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Išeivių plūdimas 
H V O J B B I 

is Italijos. 
^ ■ > ■ « 

Doky darbininku streikas 
Olandijoj tęsiasi. 

IŠEIVIU PLŪDIMAS 
IŠ ITALIJOS. 

Rymas, bal. 14 d. — (Socialistų 
atstovas TrevL's, atstovų bute pa- 
sakė, kad išeivystė virto vėl sau- 

gumo klaupami. policija norėtų 
iššluoti šituos žmones knogrci- 
čia tįsiai." 

k Italijos valdžia visomis jiego- 
mis drąsina iseivystę del r'"iejų 
priežasčių. \ iena ji tikisi suma- 

žinti savo bedarbių armiją ir 
kit;i ji nori nusikratyti neramių- 
jų elementų. \ isa didžiuma italų 
apleidžianėj-ų savo šalį, važiuoja 
j Suv. Valstijas; ių skaitlius fo- 

bojama tik turėjimu vietos ant 

laivu. Amerikos konsuliatai (je- 

nooj, Trieste, Palermoje, ir ypa- 
tingai Neapoly j yra apgulti pra- 
šančiu pasportus vizuoti/ 

Sausio mėnesyje išvažiavo i 
Suv. Valstijas 13,000 italu; va- 

sario mėnesyje, 17,000, o 50,000 
paliko laukdami laivu. Kovo mė- 

nesyje (kvugiau kaip 29,000 išsi- 
ėmė pasportus Amerikon važiuo- 
ti 1 )ahar niekad italaj taip lab?.: 
nevažiavo Į Suv. Valstijas kaip 
daba.' 

DOKU DARBININKU 
STREIKAS OLANDI- 

JOJE TĘSIASI. 

Amsterdam, Olandija, bal. 14 
d. — Olandijos transporto darbi- 

ninkų streikas eina jau daugiau 
kaip (Ki mt.iesiai ir yra suparaJ 
lyžliavęs visą uosto veikimą. Val- 
džia kelis kartus mėgino įsikišti, 
norėdama sutaikyti streiką, kuris 
virto dauginus politine kaip eko- 

nomine kova, l>et abi pusės at- 

/^bįt.tė valdžios įsikišimą. Darbda- 
viai pradeda labiaus pūstis, matv 

darni, kad dokų darbininkų orga- 

nizacijų pinigai baigiasi. 
Darbininkų organizacijos vi- 

saip mano apie tai, kiuomet strei- 
kas turi naigtis, bet apskritai lau- 

kiama, kad jis netrukus užsibaigs 
del unijų neturėjimo vienybės. 
Kotteidamo laivų savininkai ap- 
turėjo tuk.vtančius <pasisiulininui 
nuo vokiečių jūreivių, kuire liko 

be darbo vokiečių pirklybinį lai- 

vyną atidavus talkininkams. 
Yra sakoma, kad keli olandų 

laivai sekančią savaitę išplauks 
su vokiečiais darbininkais. Laik- 
raščiai rugoja uiž panaudojimą 
svetimšalių <iarbininku. 

STREIKAI ITALIJOJE 
ATSILIEPĖ Į PINIGUS. 

Rymas bal. 14 d. — Mažų 
streiku epidemija -Tuskanijoj it 

Romagnoje —> protesto streikų 
•vii pasekamais nežymiais karšta- 

kraujį! darbininkų susirėmimais 
su policija — eina prie galo. Bet 
/lėlei šitų streiku Italijos piniglĮ 
vertė nupuolė laibai žemai. 

Giornale ({'Italija daro neaiški; 
priekaištą svetimšaliams, kad ji< 
buk prisidėję prie suiručių tuoji 

L tik?lu, kad numažinus Italijos 
pinigų kainrj spekuliavimo tiks 
lams. 

Genaus Spsipažinu.siėji su da 

lykas mano. kad šitas priekaiš 
tas net'.tri pamato. 

BAVARŲ SUOKALBIS 
PRIEŠ PRŪSIJĄ. 

Gcncva. bal. it; <1. (Socialis- 
tu organas Munehen Post sukėlė 
sensaciją I .avarijoje paskelbda- 
mas pranešimą apie paskutinį 
šlapt;) susirinkimą Bavarijos jun 
keriu partijos, kuriaifte dalyvavo 
daugumas kariuomenės oricierių. 
Susirinkimą vedė Patriotinės 
Lypos pirmininkas Merr voji 
Srhocli. 

Svarbiausiais svarstytais klau- 
simais buvo padalinimas Vokie- 

tijos Į dvi dali ir sumanymas pa- 
kviesti Prancūziją dramge pulti 
ant Prūsijos. 

Į 'Kapt. Berthodd, pasak Posto, 
pasipriešinęs tam sumanymui, 
sakydamas, kad bavarų genero- 
lams tektų likimas adm. Kolėa- 
ko ir gen. Denikino. 

Jis pridūręs, kad netrukus ki- 
ta kare sau Francuzija taus neiš- 
vengiama artimoje ateityje ir 
kad todėl Vokietija turinti pasi- 
likti eiela. Keli ofieieriai ir po- 
litikieriai pritarė šitai pažiurai. 
i' —— 

KALINAMIEJI AIRIAI 
BUSIĄ LAIKOMI 

| LENGVIAU. 

Londonas, bal. 14 d. — Val- 
džios atstovas Andreu Bonar 
La\v atstovu bute šiandien pasa- 
ko. kad Airijos valdžia nuspren- 
di laikyti tuos kalinius Mount 

Joy kalėjime, Kurie buvo areš- 
tuoti del intarimo, daug švelniau 
nej/u kitius kalinius. 

Dubliu, bal. 14 d. — Yisuoti- 
nas streikas vakar paskelbtas 
protestan prieš pasielgimą su ai- 
riais Mount Joy kalėjime atsisa- 
kiusiais priimti maistą šiandien 

ingijo dar dau^iaus smarkumo ir 
[varė baimę, kad pasieks pavojin- 
11*0 išsivystymo, šešiosdešimts 
tūkstančių darbininku streikuoja 
viename Dubline ir visoje sosti- 

nėje jaučiama didelis sujudimas. 
Diena pasižymėjo nušovinit 

konštabelio Harry* Kelis, kuris 
buvo apsitaisęs civiliais drabu- 
žiais. Ji nušovė#iš revolverio ne- 

! pažįstamas jaunas vyras ir pabe- 
go. / 

Tūkstančiai Paroduos Gatvėmis. 

j Tūkstančiai žmonių paruduoja 
|gatvėmis ir yra baimės, kad civi- 
liai nesusiremtų su kareiviais. < 

Sąryšyje su streiku Įvyko per- 
mainos. Vicekaralius vikontas 
French šiandien pasiuntė lordo 
majoro ir po to kariniomenč buvo 

pašali n r. nuo Mountjoy kalėji- 
mo. Vienas kalinys iš streikuo- 
jančių fbadu nugabenta ligoninėn 
apalpusiame stovyje. 

Be to 'Dublinan atvyko gen. 
Sir Nevill MacReady, naujas Ai- 

rijos kareivijų vadas, kuris tuo- 

jaus apimiąs savo pareigas. 
Visų čia yra manoma, pasire- 

miant vakarikščiais debatais at- 

stovų fmte Londone, kad valdžia, 
nors atsisako paliuosuoti politi- 
nius kaliniu švėlniaus elgsis su 

jais, kad jie paliautų badavę, 
Xusijaučiama, kad vald'iia jieške 

■{kokius nc.*s formos susitaikymui 
■j Tuo tarpu streikas ingy j a save 

Upėką. 

MILIJONIERIAI KURSTO 
UGNI traukiniu 

MAŠINOSE. 

New York, bal. 14 cL — Ne\v 
Vorko ir Xe\v Jersey's kelioga- 
lose .šiandien buvo mokinanti ci- 

viliai liuosnoriai sulaužymui 
"maištuolių'' gelžkelininkt' strei- 
ko; gelžkelių viršininkai ; 
bė, kad gal reikėsią keliu šimtu 

vyru užmiesčio traukiniams ope- 
ruoti. 

Pirmutiniai užmiestiniai liuos- 
norių traukiniai ant Krie gelž- 
kelio Iki.vo sveikinami stotyse 

■miniu vėlukų plevėsavimu ir šu- 

kavimais. Ant vieno šitų trauki- 

nių \Yestwoodo, X. J., majoras 
\. !•'. \Y00d pečkuriavo, o kiti 
tarnautojai susidėjo iš gerai ži- 
nomų turtingų Xe\v Jersey mie- 

stų. 
"Milijonieriais speciali*" iš 

augštutinio Montclair'o Įvažiavo 
Ivrie keliogolon po 45 miliutu va- 

žiavimo. IVčkuriais buvo Xe\v 
York o Balduino Garvežiu faib- 
riko vedi'jas Kichard Sanderson 
ir tos kompanijos atstovas Nau- 
joje Anglijoje J. U. Oninn. Ant 
kito Krie traukinio tarnaiutojais 
buvo J. 1'. Morgano kompanijos1 
kap. Clias. Mett ir \ew Vorko 
banko viceiį irmininko sunus Jo- 
seph Andress. 

Kast Orange, X. J. majoras 
Chas. M. .Martens ir Frank L. 
Kramer, geriausias biciklistas 
per septyniolika metų, kurstė 
mašiną traukiniui iš So. Orange 
Į I lobokeną. 

LAKŪNAI LĖKUSIEJI Iš! 
RYMO TOKION 

UŽSIMUŠĖ. 

| Kirači, Anglijos Indija, bal. 13 
d. — Kap. Cordesco ir 1eit. < iras- 
si, italai lakūnai, lėkusieji iš Ry- 
mo Tokion, užsimušė šiandien 
Pušiuėj ant rytinio Persu užlajos 
kranto. Perlėkę užlają jie bandė 
nusileisti, bet jų masina krito 
žemyn ir jie užsimušė. 

FRANCUZAI SU BEL- 
GAIS DARO SUTAR- 1 

TĮ APSIGYNIMUI. 

Paryžius, bal. 14 d. — Sulig 
Relgijos ambasadoriaus barono 
de (ieiffier d'Hestroy pranešimu 
laikraščiui Petit Parisian Belgijos 
apsigint inė karinė "sutartis siu 

Prancūzija yra arti Mž'baigos. Gan 
(lai apie ši tu dviejų šalių tari- 
<inus jau gana senai eina, bet ko- 
kiais tikslais toji sutartis daro- 
ma ligšiol nebuvo aiškiai pasa- 
kyta. 

Paryžiaus laikraščiai išreiškia 
pasitenkinimą premjero Milleran- 
do vakarykščiu pranešimu atsto- 

vų ibute. Laikraščiai sako, kad 
premjerą rems visos Prancūzijos 
sentimetas, kada jis stos aukš- 
čiausios talkininkų tarybos susi- 
rinkime San Remoje Prancūzijos 
reikalus °inti. 

• Suūig B rusei lės tetfefgrama 
laikraščiai i Journal Belgija pra- 
šysianti, kad ją priimtų konferen- 
cijon San Remoje. 

KAPP IR KITI MAIŠTI- 
NINKAI IŠBĖGIOJO Iš 

VOKIETIJOS. 

Kopenhaga, <bal. 14 d. — Ne- 
laimingo sukilimo vadas Berlinc, 
Kapp ir jo draugai susirinko 

Danzinge, kuris, pagal lenkų su- 

tartj yra padarytas laisvu miestu 
ir todei už Vokietijos jurisdik- 
cijos ribų." 

Kiti Kappo revoliucijos vadai 

slapstosi Pomeranijoje ir Bava- 
rijoje. 

S. V. TYRINĖS UŽMUŠI- 
MĄ AMERIKIEČIO > 

VOKIETIJOJ. 
Washington, b ai. 14 d. — Val- 

stybės skyriuje šiandien Mivvo sa- 

koma. kad bus padarytas nuo- 

dugnus ištyrimas u/mušimo Pau- 
lio l\. Demotto. Anicrik<>> pilie- 
čio, kuris buvo nušauta?-, jam 
bebandant pabėgti iš kalėjimo 
\Yeselyj, Vokietijoj. Olicialis pra 
nešimas apie jo nušovimą aptu- 
rėta šiandien nuo \merikos ko- 

Įmisininko Dreselio l>eliiu\ 

TURKAI TAUTININKAI 
APGULĖ 12 MIESTŲ. 

Konstantinopolis, bal. 14 d. — 

Konstantinopolio governoras, <u 

.kareiviais inėjvs atstovu butan, 

.perskaitė prisaką išsiskirstyti ir 
aštriai palieipęs nariams eiti na- 

mon. uižiantšpaudžiavo duris ir 

pastatė s;irgus, aštriai prisaky- 
damas šauti kiekvieną, kas mė- 

gins eiti trobon. Taip pasibaigė 
1 Turkijos parlamentas, kuris nuo 

laiko okupavimo Konstantinopo- 
lio ir deportavimo Įžymių narių 
laikė susirinkimus slapta. Jis bu- 
vo skaitomas paskutine tautinin- 

kų tvirtove Konstantinoj* lyj. 
Sužadinimui (pakilusio upo už 

naują valdžią buvo paskelbta, 
kad Mustafos Kcmalo Pašos ka- 

reivijos tapo sumuštos, bet kom- 
petenciuose karininkų rateliuose 
Į šituos .pranešimus žiūrima tik 

kaipo Į įpropagandą, kadangi val- 
džia neturi savo nuolatinių ka- 
reivių. * 

Tuo taupu iŠ šalies gilumos 
ateina 'baidančios žinios. Dvyli- 
ka miestų Cezari jos apielinkėje 
yra apgulti tautininku burių ir 

grekų bei armėnų padėtis ten 

yra pavojinga. 
Sudaro Kabinetą Anatolijoj. 
Kemal Paša sutvėrė valdžią 

nepriklausomą nuo Konstantino- 

polio ir užsienio reikalus pa- 'jdė 
Ahmetui Rustanui Bey, buvu- 
siam Turkijos ministeiu \Ya- 

sbingtone, J). C. Rustano tėvas 

buvo lenkti, o-jo motina anglė, 
11 >et jis priėmė mahometanybę ir 

| pasiekė augštą vietą Turkijoj 
prieš karę. 

.M'ustafa Kema! Paša rengiasi 
prie atkaklios kovos. Jis palie- 
pė visiems bankams Anatolijoje 
pertraukti ryšius su didžiomis 
raštinėmis Konstantinopoly j. 
Nors jis palieka jiems progą 

(veikti, bet taipgiverčia juos gel- 
(!)ėti tautininkų paskoloms, 
j Dairado Ferido Pašos kabine- 
! tas matvtamas, kad išleistasis 
(paskelbimas nepadarė jokios veik 
m ė s Anatolijoje, nusprendė prie- 
šintis ginklu spėka. 

Talkininkai, matydami, kati 
valdžios pastangos yra kreipia- 
mos linkui palaikymo tvarkos 

krašto gilumoj ir taikos uždėtų 
išlygų įvykimimui, leidžia Dama- 
uui Feridui Pašai imti ginklus 
ir šovinius iš sankrovų atiduotų 
talkininkų ipajiegoms mušiu per- 
traukimo laikui. 

WILSON IR KABINETAS 
SVARSTO STREIKĄ. 

Washington, bal. 14 d. — Pre- 
zidentas \Yilson ir kabinetas šian 
dien svarstė gelžkelių streiką 
daugiau kaip valandą laiko. Vy- 
riausias prokuroras Palmer pra- 
nešė apie streiko bėgį ir davė 
konkrečius nurodymus. Nurody- 
mai buvo apsvarstyti ir pasiekta 

Į sutarimo. Po susirinkimui Pal- 

(mer pasakė, kau jis gal duos r>ra- 
J nešimą šiandien vėlai. 

i Palmer papasakojo, kad pas ji 
yra (pranešimų, nurodančių, k:ul 
rusų komunistų tarptautinė da- 
lyvauja stieike. l'ederaliai agen- 
tai esą suseko, kad komunistų 
partija duoda pinigus ir kitaip 
gelbsti streikui per Pas. Pratn. 
Darb. 

Šaukia S V. Didįjį Posėdininkų 
Teismą. 

New Oileans, La. bal. 14 d. — 

Kedrralis teisėjas Loster šian- 
dien sušaukė speciali S. V. di- 

džiojo posėdininkų teismo po- 
sėdi apsvarstymui aštuonių bylų 
ge L'kelių streiko vadovų, kalti- 

namų truktymu tarpvalsti iinės 
vaizbos, per/engimu Levero ak- 
to ir trukdymu k rasos siuntinių. 
'1 eisėjas l'oster pasakė. k;ul didž. 
posėilininkų teismui l>us įsakyta 
ištirti kievieną streiko apsireiš- 
kimą. 
Padėtis Einanti Geryn Rytuose. 

Viltis dideliu palengvėjimo 
gelžkelio streiko padėties yra 

'ranflama pranešimuose iš Xc\v 

Yorko, kad streikininkai grista 
prie darbo ant l'enn^ylvanijos ir 
C m t ra lės Xe\\ Jer e y linijų ir 
kad tolesnis streiko didėjimas 
pasiliuosa v r s. 

liet Naujajai Anglijai grumo- 
jama atkirtimu maisto, anglių 
ir nedarytos medžiagos. 

iMichigano valstijoje, sako, 
160,000 darbininkų nedirba dęl 
streiko; Ohio's valstijoj padėtis 
beveik ir tokia. Pietų Calilorni- 
joje apie tuzinas traukinių su- 

stabdyta naujam streikui iškihi's 

SONORA RENGIASI PRIE 
APSIGINIMO. 

Nauja Respublika Surinko 20, 
000 Kareivių Įsiveržimui 

Atmušti. 

I Nogales, Sonora, bal. 13 d. — 

Nauja Sonoros respublika apsi- 
ginklavo, laukdama federalės val- 
džios pajiegų .įsiveržimo delei 
valdžios paėmimo ir operavimo 
gelžkclių, muitų rinkimo ir fe- 

deralių trobų užėmimo. 

I dvidešimts tukstacių valsti- 

jos kareiviu laukia atmušti, jei 
federalės pajiegos bandis jsivcr/.-j 
ii. o xinuitin^s iuplaukos, kurios j 
paipr-istai buvo siunčiamos j Xe\v 
Yorko bankus Meksico Miesto 
valdžios vardų, yra pervedamos 
įSonoros valstijos išdan Merino- 

silloje. 

1300 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
EKSPLIOZIJOS 

PRUSUOSE. 

Paryžius, bal. 13 d. — Sulig 
telegrama iš franeuzų sėdybos 
Mayence'j, Rotenstane, Rytu, 
Prusuose nedėlioję žuvo 3oo 
žmonių nuo eksplrozijos šovinių 
mėšlyne. 

200 ŽUVO NUO EKSPLIO- 
ZIJOS DIRBTUVĖJ. 

/frukselle, bal. 14 d. — Mena- 
ma, kad dlm šimtai žmonių žuvo 

nuo ekspliozijos cheminėj dirbtu- 

vėj Stol'berge. arti Aux La Oha- 

pelle, Pareinio Prūsijoje. 

! SUDEGĖ FABRIKAS 
VERTĖS $200,000. 

S Philadelphia, Pa., bal. 14 d. — 

{šiandien gaisras sunaikino maž- 
inę pusę kto'bilų ir katilų dirbtu- 

Įvės priklausančios John \Y00d 
kompanijai Conshohokene, Pa., 
netoli nuo čia. Nuostoliai apskai- 

'toma ant $200,000. Trys trobos 

taipo nunaikintos. 

Milicija Kevvanee'je riau- 
šėms malšinti. 

Martens Vokietijos vai- 
i ditiys = sako senati= 
| nis komitetas. 

MILICIJA KE WANEE'JE 
RIAUŠĖMS MALŠINTI. 

Chicago, 111., bal. 15 d. — Du 
batalijonai Vienuolikto regimen- 
to Illinojaus atsargos milicijos, 
pulk. J. !•!. Ste\vartO vedami va- 

kar gavo prisaką specialiu trau-' 
kiniu važiuoti iš Chicagos Kc- 
vvanee'n, 111. riaušėms malšinti, 
kurios iškilo tarp \Yalwartho 

'kompanijos streikuojančiu dar- 
bininku ir šerifo padėjėju sau-1 

gojancių streiklaužius. 
Kovo 13 d. — 3.000 \Yalwar- 

tlio kompanijos darbininku išėjo 
j streiką, reikalaudami pripaži- 
nimo jų unijos ir didesnės mo- 

kė s ties. Ant rytojais 800 jų sug- 
rįžo prie darbo. Nuo to laiko 
^lirbiuvė dirbo. Po savaitės strei- 
kininkų užpuldinėjimo ant streik | 
laužiu .šerifas prisaikino 300 spe- 
cialių -padėjėjų, kurie vedžiojo 
streiklaužius j darbą ir atgal iš 
darbo. Vakar atėjus laikui streik- 
laužius vesti namon, didelė mi- 
nia streikininkų susirinko pas 
dirbtuvės vartus. 

\V. D. Lester. speciali* šerifo 
padėjėjas bandė prasiskverbti j 
pro minią. Paskui, ji sekė streik- 
!a tūliai ir kiti sargai. Minia\ juos 
užpuolė su plytomis, akmenimis 
ir lazdomis; Lester parvirto su 

pramušta galva. Kiti sargai iš- 
sitraukė revolverius. Tas inpy-j 
kino minią ir ji .puolė ant jų. 
Keli streiklaužiai tapo parmušti 
ir suspardyti. Triukšmas sutrau- 

kė kitus streikininkus ir sargus 
ir tarp jų įvyko susirėmimas. 

šerifai bandė suareštuoti kelis 
minios vadus, bet buvo priversti 
juos paliuosuoti. 

Streikininkai išsiskirstė i) va- 

landą. 

MARTENS VOKIETIJOS' 
VALDINYS, — SAKO SE-! 
NATINIS KOMITETAS, j 
Washington, bal. 14 <1. — Se- 

natims komitetas, kuris tyrinėjo 
bylą Lud\vigo C. A. iv. Marten- 
r-o, Rusijos ekonomijos reikalų 
atstovo Suv. Valstijose, šiandien 
pranešė, jog' jo darbai yra tokie, 
kad jis geriaus tinka tyrinėti tei- 

singumo skyriui, negu senato ko- 
mitetui. 

Martens dabar laukia darbo 
skyriaus nagrinėjimo pagal de- 
portavimo varantą išleistą tik-ką 
prieš senato komiteto užbaigimą 
savo tyrinėjimo. 

Tvrinėiimo komitetas šiandien J 

mteikė savo pranešimą senato 

užsienio reikalų komitetui ir pa- 
skelbė jj. Nagrinėjimo užrašuose 
pasakyta, kad svarbiausiu rusu 

sovietinės valdžios tikslu, kaip 
yra pasakyta jos oficialiame or- 

gane, yra Įsteigimas socialinio vi 
same pasaulyj su spėkos pagel- 
ba, bet, girdi. Martenso propa- 
ganda šitoj šalyj valdžioms nu- 

versti buvo vedama pavaduoja- 
mai. 

"\'<>rs jis pats atvirai neskelbė 
Suv. Valstijų vaklžio. verti- 
mo. bet jis buvo viešai susijun- 
gęs ir užjautė tiems, kurie tą 
skelbė ir jis prisipažino komite-' 
tui, kad jis yna revoliucionierius 

ir jo nuomone butu geriau s šitai 
šaliai, jei čia butu įsteigta sovie- 
tinė valdžia." 

Martens pagal "šitos valdžios 
priimtą nusistatymą visose jos- 
sutartyse ir kitokiose tarptauti- 
nėse priedenniese, yra Vokietijos 
pavaldinys ir todėl svetimšalis 
priešas." sakoma pranešime. 

BOMBOS SUŽEIDĖ 29 
LISABONOJE. 

Lisbona, Portugalija, bal. 14 
d. — Vakar vėlai čia trys bom- 
bos buvo mestos j minią demon- 
struojančių protestan prieš pra- 
gyvenimo brangumą ir ačiu tam 
dvidešimts devyni žmonės ta>po 
sužeisti. Du sindikalistai tapo su- 

areštuoti. 

MUŠIU PERTRAUKA 
GUATEMALOJE. 

iWashington, bal. 14 d. — 

l'nijistai ir prezidento Estrados 
Cabreros pajietros Guatemaloje 
pasirašė po mušiu pertrauka ir, 
kaip žinios šiandien praneša val- 
stybės skyriui, duota pasiulini- 
nias. kati prezidentas Cabrera 
apleistu sali. 

Musių pertrauka įvyko po kon- 
ferencijai, kurios reikalavo abi 
pusės; konferencija laikyta Ame- 
rikos pasiuntinybės sėd\boje Gua 
temalos Mieste, kurioje dalyva- 
vo visas diplomatu korpusas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
IVust kompanija. 

•bal. 14 bal. 13 
Anglijos svaras S 3.95S 3.95- 
Krancijos ti u. Si) ir. 15.97 16.02 
Italijos (n:> $1) lirų 22.00 22.75 
11 elgijos (.už Si) fr. 15.00 15.50 
Olandijos 100 florinu 3714 37^ 
Danijos u*) kronu 18.85 18.80 
Švedijos 100 kronu 22.40 22.85 
Norvegijos 100 kronu 20.30 20125 
Vokietijos 100 markių 1.80 1.1^5 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5.25 5.25 
Lenkijos 100 markių .7;, .70 
Lietuvos 100 auksinų 1.80 1.05 
Kanados S1000 — Siį<k> S*^)o. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 15 d., 997 m. lietuviai nužu- 
dė pirmąjį krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Bal. 16 d.. tS.^t m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusus. 

Oal. 19 d.. 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

T5al. 22 d.. 1228 m. mozurai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APlELINKfeJE 

Šiandien gražu, Į vakarą gal 
a ps-i niauks; nedaug permainos 
temperatūroje. 

Saulėtekis, 5:11 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:3 o vai. va k. 
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AIŠKUMO DELFJ. 
Amerikos lietuvių tarpe tveriasi nau 

ja organizacija — Lietuvos Laisves Sargų 
Sąjunga, kuri pastatė" savo pamatiniu tiks- 
lu: remti Lietuvos neprigulmyhę—žodžiu, 
darbu ir turtu. Ši nauja organizacija vos 

pradėjusi gyvuoti, dar taip sakant, projek- 
te tebebūdama, grėbiasi gyvojo Lietuvos 
darbo. Telkdama Lietuvai liuosanorius ii' 
nešdama piniginę paramą, suspėjo pusėti- 
nai pasižymėti. Pasilieka tik palinkėti šiai 
jaunai organizacijai greičiau susitvarkyti, 
išsiplėtoti ir toliau arti Lietuvos dirvonus. 

L. L. S. S. yra nepartijinė Lietuvos ne- 

prigulmybės šalininkų organizacija, ir dėl- 
to pasakymai: katalikas, tautininkas, socia- 
listas yra Lietuvos Sargti šeimynoje nevar-' 
totini. Pertat išsisrovėjusiai Amerikos lie- 
tuvių visuomenei atrodo lyg naujas, lyg ne- 

paprastas apsireiškimas. Atidžiai prisi- 
žiuriama ir tarytum j ieškoma progos, kad 
tik kokį nors partijinį užrašą jai prisegus. 
Tačiaus joks partyvinis vardas L. L. S. Są- 
jungai netinka, nes neprigulmybės rėmimas 
yra bendras krašto reikalas, nes ėjimas 
talkon į kuriamąjį valstybinį darbą nėra 
vienos srovės dalykas, nes sportas yra vi- 
sokių partijų nariams reikalingas. Ir ka- 
talikas, ir tautininkas, ir socialistas gali 
but Sąjungos nariai, nes Lietuvoje jie sto- 
vi už Lietuvos Valstybės nepriguLaybę. Tik 
bolševikams, kurie stovi už Lietuvos prijun- 
gimą prie Rusijos,, nėra ko veikti L. L. S. 
Sąjungoje. r j 

Tūlas veikėjas, partijinį katilą bevirin- 
damas, nei baidosi L. L. S. Sąjungos įsi-1 kūrimo. Mat, L. L. S. S. gali p azijines 
ugnies karštį sumažinti. Nedidelis, taeiaus,! 
tas butų prasižengimas. L. L. S. Sąjunga j neturi mažiausio tikslo geią darbą varan-Į tiems kenkti, neturi tikslo kam už akių beg- j *ti, neturi tikslo Amerikos lietuvių veikimą | monopolizuoti. Lietuvos dirvonai plafcijs, I 
darbo visiems sąžiningiems darbininkams j pakaktinai, 

L. L. S. S. butų laiminga, kad jei pasi-j sektų nors siaurą baruką Lietuvos dirvonų išarti. Sąjungos širdis, akįs ir ausįs yra ir bus Lietuvoje, o rankos — Ameriko- 
je. Krašto apsaugos tikslams patarnauti, įremti šios srities va'stybines ir visuomeni-j -nes organizacijas bei ju sumanymus, -7! 
yra ir bus L. L. S. S. veikimo laukas. 

L. L. S. S. dabar suskaito virš 2.000 
narių (rikiuotininkų ir nerikiuotininkų), 

tačiaus vidujines organizuot ės daibo nėra 
užbaigusi. Reikalingac, „odei, steigiama- 
sai rinktų nariu suvažiavimas tam reika- 
lui atlikti. L. L. S. ,S. stcigiamasi suvažia- 
vimas įvyks pradžioje gegužio. Dieną ir 
vietą suvažiavimo bus pranešta vėliau. 
Steigiamasai .L. L. S .S. Seimas inkurs Są- 
jungą. peržiūrėjęs projektus, — priims sa- 
vo konstituciją, nustatys visą vidujinę tvar- 
ką, paskirstys darbą, išrinks nuolatini Są- 
jungos vedamąjį Centrą, kuris veiktų Lie- 
tuvos atstovų žinioje. Laiko nedaug beli- 
ko. L. Sargai turėtų pasirūpint dvigubai 
padauginti savo skaitlių, atydžiai vengda- 
mi visokių ardančių, nevisuomeninių ele- 
mentų, ir neatidėliojant ruoštis prie suva- 

žiavimo, svarstant organizuotas ir darbuo- 
tės ♦klausimus. Geistina, kad L. Sargai vi- 
sus jų nuomone svarstytinus suvažiavime 
klausimuš išanksto prisiųsti f/ Sargų Lai- 
kinojo Centro adresu: 257 vVest 71 St., 
New York City. 

Amerikos lietuvių spaudoje ir pačių L. 
Sargų iškeliami klausimai, kuriuos aiškumo 
delei •• įkalinu# tampai paliesti. 

1. L. L. S. S. konstitucijos projekte 
(punktas 7) per korektūros klaidą buvo at- 
spausdinta.: 'aisvės doros; turėjo buti lais- 
vės, doros, žodis "laisvės" pąkeistinas žo- 
džiu "demokratybės". 

2. L. L. S. konstitucijos 8 punktas skam 
ba taip: "Sąjunga neturi partyviniai poli- 
tinių bei tikybinių tikslų, skaitydama są- 
žinės oei politikos įsitikrinimus narių as- 
meniniu dalyku". Tikėjimas yra sąžinės 
elementas, todėl pamatinė mintis minėto 
punkto gana aiški; ji yra tokia: L. sar- 

gas gali sau buti tikybinės organizacijos 
ar politinės partijos narys, bet L. Sargu šei- 
mynoje nei tikybos nei politikos klausimais 
neužsiima, ir laiko tą savo asmeniniu daly- 
ku, Kuris ir užganėdina savo partijoje a»* 

tikybinėje organizacijoje, Jei prie tokių p:i- 
guli. Tačiau laikraščiui "Draugui" taria- 
masai projekto punktas atrodo "nevykusiu 
arba apgaulingu" ir dargi verčiančiu "savo 
pažiūrų atsižadėti". Visai netikėta išvada! 
Ir kada "Draugas", remdamosi ant tos sa- 
vo išvados, sako: "kitos partijos negali tos 
konstitucijos priimti, nei pačiai sąjungai 
pritarti", — tai atrodo lyg nesusipratimas. 
Juk niekas ir nemano nepartyvios organi- 
zacijos konstituciją jokiai partijai piršti. 

3. Dažnai klausiama: koks skirtumas 
tarp L. L. S. S. ir Lietuvos Šaulių Sąjun- 
go?,? Skirtumas paeina iš to, kad Šauliai 
—Lietuvoje, o Sargai — Amerikoje. Šau- 
liai betarpiai dedasi į krašto apsaugą, gi 
Sargai tik remia apsaugos reikalus, šiaip- 
gi abi organizaciji turi daug bendro: abi 
nepartijinio pobūdžio. 

4. Dar klausiam^, ktdel žodis "liuo- 
sybe" liko pakeistas "laisve"? Delei-to, kad 
sakoma: Laisvą Lietuvą, o ne Liuosą Lie- 
tuvą. Neprigulminga šalis dar nereiškia, 
kad ji ir laisva; bet "laisva šalis" reiškia, 
kad ji neprigulminga ir demokratinga. Žodis "laisvė" platesnis už "liuosybę". 

Kitų smulkmenų klausimų nebepalie- 
siu — jie išsiaiškins savaime, jei ne prie- kabių jieškosim, bet stengsimės tvarkytis ir dirbt. L. L. Sargai trokšta su visa Ame- 
rikos lietuvių minia geriausiuose santilduo- 
se buti, kad iš to kuodidžiausią paramą sukelti ne vietiniams tikslams, bet Lietu- 
vos krašto apgynimo skaitlingiems reika- 
lams. 

P. Žadeikis, 
I L. Armijos Majoras. 9 Balandžio, 1920—Now York. 
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Pastabos- 
Išvados. 

Dalis Maž- Lietuvos jau 
atskirta nuo Vokietijos ir į 
tikimasi, kad greitu laiku ji I 
bus prijungta' prie tautinio 
kuno'. Malonu tėmyti tą;| 
kad tos srities lietuviai pa-1 
sirodė labai ''gaiviais'", — 

nes kaip tiktai jie pasiliuo- 
Jsavo iš-po Vokietijos paval- 
dininkystės, tuoj veiklesnie- 
ji tėvynainiai sukurė skaid- 
rią lietuvystės ugnį, kuri 
trumpu laiku apšildė "suša- 
lusius" vientaučius. — Mes 
jau matome, kad tos atskir- 
tos dalies lietuviai nutarei 
prisijungti prie Didžiosios! 
Lietuvos, jie išrinko i Vals- j 
tybūs Tarybą atstovus ir kad 
jie, pagaliaus, pasiųs savo 

atstovus į Steigiamąjį Sei- 
mą. Taigi Lietuvos dalis į 
šiaurę nuo Nemuno, su did- 
miesčiu Klaipėda, jau mūsų. 

Dabar pasilieka kita Ma- 
žosios Lietuvos dalis —Į 
pietus nuo Nemuno, su did- 
miesčiais Tilže ir Įsručiu, ku 
rią irgi su laiku reikia pri- 
jungti prie tautinio kuno, 
taigi ir ta dalis bus musų. 
Ir jau delei to pradėtas rim- 

< tas darbas. — Tilžėje nuo 
'kovo 4 d. pradėta leisti dien 
'rasti "Rytojus'' — kaipo tik 
!rą ir ištikimą lietuvių drau- 
gą, kuris pasistatė savo ga- 
lutinu tikslu atgaivinti to-1 
je srityje gyvenančius Jie-j 
tuvius tautiškai ir priruošti 
kelią, kuriuomi jie pasektų j 
savo klaipėdiškius vientau- 
čius. 

i "Rytojus" savo obalsiu pa 
skelbė: BUVOM! ESAM! 
BUSIM! — Tai sunkios ke- 
liones ramsčiai, ant kurių 
pasiremiant tas ištikimas lie 
tuvių draugas yra pasiryžęs 
privesti tuos tautiškai suša- 
lusius lietuvius prie šildan- 
čios-gaivinančids tautinės 
Ugnies. ''Rytojus" rodys, 
kuom lietuviai buvo, kuom 
jie dabar yra ir kuom j'emsĮ 
lemta buti. 

Perstačius praeitį ir da-j barti Didžiosios Lietuvos j vientaučių, redakciniame' 
straipsnyje "Rytojaus" N 1 
štai kas užreiškiama: 

O ir Prūsų Lietuviai turė- 
jo visako nukęsti. Nors ap- 
lamai ir kitaip su jais ap- 
siėjo, tai vis daugiau buvo 
matyti, kaip prigimtos jų 
tiesos buvo apsiaurinamos. 
Kiekvienas skaitytojas žino, 
kas buvo daroma. 

Taip susipratusieji lietu-' 
viai su nulrudimu matė, kaip 
mets nuo meto skaitlius iš- 
atfAvaaiii ini — ■ 

tautejusiųjų augo. 
Bet ans Sutverto jis, kurs 

ir musų lietuvių Tautai vie- 
tą po šio pasaulio paskyrė, 
tas nenorčjo nei jos nykimo. 
Mat, po tiek daug perseki- 
nėjimų mes ir šiandien dar 
gyvuojam ir esam. 

Esam! Musų giminės bro 
jiai Didž. Lietuvoj j^ijo Ne- 
priklausomybę. Lyg dan- 
gus jų vargą, kurį jie ir per 
ši karą nukęsti turėjo, bu- 
tų matęs ir jų susimilęs. 
Daug daugiau, negu visi bu- 
tų mislyję. musų Tautos ve- 

lyjimai išsipildę. Kadangi 
lietuviai patys save neaplei- 
do, tai jie ir vertais išrasti 
tapė, nepriklausomais buti. 

Taipjau mes Prūsų Lietu- 
viai dar šiandien tebeėsam 
ir norim b'uli Skaitlius su 

sipratusiųjų ir prie mūsų kas 
dien auga. Sėkla mi^ų tuu- 
tos žadintojų pradedu dygi: 
Atskirtojo krašto musų bro- 
liai jau tur tiesą valnai veik- 
ti. Iš tenykščios valdžios 
jiems kliūčių nebedaroma 
Už neilgo jie turbut ir val- 
ną vartojimu savo kalbos ir 
mokyklose vėl turės. Daug 
Mokslininkų musų tautą lai- 
kė kuone mirusia. Jie sku- 
binos dar liekanas musų kul 
ture s muzejuose vaikų vai- 
kams išlaikyti. O štai, mes 

nemirem, bet esam! 
i 

Busim! Naujas gyvybės 
vėjas pučia per Lietuvos 
žmones. Kas šalta, tas su- 
šils su laiku, kas ištautėjo, 
tas vėl keiią atras pas savo 

giminę. Ateis vlaikas, kada 
nieks nebegėdysis esąs lie- 
tuviu, kaip tai ikišiolei tan- 
kiai atsitikdavo. Bet dar 
reikia daug pasišventimo 
susipratusiųjų ir daug dar-, 
bo. O "Rvtojus" ir darys, 
kas jo syloje, idant šviestų 
ir žadintų. Bet reikėtų, kad 
ir visi kiti jam tai padėtų, 
užsisakydami musų laikraš- 
tį, ir kas gali, kaip sapdar- 
bininkas prisidėti. Bcį vie- 
no dar priminsu- Jau daug 
gimdytojų jau nebemokina 
savo kudikius prigimtos kal- 
bos. Koks tai raudojimas, 
curbut- patys nežmo. Čia 
da:ig reikia >eipt,i ir taisy- 
ti. Tokiam padėjime jie ne 

bega pasilikti. Turim juos 
sužądinti. 

Todėl visi į darbą. Tuo- 
met atsigausime ir įgysime 
pagaroą visų teisiųjų. 

Buvom Esam! Busim!" 

s Philatlelpbia užima .pirmą vie- 
tą pasaulyje išdirbystėjc gelum- 
bių. patiesalų, audimų, garvežių, 
Į)lieninir laivų, šikšnos, a1-umulia 
torių, gatvekarių, pinklų, dentiste- 
rijos instnivmcntų. kojinių, kalba-j 
nų mašinų ir veltinių skrybėlių. 

Lietuvos žemes reikale. 
\ 

VALDŽIOS ŽTNIOS. 
I 

Įstatymas žemei pirkti ir [keisti. 
Trečiuoju skaitymu Valst/oės 
Tarybos priimtas 1920 m. sau- 

sio mėn. 23 d. 
1 § Kiekvienas pilnametis Lie, 

tuvos pilietis, ir pilietė turi tei- 
sės Įgyti žemės įvairiais budais, 
išskiriant jus įgijimą paveldėji- 
mo keliu, ne daugiau kaip 50 
dešimtinių. 'Kas jau turi žemės, 
tas gali jos naujai įgyt tik tiek, 
kad naujai įgytoji žemė drauge 
su jau nuosavybėje esamąja su- 

darytu ne daugiau, kaip 50 de- 
šimtiniu. 

Pastaba 1. Dvarai, kuriu 
žemės plotas yra didesnis, negu 
jog dešimtinių, gali touti parduo- 
dami dalimis, tiktai gavus. 
mės l'kio ir Valstybės turtų Mi- 
nisterio leidimy. 

Pastaba II. Svetimų vals- 
tybių piliečiams įgyt žemės Lie- 
tuvoj yra draudžiama (Žiūrėk 
pilietybės jst.). 

§ Kada parduodamoji žemė 
sudaro tokj ūkio vienetą, kurio 
skaldymas palkenktų protingam 
žemės naudojimui, tai Žemės 
L'kio ir Valstybės Turtų M mis- 
teris, susitarus su teisingumo 
M misteriu, turi teisės leisti dau- 
gialtt' žemės įgyti, negu nustaty- 
ta siu įstatymo pirmajame strai- 
psny. 

3 § Naujai įkeisti savo žemes 
už< skolą galima ne daugiau, kaip 
100 dešimtinių, pažymėjus tiks- 
liai, kuri žemės dalis ikeičiama. 

Jei paskola reikalinga Žemės 
Ūkiui įsikurti jtrba pagerinti, tai 
2emės L'kio ir Valstybės Turtu 
A.l misteris gali leisti įkeist ir di- 
desnį žemės plotą, bet ne dau- 
giau kaip 20% likusios nuo 100 

dešimtinių žemės vertės. 
4 § Žemės įgijimo aktus, suda- 

rytus pas jaunesniuosius nota- 
rus ligi šį įstatymą išleidus, vy- 
resnysis notaras tvirtina, šio įs- 
tatymo netaikindamas. 

5 ^ Žemės įgijimo aktai, pada- 
rytieji šiam įstatymui apeiti, lai 
komi netikrais ir nesamais, o par 
davėjas lygiai kaip ir pirkėjas 
yra baudžiami k'alėti nuo 2 mė- 
nesių ligi vienerių metų arbi' pi- 
nigine bauda nuo trijų ligi pen- 
kių dešimtų tūkstančiu auk- 
sinų. j ieškotoju tokiose, be 
akto dalyvių yra Žemės l'kio 
ir Valstybės Turtų Ministeris ar- 

ba jo įga'lio' is asmuo. 

A. Smetona, 
Valstybės Prezidentas. 

L. Noreika. 
Ministerio Pirmininko Pavaduo- 
tojas Teisingumo Ministeris. 

("Liet."\ 

ŽEMĖ KARIŠKIAMS. 

Vyriausioji Komisija Kariš- 
kiams žeme aprūpinti š. m. va- 

sario 20 d. posėdy nusprendė 

paimti Valstybės nuosavybėn 
kariškiams žeme aprūpinti rei- 
kaliivi: • 

1. (Kretingos ap.sk. iš kuni- 
gaikšėkj Bagdono Oginskio įpė- 4 

(liniii Salantėlių palivarką Įipie 
178 deš. 13^/ kv. sieks, ir Ma- 
rijanovos pal. apie 461 dešimti- 
ni 11 žemės. 

2. Utenos aps. iš Antano Ko- 
zielos-Poklevskio a) iš Dekniu 

1 dvaro 80 deš., b) Jotaučiu pal. 
120 deš., c) Konstantiškiy vien- 
kiemio 30 deš. ir d) L'žušiliu 1 

vienk. 38.5 deš., vi>o 268,5 de- 
šimtiniu. 

3. Panevėžio apskr. iš Mykolo 
Komaro Pavašakių palivarką 90 
dešimtiniu. 

4. Trakų apskr. iš Marijono de 
iiroel-Pliaerio a). Silviškių dv. 
284 deš. 1850 kv. sieks., b) Ada- 
mavo ])al. 57 deš. 15-20 kv. s., c) 
Kurniškių dv. 12O deš. 1740 kv. 

t s. d) lyamilno pal. 80 deš 982 s., 
viso 519 deš. 1292 sieks, žemės. 

5. Pasvalio apskr. iš grovo Al- 
frido Tiškevičiaus a) Ubiškių / 
dv. 127,97 cle^-> Totorių d v. 

187,05 deš. c) Oškinškio—189,- 
57 deŠ., d) Bliūdžiu—257.48 deš., 
e) Tabokinės—2(x>,i/ deš., f) 
Rucko—202,16 deš. ir g) Mari- 
sinovo dv. 239,70 deš., viso 1464,- ■ 

1 dešimtiniu žemės. 1 
| ls Krašto Aps. Minist. pasiųs- 
ta mobilizuotų agronomų ir 111a- 

Itininkų greitesniam kariškia.ns 
Į žemės išskirstymui. 

("Kar. Ž.") 

{STATYMAS DEL PRIVATI- 
NIŲ ŪKIŲ NUOMOS NOR- 

MAVIMO. 

I M misterių Kabinetą yra Įneš 
tas įstatymo sumanymas del pri- 
vatiniu ukiu nuomos normavi- 
mo, kurio savininkams uždeda- 
ma pareiga, išnuomuojant ukį, 
pirmenybe duoti vietos beže- 
miams ir mažažemiams ir išnuo- 
muoti jiems ne mažiau kaip 
trims metams. Įstatymu taip- 
pat neleidžiama dvarininkams sa 
vo nonit senuosius smulkius nuo- 

mininkus išmesti. Tenka gir- 
dėti, kad ministerįų kabinete Įs« 
tatymo sumanymas sutinka griež 
tos ir stiprios opozicijos, kuri 
bijo dvarininkų "privatinę inicia- 
tyvjį" varžyti. O Įstatymas la- 
bai skubus, svarbus ir naudingas 
didelei daugybei darbo žmonių, 
nors ir nepatinka saujelei dvari- 
ninkų. 

("Darbas"). 

Kalnakasiai dirbantieji Miclii- 
gano vario kasyklose sparči;i?C 
nyksta, išvažiuodami i pramoni- 
nius miestus, kur mokama dides- 
nės algos ir vra geresnės darbo 
sąlygos. 

Lietuvos Valstybine Padėtis ir 
Musų Užsienių Politika. 

c» 
'* Nors ir jauna telmsame valstybė rte 
~ jure dar ne pripažinta, bot iš tik- 
* fųjų jau nuo senai mes esame tic- 

siotfiniuosc santįkiuose su kitomis 
* valstybėmis- Tie santikiai su kito- 
'* mis valstybėmis yra tiek Įvairus, 
* kiek yra jvair'us realiniai reikalai, 
* kurie mus su ta ar kita valstybe ri- 
"į sa. Salia realinių ūkio reikalų, sto- 

*_ vi ir politikos reikalai. Kuo geriau- 
sias sutaikinimas savo š,įlies ekono- 

* miniu reikalų su politiniais,ir pritai- 
^ kymas savo šalies vystymos prie 

bendrojo kitų valstybių ekonominio 
ir politinio vystymos ir sud'aro tai, 
k;j mes vadiname užsienių politika. 

Atspėti savo šalies ekonominių j 
rekalų pietojiin'asis, ats])ėti, kurių' 
valstybių ekonominiam pietojimuisi 
musų reikalai yra panašesni ir ata- 

tinkamesni, ats|H"ti tai ne šiai tik 

oteliai, bet keliolikai ar keliasde- 
šimčiai metų — reiškia tinkamai 
nustatyti savo santikius su kitomis 

tirt *'sk' i t 

pasaulio valstybėmis. Nėra tai leng- 
vas uždavinys. Ypač sunkti yra nu- 

statyti tą politikos vfcgą visai dar 
j naujai valstybei, k< kia šiendien yra 
mušu Lietuva. Tai yra tuo sunkiau, 
kad del sąlygų, kuriose \'%l karo 
gyvenome Upic sąlygas karo me- 
tu nėra kas ir kalbėti),mej visai 

[negalėjome pažinti avo .šalies eko- 
Įnominės padėties. Truko statisti- 
įkos: faktai buvo naudojami Rusu 
politikos reikąlaW ; mes j>atis nebu- 
vo'.ue prileidžiami prie triūsų viešo- 
jo gyveninio tvarkymo. Pagaliau ir 
tas keietos «un/.ių tautini-? apmiri- 
mas nepraėjo nepalikęs nutsų kras-1 
tui negeistinų ženklų. L'ž mus tyn-J 
nėjo ir kalbėjo apie mūsų š^lį mums 

svetimi, darniausiai labai mums ne- 

palankus žmonė;. 

Xe/uirint visa to besikeliant mūsų! 
1 

va'stybei is ilgo politinio bei valsty- 
binio nebuvimo ir beeinant jai prie 
savaran'iiško ir nepriklausomo gy- 

veninv\tenka ne tik savo reikalus 
Įtinkamai suprati, bet^r rasi tą 
lią, kuriuo einant kuo geriausia fous 

apsaugoti !r politiniai ir ekononn- 
įniai Lietuvos reikalus. 

j Mušu salies padėtis—esame j- 
rausti tarp trijų miltinų: rusu, vo- 
kiečiu ir lenki], kurie dideliu pus- 
račiu ap. upa Lietuvą. Vos nedide- 
liu sklypeliu prieiname jurą ir atsi- 
remiame į kaimyuius mu/nf latvius. 
Musų sienos neturi jokiu prigimtu 
sienų, kurios skirtu ir saugotų 
mus ar tai nuo rusų ar nuo vokie-j 
čii^ar nuo lenkų. 
Musų sienos visai atviros ir sun- į 
':iai saugojamus ypač tokiu dideliu 
plutų arti iKo;) klm.Tas mažas j u- j 
ros sklypelis prie Klaipėdos ir to- 
liau siena su Latviais irgi atviri 
by kokiam įsiveržimui j musų 'kra- 
štą. Jei paimsim visą Lietuvos pktfą 
t su < iardino sritimi), ir tai teturė- 
tume vos 6 milijonus gyventojų, ku- 
riu tarpe .įpie t1-; milijono Gardino 
^rities gudų. Tokį Skaičių gyven- 
u'įų teturėdami ir nebūdami apsau- 
go i tinkamomis gamtoj sienomis, I 

kurios galėtų palengvinti mums nuo j 
apsupančių priešų gintis, o nordda- 

j vii pilnai nepriklausomi būti iv lai- 

svoje Salyje laisvai ekonominiai plė- 
totis, mes turime ieškoti sau pa- 
saulio valstybių tarpe tokius kombi- 
nacijos, kuri tiems musit šalies ne- 

priklausomybės troškimams pi'ln'ai 
atatiktų. 

Taigi pažiūrėkime. 
Vokiečiki, nors savo laiku ir pri- 
pažino mums.ik priklau somybę, bet 
vi-uiu.s italėmis trųgolė mums or- 

ga:n/<io!is ii Hvarkvtis, Mums pri- 
pažintoji nepriklausomybė, vokiečių 
ulitikŲ .t-, m u ture j > 1' : i t «i • 

daugiau, nupus duotu progos vokie- 
čiai!! pas Ji!" s pilnai ševu:ninkauti. 
kitaip akrmi. | ripažino-. ntpriklau- 
-i > Lrs s v s te prisid ."iT,; '• O'ko- 
:ir,uii,-.::i' iih:-' Išnaudoti :r sau p:i- 
vcrgli- m. ; v tokius, o kitokius 
tikslus tu'o—tuoj pasirodė, lig 
(ik mes tvirčiau ant kojų atsistojo- ] 
me ir vokiečiu minėtiems pienams 1 
kelią užk:rtomc. Cia tuoj iš mai- i 
^o išlindo. Vokiečiai nradėjo darvti ; 
visa. k a 1 tik misų valst\1,;: kurinio | 
kirbą galėtų suaulyti ir musiį ne- , 

•n'dau.-on:;. Lei galą pad .ryti. 
Negalėdami del susidėjusių są- j 

vgų sau pigkmžli L'etu.os, r.ei j 

ekonominiai nei politiniai, vokiečiai 
pasiryžta visomis priemonėmis grą- 
žinti mus l-'tsams. Tam buvo su- 

galvoti "be'.moinini nkai vokiečiai 
rusų formoje, kurie suardę mūsų 
\ ty.».:;į k imą ir p;. ve'"'.ginklu 
visą Lietuvą, turėjo kai u.:- N.k.y.vi 
patiekti Li-iuvą rusam .--pirmoje 
ciiėjc 1 ">cnii\ii u' ir Kolča'<ui. Ta do- 
vana vokiečiai norėjo atpirkti- savo 

/yg u ;.neš jusus, revolu' i jos me- 
tu p'adurytu:,. 'Ta dovana turėjo bū- 
ti tuo tilt.i, kurs priv.lėjs padėti 
vokiečiai sudaryt1 su rusais arti- 
'iies!ii,j san-viTų. Juk daba* jau ir 
ikl:i» ni.uo. kad tik s.'suKjus su 

rusais, vokiečiams tegali sipsotis ge- 
resnė ateitis. Rusai ir vokiečiai eko 
101 rimai «ui kitus p ..Tiriu T'ai 
dalios į iedž'cgos bei uki> i- vieno- 
uir-C:- i:;- i ui .stos indu^t: ?jįos -:ili> 
s kitos pusės Ir trauk a tiedvi >ali 
iri e kita k'tos. tartum magnitas 
:- >ks- Aišku, i:'ud jų dv'.?;>; reikalai 
legali kęsti nieko kas juos skirtų, 
skiria gi juos dabar nepriklausoma 
sietuva. Taigi tų dviejų kaimynų 
eikalais" einant, tas tarpininka — 

'"'.io atveju Lietuva—turinti būti 
•ašalbitas. Vokiečiai prie to prade-ji 
rj eiti, eina ir eis. Turime to -epa- ] 

... f miršti. 

I škito.*> vėl pusės, rusai, be vi: >- 

minėto noro sueiti i tiesiogine kai- 
mynystę su vokiečiais, neg:-u pa- 
miršti, jog1 jie tiek įlietu buvo >io 
krašto valdovai^ jog šis kraštas 
drauge su Latviais, Estais ir Suo- 
miais sudaro tvenkinį, atsk'rianti 
rusus nuo Baltijos juros. Rusams, 

"ypač Dcnikino, Kolėako ir jiems 
panašios pakraipos žmonėm:-, bc: 
abejo, rupi turėti? lygiai kaip ir v.i- 

kicčianis tiesioginis susisiekimas ;o 

kiečiu ir rusu valtsybių. Juk tuomet! 
butu tiesus kelias nuo \ ladivastoko, 
Afganistano. Turkistano. Pensijos 
ir Kaukazo lig pat l>erlyno, liam 
burgo. Nemanau, kad vokiečiai ar- 

ba rusai, nors ir nugalėti jie dabar, 
atsižadėtu grąžinti sau buvusi."tj.} 
galybę, atsižadėtu d'ar karią i'ban- 
dyti savo pajėgas kovai su galin- 
gąja Anglija. 

Vokiečiai dabartiniu niomen'i't 

itsižvelgdami i visą F.ntcnte'es po- 
litiką supranta, kad jiems L:etuva 
jokiu budu nepasiseks savo Įtakai 
:;;vergti. T odei vokiečiai deda ir dės 
i>as pastangas, kad Lietiuą vėl 

(alėtu prijungti prie Rusijos- Vo- 
{'ečiai tikisi, kad listaste tokiam. 

Lietuvos klausinio sprendiniui da- 
bar ir tegali buti palanki, ir tuo 

krypsniu jie ir varo visą savo dar- 
bą. Ar Hntentc ypač Angliją, ku- 

) riai rusų ir vokiečiu susijungimus 
i labiausiai galėtų buti pavojingas 
■ ir prieš kurią ateityje vokiečiai vi- 

soms pajėgohiis stengsis rusus tiu- 

kreipti, mokės ir pajėgs laiku tiems 
vokiečių pienams užbėgti,—parū- 
dys netolima ateitis yr pirmoj eilėje 
Lietuvos klausimo išsprendimas. 

Trečiasai mušu kaimin.-lenkai. J r 
jie. kaip jau mes gerai žinome deda 
ir dės visas įstangas, norėdami 
Lietuvą paglemžti sau, kad per 
Lietuvą galėtų prieiti jurą ir tuo 

pat ne lik Į jurą išėjimą gauti, bet ir 
atskirti vokiečius nuo rusų. Lenkai 
patys maž'a tepasikiti >avo dabar- 
tiniam koridoriui i Dancigą. Vėliau 
ar ankščiau tas koridorius gali užsi- 
daryti ? 

o karui tarp vokiečių ir 

lenkų kilus lenkai labai greitai gali 
buti atskirti nuo juros. Taigi, tai 

suprasdami, lenkai labai ir veržiasi 
per Lietuvą ir Latviją prie juros. ^ 
Cia. žinoma, yra dar ir kitų aks.i- 
nų.' kurie v jrčia lenkus veržtis. 

(Utis daugiau.) 



Daile ir Dailininkai. 

MUSŲ SCENA 

(Užbaiga). 
i 

Scenos meno ypatybė yra ta, 
jog jo kūryboje be autoriaus da- 

lyvauja dar kiti dailininkai: re- 

žisierius ir aktoriai. Jie papildo 
autorių, darydami veikalą reikš- 

mtumesni, gyvą. Ir todėl sce- 

nos menas tegali rimtai ir tiks- 

lingai pradėti plėtotis tik toje 
visuomenėje, kur yra ne tik kas 
rašo, bet ir kas vaidina. 

Pas mus vaidinti tai vaidina 
jau, gali sakyti, senai, nuo pir- 
mųjų musų tautinio atgijimo die- 
nų. 15et tie vaidinimai nebuvo 
dar kuryfbos darbas, — tai buvo 
ti'k to darbo pasiilgimo apsireiš- 
kiniai. Aiškinti tai. rodos, nėra 
reikalo: visiems kas bent kiek 
nusimano dailėje, aišku, kas yra 
meno žvilgsniu mėgėjų teatras, 
kokis pas naus lig pastarųjų lai- 
kų buvo buvvs. Berods, pirmie- 
ji sąmojingi žingsniai j tikrojo 
teatro angą buvo daromi jau, ro- 

dos, 1912—13 metais Vilniuje 
susidariusios ten tfiromet pirnuv' 
sios Lietuvoje '"scenos artistų 
bendrovės" ('kurios tradicijų pa- 
laikytoja ir yra "Vilniaus teat- 
ro studija ', Tačiaus tikrojo te- 

af;o susilaukėme tik pastarai- 
siais laikais pradėjus veikti or- 

ganizuotosioms Vaičkaus, Sut- 
kaus ir -pagaliau Glinskio akto- 
rių. trupėm*—studijoms. Su jo- 
mis rnoBtt scenos tnenas įžengė 
į naujiį savo gyvenimo fazę: vai- 

dintojų profesionali] fazę, kuri 
vienintelė gali duoti reikiamųjų 
apystrtvų teatro menui kelti ir 
kilti. Dabar musų teatro pryša- 
kyje atsistojo ne1>e yrofanaimė- 
gėjai, einą patys apyčiupomis ir 

patys nežinodami kur veda "ar- 
tistus" ir ž i urėtoj us, bet prote- 
sionaiai-dailininkai; vaidina žmo- 

nės, kurie jau ne rolę ant grei- 
tosios atmintinai (kaip mokiniai 

eiles) vien išmoksta, :bet moki-j 
•nasi ntiolat, mokinasi scenos me- 

no, kurie yra pasiryžę ne vieną 
antrą spektaklį pavaidinti, bet 
'pavesti teatrui visą savo ateitį. 
Tokie yra ir ,p. Glinskio vedamos 
Vilniaus teatro studijos aktoriai, 

parodižiusieji Kaitino lietuvių vi- 
suomenei šių Naujų Metų dieną 
IKareiviųr Prietelių Draugijos 
K li ube Čiurlionienės "Pinigėlius". 

Čurlionienė, davusi savo vei- 
kalą Vilniaus "Studijai" suvai- 
dinti, gal dėlto nesigailėti, kaip 
nesigailėjo atėjusi vaidinimo pa- 
sižiūrėti rinktinė niusų publika. 
Režisūra ir aktoriai šį kartą tik- 

^rai davė tiek, kiek tiekrieji ak- 
toriai — dailininkai, kaipo auto- 
riaus bendradarbiai duoti privalo. 
"Pinigėlių" veikėjus matėme ne 

vaidinančius, -bet gyvenančius 
scenoje visu pilnumu to gyveni- 
mo, kokį autorė nustvėrė ir i sa- 
vo veikalo spielčius įtalpino. Ne- 
noriu čia rašyti, kaip ligi šiol 
apie muMi vaidinimus daugiausia 
ipfriprasta >bttv«"> rašyti: "Jonas 
vaidino pftrikiri. Antanas viduti- 
niai. Uršulė blogai". Del paties 
vaidinimo technikos pasakyti rei- 
k* iad visi a; i vai Ir.!.*, 
k '?j; v; eina pr:-:" .oaūiv, ir p tu- 

fesionalai —dailininkai; vieni tik 
liriniai fragmentai buvo silpnes- 
ni ir mėgėju teatru dar dvelkte- 
lėjo. Talento liepsnelę ir akto- 
rio scenos situacijų valdymą ma 

tei ir pas Žilinskienę ir pasl ti- 
pingiį Kaudonauskių porelę (du 
vilniečiu: p. E. Ruceviėienė ir p. 
J. Strazdas) ir pas Karartį. Ma- 
žiausia, rodos, duodanti progos 
"pasirodyti", nes mažiausiai fa- 
bulos akcija užinteresuota dak- 
taro rolė ir 

# 
ta buvo išpildyta 

taip, kad apčiuopamai galėjai, 
žmogus, įsitikinti ,iog žinomas 
teatralinis aforizmas: "scenoje 
mažųjų rolių nėra" ne t)uš- 
čia* sakinys. Bet ypatingai ti- 
pingi buvo tai Surinskis (p. Bra- 
zulcvičius) ir tarnaitė Magdė (p. 
Glenižienė). Jiedu ne tai, kad 
gerai vaidino, — jiedu s u- 

tverė kiekvienas savąjį tipą, 
kurie, jei pas mus iau besimez- 

ganti teatro tradicija, nesutruks, 
turėtų teisę ilgai viešpatauti ta- 

me veikale mušu scenoje. Takius 
scenos tipus galima matuoti mas 

ft: daug didesniu, negu provin- 
cijos teatrams paprastai skiria- 
mas (sakau: provincijos, nes mū- 

sų teatras, palyginti su Europos, 
teatru, vis dar ir šiandien te- 

bėra provincijos teatras). P. Bra 
/Ulevičius — komikas kaip reta 

ir didžiausias jo privalumas tai, 
kad jis gali juokinti kuone ligi 
ašarų ne sugriebdamas šaržo, kuo 

dažniausia mažiau talentingi, bet 
(sumanus aktoriai savo talentų 
sttvką paviršutiniai pavaduoja. 
Bet todėl jiuo'ba nedovanotini to 

kie "triukai," kaip, pavyzdžiui— 
kluoniškas pasityčiojimo žestas. 

.p. Brazuleviciaus-burmskio pada 
rytas, kai jis išeina, Magdės pa- 
kviestas, pas Žlibinskienę. Nors, 
reikia pripažinti, kacl tokių triu- 
ku daugiau veik ir nefoeJbuvo nė 

pas jj, nė ipas kitus artistus, jei 
neskaitysime gan šaržuotus Rau- 
donauskienės rolės (bet čia tai 
laišku—ne aktorės kaltė, tik re- 

žisūros, o iš dalies ir aiivtorės). 
P. Glemžienė charkteringomis 
rolėmis pat, g'ali Įsakyti, idea- 
li. 

baigdamas turiu dar št?.i ką 
pastebėti. Šiandien pas mus te- 

! y t ras tiek jau yra jsišaknėjęs. 
I kad mes galime kalbėti ne tik 

jau — gerai ar blogai, ^kurie ar- 

tistai vaidina, 'bet ir kokioj 
[krypsnio kuris vaidinimas. 

Mat, šalia. Glinskio ir jam pa- 
našaus savo mokykla Vaičkaus, 
turime dar I Lomisaževskienės 
mokyklas' idealu vykintoją p. 

Sutkų ir jo 3tudiją. Krypsniai 
tai kits kitam priešingi. Bet ta 

proga turiu ir tai pastebėti, — 

tie krypsniai vienas kito anaip- 
[tol neturėtu pasmerkti. O tai 
todėl, kad dailė yra tame, kas 
yra gražu, kas sukelia mumyse 

p a s i g r o iž ė j i m o j a u s m ą. O 

grožis y r a j v a i r u s. Tat ir 

pasigrožėjimo jausmas įvairiai 
gali buti sukeltas ir yra sukelia- 
mas. Ir scenos krypsni duotų 
pasigrožėjimo jausmo. ]'riešin- 

gai, vienas, ir antras, ir daugelis 
įvairiausiu krypsniu, jei tik bus 

juose arti z m o, teiks mums pa 
sigrožėjinro. O kas tfk teikia 

pasigrožėjimo, tas ir tu- 

ri teisę g y v e n t i meno 

s v e n t n a m y j e. Glinskio re- 

žisuoti "Pinigėliai" pasigrožėji- 
mo suteikė, ir todėl jojo kryps- 
nius. jojo atstovaujama scenos 

meno mokykla nemaiiesnę turi tei 
sę gyvuoti ir (plėstis, netik tei- 
sę,'bet ir pareiga. Bet tai nė kiek 

neužstoja ir neprivalo užstoti 
kelio tokiai Sutkaus studijai, ku 
rios darbai irgi gali duoti mums 

pasigrožėjimo tik, kitas sielos 

stygas arba kitaip jas užgauda- 
ma. Ir todėl mano pasidžiau- 
gimą 'Tini-gėiląis', kai'p juos ma- 

čiau \ ilniaus Teatro studijoje, 
tenelaiko niekas absoliučiu pri- 
tarimui vien tosios studijos at- 

stovaujamam scenos krypsniui. 
E. Radzikauskas. 
("Veja"). 

DEL MAŽOSIOS LIETUVOS. 

Ministcrių kabinetas savo po- 
sėdyje vasario 27 d. apsvarstęs 
Prūsų Tautos Tarybos nutari- 
mus, padarytus \asario m. 27 
1. Klaipėdoje ir oficialiai pra- 
tiestus Lietuvos vyriaiusybei, ra- 

do juos visiškai atsakant savo 

programui i; nutarė imtis ata- 
tinkamu /riemonių tų nutąrimų 
vykdymui. Prūsų Lietuvių Ta- 
rybai yra ipa'reikšta, kad tiek 
valdžia, tiek visuomenė yra visiš 
kai (pasiryžusios atsižvelgti į 
ypatingas l'rusų Lietuvos gy- 
veninio ir valdymo sijliyas ir 
sutartinai dirbti Lietovos laisvės 
ir gerovės reikalu. 

Daugiau katp 10,000 tabako 
fabrikų darbininkų Ispanijoje yra 
1)C darbo ir amatas yra beveik 
suparalyžiuotas. 

A. A. 

BRONIUS MICKELIUNAS. 

A. A. Bronius* Mickelfur.as, Jo- 
niškėlio betalijono 2-ros kuopos ka 
rimuką* mirė 23 lapkričio 1919111., 
eidamas ?.o metus. Palaidotas I'ane- 
nevėžio kapinėse / 

Paėjo iš Šauliu apskr., Lygumu 
parap., Dobinkos viensėdžio. į 

į Haigęs penktą Šiaulių Ciinmazi- 
jos klase, buvo liuos'anoriai įstojęs 
Lietuvos Kariuomenėn. 

Paliko senus tėvelius, seseris: 
Adolfą, Valeriją ir Leokadiją ir 
brolius: Kazj ant ūkės ir Vladą ka- 
riuomenėje. — Lietuvoje, gi^seserj 
Emiliją ir brolius: Joną. Konstan- 
tą ir Aleksą -p Amerikoje. 

Tegul bunie šitam karžygiui len- 
gva gimtoji žemelė. ... 

(PPatesnis A. A. lironjaus apra- 
šymas yra žemiaus talpintame iš 
Lietuvos Laiške). 

Laiškas iš Lietuvos 
KARININKO MIRTIS. 

Lapkričio 23 <t. 1919 m. mirė 
Bronius Mickeliunas, Joniškėlio ba- I 

trilijono, antros 'kuopos karininką*. | 
Velionis paėjo iš Kauno rėd., Šiau- 
lių apskr., Lygunų valsč. ir dvaro. 
Gimė gruod. 20 d. 1898 m. 

Bronius nuo pat jaunystės buvo 
linkęs prie mokslo. Būdavo vasaro- 

Imts ganydavo bandą, o žiemomis 
Įeidavo mokyklon. 
Į 1913 metais išlaikė liaudies moky 
jkks kvotinius ir per vasarą pasi- 
mokinęs Įstojo Šiaulių, (iimnazijon 
; pirmą klasę. Sekančiais 1914 me- 

tais išlaikė kvotimus i antrąją kla- 
sę, bęt užėjęs pasaulinis karas žy- 
miai trukdė jam mokslą, vienok 
apie pabaigą kitų metų baigė ir tre- 
čią klasę. 1915 metų pabaigoj, už- 
ėjus vokiečiams, vėla lietuvių gim- 
nazija susitvarkė. 

Čia vel Bronius Įstojo gimnazi- 
y -ii ir nekurį laiką pasimokinęs, 
buvo padėtas ketvirton klasėn. Pa- 
vasaryj. 1916 m., vokiečiai neleido 
gimnazijos atidaryti ir visi moki- 
niai buvo priversti pasilikti namuo- 
se. 

Lankydamas Šiaulių Gimnaziją, 
Bronius netik lekcijas mokosi, bet 
dar eidavo prie choro mokytis ir bu 
davo giedodavo bažnyčioje mušiu 
laike ir per mišparus. Jisai tarpgi 
turėjo artistiškų gabumų ir savo 
roles gerai atlikdavo. 

Ragindavo ir mokydavo kitu? 
lietuvius, ypač lietuvių kalboje skai 
tyti ir rašyti. 

1918 m. apleidžiant Lietuvą vo- 

kiečiams, ir atsidarius gimnazijai 
Bronius Įstojo pčnkton klasėn. Pra 
dėjus mokytis, atsirado nauji prie- 
šai. kurie pradėjo veržtis Lietuvon. 

Pradžioj 1919 m., Bronius su 
savo draugais ppleido gimnaziją ir 
stojo Į Lietuvių Kariuomenės pul- 
kus, — ginti ,savo tėvyne nuo ją 
užplūdusių priešų.- Pabuvęs trumpą 
laiką Uzarų Eskadrone, pastojo 
Karo Mokyklon. Nors' buvo sun- 

ki užduotis, tečiau.s tais pat metais, 
lie])os 6 d., išlaikė kvotimus Į ka- 
rininkus ir gavo pirmą karužo laip- 
snį. 

Grįžęs namon, apsirgo plaučių 
uždegimu. Prispaustas liūgus uekaiv 
triai laukė pagijimo- valandos, kad 
valiuoti frontan vyti priešų iš Lie- 
tuvos ribų. 

Rugpjuėio 25 d., jo troškimai 
išsipildė ir jis išvažiavo frontan. 
Mūšiuose teko dalyvauti apie iK 

dienų. 
Joniškėlio b-taliiono, antros kuo- 
pos vadas, Karininkas l'mbrazas 
štai ką rašo apie nabašniuką llro- 
nių: 

— Amžiną atilsį mirusiam 1 iro- 
niui: mes iki šiol jo užmiršti negali- 
me ir tankiai savo t'arpe apie iį 
atsimename Nors m-mo kuopoje 
neilgai tetarnavo, bet mums paliko 
ilgo s'avęs atminimo. 

\ i suome t būdavo linksmas ir ki- 
tus mokėdavo palinksminti. Daug 
gerų pavyždžių rodė visų musų 
tarpe. 

Ant karės irgi prisiėjo neilgai | 
dalyvauti, tiktai pirmą ir paskuti- į 
ni sykį buvo mūšiuose, kuomet pa- i 

skutinį k'artą vijome lx>lševikus per 
Dauguvą iš Lietuvos. Dalyvavo mū- 

šyje po J lukštą. Atsižymėjo pasi- 
šventimu, drąsa ir veiklumu. 

Noriai eidavo su j uotui kareiviai, 
nes jame jie turėjo pasitikėjimą. 

Nugalėjus ir išvijus bolševikus, 
titano 'kuopa buvo ant atsargos pas 
Dauguvą. Iš čion buvau pasiuntęs 
kareivius j Panevėžį, parvežti rei- 
kalingu prekių. Mylimas karinin- 
kas Bronius išsitarė, jogei ir ji* 
norįs Va/iuoti iki Panevėžiui. Ant 
to sutikau. Važiuodamas Panevė- 

* 

žiu Bronius buvo labai linksmas, 
daug dainų dainavęs, bet grįžtant 
atgal, jau buvo ligoniu su raudo- 

nąja šiltine, (lydytojai išsiuntė ii 
Kupiškio ligoninėn, kur pasirgęs 
du mėnesiu išgijo ir buvo sugrįžęs 
Į savo batalijoną. 

Ant nelaimės nUsišaldė ir esant 
dar silpnu apsirgo išnaujo. C'ion 
tapo pasiųstas Panevėžio ligoninėn, 
kur pasirgęs 20 dienu, aprūpintas 
šventais sakramentais, mūsų myli- 
masis karžygis pasimirė ir palaido 
'.as Panevėžio parapijos kapinėse. 

Tebūnie šiam karžygiui lengva 
Lietuvos žemelė. ... 

Kazys Mickeliunas. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvos Misijos Maisrutas 

I^ittsburghe ir Apielinkėje. 
Lietuvei Misija lankysis šioje 

apielinkėje Lietuvos Paskolos 
reikalais šiomis dienomis: 

Subato'j, balandžio 24 d., 7:30 
vai: vakare, Homestead, Pa. ir 
tą pat dieną, Braddoek, Pa. 

Nedėlioj, bal. 25 d., 1 :oo vai.' 
po pietų, I)uqtii€sne, Pa. ir 7:30 
vai. vakare South Sitle l'itts- 
burgli, Pa. 

Panedėlyje. bal. 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Itentville, Pa. ir toje 
pat dienoje, Donoro, Pa. 

Seiedoj, bal. 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Solio Pittslburgh, Pa., 
taipgi ir ATleghenev, Pa. 

Ketverge, bal 29 d., ".30 vai. 
vakre, MoKees Rocks, Pa. ir 
PennAve, Pittsburgh, Pa. 

Pėtnyčioj, oal. 30 d., 7:30 vai. 
vakare, lJr'dgeveli. Pa. ir Yan- 
derrift, Pa. ^ 

Utarninke, bal. 27 d., vakare,, 
■bus iškilminga nriėmimab Lie- 
tuvos Pasiuntiniu Fort J'itt vieš 
Kirtyje. 10-th Pemi. Ave.. Pitts-1 
burgh, Pa. Taigi vįsi Pittsburgo 
ir apielir.kės lietuviai ir lietuvai- 
tės. malonėkite dalyvauti Šiame 
iškilmingame pokilyj, nes čia bus 
apart Lietuvos Misijos. Ažkviesti 
iš Pittsburgh'o ir Pcnn. valstijos 
įžymesni Amerikonai. 

Įžangos tikietus malonėkite įsi 
gyti iš anksto f as vietos sto- 
ties komitetus, kurie randasi vi- 
sose apielinkėse, a riba pas PittSr 
burgo stoties iždininką, Kos- 
tantą Stravincką, 1807 Carson 
Str., S. S. Pittsiburgli, Pa. 

Presos Komisija: 
Pranas Pikšris, 

Juozas Vii-bickas. 

LIET. NEPRIGULMYBĖS 
FONDO ATSKAITA. į 

Už Vasario men., 1920 m. 

New York, N. Y. — Po $5.00 
—k. Gutauskas, P. Jakubauskas, 
V Sriubas ir A. Judikevi-čius; 
viso $20.00 

Brooklyn, N. Y. — Per vieti- 
ni L.. X. F. skyrių aukavo šie: 
$150.00—J. šliakys; po $100,00 
—P. Pavilionis ir A. Dragūnas; 
po $50.00 — I. Yalašinas ir A. 
Lėlys; $40.00 — J. Jakučionis; 
po $25.00 — I. Lelvs. P. Stro- 
lis, ir A. Petrauskiui*; po $20.00J 
— Y. Kairys, J. Jankevičius ir 
1'. Naujokas; ipo $10.00 — S. Ti- 
uinėlis, A. Ambrazaitis, J. J. Ka-j 
lihatas ir J1. Strolis; pu $5.00— 
A. Žukauskas ir J. Kidimtas; vi-, 
so prisiuntė A. M. Augunas 

$675.00 
Chicago 111.—A. Darius $10.- 

00. 

Plains, Pa. — J. Derius už par- 
duotas L. X. F. markes prisiun- 
tė $5.00 

Grand Rapids, Mich. — Per 
L. Braškį aukavo šie: no $10.00 
—SLA. 60 kp., L. Braškis, P. 
Butkus ir P. Greičaitis; po $2.00 
—M. Bernotienė ir P. Vaičiulai- 
tis ^ visot $44.00 

Naugatuck. Conn. — F. Yil- 
kas prisiuntė t.ečią dalį pel.10 
nuo A. L. T. Sandaros 57 kp. 
baliaus $20.00 

V/iatcbury, Conn. — A. J. Po- 
vilaika prisiuntė dalį pelno nuo 

p. 'Račiūno vakaro $14.46 
Detroit. Mich. — Per J. Gai- 

1 unu aukavo šie: po $5.00 — P. 
A. Račkauskas, A. Bartuška, A. 
Priskintas ir T. M. D. (>8 kp.; 
$1.00—A. Povilaitis; viso $21.00 

Waterbury, Conn. — J. Palšis 
per J. Žemantauską aukavo $lo. 

Passaic, N. J. — A. Drobnis 
prisiltmtė pelną nuo L. X. F. 16 

skyriaus vakaro $-27-85 
Racine, Wis. — M. Kasparai- 

K1 K K. PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I T T II \f h Laisva Nepriklausoma 
j L I L I U V A 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 
Arha kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY P 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- SKAITO mušu karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti mūsų brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

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

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

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižvmė- 
j y Šiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, k'aip Lietuvos kariuomenė savo kraujų mūsų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODr*" ina vieną kartą į sąvaitf. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA. 

tis 'prisiuntė dalį pelno nuo V. 
K. Puodžiūno krutamu jų pavei- 
kslų vakaro $14.(X). Po persta- 
tymui suaukauta $ci.io; viso pri- 
siųsti* $35-10 

Amsterdam, N. Y. — K. Nor- 
kaus prakalbose vasario 15 d. su- 

rinktas aukas prisiuntė J. Urbe- 
lis $131.00 

Brooklyn, N. Y. — J. V. Bud-1 
ris aukavo $10.00; R. Pociūnas 
$5.00 viso $15.00 

Viso vas. mčn. $1 £28.41 
Nuo pradžios iki 1 

vas. jplaiįvkė 83,618.84 

Viso labo $84.647.25 
Nuo pradžios iki i kovo 

išmokėta 83,680.10 

Iki 1 kovo lieka $967.15 
'P. Jurgeliute, 
L. N. F. Sekr. 

3°7 W'• 30-th St., Ncvv York. 

KUPIŠKIS. 

Lietuvos piliečiai pradeda do- 
mėtis rinkimais. Partijos ir kuo 
pos jau kalba apie Lietuvos šei- 
mininkų — Steigiamąjį Seimą. 
Kiekviena jų peršasi j Lietuvos 
šeimininkus ir žada daugiau, ne- 

gu gali. Tvirčiausias šalies stul- 
pas — ūkininkas mažai tesupran- 
ta Steigiamojo Seimo reikšmę ir 
nesirengia rinkimams. Tuo tar- 

pu busimam Lietuvos šeiminin- 
kui — Seimui pirmučiausia teks 
turėti reikalo su ūkininkais mo- 

kesnius ir rekvizicijas nustatant 
ir kit. reikalai. Tad ūkininkai 
privalėtų pasistengti savo reika- 
lu ginėjų kuo daugiausia pasius- 
ti j Steigiamąjį Seimą. Kupiškio 
ūkininkai pradeda organizuotis. 
Nedėldieny 29—11 šaukia steigia- 
mąjį politinės ekonominės drau- 
gijos susirinkimą. Tos argani- 
zacijos tikslas — ginti ūkininkų 
reikalus, jungti juos v ienų 111011 

j ir rengtis rinkimams'į Seimą. 
Geistina butų. kad esamos Lie- 
tuvoj labiausia Panevėžio rinki- 
mų apygardoje, ūkininkų organi- 
zacijos susitartų bendrai veikti 
ir rinkimų dieną visiems balsuo- 
ti už tT kandidatų sąrašą, kurie 
ves Lietuvą prie politinės, ckorr© 
minės ir kultūrinės nepriklauso- 
mybės. Vienas organizatorių. 

(•'Liet.") 

JURININKAMS ŽINOTINA. 
Dalių vadams bei vir- 

šininkams 'pranešti Oeneralio 
bo Susisiekimo dalin pavardes ir 
vardus visų jurininkų, tarnavu- 

sių rusų, vokiečių arba kitų vals- 
tybių laivynuose. Reikalinga 
pažymėti specialybė, kokią vie- 
tą 'buvo užėmę, kiek metų tar- 
navo ir ar karo, ar komercijos 
laivyne. L. K. Ts. N r. 244. 

("Kar. Ž.") 

L^IEBIEDRTY BONDS Mes perkame Pergalfts Bondsua pilna pareSytįja JL ^ 1J verte, ir Laisvei Bondaus pilaa pinigine verte. ■ ■ 

£''SStt1 J- G- s ackheim & co 
Utarninkais, Ketvergals 1335 MILWAUKEE AVENŲE, lr Subatomis 9—d tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURTJ. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPTERIO 

Specialiai: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 už galionf 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 



Vietines Žinios 
"BIRUTĖ" STA'lO 

•LIETUVIŠKĄ MILIJONIE- 
RIŲ'. 

Ateinančiam sekmadienyj Mel- 
<Kižio svetainėj "liirntė atlik- 
šiame sezone paskutinį perstaty- 
mą. 

• Bus lošta ir dainuota Stagaro 
-Petrausko opeJretr "Lietuviš- 
kas Milijonieriui^". šiame vaka- 
re "l'.irunv išleidžia ant ^cenos 
du nauju vaidintoju-dainininku. 
Samuolio ri»lę atliks jaunas, ga- 
1>tls lošėjas p. Cvirka, nesenai at- 

valžiavys iš Bostouri; Motinos ro- 

lę los ir dainuos ponia Sarase- 
vičienč, nesenai atvykus iš l'etm- 
sylvanijos; — Jos gražų altą 
chicagiečiai taipgi, tat, pirmą 
kartą turės progą išgirsti, nes tai 
dą nauja dainininkė. Kitas roles 
vaidins taip: Korpits Jakutis: 
J ievutė—O. Rudauskaitė; (iauda- 
grašis—Kvedaras; Bankierius — 

A.- Makaras (tas pats, ką "Išei- 
vyje" taip gražiai lošė Maikę), 
Jenčius ir Pišnis 

The 
Fraternal 
Age 

T'be Problema of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalaa 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažu tautų 
klausimui. šis uumerls veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tu šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

♦ ♦ 

THE NEW LITH- 
UAN1A. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

+ * 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta lr musy reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias Ir padovanok savo 
kaimynui. Paa^kubink, ne« 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

* * 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHICAGO ILL. 

Reikalinga 
Lietuviu Ūkininku 

Norinčiu pirkti ukcs žemt.. \ II,AS l"OUNTY WISCO\- 
SIN kur žemė vra geriausia ir ką pasėsi visikas gerai auga. 
Transportaoija yra puiki, užtektinai ežeru, upių. upelių ir šaltinių, 
medžiojimas ir žvejojimas yra geriausias visame krašte. Sita 
krašto dalis yra apgyvendinama labai greitai ir ne po ilgo, visa 
žemė luis išparduota pirk dabar iki kainos dar. yra prieinamos. 

Pasekmingai lietuviai ūkininkai gyvena visaje apielinkėjc 
jau nuo kėlių metų. Atvasiuok ir ūkininkauk su mumis tuojaus. 
Mes norime tave kaipo brolj ūkininką buti mūsų kaimynu. Ar- 

ba pirk žemės, kaipo Įdėjimui kapitalo, o turėsi dideli pelną vė- 
liaus. Dėl pilnos informacijos ir katalogo adresuok: 

Sanborn & Company 
PEPT. B. 

EAGLE RIVER, WIS. 

I Atlošus-atklainavus, "Milijo- 
Inierių". žadama atlikti dą kele- 

,tas dainų choru. "Birutė", ina- 

■tyt, žino, kas nuims patinka. 
iŠ d. balandžio, atrodo —. tat 

lyg "IJirutė" jau užga\ėne* kt-1- 

BETIKSLIS gyvenimas— 
SKRIAUDA KITIEMS. 

Vakarykščiame '"Lietuvos" X 

buvo pranešta apie A. Lėkio 
mirti. 

Velionis paėjo iš Kauno rėd!, 
laurais apstkr., Skaudvilės 

valse.. Keterų sodos. Amerikoj 
išgyveno 27 m. ir didesnę pusę 

, t o laiko praleido smuklėje u/, 

baro, vaišindamas kitus svaigalu 
sk\siimėliu. Sakoma, buk, jo 
turto like apie 20.000 dolariu ver 

,tės. net nesant čionai jokiu jo 
giminiu, kuriem butu palikęs pa- 
veldėti savo turtą, tad visa tai 
paėmė Publie Administration, 
kuri pas save laikys kol atsišauk* 
kas iš giminių. 

Ii u damas smuklėje, sudarė di- 
delę sumą pinigų vien iš tų pa- 
čių biednų lietuvių. Bet kad pri 
jausti lietuviam*, tai to pas ji 
ndVitvo. Atsimenu gerai, kaip 
anuomet l)r. J. Basanavičius 
rinkdamas Mokslo Draugijai au- 

ka- atsilankęs ir prie Lėkio. Bet 
..užuot aukos, jisai tiesiog j tą 
gerbiamą senelį atsinešė kaipo 
nežmogus, patardamas jam eiti 
i skerdyklas žarnų tašyti. Žino- 

mi;;, iš smuklininko nebuvo ga- 
ilimą ko daugi.ut ir tikėtis. 

Bet prasiinko keli metai, nedo- 
rybės kirminas suėdė jo sveika- 
tą -mirė. (ti tasai turtas pate- 

!ko pavieto administracijos ran- 

(kosna. Prisiėjo laidotuvės, nėra 
kam. Turi rūpintis pašalpinės 
draugystė*. ir vėl tie ipatjs žmo- 
nės turi dėti po dolarį; kadaise 
prakerdami pa- ji savo pėdės. 

Jie naudos gyvenimas — su 

skriauda mirtis. 
Panaši ateitis laukia ir kitu 

lygiu jam ponų. 
Bridgeportietis. 

CICERO. ILL. 

Balandžio n d. Yoknio svetai- 

nėj. Vakarinės žvaigždės Klubo 
atsibuvo balius. Apart pasilinks- 

marginto programo kąsnelių su- 

sidedantis iš dainelių, deklema- 
ciju ir p. S. Stankevičiaus kal- 
bos. l'-as Stankevičius visuomet 

j pasirodo darbštus, geros širdies, 
I sui>r;int;m «<v;irh;i nrmniynrime 

v — a — ~ 

turi rūpintis, vakarą vesti ir ki- 
tus dalykus atlikinėti, (iaila, kad 
jam padėjėjų nesiranda. O gal 
jiems taip patinka? Teisingas. 

18-tos Gatvės Kolonijos Atydai. 
Lietuvos Laisvės Paskolos 

Vietinio Komiteto susirinkimas 

minimo, šokiu buvo ir įvaifiai pa 

jvyks ketverge, b^l. 15 d. 8 vai. 
vakare, I). Seniai čio svetainėje, 
prie 18-tos ir Unifcn gatvių. 

Visi užrašinėtojai L. L. 1'. 
bonti šios kolonijos, tap~gi atsto- 

vai nuio draugijų teiksitės būti- 
nai buti ant šio susirinkimo. IjUS 
išduota raportas iš pereito vei- 
kimo ir bus aptariama budai to- 
limesniam darbui I.. L. Pasko- 
lom \eikime. L. ).. Paskolos, 

Vietinis Komitetas. 

Ciceros Lietuviu Pašalpos 
Klubui. 

Gerbiami klubieėiai. nepamirš- 
kite savo paskutinio nutarimo, bu 
tent dalyvauti ant Draugijos 
Lietiniu Tvirtybė baliaus ,kuris 
atsibus nedėlioj, bal. 18 d., Jok- 
nio svetainėje. 

Malonėkite, kurie tik galite su- 

sirinkti nedėlioj, 7 vai. vakare j 
Tamoliunienės svet., o iš ten visi 

drauge eisime i viršminėtą balių. 
C. L. P. Klubo Korespondentas. 

LIETUVIAMS SVARBU | 

L. I.. T. Chicagos >r Apiclin- 
kių Apskričio susirinkimas at- 

sibus ketverge, bal. 15 d., 8 vai. 
vak., "Sharp", šv. Jurgio narap. 
svetainėje ant 33-čios ir Aulturn 
A ve. 

Chicagos ir Apielinkių Stočių 
Valdybos* ir Pardavinėtojai, ma- 

lonėsite atsilankyti j šį svarbų 
susirinkimą, nes turime daug 
svarbių dalykų apkalbėjimui, bū- 
tent. aptarti iškaboms ženklų, su- 

darymui maršruto ir t.į. 

Visus meldžiame pribūti. 
V. M. Stulpinas, Pirm., 
J. A. Mickeliunas, Rašt., 

4410 So. Rickmond St. 

North Side. 
levai ir pritarėjai tveriamosios 

I vaikų draugijėlės yra kviečiami 

atsilankyti ketverge, bal 15 d., 
7:30 vai. vak., Liuosybės svetai- 

nėn. 1K22 \Vabansia a ve., delei 
Įapkalbėjimui tolimesnio veikimo 
budo. 

Vaikų repeticija atsibus nedė- 

lioj, 'bal. 18 d., 10 vai. iš rytoj 
'minėtoje svetainėje. 

K, Rugis. 

MĖGINO SAVO JIEGAS. 

T>al J4 d., tarp 32 ir 33-čios 
ant Ilalsted gatvių, gatvekaris 
užbėgo ant Texas Cu. gezalinio 
automobiliaus. 

Sudužimo pasekmės tokios, 
kad vteas gatvekario priešakis 
sugadintas ir tūlam amerikonui 

lango stiklai sužeidė ranką. Vi- 
si gatvekario pasažierai nuo' Šios 
katastrofos laibai išsigando. 

Bet automobiliui su jo gezoli- 
niu kubilu (tanka) mažai ką ken 
kė ir pastarasis ramiai ]>o to 

nuotikio nudulino savo keliu, pa- 
likdamas gatvekarj nuo bėgiu 
nušokusj. 

Mažesnis, o daug tvirtesnis. 
) M. 

A A 
ANTANAS LIEKIS, 

Pasimirė Balandžio-April. 12, 

\()jo. Girdėjome kad jis turi pus- 
brolį Amerikoje, taigi labai mel- 

džiam kad jo giminės esanttieji 
šioje šalyje atsišauktumėte kuo 

preičiausiai. Nabašnmkas kilęs iš 

Keterų sodos, Skaudvilės parapi- 
jos, Raseinių pav. Kauno gub.. A- 

merikoje pragyveno dvidešimt me- 

tų, per penkiolyką metų turėjo 
karčiamą, prie 3300 So. Halsted st. 

Velionės kūnas randasi j>as J. žil- 
viti, 3308 S. Emerald Ave. 

Kviečiame atsilnkyti šių drau- 
gijų narius: Illinojaus Pašelpinio 
Klubo ir Simono Daukanto. Lai- 
dotuvės atsibus balandžio 16 d. 
8:30 ryte iš namų 3308 Emerald 
ave. į Šv. Jttsgio bažnyčia ir po pa- 
maldų j Sv. Kazvmiero Kapinės. 
Minėtų draugijų nariai malonėkite 
atsilankyti ir atiduoti paskutinj pa- 
tarnavimą velioniui. 

Giminės norintieji sužinoti vi- 
S'<AS « kitas smulkmenas kreipkitės 
pas graborių St. P. Mažeiką, 3315 
S. Auburn Ave. Chicago,!!!. 

PRANEŠIMAS. 
Susi v. A. L. Kareivių 6-tos kuo- 

įv.'+• mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketverge, bal. 15 d.. 7 :.x> vai. vak., 
I. Ni-ffo svetainėje, i5oo So. 4*>tli 
Ave. 

\ i>i nariai malonėkite biuin.-'i at- 
sikinkvti. Turime svarbiu reikalų, 
kurie Imtinai reikia atlikti. 

Su pagarba, 
F. Skinmiiitds, Ra:t. 

PRAARSIMAS. 

Amalgamated Meat Cutters & 
Mutcber \Vorkmen <>f \urlh Ame- 
rica, Lietuvių Loealos J57 turč- 

svarbų susirinkimą ketverge, bal'an- 
d/.io 15 d.. 8:oo Vai. vak., p. J. j. 
l'/.erskio svet., 4(100 S. Paulina St. 

\ i s i nariai (ės) esate kviečiami 
susirinkimam 

1 aldyba. 

ŠAULIŲ REIKALAI. 
(limsta Lietuva, gimsta ir nau 

ji jos reikalai. 
Amžiaus slėgta lietuvio krū- 

tinė. pajutus liuosybę, išvydus 
šviesu laisves spinduli didei nu- 

džiugo. l'et tas džiaugsmas čia 
pat virto sunkia gyvenimo naš- 
ta. kurią visi Lietuvoj piliečiai, 
nežiūrint kur jie butu, ką jie veik 
t n turi lygiai imti ant savo pe- 
čių. Tos naštos dalis priklau- 
so ir mums, amerikiečiams lie- 
tuviams. 'Tik kažkodėl iki šio- 
lei mes nuo jos vis baidomės. 

Tiesu, žodžių mes apie tai 
daug kalbėjome, 'daug saldžių 
minčių parodėme beturi, bet dar- 
bu to nepatvirtinome. Kodėl 

taip yra. lai kiekvienas savęs pa- 
klausia ir rimtai pagalvojęs at- 

sako. Čia aiškiausias atsakymas, 
būtent mums stoka tautiško su- 

sipratimo. O be to. tai vis tiek 
ką kūnas be sielos. <)t taip sau. 

gyvename ir tiek. 
Buvome Lietuvoje, ten mus 

svetimi stumdė, skriaudė, bau- 
dė; atvykome čionai, ir nekito-, 
kius pyragus radome. Tiesa, 
mtnms dvasios nevaržo, bet ku- 

lias visomis savo pajiegomis po 
valdžia dirbtuvės viršininko dir- 
ba. Ir kur tik jis panori, čia 
mus padeda; žodžiu sakant, kaip 
ten, taip į r čia esr.me pastumdė- 
liais, nes mus valdo svetimi. Ir 

valdys jie. jei pas mus šiame 
ytin svarbiame momente neat- 

gims visiškas tautinis susipra- 
timas, kuriuomi mes galėtume 
apvalyti savo tėvynę ir ten grį- 
žę. jau ne pastumdėliais, bet ios 

[laisvais piliečiais joje apsigyven- 
ti. 

Kol kas negalime mes savo as- 

meriimi tenai nuvykti ir prisidė- 
ti, bet užtai Aurime daugybes ki- 
i. 'kiti progų; tik, meldžiamieji 
mes jas išnaudokime, o šviesesnė 
viltis nušvies ateičiai kelią. 

Žinome gerai siekius, tikslus ir 
darbus Lietuvos Šaulių, kurie 

žymiai prigelbėjo Lietuvos ka- 
riuomenei kautis su priešais. Jų 
darbas dar nepasibaigė, nes šiaii- j 
dien visokių priešų randasi ša- 
lie?. viduje. Ir ta atsarga—Lie- 
tuvos Šauliai kaip tik reikalinga. 
Aprūpinti jai valdžia neskiria jo- 
kių pinigų, o neapruipinti negali- 
ma palikti. Be vairo yra pavo- 

jus plaukti. Tad niusų prieder- 
me yra nors šiuo atžvilgiu kiek 

galint prisidėti ne kalba ar sal- 
džiomis mintimis, bet auka. anka 
ir dar syki auka!!... Jomis tiktai 
aprūpinsime Lietuvos'Šaulių rei- 
kalus. 

Aukas siųskite Šaulių Sąjungos 
atstovui šiuo adresu: 

Jonas dilius, t 

257 W. 71-st Si., 
iNew York, X. Y. 

Arba galite priduoti Į "Lietu- 
vos" Redakciją, 3253 So. Mor- 

gan 9t., iš kur pinigai bus pa- 
siunčiami Šauliams, Jono Žiliaus 
vardu, Wv Yorkan. 

J eigų Lietuvos Šaulių Sąjun- 
ga. kaipo savistovi vienata, su- 

silietu su Lietlivvos kariuomenę, 
tai tie pinigai eitų Lietuvos ka- 
riuomenės arba L. L. S. S. reika- 
lams. 

j REIKIA dešrų kimšikų ir rū- 

kytojų. Geras užiriokertis. A t s i 
Išauk: 

Jourdan Packing Co., 
į R14 \V. 20-tli St., Cliicag-o. III 

TRIS TUTYRKS, 

Kada tau reikalingi vaistai, ten 

yra tris pamatinės būtybės, kuriąs 
tu galutinai pasirenki. Vaistu pri- 
prova turi priklausyti tiems, kurie 
medikalinškame moksle yra ž i it 
ini kaipo pasekmingiausi; jos turi 
Uiti reikalingo čystunio ir pritai- 
kytos t'aip. kurią garantuoja aug- 
ščiausio laipsnio, veikmę; ir galuti- 
nai kaina turi buti prieinama, ypač 
šiądien, kuomet brangus pragyve- 
nimą mus prie didžiausios ekono- 
mijos. šitas viskas yra užpildomas 
su Trinerio vaistais, ir dėlto taip 
tūkstančiu ligoniu prašo savo ap- 
tiekoriu arba medikališko vertei- 
i(os Trinerio Amerikoniško lCliksi- 
ro Kartaus \ yno atsitikime priet- 
\'arians, prasto apetito, galvos skau- 
dėjimo, nervu suei. inima avha ki- 
tuose atsitikimuose sujusgtuose su 

viduriu netvarka. Trinerio Lini- 
ment skystmostis) atsitikime reu- 

motizmo, neitralgiškų skausmų, 
iiiksterėjimų arba sutinimų; Trine- 
rio Kosulio Sedative atsitikime 
šalčio, etc. Trinerio vaistai visados 
priduoda saugią pagelbą. Josepli 
Triner Company, 1333-43 So. 
Ashland Avenue, Chicago, 111. 

Phone Yards 58r>8 

A. PAULIS & CO. 
PIRMOS KLESOS 

FOTOGRAFISTAI 
Ekspertai vestuvių šeimynų ir 

žibanliŲ paveikslu. 
3213 S. MORGAN ST., CHICAGO. 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta progų gauti grąžu dviem 

pagyvenimais murinj r .uą ir taippnt 
gerai iAdirbtij. biznj. Pirmos klesos 
knygynas ir Cigaru krautuvė. Namuose 
naujausi įtaisymai kaip va: visame 
naine #gazus, geriausi elektros įvedi- 
mai, maudynės abiejuose pagyveni- 
muose, basementas, akmens pamatas 
2 pėdą ir 18 coiiu storas. Grindjs ba- 
semente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. Suros naujausio įtaisy- 
mo. 1-ma.s pagyvenimu — pirmos kle- 
sos knygynes ir c i gar y krautvve kam- 
pas 47-tos ir Wood ga..ės. Grindis 
muro. durjs ir langai ažuoliniai. 2-me 
pagyvenime durjs ir langai taippat 
ažuoliniai. 

Parduosiu namą ir bizni vidutine 
kainna dėlto kad išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į 

P. M^akarevicz, 
1757 W. 47 gatvė, 

Chicago, 111. 

Labai didelis barmenas, geras plei 
sas (vieta), del garage arba clo- 
thing store (drabužių krautuves). 
Mažai kaštuoja. Atsišauk, 

ii. c N. 
2225 S- Leavitl St., Chicago, UI. 

\ aikinui reikalingas kambarys 
Cicero, 111., pas švarius žmones 
su gerai pagamintu valgiu. Kas 
turite toki kambarį, atsišaukite 
pažymėtu adresu: Charles Gęs- 
tant, 2754 W. 43 St., Chicago, 111. 

REIKIA LEEERIŲ 
į faundry. T -stovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Avp 

73 NAMAI turi butl parduoti trumpa 
me laike, 3G namai mūriniai, 21 medi- 
nis. 11-ka anmų Biznio kampų, 5 Bun- 
galo\vs ir daugybė lotų. 

Kainos šių namų nuo $3200 iki 
$21000.00. 

Namai randasi nuo 45-tos South iki 
79tos nuo Hals^ed st. į \vestus iki 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimas gražioj apygar- 
doj, su mažu jmokėjimu, augštos ran- 
do s taip kad mėnesinės randos per 
trumpą, laiką, namą nuperka. 

Musų ofise taipgi parūpiname pas- 
portus valiuoti j LIETUVA. Siunčiam 
pinigus ir tavorus i LIETUVA ir vi- 

■ sur. Iašiurinamei Apdraudžiame) viso- 
se formose Darome visokius legališ- 
kus DOKUMENTUS IN LIETUVA ir 
Amerikoje. 

Norintieji pirkti namą ir visais ki- 
tais reikalais kreipkitės pas: 
J. J. ZOLP. A. M. BARČUS 

COMMERCIL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. 

Chicago, 111. 
Tel. Yards 145. 

Parsiduoda 2 flatų medinis na- 

mas, *. ir 7 kambariais, 4030 So. 
Artesian Ave., už $3.300. 

W. Paislcy, 
5758 Sangamon St., Chicago, 111. 

PASPAPTŲ BLANKAS 1 
PILDOME | 
DYKAI. 1 

Baltic C -msultation Bureau, Inc. j 
35 S. Dearborn St. Chicago. j 

Room 206. 

^^LAIVAKORTĖS | 

E 
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Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

John Kuchmskas 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. 1LL. 
Telephone Central 36#4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMŲdSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arbp parduodant Nannj, Lotg. ar- 
ba Farmą ir p.", dirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. © 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 Iki 8 valandos: 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-NI) STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canal 2552 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik 
rodėliai ir juM- 
lieriški daigtai. 
Columbia grama 
fonu ir naujų lie 
tuvi.šku rekordu. 

*&o< b. AbHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu bevsik nepa- kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severa's 
Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas ku.i.j«, sistemos sutaisyto- 
jas, pažibintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 

| nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių. 

Praneši Visiem 
Kad Salute Stoinach PIttors yra pri- 

pažintas Wastaingtone, D. C. už tlkij 
lr geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik Jaučięa vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirblmą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmu, 
strėnų lr inkstų ir tai? ioliars. Salutea 
Stomach Blcters visk-j prašalina lr pa 
fieka laimingu, algl, kurie JauCiatės 
aykstant. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 lr 12 boakų $14.00. 

Salute Bitteris įs šaknų žievių žo-l 
tlų sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas Į 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

Jeigu.negali gauti, ta p^lųsk. money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųsklt 
tikrą lr aiškų savo išrašą lr rairklt 
taip: 

8ALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., 

616 W. 31st St., Chicago, III, 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lie'uvių kalboj, pa- 
duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, 
kuriuos privalo kiekvienas žinoti — parajyta 
švariu ir mokslišku budu. Knyga siunčiame 
už $2.00. Pinigais, '.oney orderiu arba stam- 
pomis. 
Modern Book Co., Dept. R. 32 
Union Sąuare, New York City 

PRANEŠIMAS. 

Jonas Žilvitis su dirbtuve niin 
kštu gėrynių persikėlė i savo nau 

i ją namą. Jeigu kam yra reikalin- 

ga su orderiais arba kitokiais da- 

lykais, prašau atsišaiukti ypatiš- 
kai arba per telefoną. 3308-10 S. 
Emerald A ve., Tel. Yards 25T2. 

LItliuanlari—American Information 
Burcau- 

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

Exchange, Real Eastate. Parduodam 
Iaivokartes. 
3114 So. Halsted St„ Chlcago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflBas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 iki 6 ir 7 Iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St 

fel. Yards 3654. AKUŠERK^ 

Mrs. A. 
Michnievvich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legiją; ilgai prs'.-tika 
vusi Pcnnsilvanijos 
hospitalėse, Pasckmio 

patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rod* 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St 

(ant antri} lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vafc 

Ptone Carai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 Iki 12; 1 lkl 8 v ak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephone Yarda 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma Ir kamp.Marshfteld 
Vai: iki S; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1167 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS • 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir aku&erii. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausia* metodas 
X-Rav ir kitokius elektros j-rietaisu* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18tli St. netoli Fisk St. 
# VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir; 
8 vakarais. Dienomis: Canal 

f 3110 arba 357 
Telephonai. J NAkt^nis Dr??:e! 

Į 950 Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St j 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PETRATIS V S.FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
IfMoRTGAGE Bank 
REAL ESTATE- INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pini(ju»Tf*Vduod« Laivokortaa 

PJOTAHIJLŠAS 
32'49 So Haljlcti; Street,* Chicigo, Illinois 

'TelŽphonĖ' Boule(Jard 611 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3< 
iki 8:30 vak. Nedžl. 9 iki 12 diem 
Namaij 2914 W. 43 St. McKisley 26: 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELiS 
LIETUVIS ] 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Of: Ir cyv: vipta 3252 S. Halatod St! 
Vąl: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:3o! 

jTelephone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DI5NTI3TAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakare 
Nedildieniait pagal «ntarinia 

4712 SO. ASHLANI* AVĖJUI 
arti 47-to» gaue» 

''elepfcour Vardi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas motery, vaikų ir 'ynj 

Specialiai gydo limpančiu, senai 
paslaptingas vyrų ligas 

Į 8269 S. HALSTED ST., CHICAOO 
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