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Sukilimas Egypte. 
Pardavė bolševikams orlaivius 

— —<x» 

Reinas ir Dunojus tarp- 
tautinės upės. 

4* 

Vienas šaudėsi su 200 policistų. 
** 

SUKILIMAI EGYPTE. 

VVashington, D. C. Mie- 
ste Kairo, sostinėje Egyp- 
to iškilo riaušės. Buvo su- 

sirėmimų tarp masių ir ka- 
riumenės; sakoma, yra ke- 
letas užmuštų bei sužeistų. 
Sukėlime riaušių kaltinami 
vokiečiai, kurie buk organi- 
zavę ten propagandistus. 
Keletas agitatorių suareš- 
tuota ir bus deportuoti. 

PARDAVĖ BOLŠEVI- 
KAMS ORLAIVIUS. 

Londonas, kovo 11 (f. Iš 
Berlino ateina žinių, kad lei- 
tenantas Poiten, buvusi afi- 
cieras Vokietijos orlaivinin- 
kų tarnystėje, pardavė Vo- 
kietijos orlaivius, stovėjusius 
Vilniuje bolševikams už 2,- 
000,000 markių; bet tie or- 

laiviai buvo kainuojami net 
10,000,000 markių. 

Vėliau Porten persikraus- 
tė Karaliaučiun ir kurstė 
darbininkų tarybas prieš vo- 

kiečių komanduotoje, buvu- 
sį Kaune. Bet Porten vei- 
kimas bitvo susektas ir jis 
yra suareštuotas. 

REINAS IR DUNOJUS 
TARPTAUTINES UPĖS. 

Paryžius, kov 12. Repor- 
tuota plianas apie likimą 
Reino upės. Ji bus padary- 
ta tarptautine upe; visi ją- 
ja galės naudotis. Jos prie- 
žiūrai bus sudaryta specia- 
lė komisija. Tas pat bus ir 
su Dunojumi. 

Garsioji Kilio perkasa 
(kanalas), sulyg pliano, bus 
po Vokietijos priežiūra, bet 
ramiausiais laikais juo ga- 
lės visi naudotis lygiomis 
tiesomis. Apie likimą Kilio 

perkasos fortų spręs karės 
ir laivyno žinovai. 

VIENAS ŠAUDĖSI SU 200 

POLICISTŲ. 
Chicago, 111., kovo 12 d. 

Tūlas Ondeck, sakoma, išsi- 
gėręs namie daryto vyno, 
šaudėsi su policija bėgyje 
trijų valandų. Į pabaigą jo 
namą apsupo apie 200 poli- 
cistų, ir jis vis šaudėsi su 

policija. 
Pagalia js jo kambariuose 

peršauta gazo paipos ir tas, 
turbut, privertė jį nusileisti 
prieš policiją. Vienok jis 
persišovė. Šaudynėse su- 

žeista du policistai ir vienas 
civilis žmogus. 

POPIEŽIUS SUSIRUPINĘS 
DĖL JERUZOLIMO. 

Rymas, kovo 11 d. Po- 
piežius didžiai susirupinęs 
dėl likimo Jeruzolimo, kur 
randasi Kristaus grabas. 
Mat Šventoji žemė per ilgus 
laikus buvo turkų rankose ir 
dabar vėl plianuojama pa- 
vesti ją žydams. Girdi, po- 
piežiui yra didžiausias liū- 
desys, kad Šventoji žemė bu 
va netikėlių rankose. 

SAKO, VOKIEČIAI NE- 
PA£MĖ RYGOS. 

Kopen ha genas, kovo 11d. 
Apie paėmimą Rygos per vo 
kiečius ateina priešingų ži- 
nių. Iš Berlino pranešama, 
kad vokiečių kariumenė nė- 
ra dar užėmusi Rygos ir 
esanti gana atokiai nu d to 
miesto. Mat pirmiau buvo 
pranešta, kad vokiečiai su- 

mušę bolševikus užėmė Ry- 
g§. 

J 
MOKYKLŲ DARŽAI. 

Washington, D. C. Pir- 
mais metais mokyklų dar- 
žuose darbavosi 1,500,000 
vaikų; jie stojo kovon prieš 
brangumą maisto sa spatais 
ir grėbliais. 

Sekančią vasarą tikimasi 
suorganizuoti prie mokyklų 
daržų apie 5,000,000 vaikų. 
(Lietuviai ir-gi privalėtų sių 
sti vaikus darbuotis j mir.i- 
tus daržus, tai naudingas vai 
kams dalykas). 

SPARTAKŲ ŽIAURUMAS. 

Londonas, kovo 12 d. Su- 
lyg gautų žinių Kopenhage- 
ne, atrodo, kad spartakai el- 
giasi žiauriau negu kad elg- 
davęsi rusų bolševikai. Ypa 
tingai tuomi pasižymi Ber- 
lino priemiestis Lichtenberg. 

Ten kiekvienas švariai ap 
sitaisęs žmogus gali tikėtis, 
kad gatvėje bus užmuštas ar 
nors apiplėštas. Yra atsiti- 
kimų, kad nukirstas žmon'ų 
galvas moterįs-spartakės ne 

šiodavę miesto gatvėmis. 
Spartakai užmuša suim- 

tuosius belaisvius. 

BUS PO BOLŠEVIZMO— 
LENINAS MANO. 

Variava, kovo 12. Sako- 
ma, kad Leninas nepasiti- 
ki bolševizmo galei Rusijo- 
je. Jis manąs, kad Rusijoj 
turės užimti vietą kitoks 
režimasi gi bolševikai tik 
daro bandymus. 

7alymas Ukes. 
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MŪŠIAI BERLINE 
TĘSIASI. 

Londonas, kovo 11d. Šią 
dien gauta per Kopenhagen 
pranešimas iš Berlino, ku- 
riame sakoma, kad 20,000 
valdžios kariumenės pasiųs- 
ta Berlinan kojoti prieš spar- 
takus, kurie dar stipriai lai- 
kosi Berlino pakraščiuose. 

Pranešime priduriama, kad 
kova su spartakais, tikimasi, 
dar užsitęs keletą dienų. 

BADA^ \RCHANGELSKE 

Archangelskas, kovo 12d. 
Čia apsireiškia didelė stoka 
maisto. Mat parama maistu 
turėjo ateiti iš talkininkų, 
bet, pradedant bolševikams 
bujoti, talkininkai sulaikė 
maisto siuntimą, dabar-gi ju 
rės užšalę ir negalima mais- 
to pristatyti. Į 
SUVALGO IR PRIJUN- 

KI NTAS GULBES. 

Berlinas, kovo 11 d. Pri- 
junkintos gulbės, kurios 
plaukiodavę Lerlino parkų 
pruduose, vis kur tai ding-l 
sta. Manoma, kad jos pa-j 
vogtos maistui. Turbut, toks 
pat likimas patiko ir prijun- 
kintas stirnas karališkuose 
kaizerio parkuose. 

KAIZERIS NORI 
GERESNIO ORO. 

Gene va, kovo 12 d. Iš 
Basle pranešama, kad buvu- 
sis kaizeris nepatenkintas 
Hollandijos oru ir nori per- 
sikelti į sveikesniu oru vietą. 
Sakoma, jis kreipiąsis prie 
Mathias Erzberger, pirmi- 
ninko vokiečii; komisijos, 
kad išgautų nuo talkininkų 

i'leidimą persikelti kaizeriui 
kur-nors į Egyptą ar Rivie- 
rą, nes tas reikalinga dėlei 
jo sveikatos. 

f 
GATVEKARIAI STOVI 

141 MIESTE. 

Newark, N. J., kovo 12 d, 
Šiądien sustreikavo apie 4,- 
500 gatvekarių darbininkų ( New Jersey valstijoje. Tuo- i 
m i sustabdyta karų judėji- 
mas 141 mieste šiaurinėj 
Ne»/ Jersey valstijos dalyj. 
Streikas prasidėjo 4 vai. ry- 
to; vaikščioja vos keli ka- 
rai. 

Streikuojanti reikalauja 
pripažinimo unijos; taipgi 
nustatymo 9 valandų darbo 
dienos, bet mokesties už 10 
valandų. 

MAISTAS—GINKLAS 
PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ. 
Paryžius, koT7o 12 d. Su- 

vienytų Valstijų sekretorius 
F-obert Lansing viename po- 
kilyje užreiškė, kad maistas, 
tai geriausias ginklas kovai 
prieš bolševikus. 

Girdi, Rusijoje ir Vokieti- 
joje bolševizmas taip pasek- 
mingai plėtojasi tik todėl, 
kad ten gręsia bado šmėkla, 
bet prašalinus bado šmėklą 
tose šalyse, išnyktų ten ir 
bolševizmas. Todėl Lan- 
singas ir pataria šelpti tas 
šalis maistu, nes kitaip iš 
ten bolševizmas gali persi- 
mesti ir kitosna šalysna. 

VOKIETIJA SUNAIKIN- 
TA—S A.CO LUDENDORF. 

Washington, D. C. kovo 
12. Generolas Ludendorfas 
pasikalbėjimuose su kores- 
pondentais užreiškė, jo? 
Vokietijai reikia mažiausiai 
pusė šimtmečio įtempto dar- 
bo, kad pakilus į pirmaeilę 
Europos valstybė. Tame 
Vokietijos puolime Luden- 
dorf daug kaltina Von Molt- 
ke ir Falkenhayn. 

PERGALES PASKOLOS 
KAMPANiJA. 

Washington, D. C. kovo 
12. Pergalės paskolos kam-' 
panija prasidės panedėlyje, 
21 dieną balandžio ir tęsis 
iki subatos nakties, 10 die- 
ną gegužio mėnesio. 

UKRAJINOS SOVIETAI 
LA!MI. 

Londonas, kovo 12. Gau- 
ta Baltrusijos respublikos 
(?) oficialis pranešimas, 
kad Ukrajinos sovietų spė- 
kos atakavo ir paėmė mies- 
tą Chersoną kovo 8 dieną. 

PRIPAŽĮSTA NAUJAf 
RESPUBLIKAS 

Berne, kovo 12 d. Švei- 
carijos valdžia nusprendė 
pripažinti Čecho-Slovakiją ir 
Lenkiją respublikomis ir už- 
megsti su jomis diplomati- 
nius ryšius. 

ALBANAI SMERKIA 
SAVO ATSTOVUS. 

S&loniki, kovo 12 d. Stip- 
rus protestas išnešta čionykš 
cių albanų prieš paskyrimą 
Turkhan Pasha ir Mehmed 
Bey Albanijos atstovais į 
Taikos Konferenciją. 

Jiems išreiškiama nepasi- 
tikėjimas, nes buk jie esą 
salininkais Turkijos bei Vo- 
kietijos. 

KUBOJE STREIKAS 
NEUŽSIBAIGĖ. 

Havana, kovo 11 d. Bu- 
vo manoma, kad visuotinas 
streikas jau užsibaigė, ne? 

streiko komisija buvo nu- 

balsavusi priimti prezidentą 
pasiūlytas išlygas, bet vė- 
liaus darbininkų komitetas 
tas išlygas atmetė ir strei- 
kas vis dar tęsiasi. 

[ REVOLIUCIJA HAM- 
BURGE. 

Londonas, kovo 12. Iš 
Kopenhageno pranešama, 
kad Hamburge kilo revoliu- 
cija. Riaušės iškilo kaipo 
pasekmė visuotino streiko, 
kurį palaiko spartakai. 

SPARTAKAI NORI 
TARTIS. 

Berlinas kovo 11. Šiądien 
popiet pasklydo gandas, 
kad spartakai yra linkę pa- 
siduoti valdiškai kariume- 
nei ir nori pradėti šioje 
linkmėje derybas. 

BUSIMAS VOKIETIJOS 
LAIVYNAS. 

Londonas kovo 12. Ko- 
respondentas laikraščio Lon 
don Chroniele praneša, kad 
talkininkai jau susitaikė dė1 
busimo Vokietijos laivyno. 
Jis bus nedaugiau 6 kariškų 
eilinių laivų, 5 skraiduolių, 
12 narlaivių naikintojų po 
800 tonų kiekvienas ir 26 
mažesni narlaivių naikinto- 
jai. 

AMERIKONAI SUKILO 
ANT ANGLIJOS LAIVO. 

Halifax, kovo 12, 300 Su- 
vienytų Valstijų kareivių 
buvo gabenami iš Europos 
Amerikon Anglijos laivu 
Toloa. Juos buvo manoma 
išsodinti Halifase, bet dėl 
tūlų priežasčių prisiėjo juos 
gabenti laivu į New Yorką. 
Kilus streikui New Yorke 
jų gabenimas atidėdas. Tas 
suerzino kareivius ir jie no- 

rėjo nuskandyti laivą. 

BLAIVYBĖS K!AUSIMAS 
R. I. VALSTIJOJE. 

Providence, R. I. kovo 12. 
Šiądien valstijos atstovų bu- 
tan įnešta rezoliucija kurioj 
reikalaujama, kad Aukš- 
čiausias Suvienytų Valstijų 
teismas nevilkinan išrištų 
klausimą ar visuotinas šalies 
blaivybės bilius pridėčkas 
yra kontsitucialis ar ne. 

KUNIGAIKŠTIS PROPOT- 
KINAS GYVAS. 

Londonas, kovo 12. Pir- 
miau buT*o pranešema prieš- 
taraujančių žinių apie liki- 
mą socialistų vado kuni- 
gaikščio Kropotkino, bet 
vėliausiai gautos žinios pra- 
neša, kad kun. Kropotkinas 
yra gyvas ir gerai jaučiasi; 
jis paskutiniu laiku gyveno 
Dmitrovske netoli Maskvos. 

ORLAIVIAI VIETON 
LIGONVEŽIŲ. 

New York, kovo 12. Lei- 
tenantas David Gray su lai- 
vyno orlaiviu darė bandy- 
mą pamainyti ligonvežį 
(ambulanee) orlaiviu. Vie- 
toje ligonio jis vežė ligo- 
nių slaugytoją. Pirmoj ban- 
dymo lekcijoj pergabenta 
menamasai ligonis 18 mylių 
i 49 minutes. 

NEPAMIRŠKIT! 

Gal Jums reik iki at- 
einančiai subatai, kovo 
15 d., ką nors padaryti, 
ko jus dar nepadarėte. 
Nepamirškit, to padary- 
ti, jeigu norite išvengti 
bausmės ir nesmagumų! 

Padaryti reik štai ką: 
1. Jeigu jus esate ne- 

vedęs ir pernai metais, 
t.y. 1918 metais, išviso 
uždirbote vien$ tukstan 
tį doliarių, arba dau- 
giau, tai iki šiai subatai 
jųs turite ildyti tam 
tikrą blanką apie savo 

įeigas ir užmokėti tak- 
sas nuo tos sumos, kas 
bus pervirš tūkstančio 
doliarių. 

2. Jeigu jus esate ve- 

dęs, arba galva šeimy- 
nos, ir uždirbote pernai 
du tukstančiu doliarių, 
arbn daugiau, tai turite 
padaryti tą patį ir už- 
mokėti taksas nuo dvie- 
jų tūkstančių viršaus. 

3. Žodis "uždirbote" 
nereiškia, kad jus tiek 
gryno pelno butumėte 
turėję; jis reiškia tą su- 

mą, kurią jųs gavote al- 
gomis ar kitokiais už- 
darbiais. 

4. Jeigu jųs esate ne- 

vedus ir uždirbote per- 
nai mažiau, kaip tuk* 
siant doliar'-j. arba ; 
gu jus esate vedęs ir už- 
dirbote mažiau negu du 
tukstančiu doliarių, tai 
jums nereik nei taksų 
mokėti, nei blanku pil- 
dyti. 
; 5. Kas yra nevedęs ir 
uždirbo lygiai tūkstantį, 
arba lygiai du tūkstan- 
čiu doliarių, tas turi iš- 
pildyti blankas, bet tak- 
sų nemokės. 

Už neišpildymą blan- 
kų i laiką, arba už ne- 

teisingą parodymą savo 

uždarbių, jstatymai pa- 
skiria sunkią piniginę 
bausmę ir kalėjimą. 

Blankos ir kitokios 
žinios gali but gautos bi 
le banke, post office ir 
daugelyj kitų vietų. 

Nepamirškit to pada- 
ryti! 

i^- — 

KAZOKAI REMIA 
OMSKO VALDŽIA. 

Washington, D. C. kovo 
12. Usuri kazokų susirinki- 
mas nubalsavo pripažinti 
'Kolčako Omsko valdžią,taip 
gi sueita i sutarti su gene- 
rolu Semenovu. Tokias ži- 
nias aplaikė Valstybės De- 
partamentas iš Irkustko. 

ORAS. 

Chicagoje ira pielinkėje. 
Šiądien giedra ir švelnus 

oras; rytoj debesuota ir šal- 
čiau ; vidutinis pietų vėjas. 

Saulėtekis, 6:05; saulėlei- 
dis, 5:54. 

Mėnulis nusileis 4:45. 
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Melų Fabrikas. 
Laike karės, būdavo, ateidavo tankiai 

įvairių nepatikėtinų gandų iš Kopenhage- 
no, Stockholmo, gi daugiausiai iš Šveica- 
rijos. 

Bet visos šitos vietos yra tik menknie- 
kis, sulyginus su Varšava nuo to laiko, kaip 
pono Paderevskio valdžia atsisėdo ant Vis- 
los krantų. Iš dešimties žinių, išsiųstų iš 
Varšavos, devynios vėiiaus pasirodo mela- 
gingomis, o ir paskutinė dešimtoji tankiau- 
siai buva tik atskiesta su teisybe. 

Męs matėme įvairių propagandų, bet iš 
visų lenkiškoji propaganda yra bjauriausia 
ir mažiausiai patikėtina. 

Yra neapsakomai gaila, kad lenkai pa- 
sigavo ir Varšavoj pasisodino atstovus net 
tokios rimtos telegrafiškos agentūros, kaip 
kai A s s o c i at e d P r es s, kuri pristato 
telegramas visai Amerikai. 

Amerikos laikraštija yra tiesiog už- 
versta iškraipytomis ir melagingomis A s- 
sociated Press telegramomis iš Var- 
šavos,—ypatingai telegramomis apie Lie- 
tuvą ir Lietuvos reikaluose. 

Amerikos Lietuviai negali ir neprivalo 
toliaus sėuėti, tuos melus skaityti, ir tylėti. 
Musų Tarybos ir kitos organizacijos priva- 
lo atkreipti atydą į tokį teisybės mindžio- 
jimą. 

Tas galima butų padaryti, atkreipiant 
į tai domą Associated Press agen- 
tūros, arba, kas butų dar genaus, pasirū- 
pinus, kad Associated Press telegra- 
fiška agentūra turėtų savo atstovą Lietu- 
voje,—sakysim, Kaune, ar Liepojuj. 

Tas lenkiškų melų fabrikas privalo but 
sustabdytas, arba Amerikos lietuviai priva- lo bent nep?miršti parodyti Amerikos vi- 
•i t.cvo? '■ it! r>ec11;noja f;.tlšyvai' 
produktais. 

Kapsukas ir musų bol- 
ševikai. 

Iš p. Yčo laiško jau sužinojome, kad 
Kapsukas, lietuviškų bolševikų vadas Vil- 
niuje, teskelbė Lietuvą sovietiška respubli- 
ka, t.y. sutaisyta sulyg rusiškų bolševikų 
kurpalio, bet apskelbė ją neprigulminga. i Vakarykštis telegramas iš Liepojaus tun mums dar štai ką pasakyti : 

"Bevielinis telegramas iš Maskvos 
praneša, kad komlaorius užrubežinių 
reikalų Lietuvos ir Baltgudijos nusiun- 
tė notą Amerikos, Francuzijos, Angli- 
jos ir Italijos valdžioms, užklausdamas, 
kada turėtų vykti atstovai į Princess 
salas, nes yra palinkimas išrišti ramiu 
budu visus klausimus sąryšyje su da- 
lykų stoviu toje Rusijos daly]'." 
Šioje telegramoje paminėtas "užrufcc- 

žio reikalų komisorius, gan buti ne kas ki- 
tas, kaip mums gerai pažįstamas "draugas" 
Kapsukas. Nors jis, matomai, dar gauna 

r priima paliepimus iš Maskvos, bet aišku 
,aipgi ir tas, kad jis, kalbėdamas vardan 
Lietuvos ir Baitgudijos, skaito savo val- 
izią viena iš nepriguimingų, bent teoretiš- 
kai, valdžių. 

Tas yra ytin svarbu, nes tas parodo 
yieną iš dviejų: arba p. Kapsukas tikrai 
pamate ir įsitikino, kad Lietuva privalo bu- 
Li neprigulminga, arba jis buvo priverstas 
tai padaryti, idant gauti sau Lietuvos amo- 

nių šokią-tokią paramą. 
Kaip ten nebūtų, faktas yra tas, kad 

šiądien tarp lietuvių jau nėr?, nei vienos 
partijos, kuri nereikalautų Lietuvai nepri- 
gulmybės ii kuri nedirbtų linkui to tikslo 
atsitikimo. 

Lietuviški bolševikai, esantieji čia 
Amerikoje, ir iki šiolei besidairantieji i 
Rusijos, ar Vokietijos darželi, turėtų grei- 
tai praregėti ir permainyti savo frontą, nes 

dtaip jie pasilies patįs vieni už tvoros. 
Tarp įvairių lietuvių ir jų partijų gali 

buti visokių nuomonių kaslink vidurinio ša- 
lies susitvarkymo ir ekonominio jos su- 

rėdymo, bei negali buti dviejų nuomonių 
3ulyg jos neprigulmybės. Kas savo kraštui 
nevelija neprigulmybės, tas nevertas yra 
jokios laisvės. 

Kaip jus Jaučiatės. 
"Lietuvos Valstybinis bankas atidary- 

tas su savo šakomis įvairiuose Lietuvos mie 
stuose, Lietuvos pinigai yra leidžiami, Lie- 
tuvos krasos ženkleliai, Lietuvos krasa, Lie- 
tuvos kariumene veikia!..." 

Kaip jų:, jaučiatės visas tokias žinias 
skaitydami ? Ar nesuplaka širdis jusų kru- 
tinėję smarkiau? Ar džiaugsmo karštis 
neužkai'iina jųsų veidų? Ar galva jųsų ne- 

pasikelia augščiau, ar liemuo neišsitieisa 
puikiau? 

Taip! Be abejonės! 
žinokite, kad tas viskas yra musų pa- 

čių lietuvių iškovota. Žinokite, kad tai vai- 
kius pačių lietuvių pasidarbavimo. 

Bet darbas dar nėra visai atliktas. Męs 
turime prižiūrėti, kad jis butų ir tinkamai 
užbaigtas. 

Tuomet su garbingu pasididžiavimu 
lietuviai galės pasakyti. 

"Iš vergijos urvų prasimušėm į laisvės 
^rnius—ir tos laisves mums jau niekas ne- 
atims." y 

Ir tik tuomet jie bus pilnai,verti pa- 
garbos. 

AEEJGJA, AR LIETUVIAI GALĖTŲ 
VALDYTIS. 

Lenkų Komitetas Paryžiuje leidž'a 
irancuzų kalboje "L'Independence Polo- 
naise." 

Antgalviu "Teisybės Valanda" jame 
tilpo straipsnis, kuriame lenkiški imperia- 
listai stengiasi pasaulį pertikrinti, kad Len- 
kija privalo buti "stipri," kad jai privalo 
priklausyti dideli plotai, už kuriuos dabar 
eina tarp lenkų ir cechų, ukrajinų, lietuvių 
ir vokiečių. 

Sulyg lietuviu ir baltgudžių tie len- 
kiški "skymeriai" išreiškia dabar jau tą 
nuomonę, kad jie negalėtų patįs valdytis, 
nes, stemu3 ten gyvenančius lenkus, jie dar 
esą neprinokę. Minėtam straipsnyj randa- 
me sekantį lenku išvedžiojimą šiame rei- 
kale : 

"Iš Rusijos pusės senovės Lenkija 
užimdinėjo didelius plotus Lietuvos, 
Baltgudijos, Volyniaus, Podoliaus ir 
Ukraj-inos, kurias ji įgijo visai ne per 
užgriebiančią politiką, bet per ramią 
uniją, nesudrumstą jokiu spaudimo ak- 
tu (?). Šitos unijos pervedimo laiku, 
1-me šimtmetyje, Rusija dar nebuvo 

• suorganizuota, kaipo viešpatija. I du 
šimtu metų vėliaus, 16-me amžiuje, 
(?) jai pasisekė užgriebti jas per da- 
lyvavimą Lenkijos padalinimuose. 

"Sekanti pusantro šimto metų bu- 
vo rusinimo laikas*** Tokias teises 
turi Lenkija sulyg Rusijos šiose apie- 
linkėse. Lenkija gali ramiai persta- 
tyti civilizuoto pasaulio teismui savo 

darbą, kokį enai ji atliko laike pasku- 
tinių kelių šimtų metų, taipgi gali iš- 
romyti budus; kokius prie to vartodavo. 
Rusijai gi ypatingai privalo rūpėti, 
idant panašaus egzamino išvengti. 

"Šiądien rytinė tų plotų dalis, ar- 
čiausiai prie Rusijos gulinti, ištikro yra 
surusinta. Vienok kitaip dalykai sto- 
vi Lietuvoj ir vakarinėj Baltgudijoj, 
Volyniuje ir tūloj Podoliaus dalyj. Ar- 
timesni tyrinėjimai dalykų stovio ši- 
tuose kraštuose parodys, ar jų gyven- 
tojai—išėmus lenkus—turi gaivalus, ku 
rie galėtų suorganizuoti ir tvarkyti ne- 

priklausomą viešpatiją." 
—Iš Dziennik Związkowy, Chicago. 

Kovo 8 d. 1919 m. 

Ką žmones sakoj 
šiame skyriuje talpinsime prisiųs- 

tas žmonių nuomones — daugiausiai 
„ti,e beganCiu5 dienos klausimus, 
biraipsnelial privalo but trumpi. Ra- 
sy tujas turi padėti po straipsniu sa_ 

..y., aroa paduoli ji Redakci- 
jos žiniai. 

Redakcija talpins Įvairias nuomo- 
nes, net jeigu kartais1 su jomis ir 
nesutiktų jeigu tik jo3 iros tinkamai 
reikštos. 

LIETUVIAI TEN IR ČIA. 

Laikraščiuose praneštoji ži- 
nia, kad Lietuvoje lietuviai 
suskolino Lietuvos valdžiai 
apie 113 milijonų markių, tai 
yra 28 milijonus doliarių, kaip 
perkūnas trenkė j mus ameri- 
kiečius. Aš nežinau, kaip kiti 
jautėsi, L3t aš jaučiausi labai 
pakilęs, ir kartų nužemintas. 
Jaučiausi pakilęs ir džiaugiau 
si, kad yra žmonės, kurie viską 
daro, stato savo krutinės, kati 
Lietuva butų laisva ir nepri- 
Ruiminga. Nužemintu jaučiau- 
si kaipo amerikietis, nes sudė- 
jimas 113 milijonu markių ar- 

ba 28 milijonų doliarių, tai šlč 
ga amerikiečiams į galvą. Tik 
;rrsistatykite sau, tenai žemi 
nuteriota, gyvuliai atimti, daug 
ūkių išdeginta. Ten badas, ten 

vaitojimas, ten moterų ir vaikų 
šauksmas, bet ten žmonės sude- 
da milijonus. 

Pas mus Amerikoje visiška 
kitaip. Amerikiečiai nemati 
n'ei jokio kitokio vargo. Tiesa 
keli tūkstančiai lietuvi.i jauni- 
kaičių tarnavo Dėdės Samo ar- 

linijoje, bet tai mažas nuošimtis 
Ir tai tie kareiviai sulyginama: 

..n 
m?./iau mate vargo, negu i.ie 

Ituvos žmonės, f 
Jei Lietuva, išbadėjusi Lie- 

tuva galėjo audėt i 28 milijo- 
nus doliariu savo valdžiai, tai 
iVičs amerikiečiai turėjome su- 

dėti nemažiau 58 milijonu. Jei 
mųs čionai yra i 750 tūkstan- 
čių lietuviu, tai aplamai imant 
mažiausiai kiekvienas galėjo 
paskolinti oo T00 doliariu savo 

... n' ■" 

valdžiai, tuomet butų susidarę 
75 milijonai doliariu. Atminki- 
me, kad kiekvienas Amerikoje 
gyvenantis žmogus, apskritai 
imant, Suvienytoms Valstijoms 
paskolino ne po 100 doliariu, 
ne po 500 doliariu, bet po 1200 
doliariu. Jei .amerikonas gali 
del Europos reikalų, be jokio 
sau išskaitliavimo, paskolinti 
po 1200 doliariu, tai jei lietuvis 
apskritai imant negalėtų pasko 
linti del savo neprigulmybės 
tėvynei po 100 doliariu, tai jis 
ne tik nevertas buti lietuviu, bet 
jis nevertas buti žmogumi. 

Taip męs kalbame, turėdami 

omenyje, kad kiekvienas ap- 
skirtai imant, galėjo paskolinti 
po 100 doliariu, — tai mažų 
mažiausiai. Bot amerikiečiai ir 
to nepadarė. Jie nesudėjo ne 

tiktai ne po 100 uoliariij. be't 
nei po 50 doliariu, pagaliaus 
nei po 25 doliarius. Dar blo- 

riau, jie apskritai nesudėjo 
nei po dešimtinę, nei po pen- 
kinę. Jie sudėjo apskritai' 
imant po 75 centus per penkis 
metus, nes amerikiečiai dar ne- 

surinko nei pusės milijono do- 
liariu auku. c c. 

rersistatykim sau šitaip. 
Amerikietis, janki, duoda ar 

paskolina del Europon reikalų, 
edl pasaulinės demokratijos ne- 

mažiau kaip po 1200 doliarių. 
Tuom tarpu lietuvis duoda del 
=avo tėvynes labo po 75 centus! 
Tuk tai išjuokimas. 

Gal jus netikite? Štai sk^atli-, 
nes. Amerika turėjo keturias 
oaskolas ir skolų užtraukė 12 

biliardų doliarių. Amerikoje 
t-ra 100 milijonų žmonių, taigi 
kiekvienas apskritai davė po 
1200 dol. 

Lietuviai gi Į visus fondus 
per 5 metus surinko daleiskime 

pusę milijono, Jei išdalinsime 
ta pusę milijono ant 750 tūks- 
tančių lietuvių Amerikoje gy- 
venačių, tai gausime tiktai po 
67 centus, o męs jau vis kalbė- 
jome apie 75 centus. 

Ka į tai galima pasakyti? 
Nugi ta, kad męs tėvynės ne- 

verti, kad męs nemokame ja 
branginti. Lenkai ant šito pa- 
siremdami ir sako, kad girdi 
tik lietuvių vadovai nori nepri- 
gulmingos Lietuvos, o liaudis 
ne. Jei liaudis norėtų, tai ji duo 
tų tam pinigų. Jie skaitlinėmis 
tai priparodo, o skaitlinės juk 
niekas negali sumušti. 

Jei Lietuva, Lietuvos žmo- 
nės nestotų už Lietuvos nepri- 
gulmybę, jei jie nedirbtų, tai 
žinokime, kad męs jokios ne- 

prigulmybėi; negautume, męs 
jos neverti, o ko nevertas kas, 
tai jau nėra ką ir tikėtis gauti. 

Dabar kilo sumanymas šauk- 
ti Visuotinąjį seimą. Tokiame 
seime šitie klausimai turi kilti 
kitokio išėjimo nėra. Juk sei- 
mas gali pareikalauti iš ame- 

rikiečių lietuvių 50 milijonų 
doliarių. Teisingiau kalbant ne 

pareikalauti, bet užsidėti ant 

savęs surinkti 50 milijonų do- 

liarių, ir ne aukų bet paskolos. 
Paskui vėl seimas gali nuš- 

luoti visas partijas, tarybas vi- 
sus partijinius fondus, o Įsteig- 
ti vieną Lietuvių tarybą ir vie- 
ną lietuvių fondą. Ir kol tas ne- 

bus padaryta, tol lenkai šauks 

Paryžiuje, \Yashingtone, ir 
Londone, kad tik lietuviu va- 

dovai nori neprigulmybės, o ne 

liaudis. Ir jie turės ir-turi savo 

rankose augščiau nurodytas 
skaitlines. 

Kas gi bijo šio seimo? Kata- 
likai ir klerikalai. Bijo! Jei bijo, 
jei nenori seimo, tai turi tam 

priežastis, nes vieko, nėra be 
priežasties. Tad kokios gi tos 

katalikų priežatįs? Kodėl gi 
stoja jie ant kelio paskolos klau 
simui. kodėl stoja ant partiji- 
nės papėdės, o ne ant bendros 
valstijines papėdės? Kas at- 

sakys j tuos klausimus? 
Čia yra kame nors priežas- 

tis, čia yra kame no» s noras pa- 
laikyti tarpe mus lietuvių nesu- 

tikimus. Yra kam nor: išskait- 
lianmas, yra keno nors intere- 
sas, kad lietuviai nesutiktų, ne- 

rinktų pinigų, peštųsi. Sakome, 
kad yra, nes niekas be priežas- 
ties nesidaro. 

Tad kurgi tie, k ■ nori musii 

nesutikimų, barnių ir mūsų ne- 

dėjimo pinigų Lietuvos reika- 
lams. Tai klausimas, kuriuos 
išriš tiktai ateitis, kuomet iš- 
kils visi užkulisiniai darbai, 
intrigos, veidmainystes. Dabar 
męs prieš save turime prieža- 
sčių pasekmes, o pačios prieža- 
stis dar paslėptos. 

Lietuviai! Tvam brangi tė- 

vynė ir žmonijos likimas, tad 
stokime eilėn, važiuokime Sei- 
man, kuris turi buti sušauktas, 
ir įsteigkime tvirtas Amerikos 
lietuvių įstaigas, kad galėtu- 

'me Lietuvai nors paskolos ke- 
liu suteikti desėtkus milijonų. 
Jei to nepadarysime, tai anot 
vieno paprasto žmogelio pa- 
sakymo, visi amerikiečiai verti 
sukimšti j didžiąją kanuole ir 
iššauti. 

R. A. Macaitis. 

LINKĖJIMAI "LIETUVAI" 1 

Godotini Tamistos:— 
Prisiunčiu 'money orderį' 

$5.00 už laikraštį. 
Su jusų laikraščių negali- 1 

im persiskirti, kuris dabar < 

yra populiariškiausias tarpe 1 

visų lietuviškų laikraščių. 1 

Linkėdamas viso gero pa- 1 

silieku. 
Su pagarba, j J. V. Baltrukonis. i 

Kearny N. J» 

Namas Maskvoje,, kuriame anarchistai laiko savo susi- 
rinkimus. Parašas: Ramybė ir Brolybė Tautų." 

I 

KURIJOZAI, 
Dabar inėjo madon statyti 

reikalavimus. Kiekviena tauta 
vis reikalauja sau žemių. Pap- 
rastai tarybos, politikieriai mo- 

ka susilaikyti nuo kurijozų, bet 
ta atlieka paprasti žmonės, ku- 
rie rašo laiškus j redakcijas, 
kur jie ir telpa. 

Vienas liolandas surinko ke- 

letą tokių reikalavimų, tilysių 
rimtoje Amerikos presoje. Štai 
jie: 

"Aš noriu, kad dabar pri- 
klausanti Vokietijai provinci- 
ja Slezvig Holsteinas butų ati- 

1 duotas Italijai" — Šiuos žo- 
džius sako ponia Amilija ai 
Forteli, kurios laiškas tilpo 

; "New York Times." Ji ir ar- 
1 gumetą priveda: 

"Septintuose metose prieš 
Kristaus gimimą Romos karve- 
dys Flancus su savo kareiviais 
yra užkariavęs tą provinciją. 

Ne\v Yorko dideliam^ dien- 
raštyje ''\Vorld" randame pa- 
talpintą laišką nckurio lenko 
Przesžinskio. Jis visai nedaug 
nori Jis nori tiktai visos Lie- 
tuvos, visos Ukrajinos, Padoli- 
jos. Yolinijos, Maldavijos. Tas 
viskas turi Lenkijai priklausiti. 

Tą savo reikalavimą iis re- 

mia tuomi, kad 1352 Lenkijos 
karalius Vladislavas buvo už- 
karevęs tas visas šalis. 

Serbas Kruziok Yzakonič 
Ne\v Y rko dienraštyje 'Sun" 
irgi nedaug Serbijai reikalau- 
ja. Jis nori, kad Serbijai butų 
atiduota visa Bulgarija, visa 

Rumuniją, Bosnija ir Albanija. 
'jis reikalauja, A 

: imdamas 
tuomi, kad senuose laikuose 
vaivada Milošas Raudonasis 
buvo užkarevęs tas šalis. 

New Yorko "Tribūne" tū- 
las vengras intikineja, kad su- 

lyg teisės visa Austrija ir visa 
Vokietija turi priklausyti veng- 
rams. 

Jis remiasi tuonii, kad apie 
tūkstantis metų atgal, Vengri- 
jos karalius Miklošos buvo val- 
dytoju tų šalių. 
Vienas Holandas Ne\v Yorko 

žymiame savaitraštyje vėl rei- 
kalauja, kad Holandijai priva- 
lo buti atiduota pati svarbiau- 
sioji pusė miesto Xe\v Yorko. 
liet šis holandas savo reikala- 
vimą stato su tikslų pajuokti 
visus augščiau nurodytus rei- 
kalavimus. Jis sako: 

"Jeigu ta italijonė, lenkas, 
serbas ir'vengras turi teisybę, 
tai holandai turi pilną teisę pa- 
sakyti : 

"Męs nenorime nei Naujos 
Zelandijos, nei Australijos, nei 
vokiškų kolionijų, nei Pietinės 
Afrikos, nei Indijos, nei Japo- 
nijos, nei Brazilijos. Męs nori- 
me tiktai pusės Ne\v Yorko 
miesto; Atiduokite mums New 
Yorko dalį vadinamą Do\vn 
To\vn iki Canal str. Ta vieta 
mums priklausė j>er '50 nietų, 
mįc pirmutiniai čionai pasta- 

tėme miestą, kuri pavadinome 
Nauju Amsterdamu. Mes čio- 
nai ištaisėme pirmasias gatves, 
patiesėme šaligatvius, pastatė- 
me 237 namus ir krautuves. Ir 
tas viskas iš mus buvo atimta 
net visai karės nepaskelbus. 
Musų tas miestas likosi pava-«, 
dintas Ne\v Yorku. Tai jei yra 
teisybė, tai turi Ne\v Yorko ži- 
mesnioji dalis teki i mums." 

Męs tyčia išrašėme nepama- 
tuotus tuos reikalavimus. Ne- 

įtik nepamatuoti, bet ir juokin- 
gi, absurdiški. Tas lai pamoki- 
na musų žmones, kad visur pa- 
sikalbėjimuose nereikia išreikš- 
ti. kad męs norime daugiaus,ne- 
gu mums tikrai priklauso. Ne- 
norėkime nieko, kas ne mums 

! priklauso, bet ir nei savo neap- 
j leiskime. 
! Tokis nekuriu lietuvių pri- 
1 vatis norėjimas daug*jau pa- 
i kenkė mūsų politikai. Mus net 
vadovai pakenkė savo kalbomis. 
i Juk tankiai būdavo išsireikšta, 
Ikad latviai tai tie patįs lietu- 
viai, ir toki išsireišikimai pa- 
darė tą, kad latviai šnairuoja 
ant lietuvių ir nenori ką nors 

bendro turėti su jais. 
N. 

NAUJOS LIETUVIU 
MOKYKLOS ViLNIlJJE. 

I 'ilniaus Valstybinės lietu- 

|vių gimnazijos bernaičiams ir ̂
 

Mergaitšms tikrai, bus įst-ciy-* 
tos: leidimas gauta ir butas 
jau gauta. Priimami rusų rno-1 

kyklų mokiiiiai ir mokinės, žiu 
rint koki kas yra išėjęs kursą 
Jau galima prašymais ir pa- 
klausimais kreiptis i Lietuvių 
Tarybos Švietimo Komisija 
(Jurgio g. X 13). Mokslas- 
prasidės spalių mėnesyje. Mo- 
kesnio 60 rb. metams visose 
klasėse. Bendrabučių nei su-1 

šelpimo iš šalies kol kas nenu-* 

matoma. Nebent bus pasirū- 
pinta, kad mokiniams but'ų lei- 
sta maisto vežtis. Gyvais -pi-, 
nigais vienam mokiniui reiktų 
apie 120 markių mėnesiui. 
Smulkiau bus pranešta vėliau. 

J'ilniaus lietuvių Mokytoju 
Institutas taip pat bus atida- 
rytas. Voronežo Mokytojų 
Instituto klausytojai bus be' 
kvotimų priimti j antrą kursą;' 
j pirmąjį gi bus priimami per 
konkursą. Kreiptis j tą pat' 
Švietimo Komisiją. ["L. 

LINKĖJIMAI "LIETU- «, 

VOS" DIENRAŠČIAI. 
Gerbiami:— 

Labai ačių už paraginimą už 
simokėti už dienraštį "Lietu- 
vą." Užsimoku su mielu no- 

ru, nes be dienraščio gyventi 
nugaliu, aš su juomi kol gyvas 
busiu negalėsiu persiskirti. 

Su pagarba, 
Juozas Minęfilas. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
KENOSHA, \VIS. 

► Kovo 2 d. atsibuvo TMD. 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo renkama valdyba šiems 
metams ir kartu buvo atsiimp- 
mos knygos. .Variai rugojo, 
kad nebuvo kuopoje tvarkos, 
bet dabar viskas sutvarkyta. 
Taipgi nariai nemažini rugojo 
ir ant Centro Valdybos, bet 
kalčiausi tai patįs nariai, nes 

nežiūrint į tai, kad susirinkimas 
buvo paskelbtas "Lietuvoje" ir 

"Naujienose" atsilankė tiktai 
15 narių. Ir tai nekuriems na- 

riams siuntinėta atvirutės. Ką 
gi sakyti, kad iš 64 nariu atei- 
na tiktai 15. Tai keno kaltė! 

Dabar dar kartą kreipiamės, 
kad kurie nebuvote ant susirin- 
kimo, tai dabar pribukite būti- 
nai 6 balandžio ant 2 vai. po 
pietų Sshultž svetanėn del at- 
siėmimo knygų ir užsimokėji- 
mo metinių duoklių už 1919 
metus. 

Kuopa yra nutarusi parengti 
prakalbas del agitacijos už 

^VMD. Komisija tam tikslui nu- 

skirta iš H. Labanausko ir K. 
Brazevičiaus. 

Nauja valdyba šiems me- 

tams išrinkta: pirm. — H. La- 
banauskas, v. pirm. — F. Dap- 
kevičius, prot. sek. — K. Bra- 
ževičius, fin. sekr. — K Bra- 
zevičius, iždininku — M. Ki- 
mantienė, iždo globėjas — T. 
Bagtonavičius. 

Nutarta išsirašyti vieną ex- 

empliorių orgono "Vienybės 
Lietuvninkų.'' 

Draugijos nariai čionai iš- 
sireiškė, kad TMD. visuomet 

išleidinėja prasčiausius raštus 
ir tuomi atstumia narius nuo 

draugijos. Centras šaukia, kad 
nariai darbuotųsi, bet ir pats 
privalėtų darbuotis. 

Kete. Braževičius. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Čionai yra piliečių kliubas. 
Jis buvo beišnykstąs, vienok 
miesto valdininkų rinkimams 
besiartinant vėl atsigriebė, su- 

šaukė nepaprastą susirinkimą 
kovo 9 d. ir likosi viskas atnau- 

jinta, išrinkta nauja valdyba. 
Prezidentu išrinktas p. A. Čiep- 
la, v. prez. — A. Kučinskas, 
raštin. — K. Blauzdis, turtų 
raŠtin. — A. Matukaitis, iždi- 
ninku — J. Krasnauskas, ka- 
sos globėjais — P. Katkus ir 
A. Smardakas. 

Laike susirinkimo pirsirase 
11 naujų narų. Dabar manoma 

daugiau darbuotis del savęs ir 
del mųs tautos. Susirinkime 
lankėsi ir p. A. Baltrušaitis, ku 
ris yra kandidatu į miesto ko- 

misionierius. Prašė visų susi- 

rinkusių balsuoti už jj ir jo 
prašymas likosi priimtas. 

jSkaudvilictis. 

ROCKFORD, ILL. 

Iš šio miesto retai tenka ma- 

tyti žinučių laikraščiuose, tai 
išrodo, kad čion mažai veikia- 
ma. Ištikrujų tai čionai net per 

daug veikiama. Čionai /ra de- 

vynios galybės visokiu partijų, 
kurios kaip jau pradeda rengti 
visokius pokilius, vakarus, pra- 
kalbas, tai reikia gero matema- 

tiko, kad tą viską surokuoti. 
Kovo 9 d. Lietuviu Moterų 

C- c 

Progresiviško susivienijimo 
kuopa surengė prakalbas, kal- 

bėjo p. P. Grigaitis. Vakarą 
atidarė p-lė Čepaitė ir pirmiau- 
siai labai gražiai padainavo 
vietinis daininkas p. J. M. Ba- 

cevičius, p-lė Tutliutė paskam- 
bino ant piano ir paskui pati 
akompanuodama sudainavo St. 
Šimkaus "Kur bakūžė saina- 

nota."' Jos balsas yra išlavintas 
ir ji darė malonų įspūdį. 

Pastačius kalbėti p. P. Gri- 
gaiti tuo pasikelia kokia tai mo- 

teris ir nori ką tai pasakyti, 
bet pirmininke liepia jai atsi- 
sėst i, paskui keletas vaikėzu 
prašo balso ir klausia, kas ren- 

gia tas prakalbas. Ir jie likosi 
numalšinti. Tai vis buvo pra- 
džia priekabių. 

P-s Grigaitis pradeda kalbė- 
ti ir pasako apie ką kalbėsiąs, 
bet vėl atsistoja keletas vyrukų 
ir matyti, kad jie nenori duoti 
p. Grigaitis nei žodžio iš- 
tarti it norį praaklbas išardy- 
ti. Pirmininkė prašo, kad kam 
nepatinka, tegul išeina laukan, 
o kas nori klausiti, tegul pasi- 
lieka ir sėdi ramiai. I»et su bol- 
ševikais juk negalima susikal- 
bėti. P.et kur tau. Vienok ir po- 
licmano netoliausiai butą, ku- 
ris tuoj liepė ramiai užsilaikyti. 
Žinoma, policmano žodis pa- 
remtas buože turi svarbą ir bol- 
ševikai nurimo. 

P-s Griagitis tesė savo kalbą 
toliau, suprantama jau duoda- 
mas pipirų bolševikams. P-s 
Grigaitis visiškai nekliudė tau- 

tininkų. kaip jis pirmiau dary 
davo. 

Tą pat dieną ir toje pat sve- 

tainėje. tik vėliau vakare buvo 
tos pačios L. M. P. susivieniji- 
mo kuopos surengtos kitos pra- 
kalbos, kuriose kalbėjo kitas 
kalbėtojas tik jau bolševikas 
Dundulis. Jis, žinoma davė vė- 

jo Grigaičiui. 
Štai kame dalykas. Moterų 

nrogresiščių kuopa nutarė su- 

rengti prakalbas ir išrinko to 

darbo atlikimui komisiją. Ko- 

misijon inėjo dalis bolševikų 
ir dalis menševikų. Na ir tas 

prakalbas perskėlė Į dvi dali, 
menševikėms kalbėjo Grigaitis 
po pietų, o bolševikėms vaka- 
re. Iš tikro didesnio cirkaus 
tai jau vargiai gali kada nors 

kur pasilaikyti matyti. 
Pirmiau čia buvo ramu, nes 

bolševikų beveik nebuvo, tiktai 
'labar keletas jų parėjo iš kalė- 

iimo, tai ir kelia visur lermus, 
suirutes. Bolševikus reikia vyti 
laukan iŠ visų susirinkimų; jie 
nemoka paprasčiausio manda- 

gumo, tai kitaip su jais negali- 
ma nei pasielgti. 

Reporteris. 

MILWAUKEE, WIS. 
Kovo 2 d. čionai buvo dide- 

lės prakalbos apie Lietuvos rei- 
kalus. Buvo ir deklemacijų. 
Kalbėjo advokatas Rutkauskas. 
Jo prakalba žmonės.buvo paten 
kinti. Laike prakalbų buvo ren- 

kamos aukos Lietuvos laisvės 
reikalams. Viso susirnkta 11*5. 
00 doliarių. Žemiau seka sura- 

šas aukavusiųjų. (Tą suraša 
męs apleidžiame, nes jj paskelbs 
tas fondas, kuriam aukos siun- 
čiamos — Red). 

Komitetas. 

ROSELAND, ILL. 
Draugystė šv. Petro ir Po- 

vylo laikytame kovo 9 d. susi: 
rinkime priklausanti prie Visų 
Šventu parapijos svarstė baž- 
nyčios reikalus, neužmiršo ir 
Lietuvos. Visi vienbalsiai nu- 

tarė, kad dabar butų koveikiau- 
siai sušauktas Visuotinas "Sei- 
mas kol dar nėra vėlu, kol dar 
galima gelbėti. Nutarta, kad 
seimas butų šaukiamas Chica- 
gon. 

Buvo renkama valdyba se- 

kantiems metams ir išrinkta: 
Pirm. — J. žlibinąs, jo pagal. 
— J. Gedminas, rast. — S. Jor- 
čius, finansų raŠtn. — V. Ci- 
binskis, kas. VI. Markauskis. 
Taipgi išrinkti delegatai į drau- 

'gysčių oknfcrenciją, kuri turėjo 
atsiimti Chicagoje. 

Nutarta naujiems nariams 
sumažinti įstojimo mokestis. 
Draugystės susirinkimai atsi- 
būva po aštuntos dienos kiek- 
vieno mėnesio (Kokia savaitės 
dieną? — Red) Visu Šventų 
parapijos svetanėje. 

Darbai silpnai eina. Darbo 
beveik negalima gauti. 

Kalvis. 

BROOKLYN, N. V. 

Visuotinojo Seimo Klausimas 
SLA. 83 kuopa .laikytam 

susirinkime kovo 6 d. š. m. tar- 

pe kit-ko svarstė Visuotinojo 
Seimo klausimą. Apsvarsčius 
išnešė sekančią rezoliuciją: 

Kadangi Lietuvos Neprigul- 
mvbės kalusimas iš visų pusių 
yra labai apsunkintas. 

Kadangi lietuvių atstovai 
neprileidžiami prie Taikos 
Konferencijos stalo. 

Kadangi visi susinėsimai su 

Lietuvą yra uždartyi ir 
Kadangi visokiais budais 

stengiasi Lietuvą pavergi len- 
kai ir rusai. 

Nutarta. 1.) Kuogreičiau- 
siai šaukti Visuotiną Seimą, 
nes tik čia yra viltis, kad tik 
visotinas seimas (o ne kaip ka- 
taliku vadovai tvirtiną—kolio- 
nijos) gali šiam reikaliu pagel- 
bėti. 

2) Tokis seimas turėtų buti 
Xcw Yorkę, o ne kitur. Bet 
jeigu nebūtų galimą su katali- 
ku vadais susitaikinti delei vie- 
tos, tai šaukti kad ir ktur. Tik 
su išlyga, kad politikos žinovai 
žinotų, kad šaukiamas tokio 
seimo kitur neturės tiek vertės. 
Jei katalikų vadai ant New 
Yorko nesutiktų ir iš tos prie- 
žasties seimas įvyktų, tada 
visuomenei butų aišku kas tam 
buvo kaltas ir kas turi gaut 
tinkamą bausmę. 

A. M. A u c/unas 
S. Stanevičius 
J. Steponavičius. 

NEWARK, N. J. 
Kovo 2 d. buvo lietuvių 

mass-mitingas šv. Jurgio drau- 

gijos svetanėje. V. Ambrože- 
vičius atidarė susirinkimą ir £ 

paaiškino, kad susirinkimo 
tikslas išnešti rezaliuciją lietu- 
vių reikaluose. Pranešė, kad 
susirinkime yra miesto majo- 
ras ir miesto advokatas. Rezo- 
liucijose turėjo buti užprotes- 

tuoti prieš lenkus ir rusus. 

Čia katalikų vadovai atrado 
priekabes ir norėjo susirinkimą 
išardyti. 

Bet visgi susitvarkė ir likosi 
dar nutarta pasiųsti kablegra- 
ma Prezidentui Wilsonui. Kab- 
legramos pasiuntimui parinkta 
aukų $21.55. 

Ant galo kalbėjo majoras, 
pasakė apie lietuvius ir Ameri- 
kos reikalus, apie ukėsyste. 

S. A. .. 

WESTFIELD, MASS.. 
"Lietuvos No. 53 tilpo mano 

korespondencija apie D. .L K. 
Vytauto draugiją ir joje ar tai 
iš mano, ar iš spaustuvės neap- 
sižiūrėjimo .yra klaidų, ką čia 
pataisau. 

Buvo pasakyta, kad kalbėjo 
aficicras J. J. Boman iš Bosto- 
no ir dainavo "Birutės" choras 
iš VVestfield. Turi gi buti — 

kalbėjo aficieras Roman iš 
Bostono ir dainavo "Birutės" 
choras iš Springfield po vado- 
vystė p. Y. Kanclerio. 

Korespondentas. 

BIZNIERIAI 
GARSINKITĖS 

! LIETUVOJE. 

Scenos Berlino gatvėse, paskutinių susirėmimų tarp Spartakų ir valdiškos kariumenės. 

Valdžios Pranešimai. 
BUREAU OF INTERNAL 

REVENUE. 

Asmuo, kuris laukia, kad 
taksų nuo ineigų kolektorius 
ateitų į jo namus arba, kad 
temptų jį už skverno gali 
atsidurti negerame padėji- 
me ir buti skaudžiai nubau- 
stas, taip persergsti Internal 
Revenue viršininkai. Ant 
kiekvieno asmens ar korpo- 
racijos guli priderystė, kad 
apsimokėti ir, išpildžius raš- 
tus, induoti nevėliau, kai 15 
d. kovo mėnesio. 

"Biuras išsiuntė visus žmo 
nes, kuriuos jis turėjo tiesiai 
į žmones, kad padėti ir su- 
teikti jiems patarimų," sa- 

ko komisijonierius Roper. 
"Bet musų darbininkai netu 
ri laiko jieškoti žmonių po 
hamus ir po darbus. Visi, ku 
riems reikia taksus mokėti 
arba kunems reikia išpildy- 
ti popierius, turi patįs atlik- 
ti stas priedermas, kurių iš 
jų reikalauja 'statymai. Jei 
kas nori ko nors pasiklausti, 
blankų, ar patarimų gauti, 
jis turi kreiptis į taksų, nuo 

ineigų rinkimo viršininką. 
"Svarbus dalykas del tak- 

sų nuo ineigų yra, kad iš- 
gauti pirmą mokesnį prieš 
15 d. kovos. Toji yra vėliau- i 
šioji dieną, pagal naujausius 
įstatymus. Atvirai šnekant 
valdžiai reikia pinigų, kad 
apmokėti prisižadėjimus, ku 
rie pasibaigia toje dienoje. 

"Tuo pačiu laiku yra pa- 
skutinė diena induoti už- 
baigtus del 1918 metų tak- 
sų raštus. Ar pilnai raštai 
su nurodimu visų faksų, ar 

tik paviršutiniai turi buti in- 
duodami su kiekvienu mo- 

kesniu prieš 15 d. kovo' mė- 
nesio. 

"Paviršutinis apskaičiavi- 
mas ineigų yra leidžiama? 
tiems, kurie laiku negali pa- 
daryti pilno apskaitliavimo. 
Tečiau, mokant reikalingus 
mokesnius prieš 15 d. ko- 
vo, taksų mokėtojas gali gau 
ti prailginimą laiko ant 45 

dienų, ir tuomet induoti pil- 
nai išpildytus poperius. 

"Biuras tai daro, kad pa- 
lengvinti tuos, kurie negali 
pilnai išsimokėti, kuomet jie 
išpildo savo poperius, del 
laiko trukumo, bet jis nega- 
li leisti, kad tuos taksus, ku- 
riuos reikia išmokėti kovo 
15 d. nutęsti ant vėliau. 

"Raginama, kad kiekvie- 
nas, kuriam reikia taksus mo 

keti, pilnai apsimokėtų, kuo- 
met išpildo savo popierius. 
Taip jie darydami labai pa- 
lengvins vyriausybę, ir pa- 

,čiam mokėtojui nereiks sau- 

gotis, kad nepraleisti taksų 
mokėjimo dienų, kuomet 
mokama dalimis. 

Visuomet, kuomet moka- 
ma dalimis, pirmasis mokes- 
nis, turi būti mažiausiai vie- 
nas ketvirdalis visų mokes- 
nių, kuriuos jam reikia mo- 

kėti, arba vienas ketvirda- 
lis, kuriuos mokėtojas mano, 
jog jam reikės mokėti. 

"Nežiūrint, kaip bus mo- 

kama, pirmasis mokesnis, 
mažiausiai vienas ketviiia- 
lis visų mokesnių, kuriuos 
reikia išmokėti prieš 15 d. 
kovo mėnesio, turi buti ko- 
lektoriaus ofise toie dieno- 
je, sykiu su pripildytais po- 
pierais." 

TAKSU KOLEKTORIAMS 
IR KITIEMS. 

"Neapsigyvenęs ateivys" 
reiškia tokį žmogų, (a) ku- 
ris negyvena Suv. Valstijo- 
se, ir (b) kuris nėra Suv. 
Valstijų piliečių, Apsigyve- 
nimas sprendžiamas sekan- 
čiai: 

1. Apsigyvenimo Prirody- 
mas. Ateivys, kuris gyvena 
Suv. Valstijose ir nėra tik 
perėjunu, kaip aiškinama 
žemiau, yra Suv. Valstijų 
gyventoju, taksų nuo ineigų 
reikalais. Ar jis yra perėju- 
nu ar ne, sprendžiama iš to, 
kaip jis čia apsigyvenęs. Jei 
jis gyvena Suv. Valstijose, 
ir neturi tikrų planų apie sa- 
vo ateitį, jis skaitomas apsi- 
gyvenusiu. Geriausiu priro- 
dymu yra svetimtaučio ap- 
siejimas, veikimai, ir atvi- 
ras pranešimas. Tipiškas pe- 
rėjūnas yra tas, kuris apsis- 
toja ant kiek laiko, kuomet 
keliauja per Suv. Valstijas 
-kartais jis dirba koki nors 

darbą, kartais ne ;-arba toks 
kuris tik atkeliauja į Suv. 
Valstijas su kokiu nors rei- 
kalu ir, reikalą atlikęs, vėl 
keliauja sau. Vien tik nepa- 
stovių sumanymų, be tikro 
laiko kuomet manoma eiti į 
kitą šalį, neužtenka, kad lai 
'kyti iį už perėjūną. 

2. Apsigyvenimo Prirody- 
mai. Svetimtaučio pasisaky- 
mo del jo apsigyvenimo ne- 

pakanka, bet jei jis visuo- 
met .atkartojamas, išriša jo 
užmanymų klausimą, jei jo 
apsiėjimas, veikimai ir kitos 
aplinkybės nesipriešina jo 
pasisakimams. Dažnai pasi- 
taiko, kad svetimtautis, ku- 
ris nors būdamas ir perėju- 
nu, prispyrus gyvenimo ap- 
linkybėms laikas nuo laiko 
atidėlioja savo kelionę, pa- 
silikdamas perėjunu, nors ii 

ilgai gyvena Suv. Valstijo- 
se. Tas kad ateive žmona 
gyvena kitoje ša'yje, nėra 
butinu prirodymu, kad jis 
yra perėjimu, o ne apsigy- 
venusius. Ateivys, kuris čia 
atkeliauja, manydamas ap- 
sigyventi kokioje nors ki- 
toje šalyje taip greit, kaip 
tik; jis uždirbs užtektinai 
pinigų kelionei į užrubežį, 
turi būti skaitomas perėjū- 
nu, jei jo užmanymai gali 
buti išpildomi, palyginamai 
trumpu laiku, paimant do- 
mon jo taupumą. 

3. Palinkimas Perejunų. 
Bus suprantama, kad atei- 
vys, pripažintas čia apsigy- 
venusiu, kaip augščiau nu- 

rodoma, to] bus skaitomas 
apsigyvenusiu pakol jis ar- 

ba jo šeimyna pasiryžš per- 
mainyti savo gyvenimą, 
rengdaimesi iškeliauti. Taigi 
ateiviai čia apsigyvenusieji, 
kurie po paskelbimo paliau- 
bų, lapkričio' mėnesi, 1918 
m. 'pradeda rengtis grįžti į 
savo gimtinę šalį, kaip tai 
reikalardami pasportų, turi 
būti skaitomi 1 aipo apsigy- 
venusieji per tą laiką tak- 
suojamų, kuris prabėgo iki 
jis pradėjo ištikrųjų reng- 
tis. 

4. Kaip Darbaviai Spren- 
džia Ateivio Padėjimą. A- 
teiviai, dirbantjs Suv. Val- 
stijose yra pirma facie skai- 
tomi neapsigyvenusiais Kad 
jiems alga butų išmokėta be 
sulaikymo iš. jos taksų, 
darbdavys turi turėti rašy- 
tą prirodymą, kad jis nėra 
tokiu, kokiuo jie tiesotai 
skaitomas. Toks priro^1 mas 

yra (a) Jei ateivys g> „na 
Suv. Valstijose nemažiau 
kaip metus prieš pradėji- 
mą dirbti prie to daroda- 
vio, kuriam reikia užlaikyti 
taksus, arba jei jis dirbo 
prie Suv. Valstijų Gyvento- 
jaus, arba apsigyvenusios 
korporacijos tame pačiame 
mieste ar apskrityje netrum 
piau kai tris mėnesius prieš 
gavimą kokio nors mokes- 
nio nuo to darbdavio, jis 
gali buti laikomas apsigy- 
venusiu, sprendžiant ar rei- 
kia jo mokesnį sulaikyti, čia 
darbdavys turi žiūrė ,i ir tai, 
kas augščiau nurodyta (No. 
1,) kad žinoti tikrai ar jis 
nėra perėjunu. Prirodymas, 
kaip ilgai svetimtautis šioje 
šalyje gyveno, ar kaip ilgai 
jis buvo reguliarišku darbi- 
ninku, gali buti patirtas iš 
ateivio certifikato; (b) darb 
davys taip-pat gali gauti pri 
rodymų, kad aplenkti supra- 

l timą, kad ateivys nėra perė- 
junu, gavęs nuo ateivio iš- 
pildytą raštą ant formos 10 

78, kuri turi buti kaip rei- 
kiant išpildyta, arba ir ki- 
tu kokiu nors certifikatu, 
intikrinančių apie jo apsigy- 
venimą. Gavęs nuo ateivio 
tokį prirodymą darbdavys 
gali .juo pasitikėti, išskyrus 
atsitikimą, jei ateivio pri- 
rodymas butų neteisingas ir 
jei darbdavys turėtų tvirtų 
prežaščių tikėti, jog jis yra 
neteisingas. Jis gali ant tų 
prirodymų remtis tol, pakol 
ateivvs nustoja buti čia ap- 
sigyvenusiu, kaip buvo aug- 
ščiau nurodyta. Darbdaviui, 
kuris teisinas, kad negalėjo 
išrinkti taksų prieš tą lai- 
ka, jei jis negavo rašto iš- 
pildyto ant formos 1078, ar 

jai lygios, leidžiama persi- 
tikrinti apie ateivio padėji- 
mą parankiausiais prirody- 
mais. 
į 5. Pinigyno nusprendimas 
2242 yra pataisytas taip, kad 
sutiktų su viršui nurodytais 
išsireiškimais. 

MOKYKLOS 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGĖ 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ii 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vi& 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
■•uteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St,, 1*50 Wells Sfc 

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 voač 
tam tikslui sutaisytų lekcijų. Jose la- 
tarimas angliškų žodžių Ir vertimas 
lletųvlškon kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekvienas 
Išmoksta be vargo. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos yTa 
užduotis, kurią mokinys Išrašo lr pri- 
siunčia mums dėl pataisymo. Męs pa- 
taisome ir sugrąžiname mokiniui 

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

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

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 centų 
markių nusiuntimui, męs tuojaus ru- 
siųsime visas lekcijas Jeigu lekcijos 
nepatiks, sugrąžink už trijų dienų, męs 
nusiųsime atgal jusų pinigus. 

"L" Amer College Prep. School 
3103 Šo Halsted St, Chicago, Iii. 

|. nA5TE!} STSTEfl ) Į \ ■ 1 ^ 11 1 r 

2 Męs mokiname šį puikų, gerai 
I apsimokantj amatą, J trumpą, lai- 
B ką. Kirpikai yra labai reika- 
| laujami. Vie.' s nepripildytos iau 
| kla. Ateik dieną ar vakare. 

p Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

1 118 N. LaSalle St., 4 augštas 
1 (Prieš City Hali) 

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lengvai ir greitai iSmoktl Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
; Lietuvos lr abolną istorijas, geografiją, raSyti 
laiikui, ir tt. Taipgi, turime urammar ir High 
School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą Uiką pasimokinimui, nesigailėsite. 

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

1 Dr. G. N. Glaser 
į Praktikuoja jau 27 metai 

į 3149 S. Morgan St.p kertė 32 st. 

į Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

ę Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
s piet. 6—8 vale., Nedėl. 9—2. 
f TELEFONAS YARDS 687. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose 

tefsmuoso 
.. Ofisai: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Rooms 1008 1009, Tel. Canal 2759 

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



Užmiršo. 
Po ilgo gyvenimo ir ru 

pėsčių vien asmeniniais rei 
kalais, Baltutis pajuto ne 

malonų širdies griaužimą 
primenantį senus pergyven 
tus laikus. 

Ir štai nejučiomis Baltu- 
čiui iškrinta iš rankų laik- 
raštis, išsitiesdamas betvar- 
kiai ant aslos; galva gi at- 
sirėmė supamosios kėdės 
atramon, o akįs drūčiai už- 
simerkė, padarydamos ant 

blakstienų eilę mažyčių ruk- 
šlelių. 

Savaimi Baltučio galvoje 
gimė naujos mintjs niekuo- 
met pirmiau neturėjusios 
Baltučio omenyje vietos. 

Ir pamaži, tačiaus rūpes- 
tingai pinasi vienan dide- 
liu mezginin; ir štai, rodos, 
tuojaus pasimatis, priešais 
užmerktas akis, visame aiš- 
kume praeities vaizdai. 

Pastangos, nuvyti nepa- 
geidaujamas mintis, nedavė 
rezultalų. Bet kaip tik at- 
bulai, dar labjau skverbėsi 
minčių sandėlin ir Baltutis 
mato užmrištą gimtinį kai- 
mą. 

Čia jis mato save kudikiu, 
kurį tėveliai glamonėja. 
Čia jam vyresnis brolis pa- 
dirba vėjinį malūną ir pa- 
st to ant augšto virpčio. Čia 
vėl sesutė prabėgdama pro j 
šalį pakštelėjo skruostan 

taip meiliai, taip saldžiai. 
Tai tik kūdikystės ruožas, 

su daugeliu neaiškumų sum- 

aišytas. Bet štai priešais 
stovi atmintin įstrigęs; vaiz- 
das jaunystės praeities. Sma 
giausis gyvenimo laikrotar- 
pis, kuris prabėgo dideliu; 
šuoliu, neišdildomai pasili-j 
ko atmintyje ir jis labiausiai 
kankina. 

Užmerktomis akimis ma- 

to save ariantį dirvą, o pa- 
skui seka paukščiai i 
renka kirminus. Tai vėl 
mato lauku einančią mer- 

gytę, nešančią artojėliui 
pusryčius. Dar kiek toliau 
-būrys jaunykaičių traukia, 
iš pilnos krutinės sujudi- 
nančią clainą. Prisimeta ir 

jis buryn ir susilieja jo bal- 
sas su draugų balsais ir 
skrieja netolim^n beržynan. 

Trumpomis pertraukomis 
užsibaigia dienos darbas; 
saulute-močiutė paskuti- 
niais spindulėliais paglosto 
artojėlio veidą ir slepiasi už 
pušyno. 

Grįžta kaimynai iš dar- 
bo, grįžta ir Baltutis; joja 
ant sarčio kaiino gatve ir 
čia jį pasitinka ir pralei- 
džia mėlynakės, besitrusda- 
mos x*utų darželiuose. Viena 
griaudžiai pažvelgs į Baltu- 

tį savin sudejuoja. "Neilgai 
tu busi tarp mus." 

Baltutis nebenori dau- 
giau mąstyti; jam norisi ko- 
greičiausiai prašalinti daug 
primenančias mintis. Ta- 
čiaus kaž-kadėl nesiseka. 
Sumerkti blakstienai, tary- 
tum klijais sulipinti nei ne- 

mano atsimerkti, bet lyg 
tyčia dar giliau skandina jį 
minčių juren. 

Norėtų Baltutis sušukti: i 
"šalyn praeitis!"' Vienok! 
nepajiegia; mintimis susidu 
ria su žiliagalviais seneliais 
-savo brangiais tėveliais; 
nors tada jis jų nebrangino, 
jųjų širdies skausmų nesu- 

prato... 
Dargi nesuprato nei tada, 

kuomet motutė su tėveliu 
spausdami išvažiuoneiam su 

neliui galvą, prašė: "Neuž- 
miršk mųs". 

Tik dabar Baltutis pra- 
dėjo suprasti žodžių reikš- 
mę. Tik dabar, mintimis 
nupintame vaizde, pastebė- 
jo tėvų meilę prie savo vai- 

! kų. Ir tik dabar įsivaiz- 
; dinusiame regynyje supra- 
to, ką reiškia tėvų balsas: 
"Neužmiršk mųs." 

Bet jau per vėlu! Tėve- 
liai ilsisi užkloti pilku že- 
melės kauru; broleliai-gi ir 
seytė, kaž-kur dingo gyve- 
nimo bangų nešami.... 

Ir sąžinė atsiliepė sie- 
los gilumoje "Užmiršai Bal- 
tuti, užmiršai!.... Tu never- 

tas vadintis Lietuvos sunu- 

jmi Užmiršai!.. 
i Pašoksta Baltutis nuo ke- 

j cles; pramerkia akis, apsi- 
jdairo, nieko nematyti; tik 
laikrodžio švytuoklė taksi, 
svajonių likučiams pritarda- 
mas: "Užmiršo, užmiršo."... 

Ir vėl grimsta Baltutis as- 

menynės gerovės bedugnėn, 
užmiršdamas ai*timiausius 
širdžiai draugus ir giminės, 
drauge ir tėvynę Lietuvą, 
palikdamas globai svetimu- 
N-" 

Tačiaus nevisi taip daro; 
tikrieji Lietuvos sunųs visa- 
da laiko pirmoje vietoje tė- 
vynės reikalus... "Neužmir- 
šta."... 

Tarabilda. 

NEGRAŽUS DARBAI. 

Nesenai Lietuviu Socialistų 
Sąjungos 7 kuopa Rochestery- 
jc, X. Y. išspausdino ir išpla- 
tino bjauriausius koki tik gali 
Imti atsišaukimus. Tenai viso- 
kios pastangos del Lietuvos ne- 

prigiflmybes pajuokiamos, iš- 
niekinamos. Darbininkai, kurie 
dirbo del Lietuvos neprigulmy- 
bės, šmeižiami.'Męs šionai ne- 

drįstame išrašyti to visko, nes 

tai butu "meškos patarnavi- 
mas" musų veikėjams. 

"Draugas" gavęs toki plaka- 
ta rašo: c 

"\ isi žino kaip griežtai 
męs esame priešingi d-rui 
Šliupui ir jo pažiūroms. Bet 
mums stačiai šlykštu yra gir- 
dėti, kad lietuviu kalba galė- 
jo išbarti toki nedora apkalti- 
nimą. 

• Laikraščiai apie bolševikus 
parašo tokių bjaurių daigtų, 
kad užeina abejonė, ar tai ga- 
li buti tiesa. Bet paskaičius 
Septintos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos, Rochester, N. Y., 
išleistąjj lapelį pasirodo, kad 
oficialiai tos kuopos leidiniai 
savo nedorumu nesiskiria nuo 

bolševikiškų bjaurumų. 
Ta kuopa aiškiai pritaria 

bolševikams, ji rašo: "Dabar 
Lietuvos socialistai-bolševikai 
jau baigia Lietuvą paliuosuo- 
ti i> po ponų ir kapitalistų 
jungo, taip-gi ir iš po buržua- 
zijos jungo." Taip kalba Ro- 
chesterio socialistai apie bol- 
ševikų griovimas i j Lietuvą. 
Jų visa Lietuva nekenčia, 
:>et jie pažadėjo ja rusams Į 
vergauti, dėlto is Trockio gau- 
na rubliu, iš vokiečių perkasi 
ginklus, iš Rusijos samdo 
tamsiausiu asmenų, ir areš- 
tuoja net socialistus lietuvius, 

kaip Biržišką. 
Tokis "Draugo" pasipiktini- 

mas tokiu negražiu darbu paro 
do jo džentelmoniška. Ištik- 
n> gali buti kas ners keno nor:^ 

politišku privšu, bet negražus 
darbai niekur r.ijra leistini. Bet 
męs atsimename dar tuos lai- 
kus. kuomet "Draugas" netoli 
panašiai rasė ant Centralio ko- 
miteto. 

Laidotuvės aštuoniolikos Suvienytų Valstijų kareivių, kurie tapo užmušti susimušus 
traukiniui netoli Nanoirs, Francuzijoje. 

"BURŽUAJIŠKA" GUD- 
RYBĖ. 

Dabar Rusijoje, bolše\ ikanis 
beviešpataujant ir bevaldant 
visą šalj, daugelis senų įstaty- 
mų pamainyta naujais, "pro- 
gresiviškais," darbininkiškais" 
įstatymais. Tarpe visokių kito- 
kių naujų įstatymų yra įstaty- 
mas, kuris uždraudžia ponui 
pavaryti savo tarnus be jų ži- 
nios. Paskui vėl yra kitas įsta- 
tymas, sulyg kurio labai leng- 
va persiskirti vyrams su savo 

moterimis. Kaip tik nesutinka 
kokia pora, tai net vienai pusei 
is žeročių užtenka pareikalauti 
persiskirimo, kad tokis persis- 
kirimas bolševikiško teismo bu- 
tų užtvirtintas. 1 

Vienas nesenai pribuvęs iš 
Rusijos jaunas vyrukas pasa- 
koja apie šitokį juokingą atsi- 
likimą, kuris turėjo vietą Mas- 
kvoje. 

Vienam nelaimingam "bur- 
žujui" pasitaikė nusisamdyti 
ikrą matroną pielvčia bobą vi- 
*ėją. Ta boba virėja taip įsipy- 
ko jam, kad tiesiog nuodijo jo 
gyvenimą. Vienok jis ją atstaty 
i nuo vietos jokiu br»'Ui negali 
)e jos sutikimo. Jis ilgai gal- 
iojo ir ant galo s galvojo ori- 
^inališkiausią budą kaip atsi- 
kratyti nuo netikusios tarnitės. 

Tas "buržujus" vieną gra- 
žią dieną puolė ant kelių prieš 
oobą virėją ir sušuko: 

— Milaša!* Aš tave myliu! 
Aš betavęs gyventi negaliu! 
Buk mano žmona. 

Nustebusi Milaša iš karto 
nežinojo ka atsakyti. I>et grei- 
tai sutiko, nes nors ir "buržu- 
jus," bet visgi vyras. 

Na ir gretai sulyg bolševi- 

kiškų įstatymų ̂ 'buržujus" ap- 
sivedė su savo tarnaite. 

Bet neilgai džiaugėsi jauno- 
ji pora savo medaus mėnesiu. 
"Buržujus" vvrs tęsė tolyn sa- 

50 sugalvotą pliana. Jis ant ry- 
tojaus po vestuvių nuėjo prie 
bolševikiškų valdžių ir užreiš- 
kė: 

— Aš negaliu gyventi su sa- 

vo pačia. Meldžiu mus perskir- 
ti. 

Ir sulyg bolševikiškų įstaty- 
mų 'Vyras" tuojaus tyuvo at- 

skirtas nuo "pačios." Pati tuo- 

jaus likosi iškraustyta iš jo na- 

mų. 
Tai juokas, bet graudus juo- 

kas, nes jis labai ir labai pa- 
našus į tikriausia teisybe. 

BUTAFORO BILA. 
Už nušve'itimą mėnulio ir j 

saulės $1.15'i 
Už isskalbimą debesų 75ci 
Pataisymas miglų $1.00 
Tepalai del vaftdeijpuolio 

25c 
Naujas dangaus sklypas 15c 

Medžiaga del vėjo 75c. 
Sosto pataisymas 50c 

Viso $4.80 

Lietuvos Atstatymo Bendroves Kampelis. 
A. Valdemaras gina Lietu- 

vos reikalus. 

Anglų laikraščiai kovo 4 
d. paskelbė žinią kad Augu- 

stinas Valdemaras, lietuvių 1 delegacijos vadas Taikos 
| Konferencijon, vedė ginčus 
su rusų ambasadorių Makla- 

! kovu Paryžiuje del Lietuvos 
ateities. Iš to matyti, kad 
Lietuvos klausimas Taikos 
Konferncijoje jau pradeda- 
mas rengti prie svarstymų. 
Musų pareiga dabr parodyti 
kuodaugiausia savo tėvynei 
pasišventimo ir pasiaukavi- 
hio, kad savo išgalėmis pa- 
remti Lietuvos valdžios pa- 
stangas prie atstatymo dar- 
bo. 

NAUJA KARIUOMĖ GY- 
NIMUI LIETUVOS 

LAISVĖS. 

Vokiečiai apleidžia Lietuvą, j 
Bolševikai jau aprimo prie 

Lietuvos rubežių. 
Atėjo žinios, kad lietu- 

viai, gynimuisi nuo plėšikų, 
yra jau sudarę kariuomenę 
dvylikos tūkstančių kareivių, 
pilnai apginkluotų. Vokie- 
čiams išsikraustant iš Kauno 
lietuvių armija tuoj užėmė 
miestą. Bolševikai, pastū- 
mėti tolyn, prašė lietuvių, 
kad pertraukti mušį, bet lie- 
tuviai atsisakė paliauti ka- 
riaut, kol Lietuva nebus pa- 
liuosuota visiškai. Vėlesnės 
žinios skelbia, kad bolševi- 
kai aprimo prie Lietuvos sie- 
nos. 

Lietuviai kantriai ir rimtai 
veikia. 

Lietuvos klausimas neužil- 
go bus išrištas. Ikišiol Lietu- 
vos veikėjai darbavosi labai 
atsargiai ir talkininkams pa- 
tenkinančiai. Jie pastatė 
rimtus reikalavimus, pasi- 
tenkina tik etnografine Lie- 
tuva ir jungias teisingais bu- 
dais su tomis tautomis, ku- 
rios pačios išreiškia norą 
jungties. Kitų tautų žmo- 
nėms (žydams, baltgu- 
clžiams) suteikiama valdžio- 
je vietas. Lietuviai, besior- 
ganizuodami savo šalyje, 
moka ginties nuo užpludi- 
mų svetimų gaivalų su tik- 
slu pavergimo. Savo rimtu 
veikimu lietuviai privertė 
lenkus keisti savo takliką 
link Lietuvos ir pripažinti 
Lietuvių tautą kaipo atskirą 
tautą (Dmowskio kalba Pa- 
ryžiuje vasario 18 d. 1918 
m.) ir isulyti Lietuvai auto- 
nomiją. 

Amerikos lietuviams reikia 
mokinties nuo Europos 

lietuvių. 
Europoje lietuviai savo 

tautos reikaluose veikia visi 
bendrai, visos partijos sutar- 
tyje. Amerikos lietuviai dar 
to nemoka, tad jiems reikia 
mokinties nuo Europos lie- 
tuvių. Vienok pradedama j jau ir čia tvarkyties. Nuo 
įsteigimo LIETUVOS AT-! 
STATYMO BENDROVĖS 
pradėta veikti visų trijų sro- 
vių bendrai. Tik viena Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovė 
yra bendra lietuvių įstaiga, į 
besirūpinanti Lietuvos atsta- 
tymu. Tik blogos valios ir 

•nedorų palinkimų, žmonės 
j gali išdrįst toki bendrą dar- 
bą ardyti. 

Dabar užmezgame tamprius 
ryšius su Lietuva. 

f Lietuvos Atstatymo Ben- 
I drovė, pasiųsdama savo at- 

j stovus į Lietuvą, užmezga 
ryšius su Lietuva ir jau Lie- 
tuvoje pradeda darbą. Bet 
Lietuvai reikia didelės pini- 

i ginės pagelbos. Mes, Ameri- 
kos lietuviai, tuojau turime 

j tokią pagelbą sudaryti, pra- 
dėdami susinešti su Lietuva. 

Tuoj reikai milijono 
doliarių. 

Lietuvos atstatymo darbui 
tuojau reikia milijono dolia- 
rių ant pradžios. Sudėki- 
me tucs pinigus greitai, grei- 
tai, stodami j Lietuvos At- 
statymo Bendrovę! 

Įstojimas (šėrai) tik 50 
doliarių, bet galima pirkt 

Įsėrų ir daugiau po $10 kiek- 
vieną. Kas jau esate pirkę, 
tai pirkite daugiau, o taip- 
gi prikalbinkite kitus tuo- 
jau uirkti. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ I 
o rl rpon c 

LITrfUANIAN DEVELOP- 
MENT CORPORATION 

320—5th Ave., New York. 
N. Y. 

(Apgarsinimas). 

REIKALlNfiAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, I MUSU AU- 
TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI PARDAVĖ 
JA CHICAGOJF. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINTI TARPE' ŽMO 
NIU, IR BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIEŠTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

"LIETUVOS" ŠERININ- 
KAI. 

Kurie esate persikraustę iš 
.^avo senų gyveninio vietų į 
naujas, prašome pranešti sav^ 

naujus antrašus. 
Sekančių šėrininkų norėtu* 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garmus, 1711 N. Ash 
land, Ave., J. Petraitis, 2028 
Canalport Ave., Skalandžiu- 
nas, 6347 ]\laryland ave., P 
Zdankus, 3239 Emerald ave. 
visi iš Chicago. 

Vladas Jucius, nežinomas 
antrašas. 

Vladas Šurna, nežinoma? 
antrašas. 

A. Burba, c-o Skodis ne 
žinomas antrašas. 

Abam Buker, nežinoma?; 
antrašas. 

S. Jurša, nežinomas antra- 
šas. 

J. Gaski, nežinomas antra- 
šas. 

Laurinaitis, nežinomas anf 
rasas. 

P. Ramoška, nežinomas 
antrašas. 

Tonas Strumskis, nežinoma? 
D. Rupšis, nežinomas ant- 

rašas 

J. Stankevičius, nežinomas 
antrašas. 

A. Andriunas, 797 ^ank st., 
\Yaterbury, Conn. 

A. Augščiunas, Strongs, 
Mich. 

Z. Grigaitis, 3308 Auburn 
Ave., City. 

J. Kairis, 3027 Auburn 
Ave., City. 

T. Petraitis, 2028 Canalport 
Ave., City. 

Ignas Noreika, Rockforct 
UI. 

A. Tamolaitienė, 1947 E. 
13th St., Lorain, Oliio. 

F. Skalandžiunas, 6347 INla 

ryland Ave., City. 
S. Vitartas, 2152 Coulter 

St., City. 
M. Yaliekas, Middlebury Rd. 

R. F. D., Watertown, Mass. 
V. Kevelaitis, R. F. F. 3 

Erie, Pa. 
K. Kvedras, Box 334, Bar- 

neyville, Ohio. 
J. Jugis, R. I. Box 68, Rock* 

field, Conn. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas. 

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

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rašt., 

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

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'* Dienraščio organo užra- 
šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kliubo •susirin- 

kimai laikomi kiekviono mėnesio ant- 
rą. nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai 'Birutes' Di-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beičys, Pirmininkas, 
182 N. Hovvland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jenne Street, 

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

A. Tunkcviče, Iždininkas 
367 Broad Street, 

Viršininkai Draugystės Sv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr. 
Petras Kirdeikis, Pirmininkai". 

2634 Y Street, H 
Jonas Armoška, Vice-Plrmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fln. Rast, 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bavaras, Prot. Itašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas. Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd St., 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. Rcibikis. 3105 X Street, 
St. Butkue, 4218 So. 36th Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stės Šv. Vin" 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 

Jurgis Brazauskis, Vice-Pirmininkaa, 
4551 So. Hermitage Ave., 

Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 
1730 W. 47th Street, 

Nik. KiimaSauskis, Finansų Rašt., 
4441 So. Washtenaw Ave., 

Jonas Viskontas, Iždininkas, 
1809 W. 46t.h Street, 

Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 
4937 ^Yood St., 

Jonas Jucluc, Iždo Globėjas, 
4403 So. Wood Street, 

Aleksandras SacU'.iskio, ^ 
4346 So. Wood Street, ^ 

Juozapas Rlmkeviče, Maršalka, 
1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Lietuvių Dr-jo» 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Juozapas Letukas, Pirmininkas. 
4524 So. Wood St. 

Liudvikas Šimulis, Vice-Pirmininkas, 
4508 So. Paulina Street, 

Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 
1736 W. 47th Street, 

Vladislovas Šarka, Finansų -lašt. 
4512 So. Talman Ave. 

Jonas Balnis, Iždininkas, 
4536 So. Paulina Street, 

Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 
2556 W. 60th Street, 

Nikodimas Klimašauskis. Iždo Glob. 
4441 So. \Vashtenaw Ave. 

Petras Šarka, Iždo Globėjas, 
4600 So Marshfield Ave. 

Liudvikas B neviczius, Maršalka. 
*840 W. 45th Street, 

Jl .3pas Legnugaris, Gvardijos Gen 
1736 W. 47th Street 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
A. Meln.kaitis, pirmininkas, 

Box 52 R. F. D. R. 3 Dearborn 
Mich. 

J. Bandža, Vice-pirm, Detroit, Mich, 
259 Cardoni Ave 

P. Ulinskas, Prot. Raštininkas, 
1^2 Cardoni Ave. 

J. Salaševičius, Fin. Raštininkas, 
229 Cardoni Ave. 

J. Naujokas, Iždininkas, 
217 CarJoni Ave. 

J. Lenkaitis, laršalka, 
229 Cardoni Ave. 

J. Statkevičius. Knygų vedėjas, 
195 Cardoni Ave. 

A. Salaševičius. Knygų vedėjas, 
221 Cardoni Ave. ^ C. Kadys, Knygų vedėjas, "> 
79 Melville Ave. 

Draugystės organizatoriai arba 
laikraščio užrašytojai: J Bandža, 259 Cardoni Ave 

N. Dapkt-, 223 Cardoni Avė 
-« 
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1757 W. 47th St. 
Otiso ViUn 'm: 1 rrto iki. 3 m >'•: ^ iki 9 vikirt 

Ntdcllaais nuo 3 ryto Iki 2 p piitt. 
Namai 1007 Onkley Blvd. 

Te!tfcus ShUj 20 

PJioiie Boulevard 2160 5 

Dr. f\. J. Karalius į UŽSTSEN ĖJUSIOS S 
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S 
| Valandos: 9 iki 12 ir 4 lk! ja 
l vakarais. c 

; 3303 SO. MORGU STREET 
i 

AUŠROS MOKYKLA" 
[Dieninė ir Vakarinė A. M. u ri šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradinis^ j ir augštesnis) mokytojas Vilkus studei.;as medicinos, patyr§3 mokytojas.* *2. Matematika (Aritmetika, Aigara. Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai-1 [žymas (pienų pažinimas). Mokytojam paskutinius 2- jų skyrių V. MiszelJ ika Neleiskite laiko per niek. Mokinkitės. Prisirašyti galima visados. * 

3001 S. HALSTED ST. 

Phone Arrritage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 Iki 5. Va- Į 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 ĮM 1 t 

. H. A. BROAD 
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1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 



Lietuvos Neprigulmybčs 
Klausimas. 

^ (LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Pare;5 T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 

Datos. 
Klausime nustatymo Etnografinės Lie- 

tuvos rubežių Lietuvių tauta, ji yra sąži- 
niškai tame įsitikinus, prisilaikė teisingiau- 
sių taisyklių. Jie, pirmiausia, pripažino, 
kad nuodugninis sąziniškumas, o ne nu- 
duotas prisimetimas, privalo buti priimtas 
priparoctinimų pasirinkime, o—antra pa- 
ėmus—kad visas tyrinėjimas privalo huti 
paremtas, kur tiktai yra galima, neužginči- 
jamais oficialiais dokumentais ir tyrinėji- 
mais mokslo vyrų, kurie buvo neužintere- 
suoti šios tautos sentimentais arba visu šiuo 
reikalu ir kurie, savo tyrinėjimuose vado- 
vavosi vien tik mokslišku atžvilgiu. 

ro trečiojo ir paskutiniojo Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo, Lietuva P r o p r i a, 
arba Didžioji Lietuva, kaip kad ją priimta 
vėliaus vadinti, 1795 metais, išskyrus Su- 
valkų guberniją, tapo prijungta prie Ru- 
sijos. Suvalkų gubernija pateko į Prūsų 

pinkas, bet Nap<-ioonas I vėliaus atėmė ją 
nuo Prūsų, Vienuos Kengresas nusprendė, 
kad Lenkija, sykiu su Suvalkų gubernija, 
privalo tekti Rusijai. 

Po nuodugnaus, bešališko ir sąžiningo 
perkratymo liudijimų, lietuviai prieina prie 
išvados ir užreiškia, kad tikroji Lietuva sa- 
vo laikais susidėjo iš sekančių dalių, ką 
ir kaimynės tautos pripažino: (a) Lietuva 
P r o p r i a, susidedanti iš Žemaitijos kuni- 
gaikštystės ir Vilniaus bei Trakų vaivadys- 
čių, kurios sudarė Lietuvos valstybės bran- 
duolį; (b) Naugurdukas ir Pagirys (len- 
kai vadina jį P o d 1 e s i e ir (c) i-ytinė da- 
lis dabartinės Prusijos-dalis Lietuvos, esan 
ti po teutonų priespauda ir nuo senovės 
laikų vadinama "Mažaja Lietuva" lietuvių 
ir vokiečių literatūroje. 

Po to, kaip Rusija paglemžė Didžiąją 
Lietuvą, ji padalino ją sekančiai: 

ttl. (a) Plotai ta,rp Nemuno upės ir Prū- 
sų rubežium, dalis senobinės Trakų vaiva- 
dystės ir 

(b) Pietine Žemaitijos dalis, tapo 
pavadinta Suvalkų gubernija ir pavesta 
Varsavos generalgubernatoriaus jurėsdik- 
cijai. 

2. (a) šiaurinės dalįs Trakų ir Vil- 
niaus vaivadysčių, ir 

(b) Visa Žemaitija, išskyrus maža 
pietinę jos dalį, sudarė Kauno guberniją; 

3. (a) Rytinė dalis Trakų vaivady- 
stės ir likusi dalis Vilniaus vaivadystės sy- 
kiu su 

(b) Baltgudiskais Disnos ir Vilęikos 
*apskričiais sudarė Vilniaus guberniją 

4. (a) Vakarinė dalis Naugarduko 
(b) Pat pietinė dalis Trakų vaivady- 

stės bei Pagirys sudarė Gardino guberniją. 
Šios trįs pastarosios gubernijos tapo 

pavesto Vilniaus general-gubernatoriaus 
jurisdikcijai. j Taigi Rusijoj lietuviai gyvena sekan- 
čiose gubernijose: 1. Suvalkų, 2. Kauno, 8. 
Vilniaus ir 4 (a) šiaurinė dalis Gardino 
gubernijos, kaip lyginai (b) ir Naugarduko 
apskriti Minsko gubernijoje. 

ratynnejus ouaą gyventojų viršminė- 
tuose plotuose, pasirodys, kad jie nuodug- 
niai yra lietuviais. Nekuriose apielinkėsc, 
suprantama, nekurie žmonės kalba žargo- 
nu--mišiniu iš lietuvių, lenkų ir Baltgudžių 
kalbų,—bet vigais kitais atžvilgiais, t y. 
kas lytisi jų papročių, ypatybių ir tikybos, 
jie yra tikri lietuviai. 

Tarp 1850-tų ir 1860-tų metų Peter- 
burgo Mokslo Akademija surinko tulų ži- 
nių, kurios suteikia šiuo atžvilgiu žingei- 
džios informacijos. 

Keletą dešimtmečių atgal statistikos 
mokslas buvo toli-gražu ne taip išvystytas, 
kaip kad jis yra šiądien, ir tuomet jis buvo 
Rusijoj dar tik-ką įvedamas. 

Visgi, nepaisant to, žinios surinkto:; 
tuomet apie Lietuvos etnografiją, buvo tei- 
singesnės, iies jos neturėjo politiško pamu- 
šalo. Tuomet nebuvo, pavyzdžiui, nei Lie- 

tuviško, nei Baltgudiško klausimo. Tais 
laikais kova buvo tarp rusiškos valdžios ir 
Lietuvos bajorijos bei kunigijos. Parody- 
me skaitlinių apie didesnį, ar mažesnį lie- 
tuvių stiprumą tuomet nebuvo jokio pavo- 
jaus vien jau tik todėl, kad tuomet nebuvo 
aiškaus ir gryno tautinio judėjimo tarv lie- 
tuviu. Tuomet svarbiausiu klausimu buvo 
ūkininkų klausimas, kuomet tautiškas klau- 
simas, kaip kad męj jį šiądien suprantame, 
tuomet buvo tik antra-eilis dalykas. 

Tarp 1850 'ir 1860 metų Rusijos valdžia 
prisakė visų bažnyčių, kunigams pristatyti 

Peterburgo Mokslo Akademijai skaitlines 
kaslink tautinio krikščionių pasidalinimo 
jų parapijose. Tų dienų mokslinčiai ir po- 
litikai, rašydami apie Lietuvos etnografiją, 
naudojosi kaip sykis šitomis skaitlinėmis. 

D'Erkerto ir Korevos tyrinėjimai. 
Kadangi nekurios kaimynės tautos tu- 

ri pretensijos prie dalies grynos Lietuvos 
teritorijų, tai reik susipažinti su išvadomis 
etnografiškų mokslinčių kaslink etnogra- 
fiškų Lietuvos rubežių. Pažiūrėkim pir- 
miausiai į Kapitono R. D'Erkerto ir Kap. 
Korevos, kurie buvo Rusijos Generalio Šta- 
bo nariais. 

D'Erkert'as norėjo sužinoti rubežius ir 
skaitlių gyventojų padalintoj Lenkijoj ir 
Lietuvoj. Nors apie lietuvius užsimenama 
tik tarp kit-ko, bet šitie tyrinėjimai visvien 
turi vertę, juo labjaus todėl, kad jie sutei- 
gia medžiagą apie Etnografinės Lietuvos 
rubežius. 

žingeidžiausis šių tyrinėjimų yra D'Er- 
kerto atlasas apie Istoriškąją Lenkiją su 
komentarais francuzų kalboje, išleiitas St. 
Peterburge 1863 metais, šio veikalo ant- 
galvis nurodo į tai, kad autoriaus tikslu bu- 
vo patirti, kiek yra lenkų įvairiuose dis- 
triktuose ir plotuose. 

Iš šito kaip sykis veikalo ir imame že- 
miaus paduotas žinias apie Kauno ir Vil- 
niaus gubernijas. Vienok, didesnio aišku 
mo dėlei, reik pažymėti, kad baltgudžiai 
ir ukrajinieeiai Rymo-Katalikų tikybos yra 
priskirti prie lenkų, o baltgudžiai ir ukraji- 
nieeiai stačiatikių tikybos yra paskaityti 
rusais. Tos priežasties dėlei, lenkų čkait 
lius yra didesnis, negu kad jis yra parody 
tas rusų oficialėj statistikoj 1897 metų. 

Baltgudžiai Rymo-Katalikų tikėjimo 
yra indentiški (tie patįs) su lietuviais, bei 
jie pamiršo lietuvių kalbą; šimtmečiai me 

tų tam atgal lietuviai priėmė Rymo-Katali 
Kų tikybą, o baltgudžiai dar daug anksčiai 
ouvo priėmę grekų-stačiatikių tikybą. 

Skaitlinės, paduodančios skaitlių Vil- 
niaus gubernijos gyventojų, apima ir d\ 
ne-lietuvišku Disnos ir Vileikos pavietus, 
kurie tais laikais buvo apgyventi daugiau- 
siai baltgudžiais ir, sulyg tų'dienų statis- 
tikos, išviso turėjo apie 220,000 gyven- 
tojų. 

Šita lentelė parodo štai ką: 
Kauno gnb. Vilniaus jok. Viso Nbos. 

Lietuvių 786,000 386,000 1,172,000 65.1 
Lenkų 30,000 212,000 242,000 14.( 
Rusų 16,000 178,000 194.000 10.8 
žyd n 100,000 77,000 177,000 y.fc Vokiečių 14,000 900 14,900 Oi 
MalSytų 600 2,800 3,400 0 5 

Viso 947,000 386,000 1,804.000 10fl 

Aštuoniosdešimts tris nuošimčiai Kau- 
no gubernijos gyventojų yra lietuviai; jei- 
gu atimti Disrtos ir Vileikos pavietus, tai 
63 nuošimčiai Vilniaus gubernijos gyven- 
tojų yra taipgi Lietuviai. 

* # 

Antras svarbus dokumentas yra Kapi- 
tono Korevos veikalas, išelistas Karės Mi- 
nisterijos St. Peterburge 1861 metuose. 

Koreva pilnai sutinka su D'Erkertu nu- 
statyme rytino etnografiško rubežiaus, ka^ 
nurodo, kad abudu šitie vyrai naudojasi 
tais pačiais šaltiniais, būtent žiniomis, ku 
rias Vilniaus gubernijos kunigija suteikė 
Mokslo Akademijai. 

Koreva taipgi vadovavosi patempi- 
mais Narbuto, žinomo Lietuvos istoriko. 
Ant nelaimės, jis paduoda tik nuošimčius 
o ne tikra? įvairių tautų skaitlines. 

Sulyg Korevos skaitlinių, Vilniaus gy-, ventojai, sulyg tautų, buvo išdalinti sekan! 
čiai (imta sulyg "Vairo" 1914 m.): i 

Slavų: Nuošimtis:! 
(a) Tikrų rusų 2.3 
(b) Lenkų 12.3 
(c) Baltgudžių 29.4 

Viso 44.0 
Lietuvių .46.0 
Kitų: 
(a) Totorių 0.2 
(b) Žydų 8.0 
(c) Karajinų 0.6 
(d) Įvairių 1.74 

Viso 100% 
Išviso visai Kauno gubernijai Korevc 

duoda 841,099, kas yra keliais tūkstančiais 
mažiau, negu aJuota pas D'Erkertą. Bei 
vienok jie viens kitam neprieštarauja. D' 
Erkertas išleido savo atlasą dviems metaie 
vėliau, turėjo priėjimą prie vėlesnės skait- 
linės ir todėl galėjo paduoti kiek didesnę i 

abelną skaitlinę. Abelnoji" skaitlinė 386,- 360 reiškia vien tik tai, kad 46 nuošimčiai 
visų Vilniaus gubernijos gyventojų yra lie- 
tuviai, arba, jeigu atimsime Disnos ir Vi- 
leikos pavietus, tai apie 61 nuošimtis gy- 
ventojų yra lietuviai. Pasekmės abiejuose 
atsitikimuose yra vienodos, kas parodo, kad 
plotas, apimtas Vilniaus gubernijos yra vi-j sai lietuviškas, Mek tas lytisi gyventojųJ 
daugumos. 

(Toiiaus bus) 

Kareiviai laike purvynų Prancūzijoje avėdavę ir medi- 
nes klumpes, iš ko amerikonai turėdavę nemažai juokų. 

Darbas ir Namai Kareiviams. 
K. Ką reikia darbas ir 

namai kareiviams? 
A. Reiškia tai, kas sako- 

ma. Dabar yra Kongrese bi- 
iius, kuriame reikalaujama 
paskirti $100,000,000, ku- 
riais, jei juos pasiseks gau- 
,i, Vidaus Departmentas ga- 
lės tuojau pradėti karei- 
/iams ir jurininkams koope- 
:atyves ūkių kolonijas be- 
;eik visose Valstijose. 

K. Kas tas ukes gauna? 
A. Tie, kurie jas išdirbo, 

lirbdami prie sausinimo, 
/alymo, vandeniu užleidi- 
no, ir pagerinimo žemių. 

K. Ar visi gaus ukes? 
A. Tai priguli* nuo to, 

kiek žemės bus prirengta. 
K. Ar tai tik bus tiems, 

kurie buvo Europoje? 
A. Ne. Tai yra visiems, 

kurie laike šios Didžiausios 
Karės nešioja Dėdes Samo 
uniforma. 

K. Kame ta žemė ran- 
das? 

A. Beveik kiekvienoje 
valstijoje yra dideli tokios 
žemės plotai. Yra sausų že- 
mių vakaruose, kurioms rei- 
kia vandens, kurie galiama 
gauti ps stačius darnus ir ka- 
nalus. Rytuose yra dideli 
plotai skinimų/ iš kurių rei- 
kia išrauti kelr *s ir išvaly- 
ti krumus. Pietuose randas 
dideli skmimai ir pelkės, ku 
rias reikia išsausinti. 

K. Ar i\š galiu gauti dar- 
bo arti savo namų? 

A. Gal buti, kad galėsi. 
Tos užmanytosios kolonijos 
yra išmėtytos po visą šalį, 
ir manoma suras*i kiekvieno 
je valstijoje, jei Kongresas 
paskirs tam reikalui pini- 
gu 

K. Kaip bus su algas? 
A. Tą darbą bedirbant, 

valdžia mokės gerą algą — 

taip gerą, kaip mokama ir 
kitur už tokį pat darbą. 

K. Ar aš tūrių buti kariuo 
menėje? 

A. Ne. Tas darbas yra tik 
/yrams, kurie garbingai at- 
ieisti iš kariuomenės. 

K. Kokios rųšies darbas 
bus? 

A. Valdžia turės jvairiau- 
sių darbų prie kolonijų, pra- 
dedant tekniškais ir raštiš- 
kais ir baigiant paprasto 
darbininko darbais. 

K. Kaip bus su namų ga- 
vimu? 

A. Kaip pradėsi patsatvti 
darnus ir kanalus, arba iš- 
valyti kulmus iš sk:nimų, ar- 
br iškasti griovius per pel- 
kės, kaip jiems padėsi pa- 
statyti namus ir kitas trio- 
bas, aptverti tvoras, patai- 
syti kėlus, užtiesti miestus, 
pastatyti pieninyčias, ware- 

houses, mokyklas ir t. t. iš- 
tikrųjų kaip padėsi viską 
prirengti, valdžia leis išsi- 

rinkti vieną tų javais apsė- 
tų ūkių. 

K. Ar valdžia duos man 

tą ūkio veltui? 
A. Ne. Ir pats nenorėtu- 

mei kad valdžia taip dary 
tų. Yra manoma duoti tas 
ukes ant lengvių išmokes- 
nių per ilgus metus, mokant 
4 nuošimtį kas metai. 

K. Kaip apie gyvulius ir 
ūkės įrankius? 

A. Yra manom?, kad val- 
džia duos visus reikalingus 
gyvuolius ir įrankius, už ku- 
riuos mokesniai bus pada- 
linti ratomf? per keliatą me- 

tų. 
K. Kur aš gausiu pinigų 

išsimokėti? 
A. Galėsite užtektinai su- 

sitaupintJi bedirbdami prie 
tų kolonijų statymo, kad iš- 
simokėti pirmuosius mokes- 
nius. Likusius galėsite išmo- 
kėti pinigais, kuriuos gau- 
site už parduotus javus. 

K. Rodos man tiktų gy- 
venti ant ūkės, bet aš nemėg 
stų gyventi taip toli nuo ki- 
tų žmonių. 

A. Yra sumanyta, jei Kon 
gresas perleis tą bilių, sta- 
tyti taip vadinamas bendras 
(community) kolonijos kiek 
vienoje nemažiau, kai 100 
ūkių apsukui miesto, tai kad 
butų arti kaimynų, geri ke- 
liai, vežti produktus į mie- 
stą ir rinkas, parduoti užau- 
gintus produktus. Viskas ne- 

toli nuo ūkės. 
K. Kokio didumos bus tos 

ūkės? 
A. Tai prigulės nuo vie- 

tos ir ūkininkavimo. Abel- 
nai ukininkystei nuo 40 iki 

į 80 akrų, gyvuolus auginti 
80 iki 160 akrų, vaisinius 
medžius auginti 15 iki 20 
akrų, ir daržovėms 5 iki 20 
akrų. 

K. Aš nieko apie ūkinin- 
kavimą nenusimanau. Kaip 
aš galėsiu u . orinkauti? 

A. Ukininkystėje prityrę 
instruktoriai bus pastatyti 
kiekvienoje apielinkėje. Jie 
visame cluos patarimus kaip 
ir ką geriausai padaryti kad 
pasekmingai ukininkauti. 

K. Sakai, tas planas pri- 
gulės nuo perleidimo bi- 
liaus Kongrese. Tai kodėl 
klausinė ji dabar pakol tas 
bilius dar neperleistas? 

A. Dėlto, kad Kongresas 
prašė Vidaus Departmento 
ištirti kolonijų padėjimą vi- 
soje šalyje, ir nori žinoti, 
jei tokių kolonijų uždėji- 
mas bus leistas, ar kareiviai 
ir jurininkai norės eiti tokį 
darbą dirbti, ir tokius na- 
mus imti. 

K. Ar galiu aš gauti dau- 
giau žinių apie tą sumany- 
mą? 

A. Taip. Rašyk i Depart- 
ment of the Interior, Recla- 

niation Service, W?.ohington 
D. C., iš jų gausi atvyrutę. 
Ją pripildęs, pasiųsk atgal 

j nurodytu adresu. Jokių iš- 
kaščių nebus. Jusų vardas 
bus padėtas "on file" Vi- 
daus Department, ir bus pra 
nešta apie tuos planus, kaip 
tik jie bus pradėti vykinti. 
Dabar dar negaliama pasa- 
kyti, kada toji informacija 
jums bus pranešta, o tuo lai- 
ku, žinoma, negaliate sėdė- 
ti be darbo, bet dirbti ten 
kur geriausiai galiama. Su- 

! grįžęs nr.mon, eik į S. V. 
Biurą (U. S. Employment 
Service) savo ąpielinkūje 
arba į savo apielinkės Coun- 
cil of Defense ofisą; Abi 01- 

ganizaciji, kiek galiant, pa- 
; dės surasti darbo. 

VISU DRAUGIJŲ i 
DOMAI. 

Pranešame, kad "Lie- 
| tu vos" Dienraščio Re- 

| | aakcija su misiu noru 

j talpina visų lietuviškų ! 
į Draugijų, organizacijų « 

j ir kiiubų pranešimus j 
i veltui. Toki pranešimai Į 
• turi buti su Draugi iu » | «-/ 4. 

j valdybų arba komisijų j 
j parašais ir privalo buti J 
! pristatyti 2—3 dienoms j 
• ankščiau. 
| j 
j "Lietuvos" Dienraščio j 
Į Redakcija, j 

Juokai. 

NEPARANKUMAS. 
— Xa tamistos vyras gal 

būti išgis iš tos influenzos,— 
sako gydytojas. 

— C) kaip gi, daktarė. Už- 
vakar sakėte, kad jis mirs. 

— \a, tai k.is ką sakiau. 
Man pasisekė ii išgydyti. Bet 
kodėl jųs nesidžiaugiate? 

— Matote, man dabar bus 
neparanku. Aš vakar parda- 
viau visus jo drabužius, kad 
turėti už ka palaidoti. 

KRASOJ E. 
j 

— Čia nėra ko derėtis. Sa- 
kau. kad čia ne groserštoris. 
Firicentinė marke kaštuoja tris 

centus. 
— Aš tą žinau. Bet gro- 

serštorvje vakary kščia dešimt- 
scentinė bulka kaštuoja tik 
penkis centus. Taigi ir aš no- 

rėčiau q,auti vakarykščia mar- o » w 

kę už pašantro cento... 
k. 

KAREIVJAT. 
Daugelis grižtaneiu kareiviu o c c 

kalbasi tarp savęs: 
f "x\ięs kariavome už. pasau- 
lio demokratiją, bet ne už pa- 
saulio blaivybe." 

— Petrai, kodėl tu pasida- 
rai neištikimas savo tai gra 
žuolei... kaip H ten vadinasi; 

— Kol šįmet buvo sniego i 
ant gatvin, tai ji buvo graži,) 
išrodė balta. T»cl kaip Šime-1 
tinis sniegas sutirpo gatvėse, 
taip ir mano meilė ištirpo. j 

— Tai tu ilgai mylėjai!...! 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
lios ir Kapitonai. 
Juoa/pas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4Gth St. 
George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraiti3 1557 Gerard bi. 
I.S. Vitkus, 285G W. 39th St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis, 9101 Commercial Ave. 

So. Chicago, 111. 
M. G. Valaska-^ 373 Kensington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 C'alifornla A^e, 
John Vaiėvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr K. Bakutis. 2603 W. 69th St. 
VVm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

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

W. Pullman. 
AGENTAI. 

A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St. 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Ilermitage Avo. 
F. Staniulis, 4138 S. Fairfielu Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1833 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Sked/ius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lcvve Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Union Ave. 

Butfchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emeraiu Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Avo. 

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

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

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

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

Barber Shop. 
Madison 5-tli Avo. S. T.7. 
4358 Pairlield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. .Halsted. 

I 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
M r. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ava 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Clszevvski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, o37 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Počka, 4409 S. Fairfield Avo. 
Hulsted ir Madison St. 
VVm. Balsis. 5&53 S. Stato St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly G33 W. IStli St. 
145S S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ava. 
P. J. Budrikas, 3343 S. Halstec'. St. 
3220 Wallace St. 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Ilalsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 3lst N. W. 
Halsted ir 35tli St. 
Haisted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. IStli St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th Št. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jeffersoa ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukee A v e. S. E. 
Paulina ir Mihvaukee Ave. 
Milwaukee Ave. ir Iloby S. W. 
Lincoln ir MiL\vaukee Ave. 
Westoru Ave. Milwaukee Ave. 
Ilonian Ave. ir 12th Seres Roubuc''1 
26th St. Western Ave. 
Mary Virginis, 224P S. Leavitt St 

first flat 
Kaulakis, 2214 W. ?23rd PI. 
J. Snith, 3813 Kedzie Ave. 
4111 S. Richmond St. 
Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40tb St.. 
S. Kriukas, 3953 S. RockweU St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. M. W 
Madison ir W. Franklln Si. S. E. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. VI 
Adams ir LaSallė St. 
State ir W. ISth S. W. 
55G W. 33th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodovvicz, 1513 S. Wood St. 
Bclris, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4T.63 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trljonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chieago. 111. 
10701 Michigan Ave. Cigar Stcore 

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

RoBcland. 111. 
10 56 Wabansia Ave. 
'iyOi Washtonaw Ave. 
R] 12 Vincer.nes Ave. 
J. Ka?.per, 4323 l'nlon Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovlch, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dūdas Asistan. MenegereriaUb 



« VIETINES ŽINIOS ■' 

DABOKIT! 

Ateinančią subatą kovo 
15 dieną, išeis specialia 
"Lietuvos" numeris, 
pašvęstas Town of La- 
ke lietuvių kolionijai. 
Daug naujienų bus apie 
Town of Lake lietuvius. 

DABOKIT! 

Svarbu Taksų 
Mokėtojams, 

Ar nepermokė jot taksų? 
Pirmiaus buvo padavadiji- 
mas, kad jeigu jųs buvote 
vedę ne čielą pereitą metą, 
arba sakysim vaikas jums gi 
mė tik apie Kalėdas pereitų 
metų, tai jųs galėjote at- 
mušti taksų mokėjimo tik 
už tuos mėnesius, kaomet 
jųs savo žmoną arba vaikus 
užlaikėt, o ne už visą metą. 

Dabar šis padavadijimas 
tapo atmainytas. Nedaro 
skirtumo, jeigu jųs nors pa-1 
skutinę dieną 1918 metų ap~ 
sivedėt, arba nors paskutinę 
dieną 1918 metų jums vai- 
kas gimė—jųs turite teisę 
skaitytis vedusiu, arba šei- 
mynos galva ir vieton at- 
mušimo $1,000, turite teisę 
reikalauti atmušimo $2,000 
ir $200 už vaiką, lygiai taip, 
kaip kad jųs butute išbuvę 
vedęs čielus metus. 

Jeigu jųs jau savo taksus 
užmokėjote sulyg seno pa- 
davadijimo ir tokiu budu 
permokėjote, tai bile laiku 
galite išpildyti naują blanką 
ir tuDmet gausite permokė- 
tu# pinigus atgal. 

* ♦ 

Kiekvienas, kas privalo iš 
pildyti savo uždarbių blan- 
ką, o to nep įdarys ir taksų 
neučmnkės iki 4:30 popiet 
šioj ateinančioj subatoj, pa- 
klius už tai po Įstatymų baus 
me. 

SLA. SEKRETORIUS 
CHICAGOJE. 

F-as A. B. Strimaitis iš 
New Yorko, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj Centrali- 
nis Sekretorius, atvyko Chi- 
cagon, kur žada paviešėti 
Veletą dienų. 

P-as Strimaits atvyko Chi 
cagon savo organizacijos 
rei'.calais—apsvarstymui ne- 

kuriu klausimų SLA. įsta- 
tuose su SLA. įstatų komi- 
sija. SLA. įstatu komisijos 
visi nariai randasi Chicago- 
je—advokatai: F. P. Braču- 
lis, B. K. Balutis ir K. Gu- 
gis,—ir su jais p. Strimaitis 
turės eilę konferencijų sulyg 
SLA. įstatų nekuriu svarbių 
punktų. 

P-as Strimaitis yra pirmu 
sykiu Chicagoj, tik nežinia, 
ar jis turės daug laiko Chi- 
cagą apžiūrėti, kaip chica- 
giečiai jam norėtų tai pa- 
rodyti. 

Savo keliu, vieno dalyko 
p. Strimaitis žadąs jau tik- 
rai neapleisti—tai "Čigcnų" 
perstaymo, kuris atsibus at- 

einantį nedėldienį C.S.P.S. 
svetainėje. 

— Tą tai jau turėsiu pa- 
matyti...—užreiškė p. Stri- 
maitis, kuomet jo užklaus- 
ta, ką jis labjausiai norėtų 
Chicagoj e pamatyti. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

| Draugijos reikalauja Seimo. 

j Nedėlioj, kovo 2 d., Drau- 

■; gyste Saldž. Širdies Y. Jėzaus 
1 No. 1, turėjo mėnesinj susirin- 

kimą. Apsvarsčius draugijos 
reikalus, pereitą prie klausi- 
mo: ar reikalingas yra Visuo- 

r « * f 
ti tas Amerikos Lietuvių Sei 
mas, ar ne? Trumpai dalyk; 
apsvarsčius, visi vienbalsia 
sutiko, kad neatbūtinai tok: 
seimas yra reikalingas, kai] 
del Lietuvos Neprigulmybės iš 
gavimo, taip ir pagerinimo sat 

tikiu tarp nuisų partijų, kurio: 
ne tik kad nesutartinai darbuo 
jrsi del Lietuvos laisves išga 
vimo, bet dar viena kitai tiž 

kenkia, per ką ir Lietuvos Xe 
prigulmybes reikalai nukenčia 
Išrinkt., atstovai j Chicagos 
Draugijų konferenciją, kur 
Seimo reikalais rūpinasi. 

Subatoj 8 d. kovo atsibuvę 
susirinkimas draugijos L. T 
Viltis. Taippat tas klausima* 
buvo pakeltas ir nutarta, kac 
neatbūtinai Seimas yra reika- 
lingas. Tolesniai, nedėlioj 9 d 
kovo atsibuvo susirinkimas 
Gvard. šv. Kazimiero Kara- 
laičio. Girdėjau, kad ir ši dran 
gija panašiai nutariusi, reika- 
laudama seimo šaukimo. Drau- 
gijos geidžia, kad seimas atsi- 
būtų Chicagojc. 

Prakalbos. 
Nedelioj 9 kovo vietinės pa- 

rapijos svetainėj atsibuvo šv. 
Kazimiero dienos apvaikšęio- 
jimas. Programas susidėjo iš 

prakalbu ir deklemacijų; eiles 
gražiai deklemavo vietinės pa- 
rap. mokyklos mokiniai. 

Pirmas kalbėjo Ig. Sakalau- 
skas apie lietuvių vargus po 
lenkų ir rusų jungu, ir apie 
reikšmę Tautiškos šventės. An- 
tras kalbėjo vietinis klebonas 
kun. A. Briška, kurs nupiešė 
dabartinį Lietuvos padėjimą, 
kaip rusų bolševikai veržiasi į 
Lietuvą ir kaip lenkai nori pa- 
vergti ir savo jungą uždėti ant 

musų Tėvynės. Ragino vyrus 
stoti į lietuvišką kariumenę1 ir 
ginti Lietuvą nuo priešų. Sakė: 
"męs nenorime nei pėdos sve- 

timos žemes, bet Į mus u Tė- 
vynę priešai neturi nei kojos 
įkelti." Perskaitė rezoliucija 
angliškai prieš lenkus ir bolše- 
vikus, kurioj prašoma, kad Su- 
vienytų Valstijų Valdžia leistų 
organizuoti lietuviams kariu- 

menę ir gelbėtų ginties Lietu- 
vai nuo priešų. Rezoliucija 
buvo priimta. 

Trečias kalbėjo kareivis Po- 
ška. Kalbos tema bemaž to- 
kia pat, kaip ir kun. Briškos. 
Priminė, kad musų veikėjai ne- 

veikia, kaip turėtų veikti. Sa- 
kė, kad pa.-, lietuvius nesą ge- 
ros svstemos veikimo. Lietu- 
vių partijas prilygino prie K. 
of C. ir Y. M. C. A. ir kitų or- 

ganizacijų, kurios turinčios ge- 
rą systemą, veikiančios viena 
kitai n'*kenkdamos ir del vieno 
tikslo ir didelius darbus atlie- 
kančios. Kalbėjo dar viena? 
kurio pavardės nepatėmijau 
Žmonių buvo neperdaug. Aukv 
i Tautos Fondą surinko $18f 
su centais. Tame skaičiuje 
$100.00 paaukavo p-lė Stepon- 
Ifefte. 

J. M—l 

PRAKALBOS KAR1UME- 

NĖS REIKALUOSE. 

Chicagos Lietuviai karei- 
viai, Pirmas Regimantas 
Kuopa "A," rengia svarbias 
prakalbas, pėtnyčioje, kovo 
14 d., 7:30 vai. vakare, Mel- 
dažio svetainėj, 2242 Wes1 
23rd PI. 

Kalbės: kun. Kemėšis ii 
p. C. Kasputis, temoje 
"Kaip apginti Lietuvą n jo 

lenkų ir kitų priešų.' 
Inžanga visiems dykai. 

Kviečia 
Chicagos Lietuviai Kareiviai 

> DAR APIE KUN. BUČIO 
PRAKALBAS. 

Prof. kun. Bučys sakyda- 
mas prakalbą ut^rninko va- 
kare Dievo Apveizdos para- 

: pijos svetainėje, po ilgos 
kalbos priėjo maž daug prie 
šitokių išveidimų: Ameri- 

1 

kos lietuviai gali sudaryti 
kariumenę iš 32 tukstan- 

1 

čių kareivių. Kuom jis tą ar 

gumentavo, tai sunku buvo 
suprasti. Jis nurodinėjo, kad 
kariumenės organizavimą 
reikia pradėti iš viršaus, tai 
yra nuo generalio štabo. Tik 
turint tokį štabą, galima or- 

1 ganizuoti kariumenę. 
Linkui šai'Aimo Visuoti- 

nojo Seimo išreiškė taip: 
Jei butų tokis seimas sušauk 
tas, tai lietuviai dar labjau 
'vieni su kitais susipeštų ir 
dėlto nebūtų galima suor- 

ganizuoti kariumenę, o jau 
be kanumenės, tai ir Lietu- 
vai neprigulmybės neingysi- 
me. Bet visgi nors kalbėjo 
prieš seimo šaukimą, bet pa 
sakė, kad jei žmonės to no- 

rės, tai jis bus sušauktas. 
Pačiose prakalbose buvę 

žmonės negalėjo suprasti 
kame čia dalykas. Jie tarp 
savęs kalbėjo: "Kaipgi be 
seimo galima suorganizuoti 
32000 kareivių", žmonės 
niekaip negalėjo suprasti, 
kaip Visuotinas Seimas gali 
kenkti kareivių organizavi- 
mui, kuomet be jo ir organi- 
zuoti negalima pradėti. 

Paskui žmonėc tiesiog už- 
pyko, kuomet prof. Bučys 
pasakė, kad jis tik už pen- 
kių metų pasakysiąs, kam 
dabar seimas nereikalingas. 
Žmonės tiesiog kalbėjo, kad 
profesorius iš jų juokus da- 
ro, nes jei dabar negali pa- 
sakyti, tai kam pradėti sa- 

kyti. Buvo girdėti tokios kai 
bos: "Mus už mažus vaikus 
laiko, sako—žinau ale ne- 

sakysiu". 
Apie spaudą kalbėdamas 

išreiškė mintį, kad reikia pa 
sistengti, jog visoki laikraš- 
čiai turi buti nubankrutyti, 
o pasilikti turi tik katalikų 
—demokratų spauda. 

Žmonių prakalbose mažai 
buvo. 

M. K. Š-nis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Vysk. Valančiaus Dr-ste 

Už Seimą. 
Vyskupo Valančausko Pa 

šalpinė Draugystė, laike sa- 

vo paskutinio susirinkimo, 
liakyto kovo 9 d., Wodmano 
svetainėj, apsvarsčius savo 

■ reikalus, pakėlė ir Visuoti- 
no Seimo reikalą. 

Apkalbėjus Seimo reikalą 
visi nariai beveik vienbal- 
siai pripažino, kad seimas 
yra reikalingas. "Visi lietu- 
viai, kurie norime buti tik- 
rais lietuviais, o ne išsigi- 
mėliais"—sako draugijos 
pranešimas—turime šaukti 
seimą, kad savo tėvynei pri- 
gelbėti." 

Draugystė išrinko specialį 
komitetą, kuriam pavedė, 
sykiu su kitomis Chicagos 
draugijomis rūpintis seimo 
reikalu. Į šitą komitetą iš- 
rinkta sekantieji nariai: Ju- 
lius Racevičius, Damininkas 
Šidlauskas ir Antanas Ju- 
cius. 

i Buvo šitoj draugijoj kele- 
tas narių, kurie mėgino pri- 
rodinėti, buk seimas esąs ne 

; reikalingas, bet jų prirodi- 
nėjimai visai neįtikino drau 
gijos narių, nes, teisybę pa- 
sakius, tai ką čia žmogus ir 

j Sali -'tikinti, jeigu tas daly- 
j kas pats per save yra aiškus, 
/kaip diena; mums išrodo, 
kad t] k farizejišku budu ga- 
lima butų priparodyti seimo 

nereikalingumą; sulyg svei- 
ko proto ir sąžinės, tai to 
neišaiškinsi. 

Taigi ir musų draugija šir 
dingai pritaria seimo šauki- 
mui, apsiima dalyvauti ir 
net aukomis prisidėti. Lai 
visos draugijos subruzda ir 
pradeda darbuotis be atidė- 
liojimo. 

F. Jucius, Pirm., 
Vai. Margevičius, 

Rast. 

TJ KTU VOS MYLĖ- 

TOJAI—BET MENKI. 
Ant Bridgeporto yra puikių 

draugysčių, kurios gražiai 
pasirodė savo darbais sulyg 
tėvynės Lietuvc/s ir '*,rr mu- 

sų locnų reikalų čia Guvioje. 
Bot yra ir išėmimų. 

Anot žmonių pasakojimo, 
"kaip tik merga turi gražų 

v;.-da, tai, žiūrėk, tankiausiai 
jos f e i s a s, nepergražiausis." 
Taip išeina ir čia. Turime čia 
draugystę ]>o vardu Lietuvos 
Mylėtojų Draugystė, kuri lai- 
ko savo susirinkimus Noritšo 
svetainėj ant 33čio place ir 
Auburn gatvė?. 

Draugijos vardas labai pui- 
kus, puikesnio jau ir nereik— 
"Lietuvos Mylėtojų," tai ar 

jau reik puikesnio? Bet tos 

draugijos "f e i s a s," tai jau 
visai nekoks, nes jos darbai iki 
šiolei neatsako jos gražiam 
vardui. 

Štai iki šiolei visos musu 
c 

draugijos, kurios savo tėvynę 
mvli, pasirodė su savo auko- I 
mis, o ar Lietuvos Mylėtojų 
Draugija pasirodė? Ne, ne- 

pasirodė. Tailf vadinasi, taip 
męs ir mylim Lietuvą. 

Bet šitai draugijai, matyt, 
nelabai rupi net ir musų locni 
Chicagos reikalais. Štai mums 

reikalinga lietuvių svetainė— 
baisiai ir kruvinai reikalinga, 
tai tą visi suprantame. Tam 
ir kitiems'reikalams aprūpin- 
ti yra susitveręs Bridgeporto 
Kolionijos Draugijų Susivie- 
nijimas,—labai geras dalykas. 

Buvo pakviesta ir Lietuvos 

Mylėtojų draugija, bet perei- 
tam savo susirinkime, pe eitą 
subatą, šita draugija atmetė 

Susivienijimą, nesą ten pri- 
klauso tik "šventos draugy- 
stės," kaip paaiškino tos drau- 

gystės vice-pirmininkas; o tas 

yra gyva neteisybė, nes prie 
Susivienijimo priklauso kaip 
katalikiškos, taip ir tautiškos 

draugystės be jokio skirtumo. 

Dalykas vienok yra tame, 
kad šiton draugystėn įsiskver- 
bė dalis socialistų, kurie užpo- 
navojo draugystę, įlysdami į 
jos viršininkus ir tautišką 
draugystę vadžioja už nosies, 
neprileidžia jos prie naudingų 
tautiškų darbų ir tiktai apjuo- 
kia gražų šios draugijos var- 

dą. Nariai šios Jraugijos tu-j 
retų pasirūpinti geresnius lie- 
tuvius tikrus tėvynainius val- 

dybon rinkti, tai tada draugy- 
stė gal butų „tikra "Lietuvos 

Mylėtojų Draugyste;'' o taip, 
kaip ''abar yra, tai to Lietuvos 
Mylėjimo visai nesimato ir gai 
la tik jai gražaus vardo, kurį 
i į nešio ja. 

M ikšys. 

NUPIRKO DIDELI 
ŽEMĖS PLOTĄ. 

Lietuvių korporacija Li- 
berty La\d & Investment 
Co. užvakar, kaip praneša- 
ma, nupirko didelį žemės 
plotą nuo D. D. Chidester, 
Morgan Parke, pietinėj miesi 
to dalyj, apie I13-tą gatvę 
ir Ashland A ve. 

Nupirktas plotas, sakoma, 
turi net 30-5 lotus, kuriuos 
minėta kompanija pradės 
išpardavinėti žmonėms. Lo- 

tai bus pardavinėjami leng- 
vomis išlygomis, o norin- 
tiems minėta kompanija ap- 
siima ir namus pastatyti su- 

lyg pirkėjų noro. 

Viršminėtas plotas, kaip 
sakoma, esąs vertas apie 
$50,000.00. 

DRAUGIJU KONFEREN- 
CIJA. 

Šią pėtnyčią, kovo 14 d. 
vakare, atsibus antra iš eilės 
Chicagos Draugijų Konfe- 
rencija reikale Visuotino Sei 
mo šaukimo. 

Konferencija atsibus P. 
Woodmano svetainėj, 3251 
Lime st., prie 33-čios gatv. 
arti Halsted gat., ant Bridge 
porto. 

Visų draugijų atstovai ir 
valdybos teiksis pribūti su- 

sirinkimam 

SUSIRINKIMAS. 
Liet. Taut. Kliubo "Lie- 

tuva" mėnesinis susirinki- 
mas atsibus pėtnyčioje, ko- 
vo 14 d., paprastoj vietoj, 
Šv. Kryžiaus parap. svetai- 
nėj, 8 vai. vakare. 

Visi nariai ir narės yra 
meldžiami pribūti, nes yra 
daug naujų dalykų apsvar- 
stymui. 

N. Klimauskis, Rašt., 
4441 S. Washtenaw Av. 

AR GIRDĖJĘ!. 
AR REGĖJEI? 

KĄ? Kad loš puikų nauju- 
tuką veikalą "Čigonai." 

KAS? Žinoma, "Birutė," 
po vadovyste p. Stasio 
Šimkaus. 

KUR? C.S.P.S. svetainėje, 
1226 W. 18-ta gatvė, 
netoli Ratine Av., Chi- 
cagoje. 

KADA? Ateinantį nedėl- 
dienį, kovo 16 d., 8 vai. 
vakare. 

IS THAT SO? Yes, SirL. 
Naujausis veikalas, nau 

jausios dainos ir muzi- 
ka, geriausio draugi- 
jos geriausis artistai, po 
geriausia vadovyste... 

NU, TAI KĄ? O kad tave 
šimts plynių! Dar klau- 
sia "Nu, tai ką?..." Ne- 

pamiršk tenai nedėlioj buti, 
—štai ką!... 

PASAULIS iPRADEDA 
ATGIMTI. 

Pertaisymas viso pasaulio 
yra pilname išsisiubavime ir 
męs negalime išvengti įvai- 
rių sunkumų diždiosios ga- 
dynės. Pagaminimas gy- 
duolių yra apsunkintas aug- 
stomis kainomis sudėtinių 
dalių ir sunkiais mokesčiais. 
"Neapleiskite kokybę". To- 
kis obalsis buvo visuomet 
Trinerio Laboratorijų. Štai 
kodėl kaina Trinerio Ame- 
rikoniško Kartaus Vyno El- 
iksiro kuodaugiausiai pa- 
gelbstančių gyduolių nuo vi- 
durių nesveikatingumų ir 
Trinerio Angelica Bitter To- 
nic, nesulyginama su nei jo- 
kiomis kitomis gyduolėmis, 
kaipo papildytojas gyvybės 
ir energijos, tapo biskį pa- 
kelta, idant apgynus koky- 
bę. Visos kitos Trinerio gy- 
duolės, ypač Trinerio Lini- 
mentas nuo reumatizmo, gal 
\os skaudėjimo ir sunarna- 

mo^ Trinerio Cough Seda- 
tive nuo šalčio ir kosulio ir 
Trinerio Antiputrin labai pa 
gelbstantis kaipo mazgoto- 
jas burnos ir žaizdų, bus 
pardavojamas už tą pačią 
kainą, kaip pirma. Reika- 
laukite Trinerio gyduolių: 
Joseph Triner, 1333—1343 
So. Ashland Ave., Chlcago, 
111. Apkars. 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGAS Bučeria mokantis sa 
Įvo darbų ir kalbantis lietuviškai, ang- 
liškai ir lenkiškai. 

1G4G \Vabansia Avenue. 
Telepbono Monroe 2545, 

PAMATYK GREITAI 

Sekančius bargenus, kurie iš netikė- 
tų priežasčių parsiduoda labai pigiai, 
kas pasiskubins nupirkt, tai galės ge- 
rų pelnų turėti. Meldžiam nieko nelau- 
kiant, važiuoti ir pamatyti, tada patjs 
suprasite apie jų vertę. 

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

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

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų ge- 
ras medinis namas. Randasi anat Brid- 
geporto tarpe Lietuviu. Randos noša 
$3u j mėnesj. Prekė tik $2,100. 

PARSIDUODA 4-riu pagyvenimu 
visas mūrinis namas su geru beismen- 
tu ir visais įtaisymais viduiyj. Randos 
neša 14 procentą. Prekė tik $3800. 

PARSIDUODA 2-j u familijų naujas 
mūrinis namas po 5 ir 6 kambarius su 
aržuoliniais visais įtaisymais viduryj 
su gesu ir elektra ir baltoms maudy- 
nėmis ir sinkoms su mūriniais por- 
čiais iš fronto. Prekė $5750. 

PARSIDUODA 3-jų augščio akmeni; 
fronto mūrinis namas, 3 famiiijos po 
8 kambarius, garu apšildomas namas. 
Vertės $10,000. Prekė tik $7800. 

PARSIDUODA 4-riu 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 1 mėnesj. Prekė $15,500 j 

Visi viršminėti namai parsiduoda su' 
mažu jmokėjimu, likusius iš randi? 
išmokėsite. Klauskite platesnių paaiš-Į 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 1G0 akerių fąrma bu 

gera stuba ir barne aut cementinio 
fundamento, pusė yra dirbamos žemės 
o kita pusė dėl ganyklos. Eemė labai 
gera ant kurios auga viskas, prie gero 
kelio ir tik 3 mailės nuo didelio mies- 
to Kas pirks šį mėnesį, galės paimti 
už $4,000 ant lengvų išmokėjimų. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO. 

3301 SO. HALSTED ST. CHICAGO, 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA namas ant dviejų lu- 

bų. Raudos neša suvirs $600. { metus. 
Vieta la'>at graži ir paranki, ari i karų 
linijos. Priežastis — nesveikata savi 
ninko, sulyg daktaro nurodymų, turi 
išvažiuoti iš miesto. Atsišaukite: 3204 
Emerald Ave., Chicago, III, 

EXTRA STORAGE PAR- 
D A1 :mas 

rakandų ir Victorolų. Ui $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 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2t'io Harrison St Chicago 

Parsiduoda medinis biz- 
niavai? namas su bizniu arba 
be biznio. 4 pagyvenimo rui 
mai užpakalyje. Labai pigiai 
gražioje lietuvių apgyvento- 
je vietoje. Priežastis parda- 
vimo savininkas turi išva- 
žiuoti j farmas. Norėdami 
gerą bargeną atsišaukite pas 
savininką Karolį Skaudaus- 
ką, 1445 S. 49th av., Cicero. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
PAJIEšKAU Stanislovo VetkeviCIo, 

paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Liolių parap. Turiu labai svarbų reika- 
lu kaslink jo brolio kariumenėje. Meld- 
žiu jo paties er kas ji žino pranešti 
kuogreičiausiai. Anton Prakuiauskas, 
4540 So. Marshfield Ave. Chicago, III, 

PAJIEšKAU save brolio Konstanti- 
no Ziczkos, iš Lietuvos paeina: Kau- 
^o gub., Raseinių pav, Nemakščių pa- 
rapijos. Kubiliškės kaimo. Nevedęs. 
8 mėnesiai gyveno Seattle, Wash> Mau 
teko girdėti, buk esąs karėje užmuš- 
tas, Kas jį žinote ar jis pats malonės 
atsišaukti, už ką, aš iškalno tariu a*ių. 
J N. Ziczkus, 539 Coli Ave <?. St, 
Louis, III, 

Pajieškau pusbrolio Igna- 
co Abramavičiaus. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Kuršėnų parap. iš Gruzdelių 
Turiu labai svarbų reikalą, 
meldžiu jo paties ar kas jį 
žino atsišaukti sekančiu ad- 
resu: Tom Abramovič, 2839 
Ellis Ave., Chicago, 111. 

JĮ M H 1 Su Invairiu Pro- 
gramu, Parengtos 

CHICAGOS LIETUVIU KAREIVIU 4. 4- 

Pirmo Regimento, Kuopos "A'' 
PETNYČIOS VAKARE. KOVO-MARCH 14, 1919 

M. MELDAŽIO SVETAINEJE. 2242-44 West 23-rd Place 
KALBĖS KUN. KEMEŠIS IR C. KASPUTIS 

Temoje: Kaip apginti Lietuvą nuo Lenkų ir kitų panašių. 
Inžanga Dykai. Visus užkviečia, Chicagos Liet. Kareiviai 

Pranešimas 
t 

Šiuo pranešu savo kostumeriams ir pažįstamiems, 
kad aš nuo 20 dienos vasario persikėliau iš Chicagos 
Į Lyons, 111.—visiems gerai žinomą vietą, kaipo Cher- 
nausko Daržas, kur ateinančią vasarą galėsim artu 
linksminties ant tyro oro. Draugystės, kurios neatnau- 

j jino kontraktų 1919 metams, meldžiu pasiskubinkite. 
Mano Telefonas Lyons 309. Su tikra pagarba, 

GEORGE M. CHERNAUSKAS. 
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