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VOKIETIJOS KABINE- 
TAS PRIVERSTAS 
TRAUKIS ŠALIN. 

Premjeras BaUsr ir jo Padejėiii 
Rezignavo. 

^ Dauglaus Talkininku Kareiviu 
Pribuvo Priešais Weseli. 

Paryžius, kovo 2^ d. — Vokie- 

čių kabinetas pirmininkaujamas 
premjero tiustavo Bauero rezi- 

gnavo, kaip praneša žinia apturė- 
ta iš l'.erlino šiandien. 

Amsterdam, kovo 26 d. — Te- 

legraaio pasienio korespondentas 
sako, kad valdžius spėkos \Ve- 

selyj, yra tvirtai apsikasę siau- 

rinėj Lippe upės pittėj; joms to- 

lydžio ateina pagel'bon ginkluoti 
ūkininkai ir buržuazija iš aplin- 
kinių miestų. 

Raudonosios armijos apkasai 
yra tik apie už pusės mylios nuo 

apkasų užimamų \Veselio gynėjų 
ir jie aprūpinti apie 6000 ,vyrų. 

,>ajkg.w 
"TVrmsfoltų komunistų ėilėsė iki 

vakar vakaro buvo a į i e 00 už- 

muštų ir 100 sužeistų. 
Pietvakarinėj kovos pusėj arti 

\VeseIio yra gelgų pajiegos, ku- 

rios pasitraukė, ant kairiojo Rei- 
no kranto iš tvirčttnios ant deši- 
niojo kranto, kuria pirmiau bu- 
vo užėmę. Be belgų ateina rran- 

ctizų kareiviai *10 artilerija. 
Gauna p Markių į Dieną. 

Į'auk'lami paliepimų iš Beriino. 

Telegramos iš Muenstero, pa- 
! -luoios vakar vakare, praneša 
[apie keli s susirėmimus vadžios 
i. , įi-rareivių su komunistu pajiego- 
mi.. ant linijos einančios iš llam-| 
mo i pietus iki Hageno. 

Kova Eina Linkui Koeho. 

Toliaus j pietus linkui Koelno 
ir Dusseldorfo eina kova ir smar 

kųs susirėmimai buvo ties \Ye- 

seiiu, Rttcklinghausu, arti Muens 
tero ir pagal Liippe upę. 

'Karinių valdžių Ilallėje pasiel- 
gimas su areštuotais žmojėmis 
itž jų Įsimaišymą j revoliucini 

Į judėjimą labai sukiršino okie- 

įoių darbininkus ir pa<lėtis tiomi 
Iabiaus darosi keblesnė. 

Telegrama Daily Mail lakraš-j 
čiui iš Esaeno, datuota vakarykš- 
čia data, sako, kad laikraščio J 

[korespondentas, matęs dideli bū- 

rį darbininkų ka-iuomenės, apie! 
ku.i iKillin-j ko; \Vesclio, magesnieji gi būriai ; 

stovėję I )ulmene. \ isą karimo-j 
menę vedąs niaj. Beerfeld, atsi-, 
žymėjęs raštininkas, kuris nese- į 
na i išleistame memorandume nu- j 
peikia m'Utarizmą. 

Gynėju Upas Menkas. 
/ 

Minėtas korespondentas sako,1 
kad jis girdėjęs, jog 'A'esel.į gi- 
nančių kareivių upas yra menkas 
ir kad ji* negali atsilaikyti grieš- 
tam darbininkų puolimui. Jis sa- 

ko. jog, yra manoma, kad karei- 
viai trauksis belgų kraštan po 
trumpam mušiui. 

Kareiviai darbininkų kariuome- 

nėje ganuia po 30 markių j dieną 
ir valgį. 

Nusprendimas nesiliauti kovo 

fctjus Kuhro apskrityj pasiekta va-j 
* kar radare i'areinio ir \Vestplia- j 

lijo< darbininkų tarybų atstovų j susirinkime lissene. 

Apturėta čia žinia sako, kad 
darbininkai sutiks taikytis tik tą- 
syk, kaip valdžia ištrauks savo 

pajiegas iš Muensterio karinio 

apskričio. 
Komunistų pajiegoms užimant 

Dulmeną, miestą už 25 mylių nuo 

AVeselio į rytus, valdžios karei- 
viai ttžėmusieji tą vietą, pasi- 
traukę be mnišio. 

Angliniai traukiniai iš Ruliro 

apskričio Olandijon vaikščioja 
normaliai, nors spartakai kartais 

grūmoja traukinių patarnauto- 
jams. 

Gurmoja Sunaikinimu Kasyklų. 
Londonas, kovo 26 d. — Dar- 

bininkų pajiegos apsikasusios 
pagal Lippe upę, pietinėj ir piet- 
rytinėj \Yeselio pusėj, grūmoja 
sunaikinimu visų dirbtuvių ir ka- 

syklų vakarinėj Vokietijoj, jei 
joms nepavyks paimti YVeselio, 
— sako telegrama Exchange Te- 

legrapli kompanijai, atvjus iš 
I'.erlino šiandien. 

Darbininkai j-isteigė didžiąją 
sėdybą panašią senosios vokie- 
čiu kariuomenės sėdybai ir lei- 
džia oficialius pranešimus. 

Vakarykščiame pranešime dar- 

bininkų pajiegos sakosi per die- 

ną paėmę kelis kaimus ir dau- 

giaus kaip 200 kalinių. Jie sako, 
kad valdžios kareiviai neveikia. 

M 
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fferro Giesbertso ['.berto val- 
džios va.vi u ir darbininkų atsto- 

vu. vakar buvo paskelbtos Esse- 

ne, bet, korespondentas sako, 
nežinia, ar jas darbininkai pri- 
ims. 

Jų nepatenkina amnestijos iš- 

lygos teikiamos sutartyje ir rei- 
kalavimas nuginkluoti visas dar- 

bininkų jiegas 'bėgiu dešimties 

dienų. 

Kappintai Rengia Naują 
Maištą. 

Berlinas, kovo d. — Didžiu- 

miesčių socialistų organas Vor- 

j\vaerts tvirtina, kad Pomeranija 
I ir šiaurinis Uckermarek, .šiaur- 

vakarinėj Stettino pusėj yra val- 
domas geležinės divižijos f Pabal- 

tijos kareivių; ir Pomeranijos 
žemininkų lyrros, kuri sumobili- 
vo piliečiu sargus :r panaudoja 
juos savo pačių tikslams. Pemz- 

įlau'je, pietvakariniame Stettine, 
kaip tas laikraštis sako, ačiū tam 

tapo užšušta vietos nepriklauso- 
mųjų socialistų valdyba. 

\'orvverts tvirtina, kad divi- 

zijos oficieriai sako, jog ji žada 
maršuoti ant Berlino. 

Pagal kitas Vonvaertso apturė- 
tas žinias kaimiečiai rytinio ap- 
skričio Prignitz, šiaurvakarinia- 
me Brandenburge tapo apgink- 
luoti kulkasvaidžiais; iš kitų! 
į Brandenburgo dalių taipgi atei- 

na pranešimai apie panašų šitam 
terorizmą. 
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TAIKA SU RUSIJA* 
ARTI. 

i 

(Rašo pulk. Arthur Lyncli, lut- 
vusis parlamento narys). 

Londonas, kovo 26 d. — Susi- 
taikymas su Rusija Įvyks trum- 

pu laiku. Tai bus ne tik muši 11 

pertraukimas, bet formalis pri- 
pažinimas de tacto rusu valdžįps 
ir atnaujinimas visu prekybinių 
ir diplomatinių santikių. Po aiu^ 

toritetingu pasikalbę jurui, aš ga- 
liu šitą pasakyti. 

Aš galiu pasakyti, kad užsic-Į 
nio raštinė yra dabar Įsitikinusi, 
jog Leninas ir Ciuckis yra Ru- 
sijos viešpačiais, Leninas sudarė 
pradžią koaliciniam kabinetui, i 
kuri jiš Įsileido Kerenskio pase-1 
kt>ją ir mažumos partijos atsto- 

vą, menševiką. Labai trokšda- 
mas talkininkų pripažinimo jis 
nesenai padarė kelis nusileidimus 
Europos ir Amerikos jausmams, 
išreikšdamas norą sulaužyti 'dau- 
giau komunizmo principų, kuo- j 
inet jie kenkia ukriesiems šalies 1 

reilrr.lams. • 

metų nuc laiko pasirašymo po 
sutartimi Yersailiuje, šitą 
p»anosč šiandien valstybės sky- 
riui vyriausia konsuli.^ Kalkuto- 
je Sinitli. 

MEKSIKA FRASERGSTI 
darbininkus NUO 
KELIAVIMO I SUV. 

VALSTIJAS. 

Mexico Miestas, kovo jo d. — 

Vidaus skyrius vakar išsiunti- 
nėjo visoms valstybės admii 
tracijoms cirkuhorius, raginan- 
čius žiūrėti, kad Meksikos darbi- 
ninkai nekeliautu Į Su v. Yalsti- 
jas. Prasegiama nuo nesąžiningu 
darbo suradimo agentų paxadų 
ir nurodoma, kad daugumas rne- j 
ksikieėiii yra atsidūrę blogame 
padėjime pietinėse valstijose, 
kur jie negali rasti sau darbu. 

MILLERAND PADUODA' 
IŠLYGAS RUSIJOS PRI- 

PAŽINIMUI. 

KAIZERIS PASIUNTĘS 
PINIGUS BfclULINAN 

PRIEŠ SUKILIMĄ. 

Cencva, kovo d. — Šian- 
dien tapo sužinota, kad buvusis 
Vokietijos imperatorius Vilius 
išėmė padėtus pinigiivs iš Zuricho 
■>anko sumoje 250.000 šveicariš- 
kų frankų ir pasiuntė juos Ber- 
linan p r i t* A pat reakcionierių sar 

kilimą vedamą kappo ir Luett- 
H » 

\vitzo. 

VENGRIJA SIŪLO SOSTĄ 
KAROLIUI. 

Gcneva, kovo J5 d. — Mina 
gandas iš l'ranginso, kur buvu- 
sis Austro-Vengrijos imperato- 
rius gyvena, kad adm. ilorthv, 
dabartinis Vengrijos valdonas, 
slapta, bot oficialiai pasiūlė Ven- 
grijos sostą buvusiam imperato- 
riui Karoliui, užtikrindamas ji. 
kad visa yra surengta sugrąžini- 

1 i......n.,. 
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didžiumos gyventoju ^utikiniu. 
Adm. llorthy kvietęs ji kuogrei- 
čiausiai grįžti lUtclajfeštan. Bet 
buvusis imperatorius sako svar- 

stosi. 

RUSAI KOVOJA SU SUO- 
MIAIS TAIP KAIP IR 

SU LENKAIS. 

Londonas, kovo 2<> d. — Cent- 
ral Nv\vs telegrama iš Christia- 
nijos šiandien sako, kad rusai 
bolševikai puola suomius taip 
kaip ir lenkus. Varydami suo- 

mius Į šiaurę balŠevikų kareiviai 
paėmę Peėenka. 

TURKU PARLAMENTO 
PROTESTAS. 

Konstantinopolis, kovo 26 d.— 
(Turku parlamentas savo pasku- 
tiniame posėdyje sustatė šitokį 

I atsišaukimą'į pasaulio pnlainen- 
1 lus: 

"Sostinė užimta talkininku ka- 
reiviu; parlamento nepaHečiamy- 
bė sulaužyta ir nariai areštuoti 
be atsižiūrėjimo Į žmonių teises. 
Mes rimtai protestaiojome ir ti- 
kimės, kad mušu protestas luto 

išgirstas visur, ypatingai Angli- 
jos atstovu bute. visu parlamen- 
tų motinoje. Mes nutariame per- 
traukti posėdžius iki tokiam lai- 
kui. kada me^ galėsime laisvai iš- 

sireikšti." 
Daugelis kalinių tapo paliuo- 

suota. bet vadai yra deportuoti 
Malton Anglijos šarvuočių. 

Paryžius, kovo j(> d. — Atsto- 
vu bute šiandien vėl buvo kalba- 
ma apie valdžios užsienio 'politi- 
ka. Socialistas Cachin kalbėjo 
už atnaujinimą ekonominių san- 

tikiti su Rusija. Premjeras M i 1 
lerand atsakė jam, kad talkinin- 
kai salės pripažinti sovietinę val- 
džią tik tąsyk, kuomet ji tikru- 
moj bus pripažinta rusu šalies 
valdžia. 

SUĖMĖ 35 SINN FEIN 
VADUS. 

Dublinas, kovo 26 d. — Šian- 
dien tapo suareštuoti 35 Sinn 
Feineriai. Penki nežinomi vyrai 
su pašporlai.-; Amerikon tapo su- 

areštuoti jiems besėdant laivan. 

Dublino Teisėjas Užmuštas. 
Londor.»2, kovo 26 d. — Cent- 

ral \e\vs paduoda, kad Alan 
Bell, kuris vedė nagrinėjimą 
Sirti Feino sąryšių su airių ban- 
kais, Imrvo nušautas, šalę Maso- 
nų Klubo Dubline. 

P»onar Lo\v, valdžios vadas 
atstovų bute pasakė, kad teisėją 
Bell keturi ginkluoti vyrai ištrau- 
kė iš tranvajaus laukan ir nušo- 

vė. Užpuolikai važiavę tuo pa- 
tini tramvajumi, ką ir teisėjas. 

Nekurie pasažierių pašaukė 
I gyvasties brigados ambuliansą, 
kuris nuvežė nušautojo kuną. Už- 
puolikai nribė£'ę. 

j Be tyrinėjimo airių bankų pa- 
gal kriminali aktą B-?ll tyrinėjo 
dar paskutini pasikėsinimą ar.t 
lordo Pranelio gyvasties. 

Atidaro Pramonės Vartus. 

Jis taipgi žymiai paskatino 
švietimą ir iparodė savo pasirįži- 
mą plačiai atidaryti pramonės į 
vartus užsienio kapitalams. Jis 
pasiūlė visokiu amatų ir mokslų 
žinovams apsigyventi Rusijoje ir 
mokinti rusus, gel'bint jiems pa- 
s'ekti pati europinės civilizacijos į 
pryšakj. 

Žodžiu, sovietinė vald'žia daro- 
si patinkama respublikinė val- 
džia. Šituo pamatu taika čia jau. 

Lloyd (ieorge senai norėjo už- 

baigti kivirčus su Rusija, bet 
užsienio raštinė, ypatingai val- 
džios vadai ir atstovų buto di- 
džiuma priešinosi draugingiems ^ 
santikiams ir blokados nuėmimui. 

Blokada dabar pripažinta to- 

kiu jau nepavykimu kaip ir De- 
nikino ir Kolčako pienas, talki- 
ninkų remiamas atsteigimui :a- 

rizmo Rusijoje. 
\ct dabar daugybė finansinin- 

ku, pirklių ir spekuliotojų iš vi- 
sokių talkininkų šalių ir daugy- 
bės neutralių šalių parubežėj 

laukia progos pasinaudoti didžio- 
mis vaizbos gamybės, kaip tik 
atsidaris vartai. 

INDIJA NEINSILEIS VO- 
KIEČIŲ PER 5 METUS. 

Washinį'or. kovo 26 d. — 

Indijos valdžia išleido prisaką 
draudžianti vokiečiams ateiti Į 
T n di ja bėgiu ateinančių penkių 

Senatoriaus Kingo Rezoliucija reika- 
laujanti pripažinimo Estonijos, Lat- 

vijos, Liatavos ir Ukrainos. 
Lietuvos Atstovybes Amerikos 
Pranešimas. Žingsnio Piimyn. 

\ 
Amerikos Senatas ruoŠia>i pri- 

pažinti listonijos otvijos, Lie- 
Luvo.-j ir l'krainos \ ddžias fak- 
tiškai esančiomis. Senatorius de- 
mokratas M r. lsing yra pa>iuk;s 
ilclei atskirų vietos valdžių Ru- 

sijoj šiokią rezoliuciją, kuri tapo 
iuteikta L'/.sienio Reikalu Komi- 
tetui ir paskelbta Senato rekor- 
duose po No. 33K kovo 22 dicii 1. 
š. m. 

"KADANGI bolševiku revoliu- 
cija lapkričio mėn. 1917 m. yra 
įnešusi suirutę i visuomenes Ru- 
sijos tvarką ir sudariusi politinį 
chaosą, išskyrus tas Rusijos dalis, 
kurios br.vo ganėtinai stiprios 
išsilaikyti nuo bolševikų Įsivyra- 
vimo, 

KADANGI žmonių laisvei ir 
gerovei yra reikalinga, idant val- 
'Ižia butu, taip sudaroma, kad ji 
galėtų užlaikyti visuomenės tvar- 

ką, ir 

į susisiekimą su kitomis valstybė- 
mis, Lietuvos Steigiamojo Seimo 

įrinkmų Įstatymai ir Lietuvos 

[vietos savivaldybių Įstatymai, 
j Kaštas delei Lietuvos rnbe.'iu su 

ižemlapiai- žadama pristatyti kiek 
( 

vėliau. 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
(Pasirašo) 

J. Vileišis 
Gener.dis Lietu*o.> Atstotas. 

SUDAUŽĖ KARUS PRO- 
TESTAN PRIEŠ VAŽIA- 
VIMO KAINU KĖLIMĄ. 

c 

Florencija, Italija, kovo 26 d. 
— Florencijos priemiestyje va- 

kar darbininkai užpuolė gatve- 
karius protestan prieš pakėlimą 
kainos už važiavimą ir vienus jų 
apvertė, kitiems langus išdaužė. 
Daug pasažierių sužeista. Tapo 
pasiųsti kareiviai numalšinimui. 

JAPONIJA SU ARGENTI- 
NA DARO PREKYBINE 

SUTARTĮ. 
Buenos Aires, kovo 25 d. — 

Japonija principe -priėmė Argen- 
tinos pasiulinimą laisvos tarp- 
tautines prekybos svarbiausiom;* 
gyvenimo reikmenimis; ab« šaly 
pradėjo tartis šitame dalyke. Su- 

sirašinėjimas eina tarp vietos ja- 
ponu ministerio ir Argentinos ui 
vienio ministerio. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 26 kov. 25 
Anglijos svaras $ 3.95 $ 3.87 
Franciios (už Si) fr. 14.14 14.7 
Italijos (už $1) lirų 19.70 19.60 
Belgijos (už Sf) fr. 13.C5 13.15 
Olandijos .00 florinu 36^ 36** 
Danijos 100 kronų 19.00 18.30 
Norvegijos 100 kronų 19.30 18.65 
Švedijos 100 kronų 21.75 2130 
V okietijos 100 markių 1.40 1.45 
Austrijos 100 kronų 0.60 0.60 

Suomijos i(x> markių 5.60 5.60 
Lenkijos įoo markių 0.72 0.72 
Lietuvos 100 auksinų 1.40 1.45 
Kanados S1000—S. Y. S910 $910 

KADANGI Estonijos Latvi- 
jos, Lietuvos ir Ukrainos val- 
džios buvo taip sutvertos, kad 

pajiegusios užlaiklti tą tvarką ir 
kad tos valdžios yra sudariusios 
vietos savivaldybes ir užkirtusios' 
kelią bolševiku įsiveržymui, j 

KADANGI nebus galima Ru-j sijos tautai įsteigti iederalę res- j 
publikos valdžią visos Rusijos.) 
iki toliai, iki ten pasilieka boiše- 
iviku šeimininkavimas, ir 

į KADANGI yra reikalinga, kad 
šios valstijos pasilaikytu Rusijoj 
iki tari laikui, kuomet visos Ru- 

sijos federatyvė respublikos val- 
džia bus sudaryta, arba santikiai 
tarp šių atsikirų teritorijų valsti- 
bių bus nustatyti Steigiamojo vi- 
sos Rusijos Seimo, todėl lai būna 

NUTARTA, jog Senatas esąs j 
tos nuomonės, kad Suvienytų i 

Valstijų Valdžia privalo pripa- j 
žinti de facto gyvenimą atskirų i 
vietos Valdžių Estonijoj. Latvi-į 
joj, Lietuvoj ir Ukrainoj, laiki-, 
nai iki tam laikui, iki santikiai j 

'šių šalių su Rusija arba ir kitu j Į Rusijos daliu bus aptarti visos j 
Rusijos Steigiamojo Seimo arba 

į nustatyta federatyvė respublikoj 
Į valdžia visai Rusijai.'' 

Jokia tat Senatoriaus rezoliu- 
cija. Amerikos politikieriai, ma- 

tomai nenustoja vilties, kad kuo- 
met nors suMt' ers i'cderatyvė vi- 
sos Rusijos respublikos valdžia 
ir iki tam laikui ruošiasi pripa- 
žinti laikinai Lietuvą ir kitas vai 
-tybes de facto nepriklausomo- 
mis. Tat yra gerai. Jeigu kuomet 
nors ateitu tokia vaianda, kuo- 
met visos atskiros Rusijos Val- 
stybės panorės eiti j bendrą vi- 
sos Rusijos Steigiamaji Seimą. 

.i tuomet galės susidaryti tas 

visos Rusijos Seimas, o jeigu 
neateis, tai ir pasiliks tos vals- 
tybės nepriklausomomis, o .šio 
mums tik ir tereikia ir todėl de- 

įlei jos mes galime pasidžiaugti. 
! Kovo 24 d. Lietuvos Atstovy- 
bė Amerikoje yra Įteikusi naują 
memorandumą Lietuvos val>ty- 

1 bei pripažinti ir pru jo pridėjus 
!visa eile dokumentu, iš kuriu 1 

[matoma kaip Lietuvos Valsty- 
bės tvėrimo darbas ikišiol yra 
J ėjos. Prie to momerandumo ta- 

į po pridėta Lietuvos Konstituci- 
ja, žinios ap;'- .įstatą valdžios ir 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

_'7 d., 1363 m. Did. Liet. Kun. 
Keistutis pateko kryžiuočiu 
nelaisvėn. 

Balandžio 1 d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečių Hivus. 

Bal. 2 d., 1343 m. Ingauniai su- 

sivienijo su Lietuva. 
Bal. 3 d. 1547 m. numirė Did. 

Liet. Ktin. Zigmuntas I. 
Bal. 5 d. 1570 m. Vilniuje inkur- 

t:i pirmutinė mokykla. 
Bal. f* d.. 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudų pili Perejaslavl. 
1'a!. 13 d., T3R8 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 

ORAS 
CHICAGOJE Ift APIELINK6JE 

Šiandien apsiniaukęs, su lie- 
tum. smarkus šiaurvakariniai vė- 
jai. 

Saulėtekis, 5:43 vai. ryto: 
Saulėleidis. f>:o8 vai. vak. 
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BLAIVININKAI, STOKITE Į DIDELĮ 
IR DORĄ DARBĄ. 

Nei vienas žmonijos nevidonas nenu- 
žudė tiek žmonių, — jei bent "bakterijos", 
— kiek nužudė alkoholis. 

Taigi kiek alkoholis išvarė žmonių iš 
šio pasaulio nelaiku, kiek jis pagimdė ne- 
laimių tarpe šeimynų, kiek jis pripildė ka- 
lėjimų, pagimdydamas visokios rųšies kri- 
minalistų. kiek jis pripildė beprotnamių, 
kiek jis pagimdė silpnapročių!.. Nekaltų 
moterų, kurių vyrai tampa girtuokliais, ir 
jų kūdikių ašaros, išlietos iš priežasties 
alkoholio, pripildytų ištisus ežerus. Kiek 
tai žmonijos skausmo iškentėta iš priežas- 
ties alkoholio! Nors tie žmonės, kuriu 
alkoholis dar neįstengė visai pavergti, stro- 
piai kovoja priešais alkoholį, vienok toli 
dar iki pilno laimėjimo. 

Kilus europinei karei, užėjo blaivy- bės banga, ir nekuriose šalyse liko visai pa- 
naikintas alkoholio pardavinėjimas, — tai 
gal but bus didžiausias žmonijos laimė- 
jimas iš šios karės. Suvienytos Valstijos 
irgi pasiryžo panaikinti svaiginančius gėri- 
mus. 

juaoar pažveigkime, kaip musų broliai 
prisilaiko šito uždraudimo. — Nežiūrint 
to, kad liko užtvirtintas tam tikras įstatas 
prie Federališkos konstitucijos, kurios kiek 
vienas pilietis privalo prisilaikyti, vienok 
tarpe lietuvių girtuoklystė kaip buvo, taip tr tebėra. 

Lietuviškos smuklės dabar varo dar 
didesnį biznį, negu pirmiau. Švarus ir tnr 
tinsi amerikonų saliunai visi yra užsidarę, bet musų lietuviškos smukles visos tebėra 
atdaros. 

Smuklininkai eina pas visokius nelem- 
tus ir nesąžiningus daktarus ir gauna re- 
ceptus, su kuriais, paskui gauna vaistinėse ] alkoholio arba "viskės"; parsinešę į' savo i 

smukles, sumaišo su vandeniu ir visokiais! nuodais ir paskui nuodija savo senus gir-1 tuoklius-kostumerius. Kiti smuklininkai j išsilavino patįs daryti alkoholi. Žinoma, 
toks smuklininko padalytas alkoholis — 

tai paplavos, užnuodytos alkonolio smarve, i 
—bet, juk. girtuokliui biie smirda alkoho-l Hu — tai jis moka pinigus ir geria. Dabar jau lietuviškos moterįs pradėjo daryti savo namuose "viskę" ir alkoholi. į 
— Reikia tik valandėle pamislyti, — ko- Į kie tie vaikai galės užaugti, kurių tėvai, dalydami savo namuose alkoholi, visuo- 
met pusgirčiai gyvena, savo namuose pada-j ro tikrą bravarą. 

1 Lietuvos Nepriklau- 
somybes Šventes 

Apvaikšeiojimas. 
(Tąsr.). 

LIETUVOS DARBUOTOJŲ 
MINTYS DliL \ ASARIO 16 I). 

Vasario i(> d. yra virtusi mum 

laisves švente. Apie lais\v Ši't 
dieną daug kalbama ir rašoma, 
bet jos esmė vis da maž tesupran 
tama. \*ieni yra linkę laisvėj 
matyt visos piktumos šaltinį, ki- 
tiems ji nepaliestinas Absoliutas, 
deive, fetišas. Ištik rujų ji tėr<. 
tik kultūros kūrimo sąlyga. 15u-! 
dama tokia, ji teikia asmeniui 
individualybės. valstybei — ne- 

priklausomybės, bet vienų viena 
be tiesos ji neapsaugo nei as- 

mens nuo ištvirkimo, nei valsty- 
bės nuo netvarkos. Taigi ir mu- 

šu išganymas nei vienoj, niekie- 
no ne varžomoj laisvėj, bet lais-į 
včj, sujungtoj su tiesa. Tai jau < 

senai buvo pareikšta Kristaus: 
"Pažinsite tiesą, ir ji padarys jus 
laisvu^" (Jori. 8, 32J. 

i'K II 6 A. Jakštas. 
...... i iv'i s. kai j> as, j:;u nuo 12 savo: 

amžio metu prie tautinio Lietu-j vos atnaujinimo prisidėjęs, jam, 
pasidafb: vęs, džiaugsmu ir skaus j 
nut del to gana patyręs ir žiau-į 
riit priešu priverstas net savo giui' 
tinęs kraštelio n.:stoti ir pasku- 
tini pusmetį rr:e Lietuvos val- 
džios prieglaudos jieškoti turėjo, 
tas supranta, k ks gilus yra ma- 
no džiaugsmas Lietuvos nepri- 
klausomybės šventę švenčiant 

j Didi. laisva, laiminga ir gar- 
binga Lietuva, tai mano idealas, 
kurį įvykinti a- neliausiu pasi- 
larbavęs. 

i Tai baisi kūdikiams nelaime, kuomet 
1 jvj tėvai nuo pat mažystės pratina savo vai- 
ikus prie girtuoklystės. 

Beabejo, ateis laikas, kuomet Federa- 
'liškos valdžios agentai pradės tyrinėti ir 
kimšti į kalėjimus visus tuos alkoholio vcr- 

Igus, bet pakol tas bus padaryta, reikia 
j mums patiems pasiriupinti ir prigeibčti 
;Federališkai valdžiai, 
i 

Visos blaivybės platinimo draugijos ir 
visi blaivybės prisilaikantis asmenįs siuomi 
;laiku turi stropiai pasidarbuoti, idant grei- j čiau išnaikinti tą baisiausią žmonijos prie- |šą-alkoholį iš lietuvių tarpo. 

Visi blaivybę mylintįs žmones, dasi- 
! žinoję, kad koks smuklininkas pardavinė- 
ja "viskę" ar alkoholį arba kas mėgina jį 
išdirbinėti — ar tai butų smuklininkas Čir- 
ba la kia šeimyna, turi apie tai pranešti Fe- 
derahškai valdžiai, kuri jau žinos, ką su 
tais svaigalų garbintojais padaryti. 

Kam gailėtis musų smuklininkų? Juk 
jie — tai nešvariausi musų tautos elemen- 
tai. Jie visi yra tinginiai, nustoję garbės ir 
ikiltesnių ypatybių. Juk nemažai žinoma 
j atsitikimų, kacla lietuviškoj smuklėj smuk- lininkas, pamatęs, kad žmogus pilnai ap- 
sisvaigino savo protą, atima io pinigus ir 
išstumia ji iš smuklės. Smuklininkai gyvena tiktai iš biednų žmonių skurdo ir nekaltų 
moterų ir vaikų ašarų. 

Feveik visi musų smuklininkai — tai 
istautėjęs elementas, pas kuri tu lietuvių reikalais nemėgink eiti, — buk užtikrintas, kad tave nešvariai iškolios ir išjuoks. Smuk 
liniukai — tai "žymiausieji' musų bemoks- 
liai, kurie sąžiningo biznio m sugeba dary- ti, —- o darbą dirbti tingi, — tiktai ir gy- 

įvena iš vargšų žmonių silpnybių ir nelai- 
mių. 

i 
# 

Negana to, kad smuklininkai žudo sve- 
itimus, smuklen ateinančius girtuoklius-kcs- 
|tumelius, — jie kartu žudo savo moteris 
ir vaikus. Labai sunku surasti, kad smuk-' I liniuko vakai butų sveiki kunu ir protu... Jie VVn aalronf „ii._i.-ii- 

^ j/vi.Diouixivw cUIVUilUHU 

nuodais, jie yra prisižiureję-iM'isiklasuę \ i 
šokių nešvarumų; jie yra nervuoti ir, dau- 
giausiai, "lengvo" proto. Apgailėtinas ji; (likimas! Smuklininko žmona — tai savo 
rųšies vergė, kuri nemato savo gyvenime malonios valandos; — ji kankinasi, maty- dama, kai]) pražūtingai yra auklėjami ir 
v ugi/i r« m i j(M myli r', i vaikeliai. 

Tai ko mums gailėtis smuklininkų ku- rie niekam gero nepadarė ir kurie niekam, net, ir nesugebėtų gero liadaryd.- Ju'i! jiem. rupi tik, kaip žmogų nugirdyti ir iš jo pa- skutinį skatikį išvilioti. 
Taigi mes turime smerkti juos, mes turime kovoti prieš juos... Blaivininkai!! stokite j dideli darbą! Kiekvienas i* jū- 

sų tesul pasistato sau už pereigą sužinoti 
savo apielinkėje visu.- tuos, kurie arba iš- dirba arba parduoda alkoholį; visus na- 
mus, kur yra išdirbami svaiginantis gėri- mai; visus šarlatanus-daktarjs, kurie pri- rašinėja ant kiekvieno pkprašyrao žmo- 
nėms "viske". ir visus antiekorius, kurie 
pardavinėja "viskę" ar alkoholi be recep- to, pranešti Federaies Valdžios Blaivy- bes Departamentui. Tai viena svarbiausių mušu užduočių dabartiniu laiku. 

Tegul tas prakeiktas alkoholis pra- nvksta i s lietuvių tarpo, o jo platintojai ir visi tie lietuviu parazitai, kurie stengiasi) iš alkoholio gyventi, — remdamiesi ant! nekaltu žmonių skurdo ir ašarų tegul pa- neša iiems pritinkančia bausmę. Taigi, blaivininkai, sutartyje stokite Į į didelį ir dorą darbą... D. Z. B- 
rxanKjCTCMinwiisi5x-.%-. •ri3craar2».,_ns'; cmmmsvn ,^^ijixasajfjvuir}a<r/.vs'<rt* 

I )-ras Gaigalaitis, 
Prūsų Lietuvių Tautos Tary- 

bos J'rezidentas L. e. "Lietu- 
vos" redakcijos vedėjo parei- 

gas. 

TRt'MPA VASARIO MU\. 16 
DJLNOS 1STORJJ A. 

Paimant vokiečių kariuomenei iš. 
pTadžių (.1914 ir ]yirn.į pusiau, 
o km5 rudeni rugsCjo mė:i. \j.<i 
Lietuvą, visas valdžios :\\>:- ala į 
drauge.su rusų kark':* nene buv-j 
atitrauktas iš krašto. Metinės e -į 
vivaldvbės — valsčių ir miestų —į 
('Virbas okupacijos organu buvo u-1 
stabdvtos, ir jų vietoj įvota v- •-' 
kiečių karo valdžia su vokiečių ka-i 
ri'iiti'cų vaklininkaVs. \ isa gyvento-Į 
jų inciaiyVa sužlugo. G":Upacii )S| 
valdžia teprlpažino centrinius K •- 

'ritėtus nukentėjusiems nuo karo 
šelpti, bet ir ių dari a stengės! ":nti 
-avo kontrole' neleisdama plt ti i«r-1 
janizacijos pi) visą kraštą. (i\. e»ii- j 
110 centrų susisiek '.n. a s -11 kraštu, 
aip pat ir atskirų aprkrinų vil- 

ios su kita, buvo arba visai sustab- 

II Pastabos-1 
| išvados. | i ,,o<»«6uocKmoajKfSfa^>«ao^^JHi 

Steigiamasai Seimas — 

momento klausimu kaip Lie- 
tuvoje, taijj ir Amerikoje: 
visi dabar kalba apie rinki- 
mus ir apie teises rinkti ir 
buti išrinktais. Iš įvairių 
vietų gauname žinias, kad 
nekuriu kolonijų lietuviai 
mano ingalioti grįžtančius iš 
Amerikos Lietuvon atstovau 
ti juosSteigiamajame Seime. 
Jeigu čia turima omenyje 
dalyvavimą Seime su tokio- 
mis pat teisvmis, kaip ir at- 
stovai iš Lietuvos, tai yra 
daroma stambi klaida ir p 
rodomas nesupratimas tikro 
dalykų stovio. Amerikos lie- 
tuviai privalo turėti omenyje 
sekančius Lietuvos Misijos 
Biuro prarijimus: 

Apie lietuvius gyvenan- 
čius svetur, rinkimų Įstaty- 
muose nera nieko pažymėta. 
Suprantama, jog kas yra ap- 
leidęs savo Tėvynę, tac nu- 

stoja ir teises spręsti apie 
| jos likimą. TeČiaus nspr'ornu 
stej: svetimos pilietybes ali 

j ?»uti išrinktais Steigiamajam 
| Seiman, gavus kandidato su 

ikimą- 
Patartna kiekvienam aty- 

džiai perkratyti Steigiam. 
Seimo rinkimų įstatymus. 

Pranešime iš Berlino Cen 
tial News agentūrai sako- 
ma, kad bolševikai pradėjo 
>ygiuoti prieš Lenkiją. Ši- 
tokis pranešimas nėra pir- 
miena. Rusų gminoj imas 
lenkams žygiu yra sena pa- 
laka laikraštinėse žiniose. 
Ji yra tokia pati dabar, ko- 
kia ji buvo pirmiaus, kuo- 
met lenkų kareivijos ne gan 
sius taikos konferencijos pa 
skirtus rubežius gina, o vra 
nuėję rusų žemen per 100 
mylių. Pirmiaus Lenkija 
kaulino ginklu ir kareivių 
apsiginti nuo besiartinančio 
pa>vojaus; dabar lenkų dip- 
lomatai laikosi savo. Ką 
jie sako? Ve ką: Lenkija j nori rubežių kiek galint tų j 
pačių, kokie buvo 1772 m. j Matydami, kad talkininkai j nesiūs kareivių jiems pagel- j 
bon šituos rubežius pasiekti, | jie tvirtina, kad Lenkija yra; 
gana stipri atsilaikyti. 
m\«ewr*5wt»i-.rrsaztmarurase«r-iTcre^*».gramamwmti«n 

S;>a!io ir lapkričio meiliniuose | ; .orkširės apskrity] Anglijoje j darbda\ iai ir darbininkai gelum-. 
•>iu audimo pramonėse padare su 
tartj pa'gal kurią laikas nuo laiko 
bus nustatoma algos pagal at- 
: unainiusj pragyvenimo 'brangį. 1 

r^iM"** 

! ('yuis arba didžiai apsunkintus. \ ie- 
1 i ne spauda buvo uždaryta, ir ilgai- 
niui teleista atskiroms kalboms ]>■■> 

; vi op. .-į laikrašti Vilniuje, grk-'loje 
ikaro cenzūros priežiūroje. J'et lieui- 
viams j;riti vokiečiu okupacijos val- 
džia lietuvių kalba lei.'o laikraštį. 
("Dabartį"), iri prašymą leisti sa-i 
varanki'šką lietuviu laikraštį genera- Į iinio štabo šefas Ludendol'fns .roibj 11. to atsake: "Die Zularsaug eincr 
\veiteren litai:i: -hen Zeitųn** ist į 

nicht i;cab- ibtigt, da durch' 
Inreichendc Ycrbreitung der "Da-! 

bartis" deni Bedtirfnis genugt wer- į <!en soll". I'ai]> tvėrė spauda ligi į 
pat l')17 ui. rudens, kai įli;r.: 
usikurė bendras laikraštis "Lietu- 

vos Aldas''. 

Tokiose sąlygose atsk'.u C vi. a 
1 ietuva r- vokiečiu okupa-: jos. 1 .te- 
tų vi it t'autos darbininkų būry. likos 
Vilniuje — (daugumas Lietuvos: 
H'iesitoniei.i s Ru-ų yal-!:'• buvo.Į št remta. rusų l::irii'(ov;en';i atntran- 
a&nt) — buvo at k;t'.'.s. iiuo viso | 
erašto ir negalėjo susižinotu su kras.;: 
te palikusia švi-suamene. luo 

Generolo Wood o Programas. 
j I»«.• abejo veikiausiu respubli- 
konų p', ipa/intoju kandidatu j, 
pre/.identu.s yra gen. VVood Bū- 
damas majoru generolu šalies ka 
riitomenėje, kuriam yra pavesta 
didelis karuomenės skyrius, jis 
matomai gauna dyką algą; ma- 
žiausiai sakant, gen. YYood turi 
gana dyko laiko keliauti po sali 
j mokesčių mokėtojų laiku ir sa- 

kyti prakalbas, vesti debatus ir 
susieiti su savo milijonieriais ša- 
lininkais. Be šitų užsiėmimų jis 
pradėjo aiškia; nustatyti tą pro- 
gramą, kurio jis laikysis — aiš- 
kiau negu tą įdarė senatorius 
liarding, ar governoras Loudeti, 
ar net senatorius Johnson. Indo- 
mumas gen. \Voodo programoj 
yra didesnis dėlto, kad jo minti-! 
jimas ir jo atsinešimas linkui: 
laukiančių klausimų vra labai pa-' 
našusj mintijimą ir atsinešimą di- 
džiausių jo konkurentų, senato- 
riams Hardingo ir governoro Lo\v 
deno. \ isi trys yra maloniai 
pr Vilam i didžiųjų kapitalistų ir 
tų, kurie mano, kad Amerika 
gili sugrįžti prie vedimo "rei- 
kalų kai.]) ir vis" — lyg kad ša- 
lis galėlų sugrižti ton padėliu, 
kurioje ji buvo i')14 ar 1916 m. J Abudu gen. \Yood ir gov. Lovv-' 
den turi vardą gerų-vedėjų, bet 

Senojo Sargo" palir :imas ga- 
na smagiai krypsta prie sena- 
toriaus Hardingo, nes jis yra 
daugiaus McKinley'o rūšies ir 

Į todėl butu labiau palankus 110-! 
įrams tų. kurie jo kandidatūrą 
J pasiims vesti, lieto, manymas. 

priimti visuotino karinio laivini, 
mo planą akyvuizdoje žmonių 
priešingumo tam sumanymui. 

Kaipo respublikonų nominuo- 
tas kandidatas, geu. \Yoock yra 
priverstas užimti pozicija ginan- 
čia apsaugos muitą ir savo kal- 
bose: išstumti tą dalyką gerai i 
priekį. Podraug jis mato, kad ei 
nant tokiu klau: imu kaip šitas 
reikia Imti ne slėpiningu, o diplo- 
matiniu, antra vertus, jis gal ge- 
rai atmena, kas atsitiko su kitu 
kariniu kandidatu, gen. llans- 
koeku, kuomet jis pasakė, kad 
muitais tai parapijnis dalykas, 
l odei mes girdime šituos atsar- 

gius išsireiškimus: "Mums rei- 
kalingas apsaugos muitas tiek, į 
kad jis apsaugotų tokias pramo-Į 
nes, kurios reikalauja apsaugoji-Į 
tilo'. Žinoma, čia yra tikras iš- 
mifnties žiedas, kuriam galtėtų pa. 
sipriešinti jei bent atkaklus lais- 
vas vaizbos šalininkas. Vienok, 
kad nepasirodžius perdaug aš- 
trum net šitoje pozicijoje, gene- 
rolas priduria pareiškimą, kad 
"šitas muitas mainysis drauge su 

atsimainančiomis sąlygomis, ku- 
rios atsimainys Europos šalims! 
inguvus daugiaus stiprumo ir pa- i 
jiejos konkuruoti pramonės dir-J 
voje". Prie šito puikaus išsireiš- j kino vargiai galima kas pridėti 
,'ci bent tiek. kad muil'ai rc^p^ib- 
likonų partijai valdant, žinoma, 
ma.nysis pagal išdirbėjų saugo- 
j<iii ii pcinu aiaejimą, ar įdazė- 
5imt kokiu nors tam tikru laiku. 

l'aenlę k ik; ? klausimus, mes 
matome tą pati generolo pamė- 
giną konkretaus tvirtinimo. štai 
it-- sako, kad "kiek galint rei- | 
k i;: drąsinti gera vaizba ir kad 
iks turime prašalinti nuo vaiz- 
još smaugiančiu.- mokesčius nuo 

tnlviršinių pelnu". Gelžkeliai 
u'i buti sugrąžinti Į privatines 1 

•aikas irten palikti jie "po tokia I 
saldžios priežiūra, kokia butu į1 
"eikalinga prižiūrėjimai teisingu' 
:aiuų, prideramo ėjimą larpvals-j ijiniais klausiniais ir 1.1.' : Taip-į 
>at iiuluim's ir origiualis t irti-^ 
rimai) kad sąYyšiai tarp "tų. ku-į 
ie dirba ir tu. kurie vetla, turi S 
)iuti teisingi darbui ir teisingi | 
•capitalui". Kas gali priešintis 
■itam? \r, geriaus palikins, kas 
riešinsis tam? Kas u/girs tą. 

cad mes turime duoti "teisingą 
lienos mokesti už teisingą dienos 
larbą ir antraip, kad darbininkai 
urt duoti teisingą dienos darlią. 
Wes turime netik leisti gyventi, 
'et ir padėti gyventi"; ir kad i 

ines turime pasauli po savo ko- 
tt, vaizditiai kalbant, ir turime 
markiai stumti priekin savo \..i/. 
>ą ir prekybą", išplėtodami iš 
Įabar turinio didelio laivyno at- 

sakančią pirkime laiviją? lš- 
ikro gen. \Ycod'visur turi gerą 
lurimanynią apie užsienio įvl.a- j 
lus: "Musų tarptautinė politika 
uri buti stipri, rimta ir konser- 
ali. kalbėk pat\ iu.'-is- et Uuvk \ 

i lelį la?:dį\" mylėk taiką ir Ivi- 

i Kati Kiekvienas gali laimėti res- 

bifblikonų tikietu, yra taip la- 

jini išsiplatinęs, jog respubliko- 
I :ni vadai \i-> dar tebemano, knd 
į langiaus nieko nėre'kia, kjip tik 
r.tkia'.isti jų noru ; \ ie pre.i'den- 
lys U;. 

f Šituo žvilgsniu ycn. V\'ood pa- 
U'odū savo išminti išeidamas are- 
11011 anksti ir kalbėdamas daug: [ 

... Jei pirmesn^eji istoriniai pavvz- i 

džiai yrr nurodymu, tai ateinan- i 
cnt mų-11 pfe'-'identh bus genpro t 

la> — ta.- buvo p.) kiekvienai ] 
karei, kurią mes turėjome; bet i 

dar nebuvo tokio generolo, iš- 
rinkto po karei, kuris nedaly-7 
vavo jos mūšiuose. Negalėda- 
mas pasigirti nuopelnais mušiuo': 
se. gen. \Yood 'bando sudaryti j 
programą, kuriuomi butų aprė ! 
piama \ i-i neišrištieji klausimai < 

taij), kr.;p juos aprėpia pilnai su- < 

brendęs nek?reivis. Het jis. bu- 
dainas karininku, yra priverstas- 
aiškiai parodyti, kur iis stovi 
kariuomenės ir laivyno dalykuo- 
se; taigi jis stoja už "mažą, bet j 
puikią kariuomenę ir visuomet * 

prisiruošt'vsį laivyną". Jis, žino- 1 
m?., pritaria kariniam lavinimui,. > 

bet reikia pastebėti, kad jis re i- 
kelauja mažesnės kariuomenės t 

negus karės skyrius ir sekreto-Į v 

riits llaker. liet jo noras paves-j 
t; šitą dalyką nutarimui, paro- t 
lo jo nusimanymą ir rūpestingą < 

atsižvelgimą j kongreso, nenorą j 
m vh. hmoks v lUMMTKfttLi *cfTip»-g; tmt' skuetvu-t w JTflfc-i 

'tarpu vokiečiu kariuomenė pirmą 
| (okupacijos dieną Lietuvos sostine 
— Vilnių — savo atsišaukime į 
gyventojus, grafo PfeiV'o vanlu, 
pavadino "lenkų miestu", kurs esą 
"visuomet buvo perlas garsioj Len- 
kų "viešpatijoj" ir prašę plaimos 
ienkkams. Tas atsišaukimas, l>e- 
rodus, ta pačią dieną buvo nu- 

plėšytas, bet jau iškarti 'kėlė 
didelio neramumo gyventoju1 -e. 

ypačiai lietuvių tarpe. 

Lenkų paslango.-., prii> ''.".Ir Iic- j 
iir.ių ir gudų daugumą 1 .T su 

vokiečių pagailai mie u,; ieirki>ką. 
vaizdą visų pirma pačių lietuvių j 
darbuotojus vertė išaiškinti tiktąją ! 
padėti ir ginti-savo tautos vardu! 
i»;^ teisei. tikslui jau 1915 m. 

pabaigoje lietuvių darbi'ot'dai, visų 
Partijų ir srovių. susispietė Vilnių; 

vien: bendrą buri ir i rinko i" 
savo. tarpo \ vkdomąji komitetą i: 
>enkių žmonių, kurie ty.rčy> atsto- j 
ai t lietuvių reikalam;; ir gint i uos •: 

j V i c s oku;-acijos •. riH/.fą" ''"-a s bti- 
siisi larč i A. Smetonos. J.- 

auiio, St. Kailio, kun. S tanke v i- ! 

'oiaus ir 1'. Klimo. Kairi M. Uirxi>'.v 
pakeitė. 

į l> pat pradžių suni.KV. vieš- i> 
; darbo sąlyg >s verlė .ą organizuoti; 
kryptis i plačią visuonitny \ isa oi 
!c slaptimi šaukimų, kuiiv. KTU". Lie 
tuvo* va.lsi.ybės gaivinimo ir jvs nc. 

priklausomybės obal į. Savaranki- 
ka nepriklausoma Ui'iiis buvo dės 
tuma kaipo būtinas ir vieninteli ai. 

lyginimą.; "už ikyu iiict'j vsrgavmi; 
Rusijai ir n/ naujai karo daromą 
sias Lietuv;,i nuoskaudas. K r a ".v 
tie obalsiai rado v,; viausio. iau i- 
enai pribrendusio atbalsio ir pa- 

rėmiir .. Prasidėjo <iraiv-T'- suomi- 
niai ir ištrėmimai. .Man VH'i dei- 
to tfeko išsėdėti per 3 mėnesi;:.* vo- 
kiečiu kalėjime. 

Tas pat lietuviu darbadirhi. 
•ys, jau r >16 m. einant ph m- 

"orniavo vokiečut Jr.tpaeij;;:. >al- 
Ižią apie Lietuvos praeiti ir dabartį 

i> lėslfe savo iiepr'l<laus'''inyljės 
iekimus. Idant lietuviu tautos pa- 
lelis ir siekimai galėt.] imti žino* 
ni ir platesniam pasauliui, minėtoji 
ietuviu darbuotojų grupė, gavu?i 

LIETUVA No. 74 
" 

■jingą apsiėjimą; b:1 buk pasiren- 
gęs apginti Amerikos vaizbą ir 
\nierikus reikalus". 

i b vi.-o šito lengva numanyti 
prie kukius Amerikos gen. \Yood 
veda: Jis pareiškia ją labai aku- 
raėiai, kad ji patiktu kiekvie.v 
tiam. "'Mes turime auklėti pa- 
garbą statymui ii tvarkai ir nuo- 

savybės teisėms, pavieniu tei- 
sėms, nes viskas nuo to priklau- 
so". Po to jis iškilmingai pri- 
duria, kad mes turime plėšti 
raudonąjį vėiiuką ir kulti raudo- 
ivuumus kur tik suMtikdami. \ ie- 
nok, padėjęs ant svarstyklės abi 
pusi su teisingumu retai randa- 
ma pas tą, kuris tarnavo Kon- 
grese, jis tęsia: "Mes turime žiu- 
ivii, k a! jstatymai butų leidžia- 
ma ne vienai kokiai klesai, bet 
kad musų valdžia butų užlaiko- 
m a pagal musų Konstituciją". Ki- 
taip sakant, 'mes turime įsteig- 
ti. .. valdžią kurią norėjo turėti mu- 

sų tėvai ir kurią mes turime turė- 
ti. jei mes norime išlaikyti savo 
laisves ir būti pertekusiais ir lai- 
mingais nemie, ir gerbiamais sve- 
tur". 

Kokia gili i'ilozofija, kokia di- 
delė išmintis šitoje saujoje! Aiš- 
ku. kad ji apima Fiumę, Meksi- 
ką, japonus Chinuose, Saaros klo 
nį. visus versalinės sutarties klau- 
simus kuodidžiausiu pilnumu ir 
visas musų namines blocivbes. 
isitos ištraukos parodu, ka<i gen^ 
\Yood. politiko žvilgsniu yra ide-^ 
aliu kandidatu1 — geriausiu žino- 
vų apskritu reikalu, toli matan- 
čiu diplomatu, perdaug gu druni, 
kad iukliitvus j tikslingumo ar 

aikir.o savo luino spąstus. Iš tie- 
-ii i^en. \Vood galėtu pasikyli 
1 raugo su kitu atsižymėjusiu kau 
lidatu taip-pat augs ton tarny- 
)on: 

Aš nieko taip nebijau. H.ip bir 
i užsičiaupusiu ar nesuprastu; 
iš e-u atvirakalbis sutvėrimas kn- 
is išplepa viską, o jei pas mane 
ra kas ypatingo, tai nosis, kuri 

įeleis save vedžioti nei vienam. 
("N.") 

J MaPAl,L\T,lS. 

(Seinų ao.) 
Sausio -'i d. 6 vai. '.ak. Į Kariu- 

iių sod/ių (7 varstai šiapus dem. 
in. atvažiavo 10 lenkų kareivių. 
\ t važiavę apstojo Juozo \ aiksnoro 
lair.ą, kiti įbėgę i trob.j sugriebė 
šeimininką ir ėmė nežmoniškai nms- 

i. Paskui pagriebė iį už plaukų, 
šviiko Į kiemą ir ten vieni daužė 
:i šautuvų drūtgaliais kojomis spar 
lė ir 11.. o kiti krautiuo namus. Su- 
uušė \ aikšnorą ir j .avinę \\\.) a uk.s 
)inigų ir' daiktų i joo uuks. vertės 
š važiu vu. 

J. .Indi uitis. 

Choristės ir mu/ikai Madride, 
spauijoje sutverė darbininkų imi 
ą. 

t 

Iš 130,000 žmonių dirbančių 
erpykl »e Japonijoe, t/>,ooo yra 
noterys. 

i! progos* prisidėjo prie suskurusios 

j"Ki>u pavergtųjų uratų L\^ n 
> j jos bendram kreipimas! c; .^u ':0s 

i|:ni:i. 191h metui.; Į Ju!.;t!iu"s Ame- 
■ j rikos "Valstybės prezidentą \\ ilson .t 

j padėjo savo atskirą pareiškimą dcl 
lietuviu tautos reikalo. l'ir/elio i 

... 

iuh'ik tais pačiais metais grupe j_;a- 
Iliojo 3 lietuvių atstovus važin j 
minėtosios Lygos kongresą Į Loza- 
ną, kur padarė s'avo dekiaraeij;, 
statydami visiškos ir ne:--.J''c> Lie 
t u v. i nepriklausomybė. u;'..'.!• •• 

mą. 

Toks klausimo statymas tu me- 

tę* utilitarinei valdžiai atrodė visi- 
kai nepriimtinas, ir politiko. k 
junktura tuomet dar labai m.\/..i 

buvo palanki bent kokiam Lieluvo> 
Nepriklausomybės realiza\ imui. Til- 
tai matydami U Lozanos. ėiuė^i rū- 

pintis krašto reikalų j- iU l^i na! 
viduje. Tam tikslui ;>ns mf-n.-s 

baigoje, i«)K» m. buvo v\riausi;m> 
rytų karo va«l;ti įduotas platv.s įiu _ 

mori'alas. kura vaizdavo piktą ne- 

vienodumą karo globoje. 
(Toli'aus buh'i. 
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Pramone ir Prekyba. Į 
buvo daug mažesnė. Ji buvo ve- 

dama daugiausia su mugių arba 

jomarku pagalba. Muge lmvo su 

sirinkimas laikomas tam tikru 
laiku — kas metas, bertainis me- 

to. ar kas mėnuo, kur žmonės su 

eidavo iš gana toli pirklybos 
tikslams. C'ia atsirado pirmuti- 
niai pirkliai vaizbininkai —žmo- 
nės, kurie ėjo iš vienos mugės 
kiton ir tiktai pirko ir pardavi- 
nėjo. Didžiuma žmonių ėjo mu- 

gė n išmainyti neskaitlingus savo 

pagaminimus ant tokių reikmenų, 
kaip druska ir geležis, ar tokių 
pertekliaus daiktų kaip pipirai, ar 

plonieji audeklai. Mugė visuomet 
buvo laikoma atvirame lauke, kur 
•žmonės buvo šėtrose, būdose, 
ar atvir?>me ore per tą trumpą 
savo buvimo laiką. Bet kartais 
mugė pavirsdavo j rinką, t. y. 
tokią mugę, kuri pasilikdavo il- 

gą laiką. Tuomet buvo statoma 

pasiliekamos trobos ir ilgainiui 
netoliese nuo jų išaugdavo mies- 
tas. 

\iuo labai senų laikų buvo ve- 

dama prekyba, aprūpinti ištek- 
liaus daiktais didžiausius ponus 
ir kunigaikščius. Svarbiausiais 
šitos prekybos daiktais buvo pi- 
pirai. šilkai ir kiti ploni audi- 
niai. gražnos, brangieji akmenys 
ir šarvai. Prie šitos prekybos 
laba r prisidėjo muginė ir rinkinė 
vertei vyste ir pirklių klesa pra- 

dėjo augti skaitliumi ir turtais. 
Išpirmo jie buvo tik keliaujan- 
čiais pirkliais, dažnai nešiojan- 
čiais ,-av<> prekes ant pečių kaip 
kromininkai, kurie retkarčiais ir 
dabar matomi; paskuvi atsirado 
pirkliai gabenantieji savo pre- 
kes didelėmis apsti mis vandeniu, 
ant galo atsirado pirkliai, kurie 

turėjo savo pastovias vertoivys- 
tės vietas miestuose. 

1 'et pavienė šeimyna didžiu- 

moje vis dar buvo nepriklauso- 
ma nuo prekybos. Didesnė bu- 
vusios pirklybos dalis buvo ve- 

dama tarp kaimynų tame pa- 
čiame kaime. Didėsėb gyvenimo 
reikmenys, tokios kaip miltai, 
mėsa. drabužiai, avalinė, stato- 

moji medžiaga, kuralas, rakandai 
ir prastesnieji indai, buvo arba 

suvartojami tų pačiu, .kurie juos 
pagamindavo ir tokiai budu ne- 

buvo prekybos, arba buvo nu ve- 

žami už kelių mylių nuo tos 

vietos, kr.• jie buvo pagaminti, 
kur jie greičiausia buvo užsisaky 
ti ir pasiekė vaitotoja be pirklio 
tarpininkavimo. 

Prekybos augimas apštimi ir 
sudėtingumu ir tuoju plotu, ku- 
riuo ji buvo speeialės pirklių kle 
sos vedama, vienval, bet labai 
palengva augo apie iki šimto me- 

tu tam atgal. Xuo to laiko jos 
augimas buvo spartu Pamatyti 
jis lengviausia bus iš didžiųjų 
mechaninių išradimų. darinė 

kais lai l»us maža bėda. nes Lietu- 
vos kariuomenė narsi ir nesigaili 
gyvybės už savu Te.yiv o jų <ia- 

bartiniu laiku skaitoma tuk-.lan- 1 1 

ičiais. Aprėdyti ir a]>rnpint* ginklais, 
kuomet iš pradžių dėvėjo ką kasi 
turėjo ir nevisi turėjo ginklų, kurie 

I taip pat tuomet buvo palaikiai. 

| Lietuvoje, siaučiant vi-.kicTi1: j | ples-ikams, daug žmonių nukentėja, j Į bet mes ačitt Dievui buvome laimiu-i 
!gi: tad ir dabar užtektinai turime] 'duonos ir gyvulių. f r dabar du nla- 1 

Ime kariuomenei duonos, mėsos ar- Į 
kliu. baltinių ir ką tik turime, ne- 

saviems nėra ko gailėtis, (ii ki> ne- 

Į turime, tai Lietuvos vvriausyb"- pra 
šo iš kitu valstijų. 

Į Kodos. karo kai]) ir nebuvo, pa- 
miršom. nes Lietuvos Laisvė vi-ką 
perviršvjo. Duok, Dieve, kad \ i r, >- 

ntet tai]) butų ta» Lietuva butų lai- 
minga. 

Ileje. yra Lietuvos- tinus. 

Su die»'u. 
lutanas Kunevičius. 

1 m LIETUVOJ SS 1ETUVPS N8SM 
ky.a kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso — $25.00 už 
š'mtą — siuskite savo giminėms arba pirkite dabar, o pa- siusite vėliau. 

Parduodame čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIE- 
NOS KURSĄ. 

PASPORTUS IR LAIVAKORTES parūpiname va- 
liuojantiems Lietuvon ir Amerikon. 

SIUNČIAME PREKES-TAVORIUS. 
Darome Dokumentus r'cmčs ir kituose reikaluose. 
Suuijklausimai laišku ar ypatiškai reikia kreifl's prie: 

mm umsuitation Bureau 
3S S. Pearborn Street, Room 208, Chirago, III. 
Antros Lubos, Ofiso valandos: 
Durys 20O Kasdien nuo 9 iki 6 
Te!. Majestic 8347 Utarn. ir Subat. iki 8 

Ncdėliomis nuo 10 iki 4 
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yba nevisuomet lošė tokią 

AIZBOS .KILIMAS. 

arbią nolę pasaulio reikaluose 
itaip dabar, Pirmykštėje visuo- 

menėje kiekviena šeimyna pasi- 
dirbdavo ma/ne visus daiktus, 
kokie jai buvo reikalingi. keletą* 
pusiau civilizuotų zoniniu, tokie 
kaip eskim .i, ir šiandien yra to- 

kiame stovyje: daugelis kitų tik 
dalinai išėjo iš to padėjimo. F.u- 
ropos sausumos kaimiečiai, ar 

smulkus ūkininkai dideliame 

laipsnyje yra nepriklausomais 
nuo prekybos. Suv. Valstijose 
šita padėtis randa-- kutKlid/.iau- 
siame laipsnyje kalnuotuose pie- 
tų kraštuose. 

Sita nepriklausomoj Seinų ni- 
nės pramonės sistema su never- 

a minėjimo prekyba pirm 'ūks- 
iančio suvirs metų btivo visame 

pasaulyje. Teutoniškoje F.uropo 
i s prekybinis gyveninVas pradėjo 
ktsivaizdipti Kryžkariu metu ir 
mo to laiko pamažku didėjo. In- 
lomu bus trumpai paržvelyti ši- 
as audimas. Anglijoje ji kuo- 
ii.Škiniisįai galima matyti. 

vninė sistema .\n-urli joj 
apie iki 1200 m. Kiek- 

jog o-oęKH3*a-»a-tH3-i 

viena šeimyna dirbo po kelis ak- 
rus žtuu's. Čia jie augina kvie- 

čius, ar rugius sau duonai, pasi- 
daryti ir gyvulius mėsai ir a>p- 

sidengimui. šeimynos moterys 
[verpė vilnas jų pačių u/augintų 
avių. Y e r pa Ui audimui dažnai 
užsiimdavo vyrai, bet jie taipgi 
atlikdavo tą darbą namje ir tik 

pasinaudodavo savo šeimynos na 

riais. Drabužiai, avalinė, rakan- 

dai, indai, ūkės padargai, visi bu 
vo namie dirbti. 

Bet tam tikros darbo rųšys, 
kurios reikalavo ypatingo suge- 

bumo, ar brangios medžiagos pa- 
mažu virto atskirais amatais. 
Kiekviena apielinke pradėjo tu- 

rėti savo maluninką, kuris malė 

kviečius visiems ir pasilaikydavo 
dali miltu už savo darbą ir savo 

mašinų panaudojimą. Noragų ka 

lima.s ir smailinimas iš geležies 
[patapo kalvio amatu. Paskui at- 

sirado kepėjas, dailydė, stalių? ir 

raviu s arba vežimų dirbėjas. Pirk 

lrba tarp šitu žmonių klasių vi- 
\ 

siškai ribojosi tais kaimynais, 
kurie gyveno tame pačiame kai- 

me, ar mieste. 

Prckvoa su laukutiniu pasaulin 
taipgi augo, bet pagal apšti ji 

Pirkite Ukes 
Didžiausioji LIETUVIU UKININKU KOLONIJOJE uždėta per ANT ANA KIEDI ir apgyvendinta Į 

4S0 Lietuviu Ūkininku. Toj kolonijoj pereitą vasarį 69 lietuviai ukiniskai pirko sau ukesj; mušu kolom- = 

joj lietuviai nuperka daugiau ūkiu, negu imant visoj Amerikoj. Turime 5 Ūkiškas Draugijas Laisvas ir | 
Katalikiškas. 2 parakvijas ir kunigą. kas anglams farmieriams labai netinka, parduoda arba paveda mums = 

parduoti savo ukes ir patis kraustosi iš mušu kolonijos. Mes tu .ūme paėmę 85 geriausias ukes, maža ir | 
didelias su budinkais sodnais gyvuliais ir mašinomis Kaina žemės gana žema ir galima pikti ant lengvu Į 
išmokėjimų. Gražiausi ir parankiausi vieta. Pas mus lakai ligus, gražus ir gerais žviravotais keliais, I 
daut; žuvingų ežeru ir upeliu prie pat miestu, žemės molis su smelžemiu maišyta labai derlinga dera | 
visokį javai: KVIEČIAI. RUGIAI,MIEŽIAI,AVIŽOS. IRNIAT, BINZAI, (pupos) KORNAI, BULVES, DO- | 
BILAI. ŠIENAS,.VESTIS SODNAI IR PUIKIOS GANYKLOS. STeikas oras, geras vanduo prie pat miesto 1 
SCOTTVTLLE, MICH, kuriame ūkininkų tingai, produktu sukenavimo fabrikai, sūrių ir sviesto išdirby- | 
stos, bankos. bažnyčios, teatrai ir visokios krautuvės. Už i myliu antras mūsų kolonijos miestas Luding- | 
trrtias ant kranto Michigan ežero j kurj Kasdiena atplaukia daugybe laivu iš Chicagos, Milwaukee ir kitų | 
mlestii. šitame mie. te yra daug fabriku ir dar 3 didelius budavoja. čia yra visokių darbų ir uždarbių. Ne- r 
pirkite niekur kitur ūkių. kaip tik pas mus toj naujoj Lietuviu Ūkininkų Dralgljoj. Rašykte tuoj. o gau- = 

si io mukif !iairj;.i K<ifalo«Q. geriaustą ūkių. 1 

ŪKĖS SODNU AUGINIMUI. | KART MICHIGAN vra tik 22 mylios* nuo mūsų kolonijos, mes ten turime 45 ukes peėmę ant pardavimo, = 
t:k žeme ;en yra daug prastinę, laukai kalnuoti, žeme smeltinga prie žvyro, labai retai ten pasltaika f žemo tinkauri auglninnv.ii lietuvišku javų, tik tiems, kurie norėtų sodininkyste užs|jmti, ten žeme gera. | 
Puikiai veša pyčes, aviečios, vlšnios, Gerai auga rugiai, grikai. bulves ir kornai. I 

TURIME IR KITOSE 4 VIETOSE ŪKIŲ. | 
PEACOCK IR 1HONS MICHIGAN, žeme ten kelminuota ir krunuota, dar maž'a apgyventa, tik vien gv- E 
volių auginimų. Taipgi turime ūkių parduoti Founrai ir Custer Michigan. Tose vietose mes turime daug | 
ūkių pigiai ir ant lengvu išmokėjimu. Kuomet atvažiuosite mes visas augščiau minėtas vįetas aprodslme | 
su automobiliu ir galėkite pasirinkti sau tinkamiausių ukj. 

PARDUODAM7 VALGOMUS PRODUKTUS. | 
Užsiorderluoklte valgomus produktus, mes jums pristatysime šviežiu kiaušinių, gero sviesto, lietuviškų = 

sūrių, tikro medaus, bulvių vsokių grudų ir šieno 

PERSITRAUKITE ČIEPŲ IR PAVĖSIO MEDELIŲ. 
Mes turime parduot) 200.000 gatavų jčiepytų vaismeddžių ir visokių uogų diegų, puikių pavėsio medelių, = 

žydinčių krūmų ir rožju, rašykite gausite kainas. i 
ATVAŽIUOKITE PAS MUS VAKACIJAS PRALEISTI. 1 

Mes turime geriausių vietų pas Lietuvius Ūkininkus, kur jus vasarps laike galesite linksmai praleisti E 
—,vo vakarijoms gyvenimo vieta pajieškosime. Š 

UŽSISAKYKITE ŪKIŠKA LAIKRAŠTĮ. 
TJKININKU ŽINIOS, kurias pradėsime leisti pradžioj Balandžio mėn«sio. Ejs kas dvi kartę., bepartiviškas | 
Iliustrotas žurnalas, didžio 11x14 coliu, nuo 16 iki 1 24 puslapių. Padavinės svarbiausias žinias, talpjs = 

visokias rašfuš su geriausiais patarimais ir pamokinimais apie vjaokias ukininkystės šakas, talpjs disku- f 
ijaš 2 gašpadinių, kur ras moteris geriausių pasimokinimų, kaip pavyzdingai vesti uki kaip tais apredala = 

Į 1, valgių gaminimas, vjsokių konservų, sudarymas ir tt. Tilps geriausi ratai, naudingi žmogaus gvvenim = 

j ui, taipgi ir jaunomenė čja nebus užmiršta, tilpsdaug meiliškų rasiskaitymų, turgus žinios. Kiekvien § 
j lietuvis ir lietuvė prjvalo užsjrašyti šj puiku kii-krašt). Kaina metams $1.50 pusei metų $1.00. Užrub | 
j ežiuose $2.50 metams. Malonėkite gauti murns kuo-daugianslal skaitytojų Pajieškome agentų, kurie ga | 
j lėtumete "UKININKU ŽINIAS'" užrašinėti ir apskel bimus rinkti, duosime gerą. nuošimtj. Kviečiame visu E 
s f; miesto korespondencijų rašynėtojus j talka su sa-vo raitais, už ka iškalno tariame ačiū. Su v'sokiai rei I 

| kalais Ir ūkių pirkimais krejpkitžs j musų LIETŲ-VIU UKININKU DRAUGIJOS "Administratorių, A | 
: ntana Kiedj, kuris suteiks prekybos reikaluose atsa-kimus Ir atvažiavusiems ukes aprad/s adresar 

| Lietuvių Ūkininkų Draugija 
j SCOTTVILLE, MICH. ROBINSON BUILDING. \ 

r 
TT1 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* 

^ Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai jį Lietuvos Misiję prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

bvm 

UI M1 UI HSlilMU 1/OJ 111, DllVO 

didžiausiu išradimu'ir vienu tu. 
mio kurio svarbos priklausė vi- 
si kiti. Augime galima paste- 
bėti trys atskiri žirvgsniai. ar fa- 
zini: i. Apie tą laiką, kuomet 

tapo atrasta garo mašina, buvo 
išrastos kelios mašinos verpti ir 
austi. Panaudojimas vandeninės 
pajiegos arba garo varymai jų 
padarė reikalingu sutraukti au- 

deklu dirbimą jdirbyklas: tai bu 
vo mūsų naujovinės fabriku sis- 
temos pradžia. 2. Devyniolikto 
šimtmečio pradžioje ir viduryje 
pradėta vartoti garas vaizbai že- 
me ir vandeniu, ačiu kam dir- 
bykloje dirbtus daiktus buvo ga- 
lima nugabenti tolimą kelią ir 
už juos parsigabenti kitus daik- 
tus. Apsimokėjo gabenti net ir 
labai toli pigius ir stam'bius daik 
tus, tokius kaip kuralas, ir stam 

bitoj i medžiaga. Devyniolikto 
šimtmečio viduryje ir pabaigoje 
buvo į\ :sta pigi paštinė tarny- 
ba, sąrysyje su garine važba ir 
telegrafo bei telefono išradimu, j 
Šitie pastarieji pelengvino tolimą; 
susisiekimą ir tuomi 'žymiai pa- 
lengvino gamybą dideliu plotu ir 
su ja surištą prekybą. 

Šiandien padėtis Anglijoj, Suv. 
Valstjijose ir apie pusėje euro- 

pinės sausumos yra kaip tik prie-; 
šinga tai, kuri buvo šimtas metų 
tam atgal. Darbo padalinimas 
yra baisiai didelis; kiekvienas 
darbininkas paprastai turi rei- 
kalą tik su vienokiu darbu ; didė- 
sės gyvenimo reikmenys, kaip ir 

pertekliaus daiktai yra ingvjami 
apsimainant iš dalies su kaimy- 
nais, bet dažniausiai suv tolimo- 
mis bendruomenėmis per viso- 
kius tarpininkus. Šita -Julėj i per 
maina yra vadinama Pramoninė 
Revoliucija. Ji giliaus palietė 
žmonių buvimo sąlygas negu kas 
kitas atsitikusis po to, kaip žmo- 
gus atsirado ant žemės. 

Laiškas iš Lietuvos 
f Antanas Kunevičius, Kodiniu 

apskr., rašo seseriai Onai — Chi- 
cagoje.) 

Vasario t6 d. 1020. 

Sveikinu jumis, brangi sesute! 
Šiandien 16 vasario- švenčiam ;š- 

kilmės Lietuves Neprikl'ausomybės 
Šventės. Si diena mums lietuviams 
yra brangi. Tai iškilmei kiekvienas 
lietuvis papuošė savo namus tauti- 
nėmis vėliavomis^ o bažnyčiose ant 
tos atminties buvo iškilmingos pa- 
maldos. Mes turime pasveikinti 
Tamstas. 

Nors Lietuvą iš visų pusių prie- 
šai buvo apnikę, bet dauguma, ačiu 
musų kariuomenės darbuotei, pali- 
ko išvyta. Tik per tai lenkai turė- 
jo progos užimti Vilnių ir išvaikyti 
Lietuvos Tarybą, kuri d'abar gyvuo- 
ja Kaune. Anot kareivių — su len- 

]W|iT.šK( jJIMAS. 

Juozas Domkus ]Meilins iš Dvi-j kapių kaimo, Šiaulių a])skt*., \ iriu- ; 
liu valsč. jieškau sav. tėvo, vardai j 
Deonizas, taipgi ir kir.Į giminiu ir | 
pažįstamu esančiu Chicagoj ir l'lii- į 
ladelphijoj. Malonėkite apie save 

pranešti šiuo adresu: 
1 sietuvos Kariuomenė, 
3 pėstininku pulkas, 

2 batajijonas, 5 kuopos 
raštininkui. 

Juozui Domkai. 

\wr DUONĄ KEPKITE -« 
32T IR ALU DIRBKI- 
S5T TE NAMIE. -*f 

Mes padarėme dideli barbeną ant 

apyniu salykle;s ir miltu. Kam mo-1 
kėti taip brang'ii, kad mes parduo- 
dame taip pigiai, (icriau-iii apyniu 
svaras. 85 centu. 1 »alta daiginta sa- 

lyklu 9 centai svaras. Perinta sal\- 

kla 10 c. svaras. < !<;!d Medai unitai 
100 sva.ru S7.J5 L''.>ssberry miltai 
$7.65 centai. M e- patys salyklą su- 

1 malame. 1'žlai! ome visokio groše- 
rio ir visokiu mėsn visuomet švie- 
žia. O dabar prieš velvkas turėsi-Į 
me e.vtra visokiu višiu ir kumpių 
nebrangiai. Tavorą pristatome jum 
i namus. Pasinau lokite proga. 
PEOPLES CAS H MARK ET 
K).'!) S. 1 laistė;1 St., kampas pl. 
Tel. Can.il 3605 

| Ameriko Lietuviu •: 

| MOKYKLA | i Mokinama: anglikos ir lietuv'įkos kai- 
bų, aritmetikos, knygvcdystSs, stenogra- •{• 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 1 

,Į Valst. istorijos, abelnos istorijos, geoę- 'j' y rafijos, politinėj ekonomijos, pniotusiCs, "f 1 
dailiara ystča. 

•y Mokin:mo valandos: nuo 9 ryto iki -t y Y vai. po pietų. Va k. nuo 6 ik; 10 vai. | 
T 3106 SO. HAIjSTED STREET X 
į CHICAOO * 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius musius, kati brangiai Tė- 
vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti mūsų brolių turtą, gy- 

vybę nuo lenku plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėškių jų. 

Py i k i ausias Koncertą s 

Qoksai 
rr""i;i l.,. M. P. S. 'j tos Kuopor: Choro po Va d. drg. i' A. Msin l!o 

NED5L!0;.; KOVO—MARCH 2Z DJ2NA, 1320, 
K. MELD AŽIO SVETAINE !E 

22-12 W. 2S-rd riaco 

Pradiia ly{ !;n v r landą vakaro. 

CKUlHAMŲ-yi: 
Siamo koncerto apart iltos kuopos Choro, dalyvaus dau^d'.s žy- 

miausiu Chicagos dainininkų, kaip tai: A. Maslova, P. Stogis. p-lės 
Jasinskiutės, du studentai iš Valpnrniso, dvi jaunos čigon'lės ir L. 
M. P. S. !)tos Kvar cia-. Turėdamos ant programo tokia gabias 
spėka;, galini; drąsi:- sakyti, kad ši'-- koncertas rnvo i v:: iru:.; u ir pui- 
kumu i raicnk visus kone rtu. 

< 
'] :t :pgi šiame kone rto pirmu r k u 

ims dalyviuną !'ti>s kuopos Choras, vedamas di-g. Manelio. karia .iv>» 
gabumu mokėjo taip išlavinti chorų, kai r. .- be abejonė.--., programo ur.ims r.ymią vietą. Mes tikimės, kad ant šio koncerto susirinks visas 
puikusis < aio;. os j unimas, katras po programai turės link/mus šokius iki včl.ii naktie.. Kviečiame visus, KOMITET&'i. 

Jrangiss 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

lr tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentėtojas ji. ško tonikoi medicinos, kuri nelik kad 
pagelbėtų jam, bot taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklomis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojau* vartojant 

^evera s 

(pirmiaus žinoma kaipo "Severos SkiKvinis Eitteris"), kuri yra 
pasekmingos sl ilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynautiems žmoniems. 
Jos medikališka pripravu yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vlduriųt neviriaimo skilvio, 
neturėjimo apety to ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plefkelę šitij vaisių šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, lr ?l-50; karės taksų 3 ir G centai. 
Parsiduoda vijose a pliekose 

|| W. F. SEVERĄ CO., CEDAS RAPIDS, I0WA 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- Į SKAITO mušu karžygiškos kariuomenes leidžiama laikrašti | 
H V 
Eli 

K 
V 

$ M y 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokia Lietuvos 
valstybę, kurion galėtų sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukauiųjų (užmuštų- 
jų). sužeistu j u nelaisvėn pate 
kusiųjų ar he žinios prapuo- 
1 i u siti j ii bei kovose atsižvniė- 
jųritijų ir apdovanotų kariš- 
kių varius. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvvnė; i' -iii^ęc, kuris otiri žinoti, k'.up Lietuvo kariuomem" savo krauju mušu žmcnt'ms laimingą Jcclia, kloja, teska'lo ir teplatina. 

U V 22 
V 

ESU ra 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą i savaite. Kaina metams 2 {lolariu, kuriuos eralito pasiusti registruotame laiške. v 

Adresas; 
"KARIšKiŲ ŽODŽIO" REDAKCifiV- į 
KAUNAS >J 
LITHUANIA. 



ŠIAULIŲ GEDULAS. 

—Kam tu gedulą, motute 
Užsivožei ant galvos? 
—Vaike, vokiečiai pasiutę 
Žudo viltį Lietuvos. 

Šiauliuose moksleivius kove, 
Grųmė iš gimnazijos, 
Mažutėliams plaukus rovė 
Niekšai vokiečių gaujos. 

Lietuva visa mus gedi 
Kraujo nekaltų vaikų, 

j Sugraudins Šiauliai ir medį... 
Nekalbėsiu.. oi sunku!.. — 

ir rupi rasa pa' -iro 
Iš blakstienų motinos, 
Verkianti galva nusviro 
Prie sunaus širdies jaunos. 

O jauna širdis tik tvaksi, 
į Verksmas drebina pečius... 

Visados, širdie, suplaksi, 
Kai minės kas vokiečius! 

M. Grigonio 

PUIKUS VAIKAI. 

Sodžiuje žiurėdams 
1 vaikelių spiečiu, 
Klausia miesto ponas 
Paprasto sodiečio: 

—Kas tai gali buti? 
Čia visi vaikeliai 
Taip sveiki, raudoni, 
It rožės žiedeliai. 

įviusų gi miestiečių 
Kaip patamsio gėlės, 
Ir juose žydrumo 

Nė;- nė kibirkštėlės. 
Kuo budu sodiečiai 
Juos tokius padarė?... 
—Kaip tai jums pasakius... 
Jam sodietis tarė: 

•—Čia kiekvienas vyras 
Su žmona supratęs, 
Ir apie šeimyną ( 
Žinoki jie,.. patys. 

M. Grigonis' 
T V 'T7*2?-"JR£riTTSSE? ,*** JMKMH' 

♦ 

■ II — ■■ II II II — — — II — įIJi 
* Žmoguc kasosi palvą, I 

<ad palengvint niežėjimą, j f'.asjmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- v 
sosi nejučiom.-. Bet jis i 
žino. kar! jam niežti, ir \ vi-i kiti tą žin ». ® 8 

Vyrai ir mr turįs kenčia | 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ! 
nes tą niežėjimą galima ) 
lengvai prašalinti Nebus i 

u<iugiau HRV.CJIIHU, Kasjmosi, piim:ų slinkmio ir kitų nesmagumų, = 

pykstančių nou pleiskanų. 
K U F P I v E 2S | panaikins visus niežėjimus ir išvalys is galvos visas pleiskanas. : 

Paskui tik retkarčiais su v ilgy m a3 galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
nų atsinaujinimo. S 

RUFFLES yra maistinga •maudynė galvos oriai ir plaukams. 2 
ji nesugadins nei jautriausios odus. Jus negalite apsieiti be f 
RUFFLES, jei turit J plrrskanų. 9 I 
tf Jus aptiekininkas parduos jums už honkttię. Mes taipgi ji galime atsių9t jums tiesiog, jei gausime nuo jusu 73 centus pa^'o j markėmis ar raofley ordi-r, k:iriuos .iu k-tc šiuo adresu: <P { 

AD. RICHTER €) CO., 326-330 Sruad*ay. Ncv/ York 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

'KARIŠKIU'' 

KrcJto Apsaugos Ministerijos 
Literatūros Dalias Dalies Leidinys. 

I 1920 METAIS 
I Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių I Kalendorių", Be paprastos kalendorinėm dalies — 

I švenčių, čia sutalpinta daus žinių apie žygius musų, I nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- I ja ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę, Čia skaitytO- I jas ras netik, kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 
I vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybės vl kūrimo ir keletą nepaprastai puikių dailiošes litera- I turos vaizdelių ir jautringų eilių. Taigi norintieji pla- 

ciau susipažinti su Lietuvos kariuomer.ls darbuote 
ir Lietuvos politika aplamai privalo įsigyti '"'Kariškių Kalendorių". 

Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 
norintieji pasiskubinkite. 

Kaina 50 Centu 
/ 

Kreipkitės ] 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST-, 

CHICAGO, ILL. 

ĮTITSBURGII, PA. 

į Lietuvos Misija Pittsbr.rgh'e. 

! 
Liautu is Lietuvos Misijos In- 

1 formacijos Uiuro žinia, kad Lie- 
tuvos .Misija lankysis Pittsbur- 

Į ... 

gb'o ;.pielinkėje balandžio 24, 25, 
i':, 27, 28 ir gal 29 dd. Taigi 
l'iltshurgiro ir apielinkOs stotis 
malonės prisiųsti savo atstovus 
k ^skaitlingiausiai susirinki 111a 11 

seredoj, kovo 31 d., kuris atsibus 
šv. Kazimiero, mokyklos svetai- 

nėj — 22-nd ir Jane Sts., 7:30 
vai. vakare. Minčt'am susirinkime 
reikės nustatyt galutinai dieną 
iškilmingai vakarienei ir sudaryt 
maršrutą. Visi stočių \ ūsaičiai, 
pasirūpinkit iš kalno įsigyt iš- 

kilmingos vakarienės bilietus iš 
iždininko p. 1\. Stravinsko, 1807 
Carson St., S. S., Pittsburgh, 
I'a. Stoti1-., jau pardavusios kiek 
bilietu, malonėkite raportuoti, tai 

prigelbės ruošimo komitetui tin- 
kamiau paruošt iškilmingąją va- 

karienę. 
A. M. Sutkaitis, 

l-gb'o Stoties Raštininkė. 

PHILADliLPHIA, PA. 

Stokime visi Lietuvos ginti! 
(.laukime toliau nei valandos. 

Kas myli Lietuvą, kas trokšta 
laisvės, kas pajiegia valdyti gink 
lą, stokim į Lietuvos Laisvėj 
Ir argus. Drąsiai stokime tpirmic- 
ii j kovą, užstokime kel:i len- 

kams, kurie veržiasi Į mušu kraš 
ir laiko užėmę Vilnių. Savo 

ginklu nesutepsime musų brolių 
I'etuvjų darbininkų krauju — 

ginsime tik musų Motiną —7 

Tėvynę, musų Liteuvos nepri- 
klausomybę, visi kaip vienas tapj 
k'me L. Sargais ir nerkim len- 
kams kailį, vykim juos iš Vil- 
niaus lauk. C) iškelsim Lietuvos 
vėliavą ant Gedimino kalno gar- 
bčn Lietuvos karžygiam. Kvie- 
ciame visus cil silankyti ant Sar- 
;ų muštro kas utarninkas 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero parap. 
svetainėn, 331 La r p St., I'hila- 
delphia, Pa. 

Srgt. S. J. Albicn 7-to Būrio. 

G R AND RAP1DS, MIGLI 

Iš I., L. Sargų veikimo. 

šios apygardos jaunimas su- 
tvėrė iš 7 ypatų L. L. S. būrelį 
praeitą lapkričio men. 9 d., 1919 
m. Čion lietuvių yra gana dide- 
lis skaitlius, bet musų darbas 
eina labai silpnai, jaunuomenės 
yra gana, 1>ct ji visai neatkreipia 
atydos ir nesirūpina visai, kad 
parėmus savo tėvynę Lietuvą ir 
Lietuvos Valdžią. Geriausias jų- 
jų tikslas, tai praleisti liuosą lai- 
ką prie kazyrų, o nekurie tai ne- 

tik kad kovot su prl Lietu- 
os nemano, bet kelia Jausią 

kovą tarpe savęs prisiurbę kokio 
tai "moon sliine". Gaila net, 

pažvelgus i šių laiku Cir. Rapitlsie 
čiu gyvenimą. 

'l\ovo -i d. š. 111. atsibuvo L. 
L. vS. vietinio būrelio prakalbos. 
Publikos prisirinko net apie 30 
ypatų, net man stebėtina, ir 

nežine del ko žmonės, musų lie- 
tuviai bijosi išgirst ką apie Lais- 

vi; ir nepriklausomybę Lietuvos 
ir kitų gerų patarimų. Per mi- 
nėtas prakalbas prisirašė dar sep- 
tynios ypatus, tai išviso turime 
musų L. L. S. būrio 14 narių, 
kurie darbuojasi išvien del labo 
tėvynės Lietuvos. Butų labai 
linksma, kad musų jaunuoliai pa 
mestų tuos negerus papročius, o 

griebtųsi, ifaugiaus už skaitymo 
gerų laikraščių, kuriuose datirtų 
daug gerų pamokinimų, ir gerų 
patarimų, tada geriau atjaustų 
savo Tėvynę ir patįs jaustųsi 
laimingesniais. 

M. Stephen, L. L. S. Rašt. 

SO. OMAllA, N EB. 

j S. L. A. 87-tos kuopos paskai- 
tos su programų. 

Nedėliojo, kovo 21 dieną, atsi- 
buvo S. L. A. 87-tos kuopos 
parengtos paskaitos su progra- 
mų. Kaip priežodis sako: "Ge- 
riaus vėliaus, negu niekados". 
Taip ir mes, buvome' prisirengę 
prie paskaitų, dar gruodžio mė- 

nesi} 14 d., 1919 m. Bet kalna- 
kasiu streikui užėjus, kuro j sve- 

tainę negaunant, turėjome ati-i 
dėt net iki šių laikų. 

Paskaitas skaitė p. V. J. Sa- 
baliauskas. Paskaitos buvo tam 

tikrai prirengtos agitacijai delei 
SLA. Nurodinėjo, kokią naudą 
neša visuomenei organizacijos ir 

kaip Įvykus kokiai netikėtai ne- 

laimei, ištiesia savo nariams mo- 

tinišką pagalbą. 
Jis ragino susirinkusius prisi- 

rašyti prie SLA. 
Programe buvo pakralbn, mo- 

nologų, deklemacijų ir muzikos. 

Prakalbą pasakė P. Kastantas 
Laucius, kad ypata turinti žmo- 

niškus jaiusmus, negali be apsi-, 
draudimo laimės turėt ateityje, 
netik sau, bet ir del šeimynos 
ir 1.1. 

M analogą atliko p. J. Straz- 

das, gan gabus lošėjas ir veiklus 
narys, kur jis nepasisuka, ten 

savo užduotį atlieka. Deklema- 

cijas padeklemavo jaunos mūsų 

žvaigždės, tautos atžalos, p-lės 
Elena Simanavičiūtė, Adolfina 

iStrazdaitė, Aldona Sabaliauskai- 
tė. Valerija Viršilaitė. ir p-nia 
A. Sabaliauskienė. Muziką at- 

liko du smuikininkai p. Juozas 
Labauskas ir p. Y. Stankevu'ia. 

Literatūrą pardavinėjo p. Pra- 
nas P.ynkiaviėia, kuris nemažai 

(pardavė ir kuopai liks gražaus 
pelno. 

P-nia K. Junevnicr.ė, užbai- 

giant programą, pasai'j jautrią, 
gražią deklemaciją, kur iš kiek 
vieno bimvusio svetainėje žmogaus 

LAIVAKORTES ANT VISOKIU UNIJŲ 

Jeigu norite per Vokietiją, Francuziją, Angliją, Šve- 
diją* Belgiją, Olandiją, Daniją, ar por kitas šalis va- 
žiuoti į Lietuvą, bile kaip norėsi patarnausiu jums 
geriausiai. 
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A. M. MAKARUS 

(Adomas M. Makr.ras) 
Buvusis Suvienytu Valstijų Valdžios Raštininkas. 

3253 S. WALLACE ST., Kamp. 33čios. Drover 4525 

|l| Tik v Irumni blokai nuo Halsted St. Valandos: 9 iki 
| i) vakare. Nedėliomis: 10 iki 5 po pietų. ^ 

š>paudė džiaugsmo ašaras. Kal- 
ėdama apie nuvargintą Li-etu- 
ą ir vėl ją išaukštindama. P-nia 
v. Junevičienė jau* nebejaunystė- 
e, o dalyvauja visur aktyviai. Ji 
Gra inteligentė, bet su prakalba, 
r su deklemacija, ar su agita- 
ija prie organizacijos, arba vėl 
/. pirkimą Lietuvos Laisvės Bo- 
u, visur ji yra; už tai jai gar- 

l>ė! Reikėtų visiems iŠ jos pa- 
vyzdi paimti, o ypač vyrams. 

SLA. Narys. 

K A CIX K, \VIS. 
Žinodamas gerą naujieną nc^a-j liiti užtylėti ir kitam nepasakys, j Dalykas tame; Liet. Laisvės l'a-j 

skolos Stotis, susidedanti iš de- 
šimties draugijų, rengia dižiau- 

Jus Galit#Siusti Pinigus sa- 
v© Giminėms i Europa per 

mus Spediallskm Pasiuntinį 
PONAS LANDON, MUSU KAS5ERIUS IŠVAŽIUOJA I EUROPĄ 

" i 
BALANDŽIO—APRIL 2 DIENĄ, 1920 M. T 

Nepraleiskite šitos, retai pasitaikančios progos, siuntime greitos 
pašelpos savo giminėms Europoje. \ 
JUSU PINIGAI BUS VEŽAMI IŠ CHICAGOS TIESIOG I EU- 
ROPA PER SPECIALIŠKO PASIUNTINĮ, JEIGU JUSU UŽSA- 
KYMAS BUS PRIIMTAS PIRM BALANDŽIO—APR. 2, 1920. 

GAL BUT MES GALES1ME PAGELBĖTI TAU ATGABENTI TAVO GEN- i 
TIS Į AMERIKA. TAME REIKALE PASIMATYKITE SU MUMIS. 

ATMINKITE; Ponas Landonas yra jusu agentu. Jis keliauja j t 
Europą ir patarnaus tūkstančiams musų kostumierių. 

AR GALIME MES JUMS PATARNAUTI? 

LIBERTY baik! 
(Autorizuota Trust Kompanija).) | 

ROOSEVELT ROAD IR KEDZIE AVENUE. 
TURTAS VIRŠ PENKIŲ MILIJONU DOLARIU. 

Bankas, kuris tiki j visuomenišką kooperaciją, ir kviečia, biznį žinodamas, kad § 
galės tinkamai patarnauti. f. 

Kapitalas ir Banko turas 
Perviršis $750-000.00. virš $3.000.000.00. 

KELIAS IN LIETUVĄ 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

/ 

Siųskite per Didyjį Valstijinį Banką ant Bridgeporto. 

Centrai SVlartufactursng Distriot 
—" SANK a~sa" mm i U m % »——— 

Pinigus siunčiant Į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 
čias vietas, tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir todėl užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

CENTRAL Bankas turi speciali skyrių ciei pinigų siuntimo j Lietuvą. Ši- 
tą skyrių vada JONAS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KURIS tur" per daug metų 
patyrimą siuntime pinigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežimais reikalais. 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. 

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPIN1MO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- 
KARUS Į SAVAITĘ; PANEDELIAIS, SEREDCMIS IR SUBATOM13. 
NUO 6-^TOS IKI 8—TOS VALANDOS. 
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIO S RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAI- 

CENTRAL MANUFACTURING DiSTRSCT BANK 
A STATE BANK. 

1112 V/EST35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, ILLS. 
I 
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šias prakalbas, bus du kalbėtojai 
ir apvaikščiosime clvimetines su- 

kaktuves Lietuvos Neprigulmy- 
bės. Ruošiamos iškilmės bus su 

programų. las viskas atsibus 
kovo 28 d., 2 vai. po pietų., l'ui^ 
Hali. Įžanga dykai. Kvl< 
visus šiose iškilmėse (U 

M. Kasparan 
L. L. P. Stoties J>ck 
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