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Bolševikai užkasė Lie- 
tuvius gyvais. 

Revoliucija Korejoje. 
>ę. 

Latviai sumušė bolševikus. 

Lenkai slenka Link Lietuvos. 
~ 

BOLŠEVIKAI UŽKASĖ 
LIETUVIUS GYVAIS. 

Stockholmas, kovo 15 d. 
Lietuvių spaudos biuras pra 
neša, kad būrys lietuvių žval 
gų iš aštuoniolikos vyrų ta- 
7po apsuptas 100 bolševikų 
Jerge; (vietos vardas ma- 

tyt iškraipytas). Vienok lie- 
tuviai atsisakė pasiduodti ir 
kovojo iki galui. 

Kovoje užmušta penkio3- 
dešimtįs bolševikų, vienok 
lietuviai buvo apgalėti. 

Sulyg pranešimo visus nu- 

veiktus lietuvius, dar neku- 
'riuos gyvus, bolševikai su- 

'vertė j vieną duobę ir už- 
kasė, Ant rytojaus bolševi- 
kams prasišiJinus, lietu- 
viai iškasė savo viengenčių 
kunus. * 

* REVOLIUCIJA KORE- 
JOJE. 

Šanghai, Chinija, kovo 
16. Associated Press prane 
ša, kad Korejoje revoliucija 
'verda jau nuo 4 dienos ko- 
'vo, bet žinios buvo sulai- 
komos per Japonijos vald- 
žią. Vienok iš dasigavusių 
žinių per Korėjos rubežių, 
matosi apie platumą revo- 

lucijos. Štai ištraukos iš vie 
no Japonų laikraščio. 

"Shungchun, Korėjoj 4 

'dieną kovo užmušta 30 ir 
sužeista 40 ypatų. 

"Sodžiuje Suheung ketu- 
ri žandarmai šaudė į minią, 
kol turėjo amunicijos, pa- 
sekmėje 51 užmuštas, bet 
vėliau minia uf.*\ušė žan- 
darmus. — ^1*11 

"Yangdok buvo užmušta 
20 sukilėlių. 

"Anju 2 žandarmai ko- 
rėjiečiai numetė uniformą 
ir, susivieniję su mina, šau- 
kė: "Lai gyvuoja Korea". 
Japoniečiai vienok šaudė ir 
užmušė 8, gi sužeidė 30 y- 
patu." 

Sukilime dalyvauja visos 
žmonių kiiasos, net mergi- 
nos studentės prisidėjo prie 
riaušininkų. Korėjos nacio- 
nalistai rengė sukilimą ant 
4 dienos kovo, t. y. dienoje 
laidotuvių buvusio Korejoa 
ciesoriaus, bet demonstra- 
cijos prasidėjo kiek ankš- 
čiau. 

Manoma, kad sukilimas 
daug didesnis negu japonai 
skelbia, ne? vien tik dva- 
siškių, iš tarpo senesnių, 
suareštuota net apie 1,000 

♦v 

LATVIAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Stockholmaft, kovo 15 d. 
Iš Liepojaus pranešama, 
kad latviai panedėlyje su- 

mušė bolševikus ir užėmė 
miestą Frauenburg (Fraun- 
burkis). Mieste suimta daug 
-kulkosvaidžių ir amunici- 
jos. Bolševikai iš Fraunen- 
jburgo pasitraukė linkui 
Mintaujos. 

Taipgi pranešama, kad 
latvių kariumenė privertė 
bolševikus pasitraukti ir iš 
apielinkės Ventpilės (Vin- 
dau). 

LENKAI SLENKA LINK 
LIETUVOS. 

Varsava, kovo 18, (suvė- 
linta). Lenkijos generalis 
štabas praneša, kad lenkų 
pulkai pasekmingai mušasi 
ant trijų frontų. 

Jame užreiškiama, kad 
bolševikai užpuolė Slonim, 
Gardino distrikte ir buvo 
užėmę miestą, bet vėliau ta 
po išvyti iš ten lenkiškais 
durtuvais. 

Taipgi pažymima, kad len 
kai. pasekmingai kovoja su 

ukrajiniečiais ties Lember- 
gu ir su vokiečiais ties Po- 
zenu. 

VOKIETIJOJE RUSIŠKI 
RUBLIAI BE VERTĖS. 

Bėrimas, kovo 15. Mano- 
ma, kad pinigyno ministe- 
ris įneš steigiamajin susi- 
rinkiman, kad uždraudus 
vaitojimą rusiškų pinigų 
(žinoma tas paliestų tik po- 
pierinius pinigus—auksas 
visuomet turi vertę). 

Drausmę išsaukia didelis 
priplaukimas rusiškų po- 
pierinių pinigų, kuriais, sa- 

koma, yra palaikomas spar- 
takų judėjimas. Tvirtinama 
kad rusiški popieriniai pini- 
gą buvo gabenami Vokieti- 
jon net paprastose skryniose 
kontrabandos keliu, ir vė- 
lesniais laikais Vokietijoje 

j buvo jų pilna. 

i TAKSU MOKĖTOJŲ 
BUS 4,000,000. 

Washington, D. C. kovo 
15. Kolektoriaus ofise tapo 
sužinota, jog šiais metais 
taksų mokėtojų Suvienytose 
Valstijose bus į keturi mi- 

.jlijonai ypatų; gi taksų bus 
■ sumokėta, kaip spėja taksų 

kolektorius, arti vieno mili- 
..ardo doliarių. 

Barbenu Rugpjute. 

NEXT! 

Tėvas, turintis pusę tuzino vaikų, prie dab»Hinių kainų 
barbernese, gali visai nuclbankru'.yti. 

VOKIETIJAI DUOS 
MAISTĄ. 

Brussells, kovo 15. Čia 
įvyko konferencija tarp tal- 
kininkų ir vokiečių komisijų 
dėl pavedimo talkininkų 
naudojimui vokiškų laivų 
už ką vokiečiams bus su- 
teikta maisto. 

Tapo jau nustatyta, kad 
vokiečiams bus suteikiama 
370,000 tonų maisto kas 
mėnuo. Bet vokiečių komi- 
sija neužganėdinta, nes gir- 
di, tas neišgelbės Vokieti- 
ją nuo bado šmėklos, o vo- 
kiečiai už savo komerciji- 
nius laivus turėtų but ap- 
saugoti nuo bado. 

TALKININKAMS 700 
LAIVŲ. 

Brussels, kovo 15. Tapo 
sužinota, kad vokiečiai pa- 
veda talkininkams naudo- 
tie svirs 700 vokiečių lai- 
vais; jų įtalpa 1,500,000 
tonų. Už naudojimąsi lai- 
vais reikalaujama, kad tal- 
kininkai suteiktų Vokiatijai 
maisto iki Rugpjučio mėne- 
sio. 

CARAS DAR GYVAS f?). 
Roma, kovo 15. Iš pasi- 

kalbėjimo su dukterimi žy- 
maus Vengrijos generolo, 
p-le Stefania Turr, rodosi, 
kad buvusis Rusijos caras ir 
jo šeimyna nėra užmušti, 
bet esą paslėpti kur nors 

šiaurinėje Rusijoje. 
P-lė Turr turėjusi pasikal- 

bėjimą su kunigaikščiu Obo- 
lenskiu, buvusiu Rusijos 
gvardijos kapitonu, kurs už- 
reiškė, kad jis tiki, jog bu- 
vusis caras ir jo šeimyna 
esą gyvi. Bet Obolenskis at- 
sisakė nurodyti vietą, kur 
jo manymu, caras šiuo laiku 
esti. Jis tik išsitarė, kad gal 
paslėptas kur šiaurinėje Ru- 
sijoje. 

KEBLUMAS SU BELGI- 
JOS VOKIEČIAIS. 

Brusselis, kovo 15. Belgi- 
joje vokiečių yra tūkstan- 
čiais, kurių belgai labai ne- 

apkenčia. Bet valdžia negali 
jų greitu laiku išgabenti i 
Vokietiją. i 

Per juostą, užimtą talki- 
ninkų kariumene, vokiečius 
gabenti nevalia; per Hollan- 
diją gabenti galima tik di- 
deliais būriais ir tas apsun- 
kina įvykinimą Belgijos val- 
džios plianų. 

Be to yra nemažai vokie- 
čių gyvenusių Belgijoje nuo 

seno laiko; kiti jų vedę bel- 
ges ir jų vaikai esą kariavęj 
Belgijos armijoje prieš Vo- 

kietiją. Bet minia reikalau- 
ja ir šiuos "išmufyti" iš Bel- 
gijos. 

SUNAIKINO VOKIEtT 
JOS NARLAIVĘ. 

Paryžius, kovo 15. Havas 
agentūra praneša iš Madri- 
do, Ispanija, kad Vokieti- 
jos narlaivė U—48, kuri bu- 
vo sulaikyta Ispanijos Fer- 
rol porte tapo nuskandinta. 
M,at narlaivė norėjusi pa- 
bėgti, tat narlaivių naikin- 
tojas pasivijęs ją nuskandi- 
no; narlaivės ingula išgel- 
bėta. s\ n i 

UTAH PERSEKIOS 
CIGARETUS. 

Salt Lake City, Utah, ko- 
vo 16. Utah legislaturos bu- 
tas perleido priešcigaretinį 
bilių 25 balsais prieš 18 ir 
bilius jau pasiųsta guberna- 
toriui int užtvirtinimo. Val- 
stijos senatas tą bilių perlei- 
do kelios dienos atgal. 

į Bilius uždraudžia rybose 
Valstijos ne tik pardavinėti 
Įcigaretus, bet ir daryti juos 
dėl žmonių kitų valstijų. 

NEPRIELANKUS DID- 
KUNIGAIKŠČIUI. 

Paryžius, čia siusio mė- 
nesyje pribuvo iš Krimo did 
kunigaikštis Aleksander Mi- 
chailovič. Jis labai pagei- 
davo, kad talkininkai in.- 
tųsi daryti tvarką Rusijoje, 
jei ne visoj, tai nors prigel- 
bėtų atsilaikyti prieš bolše- 
vikus nebolševikiškoms Ru- 
sijos dalims. Vienok joje 
misija neturėjo gerų pasek- 
f"#- 

Be to didkunigaikštis nu- 

siskundė, kad ir preziden- 
tas Wilsonas neprielankiai 
atsinešė link jo. Sykį did- 
kunigaikštis prašęs pas Wil 
soną audiencijos, tai Wil- 
'sonas per sekretorių atsa- 
kęs, jog labai užimtas. Tai 
kos konferencijos darbais, 
todėl neturįs laiko jo pri- 
imti. 

Kuo'met didkunigaikštis 
norėjęs važiuoti Anglijon, 
tai jam neišduota pašporto. 

Didkunigaikštis persergė- 
ti, kad jei talkininkai ne- 

gelbės Rusijos, tai Rusijos 
vadai gali, kartais, palinkti 
link Vokietijos. 

BOLŠEVIKAI PENGIASI 
VOKIETIJON. 

Helsingforsas, Finlandi- 
ja. kovo 15. Iš Petrogrado 
pranešam^, kad bolševikų 
karės ministeris įsakė gene- 
raliam štabui organizuoti ar 

miją iš 150,000 vyrų ir buti 
prisiruošus, kad pabaigoje 
balandžio mėnesio galima 
butų užpulti Vokietiją. 

VĖSULOJE 4 UŽMUŠTA. 

Muskegon, Okla. kovo 15. 
Laike vėsulos apielinkėje 
miestelicr Porter užmušta 4 
ar 5 ypatos ir apie 25 sužeis- 
ta. Miestelis kuone visas su- 

i naikintas. 

BANKOJE IR ŠNAPSUI 
SAUGU. 

New York. Tūlas Lo"is, 
G. Mercz, smuklininkas tu- 
rėjo septynias bonkas gero 
snapso, kuriąs jis nupirko 
devyniolika metų atgal. Na j 
ir laikė tą šampaną, bene 
atsitiks kokią iškilmė jo gy 
venime. 

Neseniai jis pasigyrė su 

savo brangenybėmis, senu 

šampanu, prieš draugus ir 
vėl įdėjo numylėtą šampa- 
ną saugiojon šėpon. Ir koks 
gi buvo nusistebėjimas, kuo 
met neužilgo, jam nesupran 
tarnu budu, išnyko viena 
bonka šampano. 

L. G. Mertz, bijodamas 
kad io likusis šampanas n- 

pasektų pražuvusios bon- 
kos, nunešė likusias šešias 
bonkas bankon, tai, girdi, 
saugiausia vieta. 

PASISAMDĖ SAU UŽ- 
MUŠĖJĄ (?). 

Louisville, Ky. Aubrey 
Dennison, 1 9metų pasidavė 
policijai, sakydamas, kad 
jis yra iš Chicagos, kur jis 
užmušė Dave Lewis, rug- 
pjučio, 1918 m. Dennison 
užreiškia sekančiai: 

"Lewis buvo beveik ak- 
las ir negalėjęs užlaikyti sa 

vo šeimynos, todėl jis nu- 

samdęs Dennison, kad jį už- 
muštų, už tai buk užmokė- 
jęs $55.00 ir dar nugirdęs. 
Tada Dennisonas svėdęs 
Lewis'ą gelžgaliu galvon ir 
pasku kuną įmetęs upėn". 

Bet Dennisono sąžinė ver- 

tusi jį prisipažinti prie už- 
mušystės. Dennisonas at- 
rodąs protiškai sveikas, 

MIEGODAMA PAGIMDĖ 
KŪDIKĮ. 

Murphysboro, 111. kovo 
15. Suvienytose Valstijose 
platinasi nauja liga, kurią 
žmogus užmiega ir, išmie- 
gojęs kartais porą mėnesių, 
miršta. Tula Thomas de 
White, būdama nėščia, ap- 
sirgo miego liga "coma" ir, 
išmiegojus tri sąvaites, pa- 
gimdė 10 svarų bernaitį. Lai 
ke gimdimo ji buvo prabu- 
dusi, bet po gimdymui ji vėl 
apsnudo-užmigo. Keli dak- 
tarai triusiasi, kad atgaivi- 
nus ją. 

LENKIJA GAUS DAN- 
ZIGĄ. 

Paryžius, kovo 15. Nors 
dar oficialio pranešimo nė- 

ra, bet jau tapo sužinota, 
kad komisija sutiko duoti 
Lenkijai uostą Danzigą. 
Tuomi norima padaryti sti- 
prią barjerą tarp bolševiku 
jr vakarų Europos. 

GELŽKELIAI TAUPYS 
DIENOS ŠVIESĄ. 

Washington, kovo 15. Ge 
neralis direktorius Hines 
pranešė, gelžkeliams, kad 
nedėlioj 30 kovo 2 vai. nak- 
tį pasuktų laikrodžius vie- 
na valanda pirmyn. Taupy- simas dienos šviesos tęsi* 
iki 2 dienai Spalio. 

| PRŪSIJOS GALVA SO- 
CIALISTAS. 

; Baksi, kovo 14, (suvėlin- 
ta). Iš .Vokietijos sostinės 
pranešama, kad prezidentu 
Prūsijos kongreso išrinktas 
Herr Leinert, socialistas di- 
džiumictis (ne spartakas). 
Leinertas buvusis narys Pru 
sijos kongreso ir buvęs pir- 
mininku Berlino darbininkų 
ir kareivių kongrese pabai- 
goje pereitų metų. 

SOCIALIZUOJA IŠDIR- 
BYSTES. 

Basei, Šveirarija, kovo 
15. Iš Weimaro pranešama, 
kad Vokietijos steigiamasai 
iusjiinkimas priėmė rezo- 

liuciją, kuri sociolizuoja 
(apvisuomenina) išdirbys- 
tes Vokietijoje. Taipgi pri- 
imta naujos taisyklės ka- 
syklų tvarkymui. 

ŽYDŲ KONGRESAS. 

Jeruzolimas, kovo 1, (su- 
vėlinta). Žydai šauks savo 

kongresą trumpoj ateityj, 
kad aptarus Palestinos rei- 
kalus. Balsuoti gali kiek- 
vienas žydas bei žydė, ku- 
riam sukako 20 metų. Buti 
išrinktais j kongresą gali ne 

jaunesni 24 metų ir mokanti 
žydiškai rašyti, skaityti ir 
kalbėti. 

NORĖTA U2MU5TI 
LENINĄ. 

Kopenhagenas, kovo 16. 
Pranešama, kad ir vėl buvo 
kėsintasi ant Lenino, bolše- 
vikų piemiero, gyvasties. 
Maskvoje šauta j Leniną, 
bet pataikyta jo šoferiui. 

BOLŠEVIKAI ŽUDO 
DELEGATUS. 

Londonas, kovo 16. Iš 
Stockholmo pranešama, kad 
Charkove bolševikai nubau- 
dė mirtimi Švedijos raudo- 
nojo kryžiaus delegatą Sven 
Hedslom. 

AMERIKOS KONSULĄ 
MĖTĖ AKMENAIS. 

Pekinas, kovo 15. Pasiro- 
do, kad incidentą tarp ame- 
rikonų ir japonų iškėlė ne 
amerikonai bet japonai. 
Pranešama, kad japonai įsi- 
veržė francuzų koncesijon 
ir suėmė du amerikonu. 

Kuomet Amerikos valdi- 
ninkai teiravosi apie suėmi- 
mą amerikonų, tai gauta at- 
sakymas, kad Japon. konsu- 
latas apie tai nieko nežinąs. 
Bet vėliau amei ikonai rasta 
policijos stotyje. Kada 
Amerikos konsulas išliuosa- 
vęs amerikonus grįžo namo, tai japonai mete jį akme- 
nais. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Panedėlyje debesuota ir 

kiek šalčiau, oras nepasto- 
vus; utarninke greičiau gėd- 
ra; vidutinis rytų vėjas. 

Saulėtekis, 5:58; saulė- 
leidis, 5:58. 

Mėnulis užtekės 7:21 vak. 
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Bažnyčių Lyga. 
Pasaulio Tautų Lyga, į kurią prieš ke- 

turis metus daugelio ziarėta, kaipo į neat- 
siekiamą svajonę, šiądien giliai yra įsmigu- si į žmonių mintis ir širdis. 

Ketur metai atgal žmonės klausdavo: 
Ar tokia Lyga butųt galima. S'^clien žmo- 
nės jau klausia: ar te tokios Tautų Lygos 
galima butų apsieiti? 

Per keturis metus laiko žmonija, kaip 
matome, svietiškos politikos srytyje, pa- dare milžinišką žingsnį pirmyn prie pa- 
saulinės brolijos. 

Yra ženklų, kad dvasinėj, tikybinėj 
srytyj žmonija mėgins padaryti maž-daug 
panašų žingsnį pirmyn. 

Jr ištikro, jeigu galima yra padaryti 
Tautų Lyga, tai kodėl butų negalima pa- 
daryti ir Tikybų Lyga—ypač tų tikybų, ku- 
rios turi tą patį bendrą tikybinį pamatą— krikščioniją"? 

Daugeliui paprastų tikybinių protų tas 
išrodo absoliučiai negalimu, kaip dauge- 
liui paprastų politiškų protų, keturi metai 
atgal, išrodė absoliučiai negalimu dalyku 
Tautų Lyga. 

Vienok gilesni, Šviesesni ir, jeigu taip 
galima pasakyti blaivesni tikybų atstovai 
jau šiądien yra pakelę klausimą apie savo 
rųšies Tikybų Lygą, Toki balsai buvo gir- 
dėtis jau nuo visų trijų svarbiausių krikš- 
čionijos šakų: iš Rymo, iš Rusijos stačia- 
fikiškos dvasiški jos ir iš įvairių protestonų 
balnyčių Amerikoj. 

Visos jos,—mums sakoma—turi ben- 
drą, iiksią—zmc.iijos gerov?, ir visos jos 
turi bendrą platų pamatą—krikščioniją. 
Todėl klausiama: kodėl jos, stoję ant to 
bendro pamato ir susirišę tuo bendru tik- 
slu, negalėtų prieiti prie bendro susipra- 
timo, idant "tikybinę karę" padarius taip 
pat negalima, kaip kad Tautų Lyga mano 

padaryti militarišką karę negalimu dalyku? 
Tokių klausimų pakėlimas, žinoma, 

dar nereiškia jų išrišime, jų įvykdinimo 
gyveniman. Tačiaus jis parodo, kad sėkla 
yra, kad ji laukia tik tinkamų aplinkybių, 
idant išleisti diegus ir pradėti bujoti. 

Musų £is pasaulis progrecuoja. Buvo 
laikai, kuomet žmonės vesdavo baisiausias 
.kares už tikybas; šiądien jųs to jau nera- 
site—tik nesugrąžinamos praeities istorijoj 
galite apie tai pasiskaityti. 

Buvo laikai, kuomet vienas tik užsi- 
minimas apie bendrą susiėjimą su kita ti- 
kyba butų paskaitytas aršiausios rųšies he- 
rezija. Šiądien beveik tuo pačiu laiku apie 
tai rimtai atsiliepia trijų didžiausių tikybų 
viršūnės. 

Gyvename ytin žingeidžiais pasaulinės 
istorijos laikais, kuomet žmonija krypsta 
ant naujo kelio—kelio geron pusėn. Tas 
kelias prives žmchiją prie laimingesnės 
ateities, kuomet karės už mažesniųjų pa- 
vergimą ir kovos bei neapykanta dėlei ti- 
kybinių skirtumų pasiliks tiktai istorijos 
atmintis. 

Męs to, gal but, nesulauksime. Bet 
bus laikai, kuomet musų ainiai skaitys is- 
torijoj apie šių dienų kares už kitų tautų 
apvaldymą ir apie šių dienų neapykantą 
ir vaidus dėlei tikybinių skirtumų, stebėsis 
ir sakys: "Koki tie žmones buvo barba- 
rai!...'' Stebėsis lygiai taip, Kaip męs šią- 
dien stebiamės, skaitydami apie žiauraus 
Ne>*ono, arba barbariško Atillos laikus. 

! Svetimoje Spaudoje Apis Lieiiiviusį 
LATVIAI IR LIETUVIAI. 

Boston Post talpJna eilę trumpų pa- 
veiksluotų straipsnelių skyriuje antgalviu 
"hemaking the Map" (Žemlapio perdirbi- 
mas). 1 

Vienam numeryj, paduodant Rygos 
paveikslėlį, tarp kit-ko, rašoma sekančiai 
apie latvius ir jų kaimynus: 

"Nuo [Rusijos] revoliucijos laikų Bal-- 
tiko provincijos [Estonija, Livonija ir Kur- 
šas] išvystė neprigulmybės troškimą, pasi- 
ryžimą pasiliuosuoti kaip nuo rusų, taip 
nuo vokiečių pančių. 

"Baltiko provincijos užima arti 36,000 
ketvirtainių mylių plotą,—truputį daugiau, 
kaip Maine valstija. Bet jos turi arti 3,000, 
000 gyventojų, kas yra apie keturis syk 
daugiau negu Maine valstijoj. Apie aštuo- 
ni devintdaliai gyventojų yra latviai ir es- 
tai. Iš kitų tautų yra vokiečių, kurie turi 
gal but 250,000 atstovų, rusai apie 125,000 
ir žydai apie 50,000. 

41'Latviai sudaro daugumą pietinėj da- 
lyj, Kurše ir pietinėj Livonijos [Liflandi- 
jos] pusėj. Šioj dalyj randasi didis Rygos 
portas, esantis sulyg savo didumo septintu 
Rusijos miestu, su apie 300,0D0 gyven- 
tojų. 

"Latviai yra tauta, gimininga lietu- 
viams, ir yra svarbu atminti, kad šios tau- 
tos nėra slaviškos. Nedaug tėra žinoma 
apie jų anksty vinę istoriją. Laike painaus 
viduramžių laikotarpio Bal tiko provincijos buvo apgyventos trijų narsių stabmeldiškų 
giminių—latvių, estų ir senprusių. Lietu- 
viai apsigyveno kiek toliaus į pietus [nuo 
latvių]. 

"Dvyliktame ir tryliktame amžiuje vo- 
kiškas kryžeivių ordenas, teutoniški Kar- 
dininkai apsiėmė atversti šitas gimines prie 
krikščionijos. Tikru teutonišku budu jie 
atvertė juos ne plunksna ir gyvu žodžiu, 
bet kardu. 

"Senpru'siai tapo išnaikinti ir paliko 
pasauliui tik savo vardą [P^isijąj. Lat- 
viai ir estai tapo pavergti ir jiems duota 
vokiškus ponus. Nuo to laiko šitų vokiškų 
užkariautojų ainiai gyveno Baltiko pro- 
vincijose ir palaikydavo feudalizmą galėję. 
Jokioj kitoj pasaulio daly j šita viduramžių 
liekana neišsilakė be permainos taip, kaip kad čia. Nelaimingi latviai ir estai per 
'gentkarčių gentkartes buvo baudžiaunin- 
kais vokiškų ponų pilniausioj galybėj. Pa- 
staraisiais laikais išlygos šiek-tiek persi- mainė geryn, bet permainos nebuvo dide- 
lės. 

"Vokiškieji bajorai, kurie kuvo visos 
žemės savininkais ir kurie net daugiaus 
savo krauju puikavosi negu Vokietijos j u n k e r i a i, turėjo pripažinti švedų ir 
Rusijos valdžias, bet nors jie turėjo maž&i 
politiškos galybės, jie išlaikė savo griebį ekonominiu žvilgsniu [Rašytojas klysta, ja- 
kydamas, kad "jie turėjo mažai politiškos galybės"; kaip s^kis nuo poros paskutinių 
šimtmečių šitie Baltiški baronai, užimdami 
svarbiausias vietas prie caro dvaro ir Ru- 
sijos administracijoj, praktiškai valdė visą Rusiją. V e r t ėj a s]. 

I "Kare ir revoliucija pagalios nutrenkė 
šituos pančius, taipgi nukrėtė ir rusiškąjį pavojų. Vietiniai gyventojai taip aštriai 
neapkenčia Vokietijos ir Rusijos ir turi taip geras tai neapykantai priežastis, kad jie priešinsis iki paskutiniųjų bite kokiems mė- 
ginimams atiduoti juos Bėrimo ar Petro- 
grado malonei. O savo keliu latviai ir 
estai nedaug ką turi bendro tarp savęs, ir net jeigu jie galėtų paskandinti skirtumus 
tarp savęs ir sudaryti neprigulmingą vieš- 
patiją tai ji butų permaža, idant išlaikyti savo saugumą. 

"išrodo, kad latviams butų ląbjaus pa- geidaujama susivienyti su 3avo giminaičiais lietuviais. Praeityje latviai ir lietuviai ne- 
rado galimu susitaikinti, bet bendras pa- vojus galėt juos sutraukti krūvon" [Lietu- siai ii latviai negalėjo "susitaikinti" tik 
todėl, kad jie niekados neturėjo tam pro- gos. Kuomet Lietuvių valstija pradėjo for- 
muotis 13-me šimtmetyje, vokiškų Kardi- 
ninkų ordenas jau buvo įvaręs kylį tarp lietuvių ir latvių ir visai atskyrė vienus nuo 
kitų. Lietuviai ir latviai niekados netu- 
rėjo tarp savęs joKio barnio. Vertėjas.] 

—Iš Boston P esi, Boston. Kovo 13 d, 1919. 

Lietuvos Nepriguimybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Paraše T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tasčį iš petnyčios numerio.) 

Geografiškas padėjimas gyventojų šiau 
rinej dalyj Gardino gubernijos ir Naugar- 
duko (Nowogrodek) apskrityj, Minsko gu- 
bernijos, privertė juos prisidėti prie lietu- 
vių, nes šiaurinės dalies Gardino guberni- 
jos upės įpuola j Neipuną; todėl viso Ne- 
muno baseino gyventojai pačios gam- 
tos sutaisymu linksta prie Lietuvos, o jų 
ekonomiški interesai arčiaus susiriša su Lie- 
tuva, negu su bile kokia kita šalim, kaip 
tas pasirodo iš istorijos senovės ekonomi- 
nio vystymosi toje šalyje. 

Šis vystymąsi visuomet kiypo linkui 
Lietuvos, repaisant to fakte, kad jpuoli- 
mas Nemuno—didžiausios arterijos Lietu- 
vos susinėsimuose—nuo šimtmečių buvo vo- 
kiečių rankose. 

Piet-rytinė Lietuvos dalis todėl turėtų apimti ir Naugarduko pavietą, Minsko gu- bernijos, sykiu su Naugarduko miestu, ku- 
rk' yra minėto pavieto miestu. 

Lietuviai remia savo reikalavimus kas- 
link Gardino gubernijos ant ekonominių ir politiškų priežasčių, tvirtindami, kad susi- 
siekimas Lietuvos su Ukrajina suteiktų pa- starajai priėjimą prie Baltiko jūrių, o Lie- 
tuvai,—priėjimą prie Juodųjų jūrių. 

Prūsų Lietuvos Plotai ir Gyventojai. 
Padėjimas lietuvių vakarinėj Lietuvos 

dalyj buvo aršesnis, nes Vokietijos agre- syviškumas buvo daug pavojingesnis. Pro- 
fesorius Kuršaitis iš Karaliaučiaus, gabus lietuvių kalbos ir kulturos tyrinėtojas, pa- darė Prūsų Lietuvos ištyrimą. Jo nuomonė 
apie Lietuvos dalykus paprastai priimama 
kaipo neužginčinama, ir todėl jo patėmi- jimai apie kalbinius Prūsų Lietuvos rube- 
žius gali but skaitomi, kaipo pilnai pati- kėtini. 

Įžanga prie Kuršaičio Lietuvių kalbos 
gramatikos ir prie to pridėtas žemlapis pa- rodo, kad "Lietuviškai dar kalbama šiau- 
rinėse dalyse Prūsijos—būtent, šiuose mies- 
tuose ir jų apielnikėse: Labguva (Labiau), Klaipėda (Memel), Tilžėj (Tilsit), Ragai- nė (Ragnit), įsrutes (Insterburg), Dar- 
kiemis ir Goldapė." 

Kaslink Prūsų Lietuvių skaitliaus Kur- 
šaitis sako: "Skaitlinės, paduodančios skait- 
lių lietuvių šiose vietose, yra neteisingos, 
nes tokios statistikos nėra užlaikomos nei 
Prūsų, nei Rusų valdžių, čia Prusuose sa- 
vo keliu yra priimta skaityti, kad iš abelno 
skaitliaus apie 380,000 gyventojų yra 150,-' 000 lietuviškai kalbančių." 

Priimant rubežius, Kuršaičio nurody- tus, plotas žemės, kuris būtinai privalėtų but Lietuvai sugrąžintas, apima arti 10,000 ketvirtainių 1 '^etrų (kilometras yra be- 
veik lygus vit verstui). 

ouiyg oiicialės vokiškos statistikos 
1905 metų, šio ploto gyventojų skaitlius buvo apie 530,000. Nėr reikalo nei pasa- koti, kacl plotai, nuo neatmenamų laikų lietuvių apgyventi, buvo kur-kas didesni, bet didelės dalįs pasidllvė teutonų agresi- jai, kiaurai suvokietėjo ir tik kur-nekur yra užsilikę salos, kur lietuviškai kalbama. 

Prūsų Lietuvos gyventojų skaitlius, su- lyg distriktų, yra sekantis: Heydekruge 43,244; Niederunge 55,010; Tilžės mieste 
37,148; Tilžės distrikte 46,436; Ragainės 54,771; Pilkalnio 46,230; Stalupėnų 43,888 Gumbinės 50,718; Įsručio mieste 28,902 Įsručio distrikte 46,232; Darkiemio 32,288 Goldapė^ 44,813. 

Cia reik pažymėti, kr d; sulyg sutarties 
tarp Talkininkų ir Rusijos, Mažoji Lietuva, net iki Karaliaučiaus, turėjo buti atiduota 
Rusijai; taigi šio ploto likimas jau buvo 
Talkininkų nuspręstas iškalno ir tokiu bu- 
iu išdalies buvo pripažinta, kaipo Lietu- 
vos teritorija. 

Rusijos užrubežio reikalų ministers Sazonov kaiės pradžioje teiravosi pas lit- 
tuvius kaslink Mažosios Lietuvos ir, su- 
prasd:imas tikrą dalykų stovį, jis matomai 
įtikino Talkininkus, kad abidvi Lietuvos 
dalįs butų sujungtos, kuomi, žinoma, ir 
Rusijos plotas butų pasididinęs. Šitą su- 
tartį buvo paskelbusi bolševikų valdžia ir ji yra kiekvienam žinomu dalyku. 

Lietuvos Pietas ir Gyventojai. 
Plotas ir skaitlius gyventojų Etnografi- nėj Lietuvoj, t.y. žemės, kuriose lietuviai 

nori apsispręsti, yra svarbus dalykas ir 
todėl vertas apsvarstymo. 

Centralinis Statistikos Komitetas yra 
iugščiausis autoritetas statistikos reikaluo- 
se Rusijoj ir męs peržiūrėsime skaitlines, 
kokias šis komitetas padavė apie Lietuvą 
1912 metais. Apart to męs priimsime tuos 
pačius rubežius, koki buvo pirmiaus pa- 
duoti šiame dokumente; šitie rubežiai, kaip 
sykis, yra tie patįs, kokius turėjo Rusijos; 
Lietuvių Taryba laike savo mitingo balan-, 
džio 20 d. 1917 m., kuomet ji nutarė at- 
skirti Disnos ir Vileikos pavietus nu d Lie- 
tuvos todėl, kad jie nėra lietuviški ir rei- 
kalavo priskyrimo SuV'lkų gubernijos prie 
Lietuvos, nes ji yra kiaurai ir tikra letu- 
viška. 

Mūsų užduotis, todėl, yra nustatyti 
plotą ir skaitlių gyventojų dviejuose atsi- 
tikimuose: (!) Paėmus tik Gardino pa- 
vietą Gardino gubernijoj ir (2) paėmus vi- 
są Gardino guberniją, išskyrus tik tris virš- 
paminėtus pavietus, būtent, Brest-Litovsko, 
Bielsko ir Kobrino, bet pridėjus dalį Nau- 
garduko pavieto iš Minsko gubernijos. 

Jau pirmiaus buvo parodyta, kad Di- 
džiosios Lietuvos rubežiai sutinka su ru- 
bežiais grupės, kuri susideda iš Kauno, 
Vilniaus (išskyrus Disną ir Vileiką), Su- 
valkų gubernijų ir Gardino pavieto, Gar- 
dino gubernijos. 

Rusijos Centralis Statistikos Komite- 
tas paduoda sekančias skaitlines kaslink 
šito ploto: 
Gubernija: Ketv. Verstų: Gyventojų: 
Kauno 35,316 1,842,000 
Vilniaus 36,825 2,020,000 
Suvalkų 10,824 705,000 
Gardino (dalis) ... 3,126 243,700 
Kuršo (dalis) 84 22,840 

Išviso 8b,175 4,833,000 
Atmetus Disnos ir Vileikos nelietuviš- 

kus pavietus iš Vilniaus gubernijos, Didžioj 
Lietuva, tokiu budu, apima 75,506 ketvir- 
tainius verstus, arba 85,929 ketvrt." kilomet- 
rus, o jos gyventojų skaitlius siekia 4,304,- 
540; jeigu prie to pridesim dar Mažąją 
Lietuvą, tai plotas išneš 96,926 ketv. kilo- 
metrus, o gyventojų skaitlius sieke iki 
1,834,000. 

Jeigu prie to pridesim Gardino guber- 
niją (be Brest-Litovsko, Bielsko ir Kobrino 
pavietų), taipgi ir dalį Naugarduko pa- vieto, kuri apima 2,000 kilometrų su 80,000 
gyventojų, tai visos Lietuvos skaitlinės 
butų sekančios: 

Ketv. Kil. Gyventoju 
Lietuva, sulyg 1-o Par..>96,926 4,834,000 
Gardino gubernijos ... .21,563 903,880 
Naugarduko dalis 2,000 80,000 

Viso 120,489 5,817,880 
Iš viršuj paduotų skaitlinių išeina, kad 

Lietuva nėra tokia mažytė, kaip tas iš pir- 
mos pažiūros išrodytų ir kar1 visa šalis 
yra pusėtinai tankiai apgyventa. Paėmus 
visą Rusiją abelnai, randame, kad joje 
gyvena po 9 žmones ant kiekvieno ketvir- 
tainio versto; paėmus 60 Europėjinės Rusi- 
jos gubernijų, atrandame, aplamai paėmus, 
po 32 gyventoju ant ketvirtainio versto; Kauno gubernijoj, vidutiniškai išpuola po 55 žmones, Vilniaus gubernijoj po 51, o 
Suvalkų gubernijoj net 65 žmonės išpuola 
ant kiekvieno .ketvirtainio versto. Tokiu 
budu, paėmus visą Didžiąją Lietuvą, vidu- 
tiniškai išpuola po 57 gyventojus ant kiek- 
vieno ketvirtainio varsto. 
Sulyginimas Lietuvos su Kitomis Šalimis. 

Sulyginimas Lietuvos su kitomis ma- 
žomis tautomis suteikia mums labai įdo- 
mių pasekmių. 

Pasižiūrėkim, pavyzdžiui; į sekančią 
lentelę: 

Cenzo Skaitlius Ketv. 
Šalis Metai Gyventojų Mvlios 

Albanija 1914 850,000 11,430 
Belgija 1913 7,633,000 11,390 
Bulgarija 1914 4,765,000 44,060 
Danija 1911 2,772,000 15,070 
Finliandija 1912 3,197,000 125,Č90 
Grekija ; 1914 4,363,000 41,690 
Hollandija .... 1912 6,114,000 *12,790 
Etnografinė 

Lietuva įyiZ 5,817,000 47,000 
[Lietuva ir 

Latvija 1912 8,417,000 75,000 
Luxemburgits /1910 260,000 1,000 
Montenegro ... 1914 516,000 5,570 
Norvegija 1910 2,392,000 124,860 
Portugalija .... 1911 5,950,000 35,350 
Rumanija 1914 7,516,000 58,180 
Serbija 1914 4,548,000 33,7001 
Serbija 1914 4,548,000 33,700 
Švedija 1912 5,504,000 178,180 
Šveicarija .....1911 3,780,000 15,980) 

Iš dvidešimts vienos tautos Europoje, 
keturiolika yra čionai išskaitliuota; tiktai 
septynios didesnes viešpatijos yra apleis- 
tos. Finliandija, kuri greitai, kaip rodos, 
įgys savo neprigulmybę, ir Lietuva, kuri 
pastaraisiais laikais yra pasiryžusi nenešio- 
ti daugiaus vergijos jungo, yra įdėtos virš- 
minėtoj Jentelėj, kaipo atskiros vienutės. 

(Toliaus bus) 

ISTORIŠKOS IMTYNES. 

Daug yra visokių imtynių, 
)et retai kurios patenka į įsto- 
"ijos lapus. Reikia labai įsta- 
_>ių imtinių dviejų žmonių, ku- 
rios pasiliktų gentkartei. Im- 
tynės paprastai yra užmiršjta^ 
mos. 

Apie vienas imtines net isto- 
rikai pasakoja. Tai buvo im- 
tynės tarp garsaus dainininko 
tenoriaus Farnelli ir triubo- 
riaus Ispanijoje prie Francis- 
ko V. Farnelli buvo plačiai pa- 
garsėjęs tuomi, kad jis savo 
baisa labai ilgai gali ištęsti ne- 

atgavęs kvapo. Jam 1772 me- 
tais būvant Romoje, apie tokią 
j-o ypatybę dažinojo operos or- 

kcstro truborius. Tas Romos 
triuborius irgi tarp savo drau- 
gų buvo žinomas, kad jis la- 
bai ilgai gali pusti savo triubą. 
Tas triuborius ir sumanė gar- 
sų dainininką įšaukti imtynės- 
na, kuris ilgiau galės palaikyti 
be kvapo atgavimo savo baisa, 
Farnelli išaukimą priėn:2. 

Tos imtynės buvo nuskirtos 
operos teatre. Publikos prisi- 
rinko tiek, kad negalėjo sutilp- 
ti teatran. Viena dalis publi- 
kos laikėsi, kad išlosiąs triu- 
borius, kiti -kad dainininkas."' 
Nors italai nelabai mėgsta gin- 
čus, bet šiuom kartu ir jie gin- 
čijosi. Abudu išėjo ant teatro 
scenos ir prasidijo imtynės. 
Dainininkas uždainavo, o tru- 
borius užtriubijo. v 

l-'raleiclus nekurj laiką, iš- 
rinktieji tam tikslui teisėjai ar- 

ba prižiūrėtojai jau rengėsi pi i 
pažinti, kad išlošė dainorius, 
bet triuborius pradėjo smar- 
kiau i.usti savu dudą. Daini- 
ninkas ir gi neapsileisdamas 
uždainavo nauja spėka. Triu- 
borius vis laikas nuo laiko pa- 
žvelgdavo i savo priešininką, 
ar jis nepasiduoda. Daininin- 
kas vis skėtė plačiau lupas. Bet 
triuborius pastebėjo, kad dai- 
noriaus lupos jau pradeda 
čiauptis. Nėra jau abejonės, 
kad t.iuborius išloš.. Jis dar 
kiek papūtė savo triubą, kuria 
paskui numetė šalin. Bet jis 
paskutinėje minytoje nep°.ct? 
bėjo, kad dainorius vėl skečia 
burna, kad garsiau leisti bal- 
są. 

Pergalėtojum pasiliko Far- 
nelli ir jo galvą padabino liau- 
rų vainikas. Pergalėtas triu- 
borius nulipo nuo scenos publi- 
kai besijuokiant. 

NEŽINO KUR DĖTI BRA- 
VORŲ RYŽIUS. 

Ryžių malūnai ir kitos i- 
staigos, kurios turi daug bra 
vorinių ryžių, kreipės Į Suv. 
Valstijų Agrikultūros Depar 
tmento Marketų Biurą, kad 
jis surastų, kur padėti ar iš- 
tirtų, kaip suvartoti ryžius, 
kurių labai daug prisirinko, ir kurių nėr kur padėti, nes 
bravorari jau jų negali nau- 
doti. Nors tie ryžiai gali bū- 
ti malami j ryžinius miltus, tačiau maisto Administraci- 
jai nuėmus Duvaržvmns mir. 

1 kvietinių miltų, ryžiniai at- 
pigo ir prikliai kaip ir ma- 
lūnininkai abejoja, ar apsi- 
mokės daugiau ryžių malti. 
Be bravorinių ryžių sande- 
lių, daug yra prikrauta že- 
mesnės rūšies ryžių, kurių dabar negalima parduoti. 
Departamentas dabai tą klausimą mėgina išrišti. 

V AKACIJOS. 
Francuzai niekaip nesupran- 

ta, kaip Prezidentas \Yilsonas 
galėjo kelioms dienoms aplei 
sti Paryžių ir važiuoti i kokį 
ten \Vashingtoną. 

Tai esą nedovanotina tokiu 
svarbiu laiku turėti vakacijas. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
AA 

GRAND RAP1DS, MICH. 
Kovo 11 d. čia buvo sureng- 

tos prakalos. Šv. Jurgio svetai- 
nėje ant £>uarry Ave. 

^ Surengta buvo per vietinį jau- 
nimu, kuris atjaučia Lietuvos 
vargams. Jaunimas norėdamas 
kokiu nors budu suteikti Lietu- 
vai pagalbos, tai ir surengė. 
Buvo susirinkę pusėtinai pub- 
likos. Pirmiausiai buvo sūdai 
nuota "Star Spangled Banner'' 
per vietinį bažnytinį chorą. 

Kalbėjo vietiniai kalbėtoja*. 
Kalbama buvo kaslink sutveri 
mo Lietuviškos armijos ir apte 
vienybę tarpe lietuvių partijų. 
Išreikšta, kad reikia vienytis ir 
veikti visiems išvieno. Pabai- 
goje buvo įnešta ir kviesta, kad 
kurie jaučiasi lietuviais ir myli 
Lietuvą, kad r ašy tusi į lietuviš- 
ka armiją. Bolševikškiems so- 

ciliastams tas nepatiko; jie pra- 
dėjo šukaut ir eiti per duris. 
Buvo jie užklausti gal turi kokj 
pataisymą to sumanymo, bet 
jie nieko negalėjo atsakyti; o 

tik sukaudami ėjo per duris 
iš šalies atrodė jie kaip ir kokie 
laukiniai, nors skaito jie save 

apšviestais. Ne broliai lietuviai 
tai ne socialistai taip elgesi, 
katrie supranta soeializmą. 
Bet iškrikus bolševikams pasi- 
liko rimtų vaikinų ii kareivių 
kurie likosi y r daly va ? Suvie- 
nitų Valstijų karumenėje, tie u 

tvėrė lietuviškos armijos būrį. 
P-s Jonas Ramanauskas likosi 
išrinktas pamokinimui miklin- 
tis, o Pranas Butkus sekreto- 
rum. 

V etinis. 

NEWARK, N. J. 
Nelaimingas šis miestas. Vi 

sos nelaimes užėjo kartu. Lie- 
tuviai tarp savęs nesutinka, pe- 
šasi ; parapijonai-klerikalai 
stengiasi išvyti kleboną, ku 
ris nėra partiviškas, o tik pil- 
do savo kunigiškas pereigas. 

Dabar dar dasidėjo viena 
nelaimė. Kovo 12 d. 4 valandą 
išryto sustojo gatvekariai, nes 

darbininkai sustreikavo:* jie 
reikalauja unijos pripažinimo 
ir algų pakėlimo ant 10 nuo- 

šimčių. Čia vėl pabrango ga- 
zas ir elektra, kompanija pakė- 
15 ir už gatvekariu vėženėjimą 
iki 7 centų ir tt. 

Tas viskas sudarė ta, kad 
S*' 

publika tiesiog įpyko ant kom- 
panijų. 

Man teko pasikalbėti su p. 
Pranu Basčiu, iš Chieagos (iš 
Bndgeporto dalies). Jis tarna- 

vo Dėdės Samo armijoje kaipo 
aviatorius, Jis sugrįžo iš Fran- 
euzijos laivu Mexican. Jis čion 
lankėsi pas savo draugą. 

Kovo 23 d. būrelis apšvies- 
tesnių moterų rengia parapi- 
jos naudai vakarienę su įvai- 
riais dailės paniarginimais. Pel 
nas eis bažnyčios statymo už- 

baigi 1111 i. 
Kovo 25 d. L. Nepr. Fondo 

skyrius rengia prakalbas. Kai 
bes p. A. M. M artus. 

N ezvar kietis. 

PITTSBUGH, PA. 
^ 

Vasario 9 diena Liet. Moks- 
lo draugijos mėnesiniam susi- 
rinkime buvo paduotas skundas 
ant "Birutes" choro. Buvo 
skundžiama užtai, kam tas cho 
ras dainayoRradoek, Pa,, vy- 
čiu parengtame koncerte tą pa- 
čia dieną kurioje socialistai bu- 
vo surengę savo prakalbas. Bi- 
rutės choras paprastai vadin- 
davosi Liet. Mokslo draugijos 
choru ir taip visur oficialiai ra 

sydavos. Dabar socialistai ir 
sumanė iš birutiečių tą vardą, 
atimti. 

Tame susirinkime birutiečiu 
beveik nebuvo, nes. turėjo dai- 
nų repeticiją, tai'inešimasvpar- 

varytas draugystėje. Nors bi- 
rutiečiai priešinosi, bet visgi, 
ramybės delei nutarimas neat- 
šauktas. Tas dėlto, kad čia yra 
ir Aido choras, kuris irgi nori 
turėti tokias pat pretenzijas. 

L. M. D. narys. 

P1TTSBUG. PA. 
"Birutės" choras prieš pat 

užgavėnes norėjo surengti kon- 
certą, bet negalėjo jokiu budu 
tai padaryti. Tas likosi atidėta 
jx^ Velykų. Birutiečiai dabar 
mokinasi nauju dainų ir ruo- 

šiasi pastatyti scenon veikalą: 
"Grafas kaimiečio bernu" — 6 
aktų komedija. Taipgi priedu 
dar nori pridėti veikaliuka 

Geriaus vėliaus negu niekad." 
Bus puikus vakaras. 

Birutietis. 

WORCESTER, MASS. 
Kovo 9 d. čia įvyko vietinio 

jaunimo susirinkimas? ir likosi 
vienbalsiai nutarta sutverti 
lietuviškos armijos kuopa. Ki- 
tos kolionijos jau senai organi- 
zuojasi, tai kaipgi mums atsi- 
likti. Jau juk yra susioiganiza- 
vę Chicagoje, New Yorke ;.r 
kitur. Palaukit jus milžinai, 
męs neapsileisiine, pas mus yra 
net noras suorganizuoti 1000 
jaunų vyrų. YVorcesteriečiai 
neapsilcido kitoms kolioniioms 
aukomis, neapsileis ir kariume- 
nes organizavime. 

Vyrai! Sukruskime! Kas gy- 
gyvas stokime už Lietuvos lais- 
vę! Organizuokimes, parody- 
kime pasauliui, kad męs gyvi 
esame. Jei kas kėsintųsi ant 

Lietuvos, męs žūsime, o nesi- 

duosime nei vientyS pėdos mū- 

sų brangios tėvynės žemes. 
Galinauskas. 

WATERBURY, CONN. 

Pavapi jonai sukilo prieš kini. 
S aur ūsaitį. 

Pastaraisiais laikais vis tan- 
kiau tenka matyti žinučių U 
kolionijų apie parapijonų ne- 

užsiganėdinimą kunigų šeimy- 
ninkavimų. Tas obalsis pasie- 
kia ir \Yaterburio lietuvius, 
parapijomis, kurie pastaromis 
dienomis pradėjo nerimauti ir 
pagalios sukilo prieš vietos kle- 
boną kunigą Saurusaitj. Vi- 
siems yra gerai žinoma, jog 
\Vaterburyje yra gana didele 
lietuvių kolionija, priskaitoma 
apie 15,000 lietuvių gyventojų. 
Tesą, nors daug yra taip vadi- 
namų "liberalų," bet visgi ga- 
lima spręsti, jog didesnė puse 
yra katalikai, kurie priklauso 
prie vietos Šv. Juozapo para- 
pijos, kurioje klebonu yra ku- 
nigas Saurutaitis ir du jo pa- 
gelbininkai kun. Vpjontiejus ir 
kun. Jankauskas. Nor ir di- 
delė parapija ir gana didelis 
skaitlius parapijonų, vienok 
neišstengia apmokėti parapi- 
jos skolų. 

Kame yra priežastis? Kiek- 
vieną sekmadieni atsibuna ke- 
tverios mišios ir ant kie'k vie- 
nų mišių susirenkat galima 

! sakyti, apie po 1000 žmonių, 
ir kiekvienas įeidamas duoda 

i po 10c., taipgi ir kolekta daro- 
Iima l)or kiekvienas mišias, 'bet 
pinigų, kaip nėra taip nėra. 

N'egana to, kad negali atmo- 
kėti skolas už bažnyčią, bet dar 
vis kas kart klebonas garsina 
jog net nei procentų negali ap- 
mokėti. Pagalios parapijonai 
matydami tokias neaiškias kle- 
bono atskaitas pradėjo neri- 

mauti ir reikalauja, aiškesnių 
įskaitų. Klebonas gi atsakė, 
[jbg J{ii ne''jų dalykai kištis j 
terapijos reikalus. Girdi, tik 
jus turite daugiau aukaut, o 

į jeigu neaukausite, tai vyskupas 
atims-'bažnyčią; 

Waterburio lietuvių bažny- 
čia taipgi ir parapijinė moky- 
klą yra užrašyta ne ant para- 
pijonų, bet airo viskupo, nors 
ir už Lietuviu pinigus pasta- 
tyta. Šiais paskutiniais lai- 
kais, kun. Saurusaitis pradėjo 
vis?: nesiskaityt su parapijo- 
nais. 

Favyzdin: pastaromis die- 
nomis jis visai nieko ne- 

sitaręs su parapijoi.ais nupir- 
ko namus, kuriuos padarėkaipo 
prieglauda našlaičiam. 

Neužtenka to, kad bažnyčia 
ir mokyklą jau yra vyskupui 
užrašyta, dar ir tuos namus 

nori vyskupui užrašyti. 
Parapijonai matydami toki 

pasielgimą, pareikalavo paaiš- 
kinimo, ka jis mano taip dary- 
damas. 

Klebonas pasakė: "Mano va 
lia ką aš uorių tai ir darau." 
Parapijonai pareikalavo, kad 
tie namai butų užrašyti para- 
pijai, bet ne vyskupui. Rei- 
kia išrinkti ir komi ^tą, kuris 
tvarkytų visus parapijinius 
reikalus. Klebonas ant to at- 
sakė; "Aš bosas, bet ne jus, ir 
kol aš čia busiu ne netikėkit, 
jog aš atiduosiu tą viską ant 

parapijas komiteto rankų, ati- 
davus ta vi v# ant komiteto 
rankų, atrodytų taip, kaip kad 
atbulus arklius užkinkitumei 
prie atbulo vežimo." Parapijo- 
nai išgirdę tokius klebono žo- 
džius 'sušuko: "Vyrai!" ar 

jis mus gali vadint atbulais 
a-kliais" ir kovo 9 d. sušaukė 
parapijom] susirinkimą, kuria- 
ne likos išrinktPs komitetas 
iš 12 ypatų, kuris užkirstų ke- 
lią kun. Saurusaičio šeimynin- 
kavimui. 

Taigi matant tokį parapijo- 
nų pasipriešinimą, galima ti- 
kėtis gaii d\ug keistų nuotikių 
tarpe kun. Saurusaičio ir para- 
pij >nų. Paskutinėmis dieno- 
mis teko girdėti, buk vyčiai ar 

kita kokia parapijinė dr-ja ga- 
vusi laišką nuo vyskupo, kuria- 
me vyskupas sakąs: 

"Jeigu jųs norit, kad viskas 
butų gerai, tai sustokite darę 
iaušes, o jeigu neklausysite, 

ta: aš uždarysiu bažnyčią." Tai 
gi, permatant tą viską, gedima 
oreitu laiku tikėtis, svarbiu no- O o w > c 

tikiu. Kas iš to išeis apie tą 
viską pranešiu vėliau. t* I o 

K. Girkalniskis. 

KENOSHA, WIS. 

Susirinkimas, Prakalbos ir cic. 

Kovo 9 d. š. m. bv. Petro 
dr-ja turėjo pusmetinį susir. 
Apsvaršičius dr-jos reikalus, 
buvo įnešla paaukauti Lietu- 
vos reikalams $25.00, kas buvo 
ir padaryta. Toliau kilo klau- 
simas j kur j fondą siųsti auką. 
P-s P. Beišys įneša, kad pasiųs- 
ti į Washingtoną Pild. Koiii. 
ir išnešti rezoliucija reikalau- 
jančia seimo ir t. p. Tada p. R. 
Baliauskas, kad pradėjo pert 
kailį tautininkams, buk jie nie- 
ko neaukauja, buk jų iždas yra 
tuščias ir dabar reikalauja sei- 
mo, kad suvienyti fonuus. Jis 
sakė, kad seimo nereikia šaukt. 
nes galima ir be jo viską atlikti 
11* t. p. Toliau A. Kvedaras aiš- 
kino, kad mums reikia vieny- 
bės, Nurodė, kad Lietuvoje vi- 
sos partijos'eina išvien, net ir 
Isvetimtaučiai dirba drauge su 

Į lietuviais. Taipgi nu r t lė jog' 
[p. Norus išvažiuodamas pasa- 
kė, kad męs amerikiečiai ne lik 

padarėme mažai gero del Lie- 
tuvoj bet dar su savo parti- 
joms užkenkem Lietuvos reika- 
lams ir užbaigdamas pasakė, 
kad netik šiuos pinigus turime 
pasiusti i \Vashingtoną Pild. 
l\om., bet turime išnešt rezo- 

liucija reikalaudami vienybės. 
Tada pirmininkas užreiškė, kad 
aš nesiduosiu s?u akių ap.... 
ir pinigu neduosiu niekur ki- 
tur kai]) i Tautos F. ir tuojau 

paleido balsuot. Nubalsuota i 
T. F. 

Turiu dar pranešti, kad šios 
dr-jos susirinkime tvarka labai 
"gera." .Visuose kampuose 
ūžia bilda. Jeigu ir norėtum 
ka nors rimtesnio pranešti tai 
del tokias tvarkos negalima. 
Per šį susirinkimą f.aipgi buvo 
keletą kartų padaryta pastaba 
pirmininkui, kad užlaikytų tvar 
ką, bet jos kaip nebuvo, taip 
nebuvo. Lietuviai kada išmok- 
sime tvarkingai nors susirinki- 
mus atlaikyti! 

Ta pačia dieną vietinis T. F.1 
skyrius surengė prakalbas. VyJ 
riaušių tos dienos kalbėtojum 
buvo adv. y. W. Rutkauskas1 
Pirmiausiai vietinis kleb. kr.n. 
A. Balinskas trumpai pranešė 
linksmą naujieną, kad jam pa- 
sikalbėjus su Kenosha Patriot 
Fund pasįseke išgauti sušelpi- 
mui nuo karės nupkentėjusiems 
lietuviams vieną tūkstantį do- 
liarių. Pinigai perduoti vieti- 
niam 1. F. pirmininkui. 

Garbė už tai kun. A. Balins- 
kui. Patartina, kad ir kitų ko- 
lionijų lietuviai panašiai pada- 
rytų. Po to perstate adv. Rut.- 
kauską kalbėti. Rutkauskas 
kalbėjo apie įsikūrimą T. F.,l 
apie informacijos biurą Wa- 
shingtone ir t. p. Ant galo ragi- 
no aukauti del Lietuvos reika- 
lų. Pabaigęs prakalbą praneše, 
kad dabar bus aukos renkamos' 
ir po to jis dar kalbės. Renkant 
aukas kalbėtojas skaitė iš 
"Draugo" Lietuvos valdžios 
prane^'mą, kaslink kariumenės 
organizavimo. Pasirodė, kad 
aukų nedaug surinkta Tada 
adv. užreįškia, kad jis neva- 
žiuos iiamon, kolei nesudės 
$500..00 ir kvietė gražiausias 
merginas, kad vėl eitų ringtiJ 
Sugrižus gražiausioms mergi- 
noms taipgi pasirodė, kad ma- 
žai aukų. Tada pagriebė skry- 
bėlę ( pats adv. ir marš aukų 
rinkti. Čia susikibo su bolševi- 
kais. Tie neduoda aukų, o adv. 
spiria. Tie prašo balso. Adv. 
duoda. Gavęs balsą aisistoja 
ir rėkia, sklaidisi, o skubina, 
kad viską pasakyti, nieko ne- 

galima buvo suprasti ka jis 
nori pasakyti. Tik girdisi žo- 
džiai "klerikalai," "tautinin- 
kai," "boleevikai," buržujai." 
niekas negali jo kalbos supras- 
ti ir jis pats turbut nesupranta, 
Tas pabaigė kitas prašo balso 
ir vėl tas pats. Buvo ir rimtes- 
nių klausimų, pv. vienas klau- 
sia, — Ką darys Lietuvos val- 
džia su tais bolševikais, kurie 
nenorės elgtis sulig Lietuvos 
įstatų, ar iškars? Atsako, kad 
gali buti ir taip, jeigu eis prieš 
įstatus. Ant galo taip įsigilino 
į ekonominį gyvenimą, kad da- 
ėjo iki "burdingierių." 
Galų-gale prakalbos pavirto į 
tikrą teatrą. Tada T. F. pirmi- 
ninkas pavadavo kr 'bėtoją, už- 

lipęs ant estrados pranešė, kad 

jau gana diskusijų. Tada mū- 

sų kalbėtojas pagriebe skrybė- 
lę ir išėjo, lauk, nepasakęs nei 

"good bye." 
Po prakalbų p. H. Labanaus- 

kas pranešė, kad yra užmani- 
ta sutverti Kenoshyje Kliu- 
ba panašų j Chicagos kareivių 
organizaciją ir melde tų pasi- 
likti, kurie žingeidauja. Kliu- 
1>as tapo sutvertas ir pavadin- 
tas Kenoshiaus Lietuvių Atlie- 
1 iškas Kliubas. Susirašė apie 
20 narių ir ciaug žadėjo dar 

prisirašyti. Valdyba ir kiti 
komitetai išrinkti. Instrukto- 
riv n išrinktas seržantas V. Jc- 
lenevskis. 

Šio Kliubo tiksiąs yra vien 
tik fiziškai mankštintis. Nebus 
nei jokia politika maišoma. 
Kurie žingeidauja, ateikite ant 
lavinimosi Repeticijų. Instot 

galima lavinimai laiko. 
Bijūnėlis. 

Guy de Maupasfeant. 
' LAIMĖ. 

Visą laik$ tylėjęs senis i'drė: 
— Man žinomas vienas at- 

sitikimas stiprios ir tikros mei- 
lės. Aš jųm-5 papasakosiu. 

Daugelis i ^.etų tam atgal, aš 
buvau ant salos Korsinos. Ta 
sala yra laukinė sala tokia pat 
pasilikusi, kaip ji buvo dieno-1 
je, kuomet Tvėrėjas sutvėrė pa 
šaulį. Žmonės gyvena blogai 
pastatytuose namuose, nieku 
nesirūpina, nesirūpina net sa- 

vo šeimynos laime. Tenykštis 
žmogus pasiliko puslaukiniu 
žmogumi, žiamiau kitų žmonių 
nekenčiančių, naivišku. Bet 
mėgsta praeivius, keliaunin- 
kus. 

Aš ištisą mėnesį vaikščiojau 
po tą stebėtiną salą ir man iš- 
rodė, kad aš gyventi pasaulio 
krašte. Tenai nėra nei karčia- 
nn], nei alinių. Žmones kalnuo- 
se ant mulų dasigauna j savo 

bakūžes. Gilumose pakalnių 
ošia sriaunus upeliai. 

Praeivis braškinc j jų baku- 
žių duris ir prašo nakvynės. 
Jam duoda pavalgyti ką patįs 
turi ir paguldo lovon. Rytme- 
tyje gi net nuveda ant tikrojo 
kelio, o užmokestin gauna tik- 
tai rankos paspaudimą. 

Dešimtį valandų vaikščiojęs 
aš atsiduriau priešais mažyti 
namelį tarpkalnėse netoli jū- 
rių. Status kalno kraštai buvo 
tankiai apaugę ir išrodė žalio- 
mis sienomis. Aplink namelį 
fcuvo prisodinta vynvuogių krū- 
mų, kaštonų ir kitų vaisingų 
medžių. 

Mane pasitiko senelė su su- 

raukšlėtu veidu. Kuomet mane 

įvedė kambarin, aš pastebėjau 
senei j cėdinti ant šiaudais iš- 

pintos kėdės. | 
* — Atleiskite man, — tarė 

senelė, — jis dabar visai ne- 

kalba, jis kurčias. Jam jau 80 

metų. 
Ji kalbėjo tyriausia francu- 

zų kalbą, kas mane nustebino. 
— Tamista ne iš Korsikos? 

— pakliąusįau j.š. 
— Ne. męs iš Prancūzijos. 

Męs jau čionai gyvename 50 

metų. 
Mane net šiurpuliai paėmė 

pamislinus, kaip žmonės gali 
pa':isti 50 metų tokioje skylėje 

Neužilgo iš bakūžės išėjo tas 

senis,piemuo ir męs susėdome 
vakarieniauti. .Vakarieniai bu- 
vo pagamintą riebi sriuba su 

kopūstais. 
Pabaigus vakarieniauti aš 

atsisėdau netoli duru. Man bu- i*7 

vo pro atviras duris matyti iš- 
didus kalnai ir mane apėmė 
žmogaus menkumo spaudžian- 
tis jausmas. 

Senelė atsisėdo netoli manęs 
— Tai tamista iš Francuzi- 

jos? — paklausė manęs senelė. 
— Taip. Aš keliauju savo 

pasismaginimui. 
— Tai tamista gal buti u 

Paryžiaus ? 

Ne, aš iš Nansi. 
Man pasirodė, kad senelę 

apėmė kokis tai jai žinomas 
jausmas. 

,— Tai tamista iš Nansi? — 

pakartoja ji savo klausimą. 
Duryse pasirodė senelis. 
— Tai nieko,—tarė senele, 

t— jis vis vien nieko negirdi. 
Ar tamista pažįsti ką nors 

mieste Nansi? 
— Beveik visus gyventojus. 
— Tai tu pažjsti irSent Ale- 

sų šeimyną? 
— Labai gerai pažįstu. Tai 

buvo geri draugai mano tėvo. 
— O kaip jųs "vardas? 
— Aš pasakiau savo. vardą 

ir pravarde. Ji atydžiai pažiu- 
rėjo į n;ane ir tarė: 

— Taip taip, aš aiškiai at- 
simenu. Okas atsitiko su Bri- 
zemarais? 

— Visi išmirė. 
— O ar Sirimoną pažinojote? 
— Žinojau. Pastarasis jų 

buvo generolu. 
Kaip tik tai pasakiau, senelė 

pradėjo drebėti, norėjo ką tai 

pasakyti, bet rodos, negalėjo, i 
— Taip, Andrius Sirimo- 

nas; aš jį gerai žinau. Tai ma- 

no brolis. 
Aš pažvelgiau į ją su nusi- 

stebėjimu. 
Kada tai senai Lotaringijoje 

įvyko didelis skandalas, Graži 
ir turtinga jauna mergina, Zu- 
zė Sirimoniutė buvo pavogta 
paafieierrus to pat pulko, ku- 
rio pulkininku buvo jos tėvas. 
Tai buvo kareivis iš valstiečiu. 
Jis puikiai mokėjo apseiti su 

jaunomis merginomis ir tas 
užkariavo jos širdį. 

Bet kaip papn.stas kareivis 
išdrįso užkabinti pulkininko 
dukterį? Kaip juodu susitarė 
bėgti? To niekas niekad neda- 
žinojo. Dažinojo visi tik tuo- 
met, kaip jiedu pabėgo. Jų j ieš- 
kojo, bet'niekur nesurado. Jo- 
kių žinių niekas niekad apie 
juos neišgirdo. Visi manė, kad 
jie kur nors mirė. 

Ir tai aš juodu suradau čio- 
nai tarpkalnėje Korsikos kal- 
nų. 

— Taip atsimenu, — tariau 
aš. — Tamista esate Zuzė. 

Ji patvirtinimui linktelėjo 
galvą. Jos akįs prisipildė aša- 
romis. Ji dirstelėje į nesijudi- 
nantį senį ir tarė: 

— Tai jis. 
Aš supratau, kad ji dar vis ji 

myli. Dar ji vis j jį žiurėjo įsi- 
mylėjusiomis akimis. 

— Ar bent buvote laiminga ? 
— paklausiau. 

— O, taip'. Labai laiminga, 
— atsakė ji balsu, einančiu iš 
kriutinės gilumos. — Aš nie- 
kad nesigailėjau delei padary- 
to žingsnio. 

Aš žiurėjau į ją nuliudusio- 
mis akimis, bet didžiuodama- 
sis jos meilės stiprumu. Ta tur- 
tinga mergina nusekė paskui 
paprastą neturtingą kaimietį. 
Ji pati pavirto į kaimietę. Ji su- 
tvėrė sau paprastą gyvenimą, 
vietoje turtų ir linksmybių. Ir j 
iki šiol ji jį mylėjo. Ji niekados) 
nemąstė apie ką kitą, kaip tik- 
tai apie jį, jai buvo reikalingas! 

tiktai jis vienas r niv dau- 
'j- 

giau. 
Ji apleido tikarąjį gyvenimą 

būdama visiškai jauna, apleido 
visus; ką ji mylėjo ir kas ja my- 

lėjo. Ji apsigyveno tirlaukiuose, 
Ji viską tai padarė vardan mei- 
lės. 1 

Aš per visą naktį klausiausi, 
kaip knarkė tas senis bavęsis 
kareivis gulėdamas grieta jos 
ant šieniko. Ilgai aš mąsčiau 
apie tą atsitikimą, apie laimę 
ir apie žmonių menkumą. 
Anksti ryta aš paspaudęs se- 

neliams rankas apleidau juos. 
Vertė Jonukas. 

REIKALAVIMAI. 
REIKALINGA mergina prie namij 

darbo. Geras ir lengvas darbaB gerai 
merginai. Gtia užmokestis. Atsišau- 
kite tuojauB po No. 1741-43 W. 47th 
Street, 1 rakaudų krautuvę. ANTON 
KOSMOWSKI. 

Mildos 
Teatras 

3134-42 S. Halsted St 

PrtAhto 1. rtiasd) fen vrtaru. 

GukxU*J U BfrSScol 3 rti. po pbt* 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Cia priroknojamai; karės mokesti 

"Lietuviškas 
Išradėjas", 

Šituo vadru išdaviame nattfa 
knygute d&l išradėjų, talpinanti 
20 pavaikslųir iliustracijų, vf- 
šokių lSradSjy ir l&radlmų, su 
apračimaLs ir paveikslais miestų 
Ne\v York'o lr Waahlngton'o. 

6ią brausią knygutę, męs ijh 
siunčiame kiekvienam ant pa/* 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žlnotJ klek 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išraiinų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos najudlugoa knygutes. 
Kaipo :Hnovai (ekspertą'} pa- 
tentų, — bnndame Išradimus 
D Y K. A. L Rąžykite: 

American Europaan Patsiit 
Oifices Inc. 

356Broadway (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

_ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs garantuojame Tamstai suč§- dym^ 60 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrama ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputčll nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus Ir overkuotus par- duodame po $5.00 Ir brangiu. 
Naujas ir trupntėlj dėvėtas kel'nes nuo $1.00 lr branglaus. Valkų siutai $2.60 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDGN, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Stonus atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti ft.dara® iki H vai. vakam Nedeldieniais—iki 9 vai. vakare. 

— 

Phon. Arrrltage 3209 gSSS. FnM n^O & 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Telephone Drover £167 \? 

j. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausuj Gramafonų ir lietuviškų Rekorc u. 

Auksinių Laikrodėlių, Žiedu, ir t. t. Krautuvėje ranc.aai didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- ta? ogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. HALSTEO ST. CHICA60, III. 



■ VIETINES ŽINIOS ■ 

**** "ČIGONAI."18 
Jeigu kas kada nors atker- 

šijo "Birutei", tai šiuo sykiu 
atkeršijo— svetainė, ku- 
rioj vakar statyta po p. St. 
Šimkaus vadovystė jo paties 
dviejų veiksmų muzikališką 
Tragediją "Čigonai". At- 

keršijo dviem atvejais: pir-j 
miausiai, svetaine pasirodė) 
visa per maža minioms žmo- 
nių, kurios vilnimis pradėjo 
plaukti prieš pat aštuonias 
vakare. Salės prieangys, kur 
randasi tikictų kasa, buvo 
užsigrudusi žmonėmis, kad 
nors "galvomis vaikščiok" 
ir beveik pusė bloko žmonių 
minia ant šaligatvio grudė- 
si, mėgindama į vidų įsigau- 
ti. 

Ne visi, toli gražu ne visi 
tą laimiki turėjo: būriai su- 

sivėlinusių žmonių turėjo 
grįžti atgal, kuomet svetai- 
nė prisikimšo "nuo apačios 
iki lubų" ir, noroms-neno- 
roms prisiėjo svetainės du- 
ris uždaryti ir minios žmo- 
nių grąžinti atgal. Tai bu- 
vo vienas kerštas "Birutei" 
-kerštas jos iždui. 

Antras kerštas buvo tuo 
žvilgsniu, kad permaža sve 

tainė, ir ypatingai permaža 
scena, neleido nei chorams 
bei solistams tinkamai išvy- 
styti savo balsų pilnumo, 
nei, iš kitos pusės, nebuvo 
kur užtektinai įspūdingai 
scenizuoti vaizdingą čigonų 
lagerį. Tuo žvilgsnių kaip 
choristams su solistais, taip 
pačam čigonų buriui prisi- 
ėjo veikti baisiai nepatogio- 
se aplinkybėse: šita salė, iš 
pažiūros graži, turi tiek aku- 
stikos, kiek, nelyginant, ge- 
ras puoda3 ir choro bei so- 

listų balsai turėjo daug nuo 

to nukentėti; scenos gi ma- 

žumas privertė visus tiesiog 
susigrusti krūvon. Nepaisant 
šitokių nepatogumu išpildy-; 
n is, abelnai paėmus, išėjo 
visai geras. 

Apie patį lošimą bus ly- 
toj. 

SVEČJO PRIĖMIMUI 
VAKARIENE. 

Pereitą subatvakarį New 
Koma restauracijoj atsibuvo 
vakariene priėmimui esančio 
Chicagoje svečio, p. A. B. 

Strimaičio, SLA. sekreto- 1 

riaus iš New Yorko. 
Vakarienę rengė, vardan 

Antrojo Apskričio, vietinė 
208 SLA. moterių kuopa. 
Svečių prisirinko apie 40 ir 
po pasikalbėjimo, po užkan- 
džio, prasidėjo, žinoma, ir 
prakalbėlės. 

Vakaro vedėju buvo p-as' 
S. Kvietkauskas, kuris po 
įžanginės savo pasveikinan- 
čios prakalbėlės perstatė sve 

čią, p. Strimaitį. P-ui Stri- 
maičiui, kuris Chicagoje pir- 
mu sykiu lankėsi, spren- 
džiant iš jo žodžių, Chicaga 
ir chicagiečiai labai patiko 
ir jis nesigailėjo užtarnauto 
pagyrimo žodžių ypač Chi- 
cagos moterims, kurios pir- 
mos sutvėrė SLA, vien mo- 

terių kuopą. 
Po to kalbėtojais buvo: 

Dr. A. Zimontas, p-ia Vala- 
savičienė, J. Giraitis, p. Ki- 
rienė, J. Stankus, p. Dami- 

jonaitienė, Malinaįskas, p. į 
Zolpienė, M. J. Damijonai- 
tis, B. K. Balutis ir F. A. 

Juozapaitis. 
Tarp buvusių vakare sve- 

čių patėmijau ponias: Zot- 
pienę ir Damijonaitienę, ku- 
rios buvo vakarėlio rengėjo- 
mis ir šeimininkėmis, Šat- 
kauskienę, Kirienę, Bačiu- 

nienę, Švarlienę, Giraitienę, 
Valasavičienę, Juškienę, Sut 
kuvienę, Mockienę. 

Besikalbant užtrukta iki 
vėlyvam laikui ir suteikta p. 
Strimaičiai parvežti new- 

yorkiečiams d' 1elį glėbį ge- 
rų linkėjimų nuo ehicagie- 
cių. 

S. L. A. II APSKRIČIO 
SUSIVAŽIAVIMAS. 

Vakar po pietų "Birutės" 
svetainėje, 3249 So. Mor- 
gan st. įvyko Susiv. Liet. 
Amer. II apskričio susiva- 
žiavimas. Dalyvavo 27 kuo- 
pų atstovai. 

Pradžioje buvo atlikti 
techniškieji reikalai: skai- 
tymas ir priėmimas pereito 
susivažiavimo protokolo, ra- 

portai, etc. Pirmininku iš- 
rinktas advokatas Bradchu- 
lis, sekretorium p. M. Juš- 
ka. 

Čionai atvykęs SLA. cen- 
tro sekretorius p. A. B. Stri- 
maitis plačiai paaiškina apie 
dabartinius Susiv. Liet. Am. 
darbus, apie rengiamus pro- 
jektus. Jis nusiskundė ant 
nekuriu narių, kurie prieši- 
nasi dabartiniam nenanras- 

tų mokesčių uždėjimui, ku- 
rių negalima išvengti, nes 

valdžia to reikalauja. 
Tos mokestįs uždėtos dėl 

tos priežasties, kad pereitą 
rudenj influenzos epidemija 
į grabus nuvarė 374 žmones, 
kuomet paprastai tuom lai-j ku miršta 75 žmonės. 

Apkalbėti ir nutarti kiti I 
šio apskričio reikalai, agita- 
cijos už SLA. budai ir tam 
panašiai. Apskričio valdy- 
bon sekantiems metams iš- 
rinkta: pirm.—advok. Brad- 
r?huli3, raštininku—p. M. Juš 
ka, iždininku— p. M. Da- 
mijonaitis, organizatoriumi 
—p, P. Šimaitis. 

Visas susirinkimas buvo 
rimtai vedamas ir ant suva- 

žiavusių padarė malonų įs- 
pūdį. M. K. Š, 

PRAKALBOS KARIUME- 
NĖS REIKALUOSE. 

Triusu Chicagos Lietuvių 
Kareivijcs, pereitos pėtny- 
čos vakarė M. Meklažio sve- 

tainėje, ant West Side, įvy- 
ko prakalbos. Ant West 
Sidės yra sutverta Chicagos 
Lietuvių pirmo regimento 
kuopa "A," tai ir prakalbas 
ta kuopa parengė, norėda- 
ma pritraukti jaunuomenę 
prie kariumenės ir sužadin- 
ti musų žmonėse lietuvišką 
dvasią. Vakaro vedėju bu- 
Vo vienas lietuviškos kariu- 
menės kareivis. 

Piripas kalbėtojas buvo 
organizatorius Lietuviškos 
Kariumenės Chicagoj, p. C. 
Kasputis. Jis kalbėjo du 
kartu. Pirmą kartą apipife- 
še, kaip senovėje lietuviai 
buvo liuosi; kaip vėliaus, su 
si jungus su lenkais, pradėjo 
papulti po jų vergija iki vi- 
sai lenkai pavergė Lietuvą. 

Paskui kalbėtojas vėl api- 
piešė, kaip lietuviai pradėjo 
atsigriebti po panaikinimo 
lenkiškos baudžiavos, bet 
kalbėtojas tvirtino: "kad lie 
tuviuose žymė baudžiavos 
laikų dar esanti užsilikusi; 
nes jie nemoka stoti į bu- 
rius kareivių, kad apginti sa 
vo tiesas." 

Kalbėtojas nurodė susirin 
kusiems klaidingumą tų, ku 
rie vis dar laukia kaž-kokio 
išliuosavimo nuo svetimų len 
kų, rusų, vokiečių, o paskiau 
sia nuo bolševikų. Ragino 

auisprasti ir patiems grieb- 
tis už darbo; prisirengti, 
kaip ateis proga, kad galė- 
tų važiuoti j Lietuvą ir tenai 
stoti į eiles savo brolių ir 

padėti jiems ginti musų tė- 
vynę. 

Toliau p. C. Kasputis pa- 
pasakojo apie Lietuvių ka- 
riumenės pradžią, priminda- 
mas, kad ji kilusi nuo die- 
nos lietuvių protesto prieš 
lenkus, sausio 1 d. 1919 m. 

Į pabaigą kalbos p. C. 

Kasputis sumanė ištirti susi- 
rinkusių ištikimybę. Jis pa- 
kvietė pakeiti rankas, kurie 
mano, kad Lietuvai nepri- 
gulmybė nereikalinga. Iš 

dviejų šimtų svetainėje bu- 
vusių, vienas pakėlė ranką. 
Bet paskui, kaip ant jo kal- 
bėtojai vakaro sugriuvo, tai 
nieko nesakydamas sėdėjo 
sau suglaudęs ausis. 

Antru atveju, p. C. Kas- 
putis klausė: kas išliuosuos 
Lietuvą, jeigu jus nenorite 
prisidėti prie jos išliuosavi- 
mo? Iš svetainės tikietu , 

o 

ofiso per langelį atsiliepė 
balsas: Bolševiai! 

Matyt, keletas bolševikų 
bijojo eiti į svetainę, tai 
buvo susirinkę į atskirą kam 
barelį ir per langelį iškišę 
galvas klausėsi, kas svetai- 
nėje dedasi; tas išrodė la- 
bai juokinga. 

Antras kalbėtojas buvo 
kunigas Kemėšis. Jis kal- 
bėjo, privadžiodamas reika-( 
lingumą lietuviškos kariu- 
menės. Kalbėtojas, tarp 
kit-ko, išsireiškė sekančiai: 

"Jeigu aš pamatyčiau šią 
svetainę pilną pripildytą 
ginklų ir aplinkui svetainės 
ant gatvių lietuvių jaunimą, 
tai aš, būdamas kataliKų ku- 

nigu, palaiminčiau pirma 
tuos ginklus ir tą jaunimą 
ir pats su jais kartu numir- 
čiau apgynime tėvynės." 

Kun. Kemėšis darodinejo, 
kad Kristaus mokslas nesi- 
priešina apsigynimui. Kal- 
bėtojas priminė Lietuvai pa- 
vojų šiais žodžiais: 

"Lenkų Padarewskis mo- 

bilizuoja 600,000 kareivių. 
Dalis jų bus panaudota pa- 
vergimui Lietuvos. Lietu- 
vai neprivalo laukti, kada 1 

lenkai juos pavergs, arba 
kada bolševikai, pasikvietę 
cbiniečius, lietuvius išpjaus.' 

Paskui kun. Kemėšis, pa- 
siremdamas žiniomis, atėju- 
siomis iš Lietuvos, apie tai, 
kokiu ramiu budu ten įvyko 
mobilizacija lietuviškos ka- 
riumenės ir su kokiu entu- 
ziazmu lietuviai eina ginti 
savo tėvynės, šiais žodžiais 
išsireiškė: "Jau atgimė se- 
novės Lietuvos didvyrių dva 
siai—dvasia Margirio, Vy- 
tauto ir kitų didvyrių, pa- 
šventusių savo gyvastis už 
Lietuvos laisvę." 

Faaiškmęs, kad bolševiz- 
mui nėra vietos Lietuvoje, 
kalbėtojas skatino jaunimą 
rašytis į burius, idant prisi- 
rengti apgynimui Lietuvos. 
Taipgi ragino cleti aukas ka 
riumenės reikalams. Ant pa 
baigos kalbėtojas sušuko: 
"Lai gyvuoja Laisva ir Ne- 
prigulminga Lietuva!" 

Trečias kalbėtojas buvo 
ką-tik sugrįžęs iš Francuzi- 
jos karės fronto ir dabar at- 
vykęs iš Washingtono Leite- 
nantas Julius Baronas. 

Leitenantas Baronas svei- 
kino lietuvius kareivius, pa- 
sišventusius ginti savo Tėvy- 
nę-Lietuvą. Jis tarp kit-ko 
šiais žodžiais į susirinkusius 
prabylo:" 

"Tas ne lietuvis butų, ku- 
ris važiuotų j kitų mūsų bro- 
lių iškovotį ir paliuosuotą 

Lietuvą, o pats nieku nebū- 
tų prisidėjęs prie tėvynės pa 
liuosavimo. Tokiems Lietu- 
voje neprivalėtų buti vietos. 

Leitenantas J. Baronas ža- 
dėjo gelbėti Lietuvos reika- 
lus kiek tik galėdamas. 

Jis išreiškė savo norą su- 

sipažinti su vietiniais lietu- 
vių veikėjais, pranešdamas, 
kad jis pasiliks Chicagoje 
apie 2 mėnesiu laiko. 

Ant galo dar kalbėjo p. 
C. Kasputis, energiškai ra- 

gindamas Chicagos lietuvius 
prie apgynimo Lietuvos. 
Kvietė westeidiečius užsira- 
šyti prie vietinės "B" kuo- 
pos. > 

Programą pamaigino mu- 

zika p-lės: Bronisė ir Jad- 
vyga Urbiutės ir p. J. Juo- 
zavitas. P-lė Jadvyga Ur- 
biutė gražiai padeHemavo ir 
eiles. 

Aukų kareivių reikalams 
surinko $42.07, J. $. 

| DU SUSIDADŽYMAI 
TRAUKINU IR KARŲ. 
Pasitaikė Chicagoje pe- i 

reitą subatą, prie ko 18 ypa-| 
tų tapo sužeista ir daug dau-1 
giau eiaip-ar-taip užgauta. 

So. Chicagoj, prie 124-os 
gatvės ir Cottage Gvcve ave. 

užšoko Illinois Central gele- 
žinkelio garvežis an* South 
Shore elektrikinio karo. Ne- 
žiūrint to, kad karas buvo 
pilnas žmonių, beveik visi 
ištruko tik su lengvesnėmis 
žaizdomis. Taip sužeistų, 
kuriuos paiiinta į Pullmano 
ligonbutį, yra keletas lenkų, 
bet lietuviškų pravardžių ne- 

simato, išskyrus gal Frank 
Kuznaz, gyvenantį po num. 

11312 Houston ave. 

Kitas susi daužymas j vyko 
North Sidėj, kur du K^n- 
wook linijos traukiniai susi- 
daužė netoli No. Kobey st. 
Station, ant Ravenswood li- 
nijos. Čia tik trįs ypatos; 
tapo tikrai sužeistos. 

Du plėšikai pereitą naktį 
užklupo tris žmones prie 55 
ir Carpenter gatvių. Plėši- 
kams ant nelaimės, tarp tų 
trijų buvo poiicistas, civiliš- 
kose drapanose. Tas, išsi- 
traukęs revolveri, pradėjo 
plėšikus vytis. Vienas jų 
Dan Doody, tapo pašautas 
ir pagautas, kitas pabėgo. 

DRŪČIAI PASIŪTI. 

Vaikas nuo siaučiaus atne- 
ša pasiutus čebatus. 

— Ar drūčiai pasiūti?— 
klausia kostumeris. 

— Labai drūčiai. Trįs die- 
nos atgal meisteris kaip rėžė 
man galvon tuo jusų čebatu, 
kad net dabar galvą skauda, 
o čebatui \isai nieko nekenkė. 

UŽLAIKAU EXPRESA. 
Užlaikau Expes$. Kam reikalinga at- 

vežti anglių, arba malkų, ar persikelti 
iš vienos vietos kiton, visiems patar- 
nauju greitai ir pigiai. Reikalo malo- 
nėkite kreiptis j mane. Gyvenantieji to 
liau, malonėkite telefonuoti. 

S. M. 6LA2AS 
1907 So, Halsted St. Chicago, III. 

Phone Cana! 2452 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, J MUSŲ AU- 
TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTĮ PARDAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTŲ GE- 
RĄ PAŽINTI TARPE ŽMO 
NIŲ, IR BUTŲ APSIPAŽI- 
NĘS SU MIESTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

TeIefonuok;te 
MAJESTIC 8J95, 

klauskite MR. AVERY. 

MOKYKLOS 

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA Cia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, Lietuvos ir abelnii isto'iias, ecogra.iJu, raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High School'ių skyrius. Lie'uviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą Uikq pasimokinimui, nesigailėsite. 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina Bluvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio Ir 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted Su, 1850 Wells St 

ANT PARDAVIMO. 
EXTRA STORAGE PAR- 

DAVIMAS 
rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, dus, 
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 
2810 Harrison St. Chicago 

PAJIEŠKOJIMAI. 
"Pajieškau Kazimiero Do 

meikos, arba žinios ar jis 
yi'a gyvas ar miręs. Jis pa- 
eina iš Kauno gubernijos, 
Pavigalių kaimo. Kas pir- 
miausiai apie ji duos žinią, 
bus užnagradytas. 

F. Soukus, 
Bayonne, N. J. 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 MarshalI BlvcL 

Ofiso valandos; 
2 Iki 4 po plot 
7 Ufci 9 vaiiftrs 

Lavuodale 65Q 
QyvejUnw&; 

TeL Rfi£icwdi 1681 

Dr. G. PI. Glaser 
Praktila^a jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
ir Chronišku LigŲ. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

OflH Tikriau Boa'.iftrJ 100 

DR. M. T. Strikoris 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

oriu V|U«•••: 11 ryto iki. 3 |>o plet. 7 iki 9 vtkir# 
IMtltoals 119 8 ryto iki 2 f pietį, 

Narnai 1007 Oakley Blvd. 
Taieionas Seclcr 20 

Pradik Naujus Metus su tobulu akių re 
gėjimu, taip. kad aieko ncpraleisturaei per r 
bus metus, kas tau gali bud naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki t] U 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba Uli 
rrg}*6ti prašalinama, pasitarkite su manir" 
pricS einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChlcagO 
Kampas IStos Gatvfts. 

Jiios lubos, viri Platt'o aptiekos. TJmykltr 
• mano paraš* 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto i'.ti 8 vai. va 

Dr. M. Herzman! 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas 
ligas vyrų, moterų ir vaiku pagai nau-| 
jauslas metodas X-Ray ir kitokius prie 
taisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 18th 
Street, netoli Ftsk Street. 

Valandos: Nuo 10—12 pietų, ir 6— 
8 vai arais. Telephone Canal 3110. 

Gyv nimas: 3412 S, HALSTEI) ST. 
Valandos: 8 iki 9 ryte tikUi, 

K tlASTEn 5YSTErf >| I J < i. 1 *y£'' "■1 "V | 

IMęs 
mokiname šj puikų, gerai | apsimokant} amatą, j trumpą, lai- 

kę. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną, ar vakare. 
Master Cutting School 

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

(Prieš City Ilall) 
igįwww«i>ii4niiriii«Miif»iiiBi» ■ ii 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

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

748 Ile^drie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rast., 

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

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Slreet, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo uira- 
Sėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuviu Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
ri}, nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai 'Birutės' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., # 

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

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

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Viršininkai Draugystes Šv. 
Antano is r~dvos 

South Side, Omaha, Nebr. 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. Rašt., 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Masiauckas, Iždininkas, 

5107 So. 39tk Street, 
Kaz. Alekonis, 6317 So. 83rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. S3rd SU, 
Juoz. Aleksa, 6309 So. 83rd St., 

Kasos Globojai 
Pr. Reibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36tli Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stes Šv. Vin" 
cento Fererušog, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazauakls, Vice-Pirmininkas, 

4551 So. Hermitage ATe., 

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

Nik. KUmašauskis, Finansų Rašt., 
4441 So. WashLenaw Ave„ 

Jonas Viskontas, Iždininkas, 
1809 W. 46th Street, 

Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 
4937 S. Wood St„ 

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

Aleksandras Sadauakis, 
4346 So. Wood Street, 

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

Viršininkai Gvardijos DLK. 

Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vicepirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rast. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rast. 

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 Are. 
Petras šarka, Iždo Globojas, 

4600 So Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th St-eet, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47th Street 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

A. Melnikaitis, pirmininkas, , 
Box 52 R. F. D. R. 3 Dearborni 

Mich. 
J Bandža, Vice-pirm, Detroit, Mich, 

259 Cardoui Ave 
P. Ulinskas, Prot. Raštininkas, 

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

229 Cardoni Ave. 
J. Naujokas, Iždininkas, 

217 Cardoni Ave. 
J. Lenkaitis, Maršalka, 

229 Cardoni Ave. 
'J, Statkevičlus, Knygų vedėjas, 195 Cardoni Ave. 
A. šalaševiči .8, Knygų, ve lėjas, 221 Cardoni Ave. 
D. Kadys, Knygų vedėjas, 79 Melvllle Ave. 

Draugystės organizatoriai arba laikraščio užrašytojai: J Bandža, 259 Cardoni Ave. N Dapkus, 223 Cardoni Ave 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, Iii. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd St 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 46tb St 
George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateuias Kliostoraitis 1557 Gerard bu 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th 8t. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 

* 

Petras Šimaitis, 9101 Commercial Ave. 
So. Chicago, 111. 

M. G. Valaskas 373 Kensington Ava 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 California Ave, 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis. 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 3. Edbruck Ave. 

Roseiand, Iii. 
M. Kersmin, 720 W. 120th St 

W. Pullman. 

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

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hermltage Ave. 
A. 3utklevicz, 4537 S. Hermitage Are, 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Are. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St, 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Beldea Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros* 3546 Emerald Ave. 

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

Drug Store * 

930 W. 35th PI. near Gage St. 
Grosery. 

Mrs. Geary 944 W. 35th St. 
Can y Store. 

R. YaniV'duskas 3440 S. Morgan Si. 
Barber Shop. 

Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
M r. Junevicz 3313 S. Halsted St 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ava, 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewskl, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Plvarunas Bros, 4622 S. Marshfleld 

, Ave. £ 2240 W. 23rd PI., ln Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poika, 4409 S. Fairfield Ave. 
Halsted lr Madison St, 
Wm. Balsis. 5953 S. State St 
Halsted ir Archer Ave. N, W. 
Dargis 726 W. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. > 

Mrs. Omaly 633 W. 18th St 
4458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Arteaian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St 
3220 Wallace SL 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 1 1 * '11 
39&3 S. Halsted St. CJgar Store. 
Halsted ir 81st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Halsted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St 
Halsted ir Maxwell St 
Halsted Ir 12th St N. W. 
Halsted ir Maxwell N. B. 
Jeffersoa ir 12th St. 
Halsted ir Vauburaa St 
Halsted St Jackscn Blvd. 
Halsted ir Madlson St. 
Halsted ir Mllwaukee Ave. S. B. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Milwaukee Ave. Ir Roby S. W. 
Lincoln ir Milwauke« Ave. 
Western Ave. Milwaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubuc* 
26th St. Western Ave. 
Mary Virglnis, 2246 S. Leavitt St. 

ursi nat 

Kaulakis, 2214 W. /23rd PI. 
J. Smith, 3813 Kedzle Are. 
4111 S. Richmond St. 
Staliulionis, 3137 W. 38th P!. 
A. Rudaitis, 2858 W. 89th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison ir 8ato 8t. N. W j 
Madleon Ir W. Franklln St. S. B. 
State ir W VanBuren St. N. 
VanBuren ir Cl°rck N. W. 
VanBuren ir Franklln St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. 
Adams ir LaSalle St 
State ir W. 18th S. W. 
556 W. 35th St. Ciprar Stor« 
43 Ashland Ave. 
J. Rodowlcr, 4618 8. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber 
J. Trljonis, 8766 Houstou Ave. 

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

Roseland, Ui. 
Mrs. Žalia, 114 H. 107 th St. 

Roseland. 111. 
16 56 Waban9la Ave. 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vlnceunes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Flllpovfčh, Clrkuleclojos 

Menegertaa ri M. Dūdas Asiatan. Menegererlaue I 
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