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Amerikonai grįžta iš Siberijos 
** .» 

Telefonas iš Amerikos Europon. 

Japonai muša Amerikones. 
BOI ŠEVIKAI SPAUDŽIa 

TALKININKUS. 

•-. Londonas, kovo 19. Su- 
lyg gautų žinių atrodo, kad 
padėjimas talkininkų kariu- 
menės Odesoje keblus; net 
yra žinių, kad talkininkai 

turėjo apleisti Odesą ir to- 
kios žinios nėra užginčytos., 

Pranešimas iš Utarninko 
tvirtina, Lad didelės bolše- 
vikų spėkos slenka Odesos 
link ir gręsia visam Juodujų i 
jūrių pakraščiui. Odesoje 
gi platinasi bolševikų pro- 
paganda, kuri pablogina tai 
kininkų padėjimą pietinėje 
Rusijoje. 

AMERIKONAI GRĮŽTA Į 
IŠ RUSIJOS. ! 

Los Angelea, kovo 19tą. 
Karės sekretorius šiądien už 
reiškė, kad Amerikos kariu- 
rnenė Siberijoje bus ištrauk- 
ta iš ten prie pirmos progos, 
bet diena dar nenustatyta; 
tai daugiau priklausys nuo 

oro. 

BEVIELIS TELEFONAS 
EUROPON. 

Londonas, kovo 19. Mar- 
coni kcnpanija šiądien pra- 
nešė, kad įsteigama bevie- 
lis telefonas tarp Airijos ir 
Kanados. 

JAPONAI MUŠA AME- 
RiKONES. 

Pekinas, kovo 19. Atvy- 
kę iš Korėjos Amerikos mi- 
sionieriai praneša, kad ja- 
ponai labai persekioja Ko- 
rėjos gyventojus; girdi, net 

daugelis tenykščių šventna- 
mių tapo uždaryta su įsa- 
kymu Japonijos policijos. 

Misionieriai užreiškė, kad 
Japonijos kareiviai šautu- 
vų drūtgaliais sumušė dvi 
amerikones misionieres. 

Net ir pats Amerikos kon- 
sulas buvo kareivių suareš- 
tirtas, bet japonai sužino- 
ję, kad turi reikalą su ne- 

paprastu amerikonu, tuojau 
konsulą paliuosavo. 

GREKAI SUMUŠĖ BOL- 
ŠEVIKUS. 

SoIon?ki, kovo 19. Gaut? 
neoficialių žinių, kad gre 
kų kariumenė sumušusi bol 
ševikų spėkas tiei? Cherso 
nu. Suimta nelaisvių ir ka 
riškos medžiagos. 

HAMBURGO RINKIMUO- 
SE LAIMĖJO SOCIA- 

LISTAI. 

Londonas, kovo 19. Iš Ber 
lino pranešama pasekmes 
rimkimų j Hamburgo legi- 
slaturą. Socialistai didžiu- 
miečiai gavo 81 vietą, de- 
mokratai 33, žmonių parti- 
ja 14, neprigulmingi socia- 
lirtai 13, ekonomistų lyga 
J 3, tautinė žmonių partija 
4 ir centro partija 2. 

ASQUITH BUSIĄS LY- 
GOS FkEZIDENTU. 

Londonas, kovo 19. Lon- 
dono laikraščiai mato daug 
šansų, kad buvusis Didžio- 
sios Britanijos premieras 
Eerbert H. Asąuit taps pir- 
muoju prezidentu Tautų 
Lygos. 

AŠTUONI LAIVAI JIEŠ- 
KOTI MAISTO. 

Londonas,, kovo 19. Iš 
Berlino pranešama, kad 8 
dideli Vokietijos laivai iš- 
eina iš Hamburgo jieškoti 
Vokietijai masto. Praneša- 
ma, kad laivų ingulos pada- 
rė formalį užreiškimą, jog 
jie neapleis laivų kelionės 
laiku. 

AMERIKONAI AREŠTA- 
VO 5 SPARTAKUS. 

Coblcnz, kovo 19. Tapo 
susekta, kad 5 ypatos pla- 
tino Spartakų propagandą 
'tarpe civiliu žmonių ameri- 
konų užimtame sektore. 
Spėjama, kad jie yra atvy- 
kę iš kitur; visi sulaikyti 
tolimesniam tardymui. 

Į BRAVORAI KOVOS UŽ 
ALŲ. 

New York, kovo 19. Bra- 
vorų associacijos vardu 
kreiptasi f;deralin teisman 
prašant leisti gyvuoti alui, 
kuris turi alkoholio ne dau- 
giau 2.75 nuošimčių, nes 

tas, sako, nesipriešina S. V, 
i konstitucijai. 

* * 

Washington, D. C. kove 
l 1C. Amerikos bravorai krei 
į pėsi prie Meksikos valdžios 

■įklausdami ar leis jiems iš 
• 'dirbinėti alų Meksikoje, je 
-jnebūtų jiems vietos Suvie 
lnytose Valstijose. 

Sunkus irklavimas 

Slidžiai važiavo Fricas pakalnėn, kol atsidūrė per- 
versmių bangose; dabar ir paprakaituos. 

LĖKS PER ATLANTIKO 
VANDENYNĄ. 

Norfolk, Vi., kovo 19. 
Suvienytų Valstijų lakūnas, 
leitenantas Petrick N. L. 
Bellinger užmanė lėkti per 
vandenyną Europon. Jis 
lėks laivyno seapliane; ke-1 
lionę tikimasi pradės už ke-j 

leto dienų. 
* * 

Londonas, kovo 19. Brita- 
nijos lakūnas lėks per van- 

denyną slaptai pastatytame 
orlaivyje. Anglas yra pasi- 
ruošęs lėkti bile laiku. 

Britanijos lakūnas už pa- 
sekmingą kelionę gautų net 
$50,000.00 davoną kurią 
skiria pirmam lakunui per- 
Lkusiam vandenyną žymus 
Anglijo^ laikraštis Daily 
Mail. 

S. V. ARMIJOS DIDUMAS. 
Washington, D. C. kovo 

10. Kovo mėnesio 15 die- 
ną, 1919 m. Suvienytų Val- 

stijų armija tuiėjo 2,268,537 
vynas. Nuo pertraukos mu- 

sių paliuosuot? iš kariume- 
nės 1,402,351 vyras. 

Amerikos armija buvo pa- 
skirstyta sekančiai: 

Francuzijoje, Vokietijoje 
ir Europiskoj Rusijoje buvo 
1,508,133 vyrai; prie jų ne- 

priskaitoma 24,000 jūreivių. 
Suvienytose Valstijose buvo 
640,013 ir 64,203 kelionėje. 
Siberijoje Amerikos spėkos 
yra 8,970. A.nt įvairių sa- 

lų išmėtyta 47,218 vyraU 

ČECHU MISIJA AME- 
RIKON. 

■ Puryžius, kovo 19. Čecho- 
1 'Slovakijos respublika plia- 
■ 

nuo ja siųsti savo misiją j 
'Suvienytas Valstijas ištiri- 

; mui Amerikos sistemos iš- 
ij'dirbystėje, visuomenino gy- 
■ venimo ir veikimo sveika 
/tos departamento. 

BALTIKO KARŪNA 
HUNŲ PRINCUI (?). 
Washington, D. C. kovo 

19. Latvijos biuras pranešė, 
kad Anglijos skvadronas 
pribuvo Liepojun; jis turįs 
militarę ir politišką galę ir 
jau pradėjo susinėsimus su 

jatvijos valdžia. Taipgi pra 
nešama, kad pasiūlyta Bal- 
tiko karūna princui Adolf 
Frederich Mecklenburk. 

GRIAUS PARYŽIAUS 
FORTUS. 

Paryžius, kovo 19. Prasi- 
iėjus karei Francuzijos val- 
ižia dar daugiau sustipri-1 
110 ir be to jau stiprią Pa- 
ryžiaus tvirtovę. Tapo pri- 
statyt? daugybė pagelbinių 
fortų. Dabar Francuzijos 
atstovų butas ingaliojo pa- 
naikinti pagelbinius Pary- 
žiaus drutvietės fortus. 

FRANCUZIJA SIŲS ATS- 
TOVUS AUSTRIJON. 

Paryžius, kovo 19. Petit 
Parisien praneša, kad Fran- 
cuzija nori užmegsti su Aus- 
trija neoficialius susinėsi- 
mus. Toliau laikraštis pridu- 
ria, kad ministeris Pichon iš 
šaukė Paryžiun iš Hagos,' 
Henry Allize ir manoma, jis 
bus pasiųstas Viennon. 

PROPAGANDISTAI KE- 
LIAUJA ARGENTINON. 

Buenos, Aires, kovo 19. 
La Razon praneša, kad Ar- 
gentinon pribuvo j 15 bu- 
vusių Vokietijos aficierių; 
tarpe jų buvusis narlaivės 

kapitonas Seidel. Jiems pa- 
sportai yra išduoti per Vo- 
ikietiios sovietų valdžią. 
I Manoma, kad jų vardai ne- 

tikri. 

BOMBA SUDRASKĖ 
BANKIERIAUS MOTERĮ. 

Oakiand, Cal., kovo 19. 
Utarninko vakare tapo bom- 
bos užmušta bankieriaus 
Greenwood moteris. Green- 
wood išgirdęs bombos spro- 
gimą pažiurėjo per langą ir, 
pamatė gulintį darželyje sa- 

vo moteries kuną. Užmušy- 
stė yra mist riška. 

P-nios Greenwood kune 
rasta keli šmočiukai galva- 
nizuotos vielos. Metai atgal 
Greenvvood buvo gavęs juod 
rankišką laišką, kuriame 
reikalauta $5,000.00; gi ne- 

išpildžius reikalavimo gra- 
sinta išdinamituoti namą. 
Po laišku buvo pasirašyta 
C. C. of C. 

Su tokiu pat parašu bu- 
vo prisiųstas laiškas ir val- 
stijos gubernatoriui prieš iš- 
dinamitavimą valdiško na- 

mo Sacramente. 

Policijai nesuprantama 
prie kokių aplinkybių tapo 
užmušta p-ni Greemvood. 
Ar bomba buvo į ją mesta; 
ar ji radusi pundelį, bežiū- 
rėdama jį, tapo sudraskyta; 
ar, gal, bomba buvo įteikta 
jai vietoj dovanos. 

BRUESSELIS LAUKIA 
f WILSONO. 

Brussells, kovo 19. Brusse" 
llis rengiasi iškilmingai su- 

tikti prezidentą Wi!soną, 
kuris trumpoj ateityj žada 

aplankyti Belgiją. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Ketverge giedra; pėtny- 

čoj debesuota ir šalčiau; vi- 
dutiniai pietų vejai. 

Saulėtekis, 5:54; saulė- 
leidis, 6:02. 

Mėnulis užtekės 10:10 v, 

Lietuviai sumušė bolševikus 
prie Jezno. 

Reikalinga 5000 lietuvių kareivių 
iš Amerikos. 

Dirbant Lietuvos laisvės 
reikaluose, kaip Europoje taip 
ir Amerikoje, ypač šiuo laiku 
daug domos kreipiama i sveti- 
ma spaudą. Lietuvių atstovy- 
bė \Vashingtone išleidžia bu- 
letina du kartu Į savaitę ir iš- 
siuntinėjimą žymiausių Ame- 
rikos laikraščių atstovams. 
Tad, bent du kart j savaitę, 
svarbiausiuose Amerikos laik- 
raščiuose telpa ilgesnis ar trum 

pesnis straipsnelis, gerokai ir 
teisingai nušviečiantis Lietu- 
vos reikalus. Kaip kada keli 
straipsniai iš vieno buletino pa 
daroma. 

Pastaruoju laiku jau netik 
Amerikos dienraščiai rašo apie 
Lietuvą ir jos reikalus, bet 
taipgi laiks nuo laiko ilgesni 
straipsniai žurnaluosna pa- 
tenka. Beabejo lietuviai nu- 

džiugo pamate straipsnius apie 
Lietuva tokiuose žurnaluose 

kaip "The Literary Digest' 
Mareli 1, "Revievv of Re- 
views," "Out look" ir kituose 
žymesnėse publikacijose. 

Europoje irgi labai daug 
domos kreipiama i svetimtau- 
čių spauda Oficialis Lietuvos 
valdžios presos biuras Šveica- 
rijoje smarkiai darbuojasi ir 
jau spėjo pasirodyti džiuginan- 
čios pasekmės. Žemiaus pa- 
duodame Kun. Dobužio laiška. 
kuriame matosi, kiek svarbos 
jie presos biurui priduoda. 

''Pradėjome prieiti prie Eu 
ropos presos. Tai bene vienas 

svarbiausių dalykų šiuo mo- 

mentu—agitacijai Lietuvių 
tautos reikalų visame pasauly- 
je žinios visokeriopos rūšies 
apie musų tautos reikalus žada 
buti leidžiamos j visas Europos 
šalis, jei ne toliau. įkinkoma 
i ta darba keli šimtai visokia C c c w 

laikraščių ir tam tikros presos 
įstaigos. 

Greta to jau suplianuo^a, ar 

jau baigiama plianuoti, rengi- 
mas po didesnius Šveicarų mie- 
stus konferencijų vietos kalbo- 
mis apie musų tautos reikalus. 
Šitas dalykas irgi darys savo 

intaką j viešą apie lietuvius 

opiniją, atsilieps spaudoje, 
kreips domą politikierius iš- 

girs apie lietuvių tautą Pary- 
žiaus diplomatu konferencijos 
aidai atsilieps Taikos konfe- 

rencijoje. 
Nieko naudingesnio sugal- 

voti nesugebėjome. Labai nan 

dingais mums čia pasirodė tie 
du dalyku." 

Sekantis yra p. Pakšto lai< 

kas, kuriame apart kitų daly 
ku matom Dr. Šaul'o telegra- c O 

mą; jisai, kalbėdamas Lietuvos 
valdžios vardu, prašo Amer: 
kos Lietuvių Tarybos, kad 
siunčiant pinigus Lietuvos rei 

kalams, siųsti tiktai valdžio« 

Įgaliotiems asmenims. Či- 
reikia pažymėti kad kaip tik 

taip ir nutarė Amerikos Lietu 
viu Tarvba ir Lietuviu Tauti 

c v ^ 

: ne Taryba pastaramjame savo 

suvažiavime. 

I Siunčiu francuzišką kopia ir 
vertimą Dr. Šaulio, pasiuntinis 
Berline, telegramos Dauman- 
tui, pasiuntimui Šveicarijoje: 

"Priere Dobuzis comm uni- 
(luer a la Taryba americair.e 
cc qui suit le Gouvernement 
lituanien prie la Taryba de 
bien vouloir tous les argents 
destines pour Gouvernement 
011 pour ses organes d'envo- 
ycr aux representants offi- 
cicls du Gouvernement et mri 

aux particulier dans les cas 

doutcux la Taryba ect priee 
Į -ie bien vouloir s'informer 

cliez scs representants en 

Siusse. Au nom du Gouver- 
nement Šchaulys 

Išvertus lietuvių kalbon, 
jis skamba sekančiai: 

"Prašom Dobužio pranešti 
i Amerikos Lietuvių Tarybai 

sekamą: Lietuvos valdžia mu- 

loniai prašo Am. Liet. Tary- 
bą visus pinigus skiriamus 
valdžiai arba jos organams 
siųsti oficijaliams valdžios 
atstovams, o ne privačioms 
vpatoms. Abejotinuose atsi- 
rinkimuose Am. Liet. Taryba 
yra maloniai prašoma pasitei- 
rauti (pasiimformuoti) pas 
savo atstovus Šveicaruose. 

Valdžios vardu Šaulys.'' 
Šios dienos telegramos iš 

Kauno praneša, kad prie Jczno 
(Yiln. gub.) lietuvių kariuo- 
menė sumušė bolševikus. Tarp 
lietuvių kariumenės ir rusų 
bolševikų prasidėjo smarkus 
mūšiai visa Panemune nuo 

Prienų iki Alytaus. Keno bus 
pergalė—dar neaišku. Lietu- 
viai visgi tikisi Kauną atlaiky- 
ti. 

Sekant telegramas ir laik- 
raščius i> Kauno, atrodo, kad 
Lietuvos jauna kariuomenė, 
menkai ginklų ir amunicijos 
teturėdama, negalės deciziviai 
bolševikus pergalėti. Nepap- 
rastai bu t reikalinga jei Ame- 
rikos lietuviai sudarytu bent 
5,000 liuosnorių i'* gautų i; 

Amerikos Valdžios ginklų, 
! amunicijos ir laivų Lietuvon 

persikelti. Tada but galima 
gana greit su bolševikais byla 
užbaigti ir visus juos atgal Ru- 

sijon išvyti. 
Prof. Valdemaras jau Pary- 

žiuje ir valdžios paskirtas 
pirm. lietuvių komisijos Taikos 
konf.erencijon. Tos komisijos 
nariais paskirti M. Yčas, P. 
Klimas, ir E. Galvanauskis. 
Daugiau narių bus vėliau pa- 
skirta." 

Sekanti yra tik ką gauta ka- 
blegrama iš Paryžiaus: 

"Vytautas Gylvs paskirtas 
Lietuvos atstovu Finlandijon. 
Anglijos kariumenė išsedo 
Liepojuje su tikslu eiti prieš 
bolševikus. 

Liet. Informacijos Biuras. 
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Šv e.cartjos Nesanakių 
atbalsiai. 

Prieš keletą sąvaicių Amerikos lietu- 
vių spaudoje tilpo pranešimas p. Gabrio 
kuriame jis apkaltino du Am. Liet. Tary- 
bos Europon pasiuntiniu—p. K. Pakštą h 
kn. Dobužį, kad jie netikę politikai žmonės 
ir kenkią Lietuvos laisvės reikalui. Tre- 

čiąjį gi atstovą, p. Mastauską p. Gabry, 
išgyrė, kaipo sumanų politiką. 

Tuomet spauda padarė savus komen- 
tarus, kas ir sudarė taip vadinamąjį poli- 
tiškąjį Šveicarijos skandalą. Tuomet tilpe 
apkaltinimas, bet nebuvo kaltinamųjų pa- 
siteisinimo. Dabar p K. Pakštas prisiuntė 
pasiteisinimą, kurį kitoj vietoj talpiname. 

Prie to pasiteisinimo arba pranešimo 
kaip p. Pakštas jį vadina, pridursime port 
pastabų: 

1) P-as K. Pakštas neviską tuomei 
permatė, kaip ji3 rašo Jei jis butų per- 
matęs, tai jis nebūtų reikalavęs iš Pildo- 

mojo Komiteto Washingtone pripažint 
Šveicarijos Vyriausią Tarybą augšeiausiž 
Lietuvos įstaiga užsieniuose. Ir tik Pild 
Komit. kablegramavus Šveicarijon, kad U 
Šveicarijos Vyriausia Taryba, turi buti prie- 
žiūroje Lietuvos Tarybos, prasidėjo nesu- 

tikimai tarp Gabrio ir Pakšto. Męs linkę 
manyti, kad Gabrys neužsiganėdino Pakštu 
kad pastarasis neįstengė išgauti amerikie- 
čių įgpMojimo ir tas privedė prie visiške 
skilimo. 

2) P-as K. Palestas teisina tiktai save, 

bet nei pusę lupų nepraveria linkui p. Mas- 
tausko, kuris tame pat Gabrio pranešime 
išgiriamas. Aišku, kad p. Gabrys buvo p-c 
Mastausko remiamas. Reiškia, kad ką vei- 
kė vieni A. L. T. atstovai, tai tam kitas 
priešinosi. Jei yra teisingas ir gerai vei- 
kiantis p. Ivlastauskas, kurio veikimą užgyrė 
A. L. T., tai negerai veikia p. K. Pakštas ii 
kunigas Dobužis. Jeigu p. Pakštas tei- 
singas, tai kaip galėjo Am. Lietuvių Ta- 
ryba (katalikų) užgirti tarp kitų iY tą sa- 

vo atstovą, kuris rėmė Gabrį, o Gabrys, 
anot p. Pakšto, vienur-kitur ir tai oficia- 
liuose rateliuose, išsitarė prieš Lietuvos Ta- 
rybą ir rėmė baroną von Pvoppą, aiškų Lie- 
tuvos priešą. 

3) P-a?, Pakštas kaip tiktai šiuomi sa- 
vo pasiteisinimu patvirtina užmetimus kun. 
Vilimo (Vilimavičiaus), kuris taipgi turi 
Am. Lietuvių pasitikėjimą, ir kurio užme- 
timą Am. L. Tar. savo susivažiavime rei- 
kalavo iš tautininkų atšaukti. 

Iš p. Pakšto pranešimo matome tik 
antros pusės pasiteisinimą, kuris gali buti 
pamatuotas, arba gali b !;i ir nepamatuo- 
tas—to męs iki šiolei nežinome ir sudėjus 
viską krūvon, prie galutinos aiškios išvados 
prieiti negalime. Gordijaus mazgas kaip 
buvo, taip yra neatmegstas. Viską, kas 
šiuo laiku galima pasakyti, tai tas, kad 
"There was something rotten in Denmark" 
(Kas nors buvo sularniję Danijoj). Kur- 
gi tikroji kaltė guli, \as tik vėliaus galės 
tikrai paaiškėti. , 

Lietuvių karinis upas, 
Su kiekviena sąvaite, su kiekviena die- 

na karinis upas tarp Amerikos lietuvių au- 

ga ir bujoja. Chicagoj prasidėjęs šių metų 
pradžioje, jio greitai persimetė į įvairias 
Amerikos lietuvių kolionijas. Brooklyne, 
YVorcesteryje, Serantone, Bostone ir kitose 
kolionijose, kaip matosi iš pranešimų, ne 
tik musų jaunimas, bet ir suaugusie šeimy- 
niški vyrai spiečiasi į kariškos gimnastikos 
burius. 

Chicagoje ypatingai pradėjo šita taip 
vadinama musų liuosnorių kareivija bujoti. 
Beveik nėra tos dienos, kad mums patiems 
netektų gauti užklausimų ir teiravimusi 
"kur galima prisirašyti prie lietuviškos ka- 
riumenės." "YVorcesteryj išsyk, kaip prane- 
šama, susitveria būrys iš apie šimto narių 
ir organizatoriai išreiškia viltį, kad netra- 
uks jie "subytysą visus" ir davarys iki tūk- 
stančiui. 

Toks ūpas ką-nors reiškia, jis reiškia 
net labai daug. Jis parodo, tikrą lietuvių 
dvasios atgimimą, tikrą pasiryžimą ginti 
savo tėvynės laisvę, vadinasi, ginti ir savo 

locną laisvę, kas yra geriausiu ženklu iš- 
lindimo iš vergijos apsnūdimo lukšto ir tik- 
i ausiu diplomu lietuviu tautinio pribren- 

dimo, kurį turi ir privalo turėti kiekviena^ 
*aisvas žmogus ir kiekviena laisva tauta. 

Žiūrint i šitą vis beaugantį musų ka- 
•eivijos judėjimą, pastebėtinas dar vienas 
dalybas. Ir šiame atsitikime, kaip dauge- 
lyj kitų atsitikimų mūsų visuomeniniai va- 
lai pa. i-'odo užpakalyj, gi liaudis-žmonės 
priešakyje. 

Ir karei vi jos organizavime musų vadai 
!;;i šiolei beveik nieko nėra padarę. Vie- 
ton kad vadai vestų ir rodytų kelią žmo- 
nėms, žrnorA? spiria musų vadus, idant jie už darbo imtųsi ir organizavimą sutvarkytų, prie kareivi jos sutvėrimo jiems, žmonėms 
pagelbėti. Kuomet musų vadai svyruoja, 

1 ginčijasi, kalba—žmonės jau prie darbo 
| veržiasi. 

\ -Tas yra menkas komplimentas musų vadams ir jų organizatyviam gabumui. Bet 
tas yra teisybe, kurią reik pažymėti—jeigu 
ne kam kit m, tai- bent tam, Lad musų vadovaujančios įstaigos pasikrapštytų akit 
'ir pamatytų, jog jos, vieton buti garu, va- 

t pančiu musų visuomenės energiją pirmyn, vis daiigiau ir daugiau pasirodo esančios 
Tinkiu akmeniu prie besiveržiančios pir- 
myn visuomenės. 

Bereikalinga s rupesnis. 
Pasirodžius žiniai, kad "Lietuvių Die- 

iioj" surinkti pinigai pagalios taps iš Rau- 
donojo Kryžiaus paliuosuoti ir perduoti 
Lietuvon sušelpimui nuo karės nukentėju- 
sių, kai k ar pasirodė nuomonių, kad rei- 
kėtų amerikiečiams nutarti, kam tos aukos 
privalo but Lietuvoj dąlinamos: ar vie- 
niems, ar kitiems nuo karės nukentėju- 
siems. 

Išrodo, kad tai visai' bereikalinga rū- 

pestis. Šitą visą aukų dalinimo reikalą ga- 
lima—ir reik—pavesti pilnam Lietuvos Vai 
džios ir jos įstaigų nužiuręjimui. Juk tam 
valdžia ir yra, ? \d panašus ir visus kito- 
kius šalies reikalus ji prižiūrėtų ir juos kon- 
troliuotų. 

Jeigu amerikiečiai pradėtų dar "nuta- 
i-inėii," kam ir l$aip tas aukas dalinti (patįs 
nežinodami tiek, kur jos labjausiai reika- 
lingos, kiek tai žino Lietuvos Valdžia), tai 
ko gero, žiūrėk, benutarinšdam, dar labjau 
susipeštų. 

Palikit tą Lietuvos Vajdžiai! O jeigu 
mums amerikiečiams galva privalo nuo ko 
nors skaudėti, tai ne nuo to, kaip tos aukos 
Lietuvoj bus dalinamos, bet nuo to, kaip 

j męs galėtume tų aukų daugiaus surinkti. 

:aEK LIETUVIŲ JUS ČIA SURANDAT? 
"Jaunų Lietuvių Draugija vakar vaka- 

re laikė mitingą ir nutarė surengti šokius 
pirmą savaitę po Velykų. Netrukus bus 
išsiuntinėti pakvietimai. Sekantis komite- 
tas tapo paskirtas: John Sepauley, Peter 
Kuchinsky, Dr. M. J. Patrick, pirmsėdis; 
William Shokey ir V. X. Žemaitis." 

—Iš KerrM, Shenandoah, Pa. 
Kovo 5 d. 1919 m. 
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Namas-paminklas Jurgiui Washingtonui, kuris manoma statyti Washingtone. I 

Lietuves Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Paraše T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
Šita lentelė parodo, kad Lietuva, kiek 

tas palyti plotą ir gyventojų skaitlių, gali 
drąsiau statyti savo reikalavimus kaslink 
neprigulmybės, negu daugelis dabartinių 
Europos viešpatijų ir kailį tuo pačiu pa- 
matu remianties, ji užimtų ketvirtą ar penk- 
tą vietą tarp keturiolikos gyvuojančių vieš- 
patijų, t.y. ji butų didesnė negu dešimts 
dabar gyvuojančių Europos viešpatiją. 

Lietuva yra didesnė už Bulgariją iv už 
Serbiją, o jeigU męs priimsime atydoi, su 

kokiu narsumu pastaroji kovojo, noriai lie- 
įdama savo kraują ir kentėdama karės var- 

gus ir sunkenybes, tai męs suprasime, kaip 
tjerbai brangino savo laisvę ir neprigulmybę 
ir kaip jie atsisakė buti paprastu priedu 

užsiganėdijimui ar nesusipratimui, jeigu at 
eityje jos sutiktų susijungti politiškai. 

EKONOMIN'S LIETUVOS PADĖJIMAS 
Lietuva yra Žemdirbystes Šalis. 

Lietuva yra lygi šalis, jos žemė yri 
gera ir derlinga. Svarbiausia gyventoji 
užsiėmimas todėl žemdirbystė ir gyvulii 
auginimas. 

Sulyg rusiško papratimo, Lietuvos že 
mė tapo padalinta į didesnius bajorų dva 
rus ir kaimiečių kolionijas arba "šniurus. 
Sulyg 1894 metų statistikos, 39.8% viso 
Žemės Lietuvoj priklausė bajorams, 43.2; 
kaimiečiams, 5 proc. miestelėnams ir 1 

proc. valdžiai. 
Žemės padalinimas buvo sekanti: 

imant nuošimčiais ir desiatinomis (Dėsis 
tina yra apie 2.6 akro). 

Kaimiečių Žemė. 
Kauno g. Vii. g. Suv. £ 

Iki 5 desiatinų .... 4.3 3.1 43. 
5 iki 10 desiatinų .. 15.5 31.5 23. 
Oaugiaus 10 dest. ..80.2 65.2 38. 
v^iso tukstanč. des. 1,610 1,279 50 

Bajorų 2eme 
Kauno g. Vii. { 

Iki 100 desiatinų 80.6 80. 
Nuo 100 iki 1,000 desiat. ..17.3 16. 
Daugiaus 1,000 desiatinų 2.1 2. 

Viso bajorų žemės 
tūkstančiais desiat. ..1,728 1,53 
Iš šių skaitlinių yra aišku, kad didesr. 

farmų dalis yra vidutiniško didumo, dai 
gaius negi1 10 desiatinų, ir gerai tinkančk 
intensyvei žemdirbystei. 

Nuo 1894 metų, t.y. nuo dienos šie 
statistikos padarymo, Lietuvoje įvyko pi 
sėtina permaina šių farmų padalinime. D 
deli dvarai, praskolinti—ypatingai lenkų- 
čapo išdalinti ir išpardavinėti kaimiečiams 
tokiu budu vidutiniškų farmų skaitlius p; 
sididino. 

Aplamai paėmus, gali pasakai, ka 
pusėtina gyventojų dalis yra gerai žerr 
aprūpinti. Štai tame ir yra skirtumas i 
lygų, kurios tuom žvilgsniu yra Lietuvo; 
ir Rusijoje, kaip lyginai ir kitose saly* 
kur ūkininkai yra savininkais tik mažų h 
mės šmotelių. 

Lietuvių farmeriai gyvena atskirai. 
Centralinėj Europoj Rusijoj ukininki 

gyvena kaimais. Lietuvoje yra visai k 
taip; čia farmeriai gyvena ant savo locn 
atskirų kolionijų, kaip kad Skandinavijc ir Amerikoj. Nedaugelis kaimų, kurie yr dar užsilikę, netrukus tikisi irgi išsidalin 
į kolionijas, nes prigelbsti intensyvei žeir 
dirbystei. Lietuyių namai paprastai yr 
apsupti daržais ir sodnais ir daro puik įspūdi.. 

Sulyginamai patogus padėjimas dide 
lės dalies ūkininkų visuomet darydavo d 
delę įtekmę ant lietuvių kulturinio jv.dt jimo; įgijus tulų teisių po baudžiavos ps naikinimui, didesnieji ūkininkai pradėj kreipti savo atydą į savo vaikų mokinim 
ir išleidinėdavo juos netik j vidutines mc 
kyklas, bet taipgi į universitetus. Tas buv 
didelė paspirtis lietuviu tautiniam iudėii 

prie cnciejes ir turtingos viespatijos. 
Lietuvos padėjimas iš geografiško ir 

ekonomiško atžvilgio yra daug patogesnis, 
negu Šveicarijos arba Serbijos, kurios yra 
atkirstos nuo dižiųjų pasaulio vieškelių. 
Laisvas susinėsimas suteikia vieną iš ga- 
lingiausių priemonių prieš ekonomišką, to- 
dėl ir prieš politišką, vergiją. Tokios ma- 
žos viešpati j ė 1 ė s, kaip Danija, Hcllandija 
ir Belgija turi buti dėkingos už savo evo- 

liuciją daugiausiai savo patogiam geogra- 
fiškam padėjimui, nežiūrint to, kad šale jų 
žydi kaimynes galingos tautos ir jų vieš- 
patijos. Laisvas susinėsimas su pasauliu 
suteikia žmonėms progą apsimainyti savo 

prekėmis ir gauti užrubežinių prekių kiek 
jų reik; tokiu budu jų locni reikalai nuo 
to pelnija ir pavergimas j kaimynių vieš- 
patijų vergiją nėra taip lengvas. 

Liei-ivos ir Latvijos Konfederacija. 
Latvija randasi į šiaurius nuo Lietu- 

vos, išilgai Baltiko pakraščio ir apielinkėse. 
Rygos įlankos, susisiekia su Estonrja. Lat- 
vija susideda iš Kuršo gubernijos ir pa- 
vietų: Rygos, Volmaro, Wendeno ir Valko 
—Livonijos gubernijoj; iš Vitebsko guber- 
nijos įeina Dvinsko, Režicos ir Lucino pa- 
vietai ir nedidelis plotas vakarinėj dalyj 
Pskovu gubernijos. 

Sulyg viršminėto aprašymo skaitlinės, 
paremtos ant 1897 metų ceiizo, yra se- 
kančios : 

Ketv. Kil. Skait. Gyv. 
Kuršas 27,024 736,885 
Livonija (4 pav.)... .27,190 765,394 
Vitebsko (3 pav.).... 16,820 492,346 

Viso 71,034 1,994,625 
Paėmus gyventojų skaitliaus priaugi- 

mą nuo 1897 m. iki 1912 metų ant 30 nuo- 

šimčių, skaitlius gyventojų šiame plote bu- 
tų mažiausiai 2,600,000. Suvienijimas Lie- 
tuvos ir Latvijos tuomet padarytų plotą iš 
191,523 ketv. kilometrų su 8,417,000 gy- 
ventojų. 

Taigi, jeigu Lietuva susirištų su Lat- 
vija, savo tautiniais broliais, kaip daugelis 
lietuvių ir latvių tam pritaria, tai iš to pa- 
sidalytų didele vešpatija. Lentele paro- 
do, kad tokia viešpatija butų didesnė už 

| Rumuniją, Hollandiją, arba Belgiją, Kaip 
gyventojų skaitlium, taip ir plotų didumu. 

Iš ekonomiško ir politiško žvilgsnio 
viskas kalba už tai, kad šitokia valstija pa- 
sekmingai vystytųsi ir augtų; gamtos turtai 
ir geografiškas padėjimas taip pat sudaro 
patogias aplinkybes tokiai unijai. Politiš-i 
kai, Lietuva ir Latvija neikados neturėjo i 
barnių—ir nėra jokių matomų priežasčių, 
kodėl jie turėtų buti dabar, arba vėliau. 
Abidvi šitos tautos, buvusios kaimynais ir 
kaimyniškai gyvenusios nuo amžių, nieka- 
dos nenuskriaudė viena kitos jokiu budu ir 
todėl neprivalėtų buti pamato jokiam ne- 

mui. 

Mažažemiai. 
Viršminėtos skaitlinės parodo, ka< 

Lietuvoj taipgi yra daugelis žmonių, netu 
rinčių žemės užtektinai savo pragyveni mui, arba ir visai bežemių. 1913-tais me 
tais Kauno gubernijoj buvo 216,564 žmo 
nių, t.y. 17.9 proc. visų gyventojų, kuri visai neturėjo žemės nuosavybės. Suval- 
kų gubernijoj čielas trečdalis kaimiečii žemės neturėjo. 

Ūkės Produktai. 
Rugiai yra svarbiausia šalies javas ii jais apsėjama 41 proc. visos apdirbamo: žemės; avižoms išpuola 22.87 proc, mie žiams 11.65 proc.; bulvėms 10.75 proc. kviečiama 4.73 proc.; žirniams 3.75 proc. linams 2.71 proc. (Skaitlinės paimtos ii 

1911 m.). 
(Toliaus bus). 

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS. 

Posėdis kovo 11 diena 
Biltmore i lutei, Ne\v York. 
Iš įvairių pranešimų Tarybai: 
Chieagos draugijų rezoliucija, / 
reikalaujanti sušaukti Ameri-^' 
kos Lietuvių Visuotinąjį Sei- 
mą ir patarimas vietos-Chica- 
go. Atsakyta, jogei A. L. T. 
Taryba seimo idėjai senai \ ri- 
taria, taipjau nėra priešinga ir 
dabar sumanytajai vietai. 
Apie tai duota žinoti ir Ispild. 
Komitetui Washingtone. 2) 
Žilis iš Rochesterio reikalauja 
menr^andurnų ir žemlapių. 
Perdt ta išpildyti žemlapių 
komisijai. 3) Inž. Moore rei- 
kalauja Lietuvos žemlapio ren- 

* 

gimui mokyklose lekcijų. Pa- 
siųsta. 4) Pranešta Dr-ui Šliu 

j pui, jogei jam išsiųsta 100 žem- 

j lapių. 5) Gauta nuo senato- 
riaus H. C. Lodge kopija me- 

morandumo (Independence f or 

_ the Lithuanian Nation), kaipo 
valdžios, lėšomis. atspausdintas 

s dokumentas. 6) Perduota laik- 
į raščiams Lietuvos reikaluose 
l rezoliucijos, kurias kaip-kurie 

\ nr1."r» l'i IL-i-o i ini i"-- 

spausdino. 
Nutarimai: 1) p. M. \Y. Bu^ 

činską ko-optuota į Tarybos 
narius, n"o T. M. D., vieton 
Europon išvažiavusio Karu- 
žos. 2) p. Pr. J. Furvis, 
"Vien. Liet." redaktorius ko- 

optuotas į Tarybos narius. 3) 
Memorialo, kaipo užbaigto 
darbo, komisija likviduota. 4) 
Ant Tarybos išleistųjų žemla- 

pių, jei dar bus galima, išspau- 
sdinti lietuviškus paaiškinimus, 
greta angliškų ir francuziškų. 
5) Agituoti, kad visuomenė 
pirktų Tarybos išleistus di- 
džiuosius Lietuvos žemlapius, 
kuire yra dar pirmutiniai tokio 
svarbumo išleisti, tekaštuoja 
$1.00, ir sukrauti pas komisi- 
ja: J. Ambraziejus, 168 Grand 
St. Brooklvn, N. V. 6) Išva- 
žiuojančiam Europos kongres- 
manui, p. Hannnel, suteikti in- 
formacijas apie Amerikos Lie- 

tuvių jieškinius; jį sutiks: Jan- 
kauskas, Yillmantas, Furvis, 
Dr. Jonikaitis, 7) Didesnės re- 

zoliucijos nuorašai išsiųsti \Ya- 

shingtonan, Išpild. Komitetui, 
kad veikmėn paleidus. 8) Su- 
sinėsimas su Valdemaru dėlei 
prisiusimo Amerikon veikėjai 
su informacijomis apie Lietu-> 
vos visapusinį padėjimą. 9) Pa 
siųsti kuoveikiausia kablegra- 
nią Lansingui j Paryžių, su 

reikalavimais dėlei Lietuvos 
rubežiu nepaliečiamybės, kuris 
klausimas šią savaitę turėta 
Taikos Konferencijoje svar- 

styti. 
J. O. Siri'ydas. 

A. L. T.. Tarybos Sckr. 

Iš Lietuvos 

SEINAI. 

x Vakariniai Kursai. 
Nuo Velykų Seinuose vei- 

kia vakariniai suaugusiųjų 
kursai, kuriuose dabar moki- 
nasi 15 vaikinų ir 2 mergaiti. 
Kursuose rengiama jaunimas 
stoti arba gimnazijom arba 
mokytojų kursuosna, arba 
šiaip jau, kad paskum galėtų 
užimti kokią plunksnos darbo 
vieta. Privalytų todėl atkreipti^ domės j kalbamuosius kursus 
visi tie jaunuoliai, kurie neturi 
progos ar galėjimo eiti į prade- 
damąja mokyklą, bet šiaip no- 

rėtų prasilavinti ir paskiau to- 
li; >i ..pasimokyti. Mokestis už 
mokslą nedidelis—tik 10 mar- 
kių mėnesiui. Kursinis gyve- 
nimas yra sutvarkytas ir pri- 
žiūrimas. /. Dr. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 

HAR RISBURG, 1LL. 

Darbai eina nevisai menkai. 
Dirbam vidutiniokai. Žmonių 

daug privažiavo, mokestis nc- 

nusimažino. Maistas brangis. 
Dabar renkami anglekasin 

delegatai j visuotinąją angle- 
kasin konvenciją. Reikalavi- 
mas išstatytas valandų dar- 
bo dienos. Taipgi čionai ant 

vietos pastatytas reikalavimas 
statyti anglekasiatns ligonbutj. 

Kelios savaitės atgal čionai 
atvažiavo ponas Ramsy pa- 
siųstas valdžios. Jis agituoja 
visus pastoti Šios šalies pilie- 
čiais, taipgi ragina vakarais 
pasimokinti, už mokinitnasi 
reikia užmokėti $2.50 i mėne- 
si. Lietuviu gi yra tokių, kurie 

sako, kad tegul dar primoka 
mums, kad męs eitume moky- 
tis. Taip darydami lietuviai la- 
bai nedailioje šviesoje save pa- 
sistato. 

Kas link čionykščių lietuvių 
susipratimo, tai jauverčiau ir 

nekalbėti. Tamsus, o kas skai- 
to, tai tik "Keleivi" \< kurio 
juk mažai kas ką gali sau nau- 

dos pasisemti. Taip pat čionai 
niekad nerenkamos etikos, ne- 

rengiami lietuviški vakarai 
Šis kampelis tai nudžiūvusi 
šaka del lietuvių. 

Svetimtaučiai net nežino lie 

tuvių vardo ir vadina kuom 

papuola, tankiausiai pajuokian- 
čiai." 

Pas mus yra ir bolševikų, 
bet ką jie veikia, ko nori, tai 
negalima čia jų sužinoti. 

Harrisb urgietis. 

DETROIT, MICH. 

Kun. F. Kemėšis jau Detroite. 
Atsilankius bažnyčion' kovo 

16 d. išvydome nauja kunigą, 
kuris laike pamokslo pasveiki- 
no susirinkusius žmones iš- 

reikšdamas, kad Detroito vys- 
kupas ii pakvietęs į Liet. šv. 

Jurigo parąpija klebonauti. 
Po sumos buvo paprašyti vi- 

si buvusieji bažnyčioje į po 

bažnytinę svetainę, kurion atė- 

jo ir naujas klebonas kun. F. 
Keniė'is, kur j perstatė p. L. 
Vinulis kaipo Detroito šv. Jur- 
gio parapijos kleboną. Susirin- 

kusieji sutiko jį su džiaugsmu, 
jis pasižadėjo dorbiiotis pagal 
išgale del bažnyčios .r tautos 
labo. Pirm to, buvo sudainuo- 
ta vietinio bažnytinio choro 

"Ilgus metus" ir ant galo "Lie- 
tuva Tėvvne mušu." 

y 

AMSTERDAM, N. Y. 

Kovo 10 d. sušauktas Lie- 
tuvos Atstatymo bendrovės 
šėrininkų susirinkimas. Susi- 
rinkimą sušaukė ingaliotinis 
P. S. Lalas, Susirinkimo tiks- 
las — apkalbėti Lietuvos poli- 
tiškąjį ir ekonominį padėjimą 
ir kas galima veikti, prisidėti 
prie bendro visų darbo. Kas 
link L. Atsatymo bendrovės, 
tai tik paskutiniu laiku per n. 

Lalą ir Ambraząr čionai išpar- 
duota už 10.000 doliarių šėrų. 
Pagaliaus likosi sutverta L 

Atstatyme Bendrovės kuopa. 
Pirmininku išrinktas A. Lalas, 
jo pagelbininku S. Amrazas, 
raštininku J. Tomašauskas, o 

jo pagelbininku J. Varnas, 
iždininku P. Sergaitis, ižclo 

globėjais. J. Kristinavičia ir 
S. Siužinas. 

Po išrinkimo valdybos Duvo 

svarstoma kas pirmiausiai bus 
veikiama ir išrinktas agitato- 
rius tuose reikaluose. Taipgi 
ir visi šėrininkai prižadėjo 
kiek galint agituoti. Tikimasi 
gerų pasekmių. 

Korespondentas. 

CLEYELAND, OIIIO. 

Lietuvių dailininkų draugi- 
ja surengė prakalbas. Buvo iš- 
garsinta, kad kalbės p. Laukis 
is Chicagos, vienok jokio iš ki- 
tur pribuvusio kalbėtojo nebū- 
vi). Kalbėjo vietinis p. F. Zičr^is 
buvęs neprigtiltningos parapi- 
jos vargoninkas. Kalbėjo apie 
tokius daiktus, kurių pats ne- 

suprato. Daėjo iki to, kad 
žmonės iš akrto pradėjo juok- 
tis. paskui švilpti. O kai]) pra- 
dėjo rodyti paišeliu išpieštas 
visokias giltines, kunigus ir 
buržujus, tai visai viskas suiro. 
Vieni švilpė, kiti reikalavo 
pertraukti ta prakalba. Taio 

Į viskas niekais ir užsibaigė. 
Bereikalo tik už incigą mokėta 
vvrų po 15 centų, o moterų po 
10 centų. 

A. Stonuicjis. 

AMŠTERDAM, N. V. 

Kovo 2 d. atsibuvo apvaikš- 
čiojinias lietuvių katalikų die- 
nos. Bažnyčion pribuvo di 'u- 

gystės su savo ženklais ir vie- 
tinis klebonas J. Židanavičius 
užkvietė ant susirinkimo va- 

kare j svetainę. 
Vakare prisirinko pilna po- 

bažnytinė svetainė, lietuviškas 
1 jenas pagriežė kelis kartus. 
Paskui rankų pliauškėjimu už- 
ėmė vietą ant scenos klebonas. 
Jis papasakojo apie tai, kad 
dabar į trumpą laiką atsirado 
daug visokių laikraščių, gerų 
ir blogų. Geri katalikų laikraš- 
čiai pataiso žmogų, o blogi ci- 

cilikų laikraščiai pagadina. 
Žinoma, delei to vienas socia- 
listas sukėlė lermo, jis prikišo 
kunigų vienuolės nužudymą. 
Svetainėje pasidarė riksmas ir 
rankų plojimas, kunigas dar 
pasakė keletą žodžių ir tas pa- 
sibaigė. 

Po to viso gražioje tvarkoje 
likosi išnešta rezoliucija prieš 
lenkus, bolševikus ir vokiečius. 

Korespondentas. 

ROCHESTER, N. Y. 

j L. Nepr. Fondas pusėtinai 
Įgyvoja. Pereitą metą per 
trumpa laika fondas surinko 
161 doliarį. Suma tai nedidelė, 
l>ct spaudžiant iš abiejų pusių 
visgi gerai. Šiais metais irgi 
darbuojasi. Dabartiniu laiku 
fonde vėl surinkta 25 dol. 

Tautininkai sandariečiai 
pastaruoju laiku subruzdo 
dirbti. Girdėti, kad žada nu- 

pirkti narna ir įtaisyti koopera- 
tivišką salę. Tai vienas iš pui- 
kiausių dalykų. Šis sumany- 

mas neturėtų buti atidėlioja- 
mas. 

Nedelioje 23 kovo 2.30 va- 

landų po pietų TMD. 52 kuopa 
p. Šimkauno salėje rengia pra- 
kalbas ir paskaitas su diskusi- 
jomis. Kiekvieno lietuvio per- 
eiga yra atsilankyti j tas pra- 
kalbas. 

Naujas Svečias. 

LAWRENCE, MASS. 

Kovo 9 d. 7 v. vakare atsibu- 
vo lietuvių sterikierių mitingas 
ir prakalbos šv. Mikolo lenkų 
svetainėje. Apart svetimtau- 
čių kalbėtojų kalbėjo S. Šlei- 
nis T>. T. K. Bažnyčios "kuni- 
gas" ir Z. Jankauskas. S. Šlei- 
nis savo kalboje nurodinėjo 
kapitalistų nedorybes, kokias 
jie panaudoja ant darbininkų 
nežiūrint, kad darbininkai mir- 
šta badų, nors viską pagamina 
Kviete laikytis vienybėje be 
skirtumo pažiūrų ir įsitikini- 
mų, kad tiktai laimėjimas bu- 
tų užtikrintas. Buvo kviečia- 
mas ant prakalbų ir kun. Vir- 

mauskas, bet atsisakė, pasitei-j 
sindanias, kad jis nestreikuoja. 
Galima kiekvienam aiškiai su- 

prasti, kad jam darbininkų rei- 
klavimai yra svetimi. Bet turi 
atsiminti, kad patsai yra toksai 
pat darbininkų sunus, kaip ir 
visi. Todėl kiekvienas, tegul 
pažįsta, kas yra darbininkų 
pritarėjais, o kas persekioto- 
jais. Šiądien kiekvienas lietu- 
vis gyvenatis Lawrence su 

pranta, kas stoja su darbinin- 
kais ir kovoja už darbininkų 
geresnę ateitį. 

Strcikicri. 

ELIZA BETII, N. J. 
Ketverge kovo 13 d. vakare 

p. A. Litvino svetainėje įvyk >| 
T. F. 75 skyriaus prakalbos. 
Kalbėjo L. Šimutis "Garso" 

redaktorius. 
Kalbėtojas pradėjo savo kal- 

bą nuo baudžiavos laikų, pa- 
pasakoję kaip lenkai elgėsi su 

lietuviais baudžiavos laikuose 
ir kaip jie mus vadyno "bracie 
litrini"" ir kaip jie kenkia lie- 
tuviams šiuomi laiku ir priro- 
dinėjo, kai]) dabar yra labai 
pilkos reikalingos. Jis sako, 
kad T. F. tai nėra partijos fon- 
das, bet visuomenės, ir iš to 
fondo jau yra pasiųsta $60, 
000.00 į Prancūziją lietuvių 
misijai į Taikos Konferencija. 
Pasakė, kad iš tų pinigų bus 
duotas užlaikymas visiems de- 
legatams, ne išskyriant juokių 
partijų .Nors labai nenoriai, 
bet visgi pasakė, kad ir Dr. J. 
Šliupas gaus, jeigu tik jie pri- 
pažins jį tinkamu ir naudingu. 

Jau bekalbant, kun. J. Da» 
niunas su kitais išėjo aukų rink 
ti. 

Pasiprašo vienas musų bol- 
ševikas balso ir gavęs jį klau- 
sia, kas yra šelpema tomis au- 

komis. Kalbėtojas pradeda 
aiškint, bet tas jo aiškinimas 
nelabai aiškus. Bolševikas pra- 
deda prašyti, kad jam pavely- 
tų kalbėti. Iš publikos pasigir- 
sta balsai: "Kalbėk" kiti "Eik 
šalin!" 

Bolševiaks eina artyn prie 
estrados užimti kalbėtojo vie- 
ta, čia kun. Daniunas pasto- 
ja jam kelią ir neleidiža jo 
kalbėti Pasikelia riksmas, vie- 
ni — už kiti — prie.Š, daugu- 
ma žmonių, o ypač moterų bė- 
ga ten, kur kuniags su bolševi- 
kų eina imtynėsna. 

Kada iškilo tokis lermas, 
tada Zailskas pradeda raminti 
susirinkimą, tuom pat laiku 
J. Ribinskas pradeda sakyti 
prakalbą t. y. šaukti prie nusi- 
ginklavimo ir nusiraminimo ir 
žmonės nusiramina. Jeigu ne 

Zailskas ir Ribinskas su savo 

kalboms, tai gal buti, kad bu- 
tų iškilus muštinė tarpe katali- 
kų ir bolševikų. 

Truputis apie bolševikus. 
Pirmiaus būdavo socialistai, o 

dabar bolševikai prašo leisti 
jiems užduoti kalbėtojui klau- 
simus ir kaij) gaudavo tokj lei 
dimą, tai laikydavo "spyčių." 
Dabar jau to nedaro, dabar 
jie reikalauja, kad sale kalbė- 
tojo ir jie galėtų kalbėti. Jie 
nežiūri nei kas prakalbas ren- 

gia, nei kokiu tikslu. Jei negau- 
na kalbėti tai paprastai užsi- 

lipa ant kėdės ir rėžia prakal- 
bą, o kad kįla lermas, tai jiems 
tik to ir reikia. Ir šiuom kartu 
baigiantės taip buvo. 

Tautininkas. 
— 

•EUROPA BUS DIDESNE. 
— Karė labai nuteriojo Eu- 

ropą. 
Bet už tai padarė ją daug 

didesne. 
— Kaip tai? 
— Nugi jon dedėjo daug 

naujų šalių: Čekiją, Lenkiją, 
Lietuvą, Jugoslaviją, Ukrainą, 
Latviją. 

Scena iš revoliucijos Vengrijoje. Grafas Karolyi, kaipo preziden- 
tas naujos respublikos, sako prakalbą. 

Žinios Žineles. 

Scranton, Pa. Dailės my- 
lėtojų choras Užgavėnių va- 

karą surengė vakarienę. Bu 
vo žaidimų, šokių. 

New Britain, Conn. Mo- 
terių Sąjungos 33-cia kuo- 
pa surengė vakarienę. Bu- 
vo pasakytos kelios prakal- 
bėlės. 

Worcester; Mass. Kovo 2 
*dieną buvo suruoštas kon- 
certas Tautos Fondo labui. 
Laike koncerto surinkta ne- 

maža aukų. 
Baltimore, Md. Šiuo kar- 

tu lietuviai sutinka su savo 

klebonu. Ir apskritai čio- 
nai lietuviai sutikime gyve- 
na. 

I 

VVaterbury, Conn. Kovo 
4 d. buvo parengtos Tautos 
Fondo prakalbos. Parink- 
ta gerokai aukų. 

Lowell, Ma»3. ALTS. su- 

rengė prakalbas, kalbėjo p. 
Žiuris apie Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovę. 

Kingston, Pa. Čia saliu- 
nuose lietuviai tankiai gal- 
vas persiskaldo. Pereitą mė 
nesį keli suareštuoti. 

Plymouth, Pa. Kalbėjo 
Martus. Rinko aukas Lietu 
vos Neprigulmybės Fondan. 

Athol, Mass.—Čia katali- 
kų organizacijos buvo su- 

rengę fėrus. Suvedus at- 
skaitas pasirodė, kad pelny- 
ta 1647.00. Tas pelnas pa- 
skiitas bažnyčios naudai. 

Norwood, Mass.—Lietu- 
vių kooperacija surengė kon 
certą, kuriame buvo paro- 
dyta ir kumščiavomasis. 

Ant rytojaus bažnytinė 
moterų dr-tė pastatė scenon 

"Eglė žalčių karalienė." 

Valparaiso, Ind.—Šįmeti- 
hiame sezone čionai yra 65 
lietuviai moksleiviai. 

Baltimore, Md.—čia ran- 

dasi 75 siuvėjų dirbtuvės, 
kuriose daugiausiai dirba 
lietuviai. Dauguma neskai- 
to laikraščių. 

Milwaukee, 111.—Buvo su 

renkta p. Demeikiui paskai- 
ta. Skaitė apie Vincą Ku- 
dirką. Buvo ir deklemaci- 
n- 

Ansonia, Conn.—Lietu- 
viai gana smarkiai juda, 
rengia visokias pramogas. 

Philadelphia, Pa.—Mote- 
rįs progresistės statė sceron 

veikalą "Farmasonai." Vi- 
dutiniškai pavyko. 

Bayonne, N. J. D. U. K. 
Vytauto draugystė veikia. 
Nesenai surengė maskų ba- 
lių, dabar ruošiai pastatyti 
kokį veikalą scenon. 

iš Lietuvos. 

GEIMINIAI. 
Jonavo (Adomavos) par., 

Kupiškio apskr. Rugpjūčio 18 
d. čia buvo lietuvių vakaras. 
Vietos jaunimo būrelis, Kaz. 
Stuko vedamas, suvaidino 
"Piktoji gudrybe'' ir "Xeat 
mezgamas mazgas." Pasibai- 
gus vaidinimui padainuota Him( 
nas ir kelios dainelės, padekla-i 
muota, o vėliau pašokta ir pa į 
žaista. Vadinamas pavyko vi- 
sai gerai, nors visi artistai pir- 
ma kartą pasirodė scenoje. Jei- 
gu galima kas ; •ikišli artis- 
tams, tai skubotas rolių kalbė- 
jimas. Lygiai dailus buvo ir, 
scenos įtaisymas. 

Buvęs. 

VEIVERIAI. 

Iš visų buvusiųjų čia įstaigų 
liko bevefc viena pradedamoji 
lietuvių liaudės mokykla. Reik- 
tų pasirūpinti, kad čia vėl butv 
kokia ankstesnė mokykla. Di- 
dieji mokytojų seminarijos rū- 

mai tinka. Gyvenimo sąlygos 
legvesnės, negu dideliuose mie- 
stuose. Susisiekimas pavirkus 
plentu ir gelžkeliu. 

GARLIAVA. 

Ražiškių kaime 23 ūkininkai. 
Sudegė per mušius 11; trys per 
pusę. Karo tikslu sugriauta 
6, apdraskyta 3. 

Svicsunčlis. 

3EINAI. 

Laikraščių s k a.i.t.y- 
111 a s. Seinų parapijon parei- 
na šiokių ir po tiek lietuviškų 
laikraščių: "Liet. Aidas"—50 
egz. "Tėv. Sargas"—75 egz., 
"Dabartis"—20 egz., "Atei- 
tis"— 10 egz. ir "Liet. Mo-kla" 
—6 egzemplioriai. 

Skaitytojas. 

TYTAVĖNAI. 
Labai daug buvo varoma 

slaptuose bravaruose degtinės; 
dabar kiek sustojo, nes vienam 
degtindariui plėšikai kojas pa- 
svilino, kitam prietaisus atėmė. 
Reiktų knygynėlio. Sarapas ir 
Kundrodytė įsteigė vakarinius 
kin sus, kuriuos telanko mer- 

gaitės. Kun. Bielozora išly- 
dėjo, dėkodami iam už švieti- 
mą ir raginimą į mokslą. 

L. Povizictis. 

VILNIUS. 
"Švyturio" Bendrovės knygy- 

no pašventinimas. 
Rugs. 8 d., sekmadienį, kun. 

kan. Kii:tą pašventino naują 
lietuvių įstaigą Vilniuje, ''Švy- 
turio" Bendrovės knygyną, šv. 
Jono g. 21. Tose iškilmėse 
dalyvavo nemažas Vilniaus 
lietuviu inteligentu būrys. At- 

likęs pašventinimą, l:un. kan. 
Kukta trumpais žodžiais api- 
budino naujosios įstaigos svar- 

bumą lietuviu pramonės, pre- 
kybos ir apskritai kulturos gy- 
venime, būtent, kad ši įstaiga, 
įkurta bendromis susitelku- 
sioms pajėgomis gali susilauk- 
ti klutingesnės ateities, turėti 
visuomenėje daugiau pasitikė- 
jimo ir jai daugiau atnešti nau- 

dos. Kun. gi Tumas gyvais ir 
vaiždžiais žodžiaus paragino 
''Švyturio" įsteigėjus šalia gry 
nu komercijos tikslų vykinti ir 
tikslus idėjinius, leidžiant ir 
spauzdinant tokius raštus, ku- 
rie mokslo ir dailės žvilgsniu 
platintų tikrą kulturą ir iš visų 
pusių butų naudingi Lietuvos 
visuomenei. 

Paskiau "Švyturio" įsteigė- 
jai pakvietė susirinkusius sve- 

čius į vakarienę, per kurią 
jiems buvo palinkėta geriau- 
sios kloties jų sumanytame, 
darbe. 

Naujas "Švyturio knygynas 
užima gražų ir erdvų butą, už- 
krautą visokio turinio knygo- 
mis ir kitais spauzdiniais, tarp 
kurių ypatingai domą i save 

kreipia gražiai išleisti musų 
dailininkų veikalų paveikslė- 
liai. 

"Šviturio" Bendrovė turi 
dar pamaldumo daly- 
k u krautuvę, Aušros Vartų g 
15. 

X Lietuvių gimnazija. 
"Ryto" Lietuvių gimnazijo- 

je stojantieji kvotimai pasibai- 
gė rugpjučio 31 d. Rugsėjo 2 
d. buvo gimnazijos gegužinės 
Vingyje (Za'.rete), o 3 d. pra- 
sidėjo mokslas visose klasėse. 
Įstojus didesniam mokinių 

skaičiui, o gimnazijos butui 
esant mažam ir nepatogiam, 
trys žemutinės klasės (I-III) 
atskirta nuo aukštutinių (IV 
—VIII) ir padalyta dviem sky 
riam (a ir b); žemutinėse kla- 
sėse mokslas eina išryto 8—1 
vai., o aukštutinėse popiet 3— 
8 vai. Mokinių skaičiaus yra 
262: 178 berniukai ir 84 mer- 

gaitės. Šis skaičius klasėmis 
šiaip susiskirsto: I—45, II— 
50, III—55, IV—34, V—24, 
VI—14, VII—14 ir VIII— 
26. I visas klases tebepi iima I 
mi dar kandidatai ligi rugsėjo j 
15 d. 

Mokytojų sąstatas po kai ku- 
riu atmainų šiaip yra nusista- 
tęs: Agota Atlasevičaitė (lie- 
tuvių kalba), Mykolas Biržiš- 
ka (lietuvių literatūra), Bro- 
tiislava Biržiškiene (geografi- 
ja ir rusų kalbą), kun. Teodo- 
ras Brazys (dainavimas), kun. 
Kristupas Čibiras (tikyba), 
Antonin Gustaitytė (geografi- 
ja ir pr gimties mokslas), Au- 
gustinas Janulaitis (istorija ir 
teisių mokslas), Juozas Kai- 
rukštis (dailyraštis), Stanislo- 
vas kairuk'tis (gimnastika, ru 

sų kalba ir istorija), Boleslo- 
vas Masiulis (lietuvių kalba), 
Bronislava Mieginaitė (rusų 
kalba), Felicija Neimantytė 
(vokiečių kalba), kun. Mečis- 
lovas Reinys (psichologija ir 
logika), Aleksandras Stulgin- 
skis (prigimties mokslus) Ane- 
lė Suduikienė (franeuzų kal- 
ba), Kastantinas Šakenis (ma- 
tematika), Kleofa Šerniene 
(aritmetika), Marcelinas šikš- 
nys (matematika), Teresė To- 
toraitienė (vokiečių kalba), 
Bronislovas Untulis (latynų 
ir graikų kalba), Antanas Zmui 
dzinavičius (piešimas). 

Su gimnazijos vedėju M. 
Biržiška pasikalbama gimnazi- 
joje iŠ ryto 9—10 vai. ir popiet 
5—6 vai. Būdamas • užimtas 
gimnazijoje išryto 8—1 vai. ir 
3—8 vai., o namie kitais visuo- 
menės dalykais, vedėjas prašo 
gimnazijos reikalais su juo ka'.- 
bėti tik čia nurodytomis valan- 
domis. 

PO VISĄ KRAŠTĄ. 
— Gimnazijos ekskursija. 
Šv. Jono Krikštytojo atlaidų 

dieną Seinų gimnazijos moki- 
niai darė ekskursiją Kučiunuo- 
sna. Rytą aficiero Petruškevi- 
čiaus tvarkomi mokiniai paleng 
va nukeliavo, pavakare pargrį- 
žo. Mergaites buvo važiuotas. 
Mokiniai buvo pasipuošę tauti- 
nių spalvų ženk'ais. Ejo neši- 
ni dviem iškilmingai, su giesme 
mis patikta, širdingomis pra- 
kalbomis pasveikinta, net gėlė- 
mis kelias nubarstyta. Per pro- 
casiją prieš Mišias ir po Miš- 
parų mokiniai ėjo dviem eilėm 
savom vėliavom nešini. Po pa- 
maldų mokiniai buvo Kučiunu c u 

klebono duosniai pavaišinti. 
Mokiniai, gerokai padainavę ir 
pasilinksminę, grįžo namon pil- 
ni džiaugsmo ir pasitenkinimo. 
Ateinančius pasitiko ir grįž- 
tančius palydėjo laukus minia 
žmonių. Seinų gimnazijos mo- 

kinių atsilankymas Kučiunuosę 
padarė daug smagumo žmo- 

nėms, kurių daug buvo susirin- 
kusių į atlaidus, ir nevienam 
taptelėjo į galvą mintis leisti 
savo sunų ar dukterį pasimoky- 
ti. 

Kučiunu klebonui už malonų 
priėmimą tebūna širdingiausia 
padėka. M. L. 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI. 

A. Storungis. Jusų felje- 
tonas perslipnai parašytas. 
Prie to viso dar vartojate 
peraštrius išsireiškimus ab- 
soliučiai spaudai netinka- 
mus. Netilps. 

A. L. T. S. ORGANAS 

| "SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 



Sibiro Lieiuviij Susivažiavimas Irkutske. 
(Žiūrėk "Lietuvos" No. 59) 

Posėdis sausio r d. (oficialis). 
Pilietis K. Pabrėža atiden- 

gia S-mą. Jis trumpais žo- 

džiais, Centralio L. Biuro var- 

du, nurodo šio S-ino tikslus, 
delei kurio jis buvo šaukiamas, 
nežiūrint taip sunkių sąlygų, 
kurios baisiai kliudo susi va- 

žiuoti atstovams. — Toliaus 
pataria tuojaus imtis išrinki- 
mu prezidiumo. 

] pirmininkus ir jo užvaduo- 
toji buvo išstatyta penki kan- 
didatai. Slaptu balsavimu iš- 
rinkta pil. Pabrėža — 10 b. 
A. Bružas — 6 b.Toliaus sta- 
toma kandidatai į raštininkus. 

Pil. Kubilskis nuo kandida- 
tūros atsisako, mativuodamas, 
kad į pirmininkus, ar jo užva- 
duotojus neįėjo "darbininkų" 
atstovai, tai jie negalįs daly- 
vauti prezidiume. 

Pil. A. Bružas atsisako nuo 

pirmininko pavaduotojo vietos, 
motyvuodamas, kad butų iš- 
rinkta jo vieton kairiųjų pažiu- 
rų atstovas. 

Susivažiavimas sutinka, ir 
išrenka Bružo vieton pil. Bu- 
kauską (s. d.). { raštininkus 
vienbalsiai išrinkta atviru bal- 
savimų A. Bružas ir J. Mažei- 
ka. 

Toliau S-mo pirmininkas 
padėkavęs už suteikta garbę — 

skaito S-mui prisiūtas pasvei- 
kinimo telegramas: nuo Biros 
lietuvių, nuo Chabarovsko liet. 

knlionijos, nuo Bolotnos liet. ir 
iš Omsko nuo Latvių T autos 

Tarybos Sibire. Atsakymai ant 

pasveikinimų, pavesta išdirbti 
ir pasiųsti S-mo prezidiumui. 

Pirmutiniu klausimu dieno- 
tvarkio buvo Lietuvos politinis 
padėjimas. 

Pirmutinis kalba pil K. Na- 
vakas. Jis nurodo trumpais žo- 

džiais, kad nepakartojus, ką 
jau buvo kalbėta, lietuvių tros- 

kimose išreikštus per susivažia- 
vimus Seime, bei konferenci- 

jas, tą pat ką ir kitos tautos 

ėjo prie to pat tikslo, neatsiž- 

velgdamas nei ant dideliausių 
aukų. Ekonominis tautos sto- 

vis neina prieš Liet. nepriklau-j 
somybę, kuomet dabartinės są- 

ligos neleidžia sueiti su kokia 
norint kaimyne valstybe fe- 

daracija, turime eiti prie savo 

tikslo — nepriklausomybės. 
Nepriklausomybės obalsis, taip 
gi, neina nei prieš kokią žmo- 

nių klcsą, bet laisvės išgavimas, 
visuomet ir bus laisve. 

i'il. FridotRas (Kairisis s.- 

d.) kalba: — Dvidešimtas am- 

žius, tai amžius revoliucijų. 
Lietuva nepriklausomybę jei- 
gu. pasieks, tai ar bus ten už- 

tikrinta proletarijato gerove ir 

teisės? Lig karės Lietuvoje 
darbininkai basiausiai buvo 

eksploatuojami, is* ko ir kilo 

emigrancijos klausimas. Ir da 

bar yra pasaulyje nepriklauso- 
mų respublikų, bet jose laisvės 

nėra, tik išskyrus vieną Šveica- 

riją, kame, galima sakyti, dar 

lię;' šiolei buvo pilna visų groly 
bė. Męs einame ir pilną laisvę 
spaudos, žodžio, tikybos, susi- 

rinkimų ir 1.1., už ypatos nepa- 

liečiamybę ir 1.1. Aš pranašau- 
ju, kad ir susitvarkytų Lietu- 

va deniokratingai, bet už pen- 

kių metų bus reakcijos vilnių 
išvyti demokratijos vadovai 
Tuomet turės kilti vėl revoliu- 

cija. Bukim išmintingi reika- 

laudami Lietuvai nepriklauso- 
mybės. Męs sveikiname tik to 

kią Lietuvą, kurioje bus užtik- 
rinta darbininkų laisve. 

Pil. Bukauskas pastebi, kac 

pranašauti mums iŠ aukšto nė 

ra ko. Europos karė pasibai- 
gė, prasidėjo kelsų kova, toj 

kova kas kart vis užima dides- 
nį plotį tarp tautų. Ir Lietu- 
vos padėjimas prigulės nuo tti 

aplinkybių, koks ištiks likimas 
kaimynius. 

Nors demokratijos vadovas 
\Yilson pagarsino daug naujc 
įvesdint tautų politikoj, bet tie 

jo obalsiai šiądien blanksta. 

Męs tikimės ir einame į darbe 

žmonių valdančių valstybės 
federaciją. Kas link pilnos 
laisvės, kuria turėtų buti pa 
tenkiti visi, tai vargu galima. 
Apart to,—turiu pastebėti, ne- 

kuriu kalbėtojų nuomonę, kas 
del kovos su tikyba. Mano 
nuomone, reikėtų pirma vesti 

kovą su kapitalu, o tikyba, tai 
paskutinio plano klausimas. 

Tikybos egzistavimas nekenkia 
ekonominiam gyvenimui; tiky- 
bos dalykuose rusų socialistai 
nė^a taip anti -religiški. 

Pil. Pridotkas, klausia—kuo 
mi garantuota Lietuva, nuo 

klerikalizmo užsipuldinėjimų, 
ypatingai demokratinė spauda, 
ką tnęs aiškiai patyrėme 1905 
m., kuomet darbo žmonių laik- 
raštija silpnai materialiai gy- 
vavo? 

Pil. Jurkūnas pastebi—Lie- 
tuvoje vargiai bus aštri kova. 

Kunigija, bei jos pažiūros, Lie 
tuvos politikai nepavojingos, 
nes jie išeina iš tų pačiu darbo 

žmonių ir neturi savo kastos. 

Kitaip galima butų kalbėti apie 
rusų šventikus, kuomet jų bū- 
na ištisos popų eilės-giminės, o 

katalikų kunigai įpėdinystė 
nepalieka. Męs, svarbiausia, 
turime rūpintis ne tikybos, bet 
skaudančiais dienos klausi- 
mais. 

Pirmininkas nurodo, kad vi- 
sų nuomonės ant vieno apsisto- 
ja—kad Lietuva butų laisva, 
o Lietuva tuomet gali buti lais- 
va, kuomet bus nepriklausoma. 

Komisija perskaito rezoliu- 

cijos projektą, dekleracijos for 

nioje del Lietuvos politikos pa- 
dėjimo. 

Po nekuriu pataisų vienbal- 
siai priimr.ma sekanti rezoliu- 
cija. 
Deklaracija Sibiro Lietuvių—; 

Visų tautų valdžioms. 
Sibire gyvanančių lietuvių 

atstovai, susirinkę ant su— 

nio, laike, kuomet baigiasi pa- 
saulinė karė, dienose džiaugs- 
mo ir pasitenkinimo visų pri- 
spaustųjų tautų, naudojasi pro 
ga, kad išreiškus pagarbą są- 
jungininkams, tiems nenuil- 
stamiems kovotojams už ge- 
resnę ateitį žmonijos. 

Lietuviai Sibire dar labjati 
su džiaugsmu gali pasakyti, 
kad neturtas ir vargas, kuris 

prisėjo jiems parkęsti palie- 
kant gimtinės vietas ant kran- 

tų Nemuno ir Vilijos, nepra- 
žuvo veltui; kad tos sunkeny 
bes, kurias nešė. Lietuva sykiu 
su Rusija privedė prie gei- 
džiamųjų vaisių. 

Dabar kuomet risomas tau- 
tu likimas, kuomet prasideda 
tvėrimo darbas naujojo gyve- 
nimo, visu lietuvių akįs nu 

kreipta į tąja šviesią ateitį gim 
tosios šalies, kuri pasiliuosuoi 
turės sulyg karės obalsių. Ji 
tikisi, kad jų taip nuo seno 

išaugusios svajones ir norai, 
kaslink nepriklausomas Lietu 
vos, išsivystę laike 130 metų 
ant galo jsikunis; kad tos au 

kos, kurias sudėjo Lietuva an 

karės aukure—nepasiliks be 

I vaisių. Tam yra garanti ja, ti 
apsisprendimo tautų obalsiai 
kurie pagarsinti didžiųjų pa- 
saulio demokratijų. 

Lietuviai tvirtai tiki, kad ji 
paliktoji Lietuva, apšviest 

1.—30 Amerikos narlaivių naikintojų plaukia Anglijon. 2.—Amerikos sandėlis ties 
Archangelsku. 3.—Amerikos ligonbutis Francuzijoje. 

gaisrų šviesa, dabar jiems į ją, 
grįžtantiems—žibės džiaugs 

mo ir laisvės šviesa. 
Lietuvių Susi-mas Sibire 8 

sausio 1919 metų Irkutsko 
mieste, svarstidamas klausi- 

ma, kas link Lietuvos ateities u 

priėmė vienbalsiai sekančias 
rezoliucijas: 

1) Kiekviena tauta turi tei- 
sę pilno politiniu apsisprendi- 
mo. 

2) Tiktai savistovi ir liuo- 
sa tauta gali pasiekti materia- 
lės geroves ir aukščiausio kul- 
turos laipsnio. 

3) Lietuva daug šimtmečių 
buvo nepriklausoma valstybė 
su sostapile Vilnium. 

4) Lietuvių tauta nustojusi 
Į laisvės, nuolatos veržėsi prie 
neprigulmybės. 

5) Tautų apsisprendimo 
principai, pagarsinti Amerikos; 
demokratijos ir kitų tautų, 
duoda teisę išreikšti žemiau j 
šokančia: 

1) Lietuva turi buti nepri- 
klausoma valstybė. 

2) Taikos kongrese turi bu- 
ti Lietuvos atstovai. 

Pil. Bružas praneša apie rei- 
kalingumą plataus pasaulinio 
informavimo, kas del Sib. Liet. 
Susivažiavimo ir jo išneštųjų 
rezoliucijų. Jis pataria kreip- 
tis prie Amer. Spaudos Biuro 
ir Cecho-Slovakų: telegrafo 
agentūrų: 

Toliau pripažinta, kad de- 

kleracija butų įteikta kuopla- 
čiausiai, t. y. nevien sąjungi- 
ninkų valstybėms, bet ir neut 

ralėms ir Centralinėms valsty 
bėms. Toliau, buvo svarsto- 

ma keliose kalbose turi buti 
atspausdinta dekleracija. Nu 

spręsta kad—lietuvių, fraricu 

zų, ir anglų kalboms. 
Toliau svarstyta keno vardu 

įduoti—nuspręsta jei suspėti 
bus galima, tai S-mo vardu. 

Posėdis uždengta 2—40 
m. p. p. 

kakarinis privatinis posėdis 
pradžia 6 v. 15 min. vak. 

Svarstoma toliau:—Jicško- 
jimas kelių, tremtinių graži' 
niurni i tėvynę. 

Pil. Pabrėža pažymi, kad 

reikėtų rūpintis pirmiausiai 
gražinimu tu tremtiniu, kurie 
O c c o" 

paliko Lietuvoje ukius, kad 

butų galima suspėti dar šį pa- 

vasari juos sutvarkyti. 
Pil. Novakas pastebi, kad 

sumanymas, iškeltas atstovų, 
su Sąjungininkų pagelba pri- 

■ versti ant fronto padaryti pri- 
liaubas vargu, pavyks, o kitai]: 
bus pavojinga per iį kraustytis 

! vaikams, moterims ir sene- 

liams. Tam reikalinga bu* 

skirtinų liesų, kurių dar netu- 

rime. Toliau kalbėtojas pata 
! ria nesitolinti nuo sumanymo 
a. (Toliaus bus). 

Ką Rašo Kiti Laikmščiai. 
KĄ VEIKIA DR. 

J. ŠLIUPAS. 

Pereitą kartą rašeme, kaip 
Dr. J. Šliupą pasitiko Didžios 
Britanijos lietuviai apskritai 
ir katalikai ypačiai. Tenai visi 
katalikai ir tautininkai remia 
lietuviu atstovybę Londone, vi- 
si lygiai susitarę dirba, kad in- 
gyti Laisvą ir Neprigulmingą 
Lietuvą. 

Londone Dr. J. Šliupas or- 

ganizuoja lietuvių atstovybę. 
Jis katalikų organe 'Išeivių 
Drauge" rašo: 

"Labai gaila, kad iki šiam 
laikui netapo pasirūpinta tu \ 
rėti lietuvių atstovybė Brita- 
nijoje; Lietuvos reikalai to- 

dėlei daug yra nukentėję, nesa 

nesant čion atstovybės Lietu- 
vos nedraugai įstengė pasėt i 
savo sėklą, bėja sumaiznti žen 
klumą Lietuvių tautos dabar- 

tinėjekarėje, arba net persta- 
tyti lietuvius vokiečių drau- 

gais buvus ir ėsant. Stengsi- 
mės, kiek galėdami, lietuvių 
reikia pakylėti, išaiškinti 

anglų valdžiai ir žmonėms. 

Pirmieji žingsniai gana 
sunkus. Nepažįstant nė mies- 
to nė žmonių, priseina daug 
laiko sueikvoti be naudos. 
Dar nė dabar neturime tinka- 
mos vietos apsirinkę, toliaus 

jau darbas pradėtas tapo bent 

privatiniame bute (27 Toring 
ton Square, W. C. 1 Lon- 

don). Iš pradžios jaučiasi vi 
so-ko truka'mas, reikia supras 
ti visokius dalykus; iš gero- 
kos dalies tai atlikę ėsamė. 

Mums būtinai reikalingi 
lietuvaitė typevvriter'istė, ku 

ir gerai pažįntų kalbą ir mo 

ka ant mašinaitės rašyti. Fra 
šome atsišaukti prie mušu 

nes tikime, kad Anglijoje pa 
mokintų lietuvaičių atsiranda. 
Algą mokėsime žmoniką. 

Nesyk j teko lankytis Fo- 

rcig'n Ofice ir pas Amerikos. 
Ambasadorių. Tarp kito pa- 
rūpiname pirmą memoran- 

dumą, ir prašome: 1) pripa- 
žinimą nepriklausomos demo- 
kratingos Lietuvos, 2) kad 

butų duota amunicijos, mais- 
to ir ginklų apsiginimui nuo 

bolševikų užgulimo, 3) kad 
leista butų čion ir Amerikoje 
verbuoti ir Lietuvon pervežti 
liuosnorius tėvynės apginimui 
ir tt. Kitas memorandumas 
yra rfenkiamag atrodymui, 
kodėl Lietuva turi buti nepri- 

I klausoma ir kodėl jos nėra 

į galima grąžinti Rusijai, arba 

šujungti su Lenkija. 
Čion esame padarę pažintis 

| su p. T-icnč. kuri gauna iš 

Britanijos Raudonojo Kry- 
žiaus drapanų, apvalynės ir. 

maisto, o jš. Amerikos Y. \V. 
C. A. nemaža pinigu; tikimėsi 

su tos ponios pagelba didoka 
turtą nusiųsti Lietuvon, kaip 
galima greičiaus, pašalpai 
varguolių, ypačiai nukentėju 
šiųjų karės metu. Matysime 
toliaus, kaip tas dalykas mums 

pavyks. Kol neperšokome per 
g'rabę, nenorime sakyti: op! 
Darysime visgi ką galime, 
kad !>ent sykį Lietuva gautų 
pašalam iš svetur. 

Reikalinga yra, kad Brita- 
nijos lietuviai malonėtų duoti 
savo įgaliojimą (žinoma įga 
liojimas laukiamas nuo orga- 
nizacijų) p. Yizborui, kurs 
dabar drauge su mumis dir- 
ba, o kurį jau Britanijos lietu- 
viai pažįsta, kad jis galėtų ant 

dokumentų teisėtai pasirašyti 
kaipo jų įgaliotinis. 

Reikia, kad lietuviu kolio- 7 
c 

nijose draugijos malonėtų pa- 
remti, bent moraliai, mūsų' 
darbą, o dar geriaus butų, jei- 
gu galima butų laikas nuo 

laiko susivažiuoti ir pasitarti. 
Męs nenorime daryti ką nors 

slaptai nuo žmonių, bet trok- 
štame, kad dirbtumėme sutar- 
tinai. Todėl ar nebūtų prak 
tiškas dalykas, kad kolionijos 
paskirtų atstovus ir kad męs 
su tais atstovais bent susira- 
šyti galėtumėme, jeigu jau ne- 

būtų galima susieiti ir pasi- 
tarti gyvu žodžiu. Stengsimėsi 
per laikraščius laikas nuo lai- 
ko pranešti, kas mūsų yra da- 
roma, kad visi žinotų ir daly 
vautų plėtojimąsi lietuviškos 
pilietybės. Musų pamatas ais 
kus: laisva demokratinga Lie- 
tuva, lygybe, brolybė ir žmo 
niškumas. Rodosi, visi galime 
su tokiu obalsiu sutikti. (Bent 
mūsų skaityti jai pilnai prita- 
ria tam obalsiui. Red.) 

Baigiant raštelį, turiu pasa- 
kyti, kad miela man, nors pa- 
senusiam, ranką pridėti prie 
atkėlimo Lietuvos iš ilgo var- 

go. Bet pavieniui veikdami ne- 

tesėsime taip dideli darbą at- 
likti reikia liaudies pritarimo, 
diktatūros nė liuomu, nė klia 
reikia, žmonių pasišventimo, 
riekia pagerbimo idealų. Mė- 
sų nepripažįstame, todėl bol- 
ševizmas mums svetimas yra 
Męs statome tėvynės ateitį 
ant tiesų žmogaus, kaip ir ant 

pareigų. Yarydamiesi prie 
tautos nepriklausomybės jau 
čiamiesi esą dalimi žmonijos, 
ir musų tautybė nėra priešin- 

j ga tarptautiškumui. o tik vic 
nas kitą dapildo. Tad broliai 
ir. sesers, eikime i darbą visi 
ranka rankon! 

Su tikra pagarba, 
Dr. J. Šliupas." 

London 
27 Torrington Siuarc. 

W. C. 1 

Vertė M. Tarabilda. 

Geltonas Bilietas. 

Maskvoje, ten kur platus 
Bulvaras susitinka Tverskają 
gatvę viduryje—praėjimo stovi 

stovyla. Puškino, o po dešinei 
pusei gatvės,—garsus Kristaus 
vienuolynas. Šita vieta pato- 
giausia tykojau tiems vyrams 
ant naktiniu paukščiu Mask- c c 

voje. Jie vaikščioja gatve tai 
šian, tai ten ir pagalios "liną 
Bulvarb link. mėtidamu 1 > 

tamsos j šviesą, tai vėl iš švie- 
sos į tamsą. 

Viena nnktį pradžioje žie- 
mos 1912 metais, jauna mer- 

gaitė sukinėjosi tarpe praeivių 
Ji buvo paprastai pasirėdžiusi. 
Ji j i atydžiai tėmijo praeivius, 
lygiai kaip, kad tėmija profe- 
sijonalės paukštytės ir paleng- 
va sekė juos, nors tai buvo ne- 

patogus koketavimui laikas 
Žiema tą metą užstojo gana 
anksti, dar pradžioje lapkričio. 
Oras pusėtinai buvo šaltas ir 
sausas; žvaigždelės išdidžiai 
mirgėjo ant dangaus skliauto. 

Tuo tarpu jaunas vyras, 
greitai eidamas pro šalį, patė- 
mijo blizgančias mergaitės akis 
Įsmeigtas sankrovos langan. 
Staiga sustojo ir priėjo prie jo. 

— Ar Jųs laukiate ko nors? 

—paklausė, jis. 
— Ne, nieko tikrai. 
— Ar aš galiu?—pasisiuli 

jo jis. 
J i j i linktelėjo galvą. 
Jo mintis ant greitųjų pasi- 

keitė delei jos sutikimo. 

Akimirksnyje jis ištiesė ran- 

ką ėmimui, kad vestis po pa- 
žaste. Tečiaus susilaikė. 

— Aš labai gailiuosi, bet aš 
būtinai turiu buti ant šeimy- 
niškos vakarienės. Aš jau ir 

taip pavėlavau,—rūpinosi jis, 
—tečiaus aš noriu smulkmenų; 
ištikrųjų aš dar patogesnės ne- 

mačiau kaip Jus. Baisiai ne- 

smagu, kad negaliu pasilikti 
prie jus; man reikia eiti; aš 
negaliu pasiliuosuoti. J^~ ma- 

ne susitiksite rytoj vakarė. 
Sutinkate? 

Mergaitė papurtė galvą. 
— Kodėl gi nei sušuko jis. 

—Tai nemandagumas. Aš no- 

riu Jus matyti; jus manę vi- 
siskai apžavėjote ir aš neatbū- 
tinai noriu viską apie jumis 
žinoti. Prižadėkite tuojaus ei- 
ti namon ir rytoj vakare atei- 
kite ton pačion vieton. 

Mergaitė ir vėl papurtė gal- 
va. 

— Kodėl ne?—spyrėsi jis. 
—Taip neišpuola. O, gal jus 
manote, kad a> jus nuskriausiu, 
neužmokėsiu už vakarą. 

Jis atsisegė kailinius ir iš 
brusloto kišenės ištraukė pluo- 
štą popierinių pinigų. 

— O, ne, ne!—sušuko mer- 

gaitė traukdamosi atgal;—Aš 
nenoriu pinigų. 

— Tai kogi tu čia esi?—Ne- 
imk kvaila,—imk dešimtį rub- 
lių ir trauk namon. Aš susi- 
tiksiu jus čia rytoj vakarė, 
kaip tik pusė po septynių, tik 
jau prižadėk? 

Ji dar kartą papurtė galvą; 
tečiaus jis j nieką neatsižvel- 
gamas pagriebė jos ranką ir 
įbruko pinigus jos delnan. 

— Aš turiu bėgti,—sušuko 
jis;—bet aš noriu buti tikras, 
kad jųs ištesėsite; o, matyti, 
kad jųs perjauna apgaudinėti. 
—Ir tą taręs nusiskubino savu 

keliu. 

Mergaitė ^argi nei nepažvel- 
gė į nueinantį vyrą, bent va- 

landėlę pastovėjo užsimąščiusi. 
Krepšiukan pinigą įstume ir 
vėl ėmėsi paprasto nobodaus 

[vaikščiojimo; temindama į 

praeivius ir stačiukuoiiama ties 
sankrovų langais. 

Truputi vėliaus kitas vytfj" 
užkabino ja. 

— Ką jus čia darote?—pa- 
klausė jis. 

J i ji pažiurėjo ton pusėn, iš 
kur pasigirdo nepaprastai sto- 
ras balsas. 

— Nieko. 
— Justi vardas?—paklausė 

jis eidamas artin prie stovin- 
čios lango šviesoje mergaitės. 

— Rebeka,—atsakė ji žiū- 
rėdama nepažįstamo veidan. 

Zydelkaitė!—sušuko jis—aš 
maž-daug nujaučiu sulyg var- 

sos ir išdidžių akių. Tečiaus 
jus visai neišrodote j žvdelkai- 
tę, su šita smaila tiesia nosytė. 
Xa, ir jus dabar šitame ama- 

te, ar ne? 

Ant valandėlės mergaitės 
akįs susitiko su jo akimis. 

— Taip,—atsakė ji. 
— O, gal sutiksite pavaka- 

rėniauti draugė ?—paklausė 
jis. « 

Mergaitė linktelėję galvą. v 

— Ar jus li uos a šiai nak- 
čiai?—patėmijo jis. 

Ji j i tarytum, lyg kaž-ką 
sprangaus rydama linktelėjo 
gaivą. 

— Na, tai eikš tada,—pasa- 
kė jis;—taip pavalgisiva—pa- 
šnekėsi va. 

Už valandėlės jis sustabdė 
vežėją ir prigelbėdamas mer- 

gaitei įlipti "drožkon"' tarė: 

— "Perteklio" viešbutin,— 
ir brikutis nuriedėjo gatvės 
gilumon. 

"Perteklio" viešbutis Mask- 
voje—puikiausia užeiga. Ja- 
me yra suvirs c; /iejų šimtų, 
pilnai prirengtų kambarių, nuo 

penkių rublių nakčiai iki pen- 
kesdešimties rublių; nuo vie- 
no kambario su paprasta lova 
iki patogiausių namų; kaip, 

kad sėdžiamojo kambario, mie 
ganiojo, ir pardvios maudyk- 
lės, kurioje pora asmenų be var 
p"o "-ali plaukyti. Prie to dar 
vienbutis turi šešiolika įėjimų 
ir tiek pat išėjimų, kas duoda,/* 
gerą progą prasilenkti tų, kn*(? 
riti nenorima susitikti. 

Turtingas viešbučio sa"inin- 
kas, paskyrė jiems gerą nume- 

rį ir jiedu Karidoriu nusekė, 
tarną, leidimi skambalo skam- 
bėjimu, kuris skambėti nesilio- 
vė iki jie dasigavo sėdžiama- 
jin kambarin. Ir kuomet už- 
sidarė durįs, *■ da tik skambė- 
sis nutilo. 

— Deli ko tas skambalas? 
—paklausė merga i tė. 

— O, tai viešbučio paslap- 
tis,—pasakė, jis, pirštines mau 
damas nuo rankų ir v šypsoda- 
masis j tarną;—ar ne jonai ?— 
Matai skambalas persergsti 
žmones neiti iš kambario iki 
naujai pribuvę neapsistos sa- 

uose, kitaip galima koridoriuje 
susitikti sau nepageidaujamas 
poreles. Viskas puikiai įtaisy- 
ta "Perteklio." viešbutyje, kiek 
apie tai galima pasakyti. 

Mergaitė linktelėjo galvą, 
giliai užsimąstė ir abejonės pil- 
na vaikščiojo viduryje kamba- 
rio. Ant greitųjų vyras pasi-'.r 
skyrė vakariene ir kuomet tar- 
nas apleido kambarį, jis pilnai 
džiaugsmo apimtas kreipėsi 
žydelkaitėn; 

— Kas!—šaukė jis,—jus l dar nenusiėmet skrybėles, nei 
ploščiaus—ir žengė prie jos, 

Į idant prigelbėti nusirėdyti. 
(Toliaus bus). 



Lietuves Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

v Paraše T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
IŠVADA. 

Nepakenčiamos politiškos ir ekono- 
miškos išlygos Lietuvoje beveik padarė 
pirklybą užgintu dalyku ir privertė žmones 
laikytis prie ūkio. 

Rusijos atnešimas linkui parubežinių 
imperijos tautų buvo dideliu veiksniu su- 

laikyme komercijinio šalies išsivystymo. 
Rusija skaitė Lietuvą užkariautu kra- 

štu, kuris todėl turėjo remti ir stiprinti už- 
kariautoją ir susilaikyti nuo bile kokio loc- 
no vystymosi. Kiekviena pastanga page- 
rinti savo locną padėjimą buvo skaitoma 
judėjimu linkui atsiskyrimo nuo Rusijos. 
Todėl, kiekvienas progresyvis žingsnis už- 
traukdavo vyriausybės nemalonumą ir ka- 
pitalo išsivystymui buvo daromos visokios, 
kokias tik galima išsivaisdinti, kliutįs. 

Apart to, abelna ekonomiška Rusijos 
politika buvo smugiu Lietuvos komercijai. 
Ant visų rūšių mašinerijų, ant geležies, ru- 
do, anglių ir t. t., ką lietuviai lengvai galė- 
davo gauti iš Anglijos, Švedijos, ar Ameri- 
kos pigesnėmis kainomis, negu traukiant 
juos tukstančius mylių geležinkeliais iš Ry- 
tų, nuo Uralo, ar pietinės Rusijos, Rtsija 
uždėjo augštus muitus. 

Trečia kliūtis Lietuvos industrijos* iš- 
svystymui, kuri palietė ypatingai Lietuvą, 
buvo Lietuvos padalinimas į dvi dali—j 
Ru.sų ir Prašų Lietuvą. Šitas padalinimas 
atidavė Vokietijai įtaką upės Nemuno su 
Klaipėdos uostu ir pertai pilniausią kon- 
trolę Lietuvos komercijos. Lietuviai tokiu 
budu buvo priversti mokėti Vokietijai augs 
čiausius muitus už viską, ką tik jie eks- 
portavo (siuntė užrubežin) Nemunu, ir tai 
vien tik todėl, kad Nemuno įtaka buvo vo- 
kiečių rankose. 

lodustrialia Išsivystymas Ateityje. 
Idant skaitytojai lengviau galėtų supras- 

ti ekonomines progas Lietuvoje, yra rei- 
kalinga atkreipti atydą į nekurias šakas 
ekonominio naujos Lietuvos išsivystymo. 

1. Pirmiausiai, darbininkai susimobili- 
zuos išnaikinto krašto atstatymui, statyda- 
mi namus, įvairios rūšies dirbtuves ir t. t. 
Tas duos progą išdirbimui tokių reikme- 
nų, kaip cementas, ceramika, kurioms yra 
užtektinai žaliosios medžiagos namie; tuo 
pačiu iaiku dirbtuvių statymas pasididins, 
ypatingai medinių namų statymui ir lentų 
pjovimui, nes šalis turi užtektinai rąstų na- 
mie. 

2. Žemdirbystės išsivystymas iššauks 
reikalingumą žemdirbystės mašinų. Taip 
bus didelis pastumėjimas prie gyvulių au- 

ginimo—karvių, jaučių, arklių, avių ir t. t., 
kaip ūkio reikalams, taip ir vei&les tobulini- 
mui. 

3. Gal but vienu iš svarbausių veiks- 
nių bus susinėsimo budai—keliai. Gele- 
žinkeliai, vieškeliai, garvežiai ir vagonai 
bei kitokia sunaikinta laike karės medžia- 
ga privalo būti vėl atstatyta; taigi pasiro- 
dys didelis pareikalavimas vagonų, garve- 
žių ir dirbtuvių, kurios galėtų apžiūrėti ge- 
ležinkelius ateityje. Šalis turi užtektinai! 
darbininkų, užsiimančių šiuo darbu, kaip laike karės, taip ir prieš karę, bet jie dir- 
bo arba Rusijos, arba Vokietijos dirbtuvė- 
se. 

4. Auginių išdirbystė turi puikią ateitį 
Lietuvoje, nes linų sėjama daug visam kra- 
šte. Vilnų išdirbystė buvo taipgi labai pa- 
sekminga. Yra taipgi gera proga lininio 
aliejaus įšdirbystei. 

Medvilnės išdirbyste buvo visai aplei- 
sta ir ateityje bus užtektinai progų jos iš- 
vystymui. 

5. Odų bei kailių išdirbyste tikrai pra- siplės. Šiaulių miestas jau prieš karę bu- 
vo žinomas, kaipo didelis centras odų iš- 
dirbystės. Su tuo yra aukštai surišta če- 
verykų bei batų išdirbyste ir šioje šakoje dideles progos laukia sumanių žmonių. 6. Javų elevatoriai, refrižeratoriai, šaidinyčios ir šaldomieji vagonai loš svar- 
bią rolę Lietuvos žemdirbystės ir industri- 
jos išsivystyme. Už viršminetus produktus 
męs tikimės gauti mainais geležį, plieną, anglis ir kitokių medžiagų, kurių mums 
trūksta locnoj musų šalyj. 

Abelnai paėmus, galima pasakyti, kad 
industrijos žvilgsniu žiūrint, Lietuvoje yra puiki proga naudingam kapitalo investi- 
nimui; gi turint lengvą priėjimą prie jūrių 
per Klaipėdos, Karaliaučiaus ir Liepojaus 

uostus, Lietuvos produktų distribucija gali | buti lengvai padaryta. 
Parodymui, kad šalis yra prabudusi 

prie komercijos ir pirklybos, galima at- 
kreipti atydą į faktą, kad nepaisant visų 
Rusijos mėginimų sulaikyti ko-operatyvių 
draugijų plėtojimąsi, pastaraisiais laikais 
ko-operacijų systemas Lietuvoje pradėjo la- 
bai greitai augti. Prieš pat karę buvo 184 
atskiros ir didelės ko-operatyvės organiza- 
cijos su 75,521 nariu ir su 9,000,000 rublių kapitalo. 

Šitos organizacijos turėjo savo locnus 
bankus, ir galima tikėtis, kad jie loš labai 
svarbią rolę ekonominiame ir finansiniame 
Lietuvos atstatyme. 

LIETUVOS KULTURINĖ EVOLIUCIJA 
IR ATBUDIMAS. 

Yra pastebėtinas faktas, kad Lietuva, kuri buvo galinga ir žinoma tauta dar toli- 
moj senovėj, apreikštų energingą veiklumą 
kaip kulturiniu, taip tautiniu žvilgsniu tik- 
tai pastaraisiais laikais. 

Senovine Lietuvių Kultura. 
Iki 14-tojo šimtmečio galui, kuomet 

Lietuva priėmė Krikščionybę, jos žmonių 
gyvenimas buvo tvarkomas daugiausiai 
pirm-krikščioniškų įstaigų ir senovinės kul- 
turos, kurios likučiai užsiliko iki šių dienų 
ir yra užlaikyti Lietuvių folkloro rinkiniuo- 
se, kurie ypatingai yra turtingi dainose ir 
pasakose. įvairumas, išreiškimo naujany- 
bė ir gilus poetiškas jausmas štai žymės 
nekurios lietuvių tautinių dainų, kurios at- 
kreipė į save atydą ne tik Europos mok- 
slinčių, bet taipgi davė įkvėpimą ne vienai 
eilutei Mickevičiaus, Goethe ir kitų didžių 
Europos poetų. 

Baltgudžių įtekme. 
Po to, kaip lietuviai, po vadovyste sa- 

vo didžiųjų kunigaikščių, išplėtė savo rube- 
žius toli į rytus, užimdami didelius rusiškų 
provincijų plotus, augštesnės, arba valdan- 
čios Lietuvos A'liasos visuomet prisitaikin- 
davo prie tuomlaikinių politiškų aplinky- 
bių, esančių užkariautose šalyse ir nuėjo 
net taip toli, kad pradėjo, per vestuves, 
maišytis su tenbuviais. Lietuvos politika buvo ne pavergti, bet paremti svetimtau- 
tiškus elementus. 

Tokia taktika, žinoma, paliko antspau- 
dą ant pačios Lietuvių tautos. Daugelis 
dokumentų, ypatingai kronikos, ir net pats Lietuvos Statutas, buvo parašyti baltgudžių kalba, idant jie lengviau butų suprantami 
galimai didžiausio svetimtaučių pavaldinių skaitliaus. 

Lotynų Kalbos Vartojimas. 
Priėmus krikščionybę, sulyg tų laikų 

mados, mokyklose pradėta įvesdinėti sve- 
timtautiškas kalbas, ypatingai lotynų kalbą. 

Gedimino ir Vytauto, Lietuvos didžių. 
kunigaikščių, laiškai parodo, kad net pirm , 

priėmimo krikščionybės didesnė dalis val- 
stybinių dokumentų buvo rašoma lotynų kalba. Šitokia mada išsilaikė per Septy- 
niolktą, Aštuonioliktą ir net Devynioliktą šimtmetį lygiai tokiu pat budu, kaip jis iš-1 
silaikė ir kitose, ypatingai katalikiškose, 
Europos viešpatijose. 

Lenkų įtekmė. 
Laike to paties periodo, o jau ypatin- 

gai po Liublino Unijos, kuri suvienijo Len- 
kiją ir Lietuvą į vieną respubliką, lenkų 
kalba pradėjo skverbtis į Lietuvo? įstai- 
gas, bažnyčias ir salionus. Nėra dyvų, kad 
lenkų literatūra galėjo atrasti sau prielan- 
kią dirvą tarp sulenkėjusios Lietuvos bajo- 
rijos, nes jie skaitė lenkiškas knygas. Po 
Reformacijos daugelis tikybinio turinio kny 
gų tapo atspausdinta lenkų kalboje net ir 
Lietuvoj. 

Lietuvių Literatūros Kilimas. 
Spaudos atradimas šešioliktame šimt- 

metyje davė progą pakilti grynai Lietu- 
viškai literatūrai. Prūsų Lietuva tuo žvilg- 
sniu ypatingai buvo produktyve. Iš 57 kny- 
gų, atspaustų nuo 1547 iki 1701 metų, 24 
buvo pavestos Prūsų Lietuvos protestonams, 8 kalvinistams ir 27 Lietuvos katalikams. 

Prof. Volteris yra nuomonės, kad sto- 
ką žinių apie lietuvių kalbos ir literatūros 
istoriją galima išaiškinti tuomi, jog šios 
literatūros likučiai tapo sunaikinti apįe 
Septynioliktąjį šimtmetį. Daugelis tų kny- 
gų žuvo visiškai; tik po keletą jų kopijų 
dar teužsiliko. Jas rašė ir spausdino vien 
tik lietuviai, kurie įgijo savo mokslą Kara- 
liaučiaus Universitete ir Vilniaus Akade- 

mijoj. 
1 (Toliaus bus). 

Lakūnas kapitonas Lang ir leitenantas Blowes sumušė 
augštumos rekordą. Jie iškilo augštyn 30,500 pėdų 
arba seses mylias. 

PROTESTŲ REIKALE. 

Pasirodžius spaudoje pra 
nešimams apie lenkų užsi- 
mojimus Lietuvę, paglemžti, 
tuoj iš įvairių lietuviškų ko- 
lionijų pasipylė protestai, 
Nekurios Kolionijos išnešu- 
sios protestus pasiuntė juos 
tiesiog Prezidentui Wilso- 
nui, savo valstijos senato- 
riams ir savo distrikto kon- 
gresmonui, kaip kurios dar 
pridėjo ir savo valstijos gu- 
bernatoriui. Bet daugelis ko 
lionijų kur kas geriaus pa- 
sielgia visas rezoliucijas ir 
protestus siųsdamos per lie- 
tuvių atstovybę Washingto- 
Vie, nes jei kartais kokie tru- 
kumai randasi priimtose re- 

zoliucijose, tuomet galima 
jas pataisyti. 

Tankiai pasitaiko, kad re- 

voliucijas priėmusiųjų narai 
nevisai buna išpildytais, ir 
štai del ko: pažymėta rezo- 

liucijoje ir taipgi musų pra- 
šoma, kad inteikti net ke- 
liems jų įvardįtiems valdi- 
ninkams, bet tik vieną ko- 
piją mums te prisiunčiama; 
suprantama, tuomet tik vie- 
nam asmeniui tebūna in- 
teikta. Prisiunčiant rezo- 

liucijas arba protestus, pra- 
šome paduoti savo antrašus, 
nes neatbūtinai reikia juos 
ant rezoliucijos pažymėti ir 
taipgi kad galėtume tam- 
stom duoti ataskymą, jog 
rezoliucijos likos priimtos, 
arba ypač yra taisytinos. 

Pirmiaus priimtas rezoliu- 

cijas protestuojant prieš 
lenkų Lietuvon veržimąsi 
gavom ir inteikėm minė- 
tiems valdininkams, nuo se- 

kančių kolionijų: Kenosha. 
Wis.—Labanauskas, New- 
ark, N. J.—Sakalauskas; 
Eiizabeth, %N. J.—Žalionis-, 
Cleveland, O.— (Kareivių 
Praškevich; Fitchburg, 
Mass.—Stepąnowicz; Clev^- 
land, O.—Šimoni; Kearney, 
N. J.—Baltrukonis; Grand 
Kapids, iviicn.—Jusas; 
Brockton, Mass.—Abračin- 
skas; Worcestcr, Mass.— 
Kun. Jakaitis; Rocheste'-, N. 
Y.—Kun. Kasakaitis; Brook 
lyii, N. Y.—Sibanauskas; 
Chicago, 111.—Vaitkus; Bal- 
timore, Md.—Lazauskas; 
į'Brooklyn, N. Y.—Mulevi- 
čius; Paterson N. J.—Strai- 
naitis; New York City,— 
Petriką; Waterbury, Conn. 
—Rimkus; Schenectady, N. 
Y. Laurevich; Waterbilt, N. 
Y. Vaičiūnas; Gardner, 
—Navilaika; Bristol, Conn. 
—Zigmunta; Lawrence, 
Mass.—Sekys; Brooklyn, N. 
Y.—Daubas; Westfie7d, 
Mas^.—Jarosh; Ne\v York 

1 

City,—(Kai eivių) Milius; 
Kev/anee, 111.—Bielskis; 
Ansonia, Conn.—Tarrila. 

J 
Iš žemiaus talpinamų ko- 

ilionijų priėmėm rezoliucijas 
•priimtas laike apvaikščioji- 
jmo Tautiškos Šventės, Šv. 
! Kazimiero dienoje. Šios re 

zoliucijos-protestai prieš 
1 lenkus, rusų ir vokiečių bol- 
ševikus irgi įteikta Prezi- 
dentui, senatoriams ir ne- 

kuriems kongresmanoms. 
Daugelis iš pirmiaus priim- 
tų rezoliucijų pasiųsta Pre- 
zidentui Wilsonui dar jam 
tebesant Francuzijoje, o vė- 
liaus priimtas inteikta jam 
parvažiavus, kartu su pri- 
imtom rezoliucijom Ameri- 
kos Lietuvių Tarybos, Tau- 
tinės Tarybos ir ilga rezo- 

liucija-memorandumu nuo 

Tarybų Pild. Komiteto. 
I Amsterdam, N. Y.; Eli- 
izabeth, N. J. Hazelton, Pa. 
j'Jersey City, N. J. Miners- 
ville, Pa.; Du Bois, Pa.; 

! Brooklyn, N. Y. (Kun. Ko- 
: dis) Brooklyn, N. Y. (Kun. 
; Petkus) Cambridge, Mass. 
"Maspeth, L. I.; Reading, 
Pa.; Dayton, Ohio; Chica- 

i go, 111. (Kun. Albavičius); 
Tamaqua, Pa; Coaldale, Pa; 

j Westfield, Mass; Pittston, 
Pa; Chicago, 111. (Kupro- 
ms); Mahanoy City, Pa; 
Kewanee, 111. 

Nekurios kolionijos čia 
nepaminėta, nes joms laiš- 
kais atsakyta. 
Lietuvių Informacijos 

Biuras. ! 

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
"LIETUVA". 

DABOK SAVO 
ŽINGSNIUS. 

ši gerai žinoma frazė yra 
pati savimi aiški, nežiūrint 
to ji labai dažnai yra ne- 

paisoma ir sunarinimai atsi- 
tinka kasdien ypatingai šia- 
me mėnesyje. Neprailgin- 
kite savo skausmų kokiu 
nors netikusiu gydymu, bet 
vartokite Trinerio Linimen- 
tą tuojaus! Ši gyduolė su- 
teikia greitą ir tikrą paleng- 
vimniiį įaipgi nuo reumatiz- 

mo, galvos skaudėjimo, strė 
nų diegimo, sutinimo ir t.p. 
Jus gausite pas savo vais- 
tininką už tą pačią prekę, 
kaip kad pirma. Trinerio 
Amerikoniškas Eliksiras 
Kartaus Vyno (American 
Elixir of Bitter Wine) pui- 
kiausios gyduolės nuo pri- 

f tvirtinio, nevirkštinimo, gal- 
jvos skaudėjimo ir nuo tam 
i panašių nesveikatingumų, 
j kilstančių nuo vidurių ne- 

sveikumo, ir Trinerio An- 
gelica Bitter Tonio, nesuly- 
ginamos gyduolės atbudavo- 
jimui gyvingumo, kurių kai- 

-na kiek biskį liko pakelta, 

bet musų kostumeriai su- 
pras, kad labai augštos kai- 
nos nekuriu sudėtinių dalių 
ir labai sunkus mokesčiai 
ant kitų, yra priežastimi to 
pakėlimo kainų, kurios bus 
atlygintos užlaikymu tų bran 
gių kokybių šių gyduolių. 
Reikalaukite savo vaistinin- 
ko tik Trineįio sutaisytų gy- 
duolių. Joseph Triner Com- 
pany, 1333-1343 S. Ashland 
Ave., Chicago, 111. Apg. 

0NAČERN1ENĖ 
Pasimirė Utarninke, KovoMarch 18, 

5:05 valandą ryte. 
Velione buvo vedusi tik 6 metai. 
Velionė buvo 33 metų amžiaus, Ame 

rikoje išgyveno 10 metų. Paėjo iš Kau- 
no gub., Panevėžio pav, Naujamies- 
čio volosties, Oustonių kaimo, iš namų 
Ona Liubinukė. Mirė nuo plaučių už- 
degimo Paliko didžiausiame nuliudl- 
me vyrą Izidorių Ir sunus: Kazimieru 
3 ir pusės metų ir Petrą 1 ir pusės me- 
tų; taipgi brolius Joną ir Silvestrą Liu- 
binus. 

Laidotuvės atsibus iš ramų, 3213 S. 
Lime St Pėtnyčioje, Kovo-March 21, 
9 valandą iš ryto Į šv. Jurgio Bažny- 
čią, o iš ten į šv. Kazimiero kap'nes 

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

Pasilieka liudnume, j 
VYRAS R VAIKAI; 

VYRAI KURIE KALBATE 

LIETUVIŠKAI, PADARY-. 

KITE SAVO LIUOSA 

LAI^A NAUDINGU! 

MĘS ORGANIZUOJAME 
LIETUVIŠKĄ SKYRIŲ, IR 
REIKALAUJAME KELE- 
TO ENERGIŠKU, ATSA-; 
KANČIŲ VYRU DIRBTI, 
SU MUMIS KELETĄ VA-; 
LANDŲ KASDIEN, ARBA 
KELETĄ DIENU KAS SĄ- 
VAITĖ PER IŠTISĄ ŠI ME- 
TĄ. 

JUS GALITE Ši DARBĄ 
ATLIKTI NEPERTRAU- 
KUS SAVO DABARTINIO 
UŽSIĖMIMO. 

GEROS INPLAUKOS. 
ATEIKITE TARPE 9 IR 

1 VAL. BILE KURIĄ DIE- 
NĄ ŠIOJE SĄVAITĖJE, 
ARBA SEREDOS IR KET- 
VERGO VAKARAIS TAR- 
PE 6 IR 8 VAL., ARBA 
TELESONUOKITE MAN: 
RANDOLPH 7400 DEL SU- 
SITARIMO. 

ADAM MARKŪNAS, 
Lithuanian Department 

Room 847,1ST NATIONAL 
BANK, 68 W. MONROE 
ST., CHICAGO, ILL. 

ANT PARDAVIMO. 

ANT PARDAVIMO, Visai pigiai par- 
siduoda dviejų tonų trokas "Marion— 
Stutz' iSdirbystės. Visai naujas. Prie- 
žastis pa. davinio turiu du troku. Atsi- 
šaukite: 819 W 33rd Street. 

PARSIDUODA valgomųjų daigtų 
krautuvė (groserno), arti prie lietuviš- 
kos bažnyčios. Biznis labai gerai ein i, 
esantis išdirbtas per keliolika metu 
Galite pigiai pirkti, jo'gu pasiskubln 
siteš. Parasiduoda iš priežasties part- 
neriu persikeitimo. 4409 S Fairfield 
Ave., Phone McKinley 5983 

lOnMBBKKBRBMBAL M—i—■—— 

K. MICHALOWSKI 
daktaras 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
— — vii prisiuria akinius Diuoiis sandelis visokių aukso daigtų. Męs taipgi taisome visokius aukBO lt sidabro daigtus. Kainos žemiaubios. 3303 SO. MORGAN STRF.ET 

EXTRA §TORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 
pirksi didelę Cabinet Victrola su 
puikia pastata-, taipgi $12 vertė3 
rekordų mokėjusią $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestį. Atai 
šaukite tuoj aus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
iiornis iki 4 valandai. 
% WE3TERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

REIKALAVIMAI. 
REIKALINGA 2 drūtos merginos dirbti prie mašinų. Užmokestis 30c ir augščiau į valandą. Ale! Filshie Nai! VVorks, 5606 So State Street. 

w_ 
■ ■ m 

REIKALINGAS painteris prie Auto- mobiliu penlavimo. Atsišaukite tuo- jau;?. Bielskis Bros 5315 So. Ashland Ave, Phone Prospect 7993, 

REIKALINGA mergina prie abelno 
namu darbo. Darbas pastovus, geras atlyginimas F*. A, Poška, 3317 W. 65th Placc, Phone Prcspect 9232. 

REIKALINGA mergina prie abelno 
namu darbo. Gera v i et r. o, pragyveni- 
mas ir užmokestis^ Atsišaukite: B. G. 
Addison, 3659 So. Michigan Avenue„ 
Telephone Doujas 1575. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

PAJIEšKAU savo brolio Jono Pe- 
žeros, paeina iš Suvalkų gub., Staro 
polio pavieto, Veiverių gmino, Pežerii, 
kaimo. Jau apie 17 metų kaip nesusi 
rašau. Girdėjau jog pirma gyveno api< 
Kansas City, o dabar nežinau kur gy 
vena. M&lonėsi broli, jeicru dar gyva: 
atsiliepti, arba kas žinote, meldžiu 
pranešti sekančiu adresu: Anthony Pa 
zera, 800 Hubbard Av:, Detroit, Mich 

PARSIDUODA labai pigiai 130 ako 
rių žemės; 30 akerių dirbamos, o kit: 
miškas ir ganyklos. Apgyventa lietu 
viuis farnieriais Wisconsino valstijoj 
Norintieji platesnių žinių kreipkite: 
laiškų ar ypatiškai šiuo antrašu: Chas 
Jarum. i2145 So VVestcrn Ave., Chica 
00, III. 

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono i 
dviejų pusseserių Olesės ir Stasės Jai 
kauskų. Paeina iš Kauno gub., Rasei 
nių pav., Kražių parap, Adomaičių s< 
dos. Gyveno. ilgų laikų Chicagoje. A 
paeinu iš Vileikų sodos, esu Ignac 
Jankausko sunus. Meldžiu atsisaukt 
ti -i u labai svarbų reikalą. Jeigu ko 
žinote, meldžiu pranešti. Antanas Jai 
kovvski, 577 Reed Street, Milvvauke 
Wis. 

PAJIEŠKAU pusbrolio Viktoro ii 
Povilo šlapelių, pirmiau jie gyveno R 
rhester. N. Y Taip? i ppjieškau ir Pe 
ro Muntrimo. jis pirmiau gyveno Ba 
timore. M. D .Tie patys ar kas kits 
juos žinote, meldžiu pranešti seka: 
Fiu antrašu: Frank Bačulis, 1200 B« 
uen Ave. Chicago, III 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAI 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI II 
SLAVIŠKAI, I MUSU AL 
TGMOBILINI SKYRIŲ U. 
KELIAUJANTI PARDAV 
JA CHICAGOJE, GEIS 
TINA, KAD TURĖTU GI 
RĄ PAŽINTI TARPE ŽMt 
NIU, IR BUTU APSIPAŽ 
NĘŠ SU MIESTU. GER. 
UŽIVIOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

ESPERANTO 
Naujai sutaisytas Puikus Vadovas Esperanto 
Kalbos. Parašytas p. Vidikausko. Popieros ap- 
darais 61.00. Audeklo $1.?5. Kartu užsisakyk ir 

Nedeiinį Reparyviską Laikrašti 

Rašyk: "AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Mellbury Street Worchester, Mass. 



VIETINES ŽINIOS 
PRITARIA SEIMUI. 

Vienybės Brolių Lietuvių 
N 1 draugijos kovo 15 d. atsi- 
buvo mėnesinis susirinkimas p. 
Pilypaus svetainėje ant Tovv.i 
of Lake. Buvo svarstoma apie 
Fondų suvienijimą ir Visuoti- 
nąjį seimą. Indomių dalykų at- 

stovai paaiškino iš konferenci- 
jos—pasirodo, kad jie toje vi- 
sų draugysčių konferencijoje 
ir nebuvo Tik vienas papa- 
sakojo kad buvęs, bet siųstas 
kitos, o ne mus draugystės. Jis 
paaiškino, link susivienijimo 
draugysčių ir pranešė, kad 
kuri organizacija pristos į. su- 

sivienijimą, tai įžangos mokės 
jx> 5 dol. o po 25 dol. už ko- 
kius ten šėrus, kurių prasmės 
negalima buvo suprasti. 

Kas link seimo, tai sekreto- 
rius pranešė, kad jei draugyste 
pritars jam, tai jis vienas pro- 
testuos, nes iš seimo buk nebu- 
sią naudos. Jis ir daugiau 
aiškino, bet visuose kampuose 
draugystes nariai pareikalavo, 
kad nustotu kalbėjęs. 

Pagaliaus nutarė, kad butų 
kiti ingaliotiniai. ir pilnai pri- 
tarė, kad Visuotinas Amerikos 

lietuvių seimas butų sušauktas 

Chicagon. 

DR-STĖ ŠV. DOMININKO 
UŽ SEIMĄ. 

Švento Domininko pašel- 
pinė Draugystė laike savo 

paskutinio susirinkimo, lai- 
kyto kovo 15 d., vakare p. 
Wodmano svetainėj, apsvar- 
sčius savo reikalus, pakėlė 
ir Visuotino Seimo klausi- 

mą. Taip kaip ir visur su- 

sirinkime atsirado ir tokių, 
kurie nesuprato reikalingu- 
mo Visuotino Seimo. 

Pirmininkas draugijos pa 
prašė p. Benedikto M. But- 
kaus, kad paaiškintų kas- 
link reikalingumo Visuotino 
Seimo. Išaiškinus visą rei- 
kalą, draugystė vienbalsiai 

pripažino, kad seimas yra 
reikalingas, kad savo tėvy- 
nei prigeibėti draugystė iš- 
rinko specialį komitetą, ku- 
riam pavedė sykiu su kito- 
mis Chicagos draugijomis 
rūpintis seimo reikalu. Į ši- 
tą komitetą išrinkta sekan- 
ti nariai: pp. Ant. Bugailiš- 
kis, Julius Vaišnoras, Alek- 
sandra Yokubaitis. 

Apart to draugystės na- 

riai išsireiškė, kad jie pa- 
geidauja, kad butų atkvies- 
tas iš Lietuvos arba iš Pary- 
žiaus Lietuvos Valdžios na- 

riai ar narys su judinimui 
bendro visuomenės veikimo 
dėl Lietuvos išgavimui lais- 
vės. 

Draugijos Narys. 

IŠ MELROSE P ARK. 

Darbininkų Vartotojų Kor- 
poracijos Atskaita. 

Darbininku Vartotojų ben- 
drove vasario 22 d. turėjo vi- 

suotinąjį šėrininkų susirinki- 
mą Frank ir James svetainėje. 
Susirinkimą atidarė pirminin- 
kas A. Juča. Vakaro vedėju 
išrinktas p. A. Staškus. Po 

nekuriu kitų klausimėlių likosi 
išklausytas direktorių rapor- 
tas apie bendrovės apyvartą 
1918 metais. Atskaita yra J 

tokia: 
Viso Įplaukų buvo per 

metus 73,749.40 
Balansas iš 1917 metų 

242.80 
Viso 73,992.20 

Už prekes išmokėta 
W 63,728.46 

Darbininkams algos ir 
patarnavimai 6,545.59 

Intai?ų nupirkta—ledu 
mašina 1575.00 

Ledų padėjimas 
(aisbaksis) cS5€.00 

Vežinias-autoniobilius 
960.00 

Prekių ant kredito 
buvo už 3,318.92 

Ant nkygučių išduota 
buvo už 2,404.39 

Rakandai 4,624.50| 
Balansas administracijos 

bankoje 
^ 418.151 

Viso krautuvėje yra ver- 

tės 10,765.96 
Ščrininkti-skolininkų " 

309.15 
Atėmus visas neišmokėtas 

hilas is minėtos sumos krau- 
tuve turi vertės už 7,489.96 

Šėrinlnku lietuviu 128, rusu o i, c 

40 viso 168 ypatos. 
Šerų parduota 332 po 10 tlo- 

larių. Šero vertė 1 sausio 1010 
buvo 22.56. 

Raportas priimtas. 
Toliau sekė rinkimas 3 di- 

rektorių. Išrinkti 3 metams 

pp. D. Rimša, A. Skodis ir A. 
Podzukas. Revizijos komisi- 
jon išrinkta pp. A. Starevičia ir 
J. Judionok. 

Dividentų išmokėjimas pa- 
liktas nusprendimui direktorių. 
Direktoriams už metu tarnavi- 

mą nutarta išmokėti 4 nuošim- 
ti tiems, kurie turi padėję de- 
pozitą. 

Kils įnešimas, kad korpora- 
cija įsigytų savo namą. Nu- 
tarta namą kaip galima grei- 
čiau įsigyti. Nutarta parda- 
vinėti daugiau šėrų. 

Buvo ir kitokių pasitarimu, 
bet jie neturi didelės svarbos. 

P. MM Valuckas. 
Direkcijos sek". 

D AKT \RAS PERŠOVĖ 
GRILL SAVININKĄ. 

Utarninko vakare St. James 
Grill, viršui Majestic hotelio, 
buvo apypilnis pietaujančių 
svečių. Apie 6 vai. vakare įėjo 
žmogus ir ko tai akimis j ieš- 
kojo. 

Pamatęs grill savininką 
Charles Sommer, jis išsitraukė 
revolverį ir pradėjo šaudyti. 
Paleido penkis suvius iŠ kurių 
trįs pataikė į Sommer. 

Salėje pakilo lermas; kelios 
moterįs apalpo. Tūlas karei- 
vis norėjo artintis prie šoviko, 
bet šis atkišęs revolverį sušu- 
ko: "Nei iš vietos, nes tapsi 
peršautas." 

Tarnai norėjo paimti per- 
šautą Sommer, bet ir čia šo- 
vikas uždraudė judintis iš vie- 
tos, girdi, lai guli. 

Paskui sovikas pareikalavęs 
eleveitorių, si revolveriu ran- 

kose, įsakė vežti jį ant pirmojo 
flioro niekur nestuojąnt ir ty- 
liai jį išleisti iš namo. 

Tapo susekta, kad šoviku 

esąs Dr. Frank A. Ross, ku- 
ris yra jau suareštuotas. Sa- 
koma šaudymasi įvyko dėl ne- 

teisingai : Motos daktarui Ross 
reštos. 

Mat kiek ankščiau Ross pie- 
tavęs tame pačiame gritl ir tu- 

rėjęs su Sommer ginčą dėl iš- 
duotos reštos. Ross tvirtina, 
kad jo dešimtinė buvo paskai 
tyta už penkinę. 

Sommer randasi ligonbutv- 
je ir daktarai praneša, kad su 

žeistojo gyvastis nėra pavoju- 
je. 

MIEGO LIGA CHICAGOJ. 
| Vakar pranešta sveikatos 
i komisijonierius, kad Chica- 
Igoje randasi susirgusių le- 

targiško miego liga. Susir- 
go net penkios ypatos, bet 

I jų vardai pakol kas sulai- 
komi nuo garsinimo. 

RINKS APNEŠIOTUS 
DRABUŽIUS. 

Amerikos Raudonasis Kry 
žius pradeda "drive" surin- 

įkimui apnešiotų drapanų, 
dėl gyventojų nuteriotų Eu- 
ropos kraštų. "Drive" bus 
visą sąvaitę, pradedant nuo 

kovo 24 d. Chicagos stotis 
rinkimui drapanų yra 902 S. 
Michigan Ave. 

PLĖŠIKAI NUTVĖRĖ 
$7,000.00. 

Sykes Kompanijos ofisan, 
930 W, 19th PI. įsiveizė ke- 
turi užsimaskavę plėšikai ir 
nutvėrė $7,000.00, skiriamų 
darbininkų algoms. Pinigai 
jau buvo išdėstyti į konver- 
čiukus. 

Pasirodo, kad plėšikai at- 
važiavo vogtame automobi- 
liuje, kurį kiek pavažiavus 
nuo apiplėštos vietos paliko, 
o patįs kaip vandeninin din- 
go. 

PRANEŠIMAS WSS. PAR- 
DAVINĖTOJAMS. 

Federal Rezerve Bank of 
Chicago praneša visiems W. 
S.S. pardavinetojams-agen- 
tams, kad likusias nuo 1918 
WSS. blankas-paliudijimus 
(ne štampas) prisiųstų į mi- 
nėtą banką. Mat 1918 me- 

tų blankos jau nėra naudo- 

jamos, taigi turi but sunai- 
ikinamos. Banko adresas su- 

sinešimams, P. O. Box 805, 
Chicago, 111. 

SUPLAIŠINO "SAFE'Ą." 
Vakar rytą keturi vyrai 

nėjo Murphy-Ward Dairy 
'Co. jfisan, 2009 Calumet 
Ave., surišo sragą ir suplai- 
šinę saugiąją šėpą (safe'ą) 
paėmė $4,500.00. 

Tūlas John A. Freven, už- 
girdęs triukšmą, pribuvo į 
minėtą pieninyčią, bet ir jis 
tapo surištas ir įmestas į 
pelenų vf.^imą. 

Kiek vėliau plėšikai pa- 
našiu budu suplaišino sau- 

giąją šėpą Art Manuf actui 
ing Co., 158 W. Fifteenth 
$t., bet čia nieko nepelnė, 
nes pinigai diena ankščiau 
buvo nunešti bankon. 

Be to padalyta apie tuzi- 
nas mažesnių užpuolimų. 
Chicagos policija tiesiog no 

žinanti ką daryti su vis be- 
sididinančiais systematiš- 
kais užpuolimais. 

ILLINOIS MIESTAI NOkI 
AUTONOMIJOS. 

Utarninke popiet api^ 200 
delegatų Illinois miestų ma- 

yorų, aldermanų, miestų ad- 
vokatų ir kitų oficialių mies 
tų atstovų lankėsi guberna- 
toriaus Lowden ofise. 

Visų tų atstovų tikslu yra 
išgauti savo miestams auto- 
nomiją. Kiekvienas iš jų tu 
rėjo parašą: "Męs norime 
autonomijos." 

Illinois valstijoje yra stip- 
rus judėjimas, kad butų kiek 
praplatinta miestų tiesos. 

STREIKAS CHICAGOJE. 
Vakar 2 valandą po pietų 

unijos ofisas pranešė,, kad 
virs 2,000 kurpių išena ant 
streiko. Streikas paliečia di- 
desnes kurpių drbtuves Chi- 
cagoje. Streikuoti nubalsuo- 
ta referandumu sąvaitė at- 
gal. Manoma, kad dėl strei- 
kuojanČnų ir kiti negalės 
dirbti, nes streikuoja daugu- 
moj kirpikai. 

bEDARBIAI KAREIVIAI 
MOBILIZUOJASI. 

.Vakar keliose vietose bu- 
vo sušaukti paliuosuotų iš 
tarnystės bedarbių kareivių 
ir jūreivių susirinkimas ap- 

kalbėjimui savo nesmagaus, 
padėjimo. ( 

Yra plianuojam?. įsteigti j specidlį kareivių samdymo 
biurą, kuriame butų sutei- 
kiama kareiviams darbas 
Į visą apielinkę. Girdi, nega- 
lima taip daleisti, kad pa- 
liuosuotieji kareiviai butų 
siuntinėjami nuo vieno ofi- 
so į kitą, pakol užeina kur 
au tinkamą darbą. 

1 Naujos kareivių k/ateros- 
darbo ofisai manoma Įsteig- 
ti greitu laiku. 

ATSKAITA LIETUVIU 
TAUTIŠKU KAPINIU 

UŽ 1918 METUS. 

INPLAUKOS: I 
Bankoje buvo nuo 1917 metų... $1131.00 
Už parduotus Lotus 1,710 00 

Pavienes duobes 773.00 
Baksus 170,50 
Aptaisymų kapų : 114,00 
Aplaistymu gėlių 70.00 
Nupiovymų žolės 90*45 
Pasodynimą. medžiu 12 00 

..Perkėlimą, mirusių j lotus 34.00 
Parduotą. arklį 22.00 
Padarymą. Fundamentų 154 67 

Apvaikščiojant 30 gegužio 407"C0 
Geležinio kapitalo 102.31 

Viso ...i $4791,53 

IŠMOKĖJIMAI: 
Alga užveizdos ir pagelbin. 1,692.70 
Alga Raštininko 50,00 
Padieniams darbininkams 74,00 
Skolos atmokėta 1,350,00 
Nuošimčių už skolų 203,20 
Iškaščiai užveizdos ir raštininko 23,48 
Kaustymas arklio ir avižos 16,20 
Arklys 110,00 
2 cementiniai baksai 50,00 
Kanda už svetainę del susirin- 

kimų 8.00 
Inrankiai del kasymo duobių ....2? 66 
Medžiaga mediniam baksam ....226.78 
Maliava, vynjs ir tt 17,90 
Spauda 20.00 
Invedimas telefono ir jo naudo- 

jimas 106.00 
C. P. A. patikrinimas knygų 92^24 
Bondsai ka tieriaus, rašt, ir už- 
veizdos ...0 40 

Permitas del 30 gegužinės 15.00 
Sulopinimas stogo namui 25.00 
Cementas del fundamentų 22 50 
Akmenai ir atvežimas 43^31 
Gėlės del papuošimo kapinių ....28 00 
Bankoje buvo ant sausio 1, 1919 

metų 588.16 

4791 53 
STOVIS KAPINIU 

Skola ant 1-st Mortgage gold 
Bondsu 4350 00 

Padarytų mediniu baksų vertės....81.50 
Cemento ir akmenų', fundamen- 

tų. 43,50 
2 cementiniai baisai 50 00 
Už parduotus lotus nesumokėtų pini- 

gų savininkais 1475.00 
Mirusių palaidota laike 1918 me- 

tų 1 90 
Viršminėta atskaita tapo padaryta 
peržiurėjus kapinių. knygas revi- 

zoriais: 
Kaz. Chapas, Jos, Yushkevitz ir Fr, 

M, Šatkauskas, 
Kapinių Globėjai Trustees: 

Ben Liubinas 

J. Norvaišas, 
Jos. Szkūtas, 
S. Šmardak, 
Kl. Buožius, 
Ed. Chepulis, 
J. Lips kis, 
Jos Skindieris, 

j. Braizgis 
Globėjai susirenka kapinių ofise 

kiekvieno mėnesio pirmą. Šventadieni, 
o visuotini susirinkimai sukviečiami 
per atvirutes svetainėje per globėjus. 

VALDYBA ANT 1919 METU 
Pirmsėdis Ben. Liubinas, 2129 W. 

21-st st Pirmininko pagelb. Jos. Szku- 
tas, 3106 So Halsted str., Iždininkas 
Ed, Chepulis, 4028 Arteslan ave., Raš- 
tininkai. JT Danta. 812 W. 18-th str, 
Kapinių užveizda Kaz, čura, 
LITHUANIAN NATIONAL CEMETE- 

R Y. 
Summit. 111. 

Phone Willow Springs 20- R 

TAMAS ČEDELKA 
mirė kovo 15 d., 2 v. 30 m. 

iš ryto miesto ligonbutyj. 
Velionis buvo 36 metų am- 

žiaus, prigulėjo prie Lietu- 
vių Piliečių Darbininkų Pa- 
šalpinio Kliuto. 

Laidos sį ateinantį ket- 
vergę, kovo 20 d., 1919 m. 

iš namų prie 2323 So. Lea- 
vitt st., 10 valandą išryto. 
Bus palaidotas Lietuvių Tau 
tiškose kapinėse. 

Amžiną Jam atsilsį! 

SANDARIEČIŲ DOMAI. 
A. L. T. S. 25 kp., Chicago, 
111. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioje, kovo 21 
8:30 vai. vakere, "Birutės" 
svetanėje. Yra daug svar- 
biu reikalų, tad visi nariai 
privalo atsilankyti šin su- 
sirinkiman. 

Kuopos Valdyba. 
DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA. čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir ] Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, i Lietuvos ir abelną istori|as. geografiją, raByti 
laiftkus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High ! School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- ! kite liuosą laiką oasimokinimui, nesigailėsite. 

I American College Preparatory Sciiool 
3103 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

L HA5TER 5Y5TEH J 
V1 1 k1 1""' 1 m n 1 y 

Męs mokiname š} puikų, gerai 
apsimokantį amatą, j trumpą lai- 
ką. 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 Hali) 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desięning 
dienomis ir vakarais dėl biznio lr 
nami}. Paliudijimai išduodami ir v1e> 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o mę9 pasistengsime 
sutelkti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
>205 S. Halsted SU, 1850 Wells St 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertS 32 ot. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
lr Chroniškų Ligų. 

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

TELEFONAS YARDS 687. 

Oflio Telefonu Boulturd 160 

DR. M. T. StrlKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th st. 

flio Tilt# oi: II ryto Iki. 3 po pb. 7 Iki 9 vaVare 
McUbU nu 8 ryto Iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Teleioia, Se«l«T 20 

Phone Boitlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iltį 8 
vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTO.1."aS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
rrietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S \V. ISth 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vikarais. Tclephone Canal .1110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halstcd St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Pho„« Armltage 320, —: *,^5. V. 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., 
> 

CHICAGO, ILL. 

AUSROS MOKYKLA. 
Dienine ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (prad'riis ir aug^tesnis) mokytojas Vitkus, Btudentas medicinos, patyręs mokytojas. 2. Matematika (Aritmetika, Algebra, Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai- žymas (pienų pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- jų skyrių V. Miszel- ka. Neleiskite laiko per niek. Mokinldtės. Prisirašyti galima visados. 

3001 S. HALSTED ST. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

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

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

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

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2103 Russell Street, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo užra- 

šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 
217 Cardoni Avenue. 

Lietuvių 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. Ho\vland Ave., 

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

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

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Viršininkai Draugystės Sv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr 
Petras Kirdeikis, Pirhiininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. RaiL, 

532S So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. ltašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas. Iždininkai, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonls, 5317 So. 33rd St. 

Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd St, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. Reibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stės Šv. Vin" 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 

Jurgis Brazauskis, Vlce-Pirmininkas, 
4551 So. Hermitage Ave., 

Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 
173G W. 47th Street, 

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

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

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

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

Aleksandras Sadauskis, 

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. Rašt. 

1736 W. 47tli Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 

4411 So. \Vashtenaw \ve. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 \V. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 \V. 47th Street 

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

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

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

259 Cardoni Ave 
P. UlinBkas, 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. Statkevičius, Knygų vedėjas, 

195 Cardoni Ave. 
A. Salaševičius, Knygų vedėjas, 

221 Cardoni Ave. 
D. Kadys, Knygų vedėjas, 

79 Melville Ave. 
Draugystės organizatoriai arba 

laikraščio užrašytojai: 
J Bandža, 259 Cardoni Ave, 
N Dapkus, 223 Cardoni Ave# 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos lr Kapitonai. 
Jioazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd Gt. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 46th St. 
George Lukas, 3429 Union Ave, 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard b U 
1.3. Vitkus, 2856 W. 39th St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis, 9101 Commercial Ave. 

So.'Chicago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 Californla Ave. 
John Vaiivilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis. 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

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

W. Pullman. 

AGENTAI. 

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

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Av<j. 
A. Butkievicz, 4537 S. I-Iermitage Ave. 
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 Belden 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 Broa* 3548 Emerald Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaltla, 3«01 S. Halsted 

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

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

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

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukls 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. Haloted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junevlcz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ave. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszevvskl, 4601 S. Paulina St. 
Valšvilla, S37 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. M&rshfield 

Ave. 

| 2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Ave. 
Ilalsted ir Madlson St. 
Wm. Balsis. 5953 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Darais 726 W. 18th St. 
J. Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18th St. 
4458 S. Hermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St 
3220 Wallace St. 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Haisted 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. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madlson St. 
Halsted h Milwaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Milvvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir Milvvaukee Ave. 
Western Ave. Milvvaukee Avo. 
Homan Ave. ir 12th Seres RoubucV 
26th St. Western Ave. 

Mary Virglnls, 224f S. Leavitt St. 
flrst flat 

Kaulakis, 2214 W. /23rd K. 
J. Smith, 3813 Kedzle Ave. 
4111 S. Richmond St. 
Staliulionia, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell St.. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison Ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklin St. S. E. 
State ir W. \"anBuren St. N, 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franhltn St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. M' 
Adams ir LaSalle St 
State ir W. 18th S. W. 
556 W. 35th St. Clgar Store 
43 ABhland Ave. 
J. Rodowlcz, 4513 S. Wood St 
Balnis, 4536 S. Paulina St 
47th lr Wentworth Ave. S. W. 
4563 Weitwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chicag'i. IIJ. 
10701 Mlchlgan Ave. Clgar Steore 

Roseland, 111. 
Mrs. žalia, 114 B. 107 th St. 

Roseland. IU. 
16 56 Wabaasla Ave. 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vlncennąa Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. YuŠka, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Flllpovfch, Clrkuleclojos 

Menegerlua 
M. Dūdas Aslstan. Menegererlaua 
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