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Austrijos kareiviai nenori 
Sovietų. 

Bolševikai Laimi Kryme. 
Sumušė bolševikus Uraluose. 

YANKIAI NENORI KA- 
RIAUTI PRIEŠ BOLŠE- 

VIKUS. 

Washington, D. O, ba- 
landžio 10 d. Karės De- 
partamentas oficialiai pra- 
neša, kad amerikonai ne- 

nori kariauti prieš bolševi- 
kus ir tik paraginus koman- 
duoto jui sutiko eiti į frontą. 

* * 

Archangelskas, balandžio 
9 d. Viena amerikonų kom 
panija (rata) nepanorėjo ei- 
ti į frontą ir tik paraginus 
regirnento komanduoto jui 
nuėjo j frontą. 

Pranešus kompanijos afi- 
cierams apie kareivių neno- 

rą kariauti, jie užklausė prie 
aasties. 

Kareiviai atsakė, kad jie 
buvo pasiryžę kariauti su 

vokiečiais, bet dabar vokie- 
čiai jau sumušti, o Suvie- 

nytos Valstijos nėra paskel- 
busios karę bolševikams. I 

Ši kompanija buvo paleis 
ta pasilsėti ir pasilsėjus ne- 

norėjo eiti j frontą. Mano- 
ma, kad visoje Amerikos 
kariumenėje šiaurinėje Ru- 

sijoje yra panašus neprie- 
lankus karei upas. 

Sakoma, kad dėl tokio 
dalykų stovio Washingtono 
viršininkai galvoja apie at- 
šaukimą Amerikos kariume- 
nės iš.Rusijos. 

AUSTRIJOS KAREIVIAI 
NENORI SOVIETŲ. 

Berne, balandžio 10 d. 
Konferencijoje sovietų Aus 

trijos kareivių, kuri atsibu- 
vo pereitą panedėli, išnešta 

rezoliuciją prieš sovietų res- 

publiką ir remiančią socia- 
listų valdžią. 

BOLŠEVIKAI LAIMI 
KRYME. 

Londonas, balandžio 10d. 
Bolševikai praneša, kad jų 
spėkos surnusė francuzo-gre 
kus Kryme ir užėmė Pere- 

kop, t.y. miestas ant susmau 

į? gos tuo pačiu vardu. 
Perekop, sakoma, turėjo 

fortus ir gynė kelią i Sevos- 
topolj. 

SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS 
URALUOSE. 

Londonas, balandžio 10d. 

Šiądien gauta iš Omsko ofi- 
cialis pranešimas, Kad Om- 

sko valdžios kariumenė 
! smarkiai sumušė 2 bolševikų 
! pulkus Sarapulyje, apie 150 
t mylių i piet-vakarius nuo 

Perm. Bolševikų vien už- 
muštais krirto į 900. 

LIKIMAS DIDELĖS 
LENKIJOS. 

Paryžius, balandžio 10 d. 
•J. F. Bass, korespondentas 
laikraščio Chicago Daily 
News klausime apie sutvė- 

rimą dideles Lenkijos išsi- 
reiškia neprielankiai link to 
kio užmanymo. 

Jis sako, kad Franeuzijos 
noras sudaryti stiprią Len- 
kiją išeitų ant nenaudos ir 

Lenkijai ir pačiai Francuzi- 

jai. j i:- <f 
Nes priskirti prie Lenki- 

jos lietuviai, baltrusiai, maž- 
rusiai ir vokiečiai sudarytų 
prieš-lenkišką sąjungą ir silp 
na Lenkija atsidurtų labai 
pavojingame padėjime. 

Be to minėtos tautos, jaus 
damos esą nuskriaustomis dė 
lei Francuzijos neprielankių 
link jų išrokavimų taptų 
Francuzijos priešais ir Fran 

cuzija atsiektų priešingus sa 

vo norams rezultatus. 

KARIUMENĖ KRUPPO 
DIRBTUVĖSE. 

Beriinas, balandžio 10 d. 
Pranešama, kad valdiška ka 
riumenš užėmė Kruppo amu 

nicijos dirbtuves, kurios pir 
miau buvo, kaip sakoma, 
streikierių rankose. Sako- 
ma užėmus Essen valdžios 
kariumenei, apie du trečda- 
liai darbininkų grįžta dar- 
ban. ;• ... 

VISUOTINAS STREIKAS 
BRUNSWICKE. 

Beriinas, balandžio 10 d. 
Local Anzeiger praneša, 
kad Brunswicke yra paskelb 
ta visuotinas streikas. Taip- 
gi pranešama, kad dauge- 
lis nori sovietų respublikos 
ir taipgi pritaria susijungi- 
mui su rusų bolševikais. 

j PAVOGĖ MEKSIKONĄ. 
GUBERNATORIŲ. 

Loredo, Texas, balandžio 
i 10 d. Vienas iŠ Meksikos 
| gubernatorių Andręs Ozu- 
na, tapo plėšikų nutvertas 
traukinyje ir laikomas rei- 
kalaujant pinigu. 

Sunku suderinti spalvas 

6f.er>fi 
mny, 

h 

Dailininkui — Taikos Konferencijai yra sunku iš rišti visų vis skirtingus, daž- nai kits kitam priešingus, reikalavimus. 

TURKAI ŠHMININKAU- 
•JA UŽKAUKAZYJE. 
Paryžius, balandžio 10 d. 

Armėnų atstovai Taikos 
Konferencijon gavo telegra- 
mą nuo Kaukazo, kad tur- 
kai ir totoriai persekioja ar- 
mėnus. Jie nuginklavo ar- 
mėnu miliciją ir paskelbė 
naują valdžią AzerbaTdja- 
ne. 

JAPONU KAREIVIAI 
SIUNČIAMA KOREJON. 

Honolulu, balandŽK 9 d. 
šeši japonų kareivių bata- 
lijonai siunčiama į Korea 
numalšinimui sukilėlių sulyg 
šiądien gauto pranešimo 
Nippu Ji ji telegramos iš To- 
kio. 

TROCKIO PROKLAM \CI- 
JA TALKININKU 

KAREIVIAMS. 
Budapeštas, balandžio 10. 

Rusijos sovietų karės minis- 
teris Trocky išleido prokla- 
maciją į talkininkų karei- 
vius Šiaurinėje Rusijoje. Jis 
užreiškia: "Ne kariaukite 
dėl imperializmo; pasiduo- 
kite. Niekas jus neužgaus. 
Sovietai užtikrina savo ne- 
laisviams saugumą." 

I 
SAKSONIJOJE REIKA- 
LAUJAMA SOVIETŲ. 
Berlinas, balandžio 10 d. 

Saksonijoje neramumai di- 
dinasi; streikų skaičius ■ ir- 
gi didinasi :r. daugelyje vie- 
tų reikalaujama sovietų res- 

publikos. 

JAPONAI ŽUDO KORĖ- 
JIEČIUS. 

Pekinas, balandžio 10 d. 
Daugiau dvidešimtyje mies- 
tų ištiko didelės korejiečių 
demonstracijos. Japonijos 
kareiviai atakavo minias su 

šautuvais, durtuvais ir kar-< 
d$is. Yra daug užmuštų; 

įtapo sužeista ir keletas ja- 
ponų kareivių. 

SMARKUS MŪŠIAI 
WUERZBURGE. 

|j,.| 'lį » 

Kopenhagenas, balandžio 
10 d. Iš Kissingen prane- 
šama, kad Wuerzburgo gy- 
ventojai ir miesto viršinin- 
kai sukilo prieš Bavarijos 
sovietų respubliką. Gi pri- 
buvusi valdžios kariumenė, 
po smarkaus mi M<" išvijo iš 
miesto spartakus. 

ARGENTINOS MOTERIS 
REIKALAUJA LYGYBĖS. 

Buenos Aires, balandžio 
10 d. Pietines Amerikos 
šalyse vis didinasi moterų 
judėjimas už lygias tiesas. 
Argentinos rooterįs ypač su- 

jjudo už visuotiną šalyje su- 

) f ragizmą. 
MARINS SOVIETUS 

BADU. 
Berne, balandžio 10 d. 

Šiądien gauta žinia, kad Ba 
varijos sodiečių unija išlei- 
do manifestą, paskelbiant 
miestams Munich ir Aus- 
burg blokadą. Blokada ap- 
sireikš tuomi, kad tuosna 
miestuosna nebus siunčiama 
jokio maisto, paKol ten lai- 
kysis naujoji valdžia. 

ČECHAI US VENGRAIS 
JAU MUŠASI. 

1 Londonas, balandžio 10d. 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad tarp Čecho-Slovakų ir 
Vengru ištiko smarkus mu- 

šis ties Ungvar, netoli Mo- 
ravijos-Vengrijos rubežiaus. 
Vengrų nuostoliai 150 už- 
muštais; čecho-slovakai ir- 
gi turi žymių nuostolių. 

SUTRUMPINO DARBO 
SĄVAITĘ. 

Washint >n, balandžio 
10 d. Karės darbo komisi- 
ja nusprendė padaryti 48 
valandų darbo sąvaitę Ne\v 
.Yorko distriktui, kas palie- 

I čia 111,000 darbininkų, 486 
! šilkų dirbtuvėse. 

SPARTAKAI PRALAIMI 
MAGDEBURGE. 

Berlinas, balandžio 10 d, 
Vossische Zeitung praneša, 
kad Magdeburge valdiška 
kariumenė užėmė miesto na- 

mą ir spartakai prasišalino 
iš centro miesto. Spartakai 
turi užėmę tiltą per upę El- 
bą ir, sako, esą pasiryžę su- 

plaišinti jį, jei negalės at- 
silaikyti prieš valdžios ka- 
riumenę. 

Taipgi pranešama, kad Ba 
va rijos bolševikai jau susi- 
jungė veikime su Rusijos 
bolševikais. 

ISPANIJOS PASKOLA 
ANGLIJAI. 

Madrid, balandžio 10 d. 
Sulyg pranešimų, tarp Ispa- 
nijos ir Anglijos padaryta 
sutartis, kad Anglija įsileis 
iš Ispanijos orenčius, gi Is- 
panijai pristatys po 150,000 
tonų anglių kas mėnuo. Is- 
panija paskolins "Anglijai 
$15,000,000 už 5 nuošimtį. 

AUSTRIJOS AFICIERAI 
BĖGS ARGENTINON. 

Berlin&s, balandžio 10 d. 
Gauta žinių, kad apie 700 
buvusių Austrijos aficierų 
rengiasi emigruoti Argenti- 
non, ir, rodos, tam nesiprie- 
šins talkininkų valdžios. 

KALIFORNIJOS UGNIA- 
KALNIS VEIKIA. 

Reddington^ Cal., balan- 
džio 10 d. Ugniakalnis Mt. 
Lassen, Sierras kalnų gru- 
pėje pradėjo veikti nuo pe- 
reitos ser^dos. Iš kalno 
nuolat rūksta balti rukai. 

POZENE NUVERTĖ BIS- 
MARCKO STOVYLĄ. 
Paryžius, balandžio 10 d. 

Čia gauta žinia, kzd laike 
lenkų demonstracijų Fozene 
tapo nuverstos Bismarcko ir 
'Wilhelmo I stovylos. 

: GENERALIS STRLIKAS 
! GRĘSIA VOKIETIJAI. 

Berlinas, balandžio 8 d. 
(suvėlinta). Karės stovis pa 
skelbtas NuremNrge, žiemi 
nėje Bavarijoje. Parodos ir 
demonstracijos yra užginta. 
Publikai nevalia pasirodyti 
ant gatvių tarpe 11 vai. va- 

kare ir 5-tos vai. ryto. Mu- 
encheno centralinė revoliu- 
cijnė taryba uždarė visas 
bankas, kad perorganizuoti 
sulyg naujos tvarkos, 

į Berlynas šiądien buvo ra- 
mus. Gatvės buvo stipriai 
saugojamos aidžios karei- 
vių su artilerija. Iš kancle- 
rio rūmų kulkasvaidžiai bu- 
vo atsukti į Wilhelmstrasse. 
3et streiko iki pietų dar 
nebuvo paskelbta. 

Hamburgo spartakų va- 

dovai rengiasi paskelbti so- 

vietų respubliką. Ramesni 
žmonės šaukiasi karės mi- 
nisterio Gustav Noske, kad 
jisai pasiųstų kareiviją prie- 
šais spartakus. 

Bankų ir prekybos dar- 
bininkai jau sustreikavo. 

Miestas Schweinfurt žemu 
tinėje Frankonijoje nuspren 
dė prisijungti prie Bavari- 
jos sovietų respublikos, 

i 

SOVIETU RESPUBLIKA 
saLzburge. 

Londonan, balandžio 1 d. 
Central News agentūra pra- 
neša, kad Salzburge, Vo- 
kiškojoj Austrijoj, paskelb- 
ta sovietų respublika. Salz- 
buivr yra arti Bavarijos ru- 
bežio. 

WILSONAS LANKĖSI PAS 
KARALIENĘ. 

Paryžius, balandžio 10 d. 
Prezidentas Wilson ir p-ni 
Wilson šiądien lankėsi su 
formale vizitą pas Rumuni- 
jos karaliene Ritz viešbu- 
tyje. 

Ci UNIJOS KARIUMENĖ 
1 RIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Pekinas, balandžio 4 d. 
(suvėlinta). Chinijos val- 
džia pasiuntė Urgon 500 ka 
reivių, kaip manoma kovai 
Iprieš bolševikus. Taipgi, sa 

ko, Kiachton ir-gi yra siun- 
čiamas tokis pat skaičius ka 
riumanėš. 

Dėlei tokio Chinijos val- 
džios elgimosi Rusijos lega- 
cija inteikė savo protestą, 
kad nebūtų siunčiama chinų 
kariumenė Mongolijon. 

Be to Šanghajaus valdžia 
įsakė neįsileisti bolševikų, 
kurie, sakoma, daugumoje 
kraustosi per minėtą miestą 
į visas dalis. 

KAREIVIAMS JAPO- 
NAMS NĖRA POPIERŲ. 
EI Paso, Texas, balandžio 

9 d. Šiądien popietų tei- 
sėjas Suvienytų Valstijų dis 
trikto teismo W. R. Smith, 
pasiremdamas formališku- 
mais apie pilietinimą svetim 
žemių užgynė japonams, tar 
•navnsiems Dėdės Samo ar- 

.mijoje fapti Suvienytų Vai- 
'stijų piliečiais. 

AMERIKOS KONSULAS 
PROTESTUOJA. 

Seoul, balandžio 4 d. (su 
i vėilnta). Amerikos konsu- 
latas Korejoje tyrinėjo prie 
žastis, kodėl vaikščioja mies 
to gatvėmis apsiginklavę po 
licistų lazdomis civili japo- 
nai. Pasirodo, kad jiems 
leista tai daryti Japonijos 
viršininku. 

Amerikos konsulatas ma- 
to tame, kad gali kilti ne- 

smagumų tarp minėt* ap- 
ginkluotu lazdomis japonų 
ir svetimšaliečių. Girdi, jei 
jiems leista turėti policistų 
lazdas, tai lai jie nešioja 
ir policistų žymes. 

PASKOLA VOKIETIJAI. 
it 

Amsterdam, balandžio 
10 d. Hollandijos ministe- 
rio lankymosi Paryžiun pa- 
mate turi apkalbėjimą pa- 
skolos Vokietijai vieno bi- 
lijono doliarių, kurią, sako, 
apsiima suteikti bankieriai 
neutralių kraštų, bet po prie 
žiūra talkininkų. 

JAPONAI SUAREŠTAVO 
MISIJONIERIŲ. 

Washington, D. C. Kuni- 
gas Eli Miller Mo\vray, pres 
biterijonų niisijonierius Ko- 
rejoje, tapo suareštuotas Ja- 
ponijos valdininkų Pyong 
Yange. Jis yra kaltinamas, 
kad gelbėjo platinime pro- 
pagandos prieš Japoniją. 

MEKSIKONAI UŽMUŠĖ 
AMERIKONĄ. 

\Vashington, D. C. balan- 
džio 10 d. Amerikietis Ed- 
ward E. Morgan tapo už- 
muštas 8 d. balandžio Chi- 
veloje, 47 mylios nuo Salina 
Cruz, Meksikoje. Valdž.a 
darys tyrinėjimus. 

ARISTOKRATIJA EK- 
ZISTUOS VISUOMET. 
Paryžius. Rusijos didku- 

nigaikštis Aleksander, pa- 
sikalbėjime su koresponden- 
tais užreiškė, kad jis yra 
tikras jog pasaulyje aristo- 
kratija visados ekzistuos. 
Jei išnyks aristokratija iš gi- 
mimo, tai bus aristokratija 
sulyg mokslo ir gabumų, bet 
niekuomet nebus visi žmo- 
nes lygus, nors jie ir vadin- 
tųsi lygiais. 

VIESULĄ SUGRIOVĖ 
DAUG NAMŲ. 

Omaha, balandžio 8 d. 
Nedėlios naktį miestą ap- 
lankė didelė viesulą; tapo 
apgriauta apie 35 namai. 
Viesulą ant tiek buvo stip- 
ri, kad net ištrenkė gatve- 
Karį iš bėgių 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkčje: 
Pėtnyčioj dalinai debe- 

suota ir šalčiau; subatoj 
greičiau nepastovus oras; 
daugiau vakarų vėjai. 

Saulėtekis, 6:17; saulėlei- 
dis, 7:26. Mėnulis nusileis 
4:41 ryte. 
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Antanas Smetona. 
Antanas Smetona likosi išrinktas pir- 

ma Prezidentu Lietuvos respublikos. Tai 
smaji Amerikos lietuviams žinia. Ji liu- 
dija, kad Lietuva jau turi pilną valdžią ii 
vyriausiu valdininku ir pirmuoju piliečiu 
parinktas Antanas Smetona. 

A. Smetona yra gimęs Vilkmergės pav* 
Kauno rėdyboje. Mokslus ėjo pirmiau gim- 
nazijoje, o paskui Petrogrado universitete. 
Jis yra juristas-advokatas. Baigęs moks'ą. 
jis negalėjo užsiimti advokatūra, jam bu- 
vo perskaudu žiūrėti į visas tas skriaudas, 
kokias rusai darė lietuviams. Jis nestojo 
advokaturon, bet stojo dirbti vienon Vil- 
niaus bankon iki vėliau neatsidarius spau- dai neužėmė redaktoriaus vieta ori e dien- 
rascio "Viltis." " 

> Smetona 'tikintis vyras, vienok jis prie "Vilties" būdamas negalėjo sutikti su kraš- 
tutiniais krikščionimis demokratais. Jis re- 
daktoriaus vietą užleido p. Dovidaičiui. Jis 
ant tiek gerai rėdė "Viltį," kad su ja ne- 
galėjo rimtumu susilyginti kiti laikraščiai. 

Metę3 "Viltį" redaguoti, jis bendrai 
su p. M. Yču uždėjo laikraštį "Vairą," ku- ris buvo pavyzdžiu netik lietuvių laikraš- čiams, bet ir svetimtaučių periodiškai spau- dai. Berėdant "Vairą" užklupo ši pasau- linė karė ir. A. Smetona darė viską, kad sušelpus pirmiausiai pabėgėlius, jis buvo vice -prezidentu Centralio Komiteto, o pas- kui vokiečiams užėmus Lietuvą, viską da- rė, kad išgavus Lietuvai Neprigulmybę. Ant galo jis buvo išrinktas pirmuojft Lie- tuvos Tarybos prezidentu, o dabar 4 ba- landžio tapo prisiekdintas kaipo pirmasai Lietuvos Respublikos Prezidentas. Kaslink darbo ant lietuvystės dirvos, tai dar budamas Petrogrado universiteto studentu, pasižymėjo kaipo gabus organi- zatorius. Jis nemažai vra nukentėjęs nuo tuomet Petrogradą valc'iiusio gradonačal- niko Kleigelso. 

Vėliau gi daug dirbęs ir nemažas ata- kas atlaikęs nuo lenkų-endekų iš vienos pusės, ir rusų—iš kitos pusės. Kaslink partijinių pažiūrų, tai jis nie- kad nėra buvęs jokios partijos aktyviu na- riu. Jo pasaulėžvalga, rimtumas ir įsikū- nijusi ąsžinė neleido jam laikytis siau- ruose partijiniuose rėmuose. Iš karto jis buvo linkęs prie krikščionių-demokratų, o vėliau prie tautininkų "Pažangos" partijos. Kaslink išrinkimo Lietuvos Preziden- tu, tai sulyg išlavinimo, sulyg sąžiningu- mo, sulyg plačios valstybinės pažiūros Į Lietuvos Prezidentus galėjo kandidatuoti tiktai trįs kandidatai: socialistas h.. Bir- žiška, tautininkas santarietis P. Leonas ar-, ba A. Smetona. Tik iš tų trijų galima buvo pasirinkti, jei neatsižvelgti į pasyviš- kumą, nes visi jie yra atsakanti užimti Lie- tuvos Prezidento vieta 
M. Biržišką matomai nerinko lietuviai dėlto, kad jo truputį perkainos pažiūros. Biržiška negalėj pilnai sujungti visus lie- tuvius. P. Leoną nerinko matomai, dėlto, kad lietuviai jam negalėjo atleisti didelę taktikos klaidą, kuomet jis Petrogrado Sei- me išvedė santariečius paskui socialistus, faktiškai perskeldamas beveik lygiai pti- siau tą Seimą, už kurį vėliau Europos lie- tuviams prisiėjo brangiai užmokėti Gavo tarpe suirutėmis. Pasiliko tiktai vienas A. 

Smetona ir jis likosi pirmuoju Lietuvos 
Prezidentu. 

Galime nesutikti su nekuriomis p. A. 
Smetonos pažiūromis, bet platesniu žvilgs- 
niu žiūrint, Lietuva negalėjo pasirinkti 
geresnio sau vyro Prezidentu už Smetoną. 

Nebus mums gėdos už pirmąjį Lie- 
tuvos Prezidentą. Jis suvienys visus. Kaip 
iki šiol jis buvo tarpartyvinių cementu, jun- 
giančiu veikėjus, taip ir dabar tik clides- 
aiame laipsnyje juomi pasiliks. 

Nenaudeltų Darbai. 
Visos lietuvių kolionijos Suvienytose 

Valstijose šiądien ruošiasi prie didelio dar- 
:o—prie surinkimo milijono parašų po pe- 
icija, kuriaja reikalaujama pripažinimo 

Lietuvai neprigulmybės. Mažai yra tokių 
vietų, kuriose jau nebūtų susiorganizavę 
,am tikri komitetai, kad nebūtų susirašę 
šimtai parašų rinkikų. 

Gražus tai darbas reikalauti sau ar 

■tam kitam neprigulmybės. Vienok ir čia 
neapsieinama be priešų. Męs lietuviai sto- 
jame dirbti, o kiti stoja darban prieš mus. 

Štai keletas musų veikėjų Chicagoje 
mums pranešė, kad nekuriose vietose, ypač 
tur apsigyvenę mažiau apšviesti lietuviai, 
nežinia kas tokis platina šitokias žinias: 

Vienose vietose platinama, kad gir- 
di, jeigu kas pasirašysite po tomis petici- 
jomis, tai tie pasirašysite, kad nenorite 
jionai gyventi ir paskui busite išvežti iš 
.Suvienytų Valstijų į tą savo Neprigulmin- 
gą Lietuvą. 

Kitose gi vietose platinama žinios, 
kaip tik priešingos. Girdi, kurie tik pa- 
sirašysite po tokiomis peticijomis, tie bu- 
kite priversti gyventi čionai, girdi—jųs tik 
pasirašote, kad norite Lietuvai neprigul- 
mybės, bet patįs pasižadate čionai pasi- 
likti. « 

Męs jau lengvai galime suprasti kaip 
i tokius neteisingus gandus reaguoja mū- 
sų mažiau susipratęs lietuvys. Toks lie- 
tuvys dėlei savo neapsišvietimo paprastai 
visur skriaudžiamas, jis bijo bile kur ra- 
šytis. Jis nesirašys ir čionai. Gale dėl to- 
kių gandų gali atsisakyti duoti savo para- šus dalis musų mažiau apsišvietusios vi- 
suomenės. 

Susekti, kas tokius neteisingus gan- dus platina dar nepasisekė. Bet aišku 
kam iš to nauda. Iš to nauda musų kai- 
mynams, kurie senai nori pagrobti Lietuvą ir kurie senai pasauliui melagingai tvir- 
kina, kad girdi tik lietuvių inteligentija norinti Lietuvai Neprigulmybės, o liaudis 
pasivilk ai atsinešanti link Lietuvos nepri- gulmybės. Liaudies dalies nepasirašymas butų paimtas kaipo liudijimas, kad ot to-] kia ir tokia lietuvių dalis nesirūpina Lie-! tuvos neprigulmybe. I 

Todėl visa Suv. Valstijų inteligentija privalo pašvęsti kodaugiausiai darbo, kad ii aiškinus liaudžiai, jog tas parašų rinki- 
mas neturi nieko bendro su grįžimu ar ne- grįžimu lietuvių tėvynėn. Tie parašai reikš tiktai tą, kad lietuviai kai^ vienas nori 
sau neprigulmybės. Ypačiai kunigai, kū- 
ne turi nemažai intekmės ant tamsesnių žmonių, privalėtų iš sakyklų tai paaiškinti/! Vėl šis apsireiškimas dar parodo ir j tai, kaęi dar yra žmones, kurie savo tikslų atsiekimui panaudoja niekingiausius įran- kius, leidžia į žmones melagingus gandus. Tas turėtų mus pamokinti, kaip labai at- 
sargus męs turime buti mus darbuose. 

įšalimoje Spaudoje Apie Lietuvius t 

LIETUVA—TARPTAUTINIS 
KLAUSIMAS. 

Prezidentas "VVilsonas, viename iš po- kiliij Baltapijame Name, u;.reiškė, kad plia- 
nuojama Tautų Lyga neturės jokio reikalo 
su vidujiniais bile šalies teritorialiais rei- 
kalais, taigi ji nieko neturės ir su Airijos 
reikalais, kurie priskaitomi prie naminių šalies reikalų. 

Nekurie senatoriai cuomi neužganė- dinti, nes, girdi, yra daug atsitikimų, kuo- 
met ir klausimai rybose kokios nors šalies 
esą tarptautiški. Tokios nuomonės laikosi ir daugelis laikraščiu. 1 

Laikraštis Paterson Call priveda pa- vyzdį, kad laike kivirčų tarp Ispanijos ir 
Kubos Suvienytos Valstijos skaitė tai-ne 
naminiu Ispanijos reikalu ir įsimaišė jų ginčan. Panašią išvadą daro taipgi Fili- 
pinų ir. Porto Rico reikaijiose. 

Po tokių išvadžiojimų laikraštis duoda 
prilyginimą iš šiuolaikinių pasaulinių nuo- tikiu ir išveda, kad besiformuojančios nau- j jos valstybės rybose buvusių Rusi jos ir Aus 
trijos imperijų, kčap Lietuva, Ukrajina, Čecho-Slovakija ir kitos, negalima, skaity- ti tik tų šalių naminiais reikalais—tai #ra klausiniai tarptautinės politikos. 

—Iš Paterson Cell, Paterson, N.J. 
Kovo 21 d. 1919. m. / 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 

8 posėdis. Sausio 20 d. 6 v. 

15 m. 

K u it. Laukatis kalba 
savo asmens klausiniu. Aš 

neprigtiliti ir riekuomet nepri- 
gu'.ejau prie krikščionių-de- 
mokratų partijos, ir priekaiš- 
tai man daromi ripgali teisti 
partijpiš. Sėdžiu frakcijoj tik 
kaipo jai užjaučiantis.—Kram 
ola'gi; aš vadinau, tik Lietuvo- 
je 1905—6' ni. siautusius pil- 
ininkų darbus, o ne revoliuci- 

ja. 
J, Vile į š i s kalba dėl kra- 

što organizavimo. Mūsų pa- 
matas, eiti visą daryti liaudžiai 
>er liaudį. Pirmosios vyriau- 
sybės duotas nurodymas 
steigti parapijų komitetus bu- 
vo tik laikinas nurodymas r- 

ganizuotis, kad perėmus val- 
džia j savo rankas iš Vokiečių 
rankų. Yra^ nustatytas savi- 
valdybių organizavimosi nuro- 

1ymas, kurio aš čia nekarto- 
siu. Tik pabrėžiu, kad savi- 
valdybės daromos valsčiaus 
sritimi, tą valsčių apribavus 
okiu plotu, kacT jis atatiktų gy 

ventojų reikalams. Toliau su- 

daroma, apskričių savivaldy- 
bes.. 

Reikia nustatyti valsčių ri- 
bas. Tai svarbu Kuriamajam j 
Seimui šaukti. Kol susitvar- 
kys gyventoju skaičiaus statis- 
tika negalima pravesti ir de- 
mokratingų rinkimų. Gyven- 
tojų statistiką turi buti greitai 
padaryta, kas reikalinga Ku- 

riamajam Seimui. Piliečių ap- 
sauga turi pasilikti pačių pi- 
liečių rankose. Apsaugos vir- 
šininkus turi pasirinkti ir nu- 

rodyti apskričio komitetai. 
Dabar yra lėšų ir bus apmoka- 
ma iš centralinės valstybės ka- 
sos apsaugos viršininkui ir mi- 

licijantams'alga. Centralė val- 
džia palieka apskrityje savo 

viršininkus, nors buvo komite- 
tų nurodoma, kad patys komi- 
tetai gali tvarkyties. Komiteto 
pirmininkas negali buti apskri- 
ties viršininkus, nes jis prigul- 
dėdamas nuo valdžios negalė- 
tų laisvai darbuotis. Tat ap- 
skrities viršininkas turi buti, 
nes turi visa eilę tam tikrų 
centralės valdžios darbų Da- 
bar ne tiek daug, bet bus visa 
eilė, pa v., rinkimas mokesnių, 
rūpinimasis sveikatos reika-1 
lais, savialdybių šiokia-tokia 
kontrolė, nors ji? nieką atmai- 

nyti negali. Geresniam su- 

tvarkymui turi bul i įvesta paš- 
tas, telegrafai, telefonai, kuo 
rūpinasi Susisiekimo ministe- 
rija. ■ Šiuo klausimu prašoma 
nurodymų, kad išgirdus visos 
šalies balsą, ir galėjus paskui 
geriau darbuoties. 

R i e u k s (pažang.). Tei- 
singai išrišti krašto organiza- 
cija reikia turėti omenėj ir ki- 
tas tautas, kaip lenkus, gyve- 
nančius pakraštyj. Mus apy- 
linkėj, Kauno gub., lenkai, bu- 
vusieji komitete, išstojo ir pa- 
darė, pareiškimą, kad jie klau- 
sys nurodymų tik "Polski Ko- 
mitei ziemi Ko\vienskej." Pra- 
šo, kad jam tuos santikius iš- 

aiškintų ar valdžia ar patys 
lenkai, nes jie'atsisakė, pav., 
dalyvauti rinkimuose'į konfe- 
renciją, pareiškę, kad atsiųs 
atstovus', kuomet' jiems reikės. 

K u b i i i u s (kr. deni.). 
Naikinama duona degtinės va- 

rymui. Reikia išleisti griežiąs 
įsakymas draudžiantis degti- 
lės varvinį. Toliau reikia 
ra ryt i kovą su spekuliacija, 
les pakraščiuose vežimais ve- 

žarna duona ir varoma gyvu- 

liai iš nuisig kraštu. Musų mi- 
licija daug t'kių sugauna. 

Pardavimas, pirkimas rei- 
kia sutvarkyti, nes aukštos 
kainos javų. Darbininkai ne- 

gali įpirkti. Keikia atsižvelgti 
į ūkininkus ir darbininkus. Vi- 
suomenes žiniai reikia paimti 
druska, geležis ir t", t. Miškus 
reikia sutvarkyti ir duoti do- 
vanai tiems, kurie vra sudegę 
Žmonės bijo atsiunčiamų vir- 
šininku, bet šiuo momentu rei- 
kalinga tvirta organizacija. 
Reikia duoti nurodymų komi- 
tetams. Turi būti nustatyti 
griežti santikiai su vokiečiais. 
Nes ir yra valdžios ir nebėr 
valdžios. 

Švietimo reikalai suiro, ka- 
dangi negauna algų ir daug 
mokyklų užsidarė, nes moky- 
tojai vieni išvažiavo j kariu- 
menę, o kili pastojo į kitas įstai 
£as. 

D 1*. S t a u g a i u.s (soc. I. 
(L). Savivaldos pamatas—vals 
čius. Jis reikia gerai sutvar- 

kyti. Valsčiaus komitete rei- 
kalinga taryba, nes valsčiaus 
sueigos sunku sušaukti. Tary- 
ba tars valsčiaus reikalus ir 
kontroliuos komitetą. Viršai- 
tis reikalingas, nes komitetas 
pilnai visa atlieka. Kaimuose, 
šaltyšystose, seniūnijose turi 
buti tarybos iš trijų asmenų. 
T larybą turi įeiti išmintin- 
giausi žmonės. Apskričiuose 
daug darbo, tad komitetuose, 
turi buti bent 12 žm. 

Apskričio viršininkas reika- 
lingas. Komitetai per -daug 
imasi sau teisės; valdžia turi 
nurodyti komitetai turėtų 
veikti, nes pas mus yra įstaty- 
mai. 

J. G r a j a u s k a.s (kr. 
dem.). Šiandien svarbiausias 
maisto klausimas. Miestai, 
miesteliai neturi duonos ir ji 
labai brangi. Duona biedniems 
neprieinama. Pas mus buvo 
manoma įvairiais budais rišti 
ir rišamas komitetų klausimas. 
Surašoma, kiek reikalinga bicd 
niems duonos ir skirstoma po 
sodžius, kur paskui jau biedni 

pas ukininkus perkasi. Reikia 
tas klausimas sutvarkyti, nes 

darbininkams bus badas. 
Smukleriai gaudomi. Turi bu 
t i padarytas duonos paskirsty- 
mas. 

Nuostolių atlyginimo klau- 
•imu reiktų pačiai vyriausybei 
apmokėti už surašinėjimo dar- 
bą. 

V r r k;i 1 a (Nepartyvių 
grupės). Valsčiaus darbai 
svarbus ir reikia pasi J ieškoti 
tą darbą vesti mokantį žmogų. 
.Maistu pas juos aprūpinama 
beduoniai be jokio užmokėji- 
mo. Dari) žmonės gauna 
centnerį už 10 rttb. Bet ki- 
tiems ka'mynams negalima 
prie dabartinių apystovų taip 
padaryti. Reikia paimti bran- 
giau iš miesto buržuazijos. 
Męs rūpinamės ir duona ka- 
riuomenei. Komitetų nutari- 
mai turi buti pildomi—reikia 
f am {sakymas iš valdžios. 

S. K Įima s (Santaros). 
Dabar renkama taryba, o pa- 
skui jau iš tarybos renkamas 
komitetas. Praktikoj visus 
reikalus pildo tik du asmens, 
ir jie yra apmokami. Tarybą 
reiktų rinkti ne nuo kaimų, liet 
iš viso valsčiau .. Reikia rink- 
ti komitetus tiesioginiu budu. 
kad išvengus dvilypių rinki 

nų. 1 komitetą patenka žmo- 
lės, kurie nemoka dai*bo ir 
iicfris prisieina kviesti ir sam- 

lvti specialistus. Reikia arba 
■kviestis"«r>pcialistii, arba duoti 

"Lietuvos" Kampelis. 
i 
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LAIKRAŠTIS. 
"Lietuvos" oįienrasčio ben 

drovė pradėjo kampaniją 
gauti daugiau skaitytoju 
"Lietuvai", ir išparduoti vi- 
sus likusius šėrus (Treasury 
Stock). Męs norime skaity- 
tojams paaiškinti, delko nau 

dingą buti "Lietuvos" šėri- 
ninku. 

"Lietuva" vra seniausiu 
lietuvių laikraščiu ^liicago- 
je ir ji lietuviams yra daug 
gero padariusi. Per dvide- 
šimts šešis metus ji buvo 
leidžiama, kaipo savaitinis 
laikraštis ir tik apie pusme- 
t} atgal, visuomenei pagei- 
daujant ir reikalaujant, pa- 
darėme dienraščiu. Męs už- 
sidejome ant savęs didelę 
naštą. Vienok yra dedamos 
pastangos, kad "Lietuva" 
taptų pavyzdingiausiu laik- 
raščiu. Męs tikime į savo 

pajiegas ir visuomenės pa- 
ramą bei iiitelektuales mųs 
spėkas, kad tas tikrai mums 

pasiseks atsiekti. 
Męs norime suteikti savo 

skaitytojams žingeidžiausių 
straipsnių atsakančių į kiek- 
vieną klausimą, norime pa- 
duoti koteisingiausias žinias 
įvairiuose dalykuose. 

Męs nuo senai miname ta- 
kus lietuvystės pirmynžan- 
gai. Ir jau daug kas yra 
įvesta "Lietuvoje". 

Pirmiausiai—tai "Lietu- 
voje" telpanti piešiniai. Ant 
pirmo puslapio kartas nuo 
karto telpa originaliai pa- 
veikslai, kurie daug ko pa- 
sako, daug ko pamokina. 
Tai vis dienos klausimuo- 
se. 

Paskui yra svarbu, kad 
skaitytojai butų linksmi. 
Todėl talpinami juokai, pa- 
juokimai, satyra. Juk nega- 
lima visuomet liudetį ir gie- 
smes giedoti. 

Daugelis skaitytojų per- 
kasi kopijas ar iš pačios ad- 
ministracijos, ar nuo agen- 
tų, bet kur kas skaitytojams 
yra parankiau, jei skaityto- 
jas užsiprenumeruoja. Nuo- 

latinis skaitytojas atlieka du 
dalyku: pirmiausiai jis už- 
tikrintas, kad gaus kiekvie- 
ną numerį ir tai pigiau. 
Antrą gi užtikrinta admi- 
nistracija kiek jai spausdin- 
ti. O tas prie dabartinio 
brangumo popieros dikčiai 
reiškia. 

Daleiskime, skaitytojas 
kasdien ;eka kokį nors jam 
žingeidų straipsnį. Pasitai- 
ko, kad vieną dieną negali 
nusipirkti, visi numeriai iš- 
parduoti. Tuomet jau per- 
sitraukia skaitymas, persi- 
traukia mintis. 

Vėl kitas skaitytojas se- 

ka kokiame nors klausime 
žinias. Na ir negauna kuri 
nors numeri, o jame kaip 
tik pasitaiko svarbios žinios. 
Tuomet toks skaitytojas nu- 

stoja gerų žinių ir paskui 
i iiu nesupranta vėliasnių. 
i Bet kuris iš dienoSy die- 
non skaito dienrašti, kurį 
kasdien gauna, tas daug žį* 
no, tas yra apsišvietęs žm 
gus. 

Jeigu Jus dar nesate "Lie- 
tuvos" skaitytoju arba šeri- 
ninku, tai privalote tuojaus 

i jais tapti. Nedideli tai pi- 
įnigai, bet parankumo ir ap- 
;švietos bei žinių apturėsite 
daugybę. 

Ant galo leiskite paklau- 
sti ar svetimtaučiai apseina 
be dienraščių? Ne, jie neap- 
sieina. Jie perka tankiau- 
siai du kartu į dieną—ryt- 
metyje ir vakare; užtai jie 
apšviesti, jų reikalai gerai 
pastatyti. Lietuviai mažiau 
skaito, užtai mažiau apšvie- 
sti ir didesnį skurdą kenčia. 
Tai faktai. 

Męs prašome skaitytojų 
išreikšti tą, ką pageidauja- 
te, kad laikraštyje butų ra- 
šoma. Laikraštis turi buti 
žmonių tarnu. "Lietuva" 
turi buti tuomi, kuom žmo- 
nės nori kad ji butų. Taip- 

; gi prašome pasidarbuoti 
įgaunant skaitytojus ir per- 
jkant šėrų, kiekvienas šėras 
110 dol. Kreipkites j "J 
tuva", 3253 So. Morgan 

i Chicago, 111. 

teisė prezidiumui paskirti sky- 
rių vedėjus. Reiktų pasiru- 
pinti pavasariui sėkla, kad Re- 
liktu nesėti laukai. 

Z a s k e v i e.i.u.s (Ncpar- 
tyvių kliubas). Komitetų nu- 

tarimus vykinti reikia ginkim 
tos jėgos, turi buci suorgani 
zuota milicija ir išdirbta jos 
veikimo instrukcija. Tie tur 
buti mokinami ir šaudyti ir in 
strukcijų. Reikia turėti rai- 
telių. Milicijos reikia t)ri*. 
j vairių įstaigų ir turto, kur? 
vietiniai žmonės naikina. 

Jatulis (Ncpartyvių gru 
pė,. Vyriausybės nurody- 
mas, kad surinkti ir išrinkti 
komitetus padarė daug betvar- 
kės. Viršininku nepripažįsta, 
nes mano, kad organizacija tu 
r i eiti iš apačios, o liaudis su- 

siorganizavus—tik suorgani- 
zuos valdžią. Blogumu tas 

yra, kad siunčiama ln vo žmo 
nes. kuriais negalima pasitikę 
t i. Joniškėlis geriausia susi- 
tvarkė, veikia telefonai, miš- 
kai nenaikinami; net čia pa- 
čiame Kaune betvarkė—vo- 
kiečiai vežimais veža valsty- 
bės turtą, o valdžia net vietoj 
nieko nežino. Miesto daly- 
kuose kai kur net korteliu si- 
stema įvesta. 

R i e k u s (Pažanga). Kad. 
išpildyti Įsakymus, reikalinga 
ištikima milicija. Komitetų 
yra daug ir su jais reikia ko-, 

voti. sužinojus kas tai yra tas 

komitetas, kaip pav. "Polsk/ 
Komitet zicmi Kowienskiej.** 
Lenkti komitetai įsako, kad 
mus komitetai neliestų lenkų 

J žemių. Prašo paaiškinimų 
, esančio lenko. 
j J u n o v i č (lenkas) atsako 

Ričkui. Lenkų komitetas ne- 

agitavo taip daryti, tik davė 
paaiškinimų dėlto, kad męs abe 

Į jojome, ar Taryba ištiesų dir- 
ba nepriklausomybei Lietuvos. 
Męs prašėme mokyklų, tai ati- 

idarė lietuviškas, i jas vaikų 
I nieks neleido. Męs tad sake- 
!ine. kad reikia atsargiems bū- 
ti, kad mus nenuvestų kur ne- 

| reikia. Mums dar ir dabar ne- 

aišku. Kad butų aišku pasa- 
kytume tegyvuoja nepriklau- 
soma Lietuva ir eitume drau- 
o*c. 

j (Toliaus Bus) 

I 
PAVYZDINGA MKRGINA. 

— Kaip iusu dukrelei eina- 
'si? 

• * i —Y iškas jgerai. Ačiū T)iv 
vui suradau jei gera vietą. 

— Ji tarnauja par> ponus? 
— Taip. Ji parsisamdė už 

žindytoja ponu vaiko. 

IŠRISIMAS. 
— Petras tai simpatiškas 

žmogus. 
— () kiek tu jam paskoli- 

nai ? 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
.» 

ELIZA BET [I, X. J. 
Atsakymas kun. I\ Vaniiimd. 

K<ii|)o kunigui visgi neiš 
puola taip labai apsilenkti su 

teisybe ir užsiginti savo .žod- 
žiu, kaip jis, kun. I'. Daniunas, 
"Lietuvos'' N 74 atsako j ma- 

no korespondencija tilpusią 
"Lietuvos" X 57. 

Kun. P. Daniunas sako, kad 

pinigai buvo bent kelis kartus 
nutarti siųsti prof. A. Volde- 
marui Paryžiun, a^ gi pasa- 
kysiu, kad visai netaip buvo: 
buvo nutarta siųsti Pildom. 
Komitetui VVashingtonan, be. 

per kun. Daniuną ir kitus li- 
kosi neišsiųsti. Cia vėl pasi- 
girdo, kad kun. rengiasi tuos 

pinigus pasiųsti srioviniam 
Tautos fondui. Tik tuomet 
tautininkai stengėsi, kad pini 
gai butų pasiųsti per kablcgra- 
ma ar per ypatas Paryžiun. I 

Buvo p. Budriko tokis ine 
Šimas: pinigus siusti' kablegra- 
ma ar pačtą prof. Valdemarui 
j Paryžių; jeigu gi to padaryti 
negalima, tai induoti tuos pi- 
nigus p. J. S. Lopatai, kad nu 

^ežtų. Kunigas gi sak'>, kad 

^antininkai norėjo tai atmesti. 
Aišku kad gerbiamas kun. ap- 
silenkia su tiesa: 

Kas link balsavimo, tai ku- 

nigas sako, kad buvo po lygiai 
balsų nubalsuota. Gi ištikrų 
jų iš tų 13 balsų buvo 6 už 
Budrio įnešima, o 5 prieš. Bet 
kuomet vakaro pirmininkas' 
suskaito, kad 5 prieš, tai kuni- 

gu sako: "O gi tu esi šeštas.'' 
Reiškia, kad korespondencijo- 
je jau prisisavintas ir pirmi- 
ninko balsas. 

Kaslink p. Lopato, tai kam 

gi prikaišiojama čion "Moti- 
nėlė". Jei ta draugija kada 
tai jj šelpė, tai tas nereiškia, 
kad p. Lopato negali jau turf:- 

ti čia nuomonės. Jei taip, tai 
čia apsireiškia nesmagia asis 

daiktas, tai yra aukomis ar 

pašalpomis norima žmogų am- 

žinai supančioti. Jei taip yra 
jei priekaištai toki daromi, tai 
tas parodo, kad reikią kodau- 
giausiai stengties, kad aukos 

neitų per tokias rankas, kurios 
dalindamos aukas nori kartu 

žmogaus geriausias puses, tai 

^ jo sąžinę, pasukti savo pu- 

/£erh 
Kas link instrukcijų, tai jų 

jokių nebuvo. Bereikalinga 
apie tai ir kalbėti. 

Tautavikas. 

P HIL A D E L P HIA, PA. 

Richmondo lietuviai vis 
laiks nuo laiko pasirodo vei- 
kime Lietuvos labui. 16-tą ko- 
vo, tapo surengtos prakalbos; 
kalbėjo V. K. Račkauskas, iš 
New York, Tėvynės redakto- 
rius. Jo kalba buvo labai Įdo- 
mi ir gana turtinga. 
Labai plačiai apibudino lietu- 
viu vargus gilumoj Maskoli- 
jos, kaipo karės tremtinių. To- 
liaus kalbėjo apie Lietuvos gy- 
ventojus ir valdžią, jos tik- 

slus ir galiausia apie čion esan 

čius lietuvius, jų pereigas ir 

užduotis. Richmondo publika 
labai gražius įspūdžius išsine- 
šė iš šių prakalbų, nors ir čir n 

netrūksta visokių partizantų, 
bet p. Račkauskas su visais 

apsiėjo labai gražiai. Aukų 
surinkta Lietuvos reikalams 
$28.70. Apdengus salės kaš- 
.^3 liekasi L. N. F. $23.70. Au 

kavusių nemažiau 50c. čion 
vardus talpiname: Poni Vai- 
vadienė $2.00, A. Mikailoms,! 
M. Jackus, K. Kiele, F. Klu- 
sas, J. Krikštas, J. Klusas, W. 
Zubaitis, Ed. Plura, A. Mike- 
lionis, \\ Kielis, J. Xiakiazas, 
Mrs. Kuzmanskienė, T. Dani-' 

leviče, A. Paulauskiene, S. K i 
šnniutd, \V. Kisonienė, po 
SI.00. Briedis, B. Baranąu- 
skis po 50c. smulkiu aukų $9.- 
70. Viso kartu $28.70. 

1 )abar žmon-js labai čion 
apimti nepaprasto judėjimo, 
nes socialistai juda prieš tau- 
tininkus. tie atpenč. Katali- 
kai net prieš abejus, o kar- 
tais net ir palis prieš save. Da- 
bar" \pač, kuomet svietas suju- 
do prie rinkimo milijonio, 
skaitliaus parašų, tad muSų 
Richmondo katalikai, nei pa- 
tys neveikia, nei kitiems veik- 
ti neduoda. Pažiūrėsime kai]) 
tas viskas čion i>tikrųjų nusi- 
seks, ar jų 1x)ikotas, kaip jie 
sako, "Neduosime nei vienam 
bedieviui pasini-yt už katali- 
kiškos Lietuvos iiuosybę". Pa- 
gyvensim, pamatysim. 

Vietinis. 

KEARNV, X. J. 
■Lietuvos Suiujį ir Dukterų 

Draugyste savo mėnesiniame 
susirinkime, laikytame kovo 
29 d., nutarė parengt Laisves 
Mėnesi, kuris tęsis nuo 1 iki 
30 gegužio. Minėtame laike 
kiekvienai y patai nuo 18 iki 
35 m. a'mžiaus pasitaiko pui- 
ki proga patapti tos draugijos 
nariu, nes įstojimo mokestis 

bus tik 1 dol. 

Taipgi reikia pažymėti, kad 
L. S. ir D. D. gegužio 30 d. 
rengiasi pasitikti savo tautie- 
čius, 'pargrįžtančius iš kariuo-j 
menės, kurie taipgi yra kvie- 
čiami tą diena tapti minėtos 
draugijos nariais. 

Taigi, gerbiamieji, nepa- 
mirškite tos puikios progos, 
kuri taip retai tapasitaiko. 

Lietuvos Sunų ir Dukterų 
įgaliotinis. 

Juozas Kubilius. 

\VORCESTER, MASS. < 

Vietos Lietuvių Kareivių 
Skyrius žymiai didėja ir atsi 

įžymi savo veiklumu. Tuo jaus 
po Velykų rengia vakarėlį. 

Xedėlioje Balandžio 6 d. 
Mikas Petrauskas turėjo su- 

rengęs koncertą. Tai bene 
įgeriausis koncertas kada tik 
buvęs surengtas lietuvių tar- 
)e. Programą išpildė šios y pa 
tos: M. Petrauskas tenor, V. 
Putrinskaitė solo, Juozas Žiū- 
ronas bar., Carl Webster pia- 
nistas ir Carl Lamson violon- 
čelistas. 

Gaila, kad mažai publikos 
atsilankė į toki puiku koncertą. 

/. 

NEW BRITAI N, CONN. 
Balandžio 6 c. Lietuviu 

Tautiškoje svetaineje atsibuvo 
masyvis lietuvių susirinkimas. 
Svarstyta buvo, kaip daugiaus 
surinkti parašu po peticija. 
Žmonių buvo prisirinkusi pil- 
na svetaine. Susiorganizavo 
80 parašų rinkėjų. Taipgi iš- 
rinktas jų pirmininkas, sekre- 
torius ir kiti viršininkai. Mie- 
stas išdalintas j distriktus pa- 
sekmingesniam veikimui. 

L. Savickis. 

GRANT TOVVN W. VA. 
(ionai lietuvių gyvena tik- 

tai 8 šeimynos ir apie 15 pavie 
niii lietuvių. Lietuviai gana 
tamsus, palinkę prie gėrimo 
degtinės, nors dešimtis dolia- 
rių, korta, tai ne pinigas, o del 
laikraščio tai gailisi centų. 

Laikraščių čionai ateina 
šie: "Lietuva," "Dirva," "Sau 
le" ir "Naujienos." 

Pas mus darbai gana smar- 

kiai eina, net iš kitur pribu-j 
vusiam nesunku darbą gauti. 
Kitokiu darbų nėra, kaip tiktai 
anglių kasyklos. 

Mųs miestelis gana gražus. 
Bol. Lau—tis. 

M 
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1. Generolas O'Ryon suteikia D. S. C. ir Cro;.x de Guerre 27 divizijos 
karžygiams. 2. Kanad iečiai ant sargybos užimtoj dalyj Vokietijojs. 3. 
Kapitonas S. J. Day (karėj) ir kaip C. S. Wheeler, kurie kariavo su čecho- 
slovakij? armija (Sibire prieš bolševikus. 

MADISON, N EB R. 
Kovo 6 diena viesulą perė- 

jo per Madison miestą su le- 
dais didumo kaip geri riešu- 
tai sunaikindama K. Feric'io 
gyvulių tvartą ir užgavo jo 
tarną. Ūkininkai greitai jau 
laiku pradės dirbti ant lauku, 
arti ir sėti. 

J. Baranauskas. 

SCRANTON, PA. 
Čionai lietuviai vis labjau 

pradeda judėti dailės srityje. 
Po velykų ruošiama scenon 

operetė ir eile p. Sodeikos kon- 
certų. Gegužės mėnesyje mė- 

nesyje žadama pastatyti operą 
"Girių Karaliaus.'' 

Apart to viso p. A. Sodeika 
apsiėmė išpildyti rolę operetė- 
je "Kornevilio Varpai," kurią 
8tato brookliniečiai savo sce- 

non. 

Scrantonietis. 
mrnmA.y ■ 1 

SO. BOSTON, MASS. 

Ualandžio 6 d. Šio miesto 
susivieniję lietuviai parengė 
prakalbas. Kalbėtojais buvo: 
"Darbininko" redaktorius 
Gudas, administratorius F. 
Kneižis, vietinis klebonas kun. 
Urbanavičius, J. Kavaiiauskis 
ir advokatas F. J. Bagočius, 
taipgi kalbėjo ir anglai: j. W. 
Ford ir advokatas George 
Shields. Visi kalbėtojai aiš- 
kino Lietuvos neprigulmybės 
naudą ir agitavo už surinkimą 
milijono parašų tam tikslui. 

J. A. Lukauskas. 

LOYVELL, MASS. 
Balandžio 6 d. buvo sušauk- 

tas visų lietuvių susirinkimas 
delei parašų rinkimo po peti- 
cija. Susirinkimas atsibuvo 
po bažnytinėje svetainėje. Pir- 
mininkavo p. Jonas 2abris ir 
vietos klebonas. 

Nutarta kaip galint dau- 

giau surinkti parašų po petici- 
ja. Visam organizavimui pa- 
rašų rinkikų išrinkta komisija 
iš 8 žmonių. Lenkai ir rusai 
nemaloniai j tai žiuri. 

B. Jankauskas. 

DISCOVERY, B. C. 
CANADA. 

Čia žiemos laiku darbininko 
žmogaus vargingas padėji- 
mas. Turtingesni žmones ant 

žiemos išvažiuoja i pamarį, 
kur linksmiau gyventi; pasilie-Į 
ka tik indijonai, keliatas auk- 
so plovėjų ir medžiotojų. 

Delei ežerų užšalimo, laivai 

sustoja plaukioti. Visos pra- 

gyvenimo reikmenįs vežamos 

pel kalnus šunimis. Todėl vis- 
kas suvargu yra gaunama ir 

brangu. Pragyvenimas taip 
pabrango, kad ir gaunant 6 
dol., į dieną, vargiai galima 

\ 

doliarj sutaupyti, tik laimė 
kad čia žvėrių yra apsčiai, to- 

dėl daugumas užsiima me- 

džiokle, iš ko galima pragy 
venti ir dar pelno šiek tiek tu- 
rėti. 

Išdirbiščių jokiu nėra, apari 
aukso plovimo, bet ir tas dar- 
bas žiemos laike žymiai suma- 

žėja. 
Pas mus tos baisios ligos— 

influenzijos dar nėra, bet ko- 
kie tai panašaus į tą liga ap- 
sirgimai jau pradeda apsireik- 
šti, būtent sunki sloga ir gerk- 
lės. Skaudėjimas, bet kalnuo- 
tos vietos ir sausas oras, tur- 

but, neleis tai ligai perdaug 
išsiplėtoti. 

Lietuvių, kiek man žinoma, 
tiktai du tesiranda, todėl su- 

prantama jokio viešo veikimo 
nėra ir negali but. 

Alask&s Sakalėlis. 

ŽINIOS-ŽINELES. 

Detroit, Mich. Tautinin- 
kai gerai darbuojasi visuo- 
meniniuose reikaluose. Čio- 
nai reikalingas chorvedis. 

Westfield, Mass. Yra di- 
deli nesutikimai parapijonų 
su savo klebonu. Kalbama, 
kad net buvo atsitikimų, 
kad apsistumdę. 

Binghampton, N. Y. Kal- 
bėjo p. Grigaitis. Jis už- 
gyrė Sheidemano taktiką. 

Waterbury, Conn. Bolše- 
vikai smunka. Jų autorite- 
tas draugystėse krinta Drau 
gijų sąrišis net išnešė prieš 
tulus jų darbus protestą. 

Clevelande, Ohio. Pasitai 
ko vis tankiau vagysčių. 
Tuomi tankiai užsiima vai- 
kai. 

Pittston, Pa. Nep. Fondo 
skyrius parengė prakalbas. 
Kalbėjo Martus. Paskui vėl 
buvo surengtos Tautos Fon 
do prakalbos. 

Scranton, Pa. Buvo pra- 
kalbos su tikslu suvienyti 
draugijas viešam darbui, 
kalbėjo p. Vitaitis. Paga- 
liaus išnešta rezoliucija 
prieš lenkus. Aukų surink- 
ta $70.30. 

Charlaroi, Pa. Buvo pra- 
kalbos. Aukų Lietuvos lais 
vės reikalams surinkta 141.- 
37. 

Clefside, N. J. SLA. kuo- 
pos susirinkime yra nemaža 

nesutikimų. Vieni nariai 
skundžia kitus. 

Grand Rapids, Mich. Ne- 
kurios draugystės pritaria 
Visuotinam seimui ir reika- 
lauja io sušaukimo. 

PARSIDUODA aptieka (Drtig Store), 
geroj. licluviškoj apielinkėj, '.Vest Side. 
Biznis yra gerai išdirbtas per dau- 
gel metŲ. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. 

JUSTIN MACKEWICH. 
2342 So. Lea/itt St. 

PajleSkau Jono Valant Ino, apie 7 
metai atgal jis gyveno Chicagoje, o 
dabar nežinaii kur Ta'gi meldžiu Jo 
paties ar kas apie jl žino pranešti se- 
kančiu adresu: 

Mr Domininkas Nagutis, 
P. O. Box 115 Indiana Co Ernest, Pa. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrr 

ipsipsžinę su žrr.onėmis ir turi pažįs- 
tamu, visi galės padvigubinti savo alg.-j 
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, IL'_. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room "08; 5 N. La Salle St., 

Telefonas Franklin 2803. 

REIKALINGA bc'.myninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera; 
mokestis. Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So Halsted St., Chicago, 111. 

15 AKERIŲ ŽEMES. 
Aš ėsu priverstas parduoti labai 

pigiai 15 akcrlŲ puikiausio juodže- 
mio. žemė viua gerai nudžiovinta 
prie Ttock Island gelžkolio, tik 22 my- 
lios 1 Chicagų, i 50 minutų pasiekia- 
ma didmiesčio. Puiki vieta, kas nori 
laikyti ppukščių ir gaminti pašarą. 
Aš parduosiu t.q. puikig. žemę už $190.00 
ant labai lengvu mėnesinių išmokėji- 
mų. Pavasaris jau artinasi, taigi ne- 

prošali butų pasiskubinti Dėl toli- 
mesnių žinių klauskite arba rašykite: 

J. BENDICK,*. 
106 N. LaSalle Si., Rm. 40 
Telefonas Main 2043. 

Pagyvenimas Telefonas McKinley 4120 

BUK ŠOFERIU 
Lalkafi yra gauti sau tinkam® vio 
t*. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame Individinfimis ulsto- 
momi* — nuoseklu® pažinimas ir 
praktiku važinėjime automobiliais 
visokių rųšlų. Prityrę mašinistai 
pamokins tamsta ir sutelks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistal, kad tuojaus 
gaupl leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visaa kursas 
125.00, F»deral Ass'n of Auto 
Ingineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Ine.) 

f REIKALINGAS ZECE- 
RIS. "LIETUVA." 

GVARANTUOTOS 
GYDUOLĖS. 

Sv, Bernardo gyduoliška arbata su- j 
gražina sveikatą daugeliui žmonių ku- 
riems geriausi daktarai jau buvo at- 
sisakę. Tai yra tikrai gamtiškos gy- 
duolės. Sv. Benrardo gyduolėse nėra 
nieko blėdinj;o, viei. tik grynos gy- 
(luoliškos žolės ir šaknjs, kurio™ auga 
įvairiose pašau io dr.lyse. ši arbata 
kvepia ir turi labai puikų skonj. Visi 
tą arbatą mėgsta ir ligoniai vadina 
ją Stebuklingomis Gyduolėmis. Jos 
tinka kiekvienam. 

Jeigu nesijauti gerai, arba jeigu 
sergi, tuomet vartok šv Bernardo gy- 
dančių arbatą. Nieko nėra geresnio, 
mėgink j;j. Nedaro skirtumo kaip 
ilgai jau sergi ir kiek ir kokių gy- 
duolių esi vartojęs. 

ši arbata pagelbės tau arba ji tau 
nekainuos nei »eno cnto. Išmė- 
gink už mūsų pinigus ir persitikrink 
pats save. Prisiųsk mums $1.15 ir 
męs prisiusime vieną pakų tos ar- 
batos. Vartok ją, per ištisa savaitę 
ir jcigv nesijausi nei kiek geriau, 
siusk mums atgal, o męs sugražin- 
sime jusų pinigus atgal. Męs neno- 
rime jusų pinigų, jeigu musų žolių 
arbata jums nepagelbės. Tų atmin- 
kite! Todėl jįjs privalote jų išmėgin- 
ti. Ji jums reikalinga. Specialė kai- 
na už 6 pakus $5.00. Užsisakykite 
jų šiądien adresuodami: Saint Ber- 
nard Gardens, A-10, New Orleans. 

Dirt : iii INS 

M U K Y K L A 
Čia gali lengvai ir greita: ui.-nolcti Znglų Ir 

Lietuvjų kalbis, aritmetikų, i. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abjlną isto'ijas, geografiją, raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
Scaool'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuiv-tj liika pasimokinimui, nesigailėsite. 

Amfcrlcan College Preoaratory Schocl 
3103 SO. rfALSTED ST„ CHICAGO. ILL. 

HA5TER 5Y5TET1 > V r 

Męs mokiname puikų, gerai 
apsimokanti arnotą j trumpą, lai- 
ką. Ivirpikui yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytn5? lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

"18 N. LaSalle St., 4 augštaa 
(Prieš CiC7 Hali) 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio 11 
uamų. Paliudijimai išduodami ir vie> 
t( trupinamos dykai. A ilankykltb 
ar — šykite, o męs pasistengsime 
suttiKii jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
620^ S. Halstcd Su, la60 Wells 3t 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«ntŲ. Rėmų ir Stogams Popierio 

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

3003 3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

i^i i.-jlc wr 
Męs p'ei kame Liberty (Bonds už 
pilnij "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketvergals ir 
Subatomis 9—9. 

BONDB 
C A S H 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
arti Girard St 

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

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

Naujas ir truputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiaus. ValkŲ siutai $2.50 Iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 
S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdieną ir vtikarals iki 9 vai. Subatomls esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nodėldieniais—Iki 9 vai. vakare. 

DRAUGAS NELAIMĖJE!4 į Mnlnierlal, mechanikai, audėjai, fabrikos ir slnp visokio Uavbiulukui, dirbami viduj ir lauke, yru amžių draugui 

fim r.1.; 
f 

Jun »nriri penkios-ūtiimtyg rietu 
lsMn šita pluki gyduole yr.i var- 
tucjainii tu geriuuiiom* pasek- 
ii'rint-. iigydjrmui mmitiiuo. 
tfyusuiu kruU:'»1», boticn ir r»u- 

mmyse. neuralgijos, Urenu di#- 
ši.lčlo ir koiullf. 

<s=s>- 

Neapsigauk pirkdamas pigiu* vaistns ditieleso bnukose. Reikalauk goriausiu. Kuomet pirksi Fcln-Espalla?, persitikrink ar yra 1KAKA. vaisbaienklit ant lp»k«iuk<>. 35. centai ir 65 centai ui 
^ -boukutę. Gaunamo! vijose npi' 10, ar tiesiog h labortorijos. o 

F. AD. RICHTER & CO., 74-80 \VasliInston St„ New York, N. V; 

Didelis 28"x38", Pilnas, Aiškus 

v LIETUVOS 

EMLAPIS 
IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, g.?li- kelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus. 
Visas "Lietuvoje gyvenančias tautas ir jnjij kalbas. 

žemlapis susideda iš daugelio paaiškinimu ir 

: AŠTUONIŲ DA.LIŲ 
1) Lietuva ir Europinės ValBtijon. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu '1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
6) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
8) Dabart'no Lietuva. 

KAINA $1.00. 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 
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I įganius 

Vokiečiai Lietuvoje. 
Užėmus vokiečiams lietu 

vą, vietiniai gyventojai tą fak- 
tą sutiko gan ramiai, tikėda- 
miesi, kad nuo tos valandos už 

sibait^ė Lietuvoje Rusų jungas, 
Lietuviai manė, kad vokiečiai, 
kftipo kultūringesnė už rusus 

tauta nevartos tokių priemo- 
nių, kokių griebėsi rusai ištau- 
tinimui ir išnaudojimui krašto, 
liet pirmutiniai vokiečių žing- 
sniai Lietuvoje parodė, kad jų 
kultura yar tiktai paviršutine, 
kad jie supratimo neturi apie 
paprastą mandagumą, širdin- 
gumą, teisingumą ir t. t. 

Pirmieji vokiečių žingsniai 
Lietuvoje parodė, kad iš jų nė- 
ra ko gero laukti 

Buvo sudaryta kariškoji ad- 
ministraeija, visa Lietuva bu- 
vo sudalinta į k reisus, t. y. ap- 
skričius, kas vienas apskritys 
į amatus, o amatai j storastys- 
tes. V iršuje tų administrativi- 
u i u vieuatų buvo pastatyti afi- 
cierai, daugiaašiai beširdžiai- 

augštanosiai, kurie žiurėjo ir 

elgėsi su vietiniais gyventojais, 
kaip su kokiai8 gyvuliais. Tik 
storastos buvo skiriami iš tų 
pačių gyventojų. 

Sutvarkę tokiu budu admini- 
straciją, visoje Lietuvoje vo- 

kiečiai įvedė geležinę discipli- 
ną :N visiem* gyventojams išda- 
vė tam tikrus savo pasus (už 
užmokesnį) su fotografijomis 
ir piršto atspaudą; užgynė va- 

žinėjimą iš vieno apskričio 
(kreiso) kitan be raštiško lei- 

dimo kreiso viršininko (kreis- 
hanptmano); užgynė pardavi- 
nėti gyvulius, maistą, žemes; 
"urašė visus javus, gyvulius, 
netgi vištas; gyventojus apdė- 
jo mokesčiais nuo galvos 
(kopfsteur), pradedant nuo 6 

markių per pusmeti iki kelių 
šimtų markių. Miestų gyven- 
tojai buvo apdėti ir kitais mo- 

kesčiai3, kaip tai mokesčiu nuo 

pelno. Geležinkelių taryfą, kra- 
sos įplaukimus, stempelinės 
rinkliavas pakėlė daugiaus ne- 

gu 6-10 sykių, 8ulyginant su 

rusų valdžia. 

Prasidėjo periodiškos ir sis- 

tematiškjs rekvizicijos gyvu- 
liu, javų ir abelnai valgomųjų 
daiktų. Už rekvizuotu® daiktu8 
buvo mokama viena dešimta 
dalis rinkos kainos. Gyventojai 
turėjo nešti vokiečiams kas- 
diena pieną sulyg skaičiaus 

karvių ir kaa savaitę kiaušinius 
nuo kas vienos vištos, neatsi- 
žvelgiant j tai, ar karvė duoda 
pieno ir ar višta deda kiauši- 
nius. 

Už ncišpildyir.'i koki', nors 

vokiečių reikalavimo gyvento- 
jai buvo aštriai baudžiami mu- 

šimais, štropais, kalėjimu. 
Ačiu neužtektinam supra- 

timui pačių žmonių, jie dažnai, 
ttžrodidavo vienas ant kito 

apie paslėpta maistą (tuom 
ypač atsižymėjo žydai). To- 
kiuose atsitikimuose atjoję 
žandarai darė kratas ir nep- 
ritiko priemonių savo darbe: 
mušė žmones, netgi moteris 
kratė plėšė. Atradę, duokim, 
auksinius pinigus, mainė juos 
ant popierinių rubli už rublį,, 
o kaikada ir visai nieko už juo8 
nedavė. 

Žiaurumas vokiečiu žandarų 
davedė iki to, kad.ramus žmo- 

nės lietuviai sodiečiai pradėjo) 
juos šaudyti: važiojant ar jo- 
jant žandaramas per mišką 

keliu, jie dažnai būdavo 
nušauti. Tocle! vokiečiai davė 

1 įsakymą, kad visi miškai per 
6 sieksnius i abi pusi nuo ke- 

lio bus iškirsti. 
Buvo tok* faktas, anie 

Anykščius ( Kauno gub.). A le- 
na3 vokiečiu žandaras labai at- 

sižymėjo s? 'o aršumu: 'krato 

sodiečiu trobesius, vis jieško- 
damas lašinių (Sneck) ir sura- 

dęs Siųsdavo'juos savo "Vąter- 
landan." Jei gi nerasdavo bai- 
siai Apseidavo su šeimyninkais: 
mušdavo nagaika ir šautuvo 

i 

j priklodit (kolba), ketindavo 
'nušauti ir įvairiais budais bau- 
gindavo knl Šcimyninkė nors 
iš kaimynu gavus atnešdavo 
jam keletą svarų to nelaimingo 
"Špeko." 

Ant tiek tas špeksnukis Įki- 
rėjo sodiečiams, kad vieną .gra- 
žią dieną jis pražuvo. Viso8 
pastangos jo draugų surasti ji 
nuėjo ant niekų. Praėjo žiema, 
prasidėjo pavasarys. Nutirpo 
leda ant ežero. Jodami krantu 
žandari pamatė kišo išpo van- 

dens vokiečio pilvas. Ištraukė 
ir pažino savo pražuvusi drau- 
gą, bet kaip gi nusistebėjo pa- 
mate, kad iš burnos lavono kišo 
didžiausias lašinių gabala8. 
Mat nuskriaustieji sodiečiai pa- 
gavę špeksnukj, pribruko pilna 
burną lašinių, kad jis ne bliau- 
tų, ir įbrukti eketėn po ledu. 

Žinomas dalykas, nemalonu 
mų buvo daug aplinkiniem8 gy- 
ventojams, bet visgi kaltojo 
nesurado. 

% 

Ypatingą domą vokiečiai at- 

kreipė į Lietuvos miškus-girias, 
kurių, kaip žinoma, buvo dau- 

gybė — vis-viena ar tai valdiš- 
ki, ar tai privatišti. Geriausius 
miškus vokiečiai iškirto ir iš- 
vežė. Kad jiems but lengviaus 
tą atlikti, vokieęiai pervedė 
siaurus geležinkelius (vago- 
netkas) miškų gylumon, pasta- 
tč tartokus. 

Vietinius gyventojus varu 

varė prie darbo mišku kirstu, 
mokėdami už tai labai mažai. 
Tokiu buriu, iškirto maž-daug 
visas didesnes girias, supjovė 
ant tartokų lentomis ar kitaip 
ir išgabeno Vokietijon. Mena- 
me vokiečių laikraštije buvo 

pasakyta, kad vienų miškų iŠ 
Lietuvos vokiečiai išgabeno 
ant 26 milijofių markių. 

Apart išvežimo iš Lietuvos 
maisto, gyvulių ir miškų, vo- 

kiečiai daug blėdies pridarė 
Įvairiai3 kitokiais budais. Taip, 
jie nuplėšė nuo bažnyčių (Vil- 
niaus katedros ir kitų) vari- 
nius stogus ir apdengė jas sma 

luotu popierių: nuėmė nuo 

bokštų paliktus rusų kariume- 
nės varpus, kurių parūpi jonui 
nesuspėjo sukavoti; išplėšė dar- 
gi vargonų dūdas (Vilniaus 
katedroje), pakinkius, vilno- 
nius daiktus, surekvizavo na- 

mų darbo drobes ir kitus au- 

deklus ir 1.1, irt.t. — Viso iš- 
rokuoti nėra galima. 

Sunkenybę tų visų rekvizi- 
čių dar labai padidino nesą- 
žiniškumas vokiečių valdinin- 
kų Lietuvoje, kas vienas iŠ ku- 

rių skubinosi padaryt Bau kapi- 
talą. Pavyzdžiui. Surekvizavus 

gruclus veždami išmezdavo 
(maišus) iŠ vagonų ir surinkę 
juos parduodavo perkupčiams 
(dažniausiai žydama9), o ts 

žmonių dar reikalaudavo pri- 
dėt, nes esa ne pilą micrą davę. 
Už surekvizuotus rugius vo- 

kiečiai mokėjo .duokim po 5 
rublius, o svaras duono8 mies- 
Hiose sulyg kortelių (čekių ar- 

ba kuponų) kainuodavo 20-30 

kap.. bet tą duoną retas galėjo 
valgyti, o kas norėjo gauti sfe- 
ros duonos, kuri parsidavime- i 
jo dar gi bc k >rtelių, turėjo 
mokėti už svarą po 1 rublį 
(niaž-daug). TŠ to aišku, kad 
surekvizuoti pigiomis kaino- 
mis rugiai patekdavo i perkup- 
čiu rankas, k u f i e ėmė po 1 rub- 
lį už svarą*duonos, o kuponinė 
duor.a buvo tyčia kepama tokia, 
kad jo3 negalima butų valgyti. 

Didžiausia už-didmiesčio 
drapanų ir avalų krautuve. 

ū 
Atdara kas » <aras iki Ve- 
lykų, taipgi Nedėlios ryte. 

Il« 

Velykos tiktai už savaites, 
pas 

v 

Pirk dabar iš pilno rinkinio. 

Velykines 
Stetson Skrybėlės 
Puikus, minkšti, pavasari- 
niai materijolai šiose naujo- 
se madose, gerose skrybė- 
lėse. 
Stetsons—tu žinai tą vardą, 
ir tu žinai, kad jis reiškia 
paskutinį žodį dailoje ir 

styliuje. 
Pilnas rinkinys šių visame 
sviete žinomų skrybėlių, 
taipgi ir kitokių puikių skry 
bėlių. 
Mados tinkančios kiek- 
vienai ypatai. Daleisk 
mums nurodyt kokią 
skrybėlę tu privalai dė- 
vėti. 

Mado3 kurios palinks- 
mins tavo akis, ir kai- 
nos kurios patiks tavo 
kišeniui. 

Rekordus 
laužančios 

Į vertės 

puikiausiu 
pavasarinių 

ir 

vasarinių 
Šaunios 
drapanos 

\ i su tikrais 
T 

sučedijimais, 
Pirk dabar. 
Pasinaudok 
pasirinkimų 

iš 

musų 
didelio 
rinkinio 

Buk pasirėdęs 
taip, kaip nori 

ant Velykų. 

Vėliausios 
mados 

Vyri; ir 

Vaikinų 
puikiai 
pasiutų 
drapanų. 

Continental 
vertes 

Continental 

.kainomis 
reiškia 
sezono 

geriausios 
drapanos 
su tikrais 

sučedijimais. 
Nesulyginant 

miera 
materijolas 
ir darbas. 

Vyrų Puikiausi Skitai ir Topkočiai 

Štai jie yra—drapanų vertės nesumušamos !-augšto sorto, pagal ma- 

dą drapnos, kurios dėvėt yra LINKSMA! Pasirėdyk ant Velykų! 
Ateik Į čia rytoi dėl sezono geriausių siutų ir tikrųjų sučėdijimų. 
Žengk Velykų ryte gražiausiose drapanose ir žinok, kad Tavo dra 
panos yra taip geros, kaip ir kiekvieno, kuri tiktai ant „gatvės sutik- 

.si, kas link mieros, materijolo ir siuvimo. Vyrai iš viso miesto pasi- 
; r-enka šią—Chicagos Didžiausią už didmiesčio Krautuvę—sau už nuo 

latinę. Tu sučėdysi nuo trijų iki septynių doliarių pirkdamas siutą 
arba topkoti čia, nes męs sučėdijame pirkdami milžiniškai daug. 
Taipgi musų krautuvė, esanti ne didmiestyje, reiškia mums mažes- 
nes išlaidas, ii todėl, žemesnes kainas už drapanas. 

Hart Schafiner & liiffarx, Kuppėnhcimor, taipgi 
Soči et y tfcr«|fd]į ir Kitokios |*ujRic>$ Drapa^oSc 

randasi visos musų Velykiniame parodyme. Tu rasi čia siutus ir topko- 
tus kurie visame kame tau patinka. Aštrių pečių, augštos krutinės — 

liem-siuliai styliai, vien eiliai arba dvi eiliai—dėl vaikinų. Konservaty- 
viški modeliai dėl tų, kurie tokių pageidauja. Žymus stilius ir šaunus iš- 
dirbimas kiekvienoje drapanoje. 

Berniukams 

Įvirti Siutai 
Berniukų skyrius pas mus 

yra prisirengęs aprėdyti ber 
mukus nuo 6 iki 14 metų> 
su smagioms drapanoms pa 

| 
siūtoms dėl tesėjimo ir ap- 

kainuotoms dėl ekonomijos- 
Jcs turi tas dėvėjimo ypa- 

tybes, kurios pat^^J 
tėvams, ir stylius, ku | 

^ labai patiks berniuk? 
lIingeidžios vertės nu- 

taikytos dėl rytojau8 
"Norfolk" ir paprastų 
siutų. Daugumas jų su 

populianška liem-siulia1 
taip kaip "didž-brolio" 
drapanos. 

f 

Tas pat buvo ir su cukrumi:[ 
skyriamas kokiam nors mies- 
tui cukrus nebuvo dalinamas 

gyVentojama® (Miliuje), 1)01 

patekdavo i rankas perkupčiu 
(žydų), kurie vietoje 1ĮĄ mar- 

kės už svarą imdavo po 8—1 5 

markių. 
Už surekvizuotus daiktus ne| 

visados gyventojai gaudavo' 
kyitancijas, o už išduota6 kvi- 
tancijas ne visados buvo išmo- 
kami pinigai. Atsitikdavo taip, 
kad amfo viršininkas (krci- 
sant) liepdavo ateiti 8n kvitan- 
ciiomis buk tai pingų atsiimti, 
l>et atėmęs kvitancijas arba iš- 
duodavo vieną dešimtą dali pi- 

nigų, arba visai nieko neduoda- 
vo (taip buvo \ icšintu krei- 
sante). 
Sunku išskaityti visas tas prie- 

monės, kurių vokiečiai grieb- 
davosi. kad tik išlupus iš gyvėn 
tojtj šiek tiek skatiko; pasirem- 
dami karės stoviu, jie plačiai 

vartojo mušimą, stropa8, grąsi- 
nimą sušaudyti ir už kasvieną 
"palengvinimą ėmė pinigus. 

Daug baldos, nesmagumų ir 

nuostolių pridarė gyventojams 
Įvesti vokiečių taip vadinami 
"Reisescheinai," t. y. leidiniai 
važiuoti geležinkeliais. Kad iš- 

gavus tokį (leidimą, reikėjo pa- 
duoti prasimą ir laukti kokius 
2—3 mėnesius, nežiūrint i tai. 
nors tai butų svarbiauBias rei- 

kalas, ar mirtis artimiausio 

žmogaus, ar viso žmogaus tur- 

to klausimas. Bet ne visiems 
buvo ta j p sunku važinėti. Pirk- 
.liai ir perlcupčiai žinojo keli.., 
kur galima buvo gauti lei- 

dimą per 1—2 dienas ir tuomi 
plačiai naudodavosi. Vieno Lm- 
dimo važiuoti nuo administr>. 

cijos dar nebtto gana, nes rei- 

kėjo dar gauti nuo daktaro pa- 

liudijimą. kad esi apsivalinęs 
nuo utėlių (Entlausung 
schein). Iš pusės sanitarijos 

gal tas buvo ir gerai, nes griš- 
tantieji iš Rusijos pabėgėliai! 
atsiveždavo be skaitliais to ge- 
ro, bet vietiniai žmonės, nieko 
bendro su pabėgėliais neturin- 

tieji, vi.; gi turėjo išdirbinėti 
sau tokius paliudijimus. 

(Tol'aus Pus) 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Męs duodame vieni karve, b w w 

dvi kiaules ir 12 vištų kiekvic- 

jnam, kuris pirks viena iš šiu 
40—80—160 akerių farmą. 

! Dobilų ir bulvių vieta, arti ež-- 

rų. Vilas pavietę, Wisconsi.no 

| valstijoj, kaina $20.00 už ake- 

rį, lengvas. išmokėjimas. 
Atsišaukite G. F. SAN- 

BORX (Savininkas.) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kol i on i j c.s atst > 

vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
I vakarė. 908 Peoples Gas BkJ°-. 

jChicago, 111. (Apgars.) 

Jei plianuoate pirkti Pianą arba Player 
Fianą, nepraleiskite neaplankę musų krau- 

tuvės, nes męs galime sutaupinti jums pi- 
nigus ir duoti geresnį Piiną. Mę turime Pi- 

anų nuo $150. iki $350. ir Piayer Pianas 
nuo $425. iki $575. 

% Turime labai didelį pasirinkimą. Ritinių 
Pianams. v > ^ 

«2«pn^\\\wm 
^COPYRi^HT 

GEORGI & VITAK 



VIETINES ŽINIOS, 
"ČIGONAI" ROSELANDE. 

Kytojt balandžio 12 diena' 
"birutės" choras stato nuizi- 
kaliska tragedija "C'-gonus" 
Roselande. Losimas atsibus 

K. of P. svetainėje, 11037 

Michigan ave. Prasidės ant 

8:30 va!, vakare. įžanga 35c 
ir augščiau. 

Sis veikalas yra viena.: iš 

gražiausių niuzikališkų veika-1 
lų lietuvių kalbiije. Jis jau, 
buvo su dideliu pasisekimu su- 

loštas Bridgeporte ir Tovvn oi"į 
Lake Chicagos miesto dalyse.» 

Nepamirškite pasinaudoti 
ta ja get r nroga. 

TOWN OF LAkE. 

Teatras. 

Balandžio 6 d. Lietuviukas 
Teatrališkas Kliitbas "Lietu- 
va" ir Šv. Cicilijos Gied. Drau- 

gija surengė teatrą. Buvo 

statyta du istoriški veikalai— 
"Šv. Agnetė" ir "Šv. Cicilija. 
Pirm prasidėsent lošimui, Šv. 
C. G. I ). choras sudainavo ame 

rikonišką ir lietuvišką himnus. 
Visi lošėjai atliko savo už- 

duotis gerai ir lošimas gražiai 
išėjo, išskiriant tik kelias ma- 

žas klaidas. Lošimu publika 
tapo užganėdinta, ką liudija 
gausus*delnų plojimas. Bet ir 
visur met tos dvi draugijos per 
statymu scenoje veikalų pub- 
liką patenkina, nes yra lošime 

gerai išsilavinusios. 
Žmonių nepenlaugiausia at- 

silankė, turbut dėlto, kad lie- 
taus pabijojo, taigi ir pelno ne 

perdaug bus." 
Turiu priminti, kad labai 

nemalonu jsupdį darė netinka- 
mas užsilaikymas daugumo 
musų jaunimo. Visame loši- 
mo laike daugelis jafinuoiių tai 

šųekėjosj, tąi vaikščiojo .)er 

duris lauk ir vcl atgal. Tokiu 
savo pasielgimu jie nemažai 
užkenkė kaip lošėjams, taip ir 

publikai. Todėl geistina bu- 

tų, kad tie vyrukai susiprastų 
ir taip nedarytų. 

Ponas P. P. 

BRIGHTON PARKE. 

Vietinių socialistų sureng- < 

tose prakalbose Liberty sve- 

Ptainėj kalbėjo Dundulis ir dr. 

Montvtria.i; pirmasis pripasa- 
kojo gana daug sensacijų, pa- 
vyzdžiui jis sakė, kad Šliupas, 
Kemėšis ir Gabrys nori par- 
vežti iš Lietuvos Amerikos lie- i 

tuviams klumpių. Gyrė ir Ru- ! 

sijos dabartinę tvarką, saky- 
damas, kari dabar Rusijoje tai « 

tikras rojus: teneša užtektinai j 
ir orlaivių ir duonos ir visą-ko. 
Tik nepasakė kokių plynių Ru- 

sijos valdžia atsiuntė į Vilnių 
Kapsuką su rubliais, prašyti 
dttonos iš Lietuvos. Antgalo * 

tasai kalbėtojas ragitio visus 

lietuvius pasekti Rusijos pa- 
vyzdi : būtent, išperti kailį 
buržuazijai, kunigams, davat- 

koms ir menševikams. 
I)r. Montvk'.ds taipgi nieko 

naudingo nepasakė. 
įvyko Draugijų Sąryšio su- 

sirinkimas 00 num. 383-+ S. 

Kedzie Ave, reikale rinkimo 

mi'ijono parasy po peticija 
reikalaujančia Lietuvai lais- 

ye& Išrinkta tam tikri darbi 
ninkai, kurie pasižadėjo smar- 

kiai darbi/' lis. 
M. K. S. 

IŠ CICERO, ILL. 

Draugystes Lietuvos Tvir- 

tybės mėnesiniame susirinki- 
me, laikytame kovo 30 d. S. 

Z v i bos svetainėje buvo svars- 

tytas klan-*mas apie sumany- 

mą šaut'- Visuotiną Seimą.I 
Susirinku'": i vienbalsiai nuta- 

rė, kad sušaukimas menamo 

seimo būtinai reikalingas. 

Keikia pažymėti, kad šita 
draugyste atiieka nemažai lab- 
daringu darbu: Ji paskyrė iš sa 

vo iždo auka Lietuvos laisves 

išgavimui, kurią pasiuntė į 
Tanios Fondą. Ji prisideda 
prie užlaikymo ncslaičių vai- 

kų, mokėdama iŠ savo iždo po 
1 doliarj kas mėnesis ; ji taip- 
gi, išmoka savo nariams pa- 
šalpas, nelaimei atsitikus. 

D rugys t ės sekamas mėnesi- 
nis susirinkimas įvyks baland- 
žio 27 d., j kur j kviečiami yra 
nariai patįs atsilankyti ir nau- 

ju atsivesti. 
Pirm. J. Trokcslis. 

Kut. Rast. K. Liaudonskcis. 

TOWN OF LAKE. 
Svarbus susirinkimas. 

\ akar vakare atsibuvo sušauk- 
tas per Susivienijinui crganiza- 
cijų ir T. F. skyrių masinis 
susirinkimas 

Apkalbėta kaip daugiau su- 

rinkti parašų po peticija ir iš- 
rinkta 50 parašų rinkėjų ir pa 
skirtos trjH <*otįs. 

Apkalbi, kad reikia orga- 
nizuoti Lieti vhį, Raudoną Krv 

/.iii ir išnešta.-- atsišaukimas ; c 1 

lietuviškus daktarus. 
Vienbalsiai išneštas pasvei 

kinimas Pirmo Lietuvos Pre- 
zidento A. Smetanos ir pasvei- 
kinimas telegrafuotas Pild 
Komitetui. 

Rvtoj bus daugiau apie šj 
susirinkimą. 

VICTORY LOAN 

Šj vakarą bus Victory Li- 

berty Loan v akarienė La Salk 

Motelyje visų svetimtaučių 
speakerių lygiai 6:30 vakare. 

Šiame susirinkime dalyvau- 
ja visi Lietuvių kalbėtojai, ku- 
rie yra pasižadėję ateinančia- 
me Liberty Loan kalbėti ir 

darbuotis. 

SANDARIEČIŲ DOMAI. 
Šiądi?n "P>irates" swtainė- 

je įvyks A LTS. 25 kuopos 
draugiškas pasikalbėjimas — 

diskusijos, todėl malonėkite 

nepamiršti atsilankyti. Pra- 
Ižia lygiai 8:30 vai. vakare. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuviškas Teatrališkas 

Kliubas "L iciuva" /nikys savo 

mėnesini susirinkimą pėtny- 
:ioj 11 d. balandž'o 7:30 va- 

karo. 

Gerbiamosios draugės ir 
Įrangai, malonėkite susirinkt 

skaitlingiausiai, nes Uis ap- 
svarstimui daug klausimų. 
Kurie esate paėmę pardavi- 
mui tikietus ir jū nepardavė- 
;e, teiksitės juos sugrąžinti ko- 
mitetui, nes komitetas išduos 

atskaitą nuo pereito teatro. 

F. Stasiulis, pirm. 
N. Klimašauskis, F. rast. 

CICERO, ILL. 
Visuotinas Susirinkimas. 

Visuotinas Ciceros lietuvių 
susirinki; įan reikale pasirašy- 
mo po peticija dėlei Lietuvos 

neprigulmybės įvyks penktadie 
r./je, bal. 11 d., vakare, Šv. An- 
tano parapijos svetainėje. 

Komisijos valdyba: 
Pirm.—F. StrėlČiunas. 

Rašt.—Pr. Zdanhes. 

SVARBI PRELEKCIJA 
Rengia L. M. Apšv. Dr. 

nedėlioj Balandžio 13 d. 2 
vai. po pietų "Aušros" sve- 

taine je. 
Prelekciją skaitys dakta- 

ras Graičunas temoje apie 
pamatinius moterų sveikatos 
dosnius, kurių supratimas 
sumąžins šeimynišką skur- 

dą. P. Valasevičienė. 

KAREIVIO VADOVĖLIS. 
61) Kada eilės yra išlygin- 

tos tada instruktorius duoda ko 
mandą:— Prie—K)'.\— ant 
komandos KYN—visi karei- 
viai atsuka galvas ir akis prie- 
kyn ir tuo pačiu laiku numeta 

kairę ranką nuo kulšies. 

62) Žengiant, kad užlaikyti 
linija ir tar ą, komanda yra: 
Lygink dešinėn (kairėn), kuri 
turi buti duota išsyk ir be pau- 
zq*j, tai yra prirengiamoji ir 
išpildomoji komanda yra kartu. 
Ant tos komandos kareiviai tu- 

ri stengtis, kad ištęsti linijas 
mesdami akis, bet ne galvas, 
laikas nuo laiko į dešinę arba j 
kairę, žiūrint kokia komanda, 
ir kartil užlaikyti tarpa. 

BŪRIO PASISUKIMAI. 

f>3) Buriant linijoje ant ko- 
mandos:—Glitą IJcsnčii (kai- 
rėn ) —.11A RS-—, j uclė j imas 
yra išpildomas per kiekviena 
eilę atskirai. Ant komandos 

—MARŠ—varpstinis (karei- 
vis prekinyje eilėje po dešinės), 
arba jei komanda buvo kairėn. 
tai sparninis bus kareivis pre- 
kinėje eilėje po kairės išpildo 
Dešinėn (arba kairėn) ir žen- 
gia ant vietos pusžingsniu, kol 
kiti kareiviai žengdami pus<Je- 
šinėn nesiisilygina su juo. Ka- 
da eilė išsilygino, tada visi žen 

gia ])ilnu žingsniu pimyn. T 3 
padaro sekančiu eilių kareiviai, 
kada prieina prie tos pačios 
vietos, kur buvo pirma eilė. 
Sukant dešinėn bei kairėn,j 
kampas gl i toj e (kolumnoje), 
visados turi būti tiesus. 

(>4) Glito Pusdcšinčn — 

M.-IRS —yra išpildoma taip- 
pat kaip paragrafe 61-mame 
su ton skirtumu tiktai, kad 
sparininis kareivis vietoje "de- 
šinėn" arba "kairėn" padaro 
"pusdešinėn" arba "puskai 
r ė V'. 

65) Bunapt linijoje ant ko- 
ma...les: — Būrys (riai) De- 

šinėn (kairėn) — MARŠ — 

ant komandos Marš, sparninis 
kareivis dešinės (kairės) pre- 
kinės eilės išpildo "dešinėn" 
ir žengia vietoj. Visi kiti pre- 
kinės eilės kareiviai žengia 
pusdešinėn (puskairėn) kol 

nesusilygina s'i sparni-niu ka- 
reiviu. 

Užpakalinėje eilėje ant ko- 
mandos — M ars —trečias ka- 

reivis, paskui kurio seka gli- 
toje pirmas ir antras numeriai, 
žengia tiesiog prekyn, kol ne- 

atsiranda užpakalyje savo pre- 
kinių numerių, tada visi pada- 
ro "dešinėn" ženevmt. Liku- 
sis numeris paskutinės eilės 

žengia tiesiog prekyn keturius 
žingsnius ir susilygina su ka- 

reiviu po savo dešine Kada 
paskutinis kareivis atėjo ant 

linijos, 'prelcyn ir užpakalinė 
eilė išpildo "Pirmyn — Marš" 
be komandos. Kad šitas judė- 
jimas gerai ir vienodai išeitų, 
visi būrio kareiviai ant uoman- 

dos "Marš", darydami savo 

judėjimus balsiai skaito viens, 
du, tris, keturi, penki, šeši. Ži- 

nok, jei visi'gerai padaro savo 

judėjimus, tai sakydami "šeši", 
visi jau yra ant savo vietų— 
ir ant — žengk — visi tvar- 

koje naujoje formacijoje žen- 

gia pirmyn. 
66) Būnant linijoje, kad 

buri (rius) pasukti ir sustab- 

dyti, komanda yra :— 

1—Būrys (riai) Dešinėn 

(Kairėn) —2) MARŠ. 
3—Būrys (riai) — 4)— 

STOK. 
C. Kasputis. 

(Tol i aus bus) 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsimu taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iŠ lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 

krelptfs ;ias maue. 

2009 W« 21 st PI., Chicago 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTJKAa 

Egzaminuoja akis 
3 Ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso •*" 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MC3GAN STREET 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
'J f 

Gydo visokias ligas moterių, 
valkų ir vyrų Specialifckai gy- 
do limpančias, užsisenėjuslas. 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St.. Chicago, III. 

LIETUVIS APTIEKARIUS PIRKO APTIEKĄ 

Nuo bėgimo ant 18tos ir Canalport Ave., Chicago* 
III. po No. 534 W. 18 St* ties Edelweiss Company, 
kur galima bus dabar gauti visokias žoles, gyduo- 
les ir kur bus duodami patarimai kaip vyrams taip 
ir moterims, Su pagarba, 

A. YONAITIS 

BUTTER-NUT DUONA 
yra padaryta švariausioje Keptuvėje visoj Valstijoje — ir La 
yra gera, tvirta priežastis kodėl tu ir tavo Šeimynos nariai pri- 
valo pirkti ir naudoti šią pagarsėjusią duoną drąsiai — prie kiek- 
vieno valgio — kiekvieną dieną. 
žmones nevalgo tiok daug duonos kiek jie privalėtų. Jeigu 
jin th'k valgytų, tai sviete rastųsi mažiau blogų pilvų, m žiau 
galvos skaudėjimų ir mažiau blogų upų 
Valgyg daug duonos —Bl'TTEft-NUT DUONOS. Ji padaro 
tvirtą., raudom}, kraujų, stiprius muskulus, šviesias akis, gerą 
virškinimą — abelnai goriausiai tinkantis maistas dėl žmagaus 
kuno. 
Ar faktas, kad BUTTER-NUT yra padaryta švariausioj dirbtu 
vėj visoj valstijoj nieko tau nereiškia? Jis turėtų reikšti. Jis 
reiškia tyrą duoną. Neužmiršk to. Tu nagali gauti švaresnes, 
tyresnės duonos niekur kaip BUTTER-NUT DUONA. 
Pabandyk, jeigu dar josios nenaudoji. Niekados su ja neap- 
siriksi. Tavo groseminkas turi šios skanios, šviežios duonos 
kasdien. Nusipirk bakanėlj šiądien. įsigyk duonos —valgymo 
paprotj, nes tai yra geras paprotys. 

SCHUIZE SAKiNG GOMPANY 
VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 
vo groserninko, kokiu budu jųs galite uždirbti 
$50.00 arba vieną iš šimto mažesnių sumų savo 
liuoaame laike. Lengvas ir malonus darbas. Jei- 

) gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėl tos sumos. Paskubėk ir fei^dien pat nueik po3 

J savo groserninką — juo greičiau, tuo geriau, žis 
konteetas pasibaigs Gegužio 1-mą.. 

AR MATEI'" GIGOIUISr 
Jeigu ncoiitei, tii i!eik Jp^|R.Ū RfngiiL. Mnr. Dr-ja 

k. p. svet. "Birute" 11037 Mtchigin Aveuue U 

Sub.» Baland.-Apr. 12,1919 
Po perstatymui "Birutės" Choras, 

šokių dainų, po vadovyste St. Šimkaus, 
myli muziką ir dailą, nes šis veikalas 
darys 7:30. Prasidės 8:30. 

čigonais apsirėdę sudainuos daug vi- 
Kiekvienas privalo atsilankyti, kuris 
yra puikiausias iš visų. Svetainė atsi- 

TIKRAS PIGUMAS! 
100 akrų farma, arti Kalmazoo, 

Mich. gera žemė juodžemis. 8 kamba- 
rių namas su beismentų, barne su 
muriniu beismentų, arti prie strytka- 
rio ir prie geležinkelio; pro pat far- 
mą bėga upė Tą. farnią parduodamo 
arba išmainome ant namo. o likusiu 
sumši pinigais. Ateikite arba rašyk'- 
to pas: 

West Realty Exchange, 
2015 S. Robey St., 

Chicago, III. 

Dr. M, Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviai, „inomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. motetų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
[ rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi<k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal JUO 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilalsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryte. tiktai. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jan 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «t. į 
SpecIallBtas Moteriškų, Vyriškų, 

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

TELEFONAS YARDS 687. 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVc 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 33 

Oflio Tcltfoiu Bonlnard 80 

dr. m. T. Meris 
lietums 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

fltoVjlin 0$: 1 rvto iki. 3 pi pli 7 iki 9 raVar: 
NeJeliomiS naj 8 ryto Iki 2 p pitta. 
Naina 007 Oakley Ulvd. 

tfonni 5itloy 420 

MOTERŲ 
Georgette Crepe 

Jakes 
$5.45, $7.45 

Velykoms Skry- 
bėles 

$2.98. $4.98, ir 
$6.48 

Čeverykai Gx- 

;y fords gelsvi juodi 
s 4.98 ir $5.98 

VYRŲ 
Siutai Pavasari- 

nės Stailos 
$21.85--$28.50 

Marškiniai Spal- 
vuoti ir Paprasti 
$1.25-$1.85 ir 

$2.45 
Skrybėlės Minkš- 

tos ir Kietos 
$3.50 ir $4.00 

Kaklaraišiai pas- 
kutinės mados 
$1.00 ir 01.50 

Čeverykai ir 
Oxh)jds 

s 4.85 ir $6-85 

MERGINŲ 
Baltos Išpažinti- 

nes Dresės 
$3.98- -$5.93 

ir $7.93 
Šiaudinės Skry- 

bėlės 
$1.89 ir $2.98 
Patent ir Dull 

Purnps 
$1.98 ir $2.89 

VAIKIUKŲ 
Velykiniai Siuai 

$7.45 ir Č 9.85 
Bliu&kos ir Marš- 

kiniai 
$1.23 ir $1.45 

3«S4 I -43-45 

S. HALSTED ST. 

Prašome atsilankyti į naujai atidarytą 

Nariu Skiepą 

Visuose Skyriuose 
Per vįsą savaitę (išimant Pčtnyčią) skiopas 
buc atdaras kas vakaras iki 10 vai. vale. 

1112-1114 Milwaukee Avenua 

Kampas 47tos ir Paulina Gatvių 

CHICAGG, ILL. 

6,0C0 Narių. Kapitalas 500,000 

■ ■ — Apgarsinimas atneša iij ipfuunio" 
didžiausią naudą LI6S' 
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Apsiszagukite-Pasarga. 
Nemėginkite šitą Išpardavimą 
lyginti su kitais taip vadina- 
mais išpardavimais. Čior.ai yra 
nepaprasta proga, kas nors ne- 

paprasto, taigi negalima lygin- 
ti su kitais. Mes turime vieną 
priežastį nuleidimo ant drabu- 
žių. 

ABELNA APYVARTA ŠT0 SEZONO NAUJAUSIO TAVOS,C. VISI GERIAU- 
SIU RŲŠIŲ DEL VYRŲ IR VAIKŲ DRABUŽIŲ, CEVERYKŲ, SKRYBĖ- 

<* LIŲ, APATINIŲ MARŠKINIŲ IR DARBINIŲ DRABUŽIŲ. ŠITAS VISAS 
STOCKAS BUS IŠDĖTAS PRADŽIOJE ŠIO SEZONO (VELYKINIAME Iš- 
PARDAVIME). 

DABAR PRADŽIOJE SEZONO KUOMET KRAUTUVNINKAI NUSTATO KAINA SU DIDŽIAUSIAIS UŽDARBIAIS 
IR KUOMET KIEKVIENAS ŠIf.OTELIS VILNOS, VATOS IR SKUP.OS KAINUOJA 75 NUOCIMČIUS DAUGIAU NE- 
GU PAPRASTUOSE LAIKUOSE. ŠTAI ŠITAS NEPAPRASTAS ŽINGSNIS PASTOJA KELIA NES AUGŠCIATJSIOS 
RŪŠIES DRABUŽIAI PARDUODAMI UŽ MAŽIAU NEGI)' MARKET KAINOS YRA ŠIANDIEN. , 

MUSU GVARANG1JA. 
C 

Kiekvienas mūsų sakinys 
yra teisingas ir nieko nėra 
perdėta. Jeigu jus nebusite 
užganėdintais iš drabužių 
jusų pinigai sugrąžinami at- 

gal. 

bAlanpžio 

VELYKŲ 
la^gfea® 9g>mvmgr%mw.&a®'tw i %& B^r MEDELIAI 

TAI BUS DIDŽIAUSIA TAVORINĖ REVOLIUCIJA KA ŽMONIJA ESA KUOMET MAČIUS ŠITAME VELYKINIAME IŠPARDAVIME PRADEDANT 
lOta (pasižymėkite dieną) IR TĘSIS PETNYČIOJ, BALAN" 

"" 

LANDZIO 15',a, 8EREDOJ, BALANDŽIO 16ta, KETVERG 
RUJOSE MES TURIME IŠPARDUOTI STOČKA VISIEM™ 
FOX HILKER ČEVERYKUS IR GERIAUSI UNION DIRBTI DRABUŽIAI. 

... 

KP TiliPliKšI TU BETEIS NEįTIUHAMI, 0 MES JUS mm. PIMBTTI UEttBĄ DALYKĄ TSiP HUF PAGARSINTA. 
JEIGU JUS ĮSIVAIZDINSITE SAU TIKRAI KA TAS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS REIŠKIA JUMS ŽIŪRINT EKONOMIŠKU ŽVILGSNIU, T41 JUS LAIKYSITE SAU UŽ PRIE- DERME ATSILANKYTI IR FERSITIKRINTI KOKIE BARGENAI RANDA!",I. MES SIŪLOME JUIvIS GERIAUSIŲ RŲŠICJ DRABUŽIUS KURIE NEŠIOJASI GERAI IR IL- 

GAI; GERIAUSIAS MATERIJ OLAS UŽ MAŽIAU NEGU MARKET KAINA ŠIANDIEN. 

~.?j33a 

Musų Vienintelis Tikslas, Tai įgyta Reikalingus Pėnigus 
RAINKOTAI IR LIET- 

SARGIAI. 
10.00 Rainkotai, dideliame pasi- 

rinkime; daugybės ,stilių ir materi- 
jolu. Geriausias pasiuvimas jus 
užganėdins. C O C 
Išpardavimo kaina .... 

$ i 3.00 liainkotai ^7 JįJI išpardavimo kaina .... \)IiuU 
$15.00 liainkotai. $8,65 Išpardavimo kaina ... 

$1H.00 Rainkotai. Šiame (M <1 
Velykiniame išpardavirm Q ! l »'«**• 
$4.00 Lietsargiai, su dubcltavom 
ir vienom sprjngKom; 
drūti V Ali 
$3.00 Lietsargiai. Speeiale 
Išpardavimo kaina .... $1,95 

SIUTAI IR OVERKOTAI. 
$20.00 ir $25.00 Siutai ir Ovcrko- 
tfci visokios rų.šies materijolo ir 
spalvų modeliai siii?le ir člouble 
breasted, lygus arba 4 9 7C 
trencli stilių. Išpard. lwi! J 
$30.00 jaunų vyrų siutai, su dviem 
guzikais, sintie ir doublc breasted 
su gražiai saliniais 00 JE 
kišeniais LLirtv 
$35.00 siutai jauniems vyrams ir 
senesni modeliai, tamsios spalvos, 
visiems Žinomų rųšiu duoda labai 
grrq užganėdinimą.- Cf| Išpardavimo kaina .... ZūiJU 

£4.00 Vaikų Čeve ryka i; visokio di- 
džio su šniūreliais ir guzikais; 
McKay siūti, 
išpardavimo kaina y£iU'J 
$12.00 Vaikų Siutai; vilnoniai mė-. 
lyno sorge, specialiai ant šito Ve- 
lykinio išpardavimo $3.65 tiktai ... 4 v 

$5.00 Vyrų nedėldienini 
marškiniai; Išpardavime *Pwiv*J 
9.")c Vyri] mėlyni chainbray £Q 
marškiniai; Išpardavime po UJC 
$2.00 Liots? giki. 0 4 flr 
Išpardavime caina t ■ 

$1.70 Vyrų i.nion Siutai $1.28 B.V.D. Išpardavime r<>-• 
$2.2") Vyri) Union Siutai 04 JC 
B.V.D. Išpardavime po.. tf 
$3,00 Vyrų y n ton Siutai 
B.V.D. Išpardavime po.. $1,95 
PIRMIEMS ATĖJUSIEMS. 
PIRMAS IR PATARNA- 

VIMAS. 

$45.00 iki $4100 oxtra croros rųšies 
siutai, specialiai ant šilo Cfj Velykinio Išpardavimo.. uuawU 

VAIKAMS IR JAUNUO- 
LIAMS DRABUŽIAI. 

$1.25 Vaikų Knoo Jy^us ir Knieker 
bockcr, visokio didžio pasi- 00 
rinkimo: 'raina tiktai 0'JQ 
$1.50 iki $1.75 Vaikų '"neo kelinės 
iki 18 metų didžio, vilnoniai viso- 
kiu spalvų. Išpardavimo 

$2/25 ir $2.50 vaikų kiicc kelinės, 
didelio didžio su vilnoniu 

$2.00 vaikų knot; kelinės sorjjes iki 
11 metų fU'.ži;Mi::. Ant .šito \ 

kaina 

išpardavimo tiktai 

$2.75 vaikų kneo keliuos, geros v'l- 
noM serge, iki 18 motų am- i 
žiaus. Išpardavimo kaina .. įtvD 
$7.HO vaikų siutai, geram pasirin- 
kime visokio mateiijolo su dirže- 

$9.50 vaikų siutai, vilnoniai su tri- 
mis siūlėmis užpakalyj; vė- E p C 
liausio stiliaus. Išpardavimo 
$11.00 vaikų siutai, extra rųsies, 
visokio didžio speoialiai iš- °į PC 
pardavimo kaina f rUv 

VYRŲ KELINĖS. 

#3.00 vyru keliuos, drižiuotos ir 
languotos, gražios spalvos dideiia- 
mc pasirinkime. i () ". 
Išpardavilno kaina i! 

$.">.00 vyru kelinės, extra storos, gc 
ros vilnos. Q 
Išpardavimo kaina JiUid 

$8.50 iki $9.00 vvrų kelinės. gr-os 
vilnos, apystoros. C 
Išpardavimo kaina UivJ 

ČEVERYKŲ SKYRIUS. 

$0.00 vyru čcverykai, ealf ir patont 
leather, Įvirus ar* su muzikais, ran- 
ka dirbti, visokio didžio. 

$6.50 vyrų trražijs čcverykai su 
šniūreliais ar gnizikais, 1)1 i: d o\e- 
Ms, goriausio oalf skuros. įį fiC 
^išpardavimo kaina "riUJ 

$0.00 vyrji čcverykai, didžio nuo 

$9.00 iki $9.50 jaunu vyrų English 
\Yalkers I a m sius su gražiais f* 
viršais. Išpardavimo kaina 

$7.50 vyru tamsios spalvos gražaus 
stiliaus čcverykai, visokio R 
dia/io. Išpardi.vimo kaina c'-«iw 

SMULKMENOS. 
2">c vyrii kalnieriai naujus mados, 
Standard. Trianglc ir ldo 'į'7'j 
rusiu. Išpardavimo kaina t 

15c vyri} pančiakos. visokio didžio 
ir spalvų. Q 
Išpardavimo kaiiut 

25c vyri] moreerized pančiakos su 

dubeltavais kalniais. *4 0] 
Išpardavimo kaina 5 ^"2C 
o")c vyru pančiakos labai geros ži- 
nomos Food rūšies, pusšilki- fu ^ 
ih's. Išpardavimo kaina .. 

75e v yni casliniciv Manhfittan^j C 
pančiakos. išpardavime .... 'si'vC 
.+1.2." vyru vilnones paučia- "7S 
"kos. Išpardavimo kaina.... lyQ 

1 Op vymj Nosinaitės su lygia Q siūlo. Išpardavimo kaina .. 

$1.50 vyru nedėldicniai marškiniai 
Fairinounts; didžio 14 iki 15.70 
Išpardavimo kaina ? wQ 
jf"2.00 ir $2.50 Manhattan ir Faiv- 
mounts .rūrirškiniai.; geros Mi.l'as 
ir francu matcrijolo sn Sty- 
vais mankviais sulig nau- i "TTi 
javisioš irirnlos. Išpardavimo lt! U 

$6.00 ir $7.00 vyru šilkiniai /j QC 
ncdėl dieniniai marškiniai.. .'U J 

APATINIU DRABUŽIŲ 
SKYRIUS. 

$2.00 Vyru Union siutai del "j ii G 
pavasario. Išpardavimo ... I 

2.00 vyru Union siutai dcl v. ^a- 
ros su trumpom rankovėm 4 QQ 
Duo Ril>. išpardavimo.... i ivO 
$5.00 vyru siutai vilnoniai Duo 
Pold ar Suporior. 

$2.2.") Vyru apatini;:i malkiniai ir 
kol i nes, vilnoniai, viskio 
didžio. Išpardavimo kaina 
$l.r,0 vyrų Union siutai dol QC 
vasaros. Išpardavimo kaina 
75c vyru apatiniai marškiniai ir 

kelinės. dcl vasaros ar žiemos. 

$1.(T> vyrų ružavos Ovoralls. i *»Q 
Išpardavimo kaina a<£u 
$1.00 vaikų Blousc (jekutos) f*Q 
baltos ir margos, lšpnrd. OwQ 
$8.00 vyrų Svetcviai. geros C O C 
vilnos. Išpardavimo kaina Javu 

$11.00 vyru Svctcriai. geros vilnos, 
vėliausios mados, labai geri O Cft 
ir titori. Išpardavimo kfina 0?JU 
$7.00 vyrų Svctcriai. ii QC 
Išpardavimo kaina "suJ 

$5.00 Skrybėlės, di- CJ0 ne 
delis pasirinkimai.. .vviud 

"Kiekvienas dalykas yra pažymėtas teisingom skaitlinėm" 

ATDARA 
KAS VAKARAS 

SKRYBĖLIŲ IR KEP U 
SKYRIUJE. 

+4.00 j tumi j vaikinu Skrybėles; di- 
deliainc pasirinkime sulig naujau- 
sios mados. Q P C 
Išpardavimo kaina ZiUJ 
$3.00 vyrų Skrybėlės; visokios 
spalvos ilgai nešiojamos. 1 * 
Išpardavimo kaina Z* 5 u 

$2.00 jaunų vyrų Kepurės; viso- 
kių rųšių ir stilių. i 
Iš) irdavimo kaina ! i 
$l.f)0 vyru Kepurės naujausios 
mados ir materijos. QT 
Išpardavimo kaina u : Q 
.$1.00 vyrų Kepurės. PC 
Išpardavimo kaina 
30e Vyru Ariu Bands dideliame 
pasirinkime, naujausios ma- Q< 
dos ir darbo. Išpardavime.. <^'C 
$1.00 vyrų Four-in-hand 
kaklaryšiai. Išpardavime 
30c vyrų Gartors, visokių f\Ą 
sp;ilvų. Išpardavimo kaina «■«C 
$2.~>0 vyrų Khaki kelinės, didelio 
didžio pasirinkime. 
Išpardavimo kaina 
$2.00 vyrų Baltos Painters 
Overalls. Išpardavimo kaina 
$S.OO vyrų Traveling Valizos, juo- 
dos ir rudos. C 4 C 
Išpardavimo kaina UiH'J 
$15.00 Vyrų Valizos. 
Išpardavimo kaina ... 

1.85 
1.19 

3.95 

$25.00 J;iui ų N'yru Vest Scani Siu- 
tai. dideliame pasirinkime materi- 
jolo ii- spalvų, floros vii- Q'| 7 Cfl 
uos. Išpardavimo kaina y I i i Ji* 
$1.50 Vyrų kaklaryšiai; naujausios 
mados; 50 tuzinų šitame 
loto. Išpardavimo kaina.. 9 'a 

$1.50 Vyrų juodos satinos exrra 
stori marškiniai P i 'j t 
Išpardavimo kaina yla Iv 
£1.50 Vyru mėlyni chambray cxtra 
geros njšies marškiniai. (JH < f\ 

Išpardavimo kaina y I«1 L 

LAISVĖS PASKOLOS 
TAIP GfiROS 

KAIP JŪSŲ PINIGAI 
GERA JUM PROGA DABAR. 

9-Dientj IšpardavimRS-9 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

