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Lietuviai sumušė bolševikus. 
Bolševikai neužganėdinti vadais. 

Streikierių riaušes Lawrence. 

MINISTERIJOS KRIZIS 
LIETUVOJE. 

Lausanne, Šveicarija, ko- 
vo 18. Čionykštis Lietuvos. 
biuras praneša, kad Lietu- 
voje įvyko ministerijos kri- 
zis. Pakviesta M. Dovydai- 
tį sudaryti naują m miste- 

rių kabinetą. 
Naujame kabinete krikš- 

čionys-demokratai bus di- 
džiumoje. Progresystų par- 
tijos lyderis M. Noreika 
prižadėjęs savo paramą nau 

jam kabinetui. Socialistai 
>\ tsi^akė d a iyvauti kabinete 

LIETUVIAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS 

Stocl-hoimas, kovo 17tą. 
Lietuvos kariumenės stabas 
oficialiai >raneša iš Kauno,' 
kad mūšiai'prieš bolševikus 
prasidėjo visu Lietuvos fron 
tu. Lietuvos štabo praneši- 
mas skamba: 

"Subatoj buvo pradėta j 
mūšiai išilgai viso fronto. ' 

Bolševikai tapo smarkiai su, 
mušti ties Soda (gal Šėta).j 
Ties Pagirais į šiaur-vaka-, 
rius nuo Vilniaus, padaryta 
naktinė ataka ir bolševikai 
buvo priversti bėgti. Taipgi 
pasekmingai stumiamės pir- 
myn ir į piet-ryčius nuo Vil- 
niaus, kuomi priverčiame 
bolševikus trauktis išilgai 
visą frontą". 

tis rėdyti savo'^kraštą ir 
nenori pavesti savo kraš- 
to musų komisarams. Ar 
tai ne keista? Už ką męs 
turime but išnaikinti sve- 

timame krašte? Palikim 
Lietuvai nusispręsti savo 

likimą jai pačiai, o męs 
grižkim nam0 prie savoj 
plūgų". 

NUSTOKIME ŽUDĘ, 
SAKO LAIKkASTIS. 

Kitame straipsnyje tas i 
pats bolševikų armijos laik- 
raštis užreiškia, kad pakol, 
bolševikai kariaus, patol ne-, 
bus Rusijoje tvarkos ir ne-j 
j vyks bolševizmo pergalė.) 
"Nustokime žudynes kares 
fronte", sako laikraštis, "nes 
męs persitikrinome, kad ne-| 
galime laimėti skerdynėmis;; 
męs greičiau galime laimėti 
ramiu budu. Taigi greič'au 
traukim atgal į savo na- 

mus." 
Tok? užreiškimas raudo-! 

norios armijos laikraščio tu-j 
rįs didelę svarbą. Nors Troc- 
kio galėjo ir sušaudyti už 
tai redakcijos štabą, bet tas 
aiškiai parodo silpnėjančią 
bolševikų galę, ko, puolus 
centralėms valstybės, ne- 
laukta. 

Ir ištikro bolševikų armi- 
ja turi silpnėti, nes ji susi- 
deda iš suvargusių karėse 
vyrų. 

BOLŠEVIKAI NEUŽGA- 
NĖDINTI VADAIS. 

Stockholmas, kovo 18 d. 
Chicago Daily New specia- 
lis korespondentas Bassett 

Digby praneša, kad jis ap- 
laikęs žinių apie didelį bol- 

ševikų armijoje neužsiganė- 
dinimą, ypač vakariniame 
fronte apielinkėje Vilniaus. 
Neužsiganedijimas kįla dėl 
vis besitęsiančio užpuoline- 
jimo ant kitų. 

Korespondentas praneša, 
kad išeinąs Vilniuje bolševi- 
kų laikraštis "Naši. Krasno- 

armeiskaja Pravda", 27 va- 

sario redakcijiniame straip- 
snyje po antgalviu: "Sveti- 
moj Žemėj", sako: 

"Kodėl męs mušamie3 
čia, kuomet i*»isų šeimy- 
nos badauja namie? Mus 

pasiuntė čia kariauti prieš 
buržujus ir apginti prole- 
tariatą, bet prieš mus sto- 

ja toki pat darbininkai ir 

valstiečiai, kurie nori pa* 

F IAUŠĖS LAWRENCE, 
MASS. 

Lawrence, Mass. kovo 18. 
Šiądien kuomet policija 
no.-ėjo sustabdyti streikie- 
į ių parodą, pasipylė šūviai 
iš apielinkės namų, bet nie- 
kas sužeistas nebuvo. 

Iš paroduojančių buvo 
mėtomi i policistus akme- 
nis bei bonkos; du polici- 
stf i tapo užgauti. Polici- 
ste i iš savo pusės pavartojo 
lazdas, panrušdami keletą 
ypatų. Tai didžaiusios riau- 
šėt nuo pradžios šio audėjų 
streiko, t. y. bėgyje šešių 
sąvaičių. 

Tapo suareštuoti visi gy- 
ve itojai iš namų, iš kur 
buvo šaudoma. Taipgi su- 
areštuota dar 22 ypatos, 
kaltinamos kėlime riaušių. 

Policijos viršininkas tvir- 
tina, kad buvo nešama ir 
raudonos vėliavos, bet stre:' 
kielių lyderiai užginčina 
tam. Girdi, revoliucijiniij 

Gera Gas >adme. 

vėliavų nieks nenešė, bet 
p >licija, prie migloto oro, 
galėjo paskaityti Italijos 
vėliavas už revoliucijines. 

ESTONAI PAĖMĖ 
PSKOVĄ. 

Kopenhagenas, kovo 17. 
Estonijos generalis štabas 
praneša, kad estų spėkos 
vėl tapo viešpačiai Pskovo. 
Estonai su pagelba finų taip 
gi netolimai Pskovo užėmė 
keletą sodžių. 

JUDĖJIMAI KOREJOJE. 

Tokio, kovo 18. Pereito j 
subatoj ir nedėlioj buvo di- 
delis sujudimas Pingayange. 
Minia apie 10,000 su akme- 
nais atakavo gelžkelio stoti. 

! Demonstrantai plevėsavo Ko 
rėjos tautinėmis vėliavomis, 

i Korėjos sostinėje Seule ir 
gi esą sujidimai, bet visur 

'pasiseka palaikyti tvarką. 

ITALIJA GAUS FIUME. 
Paryžius, kovo 18. Italija 

pagrasino išstoti iš Taikos i 
Aonferencijos jei neduos jai i 

1 žymaus uosto Fiume. Mano-j 
ma, kad Dalmacija bus pri-! 
skirta prie Jugo-Slavijos, gi! 

; Fiume pus duota Italijai. | 
STREIKAS ANT TRUMPO 

GELŽKELIO. 

Okmulge, Okla. kovo 18. 
Čia yra 25 mylių gelžkelis, 
kuris jungia Okmuigee ir 

•Henryetta, ir viso turįs 12 
i darbininkų. Šiądien visi 
i darbininkai sustreikavo rei- 
kalaudami lygios algos su 

darbii inkais valdžios kon- 
troliuojamų gelžkelių, t. y. 

i pakelti jų algas apie 25 
, nuošimčiais. 

; TALKININKAI KONTRO- 
LIUOS REINO 'JPĘ. 

| Paryžius, kovo 18. Šią- 
idien tapo nuspręsta, kad 
I Reino upę kontroliuos tal- 
kininkų komisija. Pirm ka- 
rės navigaciją Reino upėje 
kontroliavo vokiečių-hollan- 
dų jungtinė komisija. 

AUDROJE ŽUVO 35. 

Memphis, Tenn. kovo 18. 
Apielinkėse šiaurinės ir vi- 
durinės dalyse Missippi, 
upės, laike paskutinių aud-' 
rų žuvo 35 žmonės; iš jų 7 
baltiejie, likusieji juodukai.' 

i' 

FRANCUZIJA NUSTOJO 
41 GENEROLĄ. 

Paryžius, kovo 17. Oficia-j 
liai pranešama, kad Francu-Į 
zija laike visos karės nusto-; 
jusi 41 generolą. Penki bu- 
vo divizijų generolais, kiti-1 
gi brigadų generolais, bet ir 
paskutinieji didžiumoje ko- 
mandavo divizijas. 

PRASIKALTĖLIUS GA- 
BENA ORLAIVIUS. 

Indianapolis, Ind. Cia at- 
vyko orlaiviu iš Dayton, O 
policistas ir suareštavęs tū- 
lą prasikaltėli nugabeno jj j orlaiviu i Daytoną. Tai, gir-! 
d i geriausias užtikrinimas, j 
kad prasikaltėlis kelionėje j 
nepabėgs. 

TUOJ STOKUOS 5,000,000 
DARBININKŲ. 

New York, kovo 18. Bu- 
vusis ambasadorius Turki- 
joje Abram I. Elkus, ir da- 
bartinis pirmininkas valsti- 
jos atstatymo komisijoje, 
vename susirinkime užreiš- 
kė, kad trumpoje ateityje 
Suvienytose Valstijose bus 

! didelė stoka darbininkų. Jis 
mano, kad stokuos net 

|5,000,000 darbininkų. 

Į 
RASTA SENOS BOMBOS. ! 

Buenos Aires, Brazilija, 
^ovo 15. Griaunant namą ras! 
ta skardinė dėžė su keturio-i 
mis dinamito bombomis.; 
Bombos, matyt, yra labai 

| senos, nes suvyniotos į laik- 
Iraštį New York Weekly Bu- 
lletin iš 1874 metų. 

i NUGINKLUOS HOLGE- 
LANDO TVIRTOVĘ. 

Paryžius, kovo 18. Aukš- 
čiausia talkininkų kariška 

i taryba šiądien nusprendė, 
i kad fortai Vokietjos jūrių 
i drutvietės, saloje Holge- 
'land, turės but sunaikinti. 

GARNIO DARBŠTUMAS. 

Cleveland, Ohio. Sveika- 
tos komisijonierius praneša, 
kad 1(J18 m. Clevelando 
garniai daugiau darbavosi 
padidinimui žmonijos negu 
pirmesniais metais. Perei- 
tais metais gimė 21455 kū- 

dikiai; jų skaičiuje buvo 
šešeri trynukai ir 37fi dvy- 
li n'ui. 

DAUG SUŽEISTU IR 

UŽMUŠTŲ EGYPTE. 

Londonas, kovo 18. Pra- 
nešama, kad dabartinėse 
riaušese Egypte yra daug 
sužeistų ir užmuštų. 

Mieste Kaire, kaip prane- 
šama buvo žumušta G ir su- 

žeista 31 ypata. Gi mieste 

Tanta, 75 mylios i pietus 
nuo Aleksandirijos i/cipo už- 

mušta 11 ii sužesta 51. 

Riaušės kilo dėl naciona- 
listų agitacijos, bet kariu- 
menė Įvedė visur tvarką. 

BAVARIJOS KONGRESAS 
STIPRIAI SAUGOJAMAS. 

Berlinas, kovo 18. IŠ Mu- 
nicho pranešama, kad Ba- 

varijos kongresas pradėjo 
savo posėdžius su stipria 
militare sargyba. Visi buvo 
apjieškomi, kad neturėtų 
ginklų; publika visai nebu- 
vo leidžiama. 

Namą apstatė kulkasvai- 
džiais. Koridoriuose ir rū- 

mų kambariuose nastatyta 
sargyba. 

UKRAJINIEČIAI UŽĖMĖ 
PRZEMYSL. 

Londonas, kovo 17. Su- 
lyg pranešimų iš Vokietijos 
ukrajįniečiai užėmė miestą 
Przemvsl, buvusią garsią 
Austrijos tvirtovę. Bet len- 
kai vis dar laikos šiaur-va- 
karinėj miesto dalyj. 

LATVIAI VIS ŽENGIA 
PIRMYN. 

Kopenhagenas, kovo 17. 
Latvijos kariumenės štabas 
praneša, kad bolševikai trau 
kiasi visame šiaurinės Kur- 
šės fronte. Latvių kartumė- 
li ė užėmė. Tukkum 60 my- 
liu i pietus nuo Rygos ir 
jau pasiekė Blieden. 

\VILSONAS GRĮŽTA BA- 
LANDŽIO MĖNESYJE. 

Washington, D. C., kovo 
18. Baltojo namo viršinin- 
kai užreiškė, kad jei prane- 
šimai iš Taikos Konferenci- 
jos išsipildys, tai yra, jei 
taikos sutartis bus priimta 
kitą savaitę, tai prezidentas 
Wilsonas gali sugrįžti Į Su- 
vienytas Valstijas apie pusę 
balandžio mėnesio. 

Taipgi yra kalbama, kad 
kongreso ekstra sesija bus 
sušaukta gal pradžioje ge- 
gužio mėnesio. Pirma gi 
buvo manoma nešaukti kon- 
greso sesij birželio 
mėnesio. 

! EXTRA! 
WASHINGTON D. 

C. —Anglijos kariume- 
nc i^ėdo Liepoiuje su 

tikslu eiti prieš bolše- 
vikus, kaip apie tai pra 

1 neša Pildom. Lietuvių 
Komitetui kablegramas 
iš Paryžiaus. 

VILLA PAĖMĖ NELAI- 
SVĖN AMERIKONĄ. 

Washington, D. C., kovo 
18. Amerikos ambasada 
Meksikoje pranešė Meksi- 
kos valdžiai, kad Vilios ban 
ditai paėmė nelaisvėn ame- 

rikoną J. E. "VVetten. Taip- 
gi pareikalavo nuo Meksi- 
kos valdžios pal mosuoti 
Wiietten ir suteikti ameri- 
konams geresnę apsaugą. 

|N. J. VALSTIJA ATMETĖ 
BLAIVYBĘ. 

Trenton, N. J. kovo 18. 
Atstovų Butas New Jersey 
valstijos perleido rezoliuci- 
ją, kurioje atmetama priim- 
tas per Suvienytų Valstijų 
kongreso konstitucijinis pri- 
dėčkas, Įvedantis šalyje pil- 
ną blaivybę. Panašiai pasi- ! elgė ir minėtos valstijos se 

[ natas. 

VYKINS UNIVERSALI 
PROLETARIZMĄ. 

Kelsingfors, kovo 16 (su- 
Įvėlinta). Ateina žinių, kad 
Maskvoje atsidarė komuni- 
stu kongresas. Dalyvauja 
atstovai iš Vokietijos, Pran- 
cūzijos, Šveicarijos, Hollan- 
dijos, Švedijos ir Austrijos. 

"Revoliucijos Paryžiuje ir 
Londone nuvers pamatos 
Taikos Konferencijos", už- 
reiškė francuzas. 

"Komunistai Amsterdamo 
ir Rotterdamo pasirižę ko- 
von bile laiku" pranešė ho- 
lą ndas. 

Gi bolševikų ministcris 
| Trockis užreiškė, kad be- 
I mielaširdystė ir kraujas jvy- 
įkins universali proletarizmą 
pasaulyje. 

PRIIMS DARBAN MO- 
TERIS KONDUKTORES. 

VVashington, D. C., kovo 
18. Kovo 1 dieną buvo pa- 

Jliuosuotas iš darbo moteris 
konduktorės, dirbusios ant 
Cleveland, Ohio karų. Bet 
karės darbo bordas nuspren 
dė, kad jos turi but priim- 
tos atgal prie senu ju dar- 

|bų. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Dalimi debesuota ir šil- 

čiau. 

! SauleNkis, 5:56; saulė- 
leidis, 6.91. 

Mėnulis užtekės 9:15 va- 
karą. ^ 
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Ministeriškas Krizis 
Lietuvoj. 

Vakarykštis telegramas iš Lausannos, 
Šveicarijoj, praneša apie naują permainą 
Lietuvos valdžioje. Nesenai dar gimusis 
p. Sleževičiaus kabinetas pasitraukė. Nau- 

ja ministerių kabinetą pavesta sutaisyti p. 
Dovydaičiui. 

Naujam ministerių kabinete, kaip pra- 
nešama, krikščionių-demokratų partija tu- 
rėsianti daugumą vietų. Naują kabinetą, 
kaip pranešama, pasižadėjo remti p. No- 
reika, vadas pažangiečių partijos [tautinin- 
kų frakcija po Yčo vadovyste]. Telegra- 
mas taipgi pažymi, kad socialistai pasi- 
traukė. 

Tik-ką besitveriančio j Lietuvoj butu 
sunku tikėtis pastovios valdžios. Vienok 
Lietuvos ministerių kabineto besimainymas 
pastaraisiais laikais yra pertankus, ir nieko 
gero jis nelemi. 

Nuo apie pereito lapkričio mėnesio— 
vos jį apie keturis mėnesius laiko—męs esa- 
me liudininkais jau trečio ministerių kabi- 
neto. Buvo Valdemaro kabinetas, Sleže- 
vičiaus kabinetas, dabar Dovydaičio kabi- 
netas... 

Permainos nesidaro be priežasties, 
Tankios permainos liudija apie vidurinį 
neramumą, apie partijų nesusitaikinimą. 
ši pastaroji permaina aiškiai liudija apie 
kovą tarp klerikališkų ir socialistiškų par- 
tijų. 

Lietuvos krikščionių-demokratų parti- 
ja yra panaši i musų amerikiečių taip va- 

dinamą "katalikišką" partiją, kuri vis tąn- 
kiaus tuo pačiu vardu vadinasi, nors tas 
vardas dar čia nėra kai]) reik prigijęs 
P-as Dovydaitis, išstatytas tos partijos va- 

du, yra jaunas vyras, žinomas kaipo žmo- 
gus griežtų pažiūrų, kuria4 čia Amerikoje 
yra priprasta vadinti "klerikališkomis pa- 
žiūrom is." 

Trumpu keturių mėnesiu laikotarpiu 
Lietuvos politiškas krypsnys įdomiai kei- 
tėsi. Pirmas Valdemaro kabinetas buvc 
ką galima pavadinti tautiškuoju kabinetu— 
jame buvo daugiausiai "vidurinių pažiūrų" 
žmonės, tautininkai su dideliu nuošimčiu 
bepartyvių. šisai kabinetas pasikeitė Sle- 
ževičiaus kabinetu, pasislinkdamas tokiu 
budu kairęn pusėn. Į šitą kabinetą įėjo 
liaudininkai ir rimtesnieji socialistai—visi 
gana radikrliški savo pažiūromis žmonės, 
bet stipriai stovintieji ant tautiškojo nepri- 
gulmingos Lietuvos pamato. Tas buvo aiš- 
ku iš Sleževičiaus valdžios atsišaukimo į 
Lietuvos gyventojus (Ji: nesenai tilpo "Lie- 
tuvoje"). 

Paskutinė kabineto permaina, Sleže- 
vičiau} kabineto pasikeitimas Dovydaičio 
kabinetu, yra šokimas iš kairės pusės deši- 
nėn, i* radikališkos pusės konservatyvėn 
pusėn. Sakome "šokimas"—ne "perėji- 
ma-." nes iš vieno politiško krašto persi- 
mesta, išsyk peršokta kitan, visai pirmes- 
niam priešingam 

Šita paskutinė aplinkybė verčia iš- 
reikšti dideliu abejui>ių kaslink to. ar pa- 
nasios rųšies permainos šiuo laiku galės 
išeiti Lietuvos naudon. 

Tokia griežta ir staigi permaina nu-! 
rodo į didelį nesutikimą pačios Lietuvos 

viduje. Telegramas aiškiai tai ir patvir- 
tina, nurodydamas, kad socialistai išstojo, 
atsakydami jam savo paramos. Net ir ne- 

visų, matomai, tautininkų paramą jis turės/ 
nes, paminėjus Yeo-Tumo-Noreikos frak- 
ciją, nieko nėra sakoma apie Leono-Šilingo 
"santariečių" frakciją. 

Akyvaizdoje tokio pasidalinimo, sun- 

ku butų spėti, kaip ilgai išsilaikys šisai pa- 
skutinis Lietuvos kabinetas. 

Kokios priežastįs prie tokios griežtos 
permainos privedė, sunku butų pasakyti, 
neturint artimesnių žinių. Vienatinis spė- 
jimas, kuris, kaip mums išrodo, gali turėti 
pamatų, yra tas, kad bolševikiškas užplū- 
dimas bene turėjo nemažą tame įtekmę. 
Lietuvos žmonės, pamatę po akių gręsiantį 
bolševikiškos betvarkės ir žiaurumų pavo- 
jų, suteikė moralę paramą partija t 

akyse yra didžiausia bolševizmo priešinin- 
kė. 

Nors kaip męs jau nesykį esame sakę, 
šiuo momentu netiek yra svarbu, kuri 

partija stovi prie Lietuvos valdžios, bile ji 
tvirtai stovėtų ant Lietuvos neprigulmybės 
pamato, tai visgi neprivalome pamiršti to, 
kad lygiai svarbu yra ir tas, kad tokia val- 
džia butų kuostipriausi tuo žvilgsniu, kad 

ji atstovautų galimai didesnę Lietuvos dalį. 
Todėl šuo momentu Lietuvos politikai 

kur kas sveikiau išeitų koalicijinis, iš visų 
partijų susidedantis kabinetas, negu vienos 
bile kurios partijos kabinetas. 

Netolima ateitis tai parodys. 

į Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius į 
KAS YRA TIE TRETIEJI? 

Dr. E. J. Dillon, kelių Amerikos laik- 
raščių specialis korespondentas Paryžiuje, 
praneša, kad talkininkai svarsto, ką pada- 
rius ir kokiu budu išrišus Rusijos klausimą. 
Kadangi ir Lietuvos likimas yra ankštai 
surištas su tuo klausimu ir Lietuvos ateitis 
priklauso daugiausiai nuo to, ką talkinin- 
kai padarys su Rusija, tai keletas ištraukų 
iš Dr. Dillon'o straipsnio gal mes daugiaus 
šviesos į šiuos svarbius lietuviams klausi- 
mus..—ypač dar ii" todėl, kad iš Dr. Dillon'o 
straipsnio galima suprasti, jog apart Len- 
kijos ir Finliandijos, gal but ir Lietuvą tal- 
kininkai mano pripažinti. Jis, kalbėdamas 
apie Rusijos klausimą, rašo sekančiai: 

''Aš esu palinkęs manyti, kad tal- 
kininkų valdžios pradės nuo aksio- 
mos [pat savimi aiškios teisybės], kad 
caro imperija, Petro Didžiojo uždėta, 
sugriuvo, iš ko pasidaro išvada, kad 
reikės turėti reikalą su Įvairiais ele- 
mentais, ne kaipo su vidurinėmis Ru- 
sijos dalimis, bet kaipo su etniškais 
pridėčkais, kurių reikalo išrišimui rei- 
kės laipsniuotų priemonių sulyg to, 
kiek kuri iš jų yra prinokusi prie savi- 
valdos. Aš manau, kad šita yra for- 
mula (iki šiolei dar neišreikšta), kuria 
talkininkais vadovausis, kuomet jie 
mėgins Rusijos klausimą rišti. 

Todėl šis uždavinys nėra jau pa- 
vienis, bet daugpusis. Taikos atstovai 
gavo peticijas nuo daugelio tautų, ku- 
rios pirmiaus buvo cariškos imperijos 
dalimi, su išreiškimu pasiryžimo atsi- 
skirti nuo Rusijos, ir pačioms valdytis. 

"Tarp tų, kurie tokiu budu atsi- 
sako surišti savo likimą su Rusijos tau- 
ta, ir kurie reikalauja sau apsisprendi- 
mo teisės, yra: lietuviai, latviai, estai, 
baltiškieji vokiečiai, ukrajiniečiai, len- 
kai, finai, armėnai, totoriai, baškirai, 
georgiečiai [gruzinai], turkmėnai ir ki- 
tos tautos, kurioms vargiai galima butų 
nepripažinti atsiskyrimo nuo Rusijos 
teisės. 

"Bet kuomet jos prašo neprigul- 
mybes, Taikos atstovai gal but jaučiasi 
priversti atydžiai peregzaminuot jų kva 
lifikacijas [tinkamumą]. Žiūrint i jas 
istoriškuoju žvilgsniu ir pastarųjų atsi- 
tikimų šviesoje, jos pasiskirsto į tris 
laipsnius.—tautos užtektinai stiprios sa- 
vo skaitliumi ir morališku subrendimu, 
idant vesti neprigulmingą gyvenimą; 
kitos galinčios gyvuoti su dideliu auto- 
nomijos saiku, bet po kokios nors di- 
delės viešpatijos globa, ir trečioji klia- 
sa tų tautų, kurios reikalauja tiesiogi- 
nes išlaukines administracijos. Ma- 
žiausiai Lenkija ir Finliandija ir gal 
but dar viena etniška atskala | tauta ] 
įeitų į pirmą kliasą. Aš droviuosi kla- 
sifikuoti kitas tautas, nes neturiu tam 
tikrų žinių" 

—Iš Exami!ier, San Francisco, Cal. 
Kovo 1 d. 1919 m. 

Lietuves Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIU MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
Vaisiai ir Daržoves. 

Vaisiai ir daržovės taipgi butų pel- 
ningos ūkininkams, jeigu turgavietės h 
pramoninės išlygos butų pagerintos. Lie- 
tuva yra pagarsėjusi savo obuoliais, vyš- 
niomis ir daugybe įvairių uogų. 

Gyvulių Auginimas. 
Apart to, kad lietuviai iki šiolei jau 

buvo žymiai eksportavę javus, pastarai- 
siais laikais jie vis daugiau ėmėsi už gy- 
vuliu auginimo, iš ko buvo ta pasekmė, kad 
jie dabar augina geresnius galvijus, ark- 
lius, kiaules, avis, žąsis ir t.t. Pieninin- 
kystė taipgi padidėjo pastaraisiais laikais. 

Vokiškas Išnaudojimr.s. 
Didesnė dalis Lietuvos javų, gyvulių 

ir paukščių tapo išvežta Vokietijon. Bet 
vokiečiai atsisakė priimti jau gatavą mėsą 
—ji pati mušė galvijus; ji nepriimdavo mil- 
tų, bet reikalavo čielų grudų. 

Ant javų ir gyvulių, siunčiamų Vo- 
kietijon, uždėta dideli muitai, ypatingai po 
rusų-japonų karės. i. N yra a.J.ui, kad vo- 

kiečiai išnaudodavo lieu..'us dar ir prieš 
karę. 

Čia yra negalima paduoti tikrų skait- 
linių apie Lietuvos importą ir eksportą 
(įvežamas ir išvežamas prekes), nes tokios 
statistikos būdavo sudėtos sykiu su visa 
Rusija. Bet iš provincijonalių šaltinių ga- 
lima išvesti, kad jie buvo pusėtini. 

Nors Lietuvos žemdirbystė stovėjo auk- 
ščiau negu Rusijoj, vienok derlius vargiai 
siekdavo to, ko šiais naujagadyniais laikais 
galima butų tikėtis. Prie geresnių politiš- 
kų ir ekonomiškų sąlygų galima tikėtis, kad 
žemės išnašumas padidės. 

Lietuvos Miš!:~ I. 

Nuo senovės laikų Lietuva buvo garsi 
savo miškais. 

Sekanti lentele paduoda Lietuvos miš- 
ku desiatinų skaitlių: 
Gubernija: Desiatinos Nuoš. 
Suvalkų 404,525 15 
Kauno .618,638 17 
Vilniaus 975,654 25 

Viso 1,998,817 
Svarbiausis Lietuvos medis, daug var- 

tojamas namų statymui, yra pušis. Yra 
taipgi daugybė aržuolų, beržų, drebulių, li°- 
pų, skruoblų—ir tai geriausios rūšies, i sie- 
tuvos miškai yra kupini puikiausių grybu. 

Medžiai taipgi buvo eksportuojami (iš- 
siunčiami) Vokietijon. Apie 300,000,000 
šeštainių medžio pėdų išsiųsta iš Lietuvos 
į Klaipėdą vienu tik Nemunu. Čia vokie- 
čiai taippat reikalaudavo tik žalių rąstų— 
jie nepriimdavo lentų, arba lentų išsiunti- 
mui užkirsdavo kelią augštais muitais. 
Apart to, vokiečiai, kontroliuodami Nemu- 
no įtaką, galėjo taipgi kontroliuoti ir kainą 
medžių, atplukdytų Nemunu. 

Ežerai ir Žuvininkyste. 
Lietuva yra nusėta ežerais—dideliais 

ir mažais. Venoj tik Kauno gubernijoj 
yra nemažiaus 800 ežerų, kurie užima 377 
ketvirtainių verstų plotą. Žuvininkystė to- 
dėl yra gerai išsivysčiusi ir prie geresnių 
politiškų ir ekonomiškų išlygų, galėtų at- 
nešti dar didesnio pelno. 

Terpes. 
Lietuva yra turtinga turpemis; turpi- 

nyeių yra daug ir didelių. Gyventojai var- 

toja turpes kurui nuo ilgų metų. Tai yra 
jiegos ir kuro šaltinis, kuris bus naudo- 
jamas vis (/.ugiaus ir daugiaus ateities 
industrijoj; gi pašaliniai iš jų išdirbiniai 
turi didelę verte. 

Mineralai. 

Kauno ir Vilniaus gubernijose yra tur- 
tingi kreidos gulesiai, kurie tinka išdirbi- 
nejimui cemento, kalkių ir aliabastro. Prieš 
karę cemento dirbau v" s jau buvo organi- 
zuojamos; j.o kares šita medžiaga bus la- 
bai svarbi atstatymui sugriautų šalies daiių 
Molis, tinkamas ceramiškai (puod-darys- 
tes) industrijai, yra randamas po visą Lie- 
tuvą Vilniau?- gubernijoj yra dideli plotai 
kvarcinių smilčių, kurios prie tam tikrų iš- 

lygų tinka stiklo išdirbimui. Miškai yra 
pilni medžiagos išdirbinėjimui medinės ko- 
šės (wood-pulp), popieros, rakandų ir t.t. 

Mineraliski Šaltiniai. 
Lietuva gali pasididžiuoti keletu svei- 

katos resortų su minerališkais šaltiniais la- 
bai sveikose vietose ant Nemuno upės kran- 
tų. Birštonas ų- Druskininkai yra geriau- 
siai žinomi, šitie šaltiniai yra garsus, nes 

juose randasi daugiaus radiumo negu bile 
kokiose kitose pasaulio vietose. Senovės 
laikais iš Druskininkų šaltinių buvo gauna- 
ma dvuska, iš kur to miesto vardas paeina. 

Industrija. 
Dėlei nelaimingų politiškų aplinkybių, industrija negalėjo Lietuvoj plėtotis. Ne- 

žiūrint vienok to, šiuo laiku yra Lietuvoje 
keletas fabrikų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 
ir kituose miestuose. Čia išdirbinėjama: 
odos, popiera, žemdirbystės mašinos, vy- 
niai, mašinos, patkavos ir t.t. Tarp kitų 
išdirbysčių, pažymėtina: ceramika (puod- 
darystė), runkelinis cukrus, aliejus, alko- 
holiai ir alaus varymas. Dabartinis išdir- 
bystės išsivystymas leidžia aprūpinti vos 

dalį šalies reikalavimų. Lietuva baveik ne- 
turi metalurgiškos išdirbystės, nes stoka 
yra anglių ir geležies. Sulyg vėliausių ži- 
nių vokiškieji geologiški matininkai atrado 
Lietuvoje geležies rudos. 

Naminė Industrija. 
Lietuvos kaimietis 'i lininius balti- 

nius ir vilnonius drabužius, kurie yra su- 

verpti ir pasiūti namie. Lietuva augina 
daug linų ir vilnų, ir todėl, Įdėjus didesnį 
kapitalą, galėtų išvystyti žydinčią audimo 
industriją, kurią žmonės myli ir supranta. 

Gintaro Industrija. 
Negalima praleisti gintaro industrijos. 

Rytinis Baltiko jūrių krantas yra vienatinė 
visam pasaulyje šalis, kur gintaro rinkimas, 
kasimas ir išdirb'mas yra praktiška indus- 
trija. Gintaras yra randamas taip vadina- 
muose "mėlyn-žemio" sluogsniuose iš t e r- 
c i a r i ų laikų (sluogsniai yra nuo 2 iki 3' 
pėdų storio). Jie yra randami ne tik ant 
Baltiko jūrių pakraščių, bet taipgi ir to- 
liaus nuo jūrių, Lietuvos gilyn. Dar priet 
Herodoto laikus, kaip tai parodo iškasi- 
mai Grekijoj, Italijoj ir Egypte, Baltiko gin- 
taras jau buvo žinomas senovės pasauliui, 
Musų laikais gintaro vertė nupuolė, bet net 
ir šiais laikais gintaro išdirbystė gyvuoja 
Prūsų Lietuvoj,—kaipo Prūsų valdžios mo- 
nopolija. Visi daiktai, padaryti iš gintaro, 
kaip ve: poterkos, knypkiai, sagutės, cigar- 
nyčios ir t.t., kurias matote krautuvių lan- 
guose išstatyta, paeina iš Lietuvos žemės. 
Ateityje šita išdirbystė gali buti didžiai pra 
platinta. 

Žvilgsnis Ateitin. 

Lietuvoj yra nedaug vanclenpuolių, bet 
Nemuno upė yra pusėtinai "s tat i," kas 
be abejonės bus ateityje išnaudota. Pa- 
vyzdžiui, jeigu du Nemuno upės vingiu ties Birštonu sujungtum, tai pasidarytų toks 
vandenpuolis, kuris galėtų išvystyti užtek- 
tinai jiegos daugelio fabrikų ir elektriškų geležinkelių varymui. Apart to yra daug kitų sriaunių upių vietų, kurias galima pajungti. 

Nors Lietuva praeityje eksportuodavo didesnę dalį savo rąstų, javų, gyvulių ii 
kitokių ūkės produktų, vienok jos gamtiš- ki turtai yra taip įvairus ir dar nepajudin- ti, kad prie geresnių poetiškų išlygų atei- 
tyje galima butų užtikrinti didesnę pro- dukciją ir ekt,;. ~»rtavimą. 

Geografiškas Lietuvos padėjimas ii' 
jūrių pakraštys suteikia daug progų ko- 
mcrcijiniam ir industrijiniam išsivystymui. Su galinga ir besivystančia Rusija savo kai- 
mynystėj Lietuva turi geresnę progą savo 
.išsivystymui, negu nekurios dabartinės Eu- 
ropos viešpatijėlės, kaip pavyzdžiui Švei- 
carija, arba Serbija, nes komercija Rytų Europos su Vakarų Europa eina skersai 
Lietuvą. 

('Poliaus bus) 

KIRMĖLĖS ŽARNOSE. 
— Jos tankiai apsireiškia priepuoliu, 

vidurių praskydimu ar pasišiurpusiomis 
plunksnomis. Sanitariški priemoniai neduos 
skleistis, šmirkščiant tarputyno aliejaus du 
šaukščiuku per ditiią maža šmirkštyne, iš- 
valys paprastas kirmėles. Nuo solitero rei- 
kia duoti po 15 iki 30 lašų kelminio papar- 
čio (Aspidmm Filismas), arba trinto po- 
megranato šaknies su lesalu. 

Užsispirimas. 

Męs katalikai prasčiokėliai niekai]) negalime suprasti, dcl- k<» dabar kunigai per jų kon- 
troliuojamus laikraščius prie- šinasi \ isuotinam Seimui, kuomet męs katalikai ką nors į norime pasakyti bažnyčių ar 
parapi jų reikaluose, tai mums pasako, kad męs Į dvasinius reikalus neturime teisės kišties. Dvasiški reikalai priklauso vy- skupui, kunigui, popiežiui val- dyti. Męs tylim, męs ištikro turime tylėti, nes męs papras- ti žmonės. 

Liet štai kunigai eina prieš Visuotiną Seimą. Kodėl jie eina? Kodėl ir čionai jau ne- 
nori mums suteikti balso? Aš 
nežinau, gal jau ir politika ic 
politiški seimai yra šventi ar, dvasiški reikalai, kur mums. 
praščiokėliams nevalia kištis?. C jai mums jau bus nevalia gy- venti ant žemės be dvasiško va- 
dovo leidimo. Gal ir valgymas duonutės, dirbimas dirbtuvėje bus dvasiškas reikalas. Pasa- 
lkite, kurie geriau supranta- te! 

| Aš suprantu, kad kunigai ivaipo tikybos dvasinki vado- 
vai, kaipo besirūpinanti doros 
•eikalais, bažnyčioje turi pilna 
autoritetą. Tegul tik jie baž- 
nyčioje ir laikosi. Bet katu jie! 
kišasi i svietiškus reikalus? Čia 
r męs prasčiokėliai galime sa^ 

vo reikalais pasirūpinti. Jei kia mes tiesą turime? Kur ta 
;i turi Imti leista mums pa- 
siklaupti patarimo svietiškų in- 
teligentu. Jei jau ir čia mums 
užginta. tai aš klausiu visų, ko- 
via męs tiesą turime. Kur ta 
tiesa, kur nuims priklauso? 

Man išrodo, kad kaip jail 
įLkur mums neduoda tiesos, 
ieduoda jokių teisių, tai dau- 
gelis žmonių nustoja klausę sa- 
vo dvasiškų vadovų. Bet jatt 
nustoja klausę visame kaine* 
Tas ir padaro tą. kad daug taut 

<ių žmonių pastoja. tamsuuais 
socialistais, kuriems jau nieko, 
pasaulyje nėra gero. kurie vis-' 
ką peikia. Ir užtai juos nega* 
'ima kaltinti, nes tokiais pasi- 
darė, kad jiems nebuvo duotaj 
jokių teisių. 

Taipgi ir dabar, mano su- 

pratimu. Visuotinas Seimas 
turi įvykti. Kunigai tegul i i<i 
įeikalus nesikiša, kaip svietiš- 
kiai žmonės nesikisa į kunigtf 
dvasiškus reikalus. 

Man išrodo, kad jau svietis- 
ki inteligentai pilnai svietiškais 
įeikalais ir Seimu pasirupys* 

Visuotinas seimas turėtų bu 
ii sujauktas Chicagojc kaipo 
patogiausioje vietoje. Keikia 
įi šaukti, tautos likimas to rei- 
kalauja ! 

.* Stoningis. 

Nauji A. L. Centr. Komite- 
to Direktoriai 1919 metams. 

Metiniame Cent. Komit. 
narių susirinkime, buvusia- 
me 22 d. vasario, 1918 m., 
išrinkta C. K-to Direktorių 
Valdyba iš šių narių: 

1 kliason, trims metams 

(1919,11)20 ir 1921 m): ady 
J. B. Lopatto, K. Karuža, 
Dr. A. Bacevičius ir M. W. 
Bučinskas (Bush). 

2 kliason, dviem metam 

(1919 ir J920 nu): J. W. 
įGeležunas, P. S. Vilmon- 
Itas, i4, živatkauskas ir V. 
K. Račkauskas. 

3 kliason, vieniems me- 

tams (1919 m.): A. B. Stri- 
maitis, J. Strimaitis, P. 
Buksnaitis ir J. O. sirvy- 
das. j 



Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

SACIALISTAI APIE 
SEIMĄ. 

"A'aujienos" pakalbėj iušios 
apie tai, kaip klerikalai (kata- 
likai ) vis sako, kad tautininkai 
susmukę, aiškiai katalikų už- 
kliausia: Jei jie susmukę, tai 
ko klerikalai bijo šaukti seimo? 
Juk ten galėtų užduoti pasku- 
tini smūgį. Ta baimė ir paro- 
do, kad klerikaluose, anot 

"N'auijenų," slepiasi visoki 
driežuaki, o jie patįs biufuoja. 
'"Naujienos" pagaliaus užreiš 
kia, kad seimas bus. 

Kaip socialistai menševikai 
žiuri j seimo šaukimą, parodo 
sekanti citata: 

"Seimas greičiausia įvyks, 
ar klerikalų vadai nori ar ne. 

Jo, kaip pastebėjome, vis la 
biau reikalauja įvairios kata- 
likiškos taukiškos ir dargi ra- 

dikališkos draugijos ir orga- 
nizacijos. O kad seimas nepa- 
tarnautų tautiškųjų atžaga- 
reivių politikai sustiprinti, 
apie tai turėtų pagalvoti visi 
radikalesnieji elementai ir dar 
bininkų organizacijos." 

Ir męs sakome, kad seimas 
tikrai įvyks, tik tegul bent so- 

cialistai meševikai ar Darbi 
ninku Ttaryba aktyviai stoja 
už seimą ir jame dalyvauja. 

r tikslu kaip nors sutvarkyti ir 

Įsteigti lietuviu atstovybe prie 
Britanijos valdžios ir kol kas 

pradėti nuo įsteigimo it kokio 
lietuviško informacijų biuro 
(žinių agentūros), kol į va1' j 
riais keliais nebus išgauta ga 
lutini* britų valdžios pripaži- 
nimas. 

i'cnt iki laikui podraug su 

dr. Šliupu tame reikale arčiau 
gelbės ir veiks p. Naruševi- 
čius, N'ari jauskas, ir kiti, ku- 
rie bus kaip ir nuolatiniais 
sądarbininkais. Cian aišku, kas 
bus galima, padės ir kiti Bri- 

tanijoj esantieji lietuviai. 

"išeivių Draugas" jau yra 
tame reikale išsireiškęs, kad 
mūsų visų priedermė ta dr. 
Šliupu ir Ko. žygį paremti 
kuo kas galėsim. Kai kam gali 
mūsų toks išsitarimas išrodyti 
keistu ir priešingu mūsų prin- 
cipams bei ideologijai, išven- 
gimui nesisipratimų kas link 
musų atsinešimo į dr. Šliupo 
misijos pravers šis musų pra- 
nešimas. 

Nėra, tur buti, jokio reika- 
lo minėti, kad mūsų ideologija 
arba pasaulėžvalga yra griež- 
tai ir nesutaikinamai priešin- 
ga. dr. Šliupo ideologijai. Ti- 

kybos klausimas, sulyg mūsų, 
visas žmogaus ir valstijos gy- 
vavimo bei gerovės klausimas. 
Ant tikybinio pamato viskas,j' 
be jo nieką*. I)r. Šliupo paž-j 
valgos žinomos visuomenei iri 
mums katalikams tėra vienas j 
kelias: ne tas kuriuo dr. šliu |\ 
pas keliauja prie gyvenimo 
tikslo. 

Iš to atžvilgio męs velytu- 
mėm, kad Londono misijos 
(biuro ir atstovybės) reikalais j ( 

rupintusi kas kitas, ne dr. 
Šliupas. Kalbame kas įeitas, 
nvbilc kas, nes svarbu, kad 
veiktu toks žmogus, kuris (ja!i 
tame reikale atsakančiai veik- 
ti. 

liet visas kriukis tame, kad 
be -Šliupo ir Ko. (Konpan. 
dr. šliupo vadiname jo sadar- 
bininkus: ne del jų užgavimo, 
tik del striukumo; męs užgau 
ti neturime noro nė p: Nari- 
jausko, nė paties dr. Šliupo 
nė kitų), lkišiol niekas neat- 

sirado, kas butų pasiėmęs tais 
svarbiais reikalais pasirūpin- 
ti. O jau taip laikas,suvėlintas 
bent ant visų metų, mažiausiai 
ant pusmečio. Mums pastatyta 
taktiškai klausimas: Dr. Šliu- 
pas arba niekas? J r niusų at- 

sakvinas* lebim verčiau dr. 

it 

ŠLIUPAS IR BRITANIJOS 
LIETUVIAI. 

Kiekvienas žiną, kiekvienas 
lietuviu laikraštis ateinantis iš 
Kuroijos, yra tikru apkaltini- 
mo aktu Amerikos lietuvių už 

jų prasižengimą, kurį papildo 
besiginčydami už partijas to- 
kiame išimtinos svarbos Tėvy- 
nės gyveninio momente. 

Apskritai amerikieičai lietu 
viai i Didžiosios Britanijos lie- 
tuvius žiurėjo iš augšto. Pas 
J Britani jos lietuvius mažai in- 
teligentijos, mažai organizaci- 
jų, o vienok jie parodė kelerio- 
pai didesnį politiška taktą ir 
pilietišką pribrendimą, negu 
Amerikos lietuviai. 

Amerikoje katalikai -klerika- 
lai ar krikščionis demokratai 
per savo laikraščius, lupomis 
savo vadovų, niekino Dr. J. 
Šliupą, nenorėjo niekur ji pri 
leisti piie dar1x> vien tiktai (ki- 
to, kad Dr. J. Šliupas turi kito- 
kias politiškas ir religijos da- 
lykuose pažiūras. Religjinės ir 
politiškos pažiūros ir darbai 
amerikiečiu lietviu srioves ne- 

t* c. 

suleidžia arlimesnin bendrai i 
veikiman del Lietuvos \epri 
culmvl)ės išgavimo. Šiupas neg niekas. 

Atskiriame y pa ta ir paž- 
valgas veikėjo: tai jo priva- 
tinis dalykas ir reiklas, mus 

tas permaž paliečia. Atskiria- 
me irgi veikėjo visuomeniška 
veikimą, jo publiškus darbia: 
tai jau mušu visų reikalas ir 
mus apeina gyvai. Mums klau, 
simas: ne kaip clr. Šliupas tiki1 
ar netiki, bet kaip darbuosis, 
ką veiks? Jei vieks ko negero 
ar musu principams priešių- 
go-tą neremsime, la neužgir- 
>ime, jei ką veiks, sulig mušu 

supratimo, naudai visuome- 

nes-tą privalėsime užgyrti ir 

paremti kiek galėsime. 

Anglijoje gi kitaip. Tenai 
katalikiškos visuomenes orga- 
nas "Išeivių Draugas" kuri rė- 
do kunigas, aiškiai pasako, 
kad Anglijos lietuviai rems 

!)r. Šliupą visuose jo darbuose 
link ingijinio Lietuvai N'epri- 
gulmvbės su demokratiški 
tvarka. Negana to, tas katali- 
kiškas laikraštis aiškiai pasako, 
kad nors jis ir nesutinka reli 
gijos dalykose, nors jis ir bus 
priešingas tam jei Dr. Šliupas 
kišis i tikybos reikalus, bet ne- 

abejodamas pripažįsta, kad Dr. 
f. Šliupas yra didis Lietuvos 
patriotas, mylintis savo kraštą. 
Jr ant galo užreiškia, kad tėvy- 
nes paliuosavime iš |>o svetimo 
jungo eis ranka rankon su juo 

Stai is čion turėtų būti aiš- 

ku ant kiek lietuviu katali 
kam- pakeliu su dr. Šliupu 
Kas bendrai naudai-cikime 
bendrai, kas inusų ncncudai- 
eikinie atskirai, savo keliais. 

Mes atmetame visokius įta- 
rimus kas link prieškatalikis- 
ko< propagandos, kuri bus 
varoma. gal ne. Ateitis paro- 
dys. Jei bus varoma, aišku 
t;:m nepritarsime nė vienas 
kas katalikas. Bet ant tokiu 

•: spėliojimu remti nieko iiepri- 
^alome. nes tai grynai pri- 

i' kiaušy- nuo p. Šliupo upo i: 
i liuosns valios, o upas ir valia 

1111. 

Tai matydami amcrfkiečiat 
lietuviai turi rausti iš gėdos uz 

t;»i, kad iie nedali susitaikyti, 
kur kiti kart susitaiko. 

Patikrinimui aukščiau pas.i 
kvto i-tisai išspausdiname iŠ 
katalikiško "Išeiviu Draugo' 
Xn. 8 straipsni apie Dr. Šliupą 

"Jau netik "Jšeivių Dr.' 

skaitytojai, bet ir platesnė li<" 
•tuviu visuomene žino, iocf da 
har Londone ilgesniam laiku 

apsistoti mano dr. Šliupas si 

mums negali buti ant tikrus 
žinioje. 

Abejones jokios nėra: in- 

formacijos biuras arba nau- 

jienų agentūra ir konsultatas- 
ambasada arba atstovyste Lon 
tlone del lietuvių reikalinga ii 
pageidaujama senai. Jei dr. 
Šliupas su bendradabiais ta 

reikalą aprupins-visų mūsų 
nauda ir visų musų aėiu, ne- 

žiūrint kieno tai darbas. O 

jei toks Įsteigimas reikalin- 
gas, pegeidaujamas, tai rem- 

kime jį kiek galėdami, kad 
darbas pasisektų, remkime sa 

vo naudos vardan, jei dr. Šliu- 
po vardan to daryti negalime 
ar nenorime. 

Abejonės jokios nėra, jog' 
viename dalyke su dr. Šliupu 
mums pakeliui, t. y. tas pats 
noras, tas pats tikslas ir tas 

į 
pats jausmas: tai tėvynės mei- 

lė. i)r. Šliupas myli Lietuvą 
ir trokšta jai laisvės, nepri- 
gulmybės, gerovės, l'rie to.; 

gerovės, gal, eina savotišku 
keliu, bet kas bev.žginčys, kad 
dr. Šliupas priklauso prie Lie- 

tuvos patriotų, tėvvnmelių 
Lietuvą mylime ir męs, Brita- 

nijos lietuviai katalikai tu: 

buti visi iki vienam trokšta 

LA\VREXCE, MASS. ] 

Uiip ir dclko tvėrėsi ncpricjn!- 
mimja lietuvių parapija 

ir jos istorija. 
Laurence gyvenanti lietu- 

iai nuo senai buvo labai pri- 
nausti. Kunigai už šliubus ir 
it us bažnytinius patarnavi- 
mus ėmė nuo žmonių, kiek tik- 
;ii galėjo. Žmonės sudėjo di- 
dus sumas pinigu ant patai- 
yiiio bažnyčios, bet tas viskas 
ledavė pageidaujamos ]>asek- 
ies. Bažnyčia griūna, o nau- 

os nėra už ka statyti, nes visi 
ie ])inigai, katruos parapijonai 
udėjo, nuėjo Į kunigu k'šenius. 
'atis parapijonai bažnyčios 
eiakkiis negali rūpintis, nes 

as prikliauso kunigams. Para- 
>i jonai matydami, kad nieko 
lebus, nutarė atsiskirti nuo 

uio Rymo Bažnyčios ir nusi- 
ni Kti Daznycia, ir uzrasyu ją 
• nt žmonių vardo, ką ir pada- 
ė. 1916 111. sušaukė milinga, 
ai r žmones nutarė paršaukti 
ain. S. B. Mickevičių j darbą, 
težinodami nieko'' apie jį. At- 
važiavęs S. Ii. Mickevičius 
>radėjo smarkiai veikli. Žmo- 
įėms labai patiko jo kalba ir 

jo sumanimas. Žmonės pradėjo 
lėii aukas, taip kad į trumpą 
aiką likosi nupirkta bažnyčia 
ivčia ir 18 akrų žemės del ka- 

inių. Žmonės tam visam labai 

pritarė ir buvo labai užganė- 
linti. Musų kunigas matyda- 
mas, kad žmonės pinigus duo- 
[la ant bažnyčios be jokio pa- 
liudijimo, pradėjo dėtį į savo 

kišenius. Komitetas matyda- 
mas, kad kunigas elgiasi blo- 

gai, pradėjo nurodinėti, kad 
;i n t toliasnio laiko taip nedary- 
tų. Tada jis kreipėsi Į parapi- 
jomis ir pradėjo aiškinti, kad 
komitetas negodoja jo ir yr i 

pavojingas parapijai. Moteris 

pasigailėjo jo verksmo, komi- 

tetą išvaikė, o išrinko kitus. 
nilclll i\Lili|jctii«.'i i~ju uu- 

t i vyskupų. Sušaukė "sinodą" 
ir iam reikalaujant, žomes par- 
state i| i vyskupus. Nepoilgam 
S. H. Mickevičius susirado 
Are i vyskupą Xc\v Yorke. ku- 
ris iškilmingai akivaizdoje ke- 
liu šimtų žmonių pašventiiv 
[S R. Mickevičių i V vyskupus.'' 
I "žėmęs vyskupiška vietą pra 
dėjo mokinti klerikus ir šven 

lyti Į kunigus, bet ir žmonii; 
skriaust ir koliot visokiais bu 
dais nenustojo. Katrie io ib 
vėntifltiftti "kunigai" nenoreji 

tokiam jo darbui pritarti, buvo 

tėvynei gerovės, nori matyti 
Lietuvą laisva, neprigulmin- 
gą, turtingą, laimingą. Ant to 

pamato mūsų vienybė su d r. 
Šliupu: atgaukime kaip nors 

Lietuvai liuosvbe iš po svetini 
taučių jungo, visi be partijų 
bei pažvalgų skirtumo vieny- 
kimės tame reikale, nes to vi 
su nauda reikalauja. O lais- 
voje Lietuvoje, kas sveiki su- 

lauksime, gana turėsim laiko 

savytarpiems ginčams už idė- 
jas ir pasauliažvalgas, gana 
lnis laiko pasipešti nž partijas 
ir tt. 

Męs nekviečiame (kai]) tūlas 
neatsargus kataliku kalbėto- 

jas darė) lietuvių katalikų pa-į 
miršti ant valandos katalikais 
esant; gink Dieve! Anaiptol, 
kvieičame visados ir viskame 
(/erai almi!i katalikais esą.1 
I »et podraug turime atminti j 
esą lietuviai ir katalikystėj 
( n irs internaei jonališkai ir 

tarptauti.ška dvasioj) neper- 

škadija mums tėvyne mylėti, 
dar-gi tiesiai Įsako meilę arti 
1110 pradėti nuo saviškių. To-•' 

dėl kur tėvynės meilė reika- 
į 

lauja-ten bukime lietuviais 
drūtais. Išeivis." 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. įį 
prašalinti ir paskelbti, kad jie 
yra ne kunigais. Komitetas ta t 

viskį gerai suprato ir matė, 
\ud su jom, jokiu budu jau ne- 

galima veikti, u parapija eina 
žemyn. Šaukia parapijos susi 
rinkimą ir prašo gražumu, kad 
'vyskupas" duotų kunigą del 
tvarkinio parapijos. "\ ysku- ^ 
pa" nutarė užlaikvti kaipo or- v 

Z _ z 
^anizatoriu ir tvėrėja nauju 
parapi jų po kitas kolionijas. 
Parapija jam paskyrė 2 rumus 

s 

klebini joje ir paskyrė jam mo- 

kėti nuo parapijonų. "Vyslai- ? 
pas" S. B. Mickevičius ant t<< 

1 

sutiko. Prižadėjo duoti kita ku- j 
niga, bet neužilgo, paskirtajį 
"kunigą" pradėjo keikti žo- 
džiais, kurių negalima minėti. 
Prižadėjo duoti i jo vieta kitą, 
bet neužilgo ir ta suspendavo, j 1'arnniu»n:ii vkm t;i -žinriVly- i 

mi, nežinojo ką daryti. Pasida- j 
rė didelis nesusipratimas ir ne- 

pasitikėjimas *'vyskupu.'' Ant 
galo davė kunigu S. Šleinį. 
Tas jaunas kunigas pilnas cner j 
gijos ir doros, pradėjo puikiai ; 
dirbti del parapijos labo, už k;< 
ji žmones sykių ir parapijos 
komitetas labai pamylėjo. Ma- 
tydamas "vyskupas," kad jam 
čia vietos nebus, pradėjo ir ši 

kunigą parsekioti, bile tiktai 
sugrįžus pačiam į tą vietą al- 

gai. Komitetas ir parapija jau 
įo nenori ir reikalauja, kad, 
parapijai atligintij visas skriau 
das, ką yra padaręs. "Vysku- 
pas" to neišpildo ir pasako ko- 
mitetui, kad (langiaus neturįs 
nieko bendro su komitetu ir 

apleido Laurencą. Archivys- 
kupas pamatęs tokius j" dar- 

bus, paliuosavo jį nuo "vysktt 
pystės" ir ''kunigystės" ir vi 

są tą paskelbe Anglu laikraš- 
čiuose. Sužinojęs apie tai bu- 
vusis "vyskupas" ir kunigas 
S. Ii. Mickevičius atvažiavo į 
Lau renca, susirado kelias jam 
pritariančias ypatas, surengė | 
prakalbas lenku svetainėje. Pa- 
sisamdė apie 15 poliemonų ir 

manė, kad žmones su lazdomis 
privers jam tikėti. Bet žmonės, 
susirinkime pradėjo švilpti ir 
šaukti, neduodami kalbėti. Kiek 
ų'avo kalbėti, tai keikė Arelii 

vyskupą( katras įšventino ji 
i ".vyskupus," antagalo žmonės 
visai nedavę jam kalbėti, pra- 

!riejo duoti visokias bilas, pra- 
šydami, kad apmokėtu, net ne- 

j kurie žmonės su ašaromis, nial- 

■Įdavo. kad sugražintu paimtus 
'.pinigu?. Baisu net darėsi ma- 

tant tiek daug nuskliaustu 

žmonių. Patartina ii' kitoms 
kolionijoms apsisaugoti ir ne- 

įverti neprigulinigų parapijų. 
Ta visą liudija parapijos ko- 

mitetas. 
1 awrenciškis. 

GRAND "RAl'ITS, MICH. 
Kovo (J d. vietos Taut. Fon- 

do skyrius surengė prakalbas. 
Kalbėjo vietiniai kalbėtojai. 
1'imliausiai pratarė vietos lie- 
tinių klebonas kasliuk lietu- 
vių vienybė ir fondų vieniji-; 
m o. Jis pasakė, kad su tauti- 
ninkais jokiu budu negalima 
vienytis. Girdi, jau buvome su- 

sivieniję per Lietuvių Dieną, 
visi surinkome aukas ir vieną 
nedelę, kuomet kunigai buvo 
nuėję ant pamaldų, tautinin- 
kai sušaukė susirinkimą ir nu- 

arė kaip jiems patinka. Ant 
i^alo visgi priminė, kad tuos 

tinigus dabar p. Lopato išvežė 
Kumpom Tokią kalbą kunigas 
jau pasakė ne pirmu kartu, jis 
ią sako visur susirinkimuose, 
'askui dar aiškino, kad tauti- 
įinkai nori dėlto jungtis, kad 

ų fondas tuščias. Esą katali- 
kai turi pinigų, tai tautininkai 
r.H'i juos paimti. Vienok visgi 
irakalbas užbaigė žodžiais. 
;ad jei žmonės norės, tai jau 
eikės jungties. Tas parodo, 
:ad jau kunigas prisibijo žnio- 

lių valios. 
Antras kalbėtojas pakartojo 

iktai tuos pačius žodžius. 

TAMAS CEDELKA 
nirė kovo 15 d., 2 v. 30 m., 

s ryto miesto ligonbutyj. 
Velionis buvo 36 metų am- 

iaus, prigulėjo prie Lietu- 
ių Piliečių Darbininkų Pa- 
alpinio Kliubo. 

Laidos ši ateinantį ket- 
ergą, kovo 20 d., 1919 m. 

s namų prie 2323 So. Lea- 
itt st., 10 valandą išryto. 

Sus palaidotas Lietuvių Tau 
;iškose kapinėse. 

Amžiną Jam atsilsį! 

PAJIEŠKOJIMAI. 

PAJ1EŽKAU savo brolio Jono Pe- 
žeros, paeina iš Suvalkų gub., Staro- 
polio pavieto, Veiverių ginino, Pežeriu 
kaimo. Jau apie 17 metų kaip nesusi- 
rašau. Girdėjau jog pirma gyveno apie 
Kaušas City, o dabar nežinau kur gy- 
vena. Malouėsi broli, jeinu dar gyvas 
atsiliepti, arba kas žinote, meldžiu 
pranešti sekančiu adresu: Anthony Pa 
zera, 300 Hubbard Avt, Detroit, Mich 

PAJ1EŠKAU savo dėdės Jono ir 
dviejų pusseserių Olesės ir Stasės Jan- 
kauskų, Paeina iš Kauno gub., Rasei- 
nių pav., Kražių parap, Adomaičių so- 
dos, Gyveno ilgų laikų C'hicagoje. Aš 
paeinu iš Vileikų sodos, esu Ignaco 
Jankausko sunus. Meldžiu atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalą. Jeigu kas 
žinote, meldžiu pranešti. Antanas Jcn 
kovvski, 577 Reed Street, Milwau.xee,| Wis. 

PAJIEŠKAU savo pačios Julijonos 
Misulienės ir švogerio Antano žubino 
ir Sesers Magdelenos. Visi Kauno gub. 
Šiaulių pav., Zagaries parapijos. Kas 
apie juos žino, arba jie patys, prašau 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą. Anta- 
nas Missul, 21b Miller Rd Detroit 
Mich. 

"Paiicškau Kazimiero DOj meikos, arba žinios ar jis 
yra gyvas ar miręs. Jis pa- 
eina iš Kauno gubernijos, 
Pavigalių kaimo. Kas pir- 
miausiai apie jį duos žinią, 
bus užnagradytas. 
F. Soukus, Bayonne, N. J. 

A A 
3NAČERNIENĖ 
Pasimirė Utarninke, Kovo-March 18, 

5:05 valandą ryte. j Velione buvo vedusi tik 6 metai. 
Velionė buvo 35 metu amžiaus, Ame- 

•ikoje išgyveno 10 metu. Paėjo iš Kau- 
io gub., Panevėžio pav Naujamies- 
:io volosties, Gustonių kaimo, iš namu 
Dna Liubinukė. Mirė nuo plaučių už- 
jegjmo Paliko didžiausiame nuliūdi- 
me vyrą Izidorių ir sunus: Kazimierą 
} ir pusės metų ir Petrą 1 ir pusės me- 
tų; taipgi brolius Joną ir Silvestrą Liu-' 
binus. 

Laidotuvės atsibus iš namų. 3213 S. 
Lime St Pėtnyčioje, Kovo-Marcii 21, 
9 valandą iš ryto į Šv. Jurgio Bažny- 
čią. o iš ten j Šv. Kazimiero kapines 

Visi g:minės ir pažįstami yra kvie- 
čiami dalyvauti laidotuvėse. 

Pasilieka liudnume. 
VYRAS IR VAIKAI 

Lighthouse Washing Powder 
Palengvina Naminį Darbą 

i-/ IGHTHOUSE Washing Povvder palengvina dH-a plovinio 
dienoj. Jo gryna naphtha liuosai putoja ir atsakančia išvalo dra- 
panas be pagelbos boraxo arba amonijos. Kuomet jus mazgojate 
su Lighthouse Washing Powder, jus žinote, kad jusų drapanos bus 
sveikos. Nes jis padarytas tik iš grynų sudėtinių. Jis padarys ju 
su drapanas švariomis, nepakenkiant joms. 

BET LIGHTHOUSE WASHING 

Ą POWDER turi daugelį kitų pa- 
i prastų naminių vartojimų. Ten 
3 kur grynas muilas skalbimui rei- 

kalingas, Lighthouse "YVushing 
Powder privalo buti vartojamas. 
Nes tai yra grynas muilas mil- 
telių pavydale ir sutaupo pini- 
gus, nes jųs galite vartoti tiek, 
kiek jums reikia. Vartodami jį, 
mažiau darbo padedat plovimui. 
Indų mazgojimui taipgi Light- 
house Washing Povvder tinka, 
nes nuėda taukus kaip matant. 

Pavelykite Lighthouse Washing 
Powder sumažinti jusų naminį 
darbą. 

Užsisakykite nuo savo 

Pardavėjo Šiądien. 

ARMOUR & COMPANY 
CHICAGO 

Ofiio Telefonas Bouletird 160 

DR. M. T. SirlKOl'lS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47tb St. 

fiso YalanJos: 11 ryta iki. 3 po ple:. 7 iki 9 viktre 
Nedelitnis nuo 8 ryto iki 2 p pietį, 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Telefocas Se<icv 20 

Phone Boidevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SEN ĖJUSIOS % 

LIGOS g 
[Va'aados: 9 iki 12 ir 4 iki 9 | 

vakarais. S 

3303 SO. MORGAN STREET 
i 

DR. 5. NflIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE, 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

0<BX<HKHKK><HKHKHKHWHKH^ 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
_ ir Chronišku Ligų. S 
į* Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po g 5 piet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2. S 
i TELEFONAS YARDS 687. g 
*— —4 

Dr. M. Heranan 
Į IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per lo me- 
tu ^aipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir v akų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofi»as ir Lali įtorlja: 1025 W. 18th 
Street, netoli l:isk Street. !ž 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir g 
6—S vakarai*. Tcleplione Tanai 3110 -D 

C.YVKNIMAS: .r«12 So. LLilsttd St. į 
VALANDOS: ?--0 ryto, tiktai. ** 

£H}tKKHX> -O-a C 

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
"LIETUVA". 
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■ VIETINES ŽINIOS 
IŠ WEST SIDE. 

Lietuvos Ckininko P Mintija 
Pagerbs Atsižymėjusius \'a- 

1'tUS. 

"Lietuvos Ūkininko" Drau- 
gija yra viena iš seniausiu ir 
didžiausiu draugijų šioj apy- 
gardoj—turi suvirs 400 n a 

rių. Ji yra atsižymėjus ne tik 
savo senumu ir skaitlingutnu 
nariu, bet ir darbais gerovei 
savo nariu ir tautos. 

Kada tik kilo reikalas auka- 
vimo tautos labui tai "Lietu- 
vos Ūkininkai" visados buvo 
vienu i> pirmutinių prisidėti. 
Pagal skaitlines, laike savo gy- 
vavimo, draugija yra paauka- 
vus tautiškiems reikalams su 

virš $1700.00. 
Tūlas skaitlius nariu yra pa- 

dėję daug triūso ir pasistengi- 
mo prie sub;idavojimo ir su- 

tvirtinimo >ios draugijos, todėl 
nariai, at jausdami gerus san- 

draugų darbus, nutarė tinka- 
mai juos pagerbti. Apdirbi- 
mui programo, kaip ir kada ta 

atlikti, likosi išrinkta komisi 
ja, kuri praėjusiam susirinki- 
me išdavė draugystei raportą. 

Sulvg komisijos patarimo, 
likosi nutarta surengti su pa 
margintu programų pokyli, am 

Balsavimo klausime. 
Nesenai "Lietuvoj" buvo ra- 

šyta, kad McCormiko dirbtu 
I vėse buvo balsavimai kasliuk 
naujo pliano, kurį toji dirbtu 
vė sutaisė ir sulyg kurio dar- 
bininkai neva turėjo gauti dau 
giaus teisių prie tvarkym.> 
dirbtuvės darbų, algų irt. t. 

Cbicagos dirbtuvės, kaip 
buvo pranešta, nubalsavo prieš 
tą plianą, nors keliolikoj dirb- 
tuvių u v. Cbicagos, sakoma, 

darbininkai tą plianą priėmė. 
Dabar Cbicagos dirbtuvės.4 

renkama petieija, kad tą plia- 
ną išnaujo perbalsavus. 

Apie tai galima tiek paste- 
bėti, kad daug darbininkų vi 
sai mažai težino ir supranta 
apie >į plianą. Jiems turėtų 
buti duota didesnė proga su- 

sipažinimui su šiuo reikalu, 
kad jie galėtų sųpratlyvai bal- 
suoti. 

Prie dabartinės peticijos r.e 

visuose departamentuose eina 
tna tinkamais keliais. Vieton 
žmonėms paaiškinus, kame 
reikalas, buvo atsitikimu, kad 
"boseliai" verčia darbininkus 
rašytis. Vienam lietuviui, ar-j 
įsakiusiam ant peticijos rašy į 
tis, boselis tarė: "Jeigu nenori1 
rašytis, tai štai pasiimk Švarką 
ir važiuok namo." 

Panašus budai negrli page- 
rinti santikių farp darbininku 
ir darbdavių. Jie greičiaus 

juos pablogin,. Žmonių ne- 

galima versti rašytis ar bal- 
suoti už tai, ko jie nesupranta.1 

Čia reik pažymėti, kad Cert- 
traliniai dirbtuvių ofisai buvo 

paliene iškabinti dirbtuvėse 
ženklus su parašais, kad kiek- 
vienas darbininkas namie išty- 
rinėtu jiems paduotą plianą. 
Bet kad tas plianas buvo pa- 
duotas tik anglų kalboje,'o 
daugelis darbininkų tos kalbos 

nesupranta, tai ir tos anglų 
knygelės toli-gražu ne visiems 
pagelbėjo. 

Gal butų daug geriau buvę 
jeigu, apart anglų kalbos, mi- 

nėtas plianas butų buvęs išaiš- 
kintas ir darbininkų locnosc 
kalbose. 

* * 

kurio l)iis kviečiami nariai ir 

.jų draugai. Ant minėto pok; 
lio tūlas skaitlius užsitarna- 

vusių ir atsižymėjusių narių 
bus apdovanoti tinkamais ženk 
lais, išreiškiančiais draugijos 
padėka. Kas tie nariai vra— 

vien tik komisija žino, nes bu- 
vo nutarta pravardžių neskelb- 
ti. 

Toks draugijos atjautimas 
atneš gerus vaisius; jis pri- 
duos ir kitiem nariams, mažiau 
veikiantiems, noro Išsijuosti 
ir pradėti veikt' labui savo 

draugijos ir tautos. 

Pagal komiteto pranešima 
minėtas pokylis atsibus nedė 
lioje. balandžio 6tą, 1010 m., 

Meldažio svetainėje. 6:30 va- 

landa. 
Kaip girdėti, draugijos na- 

rės—merginos ir moterįs— 
nuo savęs ketina suteikti do- 
vanėles tiems patiems nariams. 
Bravo moterįs! Geras darbas. 
Visi žingeidauja, kas tie na- 

riai yra, bet turbut, jų v?rdai 
pasiliks mvsterija iki 6 d. ba-j 
landžio. Vienok spėjama, kad 

"Stepukas" bus tarpe laimin- 

gųjų—bet katė iš maišo bus iš 

leista tik pokylio vakare. Ka 

daryti? Reikės laukti. 
Barabanšcikas. 

P-as Jonas I. Bagdžiunas 
padovanojo West Sidės Vie 
sam Lietuvių Knygynui di- 
deli pundą įvairių knygų 
Komisija dar jų nesutvarkė, 
bet mena, kad jų bus už ke- 
letą dešimtų doliarių ver- 

tės. 
Knygynas randasi prie 

2222 So. Leavitt st., ir y°. 
atdaras kiekvieną vakarą 
nuo 7 vai. iki 9 vai., o ne- 

uėldieniais nuo 3 vai. iki 6: 
vai. vakare. 

Šis knygynas yra užlai- 
komas bendromis vietinių1 
draugijų pastangomis. 

* # 

Pasimirė Tamošius Side- 
ravičius, gyvenusis prie 2323 

I So. Leavitt St. Pastaraisiais 
'laikais velionis tankiai sir- 
guliavo ir pagalios buvo pa- 
imtas į ligonbutį. Velionis 
i buvo apie 36 metų amžiaus, 
nevedęs. Laidos graborius 

.Lekavičius. Velionis, berods, 
; priklausė prie Piliečių Pa- 
šalpos Kliubo. 

DR. GRAIČIUNAS GAU-. 
NA DOVANA. 

Vakar Dr. A. T,. Graičiunui 
j įteikta graži dovanėle bronzi- 
nis ženklelis — nuo Amerikos 

.kareiviško "Drafto" vyriau-' 
sybės. 

j Šis ženklelis yra suteikiamas 
i tik Jiems daktarams, kurie lai- 
ko medi kalio egzaminavimo 

i naujoku kareivių Lokaliuose 

Grąsina streikų pas 
McCormiką. 

Vakar nuo pietų Internatio- 
nal Harvestcr Co. (McCormi- 
ko dirbtuvėse), Departamento 
Xo. 2^/2 darbininkai, skait- 

liuje apie 40 žmonių, apleido 
darbą ir grasina išeiti tikran 

streikan, jeigu nebus su darb- 

daviais susitaikinta. 
Ginčas eina už mokesti. 

Darbininkai skundžiasi, kati 

už padirbimą, kuliamos mari- 
nos, kur pirmiaus jiems mokėta 

SI6.00, dabar kaina tapo nu- 

mušta aut $10.00. Vakar mi- 

nėto departamento darbinin- 
kai buvo pasiuntę delegaciją 
pas savo '"bosą," reikalaudami 
mokesties pakėlimo. Delega- 
cija tuo tarpu nieko nepešė ir 

darbininkai apleido nuo pietų 
dirbtuvę. Sakoma, jie žada 

šiądien išryto grjžti atgal, brt 

jeigu j jų reikalavimus nebus 

atkreipta domos. tai jie mano 

pakelti "regular" -streiką. 
Šiame departamente dirba 

ir apie 12 lietuviu, daugiausiai 

BoTdose, suteikė valdžiai savo 

patarnavimą uždyką. 
Mmėtą dovaną Dr (i'*aTin 

nui vakar perdavė p. Jonas L 
nayd/iunas narvs 2< to Luką 
lio Bordo nuo \Wst Sides, knr 
savo laiku Dr. (Iraičiunas 1 >11 

vo prigelbėjęs naujoku sveika- 
vo profesionališką patarnav: 
tą egzaminuoti. 

IŠ ROSELANDO. 

Čionai likosi paslalvta sce 

noti į). K. lingeiionio "(iiriu 
Dvasios." Atlikta ęana gerai. 
Veikalo išpildymas ževėjo viu- 

rėtojus. Viskas kas nesmagu, 
tai las, kad pertrumpas veika- 
I i ūkas. 

Girdėti, kad T.. Moterų 
Pro^rcsivio Su^iv. TI Tas ap- 
skritvs rengia seenou ''Velykų 
Xakt i" Melda/io svetainėje. 

Šalip veikalo dar busią ir 

Įvairiu pamaitinimu. 
Pasircnrfę.i. 

POTVINIS CHICACOS 
APIELINKESE. 

Smarkus Uotus paskutiniu 
dienu pridarė keblumu Cliica- 
gos priemiesčiams ir apielin- 
kci. Vanduo upėje Displaines 
pakilo f) pėdas aukščiau nor- 

malio, t. y. nebuvo pakilęs, tai,) 
aukštai jau per 18 metu; iš 
upės Cliicago vanduo lieposi 
per krantus: upė Calumet už- 
ėmė nepriprasta jai plotį. 

Daugelis farmu ir šlubu 

Cbicagos priemiesčiuose tapo 
visiškai vandens apsupti ir kai 
kur gyventojai turėjo naudoti' 
valtimis, kad dasigavus pa3' 
kaimynus. 

Riversidc Lavvn, tarpe K i 
į-erside ir Lyons, atrodo it eže 
ras, kuriame vierą salų užima 
^tubos. 

Aštuoni namai Edge\vater 
parke yra visiškai vandens ap- 
supti ir gyventojams prisiėjo 
i ieško valčių pagelbos. 

Lietus ir audra bujojo ne- 

na/amame pinte ir apskait- 
liuojama, kad ši audrau n.iiie- 

^ė apie 14 žmonių gyvaščių. 
P»et greta rūpesčių kiti ir 

juoku randa, štai viena mer- 

gina telefonuoja savo vaiki- 
nui: "Mielas sakalėli, kad ga- 
lėčiau pas tave antele atplauk- 
čiau." lis gi atsako: Dirbdin-' 
siu valtelę, plauksiu pas mer- 

gelę, ir plauksim, liuliuosim 
ramiu vandenėliu.'' 

ATSARGIAU SU ŠIFKOR- 
ČIŲ AGENTAIS. 

Iš j vairių dalių miesto mus 

pasiekia žinios, kad po lietuviu 
namus valkiojasi žvdeliai ir ki-; 

j toki agentai, kurie kalbina žmo: 
nes pirkti šifkortes pargrįži- 
mui j Lietuva. 

Mes skaitome reikalingu 
nersergėti savo vientaučius, 
kad jie nesiduotų apgauti to-j kiems agentėliams, nes dabar j 
apie grįžimą Lietuvon nėra 

nei kalbos ir nežinia, kada ga- 
lima bus pradėti grįžti. Ne- 
mokėKit jokių pinigų jokiems 
panašiems agentėliams. Kuo- 
met ateis tikras laikas Lietu- 
von, jūsų laikraštis apie tai 
praneš jums viešai. 

NAMU SAVININKU 
DOMAI. 

Labai svarbame reikale yra j 
visi narini kviečiami atsilankv-1 
ti į susirinkimą SUSTVTFA'T-į 
IIMO CHTCAOOS LIETU-1 
VIŲ NAMŲ SAVININKŲ,! 
kuris atsibus seredoie Kovo- 
Mareli I9ta, 1010. Mildos Sa-I 
lėje. 313$ S. Halsted St., 8ta 
vai. vakaro. 

Šis susirinikmas vra šau- 
kiamas ne tik vien del naudos 
lietuvių Namų Savininkų, bet. 

ir del lietuviu gvvenaėių (71ii- 
ragoje, del pakeliniu lietuviu 
f ii ut« »s, t.lel pagerinimu k«»liu- 

nijnSe, ir I. t. 

.Vainų Su\ iiiinkrii neapleiskit 
,i.i susirinkimo ir ri<»s brau* 

gios progos. Ateidamas i mi- 

irinkinią dar pasiimk savu su 

siedą savininką, nes šis susi- 
rinkimas yra vienas svarbiau- 
siu, kuris turės atnešti labą ne- 

lik Chieag< »je, bet ir visose Suv. 
\ alstijose. 
Ale.r. Byan.d'as, Presidentas. 

NEŽINOMAS NUSIŽUDĖ 
ELKS KLIUBE. 

Elks kliube, 174 W. Wa- 
shington st., rasta nežinomo, 
vyro kūnas. Ji atrado tar- 
naitės, valančios kambarius; 
kūnas gulėjo skersai lovą ir 
turėjo sugniaužęs dešinėje 
rankoje revolveri. 

Kambaryje rasta laiškas,; 
rašytas nuo tūlos Mrs. Mor- 
rison iš Detroit. Pas velionį 
rasta tik 14 centų pinigų ir 
nieko daugiau. 

UŽ JIEŠKOJ1MĄ KELIO 
$25.00. 

Užvakar tūlas Steve Howl 
])Uvo suklydęs Chicagos gat 

įvėse ir nežinojo pas ką ga- 
lis klaust i s kelio. Vieton 
j ieškot i kas nurodytu jain 
kelią, jis sumanė, kad jį ke- 
lio žinovai jieškotų ir valiai 
šaudyti. Žinoma, kelio ži- 
novą tuoj ji surado, tik bė- 
da, kad nugabeno ne ten, 
kur jis nori, bet ant korto. 
Ir ten naujo budo išradėjas, 
už kelio jieškojimą užsimo- 
kėjo $25.00. Bet kelią jam 
tikru tikriausi nurodė. 

NEPRIGULMYBĖS FON- 
DO SUSIRINKIMAS. 

šiądien, t.y. seredos vaka- 
re, atsibus Chicagos Lietu- 
viu Neprigulmybės Fondo 
skyriaus susirinkimas "Biru- 
tes" svetainėj, ant 8:30 vai. 
vakare. Meldžiami susirink 
ti visi Chicagos tautininkai 
veikėjai. Yra apkalbėjimui 
svarbių reikalų. 

LNF. Chicagos skyilaus 
Komitetas. 

Lietuvos Atstatymo Bendroves Kampelis. 
Delegatams Išvažiavus. 
Lietuvos Atstatymo l»en 

drovės delegatai jau Irram:ijo- 
je. Jau tuojau turėsime nuo j 
jų žinių. Kokis Lietuvos pa 
(Įėjimas šiandien—bus L. A. 
I>endr< >vės pasiuntiniu uždavi- 
niu aprašyti. O laikraščiai | 
(anglų) suteikia kas-kart vi-; 
daugiau žinių apie Lietuvą. !š 

jų matyt, ka Lietuvos klausi 
mas rimtai bus svarstomas 

greitoje ateityje ir kad Lietu- 
va liūs neprigulminga. Vie- 
nok Lietuva labai apgadinta 
karės. Broliai ir seseris, ar 

jums nerupi Lietuvos a t s t n- 

t v m a s ? ! 

Lietuviai Patis Gerai Rūpi- 
nasi Šalies Reikalais. 

Lietuviai jau sudėjo 115,- 
000,000 markių vidurines pc- 
skolos. Tai bus netoli 28,000, 
000 dolarių. Tik pagalvokite, 
kad tie karės suvarginti žmo- 
nės tiek sudėjo, tatai Amerikos 
lietuviams reikia sudėti jau 
nebtiek, bet daugiau. P>roliai 
ir seseris, ar jųs neparodysite 
nei kiek ])asišventimo linl c sa -1 

\'o tėvynės! Čionai esame ke- 
tvirta visų lietuvių dalis, ir 

gyvendami pilnume t,ebsudėi'>- 
me vos tik api" trišimtina da- 
li to, ką Lietuvos lietuviai su- 

dėjo šalies atstatymui. Pamis- 

lykime, kaip męs galėsime su- 

tikti savo išvargusius brolius 
ir seseris, kuomet keliausime 
Lietuvon! Tik pagalvokite. 
Tai gėda raudonins veidus! 

Mažoji Lietuva Jungiasi prie 
Didesčs. Tilžėje Sudaryta 
Komitetas. Dr. Gaigalaitis 

Vadovauja. 

rmvskis esąs t« »ki» »s nuomonės, 
kad Lietuva j^ali dėties prie 
Lenkijos tik autonomiškai, 
komercijos, apsigynimo ir kiti 
reikalai hus bendrai aprūpina-1 
ini, o kultūriniai ir tautiniai 
reikalai busią palikti kiekvie- 
nos tautos pilnam savistoviam 
aprūpinimui. Tas laikraštis 
lyg bando taikyti. Tai reiš- 
kia, kad lenkų dalykai neper- 
gerai stovi ir kad lietuviu rim- 
tas veikimas nugalėjo jų intri- 
gas. Tai didelis lietuvių lai- 
mėjimas. 

I Londono Didelis Žydų Lai!.-1 
rastis Stoja už Lietuvą. 

Žydai Nori Neprigulmingos 
Lietuvos. 

Londono žydų laikraštis, 
aprašydamas Lietuvos klausi- 
mą, pasakė: 

Lietuva ir Ualtgudija suda- 
ro tvirtą respubliką. Valdžia 
jau esanti visuomenės užkirta. 
Valdžioje yra ir žydų atstovai, 
kaip ir baltgudžių, ir męs. žy- 
dai. nenorime antisemitų len- 
kų. kovosime prieš jų pastan- 
gas užgrobti Lietuvą. Taii>i 
nenorime nei susirgusių rusu. 

nei Vokietijos globos, bet no- 

rime ne])rigulmingos Lietuvo;. 
Šitas žydų balsas buvo pakar- 
totas Xe\v York Kvening 
l'ost. kovo 10 d. 

Tegul Gyvuoja Neprigulmin- 
ga Lietuva! 

Dėkitės prie Lietuvos At- 
statymo Bendrovės, nes tuonii 
prigelbėsite Lietuva atstatyti, 
jos vargus pamažinti, įos žmo- 
nėms ])<> didžiu vargų atsigau- 
ti padėsite. Remkite brolius, 
kovojančius Lietuvoje už šalies 
gerovę! 

Iškeliavę Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovės delegatai jau 
gavo palengvinimus siuntimui 
telegramų per Commercial 
Cable ir mokės tik dešimtą da- 
li mokesties. kokia paprastai 
imama. Nepraleiskite Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovės ži- 
nių. Skaitykite "Lietuvos 
Atstatymą." Metams tik vie- 
nas dolaris. 

Svarbiausia—bukite Lietu- 
vos atstatytojais ir dėkitės ]»rie 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės. 

Informacijų klauskite šiokiu 
adresu: 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ, 

Lithuanian Developement 
Corporation, 

320—5th Av., New York. 
Apskelbimas. 

Žinios atėjo '** nuo IVusn 

lietuvių. Jie dedasi su Didžia 
ja Lietuva. Kovo (> d. paskel- 
bė tą vis; m pasauliui. N isanie 

judėjime vadovauja daktaras 
(iaitjalaitis, reichstago atsto- 
vas ir žymus veikėjas. Rašy- 
tojas l ydimas parašė Lietu- 
vos Istoriją, kurioje Mažąją 
I'r.isų Lietuvą, priskiria prie 
sietuvos. Anglu spaudoje 
apie tai rašė "Literary Di- 
gest." 

Lenkai Nenori Lietuvos Pri- 

jungti, bet Geidžia, kad Lie- 
tuva Prisidėtų Autonomiškai 
prie Lenkijos. New York 

Times Taikintoju Tapo. 
Kovo 10 d. Xe\v York Times 

editoriale išspausdino, kad esą 
L kr,-linai, Lietuvai ir Lenkijai 
verta sudaryti federaciją ir 

ginčus užbaigti. Girdi, Pade- 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga Keletas; Vyru. kurie yra 

apsipažine su žmonėmis ir tu r paiis- 
t a ri u, visi galės padvigubinti cavo alq.i 
nepertraukus i,avo dabartinio u/siėmi- 

1 mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klausk te platesniu paaiškini 
mii pas: 

| LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. i 

j 3301 S HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SAVIŠKAI, I MUSU AU-' 
T0M0BILIN1 SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI PARDAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINTI VARPE ŽMO 
NIU, IR BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIESTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIC 8095. 

klauskite MR. AVERY. 

EXTRA STORA G F. PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. U? $50 nu- 

pirksi didelę- C abinet Vietrola su 

puikia pastata. taipgi $12 vertės 
rekordu mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota u? geriausią pasiūlymu. 
Atsiunčiama u/dyka. Liberty Bon 
ds;>i bus priimti už mokestj. Atsi 
šaukite '.uojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė« 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN S'ICRAGF 
2810 Harrison St. CHr.ago 

MOKYKLOS 

VALENTINE DRESSMAKl'NG 
COLLKGii 

Mokina siuvimo, kirpimo, dtsieiattię 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimui Išduodami ir vi»> 
tos parūpinamos dyk'tf. Atsliankyk!te> 
arba rąžykite, o uię.-. pasistengs m* 
suteikti juius patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Hulstcd SU, 1«50 NVells St ' 

DIENINE IR VAKARINE i i M O K Y K L- A 1 Čia gali lr igvai ir greitai įSmo Ii An^lų ir 1 

Lietuvių kalbai, aritmetikų, S. V., AjgUlos, Lietuvos ir ab-ltiii istorijas. ęeoKrati)^. rašyti laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hisjh SUtooliij skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
1 kitc liuos^ hika pasimokinimui, nesigailėsite. i American College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST„ CHICA.G0. ILL. 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
.Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbi), aritmetikos, knygvedystis, stenografijos, ty- Į pcwriting, j.irklybos teisių, Suv. \'als istori- j į(i>. ainiuos i-torijos. yroprafijos, |>olitikinčs 

ekonomijos, pilletystės. clailiara>ystč«. 
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 3 va- j landos po pietų. Vakarais nito 7:.'0 iki 9:30. j 310G S. Halsted st., Chicago 

| 

Pradėk Naujus Metu? *u tobulu akiv r» 
sėjimu, taip. kad aieko n'oraleistumei per r 
sus mnus, kas tau gali uiti naudinga. 

Herai pritaikinti akiniai prašalins airių 'r 
galvos skaudėjimu*, trumparegystė R'ha tali- 
retsystė prašalinama, pusitark-te su tnanrn. 
prieš einant kur kitur. Kgzaminaoija DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicngO 
Kampas lMrs Oatvė*. 

3čio» lubos, virš l'latt'o aptiek** einv^uc 

;nano para&a 
^ .landos: nuo ^i.i^ vai. ryto iki S vai. vali "V• ■.|""i j; n:u > j|. r\ t> iki U vai. dicc. s 

riA5TER 5YSTET1 J 
Męs mokiname šj puikų, gerai 

apsimokant} amatą, j trumpą lai- 
k.*}. Kirpikai yra labai įvika- 
laujami. Vietos nepripildytos lan 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 

I 
J. F. KASN1CKA. 

118 N. LaSalle St„ 4 augštas įj 
(Prieš City Hali) H 

jBat3aBEJHs*mbia srarr.T-■ w 

~ 

Phone Arirltage 3209 „^f,,? J* S 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

^ 
1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO. ILL. 

« — 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymų 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir overkuotus nuo $30.00 iki $50.oo už pusę kainos. Truputėli nešiotus uuo $25.00 'ki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. štoras atdaras kasdiena ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

>. IIIIIIIIIIIIIIIIII I 

Chicagos Lietuvių Propertninkų Susirinki- 
| mas atsibus Seredos vakare, Kovo-March 19, 
| 1919, 8tą valandą vakare; Mildos Svetainėje, 
| 32ra ir Halsted Street, Chicago. Tai malonėsi- 
| te atsilankyti dėl svarbių patarimų. 

į ALEX BYANSKAS, 
| Pirmsėdis 

į JOHN P. EVVALDAS, 
| Sekretorivis 

A#> ADOMAS \. KARAI.1AUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus nuslabuėjęs pilvelis buvo. Di-Į ", —ija. nevi'inimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
Kraujo, inkstų. Nervų it- abelnas s| įkų nu avjimas vi«o kimo, ir buvau n n-t > j c*5 vilties, kad hegvvrn- siu. Visur jii jkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

lt t-1 kaila pareikalavau Salutaras vaistų. liitterio, 
Kraujo valytai ', Ncr\atona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles. tai po mvartojimui minėtos gyduolės. mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Ink-tai atsigavo. 
Reumatizmas į ranvko, diegliai nrbcbadė po krūtine. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmii-imui visų li^ų. l'ė- 
vilt mėnesiu išvrrdavau kas «avait* no hnt»li su 

gintaras, Rittcria, ir po 3 ničn. r.ivi> paveiksle pantą r i.i n tokį sk;rtum.i kaip t;irp 
ditlIM ir nakties. I)a-Imr jaučiuos Smagiai ir esu linksmu ir 1000 *vkiu .,<•< 

S 5alutara* mytistii geradijtstei ir linkiu* vi-siems savo draugams ir patylamiems 
S su tukial* ai Mtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie S.il'.ltarns* 

£ Salutaras Chemical Institutinu J. Halfenas. Prjf. 
1707 Sj.Halsted St. Pitone Canal 64 17 hicago, 
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