 
dininkai stengiasi sutaikinti 
abi pusi. Darbininkai tikisi 
išlosią. 

Mmersviile, Pa.—Va- 
sario 4 d. kasyklose užmu- 
šė Jurgį Martuševičių. Tai 
yra žinomo prakalbininko 
A. M. Martaus brolio sunus. 

Philadelphia, Pa. 'Dai- 
nos' draugija pasekmingai 
veikia. Nesenai pastatė sce 

non veiklią "Audra Gied- 
roje." Draugija paaukavo 
$25.00 Liet. Nepr. Fondan. 

Worcester, Mass.—Su- 
siorganizavo dramos drau- 
gija "Aušrelė" ir sausio 26d. 
suruošė koncertą. Pavyko. 

Detroit, Mich. — Dėlei 
kiluo'O skandalo bažnyčioje 
žmonės labai nerimauja. 

Beckemeyr, Ili.—Jau- 
ni lietuviai G. Rinkevičius, 
S. Kalinauskas, J. Šalinskas 
ir F. Kalinauskas važiavo į 
St. Louis. Juos pagavo gat- 
vekaris. Pirmieji du už- 
mušti, antrieji du sužeisti. 

Kingston, Pa.—Teatra- 
liška kuopa sulošė veikalą 
"Gudri Našlė." Pavyko. 
Pelnė i $200. 

= Dorrisville, 111.—L.S.S. 
kuopa norėjo prašalinti iš 
savo tarpo kelis netinkamus 
asmenis. Kuomet centras 
neatkreipė j tai atydos, pati 
kuopa pairo. 

= Pilistoi?, Pa.—Socialis- 
tai buvo surengę diskusijas 
temoje "Kokia valdžia Lie- 
tuvai reikalinga?" Bet dis- 
kusijos neįvyko. 

=- Montello, Mass.—LSS. 
surengė koncertą. Pusėtirai 
pavyko. Buvo surinkta $39 
Dėbso bylos vedimui. 

= Mcunsville, W. Va. — 

Kalbėjo J. Jukelis. Aukų 
socialistiškos agitacijos fon- 
dan surinkta $10.50. 

= Philadeiphia, Pa.—Va- 
sario 22 d. buvo suloštas vei 
kalas "Žmc~ės." Statė so- 

cialistai savo naudai. 

= Moundsville, W. Va.— 
Likosi suareštuotas kun. V. 
R. Delianis. Areštavimo 
priežastis, turėjimas prie sa- 

vęs perdaug svaiginančių gė j 
rimų, kurie čionai yra už-Į 
drausti. 

"= Waukegan, 111. Socia- 
listų kuopa stato scenon 2- 
jų veiksmų dramą: "Kalvio 
duktė.'' Pelnas eis socialis- 
tų Apsigynimo Fondan. 

Brooklyn, N. Y. ŠV. 
Kazimiero draugystė išnešė 
rezoliuciją, kurioje reikalau 
ja vieno bendro fondo. Dr- 
ja kaipo ultimatumą pastatė, 
kad ji tol neduos aukų $100, 
kol nebus vienas bendras 
fondas dėl išgavimo Lietu- 
vai neprigulmybės. 

= Cleveland, Ohio. A.L. 
T.S. kuopos "Varpo" choras 
rengia koncertą buvo 2 d. 
Dalyvaus p. P. Butėnas iš 
Brooklyn, N. Y. 

= Rochester, N. Y.—Lie- 
tuvos Sunų ir Dukterų Drau- 
gija išnešė rezoliuciją, rei- 
kalaujančią visuotinojo sei- 
mo. Draugija laikys Lietu- 
vos priešais tuos, kurie eis 
prieš subendrinimą darbo 
dėl Lietuvos neprigulmybės. 

= Forest City, Pa. Vasa 
rio 3 d. kalbėjo p. Martus. 
Surinkta aukų LNF. viršaus 
$100.00. 

= Detroit, Mich. Pereit 
subatą vasario 16 d. prasi 
dėjo teismas dėlei kilusių 
riaušių lietuvių bažnčioje. 
Dar nežinia kuom pasibaigs. 

Ansonia, Conn. Retkar- 
čiais jaunimas rengia gra- 
žius pasilinksminimus ir už 
tai vietinis klebonas iš sa- 

kyklos jį išbara. 

— Lawrence, Mass. A.L. 
T.S. surengė prakalbas p. 
K. Norkui. Kalbėjo apie 
A.L.T.S. reikalus. Išparduo 
ta glėbis literatūros. 

= Haverhill, Mass.—T.M. 
D. kuopa vasario 2 d. su- 

rengė prakalbas. Kalbėjo 
p. Z. Jankauskas ir p. P. J. 
žiuris. Agitavo už Lietu- 
vos Astatymo Bendrovę. 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI. 

Korespondentui iš Potts- 
town, Pa. Negalima žinių 
dėti laikraštin nuo tų kores- 
pondentų, kurie nepaduoda 
nei savo vardo, nei antrašo. 

J. Dubra. Silpnai para- 
šyta. Negalime sunaudoti. 

MARŠRUTAS. 

Žinomas veikėias p. Mar- 
tus šiuo laiku' važinėja po 
lietuviškus naujokynus, kad 
geriau supažindinus lietu- 
vius su Lietuvos reikalais. 
Koilonijų veikėjai privalėtų 
pasirūpinti surengimu šiam 
veikėjui prakalbų. 

Šį maršrutą rengia Lietu- 
vos Neprigulmybes Fondas 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
ne Sandara. Maršruto Ren- 
gimo Centralis Komitetas su 
susideda iš šių asmenų: P. 

Jurgeliutė, S. E. Vitaitis ir 
J. Ambraziejus. Susinėsi- 
mui adresas: 

Miss P. Jurgeliutė, 
307 W. 30th St., 
New York, N. Y. 

Prakalbos turi įvykti šiose 
kolionijose: 
Vasario mėn.: 

27. St. Clair. Pa. 
28. Minersville, Pa. 

Kovo mėn.: 
1. New Philadelphia, Pa. 
2. Tamaqua, Pa. (2 vai. po- 

pieti!). 
2. Coaldale, Pa. (7 vai. va- 

kare). 
3. So. Bethkherri, Pa. 

JOSEPH A. AMBROSUjS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vedu visokias bylas visuose 
tejsmuose 

Ofisai: 
69 W. WASH INGTON STREET 
Rooms 10U8 1009, Tel. Canal 2759 

3214 S. HALSTED ST. 
Tel. Yards 7271 Chicago, III. 

liftsTER arsTEri 
Męs mokinamo šj puikų, gerai 

apsimokanti amatą j trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kla. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

1 it N. LaSalle St., 4 augštas 
(Prieš Ciiy Hali) 

VALENTINE DRESSMAfUNG 

COLLEGE 
Molclna siuvimo, kirpimo, desieiaing 
dienomis ir vakarais dėl biznio it 
iiarau. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsim' 
-uteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St-3 1850 Wclls Sl 
.!407 W. Madison St., Cliicag' 

Plione Boulcrard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
užsisenėjus:os 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 lr * ik\ j 

vakarais. 

33C3 SO MORGU SIP.EET 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

mirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 

parduota už geriausią pasiūlymu. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsf.i bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN S'IGRAGE 
2810 Harrison St. C1 icago 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Francuzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje ir Turkijoje? Ar nori matyti 
kaip orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 

tyti kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
i marinos) kariavo po vandeniu? Viską; 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
mą prekę. Męs gavome labai daug ka-! 
rės paveikslu dėl stereskopy. 

žiūrėdami ant tų paveikslą per ste- 
reskopą, jąs įsivaizdinate sau, kad jus 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
tą viską savo akimis. Stereskopas, ku- 
rj jus matote žemiau, kainuoja vieną 
doliarj. 

No. 1. 200 visokių karės paveikslų $3.00 
Męs turime taip pat ir kitokių ste- 

reskopų karės paveikslu, kurių seri- 
jų surašus męs paduodame žemiau. 

Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiki ai serijos numeri, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan' 35 
103 Niagaros Vandenpuolis 35 
104 Kelionė per Pixie žemę 35 
105 Kelionė j Vakarus 3b 
10G Kelionė j Pacifiko pakraštį 35 
107 Kelionė per Ainer. didmiesčius 35 
108 Kelionė j Prilipinus 31j 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė j Palestiną, šv. žemę 35 
111 Kelionė j Kvniją ir Japoniją. 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italijg. ir Šveicarija 35 
114 Kelionė per Angliją ir Franciją 35 
115 Kelionė per Norvegiją, ir Švediją 3" 
116 Dyvai Senojo Pasaulio 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 35 
119 Valkai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per New York 35 
121 Kelionė skersai Panamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 

kite t ik 25 centū's siiTabru arba stampo- 
mis, o likusius damokėsite. kuomet 
laiškanešis atneš siuntinį J jusų namus. 

Adresas: 

K. PIASECKI 
149 E. 15th ST. NEW YORK CITY, 

GERBIAMI DRAUGAI. 
AŠ nusprendžiau parašyti 

keietą laišku j jumis — 

tuose iaiškuose ketinu jums 
pasakyti ką nors interesin" 
go. 

Jus ir aš visi žinome daug 
lengviau yra gyventi kuo 
met visi yra linksmi. 

Męs suprantame, kad ge- 
riausias linksmumcis yra ta- 
me, kuomet musų širdįs yra 
musų vadais—kuomet daro" 
me daug gero kitiems, o ka: 
kada ir daugiau negu sau. 

Męs visi žinome naminis 
gyvenimas sveriasi ant io, 
kad visi šeimynos nariai har 
monizuojasi, o jei ne, tai 
linksmybe išlekia per tangą. 

Męs gerai suprantame, 
kad su barniu nenueisime 
toli nei savo šeimynoj, nei 
draugijoj, nei dirbtuvėj. 

Iš kitos puses imant, gy 
venimas yra labai gražus, 
jeigu męs esame išmintingi 
ir mokame viską suvartoti 

j geruoju budu. 

Aš esu visuomet tos nuo- 

mones, kad darbe gyveni- 
mas gali buti taip linksmas, 
kaip ir namie. 

Aš negaliu suprasti, kodėl 
daugelis iš rnusų visai atsi" 
mainome kuomet Įeiname į 
ofisą, krautuvę ar šapą, kur 
mes dirbame. 

Kodėl męs turime tą ge- 
riausią dalyką padėti j šąli 
prie darbo? 

i > i ■ 

Visą savo gyvenimą aš 
esu tos nuomonėj, kad no- 

rint pasekmingai išvaryti 
biznį, tai kiekvienas darbi- 
nininkas turi buti taip už" 
jaučiams ir su tokiu man 

dagumu apsieinama, kaip 
kad jis butų narys mano šei- 
mynos arba musų artimiau- 
sias draugas. 

Ir kodčl ne? 

Yra daug geriaus užinte- 
resuoti savo darbininkus, 
nes tuomet gali tikėtis ge- 

resnių rezultatų negu buti 
šaltam, ir iš savo darbinin- 
kų padaryti tas mašinas, ku- 
rois tiktai dirba iš priderys' 
tės, o ne iš noro. 

Daugumai kuriems aš ra- 

šau šitą laišką, esate darbi- 
ninkai žmones taip, kaip ir 
męs? Ne visi galime fcuti 
savininkais—bet jeigu pasi- 
taiko mums dirbti dėl tokio 
darbdavio, kuris įdeda širdį 
j savo biznj, tuomet pasida- 
ro tiktai linksmumas dirbti, 
o ne nuobodumas. 

.Mano darbas mane priver 
te susidurti su visokių cha- 
rakteriu biznieriais šioj ša- 
lyj. 

Aš visuomet manydavau, 
kad biznis, tai visai skiriasi 
nuo naminio ar draugijinio 
gyvenimo, bet1 kuomet aš j 
pradėjau senti, tuomet aš 
jau supratu dalykus kitaip. 

Teko man susidurti su to" 
kiais biznieriais, kurie su sa 

vo darbininkais pasielgdavo 
kaip su draugais ir tokie biz 
nieriai buvo pasekmingiaus*.. 

Bet aš visuomet turėjau 
daug vargo mėgindamas biz 
nierius perkalbėti, kad su ! 
darbininkais reikia apsieiti, 

kaip su draugais, o iš ju 
daug daugiau gali tikėtis. 

Jie visuomet mėgindavo 
mane jtikrinti, kad darbi- 
ninkai nėra užtektinai užsi" 
interesavę ir tas juos nein- 
fc; -esuctų. Nors aš visokiais 
budais mėginau jiems pri" 
rodinėti, kad juo gražiau su 

darbininku pasielgs darbda- 
ves juog eriau tas darbinin- 
kas norės dirbti, nes tuomet 

i jis jausis, kad dirba iš noro, 
! bet ne iš privertimo. 

J Aš visgi visuomet jaučiau, 
! kad gal kuomet nors susi- 
tiksiu su tokiu žmogum, ku" 
ris ištikrųjų pamatys svarbą 
vedimo BIZNIO ant tokių 
pamatų, kaip aš kad jau 
mėginau kitus prikalbinti. 

5 Teko man sutikti tokią ypa- 
I Ją. Šitas žrr.ogus turi dideli 
biznį jo ineigos \ dieną sie- 
kia suvirs 1 ir čvertį milijo- 
no doilarių. 

Ištikrųjų tai vienas iš ge" 
riaušių dalykų tai sutikti sa- 

į vo IDEALO, apie kurį sva- 

joji. 

Mes ypatiškai nepasipaži- 
ncme su šituo žmogum, bet 
darbo viens kito iabai gerai 
žinojome jau nuo seno. 

Jis skaitė mano raštus, 
kurie t:lpdavo New York 
Evening Mail. Kuomet jam 
pasitaikė buti New York jis 
su manim apcipažino ir te" 
nais išklausinėjo apie biznio 
dalykus. 

Jis nesijuokė taip, kaip 
j kiti kad darė, su kuriais 
man teko susidurti. 

I 
Jis iškiausė manęs labai 

kantriai ir sympatiškai. 

Jis man pritarė ir sakė, 
kad jo idėjos su'tyg biznio 

>yra tos pačios. 

Jis pasisakė man, kad ir 
jis mano, kad juo daugiau 
domos atkreipsi į darbinin- 
kus, juo daugiau užsitikėji- 
mo jie turės ir juo geriau jie 
norės darbuotis. i 

I 
Jis tuoj aus mane pakvie- 

tė, kad jį atlankyčiau jo vi" 
są pliantą—ir kad pats per- 
sitikrinčiau, kad tie dalykai, 
apie kuriuos aš pirmiau ra- 

šydavau jau buvo vykinami, 
ir kad aš toliau galėčiau ra- 

šinėti ir platinti tuos daly- 
kus. 

Aš manau, kad man už- 
ima apie kokią savaitę, kad 
surinkti tam tikrą medžiagą 
rašymui ir vel galėsiu sau 

keliauti toliau, bet jo plian- 
ias taip mane užinteresavo, 
kad aš pasilikau lenais per 
penkias savaites. 

Savo kitam laiške aš jums 
išduosiu vardą šito didelio 
žmogaus, kuris yra vienas iš 
pasekmingiausių biznierių, 
su kuriais man teko iki šiol 
susidurti* 

Aš tikiuosi, kad jus turė- 
site tiek užsiganedinimo ir 
n .ūdos iš mano parašyto 
laiško, kiek aš kac1 turėjau 
i j rašydamas. 

Su pagarba, 

VVilliam C. Freeman, 
131 E. 23rd St., 

New York City. 
Apgarsinimas. 
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Lenkai nenori Tautų Lygos 
Vėliausios žinios iš Varšavos praneša 

mums, kad lenkai nenori Tautų Lygos. Ko 

jie nori — tai stiprios armijos. 
Jie turi teisybę: be stiprios armijos jie 

negalės išlaikyti lenkiškuose pančiuose mi- 
lijonų lietuvių, baltguclžių, ukrajiniečių, ru- 

sinu ir cechų, jeigu tie butų prijungti )iie 
, Lenkijos. 

Taikos Konferencija, tverdama Tautų 
;Lygą ir sykiu tą baidyklišką "stiprią'' Len- 

kiją, elgtųsi kai tas daktaras, kuris, norė- 
damas žmogų išgydyti nuo rauplių, skie- 
pytų jam—choleros perų. 

Kokia čia gali buti Tautų Lyga, kuo- 
met labjausiai pagarsėjusių Europos isto- 

rijoj peštukų vergijon pavedama apie pus- 
tuzinis kitų tautų? 

! Kur dingo dar ir tas tautų apsispren- 
dimas? 

"Liet Dienos" Aukų Istorija 
| "Lietuvių Dienoj'" surinktos aukos ir 
iki šiolei gulėjusios Raudonamjam Kryžiuj, 

Ipagalios žacL buti "paliuosuotos" ir bus iš- 
dalintos Lietuvoje žmonėms nuo karės nu- 

kentėjusiems. 
P-as Lopatto, Centralinio Komiteto 

prezidentas, pagalios gavo nuo Suv. Val- 
stijų Valdžios tokį užtikrinimą. 

Šitų aukų istorija yra ilga ir adarė 
ji Amerikos Lietuviams daug nesmagumo. 
Dėlei geresnio užsitikėjimo visuomenėj lai- 
ke "Lietuvių Dienos" aukų rinkimo, tapo 
pakviestas Raudonasai Suv. Valstijų Kry- 
žius, kaipo tų aukų globėjas ir prižiūrėto- 
jai. Jas surinkus, negalima buvo be jo 
leidimo tų aukų persiųsti Lietuvon, nei 
Rusijon, nes ir patįs pinigai buvo jo ran~j 
kose. ! 

Raudonasai Kryžius tuo jaus pradėjo 
tyrinėti ištikimybę tų žmonių ir įstaigų, Ru- 
sijoj ir Lietuvoj, per kurias surinktos aukos 
turėjo buti dalinamos. Pirmą sutrukdymą 
tame padarė skundai musų socialistų, kurie, 

j norėdami gauti dali tų aukų, pradėjo raši- 
į nėti Raudonamjam Kryžiui įvairių nusi- 
skundimų, skundų etc. Po to Raudonasai 

(Kryžius, matydamas nesutikimus tarp pa- 
čių lietuvių, pradėjo elgtis labai atsargiai 
ir, kaip minėta, pradėjo tyrjnėjimus per 
savo ambasadas Petrograde ir Beriine. 

i Jam nepasisekė tų tyrinėjimų laiku 
užbaigti: kib kare su Vokietija, o Rusijoj 
kilo revoliucija, šiedu atsitikimu pertrau- 
kė visus Raudonojo Kryžiaus tyrinėjimus 

p ir "Lietuvių Dienoj" surinktos aukos gulėjo 
į Raudonam Kryžiuje, kaip gulėjusios. Rau- 

donasai Kryžius, pasiėmęs atsakomybę už 
teisingą ir bešališką šitų aukų padalinimą, 
atsisakinėjo jas išduoti bile žmonėms, ar 
bile komitetui, pakol jis pats neturėjo už 
ganėdinančių apie juos žinių. 

Apart šito vieno nesmagumo, "Lietu- 
i vių Dienos" aukos buvo priežastim dar di- 
; dėlių nesutikimų ir pačių lietuvių tarpe. 
; Katalikai, pasitraukę iš Centralir.io Komi- 
i teto, kuvo pradėję kaltinti tautininkus už 

minėtų aukų nesiuntimą. Nuėjo net taip 
toli; kad tautininkus katalikų laikraščiai 

[kaltino tų aukų pasisavinime ?r kuone pa- 
vogime. Susierzinimas ir užpuldinėjimai 

| dėlei šitų aukų priėjo prie augščiausio laip- 
sino prieš pat pereitą visuotiną seimą, lai- 
kytą kovo 14 d. New Yorke. ''Katalikų" 

j lyderiai buvo pastatę šių aukų klausimą 
; ir tautininkų apkaltinimą kaipo vieną iš 

j svarbiausių Seimo klausimų. Jie užreiškė, 
kad jie neisią iš st-imo ir jokių kitų klausi- 
mų nesvarstysią, kol šis klausimas nebus 
išrištas. 

Tautininkai tam nei nemanė priešintis. 
Atpenč, jie norėjo, kad visuomenė per sa- 
vo delegatus galėtų pamatyti, kurioj pu- 
ėjs teisybė. Seimas, išklausęs Centralinio 
Komiteto viršininkų pranešimą, atrado vi- 
sus "katalikų" vadų užpuolimus absoliučiai 
niekuom nepamatuotus. Gi tautininkai 
mielu novu sutiko prisiimti Centralin Ko- 
mitetan dar šešis "katalikų" atstovus, ku- 
rie turėjo "pasirūpinti, kad pinigai butų 
Greičiaus išsiųsti Lietuvon." 

Jau metai laiko praėjo, oet ko nega- 
lima buvo paskubinti, to, žinoma, nepa- 
skubino ir jie. Ir tik dabar štai tas pats 
Centralinio Komitetas prezidentas p. Lo 

ipatto f _ aneša, kad pagalios pasisekė prie 
bių aukų paliuosavimo prieiti. 

Tokiu budu visa "Lietuvių Dienos" au- 

kų istorija artinasi prie galo. Ji netrukus 
užsibaig, bet ji paliks vieną ne taip leng- 
vai užmirštamą atminimą, kad "katalikų' 
srioves lyderiai dėlei ^avo partijinių tikslų 
nesidriovi panaudoti net pusėtinai šlykščių 
priemonių—vaginimo kitos sriovės. 

Ar negana bus tupėti 
ant tvoros? 

Priėjome prie įdomaus laiko musu po- 
litikoje. Turime dvi tarybi, kurių tarpe kilc 
'umariymas sušaukti Visuotinąjį Amerikos 
Lietuvių Seimą. 

Politiškas padėjimas Europoj, nuolati- 
tis kėsinimąsi lenkų ant Lietuvos sukėlė 
tokį upą, kuris didelę dalį musų visuome- 
nės privertė ne tik pritarti seimo šaukimui, 
bet ir tokio seimo reikalauti. 

Organizuota, ar bent susipratusi tauta, 
suprantama, privalo panašius reikalus vesti 
tvarkingai, per tam tikras savo' įstaigas, 
šiame atsitikime per savo partijų Tarybas. 

Tarybos ir jų komisijos turėjo šiame 
Seimo reikale jau ne vieną posėdį. Tautinė 
Taryba išsireškė už seimo šaukimą, Krikš- 
čionių Demokratų Taryba svyravo visą lai- 
ką. Dalis jos buvo už seimą, kita buvoi 
jam priešinga. | 

Jau praėjo daugiau mėnesio laiko, o 

katalikų Taryba dar vis nepriėjo prie galu- 
tino nusprendimo: už Seimą, ar prieš Sei- 
mą? Jos yienatinis nutarimas, matomai,, 
yra "tupėti ramiai ir tylėti." ■ 

Pasidarius tokiam dalykų, stoviui, Sei- 
mo klausimas perėjo iš komisijų ir Tarybų 
i laikraščius, draugijas ir abelnai Į visuo- 
menę. Dabar jis yra svarbiausis dienos 
klausimas, plačiai diskusuojamas visur. 

Bet laikas bėga. Jau daugiau mėne- 
sio laiko praėjo, kaip šitas klausimas yra 
svarstomas ir jo galo nesimato. Juo dau- 
giau jis svarstomas, juo daugiaus nesuti- 
kimų, juo labjaus kįla partijinis karštfs, 
nuo kurio nieko gero tikėtis nėra galima. 
Gi musų Tarybos tuo laiku vis tyli. Jųs 
patėmysite, kad Tarybos šiame seimo klau- 
sim'e dar nėra padarę jokio galutino oficia- 
lio nusprendimo. Krikščionių-Demokratų, 
arba "katalikų" Taryba aną dien turėjo 
speciali savo susivažiavimą Pittsburge, ku- 
riame Seimo klausimas neabejotinai buvo 
svarstomas. Bet jos nutarimai Seimo rei~ 

j kale taipgi nėra iki šiolei apskelbti. 
Tas mano versti, kad "katalikų" Ta- 

ryba Seimo klausime svyruoja. Nepraneš- 
ei ma oficialiai apie savo priešingumą Sei- 
mui, ji aiškiai tuomi parodo, kad ji abejo- 
ja, ar jos prieštaravimas Seimui susitiktų 
su jos pačios sriovės žmonių pritarimu. Ji 
velija palaukti—gal "Dievulis audrą lai- 
mingai praneš pro jų galvas," jų neužka- 
binus. 

Bijodamasi tarti oficialį savo žodi 
prieš Seimo šaukimą, "katalikų" Taryba 
i-urbut mano, kad Seimo šaukimą galima 
bu3 užmušti vien tik jo vilkinimu. 

Tai yra gudrus politiškas žingsnis, bei 
jis liudija apie tai, kad "katalikų" Taryba 
nujaučia, jog priešindamasi seimui, ji pu 
čia prieš vėją—prieš visuomenės norą. Jei 
gu ji to nejustų—ji be jokių panašių poli- 
tiškų triksų užreikštų aiškiai, stačiai ir vie- 
šai, kr d ii yra seimo šaukimui piiešinga. 
Tuome- butų visas kriukis atliktas. 

Ir "katalikų" taryba privalo savo žodį 
tarti. Ji negali amžinai ant tvoros tupėti 
ir vienon, ar kiton pusėn svyruoti, arba. 
tylėjimu visuomenę penėti. 

Lai žmonės mato, ką "katalikų" Ta- 
ryba seimo reikale turi pasakyti ir tuomet 
žmonės žinos, ką toliaus reiks daryti. 

Tautininkų Taryba jau senai savo žodį 
Itame tarė. 

Pror. B. Žongalavičius. 

Bažnyčia ir Vaistybe. 
Laisvųjų tautų gyvenimas 

remiasi asmens laisve, sąži- 
nės' laisve, žodžio, sąjungų, 
draugijų laisve. Šitos pama- 
tinės, įgimtos, neatimamos 

į.teisės sujungtos vienoje lais- 
vėe vėliavoje. Gi laikų žy- 
giuose religijos bei sąžinės j 
laisvė eina pati viena, ir pir- 
mutinė, ilgai ir sopulingai 
oesivystydama per kelioliką. 
šimtmečių. Vėlai, tik aštuo- 
nioliktame amžiuje, atsira- 
do žodžio, asmens, draugijų 
,aisvė. Garsusis teisininkas 
Jellinek sako: "Idėja šven- 
tąsias žmogaus teises Įstaty- 
mais apsaugoti yra gimusi 
iš tikybos, ne iš politikos". 
Tai religijos laisvė yra moti 
ia visų kitų laisvių. Tik žiu- 
-ėkime. 

Rymo valstybė, susista- 
;iusi savo Kapitoliuje visų 
)avergtųjų tautų dievaičius, 
usidarė dar ypatingą visos 
asaulio imperijos religiją— 

ciesorių deivinimą. Gyvas 
ir numiręs, Rymo imperato- 
rius yra dievas, "augustus." 
fam skiriama šventyklos, 
cunigai, šventės; jis imperi- 
jos globėjas, "genijus"; jis 
— asmeninė imperija. Kas 
jo Įsakytomis aukomis ne- 

pagarbina, tas nepripažįsta 
mperijos ir baudžiamas 
nirtimi. 

Senovė? Graikija nei Ry- 
mas, nei demokratija nei 
monarchija, nežinojo atski- 
ro žmogaus teisių. Tegy- 
vuoja valstybė, ji—tikslas, 
gi individumas tik jos įran- 
kis. Iš tų laikų yra žinomas 
įstatymas: "valstybės virši- 
ninkas nėra suvaržytas įsta- 
tymais ; kas tik jam patinka, 
turi įstatymo galią." Tai gi 
įstatymų dievaičiui tapus ir 
tikėjimo dievaičiu, valstybė 
ir religija susiliejo ir tai gy- 
venimą ir dvasią slopinan- 
čiai tiranijai nusilenkė aris- 
tokratų ir p?prastųjų pilie- 
čių galvos. Net šviesiausis 
iš kilniausis anų laikų Sene- 
kos protas, nors tyčiojasi iš 
tokios religijos, pripažįsta 
joje įpročio galybę. 

Bet štai suskambėjo iš Pa- 
lestinos naujas obalsis, drą- 
sus žodis: "Reikia labiau 
klausyti Dievo, ne žmonių." 
Rymo teismuose ir šventy- 
klose pasirodė krikščionių, 
pasirengusių laisv.u noru ati- 
duoti gyvastį u2 Kristų, kaip 
ir Kristus noromis buvo mi- 
ręs už žmones. Siela ir su 

ja žmogus įgyja absoliučią1 
vertę. Taip Europos kultu 
roje atsirado laisvas atski- 
ras žmogus su savo sąžine, 
tepasiduodančia Dievui 
Priešais absoliučią valstybės 
i;eisę atsistoja absoliuti krik- 
ščionių sąžinės laisvė. "Cie- 
sorių pripažįstu, tik aukos 
arn nedeginsiu." Valstybė 

turėjo avba savo absoliutiz- 
mo išsižadėti, pripažindama 
sąžinės laisvę, arba išnai- 
kinti krikščionis. "Męs— 
^ako šv. Perpetur—išsižada- 
me gyvybės, idant įgytume 
■ąžinės ir tikėjimo laisvės." 
Per tris šimtus metų kraujas 
oergali geležį, ir 313 m. Me 
diolano ediktas juridiškai 
pripažino tą laisvę. 

Graikas, žydas, pilietis, į 
vergas susirišo vienu tikėji- 
mu, viena Bažnyčia—susi- j 
rinkimu, kurią pastatė pats 
Kristus, davęs jai mokyto-' 
jus, pats palikęs jos galva. 
Dievo namai išaugo į Dievo 
karalystę, kur visa valdžia, 
tikslas ir Įrankiai, eina iš 
Karaliaus Kristaus, ne iš 
valstybės viršininko. Tad 

kiekvienas šitos karalystes 
žmogus tada teturės sąžinės 
laisvės, kai visa ta karaly- 
stė—visa Bažnyčia bus lais- 
va. Sąžinės laisvė būtinai 
reikalauja laisvės tikėjimui 
išpažinti; išpažinimas—tai 
viršujis religinės sąžinės iš- 
reiškimas ir jis tegali buti 
varžomas, nes neišreikštoji 
sąžinė ^ra visad laisva. Var- 
žans jį, nėra sąžinės laisvės: 
arba sąžinės laisvė išpažini- 
me arba neleisvė ir prievar- 
ta. Valstybės teisės, nepripa- 
žinusios krikščionių kapinių, 
maldos namų, susidraugavi- 
mų ir sąjungų, (non licet 
vos esse—nevalia jums bu- 
ti), savarė juos i katakum- 
bas. Krikščionys, kovodami 
už asmeninę sąžinės laisvę: 
kovoja už laisvę savo visu- 
mos- -Bažnyčios; asmeninė 
sąžinės laisvė jungės visuo- 
menine Bažnyčios tikinčiųjų 
laisve. Tikroji priežastis 
absoliučios valstybės visaga- 
lybės kovos su žmonėmis, j 
Dievui tenusilenkiančiais, | 
buvo begalinis jų dviejų 
prieštaravimas. Krikščio- 
uybė paskelbė absoliučiu 
sąžinės ir tikybos išpažini- 
mo laisvę, Rymo valstybė— 
absoliučią savo valios visa- 
galybę. Kova turėjo buti 
vienai ar antrai mirtina. Ab 
soliutė, neklystanti ir it pats 
Dievas nepriklausoma, die- 
vaičių pakelta valstybė ir 
krikščionių Dievas drauge 
buti negali. Šito dėsnio 
šviesoje buvo kova del Baž- 
nyčios laisvės. 

Ciesorius Kafetantinas Di-I 
dysis 313 m. ne tik paliuo- 
savo krikščionis, dar suma- 
nė sudaryti Rymo valstybes 
religiją ir ėmė savintis Baž- 
nyčios teises, nesenai dar 
stabameldžių pontifx ma- 

limus (vyriausis kunigas), 
prasimina vyskupu (episco- 
pus externus) , degina klai- 
datikio Arijaus knygas t. ir 
t. Teodosijus I krikščionių 
tikybą paskelbia privaloma 
valstybės religija, baudžia 
mirtimi klaidatikius, šaukia 
vyskupų susirinkimus, lei- 
džia įsakymus Bažnyčios da- 
lykuose. Taip ir toliau. To- 
kioje Valstybės globoje Ry- 
tų Bažnyčia praranda savo 

laisvę, tampa valstybine 
įstaiga, subyžantėja; vysta, 
silpnėja ir atsiskirdama nuo 

Vakarų, beveik miršta drau- 
ge su Byzancijos valstybe. 
Vakaruose Bažnyčios laimei, 
ciesorystė krito ir jos įtaka 
į Bažnyčią jau septintame 
amžiuje nutruko. 

Laisvos, jaunos frankų, 
burgundų, alemanų, turingų, 
saksonų, vestgotų, longobar- 
tų tautos Rymo imperijos 
griuvėsiuose sudaro naujas 
valstybės. Jų karaliai stato 
bažnyčias, vienuolynus, duo- 
da jiems žemių, tik ne nuo- 

savybėn, nes tų tautų teisė 
buvo: žemė pridera į kara- 
lių. Kas žemę vaklo, pats 
turi pildyti 'am tikras pa- 
reigas, taukti j karę t. ir t. 
Taigi mirus vienam žemės 
valdytojui, vyskupui, abatui, 
klebonui, karalius jieškos 
kito gero karininko, guvaus 
ūkininko. Daug sveria pro- 
tekcija, intriga. Ir vyskupų 
sostuose atsiranda jaunikai- 
čių, kuo ne vaikų, kartais 
beraščių. Kariauja, vaidi- 
jasi, pardavinėja dvasininkų 
vietas, lupa žmones. Ta ku- 

nigaikščių įtaka daro daug 
nelaimių pačiam Apaštolų 
Sostui: vieni papos miršta 
kalėjime nunuodyti ar pa- 

smaugti, kiti išvejami ir vėl 
grąžinami sostan po 2—3 
syKius; kai kurie turi po 3 
—i antipapas. 900—1058 
m. papos keičiasi, kaip še- 
šėliai; atsiranda ir išnyksta 
ciesorių mostelėjimu. Krikš- 
čionybė, Bažnyčia, asmens 
sąžinė pakliūva vergijon. 
irovą už tikybos laisvę pra- 
dėjo vyras, tyras, kaip krikš 
tolas, kietas, kaip plienas, 
Papa Grigalius VII Hilde- 
brandas (mirė 1085 m.). Ji 
tęsėsi du šimtu metų, vienai 
ir amrai pusei dramatinga. 
Tai nuo sosto numestas Hen 
rikas IV puola Kanosoje pa 
pai į kojas, tai jis pats papą 
numeta nuo sosto ir ištre- 
mia. Pagaliau Liudvikas Ba 
varietis paskelbia Jona XXII 
klaidatikiu. Vadinas, kara- 
liai teisia papa tikėjimo da- 
lykuose. Liaudis visados pa 
laikydavo savo papą,, vyda- 
'o kunigaikščių skiriamus 
•yskupus, abatus, klebonus, 
x Bažnyčia nugalėjo valsty- 
bę: iškovojo laisvę laisvai 
inktis papa" ir vyskupus. 

Kovota ne vien ginklais 
ir dekretais; kovota minti- 
mi ir mokslu. Senovinė ry- 
tniečių teisė (lex Romana) 
itgijo kitose valstybėse. Ita- 
luose tą teisę auklena gar 
jus Bolonijos universiteto 
mokytojai. Iš jų Fr. Bar- 
oarosa žinojos esąs "pasau- 
io viešpats" (dominus mun- 

li); jam buvo sakoma: tr- 
^o valia yra teisė. Ir cieso- 
rius tikėjo ir Pavijos syno< 
le pasisakė turįs eiti Kas- 
tantino Didžiojo pėdomis. 
Fridrichas II, kovodamas su 

papa, šaukiasi dėsnio: vai-! 
dovas nėra įstatymų suvar-! 
žytas. Bavarijos Liudvikas 

Ką Raso Kiti Laikraščiai. 
"DIRVA" JAU EINA. 
Kiek laiko atgal "Dirva" 

buvo sustojusi. Dabar ji vėl 
pradėjo eiti. Jus redaktoriu- 
mi ir administratoriumi yra p. 
K. S. Karpavičius. Ji raso 

ppie .ave: 

"Dir va" bus vedama toje j 
pačioje dvasioje, kokioje ją, Į 
su p. Gedminu, iki šiolei ve-1 

«« 1 

dėme,—"1 )irva nesilenks! 
prieš klerikaVs ir nepatai- i 
kaus kairiesiems; bus aiški! 
savo uždaviniams ir teisinga 
skaitytojui. 1 ateitį "Dirva" į žiuri su vilčia ir pasiryžusi; 
savo skaitytojams duoti, o 

ne žadėti, vesti, o ne vilioti. 
"Dirvoje" bus gvildenami 

mokslo klausimai, apsirube- 
žiuota nuo polemikų, kurios 
ne\ 

1 M,"ie srero ir nieko ne 

i:aiškina." 

LATVIU MEMORANDU- 
MAS. 

La L v ai panašiai kaip ir lie- 
tuviai stengiasi įgyti sau ne- 

priguliuvbę. Tame klausime 
vienas lietuvių Bostono laik- 
raštis rašo: 

Bostono Transcript pra 
nc-^a apie latvių delegatų 
memorandumu, įteiktą tat 

kos konferencijai Paiyžiu- 
je. Toje kablegramoje sa- 

koma: 
"Yra galimu daiktu, kad 

talkininkai dar karta bandys 
ramiu budu įvykinti Rusijoj j 
laika. Spėjama, jog šiokiu j 
ar tokiu budu talkininkai 
kreipsis j Sovietų valdžią ir 
duos apribot.ą laika atsaky- 
mui. Po to talkininkai 
griebsis naujų budų. Grei- 
tas veikimas reikalingas del 
1,o, kad latvių delegacija tai- 
k"s konferencijai inteike 

memorandumu, kur nurodo- 
ma, jog yra sąryšys tarp 
Rusijos ir Vokietijos ir tas 

gręsia pavojumi Latvijai ir 

sakęs: męs esame virš jta- 
tymų. Atgimė net senobi- 
nis rymiečių mokslas apie 
ciesorių visagalybę, neapi- 
brėžtą valdonų kuno ir dva- 
sios reikaluose. Iš antros 

pusės mokslavyriai tvirtino 
dvasinė vyriausybė turinti 
savo valdžioje pasaulinę, 
kaip siela kad valdo kuną; 
net papa turįs absoliučią vai 
džią santykiuose su valsty- 
be. 

Tik clidy is Bažnyčios teo_ 
logas Šv. Tomas Akvinietis 
ir jo mokykla apibrėžė abici 
vi pusi: kiekviena turi savą- 
ją srytį ir toje srytyje ne- 

priklauso nuo kitos. Tai iš- 
reiškia ir dabartinę kataHkų 
mintį: atiduokite, kas yra 
ciesoriaus ciesoriui, kas Die- 
vo Dievui. 

Valstybinės visagalybės 
teorija iš anų tolimųjų laikų 
atėjo į mus ir yra šiądien 
stiprai Įsivyravusi galvose 
teisininkų ir valstybių virši- 
ninkų. Ir musų laikais ta 

nelemtoji, iš pagonų pavel- 
dėtoji teorija tebeslopina lai 
svę, tebeslegia krikščionybę. 
Iš tos kovos ir Bažnyčia ir 
valstybė išėjo susilpnėjusios 
ir abi valdži pripažinusios 
kita kitai kompetenciją savo 
rate. Bažnyčia ir valstybė 
dabar stengiasi atsitverti ge 
ruoju, sutarčių (konkorda- 
tų) keiu. 

Krito carato visagalybė, 
kuri pati save prarijo. Ro- 
dės, su juo palaidota ir ka- 
talikų nelaisvė Rusijoj. Bet 
štai demokratinės laisvos ru- 

sų respublikos vyriausybė iš 
leido dekretą apie separaci- 
ją, perskyrimą Bažnyčios ir 
valstybės. 

(Pabaiga seka) 

kitoms naujai susiformavu- 
sioms valstybėms." 

Toliau skobiama, kad "vi- 
sas memorandumas rodo, 
jog energiškas pastangas vo- 

kiečiai deda, kad tik galėtų 
valdyti Latvija, Estoniją, 
Lietuva ir Ukraina, kurios 
dabar Vokietiją skiria nuo 

Rusijos." 
DELEI BENDRO FONDO. 

V isuomenėje, Draugijose 
kliubuose, ii; visur kur tik lie- 
tuviai rūpinai Lietuvos laisve, 
visur kalbama apie bendrą fon- 
dą, statomi reikalavimai su- 

jungti fondus, išnešamos tajn 
tikros rezoliucijos ir retkar- 
či; 's draugijos net pastato "ul- 
timatumus" savo vadovams. 
"Darbininkas" besipriešinda- 
mas, parašė tokią pastabą: 

"Liberalai su didžiu užsi- 

spyrimu stovėjo ir stovi už 
bendrą fondą. Inž. Naru- 
ševičius, išvažiuodamas Eu- 
ropon, išdavė savo veikimo 
raportą ir kartu verdiktą 
prieš Amerikos lietuvius 
ir nurodo reikalą įsteigti 
bendrą fondą. Bet liberaių 
laikraščiai skelbia, jog i n 

fondas tuščias, jog visur, pi- 
nigus išsivežę delegatai. To- 
dėl gali kartais pritrukti lė- 
šų užlaikyti savo delegatus. 
O ką jau bešnekėti apie pri- 
sidėjimą užlaikyti Lietuvos 
delegatus Paryžiuje? Tokio- 
se aplinkybėse būdami libe- 
ralai nenutils šaukę apie v 

bendrą fondą. Gėda ir bė- 
da mušu liberalams. Jų no- 

ras pf^;'važin«"'r svetimose 
r ogi 11 ė s t n e a r a k< >m a s. 

Tautininkai jnave visus sa- 

vo fondo pinigu? Lietuvos at- 

stovam?. Ir nieko geresnio jie 
negalėjo padaryti. Kataliku 
Tautos Fondas bene; mano pa- 
laikai surinktas aukas & ic~ 

rikoie? 



ISKAITYK1TEI 

E. Ui. ArnCi Verte M. GK^ONlb 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Pabaiga.) 
PASKUTINIS EGZAMINAS. 

Šiandieną buvo mintiniai egzaminai. 
Aštuntai valandai pasibaigus visi sėdėjo- 
me klasėje, o pradžioj devintos pradėjo 
mus šaukt po keturis salėn, kame stovėjo 
didelis skobnis, žalia gelumbe apklotas. U z 

skobnio sėdėjo: direktorius ir keturi moky- 
tojai, jų tarpe musų mokytojas. 

Mane pašaukė pirmųjų keturių skai- 
čiuje. 

Vargšas mokytojas! Matyties, kad ji- 
sai tikrai mus myli. Kitiems mus klausinė 

jant, jis įsmeigdavo Į mus akis; jisai nusi 
mindavo, kai męs neaiškiai atsakydavome 
ir visas nušvisdavo, kai gerai atsakydavo 
me, mums rankomis, galva rodydavo, tary 
tum, sakydamas: Gerai,—netaip,—pagal 
vok,—neskubėk,— nebijok! Rodėsi, ji 

^mums noriai pasakytų atsakymus, jei tik- 
tai galėtų. Jei jo vietoje sėdėtų musų tėvai 
jie negalėtų labiaus nerimastauti. Taip i1 
norėjosi jam prie visų sušukti: Ačiu! Tuk 
stantis kartų ačiu! Ir kai kiti mokytoja 
man pasakė:—Gerai, gali eiti!—jo akįs i j 
džaugsmo nušvito. 

Aš tuojau sugrįžau klasėn tėvo lauk 
tų. Čia dar beveik visi draugai buvo. Šal< 
manęs sėdėjo Garrone. Aš nebuvau links 
rnas—aš mąsčiau, kad paskutinį kaitą ša 
le jo sėdžiu. Aš dar nesakiau Garrone, ka< 
nebusiu ketvirtoje klasėje, kad męs iš Tu 
lino išvažiuojame. Garrone tai nežinojo 
Jisai pasilenkęs sėdėjo ir, žemai galvą ne 

leidęs, piešė rėmus aplinkui tėvo mašinist* 
rubuose fotografijos; tai augštas tvirtas vy 
ras, doro veido, kaip ir sunus. Garrone po 
silenkė ant piešinio, marškiniai ant jo kru 
tinės prasiskleidė ir aš pamačiau ant kakl 
auksinį kryželi kuri jam Nelli motina dc 

vanojo, sužinojusi, kad jisai jos berniuk 
apgina. Reikėjo jam pasakyti, kad aš išv£ 
žiuoju, ir pasakiau: 

— Garrone, rudenį mano tėvas iš Turi 
no visai išvažiuos. 

Jisai paklausė, ar ir aš važiuosiąs? 
Aš pasakiau, kad važiuosiu. 
— Taigi tu su mumis ketvirtoje klasė 

je nebebusi? 
— Ne. i 

Jisai tylėjo, toliaus piešdamas. Pas 
kiau, nepakeldamas galvos, paklausė: 

— Ar atmįsi trečiosios klasės sav< 

Kd raugus? 
— Visus atmįsiu—atsakiau as,—ypa 

tave. Argi tave galima užmiršti? 
Jisai taip rimtai mano akysna pasižiu 

rėjo, tarytum, daug ką norėjo pasakyti, be 
nieko nepasakė. Tiktai ištiesė man kairią 
ją ranką, parodydamas, kad dešinioji ne 

turi laiko, ir aš abiemi rankomi suspaudžiai 
tąją tvirtą ir dorą ranką. Tą valandėlę in 
bėgo klasėn visas suskaitęs mokytojas ii 
linksmai pakuždomis pasakė: 

— Puikiausiai! Iki šiol gerai klojasi— 
ir jųs, likusieji, neišsigąskite! Gerai, gerai 
vaikučiai—aš džiaugiuosi! f 

Ir norėdamas parodyti savo džiaug 
smą ir mus prajukdyti, jis išeidamas suk 
niubo ir durų įsitvėrė. Niekados nesam 

matę, kad ji3ai juoktųsi! Tai mus taip nu 

stebino, kad męs net neprasijuokėme, t 

tiktai šypsojomės. Man širdin įsismeigė ii 
mane sugriaudino tasai jo vaikiškas pasiel 
girnas. Toji džiaugsmo valandėlė buvo vie 
nintėlė dovana už jo devynių mėnesių kan ' 

trybę, triūsą, lupesnius, o kartais ir'nuliu 
dimus! Dėlei tosios valandėlės jis taip dar 
bavosi, tiek kartų ateidavo klasėn visai ser 

....... 

Vargšas mokytojas! Štai visa, ko jis 
mus prašė mainoms už jo meilę ir jo rupes- 
nius! Ir daoar man rodosi, kad aš jį vis to 
kį minėsiu, koksai jis tąją valandėlę buvo 
Ir, kai aš užaugsiu, jei jisai dar bus gyvas 
aš jam užmįsiu tąjį jo pasielgimą, kuri* 
taip mano širdį sugriaudino, ir pabučiuo 

į su jo meilią žilą galvą. 
SUDIEV MOKYKLA! 

Pirmai valandai pasibaigus męs pas- 
kutinį kartą susirinkome mokykloje, norė- 

dami sužinoti egzaminų p:\sekmes ir pasiim- 
ti liudijimus perėjimo ketvirtojon klasėn. 
Giminių buvo pilnintele gatvė; daug kas 
prieškambaryje lauke, kiti net ir klasėn nu- 

ėjo. Štai Garrone tėvas, štei Derossi moti- 
na, kalvis Prckossi, Koretti, ponia Nelli, 
daržovių pardavėja Krossi, mūrininkas, 
Stardi tėvas ir daug kitų, kurių aš nesmiu 

matęs; klegesys nelyginant gatvėj. Bet atė- 
jo mokytojas, ir viskas nutilo. Jo rankose 
buvo išlaikiusiųjų egzaminus sąrašas, ir jis 
pagal abėcėlės pradėjo skaityti: 

— Abatučči, Arkini r tt. 
Mažasai mūrininkas perėjo, Krossi pe- 

rėjo. Paskiau mokytojas balsiaus paskai- 
tė: 

— Derossi Ernesto perėjo ir gavo pir- 
mąją dovaną. 

Visi tėvai, kurie jį pažino ir kurie čia 
buvo pratlėjo sakyti: 

— Bravo, Derossi, bravo! 
O jisai pakratė plaukus ir linksmai 

šypsodamas pasižiurėjo į savo motiną, ku- 
•i jam ranka pamojo. 

Garoffi, Garrone, kalabrijietis perėjo, 
oliaus trįs ar keturi paeiliui palikti an- 
iems metams. Vienas jų pradėjo verkti, 

ies tėvas, prie durų stovįs kumščiu pagrą- 
sė. 

Bet mokytojas taie: 

Atsiprašau, sinjore, tosios nelaimes ne- 
isados esti mokinio kaltė—kartais taip at- 
itaiko, kas ir clabar buvo. 

Paskiau tęsė:—Nelli perėjo. 
Motina jam bučkį nusiuntė. 
Stardi perėjo. 
Bet Stardi net nesišypsojo, tiktai kumš- 

iais galvą spaudė. Paskutinis buvo Votini, 
»uikiai sušukuotas, kaip ir visados. Jis irgi 
perėjo. 

Po to mokytojas atsistojo ir pasakė: 
— Vaikučiai, męs čia paskutinį kartą 

-jsirinkome. Ištisus metus męs kartu buvo- 
te ir dabar geri draugai skiriamės— tiesa? 
lan griaudu su jumis skirties, mieli berne- 
iai! 

Jis valandėlę tylėjo. 
— Jei,—tęsė jisai,—aš kartais buvau 

ekantrus, jei kartais prieš mano norą bu- 
riu neteisingas arba piktas—atleiskite 

nah. 
— Ne! ne!—sušuko tėvai ir dauguma 

lokinių—ne, p. mokytojau—niekados taip 
tebuvo! 

— Atleiskite man,—atkartojo moky- 
mas, ir mylėkite mane! Ateinančiais me- 
lis jas nebe pas mane busite, bet aš jus 
^matysiu, ir jųs visados mano širdyje pa- 
liksite. Sudiev, vaikučiai! / 

Taręs tuos žodžius, jis tarp musų atsi- 
.ojo, ir męs visi ištiesėme jam rankas, at- 
istodami ant suolų ir čiupdami jo skver- 
us, apkabindami, bučiuodami. 

Penkiadešimts balsų vienu kartu sušu- 
10: 

— Sudiev, p. mokytojau! Ačiu jums, 
mokytojau!—Likite sveiki!—Neužmir- 

šite musų! 
Jis išėjo susigriaudinęs. Męs visi gal- 

otrukčiais išbėgome. Iš kitų klasių irgi pa- 
ipylė mokiniai; giminių minios atsisveiki- 
o su mokytojais ir mokytojomis, ant mo- 

ytojos su raudona plunksna kabėjo penki 
c šeši vaikai, gal bent dvidešimts aplinkui 
>s spietėsi ir spaudė ją; nuo "vienuolės" 
ilvos vos nenutraukė skrybliaus ir f jos 
ilpas ir kišenes prikišo gėlių. 

Daug kas sveikino Robettj, kuris šian- 
ieną pirmą kartą be lazdų atėjo. Visur 
irdėties balsai: 

— Iki rudens! Iki 20 d. spalių! 
Aš irgi su draugais atsisveikinau. O. 

iip visi ir užmiršo tąją valandėlę visas ne- 
mtaikas ir nesmagumus! Votini,.kuris pa- 
ydėdavo Derossi, pirmasai jį apkabino. 

Aš atsisveikinau su mažuoju murinin- 
u ir pabučiavau jį kaip tiktai tuo laiku, 
ada jis suraukė savo "kiškio snukutį"-— 
įielas bernelis! Atsisveikinau su Prekossi, 
u Garoffi, kuris man pasakė, kad aš pas- 
utinioj jo loterijoj laimėjęs, ir padavė man 

j iskilusį puodelį. Atsisveikinau ir su visais 
į itatis. 

Griaudu buvo žiūrėti, kai vargšas Ne- 
j apkabino Garrone; jį vos atitraukė. Visi 
pietėsi aplink Garrone.—Sudiev, Garrone, 
adiev, iki pasimatymo—ir spaudė jo ran- 

as, apkabindami tąjį prakilnų šventą bėr- 
iuką. Jo tėvas nustebęs į tą sceną žiurėjo 

t* šypsojosi. Garrone aš paskui visų apka- 
>inau, gatvėje, prišliejęs prie jo krutinės 
psiašarojusį veidą. 

Jis mane kakton pabučiavo. Paskiau 
š nubėgau pas tėvelį ir mamą. Tėvelis ma- 

lęs paklasė: 
— Ar su visais atsisveikinai? 
— Su visais. 
— Jei ką nors esi supykdęs, eik atlei- 

iimo prašytų ir kad nuoskaudą užmiršti]. 
Nieko nenuskriaudei? 

— Nieko. 
— Tai sudiev!—tarė tėvas, dar kartą 

į mokyklą pažvelgęs. 
Mama atkartojo: 
— Sudiev! 
Man žodžių stigo. 

(Galas). 

i'Imto !>>*■ 
VVoMlrr* j,c l.'n.nj' 

Vienas iš sunkiausių dalykų išmokinti mula, tai 
šokinėti per tvorą. Vienok p-ni Evelyn P. Spencer 
išmokino savo mulą "May " šokinėti ir dargi dalyvau" 

ja lenktynėse. ~ 

» 

PROTOKOLAS. 
PROTOKOLAS. 

TMD. Anglijos Apskričio V. 
Suvažiavimo, atsibuvusio va 

»ario 16 d., 1919. Lietuvių 
Salėje. 25 Camden st., 

W. Lynn, Mass. 

Sesija 1. 
1 Suvažiavimą atidarė W. 

Lynn TMD. kp. pirm. J. Kli 
mas 11:45 v. prieš piet. 

2. Paskirta komisija iš A. 
Mockevičiaus ir J. Žukau- 
sko mandatų priėmimui. 

3. Pridavė mandatus šių 
kuopų delegatai: 

a) 7 kp La\vrence Mass.: 
K. Vidunas, J. Žukauskas. 

b) 11 kp. W. Lynn, Mass. j A. Matulaitis, J. Klimas, J. 
Putris; 

[ c) 81 kp. So. Boston, Mass. 
J. Palionis, K. Norkus, K. 

[Vileišis, S. Jokubauskas, J.l 
Neveckas, K. Sirbikas; 

d) 85 kp. Montello Mass. 
A. Kasparas, J. Samsonas, 
J. M^džiauskas, V. Benson; 

e) 36 kp. Nonvood, Mass. 
Izebella Vasiliauskienė, Ja- 
vyga Jurėnienė; 

f) 57 kp. Lowell, Mass. Z. 
Dzedulionis; 

g) 37 kp. Lewiston, ,Me. 
Juozas Dailyda. 

4. Renkamas susivaž. pre- 
zidiumas. 

a) Ant pirm. nominuoja 
ma J. Klimas, K. Sirbikas, 
S. Jokubauskas, Išrinktas J. 
Klimas (12 balsų) vice pirm 
K. Sirbikas (2 b.,) S. Joku- 
bauskas gavo 1 b. 

b) Susivaž. sekretoriumi 
aklamacijos budu išrinkta 
K. Norkus, sekr. pagelb. J. 
Vasiliauskienė. 

5Perskaitytas ir priimtas 
pereito TMD. NAA. susivaž. 
protokolas, laikyto Bostone 
19 d. gegužės, 1918. 

6. Rezoliucijų komisijon 
išrinkta: Jadvyga Jurėnie- 
nė, J. Medžiauskas, B. Juo- 
dris. j 

7. Sesija uždaryta 12:45, 
v. dieną nutariant susirinkti 
2 v. p. pietų. 

Sesija II. 
1. Sesija prasidėjo 2:30 v. 

P- p. 
2. Peršaukta delegatų var 

dai, — pribuvo visi. 
3. Nuo apskričio valdybos 

užsiregistravo: pirm. A. Či- 
zauskas. K. Vaičiūnas—kas. 
B. Juodris ir A. Mockevi- 
čius — organizatoriai. 

4. Apskričio valdybos ra 

portai: 
a) Apskričio valdybos 

pirm. A. čižauskas išdavė 
raporą, kuriame nesiskun- 
dė ant centro valdybos ne- 

susitvarkymo. Pav'. 85 kuo- 
pos nariams Montello, Mass. 
du kartu buvo prisiųsta Kul- 

turos Istorija; susirašyt su 
Centro valdyba clel jos mai- 
nymosi buvo sunku. Dauge- 
lis kuopų knygų negauna 
laiku. 

b) Kasierius K. Vaičiūnas 
praneša kad apskričio kaso- 
je yra apie $40.00. 

c) Organizatoriai, B. Juo- 
dris ir A. Mockevičius pa- 
žymi, kad veikti del TMD. 
buvo sunku, kadangi centro 
valdyba iabai suvėlino kny- 
gų išleidimą. O t- 4- 

5. Apskričio valdybos ra- 

portai priimti. 
G. Kuopų delegatų rapor- 

tai. 
a) 111 kp. iš W. Lynn, 

Mass. J. Žukauskas; 
c) 81 kp. Montello, Mass. 

— Samsonas; 
d ) 85 kp. Norvvood, Mass. 

— J. Jurėnienė; 
d) 57 kp. Lowell, Mass., 

— Z. Dzedulicnij; 
f)34 kp. Lewiston, Me. — 

J. Dailyda. 
Kuopų atstovų raportai 

priimti, — daug nenuveik- 
ta del knygų suvėlinimo. 

8 Neužbaigti dalykai: 
a) J. Žukauskas išdavė 

apskričio pikniko raportą, 
kurį surengė 12 kp. Law- 
rence. Pelno liko $135.00, 
kurių $35.00 persiųsta ap- 
skričio kasieriui, o $100. Pa- 
likta 12 kp. kasoje. Išrinkta 
komisija iš A. Čižausko ir J. 
Klimo sužinot su Lawrence 
TMD. kuopa del pinigų pa- 
skyrimo ; 

b) Kadangi apskričio se- 

kretoriai Šleinis ir Geniotis 
neišpildė pereito susivažia- 
vimo nutarimų ir neatsakė į 
apskričio pirmininko laiš- 
kus, tat sis susivažiavimas 
nutarė juos daugiau neskai- 
tyti sekretoriais. 

c) Išreikštas pageidavi- 
mas kad apskričio vice-pirm 
J. Strimaitis nors sekančia- 
me Apskričio susivaž. išduo 
tų raportą iš visuotino TMD. 
seimo, kurio k'Monę j tą sei- 
mą apskritys padėjo-paden- 
ti ir jokios žinios negavo nė 
laišku, nė per organus. 

Kuopų įnešimai: 
a) Lawrence kuopa įnešė, 

kad TMD. seimai turi but 
laikomi atskirai nuo SLA. 
seimų. Tame klausime kal- 
ba daug delegatų. Didžiu- 
ma balsų nutarta tas daly- 
kas palikt po senovei. 

b) Tos pačios kuopos Įne- 
šimu pavesta apskričio val- 
dybai surengt prakalbų mar- 

šrutą TMD. auginimo tik- 
slu. 

c) Tos pačios kuopos įne- 
šimas išrinkta S. Jokubau- 
skas, J. Samsonas ir T. Žu-' 

kauskas surengimui apskri- 
čio naudai pikniko ateinan- 
čią vasarą. 

d). Išreikšta pageidavi- 
mas, kad TMI). centro val- 
dyba eikvotų pinigus vien 
tik kulturos reikalams, o ne 

politikos. 
c) Lewiston, Me. kp. ine 

šė, kad prie TMD. kuopų bu 
tų sutvertos lavinimosi mo- 

kyklos. B. Juodris ir kiti pa- 
stebi, kad tam darbui vary- 
ti yra ALTS. kuopos ir Liau 
•Mes Universitetas, taigi su- 
sivažiavimas išreiškė pagei- 
davimą, kad paminėtos įstai 
gos tą darbą varytų, ypač 
rengianties gryžti į Lietuvą, 
o visuomenė privalo remti 
ietuviškų mokyklų organi- 

Į ravimą. 
f) Finansinio apskričio 

klausimo sutvarkymui išrink 
ta J. Žukauskas ir S. Jokou- 
bauskas. 

g) 85-tos kp. iš Montello, 
Mass. įnešimui išnešta padė- 
ka ALTS. organui "Sanda- 
rai" už patarnavimą apskri- 
čiui ir išreikšta pageidavi- 
mai, kad "Sandara" ir ant 
toliaus pasiliktų TIVID. NAA 
organu. 

h) Išreikšta pageidavimas 
kad TMD. centro valdyba 
duotų likusias knygas ap- 
ikričiarns ant komiso. 

i) 85 ir 57 kp. Įnešimu 
nutarta, kad TMD. seimas 
galutinai nustatytų knygų 
įeidimo klausimą ir kad bu- 
tų išleidžiama nors po vie- 
ną knygą kac 8—4 mėne- 
siai. 

j) 57 k. iš Lowel., Mass. 
įnešimu nutarta, kad TMD. 
centro valdyba butų renka- 
ma referendumo budu. 

k) Tos pačios kuopos į- 
nešimu išreikšta pageidavi- 
mas, kad TMD. centro val- 
dyba sušauktų ekstra T D. 
e|mą, sutvarkymui TMD.' 

reikalų, pridavimui gyvumo 
organizacijai. 

11. Apskričio valdybon se 
kantiems metams slaptu bal- 
savimu išrinkta: A. čižau- 
skas — pirm. (16 b.,) Sam- 
sonas gavo 3 balsus. Ant 
protokolų sekr. balsų gavo: 
•T. Jurenienė 10, Juodris 6, 
Samsonas 5. Prot. sekr. lie- 
ka Jurenienė. Ant finansų 
raštinin. B. Juodris gavo 8 
balsus, Palionis 6 ir Samso- 
nas 7. F. sek. lieka B. Juo- 
dris. Kasierium akmalijos 
budu išrinkta K. Vaičiūnas. 
Apskr. organizatoriais išrink 
ta: -Juozas Dailyda, lzabe- 
11a Vasiliauskienė, Zigmas 
Jankauskas. 

11. Apsvarčius visuot. A- 
merikos liet. seimo reika- 
lingumą dabartiniame mo- 

mente išnešta rezoliucija: 
"Kadangi šiame traginga- 

me Lietuvos atgimimo mo- 

mente A. liet. balsas ir pa- 
rama turi didelę reikšmę 
Lietuvos žmonių laisvei tat 
TMD. NAA. susivažiavimas 
vienbalsiai išreiškė reikala- 
vimą, kad politiškos Ame- 
rikos lietuvių partijos kuo- 
greičiausia sušauktų visų A- 
merikos lietuvių seimą." 

13. Susivažiavime užsire- 
gistravo šitie svečiai: F. Ba- 
cevičius, U. Klimiene, T. Lu- 
kaševič, P. Zagarovskis, A. 
Vaškys, J. Mickevičius, J. 
Navadauskas. 

13. Sekančiam susivažia- 
vimui skyrta vietos: Nor- 
wood, Mas*:. (gavo 12 bal-j 
sy), Montello. Mass. (gavo 
5 b.,) So. Boston, Mass. (4 
b.,) Taigi sekantis IMT). N. 
AA. susivažiavimas bus lai- 
komas Nortoood, Mass. 

14. Susivažiavimas užda 
ryta 6-00 v. v. 

J. Klimas, Pirm, 
Kastant. Norkus, sekr., 

LINKĖJIMAS DIENRAŠ- 
"LIETUVAI." 

Gerbiamieji: 
Siunčiu Tamistoms čekį, 

nes man rodos esu skolingas 
jau už pusę metų. Priim- 
kite kogeriausius linkėjimus 
dienraščiui "Lietuvai." Lin- 
kiu jam eiti ilgus laikus. Ka 
riaukite prieš visokius izmus 
ir stovėkite už Lietuvos lais- 
vu. u pagarba, 

B. Abromaitė 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

182 N. Howland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 
saras "Lietuvą 
j. Džiaugi? 4f)2 Jenne St.. 
j. Gotauias, 253 Milvvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. i 

A. Polis, 552 Grand Ave 
St. Jocius, 900 Jenrn > 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbų, aritmetikos, knygvedystčs, stenografijos, ty- |ic\vriti»g. firklybos teisių, Suv. Yalst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikints 
ekonomijos, pilietystės. dailiarašyst&s. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietų. Vakarai* nuo 7:30 iki 9:30. 

310G S. Halsted st., Chicago 
'hone D rovei 7027 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARA8 

k OPTIKAS 
$ Egzaminuoja akis 

Ir priskiria akiniUB 
Uidelis sandelis visokių aukso daigtŲ. •.lęs taipgi taisomw viFokiui aukso 
idabro daigtus. K-dnoB žcmintislos. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Ant pardavimo: Męs garsina- 
me tik bargenus. Ant dviejų lu 
bu su bciznienlit -įurinis namas 
du flctai po šešis ruimus, su 

maudynėmis, gazu ir toiletais. 
N amas gerai pataisytas. Šviesa 
iš abiejų pusių. Savininkas per 
sikėlė iš tos vietos į kitą, todėl 
parduos pigiai. Parnell Ave., 
netoli nuo 31. Kaina $4300.00. 
Dali Įmokėti, likusius ant mė- 

nesinių išmokėjimų pritaikant 
pirkėjo išgalėms. 1GNATIUS 
C HA L" & CO., 31 and Wallace 
Sts. Exclusive Agents. 

Pajieškau pusbrolių Vilimo ir Kazi- 
miero Dorulių, Juozapo ir Povili Drus- 
kių, Jono Shalchiuno, Jono Papilskio 
ir kitų savo pažjstamų. Jie visi paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Že- 
maitkiemio parapijos, ir Paželvių so- 
dos. Jie visi pirma gyveno Brooklyn, 
N". Y., o dabar nežinau kur randasi. 
Jie .natjs ar kas kitas juos žino, meld- 
žiu .tsišaukti. Mano adresas toksai: 
V1CTOR DARULS, Ramsey, N. Duk. 

Pajieškau Antano Tarabil- 
dos, Jociumi kaimo, Vilkmer- 
gės apskričio. Gyveno Cliicago- 
je, ant To\vn o f Lake. Jis pats 
ar kas apie jį žino, teiksis at- 
sišaukti šiuo adresu: Mikas 
Tarabilda, 51 S. Prairie St., 
Batavia 111. 

Reikalaujame Agentų. 
Ar nori išmokti gero biznio, kurie va 
pelningas? Taip i pastovus. Gali pada- 
ryti tą nemesdamas savo dabartinio 
darbo. Viskas ką aš noriu, tai tik dvi 
valartdi sunkaus darbo, vakarais po 6.00 P. M. Gausite daugiau, kaip $35.00 
j savaitę. Turi buti 25 metų amžiaus. 
Gerai apsipažinęs su miestu. Atsišauki- 
te: Room 846. First National Bank 
B u i I d i n g, 68 W. Monroe St., Ofisas 
atdaras iki 8 valandos vakaro. H. W. 
ELMORE, genCralis managerius. 

Reikalingas vedęs žmogus dirbti ant 
vežimo prie išvažiojimo pieno. Nesun- 
kus darbas. Pageidaujama, kad mokė. 
tų lenkiškai arba slaviškai kalbėti. Tu- 
ri užsistaty'i kauciją pinigais. Mokė- 
siu gerą algą ir komišiną, geram dar- 
bininkui. Atsiliepdami, rašykite. "LIE- 
TUVA", No. 1. 3253 So. Morgan 3t. 
Chicago, III. 

Reikalinga moteris, jauna ar sena, prie 
abelno namų darbo. Geri namai gyven- 
ti ir gera mokeptis. šeimyna nelabai 
didelė. Atsišaukite pas G. ZARANKA, 
2935 Parrish St., Indiana Harbor, Ind. 
arba jeigu norite platesnių žinių iškal- 
no, klauskite pas: J. PIATKU, &4t 
33-rd Streett, Chicago, III. 

GREITAI REIKALINGAS KAVIB\ 
RYS ŠEIMYNOJE. ATSIŠAUK'TC 
"LIETUVOS" OFISAN. 

Reikalinga* Ručeris arba &A 
bus vvras. kuris norėtų išmokti 
bučeriaus aniaUj. Dėl platesniu 
žinių kreipkitės laišku arba y* 
patiškai šiuo adresu: 

F. A. Ml'KSAS. 
323 Oak St. \Vaitkegan,;T$; 



VIETINES ŽINIOS 
SUSIRINKIMAS TMD. 22- 

ROS KUOPOS. 
Vasario 23-čią dieną '"Biru- 

tės" svetainėje, Tėvynės My- 
lėtojų Draugijos 22-ros kuo- 
pos j vyko mėnesinis stisirinki- 
nas. 

Šiafrie susirinkime buvo i .- 

lalytos nariams knygo-, T. M. 
). leidinys ui pereitum metus 

'Paskaita i^ Lietuvos Istori- 
os." 

Apart kit-ko, 22-ros kuop »s 

lariai padarė keletą svarbių 
uitai imu: 

1) Priimdinėti nuo žmonių 
.tliekamas knygas. Kiekvie- 
ias T. M. 1). 22-ros kuopo.s, 
arys turi turėti sau už parei- 
ą gauti kuodaugiausia knygų 

paraginti *>avo pažįstamus, 
ad atliekamas knygas priduo- 
ti minėtos kuopos valdybai, 
'askui, surinkus .didesnį skai- 
ių knygų, kaip tik bus galima, 
ii bus pasiųsta Lietuvon. Ly- 
inai 22-ros kuopos nariai pa- 
eidauja, kad ir kitos T. M. D. 

čiopos pasektų ši pavyzdi ir 
•nktų atliekamas knygas pa- 
untimui ju i Lietuva. Ą ■> <■ 

2) T. M. D 22-ms kuopos 
iriai karštai plačiai apkal- 
ėjo apie p. Šerno rastų leidi- 
;a. Nutarė speciališkai kreip- 
Į> prie visu lietuviškų laikraš- 
11, kad pavarytų tani tikru 
'itaciją ir kad kiekviena T. 
!. I). kuopa tani tikslui su- 

irytų nemažiau kaip SI 50.00. 

Iracitais metais 22-ra kuopa 
įdarė viršaus dviejų š i nitų 
liarių; ta i>at pasižada pa- 
ryti ir šįmet. To dalyko 
kinimui likosi išrinkti ko- 

si ja. kuriai pavesta su šiuo 
manymu kreiptis prie vieti- 
n draugijų. I komisija įėjo 
kantleji nariai: T)r. A. f. 
•atčunas ir p. A. Micevieius. 
Čia turiu pažymėti, kad 22- 
kuopa stebiasi iš neveiklu- 

> kitu T. M. I"). kuopų ir ru- 

ja ant taip saldžiai miegan 
i kuopų. 
3) Nutarta atkreipti visų 
-ros kuopos narių v'.otną, kad 

gyjc 2-jų mėnesių atsiimtų 
vo knygas, kurias jie neatsi- 

įjic už sekančius praėjusius j 
■jtus: 1916—1917 ir 1918- [ 

Jei' neatsiims knygas iki 
kandžio 27-tos dienos 1919 į 
'tų, tai visos likusios knygos 

augsčiau minėtus metus 

s kuopos nuosavybėje, i 

P"ia O. Pocienė, dainininke 
Šiomis dienomis Giicagoje 
apielinkėje bus eilė koncertu, 
iriuose dalyvauja žymus lie- 

vių dainininkas, p. A. Sodei- 
i> Scranton, Pa. P-nia O. i 

>cienė, p. A. Pocius ir kitos 
ėkos. J 

4) Xutarta surengti drau- 
giška vakarėlį supažindinimui 
visu T. M. I). 22-ros kuopoj 
narių ir taipgi platesniam ap- 
kalbOjinuu bėgančių T. M. D. 

reikalų. 
\part >itu nutarimų 22-ros 

kuopos nariai išreiškė dideli 
neužganėdinimą centro valdy- 
ba. Centro valdyba, anot šios 
kuojios, net nonori atsakymų 
duoti i kuopos nutarimus ir 

asiųstus laiškus. Tas paro- 
do, kad centro valdyba nenori 

kaitytis su kuopos nutarimais 
ir jos nariais. ! 

T. 1/. D. 22 ros kuopos narys.! 

| ANGLU KALBOS LEKCI- 
JOS DYKAI. 

Anglu kalbos lekcijos Walsh 
mokykloje, prie 20-tos ir So. 
Peoria gatves, prasidėjo utar- 

ninkc, 25-ta diena vasario, i 
\-. 15 m. po pietų. Lekcijos 
taikomos du sykiu j savaitę, 
utarninkais ir pėtnyčiomis. 

Ateikite ir atsiveskite savo 

drauges. 
.11are Jitr<įclio:>icii~. 

VAKARAI. 

Chicagos Progresyvių Dr- 
jų Susivienijimas rengia ba- 
lių ir teatrą, kuris, atsibus 
ateinančią subatą, kovo 1 d 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd PI., ant West Side. 

Scenoje statys vieno veik- 
smo komediją Consilium 
Facultatis," kurią išpildys 
Keistučio Dramos skyrius. 
Programas turės ir kitų pa 
marginimų. 

PAEMEŠVARKĄ 
BALIUJE. 

Visų Šventu draugija, vasario 
23-čią dieną, šv. Jurgio para- 
pijinėje svetainėje, I.Jridgepor- 
te, turėjo savo Mlių. Balius 
labai pasisekė, publikos atsi- 
lankė netikėtinai didelis skait- 
lius, už ką Draugija Visu 
Sv'eniu visiems atsilankiusiems 
širdingai dėkavoja. 

Apgailėtina, kari ir šis vaka- 
ras neapsiėjo be incidento. 
Kaž-kas paėmė p. Pociaus vir- 

šutinį švarką iš "garderobe" 
kambarėlio, už kuri Draugija 
turėjo p. Pociui užmokėti $25 i 

Pelno Draugija turėjo j 
S 100.71, užmokė i Vo už švarką 
likosi Draugijos iždui $75.71. 

Gaila, kad Šv. Jurgio svetai- 

Koncertai atsibus: vasario 
27, Roseland, Strumilos svel ai- 
nčjc. Rytoj, vasario 28 d., Šv.i 
Jurgio parapijos svetainėje iri 
subatoje, kovo 1, Cicero, Šv. 
Anf?.nu svetainėje. 

[nes statytojai neįtaisč užrak- 
to drabužiu kambarėliui; rei- b y 

1 

ketų nors dabar svetainės už- 

Į žiūrėtojams pasirūpinti apie 
tai. 

Bitautas, raitininkas. 
3314 Auburn a ve. 

PASKAITA APIE 
LIETUVĄ. 

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36-ta kuopa nuo 

Bridgeporto nutarė surengti 
prelekcijas. Tam tikslui pa- 
kvietė du prelegentu: vieną 
nuo socijalistų, kitą nuo tau 
tininkų. 

Socijalistų prelekcija, ku- 
rią laikė p. Jurgelionis, jau 
Įvyko, dabar eilė seka tau- 
tininkams pasirodyti. 

Taigi antrą prelekcija var 

de tautininkų skaitys p. Ka- 
zys Kasputis temoje "Lietu- 
vos Klausimas." Prelekcija 
Įvyks ketverge, vasario 27, 
7:30 vai. vak., Mildos sve- 

tainėje, prie 3142 So. Hal- 
sted gatvės. 

Įžanga visiems dykai. 
Tikimasi labai žingeidžios 

paskaitos. 
36-os Kp. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Westsidės Lietuviu Viešo 

Knj'gyno delegatų metinis 
susirinkimas įvyks ketverge, 
vasario 27 d., 7-tą vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. 

Visi delegatai malonėkite 
būtinai atsilankyti. Turime 
daug svarbių dalykų apsvar 
stymui. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

SUSIVIENIJIMO DRAU- 
GIJŲ DOMAI. 

Brighton Fark apielinkės 
Susivienijimo Draugijų susi- 
rinkimas įvyks ketverge, 27 
dieną vasario, 7:30 valandą 
vakare, Liuosybės svetainėj, 
prie 3925 So. Kedzie Ave. 

Delegatai, malonėkite su- 

sirinkti, nes bus paskutinis 
nusprendimas. 

P. Gura, sekr., 
3738 S. Kedzie Av. 

BUVĘS UNIVERSITETO 
STUDENTAS PERŠAU- 

TAS UŽ PLĖŠIMĄ. 
Vasario 26-tą dieną mieste 

Okland, Cal., vyras apsirėdęs 
j kareivio uniformą, užsidėjęs 
maską ir apsišarvavęs bandė 
išplėšti krautuvę. Po perŠo- 
vimai plėšiko išsiaiškino, kadi 
juomi buvo Thorton Rollins 

buvęs Chieagos Universiteto 
studentas ir nesenai tarnavęs 

už. pagelbininką departmente 
psycliologijos prie Californijos 
Universiteto mieste Berkeley. 

Plėšiką pažino profesorius 
Warner Brown, viršininkas 
psycliologijos departmento mi- 
nėtame Universitete. 

Sulyg policijos pranešimo, 
Rollins likosi peršautas už ne- 

pasidavimą areštuoti, kada jis 
buvo sugautas užpuolime ant 

dviejų ofiso darbininkų vieti- 
nės "Motor" kompanijos. Rol- 
lins norėjęs įsivaryti tuodu 
darbininkas už ofiso geležinių 
grotų, kur buvę padėti pinigai.| 
Tuom tarpu ėjęs pro sali p>, 
licistas, pamatęs per langą,I 
kas vidui yje dedasi ir, Įbėgęs 
j vidų, peršovė plėšiką. Po«i- 

cisLis sako, jis peršovęs jį tada, 
kada plėšikas atstatęs i jį re- 

volverį. 
I Sulyg prof. Brovvn praneši- 
Įmo, Rollins pernai išėjęs iš Ca- 

•lifornijos Universiteto, kad 

jistoti Į armiją. Paskutiniu lai 
ku jis buvo paleistas iš armijos 
medikališko korpuso prie 
Camp Kearnv. Cal. su saržar- 
to ranera. 

Užrašai Chicagos Universi- 
tete parodo, kad T'hornton 
Rollins buvo studentu čionai 
iki birželio mėnesio 1917 me- 

tu. Pirmiau jis gyvenęs Bat- 
timorėje. Gyvendamas Chi- 
cagoje, prigulėjo prie Univer- 
siteto studentu Y. M. C. A. 
kuopos. 

Išvažiuojant iš Chicagns, 
jam buvo išduotas laiškas pa- 
liuosavimo su teise įstojimo j 
Kalifornijos Universitetą. 

ŠAUDYMASI SUSIRINKI- 
ME; SUAREŠTAVO 400 j 

ŽMONIŲ. ! 
C'} i icagos 'J < mrney mcn 

Plumberių unija, Local No. 
130, užvakar naktį laikė savo 

susirinkimą unijos svetainėje, 
prie 365 \\est Madison st. 

Staiga išsigirdo revolverių šu- 
viai prieškambaryje, kuris jun- 
gėsi su svetaine. Tai buvusi 
pirmutinė pradžia viso ermy- 
derio. Susirinkime dalyvavo 
apie 400 žmonių ir kadangi su- 

sirinkime iškilo šaudymai, tai 
policija atvykus \:.:ą susirin- 

kimą nugabeno i policijos sto- 
ti. 

Priežastis šaudimo dar ne- 

išsiaiškino. Trįs žmonės sun- 

kiai pašauti, ligonbueiuose ko- 
voja su mirtim. 

Pašautieji yra šie: J. T f. 
Smythe 1H0 Jackson boule- 
vaul, Steven Kelliher 59 E. 
Adams gatvė ir Charles Bu- 
bal 1217 Roscoc gatvė, visi 
trjs plumberių unijos nariai. 

Sužeistieji kaltina kokį tai 
Mossy Tiuright. gyvenantį prie 
1414- W. Garfield boulevard.) 

DRABUŽIU DIRBĖJOS 
DIRBS 44 VALANDAS 

Į SĄVAITĘ. 
Taryba direktorių kompa- 

nijos po vardu "Association o:r 
\Vestcrn Manirfacturers of 
Wpmen's Clotliinfc," suside- 
danti iš Max Berkenfield ir 
Isaae Hirscli paskelbė, kad vi-j 
sos drabužiu dirbėjos jų kom- 
panijos nuo užvakar pradėjo 
dirbti 8-nias valandas i dieną 
ir pusę dienos sefedomis, arba 
44 valandas į savaitę. Toki. 
pliana darbi1 -.inkės priėmusios 
liuosnoriai ir šio pliano bus 
prisilaikoma ateityje. 

Buvo patarta, kad visų, dirb 
tuvių sanitariškas padėjimas 
butų pagerintas. 

VAIKAS 3 METU 
SUDEGE. 

Frank Jerome, gyvenantis 
prie 26v YV. Jn.perior gatvės, 
užvakar naktį raportavo, kad 
jo duktė trijų metų sudegė. 
Pirmiausia jos drabužiai iu- 

sidegę ir paskui ugnis mirtinai 
mergaitę sužeidusi. 

Policija reikalauja, kad ap- 
skričio daktaras ištirtu tą atsi- 
tikiu "j. 

PAVOGĖ $4,000 VERTES 
DEGTINES. 

Jeigu turiie bonką degtinės 
pasikavoję ateinančiam saus- 

mečiui, bukite atsargus,—ver- 
čiau pasisamdvkite sargą jos 
dabojimui. 

Policija praneša, kad jie gau 
ą kas dieną raportus apie pa- 

vogimą vyno ir degtines. Be- 
Igyje paskutnių 6-šių mėnesiu 

š degtinės magazinų ir salin- 
ių pavogė 850,000 vertės deą- 

|tinės. Bet užvakarykšti deg-j 

tinęs plėšikai visus savo sėb- 
rus pralenkė savo darbu. Jie 
surišo ir užkimšo burna gelž* 
kelio sargiu, įsilaužė i tavori- 
nius vagonus ir paėmė daugy- 
bę skrynių degtinės. 

Apie 2-ra ar 3-čią valanda 
iš rvto geležinkelio sargas \\. 
i. ( ase pamatė keturis vyrus 

laužiant ies Į vagoną. Vagį s 

buvo apsišarvavę; užpuolė ant 

sargo nuginklavo jį ir. suriš-;, 
užkimšo jam burną. 

Sargas su užkišta burna ma- 

tė, kaip plėšikai išėmė iŠ va- 

gonu apie 200 skrynių su deg- 
tine vertės apie S4.OO0. 

LIETUVIU NAMU SAVI- 
NINKŲ SUSIRINKIMAS. 
Atsibus kovo (March) 3. 

1919, Petro Wodman sve- 

tainėje prie 3251 Lime gat., 
kampas 33 čios gatvės, 8tą 
valandą vakare. 

Šin susirinkiman yra kvio 
čiarni visi lietuviai, namų sa 

vininkai, gyvenantieji Chi 
cagoje, nes susirinkimas yra 
šaukiamas kiekvieno namų 
savininko naudai. 

Todėl kiekvienas savinin- 
kas neapleiskite šios progos. 

John P. EwE/ldas, Rašt., 
2554 W. 69th nt., 

Phune Prospect 107 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Draugija Tėvynes Mylėto- 

jų No. 2, subatoje kovo Imą 
dieną rengia balių su šo- 
kiais. Balius ; >ryks česnos 
svetainėje, prie 4509 S. Pau- 
lina gatvė. Pradžia 6tą vai. 
vakare. Valdyba. 

APIPLĖŠĖ LIETUVĮ. 
Vakar apie pusiau trečia po 

piet, tris plėšikai, nešini po re- 

volverį abiejose rankose, įėjo i 
Real Estate ofisą Justino Mac- 
kievičiaus ])rie 2342 So. Lea- 
vitt gatvės. Radę savininko 
brolį, prikišę revolverius, spy- 
rė, kad atidarytų "seifą", bet 
pastaram jam besiginant, kad 

jis nemoka atidaryti, plėšikai, 
surišę iį paliko ant grindų, ir, 
paėmė $30.00 pinigais ir revol- 
veri, susėdę i "Fordą ", nudū- 
mė. 

Išrodo, kad šis žygis buvo 
iškalno galvotas, nes prieš pati 
plėšikų užpuolimą savininkas 
išvežė $2,500 padėti i Metro- 
politan State P»ank,—matomai 
plėšikų žinota apie pinigus. i 

Ofiio Telefonu Boultriri 160 

DR. M. T. strikoi'is 
UEi JVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

Ofiio Vi'an oi: 11 rvto Iki. 3 po plr 7 iki 9 vilirt 
Nedtllcmls nuo 8 ryto iki 2 p pi»t», 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
TVefmas Setlty 420 

Lietuviškos Notos. 
Visiems instrumentams ir dainavi- 

mu i; 8 lekcijos notn; išsimokinimai* 
be mokytojo. Naujos dainos ant 4-rt"j 
balsij. Ktiyųa, $1.50, parduodu už $1. 
Tuzinais ant karto imant už pusę pre- 
kės. 

G. A BARONAS 
Box 501—774 McK.ces Rocks, P-. 

1 

Kiekvienas gali išmokti Earberystės 
amatą.. Plauku taisymo, mani- 
curing ir t. p. į trumpę laiką; 
mažos išlaidos. Mokiname vy- 
rus ir motpris. Klauskite infor 
macijiĮ. NOSSOKOFP'S IN- 

TERNATIONAL BARBEIt 3CHOOL. I 
1202 Penu Av.-nue. Pittsburgh, Pa. j 

AR JAU KARE 
PASIBAIGĖ. 

Jus juokiatės girdėdami, 
Harry Lauderio dainą: 
•'Ura, jau karė pasibaigė, 
ura, mušis išlaimėtas". Bet 
yra karė, kuri niekuomet ne 

pasibaigs,—musų nuolatinė 
kova su nuodais kilstančiais 
musų viduriuose nuo veiki- 
mo bakterijos, kuri Įsigauna 
i musų kuną ir kuri privalo 
buti prašalinta kaip galima 
greičiau. Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine (Tri- 
nerio Amerikos Kartusis Vy 
nas) yra geriausios gyduo- 
lės, kurios išvalo vidurius 
kaip reikiant, štai pavyzdis 
ką jos yra padariusios dau- 
geliui sergančių: "Leadville, 
Colo., Sausio 28, 1919. Jei 
gu aš bučiau neturėjęs Tri- 
nerio Elixir of Bitter Wine, 
aš bučiau jau seniai miręs. 
Jusų Giovanni Pietti". Vi- 
sose vaistinėse po $1.10. 
Reumatizmas, neuralgija, 
galvos skaudėjimas, strėnų 
skaudėjimas, skaudėjimas 
raumenų ir tam panašus 
skaudėjimai, jie-labai žmo- 

gų kankina, bet Šios gyduo- 
lės prašalina greitai skaus- 
mą. Trinerio Linimentas pa 
gelbsti greitai ir tikrai. 
Vaistinėse po 35q. ir 65c., 
per krasą 45 ir 75c. Joseph 
Triner Company, 1333— 
1343 So. Ashland Avenue, 
Chicago, 111. Apg. 

Susivienijimo Lietuvių l/Alf ABAC 
Amerikoje t22 Kuopos ^ 

Scenoje statoma trijų veiksmiu ką-tik parašyta Jono J Zolp'o veikalą 

"KALVIO DUKTĖ" 

Nedelioje, Kovo-Marcli 2,1919,7 vai. vak. 
COLUMBIA SVETA1NEJE 

4Sta ir Paulina gatv'.gi 

Pastaba: Sugrįžus iš kariumenės J. J. Zolp'ui, Susivienijimo Lie- 

tuvių Amerikoje 122 kuopa pakvietė jj surengti viršminėt.ąj} vakarų. 
Kaip žinoma yra Chicaigiečiams, jogei vakarai rengiami per Zolp. yra 

pavyzdingi, o labjausiai. kad šiame veikale ir jis pats prisižadėjo da- 

lyvauti, ir prižadėo surinti gabiausius Lietuviškus Mėgėjus, kokius ga- 
lima rasti Chicagoje. 

Vršminėtas veikalas yra parašytas iš atsitikimu iš didžiosios ka- 
rės, pradedi keturi metai prieš karę ir iki tam laikui kada Rusų ka- 
riumenė tapo sumušta po Tanncnburgu, traukėsi atgal, o vokiečiai vy- 
dami juos per Lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galima, iš- 

plėšė ir išvežė j Vokietiją, o kas nebuvo galima, tai sudeginta, šitame 
veikalo parodoma, kiek skriaudų ir skurdo musų viengenčiai turėjo 
nukentėti. Pasibaigus lošimui, bus šokiai iki vėlyvam laikui. 

Kviečia S .L. Amerikoje 122 Kuopa. 

Mūsų Žymesniųjų Dainininkų ir Muzikų 

KONCERTAS 
i 

Programą Išpildys: 

A. POCIUS, 
O. POCIENE, 

A. SODEIKA 

IR KITI. 

KETVERGE, 

VasarioFebruary 27tą 
STRUMIL BROLIU SVET. 

107 & Indiana Av Roseland 

8 tą valandą vakare. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo- 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 4!)th Ave. 

Cicero, 111. 

( Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4Cth St. 
George Lukas, 34^9 Union Ave. 

! Mateušas Kliostoraitis 1557 Gcrard Sr„ 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th St. 
J. Gr.'galiunas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis. 9101 Commercial Ave. 

So. Chicago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 Californla Ave. 
Jorin Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis, 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10009 S. Edbruck Ave. 

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

W. Pullman. 

AGENTAI. 
A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St. 

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hormitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ave. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Avp. 
K. Jonikas 1838 W. 46tli St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 

'W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Beldeii Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Tnion Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

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

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

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 33tli St. 

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

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Falrfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Vuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ave. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 \V. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 \V. °3rd PI., in Store. 

47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Ave. 
Halsted ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5953 S. Stato St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargi- 726 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18th St. 
4458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace St. 
3244 S. Morgan. St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Haisted ir 47th St. « 

Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 

Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Mihvaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir Mihvaukee Ave. 
Wostern Ave. Milwaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubuck 
fcoth St. Western Ave. 

Mary Virginis, 2240 S. Leavitt St. 
first l'lat 

Kaulakis, 2214 W. /23rd PI. 
J. Smith. 3813 Kodzie Avc. 
4111 S. Richmond St. 
Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. N. W 

Madison ir W. Franklin St. S. R. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franlclin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or \Vels N. W. 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. 18th S. W. 
556 \V. 35th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodowicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 I-Iouston Ave. 

S. Chicago. 111. 
10701 Micliigan Avo. Cigar Steore 

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

Roseland. 111. 
16 56 Wabansia Ave. 
4504 Washtenaw Ave. 

8112 Vincennes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dūdas Asistan. Menegcreriaus 
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