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Vengrai areštavo talkinin= 
kų misiją. 

tr's 

Talkininkų karinmene Dalmatijoje. 
u,. —♦♦— 

Anglijos laivai Budapešte, 
LIETUVOS SUTARTIS 

SU ANGLIJA. 

Paryžius, kovo 24 d. (be- 
vieliniu telegrafu iš Fran- 
cuzijos). Gauta žinių, kad 
Lietuvos valdžia užvėrė ko- 
mercijinę sutartį su Anglija. 
Sulyg šios sutarties Lietu- 
vai suteikiama kreditas ke- 
liolikos mil^onų frankų, per 
kant įvairias prekes. 

VENGRAI AREŠTAVO 
TALKININKŲ MISIJĄ. 
Vienna, kovo 24 d. (su- 

vėlinta ). Atvykę automobi- 
liu keleiviai iš Budapešt pra 
neša, kad visa talkininkų 
misija internuota. Tarpe in- 
ternuotų yra Francuzijos pul 
kininkas Vix pirmininkas 
minėtos komisijos. 

TALKININKU KARI U ME- 
NE DALMACIJOJE. 

Paryžius, kovo 25 d. Yra 

žinių, kad talkininkų kariu- 
menė bus pasiųsta į Spala- 
to, Dalmacijon. 

Kariumenė siunčiama ten, 
kad užbėgus vengrų agita- 
cijai, kuri tenai pradedi ro- 

dytis. Manoma, kad ven- 

grų vienu iš svarbesnių tik- 
slų butų užgriebti keletą 
Austrijos laivų, kuriuos lai- 
kosi jugo-slavai. 

ANGLIJOS LAIVAI BU- 
DAPEŠTE. 

Paryžius, kovo 25 «L Pra- 
nešama, kad du Anglijos 
ginkluoti laivai jau pribuvo 
Vengrijos sostinėn BudUpeš- 
tan. Keliaujant jiems upe 
Dunojumi jie buvo apšaudo- 
mi. Daugiau talkininkų lai- 

vų irgi važiuoja į Budapeš- 
tą, kurie tikimasi pribus ten 

trumpame laike. 

PATARIA AREŠTUOTI 
FRANCUZŲ MISIJĄ. 
Paryžius, kovo 25 d. Su- 

lyg laikraščio Matin rusų 
bolševikų valdžia patarė 
naujai Vengrijos valdžiai su 

areštuoti Francuzijos milita- 
rę misiją, kuri randasi siuc 
laiku Budapešte ir palaikyti 
ją kaipo karės nelaisvius. 

Manoma, kad šią misiją 
butų bandoma pamainyti 
ant bolševikų misijos, kur 

yra sulaikyta Salonikuose 

per Francuzijos valdininkus 

VENGRIJOS SOVIETAI 
TIK KAUKĖ. 

Praga, kovo 25 d. Del 
atsitikimų Vengrijoje čio- 
nykščiai politikai netiki tik- 
rumui vengrų judėjimo. Ven 
grai esą dideli patriotai dar- 
gi šovinistai ir įsteigimas 
sovietų yra tik politinis ma- 
nevras. 

I Dargi sakoma, kad gra- 
fas Karolyi jau praeitą ru- 

denį turėjęs kokius tai susi- 
nėsimus su Maskvos valdžia. 
Iš to daroma išvedimas, kad 
šias perversmes plianavusi 
pati valdžia. 

KANONIZUOS JOANNĄ 
D'ARC. 

Paryžius, kovo 25 d. Iš 
Rymo pranešama, kad Joan- 
na D'Are bus kanonizuota 
(priskaityta prie šventųjų). 
Tikimasi, kad popiežius Be- 
nediktas seredoj išduos prie > 

lankų šiame klausime nuo- 
* 

sprendį. (Joanna D'Arc yra 
karžygė-franeuzė, kuri pen- 
kioliktame šimtmetyje išgel- 
"bėjo Francuziją nuo persve- ^ rianeių Anglijos spėkų. ^ Anglai vėliau, paėmę ne- 

^ laisvėn, sudegino ją kaipo 
raganą). \ 

KORĖJOS REVOLIUCIJA 
1 

TĘSIASI. J 
Seoul, kovo 22 d. (suve- ; 

linta). Judėjimai Korejoje 
dėl neprigulmybės vis tę- 
siasi. Paskutiniais laikais 
buvo visa ei) ė sukilimų pa- 1 

jrubežiuose Mandžiurijos ir ] 
Chinijos. 

Japonų valdininkai, ma- ; 
tyti, nužiuri krikščioniškas 
misijas, kaipo pagelbininkai 
Korėjos judėjime. Jie krė- ■ 

tė nekurias krikščioniškas j misijas, jieškodami slaptų 
spaustuvių. 

Dėlei nuolatinių sujudithų 
pramonė visoj šalyj neparo- 
do jokio gyvumo, matyt, pra 
monininkai bijosi didesnių 
perversmių, kurios visuomet 
labai daug atsiliepia j pra- 
monės plėtojimąsi. 

AREŠTUOJA SENUS 
MINISTERIUS. 

Paryžius, kovo 25 d. Iš 
Budapešto pranešama, kad 
naujoji Vengrijos valdžia su 

i areštavo Dr. Wekerle, bu- 
Ivusį Vengrijos premierą ir 
|fi*ansų ministerį. 

Politinių partizanty padėjimas. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
AMERIKOS PREKES. 

Washington, kovo 25 d. 
Amerikos ministeris Christi- 
inijoje Schmedeman prane- 
la, kad Maskvoje tapo iš- 
vogta Amerikos prekių net 
įž $225,000. 

Norvegijos konsulas Mask 
roje pranešė apie šį atsiti- 
kimą savo valdžiai oficialiu 
celių. Mat amerikoniški rei 
calai Maskvoje pavesti Nor- 
vegijos konsulo užžiuron. 

Prie to tapo nuplėšta Nor- 
vegijos valstybinės pečėtis, 
lėl to, sakoma, gali kilti žy- 
nųs kivirčai tarp Norvegi- 
os ir sovietų valdžios. 

NESUTARIA LENKIJOS 
KLAUSIME. 

* Paryžius, kovo 25 d. Tai- 
cos Konferencijoje nesuta- 
•ia dėl Lenkijos didumo. 
Oel juostos-koridorio, kuris 
švęstų lenkus i jūres per 
Vokietiją irgi nuosprendis 
lepadaryta ir tas atidėta iki 
svarstymo kitų Vokietijos 
:ubežių. 

TALKININKU KAREIVIAI 
NUGINKLUOTI. 

Vienna,,kovo 23 d. (suvė- 
linta). Neu Freie Presse ga 
vo žinią, kad Anglijos ir 
Francuzijos militarės misi- 
jos Budapešte, viso 246 vy- 
ru, tapo nuginkluotos ir jos 
jau apleidžia Budapeštą. To 
kia žinia, kaip pranešama, 
buvo pasiųsta rusu bolševi- 
kų premierui Leninui nuo 

Vengrijos valdžios; ir, buk, 
dar buvo pridurta, kad nors 
talkininkai išlošė karę, bet 
pralošė tąiką. 

AMERIKONAI PASILIKS 
VENGRIJOJE. 

Paryžius, Kovo 25 d. Pra- 
nešama, kad Budapešte yra 
amerikonai kapitonas Boo- 
sevelt ir profesorius Brown. 
Sakoma kap. Roosevelt ke- 
liauja Viennon, o profeso- 
rius pasiliks Budapešte. 
(Amerikonai, berods, nėra 
internuoti ir dargi buvo ži- 
nių, kad vengrai jų prašys 
pasilikti Vengrijoje). 

SKUBINS TAIKOS 
SUTARTĮ. 

Paryžius, kovo 25 d. At- 
sižvelgiant į neramumus Vi- 
durinėj Europoje, manoma, 
kad bus paskubinta taikos 
sutartis. Nekuriu manoma, 
kad taikos sutartis bus pa- 
juosta iki sekančiai subatai. 

VOKIEČIAMS 200,000 
STATINIŲ SILKIŲ. 

Stockholmas, kovo 25 d. 
Švedijos Raudonas Kryžius 
siunčia Vokietijon 200,000 
statinių sūdytų silkių; silkės 
jau kelionėje. 

WILSONO KELIONĖ 
UŽVELKAMA. 

Brusteels, kovo 25 d. Šią- 
dien paskelbta, kad prezi- 
dento Wilsono atsilankymas 
Belgijon sulaikytas iki pasi- 
rašymo po pradinės taikos 
sutarties. 

m * 

PLĖŠIKAI NUTVĖRĖ 
$20,000. 

DesMoines, Ia., kovo 25. 
Šiądien prieš 9 vai. ryto plė- 
šikai užpuolė State Bank, 
kuris randasi miesto centre 
ir, nutvėrę virš $20,000 pi- 
nigais, pabėgo. 

RUMUNAI NENORI KA- 
RIAUT PRIEŠ BOLŠEVI- 

KUS. 

Harbinas, kovo 28 fl. (su-' 
vėlinta). 3,500 rumufių ka-j 
rės nelaisvių (?) buvo pa-Į liuosuoti ir pasiųsti sergėti: 
gelžkelio liniją nuo bolše- 
vikų, bec sugrąžino ginklus 
ir vėl pasidavė nelaisvėn. 

SIŪLO 13 MĖNESIU 
METAMS. 

Cincinnati, Ohio. Tūlas 
• • Braunscein ragina padaryti 

vieton 12 mėnesių, 13 mė- 

nesių metus. Bet metai lik- 
tų ilgio toki pat. Sulyg to 
pliano kiekvienas mėnuo tu- 
rėtų 28 dienas ir viena die- 
na butų neprigulminga; gi 
kas ketvirti metai butų dvi 
dienos neprigulmingos, ku- 
rias galima butų nors švęsti. 
Bet joms reiktų duoti ir nau 

jus vardus, nes savaitėje 
joms vietos nebūtų, 

DONO KAZOKAI VARO 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, kovo 25 d. Iš 
Ekaterinoclait) pranešama, 
kad Dono kazokai pasek- 
mingai kovoja su šešiais bol 
ševikų regimentais. Bolševi- 
kai tapo nuvyti kiton pusėn 
upės Donec ir kazokai už- 
ėmė Ekaterinovskaja. 

į LAIVAI TALKININKAMS, j 
Berlinas, kovo 25 d. 26. 

'laivai išplaukia iš Vokfcti-j 
j jos prieplaukų ir bus per-i 
duoti talkininkams už mais-1 
tžį* j 

i FRANCUZIJOS SOCIA- 
LISTAI SMERKIA 

VALDŽIĄ. 

j Paežius, kovo 25 d. Du 
socialistai nariai atstovų bu- 
to šiądien smarkiai užmeii- 

Į nėjo valdžiai dal jos politi- 
| kos Rusijos kiauskne ir rei- 
kalavo ištraukti francuzu ka 

įriumenę iš Rusijos. Laike 
| posėdžio buvo ir du minis- 
jteriai; tikimasi, kad neužil- 
go valdžia atsakys i padaly- 
tus užmetimus. 

VOKiJČIU LAIVAI GABE- 
NA AMERIKONUS. 

Londonas, kovo 25 d. Į 
Cowes pribuvo du vokiečių 
laivai, kurie gabens Suvie- 
nytų Valstijų kareivius Ame 
rikon. 

DiDELIS STRSiKAS 
BARCELONOJE. 

Macridas, kovo 25 d. Pa- 
gedėlio ryte paskelbta išarės 
stovis ir tikimasi, kad bus 
suspenduotos konstitacijinės 
gvarantijos visoj Ispanijoje. 
Mat Barcelonoje iškilo dide 
lis streikas. Tokių aštrių 
priemonių Ispanijos valdžia 
imasi j?" antru syk bėgyje 
mėnesio laiko. 

REKOMENDACIJOS NU- 1 

LIGINKLAVIMO REIKA- 
LE. 

Paryžius, koto 25 d. Dar 
vienas svarbus pridėčkas • •1 

imta, kuris suteikia Pildo-j 
mam Tautu Lygos Komite-j 
tui galę pasiūlyti šalims iv 

^ginklavimo plianą. Vienok 
jis sutvarkomas tokioj dva- 
sioj, kad tas pasiūlymas pa- 
silieka tik rekomendacija, 
taigi nėra Įsakymu. 

APSAUGA NUO PRIPLAU 
KIMO DARBININKŲ. 
Paryžius, kovo 25 d. Tai- 

kos Konferencijos specialė 
vomisija priėmė įneštą ame- 

rikonų pridėčką, kuriuo tau- 
tos yra apsaugoj am o s nuo 

priplauki m o darbininkų iš 
kitų kraštų. Pridėeke sa- 

koma, kad kiekviena tauta 
turi pilną teisę kontroliuoti 
reikalus lytinčius tik jos vi- 
dujinį gyvenimą. 

MEKSIK0NA1 NUŽUDĖ 
AMERIKONĄ. 

Washriigton, kovo 25 d. 
Valstybes departamentas 
praneša, jog tfasta kūnas 
amerikono Oscar Wallace, 
kurį pirmiau buvo nutverę 
Meksikos banditai. Mano- 
ma, kad Wallace tapo ni.- 

žudytas per meksikonus ban 
ditus. Anksčiau Amerikos' 
valdžia buvo reikalavusi nuo 

Meksikos, kad apsaugotų 
Wallace gyvastį. 

GRĮŽTA 40 AMERU3PS 
LAIVŲ. 

New York, kovo 25 d.— 
Gauta pranešimas bevieliniu 
telegramų, kad 40 na/Hvių 
naikintojų grįžta iš Buropos 
Amerikon w pranešama, kad 
pribų* New Yorko uostan. 1 

EGYPTAS GR£S£ RAMY- 
Mt BEI. 

Londonas, kov® 25. Ka- 
rės ministeris Churchiil, gin 

! damas karės biiių išsireiškė, 
kad buvusi Egypto revoliu- 
cija buvo tiesiog pavojinga 
ramybei. Valdžiai reikėjo 
daug tifuso, kad užbėgus ke 

jlią gaitriai įvykti betvarkei. 
Prisifjo kareivių net prašyti 
kad jie eitų gelbėti nuo 

pražūties savo draugi*. 

AUSTRIJA NORI 
SEKTI VENGRIJĄ. 

Paryžius, kovo 25 d. Nuo- 
tikiai Vengrijoje, matyt, at- 
siliepė ir ant Vokiškos Aus- 
trijos. Ateina žiniiį kad^ 
Austrijoje pliamąpja, idant 
pradžioje balancAio ment- 

iio pamainyti dabartinę vai 
tižią sovietų valdžia. Taipgi 
pranešama, j®g austrai abel- 
nai esą pri®Iaakųs vengrams. 

ATSKIRIA B.A2NYČIĄ 
NUO VALSTYBĖS. 

Amstt.'dam, kovo 25 d. 
Iš Budapešto pranešama, 
kad naujoji Vengrijos val- 
džia, pirmame savo posė- 
dyje panaikino titulus ir rcTa 

gas k- taipgi atskyrė bažnj* 
čia. nuo valstybės. 

VOS IŠSIGELBĖJO 
100 DARBININKŲ. 

Pontisu^ Mich., kovo 253. 
dienoj dirbtuvėj ištiko ga« 
ras ir vos išgelbėta nua su- 

degimo į 1(X) darbininkių 

LUKSEMBURG AME- 
RIKONŲ GLOBOJE. 

Cdblenz, kovo d. Gau 
ta pranešimas £ Ameriko*» 
genelio štabo, kad nuo 1 
dienoe balandžio risa Luk- 
semburgo kunigaikštyste pa 
vedama !*pntrolėn Amerikos 
Lrečiesio* armijos. 

TELEFONŲ STATISTIKA. 
Washington, D. C. Skai- 

čius telefonų Suvienytose 
Valstijose užbaigiant 1917 : 

metus buvo 11,713,228, ar- 
Da viena:-:, telefoną?. ant de- 
vjtnių ypatų. Viso iššauki- 
mų kalbėtis telefonu per 
L917 metus buvo net 21,- 
842,000,000; kas išeina apie 
200 iššaukimų Į metus kiek- 
vienai y patai dideliam ir 
mažam. 

1 

IŠ PERSISKYRIMU STA- 
TISTIKOS. 

Philadelphia, Pa. Ši am 6 a 

mieste pereitais 1918 me- 
tais pareikalauta persiskyri- 
mų 1800"; gi 1917 metais 
reikalauta i,720. Teismas 
3¥iteike persiskyrimus bėgy- 
je dviejų -metų 2,307 po- 
roms. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielirtk^e. 
Seredoje lietus ir i vakas 

rą šalčiau; Ketverge 
čiau giedra. Vidutiniai šiatff 
-vakarų vėjai. 

Saulėtekis, 5:44; saulė? 
eidis, 6;08. 
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Lietuva -- Lenkija -- 

Francuzija. 
Didžiausiu Lietuvos neprigulmybės 

priešu šiąden, neabejotinai, yra lenkai. 
Patįs, vienok, lenkai nebūtų visai pa- 

vojingi priešai, jeigu jie neturėtų sau pa- 
šalinės paramos tarp Didžiųjų Viešpatijų. 

Tarpe tokių Didžiųjų Viešpatijų fran- 
cuzija yra stipriausia Lenkijos rėmėja—ne 
todėl, kad ji Lenkiją jau taip baisiai my- 
lėtų, bet todėl, kad ji turi tarn tikrus savo 

išroitavimus. 
Taikos Konferencija, vienų viešpatijų 

tvėrimas, kitų rubežių mainymas, trečių 
viešpatijų perdirbinėjimas nėra sentimen- 
tų žaislas. 

Tai yra svarbu? ir rimtas, amerikiečių 
kalba kalbant, biznis. Kiekvienas žiuri 
ne to, kad kitam uždyką patarnavus, bet 
to. kad pačiam visųpirmiausiai apsisaugo- 
jus nuo galinčio gręsti ateityje pavojaus. 

Sentimentais paprastai bovijasi tik tie, 
kuriems negresia pavojus. Kurie gi toki 
pavojų mato, tie žiuri praktiškų dalykų, o 
ne sentimentų. 

Prancūzija kaip sykis yra tokiame pa- 
dėjime. Ji po savo šonu turi Vokietiją su 

apie 79 milijonais gyventojų prieš savu 

milijonus gyventojų. Teisybė, Vokietija 
šiądien yra sumušta, bet pavojus 79 mili- 
jonų prieš 39 milijonus v.stiek pasilieka. 
Ir Prancūzija žiuri į tą ateities pavojų, 
kuomet Vokietija, atsigriebusi iš savo da- 
bartinio sumušimo, gali vėl ant Prancūzi- 
jos užgulti—užgulti tokiu laiku, kada Pran- 
cūzija jau neturės prie savo šono nei Ang- 
'lijos, nei Italijos, nei Suvienytų Valstijų. 

Todėl Francuzijos nuolatinė politika 
buvo turėti sau stiprų draugą Rytuose, iš 
kito Vokietijos šono, idant tasai jos drau- 
gas, reikalui esant, laikytų Vokietiją iš ki- 
tos pusės. 

Tokiu Francuzijos draugu buvo Ru- 
sija. Kuomet respublikoniška Francuzija 
stengiasi sudaryti ir palaikyti artimus ry- 
šius su despotišku, bet stipriu militarišku 
carizmu, tai yra aišku, kad tas daroma ne 
dėlei sentimentų, bet dėlei rimtų ir svarbių 
isrokavimų—dėlei apsigynimo nuo pavo- jaus. 

Ir pakol Rusija buvo tokiu galingu Francuzijos draugu Vokietijos rytuose, jųs negirdėjote labai daug apie tai, kad Fran- 
cuzija butų daug šukavusi apie Lenkiją; jųs negirdėjote, kad Francuzija butų ypa- tingai rėmusi Lenkiją, arba už ją galvą guldžiusi. Tam nebuvo jokio išrokavimo. 

Griuvus Rusijai, dalykai visai persi- mainė. Griuvus Rusijai, griuvo ir f ran- 
cuzijos kariškas draugas Rytuose. Bet 79 
milijonų vokiečių pavojus pasiliko čia pat 
po Francuzijos šonu. Šito pavojaus atrė- 
mimui Francuzija turi susiieškoti sau kitą draugą Rytuose, vieton griuvusios Rusijos, —draugą užtektinai stiprų, draugą galimai stipriausj. 

Ir Francuzijos akis krito ant Lenkijos. Ji gali, bent tuo tarpu, užimti buvusią Ru- 
sijos vietą; ji gali buti tuo draugu, su ku- riuo Vokietija turėtų skaitylis, jeigu ji 

kada nors mėgintų atkeršinti Francuzijai 
už dabartinį savo pralaimėjimą. O idant 
ji, ta nauja draugė, savo užduotį galėtų 
atlikti geriausiai, tai aišku, kad ji privalo 
buti galimai stipriausia. 

Tokiu budu Francuzija šiądien minti- 
ja, ir negalima pripažinti, kad ji mintytų 
neliogiškai. štai kodėl yra tokia Francuzi- 
jos užuojauta Lenki j'v. Tai nėra joks 
sentimentas, tai yra šaltas, "bizniškas" ap- 
sirokavimas. Ir jis yra sveikas savo prin-1 
cipe, savo pamatuose. Francuzija nieko 
nito geresnio, prie šiadieninių aplinkybių, 
padaryti negali. 

Bet ir sveikas savo principe plianas 
gali visai nueiti niekais, jeigut' vykdini- 
mas bus paremtas klaidingomis informa- 
cijomis. Francuzijos plianas gali visai ne- 

pavyktų, jeigu ji laiku neapsižiurės ir jeigu 
»avo plianuose ji remsis išimtinai lenkų 
informacijomis. 

Lenkai, .sykį pagavę Franeuzijos plia- 
ną, turi visai lengvą darbą įtikinti Pran- 
cūziją, kad Lenkija bus juo stipresnė, juo 
ji bus didesnė. Jie išpradžių nei nekėlė 
jokių klausimų sulyg Lietuvos—ji, žinoma, 
turi Lenkijai priklausyti, kaip kad priklau- 
sė šimtą metų tam atgal. 

Kuomet pagalios Francuzija išgirdo, 
kad Lifetuviai turi visai kitokią tame rei- 
kale mintį, lenkai paskubino įtikinti Fran- 
cuzija, kad nesutikimai tarp lietuvių ir 
lenkų yia tik paviršutiniai, kad jie yra 
laikini, kad tik "žemesni lietuvių sluogs- 
niai'"—chlopai—nepritaria lenkams, o Lie- 
tuvos "augštesnes kliasos" yra su Lenkija 
etc etc. 

Lietuviai perlaužė pirmą kliūtį, pa- 
statydami Lietuvos reikalą tarptautiniu rei- 
kalu. Jiems betgi pasilieka perlaužti dar 
ir šitą antrą kliūtį: parodyti Francuzijai, ir ją įtikinti, kad lietuvių pasipriešinimas 
ries prijungimą prie Lenkijos visai nėra 

"paviršutinis" ir "menkas" lietuvių ziidė- 
jimas, bet prajovas, kvepiantis krauju,— 
prajovas, kuris gali nutrenkti Lenkiją anar- 
chijos ir naminės karės bedugnėn, jeigu Lietuva butų prie Lenkijos prijungta. 

Lietuviai privalo įtikinti Francuziją, kad Lietuvos prijungimas prie Lenkijos 
riesustipriii3 jos, bet kaip sykis, atpenč,— 
j j. 5 Lenkiją neišvengiamai susilpnintų. Sykį Francuzija- tą teisybę pamatys, Lenkija neturės nei mažiausios progos prie Lietuvos užgrobimo—nes tas nebūtų nei 
Francuzijos, nei pagalios pačios Lenkijos naudai". 

Ar lietuviai sugebės taip Francuziją įtikinti? Nuo to šiądien gal but daugiaus 
negu nuo bile ko kito, priklauso Lietuvos 
ateitis. 

x 

Ant šito, todėl, punkto lietuviai turėtų gulti visu savo sunkumu. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lie uvius 

Minneapoiis Journal (Minneapolis, Minn., kovo b d. 1919 m.) talpina paveik- slą merginų iš vienuolikos tautų, kurios 
"gelbsli amerikonizavimui." Merginos da- 
lyvavo savo tautiškuose drabužiuose baliu- 
je, laikytame vietinėje Y.W.C.A. mokyk- loje. Tarp šitų merginų yra ir paveikslas vienos lietuvaites (pravardė nepadouta) lietuvių tautiškam apsirėdyme. 

♦ * 

Nev/ark'o, N. J., laikraščiai The Sun- 
driy CalI ir Newa.rk Evening News praneša, kad vietiniai lietuviai turėjo mass-mitingą kovo 8 d. ir išneše rezoliucijas su protestu prieš Lenkiją, paremiant tautų lygą ir pa- smerkiant bolševizmą, kokioj formoj jisai nebūty. 

Rezolucijos dalis skamba sekančiai: 
"Bet tuo pačiu laiku męs drįstame atkreipti musų gerbiamo Prezidento ir 

Amerikos Taikos ^tstovų Versailles'e 
atycla i nepamatuotus ir saumylius rei- 
kalavimus, kuriuos stato I^enkijos aris- 
tokratiški lyderiai, stengdamiesi už- 
griebti Lietuvos teritoriją priešingai dvasiai ir raidei Skyriaus XIII Prezi- 
dento Wilsono taikos išlygų, paduotų sausio 8 d. 1918 m. 

"Męs pasmerkiam bolševizmą vi- 
sose jo formose ir visvien kokiam pa- vydale jis apsireiškia, męs neturime 
užuojautos jo tikslams.ir siekiams. Jis 
yra visai svetimas mjisų tautiniems pa- linkimarns ir ypatybėms ir jis netrili į',ryti tvirtos papėdės tarp ištikimų lie- 
tuvų nei Amerikoj, nei Lietuvoj." 
Mitinge daiyvao miesto majoras Gil- len. 

9 ir 10 kovo, 1919 m. 7 
• 

Stasys buvo gabus vaiki- 
nas; iki devyniolikos metų 
amžiau? jau spėjo pasiekti 
aštunta gimnazijos skyrių. 
Nuo mažens, kada mudu dar 
lankėva liaudies mokyklą, 
jis jau atsižymėjo nepapras- 
tu gabumu. Kadangi mudu 
turėjova palinkimą prie 
mokslo, tai mudviejų tėvai 
prižadėjo leisti mudu i kuni- 
gus. Ir mudu iš,tikro rupina- 
vos kuosmarkiausiai mokin- 
ties, nes gerai žinojova, jog 
priešingai busiva atimtu.... 

Taip laikas bėgo, o mudu 
mokinovos ir buvova links- 
mi.... 

Gerai yra pasakyti, kad: 
"po didelio džiaugsmo — 

gimsta liudnumas." Taip ir 
su mudviem atsitiko. — 

Vieną gražią dieną, — 

rodos, kad prieš kokią bedą, 
Stasys buvo labai smagus. 
Tas mane labai stebino, nes, 
kaip gyvas, nebuvau paste- 
bėjęs jame tokio pašėlimo... 

Mokykloje skambalai su- 

žvangėjo. Mokinių minios 
suužė. Kekvienas apleidęs 
savo vietą, skubinosi durų 
linkui. Kiekvenas rūpinos 
kuogreičiausiai pasekti na- 
mus .... 

Pro siauras duris iš mo- 

kyklos pasipylė dižiausiais 
būriais į orą ant gatvių, kur 
ir pranyko civilių žmonių 
miniose, lyg kad vando plau 
kiąs siaura upe, pasiekęs ju- 
rų intaka, išsiskasto-išsilie- 
ja ir dingsta milžiniškame 
berybų jūrių vandenyse.... 

Mudu su * Stasiu skubiai 
žinksniavova namų link.... 
Jis man sakus "Drauge, ži- 
nai ką"?! (Mat, mudu nesi- 
vadindavova vardais). Tu 
užkvieski pas .mus šį vakarą 
savo mylimą- Ignatovič su 

jos drauge Pagarecka.... 
— Gerai, sakau, — bet, 

kad aš šį vakarą daug-daug 
j turiu padaryti' Jis man 
sako: "Drauge, atdėkime 

j nors &ykį darbą į šalį! 
1 

Męs ryt paskubisime ir pa- 
dirbsime dvigubai. Bet šią- 
den reikia pasilinksminti!.... 
Ir kas iš to, jei męs praleisi- 
me puikiausią laiką liūd- 
nai prie supelėjusių kny 
gų? — Juk dabar laikae del 
mųs puikus!.... Jis skamba 
žaibo greitumu, kiekvieną 
sykį palikdamas pėdsaką 
musų gyvenime ir vis tokį- 
pat. Pamarginkime gy- 
venimą nors retkarčiais, šią- 
dien mano protas kažko ne- 

nori dirbti. Pašėlęs linksmu- 
mas iš mano krutinės ver- 
žiasi ir aš jam nematau ru- 

bežių 
Aš ant to sutikau: "Gerai, 

tat skubėkime," — sakau, 
"pirm, negu kviesime, turi- 
me kiek apvalyti kambarį.... 
Ir vos tik spėjova pasiekti 
namus, jau poni Dombrows- 
ka, rnusų šeimyninkė, laukia 
mudviejų, laikydama laišką 
rankoje. £ 

— "Stasy, plėši: greitai 
laišką" — prabilo jinai. Sta- 
sys; pastebėjęs ant laiško 
juodą kryžių, griebė į ran- 
kas ir, nespėjęs atidaryti, 
krito yt negyvas — apalpo. 
Aš atplėšiau laišką, — tenai 
perskaičiau štai ką: Brangus 
Stasiuk! Važiuoki kuogrei- 
čiausia namon — tėvas nu- 

mirė, motina apalpo — tuo- 
jaus mirs.... 

Stasys.atsipeikėjo, vargiai 
svyruodamas, vaikščiojo su- 

ėmęs galvą ir šaukia: "Kas 
dabar daryti?!... kur dė- 
ties"?!. ... Liūdna tamsi at 
eitis, stojos prieš jo akis, — 

rodos, kad baisus akmuo už-Į 
sirito ant jo tako,. kuriuomi 

jis turėjo eiti. ... Jis nema- 

tė jokių budų perlipimui per 
ji, bet .. grįžti atgal 
išsižadėti to brangaus tikslo, 
prie kurio siekė, o imties vi 
sai ligsiolei jam buvusių ne- 

geistinų dalykų, apie kuriuos 
nei nesapnavo.... 

Dar sužibo laimės žvaigž- 
dutė jo akyse. Jis sušuko: 
"Dar nevisai pražuvęs L. 
Turiu dėdę... Jis turtingas 
dar nevedęs.... Aprašysiu 
jam ukę, o jis mane išmo- 
kys. Taip, dėdė sutinka, 
bet tik su tokia išliga; jei 
Stasys mokinsis kuniguos- 
nix... Stasys mielai sutinka 
mokintis, kad ir...., kad tik 
pasielgus moksle platesnį ke 
lią, o tada-t-ai- jau 

Stasys jau baigia gimna- 
ziją; tik vieni metai bėra. 
Jeigu užbaigs aštuntą gim- 

| nazijos skyrių taip gerai, 
kaip ir pirmosius septynius- 
tolimesnis mokslas užtikrin- 
tas dovanai.... Ar ne pui- 
ku? ! Paprasto ūkininko sū- 
nūs ir dar našlaitis, lankys 
universitetus!.... 

Aš-gi, kaip ir mano drau- 
gas Stasys, buvau likimo par 
blokštas pakelyje.... kur ir 
turėjau rūpinėti, nebegalė- 
jau pakilti, nes nebuvo tokio 
galiūno, kuris butų galėjęs 
pakeltj. O gal ir buvo, bet.. 

Stasys nors toli buvo pa- 
tikęs mane, bet niekuomet 
neužmiršdavo: atvažiuoja, 
būdavo, ant vakacijų ir bu- 
davom, kaip vienas. 

Dėdė Stasį atydžiai dabo- 
davo: nepavelydavo su bile 
kuo kalbėties.... Net ir su 

manimi, tikru jo draugu, jei- 
gu išgirsdavo diskusuojant 
ką tokio neaiškaus.... Jis 
neleisdavo jam nueiti į jau- 
nuolių susirinkimą, kad tik 
neišvirstų Į kckį "parmažo- 
ną" ir nepamestų "kunigy- 
stės kelio...." Būdavo, kaip 
lik išmuša laikrodys aštuo- 
nias nakties, a dar Stasio 
nėra namie,—dėdė nerimau" 
ja ir, ką tik pamato, klau- 
sia: "Ar nematėt Stasio? 
Kur jis taip ilgai galėtų bū- 
ti?!..." Gerai yra pasakyta: 
!"Jei paukšti laikysi klietko- 
je, nors ir kažkaip jį mylėsi, 
vienok jis nebus linksmas, 
jis visuomet jausis nelaisvė- 
je ir, prie pirmos progos, 
taikys išskristi." 

Taip ir Stasys.—Kada dė- 
dė nueidavo gultų, tai pa- 
matysi, kaip jis iššokęs per 
langą ir eina.... per soclną 
švilpdamas.... Ir kai susitik- 
davova, rodos, kad pusę am- 
žiaus nesimačiusių. Tvirtai 
suspausdavome rankas ir 
valandėlę tyliai žiūrėdami 
viens kitam į akis, stovėda- 
vome nesijudindamu, la^k- davova, pakol mudviejų 
al.js išneš skundą prieš ne- 

lemtą likimą, kuns mudu 
taip toli vieną nuo kito at- 
skyrė. Mudviejų akyse pa- 
sirodydavo gailestingos aša- 
ros, kurios, kaip išdavikai, 
prieš musų norą, skindavo 
sau taką per musų skruo- 
stus, parodydamos kaž-kokį 
neužsiganėdinimą. Tuom 
tarpu Stasys prabildavo: 
"Drauge, eikiva j lauką, kur 
rugiai, augštai sidabrines 
galvas iškolę, linguoja, 
šnabžda tarp savęs—kažką 
tokio paslaptingo... Ten mū- 

sų jausmai* atsigaus.... Pasi- 
vaikščiosiva, pasikalbėsiva 
apie ateitį.... Ten mus niekas 
negirdfis ir nematys, apart 
mėnulio, kuris iš dausų be- 
ribės, atgrižęs savo išblyš- j kusj veidą, aiškiai apšvies ^ 
mums kelią.... 

Ir mudu eidavova,—ten 

mus niekas netrukdydavo. 
Apkalbėdavova kiekvieną 
dalyką smulkmeniškai, viens 
kitam nieko neslėpdamu. 
Daugiausiai rupinovos išrišti 
mudviejų ateitį, kuri taip 
dar neaiški atrodė, lyg kad 
durnuose paskendusi.... Ir 
taip mudu linksmai praleis- 
davova daug naktų!.... 

Taip laikui bėgant, dėdė 
vis nerimauja: kas-kart Sta- 
sį vis užklausia: "Kada, su 

nau, važiuosime į seminari- 
ją? Kiti, vos tik keturias 
klases užbaigę, išvažiavo, o 

tų jau užbaigei septynias ir 
dar niekur-nieko."... 

Stasys bučiuoja ranką ir 
sako: "Dėde, leisk man už- 
baigti ir aštuntą..... Juk tik 
vieni metai...toks trumpas 
laikas...., o nauda—milžini- 
ška!...." Dėdei baisu,—ma- 
to, kad Stasys nelabai rū- 

pestingas į kunigus. Jis jau 
nebegali laukti ir sako: "Tu 
užbaigsi aštuntą, paskiau vel 
ko užsimanysi.... Juk mok- 
slui nėra galo.... Jei neno- 
ri buti mokytu,—tai šalin, 
iš mano namų! Bedieviu 
buti—nereikia mokslo.... 

Šeinis. 

Lietuviai Socialistai. 

Amerika tai rekordų šalis, 
Čionai viskas didžiausia: tiltai, 
namai, miestai. Lietuviai irgi 
pasidarė tokiais pat. Jie irgi, jei 
ka padaro, tai padaro didžiau- 
siai. Jei jau ka kas pradėjo gir- 
ti, tai jau kad giria,*tai net su- 

sirietęs giria, jei jau pradėjc 
ką ]>eikti, tai peikia, kad net sei- 
lės tyška. Čion visos organiza- 
cijos, suprantama, didžiausios 
geriausios, kulturiškiausios 
naudingiausios, jei apie jas kal- 
bama iš gerosios pusės. Jeigu gi 
apie tas pačias organizacijas 
kalbama iš blogosios pusės, tai 
jos menkiausios, nesuorganisuc 
tos, jose nėra tvarkos. Amen 
kos lietuviai nepažįsta, kas yra 
auksinis vidurys,pas juos yra 
* .i k kraštutinybės: arba didžiau 
sis, arba mažiausis; ar geriau- 
sis, ar blogiausis. 

Lygiai taip buvo ir su perei- 
tų metų Visuotinuoju Seimu. 
Sulvg Naujosios Anglijos laik- 
raščių, jis buvo menkiausias, 
nenusisekęs, bet užtai sulyg 
katalikiškos spaudos, jis buvo 
geriausiu. 

Tas pats yra ir su musų srio- 
vemis. Musų sriovė, supranta- 
ma, yra geriausia. Anų gi sri<>- 
\ė, naturališkai, jau turi buti 
blogiausia. Kitaip negalima; 
tai butų presižengimas prieš 
priimtas Amerikos lietuvių tra- 

dicijas. 
Socialistai lietuviai vienok 

pralenkia visus kitus. Jie netu- 
ri jau saiko. Jie savo drabnose 
pralenkia net žmogaus vai- 

dentuvę. Socialisiai paprastai 
kariauja prieš viską, kas yra 
ne socialistiška. Kitose ša- 
lyse socialistai renkasi sau ko- 
vos Įranki .s, renkasi taktiką, 
svarsto, galvoja krts galima ir 
kas negalima. Pas amerikiečius 
socialistus negalimo nėra. Čia 
viskas galima. Galima išgriauti 
susirinkimą, jei jis nėra socia- 
listiškas. Galima kalbėti socia- 
listams ant naudos vardu so- 

cialistams priešingos draugijos. 
Galima sudėtus Lietuvos Nc- 
prigulmybes reikalams pinigus 
nukreipti j tą fondą, kuris už- 
siima socialistiška agitacija. 
Sakau — viskas ir viskas gali- 
ma Amerikos lietuviams socia- 
listams. 

Kilo Lietuvos neprigulmy- 
>ės klausimas. Socialistams tas 
abai mažai apeina. Jie mažai 
uomi rūpinasi nors kitų šalių ] 
socialistai tame reikale papras-' 

tai laikosi neutrališkai. Mūsų 
gi socialistai nega:' įet supras- 
ti, kas ta ncutralvoė, jie tegali 
stovėti tiktai vienoje ar kitoje 
pusėje. 

Pasigirdo žinios iš tėvynės 
Lietuvos, kad net Europos lie- 
tuviai bolševikai r u Kapsukiy 
priešakyje jau stovi už Lietu-s 

vos neprigulmybę. Tas jau 
reiškia, kad Europoje nėra lie- 
tuvio, kuris nestovėtų už Lie- 
tuvos neprigulmybę. Ir kas gi 
pasidarė? Pasidarė tas, kad 
Amerikos lietuviai socialistai 
krūptelėjo, bei visgi jie nuo 

savo žingsnio neatsisakė. Jie 
kaip varė, taip varo darbą 
prieš Lietuvos neprigulmybę, 
net lapelius iš eidinėdami iš 

juokimui tų, kurie dirba del 
Lietuvos laisvės. 

Bet ar ilgai jie dirbs tą dar- 
bi? J tai sunku atsakyti. Lie- 
tuviai socialistai gana dikčiai 
sudemoralizuoti, tai ims gero- 
kai laiko, kol jie praregės, bet 
kaip jau praregės, tai jau jie 
visi smarkiai stos darban už 
Lietuvos neprigulmybę. Stos 
dėlto, kad kaip jau sakėme, 
Amerikoje negalimas vidurys, 
reikia buti :su savo svarumu 

vienoje ar kitoje pusėje. Ir so-,/ 
cialistai, negalėdami buti pri&ų 
šingi, turės buti dideli Lietu- 
vio Neprigulmybės rėmėjai. 
Tai amerikietiškas įstatymas. 

j O gal jie nepraregės? Gal 
! jie amžinai pasiliks Lietuvos 
I Neprigulmybės priešais? Taip 
nebus, nes taip nėra galima, 

i Lietuviai kas kartas vis geriau 
ir geriau supranta augštesnį 
progresą, kuris negalimas be 
neprigulmybės. Jei žmonės tą 
pradeda suprasti, tai jie neteks 
žmonių, o žmonės juk yra pa- 
matu kiekvienos sriovės. Tai- 
gi ir išeina jiems pasirinkti vie- 

Įną iš dviejų, arba stoti dar- 
| ban už Lietuvos neprigulmy- 
Ibę, arba visai išnykti. i 

Aš pilnai įsitikinęs, kad taip, 
0 ne kitaip bus. Pasilieja tik- 
tai laukti tos geresnės valan- 
dos, kurioje lietuvys socialis- 
tas pratrins savo akis, apneštas 
siaurosios agitacijos dulkėmis 
ir stos kartu su visais, dirbda- 
mas del Lietuvos Neprigulmy- 

1 bės. R. A. Macaitis. i 

! IŠ PERSISKIR1MU STA- 
TISTIKOS S. V. 

1916 metais ant kiekvierk 
100,000 gyventojų išuolė 
1,050 apsivedimų; gi persis- 
kirimų 112, t. y. perisiskirė, 
beveik, kiekviena devinta 
para. 

Pasirodo, kad persiskiri- 
mų skaičius nuolat daugina- 
si. 1890 metais buvo persis- 
krimų ant 100,000 gyventojų 
tik 53; 1900 metais jau 73; 
1906 metais 84; gi 1916 me- 
tais ant to pat skaičiaus gy- 
ventoju net 112. 

37.7 nuošimtis persiskiru- 
siųjų turėjo vaiku; 52.1 nuo- 

šimčių persiskirusiųjų netu- 
rėta vaikų, ir 10.2 nuošimčių 
neminėta ar turėjo vaikų ar 
ne. 

Priežastįs persiskirimui 
paduota sekančios: pabėgi- 
mas, 36.8 nuošimčių; žiauru- 
mas, 28.3 nuošimčių; neišti- 
kimumas, 11.5 nuošimčių; 
nesirūpinimas užiaityti, 4.7 
nuošimčių; girtuoklystė, 3.4 
nuošimčių; jungtinos augš- 
čiau minėtos priežastis, 8.6 
nuošimčių; visokios kitos 
priežastįs,, 6.7 nuošimčių. ^ Moteriai leisti atsiskirti 
nuo vyro 68.9 nuošimčių; gi 
vyrui atsiskirti nuo moteros, 
31.1 nuošimčių. 

Ši statistika apima" 2,874 
apskričius (county); negau- 
:a raportų šiame klausime 
lar iš 106 apskričių, kurie 
y-d\ nei neperkeistų šios sta- 
istikos. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
WATERBURY, COX\. 

Iš Mūsų Padanges. 
^ Pastaromis dienomis sulau- 
^nė sugrįžtant i> Francuzi- 
jos p. Praną 1 iskiną ganą žy- 
niu \Yaterburio lietuviu vei- 

kėją, kuris nei kiek nėmė laiko 
atsiisėjimui, bet tuojaus ėmėsi 
ui darbo ir pradėjo organizuo- 
ti lietuvių kareiviu Vjijoną. 
Waterburio jaunuoliai to tik 
ir laukia, idant atsirastų va- 

das, kuris tą viską galėtų su- 

maningai vesti. Štai 16 d. ko- 
vo parapijos svet. likos su- 

šauktas pirmas jaunuolių susi- 
rinkimas. Susirinkiman atsi- 
lankė gun skaitlingas būrelis 
jaunimo, idant pasitarti ar yra 
reikalas organizuoti lietuvių O w 

kareivių legijonus. Plačiai 
apkalbėjus pasirodė, jog Ame- 
rikos lietuviams neatbūtinai 
reikia tverti legijonus ir rei- 
kalui prisiėjusi važioti gelbėti 
Tėvynę nuo priešu. Tuojau* 
ant vietos susirašė 35 jaunuo- 
liai ir visi su šypsančiais vei- 
dais sudėjo po $1.00 kaucijos, 
pas visus yra upas kuodidžiau 
^is ir visų obalsis buvo Laisva 

(Lietuva arba mums mirtis." 
Taipgi tarpe susirinkusiųjų du 
aukavo po $10,00, pagalios ne- 

kurie pasižadėjo mokėti net 

po 4 dolarius kas mėnuo delei 
padengimo lesų. Pagalios li- 
kos išrinkta valdyba, kuri vi- 
ską tvarkytų. Pirmininku—li- 
kos išrinktas Pranas Tiškinas, 
raštininkų A. Osteika, iždinin- 
ku J. Namura. Tarpę susira- 
šusių yra daugiausiai Sarida- 
riečiai ir Vyčiai. 

Taipgi ta patį vakarą sve- 

tainėje 103 Green Str. P. D. 
Sanrjšio buvo surengtos pra- 
kalbos. KJbėjo p. Grigaitis, 
buvtisis ''Naujienų" redakto- 
rius.. Jis daugiausiai nurodė 

apie Amerikos lietuvių soči j a- 

listų skilimą pabrėždamas, jog 
tų žmonių galvose barška, ku- 

rie remia bolševikų taktiką. 
Tas musų bolševikams labai 

nepatiko, laike prakalbos triuk- 

šmą kelė. Taipgi turiu pažy- 
mėti, jog vietinė L. S. S. 34-ta 
kp. užvaldė bolševikai ir ėmė 

nepritarenčius bolševikams 
kaip va. T. Matą, Pruselaitį. 
r>lečkaitį ir kitus persekioti ir 

►net iš kuopos prašalino. Kiek 
teko girdėti, tai prašalintieji 
žada rašytis j legijonus ir pra 
dėt karę su bolševikais, girdi 
kitokios rodos su jais negalima 
gauti. Bravo taip ir padary- 
kit. 

Tarpe parapijom.] ir Sauru- 
šaičio kol kas svarbesnių nuo 

tikiu nėra. Komitetas buvo 
nuėjęs pasitarti su klebonu, mi 

klebonas apšaukė bolševikais 
ir išvijo. Po tam klebonas 
buvo pasauktas svetainėn ant 

susirinkimo, idant pasitarti, 
ant ko atsakė: "Mano ir vy- 
skupo bažnyčia, kaip aš nonų 
taip ir darau ir jusų nesiklau- 
siu." Parapijonai žada strei- 
kuot t. y. neduot aukų ant baž- 

nyčios. 
K. Gir kalniškis. 

FITCHBURG, MASS. 

K'. Norkaus Prakalba. 

Kovos 16 d. Unity salėje, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 53 kuopa turėjo pra- 
kalbas; kalbėjo K. Norkus, 

^'Sandaros" redaktorius iš So. 
Bostono. Šitos prakalbos be- 
ne bus sandariečių pirmos 
Fitchburge. 

Pirmoje temoje p. R. Nor- 
kus kalbėjo apie Am. Liet. 
Tautinės Sandaros politiką, 
kaip tautininkai arba sanda- 
riečiai žiuri į Lietuvos Nepri į 
guimybės klausimą ir ką jie; j 

vėlina Lietuvos piliečiams. 
Kalbėtojas nurodė, kad san- 

da riečia i arba tautininkai stato 
ant prmo=; vietos lieuvybę ir 
gryną demokratija, kokios ir 
trokšta Lietuvos visuomenė, 
būtent: mažažemiai ūkininkai, 
kaimiečiai ir bežemiai darbi- 
ninkai. Kalbėtojas sakė, kad 
sandariečiai stovi už pilna 
Lietuvos Neprigulmybę dėlto, 
kad Lietuvai nėra kitokios iš- 
eigos, kaip tik vien tapti nepri- 
gulmyba valstybe, nes su len- 
kais negalima dėtis, tame, kad 
jie feodališki imperialistai, 
pripažįsta didžiunijos kuni 
gaiksėių ir grapu luomas, |m> 
iitikojc du -dasi įtekmei Kunigu 
ir kitu Įvairių feodalų. Kal- 
bėtojas faktais priparodė, kad 
kas vėlina Lietuvai dėtis prie 
Lenkijos, tas vėlina Lietuvai ir 

lietuvybei grabą ir naują bau- 
džiavą. 

Apie rusus kalbėtojas iš- 
reiškė, kad su jais nėra galima 
dėtis dėlto, kad jie tingus, poli- 
tikoje žiaurus ir skaitlingi, bet 
ekonomiškame gyvenime ne- 

veiklus. 
Po pertraukas, antrame at- 

veji Norkus kalbėjo apie Lie- 
tuvos žmonių politiška judėji- 
mą. kaip lietuviai yra pasišven- 
tę ir dirba iš visų jiegų, kad 
atstatyti Neprigulmingą De- 
mokratišką I .ietuvą. Kalbė- 

tojas sakė, kad lietuviai sukilo 
visi kaip vienas. Šiame tarpe 
kalbėtojas perskaitė Lietuvos 
valdžios ministerių pirmininko 
p. M. Slezeveiaus pvoklemaci- 
ją arba atsišaukima į Lietuvos 
žmones. Iš to atsišaukimo 
matyti, kaip lietuviai energiš- 
kai stoja ginti Lietuvą, reika- 
lui atėjus visi kaip vienas su 

ginklu, traukia Vilniaus, Lie- 
tuvos sostinės, atsiimti nuo ru- 

sų bolševikų. 
Prakalbom užsibaigus, paki 

la tūlas Fitcliburgo bolševikų 
lyderius Samulėnas ir nori klau 
sima kalbėtojuni pastatyti, bet 

niekaip negali sufarmuliuoti, 
drožia savotišką "spyčių", sa- 

ko: "Dr. Šliupo ir kitų tauti- 
ninkų diplomatiška kova yra 
'liekas kitas, vien tik nonsen- 

sas, apsurdas; pinigų ant nie- 
kų aikvojimas." Čia tuoj aus 

Samulėnui Norkus aštriai at- 
kerta: "Bėda, bėda su jumis! 
Bėda tame, kad iš kalbos 
matyti, kad jus lietuvių kalbos 
net paviršutiniai nepažįstate." 
"Diplomatija reiškia, — agita- 
cija, propoganda. Tautininkų 
diplomatinė kova, tai yra mūsų 
a^itpcija ir propaganda už 
Lietuvos laisvę. Argi tamsta 

manai, kad agitacija arba pro 
paganda už Lietuvos tautos 
teises yra apsurdas? Propa- 
gandą arba agitaciją prakti- 
kuoja nc vien tautininkai, bet 
ir patjs bolševikai." (Diploma- 
ttiia visai n3 agituoja—Red. 

Ta pači'j dieną, vakare K. 
Norkus kalbėjo Gardnere 
Milliers Opera House salėje 
Čia praka1bas surengė vietinė 
Amerikos Liet. Tautinės San- 
daros 52 kuopa Gardnere. 

Kalbėtojas kalbėjo taipgi apie 
tuos pačius dalykus, ką ir 

Fitchburge, tik čia, klausimu I 
niekas nedavė, mat čia publika 
mandagesnė, geriau moka su- 

sirinkime užsilaikyti. 
Reporteris. 

/ 
NEWARK, N. J. 

Atsišaukimas. 

"Lietuvai" Xo. 61 tilpo ži- 
nia paduota S. A. buk Kovo 
2 d. ant buvusio lietuvių mass- 

mitingo St. Jurgio svetainei 
buk: kataiikr• vadovai atrado 
priekabas ir norėjo susirinki- 
mą išardyti. Aš žemiau pasi- 

rašęs kaip to vakaro vedėjas 
tiek turiu pasakyti: kad susi- 
rinkimas buvo sušauktas Tau- 
tinės ir katalikų Tarybų, del 
bendro lietuviams reikalo ant 
kurio dalyvavo miesto majoras 
ir miesto Attorney. Susirinki- 
mas atsibuvo konogeriauriai 
tvarkai, ką ir majoras pagy- 
rė. I»et jokiu priekabų ir ar- 

dymų katalikai ir mėgino da- 
ryti. 

V. Anibroccvičius. 

PTTSBURGH, PA. 

Nepamirškite, kad tautų 
koncertas atsibus kovo 29 
d. subatos vakare ant 815 v. 

kareivių Hut of the Hospita- 
lity name 4246 Fifth Ave. 
Bus 16 tautų muzika. Tarp 
kitų bus ir Lietuvių. Butų ge 
rai, kad kodaugiausiai žmo- 
nių sueitų. Gatvekariai No. 
75 ir 76 priveža prie durų. 
įžanga koncertan uždyką. 

ELIZABETH, N. J. 

Tautininkai neprileido pire 
muštinių. 

Kovo 13 d. p. A. Lutvino 
sietainėj, buvo prakalbos, 
kuriąs surengė vietos Tautos 
Fondo 72 skyrius. Kalbėto- 
jum buvo p. L. Šimutis, 
"Garso" redaktorius, kalbė- 
tojas aiškino kodėl Lietuvai 
yra reikalinga pilna nepri- 
gulmybė, ir kad Lietuvos 
neprigulmybės didžiausiais 
priešais yra lenkai. 

Nupiešė keletą veizdelių 
iš baudžiavos laikų kaip len- 
kų dvarininkai be pasigailė 
jimo nuplakdavo lietuvį ser 

megių be mažiausio nusikal- 
timo. 

i Taipgi plačiai aiškino rei- 
kalingumą aukų ir kodėl 
šiądien reikalingos aukos. 
Visa rimtesnė publika pilnai 
suprato tą ir tapo su saukau- 
ta $114 su centais. Bet mū- 

sų bolševikai nesuprato, gal 
ir nenorėjo suprasti. Prakal- 
boms užsibaigus bolševikų 
lyderis Krasauskas užduoda 
klausimą, "Kam reikalingos 
aukos'' kalbėtojas atsako 
"Nežinau ar aš per greitai 
ar per lėtai' kalbėjau, kad 
negalėjote suprasti," bet vis- 
gi atsako į klausimą. Bolše- 
vikai nepasiganėdina ir rei- 
kalauja, kad bolševikams 
butų leista pasakyti bolševi- 
kišką prakalbą. Kįlsta ler- 
mas, bolševikai šaukia "kal- 
oėk Krasauski," o katalikai 
šaukia "laukan bolševikai." 
Prasideda stumdymasis, 
kaip štai Zailskas, užbėga 
ant pagrindų ir prašo pub- 
likos nekelti vaidu ir sako: 
" Bukite kulturiški žmonės,! 
nors šioje valandoje, kuo- 
met Tėvynė musų stovi ant 
pražūties kranto." Publika 
nusiramina. Čia kalba p. J. 
A. Ribinskas, susigraudinu- 
siai sako: "Tarsi peiliu var- 

sto mano krutinę, kuomet 
žiuriu į tokj apsireiškimą, 
ar jiĮs broliai ir seserįs ne- 

jaučiate to skausmo, kokį 
kenčia jusų tėvelis motina 
brolis sesuo merdėdami iš 
bado ir ligų? Ar jųs nejau- 
čiate! kad tokio trukšmo 
musų tarpe geidžia tiktai 
Lietuvos neprieteliai. Lietu- 
vos upeliai pasriuovę krau- 
ju ir ašaroms šaukiasi j Ju- 
mis Tėvynės sunųs!;.. Kur 
esate, k«t veikiate dėl Tėvy- 
nės labo!..." 

J. A. R. savo kalba užgau- 
na publikos jausmus, pasi- 
rodo ant veidų ašaros ir 
tuomet viskas nusiramina, J. 
A. R. užbaigus kalbą, bol- 
ševikas Krasauskas užsili-' 
pa ant krėslo ir rėžia savo 

prakalbą, prašo publikos,, 

kad atsiimtų aukas (pini- 
gus), nes esą už jus pinigus 
klerikalai prirengs jums kar- 
tuves. Bet publika jo nek- 
lauso ir išsiskirsto. 

Šitos betvarkės kaltinin- 
kais iš dalies yra rengėjai, 
nes jie neturėjo 7;:iogaus ku- 
ris butų palaikęs svetainėj 
tvarką. 

Lietuvos Sunus. 

NEW YORK, N. Y. 

Draugystė šv. Kryžiaus 
didžiajam New Yorke susi- 
dedanti iš 200 narių meti- 
niame susirinkime sausio 11 
d. 1919 metų salėje po No. 
568—570 Broome str. New 
Yorke vienbalsiai priėmė 
sekančią rezoliuciją. 

Nutariame kiekvienas au- 

kauti Lietuvos laisvės reika- 
lams pagal savo išgalės. Po- 
draug išnešame protestą 
prieš partijų vadovus už jų 
sauvališką pasielgimą. Bu- 
dimi vadovais jie turi sup- 
rasti žmonių mintis ir norus., 
Gi žmonių mintįs yra tokios 
kad Letuva yra viena, todėl 
ir jos fondas turi buti vie- 
pus, ir apginimas. Męs rei- 
kalaujame, kad visi fondai 
susivienytų j vieną bendrą 
fondą, o katrie atsisakys 
nuo bendro fondo ir nuo 

bendro darbo, tie nėra dau- 
giau mųs vadovais. 

Kada susivienys fondai, 
tada mus draugystė ir iš sa- 

vo išdo paaukaus gausią 
auką. 

Vardan draugystės 
J. Gudiškis 
Frank Valaitis 
Povylas Kubilius. 

KEWANEE, ILL. 

Kovo 16 d. šv. Kazimiero 
dra ^ystė savo mėnesiniame 
susirinkime viebalsiai ruta- 
rė įsteigti knygyną ir tuo 

jaus tam tikslui nutarė pa- 
rinkti aukų. Aukavo S. Bu- 
delis įl.10, K. Mušeikis ir 
V. Skirius po doliarį ir dau- 

gelis smulkesnių aukų. Tai 
pradžia darbo. Laikui bė- 
gant tikimasi, kad bus įtai- 
sytas vidutiniškas knygynė- 
lis. V. S. 

Žinios Žinelės. 

Norwood, Mass. Draugys" 
tės ir bažnytinis choras su- 

1 
judę rinkt aukas įsteigimui 
bažnyčioje vargonų. 

Worcester, Mass. Jauni- 
mas sujudo organizuoti lie- 
tuvių kariumenę. Suorga- 
nizuota į 100 jaunikaičių, 
kurie lavinasi. 

Bayonne, N. J. Kalbėjo 
'Martus. Bolševikai sukėlė 
'lerumą. Prakalbos iširo. 

Akron, Ohio. Socialistų 
kuopa nutarė neskaityti so- 

cialistišką "Keleivį." 

VVaterbury, Conn. Tau- 
tiškos organizacijos reikalau 
5a, kad butų sušauktas/Vi- 
suotinas Seimas. 

mm—-*** 

So. Omaha, Nebr. Dau- 
gelis draugijų reikalauja, 
kad butų sušauktas Visuo- 
tinas Seimas. 

Waterbury, Conn. Socia- 
listai surengė spektaklių. 
Lošta 'Consilium Facultatis.' 

Greenfield, Mass. — Jau- 
nimas suruošė vakarėlį. Su- 
lošta buvo "Žydas stati- 
nėje." 

Waterbury, Conn. Socia- 
listų kuopa surengė prakal- 
bas K. Žiurinskui. Jis iš- 
keikė "Naujienas" ir "Ke- 
leivį." Ragino skaityti "Dar 
bą" ir "Musų Tiesą." 

Gary, Ind. Užtvino že- 
mesnės miesto dalis. Daug 
nuostolių. Suareštuotos 14 
ir 17 metų lietuvaitės už pa- 
leistuvavimą. 

Sioux City, Iowa. Tarpe 
darbininkų eina bruzdėji- 
mas dėlei to, kad kompa- 
nijos verčia išsiiminėti pi- 
lietiškas popieras. 

ŽINIŲ-ŽINEIES. 
Providance, L. I. — Lie- 

tuvų Ukėsų kilubas surengė 
spektaklių ir balių. Sulošta 
"Lietuviškos Vestuvės." 

Duquene, Pa. — Susitvėrė 
teatrališka draugija "Var- 
pas" ir sulošė veikalą "Pir- 
mi Žingsniai." 

Waterbury, Conn. — Dar- 
bai kasdien eina menkym 
Daug bedarbių. 

Rochestery N. Y. —Vyčių 
kuopa surengė spektaklį. 
Sulošta "Vyrų Vergija." 

Pas Draugus. 
Važiuoja. Traukinio teki- 

niai tarška atsimušdami j bė- 
giu sudurimus ir tarituni sa- 

kyti sako: "Pas draugus, pas 
draugus." 

—- Taip pas draugus,—mą- 
sto Vaitiekus; asmeniškai dar 
nekuomet nematytus draugus, 
tečiaus iš širdies mylimus drau 
gus. 

Tamsi rytmečio migla ža- 
danti sniegą bei lietą, stumia 
Vaitiekų abejonių sukuriu—ir 
slankioja minčių sandeliu ne- 

pasitikėjimo šėšėlys. 
Kartu su miglos tįrštėjimu 

auga kaž-kokis nepamatuotai 
klausimas: 

— Kai]) jie link mane atsi- 
neš? Rasi su panieka pasitiks, 
o gal puslėton nuo darbo ran- 

kon, savasios pat.uoti nenorės? 
Gali buti dar blogiau. Gali 
įroniškai nusisypsoti ir pama- 
nyti "Kvailutis Vaitiekai, kvai 
liūtis tu. 

Stumia Vaitiekus nemalo- 
nias mintis šalyn ir bando ką 
nors malonesnio, geresnio įsi- 
vaizdinti; ot kad ir panašiai; 
kad geresnėji inteligentija dar 
nenugrimzdusi egoizmo keva- 
Jan; dar tuo kevalu neapsi- 
traukusi, o kaip tik atbulai, 
tampriais ryšiais rankpelniais 
surišta. 

Su silpnėjimu traukinio bč-t 
gimu, blaskosi j šalis ir Vai- 
tieko svajonės. Pro langą— 
gi matosi, juodi gedulingu kau 
ru apkloti murai. 

Miestas. 
Miestas beabejonės neįdo- 

mus mieščioniui,—tai papra- 
sta kasdieninė regykla; tačiaus 
kaimiečiui didi naujanybė: be- 

galinis triukšmas, gatvėkarių | 
bėgiojimas, nejaukus "troku"J 
tarytum gegutės nusijuokimo! 
klyksmas, nemalonų daro įspu-l 
di kaimiečio dvasion. 

Prie to dar ir patsį miesto i 
gyventojai netaip meilus, kaip 
kad kaimo. Iš pirmo panntv- 
mo atr.do, kad mieščionims 
daug ko trūksta, ypač pasitikė- 
jimo viens—kitais, visais at- 
žvilgiais stinga; dargi ir pa- 
čiuose veiduose matosi kažko- 
kis šaltas skubaus gyvenimo 
spindulis. 

Vaitiekus trumpu žvilgsniu 
permetęs miesto ir jo gyvento- 
ju išvaizdi, pirman sustojusiu 
gatvekarin įšoko. 

Tingiai gatvekaris rieda, 
kart-kartėmis sustodamas ir 
yt drugio krečiamas purto ke- 
liauninkus. Vaitiekus gi ne- 

ramiai žvalgosi pr0 langą ir 
saugo skersgatvių užrašus. 

Pagalios gatvekaris sustojo 
ir \'aitickus pasijuto ant jam 
reikalingos gatvės kampo. Dėl 
atsargos dar pažiurėjo gatvės 
užrašan ir pasuko nelabai šva- 
rion—siauron gatvaitėn. 

Už poros minučių ėjimo 
1 Vaitiekus pamatė priešais sa- 

ve dailu murini narna ir ne- 

jučiomis išspruko žodis: "Čia." 
Staiga Vaitiekui sugrįžta 

Pirmųjų abejonių glėbin ir 
drauge pajunta smarkų šir- 
dies plakimą: "Eiti ar neiti?" 

Eiti ir persistatyti save,— 
nei šis nei tas, tačiaus nėra ge- 
resnio budo. Juk čia jo niekas 
nepažįsta. Tai kasgi supažin- 
dvs ? 

— Na, reikia vyriškai.— 
Perbėgo kiek drąsesnė min- 
tis. Ir Vaitiekui žengė pir- 
myn. 

Jaunas vyrukas stovintis 
už raštynės grotelių ir paste- 
bėjęs nepažįstamą pasiskubino 
langelio link, paklausė: 

— Kuom patarnausiu? 
.Vaitiekus iš karto susimai- 

šė ir tik po valandėlei atsakė: 
— Noriu matytis su.... 
— Aha.—Ir vyrukas nusis- 

kubino, užtrenkdamas šonynės 
duris. 

Neilgai trukas tas pats vy- 
rukas, išlindo pro kitas duris 
kviesdamas Vaitiekų vydun. 

Vos spėjo žengti žingsnį pir- 
myn, kaip tarpduryje pasiro- 
dė, gana inteligentiškas pus- 
amžis vyras, tiesdamas ranką 
Vaitiekau ir pabrėžė: "Ben- 
dradarbis." 

Vaitiekus paraudonnavo. 
— Meldžiu sėsties, — tarė 

dienraščio redaktorius ranką 
pamodamas kėdes link. 

— Ačiū. 
— Na, kas naujo?—klausia 

redaktorius Vaitieko. 
— Naujienų pilna. Tik.... 
— Taip. 
Tuo tarpu įėjo antrasis re- 

daktorius, pypkę dumdamas ir 
meiliai žiūrėdamas nepažysta- 
mam 

Susipažino 
Seka širdingas pašnekėsis 

apie visuomenės reikalus; už- 
kliudo ir literatūrą—dailę; kį- 
la nuosekli dailės kritika... ir 
kur čia viską suminėti. c. 

Vaitiekus labai daug naujo 
išgirdo, dargi nei sapne nesap- 
nuotu dalykėlių patyrė. 

Staiga ima Vaitiekui min- 
tis blaivytės, tarytum iš po 
ūkanotos dienos giedra rody- 
ties... 

.... Ramu—malonu Yaitie- 
ko širdžiai, tarpe mylimų drau- 
gų ; dvasioje padangėmis 
skrieja, nei keclės po savim ne- 

be junta.... 
Bet štai reikia su draugais 

skirties ir gali buti ilgesniam 
laikui.... Drūčiai, o drūčiai 
spaudžia Vaitiekus draugų 
ranka ir eina.... 

Tarabilcla. 

Naujai sutaisytu Puikus Vadovas Esperanto 
Kalbos. Parašytas p. Vidikausko. Popieros ap- 
darais $1.00. Audeklo $1.25. Kartu užsisakyk ir 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
Nedėlinį Beparyvišką Laikrašti 

Rašyk: "AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Mellbury Street Worchester, Mas*. 

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: 

"S A N D A R A" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

gelbėkue'mentejusia lietuva 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmoni ą aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

<*StL^,2Sra Uthuanian Centrą! War Relief Committee, Inc. 
320 F1FTH AVENUE, . NEW YORK, N. Y. 



Žinios iš Lietuvos. 

VILNIUS. 

Grįžo Lietuvon: kun. dr. 

Blažėjus Česnys, Petrapilio 
kunigų Akademijos profe- 
sorius ir kun. Skruodis iš 
Kaukazo. 

Alsėdžiai. 

Prieš karą čia buvo Kal- 

varijos vartotojų draugijos 
skyrius ir jam neblogai se- 

kės. Per karą jis sunyko. 
Pereitą žiemą buvo pradėta 
steigti savo draugija. Ji bu- 

tų gyvavusi, kaip gyvuoja 
tik pernai įsteigtos Kalva- 

rijos ir Platelių draugijos. 
Tai įvykinkime ir męs sa 

vo sumanymą. Sruoja. 

Garliava. 

Jau taisoma visų draugi- 
jų karės metų sudeginti 
mūriniai namai. Tikimasi 
rudenį sueiti į tuos namu? 

drauge su knygynu ir skai- 
tykla. 

"Žiburio" Dr. antras su- 

sirinkimas buvo įdomus ir 

turiningas. Svarstyta švie- 
timosi nauda, mokslo rei- 
kalingumas, vakarų taisy- 
mas, dailė, Draugijos lėšų 
padauginimas, skaitykla, 
.savi vakarėliai, kur "Ži- 
burio" nariai veltui lanky- 
tųsi. Vakarėliams ruošti iš- 
rinkta komisija *š 7 narių. 

Labai buvo sunku rinktis, 
kad Garliavos par. buvo pa- 
dalyta tarp dviejų apskri- 
čių. Visą darbą dirba jau- 
nimas. 

Steigiama jaunimo drau- 
gija "Vytis." 

S. J. Šviesunėlis. 

Skuodas. 
Sedos apskr. Čionykšte 

Lietuvių Kat. "Blaivybės" 
draugija po 3 metų snaudi- 
lio šiemet vėl pradėjo gy- 
vuoti. Šis skyrius prieš ka- 
rę turėjo apie 600 narių; 
dabar jų besuairačė vos 200. 
Jau padaryta dvejetas susi- 
rinkimų, išrinkta nauja, val- 
dyba : pirmininku ir iždinin- 
ku kun. dek. žadeikis, jo 
padėjėju kun. Laugalis raš- 

tininku mokytojas Barkau- 
skas. Senosios "Blaivybės" 
likę šiek-tiek turto pinigais; 
200 rublių buvę padėta tau- 

pomoje kasoje; ji, karei pr;f 
sidėjus, Rusijoj atsidūrė; ir, 
50 rublių likę prie iždinin- j 
ko. Naujai atgimusioj! i 

draugija savo veikimą pra- 
dėjo nuo buvusiojo pasta- 
raisiais metais visai užmesto 

knygyno tvarkymo; pa^am-' 
dyta knygynui ir skaityklai 
bustas Jazbučio namuose, ! 

kur čia jau yra ir visų lietu-1 
vių laikraščių agentūra. 
Čion šventadieniais žmones 

susirinkę gali laikraščių pa- 
siskaityti ir knygomis apsi- 
mainyti. Iš buvusiųjų jau 
dvejų blaivininkų susirinki- 
mų matėsi didesnis gyvu- 
mas, kaip kad seniau prieš 
karę būdavo; be ko kito 
buvo vienbalsiai sutarta vi- 
sų Skuodo blaivininkų var- 

du pasiųsti Vilniun Lietuvos 
Tarybai raštui savo ja ja pa- 
sitikėjimą, ir padėką už jos 
ligšiol Lietuvai prikelti nu- 

veiktuosius darbus. 
Dam. Treigys. 

Švėkšna. 

švekšniečiai—žmonės gei- 
bią mokslą ir todėl susirū- 
pinę, kad to mokslo jų rai- 
kai kuodaugiausiai galėtų 
įgyti. Tik ligšiol trako 
jiems lengvai pasiekiamų 

mokslo įstaigų. 
Bet štai liepos mėn. 4 d. 

kun. dekanas paskelbė, kad 
norima steigti gimnazija 
Rietave ir kad to p&ties 
mėn. 7 d. busiąs Rietave 
gimnazijos sumanytojų su- 

sirinkimas, į kurį Švėkšnos 
atstovais nuvyko kun. Šar- 
ka ir p. Pr. Bruže. Susi- 
rinkimas nutarė pirmiausia, 
kad gimnazija Rietave labai 
reikalir^a. Buvo išklausy- 
tas pranešimas, kad Rietavo 
kunigaikštienė duodanti vi- 
są medžiagą gimnazijai pa- 
statyti. švėkšniečiai nutarė 
prisidėti prie rietaivškių. 
Nutarta, kad ši gimnazija 
tarnautų tik krikščionims. 
Kun. dek. Macijauskas ra- 

gindamas dėti aukų gimna- 
zijos steigimo pradžiai, pats 
davė gerą kitiems pavyzdį, 
paaukodamas susyk tūks- 
tantį mrk. Išviso buvo per 
'susirinkimą surinkta arti 2 
tukst. mrk. aukų. 

Gimnazija rūpinsis tam 
tikras Komitetas iš septy- 
nių, narių, kuriam pirminin- 
kaus kun. dek. Maciejau- 
skas. 

Klevas. 

Skučiške, 
Marijampolės apskr. Šį 

pavasarį atsidarė pa& mus 

pradedamoji mokykla, ku- 
rią noriai lanko nemažas 
vaikučių skaičius. Moky- 
tojauja V. Gvasdinskas. 
Žadama atidaryti ir vaka- 
riniai suaugusiems kursai. 

Skučiškietis. 

Slavikuose. 
Naumiesčio ap., mokyto- 

jauja S. Markuza, išėjęs 
Marijampolės mokytojų kur 
sus. Prie mokyklos yra ir 
šventadienių kursai paaugu- 
siems. Jaunimo prisirašė 
daug. Apylinkėjo 7 moky- 
klos ir 3 kursai. 

Plokščių apylinkėje yra 4 
mokyklos. 

Šeš. Sargas. 

Skuodas. 
Sėdos apskr. Rugpjučio 

10 d. čia buvo lietuvių kon- 
certas, Maskvos konservato- 
rijos solistės p-lės A. Neza- 
bitauskaitės ir Petrapilio 
konservatorijos pianistės p- 
les A. Dirvianskait^i sun e- 

štas. Programa buvo gana! 
apsti. P-lė Nezabitauskaitė 
padainavo solo apįe 10 įvai- 
rių dainų; Šimkaus, Sosnau- 
sko, Taliat Kelpšos ir k. 
kompozicijų. P-lč Dirvian- 
skaitė pianina paskambino 
šešetą klasinių: Šopeno, Ru- 
binšteino. Šuberto ir k. vei- 
kalų. Be to Skuodo vargo- 
ninko p. Jaro išlavintas mi- 
šrus chorus padainavo 6 dai 
nas. Tiek apie pačią pro- 
gramą. Muzikalinė rių at- 
liktųjų dalykų vertė tiesiog 
neįkaininamą. Minėtosios 
koncerto taisytojas abidvi 
ką tik dabar :š Rusijos grį- 
žusios, Nezabitauskaite bai- 
gusi Maskvos konservatori- 
joje 3 kursus. Dirnanskai- 
tė baigusi Petrapilio kon- 
servatoriją ; Nczabitauskai- 

i tės balsas jau ir iš seniau 
j buvo skuodiškių mėgiamas, 
bet dabar tai visus susirin- 
kusius svečius, ne vien lietu- 
vius, bet ir svetimtaučius: 
latvius, žydus, tiesiog žavė- 
jo; iš jos galima daug ko 
laukti; bus tai viena Lietu- 

|vos pažibų, kokių dar lig 
šiol nedaug teturėjome. Su- 
sirinkusioji publika buvo la- 
bai patenkinta—daininin- 

kes pilte apipylė gėlėmis. 
C}, oras, nebepirmus me- 

tus jau gyvuojąs, artistingai 
savo uždavinį atliko, ypač 
himną "Lietuva Tėvyne mū- 

sų" (Petrausko kompozici- 
įja), "Burtai" (Naujalio), ir 
'net tokį augštos vertės vei- 
kalą—Sanausko: "Karvelė- 

Įli mėlynasis." Ne sykį jau 
yra tekę pastebėti, kad a. a. 

Sasnausko tvariniai sukelia 
didelio entuziazmo, ir labai 
giliai siekia klausytojo šir- 
dies; vertėtų tatai musų 
chorams įsidėmėti ir kuo 

daugiau šioje autoriaus vei- 
kalų išsimokyti. 

Publikos vakaran gana 
apsčiai buvo prisirinkę; mat 
ir musų žmonės tikruosius 
dailės veikalus pradeda 
mėgti. 

Seinai. 
Jaunimo reikalai. Su at- 

bundančia pavasario gamta 
šiemet sujudo truputį musų 

parapijos jaunimas. To su- 

judimo padaras—tai šven- 
tadieniai suaugusiųjų kur- 
sai. Tuo tarpu mokama 

skaityti, rašyti, skaitliuoti, 
istorijos, dainuoti ir žaisti. 
Pirmuoju ypu prisirašė per 
karę jaunimo—daugiausia 
seselių, o vaikinų tik apie 
dešimtis. Tiek susidarė, 
kaipo naujienai. Vėliau 
gerokai atslūgo, vaikinai be- 
veik visai išnyko. Keista. 
Ir net labai! Šventa diena 
—darbo jokio; pasėdėtum, 
pasimokytum ir pasižmonė- 
tum. Nuobodumo nėra. 
Kursuose mokina penki mo- 

kytojai ir stengiasi rūpestin- 
gai darbą varyti. Pasimo- 
kius padainuojama, smagiai 
pažaidžiama. Su kai-kuriais 
daroma šiaip pasikalbėjimai 
apie visuomenės dalykus. 
Ko, regis, traktų. Bet ne! 
Suka sau galvas kur pakam- 
piais ir skaito save už tai 
"didvyriais." Kai-kurios 
merginos jau nuo kurių me- 

tų dalyvauja viešame jau- 
nimo gyvenime, jų gi brole- 
liai—gražus ir liekti kaip 
ąžuolai—galas zino, Kuo už- 

siima, kitas katras mėgino 
savo jogas net mušeikavime. 
Kitos merginos net apie po- 
rą mylių atbėga kas miela 
švente Seinuosna, norėda- 
mos pasilavinti: tai vidugi- 
rietės Punsko parapijos, bar 
biškietės—Lazdijų, žagarie- 
rietės Kučiunų parapijos. 
Šiuo tarpu, kad ne žagarie- 
čiai vaikinai Kučiunų para- 
pijos, tai reiktų pasitenkinti 
beveik baltagalvėmis, nes 

menkas skaičius po vieną 
vaikiną iš kurio kaimo. Aš 

manau, kad tai tik trumpo 
laiko nesusipratimas. Juk 
yra jaunimo, kaip antai: 
Klevai, Bubeliai, Lumbiai, 
Radžiučiai, Juodeliškė ir ki- 
ti, jei tik sukrustų, tai kai- 
nus musų parapijoje paju- 
dintų ir ją, iš užuomaršos iš- 

kėlę, Lietuvai parodytų: ir 
tada nereiktų suniurusiems 
aimanuoti, kad čia nieko 

Į ypatingo, kaip ir šalin vi- 
!sur stumiame. Bet niekas 
tuo nekalcas, kaip tik męs 
patys. Taigi, jaunime, su- 

siprask ir gražiais darbais 
\radėk naują gyvenimą. 

J. Draugas: 

MINTAUJA. 
Liepos 20 d. kat. Mergaičių 

Draugija buv. "Kružoko" salė- 

je sutaisė vakarą, kurs pasise- 
l ke kuogeriausiai. Vaidino 

į "X i v y 1 ę,"—tragediją iš Lie 
tuvos senovės. Veikalas pada- 

i re visiems—net ir svetimtau- 

I e i am s—d i d j. neužmirštiną 
į įspūdį. Artistai mėgėjai gerai 
! suprato ir vaidino savo roles, 

P-lė Bartkevičiūtė pasirodė 
tikra artist" Taip pat gerai 
vaidino p. A utis kunigaik- 
šti Karijotą. P. Nakas Pora- 
jaus rolėje geriausiai pasirodč 
kalėjime. Gera sutartis ne 

karta nebuvo pertraukta. Ap- 
daras ir ginklai priminė žila 
senovę ir darė labai malonų 
įspūdį. Mūsų kailinuočiai pui- 
kiai pasirodė savo estetine pu- 
se. /i vylė ir Aldutės draperi- 
jos palytėjo gerokai graikų 
motyvus. Dekoracijos taip pat 
pasisekė kuogeriausiai, išsky- 
rus kalėjimą. Kovos bildesys, 
gaisras, degąs laužas, žaibai ir 
perkūnija žavėjo savo natūra 
liškumu. Tik ir girdėti publi- 
kos nesuvaldoma nuostaba: 
"Kaip gražu, kaip puikiai!" Po 
vaidinimo Draugijos choras, 
vedamas j). Nako, gražiai pa- 
dainavo Lietuvos himną ir ke- 
letą tautos dainų, kurios pub- 
likai. ypač svetimtaučiams, la- 
bai patiko. Vakaras pavyko 
visais žvilgsniais ir žymiai pa- 
didino Draugijos turtą. Ka- 

dangi nemaža svečių dalis tu- 

rėjo grįžti namon, netekus bile- 
tų, vertėtų atkartoti vakaras. 
Pasisekimas rodos neabejoti- 
nas. Brun. 

GAIŽUNAI, Jonišk. Apskr. 
Pastangomis kai-kurių pa- 

žangesniųjų ūkininkų, Ed. Gai 
—!o ir k., buvo Įsikūrusi pra- 
dinė mokykla. Deja, dabar del 
trukumo mokyklai buto. žada- 
ma darbas pertraukti. 

NOTĖNAI, Sed. Apskr. 
Jo M Žemaičių vyskupui per 

aplankymą liepos 21 d. para- 
ginus ir kųn. Krapauskui j>asi- 
darbavus, tikimės savo sodoje 
mokyklėlę turėsią. 

Sodietis. 

VĖŽAIČIU APSKR. 

Buvo 9 lietuviu, 3 žydu ir c7 U 

1 vokiečių mokyklos. Rude- 
ni buvo manoma atidengti dar 
18 mokyklų sodžiuose; jau su- 

rašyta vaikai ir namai rasta, 

tik, kažin, ar įvyks del stokos 
mokytojų. 

Rietave žadama greit pradė- 
ti mokslą; gaila, kad prie šito 

naudingo darbo neprisidėjo 
kai-kurios aplinkinės parapi- 
jos. A, Paul. 

EIBUTONAI, Pan. Apskb. 
Trys galvažudžiai pagavo 

Jurgi Tėvainį žudyti, reika- 

laudami pinigų. Buvo pasiga- 
vę ir nesenai sugrįžusį jo sūnų. 
Tik sunus du partrenkęs išbė- 

go. Tai galvažudžiai pabūgę, 
taip-pat pabėgo, nušovę senąjį 
Tėvainį. Aleksandras. 

VILIONYS, Kaišedorių Ap. 
Keli vyriukai ėjo dirbti prie 

geležinkelio ii" prasimanė vog- 
ti valdžios daiktus iš vagonų: 
batus, antklodes, diržus, mil- 

tus, grudus ir k. d. Naktį, ka- 
da prekių traukinys eina prieš 
kalną pagal jų sodžių, jie įlip- 
davo ir susirankiodavo. Taip 
dirbo ilgą laiką, kol valdžia 
nesusekė ir suėmė. Teismas 
nuteisė į kalėjimą, 10 žmonių 
nuo 5 metų iki 3 mėnesių. įdo- 

mu, kad kai kurie ir tėvai ga- 
vo kartu su vaikais pasėdėti, 
kad žinodami blogus vaikų 
darbus, leido jiems tai dary- 
ti. M. Z-te. 

ŠAUKOTAS. 

Buvusioji Lietuvių Tarytos 
Rusijoje jgaliotinė p. E. Iva- 

nauskiene, sugrįžus iš Rusijos, 
)UVo mus aplankius. Maloni 
viešnia jaunuomenei įsteigė 
knygynėlį, dovanojo jąni daug 
Įvairiu knygų ir gražų Lietu- 

vos žemėlapį. Suprantama 
kaip mūsų jaunuomenė buvc 
visu tuo patenkinta. 

M. Brazauskas. 

PUMPĖNAI. 
Sugrįžo Antanas Juozėnas, 

krasos ir telegrafo skyriaus vir 
šininkas ir kr.-tel. kantoro virš. 
pavaduotojas, ir j ieško tinka- 
mo užsiėmimo Lietuvoje. 

( 
IŠ VORONEŽO PADAN- 

GĖS. 
Voroneže buvo susiorga- 

nizavę arti 2 tukst. lietuvių 
'pabėgėlių grįžti į tėvynę: 
visi leidimai ir popieriai iš 
vokiečių ir bolševikų val- 
džios Maskvoje buvo gauti. 
Net ir vagonai buvo duoti. 
Bet lietuvių komisaro padė- 
jėjas Aleksa kitaip manė: 
teisindamasis federacijos 
politika, vietinės Voronežo 
valdžios žadėdamas, suki- 
šo organizatorius (Bartoše- 
vičių, Lukaševičių ir kit.) 
kalėjiman. Tokiu budu pa- 
bėgėlių grįžimą sutrukdė. 

Tuo tarpu Voroneže gau- 
nama duonos labai maža 
ir tai dažnai tik kas ketvir- 
tą dieną. Maistas labai 
brangus, ir to negalima gau 
ti. Pranešėjui išvažiuojant 
buvo tikėtasi, kad centrali- 
nė valdžia vis gi išvaduos 
lietuviaus iš keblaus padėji- 
mo. Kun. Š. 

įžeidimas per telefo- 
ną. 

— Alio! Kas kas kalba? 
— Šieno pardavejęs. 
— Atsiųskite man du pudu 

šieno: 
—• Du pudu? Klausau. 
— Dešimti maišų avižų. 
— Klausau.... dešimti mai- 

šų. Ar dar ko nereikia? 
— Daugiau nieko nereikia. 

Pasiskubink. 
— P»et kam pasiųsti. 
— O tu kvaili. Supranta- 

ma. kad ne man, bet mano ar- 

kliams. 
Telefonas uždaromas. 

Reikalinga Mergina 
į Krautuvę įvairių dalgtų Pageidau- 

jama, kuri moktėų skaitliuoti ir 
norėtų čia gyventi. 

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd STREET, CHICAGO 

| PADIDINK ALGĄ. \ Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 
apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algi 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HAL8TED ST., CHICAGO, ILL. 

V ilASTER^YSTEII J ilX 
Męs mokiname šj puikų, gerai 

apsimokantį amatį J trumpu lai- 
k&. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dien.ą ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
113 N. LaSaile St.( 4 augštas 

(Prieš City Hali) 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbų, 

aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- 
pewriting, pirklybos teisių, Suv. Valst istori- 
ji>s, abelnos istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

310G S. Halsted st., Chicago 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAI 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola sv 

puikia pastata, taipgi $12 vertė? 
rekordu mokėjusių $200. Męs tu 

j rime keletą $150 tikros skuro? 
: seklyčios setų, kaip nauji, bui 

'parduota už geriausią pasiulym.j 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bor. 

bus priimti už mokestį. Ats' 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 

1 nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nede 
i liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 

(2S10 Harrison St Cricagc 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
0PTIKA9 

Egzaminuoja aki 
Ir. priskiria akiniu 

Didelis sandelis visokių aukso daigti, 
Męs taipgi taisome visokius aukso t 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 80. MORGAN STRF.ET 

Photie Boulerard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

5203 sa. MORGM STREET 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kerti 32 et. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

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

TE-EFONAS YARD3 687. 

Dr. M. Herzifian 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žtnimas per 16 roc- 

t'4 kaipo patyręs gydytojas. chirurg;s 
ir akušeris. 

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietvj, 
(t—8 vakarais. Tclephone Canal 3!/" 

GYVENIMAS: 3413 So. Halst'/V 
\*ALANDOS: 8—9 ryto, tilcM- 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas; 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Ofiso Tiltfgitj Boulctard 160 

DR. M. T. Strikoi'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

tiso ViUi '•>; U rrta Iki. 3 ,i» pli 7 iki 9 rtktrt 
Nidclitalt lao 8 ryto Iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Telefonas S««I«T 20 

t/žrmnoars 
Lighthouse Cleanser 

V eiklus—Ekonomiškas 
* 

IIGHTHOIJSE įuveikia tokį pat darbą, kaip kad brangiausia valytojas, taip 
—^ pat gerai ir lengvai, ir yra taip pat tinkamas visokiu budu. 

Jos prieinama kaina yra didelis nuostabumas daugeliu; šeimininkių, kurios paty- 
rę, jog daugelis valytojų žemos kainos yra taipgi žemos rųšies. 

Ughtens 
^OliSE-WOKK 

A!s&5c«jh ^ coM#k"v 
H 02.NET WEIGHT 

—-sSiSsii'& 

L1GTH0USE CLXANSER visai tinka 

šveitimui, trinimui, valymui, dis' šla- 

vimui. 

MĖGINKITE JĮ ANT MEDŽIO, marmuro, 

plytų, stiklo, virtuves indų ir t. p. 

JIS AL1UOSUOJA TUOJAUS, pasiekia 
kiekvieną akmpelį, neėda rankų ir nedras- 

ko daigto valomo. 

BLEKINĖSE L1GHTHOUSE CLEANSE- 
RiO prisiduos jums labai ir užteks ant il- 

go laiko. 

UŽSISAKYK nuo savo pardavėjo šiądien. 

ARMOUR & COMPANY 
CHICAGO 



Lietuves Nepriguimybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.; 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Is Anglų kalbos liuosai veitė Algis. 

(Tąsa) 

Skaitlingos konferencijos, laikytos 
1916 metais Amerikos lietuvių lyderių— 
kaip Chicagoje, New Yorke ir t.t.—visuo- 
met reilralavo Lietuvos nepriguimybes. 

Sausio 5 d. 1917 metuose Amerikos 
lietuviai nusiuntė Prezidentui Wilsonui 
deklaraciją su neprigulmngos Lietuvos rei- 
kalavimu. šios deklaracijos kopijos tapo 
taipgi Įteiktos kitų didžiųjų viešpatijų pa- 
siuntiniams. 

Lietuvių Judėjimas Rusijoj 1916—-1917 m. 

Rusijoj, kur daugelis lietuvių inteli- 
gentų apsigyveno, ypatingai po karės ki- 

limo; jie visiškai negalėjo išreikšti savo 

pagedavimus, esant ten senam režimui, 
tfet net ir tenai akylus dabotojas galėjo 
patėmyit, kad tų lietuvių politiškas palin- 
kimas buvo aiškus. 

Vasario 1916 m. pabaigoj, tapo su- 

šauktas suvažiavimas organizacijų, šelpian- 
čių nuo karės nukentėjusius, tuo tikslu, 

yidant surasti ir išdirbti budus, kaslink šel- 
pimo, kulturos ir politikos lietuvių karės 
tremtinių. Įsteigta jungtinis komitetas to 

viso reikalingo darbo atlikimui, bet ant 
nelaimės Sturmerio-Protopopovo valdžia 
neprileido prie šios lietuvių organizacijos 
įsteigimo. Valdžiai taip pasielgus, pasek-, 
mėje t?.po sušaukta didelė slapta lietuvių 
konferencija, atsibuvusi Maskvoje, 3ausio 
6-8 d. 1917 m., dalyvaujant joje lietuvių 
atstovams Durnoje; čia tapo nutarta įsteig- 
ti vieną politišką organą visiems Rusijos 
lietuviams ir pareikalauti viešai nuo par- 
lamentarinės tribūnos plačios autonomijos 
Lietuvai ir laisvės lietuvių tautai ir tuo pa- 
čiu laiku organizuoti lietuvius kovai už 
laisvę. 

Pasiremiant šitais nutarimais, JVI^a- 
sai Lietuvių Seimas tapo slaptai Petrogra- 
dan sušauktas vasario 11 d. 1917 m., ku- 
riame visos lietuvių politiškos partijos su- 
tartinai uždėjo pamatą lietuvių politiškam 
organui—taip vadinamai Tautos Tarybai. 
Vienbalsiai tame reikale priimtos rezoliu- 
cijos skamba sekančiai: 

Penkios partijos (Social-Demokratai, 
Social-Liaudininkai, SanUriečiai, Krikščio- 
nįs-Demokratai ir Katalikų Vienybė), da-: lyvaujancios seime, tiki, kad 

(1) Vienatinis lietuvų tautos tikslas 
šiuo laiku yra įgijimas sau teisės spręsti 
apie savo locną ateitį ir kad 

(2J Lietuvių tautos neprigulmybės at- 
siekimas yra galimas tiktai per nesiliau- 
jantį ir organizuotą darbą, kuriuo ga'ima 
butų pasekmingai apreikšti pasaulio iau 
toms tikrus lietuvių tautos ncus; Čitos 
partijos todėl skaito neišvengiamai reika- 
lingu dalyku įsteigti autorizuotą organiza- 
ciją—Lietuvių Tautos Tarybą,—kurios na- 
riai bus išrinkti iš visų lietuvškų partijų ir lietuvių atstovų Dūmoje." 

Lietuvos Autonomija ir Rusų 
Konstitucijiniai Demokratai. 

Lietuvos autonomijos klausimas buvo 
svarstomas rusų Konstitucijinių Demokra- 
tų (Kadetų) partijos Centraliniame Ko- 
mitete, tos partijos lyderiui, Miliukovui, pirmininkaujant. P. Leonas, lietuvių at- 
stovas Antrojoj Durnoj iš Suvalkų guber- nijos ir naiys Centralinio Kacetų Partijos Komiteto, suteikė Lietuvos autonomijos plianą ir šiais žodžiais atsiliepė prie Ka- 
detų partijos pirmsėdžio. 

1. Lietuviai niekados neatsisakys sau- 
noriai nuo savo aspiracijų prie laisves ir bile valdžia, kuri mano valdyt: jais prieš jų norą ir priešingai jų tautiniems reikala- 
vmams, turės griebtis jiegos ir priespaudos. 2. Tolimesnis atsisakinėjimas suteikti lietuviams jų laisvę gali privesti prie labai 
negeistinų pasekmių kaip lietuviams, taip ir rusams. 

Firmas Pareikalavimai Lietuvos Nepriyul- 
mybės Rusijoj. 

Kuomet Rusijos revoliucija pradėjo augti, visų lietuviškų politiškų partijų at- stovai ir lietuvių atstovai Dūmoje galuti- nai priėmė (vasario 21 d. 1917 m.) sekan- čią rezoliuciją: 
"1. Suprasdami, kad neprigulmingosy Lietuvos mintis visuomet buvo ir yra lie- tuvių tautos viso gyvenimo ir kiekvienos: kliasos gerovės vadovaujančiu principu; j 

"2. Matydami, kad Didžioji Lietuva, 
dabar užimta vokiškos ir austro-vengriškos 
kariumenės, vienu balsu pakėlė neprigul- 
mingos Lietuvos obalsį, ir 

"3. Pripažindami, kad neprigulmingos 
Lietuvos idėja negalėjo buti paskelbta Ru- 
sijoj dėlei politškų sąlygų, kurios sukaustė 
laisvą mūsų žmonių išsireiškimą, 

"4. Męs skaitome reikalingu, idant mu 

su atstovai Durnoje apreikštų tenai, kad 
Lietuvių tauta, neatsižvelgiant į kliasų skir- 
tumą, reikalauja sau teisės pačiai apsi- 
spręsti savo politišką likimą ir ateitį." 

Kova Lietuvos už Naprigulmybę nuo Rusų 
Revoliucijos 1917 m. 

Prasiplatinus Rusų revoliucijai ir pa- 
sirodžius veikimo laisvei, Lietuvių Tautos 
Taryba apibriežė Rusų Laikinosios Val- 
džios prezdentui savo pareigas sekančiu 
budu: 

Atstovai visų lietuvisk'" partijų kusi- 

joj—Katalikų Tautinė Vienybė, Krikščio- 
nįs-Demokratai, Tautiškieji Pažangiečiai, 
Santariečiai, Social-Demokratai ir Socia- 
listai-Liaudininkai—sykiu su visais lietuvių 
atstovais rusų pumoje,—susirinkę Petro- 
grade kovo 13 d., kur jie įsteigė Lietuvių 
Tautos Tarybą ir surengė Deklaraci^, ku- 
rią jie įteikė Laikinajai Rusijos valdžiai ir 
Kareivių bei Darbininkų Tarybai. Dekla- 
racijoj buvo pareikšta, kad 

1. Lietuva yra atskira etnografinė, kul- 
turinė, ekonominė ir politiška vienutė, 

2. Skaičiaus ir ekonominių išrokavi- 
mų žvilgsniu lietuviai sudaro pamatinį Lie- 
tuvos elementą. 

3. Naujai tvarkai esant, visi Lietuvos 
į gyventojai, kurie gali buti skirtingo paėji- 
mo—naujai atvykusieji—privalo turėti ly- 
gias teises su pačiais čiabuviais, ir 

4. Vidurinė Lietuvos tvarka, kaip ly- 
giai jos atsinešimai su kaimynėmis tauto- 
mis, gali buti nustatytos tiktai Steigiamam | 
Lietuvos Seime, tinkamai ir demokratišku, 
budu sušauktam. 

,9 
Apart suteikimo šitos deklaracijos, ,iie 

taipgi pranešė, kad Rusijoj gyvenantieji 
lietuviai sudarė laikinąjį komitetą Lietuvos 
.valdymui, ir reikalavo, kad priežiūra visų 
iškraustytų iš Lietuvos įstaigų, kaip lyginai 
ir administracija Vilniaus bei Kauno apie- 
linkių, dar vokiečių neužimtų, ir priežiūra 
grįžimo j Lietuvą butų šiam komitetui pa- 
vesta. v 

Petrogrado Seimas, Gegužio 27, 1917 m. 

Lietuvių Seimas tapo sušauktas Petro- 
grade gegužio 27 d. 1917 m. Lietuvių Ta- 
rybos vardu. 230 jo delegatų buvo išrink- 
ta slaptu, tiesioginiu i« lygiu balsavimu. 
Šito seimo nutarimai buvo dvejopi. Trijų 
dešiniųjų partijų (Katalikų Vienybės Krik 
ščionių Demokratų ir Pažangiečių) nutari- 
mai buvo sekanti: 

Demokratiškos Lietuvos respublikos 
neprigulmybė* atsiekimui ir turint omeny- 
je, kad 

1. Viena etnografinės Lietuvos dalis 
randasi po Rusija, gi antra po Vokietija; 

v % 

2. Rusiškoji Lietuvos dalis laike šios 
karės tapo beveik pilnai užimta Vokiškos 
armijos; 

8. Lietuvos klausimas todėl pasidarė 
tarpsrioviniu klausimu ir privalo but svar- 
stomas Taikos Konferencijoj; ir kadangi 

4. Iki Aštuoniolikto šimtmečio pabai-i 
gos Lietuva turėjo savo locną politišką gy- 
vybę; todėl yra nutariama, kad 

1. Visa etnografinė Lietuva privalo 
tapti neprigulminga viešpatija; 

2. Lietuvos atstovai privalo dalyvauti Taikos Konferncijoj, ir 
3. Lv :uvos valdžios forma ir vidurinė 

tvarka privalo but nustatyta Lietuvos Stei- 
giamuoju Seimu, išrinktu visuotinu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu. 1 

Kitos rezoliucijos, priimtos kiti] trijų partijų šiame Seime lietuvių, gyvenančių Rusijoj (Social-Demokratų, Liaudininkų ir Pažangiečių) buvo praktiškai tokio paties turinio. 
Kuomet rusai stropiai rengėsi prie sa- 

vo Steigiamojo Suvažiavimo, lietuviai taip- gi tapo pakviesti jame dalyvauti išrinkime 
nepaprastos tarybos prie Rusų Steigiamojo Suvažavimc; šita taryba pagaminti įstaty- 
mų projektą. 

Apie gegužio pabaigą Lietuvių Tautos 
Taryba prirengė pranešimą su išdėstymu lietuvių nuomonės kaslink to, kaip Lietu- 
vos klausimas turėtų but svarstomas Sten- 
giamam Suvažiavime ir Įdavė jį F. F. Ko- 
koškinui,' Nepaprastam Stetigiamojo Susi- važiavimo patarėjui. 

(Toliaus bus) 

Kares sekretoriaus pagelbininkas Edward R. Stettinius ap- 
dovanojama? medaliu už pasi žymėjimą darbe. 

Iš A. L. T. Tarybos Raštinės. 
Tarybos memorandumas 

nuo Kovo 18, 1919: Tarybos 
posėdis atidėta ir to vieton per- 
leista vieta tuo patini laiku 
įvykusiam Pilei. Komiteto po-i 
sėdžiui, delei išsiplėtojusių la 
bai svarbių ir nepaprastų no- 

nų. Jš savo memorandumo 
paduodame sekančias ištrau- 
kas: 1) Lietuvos Užsienių. 
Ministeris, Prof. A. Voldema- 
ras, rašo laišką, ir jį asmeniš- 
kai induota tam tikrai kėliau 
jaučiam Amerikon žmogui, 
kuris šiomis dienomis pribu- 
vęs Washingtonan, inteikia šį 
siuntinį musų Išpild. Komite- 
tui, Apleidžiant vietas Išpild. 
Komiteto diskrecijoje esan 

čias, męs galime iš savo me- 

morandumo pacituoti vietas 
labiausiai ir veikiausiai reika-j 
liūgas musų visuomenei žinoti 
ir ją prie pjataus darbo pri- j 
rengti: a) Pasitarus su įvai- 
riomis J. misijomis Taikos 
Konferencijoje, Prof. Yolde- Į 
maius yra persiliudijęs, jogei| 
Lietuviu viltis ingyti Lietuvos' 
liuosybę ir Savyvaldą privalo! 
buti dedama ant Amerikos; 
žmonių ir čionykščių Lietuvių 
intempto darbo,:—tai yra ant 
didžiausio spaudimo, idant 
Amerikos visuomenė kuopia 
čiausiai Lietuvos reikalavimus 
išgirstų ir jį per savo garbiu-j 
ga Prez. \Vilsona bei savo! 

J" j Kongresą paremtų. Tas.rei-i 
kalinga greitu laiku daryti. b)< 
Sulyg to, ant kiek galima pra- 
nešti: Pild. Komitetas yra pra- 
dėjęs didelį žingsnį pagal pa- 
tarimus r jo Didžiosios Lietu 
vos delegacijos, Lietuvos kri- 
tiškas momentas reikalauja 
kuodidžiausios dabar pastan- 
gos. Apie tai Pild. Komitetas 
visuomenę savo laiku ir savu 

keliu informuos. 

Cituojame kaip ką iš Prof. 
Voldemaro atsišaukimo: 

"Kaipo Lietuvos Laikino- 
sios Valdžios Prcmieras, aš at- 

sišaukiu j Jus vardan Jūsų ken 
čiančių vientaučių, idant jus vii 
są savo energiją įtemptumėt 
prie šitos didelės užduoties, 
kad niusų teisingus reikalavi- 
mus j širdį ir minti Amerikos 
žmonių iškėlus. 

"Musų idealas yra Ameri- 
kos žmonių idealas; musų ko- 
va yra už teises gyventi, kaipo 
liuosiems žmonėms,—tai jieš- 
kinis delei kurio Amerika, 
kiekvienoje savo istorijos ka- 
rėje, pašventė i'*; paskutinėsios 
savo kraują ir savo turtą. Mes 
reikalaujame tik išpildyti tuo- 
sius didžiuosius principus, ku 
riuos Ameriką per savo Pre-į 
zidentą Wilsoną taip iškilmin- 
gai pasižadėjo remti. Lietii- i 

ra, kai]) Amerika, nieko iš ši-j 
os karės sau netrokšta, kaip] 
:ik ingyti neatmainairąsias laisj 

y ii j ij žmonių teises—apsisprę- 
sti valdžios pavidalą, palei ku 
rį jie turės gyventi, ir liuosy- 
bės nuo svetimųjų priespau- 

i dos. 
"Męs esame nedidelė tauta; 

musų jieškiniai mažai buvo iš- 
skelbti; jums (t. y. amerikie- 
čiams) reikia dabar padėti vi- 
sitelė energija ir sumanumas, 
tiesiams jieškiniams pašvęstas 
ir suvienytas su vieninteliu 
tikslu, idant Amerikos žmo- 
nės supažindinus su musų rei- 
kalais ir su musų prakilniais 
siekiniais. Reikia jums šauk- 
tis pagalbos nuo kiekvieno 
Amerikos žmogaus, kuris su- 

pranta, jogei liuosybė ir demo- 
kratija šioje kovoje dar gali 
buti islaimėta... 

"As tik ką iš Lietuvos pri- 
buvau Paryžiun; bučiau aš 
patsai Amerikon atvykęs; bet 
v'sos pareigos mane čionai pri- 
rišo pasilikti. Jusų kenčiantie 
broliai, ketverių metu karės C C 

nuteriotoje žemėje, su pilno- 
mis vilties akimis kelia žvilgį 
j jus gyvenančius Amerikoje 
Prie jokios augštesnės nei 
šventesnės pareigos, kaip šito, 
aš dabar negalėčiau jusų pri- 
šaukti.' 

J. O. Sirvydas. 
A. L. T. Tarybos Sekretorius. 

Amerikos Lietuviu Gentralinio 
Komiteto Raikaiais. 

Keliai teikimui Lietuvai ma- 

terialūs pagelbos jau atidary- 
ti, ir Ceutraliui Komitetui yra 
prieinamos visos galimos pro 
g<>s persiųsti Lietuvon Amen 
kos Lietuvių aukas,—kad tik 
jų kuodaugiausiai butų. Is 

laikraščių jau žinote, jog Rau- 
donas i^ Kryžius prižadėjo iš- 
siųsti Europon visus Lietuvių 
dienos pinigus, kaip tiktai nu- 

keliavęs dabar Europon Cen- 
tralio Komiteto Pirmininkas 
J. S. Lopatto susisieks su or- 

ganizacijomis, šelpiančiomis 
musų badaujančius brolius 
Lietuvoje ir praneš apie ia* 
Raudonajam Kryžiui. Prie te 

g. J. S. Lopatto pasiėmė—per- 
davimui badaujantiems Lietu- 
viams Europoje—visus tuos 

pinigus, kurie buvo Centralio 
Komiteto surinkti jau po Lie- 
tuviu dienos. Taigi pinigų jau 
neturime, o jų labai reikia, nes, 
kai]) žinote, su užsibaigimu 
karės Lietuvos žmonių skur- 
das toli gražu dar nėra užsi- 
baigęs. Reikia koveikiausiai 
siųsti Lietuvon maisto ir dra- 
bužių, nesa tenai tų dalykų ne- 

galima gauti. 
Akyvaizdoje to, mes ir krei- 

piamos i Jus su prašymu' siu- i 

Ui. Centr. Komitetui tiek au- : 

\ų, kiek tik išgalite. Ceto; tuo i 

jau sudarykite būrelį Lietuvos 
Rėmėjų ir pereikite per Lietu- 
vių grjčias, rinkdami aukų ir 
pasižadėjimų kas mėnuo auko- 
ti po kiek nors Nukentėjusios 
Lietuvos Iždan. Pasirūpima 
te, kad Jusų mieste tuoj susi- 
darytų Komitetas Drabužiams 
Ęinkti,—prie CentraĮio Komi- 
teto yra Suorganizuota Dra- 
bužių Rinkimo Sekcija. Abel- 
nai, darbuokitės Lietuvos žmo- 
nių gelbėjimo reikalu tiek, kiek 
tas galima ir kiek jiegos leidžia 
—nesa Lietuvos žmonių visa 
viltis yra Amerikoje. 

Šį darbą dirbdami, mes dir- 
bame ne sau, bet Lietm ai ir 
jos ateinančioms gentkartėms, 
—juo daugiau gyvasčių dabar 
išgelbėsime nuo mirties, tuo 
gražesnė bus mūsų Tautos atei 
tis! 

Tikimesi, kad gerb. Tam- 
sta pats savo duonę Lietuvai 
kuoveikiausiai prisiusi, ir ne- 

paliksi nei vieno sa\o pažysta- 
mo, neprivertęs paaukauti 
U 'tuvai tiek, kiek galima. 

Prie progos pažymime, jog 
visi pinigai, aukojami per Cen 
tralį Komitetą, iki vienam cen- 

tui, eina tiktai Lietuvos žmo 
nių šelpimui, ir pats C. K-tas, 
kaipo inkorporuota Įstaiga, 
yra po Suv. Valstijų įstatymų 
priežiūra. Mokestis ir aukas 
siųskite Centraliui Komitetui 
tokiu adresu: 

Lithuanian Central War 
Relief Committee, Inc. 

320 Fifth A ve. New York City 
Amerikos Lietuvių Centralis 

Komitetas, 
per V. K. Račkauskas 

Sekretorius. 

JUOKAI. 

LAUKIA. 
— Pasakyk savo seserei, kad 

as jos laukiu. 
— Aš jau jai pasakiau, bet 

ji išeidama pasako, kad jus jos 
palauktumėte porą metu. 

IULA IŠ GAIDŲ SAN- 
KROVOS. 

Už "laimės akimirksnį" do- 
liaris. 

"Greičiau nusišypsok" už 
25c. 

"Eik ir nežiūrėk" tik už 10 
centų. 

"Visi vyrai netikę" pusdola- 
ris. 

"Naktis, mėnulis ir meilė" 
$3.00. 

"M'ilint galiu užmušti" už 
50c. 

NEJUDIXIMAS TURTAS. 
— 'Pamišta tuiitc nejudi- 

namąjį turtą? 
— Taip. 
— Namą? Fanną? 
— Ne, tai stalas, komoda. 
— Juk tai judininiasis tur- 

as. 

— Atsiprašau; jei mano 
italas ar kamoda butu judina- 
tti, tai visiškai subiretų. 

Šįmet vis priešakyje stovi 
'vice." Truputį pavaldė Ame- 
•iką \'ice Prezidentas ir žiema 
įme. ne žiema, o tik vice-žic i 
na. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos Ir KapitonaL 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Ava. 

Cicero, 111. 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4Gth St 
George Lukas, 3429 Union Ave, 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard b i, 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th St 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis, 9101 Commercial Ave, 

/ So. Chicago, 111. 
M. G. Vala6kas 373 Kensington Ave. 
Petras JoKubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 Califc/nla Ave. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis. 2603 W. 69th St 
Wm. Banis, 10609 S. Edbiuck Ave. 

Roscland, 111. 
M. Kcrsmin, 720 W. 120th St 

W. Pullinan. 

AGENTAI. 

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

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ava. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairf.'eld Are. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. B?.benskis 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. 

Butckere. 
M. Klausas, 3603 Union A^ve. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emeraiu Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

Bakerv 
F. A. Jozapaitio, 3401 S. Halsted St 

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

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 35th St 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgan Si 

Barber Shop. 
Madison 5-tli Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewnod Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junevicz 3313 S. Halsted St 
Ant. Zalaforius, 4106 S. Albony Ara 
A. Tumas, 2240 W. 23 Pi. 

Olszevvskl, 4G01 S. Paulina St. 
Vaišvilla, S37 W. 33id PI. Basemet 
P! 'arunas Bros, 4622 S. MajBhfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Ave. 
Halsted lr Madison St, 
Wm. Balsis. 5953 S. Stata St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. ISth St. 
J. Bagdžiunas, 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 Wallaco St 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35tU St 
Haisted ir 47th Su 
Halsetd St. ir W. ISth St. S. W. 
Haisted ir W. 14th St. 
Haisted ir Max\vell St. 
Haisted ir 12th St. N. W. 
Haisted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Haisted ir Vauburen St. 
Haisted St. Jackson Blvd. 
Haisted ir Madison St. 
Haisted ir Milwaukeo Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir MUwaulcee Ave. 
Western Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Scres Roubuc^ 
26th St. Western Ave. 

Mary Virginis, 224P S. Leavitt St. 
first flat 

Kaulakis, 2214 W. ?23rd PI. 
J. Smith. 3813 Kedzie Ave. 
4111 S. Richmond St. 
Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell SfT 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklin St. S. E. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. W 
Adams ir LaSalle St. 
stare ir w. I8tn S. W. 
556 W. 35th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis. 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

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

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

Roseland. 111. 
16 56 Wnbansla Ave. 
4504 Wa«htenaw Ave. 
8112 Vineennes Ave. 
J.' Kaspcr, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Fllipovich, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dūdas Aaistan. Menegererla:^ 



VIETINES ŽINIOS 
DAR APIE TAUJANSKIE- 

NĖS MIRTĮ. 
Vakarykščiame N rašėme 

apie saužudystę Taujanskie- 
nės ir kad tą visą reikalą tiri- 
nėja policija. Policijos nuo- 
mone tokia, kad Taujanskient 
nėra sauzudė, bet ji žuvo per 
nelaimę. Jei ji butu sau/udė, 
tai butų kambariuose rasti nors 

koki ženklai, kad ji rengėsi 
prie mirties, bet to viso neras- 

ta. 

Policijos to dalyko tirinėto- 
jas laikosi tc nuomonės, kad 
Taujanskicnė paguldžiusi vai- 
kučius kambaryje, pati kam 
nors virino vandenį ant gazi- 
nio pečiaus. Belaukdama kol 
vanduo užvirs, ji atsisėdo ant 

divonėlio pa'mė knygą skaity- 
ti beskaitydama užsnudo. 
Tuom tarpu užvirė vanduo ir 
iš puodo pradėjo bėgti ir pa- 
taikė užlieti gazą. Reiš.<'a, 

gaz«' s buvo atdaras, bet nede- 
gė. Tas ją ir privedė prie mir- 
ties. 

Vakar rašėme, kad policija 
jieško jos vyro ir jos mylimojo 
Zaleckio. Pasirodo, kad jos 
vyras Taujanskas šiuomi kar- 
tu randasi Brooklyn, X. Y., 
kuriam policija pasiuntė tele- 
gramą, o Zaleckis čionai Chi- 
cagoje. Zaleckis atėjo į laido- 
tuves ir paskui nuėjo policijos 
slotin, kur jis tūlam laikui su- 

laikytas delei ištirimo. 

RISTIKU "ULTIMATU- 
MAS." 

Kovo 12 d. buvusiose risty- 
nėse Meldažio svetainėje p. Ka 
tauskas iššaukė p. J. Bancevi- 
čių jau gal dešimti*, sykiu. P-ę 
Bancevičia vis žfda, bet neina. 
Dabar P. Katauskas duoda pa- 
skutini žodį J. Bancevičiui, ku- 
ris prižadėjo ristis su P. Ka- 
tausku balandžio 11 d. 1919 
metų ir prižadėjo padaryti vo- 

gą 160 svaru (daugiausiai 162 
svaru) ir abudu ant to sutiko. 
Vienok dabar Katauskas vėl 

įsitikrino, kad Bancevičius ne- 

sirengia prie tų ristynių 11 ba- 
ladžio. Katauskas kreipėsi į 
ristynių manžerių Joną Kuli | 
sakydamas, kad Bancevičius 
tikrai bijo Katausko. Jei Ban- 
cevičius nesibijo, tai kam tiek 

daug kartų atsisakinėjo ir vis 

slapstėsi. Dabar Katauskas 
stato paskutinį ultimatumą Juo 
zui Bancevičiui. Tegul tik jis 
išpildo savo žodį ir stoja 1 i 

balandžio sulyg senos sutarties 
(prie 160 ar 162 svarų vogos). 
P-s Katauskas sako: 

— Atsišaukiu į visą Chica- 

gos visuomenę ir duodu garbės 
žodį tegul Bancevičius stoja su 

manim ristynėsna. Tegul p. 
Bancevičia atneša 100 dol. į 
"Lietuvos" redakciją kaipo už- 

statą, aš tą padaryti galiu bile 

va'andą ir tas paims pinigus, 
kas ristynėse išloš. Jeigu gi p. 
Bancevičia nestos ir šį kartą 
11 balandžio ristynėsna, tai po 
tos dienos aš apšauksiu viešai, 
kad Bancevičia bijo manęs ir 

aš apsišaukiu Amerikos lietu- 

vių ristikų karaliumi. Bance- 

vičia lai pasirenka vieną iš 

dviejų, ar ristis su manim, ar 

nustoti vardo. Duokite žinia 

"Lietuvos" redakcijai ką man 

daryti, ar jei norite, tai galite 
susižinoti su Jonu Kuliu 325£ 
So. Halsted str. 

Petras ĮĮatauskas 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Kovo 23 d. lietuviu organi 

zacijos Town of Lake buvo su- 

rengę gražų vakarėli su pra 
kalbomis ir teatru. Buvo su 

lošta veikaliukas "Katriutė/' 
Lošė teatrališkas kliubas "Lie 

tuva' aktoriai. Pirm lošime 
choi?s šv. Cecilijos sudainav( 

Amerikos ir Lietuvos himnus, 
paskui p. Elijošius pasakė 
prakalbą ragindamas visus 
lietuvius prie vienybės. 

Lojimas pavyko gerai, pub- 
lika pilnai užsiganėdino. 

Ant galo kalbėjo advokatas 
Kučinskas, pagyrė susi vieni ji- 

|mo draugysčių darbus kas 
link Lietuvos laisvės. Tiktai 
vienas nesmagumas, kad nebu- 
vo gerai vakaras isgarsintąs, 
tai ir žmonių nedaug buvo pri 
sirinkę, tai ir mažai pelno bus j 
rengėjams. 

Dzūkų Karalius. 

VARGŠO PAMINKLUI. 
Keistučio Pašelpinis Kliu- 

bas iš Brighton Parko ren- 

gia ateinantį nedėldienį va- 

karą Meldažio svetainėje. 
Vakaro pelnas yra skiria- 

mas pastatymui paminklo 
mirusiam prieš kelis metus 

[B. Vargšui (Laucevičiui), 
| sceniškų veikalėlių rašyto- 
Įjui. 

IŠ BRIGHTON PARK. 
Visu Brighton Park draugi- 

jų visuotinas namo statymo 
susirinkimas atsibus 27 d. ko- 
vo, Ketvergo vakare. Liber- 
ty Svet. 3925 S. Kedzie ave. 

kam. 39 pl. Pradž. 7:30 vai. 
vakare. Visi išrinkti draugi- 
jų delegatai malonėkite daly- 
vauti susirinkime. 

J. Gustaitis, Sekr. 
2856 W. 38 Pl. 

IŠ SO. ENGLEWOODO. 
Šiądien, seredos vakare, at- 

sibus viešas susirinkimas Lit- 
huauian Aubtirn Park Korpo- 
racijos, kuri čia pradėjo organi 
zuotis idant sutverti Bučerne 
ir Grosernę. 

Valstijos laisnis šios bendro- 
vės organizavimui jau yra gau 
tas ir šėrų jau yra išpikta. 

Norintieji sužinoti plačiau 
apie šitą "aują reikalą teiksis 

atsilankyti susirinkimam 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių ir Lietuvaičių Pa 

langos "Birutes" Draugija 
laikys savo susirinkimą ket- 
verge, kovo 27 d., 1919 m., 
8 vai. vakare George Le- 
sincko svetainėj, 4535 So. 
Honore St. Narių pribuvi- 
mas būtinai reikalingas, nes 

; yra labai svambių reikalų dėl 

| labo draugystės. 
Nepamirškite, jog yra Pa- 

langos Birutės mitingai iš- 
kelti iš parkų. Dabar visa- 
dos laikysis mitingai pas 
George Lesincką, 4535 So. 
Honore St. kas paskutinį ket 
verg^, 8 vai. vakare. 

F. Vinckua, prez., 
J. Bielskis, rašt., 

1842 W. 46th St. 
-<MW# 

161 KAREIVIU POLICIS- 
TAIŠ. 

Miesto majoras Thompson 
kreipėsi prie miesto tarybos 

prašydamas, kad nevilkinant 
nusamdytų 161 buvusių karei- 
vių bei jūreivių policijos tar- 

nystėm Mat miesto policija 
ketinanti pradėti smarkesnę 

* kovo su j vairiais kriminalis- 
tais, o buvusie kareiviai prie 
kove Kaip tik ir pripratę. 

VALYS YARDUS CHICA- 
GOJE. 

Vakar miesto taryboje tapo 
priimta aldermono Guy Guern 
sey rezoliucija, kurioje reika- 
kalaujama nuo policijos virši- 
ninko ir sveikatos komisionie- 
riaus, kad butų apvalyti kiemai 
Chicagos mieste, taipgi ir kiti 
užkampiai bei liuosi lotai. 

'J Xes dabar esantis daugely- 

BRIDGEPORT O 
NUMERIS. 

Subaioj, kovo 29 d., bus 
išleistas EXTRA Bridgeporl 
Numeris. Laukkite jo. 

BRIDGEPORTO 
NUMERIS. 

je vietų nešvarumas žemina 
miestą kitų akyse, daro nesma- 

gumą patiems gyventojams ir 
pagalinus iššaukia gaisrus ir li- 
gas. Taigi reikia tikėtis, kad 
šis padavadijimas pasieks ir 
lietuviškus kampelius. 

LOŠĖ CIRKĄ, GAVO 
MIRTI, u 

Pora dienų atgal būrys vai 
kų atydžiai sekė Isaac Garber, 
14 metų, kuris perstatė cirko 
laipiotojus. 

Vaikui džiaugėsi, kad jų 
draugas laipioja pakreigėmis 
ir girė jį. Staiga vaikas kri- 
to žemyn. Vaikai manydami, 
kad tai triksas ])lojo delnais ir 
šukavo; bet Isaac jau nesikėlė. 

Persigandę vaikai išbėgiojo 
i visas šalis; tik vienas iš jų 
pašaukė policiją. Vaikas, pa- 
buvęs porą dienų ligonbutyje, 
mirė. 

SULEIDO KETURIS MILI- 
JONUS ŽUVYČIŲ. 

\ aisti jos žuvininkystes ko- 
misijonierius paaiškino, kad 

šią vasara galės but pasekmin- 
gas meškeriojimas Michigan 
ežere, nes valstijos žuvininky- 
stės įstaigos suleido minėtąja 
ežerai j 4,000,000 jaunų balt 

žuvių (YVhitefish). Žuvytės 
buvo atgabentos šin ežeran 
specialiu laivu ir išleistos į eže- 
ro vandenį ties Waukegan, tai- 
gi ten jų daugiausia ir bus. 

UNIFORMAI NE VIETA 
SALIUNE. 

Generolas Wood kreipėsi su 

prašymu, kad butų uždrausta 
pardavinėti svaiginančius gė- 
ralus visiems, kurie dėvi uni- 
formą, nors jie butų jau pa- 
liuosuoti. Girdi, uniformai ne 

vieta saliune. 
Mat buvo pastebėta, kad pa- 

liuosuotiejie lankydavo saliu- 
nus pilnoj uniformoj. Taigi 
generolas paaiškino, kol vyras 
uniformoje, tol jis yra kareivis*, 

"DRIVE" ANT CHICAGOS 
KRIMINALISTŲ. 

Vakar Chicagos teisėjams 
suteikta nemažai darbo su 

Įvairios rųšies kriminalistais 
bei nužiūrėtomis ypatomis, 
kurių prigaudė Chicagos po 
licija net 410. Mat polici- 
ja pabaigoje pereitos sąvai- 
tės padarė didelį "drive" 
ant kriminalistų Chicagoje. 

Policija reikaiauja, kad 
teisėjai kokiu nors budu pri 
gelbėtų policijai, kad prare- 
tinus tankias Chicagos kri- 
minalistų eiles. Manom,a 
kad išsiuntimas kriminalistų 
iš Chicagos butų £eru vaistu 
išvalyti miestą. Bet klausi- 
mas, kas panorėtų tokius ne 

geistinus svečius iš Chicagos 
pas save lakiyti. 

GAISRAS NEDUODA 
MIEGOTI. 

Vakar rytą apie 3 valan- 
dą j trisdešimts šeimynų, 
naktinėse drapanose išsipy- 
lė ant North Pine ave. Mat 
didelis Pine Ridge namas 

netikėtai užsidegė ii 
apie tą laiką visame name 

jau rodėsi ugnis; taigi ne- 

buvo laiko dabintis, bet kiet 
vienas nešdinosi kiek galįs 
Mačiusieji tai sako, ki)d tik- 
rai buvęs poetiškas reginys 
kuomet išsipylė margaspal- 
vė minia ir tupeno apie de- 
gantį namą. 

MOKINS MERGINAS SO 
CIALĖS HYG!ENQS. 

Hygienos klausimas, yra 
žmonių sveikatos klausimu. 
Dabar sveikatos departa- 
mentas pradeda rūpintis su- 

pažindinimu su šiuo svar- 
biu klausimu merginas; mat 
nuo jų, didžiumoj, priklauso 
ar priklausys žmonijos hy- 
giena ateityje. 

Geresniam supažindini- 
mui su šiuo svarbiu klausi- 
mu bus laikomos dėl mer- 

ginų lekcijos iš socialės hy- 
gienos. Lekcijos bus mergi- 
noms po atskiras darbavie- 
tes. 

CHICAGOS ŽYDAI RINKS 
$26,865. 

Kovo 26 Chicagos žydai 
pradės "drive," kad surin- 
kus šiame mieste $26,865.00 
palaikymui žydiškų mokyklų 
bei žydų informadjinių biu- 
rų Suvienytose Valstijos, 
žymesnė žydų mokykla, tai 
institutas Cinčinnati Ohio, 
gi biuras Washingtone, D. C. 

CH1CAGIEČIAI PERKA 
W. S. S. 

Chicagos miestas Cook 
pavietas gan smarkiai varo- 
si išpirkime W. S. S. Pa- 
pere ita Vasario mėnesį iš- 
pirkta Cook paviete W S. 
S. už $403,186.50. Gi vi- 
soj Illinois valstijoje išpirk- 
ta per mėnesį už $883,383.- 
00. 

IŠ JURGELIONIO NESAN- 
ČIOS ENCIKLOPEDIJOS. 

Istorikas — tai žmogus, ku- 
rio užduotis atminti senovę. 

Kataliogas -r— knygą kurią 
užvis daugiausiai skaito kny- 
gynuose. 

Supyklčs — jūrių liga. 
Koketavimas — mokėjimas i 

užkariauti artimo širdį save 
neišstačius paVojun. 

Neteisinga pnsiega — už- 
baiga kiekvieno laiko. 

Teatro ''Bo.v'as" — maži 
kambariai amžinai stovinti ant 
randos. 

Mėnulis — tikras įsimylėju- 
sių liudytojas. 

Artimo meilė — pastebima 
pas moteris esančiomis greta 
vyrų. 

Modistė — daiktas, kuris 
niekad neišeina išmados. 

Reikalaujame finišerių prie 
moteriškų drabužių. Patyrimas 
nereikalingas. Atsišaukite tuo- 
jaus pas: L. Kasper, 3145 So. 
Wells St., Chicago. 111. 

GERA PROGA. 

Ant pardavimo arba Randa: 
Morgan Park, naujas 5 kamba- 
riu namas ir he'smentas dėl ku 
knios, vanos, elektros, telefonas 
vanduo šiltas ir šaltas, kute dėl 
keturių karvių ir kiaulininkas 
prie to namo priklauso, 6 lo- 
tai, viskas aptverta, 2 blokai 
nuo gatvekariii, puiki vieta dėl 

auginimo gyvulių. Priežastis 
pardavimo, savininkas išvažiuo 
ja ant farmų. $1.000.00 įmokė- 
ti, likusius randa. 

Turime puikių farmų ant 

pardavimo po visas valstijas, 
teipgi turime namų ir lotų pt> 
visas dalis miesto, statom na- 

mus mažus arba didelius ir sko 
liname pinigus dėl budavojimo 
namų, taipgi apsaugo jame nuo 

: ugnies, visokias rodąs duodam 
Dykai. 

FIRST NATIONAL REAL- 
TY & CONSTRUCTION 

COMPANY 

840 W. 33rd Street 
Chicago, 111, 

Pradėk Naujus Metus su tobulu aki\j r» 
gijimu, taip. kad Bieko n?t>raleistumei per r 
aus metus, kas tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių h 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli 
regysfė prašalinama, pasitarkite su manija 
priei einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas lBtos Gatvts. 

3čioa lubos, viri Platt'o aptiekos. Tėmyklte 
mano paraSa 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Ncdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dcsisęniug 
dienomis Ir vakariis dėl biznio U 
uaniy. Paliudijimai išduodami ir vie- 
•os parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
8205 9. Halsted SU, 1850 Wells St 

PAMATYK SEKANČIUS 
NAMUS PIRM PIRKIMO 

KITO 
nes tie yra musų didžiausi bargenai. 
Sekanti narnai randasi ant Emerald, 
Union ir Lowe gatvių 
PARSIDUODA 2 augštų mūrinis na- 
mas su baismeuu; 2 pagyvenimai po 
6 ir 7 kambariui su j^audyntmis, elek 
tra, su visais puikiais įtaisymais, ši- 
tą. namį galima nupirkti pigiai, nes 
savininkas turi apleisti miestu. Pa- 
matyk ir duok savo pasiulijimę, 
PARSIDUODA 2 augštų mūrinis na- 
mas su baismentu; 2 pagyvenimai po 
6 kambarius, su maudynėmis ir kitais 
naujais {taisymais Prekė tik $4600. 

PARSIDUODA 5-kių pagyvenimų po 4 
kambarius, akmenio fronto mūrinis 
namas. Visuomet vertas $7,000 00, o 

parsiduoda tik už $4,500 Labai geras 
pirkinis. 

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis na- 
mas su augštu baismentu, 2 pagy- 
venimai po 5 kambarius. Prekė tik 
$3,500. Inmokėti $500; likusius kaip 
randa. 

PARSIDUODA 6 kambarių mūrinis na 
mas ir du lotai Namas geram sto- 
vyje. su maudynėmis ir visais kitais 
intaisymais viduryje. Randasi prie 
3332-34 Lovve Ave. 

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis nr.- 

mas su augštu baismantu; 4 ^gyve- 
nimai po 4 kambarius. Randos neša 
$35.00 j mėnesi. Prekė tik $2,700. 
Inmokėti $300.00; likurius kaip randa. 

PARSIDUODA 3 augstų mūrinis na- 

mas; 3 pagyvenimai po 7 kambarius 
ir murinj garage su elektrikos švies., 
ir garu šildoma Namas labai puikiai 
ištaisytas, arzuclo medžio ir kiti visi 
nauji jtaisymai Namas vertas $11,000, 
parsiduoda už $7,500. Labai geras 
b ar genas. 

Dėl antrašų ir platesnių paaiškini- 
mų kreipkitės pas: 

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 S. Halsted St., 

Yards 6894 

TAISAU NAMUS. 
~ 

..Murinu, cimantuoju pleistarucju ir 
viską taisau. Darbą atlieku specija- 
liškai ir pigiai Kam tokis žmogus 
reikalingas kreipkitės: 

B. P. RAJUNIEC, 
i3044 S. Union A v., Chicago 

Telefonas Drover 4429 

Reikalauju Kriaučiaus 
Prie kostumieriško darbo dėl 
naujo siuvimo ir senų taisymo 
patyrima# nereikalingas. Atsi- 
šaukite greitai. 

John B. Pateliunas 
353 N. Chicago 5t, Tel. 1461 

Kenosha, Wis. 

Parsiduoda bučerne ir gro- 
sernė lietuvių apgyventoje vie- 
toje. Biznis nuo seniai išdirb- 
tas. Atsišaukite po No. 3348 
So. Morgan St., Chicago, 111. 

PARSIDUODA labai pigiai 130 ake- 
rių žemės; 30 akerių dirbamos, o kita 
miškas ir ganyklos. Apgyventa lietu- 
viais farmeriais Wisconsino valstijoj. 
Norintieji platesnių žinių kreipkitės 
laiškų ar ypatiškai šiuo antrašu: Chas. 
Jarum. 2145 So Western Ave., Chica- 
go, III. 

PARSIDUODA valgomųjų daigtų 
krautuvė (giosernė), arti prie lietuviš- 
kos bažnyčios. Biznis labai gerai eina, 
esantis Išdirbtas per keliolika metų. 
Galite pig'ai pirkti, jeigu pasiskubin- 
siteš. Parasiduoda iš priežasties part- 
nerių persikeitimo. 4409 S Fairfield 
Ave., Phone McKinley 5983. 

Atlieku lalSai gerą darbą 
taisyme ir pertaisyme muzi- 
kališkų instrumentų. Taisau 
vargonus, tuniju pianus, ar- 
monikas ir gramafonus; per 
klijuoju muzikas. Kam rei- 
kia meldžiu atsišaukit šiuo 
adresu: 814 W. 14th Street, 
3-čios lubos, kambario nu- 
meris 4; meldžiu atsilankyti 
vakarais nuo 6 valandos. 
.. Domininkas Jasinskis. .. 

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. Darbas pastovus, geras 
atlyginimas'. F. A, Poška, 3317 W. 65th Place, Phone Prospect 9232. 

PARSIDUODA UKĖ 
Michigano valstijoje. 

60 akrų. Apie 30 akrų are- 

mos. Su mažais budinkais. 4V> 
mylios nuo miesto Dubliu. Ge- 
ra proga žmogui, kuris mylė- 
tų auginti gyvulius, nes žeme 
gerai augina šienus, o \'asav* 
ros laike yra užtektinai puikios 
ganyklos su čystu vandeniu. 
Teipgi aš sutikčiau išmainyti 
ant miesto propertės. Taigi no- 

rintieji pirkti ar mainyti, kreip 
kitės pas savininką ypatiškai 

arba laišku: Klein. IVilkas, 
2329 IV. 22 PI. Chicago, III. 
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Su Programų ir Žaismėmis 
SUB., KOVO 29, 1919, MELDAŽIO SVET., 2242-23 pl. 

RISIS 
I. Juoz. Bansevičius ris į l/i val* Pišnių irK. BalionĮ. 
II. K. Sarpalius su Chas Levicki. Betas $100.00 doliarių. 
III. D. Dudinskas su J. Dičkus. Betas $1.50.00 doliarių. 
IV. Petras Katauskas su Jagura. 
Prieš Ristynes Linksmas Programas, Deologai, Mono- 
logai ir Rusiškas Duetas. Po perstatymo ir Ristynių bus 
Puikus Balius ir Žaismės. Nesi vėluokite, Koliitetas 
Įžanga 35c ir augščiau. Programas prasidės lygiai laike. 

Pho.e Artrltage 3209 ™°į, * « 

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

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Teatras! - Teatras!^ Gerbiamoji Visuomene: Turiu jumis už garbe ępranešti, kad 
LIETUVOS VYČIŲ 13-TAKUOPA, stato 

•GYVUS NABAŠNINKUS" 
Xors jau buvo statyta, bet dar neužtenka, taigi dar viena 
žygį duoda progą pamatyti, nes ta komedija yra puikiausia 
lietuvių kalboje ir juogingiausia. Taigi gerbiamieji, nepra- leiskite šios puikios progos, atsibus 

Necielioje, Kovo=March 30, 1919 
SCHOOL HALL SVETAINEJ 

Kampas 48tos ir So. Honore Gatvių 
Pradžia 6:30 vai. vak. Kvieč i Liet. Vyčių 13 kp. 

Ai ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustejimas 
viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatonii, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visu linu. Bė* 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelj Sa- 

Kitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pama čiau toki skirtumą kaip tarp 
dienom ir nakties. Da-jar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Galuta.aS mylistų geradėjistei ir linkiu vi-sietns savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So.Halsted St. Phone Canal'6417 hlcago, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo balkonai, bet męs garantuojame Tamstai suč§- 

dymą, 50 proc. ant Tamstos plnigy, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. v.-ams ir vaikinams padarome ant orderio naujas siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. TruputšlJ nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus lr overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiauB. 
Vaiky siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdienį ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

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