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Revoliucija 
Valdymosi sistema Vengrijoje. 

Amerikonai vyksta Murmanskan. 
LIETUVIAI PfVEMĖ MIN- 

TAUJĄ. 
Geneva, balandžio 3 d. 

Ateina žinių, kad lietuvių 
kariumenė, atėmusi Mintau- 
ją nuo Rusijos raudonu ių, 
rado j 700 lavonų daugiau 
siai moterų ir vaikų. (Yra 
gauta žinių, kad daugelyje 
vietų latvių ir lietuvių kariu 
menės veikia bendrai. Be- 
ne sujungtomis spėkomis at 
imta Mintaują nuo bolševi- 
kų). 

REVOLIUCIJA ABYSINI- 
JOJE. 

Adis Ababa, balandžio 2. 
Anūkas Abysinijos kara- 
liaus, mirusio 1889 metais 

^ pakėlė revoliuciją ir apsi- 
skelbė karaliumi; valdžia 
pasiuntė kariumenę rnmal- 
šinirnui sukilėlių. 

Abysinijos valdžia prane- 
šė, kad ji siųs delegaciją Pa 
ryžiun, su reikalavimu sau 

vietos Tautų Lygoje. 
Aby^inijoje nuo 1913 me- 

tų, mirus Menelikui, vis pa- 
sikartoja sukilimai. 1916m. 
Zandita, duktė Meneliko nu 

vertė nuo sosto Lidi Jeawss*. 
1917 metais Jeassu irgi su- 

kilo, bet buvo numal&intas; 
dabar vėl sukilimas, kuria- 
me dalyvauja ir generolas 
Dediazmach. 

VALDYMOSI SYSTEMA 
VENGRIJOJE. 

Kopenhagenas, balandžio 
3 d. Iš Budapešto praneša- 
ma, kad nauja Vengrijos 
valdžia galutinai nustatė ša- 
lies valdymosi systemą. Ven 
grija valdysis per sodžių, 
miestų distriktų ir apygar- 
dų tarybas, ir per šalies ta- 

rybų susirinkimą. 
Atstovai i šalies tarybų su 

sirinkimą bus renkami per 
miestų ir apygardų tarytas. 

Rinkimai į vietines tary- 
bas jau paskelbti ir turi but 
atlikti nevėliau 14 dienos 
balandžio, Rinkimuose į 
vietines tarybas gali balsuo- 
ti vyrai ir moterįs ne jaunes 
ni 18 metų. 

Rinkimuose negali daly- 

vauti: visoki darbdaviai, ku 
rie samdo žmones dėl savo 

pelno; kas gyvena iš neuž- 
dirbamų įplaukų; įvairus 
pirkliai; kunigai, vienuoliai, 
kriminalistai ir lunatikai. 

< AMERIKONAI VYKSTA 
MURMANSKAN. 

Londonas, balandžię 3 d. 
Pranešama, kad kariški vir 
šininkai esą susirūpinę dėl 
likimo talkininkų kariume- 
nės šiaurinėje Rusijoje. 

Sustiprinimui talkininkų 
spėkų Šiaurinėje Rusijoje 
Amerikos kariumenė jau ke 
lionėje į Murmanską, gi Bri 
tani jos kariumenė irgi tuoj 
bus pasiųsta. Taipgi pasiųs 
ta ten ir būrys amerikonų 
Inžinierių. 

Muni&nsko pussalis iš uo 

sto Kola yra sujungtas su 

pietiniu talkininkų fronfeu 
Šiaurinėje Rusijoje. 

ITALIJOS MISIJA GR!2 
LAIBACHAN. 

Rymas, balandžio 3 d. — 

Nesenai jugo-slavai išvijo 
Italijos misiją iš Laibacho. 
Dabar talkininkų komisija 
Laibache pripažino jugo-sla 
vus šiame klausime kaltais 
ir patvarkė, kad Italijos mi 
sija turi buti leista pasilai- 
kyti Laibache. 

DVASIŠKIUS UŽKASA 
GYVAIS. 

Londonas, balandžio 3 d. 
Sibiro teismų ministeris pra 
neša, kad atėmus nuo bol- 
ševikų miestą Perm rasta są 
rasas nukankintų rusų dva- 
riškių. Jų buvo nužudyta 
net 50; vienas iš jų buvo 

'.palaidotas gyvu. 

GRANATOS VEIKIA 
PETROGRADE. 

Washington, balandžio 3. 
Švedijos spauda praneša, 
kad Petrograde numalšini- 
mui darbininkų tapo pasiųs- 
ta jūreiviai ir taipgi chinie- 

jšiai. Tarp kariumenės ir suki 
šiušių darbininku ištiko stipru; 

susirėmimas, mūšyje naudoti 
ir rankinės granatos. 

Blogas meškeriojimas. 

-"~w» Liet. Socialistų Sąjun ga (Mama): Sūneli Grigaiti, o kur tavo sliekai? 
Matau tuščią blekinę turi. • i 

Grigaitis: Mamyte, tas nevidonas Stilsonukas jau visus pirmiaus išrinko... 
Man nei vieno neteko. 

ANGLIJA NUIMA TELE- 
GRAMŲ CENZŪRĄ. 

Londonas, balandžio 2 d. 
Šiądien popiet tapo oficia- 
liai paskelbta, kad cenzūra 

spaudos telegramų bus nu- 

imta nuo balandžio 30 die- 
nos. 

HINDENBURGAS TAIKO- 
SI ANT LENKŲ. 

Geneva, balandžio 3 d. 
Lenkijos agentūra Lausan- 
noje raneša, kad fieldmar- 
šalas Hindenburgas su di- 
deliu štabu pribuvo į Gliwi- 
ce ir paskelbė visuotiną mo- 

bilzaciją, kas yra priešinga 
laikinos santaikos sutarčiai. 

Be to vokiečiai naikina 
dirbtuves ir mašinas Augš- 
tutinėje Silezijoje ir išveža 
į gilumą Vokietijos tinka- 
mesnius Įrankius. Toks ju- 
dėjimas Vokietijoje baugi- 
na lenkus ir Lenkijos pre- 
miero I. Padarewskio kelio- 
nė Paryžiun tapo atidėta. 

MILWAUKEE SOCIALIS- 
TAI PRALAIMĖJO. 

\ 

Mihvaukee, Wis., balan- 
džio 2 d. Pavasario rinki- 
muose į įvairius miesto urė- 
Idus Mihvaukee socialistai vi 
siškai pralaimėjo. Prieš so- 

L' cialistus ėjo lojalių ameri- 
konų lyg*. 

SERBIJOS KARALIUS 
DAR ANT SOSTO. 

Waahington, balandžio 3. 
Iš Rymo pranešama, kad te- 
nykštė serbų, kroatų ir slo- 
vėnų legacija oficialiai užgin- 
čijo gandui buk Karagfeorge 
vičų dinastija Serbijoje ta- 
po nuversta nuo sosto. 

Gridi, nieko panašaus ne- 

atsitiko, ir serbai mano, kad 
tai yra italų prasimanymas, 
kurie nori sukelti talkininkų 
opiniją prieš serbus. 

JAPONAI SUV. VALSTI- 
JŲ PILIEČIAIS. 

1 Honolulu, balandžio 2 d. 
Japonai, kurie tarnavo Su- 
vienytų Valstijų kariumenė- 
je laike šios karės, sulyg pri 
imtų taisyklių dėl kareivių, 
gali tapti Suvienytų Valsti-' 
jų piliečiais. 

Jų būriai rengiasi važiuo- 
ti j Suvienytų Valstijų įvai- 
rius portus prie pirmos pro 
gos, kaip tik gaus piliety- 
bės popieras. 

TURKIJOJ JUDĖJIMAS 
PRIEŠ ANGLIJĄ. 

Londonas, balandžio 3 d. 
Gauta žinių, kad Enver Paša ot 

ganizuoja raudonųjų armi- 
! ją, su kurios pagelba, kaip 
'manoma, norės prašalinti 
j anglus iš T Arki jos. 

MŪŠIAI NETOLI KARA- 
LIAUČIAUS. 

Kopenhagenas, balandžio 
3 d. Iš Bėdino pranešama, 
kad Sensburge, 60 mylių i 
piet-ryčius nuo Karaliau- 
čiaus ištiko smarkus mušis 
tarp valdiškos kariumenės ir 
sukilėlių. 

Mušis iškilo dėl persekio 
jimo aficierų; nekurie iš jų 
tapo primušti iki mirčiai. 
Mūšyje buvo vartota kulka- 
svaidžiai ir rankinės" grana- 
tos; sakoma, yra daug už- 
muštų ir sužeistų. Sensbur- 
ge paskelbta karės stovis. 

PRAŠO PALIUOSUOTI 
DEBSĄ. 

Washington, balandžio 3. 
Čia gauta prašymas su para- 
šais frank P. Walafc, Char- 
les E. Russell n* Allan Bei>- 
son, kuriame prašoma pa- 
linosuoti Debsą nuo bausmės 

YANKIAI APLANKYS 
ITALIJĄ. 

j Rymas, balandžio 3 d. 
j Tarp Amerikos ir Italijon 
i valdžių sutikta, kad Suvie- 
nytų Valstijų kareiviai Fran 

1 cuzijoje, prieš grįžtant Ame 
rikon, galės aplankyti žymes 
nius Italijos miestus, bet 
skaičiuje ne daugiau 1,000 
'j dieną. 

Galima Siųsti Pinigus Lietuvon. 

[Specialia telegramas "Lietuvai"] 

Suvienytų Valstijų Valsty 
bėh Departamentas, kaip 
apie tai praneša Dr. Biels- 
kis, įteikė sekantį praneši- 
mą Lietuvių Tarybai Wa- 
shingtone: 

"Notice i» b*weby given 
that dealers »s defined un- 

der ex«>£utive order of tko 
President of January 26th, 
IM 8, until othenvise in- 
structed, may make trans- 
fers df funda to persons 
not enemief or aliies of 
enemios resident m Estho- 
nia, Lettland, 
and Poland." 

Išvertus lietuviu kalbon, 1 

bus sekančiai: 

"Šiuomi duodama žino- 
ti, kad pinigų persiunte- 
jai, pažymėti ekzekuty^ia 
rae Prezidento prisakyme 
nuo sausio 26 d. 1018 ra., 
gali persiuntinetf, kol ne- 

i bus kitaip paliepta, pini- 
gus ypatoms, neesančioms 

priešais, arba priešų, san- 

draugaio, ir gyvenančioms 
E-stonijoj, Latvijoj, Lietu-' 
voj ir Lenkijoj." 
Nuo Redakcijos. Gavę 

viršminėtą telegramą, męs 
'tuojaus pasiteiravome eks- 
presinių kompanijų ir kituo- 
se ofisuose, ar jos jau pri- 
ima pinigus siuntimui jų į 
Lietuvą. Atsakymas buvo, 

kad tuo tarpia dar nepriima, 
nes neturi tiesioginio apie 
tai paliepimo nuo valdžios. 
Tokio paliepimo jos laukia 
bile dieną. 

Todėl męs patariame lie- 
tuviams palaukti su siunti- 
mu pinigų patol, pakol ne- 
bus vėl apie tai pranešta 
musų laikraštyj. Taipgi par 
tariame lietuviams ypatin- 
gai saugotis visokių netikrų 
ir nepatikėtinų agentų, nes 

galima tikėtis, kad, atsida- 
rius siautimui pinigų, g#lės 
atsirasti daugeli* sukchj ir 
prigavikų. 

Atkreiptame taipgi atydą 
į tai, kad vibšminėtas tele- 
gramas kalba tik apie pini- 
gų siuntimą, ne apie laišką 
siuntimą. Susivešimas laiš- 
kais bws galima tik tuomet, 
kuomet Amerikos krasa ufc 
megs ryšius su Lietuvos kra- 
sa. 

Viršminčtas telegramas 
apie siuntimą pinigų mato- 
mai patyti tik siuntimą per 
kimką—k ras.) s nioney orde- 
riai negali tuo tarpu eiti dė- 
]ei tos pačios priežasties, 
Kad kol-kas nėra ųyšių tarp 
Amerikos ir Lietuvoj krasų. 

Gavę aiškesnių apie tai 
žinių, męs tuoj aus jas pa- 
skelbsime laikrašty1!. 

Tuo tarpu palaukite! 

UGNIAKALNI TIRINĖS 
SU ORLAIVIU. 

CokimbiB, Ohio.. Profe- 
sorius Ohio valstijos uni- 
versiteto, Robert F. Griggs, 
ketina tirinėti Alaskos ug- 
niakalnį Kifmai su pagelba 
orlaivio. Manoma, kad Na- 
tional Geografic Society pa- 
rūpins tam reikalui orlaivį.: 

MONARCHIJŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA. 

Faryžius, balandžio 3 d. 
JPirm karės monarchijų SKai 
pilis buvo daug didesnis ne 

gu respublikų, dabar-gi mo- 

narchijų yra jau mažiau ne- 

gu respublikų ir formuojasi 
dar visa eilė nauji respub- 
liką. 

Didžiausioji respublika 
yra Chinija, kuri turi net į 
400,000,000 gyventojų; gi 
mažiausioji respublika yra 
San Marino, kuri turi vos? 

11,000 gyventojų. 

ROGĖS ANT RATŲ. 
Berne, Šveicarija- &oj 

kalnuotoj šalyje dažnai esti 
tai pačioj apielinkėje, augš- 
tesnėje vietoje sniegas, o 

žemesnėje giyna žemė. Tas 
daug apsunkina kelonėse: 
ir rogėmis negalima važiuo- 
ti. bet ir ratams nekoks ke- 
lias. 

Dabar tūlas inžinierius 
sumanė nau>i vežimą, kuris 
bus sykiu ir rogės ir ratJ. 
Reikiant ratų pakels ro^es 
ir važiuos tik ratais; rei- 
kiant gi rogių pakels ratus. 

ORAS. 
Chiagoje ir apielink<$e: 
Pėtnyčioj oras nepasto- 

vus; Subatoj daugiau debe- 
siuota; maža atmainą tem- 

peratūroje. 
Saulėtekis 6:27; Saulėlei- 

dis 7:li. * 
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Apgarsinimų kaina sutelkiama pareikalavjs. 
Prisiųsti Redakcijon Ir nesuuaudotl rankraščiai gra- 

žinami atgal tik tada, kada jų grąžinimo reikalaujama 
vankraStJ RcSakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo lfl- 
»os prie rankraščio yra pridėtos 

Tuo Pačiu Vaištu. 

Vakarykščiai telegramai praneša, kad 
lietuviai Trakuose, Lendvarave ir Similiš- 
kėse — visi randasi Vilniaus gubernijoj, 
į piet-vakarius nuo Vilniaus — sukėlė re- 

voliuciją prieš bolševikus ir išvijo juos it 
tų vietų. Vadinasi suteikė bolševikam: 
jų locn^ "revoliucijinio" vaisto. 

Iš to matosi, kad bolševizmo gerybė, 
matomai nėra Lietuvos žmonėms sulyg sko 
nio, kaip to bolševikai tikėjosi. 

Ir-nedyvai. Kuomet Lietuton įveda- 
ma būriai kacapų ir chiniečių, kurių pir 
miausia užduotim yra išplėšti iš Lietuvo 
likučius duonos, idant juos pasiųsti Rusi- 
jon; kuomet p. Xapsuka3, lietuviškų bolše 
vikų vadas, Lietuvon įveda rusišką kalbą] 
kaipo "labjaueiai suprantamą"; kuomet p. 
Kapsukas Vilniuje uždaro visus lietuvišku* 
laikraščius, atidaro rusiškus ir leidžia gy- 
vuoti lenkiškiems, tai sunku yra suprasti vi- 
sas tas "bolševikiškas" laisves ir geroves 
Lietuvis yra ramus ir pakantrus be gs.lo 
bet, anot Syrokomiios žodžiu,' jeigu jį ka-: 
užkabins, tam ir iki gyvos galvos neatleis 
kol savo neatsieks. 

Vos spėjo Lietuvos žmonės pauostyti 
teikiamo jiems bolševizmo, kaip staiga jie 
sušuko:* "Važiuok sveikas, iš kur atėjęs 
gi jeigu pats nesineši, tai koja išspirsim". 

Lietuviai nori laisvės ir patįs save vai 
dyti ir tvarkyti. Jeigu jie norės, jie bu 
kad ir bolševikais, bet patįs iš savo locnc 
noro ir sveiko apsirokavimo. Bet iietu 
viai niekados neleis ir nepasiduos, kad juo 
kas progreso mokintų su — durtuvais it 
šaudyklėmis. 

Tą jau sykį mėgino kryžeiviai — il 
gavo tinkamą pamokinimą. Gau3 jį ir visi 
kiti, kurie kėsinsis ant Lietuvos ir jos žmo- 
nių laisvės. 

Chicagos Rinkimai. 
Pirmos balandžio dienos rinkimai, at- 

sibuvusieji Chicagoje, pasirodė keletu žvil- 
gsnių tikrai "pirma-apriliniais" rinkimais: 
išėjo ne tas, ko daugelis tikėjos. 

Majoro Thompson išrinkimas išnaujo 
ton pačion vieton yra gal vienas iš labjau- 
siai stebėtinų atsitikimų. Kaip pereitų 
sykiu, taip ir dabar Thompaonas neturėjo 
paramos nei vieno iš didžių Chicagos laik- 
raščių, — atpenc šiuo sykiu visi laikraščiai 
varė prieš jj atkakliausią kovą. O vienok 
jis laimėjo. Reik pripažintj, kad vargiai kuris kandidatas taip padalydavo iki šio 
Jei. 

Chicagos politikoj pasirodė nauja par- tija — Labor Party (Darbininkų Partija). Jos kandidatas vargiai galėjo tikėtis lai- 
mėti šiuose rinkimuose — jauna partija negali turėti geros ir stiprios organizaci- jos pirmais savo gyvavimo metais. Jos 
kandidatas Fitzpatrick gavo 54,467 balsų, —kaip pirmam pasirodymui, tai visai graži skaitlinė. 

Sąryšyje su tuo, žingeidu yra patėmy- ti, kaip balsavimuose pasitvirtina socialis- 
tų tvirtinimai, buk tik jų partija yra dar- bininkiška. Šiuose rinkimuose dalyvavo trįs partijos, sulyg savo programo atstovau- 
jančios, kaip jos sako, darbininkišką luo- 
mą — Socialist Party, Socialist Labor Par- 
ty ir Labor Party (Socialistų Partija, So- cialistų Darbininkų Partija ir Darbo Parti- ja /. Tik-ką atsibuviuose rinkimuose jos gavo sekančiai balsų: Collins (socialistų partijos) 23,105 balsus, Carm (socialistų darb. partijos)—1,715 ir Fitap atriek (nau- jos darbininkų partijos) 54,467 balsus. Naujos Darbo Partijos kandidatas ga- 

vo daugiau negu du syk tiek balsų, kaip 
ienos socialistų partijos kandidatas. Jeigu 
prie to pridėsime dar ir tai kad pernai so- 

cialistų partija buvo gavusi 65,0oo balsus, 
o pereitą lapkrity vienų tik vyrų balsų so- 

cialistų partija buvo turėjusi 72,178, o vie- 
nas jų kandidatas, Cunea 1912 metais buvo 
susikrovęs net 102,686 balsus, tai, palygi- 

mus visas skaitlines, bus aišku, kad šiais 
metais socialistų partija ir tarp pačių dar- 
bininkų daug "užuojautos neįgijo. 

Balsavimuose taipgi buvo pastatytas 
dausimas, ar Chicaga turi buti "sausa", ar 

'šlapia''; "slapieji" sumušė "sausuosius" 
.uit apie 250,000 balsų su viršum. Galima 
manyti, kad tas yra visai gerai: tegul ne- 
)agai ir jie pasidžiaugia pergale — po 1- 

os liepos vis viena Chicaga ir visa šalis 
bus sausa. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius į 
SENŲ VILČIŲ ATGIMIMAS. 

Daug neteisybės darosi nekurioms ma- 

žoms tautoms, esančioms tikrosios Rusijos 
parubežyje, iš plačiai pasklydusio many- 
no, buk joms Vokietijos buvo suteikta įvai- 
rios formos atskiro gyvenimo nenaturališ- 
.ai, idant sulaužyti Rusijos gaiybę ir su- 

valdyti Rusijos teritoriją į bejiegius šmo- 
tus. 

Šitoks manymas juo lengviaus išsipla- 
ino Amerikoj dėlei tos priežasties, kad pa- 
iirode daugelis vardų, naujų Amerikos 
.rnonių didumai, o pavyzdžiai buvo duo- 
lami iš istorijos, apie kurią jie nei nebuvo 
;alvoję. Lietuva nedaug jiems reiškė. Jie 
lieko nežinojo apie besimainantį latvių li- 
■umą. Net ir Ukrajina buvo nekas Jau- 
niaus, kaip tik silpnas atsiminimas iš mo- 

kyklos lekcijų. 
Bet tas, kas atsitiko, buvo labai skir- 

tinga nuo rūpestingai suplianuoto formavi- 
no viešpatijų, .kurios neturėjo istoriškos, 
rba naturalės teisės prie esybės. Tas bu- 
o daugiaus panašu Į laužymą senų retė- 
ių (lenciūgų), tas buvo paliuosavimas se- 

ių tautų, nuo senai paskandintų viešpatau- 
ančiose valstijose, kurios buvo perdidelės 
r peržiaurios atsispirimui. 

raimium, pavyzdžiui, Lietuvą. Ta pa- 
i tauta, kuri apgyvena rytinius Baltiko ju- 
dų plotus dabar, buvo jau tei> dar tuo- 
nęt,.kuomet Europos istorija tik prasidėda- 
/o šiauriuose. Jie buvo ten pirma negu 
/okiečiai, arba slavai atėjo. Jie nėra nei 
/okiečiai, nei lenkai, nei rusai, nei ukraji- 
įa. Kalba, kurią jie vartoja, atėjo iš Azi- 
os daug šimtmečių pirmiau negu jų šalis 
)ateko į rankas teutoniškų kryžeivių, arba 
naskoliškų carų. 

Per ilgus laikus jie buvo pavergti val- 
lonų, kurijos jie jautė esant svetimais 
rauju ir kalba; savo papročiais ir tautiš- 
luoju jausmu jie visu. met trokšte troško 
jietuvos neprigulmybės. Lygiai kaip lat- 
/iai ir lenkai, kaip ukrajinai ir gruzinai, ie stengėsi atgauti pilną laisvę, kaip tik 
)U valdonų galybė tapo sulaužyta. 

Tokis dalykų stovis negali buti Taikos 
konferencijos ignoruojamas. Ji gali grei- tai apsidirbti su valstijomis "Made in Ger- 
riany" (Vokietijoj padarytomis) Vokieti- 
jos tikslams, bet parubežiuose senosios Ru- 
;ijos šalis yra apgyventos senovės tautų, curios turėjo savo istoriją, kulturą, pasigė- rėjimą savo rase ir nuveiktais žygiais daug šimtmečių tam atgal, ir jos niekados nenu- 
:tojo savo tautiškojo susipratimo, kuris tu- 
rėjo pradžią gilioj senovėje, tradicijų tarpe. Jų'aspiracijos yra senų vilčių atgimi- 
mas^ Jų svajonės apie ateitį turi suleidę šaknis praeities istorijoj. 

—Iš News, Cleveland, Ohio. 
Kovo 26 d. 1919 m. 

♦ * 

IS THAT SO? 
"Naujų viešpatijų sudaryme painiausi* jždavinys, kuris teks Taikos Konferencijai išrišti, yra išsortavimas įvairių tautų, kurios 

oapo išmėtytos vienon ir kiton pusėn, taip .tari kokio nors etnografiško vienodumo 
galima butų atsiekti. Geografiška vieny- oė yra lengva padaryti, pasiteiravus žem- 
iapyj, Įvairios tautos nelengvai amalga- muojasi. 

"Naujoji Lenkija bus konglomeratiš- ka (sudėtina) masė. Lietuvos dalis turi buti pridėta (Kasžin, ar turi? V er-t.), nes 
rytinė Lietuva yra dikčiai apgyventa lenkų. Bet lietuviai yra tauta pati sau. Priėmę krikščionybę paskiausiai, jie užlaiko dau- igelį savo senų papročių ir burtų. Netaip daug metų tam atgal kolionija iš 30,000 
musulmanų apsigyveno Lietuvoj ir nuo to 
laiko laikė ir praktikavo savo pagonišką (?) tįkybą ir papročius.*** [ši redakcija 
matyt neturi aiškaus nusimanymo apie Lie- 
tuvos istoriją. V e r t.] 

—Iš News Scimitar, Memphis, Tenn. 
Kovo 18 d. 1919 m. 

Vaizdelis iš tvano Kaire Egypte, kuris pri- 
darė miestui daug nuostolių. 

9..1 -t' 
1 r " ? 

Lietuvos Konferencija 
I t r 

Haune. 

(Tąsa) 

Kabineto uždutos privesti 
šalį ligi Kuriamajo Seimo. 
Nors mmisterių kabinetas 
mano, kad Lietuva turi bū- 
ti demokratinga respublika, 
bet pats tą nesprendžia. 
Reikia sudaryti apystovas, 
prie kurių Kuriamasai Sei- 
mas galėtų Įvykti. Dabar 
tas negalima, nes Lietuvos 
dalis jau užimta rusų oku- 
pacijos. Kuriamasai Seimas 
turi buti sušauktas krašto 
širdyje—Vilniuje, o męs jau 
jo šiądien nebeturime. Vil- 
niaus apginti negalėjome— 
buvo maža kareivių ir nebu- 
vo ginklų, vokiečiai ginklus 
davė lenkams, kurie i Var- 
šavą kreipėsi, f ir tenai Lie- 
tuvai paskyrė valdžią. Vil- 
niuje sudaryt# legionai be 
L. Vyriausybes žinios. Lai- 
kinoji Vyriausybė važiavo į 
Kauną, kad prieiti prie liau 
dies, su ja tarties, joje visą 
stiprumą rasti, sayo krašto 
žmonėmis paremti. Vilniu- 
je pasilikęs gdneralis įgalio- 
tinis švietimo ministeris Bir- 
žiška protestavo prieš lenkų 
darbus, kurie pakėlė nami- 
nį i karą. Laikinosios Vy- 
riausybės kariumenė buvo 
Vilniuje, kol jis nebuvo už- 
imtas rusų okupacijos. 

Prieš Laikinąją Vyriau- 
sybę pilna krašto suirutė. Jis 
buvo teriojamas per keturis 
metus vokiečių ir rusų ar- 

mijų.-- Ir clabar dar yra vo- 

kiečių ir ateina rusai. Imant 
valdžią Į savo rankas nebu- 
vo jokių organizacijų, ne- 

buvo žmonių, kuriuos butų 
galima tuojaus pastatyti prie 
darbo. Su visu kraštu ne- 

galima susižinoti—nei pač- 
tu, nei geležinkeliu. 

šiuo rj.omentu darbas 
sunkinamas tuo, kad veržia- 
si rusų bolševikų ginkluota 
armija, iš kitos pusės ver- 
žiasi lenkai. : Tokiame pa- 
dėjime prisieina tvarkyti fi- 
nansų, prekybos, pramonės, 
žemės, darbo žmonių—dar- 
bininkų reikalus. Visą sun- 

kumą matydama L. Vyriau- 
sybė nenusimina; ji tikisi, 
kad ji gali sudaryti karinę 
pajiegą, kuria galės priešus 
atremti. Tvarkos negalima 
daryti, kol nėra jiegos. 

į Vyriausybės šauksmą 
šalį ginei plaukia būriai mū- 

sų žmonių ; eina ir inteligen- 
tinė pajiega išėjusi tam tik- 
rą karinį mokslą. Su gink- 
lais' yra sunku, bet pasta- 

j ruoju laiku męs vis daugiau 
!ir daugiau gauname ginklų 
jis vokiečių'. 

Lietuvos paskolos. 
Lėšų prisiėjo jieskoti už- 

sienyjc. Dar pirmasai ka- 
binetas gavo dali lėšų iš vo- 

kiečiu, kurie pinigus surin- 
ko iš musų pačių. Paskola 
dabar gauta lengvomis są- 
lygomis; tik 5(/(. Ji bus su- 
vartota sudaryti karinę pa- 
jiegą. Reikia pasirūpinti, 
kad kraštas imtų mokėti mo- 
kesčius. Visa turi buti mu- 

myse pačiuose. Visi turės 
mokėti ir tai turės buti pri- 
versta. Mes turime parody- 
ti, kad esame susipratę ir 
mokame ginti savo reikalus. 

Svarbus klausimas musų 
turtų apsaugojimo. Vokie- 
čiai visa išveža iš dvarų. 
Tie palieka be gyvojo in- 
ventoriaus, be sėklos. Tiki- 
masi, kad musų žmonės ne- 

paliks neužsėtų žemių ir ne- 
bus bado. 

Laikinoji Vyriausybė ima 
ir ims visus majoratus, ban- 
kų, dvarų ir visas tų dvarų 
žemes, kurios negali buti 
apdirbtos ir duos jas ar tam 
tikroms bendrovėms, ar ap- 
skričių komitetams,, ar at- 
skiriems žmonėms, kurie 
reikalingi žemės ir galės ją 
dirbti. Mes turime sergėtis 
neapgalvotų žingsnių, kad 
nebūtų taip, kaip Rusijoj, 
kur turtingesni išsigrobstė 
žemes. Yra pasiūlymų iš 
vienų ir kitų imti žemes ir 
dalytis, bet Laikinoji Vy- 
riausybė ima dvarų žemes 
j savo rankas ir duos laiki- 
nai valdyti ir dirbti tam, kas 
gali. Tik Kuriamasai Seimas 

įgalės šį klausimą išrišti ga- 
lutinai. Nors sunku įgyti 
tinkamus inventorius, bet? vi- 
sa bus galima atlikti, kuo- 
met šalis padės ir klausys 
Laikinosios V yriausybės. 
Laikinoji Vyriausybė kvie- 
jčia laikytis tų įsakymų, ku- 
rie eina iš centro. 

Laikinoji Vyriausybė eis 
kooperacijos ir privatinės 
iniciatyvos keliu ir kreips 
prekybos ir pramonės po- 
litiką taip, kad butų di- 
džiausia nauda šaliai. 

Šalį tvarkant nereikia 
nuolatos perrinkinėti komi- 
tetus, bet rinkti darbščius 
žmones ir jų klausyti. Męs 
juos išrinkome ir turime jų 
klausyti, nes patys tą val- 
džią pasistatėme. Vietos sa- 

vivaldybė turi pildyti įsa- 
kymus iš centro, o jau Ku- 
riamasai Seimas nustatys 
kur baigiasi vienų ir kitų ry- 
bos. Kol yra Laikinoji Vy- 
riausybė, tai ji prives pil- 
dyti savo įsakymus, nes val- 
džia turi buti tvirta. Dau- ; 
ęuma turi priversti visuomet 
klausyti mažumą. 

Ačiu susidariusioms ap- 
linkybėms visoj šalyj yra 
štisos eilės bedarbių. Rei- 
dą visuomet duoti darbo. v 

Ūkio darbininkai pavasaryj 
*aus darbo; turi tam padė- 
ti valstiečiai. Valstiečiai 
naudinga yra padėti tiems 
žmonėms, kurie ims naujai 
ukį vesti. Miestuose ir mies 
teliuose turi buti duota dar- 
bininkams darbo. Iš 'vokie- 
čių atperkamos fabrikos. 
Lietuvos vyriausybė kreipsis 
į fabrikus, kad jie pradėtų 
darbą. 

Visur męs randame tuščią! 
vietą ir reikia darbą pra- 
dėti. Męs neturime žmo- 
nių, kurie galėtų darbą 
dirbt. Jie sėdi kaime. Męs 
turime karininkų, kurie d^v 
namieje. Męs jau apskel- 
bėme visuotiną mobilizaciją 
aficierių, paaficierių ir un- 

ter-aficierių. Jie turi būti- 
nai atvykti į šaukiamą vie- 
tą, nes nepaklausius teismu 
juos priversim. 

Užsienio politika. 
Dabar užsienio politika. 

Musų kaimynai stengėsi 
mus užslėpti ir net mųsų 
vardą panaikinti. Bet jau 
pasisekė įgyti simpatijų 
Švedijos, Šveicarijos, ir 
Suomijos ir kitur. Kad «įeiti 
į tarptautinę šeimyną, reikia 
kad mus pripažintų ir di- 
delės tautos. Galingosios 
tautos paskelbė apsiprendi- 
mo teisę, męs apsisprendė- 
me ir pasakėme, kad esame 

nepriklausomi. Bet viena 
paskelbti, o kita įvykinti, 
ligi šiam laikui męs dar ne 

gavome oficialaus pakvieti- 
mo dalyvauti taikos konfe- 
rencijoj. Laikinoji vyriau- 
sybė kaip didaus, taip ir už- 
sienio politikoj remiasi mū- 

sų pačių žmonėmis. Musų 
atstovams pasisekė nuva- 
žiuoti į Londoną ir Paryžių, 
kur bus nusŲ reikalavimai 
pastatyti. Ir męs išrodysi- 
me, kad Lietuvai yra būti- 
nai reikalinga nepriklauso- 
mybė. Visam tam įvykinti 
reikalinga sudaryti karinė 
pajiega. Visur su mumis 
skaitysis, kuomet turėsime 
pajiegą. Pav. Čeeho-Slova- 
kai, jie darė įvairių diplo- 
matinių žygių, bet juos tik 
tada pripažino, kuomet su- 
darė kaiinę pajiegą. Ta 
tauta, kuri pasakys, kad ji 
pati tvarkys savo kraštą, bus 
pripažinta ir padedama. 
Laikinoji vyriausybė deda 
visas pastangas sudaryti ka- 
rinę pajiegą. Šiandien tu- 
rime jos jau tris tukstan- 

įčius. Musų moterys atve- 
ža, pav., paskutinį aviną, 
paskutinį paršiuką, šimtą 
rublių kariumenei, tai pa- 
rodo, kad musų tauta gyva 
ir męs galėsime atsispirti ir 
visus priešus pėrgalėti. Mu- 
sų darbo žmones sudarys to- 
kią šalyj tvarką Kuriamaja- 
me Seime, kad nebus vie- 
tos išnaudojimams. Seimas 
galės buti tik Vilniuje. Vil- 
nius turi but Lietuvos ir jis 
bus. Vilnius mums visuo- 
met švietė ir jame bus tar- 
tas galutinis žodis del musų 
likimo. (Visa konferencija 
karštai ploja). 

Eina pareiškimai atskirų 
žmonių ir mandatų komisi- 
jos. Po to įnešama visa ei- 
lė paklausimų. Daro pa- 
klausimus frakcijos ir atski- 
ri asmens dėl Valstybės Ta- 
rybos ir valdžios darbų. At- 
sakinėja Šilingas ir Sleže- 
vičius. 

Posėdis baigiasi 2 v. 30 
n. po pietų. Daroma per- 
;rauka ligi 5 vai vakaro. 

(Toliaus bus) 

\PIE AMERIKOS LIETU- 
VIŲ KARIUMENĖS 
ORGANIZAVIMĄ. 

Man teko pasikalbėti su p. 
K. Kasputi svarbiausiu lie- 
tuvių kariumenės organizato- 
riumi Amerikoje. Jis papasa- 
kojo gana indomių dalykų. 

S u lyg p. Kaspučio,—dabar 
Amerikos lietuvių upas link 
kariumenės organizavimo la- 
bai pakilęs visuose Amerikos 
kraštuose. Ant vietos, Chi- 
cagoje, jaunimas noriai rašosi, 
ir netik jaunimas, bet ir vedę 
žmonės, palike šeunynas nori 
stoti kariautojų eilesnn. 

I'-s K. Kasputis šiuonū lai- 
ku gauna daugybes laiškų su 

įvairiais užklausimais, lietuvių 
kariumenės organizavimo rei- 
kaluose. Kiekvienam jis jau 
laiškais negali duoti atsakymų. 

Visų laiškų beveik vienas 
turinys, visi reikalauja infor- 
macijų, kaip reikia mokytis ka- 
reiviavimo, nuo ko pradėti. 
Visur instruktorių, arba mo- 

kytojų nestokuoja, nes daug 
jaunų gabių vyrų sugrįžo iš 
Dėdės Šamo kariumenės, ku- 
rie noriai pamokintų. \*i^> 
bėda tiktai tame, kad nežino 
lietuviškos komandos. Reikia 
juk kad visur butų vienoda 
lietuviška komanda. 

P-as Kasputis tuo tikslu kas 
pėtnyčia "Lietuvoje" talpina 

1 trumpą kareivio žodynėli su- 

trumpais nurodymais. Jis da- 
ro ant greitųjų ta, ką spėja pa- 
darvti. 

Antras ir tai svarbiausis už- 
metimas, tai kad mus vyriau- 
sius šiame reikale įstaigos, 
kaip tarybos ir Pildomasis Ko- 
mitetas VYashingtone, tyli. Ii 
visur reikalaujama, kad butų 
pirmu-pirmiausiai Įsteigtas 
"generalis štabas", kuris viską 
turėtų tvarkyti ir vienodinti. 
Ateina iš kolionijų reikalavi- 
mai tiesiog paskirti kuopoms 
raides, pulkų numerius, divizi- 
jas ir t. t. Kartais toki reika- 
lavimai buva naiviški, bet jie 
aiškiai parodo žmonių upą. 

Yra žmonių tiesiog užside- 
gusių, kurie tiesiog sako, kad 
jei lenkai ir bolševikai nesu- 

pranta kitokios kalbos, tai su 

jais reikia pasikalbėti su kumš- 
čios pagalba. 

Menas pastebėtinai grazV 
ir prakilnus apsireiškimas. 
Dar nebuvo atsitikimo, kad 
lietuviai karininkai norėtų už- 
pulti ka nors. Visų vienas 
obalsis—"Apginti Tėvynę!" 
"Atsiimti iš bolševikų Vilnių." 

Šis apsireiškimas pralenkia 
mus vadovus. Kol vadovai 
tyli, tol vis jaunime nėra tik- 
ros drąsos, tikro užsimoji- 
mo. 

Kas link sąstato kartumė- 
li ės, tai jon rašosi geriau sis 
jaunimas—sandaricčiai ir vy- 
čiai. Socialistu labai mažai, 
Stebėtinas dalykas, čia visi 
tautininkai ar vyčiai, visiškai 
nekelia klausimo kas tiki, kas 
katalikas, o kas ne. Visi gra- 
žiausiai sutinka. 

Pona« K. Kasputis sako, 
kad dabar būtinas reikalas su- 

daryti tikra štabą ir pradėti 
tikrą organizavimą. Norin- 
čių Įstoti knriumetiėn yra daug 
daugiau negu galima buvo ti- 
kėtis. 

Juda lietuviai visur, su- 

pranta pilietybės pereigas ir 
tas viskas gvarantuoja LietUi 
vos geresnę ateitį. 

N. 

ARIJA. 
Operetės te^.tse sėdi biznie- 

rius ir panelė. 
— Petrai*! Kaip iums ua- 

linka ta arija? 
— Katra? Ar ta ką sėdi 

pirmame suole po kairei? 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
SO. OMAHA. NEBR. 

" 

Lietuvoje" ir "Sandaroje" 
ipo pagarsintos aukos vieti- 
,io L. Fondo skyriaus ats- 

aita. Tarpe pavieniu žmonių 
ukų matyti graži auka mote- 

-į draugijos s v. Marijos Pa* 
os Kažancavos 100 dol Taip- 
i suminėta, kad čionai turtin- 
ausia nariais ir pinigais vyru 
raugystė šv. Antano nieko ne 

ūkavo. Ji aukaus tiktai tada, 
aip dažinos tikrai apie Lietu- 
os ir jos valdžios likimą. 

Iš to matyti, kas labjau my- 
savo tėvynę Lietuva. Dan- 

elis nariu Dr-tės Antano, 
aip girdėtis, žada grįžti tėvy- 
ėn, o jei svarbiausioje vaian- 

oje fteaukauja, tai labai nege- 
ai daro. 

Bet gal tai paskelbta per 
.laida. Jei klaida, tai šv. An- 
ano draugystė neturėtų tylėti 

atitaisyti t% klaidą. Juk po 
eisybei, tai tokis paskelbimas 
ra jru beveik įžeidimu, nuo 

Vurlo geras lietuvis turi parau 
ti iš gėdos. 

vienaip, ar kitaip yra, ta 

'privalo buti atitaisyta, 
»es ką gi reikš auka Lietuvai, 
įuomet tenai viskas bus gerai 
r aukos bus nereikalingos. Isi- 
ėminkime gerai visi, kad rei- 
dą viską daryti, kad Lietuva 
>utų laisva "Dabar arba nic- 
:ados." Kiekvienas turime at- 

ikti savo pilietiškas prieder- 
nes. Bukime Lietuvos pilie- 
.iais. 

Paraki jonas. 

CLEVELAND, OHIO. 

Darbai tuoiii farptt sumažė- 

o, daug dirbtuvių visai susto 
o ir darbininkus atleido iš dar- 
o. Kitos gi dirbtuves dirba 
o A—5 dienas savaitėje. Daup- 

-.monių vaikščioja be darbo jo 
įiekur nesurasdami. Kas gi 
uis jei reikės buti be darbo ke- 

etą mėnesių. 
Šiuomi laiku dar pusėtinai 

lirba drataunes, jų čia randasi 

į dirbtuvės. Čia darbininkams 
Vii mokesčių nenumušė. 

Dar yra viena dirbtuvC, kur 

reikia ilgesnes valandas dirbti 

—po 10 ir 13 valandų, ir nors 

J^mažai tenai uždirba, bei 
f laikosi. Ką gi kita da- 

Įa 
Apskritai čionai dirbtuvėse 

darbininkai labai spaudžiami. 
U sniometis. 

BINGHAMPTON, N. Y. 

Kovo 30 d. buvo socialistu 

surengtos prakalbos, kuriose 
kalbėjo žinomas ponas Grigai 
tis. Jis kalbėjo ap;e darbinin- 
kus ir jų vienybę. Nurodinė- 

jo, kad darbininkai kokios ji<i 
partijos nei butų, jie yra skriau 
džiami ir išnaudojami iš visu 
:>usių. 

t Paskui ilgai ir daug aiškino 
apie tai, kiek daug skriaurUi 

.pasidaro darbininkai užsipili 
(dinedami vieni ant kitu, kiek 

daug blogo padaro darbinin- 
kams partiviški nesutikima*. 

Paskui jau gerokai "vėjo" 
uždavė bolševikams faktiškai i 

'nurodydamas jų klaidas. 
Dar toliau ragino visus be 

'jokio skirtumo šelpti Lietuvą, i 

Už tokuj gražią prakalba p. 
!Grigaičiui priklauso pagarba, 

/dima su jo nekuriais išvedi- 

jfc nesutikti, bet. visgi pra- 
'■^uba buvo rimta, graži. j 

Žinoma, be bolševikų čionai 
neapsėjo. Vienas čionykštis 

į bolševikiškus ir kėlė ketvarkę. 
i Juk tai butų stebuklas buvęs, 
į jei to bolševiko nebūtų buvę, 
kitaip kaip galima. Kur kas 

gerai ką daro, bolševikas turi 
atsirasti, kid gadinti. 

/. K. 

BALTI MORE, MD. 

Kovo 28 d. A. L. T. S. 5-tą 
kuopa laikė savo susirinkimą. 
I'o apkalbėjimo kuopos bėgan- 
čiu reikalų buvo pakeltas klau- 
simas apie rinkimą parašų po 
petieiomis. Čia kuopos vice- 
pirmininkas p. P. Lazauskas 
pranešė, kad jis kalbėjosi su 

viena ypata iš katalikų pusės, 
tai yra su p. J. S. Vasiliausku 
(jis yra pasirašęs po atsišau- 
kimu) apie parašų rinkimą ir 
užprašė, kad p. J. S. Vasiliau- 
skas ateitų ant A. L. T. S. 5 
tos kuopos susirinkimo dėl pa- 
sikalbėjimo apie bendrą darbą 
rinkime parašu. P>et kad j kuo- 
pos susirinkimą neatėjo nei p. 
Vasiliauskas, nei kitas jokis 
komiteto narys iš katalikų pu- 
sės, tai kuopa nutarė viena im- 
tis už darbo. 

KuopoS raštininkas tapo įga 
liotas parsitraukti blankas, o 

kol blankos pereis, tai kuopos i 
nariai visi pasižadėjo varyti 
karštą agitaciją ir kalbinti pa- 
rašu renkėjus. Jeigu paaiškės.j 
kad katalikai nori bendrai dirb- 

ti, tai susidėti su jais ir dirbti J 
visiems išvien. 

Ant galo buvo pakeltas klau- 
simas apie pasitraukimą me- 

morandumo ir žemlapio, kad 

įteikus vietos amerikonų re- 

dakcijoms. Šiame klausime 
buvo dvi nvntįs. Po trumpo 
apkalbėjirno likosi nutarta pa 
reikalauti, kad Pildomasis Ta- 

rybų Komitetas pats ta pada 
rytų, nes svetimtaučiai dau- 

giau atkreips dotnos j tai, kas 
jiems bus priduota iš Informa 
cijos Biuro Washington, D. C. 
o ne nuo kokios pavienės ypa- 
tos. Nutarta korespondencijas 
pasiųsti j dienraštį "Lietuvą," 
ir i 'Sandarą,". 

Sekantis kuopos susirinki- 
mas atsibus balandžio 25-ta. 
Neatbūtinai turi visi nariai su- 

sirinkti, nes turėo progą išgir- 
sti daug naujo. P,e to dar 

yra daug svarbių reikalų, ku- 
riuos negali aptarti vienas kuo- 

pos komitetas. 
Jaras. 

PASSAIC, N. j. 
( 

Jlgok;j laiką besitęsiąs strei- 
kas jau artinasi prie galo. Au- 
dinyčių ir kitų dirbtuvių dar 
bininkai pralaimėjo. Dabar 
darbininkai buiiais grįžta dar- 
ban ant senų išlygų—48 valan- 
dos i savaitę darbo, už viršlaikį 
pusantro tiek algos. Darbda- 
viai streikierius ima darban at- 
*al sulyg savo nuožiuros, nepa- 
tinkamų nepriima. Jokia unr- 

ja niekur nepripažinta. 
Kitose gi dirbtin ėje dar ir 

po -ini dienai dirba streiklau- 
žiai. 

Tarpe vietos lietuvių pasta- 
ruoju laikų daug buvo kalbų 
delei kok> j ten atsitikimų vie- 
noje šeimynoje. 

Simokietis. 

TORONTO, ONT. 
CANADA. 

"Lietuvoje" X 62 p. Sąjun- 
gos delegatas jau minėjo, kad 
buvo čionai išnešta rezoliucija. 

į Visuose punktuose visi toron- 
tieeiai sutiko išskiriant vieną, 
tai yra aukų siuntimo klausi- 
me. Didžiuma draugijų dele- 
gatų norėjo, kad pinigai butų 
p; siųsti į S. Y. nekuriems fon- 
dams; mažuma gi norėjo, kad^ 
aukas pasiųsti s tčiai Europon. 
Delei to kilo nesutikimai ir ne- 

priėjus prie iokio išrišimo žmo- 
,nės pradėjo skirstytis. 

Juozas BakŠas. \ 

'-okomotivas, kurį vokieči .i, kartu su daugeliu 
kitų, perdavė Francuzijos valdininkams. 

SIŲSKITE PINIGUS 
CENTRAMS. 

Kovo 18 d. 1919 m. Tary- 
bų Pilei. Komiteto susivažiavi- 
mo, tarp kitko, buvo kalbama, 
kad daugelyje vietų Lietuvių 
kolionijos, draugijos ar šiaip 

I kuopos turi surinkusios Lietu- 
vių šelpimo arba Lietuvos lai- 
svės reikalams pinigų, bet jų į 
esančiousius fondus nesiunčia. 

1 Tą pinigų nesiuntima pamatuo 
ja tuoiii kad arba reikalauja su 

sitverimo vieno abelno fondo, 
arba sako, norį siųsti stačiai 
Lietuvos valdžiai. 

Tarybų Pild. Komitetas ap- 
1 svarstęs šį nesiuntimo pinigų 
klausimą nutarė sekančiai: 

"Svarstant aukų rinkim?., 
pasirodo, kad randasi kolioni- 
jų, kurios turi pusėtinai pini- 
gų surinkusios, bet nė į vieną 
iš dabar esančių fondų jų ne- 

siunčia. Nutarta tokioms ko- 
lionijoms patarti surinktus pi- 
nigus pasiųsti Tarybų Egze- 
Įkutyviam Komitetui, YVashing 
ton kuris yra Lietuvos val- 
džios įgaliotas rūpintis Lietu- 
vos reikalai: Amerikoje." 

Išteisiu, dabar, kada abi Ta- 
rybos pripažino Provizionalės 
Lietuvos valdžios autoritetą ir 
yra nutarusios surinktuosius 
pinigus siųsti vien Lietuvos 
valdžiai, arba jos autorizuo- 
toms insteigoms, nėra reikalo 
mūsų organizacijoms kivirčy- 
tis už pinigų siuntimą. Ypač 
dabartiniame laike, vedant ka- 
rę su rusais ir turint užrube- 
žyje užlaikyti atstovybes, Lie- 
tuviams pinigų reikia ir butų 
nusidėjimas tuos pinigus po 
kokiu norint protekstu laikyti. 
Visame turi buti tvarka, la- 
biausia piniguose. Pasitiki- 
me, kad visos kolionijos ir or- 

ganizacijos nelaikys surinktų 
Dinigų pas save, tik tuoj siųs 
juos centralėms įstaigoms. Ku 
rie turėtų padarę nutarimus 
nesiųsti nevienam iš esančiųjų 
fondų, lai, suiyg šio Tarybų 
Pild. Komiteto nutarimo, siun 
čia pinigus Egzekutyviam 
Komitetui, kuris yra musų 
sriovių bendra įstaigą Wa- 
shingtone, Executivc Commi- 
ttee, Lithuanian National 
Council, 703—15th St. N. W„ 
Washington, D. C. 

M. J. Vinikas, 
Pirmininkas, 

Jonas Žilius, 
Raštininkas. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

I Ne.rt. Jusų žinutę negalėjo-1 
me Įskaityti. Prašcne rašyti 
aiškiau. 

■< tt *! Ąmė 
UŽBAIGĖ SAVO 

DIENAS. 

Conunittee on Public Infor- 
mation (Viešas Informacijos 
Biuras)- baigia savo dienas. 
Minėta įstaiga buvo tai jung- 
tinis Valstybės, Karės ir Lai- 

vyno Ministerijų propagandos 
skyrius, kurio vedėju buvo p. 
George Creel. Nors, leiskime, 
ir prie Karės Departmento bu- 
vo įsteigtas Informacijos Biu- 
ras (Intelligence Branch) ir, 
nors propagandos štabas egzi- 
stavo, vienok p. Creel matė rei- 
kalingu ir šio skyriaus propa- 
ganda varyti. 

] 
Jokia kita viešpatystė, kiek 

žinoma, panašios įstaigos ne- 

turėjo, tad nebus pro šalį šį-tą 
apie šią organizaciją paminėti 

Jeigu galima paskalui pati- 
kėti, tai p. George Creel buvo 
viršminėtos įstaigos įsteigėjas. 
Kada Suvienytos Valstijos įstc 
jo į karę, tai Prezidentas pave- 
dė p. Creel, radikališkų pažval- 
gų laikraštininkui, laikraščių 
cenzūrą. Užimdamas augštą 
valdišką vietą p. Creel trumpa- 
nie laike susidurė ir su svetimų 
Šalių atstovais bei viršininkais. 
Vienu tarpu tūlas anglas, 
Commodore Guy Gaunt, An- 
glijos laivyno atrašas, bekal- 
bėdamas su p- Creel ir užsimi- 
nė štai ką, girdi, kad jeigu Ali- 
jantai nori išgelbėti Kerensky 
iš keblaus padėjimo, tai jie 
(Alijantai) privalėtų sutverti 
tam tikrą propagandos skyrių, 
arba pavaryti kontr-propagan- 
dą prieš Leniną ir Trocky. Pa- 
Įgal minėto anglo nuomonę, tai 
'Alijantai turėjo tokią organi- 
zaciją sutverti, į kurią turėjo 
buti pakviesti talkon mažųjų 
tautų veikėjai. Štai p Creel'- 
ui inspiracija. 

Taigi, besivadžiojant tuo su- 

manymu likosi jsteigtas Commi 
ttee on Public Information. 
Kaip visur, taip ir čia pradžia 
buvo gan sunki. įvyko daug 
nesusipratimo, susitikta įvairių 
nesmagumų, nes Biuro veikė- 
jai, ypatingai užrubežyje, tapo 
apkrikštyti šnipais, ir tam pa-j 
našiais epitetais. ; 

Frie Committee on Public 
Informtion, tarpe kitataučių, 
buvo ir lietuviškas skyrius, ku- 
riame darbavosi pp~ B. F. Ma- 
stauskas ir J. Kaupas. Čia del 
tulų priežasčių tuotarpu nega- 
lima pasakyti nauda jų darba- 
vimasis nešė lietuviams, neiš- 
skiriant ir patį Biurą, vienok 
kol jų darbų vaisiai nėra mato- 
mi, tad nėra galima jų nei tin- 
ikarnai apkainuoti. I 

! Minėto Biuro nariai turėjo 
įgan artimus ryšius Su Lietuvių 

Informacijos Biuru, Washing- 
ton'e. K?ip žinoma, tai tuli lie 
♦uviii atstovai, besimeilindami 
valdininkams, ir ne karta pasa- 
kodami apie lietuviškus libera- 
lus dikčiai prasilenkė su teisy- 
bę, kuomi jie jie užkenkė ne- 

vien "liberalams," bet abelnai 
visiems lietuvių reikalams. 

Prisiartina laikas kada bus 
galima apie tuos dalykus pla- 
čiau pakalbėti, o tada visuome- 
nė galės savo nuosprendį išneš- 
ti ir atliktus (?) darbus ap- 
kainuoti. 

Rirta. 

ATSIŠAUKIMAS I 
4. 

AMERIKOS LIETUVIUS. 

Karė pasibaigė. Didžioji 
neramybė jau perėjo ir viso pa- 
saulio žmonija džiaugijasi, kad 
pasaulio demokratija išgelbėta. 
Kaizeris ir aršusis militariz- 
i.ias Europoje likosi nuversti; 
visos tautos, didelės ir mažos, 
išvydo nesudrumstos liuosybės 
kulturai ir civilizacijai vystyti 
aušrą. 

Šis yra didelis pasaulio isto- 
rijoje nuotikis. Tūkstančiai 

j metų praslinko, kurių laike 
žmonija nematė tokiu nusida- 
vimų, kokie šiandien via. Mes, 
Amerikos lietuviai, tą svarbą 
labiausiai atjaučiame. Laimin- 
ga šios karės užbaiga inkvėpė 
į musų širdis daug vilties, kad 
musų gimtinė šalelė, Lietuva, 
galės pasiliuosuoti iš po sveti- 
mo jungo. Laisva ir Nepri- 
gulminga Lietuva yra obalsiu 
Europos tautų šeimynoje. Mes 

'žinome, kad tai daugiausia bu- 
vo atsiekta dėka Amerikos ža- 

liukų—kareivių, del jų savo gy 
vasties nesigailėjimo karės 

lauke, del Amerikos tyros ir 
'kiltos demokratijos susiprati- 
mo, per Amerikos Laisvės 
Bondsus! 

Pergalė jau musų namuose. 

Bet kas bus su suardytu žmo- 
nijos gyvenimu? Namai turi 
but atstatyti sunaikintos tautos 
privestos į tvarką. Ir čia vėl 
Amerika ateina pagelbon. Čia 
vėl pasirodo Pergalės Laisvės 
Paskolos dvasia. Prisidėkime 
pHe jos. Šelpkime ją kiek ga- 
lėdami. Tai geriausia mums 

nauda. Yra tai saugiausia 
Dėdės Samo F>anka. Yra tai 
švenčiausia pareig? gelbėti pa- 
saulio suvargusias tautas. Ame 
rikos Lietuviai, mokinkimės 
kitus mylėti užsirašydami Per- 
galės Laisvės Bondsus (Victo- 
ry L:berty Bonds). Prigelbė- 
kime Dėdei Šamui pasaulį at- 

statyti. Męs tą darykime sau. 

Męs tuo ir musų Tėvynę Lie- 
tuvą pagelbėsime. 

Del Jusų Pergalės Laisvės 
Bondsų! 

J. O. ŠIRVYDAS, 
J. B. KAUPAS, 

P. MULEVIČIUS. 

VILNIUS. 
— Gimnazijos mokslas pra- 

sidėjo sausio 20 d. Kalėdų at- 

stogoms mokiniai buvo paleisti 
\ savaitėms. 

— Žydai miesto valdyboje 
(12 žmonių iš 22) Jabai neri- 
mastauja. Nubalsavus valdy- 
bai steigti miesto kooperatyvi- 
nę krautuvę, žydai išėjo iš su- 

sirinkimo. Ant rytojaus su- 

grįžo, bet girdėjome mano vi- 
siškai atsisakyti nuo miesto 
valdymo. • 

— Antroje Kalėdų dienoie 
buvo lietuvių vakaras. Artis- 
tai lošė labai gerai, bet pasta- 
tytų komedijų turinys J sve- 

čius padarė blogą įspūdį. 

IŠ LIETUVOS. 

VOKIEČIAI IR KUMEČIAI 
— Kazliškio, Noreikiškių 

ir kiti (Įvarai. Paminėti ir ki- 
ti Kauno apylinkės dvarai bu- 
vo vokiečių rankose. Kume- 
čius jie mokėjo išnaudoti ge- 
riau už visus dvarininkus. Už 
nepakenčiamą vergu darbą jie 
du< idavo vos pusę svaro duonos 
j dieną darbininkui. Kilus re- 

voliucijai ir tą ubagišką porci- 
ją nustojo duoti, nors darbo 
dar daugiau iš darbininkų rei- 
kalauja. Darbininkų padėji- 
mas apverkintas. Kiti neturi 
ką valgyti. Grudus veža j vo- 

kiečius arba parduoda žydams 
spekuliantams. Tuomi rengia 
dvaro darbininkams badą. 
Kas daryti? Žinome, kad vo- 

kiečiai lenkiasi tik prieš gink- 
lą. Tc'singumas jiems nieko 
nesako. Bet prieš ginklo pa- 
vartojimą ar nevertėtų musų 
valdžiai užtarti, tuos vargdie- 
nius ? 

M i k ša s. 

VOKIEČIAI, RUSU 
BOLŠEVIKŲ SĖBRAI. 
—• Rokiškis. Įsikurus para- 

pijos komitetui ir sudarius sa- 

vo milicijai nenustota iš vokie- 
čių reikalauti milicijai ginklų. 
Bet visi tie prašymai veltui ėjo. 
Nes lietuvių reikalai jiems 
svetimi, o Lietuvos nepriklau- 
somybė ir tvarka—jiems ne- 

pageidaujama. Neseniai atė- 

jo penki rusų bolševikai ir 
jiems pareikalavus vokiečiai 
atidavė visus ginklus. Visai 
lietuvių parapijai ginklų neda- 
vė, o penkiems rusams atida- 
vė. Ar reikia geresnio priro- 
dymo, kad vokiečiai lietuvių 
priešininkai, o rusų bolševikų 
draugai? Lietuviai ilgai ken- 
tė visus vokieč:ų žvėriškus pa- 
sielgimus, bet tokio begėdiško, 
biąuraus mūsų valstybės teisių 
mindžiojimo vargu bau galės 
pakęsti. Ir nevertėtų. 

Rokiškietis. 

Męs mokiname š] puikų, gerai 
apsimokanti amatą i trumpą lai- 
ką. Klrpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kla. Ateik dieną ar vakare. 
M&»ter Cutting Schoo) 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augitaa 

(Prieš City Hali) 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGĘ 

Mokina siuvimo, kirpime, designing 
dienomis ir vakarais dėl blzulo lr 
namų. Paliudijimai Išduodami lr y!» 
to* parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu 

6 AR A PATEK, Principal 
62*5 0. Halated S t,, 1810 Wells Bt 

PADIDINK ALGĄ. 
Peikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg.7 
nepertraukus savo dabartinio užsičmu 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

DIE V i. ii iii VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lengvai ir greitai iŠ/nokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, i. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną isto'ijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Higli 
School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liu^ą Uiką pasimokinimui, nesigailėsite. 

Ambfican College Preparatory Schooi 
3103 SO. HALSTiD ST.. CHICAGO, 1LL. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
[r priskiria akinius 

uigojib sanaeiis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso K 
sidabro duigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MCRGAN STREET 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

325S So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja lau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertž 32 «t 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

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

TELEFONAS YARDS 687. 

Oflio Ttlcfoaas Boalcrard 60 

DR. M. T. SiriKOllS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th st. 

fi»» Vtlin oi: 1 rftilli. 3 pa pli 7lkl9iikir* 
Hedeliomls nao 8 rjto Iki 2 y pietį. 
Narna 007 Oakley Blvd. 

eltfoias Soiler 420 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CMcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas C!cero 39 

Dr, M, Herzman 
IS RUSIJOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
(rietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietai, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal J110 

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

v* w ^... 

P*o„. Armttaoe 320, ^os: į*Q. V* 

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

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

S. MARKŪNAS 

Buvęs visiems žinomas kontraktorius, senų ir naujų namų budavoto- 
jas, trumpu laiku ir vėl pradės savo darbą. Kam reikalinga meldžiu 
kreiptiee, o liksite širdingai užganėdinti. Dabartiniu laiku užlaikau 
pirmos kliasoB KARČEMA ir štyminę PIRTĮ (Turklsh Bath) Ir Bar- 
bernę. Visi atsilankiusieji liekasi jausmingai užganėdinti su visokiais patarnavimais. 

2448 W. 47th St, Chicago. Tel. McKinley 6087 ] 
4 
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Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

REIKIA TVARKOS. 
Lietuviams priešakyje 

daugybe darbų. Kad juos 
atlikti, suprantama, reika- 
linga tvarka. "Draugas" 
šiame klausime rašo: 

"Sumanymų gausybė 
kartais gali buti naudin- 
ga, bet dažnai ji buva 
kenksminga. Dabar su- 

manymai lyte lija Ameri- 
kos lietuviams ant galvų. 
1) Šaukim Seimą, 2) 01- 

ganizuokim kariumenę, 3) 
rinkim rubus ir avalynę, 
4) sudarykim Raudonojo 
Kryžiaus skyrių, 5) siųs- 
kim į Lietuvą stenogra- 
fisčių štabą, 6) samdyki- 
me burj merginų rašančių 
mašinomis ir leiskim jas 
su visomis reikmenimis į 
tėvynę, 7) mobilizuokime 
gydytojus, 8) parūpinki- 
me angių kalbos mokin- 
tojų, 9) padarykime rek- 
lamą laikraščiuose už 
60,000 doliarių, 10) su- 
rinkime milijoną parašų į 
šešias savaites, 11) išsiųs- 
kime naujų delegatų į Eu- 
ropą ir tą visą padaryki- 
me savo lėšomis. 

Kad jau visiems valia 
daryti sumanymus, tai te- 
gul bus valia prie vienuo- 
likos pridėti dvyliktąjį: 
tautos darbe laikykimės4 
tvarkos nors truputį. 

Pirm trijų są vaičių mųs 
tautos politikos vedėjai 
t£ip garsiai reikalava ka- 
riumenės, kad meię kitus 
uŽ3iėmius pradėjome vi- 
somis jiegomis rengti ka- 
riumenę Per dvi sąvaiti 
padarėme ką galėjome, 
bet kariumenės organiza- 
vimo neužbaigėme. Tik 
štai kitas įsakymas: mo- 

bilizuoti šešiasdešimts tuk 
stančių doliarių reklia- 
mai ir surinkti milijoną 
parašų po peticija. Pe- 
ticijos teksto žmonės jau 
reikalauja, o męs jos ne- 

turime. I jo vietą mųs 
tautos politikos vedėjai 
atsiunčia mum3 telegra- 
mas su pustuziniu kitų 
sumanymų. 

Ir vėl męs užsięlegsi-j 
me tais naujais sumany-l 
mais, ir vėl mesime dar-| 
bus nepabaigę, jokių pa-į 
sėkmių nepasiekę. Gau-< 
siai dygstantieji nauji su-, 

manymai išverčia iš šak- 
nų pradėjusius dygti pir- 
mesniuosius. Tokiu bu- 
du męs tik dauginame sa- 

vo tautos dirvoje sumany-l 
mų mėšlą, o vabit* kaip 
nėra, taip nėra. 

Mųs žmonės trokšta 
laisvės, ducda daug aukų, f 

nesigaili darbo, bet tie, 
kurie tautos darbą veda, 
stebėtinai apseina. 

Kas zm, ar nereiks' 
mums revoliucijos?!" 
Gryna tiesa, kad daug su- 

manymų, bet išpildomi. 
Galima ir parašus rink- 
ti, ir Raudonąjį Kryžių or- 

ganizuoti, ir viską kitą at- 
likti. Tiesa ir tas, kad be 
tvarkos to viso nepadarysi; 
jei nebus tvarkos, tai išeis 
iš visko tik "košė". 

Vieno tiktai gaila, kodėl 
"Draugas" nepasako, kaip 
sutvarkyti. Musų nuomonė, 
nepasoko dėlto, kad tuomet 
reiktų pasakyti, jog Visuo- 
tinas Seimas y. t reikalin- 
gas, nes tik Seimas gali vi- 
sam kam padėti pamatus, 
padaryti pradžią, ant kurios 
bus statomas ir Raudonasis 
Kryžius, ir kariumenė ir vis- 
kas kita. 

Ištikro reikia revoliucijos, 
prieš tuos, kurie stovi sker- 
sai kelio tvarkai ir Visuoti- 

nam Seimui. 

HIMNAI IR KLESU 
KOVA. 

Mūsų žmones dar nežino 
kuomet reikia atsitoti kon- 
certuose, vakaruose, teatruo- 
se. Keli metai atgal publi- 
ka sėdėdavo net tuomet, 
kevip būdavo giedamas Lie- 
tuvos" himnas, dabai gi jau 
tankiai atsistoja tuomet, 
kuomet jokio reikalo nėra 
atsistoti. 

"Laisvėje" p. V. P. nevi- 
kusiai riša tą atsistojimo 
klausimą. Pirmiausiai jį 
vadina žoplumu, jei žmonės 
atsistoja giedant naują Ru- 
sijos himną. Jis sako: 

"Nevietose atsistojimas 
ne revoliucioniškumą pri- 
duoda, bet žioplumą ir 
nesupratimą to, kuomi 
skaitai. Čia aš privesiu 
kaipo pavyzdį LSS. 19 
kuopos Brooklyne kon- 
certą, įvykusį 23 d. kovo. 
Mandalinų ir gitarų or- 

kestrą pradėjo skambinti 
Rusijos kerenskinį himną 
"Svobodnaja Rossija" — 

tuoj aus visi sustojo ir sto- 
vi, anot to dzųko, kaip 
cvekai! Latviai, kurie vi- 
si buvo užėmę čielą sve- 

tainės kampą, sėd? ir pro- 
testuoja. Ta patį oi*kes- 
tra skambina Marselietę 
— ir vėl visi pašoko. Lat- 
vių choras dainuoja In- 
ternacionalą — visi susto- 
jo". 
Toilau paaiškina kodėl 

nereikia atsistoti. Mat: 
"Naujasis Rusijos him- 

nas — yra buržuazinis 
himnas, kurį išpildant nei 
socialistas, nei susipratęs 
darbininkas neprivalo 
stotis ir atiduoti specia-i 
lę pagarbą. Muziko? 
žvilgsniu, jis gana dailus 
ir nieko nėra nuostabaus,; 
kad jį skambina bei so- 
listai dfinuoja įvairiose 
pramogose. Aš nepri- 
klausau prie fanatikų so- 

cialistų ir nepnešingas jo 
dainavimui bei skamb'.-1 
nimui 11* socialistų paren- 

gimuose." 
Tas socialistas rašytojas 

pataria nestoti nei marsa- 

lietę gipdant. Jis išvadžio- 
ja:" 

"Ypatingai marselietę 
dainuoja ir griežia įvai- 
riuose lietuvių socialistų 
parengimuose. Ir štai da- 
bar jau įėjo taip į madą, 
kad veik visur ir visuo- 
met Marselietę išpildant 
socialistai, žinoma ir pub- 
lika, sustoja. Nežinau, 
gąl kam nors išrodys ir 
keistai, bet aš pasakysiu, 
kad dainuojant arba or- 

kestrai grajinant Marse- 
lietę stotis nereiktų ir tą 
įprotį rūgs- privalėtume! 
naikinti. Nesakau, kad j 
męs ją bcikatuotume, ar- 

ba visai vytume iš savo 

tarpo, bet tik neprivalo- 
me atiduoti tokią pagar- 
bą, atsistoti, tam, kas nė- 
ra vertas. Marselietę ma- 

no supratimu, nėra verta 
tokios 'pagarbos, kad ją 
i ̂ .pildant darbininkai tu- 
rėtų stotis. Toki apsireiš- 

| kimą, aš vadinu savo rų- 
l sies fanatizmu". 
! Tas jau parodo, kad ir 
marsalietė nėra himnas, bet 
taip sau dailės gabaliukas 
žiūrint bolševikišku žvilgs- 
niu. 

Buiius, kuriam Anglijos -'aidžia moka du cen- 

tu į die;ją pensijos. Šis bulius išgelbėjo nuo turkų 
didelę Anglijos kanuolę. f 

r 

Jei jau vienur ir kitur 
nereikia atsistoti, tai kur gi 
reikia stotis? I tai atsako: 

"Eikime prie Interna- 
cionalo. Internacionalas 
—yra tarptautinio prole- 
tariato himnas. Visų ša- 
lių patriotai laike išpil- 
dymo savo himnų, atsisto- 
ja ir tuomi suteikia jam 
specialę pagarbą. Visų 
salių ir visų tautų socia- 
listai jvairias savo pra- 
mogas, jeigu tik jos buva 
surištos su dainomis arba 
muzika, pradeda ir už- 
baigia Internacionalu. 
Visi, kas tik jaučiasi ės fcs 
proletaras, atsistoja ir 
tuomi atiduodo savo him- 
nui specialę pagarbą. Čia 
jau negali būti jokio fa- 
natizmo, lyginai kaip ne- 

galima pavadinti patrio- 
tų fanatikais, kuomet jie 
atsistoja išpildant jų ša- 
lies himną. Tuo tarpu 
pas mus, lietuvius socia- 
listus, iki šiol Internacio- 
nalas buvo veik užmirš- 
tas, o jo vietą užėmė 
Marselietė. Ir štai, kada 
viso pasaulio darbininkų 
himans, Internacionalas, 
pelėjo kur nors kampe 
užmirštas, męs vartojome 
vieton jo Marselietę ir ją 
išpildant stojome. Tokių 
apsireiškimų tarpe cocia- 
listų neturėtų buti. Teisy- 
bė, pastaruoju laiku ret- 
karčiais jau pasirodo ir 
Internacionalas, bet jis, 
palyginamai, dar retas 
svetis". 

Paskui, anot to rašytojo 
dar reikia atsistoti, kuomet 
išpildomas Ręvoliucijinis 
laidotuvių maršas. 

Tai viskas ko pamokina 
p. V. P. didžiausia "Lais- 
ves" tūzas. Bet ar reikia 
atsistoti, kuomet giedamas 
Amerikos ar Lietuvos him- 
nai, tai nei puse lupų ne- 

pasakyta. Tai turbut tų 
tautų himnai, tai toki men- 

ki dalykai, į kuriuos never- 

ta atkreipti jokios domos. 
Iš p. V. P. i raįpsnio aiš- 

ku, kad jau ir himnuose no- 

rima pravesti klesų" kovą. 
Visiškai pamirštama apie 
tai, kad kuomet giedant 
kokios nors tautos himną 
žmonea sustoja, tai tuomi 
jie išref >ia tos tautos isto- 
rijai, tradicijoms ir pačiai 
tautai pagarbą. Taigi kiek- 
vienas išauklėtas žmogus 
visuomet atsistoja giedant 
kokios nors tautos himną. 

Jei jau himnuose Įvesti 
klesų kovą ir giedant so- 

cialistų himną atsistoti, tai 
tuomet juk reikėtų atsisto- 
ti giedant ii" demokratų, 
respublikonų ar klerikalų 
h»mnus. Bet kam ant to 

apsitoti. Logiškai svarstant 

[reikės atsistoti ir kuomet 
dainuos kriaučių, dailydžių 
ir 1.1, himnus. Kuom tada 
bus prastesnis himnas girtų 
studentų, juk ir jį giedant 
reikėtų atsistoti. Ir kitaip 
negali buti, jei atsistojimas 
reiškia liuomų ar klesų pa- 
gerbimą. 

Na, bent jau himnus pa- 
likime kaip jie yra ir netemf 
"kime ant partivinio ar liuo- 
minio kurpalio. 

VARDU IR PRAVARDŽIŲ *• 4- 

TRUMPINIMAS. 

Lietuva atgimsta. Lietuvos 
laisvė yra tikruoju lietu- 
viu atgimimu. Atgimimo vil- 
nis šiądien apima visas pusės 
lietuviškojo draugijinio gyve- 
nimo. Nelieka nepalytėto nei 

vieno akmens. 

Tarp viso kito užėjo gryni- 
mas vardų ir pavardžių. Vis- 
kas, kac buvo apnešta lenkiš- 
ku ar rusišku raugu, grynino-' 
ma, visoki "evičios" ir "ovskiai* 
dingsta, o jų vieton užima gry- 
nos lietuvių pavardės. Taip 
Miliauskai ar Milevskiai vir- 
sta i Milius, Žilinskiai Į Žilius, 
Dabužinskai į Dobužius. Nyk- 
sta viskas, kas tik kuom nors 

primena lenkus, iš lietuviš- 
kos grinčios iššluoiamos lau- 
kan prineštos lenkiškos, rusiš- 
kos ir vokiškos sąšlavos'. 

Vienok turime pastebėti, 
kad tas šlavimas kartais jau 
per neatsargus. Su šaš lavo- 
mis išluojamaiaukan ir grynos 
lietuviškos pavardes. Jos 
trumpinamos taip, kad jau iš 

jų niekas neišeina. Jau buvo 
atsitikimai, kuomet tokia gry- 
nai lietuviška pavardė, kaip 
Aūgštaitis, buvo sutrumpinta 
Į Augštj. Skersaitis j Skersį 
ar tam panašiai. Šitokios lie- 
tuviškos pavardės nors jos ir 

ilgesnes, bet neturėtų buti 
trumpinamos. 

Vėl paskui neturėtų buti 

trumpinamos tokios phvardės, 
kurios nėra jau grynai tinka- 
mos lietuviškai ausiai, bet jos 
nėra nei svetimtautiškomis. 
Tokiomis pavardėmis yra Bal- 
t.rukoniai, Andriukoniai, Ka- 
ružos, Kemežos ar tam pana- 
šiai. 

Bet jau visokį Smitai, Džian 
šonai, Michelsonai ar tani pa- 
našus pąvardinimai turi buti 
pirmiausiai iššluoti iš mus tar- 

po. Dar šiaip-taip galima "tai- 

kytis su Tarmalauskais, Jan- 
kauskais ar tam panašiais pa- 
vadinimais, bet jokiu budu ne- 

galiriia palikti tarpe savęs vi- 
sokius Milerius. 

Dabar lietuviai trumpina sa 

vo pavardes, bet trumpina tan- 

kiai be jokio pamato. Kas no- 

ri savo pavardę' sutrumpinti, 
I privalėtų gerai apmąstyti ir 
I pasiklausti kitų, kurie geriau 
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supranta tuos reikalus. Iš ki- 
tos pusės musų kalbos žinovai 
labai negerai daro šiuomi laiku, 
tylėdami. Kalbos ir pavadi- 
nimų žinovai privalėtų per laik 
rašėius nurodyti, nes be to pa- 
prasti žmonės "belietuvizuoda- 
mi" savo pavardes tik iškreips 
visai bereikalingai gražius lie- 
tuviškus vardus. Kalbos ir 
pavadinimų žinovai savo tylė- 
jimu į šį dienos klausimu, paro- 
do, kai]) ir apskritai, kad musų 
inteligentija nespėja atsakyti į 
liaudies keliamus klausinius. 

PINIGAI. 

Daugelis mano, kad pinigai 
visuomet buvo, kaip kad da- 
bar jie yra. Bet tai netiesa. Xe- 
visuomet kvoteriai ar rubliai 
buvo. Pinigai tai tik naujų lai- 
kų išmislytas daiktas. 

Senovėje jokių pinigų nebu- 
vo, o daiktus vienus ant kilų 
mainydavo* Jei vienas žmogus 
turėdavo kokį nors daiktą, tai 
jis permairydavo ant kito. Bet 
vėliau jau nekurie daiktai pra- 
deda tpatj kaip ir pinigais. Nor 
tukis daiktas jam būdavo tuom 

laiku nereikalingas, bet jis im- 
davo. vi 

Taip vietoje pinigų iš rankų 
į rankas pirmiausiai eidavo 
druska, audimas, odos ir tam 

panašus daiktai. Bet kaip tapo 
išrasta geležis, tai eidavo ge- 
ležies kavalkai, varis ir aukso 
šmotai. Tuose laikuose ant 

turgavietės turėdavo svarstyk- 
les ir pasverdavo geležį arba 
auksa. C 

Dar vėliau ant tokių daiktų 
būdavo pridedama tam tikra 
žyme, kad tas daiktas (gele- 
žis, varis, auksas eet.) buvo 
tikri. Tokis vario ar aukso ga- 
balėlis su išspausta žyme jau 
y ta tikras pinigas. 

Taip kad atsakyti kuomet 
pradėjo žmonės vartoti pinigus, 
beveik nėra galima. Dar seno- 

vės asiriečiai, ir kitos tautos 

jau turėjo savo pinigus. Nuo 

asiriečių išmoko pinigus mušti 
Romos gyventojai, o iš jų visi 
kiti europiečiai. 

STORIAUSIAS LEDAS. 

Viduryje salos Grenlandija, 
sakoma, yra sluoksnis ledo, 
kuris ir'inia plota apie 600,000 
ketvirt ■ inių mylių ir esąs apie 
pusantros mylios storio. 

■UŽMIX£. 
— Jus negalite persistati. 

kaip aš susigėdau. Visas rau- 

donumas išsiliejo ant veido. 
— Tai tiesa. Ta raudona 

spalva dar ir dabar matyti ant 

Jus veido. 

Reikalaujame merginų ir mote- 

rų finišerių prie n o'.eriškų drabu- 
žių. Patyrimas nereikalingas. At- 
sišaukite tuoj aus pas: L. Kasper. 
3145 So. Wells St, Chicago, 111. 

PARSIDUODA pigiai, kampinis lotas 
30x120 pėdų, geroj vietoj. Galite at- 
eiti apžiūrėti Kasdieną, sav/uinkas vi- 
suomet namie. Atsišaukite pas Au- 
gusi Schultz, 7130 So. Talmau Ase 
Chicago, 111. 

LINKĖJIMAI ADMIST- 
RACIJAI. 

Gerb. "Lietuva": 
Dikčiai dėkuoju Jums už 

jusų užuojauta mano reika- 
lams. Tas daug pagelbės man 
kelia prasiminti. 
Iv. 
į Cia indedu čekį 10 doharių 
ir prašau mane šerininkų už- 

rašyti j Jus bendrovę. Pradedu 
pamėgti Jusų prakilnu darbą 
ir tikiuosi buti artimu Jusų 
sandraugai ir darbininku. 
Perduokite labų dienų pažįs- 
tamiems. 

A. Sodeika. 
Ssranton, Pa. 

Aš Jonieška Kudirkienė 
po vardu vyro, o po vardu 
tėvų Jonieška Poletaučkiu- 
tė. Pajieškau savo brolio 
Jurgio Poletaučkioč Suval- 
kų gub., kaimo Lubavos ir 
parapijos, meldžiu atsišauk- 
ti ant šito adresu. 

Geo. Levinskis, 13 Oueens 
Bldgs Gosset Evreet Beth- 
nal Green, London Eng- 
land. 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Mes duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš šių 
40—80—160 akerių farmą. 
Dobilų ir bulvių vieta, arti eie- 

rų. Vilas paviete, \Yisconsiiio 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rį, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (8avininkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakarė. 908 Peoples Gas Bldg. 
Chicago, 111. 

(Apgars.) 

REIKALINGA 
lietuve mergina lė\ ab 
darbo ofise. Turi m< 

lietuviškai ir angliška 
vartoti "Typewriterį" 

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St 

Chicago, 111. 

LIBERTY BONDSU: 

privalai laikyti, ne jie yra 
riausias investinimas, kok 
galima gauti. Bet jeigu 
priverstas parduoti, ateik 
mus, nes męs mokame ai 

čiausias kainas 

KOZLOWSKI BROTHI 
2^25 W. 47th St. Chicago 

PARSIDUODA pigiai 4 lotai, 
po 25x125 pėdų, 2 bliokai nuo : 
gatvės gatvekarių linijos ir Roc 
land stoties. Puiki vieta, lietuvi 
gyventa Kreipkitės pas:;J0S» 

BECKER, 11158 Savvyer Ave., 
land, Chicago, III. 

BARGENAS: Parduosiu cavo 
ki$ farmą 200 akerių, juodžemis si 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta, 
kųs budinkai, Lietuviška kolioi 
Gelžkelio stotis ant kampo farm 
8 mylios nuo didelio mleeto iš ■< 

šono lr 10 mylių nuo kito uidelio 
to. Speciališkai išdirbta dėl Rugi 
vizų, Bulvių ir tt. Ateikite pas i 
aš parodysiu Jums paveikslus tos 
no farmos. S. SOKALSKIS. 334.' 
Lowe Ave, Chicago, 111, P 
vard 10011. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamu 
tą. Niekuomet nebuvo toks d 
lin šoferiu reikalavimas kaip 
bar. Mę9 duosime užsiėi 
kiekvienam pabaigusiam kur 
musų mokykloje. Mokinime 
sinaudojame indivi<lin§mis sh 
mora'.3 — nuoseklus pažinimas 
praktika važinėjime automoDili 
visokių rųšių. Prityrę mašinų 
pamokins tamstą ir suteiks t1 
kamus patarimus ir nurodyir 
Musų mokyklai netrūksta geri 
sių automobilių irkitų prietai 
Užtikriname tamistai, kad tuoj: 
gausi leidimą. Dieniniai ir 
kariniai kursai Visas kur 
$25.00, Federal Ass'n of A 
Engineers, 1214-16 Jackson BĮ 
(Inc.) 

Iš priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamu Paveiksi* 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie $100,00 gryn* 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikele dar nebuvote, tai aš išmokinsiu už 
dyka, Kiekvienas gali tą reikal? vesti ir turėtu gerą pelną, Atsišaukite: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSalle St„ Room 33S, ' ago, Ii!. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankeriai, bot męs gvarantuojame Tamstai sufė- 

dymf} 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overlcuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. TruputSlJ nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus lr overkuotus par duodame po t5.00 ir brangiau. ( | Naujas lr truputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangi*-* , I 

Vaikg siutai $2.50 iki Skrynios ir valyzal. nE 
S. (iORDON, T 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHiCAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

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

ŠALIN SKAUSMAS! 
c Budainns stoiku, darbo rusi sinnpimią, 

ncpaisnut kui[» sunkus tas darbas butu. 
Kiekvieno priederme vra saugot *«v<> nuo liun. Turint Salti ir nel>:un"%u: 
jl l>M*nllnt, sali iĮnivystyt i pavojingą liu%. Mcnk4nu«is niksterejliAas gali vėliaus buti labui pavojfcgu, jeigu tuoj uobus priiinretr.s. 

PAIN - EXPEIXER 
tai užtikrinanti Tiamino gyduole, Vari turi rr.stis lctokvieno na- 
muose. Isgvdymui Saiiio krutineje. skmismn šonose ir nnea 
rojo, rumnlir.Mii> ir neuralgiją, trnmnni sakant visokius skaus 
įau.s raumonvso ar sąnariuose Paiu-Espollor ira fęeriauses. 
Neapsigauk pirkdiintas pigius vMstus dldoloso bonkose. 
Rel!;alauk geriausiu. Kuomet pirksi Paln-Eineller, persi* 
tikrink nr yru IKAltA. vnUbaienklis ant bnksiuko. \ I.SU 
KITOKIU NKIMK. 3i (entni ir 65 eei.tr.i nž bnnkntę. Gaunamos visose nntiekose nr tiesiog is laboratorijos. 

DESTROYS Am 

Kiekvienos salios gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikak; aprūpini- 
mai. * 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Xu h j I 
tėjusiai dėl kar<~s Lietuvai, jai laisves išgavimui ir ;;of. 
žiiionių aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimu ir siuskite pinigus siuo 
adresu: 

(Sii.oi:ios markes išduodama 
ūž Įmokėtus pinigus). iL. 

20 FIFTH AVENUE, N£\V YORK, N. Y. 



IŠBANDYMAS. 
I )žekis mane supažindino su 

jauna amerikiete viename Švei- 
carijos Kotelyje. Mane nustebi- 
no tos jaunos amerikietės keis- 
ta išraiška jos .Šviesių dideliu 

akių. 
Ant gražiaus rausvo veide- 

lio, ant kurio kaoojo kaip gel- 
toni linai šviesus plaukai, buvo 

gražios akįs, kurios nenoroms 

atkreipė visų atydą. 
Ir jos balsas mane nustebino; 

tai buvo ne moteriškas, bet že- 

mas, tartum tai ne merginos 
balsas, bet jauno kokios pen- 
kiolikos metų vaikino balsas. 

Męs trjse pavalgę pietus iš- 
ėjome ant hotelio priangio, kad 

pasigėrėti grožybe Šveicarijos 
gamtos ir Alpais, kurie slėpė 
nuo mus visą horizontą. Kal- 
nas gulėjo ant kalno, viršūnės 
kurių baltavo snieginėmis ke- 
purėmis. 

Męs žiūrėjome į vieną kalnų 
vietą, kurių viršūnes besilei- 
džiant saulei buvo nudažusi 
rausva spalva. Staiga mudu 
abudu su Džekiu liKomės išgąs- 
dinti skambiu juoku mūsų jau- 
nos sąndraugės. 

— Prisipažinkite, juk judu 
abudu bijotės to kalno? 

Suprantama, mudu pasisten- 
gėme užginčyti ir norėjome tą 
mus sadraugę Dorotę intikinti 
tame, bet ji mus privertė tuo- 

jaus nutilti: 
— Na, jau neprieštaraukite. 

Aš iš jus veidų matau, kad jus 
gaiite grožėtis mažiuke grožė, 
bet didelė grandioziška grožė 
jus slėgia. Didelės galingos, 
stiebi j ines jus bijotės. 

Ji vėl skambiai nusijuokė ir 
vėl su įronij^ pasakė: 

Balandžio 

Suktoje 

Naujo Narių Skie- 
po Town of Lake 

apielinkeje, sa- 
vo name 

Kampas 

tf ir Paulina 
Gatvių 

atsibus Suktoje, Balandžio 5 tą 

Prašome 
Visų narių ir draugų ateiti apžiūrėti šį naujausį ir 
gražiausiai ištaisytą Narių Skiepą Cliicagoje. 

Dovanos dienoje atidarymo 
Išpardavimas visako ir visuose skyriuose per savaitę 
PIRKITE SAU VISKĄ Š2TAME NARIU SKLEPE 

KORPORACYA PALATINE 
1112-1114 Miiwaukce Av., Įtampas 47tos ir Paulina 

CHICAGO, ILL. 

6,000 Narių Kapitalas $500,000 

rv 

— O jus latinai. Jus tikri 

sunųs senojo svieto. Jums pa- 
rinka visas, kas maža, negilu. 

Džekis pradėjo prakaituoti. 
— Atbulai! Aš net jums pa- 

vydžiu. Jus jau du mėnesiu, 
kaip čionai gyvenate tarp tos 

išdidžios grožės. 
— Pavydit? Kam? Ar nc 

vistiek, čionai ar kitoje vietoje. 
Aš daug keliavau ir daug ma- 

čiau, dėlto aš gal buti ir netei- 

singa link to, kas Jum patin- 
ka.-. .. Visur taip nuobodu. 

— Kam jųs save žeminate, 
— tarė Džekis. — Jųs norite 

gyventi ir grožę suprantate, 
penele Dorotc... 

— Gyvenimas kvailas ir vi- 
sai nežingeidus, — atrėžė ji. 

— Del tų, kas nemoka gy- 
veni man ineiti 

Vakarų šviesa jau visiškai 
temo ir dangus pasidarė ta: i 

[ sus. 

Ir vėl Doroto skambiai nu 

si juoke. 
— Tamistos tuojaus pradėsi- 

te kalbėti apie meilę, kuri pa- 

saulį valdo, apie Jusų mci 
■ lę!. ... Kak tik jus suprastume 
te kaip ji nereikalinga!.... Ir 
kam apie tai kalbėti ?.. 

— Kodėl? 
— Tamistos perdaug apie 

save mąstote. Visi čionykščiai 
! jauni žmonės lengvatikiai, bai- 
liai ir daug svajojanti, kad 
juos visiškai negalima, petn įvlė- 
ti. Ir tu, Džeki, tokis pat... 

Mano draugas mandagiai 
pasipriešino, prirodinėjo, kad 
dabartinis jaunimas gali pasi- 
aukauti aukštesniems tikslams, 
kad ti pasitaikytu proga. Ant 
galo jis užbaigė— 

— Do/ote, tai išbandykite 
mane. 

Mergina vėl nusišypsojo. 
— O tu mano Džeki... Na, 

gerai.... Štai žiūrėkite į tą 
kalną, kuris, rodos gulant mu.i 

ir kurio jus tai]) bijotės. 
— Gerai, matau. 
— Ar matai ties viduriu to 

kalno po tiesiai pusei namelį ? 

į Rodosi jį galima ranka pasiek- 
[ l i, bet ištikro iki jo bus arti my- 
| lia tolio. 

— Matau. 
— Na, tai trįs dienos atgal, 

aš tenai laipiodama po kalnus 
ilsejausi ir tenai pamiršau no- 

sinę skepetaitę 
Yi<i nutilome. Mėnulis pra- 

dėjo tekėti. 
— Na ir kagi norėtumėte?] 

— pasigirdo Džekio klausimas. 
— Aš noriau, kad 

Jus šianakt nueitumėte parneš- 
! ti mano skepetaitę, — žemu 
balsu tarė Dorote. 

— Tai čia ir yra išbandy- 
mas, kurį man norite nuskirti? 

— Taip Džc-ki, tai bus išban- 
dymas. 

Dorolė pakilo ir pradėjo su 

mumis atsisveikinti. Džekis il-' 
g,ii' buvo pasilenkęs bebučiuo- 
damas jos gražia ranką. « 

Kuomet ji nuėjo, aš paklau-j siau: 
— Tu nepadarysi tos kvai-' 

lystės. 
— Kodėl? — paklausė Dže-, 

— Delio, kad nežinai taktu 
Dar ir dienos laiku tenai pavo-į 
jinga eiti, o nakti tai ir visai 
negalima ir tai dar be vado. 
Juk tu sau galvą persiskelsi 
kur krisdamas. 

— Na, jau nesibijok! Aš to 

nepadarysiu. 
Męs persiskyrėme. 
Ar rytojaus anksti tarnas 

man pranešė, kad Džekis ne- 

nakvojo- hotelyje. 
Aš pasiskubinai; apsirengti 

ir nulipau žemyn. Pakviečiau 
ir amerikiete. 

Kuomet aš jai pasakiau, kad 
Džekis išpildė jos kaprisą, tai 
ji nenusistebėjo, o tik šaltai ta- 
rė* 

— Aš tą žinau. 
— Aš labai neramus, del Dže- 

kio, — tariau. 
ji stengėsi nuduoti visiškai 

ramia ir net bandė nusišypsoti, 
bet šypsą nenusisekė ir aš pa- 
mačiau joje nerimastį. 

Apie pietuš atėjo prie manęs 
senas vadas kalnuose ir tarė: 

— Kodėl negrįžti tas jaunas 
ponaitis? Čia V .s nors negerai. 
Jei jis išėjo vidurnaktyje, tai 
senai j?n laikas jam sugrįžti, 
o jo vis nėra. Ar neiti jo iieš-- 
koti ? 

Męs nuėjome j ieškotų Tš po 
mulo kojų tankiai ritosi i be- 
dugnes maži akmenukai. Męc 
ėjome i kalną keliu: du vadai, 
gydytojas ir aš. 

Iš karto męs greitai ėjome 
ir kelias išrodė nelabai pavo- 
jingas. Kiekvienoje valančio- 

jc a." tikėjausi patikti grįžtan-j 
tį Džekį. Bet mano palydovai 
išblaškė mano optimizmu—ta- 
kas vis darėsi pavojingesnis. 

Staiga mulas sustojo ant pat 
krašto stačiausio kranto. Vie- 
nas vadų atsigulė ir prišliaužęs 
pažiurėjo bedugnėn. Paskui 
jis atsistojo ir į mus tarė: 

— Jis tenai, netoli. Tur- 
būt nepataikė pedą žengti ir 

nupuolė. 
— Reikia j j išgelbėti!—susu 

katt. • 

Vietoje atsakymo, senas va- 

das tiktai persižegnojo. 

Tuomet aš supratau visa 
tragedija. 

Dvi valandi vėliau męs su- 

grįžime i hotelį. Maiše ant 
mulo nugaros buvo trupiniai 
kuno mano draugo Džekio. 

Dorotė visą laiką stovėjo: 
prieangyje lietelio ir.runka pa 
rėmusi pasmakrę žiurėjo j mus 

grjžtančius iš kalnų. Kuomet 
mulas buvo tiktai keletas žing- 
snių nuo jos, ji išsitiesė ir taip 
smark'ai susijuokė, kad, iO- 

dos, kalnai sudrebėjo. 
Ji neteko proto. 

.Vertė Jonukas. 

Kareivio Vadovėlis. 
(Tąsa iš pereitos petnyčio;?) 

JiUKiU įMOKYKLA. 
(T>e šautuvų) 

(Suglausta Formacija) 
53) Kareiviai yra grupuoja- 

mi j burius tikslui lavinimo, di- 
sciplinos, kontroles ir tvarkos. 

54) Pilnas būrys susideda iš 

kapnlo (žemesnio pa-aficie- 
ro) ir septynių žmonių. 

55) Nepilnas būrys gali su- 

sidėti išviso iš septynių žmo- 
nių, arba mažiausiai iš šešių 
Pnekynėje eilėje visados turi 
buti keturi kareiviai, o užpaka- 
linėje eilėje, jei būrys nepilnas, 
visados turi buti uždengti—pit 
mas ir ketvirtas numeriai. 

56) Kapralas yra būrio va 

dovas ir suglaustoje formaciįo 
je visados užima ketvirta nu- 

merį priešakinėje eilėje. Jei ka- 

pralo nėra, tai jo vieta užima, 
kitas geresnis kareivis. 

57) Jei būryje pasitaiko ma- 

žiau, kaip šeši kareiviai, tai 
toks būrys turi Imti dapildytas 
iš kitų burių, arba jo karei nai 
turi buti prisirodvti ])ric kitų 
nepilnų burių. 
•V5 " r** r~- 

BŪRIO SUFOMAVlMAS 
58) Kad sufornioti buri, in- 

struktorius atsistoja tris žingž- 
niiV' prieš fronto centrą, kur 
imi v.: vra formuojamas ir duo 

!da komandą: —Vicic STOK 
Kareiviai stoja Į vietą a t y- 

d o i e. Kapralas juos sugru- 
puoja dvejose eilėse, augštesnį 
po dešine. Užpakalinė eilė to- 

lumoje 40 colių nuo priešaki- 
nės. 

59) Atskai•—TV K— koman 

da yra duodama, kada visi ka- 
reiviai jau yra savose vietose. 
Ant tos komandos visi apart 
dešinės glitos (sustatos), at- 

kreipia akis Dešinėn, —ir p'ra 
dedant nuo dešinės balsiai at- 

skaito—Viens, Du, T ris, Ketu- 
ri. Kiekvienas kareivis, atsaki- 
tes savo numeri atsuka galvą 
ir akis prckyii. 

LYGINIMAI. 
60) Kad išlyginti būrio ei- 

les, komanda yra:—Dcščn 
(Kairėn) L y—GIX K. Ant 
komandos—Gink— kiekvienas 
kareivis padaro akis dešinėn* 
arba kairėn, jei komanda yra 
kairėn, ir tuo paeit laiku kai- 
riąja ranką padeda ant kulšies, 
nežiūrint, ar komanda yra de- 
šinėn ar kairėn. Akimis karei- 
vis turi žiūrėti j krutinę ketvir- 
to žmogaus, arba savo kaimy- 
no, ir turi pasijudinti priekyn 
arba atbulai, jei nėra tiesioje 
linijoje su kitais kareiviais. Jei 

i komanda yra Dcšnčn ly-GINKi 
visi kareiviai euri glaustis į de- 
šinę, kad ranka vieno kareivio 
dasilytėtų kito alkūnes. Tei ko- 
manda yra j kaire, tą patį rei- 
kia padaryti i kairę pusę. 

Instruktorius pataiso liniją 
iš dišinio šono (flango) ir, jei 
reik, pasako kareiviams, kurie 
hlogai stovi, eiti pirmyn arba 
atgal. 

Kada kareiviai lyginasi jie 
netik kad išlygina eiles, bet kar 
tu padaro tarpą, tarpe savęs, 
kul'is suglaustoje formacijoje 
yra keturi .coli;.i. 

(Toliaus bus kitą Petnyčią) 

M W«HiyWįUIMMMi 

Didžiausia Didmies- 
tyje Drabužių ir Če- 

verykų Krautuve 

Jusy 

Aidara Ketvergo ir 
Subatos vakarais, ir 

Nedėlios rytais. 

n e ■ w 

hįiHl tiElIU 
Velykine Sutaupymo Proga 

Jau dabar!—puiki paroda puikiausių Velykinių madų, kokių męs dar niekados nesam turėję! Vyrai, 
kurie pirks savo Velykines drapanas pas mus, ištikrųjų turės kuomi pasižmonėti laike švenčių! Pui 
kibs mados! Puiki ve/tė! Puifkus sutaupumas! Net musų senieji draugai bus nuststebinti! Net žmo 
nes, tūkstančiai jų, kuriems yra gerai žinoma, koks apstus skaitlius pavasarinių madų pas mus, būdavo, 
—bus nustebinti, kuomet jie pamatys tiek daug tavoro. Męs atsakančiai prisirengiame sutikt Velykų 
kų šventes. Męs turėdavome brangių ta vorų ir pirma, bet niekuomet neturėjom tokių. Kiekvienas kos- 
tiumas, kuri męs parduosime, primins dar kartą kiekvienam, jog Continental vertė yra kelis kartus 

r., augščiau už Continental kainas. Neužmirškite tą. Musų didelis sutaupi- 
|§Į V| 

mas randos ir ilgalaikiniai kontraktai su žymiais Amerikos drabužių siu- 
įii vėjais duoda jums puikiausią progą įgyti puikiausios rųšies drapanas pri- p skaitant Hart, Schaffner & Marx, Society Brand, ir Famous Kuppenhei- įtĘ^įlį/ mer už tikrai taupomas kainas. 

Puikiausi Siutas ir Overkotai. 
1 Visos puikiausios stumenio siūlės, ant vienos ir abiejų pusių segami. 

Audeklai ir darbas tik reikia didžiuotis. Vertė, kuri pati už save kal- 
yba, kaip tik pamatai. Ateikite tuoj pirkti sau švenčių drapanų! 

jp25įli$50 
Puikiausios Sfailos Pavasarinė avalinė Visai Šeimynai. 

Paskutinios mados spraguoti ir su visokiai': papuošalais vyrų, moterų ir 
vaikų—nupirkome didžiausią kokybę ir parduodame už pigias kainas. 
Ilgi, smart p'usčeverykiai ir išpusti nesveikai kojai, šaunus, buklus mo 
deliai vyrams, ir minkšti—lengvai pritaikomi vaikų augančiom kojom. 
Kiekviena pora yra tikros Continental kokybės—kiekviena pora yra pui 
kus pirkinys. Jųs norėsite naujus čeverykus prie savo naujų Velykinių 
pai'odnių—ir čia tai jųs galite pirkti už sutaupomą kainą. Jųs galite atsidėti ant šios ilgai tveriančios kokybės odų, jeigu jųs pirksite musų 
avlynės skyriuje. 

Atsivesk Vaikus Aršios Kokybes Siutams už Ekonomiškas Kainas 
Siutai, kurie išlaikys sunkius smugius, kuriuos užduoda dikti, 

_ 

sveiki 
vaikai savo drabužiams. Čia, šitoj krautuvėj jus rasite drabužių, ku- 
riuos jus norėtumėtj idant jusų vaikas turėtų. Drapanos, kurios išrodo j 
gerai, yra geros ir nešiosis gerai, drapanos, kurios įdeda atgal | į kišenių sunkiai uždirbtą doliarį. Vaikai labai myli tuos puikius siu- 
tus, nes jie turi gerą ormą ir guli gerai, o vaikai to tik ir trokšta. Nau- 
jausi modeliai, naujausi audeklai, dabas stiprus ir dailus, ilgai ir dailiai 
nešiojasi. 

Didis įvairumas garsių Stetson 
skrybėlių, siauri viršus, kokybe 
ir e!egant\žkuiiir.s> Neįtinkami 
nešiotojai ncrčs jas pamatyti. 



VIETINES ŽINIOS, 
"ČIGONUS" DAR KARTĄ i 

CHICAGIEČIA1 
PAMATYS. 

Ateinančią subatą "Biru- 
tė" atkartos naują p. S. 
Šimkaus muzikališką 
diją "Čigonus". Pereicą 
kartą pusė atėjusios publi- 
kos truėjo grįžti namon nie- 
ko nematę, nes niekaip ne- 

galėjo sutilpti į svetainę.' 
Tad šį kaitą yra proga iš- 
girsti "Čigonus" visiems. 

Šį kartą "Čigonai" stato- 
mi School House svetainėj 
ant Town of Lake. Šiuom 
kartu svetainė didelė, visi 
Sutils. 

Girdėtis, kad žmonės bi- 
lietus iš kalno smarkiai per- 
ka mat, bijosi kad nepasi- 
liktų už durų kaip pereitą 
kartą. 

Po lošimo "Birutės" cho- 
ras žada sudainuoti daugelį 
įvairių dainų. Choras bus 
apsirėdęs gražiais čigonų 
kostiumais. 

Lošimas prasidės lygiai 
8:30 v. vakare. Nesivėlin- 
kite, nes paskirtu laiku bus 
pradėta lošti. Nepraleiskite 
tos progos, nes tokios gra- 
žios muzikos ir lošimo re- 
tai kada pasitaiko išgirsti. 

DANTIS PABĖGO NUO 
KALINIO. 

Vienoj Chicagos policijos 
stočių prisiėjo pabuvoti tū- 
lam J. E. Vaughan. Gai- 
džiai išmiegojęs naktį Vaug- 
han atsikėlęs pradėjo ler- 
muoti jieškodamas kur pasi- 
dėjo jo dantįs. 

Užsipuolė ant policisto 
Mc Guire, reikalaudamas 
dantų. Bet šis užreiškė, kad 
jis nėra ingaliotas dantis 
areštuoti ar juos pridaboti, 
todėl nežinąs koks likmas 
patinka keno dantis. 

Toliau apklausinėta visa 
eilė stoties gyventojų ar ne- 
žino kas kur dingo Vaughan 
dantjs. 

Pagaliaus visų prieita prie 
vieros nuomonės, "kad tik- 
riausiai bus jog stoties ka- 
tinas žinąs apie Vaughan 
dantų likimą. Bet kaip iš- 
gauti nuo jo tą paslaptį, tai 
nelengvas išrišimui klausi- 
mas. 

LIETUVIU MUZIKU 
ATYDAI. 

Edisono Kompanija už- 
laiko vieną iš puikiausių 
privatinių orkestrų, suside- 
dančių daugiausiai iš to3 
kompanijos darbinikų. Mu- 
zikantų lavinimuisi yra už- 
laikomi tam tikri gražus 
kambariai ir jų naudai yra 
užlaikoma vienas iš puikiau- 
sių muzikališkų knygynų, 
vertės apie $7,000.00, kuria- 
me yra įvairių instrumenta- 
cijų net iki 100 žmonių. 

Šita orkestrą dabar reika- 
lauja ypačiai muzikantų, 
vartojančių styginiub instru- 
mentus — smuikas, kontra- 
basus ir t.t. 

P-as Petras Sarpalius, ži- 
nomas lietuviams muzikas, 
yra nariu ir šitos Edisono 
orkestros ir sako, kad bu- 
tų labai geistina, jeigu lie- 
tuviai muzikantai galėtų pa- 
sinaudoti įvairiais patogu- 
mais, kuriuos minėta orkes- 
trą teikia. 

Platesnių apie tai žinių 
suteiks pats p. P. Sarpalius, 
pas kurį galima atsišaukti 
Utarnikų ir Ketvergų vaka- 
rais antrašu 3434lLowe ave. 

Telefono numeris: Boule- 
yard 5602. 

KAIP LENKAI FABRI- 
KUOJA PALIOKUS. 

Nors pats esi lietuvis iš 
kraujo ir kaulų, nors pats 
nei žodžio "panskos" kalbos 

nemokėtum—dabokis, kad 
neliktum palioku ir kad tau 
visam gyvenimui neprimuš- 
tų štampos. Taip vos ne- 

atsitiko su Jurgiu Juškevi- 

čium, kuris aną dien norė- 

jo išsiimti amerikoniškas pi- 
lietystės popieras. 

Juškevičius nemoka daug 
angliškai—nemoka angliš- 
kai nei skaityti, nei rašyti. 
Pats jis negalėjo išpildyti 
pilietystės aplikacijos, kurią 
reik paduoti, norint popie- 
ras išsiimti. 

Žmogus teiravosi, kas jam 
tame prigelbėtų. Ir nuvedė 
jį pas lenkus ant Morgan 
st., ant Bridgeporto. Ar ne 

galėtų jam prie popierų ap- 
likacijos agelbėti? —klau- 
sia jis. 

— Šiur, panie! 
Na, ir prigelbėjo. Apli- 

kaciją jam išpildė ir nusiun- 
tė jį miestan, kur pirmas 
popieras išduoda. 

Juškevičius, vienok, kaip 
ir kiekvienas lietuvis, yra 
pusėtinai atsargus vyras. 
Pats angliškai nesuprasda- 
mas, jis visgi norėjo persi- 
tikrinti apie tai, ar gerai 
jam tie "braciai poliakai" 
aplikaciją sufiksino. 

Užėjo jis pas vieną gerą 
lietuvj bridgeportietį ir pa- 
rodė lenkų išpildytą aplika- 
ciją. Tasai pažiurėjo-pažiu- 
rėjo ir tiesiog atsivedė jį į 
"Lietuvos" dienraščio ofi- 
sus. 

Išėmęs aplikaciją, padavė' 
ir sako: 

Pažiūrėkit tiktai jųs, 
ką tas šun-snukis iš šito 
žmogaus padarė... 

Ant aplikacijos, vioton 
"Jurgis Juškevičius," buvo 
padėta: 

Jtrzy Juszkiewicz 
Gi ant klausimo, iš kur pa 

eini, atsakyta, kad iš Len- 
kijos. 

Ir tokiu budu musų Jur- 
gis vos neliko palioku 
J erzu. "Lietuvos" dien- 
raščio ofise jam aplikaciją 
ištaisė, kaip reik ir vyras 
gali buti dabar ramus, kad 
jis paliokiškos tautos ne- 

daugins. 
Šitokį "triksą," jam norė- 

jo iškirsti Bridgeporto tūlos 
unijos ofise. 

Dabar daug lietuvių ima- 
si sau pilietiškas popieras. 
Yra labai reikalinga, kad jų 
aplikacijos butų išpildytos 
teisingai ir gerai: kad jų 
pravardės butų paduotos tik 
rai ir teisingai lietuviškai 
ir kad jie butų parodyti Lie- 
tuviais, o ne lenkais, arįa 
rusais. 

Kas pats negali išsipildyti 
sau aplikacijos, lai kreipia- 
si pa3 kitus lietuvius—pas 
lietuvius, o ne lenkus. Jei- 
gu apie ką abejojate, ge- 
rinus užeikite į "Eietuvos" 
dienraščio ofisus. Čia jums 
sulyg išgales stengsis patar- 
nauti. 

ŠUNŲ PARODA. 
Vakar Chicagoje atsida- 

rė šunų paroda; ji laikoma 
First Infantry armory na- 

me, 16th st., ir Miclfigan 
ave. 

Parodon šunų atgabenta 
[640, iš 30 valstijų; šunų vei- 
slių parodoje yra 70. Di- 
džiausias šuo yra St. Ber- 
nardo veislės, sveriąs 200 
svarų, ir mažiausias pusant- 
ro svaro. 

r Visų atydą atkreipia šuo 
apie 15 svarų, kuris apsigi- 
mę be uodegos. Jis savo 

gyvenimą daugiausiai pra- 
leidžia kelionėse ir smarkiai 
darbuojasi apie žiurkes ir 
peles laivuose; jo gimtinė 
yra Hollandija. 

Žymią vietą parodoje 
taigi užima Rusijos šunįs- 
vilkai, kurie labai sumaniai 
apvaldo bile vilką. Jie bū- 
dami poroj bėga tulą laiką 
greta vilko ir staiga,- abu 
kartu, vienas stveria vilką 
už gerklės, o antras už pas- 
turgalinių kojų ir bejiegis 
vilkas puola ant žemės. Bet 
jie ir pavieniais vilko nesi- 
bijo. j Reikia pažymėti, kad vo-l 

kiškųjų veislių šunįs keičia 
savo vardus; mat pervers- 
mių gadynė ir šunis palie- 
čia. 

SLA. SUSIRINKIMAI. 
SLA. moterų 208-ta kuo-! 

pa Chicagoje užvakar vaka- 
re turėjo savo susirinkimą. 
Susirinkime vienbalsiai nu- 

tarta, kad Visuotinas Sei- 
mas yra labai reikalingas. 
Visos moterįs'su didžiausiu 
entuziazmu nutarė aktyviš-i 
kai prisidėti prie Seimo ren- 

gimo Chicagoje. 
Taipgi nutarta surengti 

spektaklį ir balių. 17 gegu- 
žės m. bus pastatytas sce- 
non "Šalaputris" Meldažio 
svetainėje. 

Taipgi tartasi prisidėti 
prie Raudonojo Kryžiaus ir 
rinkti drabužius. 

SLA. 36-ta kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, balandžio (April) 
6 d. 1919 m., 1-mą vai. po 
piet. "Birutės" svetainėj, 
3249 So. Morgan gat. 

Nariai malonės atsivesti 
naujų narių prirašymui į 
kuopą. Valdyba. 

BRIGHTON PARK. 
Lietuvių Brighton Park 

Politiškas Pašaipiais Kliu- 
bas turėsi savo mėnesinį su- 

sirinkimą P. Wengelevičiaus 
svetainėj 4500 S. Talman 
ave., balandžio 5 d. suba- 
tos vakare ant 8 vai. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus svarbių reikalų. Pri- 
bukite tie, kurie turite pri- 
pildę aplikacijas ant perei- 
to namų savininkų susirinki- 
mo. Kviečia Valdyba. 

BURNSIDE. 
Bumside, SLA. 63 kp. 

laikys mėnesini susirnkimą 
pėtnyčioj 4 balandžio 7 vai. 
vakare. Macukevičiaus sve 

tainėj 1036 E. 93 str. Na- 
riai teiksitės ateiti koskait- 
lingiausiai. Taipgi neprigu- 
linti prie S.L.A. kviečiami 
ateiti ir prisirašyti. 

P.Pivarunas fin. rašt. 

TMD. KUOPOS SUSI- 
RINKIMAS. 

Paskutiniame TMD. 22 
kuopos susirinkime nutarta, 
kad visi nariai pasitaikius 
progai platintų kuolabjausiai 
TMD. išleistas knygas. Tuo 
tikslu išrinkta komisja iš p. 
J. Papausko ir A. Stankūno. 

Apart to plačiai apkalbėta 
apie Šerno raštų leidimą. 
Prieita prie tos nuomonės, 
kad tuomi reikalu turi pasi- 
rūpinti kolionijos ir visi T. 
MD. nariai. M. K. 

IŠ TMD. 27 KUOP. 
SUSIRINKIMO. 

Nedėlioj, kovo 9 d. bu- 
vo TMD. 27 kuopos susirin- 
kimas V. Persinsko svetai- 
nėje. Pirmiausiai buvo per- 
rinkta valdyba, nes dar šį- 

met buvo pirmas susirnki- 
mas. Pirmininku likosi iš- 
rinktas p. F. Venckus, jo 
pag. J. Raudonius, rašti- 
ninku J. Vaišvilas, iždinin- 
ku, P. Pivarunas. Spaudos 
komitetan inėjo F. T. Pu- 
leikis. 

Toliaus likosi perskaity- 
tas laiškas, kuriams prane- 
šama, kad TMD. rengiasi iš- 
leisti Šerno raštus. Tas už- 
girta vienbalsiai. Taipgi 
svarstyta budai, kaip prigel- 
bėjus tų raštų išleidimui. 
Visi pritarė ir pasižadėjo 
kcdaugiausiai pasidarbuoji 
tame reikale, tai juk dide- 
lis darbas. 

Sekantis susirinkimas at- 
sibus 6 balandžio, tai yra 
ateinančioje nedėlioje pa- 
prastoje vietoje ant 12 v. 

dieną. Malonėkit visi skait- 
lingai susirinkti. 

F. T. Puleikis. 
Jonas Vaišvila, sek. 

PASIKALBĖJIMAS. 

šiądien vakare, tautiečiai 
kviečiami ant 8 va), vakaro 
susirinkti "Birutės" svetai- 
nėn dėlei draugiško pasikal- 
bėjimo ir išrišimo daugy- 
bės reikalų, kurių yra bega- 
lės. 

Toki pasikalbėjimai atsi- 
būva kiekvienos pėtnyčios 
vakare. 

S.L A. 55 k. SUSIRINKI- 
MAS. 

West Pullman, SLA. 55 
kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus šeštadienyje balan- 
džio 5 d. 7 vai. vakare J. 
Gruzdžio ir P. Raišučio sve- 

tainėje. Nariai ir norinti 
prisirašyti prie SLA., malo- 
nėkite nesivėlinti ant susi- 
rinkimo. A. Statkus, rast. 

Draugystė šv. Vincento 
Ferarušo ant ToWn of Lake 
laikys savo bertaininj susi- 
rinkimą nedėlioje, balan- 
džio (April) 6-tą d. Pra- 
džia 2-rą vai. po pietų. Pa- 
prastoj svetainėj šv. Kry- 
žiaus parapijos. Kviečiami 
visi nariai susirinkti ant 
viršminėto laiko. Yra labai 
daug svarbių reikalų dėl ap- 
svarstymo. 
Kazimieras Makaras, Pirm. 

J. Legnugaris prot. rašt. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Kliubiečių Domai. 

Illinojaus Lietuvių Pašal- 
pinio Kliubo mėnesinis su- 

sirinkimas įvyks ateinančio- 
je subatoje, balandžio 
(April) 5-tą dieną 1919 m., 
8-tą v. vakare, paprastoje 
F. Dalkaus svetainėj, 3301 
S. Morgan ir 33-čios gatvių. 
Visi šio kliubo nariai ma- 

lonėkite atsilankyti laiku. 
Taipgi yra kviečiami ir nau- 

ji nariai ateiti ir prisirašyti 
prie šio turtingo kliubo. 
Viršminėtas pašalpinis kliu- 
bas dar tiktai penki metai 
tėra suorganizuotas, o jau 
skaitlius narių yra apie trįs 
šimtai. 

Jonas Bijankas prez. 840 
W. 33 PI. 

Antanas J. Lazauskas 
rašt. 3337 S. Wallace St., 
Chicago, 111. 

Pranešimas. 
Draugystė Lietuvos Sunų 

No. 1 laikys savo susirinki- 
mą subatoj, balandžio 5 d. 
8-tą vai. vakare p. Petro Pi- 
lypaus svetainėj, 5412 So. 
Hermitage Ave., ant Town 
of Lake. Visi nariai yra 
kviečiami susirinkti, labiau- 
siai tie, kurie esate užsivil- 
kę su mokesčiais. Nepa- 
mirškite. Valdyba. 

Reikalingas Barbens vakarais 
llrighton Parke. Deras užmokes- 
tis geram barberini. Kreipkitės 
laišku j "Lietuvos'' -Red. Xo. 5. 
3253 S. Morgan St. Chicago, 111. 

Pajieškau savo draugo Pijušo 
Eidukevičiaus. Paeina iš Elvit.o i>:t 

rapijos. Vilkaviškio apskričio, Su- 
valkų gub. Apie 4 meUu atgal gy- 
veno Detroft, Mieli., dabar girdė- 
jau gyvena VVest \ "irginijoj. Jis 
pats ar k;is apie ji žino, meldžiu 
duoti žinę šiuo adresu: K. Povi- 
laika, 144 Cardoni Ave., Detroit, 
Mich. 

"LIETUVOS" ŠFRIN1N- 
KAI. 

Kurie esate persikraustę Iš 
savo senų gyvenimo vietų j 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 

Sekančių ščrininkų norėtu- 
me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garmus, 1711 N. Ash 
land, Ave., J. Petraitis, 202cS 
Canalport Ave., Skalandžiu- 
nas, 6347 Maryland ave., P. 
Zdankus, 3239 Emerald ave. 

visi iš Chicago. 
Vladas Jucius, nežinomas 

antrašas. 
Vladas Šurna, nežinomas 

antrašas. 
A. Burba, c-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
Abam Buker, nežinomas 

antrašas. 
S. Jurša, nežinomas antra- 

šas. 
J. Gaski, nežinomas antra-1 

šas. 

Laurinaitis, nežinomas ant- 
rašas. 

P. Ramoška, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Strumskis, nežinomas 
D. Rupšis, nežinomas ant- 

rašas 
J. Stankevičius, nežinomas 

antrašas. 
A. Andriunas, 797 Bank st., 

\Vaterbury, Conn. 
A. Augščiunas, Strongs, 

,Mich. 
Z. Grigaitis, 3308 Auburn 

Ave., City. 
J. Kairis, 3027 Auburn 

Ave., City. 
J. Petraitis, 2028 Canalport 

Ave., City. 
Ignas Noreika, Rockfoęd 

111. 
A. Tamolaitiene, 1947 E. 

13th St., Lorain, Ohio. 
F. Skalandžiunas, 6347 Ma* 

ryland Ave., City. 
S. Vitartas, 2152 Coulter 

St., City. 
M. Valickas, Middlebury Rd. 

B. F. D., Waterto\vu, Mass. 
V. Kevelaitis, R. F. F. 3 

Frie, Pa. 
K. Kvedras, Box 334, Bar- 

neyville, Ohio. 
J. Jugis, R. I. Box 68, Rock- 

»field, Conn. 
I 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

A. Mičfulis. b2 ir S. Halsted St. 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave 
A. Butkievlcz, 4537 S. Hermit&go Ave 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe A-ve. 

Butchere. 
M. Klausas, 3003 Union Ave. 

Butchere. 
J. Ka7iauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros, 3548 Emerald Ava 

Baker/ 
F. A. Jozapaltią 3^01 S. Ilalsted Si. 

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

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

Candy Store. 

PARDAVIMUI MURO NAMAS 
akmenų frontas, ant 3 augštų, po 
(\ kambarius, augštas beismentas 
su skalbykla. Užpakalyje mažas 
namelis su 4 kambariais. Raudos 
ne ša j mėnesį 62 doliarius. Geras 
namas ir geroje vietoje. Kam rei- 
kalingas pirkti namas, meldžiu a- 
teiti apžiūrėti, saviniinkas ant pir- 
mu lubų, su mielu noru viską ap- 
rodys. Kas greitai atsišauks, tai 
parduosiu pigiai. L. \ asulis, 2239 
W. 23ra Piace. Chicago. 111. 

Parsiduoda 8-nių kambarių me- 

dinis namas ir lotas, po Xo. 506 
\Y. ^rd St. Kaina ant išmokesčio 
$i,ioo; n/ casli pigiau. Taipgi par 
sidiioda 2-jų aiugštų medinis na- 

mas ant 37 ir pusės pėdų kampni 
l<;t<>. po Xo. 501 \V. 3^rd St. Kai- 
na ant išmokėjimo £1.800: už cash 
pigiau. Savininko adresas: 501 W. 
33r<l St. arba rašykite po \o. 2139 
.Vmitaere Ave. "Mrs. I.. Lobenho- 

I fer. 

Didelis išpardavimas 
Deimantu, Laikrodėlių ir Gražnų. Paedavimas jau prasidėjo 
Pranešame visiems, jog niekuomet savo gyvavimo 
istorijoje, nepardavinėjome taip pigiai, kaip kad 
męs pardavosime ant šio išpardavimo. Priežastis— 
męs norime sumažinti savo tavorą ir duoti progą 
šios apielnkės žmonėms iš to pasinaudoti. 
Męs taipgi duodame raštišką gvaranciją ant kiek- 
vieno daikto pirkto pas mus. 

Pinigus grąžiname at^al, ieigu' neužganėdinti. 

Deimanto žie- 
dai $5. augs. Tiktai 

6.98 
$2.00 Laikrodėlis, gvarantuo 
tas aut vienų metų, 
šiądien tiktai 
$2.00 Budninkas, gvarantuo 
tas ant vienų metų 
šiądien tiktai 
14 K Aukso laikrodėlis, 25 
metų gvarancija, vertės $25. 
šiądien ant pa- C1R ^r 
sinnkimo nuo .. aug 
14 K Aukso priešakiais laik- 
rodėlis, 25 metų gvarancija, 
vertės $25., šiądien ant pasi- 
rinkimo parsiduos 1H OK 
tiktai už l£i£U 
20 metų Crown laikrodėlis, 
vertės $20.00, šią- 11 0(% 
dien už I 1\L J 
20 metų gvarantuoti laikro- 
dėliai, vertės $18. 7 P 
šiądien tikta už □ 1! J 
10 metų gvarantuoti paauk- 
suoti laikrodėliai, vertės $12. 
šiądien parsiduos C O C 
tiktai už U]£J 
Aukso frontais lenciūgėliai, 
20 ir 25 metų gvarancija. 
parsiduoda 1 f) O n 

nuo Ii3U aug 
14 K auskarai 1 no .. ir 
nuo I i3U aug 

Sidarbo laikrodėliai, gvaran- 
tuoti, su aukso Q 
kvietkomis UiOU 
Kaklaraišimi sagutės, vertos 
$1.00, išsirink kokią 
tiktai nori ItJb 
Kolionikai vertės $1.00, šią- 
dien, išsirink kokią n 
tiktai nori, už L ! b 
Žiedai, vertės $1.00, šiądien, 
išsirink kokią ^10 n 
tiktai ori, už Hali 
Gvarantuoti žiedai, vertės $1 
šiądien parsic'uos 70#* 
tiktai už ... I □ U 
Gryno aukso žiedai, pasiduo- 
da 1 ftQ ir 
nuo I iwU aug 
Moteriški laikrodėliai parsi- 
duoda /[ nį ir 
nuo "tiJU aug 
$6.00 laikrodėliai. 3 metams 

gvaratuoti 9 QK 
už diJJ aug 
Taipgi didelis pasairinkimas 
paauksuotų Lavaliers, parsi- 
duoda HOjf* ir 
nuo 30w aug 
10 K ir 14 K Aukso Lavaliers 
parsiduoda 1 f)Q 
nuo livJU aug 

S, ISLOWITZ, 4641 S. Ashland A». 

Pinigai Padėti Taupinimui 
Pirm arba 7 Balandžio-April 

neša nuošimčius nuo Balandžio-April Imą 

Pradek Taupyt Dabar 

Męs mokame 3 nuošimtį j metus 

ant padėtų taupinimui blnigų 

NORT»WESTEF,H TRUST AND SAVINGS i 
...BANK... ! 

1201 «tLWAUKEE AVt. I 
Kampas Division ir Milwaukee A?es. CHICAGO, ILL. i 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
0 

Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 

pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SAVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

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