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Prusu Lietuviai nenori 
Vokietijos. 

Vokiečiai užsme Rygą, 
Sukilimas Kanados kariumenej 

Gali pripažinti Lenino valdžią. 
PRUSU LIETUVIAI NE- 

NORI VOKIETIJOS. 
Paryžius, kovo 7 d. Iš 

Kauno pranešama, kad lie- 
tuviai, gyvenanti Rytinėje 
Prūsijoje, prašo talkinv.ikų 
apginti jų ekonominius rei- 
kalus nuo vokiečių. Prane- 
šime taipgi priduriame, kad 
Prūsų Lietuviai reikalauja 
atskirti Lietuviškąją Prūsi- 
ją nuo Vokietijos. 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
RYGĄ. 

Londonas, kovo 7 d. Gau 
ta telegrafu žinių, kad vo- 

kiečių pulkai smarkiai su- 
mušė bulševikų spėkas Bal- 
tiko jūrių pakraščiuose ir 
kad bolševikai išvyti iš Ry- 
gos, kurią užėmė vokiečiai. 

SUKILIMAI KANADOS 
KARIUMENĖJ. 

Londonas, kovo 7 d. Uni 
versal Service praneša, kad 
buvo nuimta cenzūra clėl ži- 
nių apie riaušes Kanados ka 
riumenėje užjuryje, kurios 
įvyko trįs dienos atgal. 

Oficialia pranešimas Ka- 
nados ministerio žkamba se- 

kančiai: •; 

"Utaminke ir seredoj su- 

kilo 15,000 Kanados karei- 

vių Kinmel stovykloje, Wa- 
les, dėl užvilkimo jų parga- 
benimo i Kanadą iš priežas- 
ties stokos laivų. 

"Trįs sukilėliai ir du bu- 
vusie ant sa/gybos užmuš- 
ta ; dvidešimts vienas sužeis 
ta, kurių tarpe ir du aficie- 
rai." 

Pranešimas priduria, kad 

kai-kas iš turto sugadinta. 
Sukilėlių vadai, kurių tarpe 
ir dvylika civilių, tapo areš- 
tuoti. 

Taipgi užginčijama pra- 
nešimui buk majoras, apdo- 
vanotas "Victoria" kryžiu- 
mi, buvo užmuštas. 

GALI PRIPAŽINTI LĖNI- 
NO VALD2IĄ. 

Paryžius, kovo 7 d. Spe* 
cialis Chicago Daily Journal 
korespondentas Dr. E. J. Di] 
lon praneša, kablegramu is 

Paryžiaus, kad pasaulis 
trumpoje ateityje gali but; 
nustebintas pripažinimu pei 
talkininkus Lenino valdžios 

Dr. E. J. Dillon savo tvir 
tinimą pamatuoja tuomi 
kad tveriant Tautų Lygą an 

liuosybės, teisybės ir mo/a 

liškumo, gali rastis pas tai 

kininkus upas palikti Rusiją 
jos pačios išminčiai. 

Be to Dr. Dillon užreiškia, 
kad jam yra žinoma, jog 
oficiale misija iš ne prieš- 
bolševikų asmenų vyksta 
Maskvon dėl nuodugnesnio 
ir teisingesnio išaiškinimo 
dalykų stovio bolševikiškoj 
Rusijoj. Ir todėl korespon- 
dentas mano, kad gali atsi- 
tikti, jog talkininkai pripa- 
žįs Lenino valdžią. 

ANGLIJA DIDINS 
KARIUMENĘ. 

Londonas, kovo 7 d. An- 
iglijos atstovų butas užtvir- 
! tino bilių, kur. reikalaujama 
padidinti Anglijos armiją 
Reino provincijos iki 900,-į 
000 vyrų.' 

^ 
į 

Šiuo laiku Anglijos kariu-, 
menė Reino provincijose yra 
apie 430,000 vyrų, kas lygi- 
nasi Amerikos armijai ir be- 
veik perpus mažesnė už 
Prancūzijos armiją. Gi ang 
lai mano, kad jų armija tu- 
rėtų buti lygi Frąncuzijos 
armijai. Padidinimui armi- 
jos bus vartojama konskrip- 

| cija. 

SCHEIDEMANN PADAVĖ 
REZIGNACIJĄ. 

Amsterdam, kovo 7 d. Vo 
kietijos kancleris Scheicte- 
mann padavė savo rezigna- 
ciją prezidentui Ebertui, bet, 
kai]) praneša Zeitung am 

Mittag Berline, Ebertas jo 
rezignacijos nepriėmė ir pra 
šė kanclerio pasilikti urėde 

S ir ant toliau. 

ALBANAI PRIEŠ SERBIJĄ 
Paryžius, kovo 7 d. At- 

eina žinių, kad albanai ren- 
kasi į liuosnorių burius ir 
priešintasi serbų buvimui 
Adriatiko jūrių pakraščiuo- 
se. Mat albanai bijosi, kad 
Serbijai netektų gegemoni- 
ja (vadovavimas) Balkanuo 
se, prie kurios, sakoma, Ser- 
bija eina. 

i BOLŠEVIKAI MOBILI- 
ZUOJA ARTISTUS. 

Stcckholma*, kovo 7 cl.— 
Bolševikų valdžia Rusijoje 

■ ruošia įstatymą sulyg kurio 
visi profesionalai ir artistai 
turės dirbti dėl valdžios. 

, : Taipgi, sakoma, kad ir ra- 
; sėjai turės prigulėti prie tos 
■ pačios grupes ir turės dar- 
■ buotis dėl valdžios. 

Linksmas sugrįžimas. 

Linksma. Mamytei ir Teveiiui matyti pargrįžus j iš kares sūneli. 
——m — 

KONGRESAS REMIA PA- 
LESTINOS NEPRIGUL- 

MYBĘ. 
New York, kovo 7 d. Zio- 

nistų organizacija anketos 
keliu užklausė kongreso na- 

rių nuomonės link sudary- 
<mo žydų žemės Palestinos 
neprigulmingu kraštu. Į tai 
atsakė net 61 senatorius at- 
stovaujanti 44 valstijas, kad 
jiė įgalioja zionistų organi- 
zaciją paskelbti jog jie, se- 
natoriai remia įsteigimą žy- 
dų žemės—Palestinos. 

Archangelskas, kovo 5 d. 
(suvėlinta). Rusų kariškoji 
vyriausybė suteikė 97 Šv. 
Jurgio ordenus kareiviams 
rusams, kurie pirmiau buvo 
Vokietijos nelaisvėje, vėliau 
pabėgo per Hollandiją ir 
liuosnomi stojo kovon prieš 
bolševikus. 

KARĖ SU BOLŠEVIKAIS. 
Archangelsko rusų patrio 

tizmas yra didelis ir jie no- 

riai stoja organizuojamon 
rusų armijon. Mobilizacija 
rusų armijos Archangelsko 
distrikte vis dar tęsiasi. 

Iš vyriausio štabo prane- 
šama, kad apie 4,000 bolše- 
vikiškos armijos atakavo tai 
kininkų frontą ties upe Va- 
za, bet buvo atmušti. 

VOKIEČIAI NEDUODA 
LAIVŲ TALKININKAMS. 

Paryžius, kovo 7 d. Tal- 
kininkų komisija Spa norėję 
išgauti iš vokiečių jų ko- 
mercijinius laivus naudoji- 
mui per talkininkus; tas bu- 
vo manoma daryti ant nuo- 

mavimo pamatų, bet vokie- 
čių komisija su tuo nesuti- 
ko. 

Vokiečiai nori išgauti iš 
talkininkų už naudojimasi 
jų laivais užtikrinimą Vo- 
kietijai užtektinai maisto, 
kad atsilaikius prieš bol- 
ševikišką judėjimą. Ir lai- 

vų klausimas pasiliko neiš- 
rištas. 

SILPNINS VOKIETIJOS 
ARMIJĄ. 

Paryžius, kovo 7 d. Tal- 
kininkai, pasiremdami pra- 
eitimi nepasitiki Vokietijos 
dabartiniais prižadais ir 
stengsis susilpninti jos mi- 
litare spėkas. i. 

Norima nustatyti, kad at- 
eityje Vokietijos armija ne- 

viršintų 200,000. Ginklų ir 
gi turėtų buti tik dėl minėto 
skaičiaus, gi jei rastųsi gink 
lų viršaus negu bus leidžia- 
ma, tai giklų perviršis turė- 
tų but sunaikinamas. 

Gi Vokietijos kariškasai 
laivynas ir orlaiviai plianuo 
jama sumažinti iki minimu- 
mo, kad to užtektų tik pil- 
dymui policijiiiių pareigų. 

Dar yra pasiulijimas, kad 
busima Vokietijos kariume- 
nė susidėtų i& liuosnorių ilg- 
laikinės tarnystės. Tuomi 
butų sumažinama skaičius 
militarių žmonių Vokietijoj, 
bet manoma, kad ilglaikinės 
tarnystės projektas nebus 
priimtas. 

VOKIEČIAI PERSPĖJA 
TALKININKUS. 

Berlinas, kovo 7 d. North 
German Gazette užreiškia, 
kad talkininkai turėtų nors 
dėl žmoniškumo nesilpninti 
dabartinės Vokietijos val- 
džios spėkų, nes tuomet Vo- 
kietijoje gali įsivyrauti anar 

chija ir nukentėjusi šalis at- 
sidurtų dar blogesniame pa- 
dėjime. 

Be to, laikraštis užreiškia 
talkininkai turėtų ir tai su- 

prasti, kad jei Vokietija ne- 

sugebės atsilaikyti piieš bol- 
ševikų veržimąsi į Vokiete 
ją, tai nuo to atsidurs pavo- 
juje ir kitos kaimyniškos wša- 
lįs. Todėl, sulyg vokiečių 
nuomonės, talkininkai nepri 
valėtų mažinti Vokietijos mi 
litarės spėkos nors bent šiuo 
laiku. 

UŽMUŠINĖS NEIŠGYDO- 
MUS. 

i: 

Į. Stockholmas, kovo 7 d.— 
Petrograde labai siaučia kar 
štinė; mirtingumas Petro j 
grade yra labai didelis; tik 
viename ligonbutyje miršta 
į 8,000 mėnesyje. Yra di- 
delė stoka vaistų. Taipgi 
gauta žinių, kad bolševikai 
Išleido slaptą įsakymą, ku- 
riame liepia užmušinėti kiek 
vieną neišgydomą ligonį. 

AUSTRIJA NORI TREN- 
TINO. 

Basei, kovo 7 d. Viennos 
į laikraščiai praneša, kad Ti- 

j roliaus gubernatorius kreipė 
si prie Vokiškos Austrijos I kanclerio Kari Renner. ragi- 
nant dėti pastangas dėl su- 

jungimo Vokiškosios Austri 
jos respublikos ir Vokiškojo 
Tiroliaus (Trentino). Vo- 

Ikiškosios Austrijos kanele- 
Į ris taipgi užreiškė, kad la- 
bai pritaria unijai su Vokiš- 
kąja dalimi Bohemijos. 

TALKININKAI ILGAI 
RUS VOKIETIJOJE. 

Paryžius, kovo 7 d. Augs 
čiausioji talkininkų taryba 
svarstė militarį klausimą. 
Šiame reikale dar neprieita 
prie galutinos nuomonės. Bet 
nujaučiama, kad talkininkų 
kariumenems dar ilgokai pri 
siois buti Vokietijoje, nes 

Vokietijos betvarkei dar ne- 
simato galo; taigi nėra ga- 
limu nei išrišti įvairius klau- 
simus, ypač but nenuoseklu 
paliucteuoti iš ten kariume- 
nę. 

ISPANIJOJE KĮLA STREI- 
KAI. 

Madridas, kovo 7 d. Dar- 
bininkų federacija Madride 
nubalsavo išeiti ant streiko 
kovo 10 dieną. Streikai taip 
gi kįla Catalenijoje ir Salo- 
ną anacoje. 

SENATORIUS BORAH 
KOVOS PRIEŠ LYGĄ. 
Washington, kovo 6 C1. — 

Senatorius Borah pradeda 
kampaniją prieš Tautų Ly- 
gą. Jis šiądien kalbės New 
Yorke, o subatoj Bostone. 

Senatorius Borah užreiš- 
kad jis nieko neiuris ypatiš- 
ko prieš prezidentą Wilson, 
bet jis norįs prirodyti klau- 
sytojams, kacl Tautų Lygos 
plianas nesutinka su Suvie- 
nytų Valstijų konstitucija. 

Senatorius tvirtina, kad 
Suvienitos Valstijos neturi 
jokio reikalo eiti į bile su- 
tartis su kitomis tautojnis, 
nes atda kitos tautos turėtų 
progą kištis į Amerikos rei- 
kalus ir Monroe doktrina 
butų peržengiama. Toliaus 
senatorius užreiškė: 

"Prezidentas Wilson kaip 
tik ir nori priversti Suvie- 
nytas Valstijas susirišti su 

Tautų Lyga. Girdi, męs ir- 
gir emiame taiką tarpe tau- 
tų, bet skaitome reikalingu 
nurodyti, kad su Tautų Ly- 
ga artinf.si pavojus pačioms 
Suvienytoms Valstijoms.'' 

ALZASE-LORRAINE 
KLAUSIMAS. 

Berlin&s, kovo 7 d. Čia 
pribuvo delegacija iš AI- I 
zase-Lorraine provincijos,' 
kuri užreiškė talkininkų ko- 
misijai, kad tos provincijos j 
gyventojai nenori buti prie | 
Vokietijos, bet jie taipgi no; 

retų, kad savo likimą jie pa- j 
tįs ir apspręstų visuotinu bal i 

savimu. Dėl nubalsavimo Į 
statomi sekanti klausimai: ' 

1. Sutverti neutralę valsti' 
ją, panašią Šveicarijai. 

2. Autonomija po Angli- 
jos kontrole. 

3. Autonomija po Šiauri- 
nės Amerikos kontrole. 

4. Autonomija po Francu 
zijos kontrole. 

5. Prijungimas prie Fran- 
cuzjios. 

Apie Vokietijos kokią- 
nors kontrolę nė, jokios 
kalbos. Delegatai, prigulė- 
dami prie autonomistų par- 
tijos, užreiškė, kad jų tiks- 
lu yra reikalauti dėl Alza-1 
ce-Lorraine tokių pat tiesų 
kokias turi Lenkija ir kitos 
slavų šalįs, t. y. apsisprendi- 
mo, kas sutinka ir su prezi- 
dento Wilsono paskelbtais 
principais. 

JAPONIJOJE NEBUS 
VOKIEČIŲ BIZNIO. 

Tokio, kovo 7 d. Visos 
vokiškos vaizbos įstaigos, 
buvusios Japonijoje, baigia 
savo gyvenimo dienas. Vie- 
na iš didžiausių pardavinė- 
jimui vokiškų vaistų ir ma- 

šinų įstaiga Yokahomoje už 
sidarė ir jos turtas yra ant 
pardavimo. 

VIENUOLĖS IŠGELBĖJO 
450 VAIKŲ. 

Buffalo, N. Y., kovo 6 d J 
Pereitą naktį čionykštėj vai 
kų prieglaudoj ištiko gais-' 

|ras; sunaikinta dalis Įstai- 
gos. Laike nelaimės pasi- 
žymėjo vienuolės Franciško 
nes, kurios išgelbėjo iš ug-\ 
nies net 450 vaikučių. i 

PRIEŠ SLIAKERIŲ GAR- 
B1NGĄ PALIUOSAVIMĄ. 

Helena, Mont., kovo 6 d. 
Draugija sutikimui paliuo- 
suotų kareivių išnešė pro- 
testą, kad įvairus sliakeriai 
ir sąžinės karių priešaf ne- 

būtų garbingai paliuosuoja- 
mi iš kariumenės, kaip tai 
tituluojama visus kitus ka- 
reivius. Toks protestas nu- 
tarta pasiųsti Karės Depar- 
tamentui. 

VOKIEČIAI BĖGA IŠ 
VOKIETIJOS. 

Coblenz, kovo 6 d. (suvė- 
linta). Neramumai Berline 
ir kitose Vokietijos vietose, 
matyt, įbaugino vokiečius ir 
vėlesnias laikais jų dauge- 
lis pribuna į talkininkų už- 
imtas provincijas Vakarinėj 
Prūsijoj. Amerikos spėkos 
net mato reikalingu sustab- 
dyti plaukimą vokiečių iš 
visų Vokietijos kraštų į Rei- 
no juostą, mat nenorima di- 
delio prisikimšimo žmonių. 

Užimtame per talkininkus 
plote vokiečiai pradeda rū- 

pintis organizavimu vietos 
milicijos. Jie prašo leidimo 
daryti viešus susirinkimus 
aiškinimui šio reikalo, nes, 
girdi, apleidus talkininkams 
tas vietas, ten gali iškilti be- 
tvarkė, jei nebus kam prižiu 
rėti tvarkos. 

BERLINE VIS MŪŠIAI. 

Kopenhagenas, kovo 7 d. 
Berlino policijos vyriausioji 
stotis yra atkirsta nuo val- 
diškų spėkų. Ją bombar- 
duoja spartakų šalinin- 
kai jau antra diena. Tele- 
grafo ir telefono vielos tapo 
perkirstos. Policijos stotis 
dikčiai apdaužyta; sparta? 
kai vartoja prieš policijos 
stotį kulkasvaidžius ir net 
kanuoles. 

VALDŽIA DIDINA BER- 
LINO SPĖKAS. 

Berlinas, kovo 7 d. Val- 
džia nutarė nuginkluoti re- 

publikonų gvardiją ir žmo- 
nių jureivijos gvardiją, pe- 
rėjusias į spartakus. Stipri 
valdiška kariumenė traukia 
link Berlino. 

ČECHAI MUŠASI 
SU VOKIEČIAIS. 

Vienna, kovo 6 d. Bohe- 
mijos vokiečiai reikalauja 
sau apsisprendimo ir buvo 
surengę mieste Kaadon di- 
clelę demonstraciją. Tarp če 
chų kariumenės ir Bohemų 
vokiečių buvo susirėmimas. 
Susirėmime tapo 19 užmuš- 
ta ir 110 sužeista. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien ir rytoj debesuo- 

ta; šiąnakt ar rytoj sniegas. 
Lengvas šiaur-ryčių vėjas. 

Saulėtekis, 6:13; Saulelei 
dis, 5:48. Mėnuo nusileis 
12:25. 



Taikos Konferencija darinio 
jasi Paryžiuj padarymui galu- 
tinos taikos tarp karę vedusių 
tautn, o kare ir kraujo pralie- 
jimai tarp tulų tautu ne tik su 

svetimais priešais, bet ir na- 

mieje daugybėj kraštų dabar 
tik prasideda. Taikos Konfe- 
rencija mažoms tautoms, iš sve 

timo jungo paliuosuotoms tal- 
kininku, mėgina uždrausti peŠ- 
tiesii bet ypač labjausiai apdo- 
vanotos nei jokiu paliepimų ne 

nori klausyti. Dar mažiau no- 

ri klausyti tautos nuo taikos 
konferencijos nieko negavusios 
nors ir joms šis-tas gauti pri- 
valėtų. 

Anglijos premieras viešoj 
kalboj apreiškė, jog Vokietija, 
taip kaip žydu ir bolševiku ap- 
valdyta Rusija, taigi dvi buvu- 
sios despotiškos im|>erijos griu 
vo; nėra vilties, kad greitu lai- 
ku Vokietija galėtų susitvarky 
ti, nors suirutes naikina visa 
kraštą, y gyventojus badan stu 
mia. Anglijos premieras pa- 
tarė tuoj siųsti talkininkų k:i- 
riumenę Berlinan ir Vokietijos 
valdžiai paeiti sutvarkyti kr'aš 
ta, nes kitaip jokiu budu talki- 
ninkai negalės gauti iš išnai- 
kintos maištų Vokietijos tai- 
kos konferencijos užgirto atly- 
gijimo. Konferencija nutarė 
nuo Vokietijos su jos padėto 
jais pareikalauti 120 milijardų 
doliarių Yra tai milžiniška 
suma, kokios iki šiol nei viena 
pralošusi karę tauta dar per- 
galėtojui niekados nemokėjo. 
Kuomet 1871 m. pralošusi pra 
dėtą su Vokietija karę Prancū- 
zija užmokėjo Vokietijai 5 mi- 

lijardus frankų (1 miliardą do 
liarių) buvo tai tokia suma, ko 
kios iki tol dar pergalėtojai nei 
jokia pergalėta tauta nemokė- 

jo; dabar gi reikalaujama nuo 

Vokietijos suma yra kur kas 
didesnė ir tai taip didelė, kad 
dėl pinigų stokos namieje Vo- 
kietija nieko pradėti negalės, 
jos pirklyba ir pramonė bus nu 

mažinta kelioms dešimtims me 

tų, kol ji ekonomiškai neatsi- 
griebs. negalės laikyti nei ka- 
riško laivyno, ne: skaitlingos 
kariurnenės. fcet vokiečiai mo 
ka stiprinti savo kariumenę su 

mažomis išlaidomis. Napo- 
leonas T, sumušęs Vokietiją, 

aprubežiavo jos kariurncnę iki 
32,000 kareiviu, 1 »et nepaisant 
uždraudimo, vokiečiai vis ture 

jo skaitlinga kariumenę. Vie- 
toj visados laikyti tarnystoj 
skaitlinga kariumenę, p^r ka 
kareiviai persikeitė Į žmonių 
luonuj, nes paimtas kareivis 
tol tarnavo, kol tarnauti galė- 
jo; Rusijoj iki 1866 paim i ka- 
reiviai tarnavo 20 metų, Vokic 
tijoj kariumenę tapo paversta 
j tautiška, kurioj kiekvienas tin 
kautis vokietis turėjo tarnauti 
3 metus, paskui ėjo namon, bet 
reikalui užėjus, jie vėl tarnys- 
ton stoti. Vokietija todėl vi- 
sados namieje turėjo, daugiau 
už kaimynus išlavintų kareivių, 
kuriuos kada panorėjo, viiuo* 
niet tarnyston pasaukti galėjo. 
Todėl kuomet 1870 metuose 
franeuzai karę pradėjo su 150. 
000 kareivių, vokiečiai priešais 
juos pastatė išsyk apie milijo 
ną išlavintų savo kareivių. Da 
bar, išėmus Anglijos ir Ame 

rikos, .ant vokiečių paveikslo 
visuose civilizuotuose kraštuo- 
se yra įvestos trumpo tarnavi- 
mo tautiškos kariumenės. 

Tr -dabar talkininkai mano 

uždrausti Vokietijai laikyti di- 
delę kariumenv\ bet į^al ir da- 
bar ji £uras koki bud > išsisukti 
nuo pasekmių talkininku už- 

(li audinio. I'et nors uždraudi-l 
mo nebūtų, V okietija dėl sto- 
kos pinigu negalės nuolatines 
didelės kariumenės laikyti. Vi 
»as nebūtinai reikalingas išlai- 
das uždraus talkininkai ir nuj> 
tokiu išlaidu atlikusius pinigus 
sau paims. 

Sunkios taikos išlygos ir di- 
deli talkininkų nuo Vokietijos! 
reikalavimai erzina Vokietijos 
žmones ir kelia juos prieš val- 
džia, nors ne dabartinė valdžia 
yra kalta, nes ne ji Vokietiją 
karėn i vėlė. Bet žmonės, nega- 
lėdami pasiekti kaitą kaizeri, 
savo piktumą kreipia ir prieš 
dabartinę valdžią. Žmonių ne 

ramumą sukursto ir pakelia sto 
ka maisto ir nepaprastas jojo 
brangumas, kadangi nėra iš 
kur jo guti. Už visas savo ne- 

i laimes žmonės visuomet mėgr.• 
ji:a valdžią kaltinti. Dabar vėi 
nric^ Ebc,rto valdžią visokiuo- 
se Vokietijos dideliuose mies- 
tuose kjia žmonės. Smarkiausi 
maistai buvo IlaHey, kur už 
mušta susirėmimuose kelios de 
Mintis žmonių. Maištai ir kru- 
vini susirėmimai buvo Berline. 
o didžiausi jo priemiesčiuose. 
Ir čia užmušta ir sužeista kiek 
žmonių. Kruvini gatvėse su- 

sirėmimai buvo Bremene ir lu- 
inose pramoninguose Saksoni- 
ios miestuose ir miesteliuose. 
Gana dideli spartakų pulkai 
stengėsi apvaldyti Karaliaučių, 
kari nuo čia turėti parankius su 

sinešimus su Rusijos ir Mask- 
vos bolševikų valdžiomis. 

Ąpart riaušių Vokietijoj, 
traukiasi dabar dideli streikai. 
VVestfalijoj streikuoja veik pu 
sė angliakasių. Darbininkų va 

ilotfai stengiasi visoj Vokieti- 
joj visuotinę streiką iššaukti, 
bet, kol-kas, dauguma darbi- 
ninkų tam nepritaria. 

Austrijoj ir Vengrijoj trau- 
kiasi taipgi neramumai ir mais 
tai dėl stokos maisto. 

J 

( Karė su lenkais cechų ir uk- 
rajinų vėl atsinaujino, nes jos 

j pertraukos išlygos nei vienos 
|pusės neužganėdino. Slavai di- 
desnius turi apetitus svetimo 
negu kitos tautos. 

Lenkai mobilizuoja savo ka- 
riumenę ir šaukia tarnyston 
tinkamus vyrus. Jie nori su- 

Į rinkti apie ,$50,000 kareivių ir 
tiek nuolatai pastoviai laikyti, 

j kad galėtų kaimynus priversti 
savo norams pasiduoti. Tal- 
kininkai pradėjo karę, kad pa- 
naikinus vokiečių miiitarizma 
ir grobimus silpnų karėn nepri 
sirengusių. Bet dabar, panai- 
kinus vokiečių miiitarizma ir 

jų užpuolimus, gali talkinin- 
kams prisieiti naikinti lenkų mi 
Iitarizmą ir jų grobimus kraš- 
tų, prigulinčių silpnesnėms tau- 
toms, nes lenkai mažai kuom 
nuo. godžių vokiečių skiriasi, 
ko talkininkai, matyt, dar ne- 
žino. Jie gązdina pražūtim, 
jeigu nesutvers didelės Lenki- 
jos, žinoma ir ne lenkiškų- kras 
tų. lnkaloa, kad jie vien pa- 
saulį gali nuo bolševizmo išgel 
bėti. Bet kaip jie nuo jo gali 
•msaulį gelbėti, jeigu negali iš- 
gelbėti nuo io tikros, ne nuo 
w etinių paglemžtos Lenkijos? 
Bolevikų juk gana yra ir tik- 
roj Lenkijoj. 

Prezidentas WiIson kovo 5 
lieną, tuom pačiu ka ir pirma 
rarlaiviu George VVashington, 
vėl iškeliavo Kuropon užbaigti 
galutinai taikos tarybas. IšvaĮ 
žiuodamas, jis išreiškė viltį, j kad gal sugrjž padfirius galu-į tina taika. Jam sugrįžus, pa-1 

sirodė, kad ypač Senate, dėlko, 
kaip angliški laikraščiai užtik- 

rina, sumažėjo jo įtekmė ir tai- 
kos konferencijoj Europoj jis 
turi daug priešų. Jo sumanyta 
kariu prašalininiui Tautų Lyga 
randa daug priešų lygiai Ame- 
rikoj, kaip ir kituose kraštuo- 
se. Vieni kraštai taikos kon- 
ferencijai jau atsiuntė jų pa- 
taisymus, kiti dar pažadėjo pa- 
taisymus paduoti vėliau. Japo 
nija jau padavė savo pataisy- 
mus, koki, tupbut, Amerikai ne 

patiks, Francuzija ir Anglija 
pažadėjo savo pataisymus ve- 

liaus paduoti. Japonija, tarp 
kit-ko, reikalauja tokio jau trak- 
tavimo savo piliečių, kaip trak- 
tuosimi europiečiai. Jeigu jo? 
reikalavimai nebus išpildyti, ja 
ponija gali iš ryšio su talki- 
ninkais pasil raukti. Japonie- 
čių tiesos aprubežiuotos vien 
Amerikoj, Europoj jie traktuo 
jami taip, kaip kiekviena kita 
civilizuota tauta. 

Taikos konferencija iki šiol 
paskyrė vifcn vakarinius Len- 
kijos rubezius, bet Danzigo 
klausimo dar nekėlė, taigi lei- 

do prie Lenkijos priskirti Poz-l 
naniatis provincijos, bet lenkai 
nori gauti visus ne vokiečių ap 
gyventus Prūsų kraštus, taigi 
ir Rytinius Prusus, bet toj Prū- 
sų clalyj vien mozorų kraštą, 
taigi Allensteino pavietą, ga- 
lima lenkišku vadinti, kiti yra 
lietuviški. 

Nuspręstas taipgi Turkijos 
likimas. Ji iš Europos visai 
prašalinta; jai paliktas vien Se- 
notilis Anatalijos. Konstanti- 
nopolis taps tarptautišku laivų 
miestu. Iš kitų jos kraštų bus 
sutvertos naujos viešpatystes. 

Atimta nuo Vokietijos jos 
kariškas laivynas bus padalin-l 
tas Prancūzijos ir Italijos, nei 
Anglija, nei Aiherika, iš jo nie 
ko sau neims. 

Ne vien variavusiuose kraš- 
tuos yra maištai, jie apima ir 
įjedalyvavusią karėj Ispanija. 
Maištai kilo pramoningiausioj 
ios dalyj—Barcelonos apskri- 
tvj. Bet tie Ispanijos kraštai 
iau nuo senai žinomi iš to, k:id 
be maištų negali ilgai gyventi. 

G. Myers. Vertė Ona. 

Bolševikų "Industrialč Valdžia" 
(Tąsa) 

K ritu inalistai vaidais. 
"Abelnai kalbant," •— sako 

Samucl Lovick, — "galima 
tiek pasakyti, kad kuo labiaus 
sei purvinas ir nuskuręs, tuom 
greičiaus gali dasigauti į poli- 
tiška vietą. Žmogus su baltu 
kalnierium neturi nei mažiau- 
sios progos ko nors dasigauti. 
kriminalisto rekordas taipgi 
yra vienas geriausių paramų. 
Pirmsėdis darbininkų ir karei- 
vių tarybos Tamtove buvo 
pasmerktas visam amžiui ir iš- 
siųstas Siberijon už tai, kad ji- 
sai papildė 22 žrhogžudistes 
Jisai prie kaltės prisipažinę ir 
viešoji opinija jį istesino už tai, 
kad jo aukomis buvo buržujai. 
Boriso Šumanskio raštai, ku- 
rie pasirodė balandžio 14 d., 
1018 m., patvirtina ši fakta 
link minėto kriminalisto. 

Aprašęs įvairius nusidėji- 
mus ir pridurdamas, kad Sim- 
birske bolševikų žymesnės 
žvaigždės, yra kriminalistai 
raudanosios gvardijos iš vieti- 
niu kalėjimų, leitenantas Šu- 
maskis užklausia: 

"Kas yra tie buržujai? — 

Rusijoje nėra žmogaus, kuris 
galėtu tą žodį tikroje prasmėje 
išaiškinti. Vienas didžiausias 
fabrikantas, kurio nuosavybė 
siekia milijonus doliarių, yra 
buržujus; gi ant rytojaus tasai 
krautuvninkas, kurio krautuvė 
įsu visu turtu neverta tiek, kiek 
geras autuvas, gauna buržujo 
\ arda. Tas. kuris išdrįsta ne- 

šioti aukso laikrodėlį su retežė- 
liu. yra buržujus, bet jeigu pa- 
sitaiko, kad tasai laikrodėlis 
Įslista į kišenių raudonosios 
gvardijos nario, tai jisai vis- 
vien pasilieka proletaru." 

"Darbininkai bolševikai link- 
sta j visas puses, it šiaudas vė- 

jo pučiamas," — aiškina M. 
Rozov. "Jie išjudino tokią spė- 
ką, kurios ir patįs neįstengia 
suvaldyti. Elementai, kuriems 
pasisekė Rusijoje inkunyti sa- 
vo naikinimo ir žudymo siekius, 
yra latviai ir chiniečiai, kurie 
buvo Į šią šalį atgabenti gelž- 
kclius tiesti. Sunku pasakyti, 
kas bus toliau, vienok yra fak- 
tas, kad bolševikai jau neteko 
veikinu> spėkos; įsisiūbavusi 
audra r-eša juos su savimi. Jie, 
tatar, žino ir kiek laiko tam at- 
gal jie matė savo galą, vienok, 
matydami, kad jiems nepasi- 
sekė sutverti valstybės pagal 
savo nustatytus principus, jie 
pasiryžo ir kitiems nedaleisli 
tai padaryti; pesekmė to vra 

žudymai ir skerdynės, Rusijos ! 

raudonasis tcrroras. 
Naikinimas Rusijos smegenų. 

"Yra grynas faktas," — sa- 
ko prof. Grondys, — "kcięl bol- 

jševikai, benaikindami egzisto 
i jaučius buržiujus, pats past«>- 
Įja naujais buržujais. Nemažai 
bolševikų ima kvšius nuo šei- 
mynų, kurios rfari, idant, jų 
kalėjime uždarytas narys taptų 
paliuosuotas. Toks kyšių davi- 
nas ir ėmimas v&Ur yra išsiplė- 
tojęs. Bolševikų tarpe suėjau 
vieną teisingą žmogų, vardu 
Šostak. kuris dabar yra Mask- 
voje kaipo narys bolševikų vy- 
riausios militarėfį tarybos, ku- 
rios galva yra Trockis. Ypa- 
tiškai jisai dar nėra paliepęs 
žmogų sušaudyti, bet, atpene 

i Dienraščio "LIETUVA" j ! KAINOS: 

| CHICAGOJE Metams $6.00 j 
Pusei Metų $3.50 } 

| Į Kitus Suv. Valst. Miestus: į { Metams $5.00 { j Pusei Metų $3.00 | 

j Į Kanadą Metams $7.00 į į Į Kitas Šalis Metams $8.00 | 

Užsi£akydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau issiunteme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 
Kurie nera musų laikraščio. skaitytojai, ir nori gauti 

rnusų Sieninj Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

"LIETUVA," 3253 So. Morgan Sl., Chicago, III. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistjms $ ir prašau 
siuntinėti dienrašti "Lietuvą" per met. 

Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė. 

Miestas Valstija •m 

yra išgelbėjęs daug gyvasčių.. 
Jisai yra gero budo vaiknas, 23: 
metų amžiaus; yra sugrįžęs 
Rusijon iš Kalifornijos. 

"Kiekvienas tarybų organas i 
Rusijoje tvirtino, kad buržujai | 
yra bolševikų priešai ir, tokiu' 
budu, prasižengėliai, kurie kai- j 
po tokie, turi buti žudami." j 

"Bolševikai, — sako leite- 
nantas Koris Brasai, — pradė- 
jo ijavo skerdynes pirmiausiai 
su aficierais. Fotam pasiekė 
inteligentus. Daugybe inteli- 
gentų persirengė j senus, su- j 
driskusius drabužius, bet tas ji 
neišgelbėjo. — "Kas tu esi?" 
— klausinėja raudonasis 'sar- 

gas' bent praeivio. "Darbiniu- 
kas," — atsako praeivis. "Pa- 
rodyk rankas," — paliepia rau- 

donasis. Jeijjp. praeivis turi bal- 
tas, švarias rankas, tai jisai lie- 
kasi ant vietos nušautas. To- 
kiu būdų, gydytojai, mokslą- 
vyriai, mokytojai, redaktoriai, 
architektai, advokatai, įvairus 
profesionalai visokio amžiaus 
ir mokiniai vra šaudami ir žu- 
domi tiesiog ant gatvių. Tai y r* 

Vokietijos siekis — išžudyti, 
tautos smegenis." 

Tasai faktas gali buti išskie- 
čiamas plačiau, nes jame sle- 
piasi kas daugiau, negu vien 
Vokietijos siekis. Jisai turėjo 
pradžia dar prieš £arę. Kiek 
metu tam atįal Šios šalies 
(Amerikos) T. W. \V. organi- 
zacija pradėjo skiepyti neapi- 
kantą linkui profesionalų. Yra 
faktas, kad 1. \Y. \Y nepriim- 
davo piofesionalų ir net išmetė 
iš savo tarpo tūlus savo vyriau- 
sius agitatorius už tai, kad jie 
užsinuodijo "proefsijonizmu." 
Bet I. \Y. \Y. tegalėjo tiktai ne- 

priimti arba išmesti nepatinka- 
mas ypatas. Gi Rusijoje, kur 
iųjų "apaštalai" turi pilną gale, 
nrofesijonalai yra užmušami.1 

(Toliaus bus) 
REIKALAUJAME Agentų po visas' 

Amerikos dalis pardavinėti naujai iš- 
rastą patentą, kuris tinka kožnam na- 
mui. RCikalaudam siampelio prisiųski- 
te $1.50. Atsišaukite. J. MASKOLIŲ- 
N A b. 3236 Lime St.. Chicago, III. 

REIKALINGAS į 
JAUNAS V'RAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, I MUSU AU- 
TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI PARDAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS-I 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINT! TARPE ŽMO 
N1U, IR BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIEŠTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telef onuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

Reikalingas bučeris turi 1110- 
• 

keti gerai tą darbą ir turi ture- 
li gerą rekomendaciją. Atsišau 
kit# telefonu Stc\vart 9358. 

Reikalinga tuojaus 5 kriau- 
eiai prie moteriškų Coatų ir 
Sijonu. Atsišaukite tuojaus. 
Svila\v, 1765 Ogden A ve., Chi- 
*ap;o, 111. 

Pajęškau Jono ir Kazimiero 
Žibučių, kurie apie 8 metai gy- 
veno apie Ne\v Yorką. Jiedu 
yra po 27-30 metų amžiaus, pa 
eina Yoniškio kaimo, Vla- 
rislavo pav., Suvalkų gub. Jie 
patys ar kas apie juos žinotu- 
mėt, malonėkite atsišaukti, nes 

jau labai seniai kaip juodu ma- 

čiau. Tamošius Širvaitis, 949 
VV. 34 St, Chicago, 111. 

PAJIESKAU Antano Petrones, paei- 
na iš Kauno red., Vilkmergės pavieto, 
Anykščių valsčiaus, Paežerių sodžiaaus 
Turiu labai svarbų reikalą. Malonėki- 
U atsišaukti arba kas jj žino malonė- 
kite pranešti už ką busiu labai dėkin- 
gas. Girdėjau jog pirma gyveno Law- 
rence. Mass. P. BALTRANAS, 616 W. 
31 st Street, Chicago, III. 

Parduodu ant Bridgeporto arba mai- 
nau ant mažesnio namo. Namas «šešių 
pagyvenimų su namuku užpakalyje vie 
no pagyvenimo. Abu muro, augštas bei- 
zementas. Puikus jtaisymas viduje. 
Randos neša j mėnesj $90. Kaina 
$8300.00. $2500,00 įmokėti, kitus ant 
lengvo išmokėjimo. Atsišaukite i savi- 
ninką ant 3-čių lubų iš užpakalio. 

J. K. 
3533 S. \Yallace St. Chicago, 111. 

Parsiduoda kampinis gro- 
crey ir market namas, su vi- 
sais tavorais ir įtaisymais. 
Klauskifcės po No. 6601 S. 
Hermitage Ave., Chicago. 

— "»» 

Pradėk Nattjus Metus su tohulu akli; vo 

Kijimu, taip. kad micko n-praleistumei per * 
jus metus, kas tau gali .>uti naudinga. 

Orai pritaikinti ±Uiuial prašalina aidų vr 

galvos skaudJjimus, tru.nparegyjtė cha toli 
regystė prašalinama, pasitarkite su man'" 

prieš einant kur kitur Egramlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

i 801 S. Ashland A ve., Chicag' 
Kampas lfetrs G«tvts. 

3čios lubos, virš Platt'o aptieki*. rfcmvt 
; mano paraki* 
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Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
.v.»» 

ELIZABETU, X. J. 
Nedėlios vakare kovo 2 d. 

j). D. Bražinsko salėje atsibuvo 
L. L. i. Komiteto susirinki- 

mas. Šis komitetas susideda iš 
tautininku ir katalikų. 

Atidarius susirinkimą, tuo- 

jaus p. J. Budris ineša, kad ap- 
kalbėti apie pinigų išsiuntimą, 
o jų randasi čia dar $1,000.00 
suvirsimi (Klizabethieėiai au- 

kas nesiuntė nei j vieną fondą). 
Kun. P. Daniunas duoda inesi- 
mą, kad pinigui reikia siųsti 
kalblegrama j I »ryžių prof. A. 
Valdemaro vardu, visi ant to 

sutinka, l)et p. J. Budris duocla 
pataisymu, kad jeii^u negalima 
butų pasiųsti Kablegramų, nei 
per pačta, tai įduoti minėtus, 
pinigus p. J. S. Loppatai, kad 
jis juos nuvežtų ir perduotų A. 
Valdemarui. Čia jau musų ku- 

nigėliui pasidaro baugu ir jis: 
pradeda prirodyti, kaip Loppa- 
ta gali su laivu nuskęsti ir t. p. 
Čia tautininkai jį raminu kati 
jie jam įduos čekį, o čekis sako, 
nei ugnyje nesudegs. Einam 
prie balsavimo, nubalsuoja taip 

*4mip p. J. Budris davė įnešima. 
Kunigas dar labiau pradeda 
prirodineti, kad męs negalime 
naujų įnešimų duoti ir šiaip 
visko prasimanė, bet tautinin- 
aki p^erai ir gražiai atrėmė. 

Kunigėlis matydamas, kad 
tautininkų nenugazdins, ir kad 
tautininkai stovės ui savo įne- 

šimus, kunigėlis pradeda virsti 

j klerikalą ir |>o valandėlės jau 
pradeda protestuoti, kaip Lop- 
pata išmokino kataltkiška drau 
gijėlė, o dabar jau jis yra lais- 
vamanis. Taipgi sako, kągi mu- 

šu žmonės pasakytų, jeigu męs 
butumem jdavę pinigus Lop- 
patai nuvežti. 

Ant to p. Budris atsako, kad 

Šliupas labai puikiai išrodo,i 
taip kai]) šv. Petras su barzda, 
o kad jis yra laisvamanis, tai 

jo reikalas. Paskui sako: "ar 

žinai tamista, kad pactitose ir 

Kablegramų ofisose dirba die- 
voti, o gal ir jie yra šliuptarniai 
tai ir per ten negalima siųsti 
pinigus." 

Prieš kokia pora metų kun. 
P. Daniunas buvo mandagus 
ir gerai su žmonėmis apseidavo 
ir buvo kaip tikras kunigas, o 

dabar jau virsta į klerikalą ir 

jeigu jis bus klerikalu, o ne ku- 

nigu, tai tautininkai nelabai su- 

gvens su juomi. 
Tautavikas. 

DETROTT, MTCH. 

Reikalauja Visuotino Seimo. 
Lietuviu literatūros ir 

c 

Mokslo Draugija laikytame 
susirinkime kovo 2 d., 1919 
šv. Jurgio parapijos svetainėj 
išnešė sekančią rezoliuciją: 

Kadangi lenkai savinasi Lie- 

tuvą, ar jos dalis, ir net gink- 
luotai veržiasi j Lietuvą. 

Kadangi lenkai melagingai 
tvirtina pasauliui, kad tik lie- 
tuviu vadai tenori skirtis nuo 

c 

lenku, o liaudis noriai deda.ii 
su Lenkija. 

Kadangi del tų lenkų intrigų 
taikos Konferencija šaltai at- 

sineša j Lietuvos Neprigulmy- 
bes kalusymą. 

Kadangi mūsų broliai ir se- 

serjs tėvynėje badą kenčia ir 
iš niekur negauna pašalpos; o 

musu lietuviu amerikiečiu tuli 
c C c 

vadai visaip trukdo šelpimo 
^ darbą. 

Todėl, kad pagedbėti galimai 
daugiausiai savo tėvynę nuta- 

rė: 
1. Reikalauti tarybų ar tary- 

bos šaukti visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą, kuogreičiau- 
siame laike. 

2. Seimo vieta, kad butų 
maž-dattg centre lietuvių ko- 

lionijų — Clevelande, Chica- 

gojc ar Pittsburgc. 
V y. Lietuviu Literatūros ir 

Mokslo Draugiją, 
Petras Iicckcr — Firni. 
Juoz. I aitckiuias F. rast. 
/I n tanas M i trik as — Prc> 
tokalų raštininkas. 

X FA V PFIILADELPHIA, PA 
Yas. 28 d. čia turėjo prakal- 

bas A. Martus. Sutverė L.N. 
I;. skyrius ir aukų prakalbose 
surinkta keli clesėtkai dol. Ko- 
vo 1 ir 2 dcl. pobažnytėj salėj 
judonuts ])aveikslus rodė p. 
Račiūnas. Žmonės jo paveiks- 
lais labai užganėdinti. 

Prieš užgavėnes surengta 
čia keletas Šokiu, kurių pelnas 
buvo skiriamas našlėms, kuriu 
vyrai mirė laike infuenzos pe- 
reitą rudenį. 

Kovo 1 d. atsidarė čia Silver 
Creek State Banką, kuria pra- 
c'čta organizuoti pereitą vasarą. 
Rankos kapitalas $50.000. To- 
kia Banką čia senai buvo rei- 
kalinga, bet tik dabar, po trijų 
sykių bandymo suorganizuoti, 
suorganizuota. Bankos šėrinin- 
kais daugiausia yra lietuviai ir 
vokiečiai. Airiai kažin-ko, 
"žvaira akim" j tai žuri. { direk 
torius įėję: Dr. Bankes, Dr. 
Stein, H. Schulzte, J. Kramcr, 
Fou, S. Bulota, B. Kunkcl, P. 
N'arijauskas, W. \\*alters, Bas- 
lers. 

Pastaroji! laiku lietuvių pa- 
rapijoj yra truputis ergelio. 
Keletas parapijonų priešinasi 
kun. Dureckui, kad tas priėmė 
už vargn. A. Gudaitį. Bet di- 
džiuma parapijonų stoja kuni- 
go pusėn ir karštuoliai turės 
nusileisti. 

K ores p. 

SCRANTON, PA. 
Netoli metai leiko, kaip čio 

nai susitverė bepartiviškas cho- 
ras, kuri vadovauja pagarsėjęs 
p. A. Sodeika. Minėto choro 
merginos kovo 2 surengė pui- 
ki;! vakariene, kurion sutraukė 
gana daug jaunimo. Laike vaka 
rienės buvo tautiškų žaidimų, 
skambino ant piano, griežė ant 

i smuiko ir mandalinos. Reikia 
nekurias suminėti. Gražiai pa- 
skandino p-lė Šalniutė, solo 
dainavo, o. J. Navickas, M. 
Velička ir p-lė Stoliniutė. Pas- 
tarieji du yra žvmųs solistai. 
Paskui sekė duetai. Po to sekė 
solo p-lės Spurdžiutės, kuri tu- 
ri malonų balse i, p. Stravins- 
kas padainavo " ai r bakūžė sa- 

manotu" kuri jaunimui labai 
patiko. Vakaras užsibaigė pra- 
kalbomis, kurias pasakė vietos 
dailės ir dainos mylėtojai. 

Choras nors jaunutis, bet jau 
spėjo pasižymėti ir lošymuose 
ir dainose. Už tą viską nuopel- 
nas priklauso p. A. Sodeikai. 
Jis ant iio vakaro nebuvo (Bu- 
vo Chicagoje su koncertais), 
tai lyg ko truko. 

Negalima nepagirti choro 
merginas, kurios moka tokius 
gražus vr.akrus surengti ir taip 
upestingai programą sutaisyti. 

O ir valgiai buvo gerai patai- 
syti. Visi r.tsilankusieji buvo 
labai užganėdnti. 

Darbai anglių kasyklose silp- 
nai eina. Tš kitur atvažiavu- 
siems sunku darbą gauti. Dir- 
ba tik po 2—3 dienas savaitėje. 

Dailės mylėtojas. 

NEWARK, N. J. 
Lietuviai reikalauja 

kariumenčs. 
\ ietos lietuviai kariaija ne 

prieš ^nkus ar baiševikus, bet 
vienas prie> kitą. Pirma rinko 
aukas kovai už Lietuvos laisve, 
dabar renka priparodymus ko- 
vai su tais, kurie rinko. 
Vasario 28 d. šv. Jurgio drau- 
gystės susirinkime p. K. Vaš- 

Prezidentas Wibonas ir palydovai pribuna Bostonan garlaiviu Ossipee, 
kuris patiko laivą G ;orge Washington. | 1 

lekvičius Taut. Fondo vietos 
skyriaus pirmininkas apkaltino 
p. M. Truską Nepr. F. skyriaus 
sekretorių ir S. Adomaitį, aukų 
rinkėją T- N. Fondui. Išrinkta 
teismo komisija. ApsKųstieji 
kaltinami už garbės nuplėšimą, 
mat jie gynė N. F. nuo visų už- 
puoliku, kurie žemino N. 
Fondą. Tarp jų buvo ir p. K. 
Vaškeviičus. Pažiūrėsime kas 
iš to išeis. Trečiųjų teismas tą 
bilą perkratinės kovo 28 d. 

Žaibas. 

\VORCESTER, MAS. 
Jau daugelis vaikinų sugrį- 

žo iš Suv. Valstijų kariumenės 
ir jie reikalauja, kad butų orga- 
nizuojama lietuvių kariu- 
mene. Sugrįžo jau ir 

p. Seponkas, kuris tuomi orga- 
nizavimu užsiima. Suorganiza- 
vo jau apie 20 narių. Bet dar 
reikia daugiau. Kovo 9 d. ne- 

delioje 9 vai. ryte svetainėje 
22 Waverlev bus susirinkimas, 
kur kviečiami lietuviai be jo- 
kio skirtumo. Kas tik lietuvių 

i jaučiasi, privalo remti tokią 
organizacija ir kas tinką rašy- 
tis j akriautojų eiles. 

Lietuvos sunųs! Lietuva šau- 
kiasi pagalbos! kiekvienas pri- 
valo duoti pinigų, o jaunimas 
privalo stoti į karininkų eiles, 
ijei męs neginsime savo tėvynės, 
tai niekas negins. Jei norime 
laisvės, tai mokėkime ją •ginti 
nuo paliokų ir burliokų. 

į J. Galiauskas. 

vv ■— 

Detroito Skandalo Atbalsiai 

Įvykusis vasario 2 d. Det- 
roito lietuvių bažnyčioje skan- 
dalas, laike kurios vietiniam 
kelbonui, kun. K. Skrypkai, 
tapo nuplėšyti bažnytiniai rū- 
bai ir pačioje bažnyčioje, vie- 
ton pamaldų, įvyko muštynės, 
dar neužsibaige. 

Dalyvumą tose paparapiji- 
nėse riausėse ėmė ir vietinė 
Detroito 171-ma kuopa Susi- 
vienijimo Lietuvių Rymo-Ka- 
talikų Amerikoje, ar bent ne- 

kurie jtfs nariai. Akyvaizdoje 
to, minėto' Susivienijimo Dva- 
siškas Vadovas, kun. N. J. Pet- 
kus, mėgino ištirti visą tą skan- 
dalą, ar bent tiek, kiek minėta 
kuopa buvo tuomi palytėta. Jis 
kreipėsi prie kuopos valdybos 
ir gavo nuo jus atsakymą, ku- 

rį, sykiu savo komentarais, pa- 
laipino "Garse," Susiv. Liet. 
Rymo-Kat. organe. 

Tas laiškas ir Dvasiško Va- 
dovo komentarai iššaukė dar 
didesni protestą iš pusės kata- 
likiškų darugijų Detroite. 
''Lietuvai" tapo prisiųstas il- 
gas pranešimas, su įvairių 
darugijų parašais, kuriame 
pranešame, kad "męs, žemiau 
pasirašusieji, visų Detroito lie- 
tuvių katalikų valdybų nariai, 
bei atstovai, susirinkime, lai- 
kytame vasario 28 d., vienbal- 
siai nutarėme tą visą liūdną 
nuotikį musų visuomenei per- 

! statyti tikroje šviesoje ir prieš 
sk.eidimą svetimtaučių ir lie- 
tuviu spaudoje (kun. K. Skryp- 
kos. Atkočiūno, Krištupaičio 
kun. Petkaus ir kitų) melagin- 

jgų žinių užprotestuoti." 
Straipsnis toliaus plačiai ap- 

rašinėja patį atsitikimą bažny- 
čioj, kurio brandulį "Lietuvos" 
skatitojai jau pažįsta iš pir- 
mesnių aprašimų ir tvirtina, 
kad "Garse" paduotas kuopos 
viršininkų aprašimas esąs ne- 

teisingas. 
Kuopos raportas ir Dvasiško 

Vadovo nusprendimas. 
Vietinės 171-os kuopos ra- 

portas S.L.R.K.A. Dvasiško 
Vadovo, Kun. Petkaus, kaip 

jis tilpo Garse," yra sekantis. 
Detroit, Mieli , Feb. 14 

1919. 
Gerbiamas Kunige:— 

Laišką nuo Tamistos ap- 
turėjome. Priežastis užtru- 
kimo atsakymo, kad nega- 
lėjau susieti su iždininku S. 
Atkočiūnu. Šiądiei esame 

pasirengę nors trutį 
paaiškinti apie parapi- 
jos suirimą ir Susivienijimo 
171 kp. stovį. 

Klebonas su komitetais 
atstatė vargoninką ir jis, pa- 
buvęs apie mėnesį laiko be 
vietos, su pagelba kelių pa- 
rapijomi vėl buvo sugrąžin- 
tas. Po sugrįžimo jis pradėjo 
parapijomis kalbinti, kad 
vietinį kleboną prašalintų. 

Žinoma, klebonas su komi- 
tetais dagirdę apie tai, pra- 
šalino jį visai nuo vietos. Po 
tam jis subuntavojo neku- 
riuos parapijomis ir pradėjo 
eiti pas vyskupą su visokio- 
mis skundomis. Bet vysku- 
pas visai ant to nięko neat- 

sižurėjo, nes neišrado jokios 
ant klebono kaltės. Vargo- 
ninkas A. Aleksh matyda- 
mas, kad nieko iš to neišeina, 
tad subuntavojo kelias drau- 
gijas: Susivienijimą, Cho- 
ristus ir Vyčius, o labiausia 
minėt j darugijų vadus: K. 

Abishalą, F. Gustaitį, P. 
Perminienę. Tie pradėjo agi- 
tuoti, kad žmonės nebeitų į 
bažnyčią, neduotų bažnyti- 
niu auku, neleistu vaiku i C 1.7 o C w 

bažnytinę mokyklą. 
Matydami, kad vyskupas 

mažai atydos teatkreipia j tą 
jų prašymą ir išlengvo tyri- 
nėja, kieno yra kaičia, tai jie 
manė, kad pagreitins tą da- 
lyką su savo spėka. 

Vasario 2 dieną susidarė 
gauja, atėjo į bažnyčią ir pa- 
maldų laike atliko del kata- 
likų labai pragaištingą dar- 
bą. 

Laike pamaldų (per pa- 
krapijimą), kaip kunigas at- 

ėjo prie durų, tuojaus gauja 

apspito ir nudraskė bažnyti- 
nius rubus, išstūmė iš bažny- 
čios ir nustūmė atbulą že- 
mėn nuo aštunto stepso. Ne- 
tik kunigas, bet ir daug pa- 
rapijonų gavo j kaili, kurie 
dar norėjo kunigą gelbėti. 

Iš šalies žiūrint, tai ne 

viena šaltas prakaitas išpila. 
Tą visą darbą atliko Susi- 
vienijimo, Choro ir Vyčių 
viršiausi ir jų vadinami ge- 
riausi nariai. 

Šiądien buvo nutarę ku- 
nigo neleisti j bažnyčią, bet 
miesto valdiža, užgirdus apie 
tai, prisiuntė pagelbą, tai ku- 
nigas atliko pamaldas, kaip 
ir visada. 

Per Susivienijimo susirin- 
kimą, 12 sausio, kili nariai 
iškėlė protestą pireš kunigą 
Buvo nutarta, kad valdyba 
parašytų ant tam tikru blan- 
kų, kurias jie suteikė. Maty- 
dami, kad jie viską neteisė- 
tai darė, taigi aš ir iždinin- 
kas nenorėjome pasirašyti. 
Tai jie surado tokius, kurie 

vietoje musų pasirašė. Ani 
mano vietos pasirašė F. Gu- 
tauskas, o ant iždininko — 

K. Petrakas. 

Klausime rodos, ką męs 
turime padaryti su jų tokiu 
pasielgimu? 

Su godone 
K. Kristopaitis, sek v. 

S. Atkočilinas, iždin. 
/ 84 Harper St. 

Iš laiško matyti, jog: 
1) Visa skandala prieš 

kun. K. Skrypką sukėlė ir 
suplenavo nuo vietos atsta- 

tytas vargoninkas A. Alek- 
sis, su pagelba choristų, Vy- 
čių ir keletas S. L. R. K. Am. 
171 kuopos norių, kurie di- 
džiumoje yra tie patįs Vy- 
čiai. 

2) Jog prieš kunigą K. 
Skrypką anaiptol nėra visi 
parapijonįs, bet tiktai dalis 
jų, subuntavotų užinteresuo- 
to žmogaus. 

3) S. L. R. R. K. A. 171 
kuopos pirmininkas K. Aby 
šala ir finansų sekretorius F. 
Gustaitis visai nelegališkai 
pasielgė, įmaišydami i tuos 

ginčius 171-mą S. L. R. K. 
A. kuopą, nors mano buvo 
persergėti, kad to nedarytų. 
Dabar minėti viršininkai ne- 

tik kad nepaklausė manęs, 
kaipo Centro Dvasiško va- 

dovo, bet dar vietoje Proto- 

kolų Sekretoriaus ir Kasi- 
ninko pirašė kitus, kas' yi'a 
visai nelegališka. 

4) Jeigu Detroito para- 
pijonįs arba organizacijos 
turi ką nors prieš kleboną, 
tai jiems reikėjo visą dalyką 
perstatyti vyskupui ir laukti 
jo nusprendimo ir ištarmės, 
ar jis apkaltins kleboną, ar 

išteisins. Ir reikia buvo, kai- 
po geriems katalikams iŠ- 

(Toliaus bus) 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso no vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chicagos ir apielinkės Lietuviu. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi be skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažįsta- mus; patarnavimas yra suteikiamas visiems lygiai ir patarimų m- i iikia krieiplis niekur, kaip tiesiog j kapines. Lotai parsiduoda nuo $50. dol. ir augščiau. Jos randasi piie Keen Ave., vienas bliokas { pietU3 nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiame kreipties prie kapinių užveiz- dos ypatiskai arba telefonu 

WILLOW SPRINGS 20 R. 

Phone Arrritage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 Iki 5. Va- 
karai.'? nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ 1.1 GU IR ABEJ NAS CHIRURGAS 

1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

adomas a. kakalį auskas 
SEKANČIAI RAŠAU: 

| Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis [buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiiroas. 
Kiaujo, Ink-tų, Norvų ir abeinas srėkų nusttjimas 
viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagclbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau sa\o 
sveikatai pagclbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatonj, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
«iu 3 mėm-sit) išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

Kitaras. Bitterla, ir po 3 mėn. tavo paveiksle pama čiati tckj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 svkiu dėkoju 
Galutaras mylistų geradijlstei ir linkiu v;.-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltreuas, Prof. 
1707 Sj.halsted St. Phone Ccnal 6417 Chicago, III. 

NEAPLEISTI NA PROGA 
Tiems, kurie perka arba budavoja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuto Rask, ir Budavojimo Dr-ja No. 1 
Skolina pinigus be KOMIŠINO perkantiems 
arba budavojantiem namus. Toclėl šios PROGOS 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į 
Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa- 
lėje, 3251 Lime St., kampas 33čios gatvės, minė- 
tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs iš savo pusės užtikriname kožną vieną užganėdinti 

Su pagarba Valdyba ir Direktoriai 
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1 

2-jų veiksmu Kompozitoriaus St Šimkaus 
Muzikališka Tragedija. 

PIRMU KARTU SCENOJE 
Stato Lietuviu Muzikos bei Dramos Draugija 

"BIRUTE 
NEDELIOJE, KOVO-MARCH 16,1919 

C S. P. S. SVETAINEI 
1126 W. 18th St., arti Racine Avenue 

PRADŽIA LYGIAI 8-tą VAL VAKARE. 

Labai gražus veikalas iš čigonų gyvenimo. Kiekvienas turStv, 
ji pamatyti ir išgirsti. 

Mokinkies Koliai Turi Progą! 
Gausi geresn} ir švaresni darbą, ir gerosnj užmokestį tik tuomet, kuo- 

met išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje gali- 
ma greitai ir ieugvai išmokti visą Anglų kalbą, skaitymą, ir rasta, už Pa- 
einam;;. atlyginimą. Taigi, pasinaudok šią proga. Dabar yra geras laikas 
mokinties namio nėra ko veikti, o pasimokinimui yra geriausias laika* 

NEBŪK SUTINĘ3 — IMKIS UŽ DARBO! 
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargųs ir perviršija tavo spė- 

kas supratimo, arba kad Angl'ika kalba dl tavęs yra persunki ir kad jos 
negalėsi išmokti? Jeigu taip. 'ai galime užtikrinti tave. kad bėgiu šešių 
metu daugelis vyrų ir moterų, jvairių amžių, po musų priežiūra, išmoko 
Anglišką kalbą,turėdami mažas espėkas supratimo, ir vos tik pradžia- 
moksliai. Išmoksi ir tamsta, jei tik pradėsi mokslą musų mokykloje, ir 
laikysies jos tvirtai pastoviai pribūti ant. lekcijų, mokinties pagal galę. 

Apart Anglų kalbos, musų mokykloje yra mokinama Lieuvių kalba, 
pradinė ir gramatika, aritmetika, laiškų rašymas, istorija, geograifja ir 
daugelis itų atskirų šakų Taipgi mokiname visas Grammer School ir 
High School šakas. Mokytojai musų mokyklos yra pastovus ir turi ge- 
rą prityrimą, tas kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokintis^ 

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI. 

Prisirašyti ateikite tuojf.us. Dabar pradėjus bus mokiniui geresnS 
nauda negu kad butų pradėjęs vėliaus Mokinama dienomis ir vakarais. 

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOL 
3103 SO. HALSTED ST„ (Kampas 31 ir Halsted St,), CHICAGO. IIL. 
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' Žeme musų turtinga 
ir gausi"... 

Per keuris kares metus Amerikos lie- 

tuviai nemažai darbavosi ir triusėsi, mė- 

gindami pagelbėti savo broliams ir tėvy- 
noi nuo karės nukentėjusiems. 

Šis-tas tame ir padaryta. Surinkta ke- 
letas šimtų tūkstančių doliarių Lietuvos pa- 
gelbai. Norus visi gerus turėjome, bet po- 
draug turime pripažinti, kad visas tas Lie- 
tuvos gelbėjimo darbas toii-gražu nėjo ir 
dabar dar neina trip, kaip jis turėtų ir ga- 
lėtų eiti. 

Nepaisant musų geni norų; neturėda- 
mi užtektinai pilietiškai-politiško prityri- 
mo, daugiau laiko ir energijos sugainome 
bereikalinguose ginčuose, barniuose, nesu- 

sipratimuose, vaiduose, negu tikram tė- 

vynės darbui. Ir tas bus teisybė, kalbant 
apie visas musų sriovės ir jų yeikimą. 

Stoka mums buvo tvarkos. Stoka jos 
dar ir dabar. Jr iškrikome visi, kaip tos 

Grigo bitės. Susivaidijome, o musų darbas 
linkui Tėvynės kaip šlubavo, taip šlubuo- 
ja. 

Matyt, be pašalinės pagelios vargiai 
apsieisime. Tokią pagelbą gal galėtume 
gauti iš Lietuvos, parsikviesdami iš ten vy- 
rų, kurie gal suklijuotų suskilusius ameri- 
kiečius, užvestų ant kelio, padarytų tvarką. | 

Tuomet ir darbas sparčiau eitų ir pa-1 
sėkmės butų kitokios. Tuomet galėtume 
atlikti darbus didelius ir tikrai amerikiečių 
vardo vertus, nes gerus norus milžiniška 
dauguma iš musų turime, žmonių yra, cen- 

tų ir doliarių pas mus amerikiečius atsi- 
rastų-žodžių, turime visko, tik tvarkos pas 
mus nėra. 

Ir gal but prisieis mums padaryti taip, 
kaip tos Slavų gimines, tūkstantis mėtų 
suviršum atgal, nuilsusios nuo ginčų ir vai- 
dų, padarė, pasiųsdamos kvieslius į kai- 
mynus Variagus ir tarė jiems: "Žemė mū- 

sų yra turtinga ir gausi, bet tvarkos joje 
nėra: ateikite valdyti ir £varkyti mus." 

Ir mums amerikiečiams, nuvargusiems, 
nuilsusiems, nusikamuvusiems nuo tų musų 
'naminių' vaidų, nuo sukimosi voveries ra- 

te, ištikro ar ne verta atsiliepti ne pas savo 

kaimynus, bet pas savo tikrus brolius iš 
Lietuvos, pas dabartinę Lietuvos valdžią 
ir tarti: "Broliai, išeivija musų turtinga ir 
gausi, bet tvarkos joje nėra: ateikite ir su- 

I tvarkykite mus!" 
Tokią mintį paduoda ir "Darbinin- 

kas," kaimynės mums sriovėa laikraštis, 
kuris mano, kad gal Lietuvos delegacija, 
esanti Paryžiuje, galėtų pasiųsti Amerikon 
"trejetą iš jų, kaipo trijų sriovių atstojus." 

Tinkami žmonės Lietuvos delegacijoj 
Paryžiuje šiądien yra brangesni ir už auk- 
są, ir trejetas jų, bent šiuo laiku, vargiai 
galėtų vykti Amerikon. 

Bet tam nebūtų nei reikalo. Kas butų 
tikrai geistina ir pakaktina, tai. tas, kad 

Lietuvos Valdžia atsiųstų čia savo akredi- 
tuotą (įgaliotą) tam tikrį atstovą. Visi 
Amerikos lietuviai, palaikantieji ir remian- 
tieji dabartinę Lietuvos Valdžią, neabejo- 
tinai paklausytų ir tos valdžios oficialio 

į atstovo. > 

Ir tuomet męs, amerikiečiai, gal 
nors sykį, ir greičiau, užeitume ant tikro 
kelio. 

i 

Už Seimą ir prieš Seimą. 
Kodėl ir kam Visuotinas Seimas da- 

bar yra reikalingas, "Lietuvos" skaitytojai 
jau žino. Pagalios to nereikėtų nei aiškin- 
ti—lietuviai, turintieji širdyse vien tiktai 
Lietuvos gerovę ir neturintieji jokių užpa- 
kalinių minčių, nujaučia tą reikalingumą 
instinktyviai, pat savaimi. 

Kaipgi Seimo priešai aiškina jo ne- 

reikalingumą? Ištikro, labai navatniai. 
Nei vieną jų statomų priežasčių neturi rim- 
tumo nei tiek, kiek už nago juoda. 

Dvi vyriausi priežasti Seimo priešai 
stato. Viena jų yra ta, kad visus protestus 
prieš Lietuvos užgriobimą ir rezoliucijas su 
reikalavimais Lietuvai laisvės padarė jau 
pernykštis Seimas; kad tokius pat protes- 
tus ir rezoliucijas galima dabar padaryti, 
-ir dar geriau-atskirose kolionijose. 

Antra priežastis,-kuri, beje, stengiasi 
mušti ant žmonių jauslios sįygos-yra ta, 
kad esą Isieimo surengimas atsieisiąs apie 
$60,000,—tai kam tiek pinigo eikvot? Kiek 
už tuos pinigus galima butų žmonių nuo 
)ado išgelbėti, etc? 

Kadangi šitoki argumentai tilpo ir 
telpa kunigu leidžiamuose, ar jų kontro- 
liuojamuose laikraščiuose; kadangi Seimo 
šaukimui yra priešingi kunigai (ir tai ne 
visi>, tai manoma, jog tiks ir sekantieji 
užklausimai, į kurios gal jie teiksis duoti 
ankamą rimtą atsakymą: 

Jeigu -atskiru kolionijų rezoliucijos ir 
prašymai yra pakaktini ir suteikia tokią 
pačią naudą Lietuvos reikale, kaip ir Sei- 
mas, kuriame visi, krūvon suėję, iš vien iš- 
reiškia savo mintis, tai, analiogišku keliu 
einant, kam žmonėms reik bažnyčion eiti? 
Juk kiekvienas jų gali pas save nrmie pa- 
simelsti,--ypač kad Dievas vįsur yra ir iš 
visur maldas girdi ir jų išklauso? Kaip gi 
profesoriai, mokytojai ir pamokslininkai 
aiškina reikalingumą bažnyčion ėjimo? 

Pasiklauskit jų! Seimas yra analio- 
giškas šiame atsitikime dalykas. 

Seimui išleisime $60,000. Seimo ne- 
šaukiant, žmonių kišeniuose pasiliks tie 
$60,000--sako tie patįs seimo priešai. 

Gerai! Bet jeigu žmonės ir į Bažnyčią 
nevaikščiotų, dešimtukų neduotų, kolektų 
nemokėtų 'Kalėdų' nedėtų, už krikštus, už 
šliubus nemokėtų, tai "žmonių kišenėse" 
liktų dar daugiau negu $60,000, ir kiek 
žmonių* nuo bado galima butų už~ tai Lie- 
tuvoje išgelbėti?... 

Męs bijomės, kad musų kaimynas 
"Draugas", kuris viršminėtus argumentus 
prieš Seimo šaukimą atkartotinai vartoja, 
teiksis maloniai mus ir,vėl 'laisvamaniais' ir 
"bedieviais" apšaukti. O vienok męs čia 
panaudojame lyginai tokį pat argumentą, kaip kad jis prieš Seimą vartoja. 

Ir tai męs darome ne su jokiu piktų 
noru nei su jokiu kitokiii tikslu, bet tiktai 
tam, idant parodyti tos visos prieš-seimi- 
nės agitacijos nenuoseklumą, neliogiškumą. 

Lazda, matote, visuomet turi du galu. 

I Svetimoje Spaudoje apie Lie'uvius 
APIE LIETUVIŲ KALBĄ. 

Mt. Carmel Item, vasario 26 d., talpi- 
na p. A. M. Martaus straipsnį antgalviu 
"Lietuvių Kalba." Tai yra kompiliacija 
[surinkimas] įvairių nuomonių, kurias sve- 
timtaučiai kalbų žinovai išreiškė apie lietu- 
vių kalbą. Tarp ši'ų nuomonių yra Ben- 
jamino \V. Dwight'o, Isaac Taylor'o ir Ma- 
dison Granto nuomonės. Visos jos yra di- 
džiai prielankios ir nurodinėja, kokius tur- 
tus lietuvių kalba savyje turi. 

Po to seka p. Martaus pabaiga: 
"Ar bus leista rasei, žmonėms, 

tautai, per imžius laikų priėjusiai iki 
mDderniškų laikų, išnykti? 

"Ar musų apsileidimo pasekmėje 
bus sunaikinimas to, kas per kančiais 
ir skausmus išliko nuo amžių iki šiai 
dienai? 

"Ar šitai senovės demokratiškai 
tautai bus suteikta tulžies taurė var- 
dan tos pačios Demokratijos? 

"Ar bus nukryžiavota tauta, ku- 
rios kaltė, Autokratijos akyse, buvo 
prisilaikymas prie primityvių dorybių? 

"Demokratija turi atsakyti." 

Taigos ir Social- 
bolševizmas. 

Šiandien žmonija daugiau- 
siai kalba apie du klausimu: 
apie socializmą-bolševizmą ir 
apie tautų reikalus. Kalba na- 

mie, susirinkimuose ir net nuo 

pagrindų prakalbuose. Vieni, 
maža mažumėlė, linksta socia- 
listų pusėn didelė gi didžiuma 
stoja tautų pusėn, rūpinasi tau- 

tų likimu. Vieni ir kiti prirodi- 
nėja ir moka mažiau mąstan- 
čius žmones užagituoti. 

?,tums darbininkams lietu- 
viams šis klausimas labai svar- 

bus. Aš pasistengsiu prirodyti, 
kad kaip męs lietuviai darbinin- 
kai ne geistume tarptautinio 
socializmo, vis vien jei męs ne- 

turėsime savo šalies, savo tėvy- 
nės, męs pasiliksime vergais 
kitų. Neturint savo namo; netu- 
rint savo krašto, męs vis vien 
busime tarnais svetimųjų na- 

muose, nežiūrint, kad tie namai 
butų papuošti puikiausiais pa- 
puošalais, nors juose ir skam- 
bėtų puikiausiu idėjų melodija. 

Tautų skirtumos gyvenimo 
pamatau juk dedasi kalbn, 
papročiai, istorija, tradicijos. 
Paprasta kalba kalbant, męs 
visu kuom skiriamės nuo lenkų 
vokiečių, rusų; mųs kitas sko- 
nis, męs lietuviai kitaip supran- 
tame gražumą, kur rusas juo-j 
kiasi, ten męs net nenusišyoso- 
me. Kas tinka rusams, tas 
mums visai Rali nepatikti. 

Lietuviai socialistai mus lie- 
tuvius darbininkus prisispyrę 
tempia j rusų sovietiškąja res- 

publika. Bet kas išto tempimo? 
Galima juk jautį užtemti ant 

aukščiausio kalno, vienok jis 
nuo jo nenulėks, o tik sprandą 
nusisuks. Galima erelį panar- 
dyti vandenyje, bet jis prigers, 
bet neišmoks nardyti. Ir iki šiol 
nors buvo manyta, kad yra vie- 
nas tarptautini? socializmas, 
bet tikką užsibaigusi karė paro- 
dė, kad to nėra, kad yra tiktai 
vokiškas, rusiškas socializmas 
ir t. t. Visiems žmonėms, vi- 
soms tautoms nėra bendro so- 

cializmo, kaip nėra bendrų vi- 
soms tautoms kalfyos, tikybos, 
ar papročių. 

Socialistai savo visokių teo- 
I rijų, savo darbo pamatau deda 
Markso mokslą. Bet tas Mark- 
so mokslas, pritaikytas tu- 
lam periodui. Jau 
ir pačioje Vokietijoje suprati- 
mas, kad neviskas Markso 
mosiąs tinka dabartinei kartai, 
pagimdė gana stiprkį revizio- 
nistų sriovę, kuri davė nemaž; 

intekmę ant visų socialistų 
Tos sriovės atsiradimas, ta 
išdavimas Markso mokslui pa- 
liudijimo, kad jis netinka laikui 
ir socialiam žmonių sugyveni- 
mui. arba, kitais idžiais, — ne 

tinka visiems laikams, ir vi- 
soms tautoms. 

Kilo pasaulinė karė. Iki tol 
buvo manvta, kad socialistai 
turėdami virš 4 milijonų vyrų 
Vokietijoje ir virš 3 milijonų 
Prancūzijoje nedaleis karės. 
Juk netoli pusės vokiečių karei 

vių yra socialistai, socialistams] 
siiyipatizuoajnti. Prieš karę so- 

cialistų presoje buvo daur 
rašyta, kad jei ka-č kiltų, ta 

socialistai apšauktų visuotin, 

streiką, ir karę padarytų nega- 
lima. 

Bet visos tos socialistiškos 
teorijos subyrėjo į dulkes, kuo- 
met tauta pasakė savo žodį. Ar 
teisingai ar bcreikalo vokiečių 
tauta pasakė "reikia kariauti," 
kitas klausimas, bet visi Vokie- 
tijos socialistai stojo kareiviu 
eilesna ir socialistas vokietys 
1>adė ir šaudė socialistą francu- 

|zą, ar rusu. 

Jei galima taip pavadinti, tai 
aš socialistus ar apskritai viso- 
kius tarptautinius pavadinsiu 
tinka votojais pigiu tinku. Kolei 
tautoje liaudies mases ramios, 
kol jos nejuda, tol jas galima 
tinkavoti,, galima zalatyti, ga- 
lima dažyti. Bet kaip tiktai tau- 
tai užeina sunkus laikai, kuo- c 

met visa tauta sudreba iki pa-1 
čių pamatų, tuomet tas visas 
tinkas, tas visas pazalatas, nu- 

byra ir pasiroda tauta visame 
savo nuogume su savo malonu- 
mais ar žiaurumais. 

Tas taip yra ne tiktai su so- 

cializmu, bet ir su apskirtai 
kult ura. Iki karės juk vokiečiai 
buvo laikomi kulturiškiausiais 
žmonėmis, vokitfių mokslas 
stovėjo augščiau už visus kitus 
mokslus, vokiečių muzika, ope 
ros, buvo statomos viso pasau- 
lio kampuose ant geresniųjų 
scenų. Bet tai buvo tiktai tin- 
kas. Iškilo karė, sudrebėjo vo- 

kiečių tauta, subirėjo tas kultū- 
rinis tinkas ar zalatas ir prieš 
pasaulio akis pasirodė vidur- 
amžinė vokiečių tauta, kuria 
pasaulis pavadino bjauriu, pa- 
niekinačių hunų vardu. 

bakysite, gal, kad buržuazi- 
ja bent yra tarptautinė. Tie- 
sa, viso pasaulio žmonės nori 
praturtėti, bet apie tarptautiš- 
kunia burzuazijos negali buti 
ir kalbos. Juk tankiausiai tik- 
tai del praturtėjimo, tai yra 
del varžytinių už rinkas kįla 
karės. Buržuazijos klausime 
socialistų teorijos parodo pil- 
ną bankrutizmį, nes iš Tienos 

pusės jos tvirtina, kad bur- 
žuazija yra tarptautiška, tai 

yra susijungusi, susitarusi, 
bendra; o iš kitos pusės tvirti- 
na, kad del buržuazijos kįla ka- 
rės. Čia jau tikrai viena pusė 
yra neteisinga. Tai juk dia- 
metrališkai priešingas nuomo- 

nės. 1 1 

Ir męs lietuviai darbininkai 
kaip męs ne klaidžiotume, vis 
vien pasiliksime lietuviais. Jo- 
kio tikro ir pilno tarptautiški- 
1110 nėra. Lietuvių darbiniu- 
kų išganymas, tai neprigul- 
mybės klausimas, tai lietuviu 
darbininku klausimas. 

Imsime pavyzdžius. Dalei- 
skime, kad Lietuva tenka "kul 
turiškiems" vokiečiams. Tuo- 
met ateina Lietuvon vokiškas 
kapitalas, pristatoma dirbtu- 
vių, kertami miškai. Ar ma- 

note, kad lietuvis darbininkas 
tose Lietuvoje esančiose dirb- 
tuvėse užims pirmą vieta? Ne! 
Šimtą kartų nc! Ateis voky- 
čiai darbininkai, užims svar- 
besnes vietas, gaus geresnes 
algas, jie geriau gyvens, o lie- 
tuvis darbininkas bus šuns vie- 
toje. Tas patirta čia Ameri- 
koje vokiškose dirbtuvėse. 

Tei Lietuvą paimtų lenkai, 
tai butų visai blogai. Lenkų 
tauta neišimant nei socialistų 
yra aristokratiška, ''Šleke.k.\' 
tauta. Jie atneš savo lcrkiška 
"šlekeeką" kulturą, su savo 

"chlopais" ir "ponais," su sa- 

vo "polska vviara" ir tam pa- 
našiai. Ta ne įronija. Tas 
butų net jei visi lenkai butų 
socialistais ar net bolševikais, 
nes ir dabar lenkai socialistai 
dar nei pusės žodžio nepasa- 
kė prieš lenkų užgrobimus. 
Lenkų socialistų balsas, kaip ir 
kitų tautų socialistų balsas, tau 
tos gyvenime labai mažai rei- 
škia'. 

Vėl da'eiskime, kad Lietuva 
liekakasi po bolševikiškąją Ru- 
sija. Tuomet iletuvis darbi 

.ninkas, tiesa, pasilieka 'laisvu, 
[liuosu, bet ne ką kitą liuosai 

daryti, kaip tiktai mirti. Ru 
sija yra šalis daugiau a/.iatiŠ 

i ka, negu europinė. Rusuose 
teka daug mongoliško krauj.; 
tutorių atnešto. Rusai be jo- 
kios inicialivos, amžini svajo- 
tai. Rusiškas mužikas atsigu- 
lęs ant pečiaus tinginiauja ir 
filozofuoja. Ir tas lietuvio 
iniciatyvą užmuš, užsmaugs, 
Lietuvoje nebus išvystyta pra- 
monė, lietuvys kaimietis pora 
mėnesiu pjautuvu kirs rugiu.., 
nežinos kas yra kultura žemės. 
Lietuvis darbininkas, būdamas' 
jx-> rusu, tiktai tuomet galėtu 
pakilti, jei jis kartu pakeltu ir 
visą Rusija. Rusija tai brank- 

) 

tas prie Lietuvos kilimo. 
Mums lietuviams darbinin- 

kams turi labiausiai rūpėti Lie- 
tuvos laisvė ir neprigulmybė. 
Bolševikų užejimas ant Lietu-,, 
vos yra lietuvių darbininkų 
pragaištis. Tie darbininkai, 
kurie n e serga m kokia tarptau- 
tizmo užsikrečiama liga, steng- 
kimės iš paskutinųjų prašalinti 
bolševikus iš Lietuvos. Jei jie 
pasiliks, męs busime vergais. 
Taipgi stengkimės ingyti lais- 
vą ir neprigulmingą, Lietuvą, 
nes Lietuvos klausimas yra 
Lietuvos darbininkų klausi- 
mas. 

Salionas. 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

Škotijos laikraštis "Išeivių 
Draugas" (vasario 15 d. 
1919 m.) praneša, kad Lon- 
done lankėsi Lietuvos užru- 
bežių reikalų ministerio pa- 
dėjėjas, p. Rosenbaum. Jis 
turėjo pasikalbėjimą ir su 

tulu Londono žydų laikraš- 
čio redaktorium apie Lietu- 
vos ateitį. Apie tai "Išeivių 
Draugas" praneša sekan- 
čiai : 

"Užklaustas p. Rosen- 
baumas Londono žydų 
laikraščio redaktoriaus, arj 
yra viltis išgauti Lietuvai j neprigulmybę, atsakė, taip 
yra ir tai tikrai tvirta, nes 

po musų pusės yra teisybė 
ir stovime ant principų, 
kuriuos talkininkai pripa- 
žįsta. Kitaip išrišti Lie- 
tuvos klausimo negalima, 
kaip tik pripažinus Lietu- 
vos neprigulmybę. Su ru- 
sais dėtis negalima, nes 
nei žydai, nei lietuviai. 
nei baltgudžiaj Rusijos 
bolševizmui netik neuž- 
jaučia, bet jam yra griež- 
tai priešingi. Jei Lietuvą 
jungtų su lenkais, tuo pra- 
sidėtų antisemitizmas, ir 
nepaliaujama kova su len- 
kais, su kurias lietuvių 
santikiai yra labai įtemp- 
ti ir jokiu budu nesutai- 
kinami ; lietuvių būdas, 
kalba, kilme, kultura, as-< 

piracijos yra griežtai prie- 
šingos lenkų užmačioms." 

NEAIŠKUMAI DAR TĘ- 
SIASI. 

Kilusi istorija su p. Mas- 
tausku dar vis neužsibaigia, 
nors ji turėtų užsibaigti. Ją 
tęsia p. Česnulis katalikų A. 
L. Tarybos sekretorius. "Vie 
nybė Lietuvninkų" rašo: 

"Katalikų Tarybos rašti- 
ninkas, K. Česnulis, išsiunti- 
nėjo visoms redakcijoms (iš 
skyrus tautininkų) tulą ofi- 
cialį pranešimą, kuriame už- 
meta "Vien Liet.", "Tėvy-i 
nei" ir "Lietuvai," kad šios į 
pasirėmę kun. Vilimavičiaus 
skundais bandė "atrasti kal- 
tu p. Mastauską, kad per jį 
apkaltinti visą Tarybą ir ka- 
talikų visuomenę." Kaip jau 
žinoma, buvo nurodyta, kad 
p. Mastauskas inėjo Gabrio 
Augšciausion Tarybon, kuri 
darė žingsnius idant ji bu- 
tų pripažinta už Lietuvos 
valdžią, ir kad Gabrys, ku- 
ri p. Mastauskas išgyrė, da- 
ro žingsnius Lietuvos Res- 
publikai ant nenaudos. Be- 
to, kun. Vilimavičius užme- 
tė, kad Alšauskas, Semaška, 
Rozenbaumas, Gabrys, Dau- 
jotas ir Mastauskas uzurpa- 
vo (neteisėtai užėmė) lietu- 
vių Taikos Delegacijos var- 

dą Paryžiuje. 
"Minėtas raštininkas, K. 

Česnulk norėdamas parody 
ti savo Tarybos "kompeten- 
tiškumą," kurį, anot jo mi- 

! nėti laikraščiai norėjo pa- 
žeminti, kągi padaro? Ogi 
drauge su kun. Žiliumi klau 
siasi to paties Mastausko, ar 
Alšausko komitetas (kuria- 
me ir Mastauskas berods įn- 

eina) turi Lietuvos valdžios 
ingaliavimus. Žinoma, tas 
už dviejų dienų atsako, kad 
taip: jų komitetas premjero * 
Valdemaro ingaliotas, o da- 
bartinis (Šleževičiaus) kabi 
netas net išgyręs jį. 

KOKIS VYRAS YRA 
IDEALIŠKAS. 

Kokis vyras yra, ideališ- 
kas moterų akyse, tai ne 
tuščias klausimas. Kiek- 
viena mergina naktimis, o 
kartais ir dienomis sapnuo- 
ja apie ideališką numylėtini. 
O ir patįs vyrai, ypač jau- 
niuoliai kas žin ką darytų, 
kad tik tapti ideališkais mer 
ginų akyse, tai yra patikti 
merginoms. Visa bėda, kad 
apie šį klausimą, paprastai 
nepriimta kalbėti. 

Męs sau pasivelijame pri- 
vesti vieną ištrauką iš japo- 
niško laikraščio, išeisiančio 
Tokio. Tas laikraštis at- 
sikreipė prie savo visų mo- 

tėm ir merginų skaitytojų 
su klausimu, kokį vyrą jos 
skaito ideališku. Jei mųs 
laikraščiai atsikreiptų su 
panašiu klausimu į moteris, 
tai jos šį klausimą patiktų 
juokais. Japonės gi į tai 
atsakė gana rimtai ir štai 
apskritas jų atsakymas. 

Vyras neturi buti perdaug 
pavydus ir neturi perdaug 
puoštis. Vyras turi turėti 
rimtą išvaizdą, aiškiai kal- 
bėti, jis turi buti drąsus, 
protingas ir turi visuomet 
mokėti surasti išeigą viso- 
kiuose gyvenimo atsitiki- 
muose. Kiekvienas vyras tu- 
ri tarnauti kokiam nors 

idealui, kuri pats liuosas pa- 
sirinkti. 

Namie šeimininkauti ir 
tvarkyti namų reikalus turi 
pati, o ne vyras. I namų 
reikalus vyras nepr*' 11 o kiš- 
ties. Svarbiausia 6i \ryras 
neturi landyti virtuvėn. Vy- 
ras neturi kritikuoti ar pa- 
juokti moterų drabužius, pa- 
rėdus ir neturi kalbėti apie 
tai su savo draugais. Jis ne- 
turi gerti svaiginančių gė- 
rimų, nebūti strour ir nepa- 
vydėti. 

Kaip matyt, japonės žino 
ko jos nori. Vargiai lietu- 
vaitės tiek daug sugebėtų N 
reikalauti iš savo busiančių 
vyrų. 

NAUJA SIBERIJOS VĖ- 
LIAVA. 

N'aujai gimusi Sibiro respu- 
blika savo vėliavą padare is 
dvie spalvų: baltos ir žalios. 
Tas- perstalo sniego plotus ir 
milžiniškas girias. 



Lietuves Neprigiilmybes 
Klausias. 

^ (LIETUVIU MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Liuosas vertimas iš Anglų kalbos. 

(Tąsa) 
Vienas bendras herbas (valstybės žen- 

klas) apo priimtas, abiejų šalių ženklus 
įdėjus į valstybės antspaudą. Muitai tarp 
dviejų tautų tapo visiškai panaikinti. Aky- 
vaizdoje to viso, Lietuva vienok su užsispy- 
rimu laikėsi savo locnos armijos, savo locno 
finansinio ir teismiško systemo ir savo ad- 
ministrat; vių urėdų, kaip štai: maršalo, 
kanclerior, hetmano ir kitų. 

Lietuvos Lenkinimas. 

Šitie "dvilypiai" monarchai buvo ren- 
kami visam gyvenimui. Jie turėjo nedaug 
autoriteto, o galybės jie neturėjo jokios. 
Valdžia tapo iškrikdyta ir nepastovi. Dvi- 
lypės monarchijos reikalai buvo bajorijos 
rankose, o kaimiečiai apo paversti į bau 
džiauriinku3, kurių savininkais ir teisėjais 
buvo jų ponai. Bajoras, užmušusis bau- 
džiauninką, buvo baudžiamas tik nomina- 
liu štrafu. Šitie magnatai turėjo savo loc- 
nas armijas, ir tankiai vedė kares vieni 

j^rįeš kitus. Prieš kiekvienus rinkimus ba- 
pferi derėjosi su kandidatis j karalius už 
privilegijas ir koncesijas, o i kaimiečius 
žiūrėta, kaip įpaprastus daiktus turguje 
Žiūrima. Su laiku ištvirko ir Lietuvių ba- 
jorija, kuri pamėgo sekti lenkiškus pavyz- 
džius. Lenkiškoji "penetracįja" (skverbi- 
masi) pradėjo juo toliaus, juo labjaus buto 
atjaučiama. Liublino Unijos padavadiji- 
mas uždraudė vienos tautos piliečiams lai- 
kyti viešuosius urėdus kitoj tautoj. Nežiū- 
rint to lenkai nepaisė šito uždraudimo ii 
pasidarė maž-daug pastoviu elementu ofi- 
cialokame gyvenime Lietuvoj, kur jie, pei 
viešuosius urėdus, per bažnyčias ir mokyk- 
lai, pradėjo augštesniųjų kliasų lenkinimą 

Per visą šalį buvo varoma intensyvė 
propaganda, kurios "tikslu buvo paniekinti 
lietuvių kalbą. Vilniaus Akademijoj, įstek 
toj 1078 met.ais, ir kurios nokurie mokiniai 
rašė lietuviu kalba, tapo įvesta lotynų kal- 
ba, o kaimiečių vaikams, uždrausta lankyt: 
bile kokias augštesnes mokyklas. 

Laipsniškai Lietuvos bajorija priėmė 
lenkų kalbą, nors lietuvių kalba visgi dar 
pasilikdavo kasdieninio gyvenimo ir rasti- 
jos kalba, ypatingai Reformacijos laikotar- 
pyje. 

Tikybos srytyje lenkai pasiryžo susiau- 
rinti teises stačiatikių, gyvenusių Lietuvos 
rusiškose provincijose, ir jų užsivarinėjimas 
šioje linkmėje privedė- prie kares su Mask- 
va, (dabartine Rusija) ir su kazokais, (da- 
bartiniais ukrajiniečiais), nes provincijoj 

ižistančios stačiatikybę, prisidėjo prie 

Lietuvos ir Lenkijos Padalinimas. 
Šios trįs didžios priežastis privedė prie 

Lenkijos puolimo, o podraug su ja ir prie 
Lietuvos puolimo, ir abidvi tautos, anar- 

chijos sudraskytos, tapo, prie pabaigos Aš- 
tuoniolikto šimtmečio, padalintos tarp kai- 
mynių viešpatijų. 

Laike pirmojo padalinimo 1772 metai? 
rusai atėmė nuo Lietuvos artimiausias ru- 
siškas provincijas. Laike antrojo padali- 
nime 1793 metais Rusija gavo savo dalin 
likusias rusiškas provincijas, kurios dar iki 
tam laikui buvo Lietuvos dalimi. Tokiu 

u 
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budu rusai atidalino nuo Lietuvos visą taip 
; vadinamą Rusiškąją Lietuvą ir lietuviams 
pasilko tik tikroji Lietuva, butert, Žemai- 
tija ir Vilniaus bei Trakų taip vadinami pa- 
iatinatai, arba vaivadystės. Tokiu budu et- 
:;ograxiški Lietuvos rubežiai tapo nuženk 
liiiii pačių rusų. 

Laike trečiojo padalinimo 1795 me- 
tuose Rusija pasiėmė visą likusią etnogra- 
fiškos Lietuvos dalį, išskyrus Suvalkų gu- 
berniją, kuri teko Prūsijai, o vėliaus tapo 
.Napoleono atimta Yiuo Prūsijos ir prijungta 
prie Varšavos Kunigaikštystės. Viennos 
kongresas atidavė Suvalkų guberniją sykiu 
su Lenkija Rusijai. 

Tokiu budu rusai gavo visą Lietuvą, 
išskyrus vien tik Prūsų Lietuvą, kuri nuo 

Kryžeivių laikų, kaip jau męs nurodėme, 
pasiliko vokiečių naguose. 

Taigi męs matome, kad penkių šimtų 
metų unija tarp Lietuvos ir Lenkijos neiš- 
ėjo Lietuvo.; naudon, bet privedė ją prie 
pražūties. Viešpatija tapo panaikinta, aug- 
ėlesnės kilar os tapo atskirtos nuo paprastų 
žmonių, kurie vis dar pasiliko ištikimi savo 
kalbai, nors jie likosi be mokyklų, be jokių 
;eisių ir buvo spaudžiami paniekinančiu 
baudžiavos jungu. Per ši laikotarpį Lietu- 
va ne tik kad nepadarė jokios pirmynžan- 
*os literatūroj, politiškoj ekonomijoj, ai 

nclustrijoi, bet greičaius net nusmuko at- 
?al šiuo žvilgsniu. 

Lietuvos Rusinimas. 

Bet Lietuvos padalinimas ir jos žemių 
akspropriacija dar nebuvo visa našta, kuri 
apo užkrauta ant šios nelaimingos šalies; 
Rusijos autokratija pasileido pildyti smul- 
kiai išdirbta programą pilnam Lietuvos 
monių surusinimui. 

Lietuvos Statutas tapo panaikintas 
1840 meuose, o jo vieton rusiški įstatymai 
tapo įvesti. Visi valdiški urėdninkaį, pra- 
ledant gubernatorium ir baigiant žemiau- 
siu "zemsku stražmnku," buvo rusai. Ge- 
'ežinkelių, vieškelių, miesto valdybų ir val- 
diški darbininkai buvo išimtinai tik rusai. 
Teigu lietuviai profesionalai, tinkantieji ko- 
io nors urėdo užėmimui, buvo prie tokio 

Tedo prileidžiami, tai jie paprastai buvo 
•iinriami į tolimas nuo tėvynes vietas, kur 
•ors tarp rusų. Lietuvys kaimietis negalėjo 
irėti žemės daugiaus, kaip 160 akrų. Žem- 
irbysės draugijos, susirinkimai ir paskai- 

03 tapo užgintos. 
Sekdami vokiečių pavyzdį Poznaniuje 

r Silezijoje, rusai kolionizavo Lietuvos že- 
nes rusais, o to tikslo atsekimui rusiški 
'iemės Bankai supirkdavo didelius žemės 
lotus; išdalindavo iuos i kolioniias ir mr- 

lodavo juos rusams kolionistams leng- 
iausiomis išlygomis, prie kurių dar bu- 
iavo pridėta daugelis Įvairių privilegijų 
(palengvinimų). Vienas tik Kauno žemės 
Jar.kas laike paskutinių metų išleido tam 
j'kslui 6,000,000 rublių. Įvairių įstatymų 
r varžymų pridirbta taip daug, kad lietu- 
ku praktiškai buvo negalima užsiimti bile 

.tokia prekyba. 
1332 metah Vilniaus Universitetas, 

/ienatinis Lietuvos universitetas, daugelis 
eitų augštesnių mokyklų tapo uždaryta, 
usų mokyklos tapo atidarytos 1867 me- 

uose, ir ne abelnos apšvietos platinimui, 
)et daugiausia rusų kalbos mokinimui. Pra- 
linėse mokyklose leista buti mokytojais iš- 
ritinai tik stačiatikiams rusams; nepažįstai*] 
lems lietuvių kalbos, o privatiškas vaikų 
nokirtimas buvo baudžiams sunkiomis pi- 
niginėms bausmėms, kalėjimu ir net ištrė- 
mimu. Nepaisant to tankiai rizikuota pa- 
ekti ir po tokiomis bausmėmis, idant tik 
skiepyti jaunimui lietuvystės mintis. 

(Toliaus bus) 
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GERIAU VĖLIAU, NEGU 
NIEKAD. 

Susivienijimas Lietuvių Ša- 
mą Savininku ant liridgepor- 

to. 
i 

Mūsų žmonės tik tada su- 

bruzda, kada kas nors jiems 
įskaudina. Jau visa žiema, 
kaip plėšikai terioja Cliicagft, 
—ypač Bridgeporto kolionijai 
prisiėjo gerai niiKt ^tėti. Už- 
mušėjistės, pastojimai ant ke- 
lk*, plėšiniai' nuolat ir dabar 
pasikartoja. Iki šiam laikui 
n.iusij žmonės tylėjo. Bet pa- 
skutiniu laiku ir kantrus lie- 
tuviai kantrybės nustojo ir 
pradėjo geriau organizuotis, 
kad apsaugoti savo gyvybes, | 
turtą ir ramybę. Taip reikė 
jo jau senai padaryti, bet ge- 
riau yra vėlai, negu niekad. 

Taigi kovo 3-čią dieną spe- 
cijaliai likosi sušauktas Clii- 
:agos Lietuviu Namų Savinin- 
ku susirinkimas j Petro \Yod~ 
mano svetainę prie 3251 Limel 
gatvės. 

| Š! specijalis susirinkimas 
Į buvo sušauktas vietiniu namu 
savininku reikalavimu. ! 

Susirinkimą atidarė buvusis 
prezidentas Susivienijimo Lic. 
tuvių Namų Savininkų Chica- 
goje, p. Jurgis Sereika^ Pas- 
kui raštininkas paaiškino šio 
susirinkimo mierį, būtent: 

1) Kad namų savininkai 
si si rištų* į Vienybę. 

2) Kad lutų galima pakelti 
protestus prieš miesto valdžią 
už neapsaugo i imą piliečių nuo 

plėšikų. 
3^ Kad valdžia išnaikintų 

valkatas ir plėšikus nuo gat- 
vių netik nakties laike, bet t 
dienomis. 

4 ) Kad miesto valdž:a ap-j 
valytų gatve" ir alėjas, kad 
pelenai ir atmatoj (garbe- 
čiai) butų iš važioti^ prigulin- 
čiomis dienomis. 

5) Kad lankiau apgyvento- 
se vietose butų kada nors ma- 

tomi policistai, kad nelaimei 
užėjus butų galima pasišauki 
i pagelbą ir t. t. 

Priėmus šiuos ir kitus nu- 

tarimus, susirinkimas nu- 

sprendė surašyti visų susirin- 

kusių vardus pravardes ir ant 
rašus. Pasirodė, kad 72 namu 

savininkai užsirašė.—ne tik 
nuo Bridgeporto, bet ir iš kitų 
kolionijų, net ir iš Mar'luette 
Park Distrikto keletas atsira- 

i do. 
Likosi užgirta, kad Šiems 

metams butu išrinkta valdyba. 
Taigi šiemetinė valdyba susi- 
dės iš s 'kančių ypatų: Alexan- 
ciras Bijanskas, prezidentas; 
Ren. Butkus, viee-pręzidentas; 
John J*. Evaldas, sekretorius; 
Ant. Biigailiškis, fin. sekr.: 
Juozas Ridikas, k'asie-ius; 

Jojas. Bijanskas ir Vinc. Brie- 
dis, kasos globėjai; St. Smar- 
dakas ir St. Mažeika, maršal- 
kos. 

Komisija ištyrinėjimo: Jo- 
nas Budrikas, Jurgis Serei' a 

ir Jonas Malela. 
Komisija l1 r e s o s: Jonas 

Malela, Jos. Leščiauskis, Jur- 
gis Sereika, Jonas Martinkus! 
ir Jg. Franinskas. 

Nutarta, kad i kasa butu 
♦ " 

mokama po $1.25 menesinių 
padengimui lėšų bėgančiuose 
reikaluose. 

Namu Savininku susirinki- w c- 

mai būva laikomi pirma pane 
dėli kiekvieno mėnesio. 

Nutarta atidaryti Namų sa-1 

vininkų ofisą, ofisas bus atda- 
ras kiekviena pėtnvčią, nuo 8- 
niu iki 9-nių vakarais, p. Petro 
VVodmano svetainėje. 

Taigi visuose reikaluose sa- 

vininkai galės patarimus gauti 
savo ofise kiekvienos pėtnyeios 
vakare, o svarbiuose reikaluose 
nereikės laukti reguliariško su- 

sirinkimo. 
Nutaria, kad vardas butų 

duotas: Susivienijimas Lietu- 
vių Xamų Savininkų ant Brid- 
gcporto. (The Alliaucc of tlic 
Litliuauian Propcrtv Owners 
of Bridgeport). 

\utarta, kad greitu laiku 
čarteris minėtu vardu butų iš- 
imtas ir kad presos komisija ir 
valdyba tuojaus parūpintų įs- 
tatus. 

Daugiau svarbių reikalų ne- 

sant, susirinkimą prezidentas 
uždarė. 

John P: Fa,'aidas, sek r 

2554 W. 69th St. 

Phone Prospect 107. 

Pasarga: Meldžiame, kad ki 
t i Chicaeos laikraščiai patalpin 
tų oios organizacijos viršuje 
minėtus nutarimus. 

JUOKELIAI. 

GAVĖNIA. 
"Ne visuomet katinui užga- 

vėnes buva ir agvėnia."—Šita 
patarlę žmonės išmislijo, kad 
suversti bėdas nuo karštų gal- 
vų ant sveikų katinų galvų. 

Bet kam įžeisti katinus? 
Kalinai laike Užgavėnių ne- 

persivalgė. kaip kad lietuviai. 

Katinai laike Užgavėnių ne- 

pasigerė, kaip kad airiai. 

Katinai nekelia skandalų su- 

sirinkimuose, jie moka tiktai 
protokolus nukniaukti iŠ Pildo- 
mųjų Komitetų. 

Katinai yra "bi/.riismanai," 
kuomet virėjos ar presekuto- 
riai" jiems notacioas skaito, jie 
eina ir "klauso murksėdami. 

MUSŲ AUTORIAI. 
J ie musų-autoriai, kurie pa- 

žįsta savo teatrinių veikalų ne- 

dateklius, visuomet po kiekvie- 
no akto pažymi: "Uždangalas 
geritai nusileidžia." 

Jie žino, kad tuomi publika 
gauna mažiau progos pašvilpt. 

PRIGIMIMAS. 
— Ar tamista tiki, kad su- 

nūs prigema nuo tėvo jo pap- 
ročius? 

—• Netikiu. Štai paimkime 
kadri mane ir mano tėvu Aš 
mylių anglikę, o tėvas mylėjo 
airę. Aš geriu "džine," o tėvas 

gėrė "brandę." Tėvas loše "pi- 
naklį," o aš "sevcn-leveii." Tė- 
vas mėgo muštis, o aš mėgstu 
skandalus. Aš nei kiek nepa- 
našus j tevą. 

NESMAGIOS DIENOS. 
— Jonai, kaip jautiesi? išro- 

dai sumenkęs lyg blinas. 
— Brolau po tų blynų pas 

Marcinkaitiene tai ištikro pa- 
virtau Į blyną. 

ANT GRIUVĖSIŲ 
PRAEITIES. 

Griuvo karaliai, ciesoriai, 
carai ir imperatorai. Griūti Hi- 
ri ir visoki panašus vardai. Tu- 
ri griūti ir šie vardai. 

"Carevokošaiskas" turi da- 
bar pavirsti į "Darbininkoš- 
aiska. 

"Dievas dangui, — karalius 
ant žemės" turi pavirsti į "Die- 
vas dangui, svietas ant žemės" 

Veikalas " karaliaus Nuota- 
ka" turi pavirstų "Visų žmo- 

nių demokratiška nuotaką." 
Naujausi mokslinčiai nežinu 

ką padaryti su žodžiu "viešpa- 
tavo." Tas židis iš žodyno turi 
būti išmestas, l)et ką į jo vietą 
indėti? Bene žodį "demokra- 
tiška vo." 

RUSIJOJE. 
Višta — Kaip? I Tane nori 

papjauti cltl kepsnies? Aš kuv 
dedu auksinius /kiaušinius. 

Kaimietis. — Koki ten tavo 
auksini kiaušiniai! 

I 'išta, — Suprantama, kad 
ausiniai nes už kiekvieną kiau- 
šinį dabar moka po penkis rub-j 
lius. 

Kaimietis. — Tame tai ir vi- 
sa bėda, kad moka po penkis 
rublius, bet popierinius. Ir ta- 
vo kiaušiniai popieriniai. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 me^ai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moterišku, Vyrišku, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 va.c., Nedč1 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

TELEPHONE: 
YARDS 15S 

YARDS SS t 

Res. Phoat Dravtr 7781 

% 

LIETUVIŠKA APTIEKI 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

DRUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
✓ v 

Kampas 36toi Gatves 

CflICAGO 

Dr, Virginia Narbufi 
Physician & Surgeon 

3001 West 22x1d Street 
2 iii Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 vakare 

Tei. Lavvndale 66C 
Gyvenimas: 

i'eL Rockvvell 1681 

Phone Boulevard 2160 

Dr. R. J. Karalius 
UŽSlSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valaddos: 9 iki 12 ir i iki 3 
vakarais. 

33C3 SO. STRE2T 

HftSIER 5Y5T£n ) V"-1,1 ■ -y " 1 V 

Męs mokiname šj puikų, gerai 
apsimokantį amai# j trumpę lai- 
ką. Klrpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

rnir.rm v. *xixrrm 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirp'mo, dėsięafnc; 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namy. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd S t., 1850 Wells St 

DIENI M S IR VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali bngvai ir greitai išmokti Anglu ir 

Lietuvių Jcalbis, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taięąi, turimo Grammurir High 
Sc'iocl'ių skyrius. Lietuviai irokytojaL Sunaudo- 
kite liuesu i i k a oasimokinimui. ccsig iiiėsite. 

Ariiericar. Miege Preparatorj Schopl 
3103 SO.. HALSTED ST„ CRICAGO. ILL. 

K. MICHALOWSK! 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja ik!!* 
J ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aufc.so daigtų. 
Męs taipgi taisome vi3okius aukso 
sidabro daiKtus. Kainos žtmIau6ios. 

i 3303 SO. MORGAN STREET 

Veiteris" turi teisybę. 
~-^?7777S/Z 

\ NIEKO SSPvO 
\ H£TvJf\\TE.... IMSIU tMtU! 
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VIETINES ŽINIOS 
IŠKILMINGAS TAUTŲ 

VAKARAS. 
Chicagos geriausiame hote- 

lyje LaSalle ant 18 lubų vakar 
vakare buvo vakaras surengtas 
organizacijos "Daughters o t 

the American Revolution." Da- 

lyvavo indi jonai, airiai, suomai, 
lietuviai, asiriečiai, japonai, 
norvegai, ir slavai. Iš Lietuvių 
dalyvavo "Birutės" choras ap- 
sitaisęs tautiškuose drabužiuo- 
se. Jis sudainavo porą lietuviš- 
kų dainų. Tai vienatinis choras 
dalyvavęs iame vakare. Lietu- 
viai padarė malonų įspūdį ant 

amerikonų ir kitų svetimtaučių. 
Sekančiame Xo. bus plačiau. 

TRIUKŠMIGAS SUSIRIN- 
KIMAS. 

Susivienijimas draugijų T. 
of Lake pereita vakarą p. Eli- 
jošiaus svetainėje turėjo triukš 
minga susirinkimą. N tarta, 
kad butu sušauktas visuotinas 
seimas ir apkalbėta daugybe 
kitų reikalų. Susivienijimas 
neužsiganėdina kraštutiniais 
Chicagos lietuvių dienraščiai. 
Plačiau apie šį susirinkimą bus 
sekančiame numeryje. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
KAREIVUA. 

Pirmo Regimento Lietuvių 
Kareivių sekantis iš eilės lavi- 
nimas įvyks nedėldienyje, 9- 

tą dieną kovo Mildos svetai- 
nėje ant 3-čių lubų, prie 3249 
So. Ilalsted gatvės. Lavini- 
mas prasidės lygiai 2-rą va- 

landą po pietų. 
Gerbiamieji kareiviai, ku 

rie jau prisirašėte, visi malo- 
nėkite į susirinkimą pribūti. 

Neabejojam, kad skaityda- 
mi laikraščius, visi matote, jo- 
gei vis didesnis pavojus grę- 
sia musų Tėvynei Lietuvai, o 

męs vis dar neprisirengę ir 

j visai nekareiviškai-pamažėli 
rengiamės priešą atstumti. Jei- 
gti taip rengsimės, kaip iki šio 

lei, tai beabejonės jie lengvai 
galės musų Tėvynę apžioti ir 
daryti kas jiems patinka. 

?vlatėte, pradžioje savaitės 
laikraščiuose buvo pranešta, 

kaip musij J^roliai Tėvynėje 
drąsiai kariauja už savo šven- 
tas teisės ir laisvę, o delko męs 
bijomės? Ar męs nesame 

Lietuvos Sunųs? Ar mums 

nerupi Lietuvos įaisvė? Ne, 
męs esame Lietuvos sunųs ir 

mums rupi Lietuvos laisvė, tik 

Jtas yra su mumis vargas, kad 

jmęs vis niekaip negalime nuo 

to bjaurybės tinginio atsikra- 

| tyti; užtai taip viskas mažu 
ižinksniu eina pirmyn. Męs 
visi išvien turėtume sušukti: 
Šalin tinginys nuo mus! Tada 

pamatytume, kad užtektinai 

,yra laiko ir viską galima leng- 
Krai atlikti. Tuom sykiu turė- 

tume lankytis ir j lietuviškos 
kariumenės miklinimąsi. 

j Užtaigi j ateinantį susirin 
kimą 1-mo Regimento vald)- 
jba visus, kurie dar jaučia sa- 

vyje lietuvių bočių dvasią ne- 

užgesusia, kviečia kuoskait- 

lingiausia atsilankyti. 
Apart to, sekantį nedėldie- 

I inį iš ryto bus dar nepapras- 
tas lavinimasi, nes yra atva- 

< žiavęs svečias, gerbiamas lei- 
tenantas Stanislavas Greiba, 
instruktorius 85-me pėstinin- 
kų pulke. 
' Leitenantas Gerjba yra la- 

ibai užsiinteresavęs ir žingei- 
dauja lietuvių reikalais, tai 
turime gražiai, kaip reik pa- 
sirodyti. 

Užtai nepamirškite rytoj 
ledėldienyj, lygiai 2-ra valan- 

po pietų pribūti j Mildos 

į svetainę. 
į į ~ Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Tautos Fondo 39-tas sky- 

rius rengiasi apvaikščioti iš- 
kilmingai Sv. Kazimiero ka- 
ralaičio dieną nedėldienyje 9- 
tą dieną kovo. Šv. Kazimie- 
ro dienos apeigos likosi atidė- 
tos iš praeito utarninko į se- 

kanti nedėldieni, idant pasek- 
mingiaus tą švente apvaikščio- 
jus ir kartu, kad atneštų tos 

; iškilmės kuodidžiausią naudą 
i mums ir mūsų Tėvynei. 

Todelei rengėjai dėjo visas 
pastangas, idant iškilmės nu- 

sisektų kuopuikiausia. 
Prie progos pranešame Šv. 

Kazimiero dienos iškilmių pro- 
gramą:- 

Išryto Šv. Kryžiaus lietuvių 
bažnyčioje atsibus pamaldos, 
čia bus renkamos ir aukos 
Lietuvos sušelpimui. Kiek- 
vienas aukautojas gaus tam 

pritaikintą ženklelį. 
Vakare gi, p. J. J. Elias sve- 

tainėje, 7-toje valandoje, bus 
surengtas įvairus programas, 
kuriame dalyvaus vietinis Šv. 
Cicilijos choras ir tuofn pačiu 
vardu Benas. Apart to, bus 
įvairios deklamacijos, mono- 

logai ir žymus kalbėtojai lietu- 
viai ir svetimtaučiai, kurie ti 
kimasi kad vaizdingai nupieš 
susirinkusiems mūsų Tėvynės 
reikalus 

Rengėjai: 
Frank Skrandenius. 

A. Paukštis. 
A. J. Kareiva. 

LEMONTAS SUGRĮŽO. 
A. Lemontas, kurio laiš- 

kais iš karės laukų "Lietu- 
vos" skaitytojai turėjo pro- 
gą gėrėtis, sugrjžo iš Fran- 
cuzijos laimingai pas savo 
tėvelius į Cicero. 

Jaunas karžygis ne sykį 
buvo sužeistas, poros pirštų 
yra netekęs, bet šiaip svei- 
kas ir linksmas, kaip viever- 
sėlis. 

KUN. KEMĖŠIS DE- 

TROITAN? 
Kalbama, kad kun. F. Ke- 

mėšis gavęs pakvietimą vyk 
ti Detroitan užimti tenai vie 
tą kun. K. Skripkos, kuris, 
sakoma, yra atvykęs Chica- 
gon ir į Detroitą jau negrįž- 
šiąs. 

JŪREIVIAI NEMATĘ JU- 
RIU SUTVĖRĖ SAVO 

KLIUBĄ, 
Jūreiviai, kurie praleido 

pasulinę karę Didžiųjų Eže- 
rų stotyje ir kurie savo gy- 
vast.yj nėra matę jūrių, suT 
tvėrė savo kliubą. 

Grupa tokių jūreivių susi- 
rinko į Douglas Park pavili- 
joną ir, susiorganizavę, pa- 
sivadino "Pasaulnės Karės 
Jūreivių Broliška Lyga." Vy 
riausio stalioriaus pagelbi- 
ninkas James O'Brien likosi 
išrinktas kliubo prezidentu. 

NAUJI LIETUVIAI BIZ- 
NIERIAI. 

T*-as Petras Burneika ir 
kompanija atidarė naują ofi 
3ą prie 848 W. 33rd St. par- 
davimui nejudinamos nuosa 

vybės: namų, lotų, farmų. 
P-as P. Burneika jau netoli 
du metai kaip tokį o 
ri ant 65 tos gatvės ir kam- 
po Halsted gat. Dabar yra 
pardavimui apie 150 lotų 
Chicagoje ir daug farmų Il- 
linois, Indiana, Ohio ir Mi- 
chigan valstijose. 

P-as Burneika sako, kad 
dabar lietuviai sujudę pirkti 
nejudinamą nuosavybę. Tai 
daro tie, kurie jau nemano 

važiuoti Lietuvon. Tik pa- 
staruoju laiku 6 lietuviai 
pirko farmas ir yra užganė- 
dinti. Paprastai dabar lie- 
tuviai daugiau perka namų, 
negu parduoda. 

P-as P. Burneika yra se- 

I nai pažįstamas Chicagos ap- 
ielinkėje. 

BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMAI. 

Lietuvių Brighton Parko Po 
litiškas Pašclpos Klubas turės 
savo mėnesinį susirinkimą su- 

batoje kovo 8 d., P. \Venge- 
liausko svetainėj, prie 4500 5. 
Talman ave.; pradžia 7:30 va- 

landa vakare. Valdyba 

BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMAI. 

Mėnesinis susirinkimas Susi 
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
176-tos kuopos ir Tėvynės My- 
lėtoju Daugi jos 8-tos kuopos 
j vyks 9-tą dieną kovo, t. y. ne- 

dėldienyje, 1-mą vai. 30 min. 
;x> pietų, T. Maženio svetainė- 
je, prie 3834 So. Kedzie Ave. 

Malonėkite abiejų kuopų na- 

riai susirinkti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvars- 
tymui. 

Taipgi neužmirškite atsives- 
ti ir naujų narių. 

Rast. J. Miscvicus. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIDGEPORTIEČIAMS. 
Kiekvienam lietuviui yra da 

bar labai svarbu išgirsti kąnors 
naujo apie musų Tėvynę Lie- 
tuvą. 

Tuom tikslu ateinančiame ne 

dėldienyje, 9-tą dieną kovo, 3- 
čią valandą po pietų, Šv. Jur- 
gio parapijinėje svetainėje į- 
vyks didelės prakalbos. 

Žada kalbėti anot pranešimų 
garsus kalbėtojas kaip iš dva- 
siškių, taip ir iš pasaulinių in- 
teligentų ir moksleivių. 

Rengėjai"Tautos Fondo' 
32-ras skyrius. 

TMD. 27-TOS KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
jos 27-tos kuopos susirinkimas 
įvyks ateinančiam nedėldienyj, 
9-tą dieną kovo, 2-rą valandą 
po pietų, V. Pierzynskio svetai 
nėje, prie 4600 S. Paulina gat- 
ves. 

Visi nariai privalo ateiti su- 

sirinkiman paskirtu laiku, nes 

daug naujų dalykų yra apkal- 
bę jimui. 

Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių prisirašyti prie šios kuo- 
pos. Jonas Vaisvįlas 

T.M.D. 27 kp. sekr. 
3130 Harrison st. 

MOKINKIS ANGLIŠKAI 
NAMiE. 

Lengva Išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisome visas užduotis. Jei nepatiks, 
: sugrąžinsime jusi^ pinigus 
Jeigu nori greitai ir lertgvai išmokti 

angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai 
mokinkis savo namuose iš mušu ypač 
tam tikslui sutaisytų lekcijų. Jose is- 

! tarimas'angliškų žodžių ir vertimas 
I lietuviškon kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekvienas 
ištnoksta be vargo. 

Ant paba'igos kiekvienos lekcijos yra 
užduotis, kurių mokinys išrašo ir pri- 
siunčia mums dėl pataisymo. Męs pa- 
taisome ir sugrųžiname mokiniui 

Pirma šito kurso kaina buvo $10 00, 
o dabar p;>skyrėme 500 kursų po $*., 
vien tik išplatinimui savo metodos, po 
to ir vėl bus $10 00 

Užsirašyk šį kuršę dabar—šiądien, 
kolei gali gauti už $2. 

Prisiųsk $2 pinigais ir ui. 15 centų 
markių nusiuntimui, męs tuojaus nu- 
siųsime visas lekcijas .Teisu lekcijos 
nepatiks, sugražink už trijų dienų, męs 
nusiųsime atgal jusų pinigus. 

"L" Amtp College Prep. School 
3103 So Halsted St Chicago, III. 

Jeigu Kas Žino 
kur gyvena sekanti asmenįs, 
tegul tuojaus praneša Uni- 
versal State Bankui. 

Vardas Pavardė Senas Adresas 

Rozalija Orzal, Chicago, 111 
Povilas Muzeui6, 2321 W. 38th. St. 
\Vladislaw Wojtkevicz, 1032 W 14 st. 
John Sankunos, 3240 B. Halsted St. 
Juozapas Bimba, 1007 VV 19th St, 
Pet A. Zalietska.s, Chicago, 111. 
John Užubalis, 415 Central Park Ave 
Ludvik Tama.szauskas, 722 W. 17th St. 
Edward Bukis, 4611 Laflin St 
Charles Bagdon, 84 W, llth St. 
Tony Daunoras, Chicago, 111 
Antanas Dubicius, 4165 S. Halsted st. 
Joseph Kuzma, 823 W 83rd Street 
Jonas Krakis, \V;aukegan, Iii. 
Kazimieras Rozinskas, fcnnnerton, Can. 
Matcusz Wieowski, 1355 Augusta St 
Apolionija Levickeni, 3111 Halsted St. 
Bol. Savickas, 1517 3r49 Ct, Cicero, 
John Martinkus, Chicago, 111. 
P. Mažeika & W, Shatkus, 3315 Halsted 
Stasyss Navickas, Chicago, 111. 
Mikolas Kodla, iš M. Panevėžio 
Julius J. Janeliunas, 3200 Halsted st, 
M. Zintikas, 3456 Auburn Ave, 
Adomas Szalawieusj, nežinomas 
Jurgis Biciušas, 4724 S. Vincennes av. 
Peter VViačkis, 669 W, 14th Place 
Jonas Dekonis, Chicago, 111. 
Thomas Rzepka, 3033 Raclne Avenue 
Juozas Karcziauskas,. Chicago, 111. 
Mikolas Dūdas, 4620 Marshfif»lo Ave. 
Wihlam Mellnski, 3354 W. 37th Place 
Peter Jankausky, Chicago, 111. 
Alofns Bartkus, ChicSgo, 111. 
tv. i*iiKaiowsKi, Uhicago, Ui, 
Joseph Teiszerski, Chicago, 111, 
Peter Matrukas, Chicago, UI. 
Petras Laudanskas, Iš MutrungiŲ 
Joseph Szwagzdis, 906 W. 31st St. 
Kaz, Krauczunas, 8486 Vincennes av. 
Petras Malinauskas, Chicago, UI. 
Leonas Baltutis, Chicago, UI. 
Elena Nagie^e, Chicago, UI. 
Peter Jankausky, Chlfcago, UI. 
Peter Metrukas, Chicago, UI. 
Jos. J, Koleshas, Chicago, 111, 
A.. S. Mažeika, Chicago# 111, 
Justinas Milaszewicz, 550 De Koven st 
J. Narvaiszas, 33 PI. ir Auburn ave, 
Dominik Rimkus, Chicago, 111. 
Stanislovas Gluobis, Chicago, 111. 
Mrs. Kate Walsh, 3301 S, Halsted St. 
Eleonor J, Plynn, Chicago, UI. 
Jonas Balaiszia, 818 W. 18th St, 
Juozapas Aleknavicze, 2013 String st. 
Ona Mikelonaicze, Chicago, 111. 
Wanda Szwanek, Chicago, UI. 
Anna Zielinska, Chicago, UI. 
Joseph Balchunas, Chicago, 111. 
Stanlslovvas Wasilawskls, Chicago, UI. 
John Martinkua, 2301 S. Hoynę Avenue 
John Zuts, Chicago, 111. 
Stasis Navickas, Chicago, UI. 

Universal State Bank 
3252 SO. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL. 

P■ »m a Tvirčiausia ir Didžiausia 
Lietuviška Valstybine Banka Amerikoje. 

Metropolitan Stato Bank 
807-8o8 W. 35th St„ Kampas S. Hilsted St. 

Padėkite savo taupomuosius pinigus į tvirtą 
vietinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija 
yra, kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie 
bus išmokėti, kuomet jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės. ; 

Atdara Utaminko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

| PAMATYK GREITAI 
Sekančius bargenm, kurie iš netikė- 

tu priežasčių parsiduoda labai pigiai, 
kas pasiskubins nupirkt, tai galės ge- 
rą poliuj, turėti. Meldžiam nieko nelau- 
kiant. važiuoti ir pamatyti, ada patįs 
suprasite apio jn vertę. 

PARSIDUODA naujai pertaisytas su 
geru beismentu vienai familijai na- 
mėlis, šviesus iš abiejų pusiu 

jliu lotu. Prekė tiktai 61500,00. 
I PARSIDUODA 2-jų familijų 4 ir o 
kambariu ant mūrinių stulpų namas, visi šviesus kambariai. Su gerais jtaia- 
symais viduryj. Ramios neša 14 pro- 
centą. Prekė tiktai $1800,00! 

PARSIDUODA 3-ju pagyvenimu g*>- 
ras medinis namas. Randasi anat Ųrid- geporto tarpe Lietuviu. Raudos neša 
$:»u,')0 į mėnesj. Prekė tik $2100. 

PARSIDUODA 4.rriu pagyvenimu visas mūrinis namas su geru beismen- 
tu ir visais {taisymais viduryj. Raudos 
neša 14 procentą. Prekė tik $3800. 

PAPSIDUODA 2-jų familijų naujas 
mūrinis namas po 5 ir 6 kambarius su 
aržuolinials visais jtaisymais viduryj 
su gesu ir elektra ir baltoms maudy- nėmis ir sinkoms su mūriniais por- Čiais iš fronto. Prekė $5750. 

"ARS1DUODA 3-jų augščio akmenų 
fronto mūrinis namas, 3 afmilijoa po 8 kambarius, garu apšildomas namas. 
Vertės $10,000. Prekė tik $7300. 

PARSIDUODA 4-riu pagyvenimų naftijas mūrinis "amas, 2 fletai po 5 kambarius ir 2 fletai po G kambarius, Isu maudykloms, elektra ir gasu švie- 
soms su puikiausiais jtaisymais. Uan- 
dos neša $140 j mėnesį. Prekė 315500. 

Visi viršminėti namai parsiduoda su 
maažu imokėjimu, i likusisu iš randij 
išmokė;.ite. Klauskite platesnių paaiš- 
kinimų pas: 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO 

3301 SO. H* LSTED ST. CHICAGC 

PIRK. LOTĄ 
PARSIDUODA gražus kampas su 4 lotais beveik pusdykiai, už $900. 

PIRK FARMĄ 
PARSIDUODA 100 akerių farma su 

gera stuba ir barne ant cementinio 
fundamento, pusė yra dirbamos žemės 
o Iii ta pusė dėl ganyklos. Zemė labai 
gera ant kurios auga viskas, prie gero kelio ir tik 3 mailės nuo did'llo mies- to Kas pirks šj mėne9j, galės paimti 

LIBERTY LĄND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 SO. HALSTtD ST. CHiCAGO, 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- pewriLing, prklybos teisių, Suv. Valst istori- joj, abelnos istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos, pilletystis. dailiarašystSj. 
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- landos po pietų. Vakarais nuo 7-30 iki 9:10. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

i EXTRA STORAGE PAR- 

DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinct Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertė? 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

riu.e keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 

parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestj. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. CHcago 

j PARSIDUODA 0 kambariu mūrinis 
Į namas su visais įtaisymais, mandynės, 
visur aržuolo medžio papuošta, kieti 
florai. Taipgi du lotai 50x125. "Randasi 
gražioj vietoj am Lovve Ave, kaina tik 
$3800,00. $500,00 įmokėti, likusius taip 
kaip randa. M. J, Kiras, 3331 So, Hals- 
ted St, Chicago, 111, 

i 
PARSIDUODA 2-ju lulm mūrinis na- 

mas su basemcntu G pėdu 8 coliu aug- 
ščio, 4 flatai po 4 kambarius, medinis 
namelis užpakalyj su 5 kambariais, 
taipgi su visais {taisymais, randoš neša 
išviso $560,00 j metus. Kaina tiktai 
$4800,00. Inmokėti $1000,00, o likusius 
pinigus taip mokėti kaip randa, namas 
randasi ant 30 gatvės EEmerald av. 
Kreipkitės pri^ M. J. Kiras, 3331 So, 
Halsted St, Chicago, UI. 

PARSIDUODA 2-ju lubų mūrinis na- 
mas, 2 flatai po penkis kambarius, 
taipgi su visais jtaisymais, kainuoja 
tiktai $3400.00, imokėti $400,00, likusius 
mokėti taip kaip randą. Namas ran- 
dasi po n r. 3725 Lowe Ave, Kreipki- 
tės prie M, J, Kiras, 3331 So. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

Laikykite pinigus, Tvirtame, išbandytame, Vals- 
tybiniame Banke ant Bridgeporto 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 
A STATE 

BANK 
A STATE 

BANK | 

1112 W. 35th STREET CHICAGO, ILL. j (3 blokai nuo Halsted St.) j kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA j laiko pinigus. Į 
Turtas $5,000,000.oo 

4'-; JV 

jS S 

Wm,N, Jarnagln 
Prezidentas 

H, E. Poronto 
Viceprezidentas 

JohnW, Corby 
Vici-PreztdMtas \ 

I 3. L. Fabijonas 
Lietu*. Skyr. vtdejas 

Frank L. Webb 
Kasininkas 

J. R. RoiSey 
Pa}. Kasininko 

F. C. Hoebsi 
Pig. kasininko 

i J, Petratis 
Rea! Esats ir Ins. 

Ski. Vadejis 

mifBH, ui I 
! Nors nebūvu pavojaus, vienok daug žmonių laike; karės bijojo laikyti savo pinigus ant knygutės ban-] 
ke, ir kavojo tankiai labainesaugiose vietose. Tuomi 
trotijo procentus ir buvo pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus i ŠIA 

VISIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKA. Moka 
3 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant pareikalavimoo. 

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atlikimą dalykų 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena.! 

į Subatoje nuo 9 ryto iki i po pietų. VAKARAIS: Se- 
| sėdomis nuo 6 iki 8 valandos. 

Armour ir Kompanija 
NE Smulkmeniškame 
Groserio Biznyje. 
np-ULI perpirkiiai pardavėjai platina paskalus, jog Armour ir Kompanija kontroliuoja tūlas groserio krautuves arba ryžosi eiti į smulkmenišką groserio biznį. 

Tie paskalai visiškai ir absoliutiškai netei- 
singi. Męs geidžiame vieną, kartą, ant visados 
taip juos pagadinti Armour ir Kompaniaj ne- 

kontroliuoja nei vienos groserio krautuvės 
visiškai arba dalinai. Neigi męs turime jokių 
sąryšių arba bendrystės kokiu nors budu su 

kokiu nors savininku smulkmeniškos grose- 
rio krautuvės. Armour ir Kompanija neturi 

intencijos eiti 1 smulkmenišką groserio bizni. 

Armour ir Kompanija dlstributuoja lr par- 
duoda labai aprubežiuotą, skaitlių valgomųjų 
drtigtų netiesioginiu budu išdirbtų lš gyvulių. 
Tol yra tik rezultaatas naturalės evoliuci- 
jos. Musų sistema distribucijos ir turga a- 

jimo privalo buti užlaikoma su galimai did- 
žiausiu veiklumu. Yra neatbūtina, idant T* 
galėtų tvarkyti didelę daugyuę tavorų visuo- 
teo metų laikuose. 

Ta pati dlstributivS K.-<tema duoda muma g?u 
limybes išvažioti reik' lingiausį maistą, šalei3 
gyventojams su dideliu pasisekimu ir už kai- 

ną,. kuri „'ra žema sulyginus su patarnavimu. 
Jeigu musų pragumai buvo tokie, kaad męa 
galėjome daug lengviau ir ekonomiškiau tar- 
nauti publikai negu musų kou.. rentai, ta* 
iš to tik pasinaudoja smulkus pardavėjai ir 
vartotojai. 

Arrr.our ir K<įmpt.nfj.i yra daugiau negu pe- 

kuotojals. Jie yra Maisto Parupintojals. B**1- 

mun dalivavimas wroseric t a vorų linijos© 
s'ekia tik 4,6 nuošimčio musų viso biznio. 

Visgi groserio olselių firmos, kurių įgalioti- 
niai platina šiuos melagingus paskalus, užsi- 

ima patįs skaitlingais pašaliniais reikalais, 
kurie yra nutolinti nuo valgomųjų produktų. 
L ila tavorų, kurią, męs nesenai pirkome nuo 

olsel groserio, užvėrė daugiau kaip ketures- 

dešimts vardų, iš kurių nei vienas nebuvo 

vartojamas kaipo maistas, išskiriaut tik 

strausj. 

Paskalai musų ėjimo arba ryžimosi eiti Į 
smulkmenišką groserio biznj yra, be skirtu- 

mo, neteisingi, žodžiais Mr. J. Ogden Arm- 

our'o, "Męs neturime palinkimo pridėti var- 

gą smulkmeniško pirkliavimo prie apsunki- 
nimų gaminimo ir distribucijos''- 

Armour ir Kompanija ir toliau žiūrės j 7isuq 
smulkius pardavėjus kaipo j savo sandarbi- 

ninkus. Savo refrigiratorių vagonais ir fili- 

jiniomis įstaigomis bus musų pastangomis 
visuomet pristatyti jiems geriausius valgo- 
mus daigus visokios rųšies kokius tik męs 
galime parinkti ir pagaminti po kokybės 
ženklu OVAL LABEL. 

AR M O U R^COMPANY 
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