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Atstovų butas balsavo už 
289,000 kariuomenę. 

Anglijos valdžia pietų Af= 

rikoje pavojuje. 
ATSTOVU BUTAS BAL- 

SAVO UŽ 289,000 KA- 
RIUOMENĘ. 

Washington, kovo 10 d. — 

šiandien atstovų butas pripažino 
ingaliota taikos laiko kariuomene 

susidedančią iš 2fr>.ooo kareivių 
ir i7(X_>o oficierių; 79 balsais 

prieš 25 ji> atsisakė taisyti ka- 
riuomenės perorganizavimo pro- 

jektą taip, kad didžiausia kariuo- 
menės pajiega susidėtų iš 226.000 

kareivių ir 14.200 oficierių. 

ANGLIJOS VALDŽIA PIE- 
TŲ AFRIKOJE PA- 

VOJUJE. 

Londonas, kovo 10 d. — Yra 

manoma, kad šios dienos rinki- 
mai pietų Afrikos Unijoje nu- 

spręs likimą Jano Christiano 
Smutso valdžios, kuri kovoja 
prieš stiprins tautininkų elemen- 

tus, remiamus darbo partijos. 
Pasekmės gali nuspręsti tą, ar 

Priežemio kolonija, Transvalius, 
Orandžijos laisva valstybė ir Na- 

talija pasiliks po Anglija, r. r su- 

tvers pietų Afrikos olandų res- 

publiką po savo vėliava ir su sa- 

vo išrinktu prezidentu. 
Prieširoperialistinės jiegos pa- 

skutiniu laiku sustiprėjo nuo pri- 
siek" j iino tų, kurie patikėjo kaiti- 
nimams Yorkshirės verpėjų pel- 
nininkavimu su nuoska/ttdu pietų 
Afrikos vilnų augintojų. Pragy- 
venimo brangis taipgi buvo va- 

jaus klausimu, o politikieriai iš- 
stūmė priekin burų troškimu0 
nusikratyti anglų valdžios. 

rietu Afrika yra brangi Angli- 
jai savo aukso kasyklomis ir at- 

siskyrimui butų labai priešinga 
Anglijos valdžia. 

Tautinis sentimentas esąs to- 

kis stiprus, kad kaikuriuose atsi- 
tikimuose šeimynos yra persis- 
kyrė del jo. 

f dabartinę padėti žiūrima su- 

dideliu susirupinimu delei darbo 

partijos atsinešimo, kuri, susidė- 
dama iš a'.iglų, prisidėjo prie bū- 
rų. Tai yra pirmas toks atsitiki- 
mas pietų Af-.ikoje. 

UKRAINAI GRŪMOJA 
LENKAMS. 

Maskva, kovo 4 d., per Ryga, 
kovo to d. — Ukrainų sovietinė 

1 valdžia vas. 24 d. pasiūlė lenkų 
valdžiai taikos išlygas. 

Nota pasiusta 'bevieliniu teleg- 
rafu, kurioje sakoma, kad Ukrai- 
nos komtinistų respublikos dar- 
bininku ir kaimiečių valdžia ban- 
dė nuversti valdžias, norėjusias 
valdyti L'krainą; tokiomis buvo 
hetmano Skoropadskio, vokiečių 
okupavimo pajiegų ir galiaus di- 
rektoriato valdžios. 

F.sant nenormalėnis sąlygoms 
tarp Ukrainos ir Lenkijos, sako- 
ma toliaus notoje, negalėjo buti 

prekybinių sąryšių, o abiejų val- 

stybių priešai pridėjo dar dirbti- 
niai sudarytus tautinius vaidus. 

Įrituos vaidus galima numalšinti 
lik taika, sako nota. 

Į Tolesnis lenkų kareivių žygis 
bus sutiktas ginklarotu sukilimu, 
kadangi i ji bus žiūrima kai 1 > 

'j imperialistinį centralės Luropos 
talkininkų galybių žingsni." 

Darbininkų ir kaimiečių val- 
džia mano, kad skirtumas val- 
džios formų Lenkijoj. ^ j*, *x fi- 
noje negali kliudyti >- =_ r- 

ponuojamąja siena bus tat ant j 
kurios rusų ^Ukrahių raudonoji] 
kariuomenė sustojo besivydama 
baltąsias gaujas ir petlurininkus 
ir nurodyta Rusijos susivieniju- 
sios sovietinės respublikos taiko: 

[pasiulinime. 

NEPAVYKO IŠVARYTI 
BORDENĄ KANADOJ. 

Ottawa, kovo 10 d. — Agita- 
cija varama prisivertimui Sir 
Roberto P.ordeno karės laiko ko- 
alicinės valdžios pasitraukti, kuri 
prasidėjo nuo mušiu pertraukimo 
laiko, bent tuo tarpu apsistojo, 
kuomet šiandien rytmetyj atsto- 

vų butas išreiškė savo užsitikė- 
Įjimą premjeru 34 .balsų didžiu- 
ma. 

I 

NAUJAS ISPANIJOS 
KABINETAS. 

į Madridas, kovo 9 d. — Oficia- 
liai pranešimai iš Portugalijos 
šiandien po >pietų sako, kad mi- 
nesterių krizir, ibent laikinai tapo 
išrištas sudarant naują kabinetą 
po premjeryste buvusio vidaus 
jikalų ministerio pulk. Antonio 

Mariai OBautista su Antonio Sil- 
via kaipo -.utžsienio reikalų vedė- 
ju. ^pr* 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
(Nepermainoitias). 

šiuomi Chicag^s Distrikto Ko-| 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko-! 
los Bonu apreiškia tolimesni 
rr.arštruią surengtą sekančiose 
kolonijose: 

Springfield, 111. ketverge, kovo 

ii d., 6 vai. vak. j 
Grand R?.pids, Mich., pėtny- 

čioje, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 

Augščiau nurodytos kolonijos 
turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
ja 

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti tureli užtek- 

tinai knygučių ir Bonu užraši- 
nėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad nu-1 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktų Misiją, nulydint j 
atsirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — •) 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St.. Chicago, Tll 

Telephone: 
Oro' er 701. 
Drover 3514. 
Vardą 6126. 

| LAUKIA KRIZIO AUST- 
I RIJOJE DEL MOKESČIŲ 
į ANT TURTO. 

Vienna, vas. 20 (Pavėluota).— 
Austrija lankia, kad jos pienas 
uždėti mokesnius ant turtų. kai'P 
jč nrire&ė, šalies susirinkimo pa- 
komitetis, duos nuo 8,000,000,000 
iki 12.000.000,000 koronu. 1'leno 

[sudarymas priklauso finansų mi- 
nisteriui Reiselmi. Vienuos laik- 
raščiai pranašauja, kad jis nuves 

pfu* krizio radikalų santikius su 

konservaeiaisiais elementais par- 
lamente ir šalyje. 

Paikai šitą projektą turtai bu? 
padalinti Į dvi klessi: Į tuos ku- 
rie lnivo prieš kart- ir tuos kurie 
atsirado laike karės ir karei pa- 
sibaigus. Pirmiems bus išėmimas 

15 nuoš. 
Turtai žemiau 15.000 kronų 

bus liuosi nuo mokesčių. Bet pra- 
dedant ta suma mokesčiai bus di- 

dinami, pradedant 5 nuoš. ir pa-, 
siekiant 65 nuoš. Mažuose tur- 

tuose 1000 kronų išėmimas pa- 
daryta ant kiekvieno šeimynos 
nario. Trečdalis imamų mokesčių 
fiiri !>uti užmokėta pinigais, o ly- 
k:s nuošimčius nešančiais trečios 
aulos karės bonais. 

\ aiam nuo pat savo susidary- 
mo pradžios vienaip ar kitaip 
bandė prisiversti turčius didelius 
mokesčius mokėti, bet vis nieko 

neišėjo. Kapitalistu ir buržuazų 
klesos priešinosi tam visais gali- 
mais budais. 

Finaliniai pasiuiyma'. drauge 
su kariuomenės perorganizavimu 
yra sunkiausiu dalyku koalicinės 
valdžios. Socialdemokratai skel- 
bia savotišką šalies miliciją, o 

conservatininkai reikalauja sto- 
/inčios kariuomenės, susidedan- 
čios iš senosios kariuomenės ofi- 
cierių. 

APKALTINO 5 KAIPO 
RAUDONUOSIUS PA- 

GAL ILLINOJAUS 
įstatymus. 

Chicago. 111.. kovo 10 d. — 

.Valstijos prokuroro agentai šian- 
lien j ieško vieno penkių utar- 

ninke apkaltintų specialio posė- 
lininkų teismo tyrinėjančio ra- 

dikalizmą, peržengime IIlinojaus 
indikali/.mo Įstatymo. 
Tarp penkių kaltinamų yra l)r. 

Kari 1"'. M. Sandberg, 2850 Lo- 
gan blod., buvusis norvegų tau- 

tinės lygos kasininkas, skaitomas 
pasiturinčiu. Kitais trimi yra 
Lit#d\vig Lore^' leidėjas laikraščio 
Class Struggle, iš Xe\v Yorko; 
Dr. O. J. Broun iš De Kal'b, 111. 
r M. J. Christcnson, iš Chicagos. 

rcnkto vardas nepaduodamas, 
nes norima jis suareštuoti. Kau- 
cijos kiekvienam ipaskirta po 
$5,000. 

200 SVETIMŠALIU KALI- 
NIU UŽPROTESTAVO 

ATSISAKYDAMI 
VALGYTI. 

Detroit, Mich., kovo 10 d. — 

Daugiau kaip 200 svetimšaliu 
laikomu čia Fort \Yayne gali- 
mam deportavimui ipakėlė pro- 
testą atsisakymu nuo valgio del 

aprtvbežiavimo skaitliaus lanky- 
toju, kurie per dieną gali pas 
juos ateiti. Šitie kaliniai tapo su- 

mti kelios savaitės atgal per 
teisingumo skyriaus puolimus; 
jįe atsisakė valgyti ar ką veikti, 
— pečius kurianti, ar ką kita da- 
ryti. 

Ateiviu perdėtinis Dr. P. L. 
TVentis užreiškė. kad nebus ban- 
doma jie su prievarta maitinti. 

daiktų siuntimas 
PAČTA LIETUVON. 

Telegrama. 

\Vashinkton. D. C. 
I 

kovo i<)2o m. 

"Lietuvai" 

3253 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

"Daiktu siuntinėjimas pač 
ta tarp Amerikos ir Lietu- 
vos prasidėjo kovo 10 d. 
Siuntinio sunkumas iki dvi- 
dešimts dviejų svaru, kaina 
12 centu svarui, šiaip tos 

pačios taisyklės kaip ir na- 

minei paetai daiktams siųsti. 

"Vinikas." 

MUSKEGONO MAJORAS 
LIEPIA PILIEČIAMS PA- 
SIDALINTI ANGLIMIS. 

Muskegon, Mieli., kovo 9 d. — 

Majoras l'aul R. lleardsley išlei- 
do pranešimą i visus gyvento- 
jus, kurie tiuri bent toną anglių 
savo anglidėj. kad jomis pasida- 

bintu su savo kaimynais. Dauge-^ 'lis vidurmieseio bloku buvo bei 
anglių šiandien. 

DARBININKAI STEIGIA 
SAVO LAIKRAŠTĮ. 

Kansas City, M o., kovo Q d-— 
Suv. Am. Kasyklų Darbininkai 
14 distrikto pusmetiniame suva- 

žiavime šiandien buvo raginami 
kalbėtoju paimti kontrolę ant 

dienraščiu ir išrinkti savo na- 
1 

rius i valstijos ir šalies tarybas. 
Suvažiavimas paskyrė pinigų 

nupirkimui dalių darbininku dien 
raščio, kuris netrukus išeis iš 

Oklahoma City. 

MILIJONO DOLERIU 
VERTĖS ALKOHOLIO 
SUSINAIKINO UGNYJ 

ALGERIJOJ.. 

Oran, Algerija, kovo 9 d. — 

Ugnis, kuri vakar užsidegė daik- 

tudėj, tapo užgesinta; ugnyj su- 

sinaikino daug tūkstančių bačkų 
alkoholio ir kitų daiktų. Nuosto- 
liai apskaitoma ant 70.000.000 
frankų (normaliai $14.000,00). 

RADO MILIJONO DOLE-! 
RIŲ ČEKI. GAVO 

$2 RADYBŲ. 

New York, kovo 9 d. — Harry 
Ha'hn, 17 metų klerkas Standard 
Žibalo kompanijos rado ant ša- J 
lygatvio čekį vertą $1,200.000 j gelžkelio bondsais. 
Čekis btuvo ismokėtinas tam kasi 

jį paduos ir buvo išduotas Logan 
ir Bryan brokeriu firmos, 42 
Broad\vay. Jis tą čeki munešė 
firmai ir javo radybų $2. 

TURKIJA PASKELBIA 
AŠTUNTĄ KABINETĄ 
NUO MUŠIU PERTRAU- 

KIMO LAIKO. 

Konstantinopolis, kovo to d.— 
Sal Paša, naujas vyriausis vizy- 1 

ras, sultono pritarimu paskelbė 
sudarymą naujo kabineto, kuris 
yra aštuntu nuo mušiu pertrau- 
kimo laiko. 

Diplomatai esantieji šitame 
mieste, mažą svarbą priduoda ši- 
tai permainai, sakydami, kad ka- 
binetas neturi galės priešintis tau, 

tininkų grupei atstovų bute, ku-j 
rią veda Mušta fa Komai iš An-, 
goros. 

ANGLIJOS AMBASADO- 
RIAUS ALGA $100,000. 

Londonas, kovo 9 d. — Angli- 
jos ambasadorius \Yasliingtone 
gaus £20,000 (nominaliai $joo, 
000) ; metus. Jo ; Iga bus £2.500! 
ir išeigos pinigu £17500. 

Premjeras Llovd šitą paskel- 
bė lordu bute. Ambasadorium 

yra paskirtas Auekland (ieddes. 

i PATARIA NERVU GYDY- 
j MA KAIPO VAISTĄ NUO! 

PRASIŽENGIMO. 

New Yorki kovo 10 d. — Ta- 
i^al neuropatologijos profeso- 
riaus, Dr. Max (i. Schlapp išleis- 
tą pranešimą pamatinė> pa;anti- 
nio ir intekminio kriminalumo 
priežastys nėra jau paslaptimi 
ir netrukus bus paskelbtas pa- 
sekmingas būdas joms gydyti. 

Nors neapsirinkamo vaisto dar 
nėra, sakoma pranešime, "be", 
didelis kriminalistu nuošimtis 
bus galima atitaisyti normaliu 
stoviu ir išgelbėti juos visuome- 
nei gydymu nervu ir pajautimų 
veiksnių." 

5 CENTAI UŽ VAŽI AVI- 
MA KARAIS CHICAGOJE 

BUS ĮVESTA VĖL. 
i 

* 

Chicago, III., kovo n d. — 

Chicagos viršutiniu karu linijų 
kompanija ir miesto hutas pada- 
rė sutarti, pagal kurią miestas 
atsižada 55 nuoš. pelno iš gatvia- 
kariu kompanijos, o gatviakariij 
kompanija ims vėl už važiavimą 
po 5 centus visoj Chicagoj. 

LONDONAS SIUNČIA $1,1] 
000,000 AUKSU NEW > 

YORKO FIRMAI. 
|l New York, kovo 10 d. —i 

Kulin, Loeb & Co. paskelbė, kad 
šiandien iš Londono pasiusta si- s 

Lai firmai .aukso vertėje $1.000, i 
doo. Tai yra antras siuntinys 
priskaitant S r, 200.000, kuriuos 

ipturėjo ta pati firma kelios die- < 

ios tam atgal. 

PADAVĖ 3.5 NUOŠ. AL-| 
KOHOLIO PROJEKTĄ. 

1 

Albany, N. Y.t kovo 10 d. — 

Susi rin ik imj įlinkas demokratas 
Maurice Bloch iš Xe\v Yorko , 

šiandien padavė projektą vadi- 
nentj nesvaiginamais gėralais ^ 
tuos, kurie turi alkoholio nedau- , 

giau kaip 3.5 nuoš. Projektas, į 

kaip jo padavėjas ji vadina, yra | 
Xe\v Jersy gov. Edvardso projek- 
tas pritaikomas šita* valstybei. 

ŽINELĖS. 

Paryžius. — Liudininkai liu- 1 

dija, kud CaillauK^ kaltinamas ( 

šdavystėje, draugavosi su ra m y- 1 
bininkais tik būdamas Italijoj. * 

1916 m. 1 

Berlinas. — Franciu 11 karinės j 1 

Dreivybos komisijos narys mirš- •' 

ta nuo žaizdų padarytų inpyku- * 

siu vokiečių. 1 

Pekin. — Japonų liberalizmas ^ 

laimėjo didelę pergalę ant im- < 

merijos militarinių pajiegų ir at- 
šaukimas kareivių iš Sibiro ačiū 
iam jvyks bėgiu 0° dienų. Seme- 
novas pykstasi su japonais. 

Paryžius. — Tardieu sako, c 

kad Wilson neteisingas su Fran- i 

rija, pasakodamas, jog militariz- r 

mas valdo Franciją. Jis sako. j 

kad Franci ja neša pokarinės f 
karybos veikimo naštą dėlto, < 

kad Su v. Valstijos nepasiskubi- 1 
na patvirtinti taikos. ii 

Rusija irasergsti S. V. apie 
puolimą ant Lenkijos. 

RUSIJA PRASERGSTI S. 
V. APIE PUOLIMĄ ANT 

LENKIJOS. 

Stockholm, kovo 10 d. — Ru- 
su užsienio reikalu komisaras Ci- 
čerin savo laiške rašytame Angli- 
jos, Franci jos ir Amerikos misi- 

joms Stockholme žada tuojaus 
pradėti puolimą ant Lenkijos, 
jei tos šalies valdžia nenorės tar- 

tis. 

Komisaras išskaito ilgą eilią 
sovietinės vaF'.žios pastangų su- 

sitaikymui sovietinei Kusijjai su 

naujomis kaimyninėmis respub- 
likomis, vienok, girdi, lenkai pa- 
skutiniu laiku atkakliai kariauda- 
mi paėmė kelis miestus ir daro 
tolimesnius puolimus ant bolše- 
viku kareiviu. 

Cičerinas sako. kad jei tas tuo- 

jaus neap-istos. tai Rusijos so- 

vietai neatsakis už. pasekmes. 
lis pabriežia tą, kad yra nega- 

lima tarti- <lel ekonominiu są- 
ryšiu su Lenkija kol lenkai daro 

.įžpuolimus; ji> >iulo pradėti da- 
*vti taiką tokiomis pat išlygomis. 
<okios buvo pasiūlyta. 

ANGLIJOS ANGLIAKA- 
SIAI NUBALSAVO 

STREIKUOTI. 

Londonas, kovo 10 d. — ša- j 
ics angliakasių suvažiavimas sa- Į 
;o posėdyje šiandien nutarė šauk I 
i visuotiną streiką kaipo Įmonę j 
Prisivertimui kasyklas suvisuo-' 
nėninti. 

Suvažiavimo nusprendimas bus 
)aduotas specialiam amatinių imi 

ų kongresui, kuris įvyks rytoj;] 
•adai tikisi, kad kongresas r.u- 

ipręs išėjimo jieškoti kostituci- 
įiais budais, be vartojimo tie-: 
iioginio veikimo. 

SENATAS PRIĖMĖ POIN- 
DEXTERIO RADIO 

PROJEKTĄ. 

Washington, kovo jo d. — Se- 
įatoriaus Poindexteru projektas 
ngaliojantis operuoti tam tikrus 
adio stotis laikraštinėms ir ko- 
nercinėms žinioms persiuntinėti, 
liandien buvo priimtas senate be 

pažymėjimo'balsų po jo pataisy- 
mu. kad privatiniai reikalai ne- 

>utų priimami už mažiau kaip 
ėšu suma. 

ATSIUNTĖ KAREIVIUS i 

AIRIJON. 

Dublin. kovo 10 d. — Free-! 
nan's Journal šiandien sako, kad J 
lu garlaiviai utarninki* pribuvo! 
^ublinan su geroku pajiegu rai- 

clių ir pėstininku ir daugybe 
ęngvu kanuoliu: vėliaus visa tas 

>asiųsta i pietinės provincijos 
totis — Killketiny, \Vaterford ir 

"upragb. Du pėstininku batalijo- 
įai piriniaus išėjo iš Dublino j 
)ietu militarines apygardas. 

STREIKAI IR GRŪMOJI- 
MAI STREIKAIS NERA- 
MINA VISĄ FRANCIJĄ. 
Paryžius, kovo 10 d. — Apie 

laugybę streiku yra pranešama 
S provincijų, ypatingai statymo 
matuose Aurillac, Auch ir An- 

;irs. Cbalane sur T.aotie gazo 
abriko darbininkai nusprendė 
treikuoti. Pas de Calais anglie- 
:asių streiko padėtis ncatsimai- 
lė. 

BINGHAMPTONO GAT- 

VEKARIŲ DARBININ- 
KAI SUSTREIKAVO. 

i 

Binghampton. X. Y., kovo 9 
d. — Bingliamptono tarybai va- 

kar neišleidus patvarkymo lei- 
džiančio pakelti kainas už važia- 
vimą iki 6c. gatvekariais, lling- 
liamptono gatvekarių darbininkai 
sustreikavo šiandien ir karai ne- 

vaikščioja. 

| TALKININKAI GAUNA 
1 AKMENŲ BRESLAVE. 

Paryžius, kovo 10 d. — Vakar 

[minia Breslave užpuolė talkinin- 
ku karines komisijos narius, bet 
juos policija apsaugojo nuo su- 

žeidimo. Minia šaukė ant ju ir 
svaidė akmenimis Į juos iki ją 
policija išvaikė. 

6,000 DELEGATU SPECI- 
ALĖJ DARBININKU 

KONVENCIJOJ. 

Granada, Ispanija kovo 10 >1.— 
kad parodžius Ispanijos darbi- 
ninku judėjimo stiprumą 6,000 
delegatu suvažiavo čia ispanų 
darbiu nkų konvencija. šita 

konvencija atkreipia daug atidos 
nuo darbdaviu konvenci- 
jos, kuri čia vakar prasidėjo. 

S. V. NEDUOS DAU- 
GIAUS PINIGU TAL- 

KININKAMS. 

Washington, kovo 10 d. — Se- 
kretorius llouston :;andien pala- 
kė, ka>l talkininku valdžios ne- 

gaus (langiaus paskolų iš Ameri- 
kos. 

l'kisiol talkininkams paskolinta 
S9.65O.834/>40., arba S 10.000,000, 
doo, kuriuos ingaliojo kongresas. 

PINIGŲ KURSAS. 

kovo io d. 

Anglijos svaras .... $3.77 
Francijos 100 franku 1322 
1 talijos 100 lirų .... 17.25 
l.elgijos 100 franku .. 12.85 
()lanc!ijos 100 florinu 36.40 
Danijos 100 kronu .. 17.00 
Švedijos 100 kronu .. 20.25 
Vokietijos 100 markių 1.80. 

Austrijos 100 kronų .. 0.52 
Suomijos 100 markių 4.00 
Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Lietuvos 100 auksinu 1.80 
Kanados Shkto S. Y. $870 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

13 d.. 1360 m. kryžiuočiai užpuo- 
lė Kauno pili. 

14 d., 1386 m. lietuviai sutarė 

prii.nti krikštą. 
\G d., 1 ^>0 m. Krv/iuočiai per- 

galėjo žemaičius ties Kau- 
nu. 

18 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

ORAS 
CHICAGOJE IR. APIELINKĖJE 

Šiandien lietus ir minkštas 
r>rn^: pėtnvčioj apsiniaukęs ir 

šalčiau. 
Saulėtekis, 6:08 vai. ryto; 
(Saulėleidis, 5:52 vai. vak. 
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* KASLINK RESPUBLIKONŲ 
PROGRAMO. 

New Yorko respublikonų priimtame j 
yrograme histerijos nesimato. Žymiausia 
jo ypatybe yra jo patentuotoji veidmainy- 
je. Jis prasideda tvirtinimu, kad "pavie- 
*iai ir mažumos, bet skirtumo tautos, tiky- 
bos ar spalvos privalo turėti teises, užtik- 
rintas jiems konstitucijos", bet nei vienu 
žodžiu nepapeikia Respublikonu Seimo ir 
Respublikonų pirmininko, kurie pavyzdin, 
suspendavo penkių socialistų mažumą Al- 
liany'jo. Jis taipgi peikia pragyvenimo 
Vangumu, bet nepeikia Respublikonų Kon! 
m •eso, kuris niekuomet nebandė surasti 
jsi*gyvenimo brangumo priežasčių; ragi- 
na patvirtinti pataisymą, pripažįstantį mo- 

terims balsavimo teisę, bet neranda vietos 
vienai keturių delegačių tarptautiniu suva- 

žiaviman; kovoja už smalkiųjų vartotojų 
teises, oet užsipuldinėja ant Federalės Vaiz 
bos Komisijoj kuri drįso kištis į didžiųjų 
firmų reikalus. Partijų platformos, žino- 
ma, retai yra rašomos pagal nuoširdumo 
mastą. Bet kartais veidmainybė yra ge- 
riau paslepiama, negu šitame Nevv Yorko 
Respublikonų programe. 

Vienas punktas New Yorko respubli- 
konų priimtame programe yra vertas spe-; 
cialfis domės dėlto, kad jis dažnai yra ran-j damas respublikonų prezidentinių kandi- 
datų prakalbose, ypatingai gen. WoodV 
prakalbose. Tai yra paprotys duoti dar-' 
bininkams ką-nors viena ranka ir gražiai' 
atimti kita. Darbininkai,—sako New Yor-I 
.ko valstijos pvogramas, — turi gauti tin- Į 
kamą algą, geraf valandas, sveikas darbo j 
sąlygas, dalį pramoninėj kontrolėj ir t.t. j 
ir t.t. Bet kaip tuos puikius tikslus atsie-j 
kus? įstatymus leidžiant? — Kur tau! 
{statymus leidžiant, galėtų tikrai įvykti 
skelbiamos permainos. Gcii?us jų ser- 

gėtis. "Reikia kreiptis prie privatinės ini- 
ciatitvos, patriotizmo sveiko proto ir t.t. 
— "trustų ardymo", kuris buvo smagiu 
laiko praleidimu, ypath^ai "^oosvelto ad- 
ministravimo laiku. Viena geriausių jo 
ypatybių yra jo nekenksmingumas valdžiai 
ir ypatingai t rūsiams. Bet ir šitas "trns- 
tu ardymas" savo nekenksmingumu ir ber- 
gždumu negalėtų sulyginti su dabartiniais 
užpuldinėjimais ant pelnagaudžių. Vienok 

m 

prokuroras raimer mano, kad didelį dar- 
bą atlieka visuomenei traukdamas tieson] 
333 kieto medžio kompanijas. TuojausJ 
užbaigęs ardyti Čikaginj Mėsos Tinstą (ku- j 
r j, pikti žmones sako, Palmei is palikęs ten,1 
kur ji?-, bu/o), jis dabar padavė skundą 
Suv. Valstijų apskričio teisme Memphise, 
Tennessee, ant žmonių, išsiblaškiusių po še- 
šiolika valstijų, kaltindamas juos susikal- 
bėjimu varžyti pirklystę priešingai Sherma- 
no įstatymui. 

Du paskutiniai susirinkimai parodo, 
kad Kairysis ir Dešinysis organizuotų ūki- 
ninkų judėjimai vis toliaus vienas nuo kito 
traukiasi. Dešinysis, atstovaujamas šalies 
Ūkininkų Organizacijų Komiteto, turėjo 
savo suvažiavimą Washingtone. Jis nu- 

sprendė užduoti paklausimus prezidenti- 
niams kandidatams, bet nepriėmė nei vie- 
nos rezoliucijos, kuri galėtų baidyti kadir 
bailiausią kandidatą. Kairieji gi laikė savo 

suvažiavimą Chieagoje. Juos atstovavo 
Šalies Ūkininkų Taryba; suvažiavę Chiea- 
goje ir priėmė rezoliucijas paremiančias 
Flumblo Pieną, priešingas taikos laiko šni- 
pystės įstatymams ir reikalaujančias apdė- 
jimo kapitalistų nuosavybės mokesčiais ap- 
mokėjimui karės skolų. 

"Berliner Tageblatt" (Dem.), saus. 

25 d. — Dr. Leo Lederer iš Varšavos pra- 
neša apie lenkų seimo susirinkimą, laikytą 
saus. 23 d. Socialistas d-ras Liebermann 
savo kalboje, rekalaudamas užsienio rei- 
kalų komisijos sušaukimo, pasakė: "Pas- 
kutinėmis keliomis dienomis buvo katastro • 

fingos svarbos nuotikių. Lenkija iš visų 
pusių suvaiyta energingai karei prieš so- 

vietinę Rusiją. Paskelbta net susivieniji- 
mas Anglijos, Prancūzijos ir Lenkijos tikslu 
vedimo karės su sovietine Rusija. Dabar 
mes girdime, kad Anglija nuėmė blokadą 
nuo sovietinės Rusijos... kaip tik toj va- 

landoj. kuomet Varsavoje vedama slaptas 
tarybas su ukrainų vadu Petliura. Šitų nuo- 

tikių šviesoje Čicerino nota siūlanti taiką 
Lenkijai... ingy ja ypatingos svarbos. Ko- 
dėl valdžia neperdavė notos seimui? Di- 
delė didžiuma žmonių nori taikos... Žmo- 
nės nori žinoti... dr dabartinė valdžios po- 
litika yra suderinama su šalies reikalais, ai 

gal mes esame tik užsienio politikos va- 
salais?" 

Pereitą sakaitę federalis teisėjas, už- 
reiškė, kad valstijos, o ne šalies įstatymai 
nustato apštį alkoholio, kuri gali buti gė- 
rime be peržengimo aštuoniolikto pataisy- 
mo. Wisconsino įstatymas, už kurį išsi- 
reiškė teisėjas Geiger, leidžia daugiausiai 
2'- nuoš. alkoholio. New Jersey'ės Įsta- 
tymas. išleistas už kelių valandų po šito 
nusprendimo, pakelia alkoholio apštį iki 
3 \/U nuoš. 

Tokiu jau bud u šitos valstijos gali pa- 
kelti teisėtą alkoholio apštį iki 5, 10 ir 15 
nuoš. Prie dabartinio dalykų stovio nie- 
kas joms negali uždrausti. Jei teisėjo Ger j 
gėrio yra tiesa, tai kongresas neturi jokios j galės. Kiekviena valstija, užsimaniusi pa-1 
naikinti aštuonioliktą pataisymą gali tą! 
padaryti, pakeldama alkoholio nuošimtį iki j 
tokio laipsnio, kuris patenkina trokštan- 
čius. Tąsyk pataisymas gali likti tik ant1 
popieros. 

Pasirodo, kad svaiginamų gėralų pa-] naikinimas nėra taip lengvas, kaip gal iš-, pirmo atrodė. 

1 Pastabos- f 
| Išvados, j 
p<jaiiWCH^aaiKHK5CH^0(/0^!«ascH>0 

Nerangumas ir apsileidi- 
mas, — tai visų musų silp- 
noji atyda. Ir tas silpnumas 
pastebiamas žiūrint į įvai- 
rias musų gyvenimo ir vei- 
kimo puses. Ypač skaudžiai 
nerangumas ii- apsi eidimas 
atsiliepia ant jaunimo, kuris 
privalo visomis pajiegomis 
rengties prie ateiteis gyveni- 
mo. Jaunimas turi išnaudo- 
ti visas progas, visus pato- 
gumus, o ypač — sumaniai 
sunaudoti liuoslaiki lavini- 
muisi ir apsišvietimui. 

Nusiskundimus ant ne- 

rangumo ir apsileidimo ran 

dame ir Lietuvos laikraš- 
čiuose. Taip kauniškėje 
"Lietuvoje" (N 9 š. m.) tū- 
las p. Pr. Gineitis rašo: 

"Viena musų yra, kuri 
mums paprastai nemažai 
kenkia visose gyvenimo sri- 
tyse, tai nerangumrs, apsi- 
leidimas. 

Imkime kad ir mokyklas. 
Visose apskrityse mokyklos 
skursta: nėra tinkamo buto, 
kuro ir k. Mokytojų mums 

!;aip-pat labai ir labai trūks- 
ta; visų tų trukumų dieno- 
mis nei savaitėmis nepatai- 
sysi. Reikia stebėtis, kaip 
musr. savivaldvbės, taip ma- 
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ža mokyklomis tesirūpina. 
Rodos musų žmonės vis dar 
nesupranta makyldos reika- 
lo, kiekvienas nori leisti sa- 

vo vaikus i mokslą, veik r 4. 

KieKvienas Kaimas prašo 
įkurti mokyklą, bet kai rei- 
kia šiek tiek apie ją pasirū- 
pinti, šiokiu tokių išlaidų 
padaryti, tai-norinčių auko- 
tis nėra. Tiesa, visos musų 
kasos daugiausia tuščios, o 

savivaldybių, tai jau itin. 
Kur čia priežastis — sunku 
but pasakyti. 

Utenos apskrity j yra) 85 
pradedamosios mokyklos, 
(iš jų 5—anapus demarka- 
cijos linijos) — 31 lietuvių 
ir 4 žydų. — kuriose moky- 
tojauja 46 mokytojai (jų tar 
pe 7 žydai), 21 vyrų (jų 
tarpe 3 žydai) ir 25 mote- 
rys (2 žydės). 

Iš visų mokytojų tik 19 
turi reikiamą mokytojų cen-j 
zą, kiti arba seniau mokyto-. 
javę (vokiečių okupac. me-| 
tu arba rusų), arba šiai]) jau j 
prasilavinę ir gali mokyto-į 
jauti. 

Tas mokyk]ūš lanko 2361, 
vaikas — 1381 bernaičiai ir j 
977 mergaitės — (lankan- 

iš Amerikos Lietuviij • 

Tautines Tarybos 
Raštinės. 

! l'osėdis kuvo 2: Pranešimai Ta 

rybon: i) Lietuvos \Misijos me- 

morandumo, inteiktojo Suvieny- 
tu Valstijų valdžiai, nuorašas. 2) 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
pranešimus nuo vėliausiai gautų- 

1 j u kabelių apie Lenkų pasitrau- 
kimą iŠ Aluntos ir Malėtų į dir- 
vinius ir šių apygardų nežnioniš- 

jką sunaikinimą. 3) Antras iš tos 
I 
1 pačios jstaigos pranesimas apie 

| Inter-sAUied Komisijos patarimą, 
ka i Lietuviai ir Lenkai padarytų 
militarę sutarti priešais Bolše- 

vikus. ir kad Lietuva pastatė iš- 

lygas Lenkams: 'pripažinti Lie- 
tuvos neprigulmybę su Vilniaus 
sostine ir kad tokią sutartį Tau- 

tų Lyga lai duotų. Taipgi, kad 

tarpe Lietuvių ir Latvių pasita- 
rimai delei rubežių tuom tarpu 

nopavykę: Latviai vis dar reika- 

lauja lietuviškųjų miestų: Ma- 

žeikių ir Minkštos bei atlygini- 
Imo už Lietuvon įjungtosios Pa- 

langos. 4) Amerikos Lietuvių Ta 

ryba (katalikai) persiunčia nuo- 

rašą iš raporto K.un. L)-ro V. 

Iiartuškos, kuris teisinasi jam 
daromų užmetinėjimų ir pareiš- 
kia ištisą ruožtą savo darbuotės 
Lietuvos neprigulmybei. 5) Lat- 

vių Cenfcralis Biuras Amerikoje, 
per p. A. Savins, prašo informa- 

cijų apie Latvius, gyvenančius 
Lietuvoje. 6) Vidurinės srovės 

veikėjų susivažiavimą rengti lvo- 

misija praneša turėjiusi savo po- 
sėdį kuriame išdirbta Įžengia- 
moji suvažiavimui kviesti progra 
ma ir paruošti tikri pradinio vei- 

kėjų susirinkimo laiškai. 7) V. 

[Lazdynas, ant užklausimo: ar 

[jisai .pažinojo Kaune leitenantą 
Harris, kuris, sakoma, žuvęs 
Kaune per Lenku ir Bolševiku 
intrigas suruoštą sukilimą, at- 
sako: pažinojo, bet daug negali 
pasakyti, nes amerikonai beveik 

apskritai Lietuvoje ne visai ar- 

timus prietikius su Lietuviais bu 
vo nusistatę. 

X u tarimai: i) Pranešimųo 

eių mokyklas vaikų skaičiu- 
je yra 338 žydai). 

Veik visos mokyklos ne- 

turi kuro. Keliose mokyk- 
lose nėra mokyklos baldų 
(suolų, stalo ir k.k), ten mo 

koma prie ilgų stalų. Kai ku 
rie kaimai patys norėtų pirk 
tis mokyklai kuro, baldams 
ir net pačiai mokyklai na- 

mams statyti medžiagos, bet 
nežino kur yra Utenos ra- 

jono girininkas. Kelias mo 

kyklas. kur nebuvo kas jas 
aprūpina (nors pirmiau bu- 
vo prašoma jas įkurti) teko 
uždengti, o mokytojus per- 
kelti kitur". 

se apie vietomis aštrokus Latviu 
linkui Lietuviu atsinešimius, nu- 

tarta: visvien su Latviais kuo- 
artimiaiiLius ir draugiškus santi- 
kius palaikyti, iki jie, laikui bė- 

gant, permatys, jogei pasėtieji 
tarpe Lietuviu ir Latviu nesutiki 
mai yra vaisiumi nuodingos Len- 
ku propagandos. Politinio nesu- 

tikimo klausime nutarta: Taryba 
remia Lietuvos ir Latvijos Ru- 

bežių Nustatymui i Kolriisijos Lie 
tuvos statytus reikalavimus, kad 
1 Unkštos apskritis, .Mažeikiai ir 

Palanga nuo senu laikų buvo 
Lietuvos teritorijos, fr kad tas 

teritorijas tiktai Maskolių nai- 
kinimo politiku buvo pasalingai 
nuo Lietuvos atsiskyrusi ir prie 
Kuršo rėdybos priglaudusi. Nu- 
rodyti Latviams pavojų kokis 

grisia abiem broliškom tautom iŠ 

pusės Slavų ir Teutonų, jeigu 
mes neauklėsime Lietuvos ir Lat- 

j vijos stiprybes palei visą Balti- 
ką. 2) Vidurinės Srovės Veikėjų 
Suvažiavimą kviesti Komisijai 

įduota įvairios instrukcijos jos 
tolimesniam darbui. 3) lš ilgoko 
patyrimo Taikos Konferencijai 
praėjus, matosi, jogei tūlos sve- 

timų šalių misijos Lietuvoje yra 
niekas kitas, kaip Lenkų grobi- 
mo propagandos įrankiai, nes nie 
kuomet Lietuvos noprigulmybės 
netik neužtariama, bet aiškiai slo 

pinima, kaip Bermonto-Avalavo 
avantura davė aiškiai suprasti, 
nutarta: Reikalauti Lietuvos 
valdžios, idant Lietuvos nepri- 
gailmybės idėją sloginančias agen 
cijas pasistengtų geru laiku di- 
plomatiniais keliais iš Lietuvos 

pašalinti ir ingyti iš tų šalių tei- 

singas ir ne dvi-pus^ tarptauti- 
no politiką vedančias pasiuntiny- 
bes, Kaip visame civilizuotame 
pasaulyje buvo ir yra daroma. 

J. O. Širvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Ta- 
rybos Sekretorius. 

Laiškas Iš Lietuvos. 
( Kaso Dom. Locaitis. iš Jurbar- 

ko, Jonui Locaičiui — Cliicagoje, 
Sausio 18 d. iijjo m. 

Ką tamsta rašei, kad nuo Pran- 

cūzų fronto parvažiuoja i Ryga ar 

i*a apie šaulius Au erikoni-ki Lietu- 
viu kareivai, tai netiesa. Jau kaip 
tie kareiviai. Amerikiečiai Lietu- 
tuviai važiuoja, t'ai net du metai, 
o drtr jie neparvažiavo ir mes lieti* 
kiam, k'ad jie parvažiuos, tik taip 
kalbomis eina ir gana. 

\"ištiek, mes turime savo kruti- 
nės statyti prieš visus mus neprie 
te lius. 

Dabar pirm vieno mėnesio, pa- 
sivedė niŲsų kareiviams išmušti vo- 

kiečius iš Lietuvos, užsivadina'nėiii- 
save Rusais, bakais, kurie jokiu 
budu nenorėjo .š Lietuvos išeiti. 
Mušu kareiviai turėjo juos ginklu 
išvaryti. Tad buvo mušis RadviliŠke 
per tris dienas ir naktis. Vokiečiai 
likos pergalėti ir kareiviai paėmė 
dideli grobį: 80 pulemetu, 30 areo- 

planų, cTa'tęybę šautuvų, anuota 

automobilių, vežimų, arklių, ir pa- 
čių vokiečių. Vokietijos valdžia nuu 

jų atsisakė, sakė — darykite su 

jais ką jus norite, jie yra kaij>o ne' 

musų pavaldiuiniai. Liet (vokiečiai) 
paslaptomis davė j»ems pagalbą, bū- 
dami santarvėje. 

Dabar parašysiu apie musų val- 
džia. Laikinoji Ministerija, buvo 
arba pažadėjo kareiviams duoti žc 
mės po 14 dešimtinių. Jau, Serge- 
jovs (dvarą) laukus išdalino j kolo- 

nijas ir žada pavasarį duoti karei- 

vių tėvams arba patiems kareiviams 
ieigu jau atsitarnavę. (J Klišių dva- 

rą nedalinės, ''mat eėdija \ asilei" 
kovui," Taigi dabar ir parvažiavo 

' Vasičilkovs dvaro priimti ir parsi- 
vežė iš Ministerijos popierius, kaa 

jam atiduoti Klišių dvarą. Tuojaus 
pasidarė didelis sukilimas visuome- 
nės. 11* aš kaipo tikras Liet. ginė- 
jas ir pilietis visomis jiegomis pri 
sidėjau, [)i*ie to sukilimo, buvau 
pirmas; sušaukėm Valsčiaus. Suei- 

gą ir parašėm ''protokolą" kuria- 
me protestavome prieš Laikinosios 
Ministerijos pasielgimą.. S i tuom 
protestu važiavom į Kauna, trys 
vyrai, vienas iš darbininkų o du iš 

ūkininkų. Dabar parvažiuos iš Mi- 

nisterijos i Jurbarką ant vietos iš- 
tirti reikalą. 

Pakolei Lietuvos kariuomenė lnr 
vo neskaitlinga, tropydavos taip, 
kad vokiečiai iš jų viską atimda- 
vo, net drapanas nuo pečių ir val- 

gius ką su savim turėdavo. 
Dabar, ačiu Dievui, jau nckaric 

j Lietuvos kareiviai gavo iš Angliį 
jCcverykų, bintų, šinelių. ir mandie- 
( rų, nors ne visi. 

i^auar vei ouvo mobilizacija, pa- 
teko Įkariuomcnę (antras sunus) 
Stasys Locailis, Jurgis Kucinos ir 
Kazys Lot vys. Kadangi susitvėrė 
civile valdžia, tai susirinko žmonės 
(Jurbarko \ alstiečiai) į Biimono 
Salę. išrinko Komitetą i penkių na- 

rių — l Buvo permainytas keletą 
kartu). Ant 1920 m. tapo išrinkta 
Taryba iš i4 ypatų. Visi nauji, 
apart kasieriaus, (juomi yra D. Lo- 
įcaitis). 

Valsčius bus padalytas j Senuncs 
po too ūkininkų o Senunės Į Kri- 
vūles. Tokia tai bus valsčiaus vai" 
džia. — Teisėjas yra tik vienas bu- 
vitsis Raseiniuose advokatas Ma- 
čys. Vietoj policijos užima milici- 
ja : nuo Vokietijos sieną daboja mi- 
livistai. \ ietoj Tamožnės yra mui" 
tinė. 

Su \ okioti j a turime senas ri- 
bas. Kalbama, kad mažoji Lietuva 
busianti pridėta prie mūsų, kol kas 
vis tebėra po senovei 

Į Lietuvą dabar kas parsivežtų 
10.000 dolarių, gautu 400.01x1 mar- 

kių. Su tiek pinigų galima būdavo 
ti gerą malumą Tartoką arba už- 
vesti prekybą. O kas yra trijų arba 
keturių klasių dabar Lietuvoje gau- * 

na tarnystą su geru apmokėjimu 
Tamsta ir gautum. 

Mano tarnysta siekia apyvartos Į 
metus Įplaukų ir išlaidų 180 tūks- 
tančių.— 

t)om. Locailis. 

j Musų Kariuomenės žygiai. i 

J (Pabaiga.). 

Raudonarmiečiui gauna įsaky- 
mą p-ilti Salakų-Dusėtij polici- 
jas. Ir jei šiose vietose bus pasi- 
sekimas, tai žygiuoti pirmyn vi- 
su frontu. Liet šio įsakymo ne- 

priėjo jiems įvykinti, nes 1110- 

-bilizuotos rusu dalys griežtai at- 
sisakė eitį j kovą. lokiu budu 

užpuolime dalyvavo išimtinai ko 
numistii.ės dalys. !r. žinoma, bu- 
vo atremtos, palikdamos belais- 
viu ir nukautų. Ilgainiui clcl Sa- 
laku miestelio j vyko daug aršiu 

»ovų, kuriose visą laiką, be mažų 
sėmimų, dalyvavo komunistinės 

lalys. Šiaip musų kariuomenė 
teikė lyg ir pasyviai. Ji tik gina- 

mi nuo antpuolių, pati »iedary«..a- 
fia puolimo. Tuo laiku ve-.kia 
ik sustiprinta žvalgyba ir tvar-' 

comas užfrontis galimiems jvyk- 
i puolimams. Daugpilyje, lietu- 
iams artyn priėjus, rusai jaučia- 

si nejaukiai. Pačiame Rusijos vi 
du j c irgi neramu. Ju užpakalyje 
organizuojasi sukilėliu būriai, ku 
rie naudojasi mažiausia proga, 
kad bolševikams kuo pakenkus. 
Tie sukilėliai labai žiauriai elgia- 
si su komunistais. Dažnai atsitin- 
ka, kad, pagavę nelcisvėn komu- 

nistus, iniršusieji sukilėliai Įka- 
sa juos gyvus i žem.. 

Rugpjučiu 7 (i. -usprogd Intas 
ant Dauguvos ties Daugpilio Po- 
gulenkof tiltas. Sprogimo laike 
raudonarmiečiuose Įvyksta ^..'džiu 
lė panika. ' 

Išsigandę kareiviai, nieko ne-1 
žiūrėdami ir nelaukdami, bėga iš 
miesto. Susidaro ąpystovos, kad 
del visiško iškrikimo bolševikai 
>*ri atsisakyti nuo kokio nors 

iiktvvaus veikimo mušu fronte. 
MobiliziK-ii kareiviai griežtai at- 

isako eiti j puolimą ir nci-kiek 

neklauso savo vadu įsakymu ir 

Į komisaru grasinimų. Tečiau j u 

buria1 dainai darydavo mus po- 
jzicijų žvalgybas. Bet rusai vei- 
kia daug atsargiau, negu išpra- 
džių. Rugpjūčio iŠ d. raudon- 
armiečiu 40 raiteliu ir pėstinin- 
kai su kulkosvaidžiais bandė pul- 
ti Aleksandravėlės kryptimi. Vi- 
si jautė, kad toksai stovėjimas 
vienoje \ietoje tęstis ilgai nega- 
lės. Buvo ruošiamasi gan ilgą 
laiką, taigi turės kame nors ap- 
sireikšti. Jau ne v ieną kartą mu- 
šu rinktinės bandė eiti Ežerėnu- 
Brusų kryptimi, bet rusai ap- 
reikšdavo tiek budrumo ir atsar- 
gumo. kad visi tie mušu bandy- 
mai nenusisekdavo. Pačios Eže- 
rynu linijos buvo tiek stiprios 
savo prigimtimi, kad sunku bu-j 
vo manyti sulaukti p'ts'sekimo.į Teeiaus tos, nei v eikumos, rodos, 
pozicijos neatspyrė mušu ge'e- 
žinėms jaunuomei -s riiėm. 

Naujos kovos ti^i.iM rugpjr.\ z 

jo-j4 d. Žvailg) bai išaiškinus 

priešo padėti, buvo galima pra- 
dėti ir patsai puolimas. Čia ypač 
verta pažymėti ir -pabriežti jau-J 

,no mūsų karininko Ladygos ini- 
ciatyvą ir narsumą. jo vado- 
vaujama Ukmergės grupė savo 

į sumaningu manevravimu jstebė- 
įju visas silpnesnes priešo vietas, 
'i kurias ir taikė savo smūgi. Yi- 
sos stiprios prigimties kliūtys bu 
vo pergalėtos ir Rugpjiuieio 24 
'1., 5 vai. vakaro mūsų kariuo- 
mene paėmė Ežerėlius. Kiti mū- 

sų kariuomenės vadai buvo isi- 
tikrinę, kad mes vargiai galėsi-, 
me pereiti tas kliūtis, liet ga-1 
lutinam musų nusisekimui turi 
varbos ne vien uk ginkluota pa j jiega, bet ir kariuomenės upas, | 

pasiryžimas. Ir štai kiekvieno 
kareivio galvoje — miiuis, kad 
dabar atėjo t'asai senai laukiamas 
laikas, kuriuo mes galime galu- 
tinai ištremti iš Lietuvos ikirė- 
jusį rusą. Kareiviai gi, žinoda- 
mi karininko La dygo s vardą, ti- 
kėjo. kad jo vedami galės viską 
atlikti ir žodis stojosi kimu. 

Lžerėnus paėmus ir islyginus 
musų liniją, prasidėjo kairiojo 
s; .amo žygiavimas. Rugpjttčio 
28 d? šiaurės fronto rinktinės 

smagiai sumušė raudonarmiečius J 

ir užėmė naują pozicija: Augš- 
' tunui 197 — Dananke — Jv. Sen. 

| Urunvaldai — X. Reikliai —Hut- 
riiiiškiai — Tukėnas. K ūsas be 
atodairos, panikoje bėga. Nega- 
lima sakyti, kad priešas šiose ko- 
vose atsižymėjo ypatingai narsu- 

mu ir sumaningumu. Atsakas 
gali būti tik toks, kad visi musų 
kareiviai bei karininkai pasirodė 
esą verti savo bočių vardu—kiek- 
vienas buvo vietoje, kiekvienas 
atliko savo darbą. Paminėsiu tik 
dalį vardu, kuriu negalės kuomet- 
nors užmiršti mušu ateityje: ka- 
rininkai Variskojis, Laurinaitis, 
I'ūiUais, Kateikla ir kt. neišdildo- 
mai liko mušu karinės istorijos 
lapuose. 

Rusas traukiasi Daugpilio link. 
Kiek laiko laikosi, ištisas dienas 
veikia artilerijos kononada, kar- 
tais primindama tuos laikus, kuo 
:uet čia kovėsi rusas su vokic" 
iu. Rugpjūčio ^o d. mustj ran- 

čose Kalkinių stotis. Mušu ran-j 
cose augštuinos, kurios viešpa-j 
auja šiose apielinkėse, kurios į 
.'iespataja ir nulemia Daugpilės 
ikimą. Todėl nenoroms atiduo- 

da rusai l;į augštumą. Del Kal- 
kiniu buvo smarkiu, aršiu kovų 
Jie nekartą perėjo iš ranku ir ran- 

kas, bet galutinai likosi mus. Ru- 
sai sprogdino Dauguvos tiltui, 
liet priešas iš Lietuvos jau iš- 
vytas. Mes sau stovime sveti- 
moj žemėj. Toliau mums nėra 
reikalo eiti ir mums nėra reika- 
lo eiti ir mes neiname. Ties 
Daugpilės siena netrukus prisi- 
plakė ir lenkai. Jie mušu .pasi- 
sekimus stengiasi panaudoti savo 

tikslams; kaip visados, taip ir 
čia apreiškė savo grobiamuosius 
norus. Pirmas jų žingsnis buvo 
atimti iš lietuviu Šurmonto gelž- 
kelio stotj. IJet sutiko smarku 
lietuvių- pasipriešinimą ir turėjo 
nusileisti. Tcčiau neatsisakė nuo 

tolimesnių šunybių. 
Pa'bc.igus guiti raudonarmie- 

čius iš Lietuvos, mušu karinė pa I k i 
: 1 ė t i s keičiasi: Kuršėnuose susi-J 
■mko sau lizdą avantuiisto Ber- 
monto sėbras tūlas \ irgolič, iš 
<olėakinių veislės. Virgolič — 

vokiečių generolo Golč — šešė- 
is: jo "armija" — neregėtas- 
įegirdėtas rusų-germanų maiši- 

nys. Yirgoličas, sėdėdamas Kur- 
šėnuose, "nori"' imti Dvinską! 
l>ct vietoje Dvinsko, puola Šau- 
lius, nuginkluoja mūsų koinendan 
turą, muša gimnazistus, šaudo 1 
civilinis žmones. Taip apisto- 
voms viltus, mūsų kariuomenė 
užima naują šaulių frontą, palik- 
dama prieš raudonarmiečius tik 
sargybą, ir stoja prieš monar- 
ehistus-rusus bei vokiečius, kurie 
ixuv« labiau pavojingesni mūsų 
nepriklausomybei. 

Si sykį \ isit-naŠtą teko žemai- 
čiams aut savo pečių išnešti. Ne- 

ilgai bermontuinkai žemaičių 
krašto tegiedojo "liože Caria 
Chrani" ir "Deutsclilatul. deutsch- 
Įland uber allies". (iruodžio 16 d. 
— 1919 metų su didžiausiu skan- 
dalu buvo lig vieno išginti. Ir 
jei ne tas "netikėtas" francu/.o 
generolo mielaširdingumas, tai 
vietoje "geležinės armijos" Ber- 1 

monti-Avalavo-Gako-\ irgoličo ir 

Lvbergarto butų vien šlapia vieta 
telikusi. 

Lietuvos Misijos Biuras. 



! Dailė iv Dailininkai, j 
A. A. TADO DAUGIRDO AU- 

TOBIOGRAFIJA. 

Esu *imęs 1852-ais metais. Mano 
tėvai buvo Mykolas ir Jelenskių 
M'arija Daugirdai. Tčvas tuo laiku 
buvo susisiekimo inžineris; mes gy- 
venom Torbino stoty, Naugardo gu 
bernėj. 

1856 metais mano tėvai atsikėlė 
i Lietuvą, Į gimtąjį Plenborgo dva- 

rą, kur išbuvau, niekur neišvažiuo- 
damas, pirmuosius savo kūdikio me 

tus. Atvažiavęs j Lietuvą, kalbėjau 
labai netaisyklinga lenku kalba, nes 

auklė mano buvo rusė, kurią Plen- 

borge pakeitė lietuvaitė. 18.19 ga- 
vo va su jaunesniuoju broliu moky- 
toją — jauną, labai naivią panele, 
kurios vietą, metams praėjus, paė- 
mė senas apskrities mokyklos mo- 

kytojas. Buvo tai žmogus labai gy- 
venimo nuvargintas ir tikis splritiz- 
nio reiškiniais. Metams praėjus, g.» 
vom vėl naują mokytoją, francu- 
zą La pere, turėjusi gan savotišką 
supratimą .r(ie francuzų rašybą, ką 
savo antrašas knygose, kurias jis 
man paaukojo ("Sirokomlios kelio- 
nės po Lietuvą"), kur užtinkame 
štai kokio prašymo: ''pour la lange 
franse". 

Laperc mokė mus iki demonstra* 
ciju pr*aužios. 

Sukilimui pasibaigus,, tėvai atida- 
vė mane į privatų bendrabutį Ry- 
goje, i kaž koki Buhholcą. Čia su- 

sirgau tikraisiais raupais ir, oava- 

sario nesulaukęs, gry/.au namo. Tuo 
jau gavau korepetitorį Aleksandrą 
Astrauską, kuris, paliaigęs Kauno i 

gimnaziją, mokytojavo. 

Atostogoms pasibaigus, išlaikiau 
įstojamuosius kvotimas Į -i-ją klasę 
naujai atidengtos realinės mokyklos 
Vilniuj. Ten, apsigyvenęs pas fr*air 
cu/.ą C hole t tą, išbuvau iki 1^68 m., 

[Vilniuj tuomet pažinau jau- 
nuosius zanus. Tarno sunus, t. 

y. V iktorą, Adomą (?) ir Klemen- 

są podraug lankydavau senąjį Ed- 

vardą Romerį susidraugavau su jo 
sunumi Edverdu (tapusiu paskiau 
tapytoju) ; abiem mums darė įtakos 
vyresnysis netikrasis brolis Alfre- 

das, kurs jau tuomet labai vykusiai 
piešdavo portreti s. Pavasarį 1868- 
ais m. sunkiai persirgau plaučių už- 

degimą ir neišlaikiau paskutinio ru 

su kalbos !;votimo. Gydytojai, susi- 

rūpinę mano sveikata ir manydami, 
kad džiovai išvengti reikią man va- 

žiuot i pietus, išsiuntė mane į Her- 

lyrą su specilistais pasitart. Berly- 
no gydytojai patarė man pasilsėt. 
Išbuvęs rudenį ir žiemą Pleuburge, 
gryžau i Vilnių ir čia įstojau Į pie- 
šinio mokvklą. Mokyklos vedėjas 
buvo Trutnev'as. Po<lraug mokiausi 
paj senąjį dailininką Karčevskį. Ru- 
denį 1870 met., nuvykau Į Petrapilį 
ir įstojau j Dailės Akademiją. Ci'j 
susitikau su Stasiu Vitkevičiumi. 
vc.4 sugryžusiu iš ištrėmimo, su jo 
vyresniuoju broliu Ignu, su /.anais 
ir kt. 

šiai Lietuvos jaunimo grupei da- 
rė Įtakos dar tuomet jaunas, bet 

jau žino'ias advokatas, Sposevi- 
čius. Akaclemiioj Įsirašiau i pejza- 
žiu skyrių ir patekau prof. Yoro- 
bjovui, Čia pažinau Siemiradskį, 
kuris prie manys taix> apdovanotas 
dideliu aukso medaliu, Antokolskį, 
Kovaievskj, Riepiną ir Kleveną. 
šis buvo su manim viename kurse. 
Su \ itkeviėiais buvau pasižinęs, 
dar būdamas maz'as, prieš sukilimą, 
todėl, atvažiavęs j Petrapili, apsisto 
jau pas Stanislovą ir tuo budu pate- 
kau j ratelj. 

1871 m. pabaigoj Vitkevičius is 

Petrapilio išvažiavo Į Miuncheną, 
kur 1872 metais atsiduriau ir aš. 
Keliavau drauge su Edvardu Ro* 

tttzittsitiittutttstitt.' itutautuiuiig 
LIBERTY BONDS * 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja J* C* «J 
vp-te, ir Laisvės Komisus pilna pinigine verte. 9 C 
Atneškite arba atalijskite 1 * o c Ari'U^tRii p cr\ 
Atdara kasdien nuo 9—6 oALjvH -lM & LU 
Utarninkals, Ketvcrgais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

"LIETUVOS" REDAKCIJOJ GAUNA- 
MOS SEKANČIOS KNYGOS. 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
iaibai, grausinai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ar>t ko jie lai 
kefi ir t.t. Lnkėtina perskaitai šią knygelę. Puslapiu 79 kaina 35c. 

2. Valkata. Keturių veiksmų drama vaizdelis, Parašė K. 
Vosylius, liosai vertė J. J. Zolp. Si drama yru labai paikus vaiz- 
delis, kuris perstato turtingų žinomų remielasirdingumą ir žiau- 
rumą, o darbininkų nuliudimus, kentėjimus ir vargus. Kaina 35c. 

3. Expropriacija. Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 
paveiksluose. Parašė A. P. Brazaitis. Ši drama yra gana puiki, 
kurią galima lengvai skaityti ir jos mintį aiškiai suprasti. Labai 

naudinga drama, ypač tiems, kurie nėra pratę lošti. ją galima 
greit išmokti ir mažai mokintis lošėjams, ir savo užduotį gerai 
atlikti. Kaina — I0C- 

4. Teisingos Paslaptįs. Parašyta Dr. F. Matulaičio. Moteriš- 
ki cla.lvkai ir sekretai, kuriuos kiekviena merg'na ir moteris turi 
žinoti. Kaina — •• 25c- 

S- Independence tor tlic Lithuanian iiation by i. a orus ancl J. 
Žilius. Issucd by Lithuanian Nationol Colmcil in LJ. S. of America. 
VVashington, D. C. Price 2^c 

6. Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mokytojas J. Damijo- 
naitis. Vienatinis liefcu vi ų kalbos vadovai'.; tinkantis mokyklose h 

patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c. 
7. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julcs "Verne, 

lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra aprū- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje, šitie setbuklai yra tuoini labai žingeidus, 
kad tada jie buo pas ikojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant š;os 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik", tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 

torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio meti; 
išsipildys. Šita yra viena iŠ vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

8. The Fraternal Age. The Problems of Peace and the Riglits 
of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe 
Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais^ 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 

kaiminatns amerikonams. Kaina 15c 
9- Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje 
rasi viską kas per 10 metu buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yrn 
lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkti ir koki 
gu jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra 
darbai žymių lietu vos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poško«, Dau- 
kanto, Dr. P.asanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapiu 99, kaina 25c 
Ta pati audimo apdaruose 50c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiminiu. Pinigus siųsda- 
mi adresuokite: 

LIETU V A 
3253 So. Morgan Street. CHICAGO, ILL. 

meriu, kuris jau vienus metus buvo 

gyvenęs Miunchene. C i a užtikau 
abu (iierymskius, (.Tielm'anski, V it- 

kevičių, Cechana\ičių, J. Mašinskj, 
Brantą, Kurelb ir kitu>. .Miunchene 
išbuvau iki 187*) metu, paskiau vie- 
nus metus vienu vienas gyvenau 
Plenborge, nes mano šeimyna gyve- 
no Vilniuj. Paskiau, kaip ir (daugu- 
ma mano draugu, nuvažiavau 1 

Varšuvą ir atidengiau dirbtuvę. Var 

šuvoj išbuvau iki 1891 metu. Ato- 

stogomis viešėdavau Lietuvoj, Kau 
no g'ubernėj. Nuo 1880 metu prade* 
jau rūpintis archeologija ir žmonių 
daile, i ką pastūmėjo mane pažintis 
su d-ru Matlukauskiu ir su Vitke- 
vičiaus darbuote Zakopane. Mylė- 
dam'as savo Lietuvą, pradėjau aky- 
liau sekti liuuvių sodiečių dailę ir 
jau iyoo metais nusiunčiau nedide- 

lę tų daiktų kolekciją Į Minsko pa* 
rodą. Archeologijos srity pradėjau 
darbuotis nuo 1881 melų. šitam 
darbui man daugiausi'a padėjo Kir- 

koras, Gotfridas Osovskis ir \ ar- 

šuvos Universiteto profesoris Sa- 
mokiš, bet ypatingai Osovskis, kurį 
laikau savo mokytojų. Tuo laiku. 
Adonio \ išliekio prikalbintas, ė- 

miiiu rašyti dailės parodų apžval- 
gas. Iki išvažiuosiant Į sodžių, bu* 
vau nuolatinis "Przegląda Tygodnio 
\vcgo" korespondentas, bent kiek ra 

šiau j "Klosy" ir 'Tygodnik •Ilus- 

trouany". Susipažinęs su "\Vislos' 

\edėju Jonu Karlavičiu, bendradar- 
biavau šfame laikrašty iki 1891 me- 

lų. prižiūrėdamas laikraščio dailės. 
1883 metais vedžiau Kazę Daškcvi- 
čaitę iš Likšelių, iš musų kra'to. 
i8<)r metais priverstas buv.yj atvyk- 
ti j l'lcnborgą ir perimt ukj tvarkyt. 
Sodžiuj gyvenau ūkininkaudamas 
iki 190S metų. Tų metų rudenį at- 
važiavau i Kauną ir pradėjau eiti 
miesto muzejaus direktorio parei- 
gas. Toje vietoje pasilieku ir dabar. 

("Veja"). 

UKRA1X IEČIŲ K( )XCERTAS 
LOXDOXE. 

Ukrainiečiai arba geriaus L'krai- 

niečių J ^.utinis Choras laike antrą 
savo koncertą Oueen's lliall, Vasa- 
rio 6, siu molu. Program'as susidėjo 
iš sekančiu dainelių: 

Sudna diena—surengia Demutskio 

kinkinys Kalėdiniu ir Naujiems 
Metams dainelių — surengtos 

Lyssenkio. 
Rinkinys pavasario- dainelių —: 

Lyssenko 
Liaudės Dainas: 

\ ėjelis pučia laukuose — A. 
Kashitz 

Lėkė karvelis Lyssenko 
Sėdėjau verpdama — Leontovycli 
Jaunas minykas \. Kashitz 
Ei! ai esmu Ukrainos kazokas — 

A. Kashitz 

Grybeliai Lyssenko 
Ukraina dar nemirusi — Tautos 
himnas, ir ant užbaigos sudainuota 
\ ugi i jos himnas "God Save the 

King". 
T'-as A. Kashitz yra ••kompozito- 

Įiius ir choro vedėjas ir, kaipo ve* 

idėjas jisai užsipelno, taip sakant, 
laurų vainiko. Tai yra tikras cho- 
ro vedėjas — pilnoje U žodžio pra- 
smėje. 

Choristai, kurių yra apie aštuo* 
nias dešimtis, v\rų ir moterų su 

pilnu nuolankumu klauso savo ve- 

dėjo, kame ir slepiasi choro pasise-1 
kimas. Cionais apsireiškia tvirta 

disciplina, pasišventimas idėjai. 
Dainorių ba'sai yra taip gražus, 
taip kontroliuojami it puiki'ausi vnr 

gouai. Nors ukrainiečių dainos yra 
gana komplilun tos, vieno! visas 

programas atlikta.- be jokios k!iir 
ties. Jndomiausias c'.alyk'as yra t;v>, 
kad šisai choras dainuoja be paly- 
dėjime be muzikos — visa muzika, 
harmonija susideda iš dainorių bal- 

sų. Atlikinėjime tų d'ainu nieko ne- 

trūksta ir nuo pat prad.'ios žmogus 
užsimiršti aplinkybės, laiką ir su 

pilnu entuziazmu lauki, kad dau- 
giau dainuotų. 

Svetainė buvo pilna žmonių ii 

kiekviena dainelė buvo priimt'a gau- 
siu delnų plojimu. 

Ona Pilėniene. 

I Žiruos li Lietuvos 
L- 

KAUNO KRONIKA. 

— l'er tris Karalius buvo iš- 
keltos Įkurtuvės ir eglelė Šan- 
čių 4-ių komplektu pradedamo- 
joj mokykloj, kuri ŠĮ rudenį tapo 
Įkurta prie Šančių (vienintelio 
Kaune) vaikų darželio. 

Po pašventinimo mokyklos rū- 

mo buvo scenos dalis, paskui vai 
kų žaislai, šokiai iv dalinimas 
vaišiu vaikams. 

Del scenos dalies reikia pasa- 
kyti, kad retai kur lietuviu mo- 

kyklose teko gaut tokio estetin- 

io džiaugsmo kaip šitoje mo- 

kykloje. Mušu vaikų scenai taip 
maža veikalų, o tinkamų bemaž 
nėra, tai tik meilė ir atsidavimas 
vaikams ir švelnus skonis moky- 
tojos Cakalanskaitės (P. Glins- 
kio trupės artistės) galėjo suda- 
ryti tokią tikrai dailią programą 
ir jos estetingą įvykinimą. Sce- 
nizuota dainelė: Sužeistas uo- 

das, taip-pat sccni/Aiotos uasa- 

kėčios ir eilės, vaikų atliktos gy- 
vai ir dailiai Švelnus balseliai 
vaikų solistų, tautiniai šokiai nu- 

baigti karingu mokinių maršu: J "Eikim broliai Į karuže". Pas j kui choro sąmoningas dainų su-' 

dainaviiYias rodo, kiek gabumii 
vaikuose gali but atrasta ir la- 
vinta, patekus vaikams pedago- 
go daii'ininko globai. 

DaiU'g sielos ir šilumos' įnešė 
Į vaikų gyvenimą darželio vedė- 

ja M. Valiūtė, kuriai joks triū- 
sas nėra per sunkus, jei lik jis 
yra vaikų naudai ir jų džiaugs- 
mui. Te mūsų pilietės mokyto- 
jos sėkmingai darbuojasi ir to- 

liau musų jaunuomenės gerovei. 
Ii. S—ė. 

BUTRIMONIŲ VALŠČ. 

Viršaitis Juozas Jakučionis lai- 
ko save lenku, lenkam tarnauja 
ir visaip plėšia lietuvius. Dabar 
žiemos laike, žmonės pradėjo 
keiti malkas Į Butrimonių mies- 

telį, tai jis kasdien atima nuo 

vietiniu žmonių po kelete veži- 
mu malku, užmoka tik jjo 3 ru- 

su rub. ir parduoda žydams. Lie- 
tuviai laukia kokio* nors permai- 
nos, atkeršijus viršaičiui už sa- 

vo skriaudas. Nepersenai minė- 
tas viršaitis sušaukė visų kaimų 
delegatus Į liutrimoniu valsčių 
ir norėjo, kad delegatai nubalsuo- 
tu, jog raštinės remoiltui reikia 
31,000 Osto rivb. Remontą, išdū- 
linti lygiai tarp visų — turtingų 
ir netiurtingų. 

Traku apskr. gyventojai, lenkai 
ir lietuviai, labai nepakenčia sa- 
vo apskrities viršininko Stanke- 
vičiaus, kuris, būdamas Trakuo- 
se, visą savo turtą iš Gineėiškių 
dvaro ir Želempolios gabena į 
"frakus pastotės (stuikos) veži- 
mais, o kai vienas šalty šius ne- 

paklausė, nedavė vežimu, už įsa- 
kymu neklausimą nubaudė 1000 

atfks. Žmonės slaptai įdavė pra- 
šymą fronto vadri geiv šoptic- 
kiui del neteisingu darbu. 

VILKAVIŠKIS. 

Sausio iC> d. buvo susirinkę 
Suvalkų giub. vaistų sandėlių sa- 

vinikai farmaeetutai materialis- 
tai. Pasikalbėję einamaisiais rei- 
kalais nutarė: i) organizuotis ir 
laikytis pradėtų siaurini-5, teisių; 
2) kelti aikštėn spaudoje kaito- 
mojo dalyko klausimą; 3) busi- 
majame Lietuvos farmacetutų su- 

važiavime būtinai dalyvauti; 4) 
prieš suvaživimą eiti į Sveikatos 
Departamentą ir išdėstyti vaistų 
sandelių reikšmę ir darbuotę. 

VEIVERIAI. 

C.Mariampoles -^skr.) Pirmą 
Kalėdų dieną Veivfein.fS moky- 
tojos rupesniu buvo iškelta Šei- 
myninis vakarėlis. Vaidino "Ka- 
lėdų Vakaras". Žmonių prisirin- 
ko daug, tik gaila, kad maža bu- 

vo tvarkos. Aukų ir daugiau but 
sckęsi surinkt, 'bet viską dirbo, 
kaip miegodami. Scenoje vietos 
maža, apsisukt nėra kur. Po vai- 
!(lininio buvo gyvu paveikslu, Pa- 

čioj publikoj tvarkos niekas ne- 

žiūrėjo. Malonu but, kad ir mu- 

šu dugne vakarėliai imtų platin- 
tis. Mokinys. 

(("Liet.") 

IŠ KAIŠEDORIŲ. 
A t g i 111 s t a. Mes jau 8 die- 

nos gyvename Kaišedoryse. Žmo 
nės, kad ir sulenkėju, labai ge- 
rai atsineša j kareivius, geriau 
kaip kaikuriuose žemaičiu mies- 
čiukuose pirm berinontninkų. Aš 
su daugel kalbėjau tiel lenku, tai 
jie sako: "mes niekokie lenkai. 
Mums nuolatos pirm karo kalbė- 
jo apie "viariį" (tikėjimą) ir kad 
tik lenkas gal tprisikelti ir kito- 
kius apie lenkus stebuklus. Bet 

išgirdę savo šalies kariškių dai- 
nas ir pamatę jų gražius pulkus, 
tai mums pasidarė tikrai linksma 
ir atsidarė akys..." Nors sako 
yra daug, kurie kliudo darbą, bet 
tai tik kokie valkatos ar šlėktos. 

Pranas. 

AMERIKOS LIEUVIŲ BRI- 
GADOS VADAS KAUNE. 
Šiomis dienomis j Kauną atva- 

žiavo Amerikos lietuvių briga- 
dos vadas gen. Juododis su sa- 

o štabui 

BENDRUOMENIŲ SUVAŽIA- 

VIMAS. 
Del įvairiu priežasčių bendruo 

menių suvažiavimas, kuris buvo 
manoma sušaukti 1919 m. lapk- 
ričio mėnesyj, atidėtas ir galu- 
tinai šaukiamas Kaune š. m. sau- 

sio mėn. 4 d. Suvažiavime daly- 
vaus tik tosios bendruomenės, 
kurios išrinktos tikrai demokra- 
tiniais 'pagrindais ir Žydų Rei- 
kalų .Ministerijos legalizuotos. 

Suvažiavimo svarbiausiu už- 
daviniu yra Vyriausiojo Žydų 
Autonomijos/Organo — Tautos 

Tarybos — Įkūrimas ir įdirbi- 
mas tautinės kūrybos darbo, 
bendrų principų, kaip kivlturinėj, 
taip ir socialial-ekonominėj sri- 

Įtyj- I C'Kar. Ž." 

— 7.e/;/ 
v okupuotų ki'aštų lietu- 

viai atstovai Kaunan buvo atsilan* 
ko pereitą savaitę ir Įteikė valdžiai 
protestus ii" skundus del lenkų žiau 
raus elgimosi su lietuviais ir prašy- 
mus prijungti kuogreičiausiai atplė- 
štus kraštus prie savo Lietuvos nuo 

rašus savo skundu ir reikalavimų lic 
'tuvių atstovai Įteikė franeuzų ir an- 

glų misijoms. l>uvo norėję draug 
ai v ykti ir atstovai lenkiškai kalban- 
čių lietuvių, bet jiems nepasisekė 
pasprukti pro demarkacijos liniją. 
Lietuvių atstovai iš anos pus lenkų 
ribos labai apsidžiaugė pamatę Lic* 

tuvą esant tikra valstybe su visomis 
valstybinėmis įstaigomis ir kad vi- 
sai netiesa, ką lenkai nuolat meluo- 
ja apie Lietuvą ir lietuvius. 

PAJIEŠKC >J!MAS. 
Pranciškus Meilus j ieško savo 

brolio Vladislovo Meilus. Praneša, 
jogei namiškiai visi sveiki. Meldžia 
jo paties ar kas žinotų apie jį pra- 
nešti šiuo adresu :m 

•Kauno rėd., Ukmergės Apskr.. 
Žemaitkienio vaisė., Rudžių so- 

džiaus. Pranas Meilus. 

PITTSBURCH, 1JA. 

Panedėlyj, Kovo i d. buvo pra- 
kalbos Sunų Lietuvos Svetainėj, 
N'ortb Side, Pittsburgli, l a. Kalbė- 
jo lietuvis oficierius'J. K. Milius. 
Buvo daug žmonių susirinkę ir kal- 
ba visiems patiko. Kiti žmonės net 

apsiverkė girdėdami apie savo T ė- 
vyne ir jos nelaimes šiais taikais. 

I Vietinis Klebonas, kun. A. Szym 
kie\viče aukavo šimtą tlolarių (ioo) 

'prižadėdamas daugiau del Lietuviš- 
kos Kariuomenės. \ iso labo auku 

Įbuvo $292.85. 
Taipgi buvo suorganizuota Lietu- 

vos Liuo-sybės Sargų Būrys. Visi 
nariai šio Būrio pasižadėjo darbuo- 
tis del Lietuvos, parduoti ir patjs 
pirtki Lietuvos Paskolos Bonus. 

Aukautojai ir aukos: 
Kun. A. Szymkevičia $100.00. 

Po $10.00. 
Jurgis Civinskas, Tonas Jocius. 

Po 

Juozas Serepenskis, Jtjhs Bag- 
doneviče, Antanas Kiselis, Pranas 

1 Pluškeviče, Feliksas Semaška, Ig- 
nas \Yalkauskas, Petras W"igis, Juo- 
zas Lapanauskas, Juozas Yismila, 
Petras Čepaitis, Ona Lukienė, Ur- 

•ulė Goncherova. 
Po $2.00: 

Stasys Pūkinas, Juozas Ulavkas. 
Vincas Rachas, Teofifas Dargis, 
Pranas Shimkus, Juozas Astraus- 
kas. Petras Gulbinas, Vincas Snno- 

kaitis, Kotrina Servaitė. 
Po $1.50: 

Pranas Dfcrgis, Kostas Miskšas. 
Po Si.00: 

Stasys Kilius, Pranas Matonis, 
Jonas Nulotas, Elz. LukoŠevičiutė, 
Povilas Ralis. Jonas Dargis, Kazy> 
Šaliunas. Juozas Shimkus, Antanas 
Šabliauskas, Antanas Mačedulskas, 
\ iktoras Mickunas, Jgnas Runr 

bauskas, Julius. Shimkus, Juozas 
Shimkus, Ant'anas \ ienis, Antanas 
( aistis, Antanas Spūdis, Stasys Ta- 
mosauskas. Jonas Jezms, i'etras Ala 

čėnas, Stasys Mačedulskas, Juozas 
Razminas, Juozas Lukoševiče, E- 

niilija Lukoševičienė, Anelija Lir 
koševičiutė, Pranas Pūras, Antanas 
Kačiušis, Andriejus Sipavičc, Vin- 
eas Budelis, Juozas Mačedulskas. 
Stasys Bagdonas, Ona Kasparavi 
čienė, Pranas Brazaitis, Vincas \Val 
kauskas, Veronika Jerastkienė, J ie- 
va Konaikienė, Paulinu Patarienė. 
Juozas Motuzas, Elz. Jesiuir^nė. 
Petras Jesiunas, Stasys červinskas. 
Jurgis šatrauskas, Tamošius Balt- 
rušaitis. Simas Krasnickas, Ant. 

Juškienė, Ant. Dovidas, Stasys A- 
liukonis. Ant. Lapanauskas. Jonas 
Novakas, Mikolas Geležėlė, Karolis 
lirmonas. Povilas Norbutas, Kazys 
Laudanskas, Aug. Astrauskas, Kle- 
mensas Bazugas, Jurgis Vasilatts- 
kas, Nikodemas Paulas. St. Dieniau 
>kas, Karolis Pienis. Petras Kas- 
nikonis, Sėli. Jovaiša. Alck. Ivanau- 
skas. Izidorius Aičiulionis, .Marti- 
nas Morkus, Ant. Bumblauskas, Jo- 
nas, Šimkevičius, Julijonas Sirei- 

kis, Pranas Stankeviče, Petronėle 
Plukienė, Ona Ralienė, Jurgis Yi* 
zirlas, Magdė Čekanauskienė. Alek'i 
Matuzas, Motiejus Jurgelis, Jonas 
Ligeikis, Mar. Rakauskienė, L>. Re-« 
ttman, Paulina Bajorienė, Jonas Po 
ceviče, Kaz. Kasomienė, Mar. Wh 
čckauskienė, Madas Rckas, 
Stasiūnas, Agnieška Buchnienė, Vin 
cas Raškevičius, Povilas U/.kure- 
nis. 7 

Ten bitvęSi 

mokėk sau 

Vietoje mokėti kitiems 
BUK SAVININKU 

Mažos Farmos 
Nauja maža farmų 

subdi vizija 
35 minutos iki Chicagos 

54 traukiniai kasdien. 

Mokest. 15'; pinig. J5 kas mėnuo 

Bažnyčios, mokyklos ir krau 

savistovėje apriboję. Sustok mo- 

kėjęs didelius randas ant visa- 
dos. Valgyk savo augintas švie- 
žias daržoves. Augink vištas — 

vartok ar parduok kiaušinius ir 
daryk didelius pinigus ir laikyk 
savp kasdieninį darbi}.. Duok sa- 
vo' vaikams šviežiu oru pakvė- 
puoti ir tikrą žaislams vietą. 
Sumažink H. C. L. dabar 

Informacija dykai su kuponu 
apačioj, pridėk ir siųsk šiądien. 

Yt AKERIO 
i AKERIS 

$475- 
$550. 

tuves arti. 

KUPOKAS 

M. J. Edutis, 
io5 N. La Salle St., 

Be pareigos malonėkite prisius 
ti man pilną informaciją apie ju- 
su ap'elinkės larmas. 

Vardas 

Adresas 

I 

A 

ANTANAS BARTUŠIS. 
suiius Antano ir Marijonos Barlušių, 
persiskyre su šiuo pasauliu kovo 10 d.. 
5:40 iš ryto, \Vomeu's Maspital, Am- 
žiau lo metų ir !•» mėnesių. Gimė Chi- 
eagojo. Laidotuvės atsibus Suimtojo 
kovo 13 d., 9:30 iš ryto, iš namų DOS 
\\'. 35tli PI. ) žsv. Jurgio Bažnyčia, c 
iš tenai j y v. Kazimitro kapines. Ku 
nas randasi po No. 908 \V. Gatli Piace 
Cliicajgo. 111. 

NUL1UDE TĖVAI. 

į TiRKITE LIETUVOS 

PASKOLOS BONUS. 

CH«H5 <«*#£» <HK* a ^0<H5e<J <rtl<KH>SHKH> 6 
PiRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS J 

ANT DURU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS I'OPIERIO 
Specialiai: Maleva malevojimui stubv; iš vidaus, po $1.50 už galioną c 

CARR BROS. VVRhCKING CO. | 3003—3009 SO. 11AL8TED STREET CHICAUO. 1LL. J » 5 
a C-W3-0£;KH} a O ChKi {KKk^C-<KkKK» i 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONA 
Jeigu tiktai norite, kad butų " 

Laisva Neprikia asoma 

Demokratiška Respublika 
Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metii ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus- 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdfmi piiiigus: 

257 VVEST 71st STREET NEW YORK -CITY 

L ETUVA 
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IĮ Vietines Žinios 
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RRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. T'onus galima užsi- 
rašyti šiose vietoje: 

Lrberty Land ("o., 3301 So. 
Halsted St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. Hals- 
ted St. 

Universal State Bank, 3252 
So. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 So- 1 lalsted St. 
J. A. Martinkus 3324 So. Hal- j 

Sted St. | Peržinskio vyriškų urapanv: j 
krautuvo j. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- j 
ministracija, 3253 So. Morgan J 

Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 

ję L- I.. Paskolos l'onu, f.ii malo- 
nėkite užsimokėti Universal State 
Bantk. Ten nriimami likusieji užsi- 
įnokėjimai. 

TOVVN OF LAKE BENDRA 

LIETUVIŲ L P. STOTIS, j 
"L. L. P. J5onus galima užsi- 

rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir l'nijos ofise pa r J. i\ Par- 
kauskas ir T. Kuzinas, 4539 S. 
Marshfield Ave. 

\M. J. Viskontas, 4612 S. 
.Wood St. 

.A. /. Kareiva, 1805 VV. 46 St. 

-J. J. Klias, 4600 S. VYood St. 

.J. Ilalnis, 45^6 S. Paulina St. 

J. Letukas, 4524 S. \Y00d St. 

J. P. Ciliauskas, 4400 S. 1 fer- 
mi tage Ave 

P I'ievarunas, 4620 S. Marsh- 
field Ave. 

Pilnai neužsimokėję už L. T'-o- 
mts galite užbaigti mokėti aukš- 
čiau s paminėtose vietose. 

KRIMINALINIS ŠMEIŽTAS. į 
Bridgeporto kolonijoj tūlas i 

Latožas vaikščioja po viešas vie- 

tas ir skleidžia gandą, buk tai 
nekurios kolonijos L. L. Pasko- 
los stoties iždininkas pabėgęs su 

15,000 dolaritt. Aišku, kad toki 

ypata turėtų atrasti sau vietą, 
kad miu.ni kiltam darbui nekenk- 

tu, žmonių nesuvedžiotų ir vei- 

kėjų garbės neplėštų. 

I 
Kiek mums žinoma, visi sto- 

čių iždininkai yra po didele kau- 

cija užsistatę ir -pinigus surink- 
tus už IJonus pas savę ilgai ne-i 
■aik". nckuriose kolonijose pini- 
gai yra umčiami centran net kas 

antra dieną, priegtam visi iždi- 
ninkai yra atsakančiausi, gerbti- 
ni ir daugumas iš ju nuo keliu 
metu pasižymėję veikėjai tautos 

dirvoje ir jokios abejonės nega- 
li 1)U1 i. kad kas nors panašaus at- 

sitiktu. t'ia aiškiai matyti, kad 
minėtas paskalas leidžia Lietu- 
vos Laisvės bei Nepriklausomy- 
bės priešai. 

Bridgeportietis. 

V LIKIMAS CiriCAliO f.. L. 

PARAPIJOS. 

Kovo 7 d. atsibuvo susirinkimas 

Chicago« Lietuviu Liutaronn živo* 
nn parapijos So. Kmerald ave. tar- 

pe 35 ir 36 gatvės. 
Apkalbėjus parapijos bėgančius 

reikalus. J- nas Tunaitis davė ine- 

šimą nupirkti Lietuvos Laisvės I Jo- 

nu i- parapijos už $50.00. įnešimą 
parėmė kunigas J. J. Razokas ir vi- 

si ten buvusieji parapijoms nutarė 

nupirkti viršminėtą boną. Ir pasi- 
žadėjo žėdnas nusipirkti boną. Gra- 
žus pavyzdys: butu dar gražesnis, 
jei ir kitos parapijos pasektu virš- 

minėtą parapiją. 
Ten buvęs. 

TO\Y\T OF LAK R. 
f 

Draugystė p/^ vardu Lietuva. sa- 

vo mėnesiniame susirinkime, ap" 
svarsčius draugijos reikalus, pake- 
1ė klausimą apie pirkimą L. L. P 
l'onn. I»et delei neištekliau* (nes 
laike influenzos daug išmokėjo pa- 
šalpos) negalėjo šio klausimo jvyk- 
dinti. Hct visiškai veltui ir nepaliko. 
Draugystės nariai sulig išgalės ir 

prie to prisidėjo. 
I> Kasos aukavo $7.00 
Nariai A. Cesna 5.00 

Po Si.00.: 
I1, t'kockis, J. Ilalandis, J. Rek- 

šnis, Y. Rekšnis, K. Mitautas, J. 
l'.alseviče; 

Po 5oc. 
A. Tvanaviče, D. Paulauskas, K. 

Sukis, F. Radaviče, F. Sfakutis, J. 

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ 
Siųskite visus, nes didesnė pusė siunčiamų 

pinigų lieka žydams. 
MAN'O KURSAS SU NUSIUNTIMU: 

5tx) auksinu .. $ 7.50 5ooo auksinų $ 70.50 
1000 auksinų .. 14.50 10,000 auksinų i4o,oo 
3000 auksinų .. 42.50 j 20,000 auksinų 280,00 

Pinigus prisiųskile per pačto Money Orderi ir adresą 
to, kuris tur gaut pinigus Lietuvoj, Jus pinigai bus iš- 
siųsti l>e užvilkimo ir gausite kvitas nuo priimtų pinigų. 

P. MIKOLAINIS. 

1304 SUTTF.R A VE. BROOKLYN, N. Y. 

PENKI APGARSINIMAI VIENAME 
PARDUODAME geriausias l'kes su goriausia žeme. Mažas ir dide- 

liai su budinkais su sodnais ir su gyvuliais, mašinomis tarpe lietuvių 
ūkininku DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKOJE, apio- 
linkėje miesto Scnttville, Michigan. 

PARDUODAME 
Parduodame valgomus produktus geriausius, šviežius Kiaušinius 

Sviesta, Lietuviukus Surius, Tikra Medu Daržoves, Orudus Hieną ir 
Gyvulius 

PARDUODAME 
Parduodame vaisingus medelius gatavus ir Jčiepytus, ir diegus vi- 

sokiu uogų. Gražius pavasario medelius ir visokiu gražiausiu žydinčių 
krūmu fr rožių. 

VAKACUAS 
Priimame iš miestų Lietuvius Vyrui ir Mozeris ant Vakacijų( kurie 

norite savo vakaeijas. dykiaikius, linksmai praleisti tarpe Lietuvių 
Ūkininku palei ežerus ir gražius upelius, — kreipkitės j mus o mes 

jums vietą pragyvenimui pajieškosime. 

UŽSIRAŠYKITE 
Užsirašykite mūsų leidžiamą Lietuvių Kalboje Ūkišką Bepartyvišką 

Iliustruotą žurnalą, kuris išes krs dv| savaiti kartą. Kuriame sasite 
geriausių pamokinimų ir patarimų, kiekvienam lietuviui ukininkui ir 
mieste gyvenantiems lietuviams vyrams ir moterims ir jaunuomenei 
visokių pasiskaitymų, pasimokinimų visokiuose gyvenimo reikaluose 
iško turėsite n^ap.^akomą naudą ir daug linksmumų ir žinojimų apie 
daug dalykų, ko lig šiol nežinojote. Kaina metams $1.50. Pusei metų 
SI.00. Užrubežiuose $2.50 metams. Kiekvienas užsisakykite ir užrašy- 
kite savo giminėms j Lietuvą už ką jie jums bus labai dėkingi. 

SKAITYKITE ateinančios subatos '-LIETUVA" rasite dideli pa- 
aiškinant} apskelbimą. Su visokiais reikalais kreipkitės musų Lietuvių 
Ūkininkų Draugijos Administratorių — Antaną Kiedj Adresuokite: 

LIETUVIŲ UKININKU DRAUGIJA 
ROBINSON BUILD1NG 

* 

SCOTTV1LLE, MICHIGAN. 

Dicringis. X. Petrauskas. S. Pauk- 
šta, L. \ encžus. V. Balandis, A. 
Artmonas. 

\ iso $25.50. 
Išrinkta J. Balandis pasiųsti air 

kas L. L. Varpui. 
Draugystės šių metų valdybai. 

F. Venckus, pirmininkas. 
I. Daujotas, pageli). 
A. I'iau/is. nut. rašt. 
A. Ivanaviče, fin. rašt. 
J. Balandis, ižd. 

BRICIITON PARK 

Lietuviai, pasir> dykime esantis 
ictn'/r Lietuviais. Pi r. <11111* visi Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos Bonus. ypač 
mes Brigliton Parkiečiai. tegul tu1- I 
bus nei vieno musų kolonijoj katras 

nepirktų L. L. P. Bono; nors ko- 
mitetas tikisi, kad Brigliton Park 
Slakerių nebus, tad pasistengkim 
kad teip ir Įvyktų, o jeigu rasis ke- 
letas tokių : lakerių. tai negulėsime 
sakyti jog musų kolonija išlaikė 
kvotimus too^f. Todėl subruskim 
pakol dar yra laiko. 

(ierbiamieji, jeigu kurie dar ne- 

pirkote. arba kurių užrašinėtojai na- 

muose nesurado, ateikite visi ir už- 

sirašykite; galite ateiti bile kokiu 
laiku, visados busite priimti. 

Frank Stasulis, 
4438 So. Fairfield ave. 

BRIDGEPORTE SIAUČIA 
PLĖŠIKAI.v 

.Naktyj, kovo i> 9 Į 10 d., tapo 
apvogta p. I. Xausiedo krautuvė, , 
)\7-K) ant 33 gat. Išvogė visus 
geriausius ir brangiausius siutus, 
kurie buvo parūpinti del pava- 
sario sezono. Viena eilė tokiu 
drapanų kainavo apie $75. Buvo 
ir už mažesnes kainas. Nuosto- 
liu padaryta nuo 3 iki 4 tūks- 
tančiu dolarių. Nuostabu, kad 
vagiliai kitu daiktu, kurie ra- 

dosi po jų rankomis, neužkavo- 
ti. neėmė. Mat, tie menkesnės 
vertės. 

Vagiliai įsilaužė vidun per 
užpakalines duris. Duris iš lau- 
ko buvo dvejose vietose užkiš- 
tos. l'et vagiliai, išpjaudami 
duryse skyle, lengvai jas atida- 
rė. (Ii antrąsias išlaužė. Viduj 
krautuvės yra viršuje storo stik- 
lo langai. Vienas jų išmušta. 

Greičiausiai — tenai vienas iš 
jų sergėjo užsilipęs, kad išti- 
kus pavojui, d loti ženklą že- 
mai esantiems, o gal per tą lan- 
gą buvo bandyta jsibriauti Į 
krautuvę. 

rereitų metų rugpjūčio mėn. 
ant To\vn of Lake taip-pat XaiiT- 
siedo krautuvė buvo apvogta: 
ten nuostoliai siekė į 2 tuksian- 
čiu dolariii. Ir Bridgeporto krau- 
tuvė tapo apvogta antru kartu. 

Apie tris dienas atgal buvo ap- 
vogta p. A. Kartano aptieka; 
tenai mažiau nuostoliu padaryta 
—pasiganėdinta geroku svaigalu 
saiku. 

Bridgeportięčiai, "look out". 
Vagiliai taip yra čionai, įsidrą- 
sinę. kad netik turtą, bet ir pa- 
čius žmones gali pradėti vogt. 

fštikrųjų, Bridgeportui gresia 
didelis pavojus iš plėšikų pusės... 
Apsisaugojimui nuo tokio pavo- 
jaus reikėtų veikti sujungtomis 
spėkomis. Tik gaila, kad, plė- 
šiant ramius gyventojus, šaltai Į 
tai žiuri policija. 

BENDRAS SUSIRINKIMAS 
CHICAGOS L. L. PASKOLOS 

STOČIŲ. 

Kovo 9 d. Sv. Jurgio parap. 
svetainėje atsibuvo visų stočių 
valdybų bendras susirinkimas. 
Buvc išduota raportas iš priėmi- 
mo Misijos. Iš sekretoriaus p. 
Baltučio raporto pasirodė, kad 
inplaukos priėmimui Misijos 8 
Regimento salėje, vasario 15 d. 
nepadengė visų išlaidų. Defi- 
citas apie 800 dol. reikalinga ko 
kiu nors bintu sudaryti ir apmo- 
kėti likusias bilas. 

jCeniralinė vaidyba turėjo ome- 

nyje, kad stotys apsiims sukel- 
ti tą trukumą pinigų, bet būda- 
mi neorganizuotas kūnas atsi- 
sakė svarstyti ir patarė kreiptis 
prie K. Vienybė., ir C. L. Ta- 

1 rybos. "" 

I Buvo svarstyta tolymesnis bė-' 

gis 1.. T.. Paskolos P.onu parda- 
vinėjimas. kur ra'dosi daugybė 
\ ištikiu -patarimų. Nekurie net 

užgaunantis tikėjimo dalykus. 
v Vienas iš St. Komitetu. 

PRANEŠIMAS. 
I 

Susiv. Amerikoje Lietuviu Ka- 
reiviu Centro Valdybai ir Kuo- 
pu atstovams. įSvarbus Centro 
Valdybos susirinkimas, jvvks Kt-t 
vergo vakare, kovo ii d., S vai., 
'Lietuvos" Bendrovės svet., 334*j 
So. Morgan St. šiame susirin- 
kimo bus išduota pilnas raportas 
š laikyto 7-tli Reginient Armorv 
laliaus. Visi nariai Centro Yal- 
lybos, kuopu atstovai ir baliaus 
<<>misij:., būtinai privalo atsilan- 

kyti. Centro Valdyba. 

Tautiškas Kliubas "Lietuva", 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
pėtnyėioj, kovo 12 d., 8 vai. vak. 

paprastoj svetainėj. Visi nariai ir 
narė:, malonėkite atsilankyti, nes 

yra danrg naujų dalykų del ap- 
svarstymo ir l)us dalinamos do- 
vanos. Fin. Raštininkas. 

PRANEŠIMAS. 

Apturėjome liudijimus niuo Ne- 

prig. Fondo. Kurie aukavote 

$5. ar daugaiu per "Laisvės Sa- 

vaitę", meldžiu kreiptis prie sa- 

vo kolonijos veikėjų*, kuriems 
bus priduoti liudijimai per Chi- 

cagos Lietuvių Tarybą. 
J. P. Evaldas. 

L. G. D. 
L. Gelb. Dr-jos susirinkimas. 
(lerbiamieji ir gerbiamosios, 

N'ariai, Narės ir rėmėjai. Lietu- 
vai Gelbėti Draugijos 2-ro sky- 
riaus : 

Susirinkimas Įvyks ketvirtadie- 
ni. ii dieną kovo. 7:3o vai. va- 

kare. M. Meldnžio svet., 2242-44 
\V. 23-rd 1^1- Malonėkite visi atsi- 

lankyti ant susirinkimo paskirtu 
laiku; nes mes turim daug svar- 

bių reikalų del apsvarstymo link 

skyriaus naudos. Malonėkite at- 

sivest naujų narių del prisirašy- 
mo prie šio vietinio skyriaus Lie 
tuvai (ielbėti Draugijos. 

I susirinkimą atsilankys Cent- 
ro Sekretoriuą su labai geru su- 

manymų. todėl yra būtinas rei- 

kalas, kad netik nariai L. G. D., 
bet ir rėmėjai ateitų susirinki- 
mai! išgirsti ką tokio neprapsto. 

Kviečia Centro Sekretorius, 
Dr. A. L. Graičunas. 

PAJIESKOJTMAS Iš LIETU- 
VOS. 

Baltr. Silinskio, j ieško jo sesuo, 

prieš karą jis gyveno 828 K. Pi'all 
Sr.. Ualtimore, Md. Meldžia jo pa- 
ties ar ji žinančių pranešti, (lalimą 
rašyti par — P. Sndžins, Telšių 
gimnaziją, Litluuiiiia. 

PISTYNĖS. 
Viskas yra gatava del didelių 

čampioniškų ristvnių, kurios at- 

sibus pėtnyčios vakare, Šv. Jur- 
gio parapijos svetainėje, 32-nd 
Place & Auburn Avenue. Mes ti- 
kimės didelios minios žmonių, 
nes jau da'bar be perstojimo gau- 
name telefonų reikalavimu pa- 
laikyti tikietų, bet mes tikietų iš 

kalno neparduosime. Vedėjai ši- 
to r(:kalo sako, kad svetainė at- 

sidarys nuo 7-tos valandos va-1 
kare, o ristynės prasidės nuo 

8-nių. Tokiu bu du kiekvienas tu- 

rės -progą gauti t!kietą laiku, ži- 
noma, jeigu žmonių nebus dau- 
giau kaip kad yra sėdynių. Tu- 
rėsime daugiau patarnautojų 
(ušerių) ir dėsime visas pastan- 
gas, kad šios ristynės atneštų 
kuodidžiausii užganėdinimą lie- 
tuviams?. 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta ! 'ga, lietu- 
vių kalboj, paduoda ganiausias 
•žinias apie lyties dalykus^ ku- 
riuos privalo kiekvienas žinoti — 

parašyta švariu ir mokslišku bu- 
du. Knyj/ą siunčiame už $2.00. 
Modern Book Co., Dept. "B. 32 
Union Scjuare, Ne\v York City. 

T<)\YX (>F LAKI- LIKTI'VIU 

l'ILIKCIl' Sl\S]RINKIMAS. 
dėl apsvarstymo savo vietiniu poli- 
tišku reikalu. \ i>i piliečiai e>ate 
kviečianti keferge, K.ovo\\l areli 
11 d., 1920 ni., 7:^0 vai. vakare. 

J. J. K/.erskiu Svetainė-i. 
4(100 S. Paulina Street. 

KKIKIA VYkll TROKKRIl. 
j \vareliouse. I'astovus dailias. 50 
centu i valandą pradedant. 
ST( >RACK & TRANSFKR O ). 
sS(>5 \\*. C»5tli Street. 

DABAR GAVĖNIOS LAIKAS. UŽSI- 
SAK V K IT TYRO MEDAUS $1 80 VI Iv 
DRUKAS — 5 SVARAI. PRISTATY- 
SIU IX NAMUS. ADRESUOKITE VV. 
STP/GAS. 3022 \V. 40th ST. C1IICA- 
GO. ILL. ANT 2-ru LUBTJ. 

I 
INCOriE TAXAI turį buti 
užmokėti iki 15 kovo. 
Pasivėlinusiems — bausmė. 
Męs išpildome blankas dy-1 
kai. 

BALT1C 
CONSULTATION 

BUREAU. 
'35 S. Dearborn St., 

Room 206 
Telefonas Majestic 8347. | 

ANT PARDAVIMO. 
5218 S. Morgan St., dviejų flia- 

tu mūrinis namas ir du tušti lotai 
greta, — 5 ir 6 kambariai, keturi 
blokai nuo lenku bažnyčios ir mo- 

kyklos. — dabar randavojamas už 
$40.00. G. CLTCMF.NTS, 56o5 S. 
Peoria St., Cbicago, 111. 

FARMOS. 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe. kur randasi jau dau- 

ge]is per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių. ir dar 
tukstantimis pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 

čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė Lietuvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
nį pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa-j 
vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Lietuvių kalboje knv 

gute su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimą 
farmų. 
SANDBORN AND COMPANY. 

Owners, 
Dept. L. Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, 111. 

PIGIAI PERKAMAS, 
BRANGUS PRIEŠ GALĄ. 
šita patarlė niekur negali Imti 

prilyginta geriau, kaip pirkime 
vaistų. Pavyzdžiui, jeigu tu ken- 
ti užkietėjimą viduriu, prasto ape- 
tito, galvos skaudėjimą, nemie- 

gojimą arba kitus viduriu nesma- 

gumus Trinerio Amerikonišaks 
Kliksiras Kartus Vynas yra ge- 
riausia vaistas ką tu gali pirkti. 
Dabar, kas nors gal pasakys tani. 

kad jis žino prietaisą, kuris yra 
dešimti, dvi dešimti arba trys 
dešimtis centu pigesnis. Tu pa- 

klausysi jo 'patarimu, tu pirksi 
pigiai, bet greitai pamatysi, kad 
tu pinigus bereikalingai mėtai. 
Tikras vaistas visados yra vertas 

svarumo aukco. Lygiai, kaip p. 

Joseph ZeleziuK, vasario mėnesy- 
je 23 d., rašė mums: "Star City, 
\Y. Va. box 158. Trinerio Ame- 
rikoniškas Kartus Vynas yra ver 

tesnis už pinigus. Aš širdingai 
rekomenduoju, visiems savo drau 
gams, tautiečiams. Paskelbkite 
laikraščiuose pilną vardą ir ad- 

resą". Prašyk savo aptiekoriaus 
arba medikališko vertelgos. Taip 
gi Trinerio Angelica Kartaus To 
iliko: — Joseph Triner Compa- 
nv, 1333-43 S. Ashland Ave., Chi- 
cago, 111. 

UŽRAŠYKITE 
"LIETUVĄ" 

Dr. N. Herzman 
iŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 rnetg kaipo 
patyręs gydytojas. chirurgas ir akuSeris. 
Gydo aštiias ir chroniška? ligas vyrų, mo- 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros pietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREKT 

netoli Fi'k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Cana! 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshlield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

rnone Canal 257 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

Plione Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Of: ir gyv: vieta 32E2 S. Halstecl St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

uis., m. i. S i KIPvULIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

V. W RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST„ ROOM 324. 
Tolephone Central 6390. 

Vakarais. 812 \V. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJT'SIOS 

LIGOS 
Valandos: P iki 12 lr 4 Iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Litluianian—American Information 
Durcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tai, LegalUki Dokumentai, Foreign 

Exchange, Kcal Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St.. Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 4S99. 

Linimentas 
S arba tam tikras tepalas privalo vi- 

suomet rasthes namuose, idant ut- 
S sit ikiinuose. kur reikalaujama te- 

palas pavirSutinium vartojimui, 
jj galėtumėt tuojau? apturėti greitu 

ir pasekminza palengvinimu nuo 
g ivairiu nesmagumu. Pasielkite 

iSmintingai nusipirkdami 

Severą' 
Gothard Oil 

(Severo:? GotbardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimeutas 
arba paprastas tepalas nuo rheu 
mutizmo, neuralgijos, persitempi- 
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau- 
menu ir sanariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: !Wct. ir 2 ct. taksu, arba 
60 ct. ir 3 ct. taksu. Paridttoda vi- 
sur aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA 

S 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra pri- 

pažintas Washingtorie, D. C. už tikrą 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs 'vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų Jr inkstų Ir taip toliaus. Saiuteo 
Stomach Bitters viską prašalina Ir pa 
lieka laimingu, algl, kurie jauCiatė3 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris ls šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
si mc dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami ?;islųsklt, 
tikrą lr aiškų sav antrašą Ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

316 W. 31 st 8t., Chlcago, III,I 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET. 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3G84 

Valandos: 0 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISl'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Fa r mg. ir padirbu visokius 
Levai inkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortge *1u. ant 

lengvu sąlvgu. « 
West Side Ofisas?, atdaras vaka- 

rais r.uo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 2201 *\\ 22-.x"D STREE'' 
f'or. Ler.itt. Tel. t.'-mal 9jG2 

INFLDENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

kuogeriausia ir kuopasek- 
mingiausia gydymui pagelba 

kurią gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 

čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dvrno influenzos. slogu, galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti biškj 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se. Šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dal{ kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valaudų. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
I(Iobtgage Bank 

ftEAL ESTATE ■■ INSURANCE 

European Amerioan Bureiu 
Siunčia Pinigut" Parduoda Laivohortaa 

NOTARIJLI8AS 

3249 So. Hahted Street, Chicifo. Illinois 
TetJEFHONE^ BOULEVARD 611 

rcl. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko 
legij«; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvamjos 
hospitalė«e, Pasekmin 
gal patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

HiS——(ant antrų luog) 
CHICAGO, ILL. 

sTuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 ilu 6 Ir 7 iki 9 vai. vak. 
}y veninio vieta: 3114 VV. 42nd St 

Telefonas McKinley 4988 
balandos iki 10 ryto. 

Mione Ca-al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

balandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
5201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

relephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTIST/,3 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedtldieniais pagal sutariu* 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvii 

elephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
ydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų j 

Specialiai gydo limpančias, m-iius ir 
paslaptingas vyrų ligas 

259 S. HALSTED ST.. CflICAOO] 

įei. Melrose Paik 2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
OYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadway, kampas Malu St., 
Melrose Park, UI. 

Kalba Lietuviškai lr Ruei&kal. 
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