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Nužudyta 200 Spartaku 
Amerikonai mušasi Londone. 

Anglija suėmė bolševikų laivus. 

Buvo suokalbis ant Wilsono. 

NUŽUDYTA 200 SPAR- 
TAKŲ. 

Berlinas, kovo 9 d. Uni 
versal Cable praneša, kad 
du šimtą ispartakų, dalyva- 
vusių sukilime, tapo nužu- 
dyti per valdžios kariumenę 
pėtnyčioj. 

Jie buvo sustatyti eilėje 
prie sienos ir nužudyti. Tai 
buvo žiauriausia mirties 
bausmė Vokietijos istorijoj. 

Wolffo biuras praneša, 
kad praeitoje savaitėje lai- 
ke musių Berline yra užmuš 
tų bei sužeistų virš tūkstan- 
čio. 

AMERIKONAI MUŠASI 
LONDONE, 

'„ondonat, Vovo 9 d. Šią- 
dien popiet įvyko riaušės, 
kuriose dalyvavo ir Ameri- 
kos kareiviai ir jūreiviai, 
taipgi australieciai ir kana- 
diečiai kareiviai. Tai buvo 
paprastas priešinimąsi Lon- 
dono policijai. 

Kivirčas iškilo, kuomet 
policmonas pamaišė jūreivių 
"crab game." Riaušėse yra 
sužeisti 5 policistai ir taipgi 
5 Amerikos kareiviai bei jū- 
reiviai. 

Pasekmėje visko 20 ame- 

rikonų suareštuota ir užda- 
ryta policijos stotyje. 

Tuoj prisirinko apie stoti 
{ 300 amerikonų, kanadiečių 
ir australiečių kareivių bei 
jūreivių ir pasiuntė delega- 
ciją išgauti suareštuotuosius. 
Kuomet jiems atsakyta, tai 
jie pagrąsino nuversti ir sto- 
tį ir sukaudami nuėjo? 

ANGLAI SUĖMĖ BOLŠE- 
VIKŲ LAIVUS. 

Londoną*, kovo 8 d. Pra 
nešama, kad Kaspijos jūrių 
rusiškas laivynas yra jau 
anglų kontrolėje. 

Kaspijos jūrėse visą laiką 
buvo nedidelis rusų kariš- 
kas laivynas. 

Anglija pergabeno iš In- 
dijos vandenyno per Meso- 
potamiją keletą mažesnių 
kariškų laivų i Kaspijos jū- 
res ir, po nekuriam laikui, 
apvaldė rusų kariškus lai- 
vus. 

BUVO SUOKALBIS 
ANT PREZIDENTO 

New York, kovo 9 d. Tū- 
la Celia Fischer is Newarko, 
suareštavus ją, papasakojo 
policijai, kad du metai atgal 
South Bathleheme buvo pa- 
daryta suokalbis užmušti 
prezidentą Wilsoną ir kitu3 
augštus vai dininkus.. 

Policija mano, kad Fish- 
! er namas buvo viena iš svar 

besnių vietų "aptarimui bol- 
I ševikiško judėjimo Ameri- 
koje- 

BEJIEGIU AMERIKOS 
KAREIVIU 100,000. 4- 

Washington, kovo 8 d. 
Kariškoji vyriausybė ap- 
skaitliuoja, kad praėjusi ka- 
rė atėmė spėkas apie 100,- 
000 vyru. Bet po rūpestin- 
gam jų užlaikymui ir gydy- 
mui apie 80,000 galės už- 
siimti jų senaisiais ar pana- 

i šiais darbais, gi apie 20,000 
j turės but specialiai lavina- 
mi, kad suteikus jiems pro- 
gą uždarbiauti. 

Taipgi pranešama, kad 
i apie 13,000 bejiegių karei- 
vių jau užsirašė mokintis tą 

j ar kitą jiems prieinamą dar-| 
ibą. 

AMERIKOS ARMIJA— 
200,000 DRAFTUOTŲ. 
Washington, kovo 8 d. 

Generolas March, viršinin- 
kas generalio štabo, prane- 
šė, kad karės departamen- 
tas plianuoja turėti armijį 
iš 200,000 draftuotų vyri] ir 
priskirtų iš šalies gvardijos. 

Bet pakol šis sumanymas 
nebus Kongreso užtvirtintas 
ar pamainytas kitu, tol Ame 
rikos armijoje pasiliks 509,- 
909. Kadangi Kongresas iš- 
siskirstė neišrišęs armijos 
klausimo, tai karės štabas 
jau išdirbo plianą palaiky-j mui pusės milijono vyrų ar-j miioje, be ko šiuo laiku ap-| sieiti negalima. 

SUFRANCUZĖJO 6,000 I 
AMERIKONŲ. 

Paryžius, kovo 8 d. Pe- 
tit Journaį praneša, kad 
6,000 amerikonų apsivedė 
su francuzėmis bėgyje vie- 
nų pereitų metų. Jaunosios 
yra daugumoj sodietės, ar- 
ba dirbusios miesčiukų įstai- 
gose. 

UKRAJINIEČIAI MUŠA 
LENKUS. 

! Pozen, kovo 8 d. Čia pri- 
buvo Lenkijos premieras Pa 
jdarewski ir skundėsi talki- 
ninkų komisijai, kad ukraji- Iniečiai labai spaudžia len- 
kus, ginančius Lembergą. l Padarewskis užreiškė, kad 
lenkų legijonams yra būti- 
nai reikalinga nors amunici- 
ja, nes kitaip miesto puoli- 
mas yra neišvengiamas. O 
tas butų didelis smūgis Len- 

I kijai. 

Aha, Pagavo... 

GlMMf 
W HAT, 

>rr-T—^ J 

Skrybėlė gali išrodyti bolševikiška, bet bolševizm o pamušalas yra anarchiz- 
mas. Dėdė Šamas anarc histų šioj šalyj nelaiko, ir gali prieit prie to, kad bol- 
ševikai bus deportuojami iš šalies, kaip anarchistai. 

BERL1N0 STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ. 

Beriinas, kovo 8 d. Vi- 
suotinas streikas jau užsi- 
baigė; visuotiną streiką už- 
baigti nubalsavo Berlino dar 
bininkų federaicja. Dauge- 
lis dirbtuvių jau pradėjo 
dirbti. 

Užmušta 300. 
Bet mūšiai Berlino gatvė- 

se, nežiūrint atšaukto visuo- 
tino streiko, dar vis tęsėsi. 

Pagaliaus valdiška kariu- 
menė užatakavo Aleksander 
platz, kurį laikė sukilėliai, 
ir užvaldė jį. Pasekmė mū- 
šio buvo 300 užmuštų ir apie 
500 sužeistų; daktariškos pa 
galbos sunku dasišaukti. 

Basle, kovo 8 d. Sulyg 
pranešimų iš Berlino, suki- 
limai Berline ir apielinkėje 
numalšinti. Perėjusi spar- 
takų pusėn jūreivių divizija 
ir dalis šalies gvardijos tapo 
nuginkluoti per valdišką ka- 
riumenę. 

Bus Daugelis Nužudyta. 
Londonas, kovo 8 d. Iš 

Kopenhageno pranešama, 
kad daugelis spartakų, re- 

voliucijos vadų, kurie buvo 
'suimti centre Berlino laike 
mūšio, manoma, bus nuteis- 
ti mirtim. 

Valdžios kariumenė už- 
ėmė miesto viešųjų įstaigų 
namus ir daugelį dirbtuvių. 

REVOLIUCIJA PERU 
RESPUBLIKOJ. 

Buenos Aires, kovo 8 d. 
Iš Santiago, Chili praneša- 
ma, kad 200 peruviečių afi- 
cierų ir kareivių tapo su- 

areštuota mieste Lima po 
riaušių, kurios jvyko mieste. 
Tvirtinama, kad tai buvo da 
romi pirmi žingsniai prie re- 

voliucijos Peru respublikoj. 

NEBAUS KAIZERIO. 
Paryžius, kovo 8 d. Tal- 

kininku specialė komisija su 
radimui kaltininkų dėl pra- 
dėjimo karės yra nuomonės, 
kad valdžios centralių val- 
stybių kaltos už iššaukimą 
šios karės, bet 'tarpe komi- 
sijos narių yra palinkimas 
nebausti kaltininkų fiziška 
bausme, ir tik pasitenkinti 
paskelbimu viešumon dėl 
moralio visuomenės teismo. 
Ypač amerikonai nepritaria 
fiziškai bausmei. 

SUV. VALSTIJŲ LAIVY- 
NAS PERSERGSTI 

DALMATUS. 
Washington, kovo 8 d. 

Iš Italijos pranešama, jog 
Suvienytų Valstijų admiro- 
las Niblack, komanduotojas 
Suv. Valstijų laivyno Adria- 
tiko jūrėse, perspėjo dalma- 
tus, kad bus pavartota spė- 
ka už kiekvieną norą per 
vietos gyventojus įžeisti tal- 
kininkus. 

PETROGRADE NUO BA- 
DO MIRĖ 100,000. 

Berne, kovo 8 d. Bėgyje 
gruodžio ir sausio mėnesių 
Petrograde išmirė apie 100,- 
000 ypatų. Tokį didelį mir 
tingumą pagimdė epidemija 
su badu. Šias žinias paduo- 
da oficialis pranešimas, gau 
tas iš Rusijos. 

ČECHO-SLOVAKIJA 
KARĖS STOVYJE. 

Pressburg, kovo 8 d. Če- 
cho-Slovakijoje paskelbta 
karės stovis visoje šalyje. 
Tas daroma buk dėl vengrų- 
vokiečių suokalbio, kurs yra 
susektas Čecho-Slovakijoje 
Paskelbiant karės stovį ma- 
noma sustabdyti .tolimesnį 
suokalbio plėtojimąsi ir ne> 

daleisti prie betvarkės. 

AMERIKOS ARMIJOJE 
NUSIŽUDĖ 339. 

Washington, kovo 8 d. 
Karės departamentas paduo 
da statistiką, kad nuo karės 
pradžios iki 21 dienai va- 
sario 1919 metų Suvienytų 
Valstijų armijoje atsitiko 
339 s?užudystės. Iš jų 19§i 
atsitiko Suvienytose Vaiste 
jose ir 146 užjuryje. Sulyg 
apskaitliavimo tas padaro 
mažesnį nuošimtį saužudys- 
čių civiliame gyvenime už 
1914, 1915 ir 1916 metus. 

RIAUŠĖS BELFASTE. 
Belfast, Anglija, kovo 8. 

Sulyg pranešimo Universal 
Service Belfaste įvyko riau- 
šės laike žaidimo ,'football.' 
Anti-monarchistai giedojo 
respublikoniškas dainas, 
įvyko muštynės tarp polici- 
jos ir riaušininkų. Išmušta 
daug langų apielinkės pa- 
vilionų. 

PRASIŽENGUSIŲ DĖLEI 
DRAFTO 29,000. 

Seattle, Wash. Valdžios 
tyrinėtojas pranešė, kad vai 
btijoje surasta apie 29,000 
nuotikių, kur prasižengta 
prieš drafto taisykles. Di- 
džiumoj atsitikimų prasi- 
žengta mažmožiuose, tai jų 
prasižengimai nebus gvilde- 
nami, bet keli šimtai yra žy- 
mesnių prasižengimų prieš 
teises ir prasikaltusieji bus 
teisiami. 

Z! 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien debesiuota ir kiek 

šilčiau. 
Saulėtekis 6:11; Saulėlei- 

dis, 5:51. Mėnulis nusileis 
2:19 ryto. 

Vėliausios žinios iš Lietuvos. 
Lietuviij Kariumenė tik iš Parinkti) Yyry, 
Įsteigta Lietuvos Bankai, savi 

pinigai i-r krasa. 
— 

Prūsų Lietuvių Atsišaukimas. 

Žodis Amerikiečiams. 

Lietuvių Informacijos Biu 
ras Washingtone paduoda 
sekančias vėliausias žinias, 
kurias jis gavo iš Lietuvos, 
ir apie Lietuvą: 

Nors Lietuvos priešai at- 
kartotinai ant Lietuvos už- 
puldinėja, nors jie griebėsi 
Įvairiausių priemonių Lietu- 
vą pavergti, vienok jie ne- 
tik kad savo tikslo neatsie- 
kia, bet tos jų pastangos pla 
čiaus lietuviams akis atida- 
ro ir paskatina prie smar- 

kesnio darbavimosi dėl Lie- 
tuvos laisvės. Kaip matom, 
pasekmės yra priešingos, ne 

gu Lietuvos priešai tikėjosi: 
Lietuvos gyventojai priėjo 
prie supratimo, kad tiktai 
vienybėje yra galybė, ir, 
nors tuo laiku pašalinę sa- 

vitarpinius nesusipratimus, 
griebėsi prie atstatymo Lie- 
tuvos valstijos. Lietuvos ka 
riumenė jau baigia vyti lauk 
bolševikus iš Lietuvos, o len 
kams kietai suspaustą kumš- 
tį parodė. 

Sprendžiant iš vėliausių 
pranešimų, matyt, kad jau 
vidujinė tvarka pusėtinai 
įvykdinta. įsteigtas Valsty 
binis bankas, kuris jau spėjo 
sudaryti 100,000,000 markių 
(skaitant vokiškais pinigais) 
kapitalo. Pačtas jau pilnai 
sutvarkytas ir veikia visuose 
Lietuvos kraštuose. Leidžia- 
ma Lietuvos pinigai, nors 
šiuo tarpu kursas pusėtinai 
nupuolęs. Lietuvoj gyvento 
jai apsidėjo mokesčiais, kad 
tokiu budu pagelbėjus val- 
džiai pasekmingiau šalį su- 

tvarkyti ir ją nuo priešų ap- 
ginti, atsakančiai apžiūrėta 
kariumenę užlaikant. Lie- 
tuvos kariumenė organizuo- 
jama vien iš parinktųjų. No- 
rintis kariumenėn pastoti, 
privalo parūpinti paliudiji- 
mą nuo žymios ypatos, kad 
jisai yra cloras, blaivus ir ge 
ras tėvynainis. Lietuvos 
valdžia moka algas savo ka- 
reiviams, po šimtą markių 
į mėnesį. Kurie kareiviai 
turi šeimynas, tiems dar pri- 
dedama po penkiasdešimts 
markių į mėnesi šeimynos 
užlaikymui. Kaip matome, 
Lietuvos kariumenė yra ge- 
rai organizuojama, gerai ap- 
rūpinama; todėl ir ne ste- 
bėtinai, kad taip puikiai se- 
kasi vyti lauk iš Lietuvos 
užpuolikus. 

Žemiaus paduodame Prū- 
sų lietuvių laišką j Lietuvos 
Tarybą, kurio kopiją tik-ką i' gavome. Nors yra pusėtinai i suvėluotas, visvien spaudon 

jį paduodam, nes yra svar- 
bus dokumentas begalo svar 
baus ir pažymėtino nuotikio 
Lietuvos istorijoje ir, kaipo 
su tokiu, visuomenė privalo 
susipažinti. 

Prūsų Lietuvių Laiškas. 

(Vertimas iš vokiško teksto) 
Lapkr. 16, 1918. 

Prezidentui Valstijos Tar. 
p. Antanui Smetonai, 
Vilniuje. 

Šiądien tapo įsteigta 
mieste Tilžėje "Tautinė 
Taryba" Prūsų Lietuvos, 
kurios pirmininkus yra Dr 
Gaigalaitis. Valdyba to- 

liaus susideda iš Viktoro 
Gailiaus, Erdmanno, Si- 
monaičio ir Jono Vana* 
gaičic. 

Didžiausias tikslas yra 
prisijungimas Prūsų Lie- 
tuvos prie Didžiosios Lie- 
tuvos. 

Kaip tik aplinkybės leis 
męs lauksime paramos 
nuo Valstijos (Vilniaus) 
Tarybos. Tuom .tarpu 
mums butų labai svarbu 
žinoti, kaip į šį skirimąsi 
Prūsų Lietuvos žiuri Wil- 
sonas, Anglija ir Francu- 
zija. 

Su didžiais linkėjimais 
(pasirašė): V. Gailius, Erd- 
mann, Simoneit ir J. Vana- 
gaitis. 

Apie Biurus Šveicarijoj.* 
Sekantis yra laiškas nuo 

p. Klimo, Lietuvos Valstijos 
Tarybos nario, kuris dabar 
randasi Šveicarijoje ir va- 

žiuoja Francuzijon, nes yra 
išrinktu dalyvauti Taikos 
Konferencijoje. 

Amerikos Lietuvių Tar. 
Vykdomajam Kom. Pirm., 

p. T. Naruševičiui, 
Washingtone. 

Labai man malonu gai 
ti progos po tiek meti 
Tamsta parašyti keletą 
džių dėl bendrų musų rei 
kalų. Dabar aš esu Bern* 
ir laukiu leidimo įvažiuc 
ti Paryžiun, k *r draug 
su užsienių reikalų minis 
teriu prof. Valdemaru i 
p. Galvanausku esam 

įgalioti ginti prieš Taikc 

Konferenciją Lietuvos n< 

prigulmybę ir jos interi 
sus. Skaudu tik daros 
kad nę visi lietuviai šiv 
momentu moka supras 
musų istorinės valand< 
svarbumą ir rimtumą i 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 



o. Mye:*s. Vertė One. 

Bolševikų "Industrialė Valdžia" 
(Tąsa) 

"Mokyklos, — tęsė leitenan- 
tas T >rasol, — yra visiškai per 
bolsevkus uždarytos ir nevarto 

jamos, t. y., ne tiktai universi- 
tetai, akademijos ir seminari- 
jos, het ir pradinės nv>kyklos 
uždarytos. Bolševikai teisiu i 

toki savo žingsnį tuomi, kad 
buk mokslas vra tik kapitalistu 
išradimas. Dono apigardoje. 
arti Novočerkasko, vasario mė- 

nesį, 1918 tu., b 'Iševikai palie- 
pė uždaryti visas pradinės mo- 

kyklas. Nepaisant to įsakymo, 
mokytojai ir vaikai ėjo j mo- 

kyklas. Rezultatas buvo tas, 
kad mokytojai ir mokiniai tuo- 

jaus likosi sušaudyti. Didžiau- 
ma mokinių buvo nuo 12 iki 16 
metų amžiaus. 

''Beveik 70 nuoš. — gal iv 
daugiau — Rusijos darbininkų 
ir kareivių nemoka rašyti ir 
skaityti arba vos savo vardu 
šiaip-taip pasirašo; vienok bol- 
ševikai skerdžia tuo< ž nones, 
kurie gali kitus mokyti Šimtai 
tūkstančių likosi šaltu krauju 
sušaudyti, — be jokio teismo, 
nes teismai visi uždaryti. .Su 
moterimis elgiamasi be pasigai- 
lėjimo. Raginimas moterų labai 
yra išsiplėtojęs. Gembinis gy- 
venimas ir ešimynos išnaikin- 
ta ir kiekviena mergina, dasie 
kusi 17 m. amžiaus, turi atsi- 
duoti ant pirmutinio pareika- 
lavimo. Niekas vaikų nepaiso. 
Veik 90 iš kiekvieno 100 užgi- 
musių kūdikių tuojaus miršta." 

A t keršij imas inteligentams. 
"Pro-bolševikiski organai 

čia kaip ir Anglijoje, mėgina 
priparoelyti, kad Imk bolševiku 
vadai "patyrė, kad dirbtuvių 
produkcija negalima palaikyti 
be pripažinimo ir ko-operacijos 
su technikos štabais." Tokie 
teoretikai, kaip Leninas ir Troc 
kis, beabejo, tatai patyrė, kuo- 
met įvedimas ių teorijų turė- 

jo tokias kruvinas ir bergždžias 
pasekmes. Jeigu jie yra tai pa- 
tyrę, tai jų. teorijas priseina 
mesti j salį. Vienok jų pasekė- 
jai to nežino ir nenori apie tai 
žinoti, o juk jie dalykų stovį 
valdo. 

Taigi, aprašant kraštutinius 
persekiojimus, kuriais Rusijos 
inteligentai buvo kankinami 
bolševiku valdžios, ir kaip pro- 
to darbininkai randasi blogės 
niame padėjime, negu paprasti 
darbininkai ir kapitalistai, 
''Berliner Zeitung am Mittag" 
korespondentas Maskvoje sa- 

ko to laikraščio laidoje iš spalio 
13 d., 1918 m. 

"Galų gale bolševikų valdžiai 
reiškia gyvastis ar mirtis, — 

t. y., jeigu jiems pasisektų su- 

sitaikyti su inteligentais ant- 

tiek, kad butų galima išvien 
veikti. Gąsdinimo budai, rau- 

donasis teroras, ižgrobimas 
namų ir drabažių, priverstinas 
darbas, kuriuo verčiama proto 
darbininkus valyti gatves ir 1.1., 
negali sutaikinti inteligentų su 

dabartine valdžia. Ir skaitliu- 

tų inteligentų, kure tapo nuŠau 
ti per "nepaprastas komisijas,' 
kaipo kontr-revovovoliucijonie- 
rius," arba vergai, siekia širn 

tu šimtus." 
^ • 

> 

\ isas pasaulis atsinuna pre- 
zidento \Vilsono telegrama, ku 

name jisai kvietč visas neut"a- 

liskas šalis bendrai veikti ir! 

protestuoti priešai s "atvirai 
apskelbtą terrorizmo kompani 
j,7" Rusijoje, kur tūkstančiai 
ypatų likosi sušaudyti be jokio 
teisino; kur blogai tvarkom- 

kalėjimai kimštinai pripklyti; 
kur kas naktį desėtaki Rusijos 
piliečių liekasi užmušti bei nu- 

0 

žudyti; kur galop, pakvaišusios 
bandos išlieja savo brutaliskua 

'jausmus, skerzdatni kasdien 
'delius burius nekaltųjų." 

Žymus bolševikas apie 
bolševizmą. 

\ ieną žingęid/iausių sutrau 

jkų apie bolševikų valdymą pa 
įrašė Oskar Tokoi, kuris buvo 
bolševikų vyriausiu ministeriu, 
Suomi joje (Finlandijoje). Ta- 
sai ra>tas tilpo pilnai "Xe\v 
Vork Call,' spalių 1(j d., 1918 
m., ir buvo prisiųstas per Ar- 
changelską, Rusijoje. Žemiaus 
paduotos citatos parodo, ką vie- 
nas bolševikų vadų mano apie 
bolševizmo pasekmes: 

" Darbininkai, paliuosuoti 
nuo carizmo ir nagaikos, kurių 
didžiuma nemoka nei skaityki 
nei rašyti ir nieko nežino apie 
darugijos reikalus, visiškai nu- 

stojo realiskumo pamato. Jų 
tinkamumas prie darbo ir yo 
ras dirbti visai dint;o. 

"Kada likosi įvesta teise, 
kuri sako, kad jeigu dirbtuvė 
liekasi uždaryta, tai darbinin- 
kai turi gauti 6 savaičių ar 6 
mėnesiu algas i.- akino, tai pa- 
sekmė to buvo tokia, kad maž- 
ne visu dirbtuvių darbininkai 
nusprende dirbtuves uždaryti, 

I ir kiekvienas atsiėmęs savo-pi- 
Inigus iškalno pastojo "pedlio 
riumi." Spekuliatorių skaiičus 
padidėjo dešimteriopai, ir val- 
džia jau negali jų sukontro- 
liuoti. 

"Tokiu budu, didelis skai- 
čius darbininkų įstojo i speku- 
liatorių eiles ir tapo valdžios 
priešininkais. Toji dalis nedir- 
bančių, kurie nėra gana gud- 
rus tapti spekuliatoriais, neina 
dirbti užtai, kad valdžia remia 
bedarbius, žinoma, jie yrą val- 
džios užtarėjais, bet laikui bė- 
gant loji našta pasidarys tokia 
didelė, kad nežiūrint kokia stip- 
ri valdžia butų, ji turės žlugti. 
Pagaliatts, toji saujalė kuri dir- 
ba, — dirba su tokiu įsitempi- 
mu, kad visa produkcija yra 
suirusi, netikusi ir anksčiau 
ar vėliau, toks padėjpimas turės' 
privesti prie bankruto. į 

Chuliganai ir vagiliai. 
"IŠ to viso aišku, kad, aki-! 

vaizdoje tokio ekonominio pa-' 
dėjimo, visa draugijinė tvar-j ka yra suirusi. Suprantama,! 
kad vos maža doiis žmonių te- 
gali remti tokią suirutę. Visi 
turintieji kiek nuosavybės vra 

valdžios priešininkai; prie šitų 
reikia pritaikyti ir mažesniuo- 
sius buržujus, amatinikus, ver- 

telgos ( biznierius) ir šiaip pel- 
nytojus, kurie gyvena iš to ką 
nuo žmonių išlupa. Visi inteli- 
gentai ir išmintingesnieji dar- 
bininkai taipgi yra valdžios 
priešai. 

Kareivis pirmiau ir dabar. 

Detroito Skandalo Atbalsiai 
(Tąsa iš pereito numerio) 

puola, Imti pasirįžusiems su 
\ yskupo nusprendimu sutik- 
t i, o ne taip "bolševikiškai'' 
tokius skandalus lSažnvčioje 
kelti, kas yra baisiausiu pa- 
žeminimu svetmtaučių akyse 
lietuvių kaipo lietuviu ir ka- 
talku. 
Susv. L R. K. A. Dvas. Yad. 

K////. A*. J. Petkus. 

K A DRAUGIJOS APIE T. V 
SAKO. 

Šitas štai kuopus raportas iv 
Dvasiško Vaclovo nusprendi- 
mas ir iššaukė vietinių Detroi- 
to katalikišku claugijų protes- 
tą. 

Draugijų protestas, aprašęs 
visą to atsitimio istoriją, stip- 
riai pabriežia tą aplinkybe, kad 
kun. K. Skrypką mėginęs visą 
bėdą nukreipti ant vargoninko 
ir Vyčių, o neužsimena visai 
apie Maskaieiutę, kuri, anot 

draugijų tvirtinimo, esanti vy- 
riausia minėto skandalo prie- 
žastis. Aprašę pati atsitikimą 
bažnyčioje, draugijos proteste 
ir pranešime toliaus taip sako: 

"Antrytojaus kuii. K. 
Skrypka angių reporteriams 
papasakojo, kad tai "anar- 
chistai" — Vyčiai ir kitu 
draugijų nariai su juom trrip 
pasielgė, o apie Maskaičiutę. 
kuri niekad prie Vyčių nepri- 
gulėjo, neprisiminė nei žo- 
delio \ eliaus kun. K. Srvp- 
ka išpirko "varantus" Sa- 
mavičienei, Grigaliauskui ir 
Gustaičiui, o apie Maskai- 
čiutę š-š-š!.... 

"Kada kun. K. Skrypkos 
teisme užklausta, kodėl jis 
neareštuoja Maskaičiukės, 
tai jis atsakė, kad jinai yral 
"kreizi." ir kad jis ja padė- 
siąs i "durnų" namus. 

''Taigi 14 d. vasario Mas-Į 
kaičiutes "razumą" ištyrė 
du universiteto profesorių-1 
daktaru ir jie teisme pripaži-. 
no, kad jinai yra protinga ir 
žino, ką sako bei ko reikalau- 
ja... 

Vasario 25 d. pasibaigė 
teismas viršminėtų trijų ypa- 
tų. Kun. K. Skrypka kaip! 
su Maskaičiutę taip ir čia 
"provą pragraino." Dabar 
kun. K. Skrypa, visai netei- 
singai atstatęs parapijos ko-! 
mitetus, išvaikė iš baznyti-1 
n ės svetainės kelių draugijų 
susirinkimus, apsistatę po-f licmonais ir taip sau "ra-j miai gyvena. 

"Žmones svietiškame teis- 
me laimėję, drūčiai tikisi to- 
kio laimėjimo ir dvasiškame 
teisme. Nežiūrint to kun. K. 
Skrypkos ant darugijų bei I 
nepatinkamų sau ypatų ne-j 
teisingo užsipuldinėjimo ir 
lietuviškų laikraščių dalykų 

> iškraikymo, viskas buvo dar 
pakenčiama. I let štai "Gar- 
so" No. 8 kun. K. Skrypkos { 
brolaivaikis 'Kristopaitis irj iŠ visų draugijų prašalintas'' 
Atkočiūnas (kuriuos kun. 
Petkus vadina kompetemiš- 
komis ypatomis"), visai ne-; 
teisingai pavartodami Su-j 

'sivienijimo 171 kp. valdybos 
vardą, taip melagingai daly- 
ką aprašė (mums yra žino- 
ma, kad tąjį "dokumentą" 
pagamino "asaba" "mand- 
resnė." o jiedu tik pasira- 
šė...), kad mums tąjį jų j laišką ir kun. Petkaus prie-[, 
rašą skaitant, atrodė, kad i 

tai visai ne apie Detroito j J skandalą kalbama. Manoma, , 

kad ir K r i stopai t i s su A<ko i 

čiunu tąjį savo laišką "Gar- j se" perskaitę (nes pasirašant | 

matytis jo neskaitė) labai | i 

nusigando, nes dabar iš ge- 
dos tarpe lietuvių nei pasiro- 
dyti negali. 

Kas gi yra tie kun. K 
Skrypkos, musų korespon- 
dentu ir kun. Petkaus Įta- 
riamieji "bolševikai?" Štai 
jie: 

1. P-ne Rerminicnė, kur 
bažnyčios reikabmas, kuri 
kavusi virš $1,000.00, prie 
Tautos Fondo su stambia 
mokestini priguli jų visa šei- 
myn?; laike prakalbų Dr 
Bielskio aukojo Tėvynes rei- 
kalams išsyk $250.00; daug 
yra aukavus Sv. Kazimiere 
vienolynui, "Darbininkt» 
spaustuvei ir kitiems labda- 

I ringiems tikslams. 
2. — K. Abišala yra orga- 

nizatorus ir pirmininkas S. 
L. R. K. A. 171 kp., daug pa- 
sidarbavęs Lietuvių Atstaty- 
mo Bendrovei ir kitose drau- 
gyjose. 

3.— F. Gustaitis yra čio- 
I nai žinomas (net kun. K. 

Skiypkos seniaus pripažin- 
tas) kaipo labai maldyngas, 
mandagus, doras ir pasišven- 

| tęs draugijiniam judėjimui 
vyras, kuris taip pat laike 
viršminėtų prakalbu Lietu 
vos reikalams išsyk paauka- 
vo $110.00. 

Tad mes, žemiaus pasira- 
susieji, visų lietuvių katali- 
ku vardų nariai bei atstovai 
šiuomi pranešame Amerikos 
lietuvių visuomenei, kad 
Detroite skandalą sukėlė ne 

gerb. A. J. Aleksis. nes šis 
skandalas gimė pirm jo at- 
vykimo Detroitan, ne n. Pet1- 
minienė, Abišala nei Gustai- 
tis taip pat nei Susivienijimo 
nei Vyčių nei kitos draugi- 
jos bei jų nariai. Minėtam 
skandalui davė pradžia ir 
davedė jį iki pažeminančio 
svetimtaučių akyse liūdnam 

j galui pats kun. K. Skrypka 
su savo buvusi? tarnaite D. 
Maskaičiuie. Taip pat pro- 
testuojame prieš šmeižimą 
Vyčių ir kilų draugijų narių, 
ką padarė kun. Skrypka sve- 

timtaučių spaudoje, ir pro- 
testojame prieš kun. Petkaus 
labai neapgalvotai ir netak- 
tiškai padaryta nuosprendį 
pasiremiant ant melagių ko- 
respondentų Krištopaičio ir 
Atkočiūno pranešimo. Ir už- 
reiškiame, kad. su kuu. K. 
Skrypka Į jokius kompromi- 

! sus neisime, bet nuolatai kla- 
l binsime duris Jo Malonybės 

Vyskupo, kad paskirtų nuisų 
parapijai kitą dvasišką va- 

dovą. 
Pasirašo: 

l Šv. Jurgio draugijos 
nariai: 
Jonas Kanevičius. Juozas 
Lenkaitis, Jurais Salosavi- 
ci us. 7 

2. S v. Antano Valdybos 
nariai: 

Lco. rinalis, Andrius A/i- 
į siuka iez, Juozapas Balnis. 
i 3. Sv. Juozapo Valdybos 

nariai: 
Juozapas Salascvieius, Ma- 
Ihczv I 'aranauekas, Kazimie- 
ras Dai mis. 

4. S. L. R. K. A*. 171 kj). 
Valdybos nariai. I 

K.. Ibišala, I'. Milkus, Jonas 
Nakas. 

5. Sv. Onos Draugijos 
Atstovės: 

Magde I'iloniškiutč, EI z. 
i 'aispraitč, Teofilė Skam- 
bi u t ė. 

6. Lietuvos D. P. G. M. 
Šv# Dr. narės: 

M. Kaseriafuč. Ii. Mitkiuti\ 
Ona Šalašcz'ičienč. 

7. XyČių 79 kp. Valdybos 
nariai: 

Jonas Balčiūnas, Elz. V ai- 
uoraitč, Juozas Saukus- 

8. Tautos Koiido 93 skir. 
Valdybos nariai: 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS. 

vietoj bendrų reikalų, ima 
leistis į asmenines painia- 
vas. Panašių dalykų, de- 
ja, męs turime ir dabar 
Paryžiuje. Amerikiečių 

i Tarybos, visos Lietuvos vi 
i suomenes vardu, prašy- 

čiau todėl, kad jie, rimtai 
1 žiūrėdami j valandos rim- 

tumą, augsčiau atsitsotų 
už atskiru asmenų santi- 
kius ir per juos visi kaip 

I vienas remtų musų ben- 
dra byla NEPRIKLAU- 

| SOMYBE1 SU VILNIAUS 
SOSTINE APGINTI. Nes 
tai galima tik dabar, įrba 
niekados. 

Berne męs turime da- 
bar įsteigę spaudos biurą, 
kuris turi platinti po spau 
dą tikras teisingas žinias 
apie Lietuvos kuriamąjį 
darbą. Todėl prašome ju- 
mis vaduotis musų reika- 
lu. Musų žinios eina dau 
giausia Šveicarijos agen- 
turcs firma (L.P.R ). Se- 
nasis Lausannos informa- 
cijinis biuras, jei dar ne- 

Kazys (rcrrilis, Domicclč 
Gustaitė, Jonas }'citra. 

(>. Šv. Kazimiero Draugi- 
jos Atstovai: 

I'. Kirtiklif. Kazimieras 
Darnūs, Motiejus Juodsiiii- 
kis. 

10. Šv. Jurgio parap. Vy- 
čiu choro Valdyba: 

M. Rutkauskas, Ona I 'aliu- 
niutč, S. StPf'^ionis. 

11. Lietuviu Darbininku 
n Sąjungos 1<p. Valdyba: 

K_ Gri<jas, M. Rutkauskas. 
J. I aranauckas. 

likvidavosi, palieka visai 
privatine įstaiga, kuri ne- 
turi ryšių nei su valdžia, 
nei su Taryba Lietuvoj. 
Męs nenorime šalinti žmc 
nių nuo bendro darbo, jei 
gu jie moka ir pasižadėję 
tikrai pildo, kas yra mū- 
sų valdžios nurodoma ii 
kas dera bendriems val- 
stybes tikslams; bet męs 
negalime suvaldyti dažnai 
atskirų žmonių, kurie pci 
daug saviškai žiuri į save 

daroą ir nekartą kenkia 
bendram reikalui. Tai yra 
tikra bėda. Bet męs esa- 

me tiki i, kad piatesnioms 
lietuvių masėms remiant 
dabartinę Lietuvos val- 
džią ir josios organus, 
mums turi pasisekti suda- 
ryti vieną atsakomą ir fcen 
drą frontą, kuris iš prieš 
apgintų Lietuvos nepri- 
klausomybę. 

Atsiprašau, kad umai 
sužinojęs apie progą pa- 
rašyti Tamistai laišką, ne- 

suskubau daugiau pain- 
formuoti apie stovj. Lauk 
3iu kitos laimingesnės pro 
gos. Tuo tarpu, 

Viso labo." 

Skaitant p. Klimo laišką 
matyt, kad tai rašė Lietu- 
vos sunus, kuriam tėvynės 
likimas už vis labjausia ru- 

pi. Ypač jo laiškas turėtu 
atidaryti ausis ir akis lietu- 
viams socialistams, nes p. 
Klimas yra vienas iš žymes- 
nių social-demokratų parti- 
jos vadų. 

Lietuvių Inforcn. Biuras. 

PAJIEŠKAU Antano Petrones, pasi- 
na Iš Kauno red., Vilkmergės pavieto, 
Anykšč ų valsčiaus, Paežerių socižiaaus 
Turiu labai svarbu reikalą. Malonėki- 
te atsišaukti arba kas jį žino malonė- 

kite pranešti už ką busiu labai dėkin- 

gas. Girdėjau jog pirma gyveno Law- 
rence, Mass. P. BALTRANAS, 616 W. 
31 si Street, Chicago, IU. 

! Dienraščio "LIETUVA" 
! KAINOS: 

t CHICAGOJE Metams $6.00 
! " Pusei Metų $3.50 i _ _ 

_ 

1 

Į Kitus Suv. Vaisi. Miestus: 
Metams $5.00 
Pusei Metu $3.00 

l Kanadą Metams $7.00 
Į Kitas Šalis Metams $8.00 J 

Užsisakydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 
Kurie nera musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 
muSM Sisninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 
siuntinėti dienraštį ''Lietuva1' per met. 
Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
VILNIUJE. 

Grįžo Lietuvon iš Rusi- 
jos: kun. dr. Pranas Kurai- 
tis, Seinų seminarijos pro- 
fesorius, kun. Vladislovas 
Jurgutis, Kauniškės Žemai- 
čių seminarijos profesorius, 
ir kun. Vaitkus. 

Vilkaviškis. (Suv. gub.) 
Birželio 16 dieną vietos 

"Žiburio" skyrius šventė iš- 
kilmingai savo metinę šven- 
tę. Pamaldas (mišias,) lai- 
kė kunigas V. Vaičiulis (vie 
tos "Žiburio" skyriaus pir- 
mininkas) dešimtą valandą 
ryto. Po pamaldų tas pats 
kunigas pasakė tai šventei 
pritaikantį pamokslą^ paro- 
dydamas vaizdžiais ir gy- 
vais palyginimais draugijų 
naudingumą. Neapsakomai 
buvo malonu matant, kaip 
visi vietos "Žiburio" nariai, 
kurių yra arti keturių šimtų, 
pasipuošę tam tyčia padirb- 
tais tautinės spalvos ženkliu 
kais, tarytum vienos moti- 
nos vienaip manantieji vai- 
kai, puikiausioje tvarkoje 

'dalyvavo minėtose pamal- 
dose. 

Po pamaldų ir tam tikro 
pamokslo bažnyčioje, kurias 
laikė ir sake vietinio sky- 
riaus pirmininkas kun. Vai- 
čiulis, visi nariai susirinko į 
kinematografo salę, kuri bu- 
vo tai dienai nusamdyta ir 
papuošta. 

Kunigas V. Vaičiulį?, ati- 
daręs posėdį, perskaitė su- 

sirinkimo programą, kurion 
vietos jaunimo žaliumynais 
įėjo šie dalykai: pereitojo 
susirinkimo protokolo skai- 
tymas; referato skaitymas; 
dainavimas, muziką, dekla- 
macijos; pranešimas apie 
Mariampolės 'Žiburio' drau- 
gijos Centro Valdybos pas-] 
tangas Vilkaviškio gimnazi- 
jos reikalais, Lietuvos nepri- 
klausomybės iškilmių klausi 
mas; paaiškinimas apie pir- 
mąją Lietuvių labdaringąją 
loteriją 

Visas susirinkimas vienu 
balsu išreiškė didžiausią pa- 
geidavimą, kad Vilkavišky- 
je butų įsteigta lietuvių gim- 
nazija, ir įgaliojo vietos sky 
riaus Valdybą tuo dalyku 
pasirūpinti ir ji įvykdinti. 

Dėl Lietuvos nepriklauso- 
mybės iškilmių surengimo ir 
jose dalyvavimo susirinki- 
mas nutarė, Kaci visi "Ziou- 

rio" draugijos nariai, ben- 
drai su visais, dalyvautų Vii 
kaviškio iškilmėse; sudaryti 
tam tikrą nepartinę komisi- 
ją, kurioje visi jenclrai dirb- 
tų priruošiamąjį iškilmėms 
darbą; įgalioti minėtąją ko- 
misiją pasiimpinti tautinė vė 
liava ir parinkti tam reika- 
lui iš apylinkės gyventojų au 

kų; savąją gi vėliava "Žibu-' 
rio" skyrius Įsitaisys iš na- 

rių fondo. 
Baigiant posėdi susirinki-j 

mas rankų plojimu ir atsisto j 
jimu viešai išreiškė pilną pa1 
sitikėjimą Lietuvos Tarybai, J 
ir po to choras padainavo' 
Lietuvos himną. 

A. Kalinys. 

Vilkaviškis. Birželio 19 d. 
buvusios kitados gimnazi 
jos bute įvyko daugiau su- 

sipratusiųjų (labiausia jau- 
nimo) lietuvių susirinkimas 
vadovaujant vietinei šviesuo 
menei. Susirinkusieji tarėsi 
del tautos šventės Vilkaviš- 
kyje ir del delegatų į tokią 
pat šventę Vilniuje. 

Visokiems klausimas iš- 
rišti buvo išrinktos tam ti- 
kros komisijos. 

Pas /uU3 tautinis darbas 
eitu spartesniais žingsiais, 
jei į tuos darbus nebūtų ne- 

šama partinio raugo. 
A. Kalinys. 

Eiksnenai (Vilkaviškio 
apskr.) Siame kaime yra mo 

kykla ir gražus kapinynas, 
kuriame stovi medinė ko- 
plyčia. 

Per metus čia esti bent ke- 
letas atlaidų, i kuriuos at- 
važiuoja (iš Vilkaviškio) pa 
rapijos kunigai. 

Bet kadangi i parapijos 
ir kitas bažnyčias gana toli, 
Elksnėnų apylinkės žmonės 
nusprendė prašyti vyskupo 
duoti jiems kunigą ir steigti 
parapiją. 

Pajėgų darbui ir lėšų yra 
prakankamai. Aš. 

Teatras Lietuvoje. 
Korespondentai praneša, 

Kad Lietuvoje bu^o vaidin- 
ta balandžio 2 d. Murmuose 
Kaltinėnų parap., Salgudiš- 
kių apskr. (''Degtine," "Ne- 
užmokejęs pabėgo," dainos) 
gegužės 9 d. Prienuose, Ma- 
riamp. apskr. ("Ponas iy mn 

žikai," choras, žaislai. Gry- 
no pelno gauta 318 mrk. 30 
fen. 200 mrk. paskirta liau- 
dies namams, 50 mrk. tau- 
tos reikalams — G8 mrk. 80 
fen. kitam vakarui surengti) 
Lukšiuose Naumiesčio apski 
("Dėdė atvažiavo," "Neat- 
mozgamas mazgas," dekla- 
macijos, žaislai); gegužės 
20 d. Eržvilke ("Pirmasai 
degtindaris"); gegužės 2G 
dien Kamaruroiose, Kales- 
ninKų parap. Kociunes apskį 
(/'Ponas ir mužikai/' 'dainos 
žaislai, šokiai); birželio 9 d. 
Rietave ("Dumblyne," dai- 
nos, Šokiai,) Kalesninkuose, 
Radunės apskr. ("Katriutės 
gintarai," "Brangusis pabu- 
čiavimus," dainavimas solo, 
choras,) birželio 16 d. Erž- 
vilke ("Velnias ne boba,'.' 
"Tarnas įpainiojo",) Stetiš- 
kiuose, Panevežio apsk", 
("Rytojaus diena," "Kvaili? 
supras, aklą pažins," "Du 
draugu," deklamacijos, žai, 
lai,) birželio 23 d. Pasvaly- 
je, Joniškėlio apskr. ("Iš 
tamsos į šviesą", "Tarnas į- 
painiojo", pelnas skiriamas 
viešajam knygynui steigti,) 
30 d. Plungėje ("Auklėto- 
jas sunkiame padėjime", — 

"Knarkia paliepus".) 

Rietavas. Blaivininku kny 
gynu naudojasi apie 360 
žmonių, labiausiai — mer- 

gaitės. Laikraščių teateina 
63, o parapija labai didelė. 

Prieš Velykas buvo vieno 
ūkininko pavogę trejetą ar- 

klių, tačiau juos atrado. 
Nesenai ėmė veikti, Lab- 

darių Draugija. Vartotojų 
Dr. Putra*. įentas ir valdyba 
veda puikiai. 

Vienlapjs. 

Vilkija, Kauno ap. Musų 
jaunimo kuopelė turi knygy- 
ną ir du šimtu skaitytojų, su 

rengė du vakarų, trečias bu- 
vo liepos 14 d. Laikraščių 
kiek sumažėjo pej* vasaros 

darbymetę. Taigi ne visa 
jau taip bloga, kaip Žvir- 
blis rašo No. 69. 

V. J. Kuopelė. 

Kupiškis. Draugijų žvilg- 
sniu Kupiškis dar ne pasku- 
tinėje vietoje. Švietimo rei- 
kalias irgi ne mažai čia rū- 

pinamasi : yra progimnazija, 
pradedamųjų mokyklų net 
kelios, ir dar manoma kursai 
suaugusiems įsteigti. Tik ne- 

jžinia kodėl apie Kupiškio 
'teatrą nieko negirdėti, nors 
kitados Kupiškis buvo žy- 
mus vakarėliais, spektak- 
liais ir t. t. Seniau kuomet 
Kupiškyje bemaž visai ne- 

buvo, o jei bir o, tai tik ma- 
ža iietuvių inteligentų, tai 
tuo iet supratimu ir sugebė- 
jimu. 

Bet, dabar, apsigyvenus 
čia ne mažam mokytojų bū- 
reliui, manydamas tatai ge- 
riau tiksiant mokytojams. 

Vakarėlis Kupiškyje labai 
galimas, nes čia yra ir tinka 
mas cbr.u.s ir artistų-mėgė- 
jų taip pat užtektų. 

Pipiras. 

Jeznas, Alytaus ap. O VII 
buvo visuotinis parapijonų 
susirinkimas Vienu balsu nu 
tarta dalyvauti Nepriklauso- 
mos Lietuvos paskelbimo 
šventėje Vilniuje. Išrinkta 3 
pasiuntiniai: mok. A. Majus 
T. Klimavičius ir Ščensna- 
vičius arba jo vieton K. Va- 
latkeviČius. Jezne švęsti iš- 
rinkta komisija iš 5 žmonių. 
Paskui sudaryti skyrius Lie- 
tuvių Draugijos del karo nu- 

kentėjusiems šelpti. Buvo 
gerų įspudžų. Homo. 

Grus lauke, Kretingos ap. 
Grušlaukiečiai ligi šiol buvo, 
kaip Dievo užkrosnyje. Ka- 
ro vėsulas musų visai neuž- 
kliudė, kas buvo karan ką 
išleidęs, daugumą jų atgal 
susilaukė. 

Geg. 27 d. plėšikai- užpuo- 
j lė Narmantų ukini&ką P. A- 
rtužį, primušė ir atėmė 3,000 

j rub. Žmones nuo to labai įsi 
įbailino. K. Liutarozas. 

Paskyrai, Vadžgirio p. 
"Gyvojo Rožančiaus" čia te 
susidarė vienas vainikėlis. 
•'L. Aido" gauname tris ir 
"T. Sargo" keletą. "Kas, iš 
tų laikraščių: bene duos jie 
duonos,,. Tiesa, laikraščiai 
nekiša stačiai i dantis duo- 
bos, užtat mokina, kaip jos 
daugiau rudenį gavus. 

Iz. Vizikeliukas. 

Getautai,. (Joniškėlio 
apskr.) Šiame kaime nema- 
žai yra jaunimo. Seniau čia 
jaunimas gana buva įpratęs 
i vakaruškas. Bet dabar, jau 
oradėjus šviesos aušrai ro- 

iytis, ir musų jaunuomenė 
bunda i: to miego. Tik skau 
la darosi klausant, kaip iš 
šalies yra pajuokiami prakil 
nesnės jaunuomenės geri no 

-ai. Už vis labiausia rupi 
kvietimo darbas merginoms; 
/aikinai kol kas bevelija nie 
kus pliaukšti ir švilpdami 
laiką leisti. Tik mažas būre- 
lis susispietė: viso labo 10 
merginų ir įvairių knygučių, 
pakalba apie šios valandos 
reikalus rimtai ir pažaidžia 
tautinių žaislų. Yra vilties 
kad ir tie jaunuoliai, kurie 
tokius susirinkimus tik šmei 
žti moka, susipras ir sekda- 
mi geru pavyzdžiu, imsis su 

iraugėmis ir draugais rim- 
•įau gaivoti ir darbuotis, (ii 
sodžiaus merginos, šį gerą 
darbą pradėjusios, nenuleis 
rankų ir toliau stengsis, kaip 
tikros vaidelutės neduoti už- 
gesti tam šviesos spinduliui, 
nors ir silpnai kol ko* teži- 
bančiam apniukusiose tėvy- 
nės padangėsč. 

Getauių Žiurke. 

Rimše (Zarasų apskr.) 
Musų apylinkėje perdėm iš- 
siplatinę vakaruškos, per ku 
rias jaunimas t-ik-jštvirksta. 

i Tėvai turėtų pasirūpinti kad 
iu vaikai ypačiai dukters to- 
Kių vakaruškų nebelankytų. 

Sesučių gelbėtojas. 

Monumentas Raudono jo Kryžiaus sesutei Edith 
Cavell projaktojamas'pastatyti Bruselyje Belgyjoje. 

Sš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DETROTT, MICH. 

Kovo 2 d. siu metu draugys- 
tė Lietuvos Dukterų laikė savo 

mėnesinį susirinkimą. Aptarus 
bėgančius draugystės reikalus. 
)uvo pranešta, kad viena drau- 
gystės nare Ona Rutklaitė ran- 

dasi labai blogame padėjime, 
tai yra serga jau 5 mėnesiai. 
Taipgi padaryta ant vietos ko- 
lekta del jos pašalpos. Auka- 
vo šios draugijos narės po 
$1.00: B. Dapkienė, 1\ Bau 
džienė, C). Žvirblienė, S. l»ižau- 
-kienė, A. Tšganaitienė, O. DaŠ 
kienė. J. Arlauskaitė, O. Zapi- 
tauskienė, E. Mitkuvienė, M. 
Milkievičienė. M. Kacevičienė, 
V. Narkelienė, X. Juozunienė, 
O. šalaševičienė, 1». Venskaitė, 
J. Karpštienė, M. Valžienė. 
Kitos aukavo po 50 centu. 

Viso suaukauta $21.00 
I Muilai Įteikti Onai Rutke 

laitei, kuri išreikė gilią ir šir- 
dingą ])adėka draugijos na- 

rėms, kurios užjaučia nelaimin- 
gos merginos vargingą padė- 
jimą. 

P. Bandžicnč. 

SO. OMA. \EBR. 

Bahasų' balius. 
Vasario 22 d. Washingtono 

dienoej buvo rengiamas taip 
vadinamas "bakasų" balius 
naudai lietuvių Gelbėjimo (tur 
but Centr. Komit. — Red.) ir 

Neprigulmybės Fondų naudai, 
Žmonių atsilankė mažas būre- 
lis, tiktai tie, kurie visuomet 
lankosi į geresnius vakarus, bet 
visi likosi pilnai petenkinti. 

Vakaras buvo su tam tikru 
priruoštu dailės progromėliu. 
Pirmiausiai buvo prakalba apie 
Jurgį \Vtishingtoną, paskui se- 

kė dainos deklemacijos ir pas- 
kui valgymas vakarienės. Rei- 
kia priminti, kad scena buvo 
gana gražiai papuošta vėliavo- 
mis ir didvyrių paveikslais. Tai 
vis pasidarbuota panelės Zig- 
mančintės ir ponios V. Poškie- 
nės. Reiklų ir kitoms mus mer- 

gaitėms imti pavyzdį iš ]>-les 
Zigmačiutės, kuri eidama die- 
nomis i Iligli mokykla vakarais 
vargsta padaro gražiausius 
darbus. 

Ten Buvęs. 

LAWRENCE, MASS. 
Audinyčiu darbininkai jau 

streikuojame penkta savaitė ir 
galo streiko dar nesimato. Mes 

j Lawrence darbininkai reika- 

laujame sutrumpinimo darbo 
valandų ir kad butų mokestįs 
tos pačios, kaip pirma buvo. 
Tai yra mes reikalaujame S 
valandų darbo dienos, o ne 56 
valandų, kaip pirmiail. kad 
buvo. 

Kompanijos darbininkų rel- 

ąklavimus nenori išpildyti. Da- 
bar eina didelė kova, abi pusi 
laikosi kiek galėdamos. Kada 
tas viskas pasibaigs, sunku pa- 
sakyti. 

Miesto majoras pritraukė 
čionai visokių valkatų ir juos 
aprengė polienianų drabužiais. 
Jie kaip žvėrįs jodinėja gatė- 
mis. mindžioja streikierius. 

Kovo 3 d. buvo streikicrių 
didelis susirinkimas ir buvo 
renkami piliečių parašai dul 
prašalinimo tos netikusios ex- 

tra polieijos ir policijos virsi- 
[ ninko. 

Streikieriai prašo visuome- 
nės paramos. Prašo aukų.* 

Reporteris l\ Biliūnas. 

Žinios-Zineles. 

Montreal, Mass. Katali- 
kišku draugysčių sanrišis su 

sirinkime 12 vasario nutarė, 
kad dabar visuotinas seimas 
nereikalingas. 

Coilmsville, IH. Buvo su- 

rengtas vakarėlis. Šuluose 
"Katra neišmanė." Petrau- 
kose buvo deklemacijų. 

Rocliesier, N. Y. Vielos 
lietuviai bolševikai surengė 
vakarą pagerbimui vokiečių 
spartakų vadų' Libknechtoi 
ir Rožės Luxemburg. 

Rochester, N. Y. Tautos 
Fondo skyrius surengė va- 

karienę "Lietuvos Neprigul- 
mybės prietelių." Gerai pa- 
vyko. 

Binghamnfcon, N. Y. Lie- 
tuviški bolševikai surengė 
prakalbas. Kalbėjo "Kelei- 
vio" redaktorius apie kuni- 
gus, vyskupus na ir jų.... 
gaspadines. Nieko rimto ne-, 

pasakė. J 

Milwaukee, Wis. Ant ge- 
ležkelio bėgių rastas suva- 

žinėtas jūreivis. Pasirodė, 
kad tai buvo lietuvis Petras j Žilinskas iš Great Lake 111. 

Paėjo iš Baisiogalos mieste- 
lio. 

Waterbury, Conn. Sočia-, 
listai Matas, Pruselaitis ir I 
Plečkaitis ėmė ir pasiprie- 
šino tūlam bolševikiškam 
sumanymui. Jie šaukiami 
'pasiteisinimai! ir gal buti 
bus suspenduoti iš—socializ 
mo. 

K.ewanee, 111. Mirė Jurgis 
Buclzeika. Jis priklausė so- 
cialistu kuopon. 

Ruznford, Me. Tautos 
Fondo skyrius suroušė vaka- 
rą. Vaidinta buvo "I karu- 
žę jojant," "Už Tėvynę" ir 
"Dangus brangus." Buvo ir 
monologų. • 

Montello, Mass. Katalikų 
draugystes turėjo susirinki- 
mą ir nutarė, kad dabar sei- 
mas nėra reikalingas. 

W. Lynn, Mass. čionai 
įvyko TMD. vietos apskri- 
čio susivažiavimas. Nusiskų- 

jsta, kad nieko neveikiama, 
i Montello, Mass. ''Liuosy- 
bės" choras buvo surengęs 
vakarą. Giedota daugiau- 
siai revoliucijoniškų dainų 

Scanton, Pa. SLA. kup- 
pąreikalavo iš SLA. centro, 
kad butą leista visuotinam 
nubal savimui uždėjimas mo 

kesčių padengimui nedatek 
lių del ihfluenzos epidemi- 
jos. 

V/auke^an, 111. Vyčių kuę 
pa surengė koncertą. Pavy- 
ko vidutiniškai. 

Milwaukee, Wis. Socia- 
listai surengė patįs sau pra- 
kalbas. Sunku buvo supra- 
sti, ką kalbėtojai norėjo pa- 
sakyti ir ką atsiekti. 

Wilkes-Barre, Pa. Advo- 
katas J. Lopattc pasiųstas 
Francijon Taikos Konferen- 
cijon. Jis važiuoja ir C. 
Komiteto reikalais. Apie 
jo važiavimą vietos ameri- 
konų spauda plačiai apraše. 
Išvažiavo 8 kovo. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

"Varpas" Jusų eilės labai 
gražiai parašytos, bet męs 
labai apgailestaujame, kad 
negalėsime sunaudote, nes 
nevisur išlaiko eiliavimo 
taisykles. Meldžiame rašy- 
ti mums straipsnelių ar ži- 
nučių. 

| Poetui P. P. Negalėsime 
sunaudoti Jusų eilės. Per- 
silpnos. f 

REIKALINGAS 
'JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKA!, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, I MUSU AU- 
TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI PARDAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINTI TARPE ŽMO 
NIU, IR BUTU APSIPAŽI-J 
NEŠ SU MIEŠTU. GERAI 
UŽMOKESTIS. I 

Teief onuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

Or. Virginia Narbut* 
Physician & Surgron 

3001 West 22nd Street 
21 ii Marshall Blvd. 

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

Tel. Lavvndale 66C 
Gyvenimas: 

Tel. Rockvvell 1681 

"LietflYiškas I 
Išradėjas". 

Šituo vadru išdaviame nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokiu išradėjų ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o ir \Vashington'o. 

šią bramjią. knygutę, męs iš- i 
i siunčiame kiekvienam ant pa- \ 
i reikalavimo. < 

! DYKAI 
1 

Jeigu Jus norite žinoti kiek 
' turte žmonės prasigyveno ir 
I Ui« k dar galima prasigyventi 
I u pagelba naudingų išradir.ų. 
j tai rašykite t uolaus reikalauda 

m i ton naudingos knygutes. 
Kaipo .'.novai (ekspertai) pa- 
tentų. ••• bandama išradimus 

i D Y K. A. i. Rašykite: 
( 

! American Eyropean Patent 
į Oilices Inc. 
I 256 Broaciway (LA.) 
1 NEW YORK, N. Y. 
I 

I MOKINKIS ANGLIŠKAI 
NAMIE. 

Lengva Išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisome visas užduotis. Jei nepatiks, 
: sugrąžinsime jusų pinigus 
Jeigu nori greitai ir lengvai išmokti 
angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai 
mokinkis savo namuose iš musų ypač 
tam tikslui sutaisytų lekcijų. Jose iš- 
tarimas angliškų žodžių ir vertimas 
Ifetuviškon kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekvienas 
išmoksta be vargo. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos yra 
užduotis, kurių mokinys išrašo ir prl- 

! siunčia mums dėl pataisymo. Męs pa- 
taisome ir sugrąžiname mokiniui 

Pirma šito kurso kaina buvo $10 00, 
o dabar paskyrėme 500 kursų po 
vien tik išplatinimui savo metodoa, po 
to ir vėl bus $10 00 

Užsirašyk šj kursų dabar—šiądien, 
kolei gali gauti už $2. 

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 centų 
markių nusiuntimui, męs tuojaus nu- 

siųsime visas lekcijas Jeigu lekcijos 
nepatiks, sugrųžink už trijų dienų, męs 
nusiųsime atgal jusų pinigus. 

"L" Am^r College Prep. Sehool 
3103 So Halsted Si Chicago, III, 

PAMATYK GREITAI 
Sekanč 3 bargenus. kurie .š netikė- 

tų priežasčių parsiduoda labai pigiai, 
kas pasiskubins nupirkt, tai galės ga- 
rų pelnų turėti. Meldžiam nieko nelau- 

1 kiant važiuoti ir pamatyti, tada patjs 
suprasite apie jų vertę. 

PARSIDUODA naujai pertaisytas su 
geru beismentu vienai familijai na- 
melis, švies-is iš abiejų pusių su dide- 
liu lotu. Prekė tiktai $1,500. 

PARSIDUODA 2-jų familijų 4 ir 6 
kambarių ant mūrinių stulpų namas, 
visi šviesus kambariai. Su gerais jtaia- 
symals viduryj. Raudos neša 14 pro- 
centų. Prekė tiktai $1,800. 

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų ge- 
ras medinis namas. Randasi anat Brid- 
geporto tarpe Lietuvių. Randos neša 
$30 j mėnesi. Prekė tik $2,100. 

PARSIDUODA 4-riu pagyvenamų 
visas mur'nis namas su geru beismen- 
tu ir visais jtaisymais viduryj". Randos 
neša 14 procentų. Prekė tik $3800. 

PARSIDUODA 2-jų familijų naujas 
mūrinis namas po 5 ir 6 kambarius su 
aržuoliniais visais jtaisymais viduryj 
su gesu ir elektra ir baltoms maudy- 
nei lis ir sinkoms su mūriniais por- 
čiais iš fronto. Prekė $5750. 

PARSIDUODA 3-jų augščio akmenų 
fronto mūrinis namas, 3 familljos po 

8 kambarius, garu apšildomas namas. 
Vertės $10,000. Prekė tik $7800. 

1 PARSIDUODA 4-rių pagyvenimų 
naujas mūrinis namas, 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 fletai po 6 kambarius, 
su maudykloms, elektra ir gasu švie- 
soms su puikiausiais įtaisymais. Ran- 
dos neša $140 i mėnesj. Prekė $15,500 

Visi viršminėti r amai parsiduoda su 
mažu {mokėjimu, likusius iš randų 
išmokėsite. Klauskite platesnių paaiš- 
kinimų pas: 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO 

3301 SO. HALSTED ST. CHICAGC 

PIRK LOTĄ 
PARSIDUODA gražus kampas su 4 

lotais beveik pusdykiai, už $900. 

PIRK FARMĄ 
PARSIDUODA 100 akorių farma su 

gera s tūba ir barne a^t cementinio 
fundamento, pusė yra dirbamos žemės 
o kita pusė dėl ganyklos. Zemė labai 
gera ant kurios auga viskas, prio gero 
kelio ir tik 3 mallės nuo didelio mies- 
to Kas pirks š( mėnesj, galės paimti 
už $4,0ft0 ant lengvų išmokėjimų. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 SO. HALSTED ST. CHICAGO, 
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Lietuvių Kariumenes 
Reikalais. 

Lietuvių liuosnoriu kariumenes tvėri- 
mo klausimas yra gyvas šios valandos klau- 

simas pas mus Amerikoje. Piimiaus, o 

ypač dabar, kuomet atėjo bahas iš Lietu- 
vos apie tai, kaip Lietuviai tenai gina savo 

žemę ir savo namus nuo svetimtautiškų atė- 

jūnų, iš amerikiečių lupų veržiasi vis stip- 
resnis balsas: "Tverkime čia liuosnoriu 
pulkus, rengkimės tėvynės ginti." 

Lietuvos valdžios atsišaukimas kviečia 
Lietuvos piliečius "visus, kas gyvas,, kas 

gali dar ginklą valdyti," stoti į lietuvių ka- 
riumenes eiles, idant "savo krutinę sugniuž- 
dyti visus, kas nori mus pražudyti ir pa- 
laidoti Lietuvos neprigulmybę." 

Kuomet amerikiečiai mato savo brolių 
į sunkią kovą su atėjimais, kuomet jie girdi 
is Tėvynės savo brolių balsą, šaukiantį pa- 
fcelbos, jų kraujas pradeda virti. Nesusi- 
laukiant, kol musų vadai pašauks juos, pa- 
kol jie parūpins jiems tikrą organizaciją, 
musų jaunimas—ir vyrai taipgi—patįs or- 

ganizuojasi tveriant tam tikras kuopas. 
Lietuvių visuomenė, ypač gi musų v£- 

dai, privalo ateiti šiam jaunimui pagelbon, 
privalo parūpinti jam tam tikras organi- 
zacijas, kuriose jis galėtų gauti tą, ko jis 
nori. 

Iš kitos pusės vėl privalo suteikti jai 
tinkamą paraginimą. 

* * / 

Idant tai tinkamai padarius, reik ge- 
rai suprasti, kaip dalykai stovi,—reik žino- 

ti, kas galima, o ko negalima daryti. 
Idant organizuoti specialę lietuvių ka- 

riumenę čionai Amerikoje—kariumenę tik- 
roj prasmėj to žodžio—reik gauti Amerikos 
Valdžios leidimas. 

Ar galima bus jis gauti? To šiądien 
tikrai niekas negali pasakyti. Manytina: 
kad šiądien to negalėtų pasakyti ir pat1 
šios šalies valdžia. Nes tas priklausys dau- 
giausiai nuo to, kokį plianą talkininkai 

! padarys sui,yg Rusijos. 
Iki šiolei trjs plianai buvo svarstomi 

Taikos Konferencijoj. Pirma3—pasiunti- 
mas dideles talkininkų tarptautines kariu- 
menės Rusijon ir užvedimas ten tvarkos 
su ginklo pagalba. Antras plianas—b 1 o 

kada, t.}. atkirtimas Rusijos nuo pasau- 
lio finansiniu ir komercijiniu žvilgsniu. 
Trečias plianas—pripažinimas neprigulmin- 
gų ir bolševikams priešingų valdžių, susi- 
tvėrusių Rusijos pate šiuose, parėmimas j 
tų valdžių pinigiškai ii ginklais, ir ragini-! 
mas tverti savo šalyse liuosnorių burius, j 
ku/ie no i r tų vykti tenai ir pagelbėti 
valdžioms, kovojančioms su bolševikais. 

Sakoma, kad Taikos Konferencija be- 
ne bus daugiausiai palinkusi prie šito tre- 
čiojo piiano. 

♦ * 

i 

Tuomet, kaip matome, iš to butų se- 

kančios pasekmės: Viena, Lietuva butų pri- 
pažinta neprigulminga, o antra—tvėrimas 
lietuviškų pulkų čia Amerikoj ne tik butų 
leistinas, "bet Suv. Valstijų valdžia pria to 
dar ir ragintų. 

Ner reikalo nei minėti, kad trečias 
plianas butų pageidaujamas lietuviams ir 
kitoms tautoms, norinčioms pasiliuosuoti 
iš-po Rusijos jungo. 

Ateiviai, gyvenantieji šioje šalyje, ga- 
li prie tokio pliano priėmimo žymiai prigel- 
beti. Jie privalo reikalauti sau leidimo 
tverti liuosnorių kariumenes tuo tikslu, 
idant jos butų pasiųstos Į savo šalis, jų 
tėvynės gynimui nuo priešų. 

Toki reikalavimai pagelbės talkinin- 
kus Įtikinti, kad trečias plianas sulyg Ru- 
sijos gali buti pasekmingas, nes yra užtek- 
tinai kovotojų, kurie su draugiška pašaline 
)agelba galės apsidirbti su bolševikais. O 
kadangi tas trečiasai plianas butų talkinin- 
kams ir pigesnis negu siuntimas Rusijon 
savų kareivių, tai aišku, kad jie galų-gale 
tokį plianą ir gali priimti. 

♦ * 

Taigi nors lietuvių kariumenės tvėri- 
mui šiuo laiku dar nėra leidimo, bet jis gali 
bufci; antra—ar jis bus, ar nebus—tas gali 
priklausyti ir nuo pačių lietuvių entuziaz- 
mo, užsispyrimo, reikalavimų. 

Visuotinas seimas tame daug galėtų 
prigelbėti: jis išreikštų Amerikos lietuvių 
pageidavimus šios šalies valdžiai; jis pri- 
duotų rnusų besiorganizuojančiam jaunimui 
padrąsinimo, pritarimo ir užuojautos; jis 
pagalios nustatytų tam. šiądien besiorga- 
nizuojančiam jaunimui tam tikrą tinkamą 
organizaciją. 

♦ * 

Šis paskutinis dalykas—nustatymas 
į tam tikros organizacijos šiuo laiku, kol dai 
'nėra gautas oficialis valdžios leidimas re- 

Įguliariškos Kariumenės tvėrimui—yra ytin 
.ivarbus dalykas. 

Viena, reik suvienodinti veikimą, lavi- 
įimąsi ir organizavimo budus tarp visų at- 

skirų burių, kurie šiądien jau užsimezgė, 
ar mezgasi įvairiose kolionijose; antra, reik 
nustatyti pačią organizaciją tokion formon, 
kad ji nebūtų priešinga šios šalies Įstaty- 
mams, kol dar nėra oficialio valdžios leidi- 
mo. 

Syki pradėjus darbą, reik jis varyti 
tvarkingai, reik jis varyti rimtai, ir kas 
labįausiai reik varyti energiškai. 

: Sve-lmojo Spaudoje apie Lieluv us.! 

PASKAITA APIE BALTIKO ŠALIS. 
Baltiko šalįs buvo svarstomos profeso- 

riaus Earl Barnes iš Philadelphijos 'antroj 
jo prelekcijoj iš visos prelekcijų eilės ant- 
galviu "Tautos, dėlei kurių ginčijamasi." 
Prelekcija t ivo laikyta ketvergo vakare 
muzikalėj svetainėj Muzikos Akademijoj. 
Svarstydamas apie Finliandiją, prof. Earl 
Barnes pasakė, kad 87 nuošimčiai žmonių 
kalba finiškai net ir po keturių šimtų metų 
švedų viešpatavimo ir po vieno šimto metų 
rusų valdymo. 

"Prof. Barnes svarstė šiądieninį padė- 
jimą Finliandijoj, Estonijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoj ir išreiškė nuomonę, kad jų klau- 
simai šiądien yra problema kiekvienai mąs- 
tančiai šios šalies ypatai. 

Iš Brooklyn (N.Y.) Eagle. 
Kovo 2 d. 1919 m. 

APIE LIETUVIŲ SPAUDĄ. 
"Lietuvių laikraščiai buvo nemažiaus 

veiklus prigelbstint valdžiai ir savo pastan- 
gose suvesti savo skaitytojus į artimesnę 
pažintį su Amerika. 

"Dienraščiai Lietuva ir Draugas Chi- 
cagoje, sąvaitraščiai Garsas Brooklyne, 
Amerikos Lietuvis Bostone, Mass. [?], ir 
Tėvyne New Yorke ir antradienis Darbi- 
ninkas Bostone yra tarp labjaus žymesnių.'1 

—Iš Missoulian, Missoula, Mont. 
Vasario 17 d. 1919 m. 

TIK TENAI ČIULBĖČIAU. 
Parašė Pr. Bajoras. 

Jei paukštis sparnuotas aš buti galėčiau— 
Niekad į krumynus čiulbėti nelėkčiau. 
Sparnais tik plesnodam's, atstatęs krutinę, 
O. lėkčiau, tai lėkčiau į savo tėvynę. 
Kur mano motušė, žilgaivis tėvelis, 
Jaunoji sesutė ir mielas brolelis 
:Cur girioj gegutė liūdnai taip liuliuoja, 
Vargdienė mergelė, nuliudus, dainuoja. 
Kur Nemunas plaukia, Šešupė kur teka, 
Girios paslaptingos kur pasakas šneka. 
Vakarais kur tykiai varpai ore gaudžia 
Ir viskas, apmiręs, ramybėje snaudžia, 

i Kur iietuvis-brolis priešų nukankintas, 
B: juo ja liuo^ybės—vargais surakintas. 

: T .d paukštis sparnuotas jei buti galėčiau 
Tonai tik nulėkęs linksmai jiems čiulbėčiau, 
I—S-r-1919, 

1 Courleveque, Francuzija. 

Iš Amerikos Lietuvių Tau- 
tinės Tarybos Raštines. 

Posėdis kovo mėnesio 4 
dieną, 1919, New York, N.Y. 

Ištraukos i", įvairių prane- 
šimu: 1) Pv. Šliupas rašo 
iš Londono, jogei su vietinių 
Lietuvių parama bandoma 
inkurti informacijos biurą 
ar Tarybą. Valdemaro Lon 
done jau neužspėję. Jau in- 
teikta Anglijos valdžiai svai* 
bus Lietuvių memorandu- 
mas. Patvirtina, jogei Lie- 
tuvos valdžia yra vedama 
lt\rybos ir ministerijos su 

piemieru Sleževičium. Pa- 
ryžiun deleguoti Prof. Val- 
demaras ir M. Yčas. Kas- 
link Olšausko, Siemaškos, 
Daujoto ir Rozenbaumo, tai 
jie buvo siųsti n*1 konferen- 
cijon, bet gauti Lietuvai pa- 
galbą kareiviais ir pinin- 
gais; jie grįžta Lietuvon Va- 
sario 15. Gabrys padarė 
netaktą skelbdamas nuo Lie- 
tuvių, buk Liepojus, Ryga 
ir Mintauja tai lietuviški 
miestai, už ką Latviai labai 
inirsd. Ims laiko, iki klai- 
da bus atitaisyta. Lietuvon 
kariuomenė atmušė bolševi- 
kus iš Šiaulių, pergalėjo pas 
Košedarus, ir dabar bolše- 
vikai kraustosi iš Vilniaus. 
Reikia liuosnorių iš Ameri- 
kos, reikia amunicijos, gin- 
klų ir pinigų. "Duokite tai 
vis!"--užbaigia Dr. Šliupas. 
Dar praneša, jogei kun. Vis- 
kontas labai sunkiai Romo- 
je susirgo, ir reikalauja apie 
1000 dol. amerikiečių pagal-! 
bos; jisai daug rašė Francu-' 
zų kalboie apie Lietuvius ir 
jo veikalai Paryžiuje dabar 
esą labai b.angintini. 2) 
Vilmanto pasiųsta kahb- 
gramai: Valdemarui, Lan- 
singui ir kit. 3) padėkos lai- 
škai "Outlook" ir "Literary 
Digest" už dailius straips- 
nius apie Lietuvą. 4) para- 
ginimai liuosnorių komisi- 
jai. 5) Kerenskio valdžia 
teiraujasi su Lietuviais pa- 
sikalbėti. 6) Tarybos išde 
yra $1186.90 (be išmokėji- 
mų už žemlapius, kas ištuš- 
tis). 7) Pildom. Kom. Wa- 
shingtone patiekė dailų me- 

morandumą išvažiuojančiam 
Prezidentui im-uoti. 8) Di- 
dieji memorandumai su 

žemlapiais inteikti spaudai 
ir kongresmanams, kas su- 

kėlė naują žingeidumą apie 
Lietuvių tautą. 

Nutarimai: 1) Šliupas ir 
Naruševičius informuoti, jo- 
gei musų visi delegatai pa- 
vedami Didžiosios Lietuvos 
delegacijos autoritetui po 
vadovyste Prof. Valdemaro. 
2) Adv. Lopatto, kuris išva- 
žiuoja Europon Kovo 7, in- 
galiota delegato teisėmis, 
taipgi rekomenduota Rau- 
donajam Kryžiui, kaipo in- 
tiketiną žmogų pervesti Lie- 
tuvon visas aukas per "Lie- 
tuvių Dieną" surinktas. 3) 
Išvažiuojant ir kitaip išei- 
nant vidurinės sriovės atsto- 
vams iš Pildomojo Komite- 
to, sustatyta nauja atstovy- 
bė iš šių: P. S. Villmantas, 
J. O. Sirvydas, V. F. Jan- 
kauskas, M. J. Vinikaitis, V. 
K. Račkauskas (kitus du 
stingančiu atidėta sekan- 
čiam susirinkimui dapildy- 
ti). J. O. Sirvydas. 
A. L. T. Tarybos Sekretorius 

linkėjimas. 

Širdingai dėkavoju '"Lielu- 
Įvos" Dienraščio Redakcijai U/ 

Į prisiuntimą. man kalendoriaus 
A. Pielatis. 

I Mechanicsville, X. V. 

| NEPRAŽUS LIETUVA. 
| Atbunda Lietuva! Atbun- 
da suaugę susipratę žmonės 

j ir reikalauja savo tėvynei 
laisvės ir neprigulmybės. 

Atbudo jaunimas, kuris 
visuose kraštuose juda, kįla, 

Į jieško naujų kelių, kaip vil- 
nis blaškosi į krantus, viską 

i laužo, kas stovi ant jo kelio. 
Jaunimas daug gali, jame 
užsiveria musų ateitis. Kj- 
la moters, juda. Visur, vi- 
sur ore tik ir jaučiasi vienas 
galingas, šauksmas: "Atgim 
sta Lietuva, Atgimsta!" 

Ta nauja atgimimo vaga 
intraukė savin ir senelius, 
kurie nuo senai čionai sve- 

tingoje Amerikoje gyvena. 
Priparodymai to, negalime 
nepaskelbti sekančio laiški 

i rašyto į mus: 

"ISnogualmee, Wash. 
vasario 25 d. 1919. 

Guoduotina "Lietuva 
Aš esu# senelis 72 metų 

amžiaus ir senai gyvenu 
Amerikos mažai apgyventa- 
me kampelyje Washingtono 
Valstijos tarp miškų ir snie- 
gų. Prisiunčiu čionai "mo- 
ney order" ant penkių do- 
larių; tai dovana mano nu- 

mylėtai tėvynei Lietuvai del 
jos laisves. Meldžiu pri- 
siųsti žinutę, kad tą sunkiai 
sutaupytą pinigą priėmėte, 
kad ir mano žila galva ga- 
lėtų pasidžiaugti, jog prisi- 
dėti galėjau. Jau aš ne- 
sitikiu pasidžiaugti taja lai- 
sve, bet tegul džiaugiasi vai- 
kai ir ainiai. Tik nelaimė, 
vaikai mažai mąsto apie 
Lietuvą. Aš gi geidžiu nors 
savo senus kaulus parnešti 
laisvon tėvynėn ir grįžsiu, 
jei tiktai bus galima ir jei 
tik išteksiu pinigų sugrįži- 
mui. Norisi pamatyti gim- 
tinę, 

Su guodone, 
C. Lakšas." 

Daugelis aukavo Lietuvos 
reikalams, bet niekeno nėra 
taip maloni ir didelė auka. 
kaip to senelio 72 metų am- 

žiaus. Jis jau nesitiki su- 

grįžti, jis neturi pagaliaus ir 
lesų sugrįžimui, jis jau se- 
nai nematęs lietuvių ir už- 
mirštas tolimiausiame tuš- 
čiame Amerikos kampelyje, 
vienok jis atbudo, duoda gal 
paskutinę penkine del ben- 
dro darbo, del Lietuvos. 

Jei taip gili meilė lietu- 
vių prie savo gimtinės, jei 
jie deda paskutinius skati- 
kus, jei per ilgiai ius laikus 
negali užmiršt gimtinio kraš 
to, nežiūrint, kad čionai jau 
išauklėjo vaikus ir .ainius, 
tai ar g'di žuti Lietuva? 
Niekados! Čia tai ir sle- 
piasi, kad Lietuvą per il 
giausius laikus niogė len- 
kai, vokiečiai ir rusai, gie- 
dojo jau jai "Amžiną atsil- 

į šį," bet ji pasiliko iki šiai' 
dienai ir pasiliks amžinai. 

(Lietuvio dvasia galinga ir 
I nen amarinama. 

MOTERIS -VYRAI. 
Albanijoje keliauninkai 

tankiai mato raišus vyrus pil 
nai apsiginklavusius. Kas 
metasi į akis, tai tą vyrų mo 

tiriškas, jaunas veidas. Iš- 
tikrųjų tai ir yra ne vyrai, 
be^ moterįs apsitaisiusios 

! Į vyrų drabužius, raitos ir 
apsiginklavusios, šitokias 
moteris Albanijoje, vadina 
virtšomis (Tai sudarkytas 
žodis paeinantis nuo lotinų 
"virgo"—mergelė) 

Virtšos d ė veja vyriškus 
drabužius, kalboje, kalbant 
apie save vartoja vyrišką ly- 

jti, jos atlieka visokius vy- 
riškus darbus. I virtšas ei- 

j na albain merginas, kurios 
j prisiekė niekados netekėti 

už vyro, nelyginant kaip 
kad pas mus miesteliuose 
renkasi davatkos. Tik te- 
nai virtšos dalaiko savo žo- 
dį, o ne taip kaip davatkos, 
kurios tolei neišteka, kolei 
nepasitaiko proga. 

Albanijoje dar yra užsili- 
kęs paprotys, kad kaip tik 
kūdikis gema, tai tėvai su- 

žieduoja jį su kitu kudikiu 
-mergaite. Gana tankiai 
taip pasitaiko, kad paskui 
kaip tie kūdikiai užauga, tai 
vienas kito nemėgsta. Iš 
tokiu tad merginų ir pasi- 
daro virtšos, o vyrai papra- 
stai iškeliauja į Suvienyt. 
Amerikos Valstijas ir jau 
čionai pasistengia vesti ki- 
tatautes. Tiesa, merginos 
galėtų ištekėti už kito na- 

mieje, bet tas skaitosi di- 
džiausiu įžeidimu pirmojo 
sužieduotinio kūdikio gimi- 
nės, už ką keršijama. 

Paprastai taip buva. Mer- 
gina, kuri nenori tekėti už 
sužeiduotinio, kuris jai bu- 
vo kudikysteje paskirtas, 
pašaukia vietinį kunigą ir 
sužieduotinio gumines vyrus 
ir prieš juos sudeda iškil- 
mingą prisiegą, kad ji nie- 
kados netekės už jokio vyro. 
Tuom tarpu kunigas pa- 
šventina vyriškus drabužius, 
kuriais ji apsivelka ir nuo 
to laiko tokia mergina tarn- 

į pa vyru- 
Bet jeigu pasitaiko, kad 

tokia mergina-vyras virtša 
tampa motina, tai ir jos gi- 
miniu, ir jos sužieduotinio 
giminių yra pareiga ją už- 
mušti. Jei tokia virtša tu- 
rėjo koki nors turtą, tai jis 
darosi savastimi jos brolių. 

Perėjimas mergina i virt- 
šas labai išsiplatinęs tarpe 
albanų katalikų; tarp alba- 
nų-musulmanų tas pasitai- 
ko gana retai. Pastaruoju 
laiku katalikiškoji dvasiški- 
ją šitą paprotį visokiais bu- 
dais naikina ir tas paprotys 
vi 3 nyksta. Ir apskritai be- 
siplečianti europinė kultura 
naikina tą paprotį, pakeis- 
dama albanų pažiūras į mo- 

terį. Sulyg senovinių alba- 
nų pažiūrų, moteriškė nie- 
kados nėra lygi vyrui, ji yra 
menkas sutvėrimas dirbti 
sunkų namų darbą ir gim- 
dyti vaikus. 

co 

BIRUTĖ. 
Vardas "Birutė'' primena 

mums tuos senus laikus, 
kuomet lietuviai savo ąžuo- 
liniuose gojuose gerbė savo 

amžinuosius gamtinius die- 
vus, kuomet dar kurinosi au 

kurai "Žinyčiose." 
Bivutė—tai sinonimas 

prakilnybės, grožybės, ne- 

mirtinumo. 
Šiandien Birutės vardą 

į taip amerikiečių lietuvių 
| tankiausiai nešioja chorai, 
; kur susispietęs jaunimas 
; dainuoja tas dainas, kurias 
I tikroji istoriškoji Birutė dai 
jiiavo ant garbės savo die- 
vams ir amžinybei. I "bi- 
rutes" jaunimas susispietęs 

i tęsia tolyn tą, ką paliko Bi- 
rutė—tęsia ir kelia grožią 
ir lietuvišką dainą. 

Nežinau, kiek yra Ameri- 
koje "biručių," bet man te- 
ko susipažinti su Chicagos 
lietuvių "Birute." Tai lie- 

tuvių jaunimo choras, kuri 
įveda žinomas visai Ameri- 
! kai ir Lietuvai Stasys Šim- 
kus. 

Ant manęs "Birutė" pa- 
darė dideli įspūdi savo dai- 
nų gražiu išpildymu. Esu 
girdėjęs garsiausius Ameri- 
kos lietuvių chorus, kaip va: 

Bostono "Gabiją" p. M. Pe- 
trausko vedamą; lengvosios 

operos chorą p. K. Strums- 
kio* vedama Brooklyne. "Ga 
biją" ir Lengvosios operos 
chorai gražiai dainuoja, 
gražiai atlieka, stato scenon 
operetes ir yra lietuvių pa- 
sigrožėjimu. Vienok Chi-^ 
cagos "Birutė" grožėje pra- 
lenkia visus. 

Nesu muzikas, todėl ne- * 

turiu jokios teisės spręsti 
apie muzikalius dalykus, i Vienok turiu pilną teisę iš- 
reikšti tą, ką jaučiu, kaip 
patinka.-Chicagos "Birutė" 

! padarė ant manęs geriausią 
Įspūdį. 

Bet "Birutės" kaip ir 
kiekvieno geresnio choro 
nuopelnas yra ne vien tik 
dainoje, bet ir grožėje gy- 
venime. Kas iš to, kad cho- 
ras gražiai moka sudainuo- 
ti keletą dainų, bet sudai- 
navus nemoka gražiai nariai 
apsieiti. Jei jau grožė, tai 
ji turi buti visur: dainoje, 
apsėjimuose ir visame gy- 
venime. "Birutė" panašiai 
ir elgiasi. 

j Dabar "Birutė" stato sce- 
non muzikaię tragedėją 
"Čigonus," kuriai muziką 
parašė p. S. Šimkus. Kielį^ teko girdėti repeticijose tą 
veikalą, tai išrodo, kad bus 
nepaprastai gražus indėlys 
lietu\'ų muzikalėje literatū- 
roje. 

KĮla "Birutė," kelia lietu- 
višką daina. Nuopelnai 
priklauso Chicagos jauni- 
mui, birutiečiams ir jų di- 
rigentui p. S. Šimkui. 

Kilk lietuviška daina! 
Kilk Birute! Lai tavo skam- 
banti balsai žadina lietuvio 
sielą prie didelių jį laukian 
_i darbų. P. Norkus. 

PRIE MOKYKLŲ ATSTA- 
TYMO. LIETUVOJE. 

Sugrižę iš Rusijos inteli- 
gentai skubinasi dėtis prie 
gyvo darbo — Telkiasi bū- 
reliais, kalbasi tariasi, kur 
tiksliau galėtų pritaikinti sa, 

\*o mokslą ir prityrimą. Jau 
buvo rašyta, jog agronomų 
būrelis daro žingsnius gal- 
voja, kaip atstačius Dotna- 
vos ūkio mokyklą, kaip tik- 
sliau sutvarkius jos progra- 
mą, kad geriau tiktų krašto 
reikalams. Turime žinių, jog 
inžinierių ir mokytojų kuo-v 
pelė rūpinasi įsteigti Vilniu- 
je technikos mokyklą. Tam 
reikalui teiraujasi tariasi, 
kokių technikų labiausiai rei 
kalinga bus Lietuva arti- 
miausiu laiku. Atsižiūrėda- 
mi į tai, stato mokslo pro- 
gramas, rengia sumanymus 
kursų, kur turi mažiau ar 

j daugiau bendrojo mokslo 
jaunimas galėtų išmokti įvai 
raus darbo amato. Kita mo- 

| kytojų grupė svarsto, kaip 
tinkamiausiai nustačius mo- 

kymą vidutinėse mokyklose. 
Jai rupi mokymo planai ir 

į programos aukštosioms pra- 
sėdamosioms mokykloms 
5 (jos atstotų ir progimnazi- 
jas), gimnazijoms, reali- 
nėms ir komercijos moky- 
kloms. Šita kuopelė pati ro- 

dosi norėtų susimesti Vilnių 
ie į realinę mokyklą su ko- 
mercijos skyriumi. 

Tik ar pavyks gauti tin- 
kamų butų — mokyklų bu- 
tų Vilniuje yra gražių ir 

| tinkamų — ir lėšų iš krašto 
iįeigų. Šitais reikalais, nea- 

bejojama, pasirūpins musų 
1 

krašto atstovybė. 
Butų malonu, kad jau nuo 

Išio rudens galėtų pradėti 
darbą visos inžinierių ir pe- 
dagogų sumanytosios moky- 
klos, nes šio tipo mokyklas 
būtinai ir neatidėtinai kraš- 
tui reikalingos. 

["Liet. Aidas"] 



Lietuves Neprigulmy'oes 
' 

Klausimas. 
(i-^ J v J- IViCj^LOi\j~+1 UUiViAS.) 

S, i araSe T. iMc^us ir J. Žilius. 

^ la Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 
( i tibčl) 

Vienok sunkiausis smūgis Lietuvos ap- 
švietai ir progresui buvo uždraudimas spau 
cios, 186.1 metai.;, tuo taika, kada po visą 
pasaulį skaitlius laikrašrea parčiai augo,j 
generalgubernatorius Ivlur-.v jevas, bausda- 
mas už lenkmečio sukilimą, 1'ariame lietu- 
viai visai mažai dalyvavo, užgynė lietu-! 
viams leisti laikraščius ir knygas ir vartoti j 
lotyniškai raide , prie al u jie buvo nuo i 

ilgu metų pripratę. \ i u ton to, norėta juos j 
priversti vaitoti rusiškas raides, visai ne-! 
tinkamas išreiškimui lietuviu kalbos ypaty- 
bių. Per keturiasdešimts metų šitas už- 
draudimas darė slegiančią įtekme ant Lie- 
tuvos žmonių, kurie buvo priversti pasiga- 
nė d i nt i tokia literatūra, ko;vią galima buvo j 
kontrabandos keliu įgabenti Lietuvon iš i 
Prūsų ir Amerikos, kad visuomet kvėpė j; į 
kalėjimo ir ištrėmimo bausmėmis. Nepai- j 
sant tokios priespaudos, skaitlius nemokan- 
čių skai yti-ra.yti šiądien Lietuvoje yra pa 
stebėtinai mažas. 

Tikyboje persekiojimai buvo nemažiau i 
žiaurus. Kusija, išpazp canfci stačiatikių ti- 
kėjimą, uždarė visus vienuolynus, mokyk-1 
las, vedamas, įvairių kataiir.iškų vienuoliją j 
fc^gi uždai ė visas tikybines draugijas. ! 
fuaugelis katalikiškų bažnyčių tapo paver- 
sta eerkvemis, o nekuriuose atsitikimuose, j 
kur tas buvo nepraktiška, jos buvo išetina-1 
mituotos. Daryta visokias pastangas, idan j 
priversti lietuvius atsisakyti nuo savo til:y-| 
bos. itusai statydavo" savo cerkves mažiau-1 
siuose miesteliuose, o didesniuose centruo-j 
se buvo statomi rusiškų kareivių garnizo- 
nai, idant tokiu budu padaryti ant aplinki- 
i:ių gyventojų įtekmę rusų kalbos naudai, j 

Atgimimas. 
Per daugiaus negu šimtą metų (nuo 

1795 iki 1915 m.) lietuviai stenėjo po sun- 

kiu Rusijos jungu. Pirmiaus esant nu- 

silpninti anarchijos, priespaudos į* betvar- 
kes, kuri gimė iš unijos su Lenkija, daba i 
iš to režimo pakliuvus į šimtmetinę iš j 
tautinimo vergiją iš rusų biurokratijos pu 
sės, butu redyvai, jeigu Lietuviu tautin 
aspiracijos nuo to butu kiek nusilpnėję, 
vienok, nepaisant to, išvoi.g, l'-.id sali- lyr; 
"tuktų bėdomis." Lietuvių atgimimas pra- 
sidėjo 1904—5 metais, laike rusų-japonu 
karės ir iiusų Revoliucijos, kuomet lietuvi i 

spauda tapo vėl sugrąžii o jų laisvi 
srytis tapo praplatinta. Dvasiškija, inteli- 
gentija ir didelė dali. sulenkėjusios bajo- 
rijos grįžo prie lietuvių kalbos ir tokiu bi 
du apšviestos kliasos stūmė pirmyn kultu- 
ros ir žmonių apšveitimo darbą su pastebė- 
tina pašomiems žmonėm? energija ir entu- 
ziarnu. 

LIETUVIŲ iŠEiVYSTĖ. 
Išsivystęs Priežastis. 

r Lietuvių įso r/y-.to gime įs uranuos,; 
Pilna stoka politiškos ir ekonomiškos lais 
ves, neprileitlimas prie mokyklų, nepalia. 
jamai trukdymas komercijiniame iš i vyst, 
me, neprileidimas prie viešųjų ir indus ji.v- 
lių urėdų, ir net drausmė turėti nuosavy- 
bėje žemę savo locnam k'ašte—šitos ši,, 
priežastis privertė Lietuvos jaunimą jieško- 
ti prielankesnių gyvenimui išlygų svetimos• 
šalyse. 

išeiviai Rusijoj, Lenkijoj ir Latvijoj. 
Laike paskutinių kelių dešimtmečių Ib 

tuviai todėl pradėjo emigruoti j Maskvą, 
Petrogradą, Odesą ir kitus Rusijos miestu.. 
Daugelis nukeliavo į Kaukazą ir Siberija, 
bet daugiausia jieškojo sau geresnių viet-j 
Rygoje, Liepojuj, Mintaujoj ir kituose mies- 
tuose Latvijos, savo giminaičų latvių ž?, 
mėje. 

PrieŠ karę tokių išeivių, viską krūvon 
paėmus, buvo apie 800,000 Rusijoj, Lenki- 
joj ir Latvijoj, ir pasirodė.save esant lie- 
tuviais Įvairiais budais. Jų tikrai 'skaitliu 
vienok nėra galutinai žinomas. Tarp j;: 
yra daug tokių, kuiie nedalyvavo lietu vii; 
tautini c. me judėjime ir pasilikdavo neveik- 
liais net iki Didžios Rusų Revoluicjos, ku- 
ri, taip sakant, pakvietė juos prie \ eiklu- 
mo. Karė jų skaitlių padidino dai apie 
250,000 pabėgėlių, kurie isgjo savo lluosu 
noru, arba pabėgo, kuomet vokiškos ai mi- 

ljo3 pradėjo plūsti ir užėmė jų kraštą. 
^ Išeivyste Didžion Britanijon, Afrikon 

ir Kitur. 

Vakarinėj Europoj lietuvių išeivių yra 
nedaug; yra keletas.kolionijų Prūsų provin- 
cijoj Hessen. Didesnes kolioni jos randam- 
Londone, taipgi Glasgowe ii' kituose Ško- 
tijos miestuose, kur jie turi keletą lietuviš- 
kų parapijų, skaitlingas draugijas ir leidžia 
keletą lietuvių laikraščių. 

0 Lietuvių kolionijos randasi taipgi Pie- 
tinėj iiiViKoj, Jonannesburge ir kituose 
miestuose, i ra taipgi ne viens ir ne du 
hauivi.ii ir fraujoj Zelandijoj; atrandame 
taipgi vidutiniškas kolonijas lietine j Ame- 
rikoj, ypatingai Argentinoj, kur su. iorga- 
n;zavO kelela# lietuviškų draugijų ir kur 
yra leidžiamas lietuvių laikraštis. Kana- 
doje lietuviai yra daugiausiai susibūrę Ivion- 
teatralyj, Toronto irMinnipege. 

Lietuviai Suvienytose Valstijose. 
Didžiausia lietuvių išeivystė buvo Į 

/ merikos Suvienytas Valstijas. Apie pe-! 
reito šimtmečio \ tduramžį Simanas Daul 
kanta-j, Lietuvos istorikas, pranešė, kad j 
Kuršo kunigaikštis Jokūbas, kolionizavo 
grupes latvių ir lietuvių, pabėgusių i Kui- 
są, ant ispanų salos Guadalupos 1688 me- 

ir kad vėliaus Anglai išskirstę tą ko- 
ioniU ir pervežė kolionistus i ta vieta. 

J. C- C- 4- 

ant kurios dabar stovi Ne\v Yorkas. 177 2 
m: tuose lietuvis Kosciuška atvyko Ameri- 
kon kovo-i už jos neprigulmybę. Masinėj 
vienok išei /ystė neprasidėjo net iki 1868; 
metų. 
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išeivi:; Kolionijos ir Užsiėmimai. 
Pirmieji lietuvių išeiviai apsigyveno] 

Pennsylvanijos kietųjų anglių apskrity j; ii j 
•kr ir iki šių lakų yra didelės kolionijosj 
;ott:.-villėj, Shenandoali, Hazleton, Wilkes- 

rre, Scranton ir. apielinkese. Svarbiau- 
•is užsiėmimas šiose apielinkese yra an- 

jliak^yks'ui; mažesnis jų skaitlius užsiima 
ir bizniu. 

Daug lietuvių* randama didesniuose 
Suvienyt^ Valstijų miestuose. Chicagoje 
ie turi dešimts milžiniškų parapijų ir skait- 
ngas draugijas; išviso jų tenai yra labai 
irti 80,000. New Yorke mieste taipgi yrf 
biau didelė kolionija su daugeliu drau- 

gysčių įvairių siekių ir pakraipų; čia ran- 

i.asi centraiiniai ofisai dviejų didžiausių 
ietuviškų Susivienijimų Amerikoje; septy- 

nios dideles parapijos ir apie 40,000 lie- 
tuvių yra išviso Didžiam jam New Yorke. 

Didelės lietuvių kolionijos randasi Pitts- 
b.trge, Phiiadelphijoj, Bostone, ClevelandeJ 
Baltimorei, Detroite ir kituose miestuose irj 
niesteliuose šiaur-rytinėj šios šalies dalyj 
ir taip vadinamam "Middle West." Pieti-į 
-k :e valstijose, kaip fexas, New Mexico, 
i ■. :vių yra aeclaug. Pacifiko pakraštyj 
(Californijig, Oregone, Washingtone) yra 
:os keletas lietuviškų kolionijų. 

Miestuose lietuviai yra daugiausiai pa- 
valgiais darbininkais įvairios rūšies dirbtu- 
/ėse; c:augelis yra amatnikų, tarp kurių yra 

sLiig kriaučių; yra taipgi didelis skaitliu. 
i)iznievią, o pastaraisiais laikais pasirocU 
ir skaitlingi profesionalai. 

Ameiikcs L? ves Įtekme an£ Lietuvos. 
Nieks, nebrangina Amerikos laisves 

iaiigiaus už lietuvius. Palikdami savo tėvų 
/.emry—žemę, kur jie buvo svetimtautiško 
le.:-poto spaudžiami ir visokiais budais var- 

,omi visuo-e savo tautinio ir individualioj 
vy veninio prajovuose, jie atrado pageidau-' 
j amą prieglaudą Amerikoj. 

Čia jie galėjo pasinaudoti apšvietos ii 
kultūros gėrybėmis laisvai ir niekeno e- 

varžomi; jie suorganizavo lavinimosi rate- 
lius ir mintingus; jie lanke paskaitas teatru' 
ir koncertus; jie leido, platino ir skaitė 
knygas ir laikraščius savo locnoj kalboj 
jie uždėjo parapijas ir draugijas ir drau- 
gijų susivienijimus;—kaip nęsulyginamai 
vi :vas buvo skirtinga Amerikoj, sulyginus 
u griežtais uždraudimais ir viską naiki- 

nančiais 11 k a z ai s ten namie, Lietuvoj. 
Apart to, Amerikoj spausdinamos kny- 

gos ir laikraščiai būdavo kontrabandos ke- 
liu įnešama Lietuvon ir, tarsi relikvijos, ėjc 
š rankų i rankas; sugrjžusieji iš Ameriko^ 
•ietuviai būdavo gyvaisiais laisvės apašta 
lais. Netrukus lietuviai pradėjo svarstyti 
;<ac1 jeigu laisvė yra galima visur kitur, cai 
rodei ji neturėtų buti galima jų locnoje 
prigimtoje šalyje? 

Kuiturinis Stovis Lietuvių Amerikoj. 
Apart parapijinių mokyklų, turėdamas 

priėjimą prie viešųjų mokyklų, o ypatingai 
)rie vakarinių mokyklų, ateivis galėjo pa- 
pildyti, praplatinti savo išsilavinimą ir ap- 
avietą, kurią jis buvo gavęs kasdieninio 
avo patyi imu dirbtuvėse ir beskaitydamas 
a, ką jis g .bedavo gauti Lietuvoje. 

Lietuviai Amerikoje nuo ankstyvų lai- 
:ii apreiškė palinkimą prie organizacijų, 
spr&dzių jie pradėjo organizuoti pašaipi- 
įes draugystei kurių dabar yra daugiaus 
vai p 2,000. Vėliaus du Susi vien j imu, bu- 
;ent, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje i) 
Susivienijimas Lietuvių Rymo-Katalikų A- 
menkoje, turintieji dabar savo kuopas kuo- 

\we kiekvienoj lietuvių kolionijoj ir daugel, 
j tūkstančių narių, tapo įsteigti, šiuo laiku 
j /ra daugiaus negu 110 lietuviškų parapijų, 
daugelis kurių užlafko parapijines mokyk- 
las. A v,art to, yra taipgi daugybė teatrai iš 
kų, dainavimo, ailės ir įvairių profesio- 
nalių draugijų, kaip lygiai ir politiškų kliu- 
|bų. žodžiu, lietuviai Gyvena čia kaipo 
Amerikos kulturinė medžio šaka. 

(Toliaus bus) 

ketvirta diena. 
Na gerai, paplepėkime 

L pie nors kitą. Sakyk, 
drauge, kokiuose laikuose 
tu norėtum gyventi. 

-- Aš!? Suprantama, kad 
man butų smagiausiai 
gyventi priesistoriškuose lai- 
kuose. 

Šitaip!? Gal buti tu 
ngretum buti sandraugu pir- 
mųjų tėvų Adomo ir Jie- 
vos? 

-Aš norėčiau, dar buti 
lar anktyvesniuose laikuo- 

se. 

Dar anktyvesniuose? 
Kokiu budu. Nejaugi tu 
gailiesi, kad Dievui nepa- 
dėjai tverti pasaulį. 

Taip panašiai. Bet dar 
luomi nieko negalima iš- 
reikšti; juk' męs kiekvieną 
dieną padedame Dievui pa- 

iulĮ tverti, juk dar Dievas 
neužbaigė pasaulio tvėry- 
los. Pabaigimas pasaulin 
tvėrybos butų pasaulio pa- 
baiga. Bet nustokime kalbė- 
ję apie tai. Aš norėčiau gy- 
venti pirmą savaitę po pa- 
saulio sutvėrimo, sakysim 
ketvirtą dieną. 

Bet paklausyk, juk tuo 
net dar nieko nebuvo už- 
baigto. Tu tiktai gadintum 
.•asaulio tvėrėjui Jo darbe. 

-- Nieko nebuvo užbaig- 
ia? Tik tu paklausyk, juk Į 
pirmas keturias dienas bu- 
vo viskas sutverta, kas pa- 
saulį daro gražiu, maloniu. 
Tik tu paimk bibliją i-L> per- 
sitikrinsi. Ketvirtoje die- 
noje jau buvo šviesa, dan- 
gaus skliautas, buvo sriau- 
nus .ir ramus upeliu, bran- 
gus akmenis. Vienok tuo- 
met dar niekas nežinojo kas 
yra meilė ir badas. 

Na, o gyvuliai? 
-- Nieko man nekalbėk 

apie gyvulius! Žuvis iššoka 
iš vandens, kad pagauti mu- 

sę, vanags pagauna kregž- 
dę, levas plėšo ėriuką. Pia- 
šau tavęs nekalbėk apie gy- 
vulius, juk tai baisu. 

Bet leisk man paklau- 
sti apie tavo Jievutę. Kaip 
nei puiki ir gera ponia bū- 
ti], ji visgi be šuniuko ai 

kačiukės apsieiti negali. 
Mano Jieva? Kam tu 

apie tai kalbi Jieva buvo 
sutverta šeštą dieną, o ne 

pirmiau! 
~ Na, o jei ji tau butu 

duota bemiegant. 
-- Na it; kam tiek daug 

kalbėti apie pasaulio blogu- 
mus. 

Matyti tu mane nege- 
rai supratai. Nejaugi tu ma 

nai,'kad galėtum apsieiti be 
•Ji e vos? 

-- O kodėl ne? 
Pirmiau pamąstyk, ne- 

gu ką sakai, ir pirmiau 
jausk, negu pradedi mąsty- 
ti. 

Aš jaučiu, kad visa 
žmonija užsiveria viename 
vyre. ketvitoje tvėrytos die- 
noje as bučiau buvęs vienas 
harmoniškas sutvėrimas, no 

žinočiau nei neapykantos, 
nei meiles. Aš bučiau be- 
veik dievu, ir nebučiau pa- 
virtęs Į gyvulį. Vyras ir 
Moteris! Tai pirmutinis per 
siskėlimas harmonijos ir pir- 
ma žmonijos nelaime. Vy- 
ras ir moteris tai pamatas 
meilės ir kartu viso pikto. 

— Tftęui jau būva teisinga 
oavo nevykusi filozofija. Bei 
ar tu pamąstei apie tai, kad 
tuomet tau butu nuobodu. 
Kur tu 'padėtum laiką vie- 
nas būdamas rojuje. 

-- Kur padėčiau laiką? 
•Tuk laikas ir taip pergreitai 
eina. 

-- Na, jau tiktai nekalbėk 
banaiiškumų. Tikiuosi, kad 
ketvirta dieną tu butum tu- 
rėjęs visus savo penkis pa- 
jautimus. 

Suprantama. Bet aš 
juos bučiau pritaikęs. Akims 
juk yra saulės, spalvų gro- 
žė, akims—upelių srioveni- 
mas, jūrių vilnių baubimas, 
nosiai-kvapsnis rožių, pir- 
tų pa j autimui—bėgantis 

vanduo, malonus oras, Iie- 
žiiviui-saluųs vaisiai. 

-- Ar tai jau viskas? 
O del siruies-džiaugs- 

mas gamta, Dievu! 
Tai tu manai, kad tu 

i tuomet butum ką nors žino- 
jęs apie Di.jvą. Aš manau, 

į kad tik moteriškė išmokino 
i pažinti Dievą. 

Juokdarys! 
-- Ištikro aš tai sakau. Be 

moteries tu nepažintum nei 
Dievo, nei velnio. 

Gerai! Jei jau man bu- 
IL .1 moteriškė taip reikalinga, 
tai aš ją pats sau susitver- 
čiau! Argi aš neturiu už- 
tekamai valios ir fantazijos, 
kad persistatyti jos paveik- 
slą, kad mintyse ją priglau- 
sti prie savęs. 

-- Be abejonės. 
Tik tu palauk. Juk tu 

negali pavaryti tą .moterį, 
kuri tau nusibodo. O man 

tuomet užtektų uždaryti var 

ims mano fantazijos ir ji iš- 
.riyktų is mano vaidentuves. 

— Eik, jau eik! Jei kartą 
tu matei moterį, jau ji bus 
amžinai tavyje. Patikėk 
man, kad moteris sutvertos 
: .Uic/tizijoje yra daug pavo- 
jingesnės už tikras gyvas 
moteris. 

~ Tu taip manai? Tokiu 
oudu aš visai galiu apsieiti 
)e J ievų. 

™ Tai lau tuomet pasiliks 
tiktai dangus, vanduo, oras, 
akmenis? Nelaimingas, tu 
taip ilgai nedaturėtum. Tu 

turi.širdį, bet pas medį ir 
dangų' nėra širdies, del ta- 
v^s šalti. Tu niekis del jų, 
tu vienas. Pasaulis tau tap- 
;ų baisiiiybe, su pasiutimu1 
tu pasaulyje jieškotum žmo- 

gaus paveikslo.- 
Na tai kas? Nueičiau 

kur prie ramaus vandenėlio 
■r pamatyčiau jame savo 

paveikslą. 
-- Aš tikiu, kacl tu tai pa- 

darytam. Bet tai tu įsimy- 
lėtum į save. Žmogaus pa- 
veikslas vandenyje šauktų 
tavę, sakytų: ueik Man, eik 
šian," atkištų tau rankas. 
Pasibaigtų tuomi, kad Tvė- 
rėjas pamatytų kur ant pie- 
skinio kranto sustingusi ta- 
vo lavoną! 

Tai tu manai, kad žmo 

gni be Jievos negalima ap- 
sieiti? 

Absoliutiškai negalima. 
Vertė Jonukas. 

5R MĘS TURIME KUOM 
PASIDŽIAUGTI. 

Męs turime didesnių dai- 
lininkų, negu bent kokia ki- 
ta tauta. 

-Padarevskis tai tik vai- 
kas prieš Petrauską,-sako 
vienas Bostono laikraštis. 

~ Butėnas tai lietuvių Ka 
ruso,-sako vienas plakatas. 

Kariižiutė augštesnė už 
bile viena operinę žvaigžde, 
-sako Jersietis. 

PRTEŠ PAVEIKS LA. 
Jis — Tai mano fotografija, 

kf.nmcl dar a:- buvau tiktai sc- 

| -ių dienu. 
I Ji — Tai tu labai mažai per- 
! sikeitei, nes dabar turi-tiek plau 
ku ant galvos kiek turėjai. 

S u vilta. 
(Vaizdelis). 

Parašė P r. Bajoras. 
Štai teniatos paskutiai 
Saulės šviesus spint.dūliai; 
Perlai rasos sidabriniai 
Lenkia žolę jau senai. 
Tamsa šviesą pabučiavo 

I r atėj' gludi naktis, 
Kemunėl i s. subangavo — 

Tebeliko atmintis..'. 
I )diigtii mėnuo baltas svečia, 
Šimtai tuksiančių žvaigždžių 
1 pasilsi žmones kviečią — 

Prie sapnų ramių, saldžių. 
(Ji prie nitų daržo stovi 
(geltonkasė mergina; 
Ji niiliudus — 'yg verkt nori, 
X palikusi viena... 
Josios akįs toli mato — 

Net už medžiu, už rugių, 
Kaip jis stoja prie žomoto, 
Prie kitos rūtų žalių. 
Mato veidą jai bučiuojant, 
Spaudžiant baltas jos rankas 
Ir atgal vėlei nujojant — 

Per laukus, lygias lankas.. 
Ir kada tiktai mėnulis 
Gėdriai šviečia ant dangaus, 
Ji ji laukia, — gal Jaunulis 
Jodinėti ten paliaus... 
\'es jis jąja ir mylėjo: 
! .auke dienoms, naktinis 
Vet ir vesti jau žadėjo — 

Draugais buti širdimis. 
Tik Diev's žino, kas gal buti, 
Ką sumanė jos brangus? 
lą apleido.. Reikės žuti!.. 
O tai mato tik dangus.'.. 

XI—4—1918 

UŽSIKRĖTĖ. 
Scena. 

Išįje iš bažnyčios po s -"'m 

mišių lietuviai prie šventoriaus 
sustoję pypkius ruko viename 
Pensilvanijos miestelvje i1* 
kalbasi. 

— Ką, ar girdėjai. Jau ir 
Australija užsikrėtė. Kalba.: 
kad žuvo tūkstančiai žmonių.' 

— Tai negali būti! Kas gi 
•uos sušaudė tenai. Juk chinus 
lenai nenuvedė, kaip kad Kap- 
sukas Į Lietuvą. 

— Koki ten chinai? Apie kąi 
gi lanrista kalbi ? I 

— Aš kalbu apie bolševizmą. 
O aš apie influenza. Jau ii 

Australijoje apsireiški 
— O ir Chinijojc neramu. 
— Taip ir Chinija jau užsik- 

rėtė. Gydytojų tenai trūksta. 
— Bet kam ėia tie gydytojai 

reikalingi ? — užpykęs klausia 
pagyvenęs vyras. — Ką ar jie 
varo agitaciją ? 

— Sakau gi, kad aš ne apie 
i) tlševizmą kalbu, bet apie in- 
fluenza. 

— Tai kam tamsta vis pini 
t ik >s reikalus, kad ir suprasti 
negalima. 

— Tai p užtai. Jr dievai gali' 
suprasti tuos mus laikraščius.! 
Žiūrėk tik ir rašo: 

"Indijoje neramu, 400 au-, 
kų," arba "Portugalijoje suju- 
dimas, sulaikyta 800" arba vėl 
"Vakar išvežta 60 žmonių 
kaipo negeistinų elementu" ar| 
vėl "Lenkija užkrėsta, visur su 

mišiniai." Kas gi čia gali su- 

prasti ar ji sujudo del influen- 
zos, ar del bolševizmo, ar vėl 
()0 išvežti kad jie susideda iŠ, 
■flu" ar iš b >lševikų mentų. 

— Tai gadynė, bolševizmą 
negalima atskirti nuo influen- 
zos. j 

— Hm 
M. 

I .KUKI KALI XCjA. 
— Kad dantis neskaudėtu,! 

gydytojas sako, kad reikia juos 
plauti. Jau aš du viedru van- 

dens išlaišeiau, o kaip užėjo 
dantų skaudėjimas, taip ir ne-j 
pereina. 

E,VTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu» 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
d siu bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
tiuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
liottiis iki 4 valandai. 

WESTERN S'CORAGE 
2810 Harrison St. CV'cago 

REIKALAUJAME Agentų po visas 
Amerikos dalis pardavinėti naujai iš- 
rastą patentą, kuris tinka kožnam na- 
mui. RCikalaudam siampelio prisiųski- 
te $1.50. Atsišaukite. J. MASKOLIŪ- 
NAS. 3236 Lime St., Chicago, III. 

P. Ambros 2252 Niro Ave. 
K. Jonikas 183S W. 46th Si. 
J. Babenskis 4C01 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. V.'ood St. 
Mrs. Quiniivan, 3206 Emerald Avo. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lcwe Ave. 

Dutchore. 
M. Klausas. 3603 Union Ave. 

Butchcrc. 
J. Kazlauskas, 3603 Emeraiu Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Brcs, 3548 Emerald Avo. 

Bukery 
F. A. Jozapaitie, 3601 S. Halsted St. 

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

Groserj'. 
Mrs. Geary 944 W. 35th St. 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgan 3:. 

Barter Shop. 
Madison 5-tU Ave. S. W. 
4358 Pairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuska, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
M r. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ave, 
A. Tumaa, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski. 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, S37 W. 33rd PI. Baseraet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairtield Ave. 
Halsted ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5953 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 720 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
įvirs, umaiy Ooii YV. lbta St. 
1458 S. Hcrmitage Avc. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, J343 S. Halsted St. 
3220 Wullace St. 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. llalsted St. Cip;ar Store. 
Halsted ir 31st N. \V. 
Halsted ir 35th St. 
Haisted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. lStli St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Max\vell St. 
Halsted .ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12tli St. 
Halsted ir Yauburen St. 
Halsted St. .Tackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mil\vaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Mihvaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir Mil,waukee Ave. 
Western Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Itoubucį' 
20th St. Western Ave. 

Mary Virginis, 224t; S. Leavitt St. 
first flat 

K.aulakis, 2214 W. 723rd PI. 
J. Sr.iith. 3S13 Kedzio Ave. 
4111 S. Richmond St. 

Stalitilionls, 3137 W. 38th Pl. 
A. Rudaitis, 2838 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rock\vell St. 
P. Gečas. 2502 45th Pl. 
Madison ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Frauklin St. S. E. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Flfth Ave., or Wels N. VI 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. 18th S. W. 
55P. \V. 35th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodovvicz, 4313 S. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St 
47th ir \V ntworth Ave. S. W. 
43(>3 Vi'eii; woth Ave. Barber Shop 
'. Trijonio, 875G llouston Ave. 

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

Rose'and, 111. 
Mrs. žalis, 114 E. 107 th St. 

Roseland. 111. 
l(i f,6 Wubansla Ave. 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vinc< ..nos Ave. 
J. Kasper. A?,2') Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dūdas Aslstan. Monegererlaus 



VIETINES ŽINIOS 
VISU TAUTU KON- 

CERTAS. 
Praeitos pėtnyčios vakare, <li 

clelėje svetainėje "Gold K<x)in* 
La Salle viešbutyje, įvyko vi- 

sų tautų koncertas. 
Sj koncertą parengė Ameri- 

kiečių Draugija vardu "Daugh- 
ters'of thc American Revolu- 
tion" — Dukterys Amerikos 
Revoliucijos ir "Council of Fo- 

reign Language \Vomen" — 

Svetimkalbių Moterių Taryba. 
Žmonių j koncertą prisirinko 

gana daug. Lietuvius atstova- 
vo "Birutės" Draugija, užim- 
dama ptograme žymią vietą. 

J nėjus i svetaine, kiekvienam 
metėsi Į akis viršuje scenos mil 
žiniško didumo Suvienytų Vals 
t i jų Aras. 

Prasidėjus programui, trįs 
indijonai savo charakteristiška 
žengena, lėtais žingsniais užli- 
po ant scenos vienas indijonas, 
iškėlęs rankas j viršų, gražiais 
žodžiais pasveikino arą, kaipo 
svmbolį liuosybės ir prakilnu 
mo. Sustojus indijonams iš aro 

šalių, atėjo Liuosybės deivė; po 
jos sekė Amerika ir abidvi dei- 
vės sveikino indijonus. Paskui 
Amerika aitabetiskai saukė vi- 

sas tautas po Aro sparnais, iš- 
reikšdama kiekvienai tautai u- 

žuo jautos žodžius. Čionai Lie 
tuvą atstovavo p-tė Antanina 
Pestininkaitė, pasirėdžiusi lie 
tuviu tautiškais rūbais. 

Kada visos tautos susirinko 
po sparnais aro, tada vadovau- 
jant p. Stefan Hrynie\vicc- 
kai, ukrajinietei, sudainavo 
"Star Spangled Banner". Be- 

giedant Amerikos himną, mil- 
žiniška Suvienytų Valstijų vė- 
liava nusileido užpakalyje aro 

lyg kad pridengdama tautas. 

Regykla buvo graži ir įspūdin- 
ga- 

Pagiedojus himną išėjo Mr. 
Felix J. Streyckmans s i kalba. 

Jis kalbėjo apie Amerikanizą- 
ciją, paaiškindamas jos reikš- 

mę. Jis skatino visus tapti Ame 
rikos piliečiais, sakydamas: 
"Buti Amerikos piliečiu, reiš- 
kia tą, ką turėti pasportą į visa 

pasaulf. Kalbėtojas taipgi stip 
riai atkalbinėjo nuo bolševiz- 
mo. 

Programas buvo ilgokas ir 
interesingas, bet dėl stokos vie 
tos negalima visus aprašyti. 

Lietuviai buvo ant 4-to nu- 

merio pastatyti ir sekė tuojaus 
po finu. 

Lietuvių "Birutės" Draugi- 
ja, vadovaujant p. St. Šimkui, 
padainavo dvi daineles: "Vai 

gudri, gudri" ir vakarinę daina 
"Namo Brolužiai" iš "Pagirė- 
liu". 

c 

Kaip paprastai, taip ir šiuo 

kartu, Birutiečiai atliko savo 

užduoti kitogeriusiai. 
Apart Lietuvių, atsižymėjo 

savo originališkumu šokant ir 

dainuojant sekančios tautos: 

indijonai, negrai, airiai, finai, 
assyrai, japonai, švedai, Škotai 
čecho-slovakai, ukrajiniečiai ir 
ispanai. 

Po programo tęsėsi šokiai. 
Ten buvęs. 

IŠ SO. CHICAGO. 
i Lietuviškos Vaikų ?'o- 

j kyklos vakarėlis įvyko 2-rg 
dieną kovo. P-lės Salomė- 

jos Staniuliutės triusu išmo- 

į kyti vaikai atliko vakarelic 
x programą, susidedantį iš d£ 

u klamacijų, duetų ir smuiko* 
f solo. Mergaičių choras pa 
I dainavo tris daineles. Pa 

| baigoje programo abelnas 

| vaikų choras sudainavo 

| "Lietuva, Tėvyne Mūsų.' 
■' Paskui sekė vaikų žaislai 

| aguonėlė, ožiukas ir kitoki 
Žaislus tvarkė p-lė Staniu 

liūte ir p-nas Uktveris. 
Vakarėlio vedėju buvo p. 

J. Trijonis. Jis pakvietė p. 
Uktverį prakalbėti. Kalbėto 
jas gražiai nurodė naudin- 
gumą tokios vaikų lietuviš- 
kos mokyklėlės, prilyginda- 
mas ją prie. "augančių ir 
klestančių medžio šakų." 
Paskui išėjo Onutė Manio- 
kiutė; ji padeklamavo: 

"Oi, neverk matušėle." 
Onutė aiškiais žodžiais ir su 
nudavimu gerai atliko eiles. 

Po to sekė duetas, kurį 
atliko rūpestingai prisiren- 
gę vaikai: Stepunė Staniu- 
liutė ir Vytautas Briedis, 
akompaniuojant pijanu p- 
lei Staniuliutei, jiedu sudai- 
navo: "Prašom prašom" ir 
"Eisim mamai pasakysim." 
Vaikai duecą sudainavo 
kaip tikri daininkai, ir su- 

| sirinkusiems labai patiko. 
Su deklamacija išėjo 

Morta Pociūtė; ji aiškiais 
žodžiais ir su nudavimu iš- 
lavintos deklamatorkos su- 
eiliavo "Vėjai pučia liūdną 
raudą." 

Irena Birutė Poškiutė pa- 
deklamavo Pr. Bajoro eiles 
"Išaušo dienelė." I 

Pijanu akompaniuojant 
p-lei Staniuliutei, ant smui- 
kos solo atliko Algirdas 
Briedis. Bronė Paulikiutė 
padeklamavo' eiles: 

"Platus miškas šlami- 
užia". Ant galo ponas Uk- 
tveris padarė daug juokų, 
pasakydamas monologą— 
"Nedrąsus." 

Šis vaikų vakarėlis visais 
atžvilgiais gerai nusisekė. 
Vaikai visų dvasią gaivino, 
tarp visų jautėsi bendrumas. 

Reikia daugiau tokių vai- 
kams ir dideliems vakarė- 
iių. 

Tie, kurie pirma šnairavo 
ant tos mokyklėlės, atsilan- 
kę pamatė, kad nieko pana- 
šaus Į blogą joje nėra. 

Vietinis. 

INTERNACIONALIŠ- 
KOS PRAKALBOS. 

j Vakar (nedėlioje) po pietų 
buvo keturių tautų C. S. P. S. 

| svetainėje ant Town of Lake 
prakalbos. Kalbėtojai buvo nuo 

rusų, lenkų, ukrajiniečių ir lie- 
tuvių Nuo lietuvių kalbėjo p. 
Kukutis. Nei vienas iš kalbėto- 
jų nepasakė nieko įdomaus, t j 

vien til: didžiavos Rusijos bol- 
ševizmu. Išrodo, kad jau ir mn- 

sų internaciolistai pradės r agi n 

r i žmones pasekti bolševikų kul 
turą. 

Žmonių svetainėje mažai bu- 
vo ir užsil likė kaip kermošiuje. 

M. K. Š~nh 

prisiekusieji teisėjai; 
ATRADO COOK KALTU. ! 

John Norman Cook, užmu- 

šėjas meilužio savo 17-kos me- 
tu dukters, VVilliamo E. Bra- 
dvvav, pereitą subatą buvo pri- 
siekusiųjų teisėjų atrastas kal- 
tu už žmogžudystę. Bausmė 
jama paskirta kalėjimas. Laiką, 
nustatys teisėjas. 

Cook,o apgynėjas padavė ape- 
liaciją, o tuom tarpu Cook yra 
nuo kalėjimo paliuosuotas po 
$20,000. kaucijos. 

DAKTARAS J. J. VIZGIR- 
DAS SUAREŠTUOTAS. 

i Nekurj laiką Chicagoje gy- 
venusis Dr. J. J. Vizgirdas li- 
kosi suareštuotas East St. 

> Louis už praktikavimą gydymo 
Illinois valstijoje be laisnio *. 

Teismas nusprendė J. J. Viz 
: girdui užsimokėti pabaudą, bet 
• kadangi jis neturėjo pinigų bau 

smei užsimokėti, tai likosi už- 

įdarytas j apskričio kalėj imi 
dviem mėnesiams. 

Sulyg pranešimų Vizgirdas 
jau trečią kartą buvo pašauk 
tas i St. Louis apskričio teismr 
už praktikavimą Illinois vals- 
tijoje be daleidimo. 

"PABAIGTUVĖS" SCE- 
NOJE. 

Vakar vakare p. Meldažic 
svetainėj socialistų choras 
"Pirmyn"- sulošė dviejų aktų 
komediją "Pabaigtuvės.'' 
Vidutiniškai pasisekė. Žmo- 
nių buvo nedaugiausiai pri- 
sirinkę. Jiems geriausiai pa- 
tiko lietuviški tautiški šokioi 
Paskui buvo koncertas, ku- 
riame dainavo rusas. Jo dai- 
na lietuviams nepatiko. Vo- 
kiečių vyrų choras gerai dai- 
navo, bet vokiečiai apskri- 
tai lietuviams nepatinka, tai 
ir rankoms mažai pliauškė- 
jo. Publika ouvo neužga- 
nėdinta ir lietuvių "Pirmyn" 
choro silpnu dainavimu. 

Vakaras dailės žvilgsniu 
padarė menką įspūdį. 

M. K. Š-nis. 

ŽADA PADARYTI 
100,000 DARŽŲ. 

Aeinančią vasarą busią 
Chicagoje 100,000 daržų 
prie namų. Pernai buvo 
87,000 tokių daržų, o už per 
nai vos 33,000. 

Mr. Dudley Grant Hays, 
vedėjas daržininkystės prie 
Chicagos viešųjų mokyklų, 
užvakar išdirbo plianus pra- 
platinimui daržininkystės 
po visas miesto kolionijas. 
Sulyg jo plano, kiekvienas 
taip vadinamas apskritys, 
susidedantis iš 51 "Commu- 
nity centrų," turės iš savo 

apielinkės gyventojų išrink- 
tą komitetą, kuris prigelbės 
varyti daržininkystę. 

TOWN OF LAKE DRAU- 
GIJŲ SUSIRINKIMAS. 
Pereitos pėtnyčios vakare, 

buvo 38 draugijų įgaliotiniu 
susirinkimas. Pirmininkavo p. 
J. Yiskontas, raštininku buvo 
p. A. J. Kareiva. Svarbiausiu 
dienos klausimu buvo išdavi- 
mas raporto iš Chicagos ir apie 
linkės draugysčių konferenci- 
jos, kurioje turėjo Imti pareika- 
lauta, kad butų sušauktas Vi- 
suotinas Seimas ir kad butų su- 

šauktas Chicagoje. Draugystės 
dar karta patvirtino, kad butų 
visuotinas seimas sušauktas, ir 
tuo tikslu Tovvn of Lake drau- 

gystės išrinko 5 atstovus daly- 
vauti visuose draugysčių atsto- 

vų susirinkimuose. Pareikalau- 
ta kad butų pervesti šie nuta- 

rimai : 

1) Kad visuotinas seimas 

butų kuogreičiausiai sušauk- 
tas. 

2) Kad seimas atsibūtų Chi- 
cagoje. 

3) Ir kad seime butų gvil- 
dentas Lietuvių armijos klau- 
simas, nes Lietuvos valdžia 
šaukiasi savo piliečių pageltos, 
o musų vadovai j tai visiškai ne 

atsižvelgia. Seimo reikalavi- 
mas yra taip stiprus, ka'd drau- 

gijų atstovai net nutarė, jog 
"Kas priešinasi visuotinam sei 
m ui, tas yra Lietuvos ir demok 
ratijos priešas". Jau buvo ir 

baisai, kad jei tarybos nešauk? 
seimo, tai Chicagos suvienyto? 
draugijos privalą padaryti tą 
žingsnį. 

Nemaža triukšmo buvo ir dė 
vietinių lietuvių dienraščių 
Mat draugijos buvo kvietę iic 

tuvių dieraščių reporterius, bei 

pribuvo tiktai "Lietuvos" re- 

porteris. J^rie to viso "Drau- 
gas" nedraugiškai esą atsineš? 
linkui draugijų, neskelbia jų nv 

tarinių ir tam panašiai. Kaij 
matyt, pusėtinai neužsigančdi 
nę "Draugu." M. K. Š is 

i SEIMO REIKALE. 
Ar skaitėte, kad ir "Drau- 

gas" jau prabilo šį-tą rei- 
kale Seimo. Na, tai dabai 
visgi nusišvietė šiek-tiek tas 
ginčas, kuriuo pamatuota, 
buk Lietuvių Visuotinas Sei- 
mas dabar mat esąs nerei- 

kalingas. 
"Draugas" sako, kad Ame 

likos Lietuvių [katalikų] 
Taryba, savo posėdyj laiky- 
tame Pittsburge 19-tą vasa- 
rio 1919 m., atradusi berei- 
kalingu daiktu šaukti Visuo- 
tiną Amerikos Lietuvių Sei- 
mą. 

A. L. T. savo "imperato- 
riška" galybe per "Draugą" 
Įsako pavaldiniams: 

1) išnešti protestus prieš 
lenkus (bet tik tykiai) ir 
pasiųsti į "Draugo" redak- 
cijos "gurbą." Nes "Drau- 
gas" jau daugybės protestų 
panašiai patalpino. 

2) Kariumėnes organiza- 
vimą, girdi, reikia anot jų 
žodžių, padaryti rimtai; tik 
ne ant tokio seimo. Tas 
"rimtumas" turbut reiškia 
begalines kalbas, svarsty- 
mus, ginčus-panašiai kaip 
ir seimo reikale. 

3) Reikalui rubų rinkimų 
minėta Taryba taipgi prita- 
rianti. Bet čion irgi ne sei- 
mo reikalas. Mat, sulyg jų 
manymo, kiek viens gali su- 
rinkti savo skarmalus ir j 
Lietuvą nuvežti, nėra buk 
reikalo visus į krūvą maišy- 
ti. Gink Dieve, susimaišy- 
tų, tai ar atskirsi tautiškus 
nuo katalikiškų. O ant 
galo gal katalikas dar apsi- 
vilkti su kokio socijalisto 
rubu, tai kas tada butų? 

Aišku jau dabar mums, 
kad ir skarmalus ir tuos mai 
syti negalima. 

4) "Draugas" sako, kad, 
jau pradėjęs rinkti vardus 
tų visų, kurie agituoja už 
Seimo reikalingumą ir žada 
paskelbti savo spaudoje. Ot 
tas tai ir man patinka! Duok 
Dieve, kad tas išsipildytų, 
nes tai turbut pirmą ir rim- 
čiausią darbą "Draugas" at- 
liktų linkui Tėvynės. 

Aš tvirtai tikiu, kad 
"Draugas" neužmriš pagar- 
sinti ir vardus, tų, kurie 
agituoja ir prieš Seimą, o 

tada galėsime tokių gerade- 
jų vardas išsikirpę pasiųsti 
Lietuvon, iš ko bus visiems 

| aišku, kaip musų vadai dar- 
jbavosi ir norintiems veikti 
ne tik kenkė, bet klaidingai 
dar ir kelią nurodinėjo. Ir 
dar "Draugas" gal bus taip 

I geras atkartoti ir tą, kad 
Taryba kartu su "Draugo" 
štabu yra už tai, kad- lai Tė- 
vynė pražųsta, lai tenai mū- 

sų brolius ir sesutes prie- 
šai išsmaugia, bile męs tik 
galėsime sau sutaupinti Sei- 
mo lėšas~60 tūkstančių. 

Supraskime žmonės, kad 
musų nekurie veikėjai bran- 
gina labiau kelias dešimtis 
tūkstančių doliarių negu Tė- 
vynę. Todelei ir Seimas 
tokiems negali buti reikalin- 
gas. 

Brangžolė. 

DIENINE IR VAKARINE 
■ .MOKYKLA Cia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 1 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną isto'ijas, geografiją, rafiyti 
laiSkus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Higli 
School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 

Ikite liuosą laika casimokinimui, nesigailėsite. 
American College Preparatory Sctiool 

3103 SO. HALSTED ST., CHICAGC, ILL. | 

Ofiso Teltfonis BouUiar.' 160 

DR. M. T. Strikoi'is 
LIETUVJ3 

Gydytojas ir Chirurgas' 
1757 W. 47th st. 

Ofiio YiUn oj: 1 rvlo Iki. 3 p» ph! 7 iki 9 vakare 
Medeliomls nnj 8 ryt;, iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oaklcy Blvd. 
Telefcnas Seeley 20 

SEIMO REIKALE. 
Vasario 25 d. 1919 metų, 

šv. Kryžiaus parapijinėj sve 

tainėj, ant Town of Lake, 
Chicagoje, 111., Tautos Fon- 
do 39tas Skyrius, laikė savo 

ekstra susirinkimą, idant ap- 
kalbėti klausimą: ar reik, 
ar nereik dabar šaukti Ame 
rikos Lietuvių Visuotinąjį 
Seimą? 

Išklausius įvairių nuomo- 

nių ir apsvarsčius minėtą 
klausimą, susirinkimas, daly 
vaujant arti trims šimtams 
(300) narių, išnešė sekančią 
rezoliuciją: 

"Kadangi Lietuvos laisvės 
reikalas dabar, kaip mato- 
me, yra dideliam pavojuje 
kaip iš lenkų, taip iš bolše- 
vikų pusės, kurie stengiasi 
Lietuvą užgriebti ir Lietu- 
vos žemę bei jos žmones no- 
ri vėl pavergti svetimon ver- 

gijon, ir 

Kadangi jie tai gali at- 
siekti, jeigu męs lietuviai sė- 
dėsim ir tylėsim, arba peš- 
tynes tarp savęs ir toliaus 
varinėsim, 

Todėl męs nutariame se- 

kančiai : 

1. Visi tikri lietuviai, kam 
tiktai rupi musų tėvynės Lie 
tuvos laSas ir jos laisvė, pri- 

> valo stoti dabar išvieno ir 
visi darbuotis iš visų savo 

pajiegų. kad išgauti musų 
Tėvynei laisvę ir pilną Ne- 

prigulmybę, padėjus šalin 
ginčus ir partijų nesutiki- 
mus. 

2. Tam tikslui męs atran- 
dame būtinai reikalingu 
šaukti kuogreičiausiai Vi- 
suotiną Am. Liet. Seimą, ku 
ris išreikštų visam pasauliui 
lietuvių norus ir taipgi pa- 
gelbėtų mums patiems susi- 
tvarkyti prie geresnio darbo 
kovai už Lietuvos Neprigul- 
mybę. 

3. Męs reikalaujame, kacl 

mūsų Tarybos tuojaus nu- 

skirtų vietą ir dieną tokio 
Visuotino Seimo šaukimui, 
tokį Seimą sušauktų ir jei- 
gu galima, tai męs išreiškia- 
me pageidavimą, kad toks 
Seimas butų sušauktas Chi- 
cagoje. 

4. Šita rezoliucija, per 
musų išrinktą Rezoliucijų 
Komitetą, turi buti pasiųsta 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Pildomamjam Tarybų Komi 
tetui Washingtone, Tautos 
Fondui ir taipgi turi buti 
paskelbta lietuvių laikraš- 
čiuose." 

Už viršminėtą rezoliuciją 
balsavo visi busieji šiame 
mitinge, išskyras apie tryli- 
kąt(13) narių, kurie balsavo 
prieš. 

Rezoliucijų Komisija. 

Praktikuoja jau 27 m e* ai 
3149 S. Morgan St., kertė ZŽ st. 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet, 6—X vak., Nedel. S)—2. 

TZLEFONAS YARDS 687. 

j .Pradėk Naujus Metus su tobulu akitj •• 

sėjimu, taip. kad sieko n-;uralcistumci per » 

sus metus, kas tau pall iiuti naudinga. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių ;i 

galvos skaudėjimus, trumparegystė arba tn'-i 
regyr'ė prašalinama, pasitarkite su mm" 

prieš einart kur kitur. Egzaminacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPKCIALISTAS AKIŲ 

180! S. Ashland Ave., Chicog 
Kampas 18tos Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiek >s. TėmvV'tf 
» inano para?.'* 

Valandos: nuo Stos vai. ryto iki 8 vai. 7a 

K. MiCHALGWSKI 
DAKTARAS 

OPTIKAii 
Egzaminuoja aki? 
ir priskiria tikintus 

uiuuns sanucus visokiu aul'.so duigtų 
Męs taipgi tu'samo visokius aukso <' 
sidabro daig'.us. Kainos žemiausios. 

3303 £0. MORGAN STREET 

Teatras 
3S38-42 S.Halsted St 

Prasideda 7 faland? kai rakami. 

Subatoral Ir uedėliomi 2 ra}, po plet^ 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Cia pr.'rokuojama ir karės mokestį 

VALENTINE DFESSMAKiNG 
COLLLGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiąnmg 
dienomis ir vakarais dol biznio ir 
įamų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o rnęs puaisungsime 
sutelkti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal + 

•5205 S. Halstcd S L, 1850 Welis 3t 

n.A5TER5Y5TET1 ) 
Męs mokiname šį puikų, gerai { i i.nokantj amatą j trumpy, lai- 

ks Kirpikal yra labai reika- 
laujami. Vietos ncpripildvtos lau 
kia. Alelk dieną ar vakare. 
Master Cuiting School 

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

(Prieš City Hali) 

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

dymrj. 50 proc. ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
ovcrkuotus nuo $30.00 iki $30.00 už pusę kaim,?. Truputėli nešiotus 
nuo $23.00 iki $00.00 ant orderio darytus siutub ir overkuotus par- duodame 3>o $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėti^ kelines nuo $1.S0 ir brangiaus. 
Vaiky siutai $2.50 iki $7.50: Ski^rios ir valyzal. 

s. GORDON, 
1415 SOUTH HAL9TED STREET CHICAGO, ILL. 
štorafi atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

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

Telephone Drove: 8167 

J. F. BUDR1K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekorcu. 

Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Bud n k 
3243 SO. KALSTEO ST. CHIGAGP, III. 

Mokinkies toliai Turi Progą! 
Gausį geresni ir švaresni darbą, ir geresni užmokesti tik tuomet, kuo- 

met išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje gali- 
ma greit n i- ir lengvai išmokti visą Anglu kalbą, skaitymą ir raštą, už pri 
einamr. atlyginimą. Taigi, pasinaudok šią proga. Dabar yra geras laikas 
mokinties namie nėra kc veikti, o pasimokinimui yra geriausias laikai 

NEBŪK SUTINĘS — IMKIS U2 DARBO! 
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargųs ir perviršiją tavo spė- 

kas supratimo, arba kad Angliška kalba del tavęs yra persunki ir jos 
negalėsi išmokti? Jeigu taip. >'ai gplime užMkrinti tave, kad bėgiu šešių 
metų daugelis vyru ir moterų, įvairiu amžių, po musų priežiūra, išmoko 
Anglišką kalbą, turėdami mažas spėkas supratimo, vos tik pradžia- 
moksliai. Išmoksi ir tamsta, jei tik pradėsi mokslą musų mokykloje, i:* 
laikysies jos tvirtai pastoviai pribūti ant. lekcijų, mokinties pagal galę. 

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

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI. 

Prisirašyti ateikite tuojaus. Dabar pradėjus bus mokiniui geresnė 
nauda negu kad butų pradėjęs vėliaus Mokinama dienomis ir vakarais. 

AMERICAN COLLEGE PREPARATORYSCHOL 
3103 SO. HALSTED ST„ (Kampas 31 ir Halsted S!,), CHICAGO, 1LL. 

Išgelbes Tik Farmos. 
NUO bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dušnaus oro 

ir visokiu pavojingų sužeidimu dirbtuvėse užtikrins juras ateitį ir lai- 

mingą gyvenimą lik Farmos. 
Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemiu reikalavimas 

kokio dar niekad Amerikoje nebuvo. Kaip i k tapo paskutinis šūvis 
Prancūzijoj iššautas, tai Amerikoje atsidarė laikai, kad visa geresne 
žemė bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė tokis trukumas pro- 
duktu, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už viso- 
kius produktus. 

Lietuviai, važiuokite į Lietuvišką Kolioniją, išsirinkite sau geras 
farmas, pakol dar galite gauti i gini. Pirkite tiesiog nuo žemės savi- 
ninku iš Lietuviu Bendrovės (Korporacijos) Liberty Land & Invest- 
ment Co. Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuviu. Ben- 
drovės užduotis yra pagelbsti lietuviams įsigyti labai geras farmas, 
pigiai bu mažu išmokėjimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyvent 
ant farmų. Bendrovės žemė yra labai panaši i lietuvos žemę, ant ku- 
rios auga visoki produktai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, 
miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės. ZemS yra labai gera Ir 
lenjvai dirbama, taipgi randasi prio visokiu parankumų farmeriams. 
Prie geru keliu (vieškelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie 
gražių ežery, prio pat miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai 
atidaro biznius, o ateinanti pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus 
vibos miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsito gyventi 
kaip lietuvoje, visur lietuviškai susiaklbėsite. Iš lietuvių korporacijos 
pereitą metą jr.u daug lietuvių pirko sau farmas, o ateinančią vasarą 
tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau farmas ir namus miestelyj ir ap. 
slgyventi tarpe savųjų. 

Klauskite platesnių paaiškinimų, pris'nsdami savo vardą ir adresą 
o męs prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie- 
tuvišką kolioniją. Adresuokite tiesiai į bendrovės ofisą. 

Liberty Land and Investment Co. 
33011 S. Haisted St. Chicago, III. 
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