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Francuzija Plianuoja 
Latinu Lyga. 

Talkininkai sumušė bolsevikus 
^ 

Vokietija perleis lenkų iegijonos. 
Bolševikų laivynas Baltiko jurese. 

FRANCUZIJA PLIANUO- 
JA LATINŲ LYGĄ, 

Paryžius, bal. 6. Greta or- 

ganizuojamos Tautų Lygos 
francuzai plianuoja organi- 
zuoti latiniškų šalių lygą. 
Jon prigulėtų Franouzija, 
Italija ir Belgija; tafpgi ir 
buvusios neutralėmis kaip 
Ispanija ir kitos. 

Jau laike karės buvo pra- 
dėta kalbėti apie latinų ša- 
lių lygą, bet tada buvo ne- 

patogus laikas tokiam su- 

manymui ir jis palikta be 
jokių pasekmių. 

Francuzijai ir Italijai to- 
kis sudarymas latinų šalių 
lygos yra, sakoma, labai pa- 
geidaujamas. Jos mat nori 
turėti gerą ramsti prieš vo- 

kiečiu ar slavų veržimąsi į 
latiniškąsias šalisr 

TALKININKAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, bal. 5. Iš Ar- 
changelsko ateina žinių, kad 
talkininkų kariumenė smar- 
kiai sumušė bolševikus. Bol- 
ševikų žuvo keli šimtai ir 
paimta nelaisvėn apie 100, 
kurių tarpe bataliono ko- 
manduotoja? ir jo adjutan- 
įas. 

Šiądien ryte talkinikai tu- 
rėjo nemažai darbo surin- 
kime užmuštų bolševikų ka- 
reivių. 

Ties Bolšija Ozerka ame- 

rikonų skyriaus ugnis pri-1 
vertė pasitraukti bolševikų 
armijos kolumną. 

Vienas amerikonu patru- 
lius vakar sunaikino balse-1 
vikų sargybfnių burį, kurio 
užmušė 20 kareivių ir suėmė 
nelaisvėn 7. 

Susirėmimuose ties Dvina 
talkininkai suėmė 7 bolševi- 
kus ir keliolika užmušė. 

VOKIETIJA PERLEIS 
LENKŲ LEGIJONUS. 

Paryžius, bal. 6. Maršalas 
Poch praneša iš Spa, kad 
lenkų legijonams Francuzi- 
joje bus leista keliauti per 
Vokietiją Lenkijon. 

Maršalas praneša, jog tal- 
kininkai turi pilną teisę 
siųsti lenkų kariumenę per 
Danzigą, bet kad paskubi- 
nus lenkų perkelimą Leilfti- 
jon, priimta Vokietijos val- 
džios pasiųlijimas ir lenkai 
bus gabenami ne per Dan- 
zigą, bet kitais keliais. 

Vienok, prie pirmo nesu- 

sipratimo, talkininkai turi 
pilną teisę išsodinti lenkus 
Danzige. 

Iš Berlino pranešama, 
kad lenkų gabenimas per 
Vokietiją prasidės apie 15 
dieną balandžio ir tęsis i po- 
ra mėnesių. Dėlei šios su- 

tarties, sakoma, vokiečiai iš- 
gavo tūlas privelegijas ant 
jūrių. 

BOLŠEVIKU LAIVYNAS 
BALTIKO JŪRĖSE. 

Londonas, balandžio 5 d. 
Laikraštis Mail praneša, 
kad Leon Trocky, bolševikų 
ministeris įsakė Rusijos lai- 
vynui užatakuoti talkininkų 
laivus Baltiko jūrėse. 

BARONAS PAPRASTU 
RAŠTININKU. 

Vienna, balandžio 1 d. 
(suvėlinta). Baronas Sat- 
van, vienas iš turtingiausių 
Vengrijos gyventojų, dabar 
dirba paprastu raštininku 
vienoje firmoje. Panašus li 
kimas ištiko ir daugelį kitų. 

Tuli aristokratai yra su- 

varyti gyventi pastogėn, o 

jų puošniuose kambariuose 
susikraustė darbininkų šei- 
mynos. 

AUSTRIJA KONFISKA- 
VO KARALIŠKUS 

TURTUS. 

Kopenhagenas, balandžio' 
5 d. Iš Viennos ateina ži- 
nių, kad Vokiškos Austrijos 
Steigiamasai Susirinkimas j 
priėmė bilių, kuriuo ištre-; 
miama iš šalies Habsburgų 
giminė ir konfiskuojama jų 
turtas. 

Kitais biliais persekioja- , 
ma ir kiti Austrijos didikai;! 
tūliems yra draudžiama bū- 
ti Viennoje. 

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
NENORI KARIANTI. 

Archangelskas, balandžio 
3 d. (suvėlinta). Suimti 

I bolševikų kareiviai buvo 
klausinėjami kaslink dva- 
sios stovio bolševikų armi- 
joje ir jos spėkų. 

Nelaisviai užreiškė, kad 
bolševikų armija susideda iš 
rekrutuotų valstiečių; aficie 
rais gi daugumoj esą liuos- 
noriai komunistai Bolševi- 
kų kareivių didžiuma ne- 
noriai kariauja prieš talki- 

; ninkus. 

Jo dabartine pareiga. 

Fricas sunaikino Bei gijos ir kitų šalių išdirbystės ratus. Dabar jisai turi 
juos išnaujo atstatyti. 

-iJ. V J J?*'1 m i'Jli'. n n 

EXTRA! 
BOLŠEVIKŲ SUKILIMAI 

LIETUVOJE. 

Kopenhagenas, balandžio 
6 d. Bolševikų frontas šiau 
rinėje Lietuvoje įra. Bol- 
ševikiškos kariumenės dalįs 
sukįla ir atsisako kariauti, 
tas priverčia bolševikų ko- 
manduotoją trauktis atgal | 
visame fronte. ' 

\TNGRIJOS SOVIETAI ,1 
NUVERSTI. j 

Amsterdam, balandžio 6. j 
Atėjo iš Viennos žinių, kad 
sovietų valdžia Vengrijoje 
tapo nuversta, bet patvirti-1 
naneių žinių dar negauta. | 

ŽUVO BELGIJOS 
KARALIUS? 

Londonas, balandžio 6 d. 
Belgijos karalius vakar iš- 
lėkė orlaivyje iš Paryžiaus | 
Brusselin ir nieko apie jo 
sugrįžimą nesigirdi. Ir Bel- 
gijos legacija Londone apie 
karaliaus likimą nieko nėra 
girdėjusi. Bijomasi, ar ne- 

ištiko karalių kokia nelai- 
mė. Tarp Paryžiaus ir Brus 
kelio 210 mylių, t.y. apie 3 
valandų kelionės orlaiviu. 

NUSTATYMAS 1NPLAU- 
KŲ VENGRIJOJ. 

Viennaų bal. 6. Vengrijos 
gyventojai, sulyg pliano 
naujos valdžios, bus pada- 
linti į tris grupes, kurioms 
bus užtikrinta minimum me 

tinės įplaukos. 
Inteligentiški darbininkai 

turės inplaukų nemažiau 
$7,200; pirkliai ir amatnin- 
kai nemažiau $5,000, ir pa- 
prasti darbininkai nemažiau 
$3,300. 

NUŽUDĖ 2,000 RUSŲ. 
Londonas, balandžio 5 d. 

Šiądien gauta oficialis pra- 
nešimas iš Omsko, kad mies 
tas Ossa, 40 mylių į piet- 
vakarius nuo Penn yra bol- 
ševikų beveik sunaikintas. 

Kolčako kariumenė užė- 
musi miestą surado, kad ten 
tapo išžudyta apie 2,000 ypa 
tų, prigulinčių inteligentiš- 
kai kliasai. 

KIVIRČAI LENKIJOJ. 

Berlii.&s, balandžio 5 d. 
Berlino laikraščiai gavo ži- 
nių iš Varšavos, kad Len- 
kijoje suspenduota konsti- 
tucijinės gvarantijos trims 
mėnesiams. Reiškia šalyje 
kįla neramumai. 

PRIEŠŲ ARMIJA SIEKIA 
1,125,000. 

Washington, balandžio 5. 
Sulyg vėliausių žinių, prie- 
šų armija dar siekia į 1,- 
125,000 vyrų. Ji paskirsto- 
ma sekančiai: Vokietija tu-j 
ri 820,000; Bulgarija 129,- 
000; Austrija 60,000; Tur- 
kija 20,000. Bet čia nepri- 
skaitoma bolševikai, kurių 
ir-gi draugais talkininkai ne 

skaito. 

SUŠUTINO ŠARME 
SUNAUS KUNĄ. 

Montrose, Colo., balan- 
džio 6 d. Tuia Nancy Bush, 
70 metų užreiškė, kad ji kir 
viu užmušė savo sūnų Joną 
ir paskui kuną sušutino mui- 
lo šarme. Ji taipgi pasisa- 
kė, kad užmušusi savo anū- 

ką Otis. 
Bet jos apgynėjai prade- 

da manyti, kad šią užmu- 
šystės istoriją p-i Bush pati 
prasimanė, kad davus pasi- 
slėpti jos sunui, kuris galė- 
jęs užmušti bernaitį Otis. 

SOVIETU RESPUBLIKA 
J" BAVARIJOJE. 

Spa, balandžio 6 d. Vo- 
kietijos atstovas Erzberger 
gavo pranešimą, kad Bava- 
rija oficialiai apsiskelbė so- 

vietų respublika. 
Bavarija turi apie 7,000,- 

000 gyventojų, taigi Vokie- 
tija nustoja stiiyios para- 
mos. 

TAUTŲ LYGA SUSI- 
RINKS AMERIKOJ. 

Paryžius, bal. 5. Yra gan- 
dų, kad Tautų Lygos pirmas 
susirinkimas įvyks sekantį 
Spalio mėnesį sostinėje Su- 
vienytų Valstijų, Washing- 
tone, D. C. Sakoma, kad 
prezidentui Wilsonui bus su 

teikta garbė buti pirmuoju 
pirmsėdžiu. 

ESTONAI LAIMI. 
Kopenhagenas, balandžio 

6 d. Estonijos generalis 
štabas praneša, kad bolše- 
vikai traukiasi nuo estonų 
Pskovo apielinkėje. Esto- 
nam.s pasisekė užimti vieną 
miestelį ir keletą sodžių; | 
taipji suimta keliolika kul- 

kasvaidžių. 

DE VALERA AIRIJOS 
PREZIDENTU. 

Dublin, balandžio 5 d. i 

Airijos parlamentas nuskyrėj 
garsų airi nacionalistą De: 
Valera prezidentu laikino- j 
sios Airijos valdžios; taip- 
gi paskirta ir (ministerių ka-' 
binetas. 

ANGLIJA PARDAVĖ 54 
NARLAI7ES 

Londonas, balandžio 6 d. 
Anglijoje jau parduota 54 
buvusios vokiečių narlaivės.j 
Jų periskopai tapo nuimti;] 
gj inžinai pardavinėjami at- j 
skirai. Bet kainos neišduo-j 
damos, nes turi dar nemažai 
narl?,ivių pardavimui. , ; 

Atsišaukimas del Parašų Rinkimo. 
Milijonas parašų turi buti surinktas iki Velykų. — Blan 

kos jau Siuntinėjamos. 

Abiejų Tarybų Pildoma- 
sis Komitetas Washingtone 
praneša, kad blankos surin- 
kimui milijono parašų po pe 
ticija už Lietuvos neprigul- 
mybę jau yra parengtos ir 
jau pradėta jas siuntinėti 
kolionijoms. 

Žemiaus telpa Pildomojo ! 

Komiteto atsišaukimas ir ! 
Peticijos tekstas. Ant blan- j 
kų peticijos tekstas yra tik 
anglų kalboje. Skaitytojų 
naudai, rytoj paduosime 
tą tekstą taipgi ir- lietuvių 
kalbon išvertę. / 

tautiečiai; 

Milijoną parašų peticijai 
dėl nepriklausomos Lietuvos 
surinksime. Ekzekutyvis Ko 
mitetas iš kolionijų laiškais 
užplukdytas. Visų siūloma 
parama ir pasiketinimas su- 

rinkti parašus iš tūkstančių, 
dešimčių tūkstančių, kurie 
savo vardus noriai meta ant 
Lietuvos savistovybės svar- 

styklių. 
Peticijų blankos pradeda- 

mos siuntinėti subatoj, ba- 
landžio 5 d. Siunčiama abie 
jų Susivienijimų sekretorių 
kuopoms, laikraščių redakci 
joms ir kolionijų veikėjams, 
kurie blankų atsišaukė, ar 

kuriems darbo vedimas pa- 
tikėta. 

Atsižvelgiant į tai, kad 
laiko maia ir nevisur bus ga 
Įima visus rašytis norinčius 
12 balandžios dieną pasiek- 
ti, parašų po peticija rinki- 
mas rutesiama iki Vetykų. 
Vėliausia di, na, kuomet už 
pildytas blankas grąžinti rei 
kia, yra balandžio 21 d., pa 
nedėlis. Balandžio 12 d. 
visvien pasilieka generale 
parašų rinkimo diena. 

ATVIRUTĖS. 

Kad parašų rinkimą pa- 
lengvinus tarp kitos tauty- 
bės žmonių ir kad geriau 
juos supažindinus kur Lie- 
tuva randasi, Pildomasis Ko 
mitetas išleidžia 500,000 su 

lenkiamų atviručių, kurių 
skaitlius sulyg reikalo galės 
buti padidintas. Ant atvi- 
rutės bus naujai siūlomi Eu- 
ropos rubežiai, tekstas apie 
Lietuvą. Atvirutės bus siun 
tinėjamos į kolionijas, ly- 
giai kaip peticijų blankos. 

Atviručių išplatinimas pa- 
vedama kolionijoms. Te 
kiekvienas pažinčių turintis 
gauna atviručių, jas išsiun- 
tinėja ar asmeniškai intei- 
kia. 

ORAS. 
Chiagoje ir apiejinkėje: 

Panedėlyje oras nepasto- 
vus; utaminke gal bus lie- 
taus. Vidutiniai rytų vėjai. 

Saulėtekis 6:22; Saulėlei- 
dis 7:22; Mėnulis nusileis 
3:19 ryte. 

Visų, kurie gaus peticijų 
blankas, prašome jas kuo- 
greičiausiai ihteikti veikian- 
tiems komitetams, o kur jų 
nesiranda, darbą Į savas ran 
kas paimti, išplatinti tarp 
vietos veikėjų ir parašus rin 
kti. Reikia žiūrėti, kad blan 
kos nebūt suteršiamos, kad 
butų grąžinamos švarios. 

Kolionijos, kurių blankos 
nepasiektų, tesinaudoja laik 
raščiais, kurie peticijos tek- 
stus talpins. Iš laikraščių 
blankas iškirpus ir parašais 
užpildžius grąžinti jas Pil- 
domam jam Komitetui Vasfo 
ingtone. 

Prašome darban! 
Pildomasis Komitetas. 

Peticijos Tekstas. 
Viršuje peticijos1 lapų yra 

sekanti rezoliucija: 

A PETITION FOR LITH- 
UANIAN INDEPEN- 

DENCE. 

\VHEREAS, Lithuan;a 
was for ages an indepen- 
dent State, whose inhabi- 
iants, a distinct ethnic 
group, have never re- 

nounced their right to in- 
dependente; 
V7HEREAS, thc establish 
ment of an independent 
Lithuanian State would 
add materially to the fu* 
ture peace of the world. 
THEREFORE, WE, the 
undersigned, ask for the 
people of Litkuania those 
ri^nts of self-determina* 
tion that are the declared 
war aims of the United 
States, and that have been 
granted to the oppreesed 
peoples of other countries. 
We respectfully reąuest 
the PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES and 
the SECRETARY OF 
STATE to extend to the 
Lithuanian Governmenl 
formai recognition, based 
not only on these groundi 
of justice, blit that thni 
tais, they may be the belr 
ter able to withstand the 
attempts of the presenl 
regime of Russia or anj 
alten government to im- 
pose a foreign rule upon 
them. 

Po to seka linijos, ant ku- 
rių reik pasirašyti ir paduo- 
ti taipgi savo adresą. 

Jeigu peticijos lakštų kui 
nors pritruktų, tai prie peti- 
cijos lapo galo galima pri- 
klijuoti kitą lapą dėlei pa- 
rašų. 

Atskiroje vietoje kiekvie- 
no "Lietuvos" numerio, prc 
cleadnt nuo rytojaus, rasite 
atspausdinta peticijos blan 
ką. Jeigu jus negautumėte 
peticijos blankų, arba gau 
tumėte jų neužtektinai, ta 
iškirpkite iš laikraščio 11 
olanką, užklijuokite ją ani 
lapo čystos popieros ir r: i 
kite parašus ant tokios blan- 
kos. 
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Rusų Silpnumo Priežastis. 
Rusijos bolševikai yra menka visos 

Rusijos gyventojų mažuma, — to neužgin- 
čins nei geriausi bolševizmo užtarėjai. Ly- 
ginai ir didžiausi bolševizmo priešai neuž- 
ginčins to fakto, kad bolševikai pusėtinai 
3tipriai valdo didesnę Rusijos dalį; kitais 
žodžiais tariant, menkutė mažuma valdo 
iflilžinišką didumą. 

Kaip tai gali atsitikti? Į šitą klausi- 
mą męs girdime įvairių at3akymų. Bol- 
ševikai turi raudonsargių armiją ir durtu- 
vų pagelba numalšina savo priešus — sako 
vieni. Bolševikai apgauna tankiai minias 
žmonių visokiais prižadais, minia jiems 
tiki, jų klauso ir juos remia, sako kiti. 

Tas teisybė. Bet mums išrodo, kad 
tas nėra tikra priežastis. Bolševikai pri- 
traukė prie savęs minias savo pažadais, 
bet per aštuonioliką mėnesių bolševikų 
viešpatavimo jie ne tik kad neišpildė sa- 
vo prižadų, ne tik kad nepagerino Rusi- 
jos žmonių gyvenimo, bet su kiekviena 
diena klampiną žmones vis didesnio var- 

go, bado ir nelaimių bedugnėn. Jeigu žmo- 
nes pirmiaus to nesuprato, jie pusėtinai ge- 
rai supranta tai dabar. Bolševikai, apart 
sulyginamai neskaitlingų eilių savo fanatiš- 
kų pasekėjų miestuose, ndturi jokios šir- 
dingos užuojautos tarp Rusijos kaimiečių. 
Tas šiądien yra neabejotinu dalyku, apie 
kurį liudija nors ir tas faktas, kad bolše- 
vikai negali nuo žmonių gauti javų nei 
tnaisto kitaip, kaip tik siųsdami ginkluo- 
tus savo raudonsargių burius, kurie atim- 
dinėja nuo kaimo žmonių maistą per gink- 
luotą prievartą. Milžiniška Rusijos žmo- 
nių diduma ne užjaučia bolševikams, bet 
kenčia juos todėl, kad neturi kitokio išėji- 
1A1U. 

Teisybe, kad bolševikai turi armiją. Bet juk jie jos neturėjo pirmiaus; jie ją 
sutvėrė iš nieko. Jeigu mažuma gali tai 
paciaryti, tai kodėl diduma negalėtų to 
padaryti ir suorganizuoti dar didesnės ir 
galingesnės armijos negu bolševikiška? 
ĄisVu, kad ir ne tame bus bolševikų tvir- 
tumo priežastis. 

Bolševikų tvirtumas remiasi ne ant jų stiprumo, bet ant bolševikų priešų silpnu- 
mo. Mažuma šiądien Rusijoj yra stipres- nė už didumą. Diduma gi yra silpnesnė todėl, kad ji yra pasidalinusi, susiskaldžiu- 
si į keletą dalių, kurios negali sueiti krū- 
von. 

Rusų tauta negali surasti vado, ar va- 
dų, kurie galėtų visus bolševikų priešus su- 
traukti krūvon. Ir, kaip rodosi, vargiai greitu laiku ji tokį vadą suras, nes vado- 
vaujantieji Rusijos elementai yra akli sva- 
jotojai, teoretikai, kurie budavoja ant te- 
orijų, o ne ant faktų, kaip kad jie yra šią- dien gyvenime. 

Užtenka paskaityti jų žymiausių po- litikų plianus ir nuomones; užtenka pasi- kalbėti su apšviestais vidutiniško typo ru- 
sais, ir jums reiks net nusistebėti jų trum- 
paregyste. 

Kalbėdami, rašydami apie Rusiją, jie nekalba apie rusų taut s Rusiją; jie kal- ba apie Rusijn carizrm rybose, apie Ru- siją, susidendančią ne iš rusų, bet iš apie šimto vienuolikos tautų, kaip kad ji buvo 
caro laikais. 

# Rusija, papratusi, taip sakant, tukti aplinkinių parubežinių tautų darbu, nega- li sau išsivaizdinti, kaip ji galėtų be jų 

psieiti. Nekalbant jau apie konservaty- 
/es rusų partijas, tokias paž valgas turi ir 
/isos kitos rusų partijos — iki vienai: pra- 
dedant nuo kadetų ir baigiant net pačiais 
jrogresyviškiausiais rusų elementais. Net 
ir bolševikai, besivarantieji Lietuvon, Len- 
kijon, Ukrajinon — iki Senosios Rusijos 
tybų, nėra nuo tokio imperialistiško rusų 
palinkimo liuosi. 

Ir tame yra sekretas didžiausios ru- 

jų tautos silpnybės. Visos pakraštinėse Ru- 
sijos tautos, nors priešingos bolševikams, 
yra lygiai taip pat priešingos ir kitoms ru- 
siškoms partijoms, svajojančioms apie jų 
naują pavergimą, naujoj formoj. 

Rusai anti-bolševikai, ačiu tokiai sa- 

vo pažvalgai linkui svetimų tautų Rusijos 
pakraščiuose, neturi šiądien nei vieno tik- 
ro sau drauįo. Bolševikams gi belaikant 
patį Rusijos vidui*}, jie neturi jokios tvir- 
tos papėdės, nuo kurios jie galėtų pradėti 
tvirtą anti-bolševikišką judėjimą, kurį jie 
šiądien gali pradėti tik iš Rusijos pakraš- 
čių. 

Ir tokios papėdės jie neturės patol, 
pakol jie neišsižadės savo svajonių apie 
atnaujinimą Rusiškos mozaikos. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius! 
GIRIA JUSAIČIO KNYGĄ. 

Apie nesenai išleistą Kunigo Antano 

Jusaičio knygą "The History of the Lithu- 
anian Nation and Its Present National 
Aspirations" (Lietuvių Tautos Istorija ir 
Dabartinės jos Tautinės Aspiracijos) laik-< 
raštyj The Sūrvey randame tokią prielan- 
kią tulo B. L. recenziją: 

"Kitas pavyzdis puikaus ir informuo- 
jančio typo propagandinės literatūros, ku- 
rią pagimdė reikalas supratimo mažesnių 
Europos tautų reikalų. Buvusis Ambasa- 
dorius Maurice F. Egan yra suteikęs prie 
jos įžangą sujudinančiu atsišaukimų ir už- 
tikrina jos turinio teisybę. Dabartiniu lai- 
ku, kuomet likimas visų tautų, buvusios 
Rusų Imperijos rybose, yra ant svarstyklių, 
paskutinio šio's knygos skyrius "Ar Lietu- 
va kaipo Viešpatija yra galima?" yra kaip 
sykis šiuo laiku žingeidus. 

"Kas ten pasakė, kad męs niekados 
nesurasime praktiškos talkininkų politikos 
linkui Rusijos £>atol, pakol męs nesupra- 
sim, kad męs turime reikalą ne su milžiniš- 
ka imperija, bet su nuo 20 iki 30 atskirų 
ir neprigulmingų viešpatijų. Kiek tas ly- 
čiai Lietuvos, tai tikrai yra aišku — net 
ir su pradiniu pažinimu jos istorijos ir ištai- 
gią, paduotų šiiame tomelyje — kad savo 

teritorija, skaitlium gyventoju, bendra pra- 
oi:im ir bendromis savo žmonių aspiraci- 
jomis, savo j gimtu gabumu ir apšvieta, sa- 

vo tradicijiniu draug'skumu linkui kitų tau- 
tų, savo turtingumu ir tradicijiniu sutarti- 
numu — ji patogiai prilygsta prie kitų 
viešpatijų, kurių nep-igulmybė yra pripa- 
žinta, kaipo reguliaris dalykas. 

"Apart savo svarbiausio tikslo, kny- 
ga turi savyje tulų žingeidžių faktų apie 
lietuvių organizacijas Amerikoj ir apie at- 
itikimus Lietuvoje ^aike karės". 

— Iš The Survey, New York. 
Kovo 15 d. 1919 m. 

LIETUVIŲ MITINGAS CITY HALL'EJE. 
Pirmasai lietuvių F o r u m bus laiko- 

mas rytoj 7:30 vakare. City Hall'ėje [Law- 
rsncę, Mass.]. Svarbiausiu kalbėtoju bus 
Rev. George Jonaitis, armijos kapelionas, 
tik-ką sugrįžęs iš Francuzijos po dviejų 
metų tarnystos. Rev. Jonaitis yra gimęs So. Bostone ir lankė Allegheny kolegiją. Po to jis nuvyko Europon savo mokslo už- 
baigimui ir praleido du metu Louvain'e, 
Belgijoj. Ant kunigo mokinosi St. Paul, Minn. ir, išsišventinus, tapo paskirtas į So. 
Omaha, Neb. 

Jis kalbės ant temato "Ką Amerika 
padarė Didžiojoj Karėj ir Ką Amerika da- 
ro pagelbėjimui svetimtaučiams šioje ša- 
lyje" 

Kitu kalbėtoju bus seržantas A etanas 
Veličkas iš Bridgeporto, Conn., kuris taip- gi nesenai sugrįžo iš užjurio. 

Kalbos bus prigimtoj lietuvių kalboj. 
— Iš Telegram, Lawrence, Mass. 

Kovo 24 d. 1919 m. 
* * 

"Jeigu rengiamoji Tartų Lyga tu- 
ri buti kiek nors naudinga, .ai ji privalo užkirsti kelią tokioms [tarp naujų tautų] karėms. Padrąsinant prie tokių karių, re- 
miant lenkus prieš* Ukrainiečius, rumunus 
prieš besarabiškus bolševikus, lenkus prieš 
lietuvius ir rusinus, arba net čecho-slovakus 
prieš vengrus, męs greičaiu prigelbstime bolševizmui negu iam užkertam kelią, nes 
taika bus neapribotam laikui atidėta, o 
teisė ri tvraka bus dar daugiau nusilpnin- ta"... 

— Iš Eagle, Brooklyn, N. Y. 
Kovo 29 d. 1919 m. T.ir 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 
] neina j konferenciją Lietu- 

vos karininkų atstovai. Kon- 
ferencija visa atsitoja ir sutin- 
ka karininkus triukšmingu del- 
nu plojimu. 

K a r i n i n k ų a t s t o v a i. 
Mumyse dega Tėvynės meilė. 
Jaunuoliai kasdien šimtais plau 
kia. Jie tuojau priimami j pul 
kus, gauna ginklus ir mokina- 
ma Tėvynės ginti. 

Apgyvendinami bloguose bu 
tuose, nes vokiečiai iiems už- 
leidžia blogus tik butus. 

Neturi rūbų, batų; trūksta 
šviesos butuose, aplamai visko 
trūksta. Karininkai dirba ką 
gali, nžmėtinėjimai daromi ne- 

teisėtai, nes męs dirbame visa. 
Tvarkos maža, nes žmogus at- 

vyksta nuo arklo, o mokyti nė- 
ra kam. Padėjimas sunkus. 
Darbas varoma, norai kuoge 
riausi. 

Męs neišrodome gražiai, kai 
sako, bet sunku per kelias die- 
nas visa organizuoti. 

Karininkų upas pakilęs. Vi- 
si nori eiti bolševikų varyti iš 
Lietuvos. Mes netikime i vo- 

kiečių pagalba, nes jie tik niusii 

t duoną valgo. Tie žmonės, ku- 
rie reikalauja, kad męs atlik- 
tume savo užduot j, turi mus 

gerai aprūpinti. Mūsų armi- 
jos labai geras upas, nes ren- 

kamasi laisvu noru. Kariniu 
kai nemaloniai klauso viso- 
kių bolševikų įkalbinėjimų. Dar 
primenu Tamstoms, kad męs 
nei valandos nenorįme pasilik- 
ti kazarmese, kad tuojaus eitu- 
me į kovą, bet mus paremkite 
ir visu aprūpinkite. 

Kitas atstovas. Męs 
nežiūrime šaltai į tai, kas 
mums visiems yra brangu. Vi- 
si turi susitarti. Yra daug nu- 

tarimų, bei dar jie nebuvo įvy- 
kinti gyvenime. Nebuvo jie- 
gos. Męs supratome, kad jie- 
ga reikia remti nutarimai, męs 
manome atstovų nutarimus pa- 
remti ginklu. Yra tokių išsi 

girnelių, kurie parduoda šalį. 
Męs norime, kaVl konferenci- 
jos nutarimai nekryptų Lietu- 
vos nenaudai. Kas eis prieš 
Lietuvos epriklausomybę ir lai- 

svę, su tais kovosime. Męs 
sveikiname žmonių atstovus 
Lai gyvuoja Lietuva laisva ne- 

priklausoma, demokratinga. 
Lai gyvuoja mūsų kariumenė. 

Ilgas ir karštas plojimas. 
Pabaigus delegatams kalbas, 

konferencija eina j sodną pa- 
sveikinti musų karininkus. Pir- 
ma eina konferencijos prezi- 
Oiun.as, su jais spaudos atsto- 
vą". paskui Taryba, ministerių 
kabinetas, konferencijos na- 

riai ir gale svečiai. Sodne sto- 
vi II pulko karininkų eilės. 
Šio posėdžio r>\ ezidiumo pirmi- 
ninkas Žilinskas sveikina kon- 

I ferencijos vai du. 
Tuo tarpu, s. liaudininkams 

d. nepravedus savo rezoliucijos 
del Y. Tarybos ir L. Valdžios 
darbų kyla kabineto krizio klau 
simas. Ministerių pirminin- 

kas Sleževičius nenori su Ta- 
ryba dirbti. Jis nepripažįsta 
L. Konstitucijos ir nori eiti 
savais keliais. Dėlto posėdis 
nepradedama ligi vėlaus vaka- 
ro. Frakcijos tariasi savo kam 
bariuose. Tuo tarpu atėjo ant- 
ras karininkų burvs. Atvede 
aficieris Škirpą. Konferen- 
cijos prezidiumo pirmininkas 
Žilinskas sveikina karininkus. 
Konferencija sveikiną Škirpą 
karinikų vardu. Savo kalbo- 
je pabriežia, kad Kauno ko 
mendanturos karininkai ginsią 
dabartinį kabinetą. Po 10 vėl 
visi grįžta prie darbo. 

5 POSĖDIS. 
Pirmininkątija Dr. Kanau- 

ka. Kad butu tas posėdis aiš- 
kesnis, reikalinga šiokie-tokie 
paaiškinimai. Sleževičius pa- 
ėmęs valdžia nuo pat pradžios 
stengėsi nusikratyti V. Tary- 
bos ir palikti visuotiniu šalies 
valdytoju. V. Tarybai daug 
reikėjo iš jo pritirti nemalonu- 
mų. Vienok ji norėdama ša- 
lies gerovės, daugelyje atveju 
jam nusileisdavo; laukdama 
konferencijos galutino šiame 
klausime balso. Sleževičių., 
taippat manė, kad konferenci- 
ja jam padės jo norus įvykdin- 
ti. Paaiškėjus vienok, kad kon- 
ferencija priėmė negeistina 
jam rezoliuciją, kurioj pabrė- 
žiama reikalas laikytis L. Kon- 
stitucijos ir bendrai dirbti Val- 
džiai su V. Taryba, Sleževičius 
pradėjo j ieškoti kito išėjimo. 
Tas išėjimas—tai nepripažini- 
mas konferencijai sprendžia- 
mo balso. Ir Sleževičius jo 
ėmėsi, pagrasinęs atsistatydi- 
nimu, jei konferencija prieš jo 
norus nusistatytų. Tie Sleže- 
vičiaus norai ir sutrukdė tos 

dienos konferencijos darbus. 
Sleževičiaus norus įvvkdinti 
norėjo soc. liaud. demokratų 

j partija, prie kurios priklauso 
ir pats ministeris-pirmininkas 
Sleževičius. Prasidėjus tad 5 
posėdžiui paprašo balso nepa- 
prastam pranešimui padaryti 

.soc. 1. dem. frakcijos vardu. 
f D r. Stagaitis, Dar ne- 

girdėjome iš mandatų komisi- 
jos pranešimo kiek į konftr. at 

vyko atstovų ir iš kur. Tas 
i mums reikia žinoti, kad išrišti 
klausimą ar ta konfer. pilna- 
teisė. Ir prašo padaryti per- 
trauką kol mandatų komisija 
padarys pranešimą. Stąugal 
čiq pasiūlymą duoda balsuoti. 

Balsuoja prieš pertrauką di 
džiuma. 

Staugaitis vėl praneša, kad 
eina pasitarti ir soc. 1. d. ap- 
leidžia posėdį. 

Mandatų komisijos narys 
Leonavičius praneša apie 
atstovus. Atvyko 180 atstovų 
:š 17 apskr.; mandatų 23'Q at- 

siųsta. 
Tuo tarpu grįžta soc. 1. dein. 

frakcija it prašo balso. 

S t a u g a i t i s. Išklausę 
apyskaitos, m įtome, kad daly- 
vauja konferencijoj 180 atst. 
iš 17 ap. Išviso apskr. apie 45. 
Iš kitu apskr. yra po vieną ki- 
ta— atstovą. Tą klausimą ke- 
liu tuo tikslu, kad nuspręsti ar 

pilnateise konferencija. Vakar 
įnešėm tą klausimą į prezidiu- 
mą ir tarėmės su frakcijų ly- 
deriais. Lyderiai vieni norėjo 
jį kelti, kiH ne. Prezidiumas 
tylėjo. Aš tad apeliuoju į su- 

sirinkimą. Prezidiumas neda 
vė mums prašant pertraukos. 
Visur parlamentuos tai daro- 
ma. Prašau pasvarstyti mano 

prašymą. 
Minisetrių pirmininkas S 1 e- 

že v i č i u s. Kadangi į konf. 
iš 45 ap. atvyko tik iŠ 17; is 
kitų apskr. atvyko nedaug, trk 

iš 3 po 11 — 15 žmonių, ka- 
dangi konferencijoj dalyvau- 
ja vos viena penktadalis Lietu- 
tuvos. Tad L. Vyriausybe ma- 

no, kad kpnfcr. turi tik pata- 
riamą, o ne sprendžiamą balsą. 

Nore i k a. Išklausęs Sle- 
ževičiaus pranešimą, kalba 
konf. šaukimo komisijos var- 

du. Faktinė konfer. pusė to- 
kia. Ją šaukė V. Taryba. Ji 
išleido gruodžio 11 d. tuo tiks- 
lu įstatymus. Pereitame punk- 
te pasakyta, kad Taryba su Vy- 
riausybe sustato konf. progra- 
mą. Šaukimo komisija nuro- 

dė, kaip rinkimai turi įvykti. 
Visos rinkimo sąlygos buvo at- 
liktos. Mandatai buvo patik- 

rinti pačios šaukimo komisijos | 
ir konf. mandatų komisijos. 
Kvestionuota tik dviejų atsto- 
vų įgaliojimai. Kitų visų tei- 
sėti rinkimai. Vadinasi, kon- 
ferencija teisėta. Gal kilti tik 
pilnumo klausimas. Jei neat- 
važiavo atstovų dalis, tai del 
to, kad juos — didesnė 
jiega sulaikė. O iš neužimtos 
Lietuvos iš visur atvažiavo. 
Tad ji gali dienotvarkės punk- 
tus svarstyti. Konferencijai 
programą statė komisija kartu 
su L. Vyriausybe ir buvo pri- 
pažinta ,kad ją gali konferen- 
cija svarstyti. Jau apsvarstėm 
6 punktus. Niekas ligšiol konf. 
teisėtumo nekvestionavo. Va- 
dinasi, L. Vyriausybė prakti- 
koj pripažino konf. teisėtumą. 
Kame tad dabar kvestionuoja- 
ma? Kodėl vakar prieš rezo- 

liucijas nekelta tas klausimas i1 
,Juo labjau, kad toks svarbus 
^klausimas buvo keliamas. 
i T a č k u s—kr. d. Aš kalbu 
savo vardu. Išgirdome iš ml- 

nisterio pirmininko, kad konf. 
turi tik patariamą balsą. Soc. 
1. d. siųlo svarstyti apie konf. 
teisėtumą. Kyla klausimas. 

! Kas turi teisę spręsti apie konf. 
teisėtumą: ar Vyriausybė, ar 

konferencija? Jei Vyriausybė 
manė, kad konf. neteisėto, ko- 
dėl ji pradžioj to nepareiškė? 
Jei ji davė atskaitą konferen- 
cijai, jei atsakinėjo j užklausi- 
mus, tad tuomi ji pripažino jos 
teisėtumą. Antra — Vyr. pr* 
nešė,kad męs neturim spren- 
džiamo balso. Mus siuntS liau- 
dis duoti įsakymus valdžiai. 
Kaip liaudis j mus pažiūrės? 
Kaip žiūrės j pačią valdžią? 
Męs diktatūrų, kuri mums 

čiaupia burną, negalim pripa- 
žinti (kr. d. ir dešinysis spar- 
nas karštai ploja). 

Y i 1 e i š i s. Aš kaipo šau- 
kimo kom. pirm. pasiųliau 

išrinkti mandatų komisiją ir 

j pertikrinti įgoliojimus. Toliau 
neatsakiau už darbus. Netei- 

singai suprasta Sležev. kalba; 
jis sakė tik, kad L. Vyr. mano, 
jog neteisėta. Kalbant apie 
neteisėtumą, turėtum tokiu bū- 
du pasakyti, jei bolševikai to- 
liau pasivarys, tai galės vieno 
kieibO atstovai spręsti Lietu- 
vos vardu. Tai absurdas. 

Vienas [statymų punktas 
sako, kad konfer. teisėta neat- 
sižiurint j narių skaičių, bet 

teisėtumą sprendžia pati kon- 
ferencija. Męs visos Lietuvos 
vardu negalim kalbėt. Bet jei 
konf. nutars, kad ji teisėta, nie- 
kas nečiaups burnos. 

Kimba užgau1 ingai ant Tuč- 
kaus. 

Leonavičius (paž.) 
Atvažiavau iš Rodunės apsk- 
ričio, kur maža lietuvių. Jie 
žino tik apie Tarybą ir konsti- 
tuciją; mus išrinko tik du; mus 

šaukė Taryba, ne Vyriausybė, 
sulig konsuuicijos. Apie konf 
teisėtumą negali būti kalbos. 

T u č k u s. Malonu, kati 
Vileišis pripažino, jog valdžia 
neturi teisės užčiaupti burnos 
konferencijai. Del dienotvar- 
,kės. Pats s. 1. u. lyderis Stau- 
gaitis pats pirmininkaudamas 
ir nestatydamas balsuoti dieno 
tvarkęs matyt pats neabejoja, 
jog «i teisėta. Męs patys ži 
nom savo kompetencija. Siu 
lau nesvarstyt to klausimo ir 
eit prie sekančio punkto. (Soc. 
liaud. deni. f r. šaukia šalin ir 
švilpia.) 

(Toliau bus) 

MOKYKLOJE. 
Mokytojas— Kas "va sau- 

lės uil^m imąs? 
Mokinys.— Tas, kaip dieną 
pasidąr0 tamsu. 

Mokyt.— O kas mėnulio 
užtemimas? 

Mokinys.— Tai kaip nak- 
tyje pasidaro tamsu. i 

š Amerikos lietuviu Tautines 
Tarybos Raštinės. 

Iš posėdžio balandžio 1 d.: 
Iš pranešimų Tarybon: 1) Te- 
legrafuota Balučiui: ar apsi- 
imtų važiuoti Taikos Konfe- 
rencijon ir gauta atsakymas su 

išlygomis; [Kad butų bendras 
įgaliojimas abiejų Tarybų. — 

Red.] 2) Chicagos Drau- 
gijų Konferencijai pranešta, jo 
gei mūsų Taryba pilnai prita- 
ria Visuotinojo Seimo šauki- 
mui ir priveda savo aw- 

toritatę minėtai konferencijai 
šiame klausime; 3) Apie tą pa- 
tį pranešta Išpildomam jam Ko 
mitetui Washingtone, Amen- 
kos Lietuvių Tarybai ir Liet. 
Socialistų frakcijoms (Darbi- 
ninkų Tarybai per "Naujienas" 
ir L.S.S. per "Laisvę") ;4) Lie 
tuvos Raudonojo Kryžiaus or- 

ganizacijos komisijai pranešta 
informacijos; 5) Inž. Moore in 
duota asmeniškai žemlapis ir 
memorandumas bei kitokia in- 
formacija, renginiui apie Lie- 
tuvą paskaitų viešose mokyklo- 
se; 6) Tarybos išleista spausdi- 
nimui žemlapių, propagandai ir 

'28 iki balandžio 1. 1919—$1,- 
dtiems reikalams—nuo sausio 
096.71. Lieka ižde $896.65; 
7) p. A. B. Strimaitis sukelia- 
vęs Chicagon praneša, jogei te 

į nai Sandaros kuopa sudarė in- 
į formacijų centrą, kuris bus ar- 

timuos.susiešimuose su Taryba 
arba Rytų su Vakarais; 8) 
p. Martus praneša, jogei Wa- 
terburio draugijų sąryšis rei- 
kalauja Visuotino Seimo ir pri- 

! taria, kad butų Chicagoje. 
| Nutarimai: 1) p. Balutį uz- 

girta siuntimui Taikos Konfe- 
rencijon ir pareikalauta jam 
ingaliavimo, kaip iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos, taip ir iš Pi: 

domojo Komiteto. 2) Sustaty- 
ta sąrašas stenografių, samdo- 

mų važiuoti Paryžiun, kaip to 

reikalavo prof. Voldemaras, ir 

tą surašą rekomenduota i'ild. 
Komitetui. 3) Išnešta rezoliu- 
cija-protestas priešais Vokieti- 
jos pasiūlymą išsodinti lenkų 
kariumenę uostuose Karaliau- 
čiaus, Klaipėdos artr 7 

iepo- 
jaus, su slaptu tikslu i-.su len- 
kams užimti Lietuvos žemę; tą 
protestą veikiai kablegramuoli 
Taikos Konferencijom 4) Iš- f 

reikšti užsitikėjimą dabar ve^HI 
damam publikaeijos plianui po 
artimiausia Pild. Komiteto prie 
žiūra. 5) Užgirta išleidimas 
milijono atviručių su žemlapiu, 
L>tuvos reikalų propagandai. 
6) Perleista 5,000 žemlapiu p. 
Ivanauskui Philadelpliijoje ve- 

dimui Lietuvių propagandos; 
taipgi pervesta jam žemlapiu 
pleitas spausdinimui tam tiks- 
lui žemlapiu, su visu pelnu ei- 
siančiu i bendrąjį iždą prie Pil- 

domojo Komiteto YYashingto- 
ne; 7) Žemlapio ir memoran- 

dumo pirmutinė nustatytoji pre 
kė atšaukta ir nustatyta sekan- 
ti: už abu šituos dokumentus 
$1.25. 8) So. Chieagos 4-ių 
draugių konferencijai pasiųsti 
rezoliuciją, jogei męs pilnai pi i 
tariam šaukimui Visuotinojo 
Seimo Chicagoje ir tai konfe- 
rencijai pavedame visą autori- 

tatę. 
J. O. Sirvydas. 

SUPRATO. 
Teisėjas. — Tamista ištei- 

sintas, bet ateityje toliau laiky- 
kitės nuo blogos kompanijos. 

Kaltininkas. — Bukite ra- 

mtis, ponas teisėjau, jus čionai 
manęs daugiau nepamatysite. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Dabar tiek daug traukiniu 

susidaužo, tiek daug žmonių 
a:it geležinkelių užnusa. Taip 
legali ilgiau buti. Reikia tam 

padaryti galą Kad neįvyktų 
Jaugiau katastrofų ant gele- 
škelių, reikia, kad visi traukl- 
iai eitų atbuli. 
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CLEVELAND, OHIO 
Karės laiku žmonės čionai 

visi dirljo; katras nenorėjo 
dirbti, tai tą policijąntas už 

kupros pasiėmęs tempė darban. 
Karei pasibaigus darbai visai 

silpnai eina. Daugybė bedar- 
bi\j. Šiuorn laiku pilnai dar 
dirba šios didesnės dirbtuvės. 

The YVhite Motor Comp. 
dirbanti automobilius prekėms 
vežioti. Čionai 1911 metais 
dirbo apie 8-900 darbininkų, 
dabar dirba apie 5000 darb. 

Ši kompanija tikisi, kaip tik 

atsidarys rūbeliai, daug savo 

prekių išvežti į visas šaiis. Ši 
kompanija neblogai ir su dar- 
bininkais apscina ir organi- 
zuoja jiems įvairius patogu- 
mus. Kompanija taipgi turi 
tris krautuves dėl darbininku 
ir turi suorganizavus darbi- 
ninku pašalpinę draugią. 

Usnionietįs. 

ROCHESTER,, N. .Y. 
Kriaučiai laimėjo. 

Musų rubsiuviai ture nema- 

-žą džiaugsmą, nes be jokio 
streiko laimėjo pusėtinai daug. 
Pradėjo dirbti po 44 valandas 

savaitėje, o algas pakėlė ant Į 
1.50 savaitėje, o nuo štnkių—' 
15 nuošimtį. 

Tarybos kompanijų su dar- 
bininkais tęsėsi du pusdienu. [ 
K darbininkų pusės buvo p. j 
Semaška, Daumer, p-lė \Vin- 
ters ir kiti. Balandžio 1 d. vi- 

si kriaučiai ant 4 valandų po 
pietų sustojo dirbę ir numa- 

ršavo svetainėn, kad išklausyti 
raportą, prie ko priėjo. Sve- 

tainėje rubsiuvių prisirinko į 
3000 žmonių. 

Susirinkime buvo išduotas 

pilnas raportas ir darbininkai 
sut iko. Taipgi ištiesta rezoliu- 

cija, kad rochesteriečiai mora- 

liai ir pinigiškai rems streikie- 
rius Lavvrence ir kitur. 

Taipgi nutarė pakelti mokės? 
tis nuo 15 centų iki 20 savaitė- 

je į uniją. Lietuviai, visi ra- 

šyk itės prie unijos. 
Nąitjąs svečias. 

DONORĄ, PA. 
p- y a karai. 

Kovo 23 d. Lietuviu Ukėsu 
Kliubas savo svet. surengė va- 

karą-vaidinimą. Teatrališkos 

"Varpo" draugijos lošėjai at- 

vaizdino dramą "Pirmi Žings 
niai." Veikalą* sulošta gana 
vykusiai. Velitina "Varpo" 
lošėjams lavintis ir ant toliaus. 

Dabar truputis apie publiką. 
Seniaus Donoros publika va- 

karuose užsilaikydavo daug ra 

miatt negu dabar. Seniaus jei- 
gu surengdavo kas nors kokj 

akarą, tai susirinkusi publi- 
ka klausydavo ausis išputusi; 
dabargi to nėra. Negana kad 
juokus daro tarp savęs, bet ir 

lošėjams daro Įvairias pasta- 
bas. Neapsėjo ramiai ir mi- 

nėtam vakare. Čia privesiu 
viena pavyzdį iš daugelio: vie- 
na moterėlė pamačiusi išeinan- 
tį elgetą Baltru ant scenos bal- 
su sušuko: "žiūrėkite ir Mark- 
sas išėjo!" Juk toki ir pana- 
šus išsitarimai gadit.a upą no- 

rintiems klausytis. Ycatra^— 
»uk tai mokykla. O gal per 
"tankiai" yra rengiami vaka- 

Kovo 30tą-toje pačioje sve- 

tainėje buvo surengtas vakaras 
S. L. A. 160 kuopos A. T. Ra- 
čiunui. Paveikslai buvo dau- 
giausiai rodomi iŠ karės lauko. 
Man geriausiai patiko paveik- 
slai iš Lietuvos gyvenimo. Po- 
nia L. Račiūnienė sudainavo 
porą iliustruotu dainelių laba: 
gražia?. 

Publikos buvo pilna svetai- 

nė. Ypatingai gražus būrys 
atvažiavo is Bentleiville, Pa. 

Girdėjau, kad ir sočijalistai 
mokinasi koki tai veikalą. Da- 
ro repeticijas, kad net sienos 
'braška. 

Vyčiai taipgi mokinasi kokį 
[veikalėlį. Žada neapsileisti. 
Jau kad judėjimas, tai judėji- 
mas! Bet "Vilijos" choras su- 

bytytii visus, jeigu tik gautų 
mokytoją. 

Tėvynainis. 

SO. BOSTON, MASS. 

Kovo 22 d. Dramos ir Mu- 
zikos Draugija "Gabija," va- 

dovaujant p. M. Petrauskui, 
statė scenoje operą "Faustą," 
Lošėjai ]->. J. V elička, R. Miza- 
ra ir O. Čižiutė savo uždotis 
atliko puikiai. Po to dar su- 

lošta "Birutė," kurioj lošėjai— 
V. Putvinskaitė iš Montello, O. 
Kerdiejienė, A. Kalinauskiutė, 
R. Mizara, P. Apsiega, P. Cvir 
ka, J. Palionių ir visas choras 
savo uždotis atliko puikiai. P- 
lei V. Putvinskaitei iš publikos 
suteikė geliu bukietą. Persta- 
tymas abiejų veikalų nusisekė 
neblogiausiai. Publikos atsi- 
lankė vidutiniškai. 

Kovo 30 d. Dramos ir Mu- 
zikos Draugija "Gabija" buvo 
surengusi vakarienę paminėji- 
mui 5-kių metų jos gyvavimo. 
Svečių palinksminimiųi sudai- 
navo choras tris daineles ir 
iaipgi padainavo O. Kerdiejie- 
ne, A. Kalinauskiutė, M. Lan- 
giutė, M. Jurgeliunicnė, R. Mi- 
zara, P. Cvirka, K. Jurgeliu- 
nas, vadovaujant M. Petrau- 
skui. Dainos svečiams, maty- 
ti, patiko, nes užbaigiant dai- 
nas, buvo didelis delnų plauš- 
kėjimas. Po dainų pasakė pc 
trumpą prakalbą St. Mockus, 
K. Norkus, K. Jurgeliunas, A. 
Ivaškevičius, S. Norkūnas. Iš 
kalbėtojų išsireiškimui sve- 

čiams buvo nurodytą, kaip 
draugija pradėjo gyvuoti, kaip 
jos auklėjimui buvo užkvies- 
tas p. M. Petrauskas, kuris pa- 
sižadėjęs jiems padėti darbuo- 
tis. Po kelių metų vadovau- 

jant M. Petrauskui, buvo su- 

manyta mokinti vaikus prie su- 

pratimo lietuviu kalbos grožės 
ir dailios \ystiniosi; darbas ėjo 
labai sparčiai ir pasekmingai, 
tik atsikraustęs F. K-šis, viso- 
kiais melagingais apkalbėji- 
mais pakrigdė vaikų mokyni- 
masj. Nors vra daugelis paša- 
linių priešų, kurie stengiasi 
trugdyti šia draugija, bet jų 
triūsas visai ant niekių nuvė- 

jo, kaip durnai vėjo papusti. 
Dramos ir Muzikos Draugija 
'"Gabija," vadovaujant M. Pe 
trauskui, nuo pat pradžios au- 

go vis didyn ir tobulyn, neat- 

sižvelgiant į tuščius burbulų pu 
tunus; jau šiądien iš apskait- 
liavimo pasirodo, kad jau su- 

nuosta ir pastatyta daugelis vi- 

sokių operų ir koncertu, "Ga- 
hijon"' priklauso daugiaus kaip 
100 narių ir apie 50 mokinių 
kurie lankosi Į Muzikos kon- 

servatoriją pas M. Petrauską 
Užbaigus kalbėtojams kal- 

bėti, pats'M. Petrauskas pa- 
sakė kelis žodžius pasižadėda- 
mas stengtis kaip galint ir ant 

toliaus padėti kelti muziką ir 

dailę. 
Svečių buvo atsilankę apir 

200, kurie ramiai klausėsi ir 

vakarieniavo, išskiriant tris 

ypatas, .kurios norėjo trugdyt 
ramius klausytojus. Patarti 
na ant toliaus su tokiais nera- 

miais klausytojais pasielgt 
taip, kaip jie užsipelno. 

P. S. Remeika. 

-U ,y^¥feL3hž[atoi'^tf i' riti ,r1w 

Italų demonstracija Fiume; už šįį 
miestą eina ginčas Italijo? su Jugo-SIavija. 

NEYVAPK, N. J. 
Kovo 25 d. L. X. F. 12 sky- 

rių:: parengė prakalbas. Pirmi- 
ninkas P. Lnkšis perstatė kal- 
bėti tik-ka pribuvusį iŠ Pran- 
cūzijos kareivį Juozą Arnbro- 
zevičiu.- Jis gana aiškiai nu- 
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pjesė reikalingumą lietuviams 
laiky tis vienybes. Papasakojo 
daug įdomiu dalyku iš karės j 
lauko atsitikimų. 

Toliaus kalbėjo mūsų tautie- 
t;s A. Marius. Jis pasakė daug 
svarbių nuotikių iš lietuvių gy- 
venimo šiadieninių atsitikimų. 
Teisingai patCmijo apie neku- 
riuos musų vadovus ir padarė 
daug juokų. Paklausė publi- 
kos, kurie norite, kad musų va- 

dovai netektu suiručių, bet 
dirbtų išvien; pakelkite rankas 
Visos rankos iškilo \ viršų.. 
Tad aišku, kad vietos lietuviai 
vienbalsiai pageidauja, kad mu 

sų vadovai nekeltų trukšmoi 
dėlei partijų, bet dirbtų vieny-1 
bėje dėl labo Lietuvos. 

Kalbėtojas labai užinteresa-| 
vo publika ir gerokai gavo pa 
ploti rankomis. I L. X. F. au- 

kų surinkta $51.41 (aukauto- 
ju vardai bus paskelbti L.,N. 
F. atskaitoje). 
v L. N. F. viecinio skyriau* 
sekretorius iždavė smulkmeni- 

šką atskaita iš surinktų aukų 
sekančiai: 

Aukų įplaukė S1,955.31 
Gruodžio 2 d. bazario 

j eigas 86.55 

Gruodžio 29 d. bazario 
įeigas 65.31 

Viso labo įeigų 82,107.17 
Bazaro išlaidos: už svetainę, 

apgarsinimus ir t. t. $29.00 
Visokios išleidos: plakatai 

apskelbimai laiškai, kalbėto- 

jams kelionės lėšos ir t. t. 
47.31 

Viso išlaidų 76.31 
L. N. F. Iždininkui F. Pauk- 

ščių pasiųsta $1,957.00 
Pirmiau pasiųsta 45.00 
Viso j Centrą pasiųsta 

$2,002.00 
Skyriaus kasai lieka /3.£o 

Gruodžio 1 d. krutančių pa- 
veikslų vakaro atskaita: 

Už įžangą (tikietus) Įėjo 
H'i<: -i 

" 

$47.25 
Išlaidos: už fiimas 20.00 
Už svetainę 17.00 
War tax 4.73 
Viso isleidii 41.73 
Liko pelno 5.52 
Geri tėvynainiai paaukavo 

daiktus L. N. F. vietiniam sky- 
riui. 

Jurgis Jakubaitis knvgų 
'$30.00 

P-ni P. Leščinskienė laik- 
tus vertės 25.00 

P. Tultinaitis 249 atviru- 
tes vertės 12.00 

P-ni M. Kralikauskienė, J. 
Kralikauskas, M. Virpša, A. 
Barkauskas,, Voveris, A. Stru- 

pas, K. Kasaitis, Elž. Truskie- 
nė, O. Lukšienė, P. Lukšis, M, 

P»anienė, J. Rupžlankis, K 

Tatnkus, Ž. Statlikas, T. P.ut- 
kus, P. Šatkus, A. Majauskas 
P. Plikaitis, V. Ambrozevi- 
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Ičius, AI. Daukšis, J. Baltakis, 
| Didžiuma daiktų likosi parduo- 
ta, laike hazaro; kelets likosi 
dar neparduotų. 

p. A. Strupas 92 Warwick 
st., iždirbčjas visokių daiktų 
draugijom, daugiausia pasidar- 
bavo laike bazario pardavime 
daiktų. 

p. Y. K. Puodžiunas, daug 
prisidėjo patraukimui publikos 
parodęs krutančius paveikslus 
dykai. Taipgi visi L. N. F • 

nariai dirbo pagal išgalę. 
Visiem aukavusiems ir pasi- 

darbavusiems del labo Lietu- 
vos nuoširdžiai ačiu. Vardu 
L. N. F. 12 skyriaus Valdybos. 

M. Truska, Sekr. 

Del Rinkimo Parašų. 
r Udomas Tarybų Komitetas 

paskelbė, kad dabar reikia su- 

rinkti bent milijoną parašu po 
peticijomis, kuriomis reikalau- 
jama pripažinir. o Lietuvai ne- 

prigulmybės. 
Jei Pildomasis Komitetas tai 

liepia daryti, tai be abejones 
yra didelis reikalas ir visose 

kolionijose visi privalome ko- 

daugiausiai surinkti tokių pa- 
rašų. Tik nežinia dėlei ko Pil 
domasis Komitetas taip ilgai 
neduoda blankų ir kitokių nu- 

rodymų, kaip tai reikia atlikti. 
Net nei laikraščių redakcijos 
nežino, k. atsaykti užklaustos, 
jei dirbama, tai reikia nev1i- 
kinant dirbti. 

Tiktai vienas man labai žin- 

geidus dalykas. Štai męs rink 
sime parašus. Socialistai men- 

ševikai, kaip išsireiškė "Kelei- 
vis" neprisidės prie rinkimo tų 
parašų, bet ir nekenks tam dar- 

bui. Vadinasi menševikai so- 

cialistai, ar rimtesnieji (Naų- 
jieniečiai) laikysis nuošaliai. 

Jei dirbama, lai reiki* nevil- 
be abejo duos parašus. 

Bet kip elgsis bolševikai so-j 
cialistai ? Bent man nėra abe- 

jonės, kad jie jei ir nedrįs prie- 
sintis atvirai, tai bent savo pa- 

[rašų nenorės duoti po tokiomis 

[peticijomis, kuriose reikalauja- 
mą, anot jų "buržuazinės" Lie- 
tuvos Neprigulmybės. Taigi 
labai galimas daiktas, kad rasis 
'tokių lietuvių socialistų bolše- 

vikų. kurie neduos sa\ 3 para- 
šų. Ką su tokiais daryti? 

Į ši klausimą reikia rimtai 
atsakyti. Juk kuomet visi lie- 
tuviai. mylinti savo kraštą dir- 

ba, dęda aukas; kiti gi netik 
kad nieko nedirba ir aukų ne- 

deda dėl Lietuvos Neprigulmy- 
bės išgavimo, bet dar kenkia. 

Juk lietuviai bolševikai dauge- 
liui darbų bandė kenkti. Kuo- 
met gi Lietuva bus laisva ir ne- 

prigulmiriga, lai bolševikai juk 
pirmutiniai naudosis taja lais- 

ve ir nepriguluivbe. Tuk jau 
savo laiku jie savo laikraščiuo- 
se rašė, kad reikia grįžti Lie- 
tuvon ir tenai pasiimti i savr 

rankas valdžią ir tam panašiai 
Kitais žodžiais kalbant, išeina 
kad tautininkai ir katalikai dit 

|ba dėl laisvės ir neprigulmybės, 
o pa. 'ati jaja daugiausiai nau- 

dosis tie, kurie nieku neprisi- 
dėjo ir net bandė kenkti. Tas 
yra politiškuoju išnaudojimu, 
0 kiekvienas išnaudojimas yra 
įKgcru daiktu. 

Dabar rinksime parašus po 
peticijomis. Jei kuris lietuvys 
bolševikas nesirašys po tokia 
peticija, tai aišku, kad tokis ne- 

nori neprigulmybės Lietuvai. 
Todėl lokius reikėtų užsirašyti. 

1 Reikia kad kiekvienas parašų 
rinkikas užsirašytų vardą ir pa 
vardę kiekvieno lietuvio, kuris 
tik nenorės pasiiašyti po peti- 
cijomis. Žinoma, tokių bolše- 
vikų nedaug atsiras, bet visgi 
reikia žinoti, kas jie: jų vardai 
ir pavardės ii" iš kur jie pa- 
eina. 

Tokios pavardės turi buk 
paskui sutrauktos ant tam tik 
rų listų ir privalo buti perduo- 
tos Lietuvos valdžiai. Lietu- 
vos gi valdžia su tokiais jau 
turės pasielgti kitaip, negu su 

visais, kuomet jie sugrįžš Lie- 
tuvon. Toki turės užsimokėti 
tam t":rą diktoka mokestj. Jei 
jie naudosis Lietuvos laisve ir 

neprigulmybe, tai turi užtai ir 
atsilyginti, Laisvė ir neprigul 
mybė juk yra didžiausis tur- 

tas, kokį tauta tegaii turėti. 
Nei turtai, nei kas kitas tau- 
toms nėra taip brangus, kaip 
tautos liuosybė ir neprigulmy- 
bė. 

Taisai, mano nuomone, kiek- 
vienas rinkikas paprašų po pe 
ticija privalo užsirašyti tuos vi- 
sus lietuvius, kurie nenorės pa- 
sirašyti. F. K—is. 

Amerikos Raudonasis kryžius 
Amerikos Raudonojo Kry- 

žiaus misija, kurią alijantų mi- 
litarė komisija įleido i Yokie- 
tiją, kad palengvinti vargus, 
kuriu6s kenčia toje šalyje tūk- 
stančiai rusų nelaisvių, jau pra 
dėjo savo veikimą, kaip prane- 
ša iš Raudonojo Kryžiaus Vy- 
riausios stot;es Berlyne. Ten 
dirba beveik šimtas darbinin- 
ku ir manoma, jog jie laike at- 

einančiu trijų mėnesių galės 
tinkamai aprūpinti grįžtančius 
rusus ntlaisvius. Tie nelais 
viai grįžta kuogreičiausiai at- 

gal tėvynėn per Dunojų ir Juo- 
dąsias jūres. 

Amerikos Raudonasis Kry- 
žius, be to, kad dalinės maistą, 
kurį gaus iš tarp-alijantines mi 

litares komisijos, suteiks dar 
nelaisviams ir vaistu ir kitokiu 
reikalingų dalykų. Kad pa- 
lengvinti tą darbą Raudonasis 
Kryžius išsiuntinėjo savo dar- 

bininkus į sankrovių bazes, ku- 
rios tapo įsteigtos Berlyne. 
Dresdene, Stettine, Magdebur- 
ge, Hanovery ir Nuremberge, 
nes visos tos vietos yra arti ne- 

laisvių stovy!**, Tie išdalini- 
mo centrai pirmiau buvo ran- 

kose danų ir britų Raudonojo 
Kryžiaus darbininkų, kurie da- 
bar prigulės nuo distrikto Rau- 

donojo Kryžiaus viršininko. 
Visas pliąnas yra po tarp-ali- 
jantitiės militarės komisijos 

... % 

priežiūra. 

Sykiu su tuo iš Raudonojo 
Kryžiaus vyriausios stoties pra 
nešama, jog viskas bus daro- 

ma, kad apsaugoti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbinin- 
kus, kurie dabar randas Vokie- 
tijoje. Iš misijos narių prane- 
šimų matosi, jog nepramato 
nn nieko, kas pakeltų nesuti- 
kimų. \ ėliausieji pranešimai 
parodantis, jog kai-kurie dar- 
bininkai buvo atsidūrę pavoju 
je, ištikus sumišimams Vokie 

tijoje, čia pakėlė šiek-tiek ne- 

ramumo. Pulkininkas Tary- 
bos, misijos vadas Vokietijoje 
turi nuolatinius susinešimus si 

Paryžiaus Raudonojo Kry- 
žiaus stotimi. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted Si Į 
Prasideda ? T*knd» fcu nlnru 

6a ha tom! U oedtUond 2 ra), po plet«< 

Žemai 15c 
Viršui iOc 

Čia prrolfcojama ir kares mokestį 

"Lietuviškas 

| Išradėjas", 
| &ltuo vadru išd&vlamo nauja 
\ knygut# dSl lšradžjų, talpinanti 
L 20 pavelkslrlr iliustracijų, vi- 

sokių Išradėjų lr Išradimų, bu 

aprašimais ir paveikslais miestų 
I New York'o lr Washlngton'o. 
i Slę brangią knygutę, męs 15- 
Į siunčiame kiekvienam ant pa- 
į reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klek 

turto žmones prasigyveno lr 
klek dar galima prasigyventi 
sv pagelba iiaudingų išradimų, 
tai rašykite tuo jaus reikalauda- 
mi toa naaidlngoa knygutes. 
Kaipo :Unoval (eksportai) pu 
tentų, --- bandame Lydimus 
D Y K. a. L Rąžyki ls: 

American European Patgnt 
Oificts Inc. 

256 Broar*way (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Me8 duodame viena karvę, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš šių 
40—80—160 akerių farmą. 
Dobilų ir bulvių vieta, arti eže- 
rų. Yilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rj, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (3avininkas) c.rba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

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

(Apgars.)' 

LIBERTY BONDSUS. 

privalai laikyti, ne jie yra ge- 
riausias investinimas, kokį tik 
galima gauti. Bet jeigu esi 
priverstas parduoti, ateik pas 
mus, nes męs mokame augs- 
čiausias kainas 

KOZLOWSKI BROTHERS 
2525 W. 47tli St. Ciiicago, 111. 

flflSTEtt 5TIT6H 
Męs mokiname šj puikų, gerai 

apsimokantį am?.tį į fumpą, lai- 
ką,. Kirpikai yra lauai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting Sckool 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalIe St., 4 augštat 

(Prieš City Hali) 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
aiit Durų, L^ntų. .'ėmų ir Stogams Popi«rio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Ph«ne Armitage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 Iki 1 

DR. H. A. SSIOAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGŲ IR ABELK,AS CHIRURGAS 

1362 MILVVAL KEE A" 'E., CHICAGO, ILL. j 

WWMMVVVVVVWVWVVWVVVV<^ 
is priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamu Paveikslų 

Teatrą Teatras yra pirmos kiiosos padėjime, Neša apie $100,00 gryn« 
pelno j savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai. aš išmokinsiu ui 
dyką, Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėtų gerą pelną, Atsišaukit«: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSalle St;, Room 336, Chicago, III 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet m^s gvarantuojame Tamstai suč8- 

dymį 60 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overU'ntus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 lkl $60.00 ant orderio darytus siutus lr overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. t 

Nanjar lr truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 lr branglaus. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50: Skr;mios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL 
Storas atdaras kasdiena lr vakarais lkl 9 vai. Subatomls esti 

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

S. MARKŪNAS 

Buvęs visiems žinomas kontraktorius, senv ir naujų namų budavoto- 
jas, trumpu laiku ir vėl pradės savo darl>4. Kam reikalinga meldžiu 
kreipties, o liksite širdingai užganėdinti. Dabartiniu laiku užlaikau 
pirmos kliasos KARČEMA ir štyminę PIRTĮ (Turkish Bath) ir Bar- 
bernę. Visi atsilankiusieji liekasi jausmingai užganėdinti su visokiais 
patarnavimais. 

2448 W. 47th St., Chicago. Tel. McKinley 6087 

Telephone Drover S167 i •, 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuviškų Rekorcų. 
Auksinių Laikrodėliu, Žiedą, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokiu Lietuvis, y KnygŲ. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. HALSTEO ST. CHICAGO, ILL, 



VIETINES ŽINIOS, 
D.L.K ALGIRDO 

KAREIVIAMS. 

Muštras kareivių Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Al- 
girdo draugystės atsibus pa- 
nedėlyje 7 dieną balanaf.io, 
t.y. šiądien, 7 valandą va- 

kare svetainėj Aušros Var- 
tų parapijos, 2327 W. 23rd 
Place. 

Visi nariai, turinti unifor 
mą, privalo pribūti, nes ne- 

buvusiems šiame susirinki- 
me bus uždėta vienas dolia- 
ris bausmės. Taigi visi na- 

riai-kareiviai pribukite j mi- 

nėtą muštro susirinkimą. 
Kaz. Mažeika, gen. 
Ant. Bartus is, adjut. 

"ČIGONAI" SCENOJE 
TOWN OF LAKE. 

Pereitą subatos vakarą "Di- 
rutė" statė p. St. Šimkaus mu- 

zikalę tragediją "Čigonus" 
Chicagos miesto dalyje vadi- 
namoje Tovvn of Lake. 

Lošimas pavyko dar geriau 
negu pirmu kartu. Lošėjai 
paprastai gerai savo roles at- 
liko kaiir pirmu kartu. 

Nesmagu tiktai tas, kad žmo 

nių buvo mažai atsilankę. Xe- 
žine ar žmonės neatsilankė dėl- 
to, kad nesuprata svarbos to- 

kių veikalu ir neranda juose 
to, ką randa kitų kolionijų lie- 
tuviai, ar gal buvo kitos prie- 
žastįs. 

PRANEŠIMAS. 

Atkreipiame skaitytojų domą 
į tai kad pradedant šios sa- 

vaitės seredos numeriu "Lie- 
tuvoje" tilps trjs straipsniai po 
antgalviu "Vokiečiai Lietuvo- 
je". Autorius tų straipsnių 
yra autoritetingas veikėjas 
Lietuvoje, kuris juos mums 

prisiuntė per atstovybę Pary- 
žiuje. 

Tuose straipsniuose bus pa- 
rodyta kiek skriaudų vokiečiai 
padarė Lietuvai, kas vertė lie- 
tuvius rinktis karalium Urachą 
ir kokią rolę lošė p. Kapsukas 
vesdamas derybas su vokie- 
čiais. 

Straipsniai yra labai svar- 

bus, Jie nušviečia daug tokių 
reikalų, apie kuriuos amerikie- 
čiai neturėjo jokio supratimo. 

PRIBUDINS CHICAGĄ. 
16 INČIŲ KANUOLĖS 
Pradedant drive už "Per- 

gales" paskolą, ryte 21 dieną 
balandžio, šūviai dvie 16 inčių 
kanuolhi sužadins čhicagiečius 
apsukriau darbuotis. 

Didžiulės kanuolės specialiu 
traukiniu jau keliauja iš tvir- 
tovės Monroe j Chicagą. Jo? 
bus pastatytos Grant parke; 
ten būdamos jos pagiedos chi- 
cagiečiams sa^o pergalės gies- 
mę. Su kanuolėmis atvyksta 
5 aficierai ir 50 kareiviu. 

CHICAGOS OPEROS 
.DEFEC1TAS $300,000. 
Chicagos operos draugi j'i 

turi defecito už 1918 metus j 

$300,000. Operoj defecitą pa- 
sižadėjo padengti operos rėmė- 

jų būrelis. 
21 operos rėmėjai sumokės 

padengimui defecito $100,000; 
gi likusius padengs Harold 
McCormick. Tai bent reme 

M 

RASTA DUOBĖJE VYRO 
KŪNAS. 

Tarp Spaulding ir Peterson 
aves. rasta duobėje labai ap- 
daužytas vyro kūnas apie 30 
metų amžiaus. Manoma, jog 
vyras užmuštas dėlto, kad !jis 
ką «iors perdaug žinojęs ir bu- 
vo pasiryžęs išpasakoti. 

Raudonas jo kaklaraištis, 

pirktas pas M. C. Fogarty, 
1406 \V. Madison st.; toj apic- 
linkėje pirktos ir kitos drapa- 
nos. Policija spėlioja ar nėra 

jo užmušyste surišta su I. W. 
\V. veikimu. 

Jo vienas žandas ir krūtinė 
turi po vieną randą, kurie at- 
rodo it ugžijusios nuo kulkų 
žaizdos.; tas suteikia policijai 
mintį, kad tai gal senas plėši- 
kas. 

Kimas labai apdaužytas ir 
turi porą kulkų žaizdų, kas pa 
rodo, kad užmustasai nemažai 
kovojo už savo gyvastį. Dra- 
panos ir rankos parodo, kad 
užmustasai laikėsi švariai; bet 
overkauto ir kepurės prie la- 
vono nerasta. Lavonas, ma- 

tyt, atvežta automobiuliuje ir 
išmestas iš automobyliaus duo- 
bėn. 

Prie užmuštojo rasta regis- 
tracijos korta, bet ji prigulė- 
jusi ne jam. Registracijos 
kortos savininkas yra nekoks 
Tully, 4218 W. Adams st., ku- 
ris registracijos kortą esą pa- 
metęs keli mėnesiai atgal. Tas 
verčia manyti, kad užmuštasai 
neturėjęs savo registracijos 
kortos. Bet Tully užmuštojo 
nepažino. 

Prie užmuštojo rasta neži- 
nomas policijai ženkliukas, tu- 

rįs baltą, raudoną ir balsganą 
juosteles su trijų reikšmių rai 
dėmis. 

Policija nuėmė nuo užmuš- 
tojo pirštų antspaudos ir j ieš- 
kosi ar neras tokio vyro polici- 
jos rekorduose, Be to polici- 
ja turi dar ir kitokių žymių ir 
tikisi, kad jai pasiseks sužino- 
ti užmuštojo vardą. 

VOKIEČIU NARLAIVĖ 
CHiČAGOJ. 

Iš YVashingtono pranešama, 
kad chicagiečiai turės progą pa 
matyti vokiečių narlaivę. 

Viena iš penkių vokiečių nar 

laivių, atgabentų Nevv Yorkan, 
plauks upe Šv. Laurino į Di-i 
džiuosius ežerus ir aplankys 
nekuriuos miestus prie Di- 
džiųjų ežerų, o galutinai ap- 
sistos Chicagoje, kur prigelbės 
agitacijai už Pergalės pasko- 
lą. 

Kitos vokiečių narlaivės pri- 
būva Amerikon, irgi bus nau- 

dojamos agitacijai už Pergalės 
paskolą. 

SKIRSIS DĖL 
"APRIL FOOL." 

Mrs. Ella A. McLaughlin 
4553 Michigan ave., sumanė 
'iškirsti savo vyrui nepapras- 
tą "april fool". 

Ji pasistengė atsikelti 
ankščiau už savo vyrą ir, 
pasiėmusi didelį mėsinyčios 
peilį, užsilipo ant savo vy- 
ro kratinės, grąsindama nu- 

žudymu, prikėlė vyrą. 
Reikia pažymėti, kad mo- 

teris sveria, sulyg vyro už- 
reiškimo, 185 svarus; gi vy- 
ras turįs tik vieną ranką, 
taigi nejuokais galima išsi- 
gąsti. 

Dabar vyras dėl tokio pa- 
čios juoko padavė prašymą 
reikalaudamas perskirimo; 
girdi, jis jieško saugesnės 
vietos, negu gyvenimas su 

pačia. 

UŽMUŠTA PLĖŠIKAS, 
PERŠAUTA POLICISTAS. 

Policistas Griffith, eidamas 
gatve pamatė, kad plėšikas 
juodukas su revolveriu ranko- 
je reikalavo nuo skalbyklos už- 
laikytojo išduoti pinigus. 

Policistas tai pamatęs ėjo 
vidun ir buvo sutiktas šuviu, 
bet kulka atsimušus j kulkų dir- 
žą atšoko. Policistas irgi šovė 
ir, matyt, peršovę plėšiką, ku- 

ris išbėgęs iš namo tuoj griiv 
vo ir numirė. 

Kiti du juodukai šovė j po- 
licistą i> užpakalio; policistas; 
sugriuvo ant grindų. Sutei- 
kus jam pradinę pagelbą, nu- 

vežta Alercy ligonbutin. Poli- 
cistas sužeistas pavojingai, bet 
tikimasi, kad išgys. 

PARSIDUODA pigiai 4 lotai, visi 
po 25x125 pėdų, 2 bliokai nuo ll-tos 
gatvės gatvekarių linijos ir Ilock Is- 
l&nd stoties. Puiki vieta, lietuvių ap- 
gyventa Kreipkitės pas: JOSEPH 

BECKER, 11158 Savvyer Ave., Rose- 
land, Chicago, iii. 

Jeigu manai užsiimti pienininkyste, 
ir nori laiykti daug karvių, tai aš jums 
parduosiu 40 akeriu Minnesotoo val- 
stijoje po $100.00 akerj. Kuomet iš- 
mokėsite žemę aš jams pabudavosiu 
puikų namų. silo barnę ir paukštInin 
kų. Taipgi tvartus, kiaulininkus ir 
pieninę ir duosiu jums progų išmokėti 
budinkua ir gyvulius per penkis metus. 
Rašykite "LIETUVA." No. 3, 3253 S. 
Morgan St. Chicago, 111 

Savininkas yra priverstas atiduoti 
už $13.000 "cash" 8nių rumų murinj 
namų (cottage)-. Pečiaus šiluma, di- 
delis kiemas. Arti ir labai paranku 
prie abiejų gatvekarių linijos, Halsted 
ir 39-tos. Atsišaukite 2320 S.Wabasb 
A ve.; ofiso telefonas Calumet 2667. 
Namu telefonas Normai 3984 
Klauskite E. Cleary 

Reikalinga kambarinė mer- 

gaitė (chambermaid). Pra- 
gyvenimas ir valgis ant vie- 
tos. Gera užmokestis. Atsi- 
šaukite : Grasmere Hotel, 
4621 Sheridan Rd., Chica- 
go, 11.1 

Reikalingas Barberis vakarais 
Brighton Parke. Geras užmokes- 
tis geram barberini. Kreipkitės 
laišku į "Lietuvos" Red. No. 5, 
3253 S. Morgan St. Chicago, 111. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 

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

2009 W. 21 st PI., Chicago 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fisher Ave., 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškia, Nttar. Rašt., 

625 Livernios Stroct, 
Wm. Leščinskis, Finansų Ražt, 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'' Di^nrašfiio organo užra- 
šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni A' onue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 
kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 

r$ nedėldien}, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai Draugystes šv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebi\ 
Petras Kirdeikis, pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavlčius, Fin. Rašt., 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas, Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas', 5311 So. 33rd St, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. Reibikia. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

A. Melnikaitis, pirmininkas, 
Box 52 R. F. D. R. 3 Dearbom 

Mich. 
J Bandža, Vice-pirm, Detroit, Mich, 

259 Cardoni Ave 
P, Ulinskas, Prot. Raštininkas, 

192 Cardoni Ave. 
J, galašcvičius, Fin, Raštininkas, 

229 CaTdoni Ave. 
J. Naujokas, Iždininkai, 

217 Cardoni Ave. 
J. Lenkaitis, Maršalka, 

229 Cardoni Ave. i 
J, Statkevičius, Knygų vedėjas, 

195 Cardoni Ave. 
A. Salaševičiu9. Knygų vedėjas, 

221 Cardoni Ave. 
D. Kadys, Knygų vedėjas, 

79 Melville Ave. 
Draugystės organizatoriai arba 

laikraščio užrašytojai: 'j. Bandža, 259 Cardoni Ave. 
N. Dapkus, 223 Cardoni Ave. Susirinkimus laiko ksn rv.skutinj mė- 
rn^io nedėldieni ant 12:30popiet para- 
pijos svetainėje. 

REIKALINGA 
lietuve mergina dėl abelno 
darbo ofise. Turi mokėt 
lietuviškai ir angliškai ir 
vartoti "Typewriterį" 

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St. 

Chlcago, 111. 

PARSIDUODA. 
I 

3 lubų mūrinis namas ant 5 pagyveni- 
mu. Randa $60.00 ant mėn. $6400.j0. 
ant lengvų išmokėjimų West Side 3 
blokai nuo Lietuv. Bažnyčios. 

JUSTIN MACKEVVICH 
2342 So. Leavitt St 

PARSIDUODA. 
3 lubų murin's namas ir garage Lo- 
tas 30X125 pėdų. 

JUSTIN MACKEWICH 
2108 W. 21st PL 

PARSIDUODA. 

2 mūriniai namai ant 
West Sidės, Renda $420.00 
ant metų. Praisas 32G0.00. 

JUSTIN MACKEWICH 
2342 So. Leavitt St. 

PARSIDUODA aptieka (Drug Storo), 
geroj, lietuviškoj aplelinkėj, West Side. 
Biznis yra gerai išdirbtas per dau- 
gel metu. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. 

JUSTIN MACKEWICH. 
2342 So. Leavitt St. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio li 
namy. Paliudijime išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted SU 1860 Wells St 

BIF»i 1J^ IR VAKARINE 

MOKYKLA 
čia gali lengvai ir neitai išmokti Anglų Ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijąs, Lietuvos Ir abelną isto'ijas, geografiją, raSyti 

i 
laiškus. Ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Ilieh 
School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite Uuoią liikii pasimoktnimui, nesigailėsite. 

American College Preparatory School 
3103 SO, HALSTED ST« CHICAGO, ILL 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

S Egzaminuoja akis 
^0 Ir priskiria akinius 

uiaeiis sandelis visoKlų aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 80. MORGAN STREET 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KUU3 
LIETUVI3 GYOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
valkų ir vyrų Spęciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chlcago, III. 

Dr. Virginia Narbutt 
Phyaician & Surceon 

3001 West a2ttd Street 
2ixi Marfihall Blvd, 

Ofiao valandos: 
2 Ud 4 po plet 
7 IW 9 vahflja 

Xal Lavvndale 660 
OyVADiOUAi * 

T«L Rockwell 1681 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį; ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Street, netoli Fi»k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietv, ii" 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

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

DR.SNfl.lKĖLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Tfclefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

j Dr. G. M. Glaser 
t Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet H—8 vak, Ned&l. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Oflio Ttli.jnii BotltTird 60 

DR. M. T. Strikons 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

fii» ViUb!m: II ryto Iki. 3 po plc. 7 Iki 9 T»kir: 
ntdtlliBli duo 8 ryto iki 2 pieta, 
Narna 007 Oakley Blvd. 

Icfonas Saclb. 420 

Pndik Naujus Metus su tobula aidų re 
gijimu, taip. kad *ieko ncpralelstumci per r 
sus metus, kas tau gali buti naudingu. 

Gerai pritaikinti "kiniai prašalins akių h 
galvos skaudfj imus, trumparegyste arba t*li- 
regystJ prašalinama, pasitarkite su manim, 
pricž einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKUJ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas 18tos Gatvės. 

Jčloa lubos, virS Platt'o aptiekoe. Ttmylrit* 
i mano paraS) 

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

PARSIDUODA 
FARMOS. 

Visai nedirbtos žemės nuo dešimts 
ki penkiolika doliariu už akerj, ir 
Serai ištaisytos ariamos žemės nuo 
Ividešimts iki keturiasdešimta doliariu 
.iž akerj. Labai lengvos sąlygos iš- 
mokėjimo ant žemu nuošimčių. Rei- 
kalaukite aprašymo Gera proga ge- 
ram ir darbščiam agentui 

A. KANN & CO., 
M ANISTEE, MICHIGAN 

ANT PARDAVIMO. 
Tinime namg, mūrinį ant 4 pagyve- 

nimu po 5 ruimus ir norime mainyti 
ant farmos. Atsišaukite pas 

V, Rumchaks, 
948 W. 35th St., Chicago, III. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 

mo. Darbas lengvas, pelningas Ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

VELYKOS JAU ARTI 
Visi žmonės puošiasi, rengiasi prie šios pavasari- 

nės šventės. 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

parėdnių. 
Vyriškų, moteriškų bei vaikų ševerykų, kepurių, 

skrybėlių, gražnų ir 1.1. 

JOSEPH RIDIKAS 
3354 SO. HALS'lED ST., CHICAGO, ILL. 

•••/•• Telephone Drover 6716 

Jau Liko Atidarytas 
Naujas Nariu Skiepas. 

Town of Lake Apielitikeje 
Visgi kaipo seniausis žmogus ir patyręs, kuris matė daug daigtų sa- 

vo gyvenime, sakau jums ir norėčiau, idant mano žodžiai butų išgirsti, 
jog reikia atlikti visus pirkinius narių skiepuose o tai dėl sekančių prie- 
žasčių. 

1. Yra tai skiepas narių, taigi pelnas neeina į kišenių kokio 
nors spekulianto o eina j narių rankas ir padidina jų taupimus. 
na jų taupinus. 

2. Narių skiepe laikomas geresnis tavoras, negu svetimose 
krautuvėse ir patarnavimas mandagus ir prielankus. 

3. Narių skiepe duodami taupimo ženkleliai, kurie sutaupo 
musų išlaidas. 

Įsitėmykite tą viską sau, pirkite Narių Skiepe ir tokiu budu prisi- 
dėsite prie išvystimo ir praplatinimo kooperotyvės vaizbos ir pramonės. 

PER VISĄ SĄVAITĘ SKLEPAS BUS ATDARAS IKI 10 VAKARAIS 

Išpardavimas Visuose Skyriuose 
1.1 PRAŠOME VISŲ ATSILANKYTI. 

KORPORACYA PALATINE 
1112-1114 Milwaukee Ave.,— Kamp. 47 ir Paulina Sts. 

CHICAGO 
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