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Wilsonas apleis 
konferencija? 
Sukilimai Daipiii Indijoje 

t 

Banditai pergalėjo kariu menę 

Kareiviai areštavo minister]. 

LIETUVA RESPUBLIKA. 

Copenhagen, balandžio 8. 
Šiądien gauta iš Kauno pra- 
nešimas, su žyme iš 4 die- 
nos balandžio, kuris skam- 
ba sekančiai: 

"Šiądien prezidentas Lie- 
tuvos Respublikos priėmė 
prisiegą prieš Tarybą, arba 
parlamentą. Tada nariai 
Tarybos irgi priėmė prisie- 
gą ištikimybės šalies kon- 
stitucijai.'' 

WILSONAS APLEIS 
KONFERENCIJĄ? 

Paryžius, balandžio 8 d. 
Ūmus pareikalavimas, kad 
laivas George Washington 
tuoj pribūtų Francuzijon, 
kuriuo prezidentas griž 
Amerikon, kitų yra supran- 
tamas kaipo grąsinimas tai-; 
kininkams, Kad prez. Wil-| 
sonas gali apleisti Taikos i 

Konferenciją, jeigu talkinin 
kai neperstos atakavę Wil- 
sono pažiūras į pasaulinę \>o 
litiką. 

SUKILIMAS DELPHI, IN-' 
DIJCUE. j 

Londonas, balandžio 8 d. 
Reuterio agentūra praneša, 
kad žymiame Indijos mies- 
te Delphi paskutines kelias 
dienas buvo sukilimai, ku- 
riuose tapo užmušta 8 ir su- 

žeista 12; bet dabar, sako- 
ma, viskas ramu. 

BANDITAI PERGALĖJO 
KARIUMENĘ. 

Paryžius, balandžio 8 d. 
Gauta pranešimas nuo Ha- 
vas agentūros iš Tangier, 
Morocco, kad banditų bu- 

rys vadovaujant Raisuli, ko 
vo 21 d. užpuolė Ispanijos 
kariumenėš stovyklą netoli 
Tovuan. 

Ispanijos kariumenė ne- 

išlaikė užpuolimo ir priver- 
sta buvo pasitraukti, bet vė- 

liau vėl atsiėmė nuo ban- 

ditų savo stovyklą. 

KAREIVIAI AREŠTAVO 
MIN1STĖRĮ. 

Bėrimas, balandžio 8 d. 
Vakar Madgeburge karei- 
viai suareštavo Vokietijos 
teismų ministeri Herr Lads- 
berg ir generolą Kleist, ko- 
manduotoją ketvirtosios ar- 

mijos, su jo visu štabu. 
Dėlei šio atsitikimo tapo 

paskelbta Madgeburge ka- 
res stovis. Didžiuma karei 
vių Madgeburgo garnizono 
yra prielankus neprigulmin 
giems socialistams. 

Taipgi ateina žinių, kad 
Madgeburgo darbininkai pa! 
skelbė visuotina streiką. 

MINISTERiAI PRISiDĖiO 
PRIE SOVIETO. 

Berlinas, balandžio 8 d. 
Čia gauta specialis praneši- 
mas iš Municho, kad Bava- 
rijos ministeris vidurinių 
reikalų Herr Unterleitener 
ir ministeris išdirbysčių Si- 
mon susidėjo su komunis- į 
tais. 

Unterleitener smarkiai 
peikė savo ministerių kabi- 
netą ir užreiškė, kad prie 
sovietų systemos nebus nei 
Noske, nei Scheidemann; 
jie nusiris iš valdžios, kaip 
nusirito nuo sosto kaizeris 
ir jo ministeriai. 

Girdi, su Bavarijos komu 
nistais susijungs rusai, ven- 

grai ir kiti, o vėliau taipgi 
ir italai, ir francuzai, ir 
anglai ir t.:;. 

KIVIRČAI SOVIETU 
RESPUBLIKOJE. 

Berlinas, balandžio 8 d. 
Ateina žinių iš Municho, 
kad Bavarijos sovietų res- 

publikos pirmose dienose 
randasi tarpe pačių įsteigė-i 
jų daug nesusipratimų. Mu! 
niche paskelbta karės sto- 

j vis. I 
Bavarijos spartakai varo-j 1 

si, kad visur butų prašalin- 
ti iš urėdu socialistai di- 
džiurniečiai ir jų vietas už- 
imtų kairiejie elementai. 

Artinasi basakoįyste, 
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Vaikas nori pamegd žio*i draugus, o motina mano, kad batai negeri. 

SUV. VALSTIJOS NORI 
KARIBEJŲ SALŲ. 

Panama, balandžio 8 d. 
Čia yra pasklydęs gandas, 
kad Suvienytos Valstijos 110 

linčios įsigyti salas St. An-: 
drews ir Old Providence, 
kurios priguli Columbia res- 

publikai ir esą arti Panamos 
perkasos. 

Sakoma Suvienytos Val- 
stijos norėtų paimti nuo- 

mon šias salas ir įtaisyti 
ten tvirtovę, apgynimui Pa- 
nama perkasos. 

Gyventojų ant minėtų sa- 

lų 1900 metais buvo vos 

apie 3,000. 
J 

SAUSIEJIE LAIMĖJO MM 
CH1GAN VALSTIJOJE, j 
Detroit, balandžio 8 d. j 

Atėję pranešimai apie pa- 
sekmes balsavimų Michigan 
valstijoje iš didžiumos dis- 
triktų parodo, kad sausieji 
visur laimi. Bet Detroite 

| laimėjo šlapiejie. 

10,000 LIUOSNORIU KO- 
VAI SU NEIŠTIKIMAIS. 

Brisbane, Australija, ba- 
landžio 8 d. Sugrįžusie ka- 
reiviai turėjo didelį susirin- 
kimą, kad apkalbėjus budą 

\ kovai su neištikimųjų agita- 
cija Australijoje. Ant kar- 

I to užsiregistravo kovon prie 
šais neištikimuosius Į 10,000 
buvusių kareivių. Laucen- 
tone sugrįžusie kareiviai su- 

stabdė vienos unijos susi- 
rinkimą. 

AMERIKONAI APLEI- 
DŽIA BUDAPEŠTĄ. 

Budapeštas, balandžio 8. 
Generolas Smuts, kuris bu- 
vo pasiųstas Vengrijon kai- 
po talkininkų atstovas, kad 
išreikalavus sulaikymą, mu- 
šiu apleido Budapeštą, ma- 
tomai neatsiekęs tikslo. 

Budapeštą taipgi aplei- j 
džia ir Anglijos piliečiai ir 
yu jais važiuoja ii ameriko-. 
nu pačios. Išvažiuojantiems 
leista išsivežti ir pinigus. | 
Vengrijos valdžia stengiasi 
buti mandaei su svetimša-; 
liais. 

KVIES FORDĄ VENGRI-: 
JON. 

Budapeštas, balandžio 8.1 
Čia yra nuomonė, kad Ven- 
grijos valdžia kvies Henry j 
Fordą iš Detroit, Mich. at-j 
vykti Vengrijon suorganiza- 
vimui automobolių ir pana- 
šios rūšies išdirbyseių. 

PIRMA GEGUŽIO TAU- 
TOS ŠVENTĖ. 

1 
Berlinas, balandžio 8 d.! 

Valdžia paskelbė, kad 1 d. 
gegužio mėnesio skaitysis 
Vokietijon tautiška švente. 

DAUG SNIEGO SO. DA- 
KOTOJE. 

Deadwocd, S. D., balan- 
džio 8 d. šiądien čia apsi- 
lanko didžiausia sniego vie- 
sulą. Privertė sniego apie 
pustrečios pėdos gilumo. 

HAMBURGAS IR BRE- | 
MENAS SPARTAKĖJA. į 
Kopenhagenas, balandžio j 8 d. Hamburgo ir- Bre- i 

meno apskričiai vis labjau! 
kairėja. Spartakų lyderiai i 
daktarai Herz ir Hauffen-. 
berg tampa kuome valdo-į vais tos apielmkes. Visa i 
"apielinkė, berods, tuoj bus 
apimta sovietų respubliko-, 
mis. i 

UŽTROŠKO 5C ANGLIA- 
KASIŲ. 

Peoria, balandžio 8 d. Li 
berty anglių kasyklose su-1 
stojo veikęs venteliatorius ir 
50 angliaksių bėgyje dviejų 
valandų kvėpavo gazo su- 

terštu oru. Yra pavojus, I 
.kad daugtlis angliakasių 
! nebus atgaivinti. 

KINIETĖ TAIKOS KON- 
FERENCIJOJE. 

Paryžius, balandžio 7 d. j 
Pribuvo kinietė p-le S. j 
Cheng, 23 metų; ji daly- 
vaus Taikos Konferencijoje.! 

i Ji yra žymi republikonr va-j 
dove ir bėgyje 1916 ir 1917 j 
metų ji buvo tris syk nu-] 

i teista mirtin. 
i ^ 

SULAIKO LAIVUS I 
BUENOS AIRES. 

Buenos Aire», balandžio 
8 d. Iš priežasties besitę- 
siančio prieplaukoje streiko 
pranešta Suvienytoms Val- 
stijoms, kad nesiųstų pre- 
kių i minėtą prieplauką. 

LYGOS KONSTITUCIJA 
JAU SUDARYTA. 

Paryžius, balandžio 8 d. 
Tautų Lygos konstitucija 
jau sudaryta; ji turinti 27 
skyrius. Lygos konstitucija 
bus perstatyta Taikos Kon- 
ferencijos pilnam posėdžiui. 

RUMUNIJOJE PLATINA- 
SI BOLŠEVIZMAS. 

Londonas, balandžio 8d. 
Central News agentūra pra- 
neša iš Viennos, kad Ru- 
munijoje smarkiai plėtojasi 
bolševikų judėjimas. Sako 
ma, Rumunijos kongresas 
dėlei to esą labai susirūpi- 
nęs. 

NAMINĖ DEGTINĖ UŽ- 
MUŠĖ TRIS. 

Freeport, III., balandžio 8. 
Čia rasta mirusiais 2 mote- į 
rįs ir vienas vyras. Jų mir- 
ties priežastimi, sako, yra j 
nar^ie daryta degtinė, kuri 
turinti savyje nuodijančių j 
dalių. 

DEPORTUOS 40 RAUDO 
NŲJŲ. 

Leavenwort.h, Kan., balanj 
džio 8 d. Emigracijos vii-j 
šininkai mano deportuoti 4u i 
ypatų, susektų bolševikiškoj 
agitacijoj. Tarpe jų yra 12 
1WW. narių. 

ATLANTIC CITY SOSTI- 
NĖ PASAULIO. 

Trenton, N. J., balandžio 
8 d. Ambitiški New Jersey 
valstijos legislaturos nariai 
priėmė bilių, kuris suteikia 
galę dėl Atlantic City Įsi- 
gyti reikalingus plotus že- 
mės ir namus, jei Tautų. 
Lygos sostinei vieta butų 
parinkta Atlantic City. 

LEKCIJOMIS KOVOS SU 
RAUDONAISIAIS. 

New York, balandžio 8d. 
Karės Departamentas pra- 
nešė, kad valdžia plianuoja 

i pasiųsti Europon 10 žymių 
mokslinčių, kurie skaitys 
Amerikos kareiviams lekci- 
jas Įvairiose temose, kad nu 

rodžius bolševizmo nenau- 

dingumą. 
šiame reikale yra paruoč 

ta į 15,000 ekzempliorių 
knygų, 5,000 žemlapių ir 
500 juostų judamiems pa- 1 veikslams. ■ 

PETLUROS ARMIJA PRIE 
KIEVO. 

Budapešas, balandžio 6d. 
(suvėlinta). Ukrajinos vai 
stiečių kariumene po vado- 
vyste Petluros yra jau neto- 
li Kievo ir graso išvyti iš 
ten bolševikus. 

GALI KILTI NAUJA 
KARĖ. 

Londonas, bal. 8. Čia gau- 
la Maršalo Foch laiškas, ku- 
ris bus skaitytas viename iš 
pokilių. Foch laiške pa- 
briežia, kad dėl perversmių 
Vokietijoje jis permatąs, jog 
gali kilti nauja karė. 

LENKAI NUŽUDĖ 33 
EC .^EVIKUS. 

Varšava, bs7 (suvėlin- 
ta). Ties .Pinsku lenkai nu- 
žudė 33 bolševikus, kurie, 
sakoma, norėję nuginkluoti 
Pinsko garnizoną ir nuverst 
dabar esančią valdživ. šią 
žinią pranešė atvykęs Vai- 
savon pulkininkas F. E. 
Fronczak.' 

Vienok Varsavoje yra 
gandų, kad lentcsi esą nužu- 
dę Į 250 iritariamų bolševi- 
kų. 

Talkininkų komisija, su- 
sidedanti iš Amerikos, An- 
glijos ir Francuzijos atstovu 
vyksta iš Varšavos i Pinską, 
kad ištiras dalyką ant vie- 
tos. 

jiEŠKO DEIMANTŲ 
KASYKLŲ. 

S&Sisaw, Akla. Sakoma, 
Arkansas valstijoje esama dei- 
mantų kasyklos, tik jas reikia 
surasti.. Lia atvyko kapitonas 
Pasker, žinovas Anglijos dei 
m antį] kasyklų Pietinėje Af- 
rikoje, ir jis patvirtina minti, 
kad \r k misas valstijoje, turi 
but d.-iniantų kasyklos. 

kapitonas Packer nžreiskė, 
kad Debii-Tmuojant deiman- 
tams prie.' istorinėje gadynėje 
liko deimantų žymės plačioj 
apielink-'u i: to; žymės Arkan 
sas valstijoje randasi, bet stt 

rasti deimantu sluoksnio vietą 
yra nelengva. Vienok kapito- 
nas Pr.ck jr bandys j ieškoti; 
jis jau antru syk lankosi šioj 
a;,ielinkėj. 

Apskelbė karę musėms, 

f \Vaslnington, D. C. bal. 8. 
Iš kares departamento pra- 
nešama., kad nuspręsta ko- 
voti su musėmis nejuokais. 
Bus dedamos visos "pastan- 
gos išnaikinimui musių ka- 
reivių stovyklose. 

ORAS. 
_ 

Chicagoje ir apielinkėje: 
Šiądien debesiuota ir ne- 

pastovus oras į vakarą; ry- 
toj kiek šilčiau; vidutiniai 
vėjai pamainomis iš visų 
pusių. 

Saulėtekis, 6:19: saulėlei- 
dis 7:25. 

Mėnulis nusileis 3:50 ry- 
te. ;? 
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Biznieriai ir Parašų 
Milijonas, 

Visi lietuvių biznieriai turi geriausią! 
progą tikrai pasitarnauti Lietuvai, kuomet J 
prieis prie rinkimo parašų po peticija už 
Lietuvos neprigulmybę. 

Jų įstaigose, kokios rūšies jos nebūtų, į 
buva daugiausiai žmonių—nei vieno savol 

kostumerio jie neturėtų išleist, negavę nuo 

jo parašo ant peticijos. 
Vienas pagerbimo vertas lietuvis biz- 

nierius [p. A. Jablonskis] anądien atėjęs 
musų redakcijon, papasakojo, kaip jis jau j 
rengiasi prie parašų rinkimo. Jis laiko, 
apavalų krautuvę priešai "Lietuvos" re- 

dakciją ir, žinoma, jis ketina neišleisti nei 
vieno savo % kostumerio, rteišgavęs nuo jo 
parašo. Bet jis yra prisirengęs padaryti ir 
daugiau. Kiekvienoj krautuvėj—sako p. 
Jablonskis—tankiai lankosi į\ airųs agentai, 
pristatantieji krautuvėms orderius. 

Toki agentai yra tiesiog tarsi sutverti 
parašų rinkimui, nes jie per dienų-dienas 
vaikščioja tarp amerikonų P-as A. Jab- 
lonskis mano keletą tokių savo agen- 
tų užkinkyti darban. Jeigu jie norės atei-j 
tyje nuo jo orderių gauti, jie neatsisakys 
p. Jablonskiui patarnauti parašų rinkime.1 
Apie tai p. Jablonskis neabejoja, o "idant į 
padaryti dalyką tikrai pasekmingu p. Ja- 
blonskis sako, aš jiems po porą doliarių 
"del akvatos' įkišiu." 

Jis jau turi viską kaip reik susitaisęs ir 
tik laukia peticijos blankų ateinant. 

Tas neabejotinai yra geras pavyzdi*, ir 
visiems kitiems rnusų biznieriams, kurie 
gali panašiu budu užkinkyti savo agentus 
labai mums naudingan darban. 

Darbininkai tankiai rugoja, kad dau- 
gelis musų biznierių esą atšalę nuo tėvy- 
nės reikalų, kad mažai jiems užjaučia. To, 
suprantama, negalima pasakyti apie visus 
musų biznierius, bet dabar kaip sykis yra 
puiki prcga parodyti, kad visi lietuviai— 
ar jie butų darbininkai, ar biznieriai, ar 
profesionalai—lygiai už savo tėvyne stoja ir lygiai jos neprigulmybės išgavimui pasi- darbuos. 

Profesionalai ir biznieriai! Rinkime 
parašų, ypač tarp svetimtaučių, jus priva- lote buti pirmose, frontinėse eilėse! 

Lietuvių Armijas Reikale. 
ir iš įvairių pranešimų iš Lietuvos ir iš Taikos Konferencijos atbalsių šiądien 

mums visiems jau yra aišku, kad išgavimas Lietuvos nepi igulmybės labjausiai priklau- 
so nuo to, kiek ir kokią ginkluotą jiegą lie- 
tuviai suspės suorganizuoti. Jeigu šiądien lietuvių armija siektų kokių 100,000 vyrų, Lietuvos neprigulmybės pripažinimas, iš 
talkininkų pusės, butų neabejotinas. 

Tą mums aiškiai parodo praeities pri- tyrimai su lenkais, su cechais ir jugo-sla- vais; tą mums pati liogika diktuoja, tą aiškiai užreiške ir laikinoji Lietuvos val- 
džia laike Lietuvos Konferencijos Kaune. 

f Duokit mums armiją—męs Lietuvos 
neprigulmybę tikrai turėsim. Todėl lie- 
tuvių aimijos organizavimas šiądien ir pri- 
valo buti pirmiausioje eilėje. Amerikos lie- 
tuviai tame reikale dar nėra išėję vien cik 
iš prirengiamojo darbo rybų. Todėl šitą 
reikalą reik kuolabjausiai ir kuogreičiau- 
siai stumti pirmyn, nelaukiant nei sąvaitės, 
nei vienos dienos. 

Mūsų supratimu, šisai darbas labai pa- 
sigreitintų, įkuriant centralinį tam tikslui 
biurą, kuris vienodintų, tvarkytų jau su- 

siorganizavusius musų vyrų burius ir po- 
draug plačiau išskėstų šį judėjimą tarp 

i Amerikos lietuvių. 
Šią sąvaitę bene žada buti abiejų Ta-' 

j rybų posėdis New Yorke ir ši reikalą męs 
j norėtume pavesti jų ypatingai atydai. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lieiuviusl 
BALTIKO BARONAI 

Koks nebūtų galutinas likimas Rusijos, 
Prasijos, Lenkijcjs ir Lietuvos, visvien pri- 
valo buti nuodugnus pagerinimas socialių 
gyvenimo išlygų taip vadinamame Balti- 
c'u m, arba Baltiko provincijose, kurios bu- 
vo Rusijos dalimis prieš karę, o dabar yra 
"iiiekeno žeme" ir kurių su mažesniu arba 
didesniu užsispyrimu reikalauja Rusijos 
bolševikai, Lietuvos nacionalistai, Lenkijos 
ekspansijom tai, Vokietijos imperialistai ir 
lyvai (?), estonai bei kurai, kurie sudaro 
didesnę dalį žemių, už kurias eina ginčas. 

Feudale system a Baltiko provincijos 
buvo nepaprastai ikiri net iki didžiosios ka- 
rės laikų. Vokiečiai, kurių buvo mažiaus 
negu 8 nuošimčiai visų gyventojų, turėjo 
savo nuosavybėje du trečdaliu visų žemių. 
Latviai, kurie yra tikra Baltiko tauta, di- 
džiumoj buvo prispausti kaipo bandžiaunin 
kai, nepaisant to fakto, kad jie yra gabų ; 

ir apšviesti žmonės ir, sakoma, tarp jų esą 
mažiau analfabetų negu bile kurioj kitoj 
'autoj Rusijos rubežiuose. Delei tos prie- 
zi sties, kad vokiečiai predominuoja, kaipo 
dvarininkai ir visose augštesnėse sferose, 
Vokietija tvirtino, kad Baltiko provincijos 
yra teisingai vokiškos, o po Rusijos subol- 
sevikėjimo ji užėmė provincijas su tikslu 
prijungti jas pastovi i prie Vokietijos. 

Šiuo laiku bolševikai turi užėmę dali 
siu teritorijų, kuomet narsi ir gabi estonų 
ir latvių armija pasekmingai kovoja už jo3 
likusią, dalį. Lietuviai, kurie yra aukštai 
giminingi latviams, nors jie kalba skirtina 
kalba, tvirtina, kad galutiniame rubežių nu 
statyme didesnė dalis Baltiko provincijų 
privalo buti pripažinta lietuviams. [Tokio 
reikalavimo lietuviai nestato. V e r t.]. 

Lenkų reikalavimai iki tūlam laipsniui 
susikerta su lietuvių aspiracijomis, kuomet i inekurie iš vokiškų imperialistų dar vis pa- ! laiko Vokietijos reikalavimus. 

Šių provincijų istorija yra žingeidi, kaipo pavyzdis to, kaip senovinės skriau- 
dos gali būti pastoviomis padarytos. J.201- 
uose/metuose vokiškas tikybinis ordenas, žinomas vardu Livoniškų Raitelių, arba 
Kardininkų, uždėjo miestą Rygą ir pasiry- žo užkariauti ir apkrikštyti Baltiko tautas. 
Jie pasekmingai atliko šitą dvigubą užduo- 
ti ir pasidarė absoliutiškais to krašto val- 
donau. Reformacijos laikais tikybinis or- 
denas pasidarė svietišku ir raiteliai, pasi- dalinę žemes tarp savęs, priėmė baronų vai- 
dą, pasilikdami praktiškais trijų provinci- jų valdonais. Kuomet vėliaus pastojo Ru- 
sijos dalimis, šitie vokiški dvarininkai tapo palikti beveik taip kaip jie buvo pirmiaus; jų neužkabinta. Su laiku jie pradėjo lošti 
didelę rolę Rusijos politikoje ir ta rolė vi- 
suomet buvo bloga. Atsitikimuose, kurie privedė prie Rusijos carizmo nuvertimo, /okiškieji baronai iš Baltiko provincijų ?mė svarbų dalyvavimą. Jie visuomet sto- 
vėjo už absoliutizmą be jokio nusileidimo 
t jie velijo visuomet Vokietijos absoliutiz- 
mą vieton Rusijos absoliutizmo todėl, kad vokiškas absoliutizmas buvo gudresnis ne- 
gu Rusijos. 

Šiuo laiku niekas-o-niekas nepaiso apie baltiškų baronų likimą. Rusiški bol- ševikai skaito juos atstovais visa ko, kas buvo Rusijoj aršiausio. Vokietijos valdžia 
nestato jokių reikalavimų sulyg Baltiko 
provincijų ir nežingeidauja maldavimais saujos vokiškų junkerių, užstojančių savo baltiškus brolius. Lenkai ir lietuviai žiuri ant baronų, kaipo ant menko nuošimčio tarp visų gyventojų. Tik vienas dalykas1 yra tikras. Jeigu baronai išsisuks su savoj gyvastimis, tai jie nustos gyvenę kaip maži | autokratai iš I201-mų metų ir užsiims ko- kiu nors naudingu darbu, arba prasišalins ant visados iš neramaus baltiko. 

—Iš Pia'n Dealer, Cleveland, Oliio. i Balandžio 4 d. J.919. i 
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Italijos armijos komanduotojai generolą* Diaz pozuoja dėl skulptorio, kuris lipdo jo biustą. Po kairei neužbaigtas gen. Pershing biutsas. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 
Kuiliu s—kr. d. Ka- 

da pasakiau žmonėms apie 
pirmą kabineto krizį, žmo- 
nes verkė. Bet suraminau, 
kad konferencija tai patai- 
sys. Sutikau luošų, išmestų 
iš dvarų be duonos kąsnio; 
tikėjau, kad konferencija 
tas skriaudas pasistengs pra- 
šalinti. Mačiau daug maža- 
žemių, kurie neša sunkų bau 
džiavos jungą, jie liepė man 
žemės parvešt. 

Vakar kalbėjau su žmonė- 
mis, kurie sakė važiuoja na- 

mo, nes apvilti yra. Jiems 
trukdo žmonių teisingus rei- 
kalavimus įvykdinti 

Visi gal grįšim be nieko. 
Kieno tai kaltė V Del vaka- 
rykščių atsitikimų pareiškiu 
tokią kr. demy frakcijos dė- 
klai aciją: 

"Lietuvių Krikščionių De- 
mokratų frakciją turėdama 
omenyje vakarykščius atsi- 
tikimus pareiškia: 

1. Kadangi išleistu įstaty- 
mu konferencija teisėta ne- 

žiūrint į atvykusių atstovų 
skaičių. 

2. Kadangi konferencijoje 
vis' tik yra atstovai iš visos 

i neužimtos Lietuvos, kuri y- 
ra dar Laikinosios Vyriau- 
sybės žinioje ir gali kalbėti 
tos Lietuvos vardu. 

3. Kadangi konferencijai 
patiektoje programoje yra 
tik parengiamieji Steigiama 
jam Seimui klausimai ir ne- 

atidėliojami šalies gynimo ir 
organizavimo ir žemės reika 
lai. 

4. Kadangi iš esamųjų Į- 
staigų: Tarybos Prezidiumo, 
Laikinosios Vyriausybės 
Konferencija daugiausia tu-į 
ri teisės tarti žodį liaudies; 
vardu. 

5. Kadangi konfer. šauki-! 
mo komisijos pirmininkas ir 
valdžios atstovas s. 1. d. ly- 
deris Vileišis pareiškė, kad 
konferncija pati nuspręs sa- 
vo konpetenciją. 

6. Kadangi L. Vyriausybe 
rado galimu daryti praneši- 
mus ir atsakinėti j paklausi- 
mus ir tuo faktu pripažino 
konferencijai teisės svarstyti 
patiektąją programą. 

7. Kadangi L. Vyriausy-j 
bes kabinetas visą laiką tvir 
tino, kad konferencija tu- 
rės teisės spręsti visus eina- 
muosius reikalus. 

8. Kadangi pats ministe- 
ris pirminin. paskyrė konf. 
vietą Kaune ir todėl žinojo, j kad iš visos Lietuvos atsto- 
vai nesuvažiuos. 

9. Kadangi konferencijai 
pripažino sau teisę spręsti j 
patiektąją programą, — pa- 
reiškia, kad Ministerio Pir- 

mihinko Sleževičiaus pareis-1 
kime, kad konferencija turi 
"rik patariamąjį balsą, mato 
aiškų norą pasisavinti Lietu- 
vos liaudies teisės, o mini- 
sterių kabinetui pareiškia, 
kad pasitikės juo tik tada, 
jei jis eis nurodytais dcl Ta- 
rybos ir Vyriausybės darbų 
rezoliucijos keliais. 

Petrušauskas (Kr. D. fra k 
cijos vardu.) Atsakominguo 

! se momentuose krikščionys- 
demokralai visados tvirtai 
stovėjo šalies nepriklauso- 

jmybės ir darbo žmonių rei- 
'kalų sargyboje. Soc.-liaud. 
demok. pamynė po kojų de- 
mokratizmo principus; gyve 
nimas parodė kas yra tikras 
demokratas. Kam plaka šir- 
dyj Tėvynės meilė, kas ti- 
krai stovi už darbo žmonių 
reikalus, dirbkime išvien, ki 
taip neteksime Lietuvos ir 
paliksime tik su principais 
kišeniuje. Kr. d. fr. reiškia 
tokią dekleraciją. 

"Lietuvių krikščionių-de- 
mokratų frakcija. 

i 1. Jau Rusijos Lietuvių 
Seime vedusi ir savo pečiais 
išlaikiusi Lietuvos nepriklau 
somybę. 

2. Visą laiką dirbusi kaip 
į Rusijoje, taip ir Lietuvoje 
imusų Tėvynės nepriklauso- 
mybei išgauti. , 

4. Atsižvelgdama Į dabar- 
tinio momento svarbumą pa- 
siryžusi ne žodžiais, bet dar- 
bais parodyti savo tėvynės 
meilę, nežiūrint s. 1. d. f r. 
ir dalies nepartyvių kliubo 
sabotažo, — kviečia visus 

i darbo žmonių atstovus dirb- 
ti konferencijoj ir tol nesi- 

I skirstyti kol nebus tartas tvir- 
tas Lietuvos liaudžiai žodis. 

Girbietis — nepart. Sky- 
lam. Kieno kaltė? Man kol 
kas neaišku. Kaltė ne tik 
soc. 1. d., bet ir kr. d. Jie ne 

žino s. 1. d. Jie švelnus ir 
geri. Jie Lietuvos nepražu- 
dys Socialistų yra dar blo-' 
gesnių. Tad turim palaikyti 
šiuos socialistus. i 

Kriščiūnas — kr.-d., vai-; 
stietis. Aš atstovas darbinini 
ku ir smulkesniu ūkininkų., 
Kada važiavau į konf, tai j darbininkai sake: daryk kon! 
ferencijoj, kad turėtume 
bent darželį. Aš paklausęs, 
ką darysit jo. Ugi duonelę 
gamirrsim, bent spatais ją 
sukasdami, pasistatysim stu- 
butę, kad žmoniškiau galė- 
tum gyvent. Mažažemiai p ra 
šė daugiau žemelės. Ūkinin- 
kai prašė išgaut daugiau 
tvarkos, kad apgintų mus 
nuo pavojaus. Ką aš pasa-j kyšiu jiems parvažiavęs, i 
Žmonės sako tvarkai esant 

visa duosim: ir gyvastį ir 
turtus. Tai palaikykim tą 
tvarką. 

Ginkim savo tėvynę, kaip 
karžygiai belgai gynė. 

Seka "šalies apsaugos 
klausimas." Praneša ministe 
ris-pirmininkas Sleževičius. 
Vyriausybė pripažino apsau: 
gos sudarymą ir vidaus su- 

tvarkymą svarbiausiais. Be 
vieno kito negalima dirbti. 
Dėlto L. Vyriausybė pirmiau 
sia pradėjo tverti kariuome- 
nę. Mes žangiam, kad visi 
žmonės turi ginti tėvynės, 
bet neturėdami kadru, to ne 

galėjom daryt. Dėlto pradė- 
jom savanorius rinkti. Ka- 
riuomenės pradžia padary- 
ta. Ji sunki. Neturim rubų, 
neturim batų. Reik juos ga- 

j' bent iš kitur, krašte negau- 
nam. bet tuoj visa gausim 

i šiomis dienomis kartu su a- 

i municija. 
| Sunku su aficieriab. So- 
; džiuje jų daug yra ir neat- 
i vyksta į kariuomenę. Dabar 
paskelbta jų mobilizacija. 

| Jus praneškit tą žinią vi- 
siems. 

Reikalinga milicijos su- 

| tvarkymas. Ji palaiko vie- 
j tos sutvarkymą. Kabinetas 

j skubiai tai tvarko. Pirmoj 
milicijoj buvo ir yra daug 

j žmonių netinkamų. Dauge- 
lyj vietų jie be pasipriešini- 
mo pasidavė komunistams. 
Tad kabinetas samanė ją or- 

ganizuoti kariniais pama- 
j tais. 

Komitetas — apskričių ir 
valsčių turi disciplinuotis; 

j reikalingas vienodumas; tu- 
/ri visur klausyti Centro val- 
džios įsakymų. Centro val- 
džia mano, kad visa reik da 
ryt tik Centro įsakymo ry- 
bcse. Valsčiai taikosi prie 

| apskričio. Tada bus tie ben- 
idri dėsniai, kuriuos L. Val- 
| džia norėjo pranešti. Patari- 
mai ir nurodymai bus musų 

į išklausyti. 
Morkūną s.—kr. d. Ap 

saugos klausimas-tai mūsų 
dienos klausimų svarbiausia. 

' Tėvynė pavojuj. Ji j ieško 
; išėjimo. Tas išėjimas yra 
i reikalingas. Idėja gyveni- 
įme pasilieka idėja, o gyve- 
nimas gyvenimu. Idėja prieš 
kumštį dažnai pasišalina. 
Mes neprivalom nusiminti. 
Visa turim pašvęsti, kad tė- 
vynę išgelbėti. Mums rei- 
kalinga kariuomenė, kad ji 
mums padėtų įkurt laisvą de 
mokratingą valstybę. Ji nu 
ties kelią į valstybių tarpą. 
Ji pakels mus Entantos aky- 
se. Tad reikalinga mobili- 
zacija. Jaunuomenė galima 
padalint į dvi dali: demora- 
lizuota ir sveika doriniai. 
Antrą tik reikia kviesti, nes' 
pirma dalis tvirkins kariuo- 
menę. Reikalinga mobili- 
zacijos. Reikalingas geras 
kareivių aprūpinimas mai- 
stu ir drabužiais. 

(Toliaus Uus) 

Pradžia Daito. 
Metai atgal kilo sumany- 

mas savaitinį laikraštį "Lie- 
tuvą" padaryti dienraščių. 
Tam buvo didelis reikalas 
žiūrint kulturiniu ir politi- 
niu žvilgsniu. Ačiu dide- 
liam žmonių prijautimui 
darbas tuo jaus buvo pradė- 
tas ir Į trumpą laiką atlik- 
tas ir šiądien męs galim pa- 
sididžiuot visu musų triusu. 

Tečiaus darbas dar toli 
gražu nėra užbaigtas. Dar 

1 kiekvieno tėvynainio tik- 
riausia pereiga yra rupin- 

| tis, kaip pagerinti tą dien- 
raštį -Juk dienraštis pats 
i per save nieko gero neduo- 
da, jei jame nebus gerų raš- 
tų, nebus naudos skaityto- 
jams. Jame turi tilpti ne- 

tik naujausios ir svarbiau- 
sio. žinios, bet turi buti įvai 
rųs myriai. įvairus straips- 
niai, kurie pamokintų skai- 
tytojus ir suteiktų įvairių 
pamokinančių straipsnių. 
Pasekmingas laikraštis, pil- 
noje to žodžio prasmėje, 

j yra tas, kuris skaito sau už 
| priedermę buti vairu savo 

| skaitytojų darbuose, jo kel*^ 
j rodžiu. 

Męs manome įsteigti Įvai- 
rius skyrius, kurie privalės 
atsakyti į kiekvieną klausi- 
mą ar reikalavimą. Paim- 
kim pavizdžiu sveikatą; tai 
yra vienas svarbiausių žmo- 
gaus dalykų. Be sveikatos 
I žmogus neturi laimės. Svei- 
kata visiems reikalinga, bet 
|kad turėti sveikatą, reikia 
įmokėti užsilaikyti, o užsi- 
laikyti galima tik žinant, o 
'žinoti gi galima iš laikraš- 
čių tam tikrų straipsnių. 

Toliau. Kiekviena prakil- 
ni namų šeimininkė rūpina- 
si pragyvenimu. Tą galima 
atlikti tiktai žinant, mokant 
gerai gaminti valgius. O 
apie tai žinias galima pasi- 
semti tiktai laikraštyje. 

Geras laikraštis turi dau- 
gybe panašių dalykų rūpin- 
tis. Duoti i viską pilniau- 
sius atsakymus. Duoti tą, 
kas kiekvienam žmogui rei- 
kalinga. Bet kaip tą atlik- 
ti. Tam reikalingi žmonės 
specialistai. Tam reikalifls. 
gos didesnes išlaidos. Žino- 
me gerai, kad niekas uždy- 
ką nedirba, tai ir Įvairių 
klausimų žinovai uždyką 
nedirbs. Jiems reikia už 
ciaibą atlyginti. Prie dabar- 

į tinio laikraščiams sunku- 
mo, juk popiera ir kiti rei- 
'kalingi spaudai daiktai la- 
bai pabrangę, beveik nieko 
negalima daug duoti, kaip 
tik paprasčiausias žinias. 

|> Taigi kad skaitytojai ras- 
tų laikraštyje viską, ko 
jiems reikia, męs manome 
nuorganizuoti štabą specia- 
listų įvairiuose klausimuose. 
Bet tą darbą galima pada- 
ryti tik turint tam tikslui pi- 
nigų—be jų juk negalima. 

Todėl męs atsikrei; lame į 
"Lietuvos" rėmėjus, kad jie 
iš vienos pusės pasirūpintų 
gauti daugiau skaitytojų, o 
iš kitos pusės—kad rėmėjai 
ir norintieji gero laikraščio 
dar indėtų kiek kapitalo 
p Lietuvos" pagerinimui. To 
dėl "Lietuvos" bendrovės di 
'rektoriai nutarė išparduoti 

| likusius Šerus taip vadina-, 
jmo "treasury stock." i 
I Tad šiuomi kreipiamės' 
prie gerbiamų rėmėjų, šeri- 
'ninkų ir skaitytojų išreikšti 
savo nuomones, ko pagei- 
dauja, kad "Lietuvoje" Idu- 
tų. Taipgi prašome pasi- 
darbuoti gaunant skaityto- 
jus ii perkant šėrus,—verti 
$10. kiekvienas. "Lietuva", 
3253 S. Morgan St., Chicago 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
PHILADELPIIIA, PA. 

Kovo 29-tą diena tapo su- 

šauktas viešas visuotinas lietu 
viii susirinkimas per iniciaty- 
vą Švento Jurgio Kareivių 
draugystės, Gedimino Kiiubo 
ir Lietuvių Muzikaliuos Sa- 
lės Bendrovės. 

Nors ta dieną oras nenapra w c 

stai buvo negražus, vienok ge- 
ros valios lietuviai, kurie myli 
savo tėvynę, susirinko j minė- 

tą susirinkimą gana skaitlin- 

gai. J. Maslauskui atidarius 
susirinkimą, tapo perstatytas 
pakalbėt p. Vitaitis is New 
York, kuris savo gan il- 

gokoj kalboj nurodė mums l.vl 
bai daug akyvų dalykų lietu- 
vos klausimuose, o taip-gi ir ; 

abelno čion Amerikoj lietuvių 
veikimo, o ypatingai paties 
centro ir abiejų tarybų \Va- 

shin^rtone ir Xevv Yorke. Nors 
kalbėtojas laikėsi labai tvar- į 
kiai ir bešališkai, vienok kaip 
pasirodo, jog ultra desiniam- 

jam sparnui krikščionių demo- 

kratų, kuriuos čia vadina net 

pačių sėbrai nelabai gra- 
vardais, kalintojo nuro- 

tie "rimtiejie" katalikai," pa I 
skubėjo prie savo avelių gany 
tojo, idant nors ir neteisingai! 
perdėti kalbėtojo mintis. Nr. j 
o jų avelių ganytojų nedėlio; 
iš sakyklos, kad davė tai davė 
tautininkams-bedieviams, kad 
net ir davatkoms nesmagu bu 
vo klausytis tekio pamokslo. 
Toki "donosčikai'' yra verti di 
delio papeikimo, kurie taip ne- 

gražiai kunig?i informuoja. 
Toki skundikai tik bereikalo sa 

vo klebonui kraują gadina, nes 

tautininkai tokių plūdimų ne- 

bijojo, nebijo ir nebijos, tai yra. 

dymai nelabai patiko. Todcl 

bergždžias darbas. Cėriaits 

vyrai griebkitės rimtesnio dar- 
bo ir dirbkite visi išvien labui 
Lietuvos, tai geresnės pasek- 
mes bus ir jums ir Lietuvai. 

Baigiant susirinkimą tapo 
išnešta ir vienbalsiai priimta 
(/Vienas balsas buvo ;>rieš) Se- 

nkanti nutarimai: 

Męs Philadelphijoj Rlcli 
"Vipndo Lietuviai, Kovo 29-tą 

Užmetu, laikytame viešame 
išsirinkime, Lietuviu Muzika- 
liškoj Svetainėj, Allegher.y 
A ve. ir Tilton St. Philadelphi- 
joj, Pa. išklausę kalbėtojų kai 
bos Lietuvos reikaluos bei klan 
simuose išnešėme sekančius 
nutarimus: 

1) Kad be atidėliojimo 
tuoj butų sušaukta lietuvių be- 
partyvis visuotinas seimas. 

?) Kad seime butų išduota 
pilnos ir teisingos atskaitos vi-1 
sų fondų, kiek katras fondas 
pinigų surinko ir kur ir kiek 
jų—kam išmokėjo, nes žmonės 
nerimauja—bruzda ir dėlto kį- 
la neužsitikėjimas dabar esan- 

tiem fondam. 
3) Kad seimas išrinktų vie- 

ną bendrą visų lietuvių taryba 
bei centrali komitetą, per kurį 
butų galima su pilnu užsilikę 

jimu siųsti aukas ir pagelbą nu 

kentėjusiai Lietuvai ir jos rei- 
kalams. 

4) Kad šis visuotinas—be- 

partyvis seimas butų šaukia- 
mas New York'e, nes tai pa- 
rankiausia vieta iš visų kolio- 
~ujų lietuviu atstovam susiva- 

:. i 
5) Kad šis visuotinas seimas 

padarytų galutiną ir tvirtą san- 

darą tarp visų Amerikos lietu- 
vių bei sriovių ir kad panaikin- 
tų visus partijinius kivirčus I 

! tarpe sriovių ir laikraščių, kad 
nors kartą, nors šiame svar- į 

įbiame momente paliautų ir per 
trauktų užsipuldinėjimus vieniį 

aut kitu ir eitu ranka rankon 
visi išvien t ėvynės gelbėti. 

()) Kati dabartinės Liet. Ta- 
rybos, nustotų politikavę slap- 
tai, bet nuolatos duotų aiškias 
ir tikras informacijas bei pra- 
neši mus, kas veikiama \Ya- 

shingtone, Paryžiuje, Londo- 

ne, ir kitose mūsų oficiališkose 
įstaigose. 

ir 7-ta) Nutariame, įsteigti 
tvirtą vietinį komitetu, rinki- 
mui drabužių ir maisto bei ki- 

tokių galimų reikmenų nuken- 

tėjusiems Lietuvos varguo- 
liams. Kad toks komitetas su- 

sidėtų is pasitikėtinų išrinktų 
[atstovų į.tio draugysčių, kliu 

įbų, kuopų ir parapijų. 
Pradėti si darba susirinki- t c 

mas paveda rengėjams šio su- 

sirinkimo, ką jau yra "Šrinkti 
atstovai nuo St. Jurgio drau- 

gystės, Gedemino Kliubo ir 
Korporacijos Liet. Muzikališ- 
kos Salės, kad šie atstovai šauk 
111 kitas draugystes ir varytu 
darbą pirmyn. 
Susirinkimo vedėjas, Juozapas 

■Maslaitčkas. 
Auku surinkta nors be agi- 

tacijos tautos reikalams $17.- 
36c Nemažiaus aukavę 50c. 
vardai telpa čionai: Dr. Kli- 
mas $2.00, Bevardis,J. Klu- 
sas, F. Klusas, S. Masickas po 

1S1.00. Povilionis, Yalionas, 
! Klimavičienė, Saunora, Au- 
įdrius, J. Maslauckas po 50c. 
Smulkiu auku $8.36. Viso 
kartu SI 7.36c. Visiem auka- 
vusiem ir atsiiankiusiem rengė 
j.?i taria širdinga očiu! 

J. 'Maslauckas. 
L. X. F. Skyriaus kasierius. 

BROOKLYN, N. Y. 

Bolševikiškos prakalbos. 
L. S. S. 19 kp. surengė \aa- 

kalbas ant Palacj llall. Kal- 
:>ojo J. K. Plungis temoje "Ne- 
atbntinai revoliucija," kaipvpir- 
mininkas aiškino. Žmonių iki 
pabaigai prakalbos prisirinko 
e^eik pilna svetainė. 

Kalbėdamas daugiausia kar- 
tojo, "męs darbininkai," ir "ka 
pitalizmas." Sako,—'gal jus, 
draugai, nežinote, ką aš vadi- 
nu, kapitalistais. O gi tai kle- 
rikalai ir tautininkai, tai yra 
kapitalistai, jie nori už pinigus 
nupirkti IJetuvą. Yčas carui 
čebatus laižydamas norėjo už 
pin'gus nupirkti Lietuvą, bet 
caras nepardavė, tik jam užka- 
bino medalį. Caras pasakė— 
ką jvz veiksite su Lietuvą, kad 
j lis neturite kapitalistu, tai tuo- 
jau parvaževęs pridarė kapita- 
htų. čion žmonės pinigus,, 
rėnka, deda, o jie ten Paryžiu- 
je, pe~ka Lietuvą. Ar nejuo 
kinga? , 

Męs darbininkai turime su- 

sivienyti ir kapitalistus isver- 
Isti, tai tik tada bus gerai. 
'Draugai! kas mums iš tos Lie- 
tuvos, kad męs busime paverg 
i: kapitalistų. Mums, drau- 
gai, vis tas pats, ar bus kapita 
listu vokietys, ar anglas, ar 

Amerikonas, arba lietuvys. 
Kas ka gražiau skambės žod- 
žiai lietuviški, ant vežimo, kur 
dabar rašo "milk" o tada gra- 
žiai skambės, pienelis, duone- 
le, ir t. t. 

Klerikalai, meldžia dangaus 
posmert, jų tas dangus nupuls 
ant žemės ir subiręs į ka val- 

kus, žvirbliai sules, męs dar- 
bininkai norime dangaus am 

žemės. 
Rusijoje, Caras gaudavo al- 

gos (rodos per mėnesį) 6,000 
tukstančius Kerenskis jau gau 
davo po 9,000, (o kiek gauna 
dabar Leninas, tai nesakė) Pe- 
trograde pietus duodami dar- 

Raudonojo Kryžiaus reikmenų sandelis mieste Brest Francuzijoje. Reik- 
menįs siunčiama įvairiosna Europos salysna. 

bininkams už dyka, o kapita- i 

listai turi mokėti po 125 dolia- 
rius. Darbininkai tik turi pa- 
rodyti korčiukę iš valdžios. 

Pirmiaus, Amerikos rašyda- 
vo, laikraščiai, kad Rusiją, už- 
ėmė žydai. Žydai tuojaus už- 
protestavo, tai dabar ir tyli, tik 
"V. L." ir "Draugas" dar kaip 
kada burbtere." 

Tai taip kallxi socialistai. 
Po prakalbu užklausė,—ma- 

žu kas turite kokius klausimus, 
tai galite užklausti, paaiškins, 

į Bet kas klaus, kad visi sutinka, 
nekurie gal dar daugiau žino. 

Pasikėlus iš sėdynių eiti na- 

mon, vėl vienas vyrukas sako: 
—Lietuviai' ateina registraci- 
ja, turime visi užsirašyti," tai 
kad pakilo lermas visoje sve- 

tainėje, vieni šaukia, draugai'j 
saugokitės matote nori sure- 

gistruoti milijoną vyrų ir pa- 
siųsti i Lietuvą; mušti mųs tė- 

vus, brolius. Kiti šaukė, iškė- 
lę saują knygučių, (sovietų 
konstitucija), "Penki centai!' 
šaukė kiek vienas, kad kitą už- 
rėkti. 

Beje, dar Grkštas ten ką ai- 
škino, bet per publikos riksmą 
mažai ką galima buvo girdė- 
ti. Girdėti buvo tik: darbinin- 
kai, rusai, ukrainiečiai, lietu- 
viai, ir kiti, buk tai perka, ar 

nupirkę laivų kokią ten liniją, 
galės važinėti liuosai, j Rusi- 
ją I 

V. 7. N. I 

NEWARK, N. J. 
Balandžio 4 d. L. Tautinė 

Xe\varko Taryba laikė savo 

susirinkimą. Nepribuvus pir- 
mininkui V. Ambrazevičiui, jo 
vietą užėmė vice pirmininkas p 
V. Dvareckas. Pirmiausiai 
skaityti laiškai iš Tarybų ir 

Pildomojo Komiteto, kas link 
varymo agitacijos lietuvių tar- 

pe. Vienbalsiai nutarta remti 
parašų rinkimą ir visais gali- 
mais budais dirbti kiek kas iš- 
galime. 

Toliaus svarstoma vietos rei 
kalai, butent; korespondenci- 
jos tilpusios "Lietuvos" N 61 ir 
"Vien. Liet." N 12 ir 14. Nors 
aprašymas nesutinka su atsiti- 
kimais, bet tai tokia nuomonė 
vienos ypatos, kuri neturi nie- 
ko bendro su Newarko Tauti- 
ne Taryba. Taryba nieko ben- 
dro su korespondencijomis ne- 

turi ir už jas neatsako, taip ly- 
giai. Kaip korespondentai 
prie tary1)os nesikreipė rašyda- 
mi, tai ir dabar taryba neturi 
nieko bendro su koresponden- 
cijomis. Vienok galutinam iš- 
aiškinimui dalyko priimta se- 

kanti nutarimai ir paaiškini- 
mai. 

Kadangi L. T. N. T. yra su- 

tverta ant grynai demokratinių 
pamatų, ji susideda iš p^.šalpi- 
nių draugijų ir iš kuopų po 3 
atstovus nuo kiekvienoj turi 

išrinkę valdybą iš 4 ypatų ir 
tikslas jos yra rūpintis Lietu- 
vos reikalais tarpe vietos lietu- 
viu ir reikalui esant dėtis su 

kitomis sriovęmis. 
Kadangi L. Nevvarko Tau- 

tinė Tarybą kaipo lokalė orga- 
nizacija remia centrale Tauti 
nę Tarybą ir Pildomąjį Komi- 
tetą AVashingtone. 

Todėl masyvis susirinkimas 
8 kovo buvo rengiamas abel- 
nam tikslui, Lietuvai Nepri- 
jgulmybės iš gavimo parėmi- 
mui. Vienok pastebime, kad 
darbe nebuvo vadovautasi de- 

mokratingtimo principais, tad 
iš to ir kilo neužsiganėdinimas.. 
Darbas atliktas be žmonių 
simpatijos ir sumažino jo ver- 

ta- 
P-s V. Ambrozevičius sa- 

ko, kad jis būdamas Ne\varko< 
Tarybos nariu tarėsi su p. Pe- 
lučiu, kataliku vietiniu vadovu 

c 

ir jiedu buk turėję pilną tiesą 
šaukti masinį susirinkimą. Tad 
čia ir kįla neužsiganėdinimas. 

Būdamas viršininku tarybos 
turėjo pasitarti su kitais virši- 
ninkais ir tam buvo užtektinai 
laiko. Juk buvo laiko šaukti 
susirinkimą, tai daug daugiau 
turėjo buti laiko ir pasitari- 
mams. "Aš" jau atgyveno sa- 

vo laikus. Reikia juk skaity- 
tis su žmonėmis. 

Ant galo likosi nutarta, kad 
Newarko Tautinės Tarybos 
valdybos nariai privalo veikei 

sutartyje ir niekados ne pavie- 
niai. Šį nutarimą nutarta pa- 
skelbti laikraščiuose. 

M. Truska. 
L. Taut. Newarko T. Sekr. 

ŽINIO-SŽINELES. 

Scranton,Pa. Nutarta šio- 
je apielinkėje rengti lietu- 
vių dieną 4 liepos. 

Doresville, III. Darbai pa- 
mąži eina. Ant gelžkelio 
traukinis sutrynė lietuvį Vin 
cą Kazakevičių. Pasakoja- 
ma, kad nelaimingasis atsi- 
gulė pasilsėti ant gelžkelio. 

Hartford, Conn. Atsibuvo 

prakalbos. Kalbėjo J. J. 
Ramanauskas. Ragino lie- 
tuvius dėtis prie katalikų 

j prekybos bendrovės. 

B&ltimore, Md. Lietuviai 
laivų budavotojai rūpinasi 
išbudavoti svetainę. 

Niagara, Falls, N. Y. Čio- 
nykštis jaunimas kas kartas 
vis labjau juda. Nesenai 
jaunimas surengė gražų kon 
certą. 

Rochester, N. Y. Iš Ro- 
chesterio buvo paimta ka- 
riumenėn apie 70 lietuvių iš 
kurių tiktai vienas likosi už- 

muštas mušiuose su vokie- 
čiais. 

Baltimore, Md. A. L. F. 
ir L. U. unijų sušauktas ben- 
dras susirinkimas. Jokio su 

sitarimo neįvyko. 

Waterbury, Ccnn. Drama- 
tiška draugija "Varpas" pa- 
statė scenoje veikalą "Gy- 
venimo Verpete." Gražiai 
pavyko. 

Camdei., N. J. Sulošta ko- 
medija '"Dėde Atvažiavo." 
Gražiai nusisekė. SLA. kuo 
pa rengia prakalbas. 

Grand Rapids, Mich. Ka- 
talikiškos draugijos reika- 
lauja visuotino seimo. 

EKONOMIJA. 
— O ką. ar nusipirkai bilie- 

tą į teatrą ? 
— Taip, nusipirkau. Už- 

mokėjau 30 centų, bet reikės 
stovėti. Aš negaliu tiems rei- 
kalams daugiau išleisti. 

— Butum galėjęs pastovėti 
ir ant vienos kopos už 15 centu. 

— Jokubuk, kodėl tu tingi- 
niauji kodcl tu nepadedi mo- 

kintis savo broliui. 
— Aš jam labai daug pade- 

du. Jis turi tiek daug darbo, 
kad neturi kuomet pasilsėti, 
tai aš už jį ir silsiuosi. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų. kurie yr~ 

apsipažlnę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galžs padvigubinti savo algę 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbae |engv«s, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTE3 ST., CHICAGO, ILL. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dlajioniis ir vakarai# dėl biznio lr 
uamų. Paliudijimai Išduodami ir vi* 
tos parupina-uoa dykai. Atsilankykite 
arba raSyklte, o męs pasistengsim* 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEIL, Principal 
6205 S. Halstad SU iiūO Wells Ct 

Mes mokinamo §1 puikų, gerai 
apsimokanti ama^ J trumpu lai- 
ką. KirDikai yra labai reika- 
laujami. Vietog nepripildytos lau 
kla, Ataik diona ar vakare. 

Master Cutting School 
F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St.( 4 augštae 
(Prieš Cit7 Hali) 

disw.u:;; ir vardine ii 

M U K Y K L A , čia gali iengvai ir greiti: : -nokti Anglu ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, į. V., Aaglijas, Lietuvi* Ir abtlną iiti'ijas, (loirafiįą. ra«vtil 
laiikm, ir tt. Taipgi, turimi tirammar ir flirh 
itchtorią ikfriti. Lie'orUl mokyto!*!. Inna*4r- 
kiti liuoM laiką pssimokicimul, »;slgailčsU«. 

! Aairlcti 6oll»gc Preiaratory School 1 3103 SO. HALSTED 8T.. CHICAGO, 1LL. I 

Is priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamy i.eikslų 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie J gryn« 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui 
dyką, Kiskvienas gali tą reikalą vesti ir turėtų gera pelną, Atsišaukit*: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, IllL 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS. 
ant Durų, L^ntų. Rėmų ir Stogams Popierio 

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

30033039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymg. 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarom" ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ani orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas koIin.es nuo $1.00 ir brangiaua. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORI;ON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdienę, ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

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

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Cr. Edmund 
GHKIELIHSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aptie. W. ^'ie^^orka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Pcragzaminuok savo 
akis antru Kartu, su 

naujausnu elektnr, 
aparatu. Persitikrini; 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdien*; 
ii ii o 9 Iš ryto iki 0 

vakare. Nedėlioj nuo 

9 ryto iki 12 dienę.. 

AS ADOMAS A. KARAL1AUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU?' 

Aš labai sirgnu per 3 melus, nuslalnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, Inkstų, 2\ervų ir abelnas ffėkų nustejimas 
v:«o kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pjgelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Ncrvaton^, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, manj 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėm: stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyl.o, ūiegllai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnvKj a užmušimui visų ligų. 15d- 
giu 3 mėnesių išgcrja\au kas savaitė po butelį Sa- 

lutaras, ttitterla, ir po 3 tnėn. savo paveiksle pairu ėiau tekj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-I>ar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
Salutaras mylistų g<-radč.ilstei ir linkiu vi-sienis savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So.Halsted St. Phone Cana! 6417 

Silpnos 
Akys 

Priežastis Nervų Ligos 
žmonės serga galvos skaudėji- 

mo ir nervų ligomis, jie ima vi- 
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy- 
mui priežasties yra darbas 

Kompetentiško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo tar- 
pu jųs negalite niekuomet žinoti, 
kad jusų ak j s yra silpnos. Lai- 
ke praeitų 

21 metų Chicagoje 
Aš išgydžiau tuksiančius nusi- 

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tų 
prirodyti laiškais savo ofise. 

Kreivos akys išgydoma 
vienu atsilankymu. 

Per 20 metų buvusi kreivomis 
akimis Sophia Masatus, lietuvė 
mergina, pvvenanti prie 4522 So. 
Paulina st. buvo atitaisytos krei- 
vos akys. 

Jeigu jusu akjs kreivos, nenusi- 
minkite. Aš išgydysiu jus be vais- 
tų, peilio arba skausmo Ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo- 
nių, patvirtinančių mano praktiš- 
ku gydymo metodu prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuolati- 
nį gydymų, ir suteiksiu jusų a- 
kims 3veiką. regėjimą. Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtlmas ausies 
nuo Jvairių priežasčių gydoma pa- 
sekmingai. 

Kam kentėt nuo nosies 
ligų ir kataro. 

Daug akių, ausų ir gerklės li 
gų paeina nuo nosies ligos. Aki- 
niai nepagydys skaudančių akių 

kuomet priežastis ligos —• nosyje. 
mano patyrimas prigelbsti man 

surasti priežast}—ir išgydyti ligą. 
AS prašalinsiu jusų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio "pa-, 
gauti šaltį". 

DR. F. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 metas prie State gatvės 
120 So. State St., antras augštas. Chicago. 

Valandos: 9 iki 7. 
Nedėlioms 10 iki 12 

Vienos ilurjs J žiemius nuo 
Tho Fair. 

Jeigu aš prašalinsiu jusų 
Tonsilus jųs Gerklės ligos 

pasibaigs. 
Yra įsteigtas faktas tarp moks- 

linčių, kcd tor.silai yra priežastis 
gerklės ligų. 

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gvdytciai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o ma- 
žiems vaikams reikalinga praša. 
lintl tonsilus pirma negu jie su- 
serga. 

Tonsilai yra priežasčia 
visų gerklės ligų. 

Jei jųpŲ tonsilai kuomet nors 
jusŲ buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie jtraukia perų ir ga- 
dina pamažu jusų gerklę iki ant 
galo neapsirelškia nuolatinė gerk- 
lės liga ir liūdnos pas.kmės. 

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo 

Be chloroformo—be krau- 
jo—be ligonbučio. 

Savo 21 metų praktikos gydy- 
mo gerklės ligų, aš igijau speci- 
alę mokslišką, metodų, nežinomu 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti ji'sų tonsilus visai be 
skausmo, bo chloroformo, be kra- 
ujo, be siuntimo jus j Ugonbutj. 
Mano metodos yra visai ne kenks- 
mingos, ir i minulę aš apsidirbu, 
jusiji gerklės ligos užsibaigia. 

Kasdien matos' atsilanko dau- 
giau ir daugiau žti.onių, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis Ilgos ir nelaimčB. 

Mano mokestįs yra 
nebrangios 

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma- 
no atlyginimas už prašaiinimsj Jū- 
sų tonsilŲ bus mažesnis negu Ju- i 
su daktaro 8Q.skait.ix už jnsų gy- 
dymą. Todėl tas neužstos jums i 
ant kelio. Jeigu jųs sergate ka- j 
klu dai>ar arba kada pirmiau, jųs ( 
ir rėl girgsite. Todėl ateik pas ^ 
mane tuojau — kol pasekmės nė- 
ra pavojingos—ir aš patarsiu Jum. 

{ 



žinios iš Lietuvos. 
EK 

VILNIUS. 
X L. S. B. 1S. 1. 19. Va- 

kar atvažiavusis iš Vilniaus 
vienas asmuo praneša, kad 
Vilniuje labai brangsta val- 
gomi daiktai, pav. sviesto 
svaras jam išvažiuojant, t. y. 
17. 1. kainavo 30 rub., duo- 
nos 3 rub. ir t. t. 

Buvusieji suimti lietuvių 
valdžios atstovai — Vygo- 
dskis, Biržiška ir Janulaitis 
tapo paleisti. Taip pat bu- 
vo suimtas gatvėje valsty- 
bes kontroleris Stašinskis. 

Lietuvių soc.-deniokr. par-i 
tija prijj:?.ičia bolševikams. 
Ji paleido tarpe vilniečių ži- 

nią, buk Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė išbėgo iš Kauno 
į Tilžę. 

X Redakcija sužinojo iš 
atvažiavusio iš Vilniaus žmo 

gaus, kacl bolševikų valdžios 
sustabdyti kr.-dem. partijos 
laikraštį "Laisvąją Lietuvą" 
Vilniuje, užėjus rusams, 
"Lais. Liet." buvo vienati- 
nis nesocialistų laikraštis. 

SEINAI. 
X Sausio o d. A. Kubi- 

lius darė pranešimą tema 
"Lietuvos vyriausybė ir da-i 
bartinis Lietuvos politikinis 
padėjimas." Žmonių salėj 
buvo grūste prigrūsta. Visi 
įdomavosi, kas dedasi su 

Lietuva, su jos vyriausybe, 
su Vilnium. Bekalbant apie 
ministerių kabineto krizį 
daugumos akyso rratėsi aša- 
ros. Buvo kalbama apie ka- 
rines lietuvių paiiegas, jų 
mobolizaciją. Visi visgi išsi- 
skirstė su pakilusia dvasia, 
pasirįžę kovot ligi galui ir 
tai kovai nieko negailėti. 
Tie žodžiai tvirtinasi fak-l 
tais. ! 

X Sausio 5 d. buvo nuo ; 

parapijos rinkimai į atsto- 
vus. Susirinkimas ėjo labai 
tvarkingai. Kandidatus pa- 
tys žmonės statė. Absoliute 
balsų dauguma išrinko Ku-f 
bilių Ant. 

X Sausio 6 d. kai kurie 
lenku žulikai buvo užkabi- 
nę lietuvių miliciją. Paleido 
gandus, kad lietuvių milici- 
ja turi buti nuginkluota ir 
jos vietą turi užimti lenkui 
legionai. Milicija ėmė šau- 
dyti. Greitai konfliktas už- 
baigtas: nei sužeistų, nei už- 

muštų, nebuvo. 
X Sausio-7 d. vokiečių vai 

džia paskelbė, kad ji Seinus 
apleisianti. Lenkų dvarinin- 
kai suagitavę tamsias mi- 
nias rengėsi užimti miestą. 
Išgirdę tai lietuviai kalbomo 
joj dienoj net iš tolimų pa- 
rapijų (nekalbu apie Seinų) 
suvažiavo daugybė vyrų gin 
ti miesto. Milicijos iš 30 žm. 
per kelias dienas padidėjo 
ligi 200. Didelė dalis atsive- 
ža su savim savo ginklus kul 
kų, mai3to.... Buvo tokių 
atsitikimų, kad po kelis iš 
namų leido. Rudaminos, Ra- 

čiūnų ir kitos parapijos prar 
nešė, kad jos su ginklais pa- 
reikalavus išstatys j 500 vy- 
rų Seinams ginti nuo lenkų. 

DARBININKŲ REIKALAI. 
Pilviškiai. Sausio 12 d. į- 

vyko pas mus krikščionių 
darbininkų susirinkimas pvo 
fesionalei darbininkų sąjun- 
gai steigti. Susirinkimą ati- 
dengė Karalius pranešda- 
mas apie tos sąjungos rei- 
kala. Tą dieną tapo išrink- 
ta penkių žmonių komisija, 
kuriai pavesta sušaukti di- 
desnis darbininkų skaičius 
ir nustatyti dienotvarkę sau- 

sio 14 d. Tame susirinkime 

bus valdybos rinkimai ir 
svarstomi kiti darbininkų 
reikalai: 1) pavargėlių šel- 
pimas, 2) už darbą mokes- 
nio nustatymas, 3) kainų 
perkant javus maistui nu- 

statymas, 4) santikiai tarp 
darbininku ir darbdavių. 

14 sausio įvyko krikščio- 
nių darbininkų susirinkimas 
ir tapo išrinkta valdyba. To- 
ji draugija darbininkams pa 
tiko ir noriai prie jos rašosi. 

X. 

KAIP MEILĖ UŽMUŠA 
DAUGIAU KUDIK1U, 

NEGU LIGA. 
Labai tankiai motinos meilė 

yra priežastimi kūdikio mir- 
ties, nes motinos norėdamos 

savo kūdikėli apsaugoti ir ge- 
rai su juo apsieiti, užduoda 

jam perdaug maisto ir uždeda 
jam perdaug drapanų. 

"Daugelis kačių stimpa nuo 

pertektinos priežiūras," kas tai 
toks dainuoja "Pinafore" ope- 
retėje. Ta pati galima nasakv- 
ti ir apie kūdikį. Motinos pa- 
prastai papildo tris prasižengi- 
mus link kūdikio: 1) kūdikį 
pervalgydina; 2) užtroškina jį 
drapanoms; 3) perdaug gla- 
monėja. 

Valgyk, valgyk, valgyk—- 
nuolatos. Kiekvienas, kuris 
kūdiki painia ar prie jo priei- 
na, kiša jam ką nors Į burnelę 
valgyti, ir, neretai tokie "kiša- 
lai" esti nepergeriausi ir kudi- 
kiui kenksmingi, ypatingai 
įvairus saldumynai. Mažytis 
mėgsta saldumynus—kodėl 
jam jų neduoti? 

Priežastis, del kurios nerei- 
kia kudikiui nuolat duoti saldu- 
mynų, yr? ta, kad tokie daly- 
kai yra netinkami ir sugadina 
kūdikio skilvio veikmę—mali- 
nu. Bet, krip motina gali kū- 
dikiui neduoti to, ką jisai mėg- 
sta? Paprastai ji ir duoda ir 
nuo jos geraširdingumo prisi- 
eina kudikiui nukentėti. 

Esama labai daug vaikų, ku- 
rie per dienas nuolat ir per- 
daug valgo. Už tai galima kal- 
tinti motina, teta—ir kitas nio- 

ters, kurioms su vaikais tenka 
Imti. Kitas kenksmingas da- 
lykas yra. kad vaikams pavely- 
ta valgį bei maistą pasirinkti, 
— lyg tokie vaikai žino, kas 
jiems geriausia valgyti. 

Vaikams nristas privalo 
būti labai prastas. Mažiems 
vaikams gali užtekti duonos su 

sviestu, pieno, javų, vaisių— 
pamarančių ir obuolių ir kiau- 
šiniu. Nereikia žiūrėti, ką kū- 
dikis labiausiai mėgsta valgyti 
Jo riksmas reikalaujant saldu- 
mynu dar nereiškia, kad to- J c 

k 2 dalykai yra jam geri. Pa- 
taikavimas kūdiki ui vien suga- 
dina jo budą ir sveikatą. Viso- 
kis pataikavimas blčdingai ant 

kūdikio atsiliepia, ypatingai 
jam besivystant. 

Reikia atminti, kad maistas 
turi didelę in tėkmę ant žmo- 

gaus budo. Dispeptikas pa- 
prastai yr? piktas, neramus, o 

juk dispepsija paeina nuo ne- 

tinkamo arba blogo maisto. Tą 
pat j galima pasakyti ir apie vai 
ką ar kūdikį. 

Kalbant apie kūdikio užtroš- 
kimą,—reikia suprasti, kad k u 

dikiui užvelkania perdaug dra- 

panų. Kūdikis neišleidžiamas 
nei per duris be žiponėlio ir ke- 

pu *aitės. (ii vakare, pagul- 
dant i lovą, kūdikis perdaug 
užklojamas. Šitaip elgianties 
kūdikis pasidaro silpnutis ir dė- 
lei stokos spėkų lengvai tampa 
ligos auka. 

Nuolatinis glamonėjimas ir- 

gi Htdikiui daug kenkia. Prie 

to, kada kudikiui, ypač vaikui, 
pasitaiko suiimušti, užsigauti, 

trupučiuką susižeisti.—nerei- 
kia tuojaus apgailestauti. Šiek- 
tiek apsidaužyti vaikui nepa- 
kenks; nesimpatizuok jam ir 

nepratink jo verkti kiekvienu 
kartą, kada jam teks užsigauti-. 
Kuomet kūdikis inpranta verk- 
šlenti del kiekvijeno menknie- 
kio, tai iš jo negalima nieko 

gero liketies. Vieną kartą tū- 

las vaikas p .sėtuiai susižeidė 
ir tik per dideli kantrumą su- 

silaikė nuo verksnio. Paga- 
liaus, pažiūrėjęs tėvui i akis, 

[ jisai tarė: "Matai, tėtuk, aš ne- 

j verkiau!" 
Tai buvo pavyzdis susiturė- 

jimo. Susitui ėjimas, ousival-' 
dymas yra tai vienas geriausiu 
apsireiškimų, nes tai yra žen- 
klas tvirto pobūdžio. 

ATSIŠAUKIMAS. 

Balandžio 2 d., 1919 m.. 

ISieivark, X. J., atsibuvo kon- 
lcrcncija lietuviu Suv. Valsti- 
jų kareivių ir Ti.t.cps Tarybų 
jgaliotu atstovų. Nutarta at-j 
sikreipti prie visų Amerikos 

lietuviu, būtent: parapijų, or 

ganizacijų, draugijų, kuopų ir 
Įvairių kliubų, kad valdybos 
pasirūpintų surinkti savo ko-, 
lionijojc visų lietuvių karei- 
vių tarnavusių Suv. Valstijų 
armijoje, vardus pavardes, ad- 
resus ir kuomi užsiima: pro-' 
fesija, oficieriu, paprastu arj 
amatu. Visų karininkų, ku-, 
rie tarnavo ar dar tarnauja. 
Tipgi ir tų, kurie niekur nepri-j klauso ir nežino apie tai, kad 

pasistengtų jų vardus ir adre-j 
sus prisiųsti. Taipgi butų la- 

-bai gerai, kad surinktų vardus 
žuvusių ir sužeistų. Ir kad pa- 
vieniai prisiųstų savo adresus. 

Meldžiame visų draugijų ir 
jų vadovų neatsisakyti nuo 

darbo, bet kuogreičiausia sura- 

šius prisiųsti po žemiau paduo- 
tu adresu. Tas visas darbas 
yra daromas dėlei musų Lietu- 
vos neprigulmvbės. Nereikė- 
tų nugąstauti, abejoti, kaip 
greitai ir-skaitlingai męs ta 

darbą, atliksime, taip greitai 
męs artyn eisime prie Laisves 

Lietuvos, kas kiekvienam 1 
tuviui turėtų labiausiai rupi 

Su pagarba, 
J. K. Milius, 

L. K. Organizatorii 
Visais reikalais kreipkit 

prie L. K. sekretoriaus: 
V. Vaškas, 

71 Warwick St, 
Ne\vark, N. J. 

P. S. Visų laikraščių m 

tižiame duoti kampelį vietos 
butų labai naudinga, kad ir 
tu kartu įdėtų. J. M. 

PATENTUOTAS 

Prie kiekvienų durų turi buti pritaisytas 

Safety Burglar-Alarm Lock 
ik. & INA sa.oo 

AR ĖSI PRISIRENGĘS 
PRIE ŠITOKIO AT- 

SITIKIMO? 
Pritaisyk 

Safely Burgiar-Aiarm Jutrina 

Safety Rurglar-Alarm Lock yra augštos rūšies mechaniška spyna, prie kurios 
pritaisytas garsiai skambantis alarmo varpelis, kuris kaip ma'.ant pradeda skambėti 
kaip tik paspaudžiama lenciūgėlį. Prie jo nėra jokių batarėjų arrba vėlų, kurios kokiu 
norG badu painiotusi arba kas tokio kad sugestų. Laikys per visą gyvenimą. Jutriną 
galima pritaisyti prie bile kokių durų į kelias minutas. 

Safety Burglar Alarm Loc!; yra užgirta per policijos ir apdraudos vyresnybes ir 
per tuksiančius užganėdintų vartotojų. Jis taip puikiai suvienija, paprastai vartoja- 
mas durų jutrinas su skambučiu pritaisymu, kuris tik palytėjus, duoda alarmą. Jokių 
išlaidų nėra jį vartojant. 

Šią jutriną bile kas f,ali pritaisyti prie kiekvienų durų j mažiau kaip į tris mi- 
nutas, ir jau vieną kartą pritaisyta, ji duoda alarmą gyventojam0 namo arba ofiso, 
prie kieno durt pritaisyta, tą pačią minutą, kaip durys paliečiamos, tai yra, jeigu kas 
inors mėgina įeiti per duris prie kurių ši jutrina yra pritaisyta, per spėką arba ki- 
taip, automatiškas alarmas jus persergsti kad kas tai yra prie jusų durų. Visgi duris 
negalima, atidaryti nei jokiu budu daugiau kaip pusę colio, ir kuomet jos atidaro- 
mos taip toli, automatiškas alarmas to! skambina, kol liekti iš vidaus atliuosuotas. 
Nei jutriną nei alarmą negalima pasiekti iš lauko. 

Šis automatiškas alaimas pritaisytas prie tos jutrinos, nereikalauja elektrikos 
arba batarėjų, tiesą, pasakius, viekas kas reikalinga, tai kaltas šriubams sukti ir 7 
rriubai, kurie duodasi kartu su kiekviena jutrina ir jau vieną kartą pritaisyta, laikys 
per visą gyvenimą. Prie jos nėra jokių vielų ar ko kito kas galėtų sugesti ir visai jo- 
kių išlaidų jos užlaikymui. Tiesą pasakius, tai yra geriau ir pigiau, negu kokia nors 

a^draudos policy, kuomet nors išimta, nes ji netik duoda jums apsaugą nuo vagių, 
bsė taipgi apsaugoja šeimininkę ir kitus gyventojus namo arba ofiso nuo baimės, 
staigu kam ncrs įeinant, ypač tuo laiku, kuomet nieks nesitiki ir net nuo kūniškų 
įžeidimų, arba trukdimo kokiame nors darbe kuomet niekas nelaukia neprašytų svečių 

NORINTIEJI PAMATYTI IR NUSIPIRKTI Šį NAUJĄ IŠRADIMĄ 

KREIPKITĖS LAIŠKU ARBA YPATIŠKAI PAS: 



KALĖJIMAI PRIE 

BOLŠEVIKŲ. 

Bolševikų tvarką pasaulis 
keikia. Kalbama apie to- 
kius daiykus i kuriuos ne- 

sinori tikėti. Vienas msų 
lai kirstis perspausdino iš 
rusų bolševikų oficiališko or 

gano "Sivernaja Komuna" 
išeinančio Petrograde tokį 
pranešimą, kuris tiesiog ne- 

tikėtinas. O vienok po tuo 
pranešimu yra oficialis Pe- 
trogrado Viborgo pusės bol- 
ševikų sovieto pirmininko 
parašas. Tas oficialiai iš- 
spausdintas dokumentas 
skamba sekančiai:— 

"Viborgo pusės (Petro- 
grade-Red.) sovieto pre- 
zidiumas dagirdęs, kad to 
miesto daly.ie kalėjimuose 
dedasi tiesiog pasibaisėti- 
ni dalykai, kad kaliniai 
miršta badu, kad daugelis 
tenai uždarytu per šešis ir 
net aštuonis mėnesius ne- 

prileidžiami prie tirinėji- 
mų ir teismo,—nutarė nu- 

siųsti j kalėjimą delega- 
ciją delei ištirimo. 

Ta delegacija suside- 
danti iš daktaro Petropav- 
lovo, kariško komisoriaui: 
Vasiliausko ir pirmsėdžio 
sovieto, ištyrė dalyką ir se- 

kančiai raportavo sovietui. 
"Draugai—Ką męs iš- 

girdome ir ką męs pama- 
tėme peržiūrėję Viborgo 
pusės kalėjimus, negalima 
aprašyti. Daėję gandai 
netik kad nėra neteisingi, 
bet tikrinybė kur kas bai- 
sesnė Mums buvo gė- 
da! Pas mus alpo šir- 
djs! — 

Prie senosios valdžios 
męs buvome kalėjimuose. 
Du kartu j mėnesi mums 

duodavo sviežius skalbi- 
nius. Dabar tenai nieko 
panašaus. Kalėjimo ka- 
meros purvinos iki pasi- 
bjaurėjimo, nėra ne skal- 
binių, nei jokių paduškai- 
čių. Kaliniai baudžiami 
už menkiausį nepaklausy- 
tą. 

Bet męs buvome liudi- 
ninkais dar baisesnių 

flMaiktų kalėjimų ligoninė- 
se. 

Draugai! Męs tenai ne- 

radome žmonių, bet gy- 
vus šešėlius, kurie netu- 

rėjo spėkos su mumis kal- 
bėti, kurie badu mirė. 

Bėgyje ilgų valandų mi- 
rusieji pasilieka tarpe gy- 
vųjų ir gyvieji kalba: 
"Tai nesvarbu, męs ir tuo 
mirsime iš bado." 

Draugai \ Tarp jų yra 
jaunų vyrų, kurie nori gy- 
venti. Toki daiktai nega 
li buti leistini. Tai dėmė 
ant darbininkų valdžios. 
Negalima paslėpti pana- 
šių baisinybių. 

Areštuoti spekulentai 
geriau užlaikomi, nes jie 
iš lauko gali gauti valgio. 
Kiti gi gauna šiltą vande- 
nį vietoje sriubos ir nie- 
kad negauna nei duonos, 
nei mėsos. 

Viename kalėjime męs 
užtikome profesorių Oro- 
movą. Jis mums pi ne- 
šė, kad jis visiškai nešino 

už ką ji uždarė kalėjiman. 
Jis klausė, kodėl jį netei- 

* 
t :a? Argi darbininkai bi- 
josi teismo? Reikia grei- 
tai ir rimtai užsiimti ir pa- 
gerinti tą nežmonišką 
tvarką, kurią kenčia kali- 
niai. Negalima ilgiau pa- 
kęsti tokią gėdos tvarką/' 
Tai tokis padėjimas kali- 

nių prie bolševikų tvarkos 

ir tai sulyg bolševikų ofi- 
cialių valdžių paliudijimo. 

Suprantame, kodėl lietu- 
viai sukilo prieš bolševikus 
ir kodėl visoje Rusijoje nė- 

ra tvarkos. Jei butų geras 
padėjimas, tai žmones ne- 

reikėtų laikyti ramybėje 
įginkluota spėka. 

LIETUVIŲ KAREIVIŲ IŠ 
FRANCUZUOS ATSIŠAU- 

KIMAS. 

Susirinkime Lietuvių Ka- 
reivių Literatiško Ratelio, ku- 
ris buvo laikytas St. Aig- 
nam Casual Canip, 21 d. sau- 

sio men., 1919 m., žemiaus pa 
si rasę, tapome įgalioti atsišauk 
ti į Amerikos lietuvius per laik- 
raščius, įdant sukelti lietuvių 
upą del sudarymo militarės or- 

ganizacijos iš lictu"ių, kurie 
tarnavo ir tarnauja Suvienytų 
Valstijų kariuomenėje ir ku- 
rie šiandie vra prisiruošę ginti 
Lietuvą nuo visų jos neprie- 
telių. 

Pirmiausia pranešam gerbia- 
mai lietuvių visuomenei, kad 
šitoj "camp (stovykloj) ran- 

dasi 60 lietuviu kareiviu ir kad 
o 

mūsų visų širdįs dega vienoda 
1 ietuvos meile, nežiūrint to, 
kad musų tarpe randasi: kata- 
likai, tautininkai, socialistai ir 
liuteronai. Tas mums jokio 
skirtumo nedaro. Męs kartu 
kariavome u išmokome gyven- 
ti sutartyje, taip kaip broliai. 

Šie kareiviai, beveik visi, ma 

tė musių frontą. Dauguma», 
iš jų žiurėjo, kaip kiti jų bro-i 
liai lietuviai paguldė ten savo( 
galvas. Jie beveik visi buvo 
sužeisti arba gazuoti ir kuomet 
sugrįš Amerikon, turės daug 
ką papasakoti savo giminėms 
ir pažįstamiems. 

Jų kančios šiame pekliškame 
gyvenime ir "giltinės nasrai" 
niekuomet nebus užmiršti. Jau 
jie žino, kiek kainoja žmogaus 
gyvastis ir todėl jie nuo šio lai-1 
ko dirbs kiek galima Lietuvos 
pakėlimui. 

Susivieniję į L. X. L. Ratelį, 
visi tuojau pareikalavo kad at- 

sišaukti j Amerikos lietuviu^,! 
idant jie visi trauktų prie vie- 
nybės. 

Čia, Francijoj, neatkreipia-1 
ma atydos į partijinius, ypa- 
tiškus ginčus, nes prisiartino 
laikas mums stoti pagelbon Te-! 
vynės ginti nuo priešų! Jei 
m?s pergyvenome neapsakytus 
vargus karės laikuose, kodėl gi 
jus, amerikiečiai,, negalite pa- 
mesti savo ''vaikiškus silpnu- 
mus" ir parodyti pasauliui, kad 
mokate tvarkytis. 

Ar jus nesuprantate, kad 
del jusų tuščiu ginčų trukdo 

i Lietuvos žengimas laisvėn 
ir neprigulmyben ? 

Taisykite visą paį.usį veiki- 

mą kuogreičiausia. Išlinkite 
vadais rimtus žmones, .tikrai 
Lietuvą mylinčius, o ne tuos, 
kurie dirba del savo kišenės ir 
garbės. 

Netrukdykit! Dirbkit! Da- 
!)ar laikas Lietuvą gelbėti! 
Organizuokite lietuvių A'Iilita- 
rio Lavinimosi Skyrius visose 
lietuvių kolionijose. Męs grei- 
tai grįžtame Amerikon ir prie 
to darbo visomis išgalėmis pri- 
sidėsime. 

Rinkite pinigus, valgius, ru- 

bus ir siuskite Lietuvon. * 

Varde Liet. kar. L. Rr,t. 
Seržantas V. Vaškevičius 

Rašt. 
Į t j Kar. Juozas Ambrcncvičia. 

Y. M. C. A. name, 
St. Aignan, France. 

TEISMAS IR MEILĖ. 

SAUGOKIS, o jaunikaiti, 
saugokis palaidumo vilionių; ir 
nesilciski paleistuvei savęs giui 
dinti prie jos smagumų pervir- 
šio. 

Geismo sukilimas sunaikins 
paties užsileidimus. Ir tu 

Iv'gsi sparčiai nuo savo indu- 
kimo akiyės į prapulties gilmes. 

Taigi, neatiduok savo širdies 
jos saldiems viliojimams; nei 
gi kankink nei pavergk savo 

sielos jos žavejančiais apvyli- 
mais. 

Sveikatos fontanas, kurs 
gaivina smagumo versmę, iš- 
džius ; ir žčdnas džiaugsmo šal 
tinis išsisems. 

Pačiame tavo gyvenimo pra- 
žydčjime—jaunybėje— senat- 
vė pasivys ir sučiups tave. 

Ir tavo saulė nusileis tavo 

dienų rytmetyje. 
Bet kada dorybė ir padoru 

mas nušviečia jos viliojančias 
gražybes, tuomet gražios mo- 

teries žibėjimas yra skaidres- 

nis, negu dangaus žvaigždės; 
ir jos galybės intekmei butu 
veltui priešinties. 

Tada ji žavėja kiekvienu vy 
ra. 

c 

Jos širdies baltumas perstato 
lelija; jos nusišypsojimas yra 
saldesnis, negu rožių daržas. 

Jos akių nekaltybe yra kaip 
karvelio tyrumas. 

Prastumas ir teisybė eryvena o/ 

jos širdyje. 
Jos lupų bučkiai yra saldes- 

ni už medu; iš jos burnos iš- 
kvepia Arabijos kvėpylai. 

Laikyk atvirą krutinę mei- 
lės saldumai. Jos liepsnos ty- 
rumas iškels Į garbę tavo širdį 
ir suminkštins ją, idant ji gale 
tų talpinti savyj gražiausius 
įsp-idzius. 

BUDRI KAS. 

MINKLĖS. 

Kokius plaukus turėjo Mai- 
žiešiaus šuo ?—Šunplaukius. 

Kokis skirtumas tarpe stiklo 
vanden8 ir stikliuko degtinės; 
—10 centų. 

Kur galima visuomet rasti 
pinigus ?—Žodyne. 

Kas duoda daugiau pieno, 
negu karvė?—Pienius. 

Kada galima su sietu nešti 

vandenį ?•—Kuomet apšalęs. 
Kas yra aniolu?—Kvailys 

su pinigais. 
Ką išmoksta studentai kole 

gijose?—Išreikšti savo ignora- 
cija (nežinystę) mokslo išsirei- 
škimuose. 

Kas atsitinka, kuomet vaika3 
inpuola į vandenį?—Jisai su- 

šlampa. 
Kokis yra laikas, kuomet 

laikrodys muša trylika?—Lai- 
kas ji taisyti. 

Kas atKitiko su žmogum, ku- 

ris pavogė kalendorių?—Jisai 
gavo 12 mėnesių. 

Kodėl melninkas nešio/a bal- 

tą kepurę?—Kad uždengti gai- 
vi' 

Kas priverčia žmogų gerti? 
—Troškulys. 

•Kodėl prie policijos stočių 
yra žali žiburiai?—Kad paro- 
dyti, jog tai yra / "i ių klubai. 

Kas geresnis u z bonkutę deg- 
tinės?—Dvi bonkos. 

Kodėl Vate gaudo savo uode- 
gą?—Kad pamatyti (savo) ga- 
k- 

Kas yra žmogui artimiau- 
sias ?—Marškiniai. 

Kokis skirtumą8 tarpe kapi 
talo ir darbo?—Paskolinti tau 

penkinę yra kapitalas, o atgau- 
ti ją butų darbas. 

Kas gali apvesdinti daug 
pačiu ir dar pasilikti vienas?— 
Kunigas. 

Ką moteris nrivalo daryti, 
kuomet vyras pavagia Dučkį?! 
—Reikalaut, kad sugrąžintu. I 

Koks yra skirtumas tarpe ša- 

litakiu ir gatvekariu?—5 cen- 

tai. 
Ko žmogui reikia, kuomet 

jisai ant laivo suserga?—Že- 
mės. 

Kokie žmonės eina j dangų? 
—Mirusieji. 

Kodėl męs perkame drapa- 
nas?—Užtai, kad negaunamos 
dykai. 

Kodėl šmeižikas panašus va- 

balui?—Todėl, kad kanda iš 
užpakalio. 

Kodėl valkata panašus fla- 
nelei ?—Abu traukiasi nuo vau 

dens. 

BALSAS IR KULKOS. 

Sugrįžę iŠ kariumenės neku- 
rie kareviai pasakoja, kad ga- 
lima apsisaugoti nuo kulkų 
nuklausant kaip jos atlekia. 
Žmonės tam tiki. Męs gi pasa- 
kysime, kaip ištikrujų yra. 

iš dabartinių šautuvų išle- 
kia su greitumų 300 sieksnių į 
sekunda. Balsas gi eina du kar- 
tu pamažiau. Tiesa, kulka lekia 
su nevienodu greitumu, ji to- 
liau vis ilsta iki ant galo visai 
nenukrinta pailsusi ant žemės. 
Žinoma, tas atsitinka tiktai 
tuomet, kaip kulka į nieką ne- 

pataiko. Vienok nežiūrint į tai 
kulka visuomet pralenkia bal- 
są. Taip kad jokiu budu tas, 
j kurį ša-.ijama negali pirmiau 
išgirsti. Tr tas yra jau iš sena- 

patirta. Šaudant paprastu šau- 
tuvu paukščius laike medžiok- 
lės, jei paukščiai pirmiau gir- 
dėtų šūvio balsą, tai ji pakiltų 
ir nulėktu. Tuomet nebutu 1 

"i prasmės medžioti su pagalba 
šautuvo. Tokiu budu pirmiau 
negalima girdėti kulkos atli- 
kimo iki ji atlekia. 

Tokiu bildu išeina, kad tie 
visi kareiviai netiesa sako. Vie^ 
nok turime pasakyti, kad ka- 
reiviai turi daug tiesos. Papras-; 
tai, kaip sakėme, pirmoji kul- 
ka atlekia pirmiau negu jos 
garsas ateina, vienok pirmoji 
kulka paprastai nepataiko ten, 
kur norima pataikyti. Išgirdus 
vienos kulkos nušvilpimą tuo 
ateina antroji, trečioji ir t. t. 
Tokiu budu slėptis nuo kulkų 
išgirdus jų zvimbimą yra di- 
džiausia reikalas. Tokiu budu 
šimtai tūkstančių kareivių ap- 
saugojo savo gyvybe?. 

TEISYBĖS IŠ DANGAUS. 
Anglai rengiasi perlėkti per 

jūres. Tas jų supratimu vadi- 
nasi jūrių liuosybė. 

* » 

Jei kokios, tai Cbieagoje bus 
oficialiai uždrausta rubavoti 
bankas ir saliunus. 

* ♦ 

— Kas didesnis ar didėji 
Rusija ar bolševizmas? 

— Bolševizmas, nes jis ne- 

išsitenka Rusijoje, o vežiasi 
Lietuvon. 

Du svariausi atradimai: 
1492 metuose Europa atrado] 
Ameriką, o 1918 metais Ame- 
rika atrado Europą. 

* * 

Kaip dalinsis vokiečių kariš- 
ką laivyną, tai kelis submari- 
nus gaus Šveicarija. 

* * 

Iš trijų milijonų Vokiečių, 
kurie ėjo ant Paryžiaus, daeis 
tiktai šeši. 

ŠEIMYNIŠKA SUTARTIS. 

Piniia ponia. — Tai tamis.ta 
įsakai, kad iirp tamistos ir ta 
mistos vyro visuomet yra su- 
tartis? 

Antra ponia. — Visuomet. 
Suprantama, išskiriant atsiti- 

kimų, kuomet jis buvo supy- 
kęs, nesveikas, linksmas, nusi- 

dirbęs, miegantis, nemigęs, 
blaivas ar išsigėręs. 

TAISAU NAMUS. 
Murinu cimantuoju pleis- 

taruoju ir viską tais.HU. Dar- 
bą atlieku speciališkai ir pi- 
giai. Kam tokis žmogus 
reikalingas kreipkitės: 

B. P. RAJUNIEC, 
3044 S. Union Av., Chicago. 

Telefonas Drover 4429 

PAJIEšKAU savo šeimynos. Barbo- 
boroB, Jouo ir Ksavero Frankų ir že- 
noto Jurgio Žilinsko. Visi paeina iš 

Šiaulių pav. Baisogalos par. Girdėjau 
buk esg. kur nors Rusijoje, gal dabar 

yra Lietuvoje. Jeigu kas nor8 žino 
kur jie randasi, prašau duoti žinę: 
MYKOLAS FRANKA, 9727 Sham- 
plane Ave., Chicago. 111. 

REIKALINGA berniukai (ooys) dėl 
plovinio bonkų ir užl'pinimo popie- 
riukų (leibelių). Gera užmokestis tin- 
kamiems berniukams. Atsišaukite tuo 
jaus: Manhattan Bottling Co.. 306 W. 
29th Street. Chicago. III. 

Reikalinga kambarinė mer- 

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

Reikalingas Uarberis vakarais 
Brighton Parke. Geras užmokes- 
tis geram l>arberiui. Kreipkitės 
laišku į 4<Lietuvos" Red. No. 5, 
3^53 S. Morgan St. Chicago, 111. 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Mcs duodame vieną karve, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš siu 
40—80—160 akerių farmą. 
Dobilų ir bulvių vieta, arti ež> 

rų. Vilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rj, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (Savininkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

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

(Apgars.) 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagareljęs taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei* 
kalaunat, pašaukite mane. Kaa i 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu į krclp-Ms pus mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 
Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLES 
LIETUVIS GYOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moteriy, 
vaiky ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. uŽBisenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. M. Hemiiao 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas |>er 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir .akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
mctod»«. X-Ray ir kitokius elektros 
f rie'.Jsus. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal JI 10 

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

Dr. G. H. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan St, kerte 32 it 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 8—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Phone Botilevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UžfilSENfiJUSIOS 

LIGOS 

Valandoe: 9 Iki 12 ir 4 Iki 3 
vakarais. 

3303 80. M0R6Ati SMEET 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W, 14-th STREET 
Telefonas Cicero 23 

K. MICHAL0VV3KI 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akla 
Ir priskiria akinlua 

Didelis sandeliu visokių aukso daigtij. 
Męs taipgi taisome vlsokiuB aukso l* 
pidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 80. MC3GA.N STREET 

Oflio Telcfoits Bonl:r»r< 60 

DR. M. T. Sirikons 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47lh St. 

(lu Vihalii: 1 ryto Iki. 3 ?t pli. 7 iki 9 * Air.• 
Ncdelioats nn 8 ryto Iki 2 p pieta. 
Nania 007 Oakley Blvd, 

efor.as Seelty 420 

Tradik Nauju* Metus su tobulu aki<) ro 
gijimu, taip. kad aielco n:pralctstumei per r 
jus metus, kas tau gali iiuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akir'il prašalins akių 'r 
galvos skaudėjimus, trutjipareirysti arba t*!.- 
regystė prašalinama, pasitarkite su n.<in« o, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas 18tc» Gatvės. 

3čios luboc, viri Platt'c aptieki*. TCtsvkitr 
< raano paraLj 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedilioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

3208 ZSTL 
DR. H. A. B^OAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ L1GU IR ABF.LNAS CHIRURGAS 
1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, U 

PETICIJA DEL LIETUVOS NEPRIGULMYBES 
Peticija, po kuria Ame- 

rikos Lietuviai stengsis su- 

rinkti čielą milijoną parašų 
nuo Amerikon gyventojų, 
skamba sekančiai: 

"Kadangi, Lietuva per 
amžius buvo neprigulmin- 
ga viešpatija, savita et- 
niška grupė, niekados ne- 

atsisakė nuo savo teisės 
prie neprigulmybės; 

"Kadangi, neprigulmin 
gos Lietuvos įsteigimas žy 
miai prisidėtų prie pasau- 
lio taikos ateityje,— 

"Todėl, męs, žemiaus 
pasirašusijei, prašome Lie 
tuvių tautai tų apsispren- 
dimo teisių, kurios tapo 
paskelbtos kariniais Su- 
vienytų Valstijų tikslais 
ir kurios tapo suteiktos 
kitų šalių prispaustoms 
tautoms. 

"Su tinkama pagarba 

lį pripažinimą, pasire- 
miant ne tik šitais tei- 
singumo pamatais, bet i- 
dant pertai jie geriaus ga 
lėt^ atremti dabartinio 
Rusijon i e 1 i m o, ar bi- 
le kokio kitos svetimos 
valdžios mėginimus už- 
dėti jiems svetimą valdy- 
mą." 

męs prašome SUVIENY-Vardas-Pravardė: 
TU VALSTIJŲ PREZI-Adresas: 
DĖNTĄ ir VALSTYBĖS 
SEKRETORIŲ suteikti 
Lietuvių Valdžiai forma- 

A PETITION FOR LITH UANIAN INDEPENDENCE 

WHEREAS, Lithuania was for ages Ln independent State, whose inhabi- 
tants, a distinct etl.nic group, have never renounced their right to indepen- 
dence; 

WHEREAS, the establishment of an independent Lithuanian State would 
add materially to the future peace of the world. 

THEREFORE, WE, the undersigned, ask for the people of Lithuania 
those right8 of self-determination that are the declared war aims of the United 
States, and that have beenfcranted to the oppressed peoples of ocher countries. 

We respectfully reąuest th- PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
and the SECRETARif OF STATE to extend to the Lithuanian Government 
formai recognition, based not only on these grounds of justice, but thm this, 
they may be better able to withstand the attempts of the present regime of 
Russia or any other alien government to impose a foreign rule upon them. 

i Name: Address: 

J PAAIŠKINIMAI. ! 

Viršuje paduodama peticija, po kuria lietuviai rašysis balandžio 12 ir 13 dd. Tos pe- 
ticijos gal nepasiekti visų kolonijų arba gal neužtikti prisiųstųjų. Tai tokian.e atsitikime 
iškirpkite šį tekstą, pripildykite parašais ir siųskite šiuo adresu: 

LITHUANIAN NATIONAL COUNCIL, 
Petition Dept. 

703 Fifteenth St. N. W. Lashington, D. C 



VIETINES ŽINIOS, 
BALUTIS IŠVAŽIAVO. 
Vakar vakare "Lietuvos" 

redaktorius p. P>. K. Balutis iš- 
važiavo j Xe\v Yorką, kad da 

lyvauti abiejų tarybų l>endra- 
nie posėdyje, kuriame bus iš- 
rišta eilė svarbių reikalų, taip- 
gi bus tartas galutinis Tarybų 
žodis Visuotinojo Seimo reika- 
le. 

Pildomasis Tarybų Komite 
tas nutarė p. B. K. Balutį siųsti 
Taikos kongresan Paryžiun ir 
jam jau prisiuntė ingaliojimą! 
atstovauti Amerikos lietuvius, j 
Todėl p. Balutis iš New Yorko 
vyks VVasliingtonan, kad ingy- 
ti užsieninį pasa. Jei tiktai pa-Į 
są ingys, tai. greitai vyks Pa- 
ryžiun. Prieš išvažiavimą Pa- 
ryžiun dar sugrįžš Chicagon, 
kad sutvarkyti savo asmeni- 
nius reikalus ir kad atsisvei- 
kinti su chicagiečiais. 

n n 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Apie "Birutės" Vakarą. 
Mūsų kolionija Chicagojc 

yra viena iš didžiausių. Ka- 
da paimi laikraštį, tai visado 
galima rasti žinučių iš čionai 
Daugiausiai aprašomos \ieti- 
nės draugijos, baliai, parengi- 
mai ir tam panašiai. 

Teatrus daugiausiai rengia 
Teatrališkas kliubas ir Lietu-, 
vos Vyčių 13 kuopa. Bet štai 
skaitau "Lietuvą" ir pastebiu, 
kad "Birute" stato scenoje mi:- 

zikališką tragedija "Čigonus".. 
Buvau daug girdėjęs apie "Bi 
rutes" pasisekimus, bet dar ik- 
šiol nebuvau matęs jos darbų. I 
Taigi ir pasinaudojau proga ir 
nuvejau pažiūrėti "Čigonų" 
''Birutės" surengtų ir lošia- 
mų. 

Sunku man aprašyti savo 

įspūdį, kuomet pamačiau, kaip 
uždangalas pasikėlė. Išgirdau 
tiesiog žavėjančią lietuviška 
dainą. Lošimas ant manęs pa- 
darė tokį gilų įspūdį, kokis ne- 

siduoda jokiam aprašymui. Aš 
manau, kad ir tikriausi pro- 
fesionalai jokiu budu geriau 
negali lošti. Ypačiai ant ma- 

nęs darė gilų įspūdį p. Stogis 
vyriausio čigono rolėje ir p-lė 
Rakauskaitė Eros rolėje. Nu-' 
davimas visų lošėjų buvo to j 
kis gilus, naturalis, o čia įsipi- 
na žavejanti daina ir tas vis- 
kas sudaro ta, kad žmogus tir-1 
psti ir nežinai kur esi, rodos,' 
gyveni ne ant žemės, b^t kur tai 
augštai toli, daraisi lengves į 
riiu. 

Ištikro taip lošiant aš dar 
niekados nemačiau. Nieko 
dirbtino, nieko įtempto, viskas 
naturališkai. 

Norėčiau išgirti visus lo- 
šėjus apskritai ir kiekviena 
paskirai už tok j išsilavinimą. 

Po lošimui "Birutės" cho- 
ras padainavo vadovaujant p. 
S Šimkui eilę dainų, kurios 
tiesiog mane hipnotizavo. Po 
kiekvienos dainos pasipildavo 
triukšmingas delnų plojimas ir 
ant galo verste privertė "Biru- 
lės" chorą sudainuoti dar po- 
rą dainų. Ir tai buvo negana. 
Visi norėjo, kad dainuotų ir 

dainuotų, be krašto ir be galo. 
Garbė "Birutei" ir jos na- 

riams bei vadui. "Tai pavy- 
zdis visiems prie ko liuosnoriai 
gali prieiti ir ka gali atlikti. 

Gaila tik kad publikos ne- 

daug prisirinko. Mat dar ne- 

žino, ką reiškia "Birutė". 
Vytis. 

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ BAR- 
TENDERĮ. 

Saliunan 2100 Wentworth 
Ave., Chicago Heights in- 
ejo du maskuoti plėšikai. 
Saliune apart bartenderio 
Mike Lisowski buvo ir ke- 
turi svečiai. Plėšikai užka- 

mandavojo rankas augštyn 
iškelti. 

Bartenderis išpradžių ma 

nė, kad tai juokai, bet plė- 
šikai darbavosi ne juokais. 
Prisiartinus vienam iš pleši- 

jkų prie redžisterio, Liswski 
nutraukė nuo plėšiko veido 

; kankę u'L ką tapo peršauk, s 

! tris sykius pilvan ir tuoj įni- 
ro. 

Plėšikai nieko nepelnę iš- 
sinešė. Pribuvusi policija 
taipgi nerado nei plėšikų, 
nei buvusių pašalinių ketu- 
rių- vyrų. 

NUŠOVĖ AUTOMOBILIU 
VAGI. 

Policistas Frank Rohdl 
nužiurėjo automobilių, kuris 
buvo anksčiau pranešta, kad 
yra pavogtas. Automobilius 
stovėjo ties Luther institu- 
tu; policmonas laukė atei- 
nant šoferio. 

Yuoj atėjo prie automobi- 
lio Edward O'Donnell, 21 
metų, 1215 W. Ohio St. ir 
Albert Ray, 20 metų, 1623 
W. Grand Ave. Policistas 
norėjo atėjusius suareštuoti, 
bet O'Donnell, kaip užreiš- 
kia policistas, nuleido kiše- 
nėn ranką, matomai, jieško 
damas revc'verio. Policis- 
tas ilgai nelaukdamas suva- 

rė O'Donnell krūtinėn tris 
kulkas; sužeistasai tuoj mi- 
rė. I 

PARAŠŲ RINKIMAS. 
Dabar po viso. Amerika ren- 

kami parašai po peticija clel 
Lietuvos Neprigulmybes. Pas 
kuriuos lietuvius neateiti! pa- 
rašu rinkėjai, tai pats nueiki- 
te pasirašyti žemiau nurody- 
tose vietose. Rašykimės visi, 
kas tik gyv is. Tie parašai 
daug" prigelbės ingyti Lietuvai 

Neprigulmybę. Žemiau seka 
vietos, kur galima duoti para- 
šus Bridgeporte. 

1. J. Kazakn.uskas, 3355 S. 
Halsted Str. 

2. J. Kūlis, 3354 S. Halsted 
Str. 

3. A. R. Junevicz, 3313 S. 
Halsted Str. 

4. W. J. Stankūnas, 3315 S. 
Halsted Str. 

5. Bručas, 3323 S. Halsted 
Str. 

6. M. Kiras, 3331 S. Hal- 
;ted Str. 

7. J. Budrik, 3343 S. Hal- 
sted Str. 

8. S. Martiniais, 3324 S. 
Halsted Str. 

9. Liberty Land & Tnvest.- 
ment Co., 3301 S. Halsted Str. 

10. T z. Nausicdas, 917 \\*. 
33rd Str. 

11. M. J. Damijonaitis, 901 
W. 33rd Str. 

12. Universal State Bank, 
3252 S. Halsted Str. 

ŠV. IZIDORIAUS DR-TĖS 
SUSIRINKIMAS. 

Dr-tės šv. Izidoriaus susi- 
rinkimas atsibus nedėlioję 20 
balandžio (April) p. Kučin- 
sko svetainėje 8756 Houston 
ave. Visi šios draugystes na- 

riai privalo atsilankyti, ne« yra 
svarbiu reikalų. Reikia aptar- 
ti, kas link baliaus, kuris įvyks 
balandžio 27 d. toje pat sve- 

tainėje ant 6 v. vakaro. 
A. Pocius, pirm. 

/. Tri, sekr. 

CICERO, ILL. | 
SLA. 194 laikė mėnesinį ss. 

vo susirinkimą 6 balandžio pa- 
prastoje savo svetainėje. Pri- 
sirašė vienas naujas narys. 

Buvo skaitytas laiškas iš 
Į Centralio Komiteto kuriame 
prašoma aukų Lietuvos sušel- 

pinu1 i. Tas reikalas palikta 
atlikti kuopos finansų sekreto- 
riui ir organizatoriui. 

Paskui likosi nutarta pirkti 
šėrus Svetaines statymo ben- 
drovės Ciceroje. Vienas biz- 
nierius buvo tani priešingas, i 

nes girdi pinigai tenai yra taip 
kai j) žuvę. Bet kodėl tą darė, 
tai sunku žinoti. 

Daug buvo kalbėta apie bu- 
simąjį Visuotiną Seimą, ką ža- 
da būti gegužės mėnesyje. Iš- 
rinkta komisija raginti visas 

Cionykšeias draugijas, kad riio 

štusi prie to darbo. Męs turi-į 
ine pajudinti pasauli. Mes tu j 
rime ginti savo reikalus. Męs 
nenorime ponų lenkų globos. 1 

T eisi n (jas. 

CICERO, ILL. 
Parašų rinkėjų susirinkimas. 

• Parašų rinkėju po peticija 
dėlei Lietuvos nepri^ulmybės 
susirinkimas atsibus seredojc, 
bal. 9 d., vakare. Šv. Antano 
par svetainėje. 

Komisijos vaMvba 
Pirm.—F. Strclčiimas. 

Rast.—Pr. Zdaniais. 

CICERO, ILL. 
J 'isuotinas Susirinkimas. 

Visuotinas Ciceros lietiniu 
susirinkimas reikale pasirašy- 
mo po peticija dėlei Lietuvos 
neprigtilmybės Įvyks pcnktadie 
nyje, bal. 11 d., vakare, Šv. An- 
tano parapijos svetainėje. 

Komisijos valdyba: 
75irm.—F. Strclčiunas. 

Rast.—Pr. 7jlankns. 

BRIGHTONPARKIEČIU 
DOMAI. 

Visų vietinių draugijų extra 
susirinkimas pasitarimui kas- 
iink parašų rinkimo įvyks šią- 
dien balandžio 9-tą, dieną 
Mažcnio svelaiėje prie 383 i- 

S. Kedzie ave., 7-tą valadą 30 
mintu a vakare. Visi susirin- 
kite. 

Kviečia Komitetas. 

PRITARIA SEIMUI. 
Subiiros vakare 5 d. balan- 

džio Lietuvos Sunų Draugys- 
te No. 1 laike savo bertainini 
:;usirinkim;j, kuriame akalbė- 
jus savus reikalus, svarstė vi- 
suomeniškus. Draugystė Lie- 
tuvos Sunų vienbalsiai prita 
•?a Svirno Šaukimui ir pataria 
:ad Seimas butų Cbicagoje. 
Seimas negali būti atidėlioja- 
mas. 

Vadai! meskite tarp savęs 
ginčus ir grebkitės bendroj 
darbo. Visuomenė laukia. Ji 
nuspręs kam daugiau pasiti- 
kėti. 

Lictuvys Katalikas. | 

NORTS1DĖJE DIDELIS 
SUSIRINKIMAS. 

Nortsidėje šio kctvcrgo va- 

kare, balandžio 10, įvyks <Hde- 
les prakalbos. Kalbės p. K. 

Kasputis ir vietiniai kalbėto- 

jai. Prakalbos įvyks bažnyti- 
nėje svetainėje 1644 Waban- 
sia a ve., at 7:30 v. vakare. 

Prakalbti tikslas, tai suruo- 

šimas armijos parašų po poli- 
cijomis rinkėjų ir paaiškini- 
mas j u svarbos. 

Apart to pranešame, kad 

pas ka neatsilankys parašu 
rinkėjai, tai tie vyrai, moteris 
ir vaikai vyre -ni 14 metų, cik' 

to patiš padėti parašus po Lio- 

rjvoS nepriklausomybes peti- 
cija. 

Nortsidėje bus priimami pa- 
rašai šiose vietose: 

1) — 1644 Wabanv!a a ve 

Parapijos svetainėje. 
II — 1822 Wabansia avc., 

Viešame knygyne. 

III 1354 N. Paulina st. 

pas Joną Andriukaiti barbe- 
šapė. 

IV — 2241 Cortland st.: 
pas J. Karliukauską. 

Šie ofisai atsidarys 12 1>a 
i landžiu 3 v. po pietų ir bus at 
dari iki 9 vai. vak., o nedėlioję, 
3 bal. bus atdari visą dieną. 

Komitetas: 
Pirm. D. Žutautus 
Pagelb. K. Kūgis, 
Sekreto:*. V. Dovydaitis. 

I 

PAVYZDINGAS DARŽAS 
ANT STOGO. 

Ant stogu Lexington vieš 
bueio, ties Michigan a ve., ir 
22 gatvės pliauuojama padry- 
ja pavyzdinga darža. Girdi, 
kam laikyti nenaudoj".ma rok] 

| dideli plota kaip v; šbučio sto- 

!gas. 
Ant s t1 ?gc bus paruosta 10 

dideliu skrynių apie vienos pė- 
dos gi 1111110 ir pripildytos rink- 
tine žeme. 

Penkios iš minėtų skrinm 
bus naudojamos auginimui 
įvairių kvietkų, gi kitos pen 
kior. bus pavesta auginimu: 
iaržovių. 

\'isas darbas bus prižiūri- 
mas daržų žinovų, ir, manoma, 

kad šis daržas bus vienas iš 

pavyzdingiausių. 

PEŠTYNES DĖL KANDI- 
DATO PAVEIKSLO. 

i'rieš pereitus rinkimus bu 
o gan keistas atsitikimas. 

\ iena porelė, gavusi kandida- 
to Į mayorus paveikslą nei su- 

simušė dėl jo, 
Horenee Anies, 220 \Yis- 

jonsin st.. pamačiusi paveiks- 
iu, Ližrc'ške, kad tai gražus pa- 
veikslas. jos vyras tam pri 
.arė ir rengėsi itaisvti paveiks- 
lą \ iešruirnio lange. 

iJet pati griežtai užreiškė, 
kad paveikslas turi rastis vir- 
tuvės lange. Vyras gi tam 

priešintis; ir prasidėjo tarp po 
relės peštynės. 

Pagaliaus po naminės karės 

porelė atsidūrė teisme. Tei- 

sėjas išklausęs nukent'jus'iij 
skundus, atidėjo teismą iki se- 

kančių rinkimų. 

MUŠĖ, DRASKĖ, S PAR 
DĖ SAVO VYRĄ. 

I ulcis Ausim Flint Gibbons 
davė teisman prašyma, kad 
jįatskirtų :>uo jo pačios. Pri- 

rodymui, kad jis negali gyven- 
ti su savo pačia, jis pabriežė 
daug nuotikiii i> jų gyvenimo 

Gruodžio mėnesyje 1916 

metų, ant rytojaus po in vestu- 

vių, pati kirto jam per žandą. 
Taip atsitikus jis manė, kau 

jiems reikės skirtis. 
Vėliaus pati spyrė veidan. 

Apdraskė jam veidą ir ran- 

kas kelis sykius. , 

Kirto tris sykius per veidą. 
S p; rė taip smarkiai kojon, 

kad jis ilga laika negalėjęs 
vaikščioti. 

Perpjovė jam ranka su ma- 

žu veidrodžiu. 
Mušė ii kačerga (pokeriu) 
Trenkė ji gibsine stovylėle : 

Sudraskė nagais jair. ausi. 

SiOaužė skėtį ant jo galvos. 
Durė ji rankon šluotkočiu 

Tr pridirbo jam daug įvairių 
kitokių šposų, nors jis buvęs 
su ja kuomandagiausias. 

Todėl jis randa negalimu su 

ia ilgiaus gyventi ir prašas 
| duoti jiems persiskirimą. 

MzNIERIAI 
GARSINKITĖS DIENRAŠ- 

TYJE "LIETUVA." 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

A. Mičiulis. 32 lr S. Halsted St. 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ave. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairficld Ave. 

į P. Ambros 2252 Nino Ave. 
; K. Jonikas 1838 W. 46th St. 

J. Babenskis 4001 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 

j P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Avo. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, C603 Uc'icn Ave, 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3C03 Emeraiu Ave. 

Butcheme. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Avj. 

Bukery 
F. A. Jozapaitie, 3601 a. Halsted Si.j 

DruK Storo 
930 W. 35tli PI. near Gage St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 35th S'-. 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgar. 3fc 

Barber Sfccp. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
Madison 5-th Ave. S. W. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t. 
Anto, J. Kareiva, 1805 W. 4Cth St. 
George Lukas, 3429 Union Ave, 
Mateušas Klipstoraitis 1557 Gerard bu 
1.8. Vitkus, 2356 W. 39tti St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ava. 
Petras Šimaitis. 9101 Commercial Ave. 

So. Cliicago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th 9t. 
August Šaldukas. 4414 Californla Ave. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave, 
Fr. K. Bakutis. 2603 W. 69th St. 
Wrr. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

Roseland, 111. 
M. Kersmin, 720 W. 120th St. 

W. Pullman. 

ACENTAI. 

F. M. Šalkauskas, 3423 S. Halfit<Mt 
A. J. Kasper 3437 Un'Oi'. Ave. 
Mr. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 P. Albony Avfe. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4C01 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 AV. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Avk 
Halsted Ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5353 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS. 

Pastaromis dicomis žinios is 
Lietuvos buvo labai geros. 
Bolševikai apleidžia Lietuva 
Kitos žinios sako, kad sukilę 
lietuviai Trakuose, Sumiliške- 
je ir Londvarave prieš boiše-į Ivikus ir itios išeitie iš tenai, so-' 

... i vietų valdžią, kurią bolševikai1 
pastate, pašaline ir savo už ve-Į 

Įdė. 
* 

| 
Taigi žingsnis po žingsnio! 

1 sietuva linosnojasi. 
Taikos Koferjncijoje Lietu- 

ves dalykus užtars Anglija. 
Mat .ii davė Lietuvai pinigų ir 
produktų. Turint tokia ir'ita- 
rėję, kaip Anglija nėra abejo- 
nės likti Neprigulmingais. 

Lietuvos Bedrovės Atsto-| vai Paryžiuje daro tarimusi su! 
Lietuvos valdžia. Jie jau da- 
vė trumpų pranešimų, kad Lie- 
tuvos reik Jai st<>vį gana ge- 
rai. kad Taiko?. Konferencijom 
atsiųsti tinkami žmonės. Lie- 
tuvos valdžią žmonės remia ir 
jai labai patiki ir kartu dirba. 

I R. Karuža ir J. Lopatto sa 

vo pranešime Amerikos Lietu- 
vius ir ragina stoti i Lietuvos' 
Atstatymo Bendrovę, nes tuo- 
jau reikėsią kundaugiausi pi- 
nigu Lietuvon siųsti atstaty 
mo darbams. Jie rašo, kad rei- 
kia tenai fabrikų, ^e'kir. pirkly 
bes įstaigų. Taip pasakoję at- 
>tovai iš Lietuvos. Dabar, 
di. biznis daugiausia žydelių 
rankose. Ir atstovai iš T.ietu- 
vos prašę Lietuvos Atstatyme 
Bendrovės atstovu, kad smar- 

kiai imtųsi darbo. 

Taigi sesers ir broliai atmin 

kite, kad Lietuva I Jus atsišau- 
kia ir prašo Jus pagelbėti jai 
atsistatyti. 

Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės šėras 10 doliarių, bet par- 
duodama nemažiau kaip penki 

Šerai. Pirkitės ščru, nes tuom 

paremsite Lietuvą. 
Kreipkitės tuojau. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BBŠDĖOVĖ. 

(Lithuanian Devclcpmcnt Cor- 
poration), 

320 Iriftli A ve., Xe\ York, 
X. Y. (Apgarsinimas). 

PAIIS1D ODA Jaunas arklys tin- 
kantis dG.l crosernės, bučernėa arba 

bekernCr; taipgi parsiduoda visi pa- 
kinkiu ir vežimas. ANT, BUCAS, 
2354 S. Oaklcy Ave, Chicago, 

PARDAVIMUI MURO NAMAS 

akmenų frontas, ant 3 augštų, po 
() kambarius, augs ta s beismentas 
s a skalbykla. Užpakalyje mažas 
namelis su 4 kambariais. Raudos 
neša j mėnesį O2 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. Vasulis, 2230 
W. 231d Place. Chicago. 111. 

BARGENAS: Parduosiu savo pul- 
ki:) farmų 2U0 akerių, juodžemir su mo- 
liu. Viekas puikiausiai i^dirbia. Pui- 
kus budinkai, Lietuviška kolionija. 
Gelžkclio stotis ant kam?? farmos. 
8 mylios nuo did.?iio miesto iš vienok 
šono ir 10 mylių nuo kito didelio mies 
to. Speciališkal lšdiibta dėl Rugiu, A- 
vižų, Bulvių ir tt. Ateikite pas mane 
aš parodysiu Jums paveikslus tos ma- 
no farmos. S. SOKALSKIS. 3343 So, 
Lovve Ave, Chicago, 111, Phcno Bouie- 
vard 10011. 

PARSIDUODA 
FARMOS. 

Visai nedirbtos žemės nuo dežimts 
iki penkiolika doliarių už akerj, ir 
perai ištaisytos ariamos žemės nuo 
dvidešimts iki keturiasdešimta doliarių 
už akerj. Laibai lengvos sąlygos iš- 
mokėjimo ant žemų nuošimčių. Rei- 
kalaukite aprašymo Gera proga ge- 
ram ir darbščiam agentui 

A. KANN & CO.. 
M ANISTEJ, MICHIGAN 

PARSIDUODA aptiekti (Drug Store), 
geroj, lietuviškoj apiellnkėj, West Sido. 
Biznis yra gerai išdirbtas per dau- 
gel metų. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. 

JUSTIN MACKEWICH. 
2342 So. Leavitt St. 

>UR Acomp' 
l- OPFICES CMiCAuiu 
OlSTRieurORS 

Kuomet Jus Perkate Salmoną 
Reikalaukite 

JįĮĮĮ-i^TRAOE UAHK^ 

Veribest Salamonas fSockeye ar Chinookj yra pa- 
rinktas iš geriausiujų pagautujų Salmonų kurie yra 
pagauti Pacifiko vandeniuose. Jis yra tuojaus supakuotas, nes tenais randasi vietos 
kur juos pakuoja, tam tikrai geriausios mašinerijos įtaisytos sulig vėliausių ietodu. 

Kuomet perkate Vcribcst Sockeye 
ar Ch'nook Salmoną jus gaunate ge- 
rą ir maistingą valgi Geriausios rii- 
šies. Pamėginkite ji vietoj mėsos. 
Jis yra labai švariai sutaisytas. 
Jusų namuose turėtų rastis Vcribcst 
Sockeye ar Chinook Saimon. Netik 

kac1 "«* ^aivairins jusų valgi ir už- 
tikrins jums gatavą valgi atsilan- 
kius netikėtam svečiui. 

Užsisakykite Veribest Sockeye ar 
Chinook Salmoną—žiūrėk į vardą 
—nusipirk nuo savo krautuvninko. 

ARMOUR^CON PANY 
CHICAGO 
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