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Vokiečiai svarstys sutarti 
ikiį 5 gegužio. 

Ufoje nužudyta 400 moterų 

Mūšiai Milane Gatvėse 
Vengres nori vesti Amerikonus 

VOKIEČIAI SVARSTYS 
IKI GEGUŽIO 15. 

Paryžius, balandžio 17 d. 
Vietos laikraščiai atspausdi- 
no pranešimus, kad vokie- 
čiams bus leista svarstyti 
talkininkų išdirbtas taikos 
sutartis tik iki 15 dienai 
gegužio. Iki tam laikui jie 
turės ar priimti pasiūlytas 
išlygas, ar atmesti jas. 

UFOJE IŠŽUDYTA 400 
MOTERŲ. 

Londonas, balandžio'17d. 
Gauta oficialė žinia iš Om- 
sko, kad Ufoje bolševikai 
išžud'l apie 1,800 ypatų; jų 
tarpe apie 400 moterų. 

MŪŠIAI MILANO GAT- 
VĖSE. 

Milanas, Italija, balandžio 
17 d. Seredoj Milano gat- 
vėse įvyko mušis tarp socia- 
listų ir nesocialistų. Yra ke 
turi užmušti ir daug sužeis- 
tų. Sociaivstai išdraskė vie- 
no laikraščio redakciją. 

VENGRĖS NORI VESTI 
AMERIKONUS. 

Vienna, balandžio 10 d. 
(suvėlinta). Vengrijoje vė 
lesniais laikais jaunos tur- 
tingos vengrės, tiesiog, jieš- 
ko jaunikių svetimšaliečių, 
ypač amerikonų. Mat jos 
po apsivedimo tampa sve- 

cimšalietėmis ir turi tiesą ap 
leisti Vengriją kaip ir kiek- 
viena svetimšalietė. 

TURKIJOS LIKIMAS NE- 
NUSTATYTAS. 

Paryžius, balandžio 17 d. 
Turkijos likimas dar nenu- 

statytas. Sakoma, talkinin- 
kai malonėtų, kad Suvieny- 
tos Valstijos imtų savo glo- 
bon Armėniją ir Siliciją, ir,! 
jei kaip tai ir Konstantino- 
polį. Bet pakol kas nėra 
nieko tikro. 

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
VOKIETIJOS VALDŽIĄ- 

Berne, balandžio 17 d. 
Pranešama, kad Šveicarijos 
taryba oficialiai pripažino 
liaują Vokietijos valdžią. 
Pamatan dedama tas, kad 
Vokietijos valdžia buvo le- 

galiai žmonių išrinkta. 
Berline, aplaikius Šveica- 

rijos oficialj pripažinimą iš- 
reikšta, kad Šveicarija pir- 
mutinė šalis, kuri oficialiai 
pripažino Vokietijos naują 
valdžią. 

BELGIJA NENORI 
teist: kaizerio. 

Paryžius, balandžio 17 d. 
Belgijos delegatai Taikos 
Konferencijoje pranešė ko- 
respondentams, kad Konfe- 
rencija dar neužklausė for- 
maliai, ką Belgija mano 

apie kaizerio likimą, bet at- 
stcvai pabriežė, jog Belgija 
nemano ką-nors spręsti apie 
kaizerio liįimą. 

AMERIKONAI LYDI LEN- 
KIJOS PULKUS. 

Coblenz, balandžio 17 d., 
75 Amerikos aficierai su peri 
kalbėtojais tapo paskirti ly- 
dėti lenkų pulkus iš Fran- 
cuzijos Lenkijon pw Vokie- 
tiją. 

Visą atsakomybę už per- 
vežimą lenkų per Vokietiją 
ima ant savęs Vokietija, bet 
gelžkelio stotyse, pro kurias 
keliauja lenkai esą ir tal- 
kininkų patruliai. Mat da- 
roma viskas, kad neclaleidus 
prie galimų susirėmimų tarp 
vokiečių ir lenkų. 

UŽMUŠTA MEKSIKOS 
GENEROLAS. 

Meksiko City, balandžio 
17 d» Iš Vera Cruz prane- 
šama, kad, bemalšinant su- 

kilėlius prie Chavaxtia, ta- 
po užmuštas generolas Blan- 
quet. Sakoma, kad jis ank 
3Čiau pribuvo i Vera Cruz 
su tikslu kelti revoliuciją 
prieš Carranza. 

Generolas Blanąuet buvo 
jau 71 metų amžiaus. Tai 
vieiias iš veikliųjų meksiko- 
nų. Jis buvęs būryje jau- 
nuolių, kurių šūviais nužu- 

dyta ciesorių Maksimilianą. 
Vėliau jis suareštavo prezi- 
dentą Madero ir buvo mi- 
nisteriu prie Huertos ir sy- 
kiu su juo buvo priverstas 
apleisti Meksiką. 

RUSAI NEPRITARIA TAL 
KININKŲ PLIANUI. 

Paryžius, balandžio 17 d. 
Dėlei kilusio klausimo, kad 
talkininkai maitins Rusiją, 
jei bolševikai sustos karia- 
vę, esą neužganėdinti kuni- 
gaikštis Lvov, Bachmetjev, 
Sazanov ir kiti atstovai nuo 

Kolcako ir Dekenino val- 
džių. 

Jie sako, kad tokiu žing- 
sniu talkininkai kaip ir pri- 
pažįsta bolševikų valdžią, 
kas, girdi, butų neleistina 

i kiaida. 
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Penktas viščiukas! smarkus 
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Penktos La.isyės-PergaĮės Paskolos viščiukas bus gaidys: jis šaukia — "Pergalė!" 

MIRTIES BAUSMĖS AR- 
CHANGELSKE 

Archangelskas, balandžio 
17 d. Oficialiame rusų or- 

gane pranešama, kac1. tapo 
nubausta mirtimi i'7 ypatų. 
Šis nubaustųjų būrys prigu- 
lėjęs prie susektos kovo mė- 
nesyje organizacijos, kurios 
tikslu buvo perduoti Archan 
gelską n miesto garnizoną 
bolševikams. 

AUSTRIJA JIEŠKOJO 
TAIKOS 1917 METAIS. 
Berlinas, balandžio 1G d. 

(suvėlinta). Koresponden- 
tas laikraščio Zeitung Am 
Mittag praneša is Viennos, 
kad tenykščiai laikraščiai at 
spausdino buvusio Austrijos 
ciesoriaus laišku buvusiam 
Vokietijos sosto įpėdiniui, iš 
kurio matosi, kad Austrija, 
jau 1917 metais raginusi V 
kietiją prie taikos. 

Iš laiško taipgi sužinoma, 
jog Austrija siulusi Italijai 
plotus žemės Austrijoje, kad 
ją sulaikius nuo prisidėjimo 
prie talkininkų. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
70,000 RYGIEČIŲ. 

Stockhoimas, balandžio 
17 d. Gauta žinia iš Lie- 
pojaus, kad bolševikai labai 
persekioja buržujus Rygoje. 

Sakoma esą jau suėmę 
apie 70,000 ypatų ir suvarė 
ant Hasen salos Dauguvos 
upėje. Tarpe suimtųjų yra 
daug moterų ir vaikų. Su- 
imtiems nevalia suteikti nei 
maisto, nei pinigu. 

SMŪGIS PADAREWSKIO 
VALD2IAI. 

Londonas, balandžio 17d. 
Čia gauta .žinių, kad neprie- 
lankus lenkams talkininkų 
nuosprendis Darzigo klau- 
sime labai atsiliepia Pada- 
rewskio valdžios autoritete. 
Sakoma, kad esą naujas ju- 
dėjimas prieš Padarewskio 

1 valdžią. 

YANKIAI NUSTEBINO 
BOLŠEVIKUS. 

Archangelskas, balandžio 
17 d. Nedidelis-bmys ame- 

rikonų išsileido apz: urėti to- 
limesnes nuo gelžkelio lini- 
jos apįelinkes. Keletos my- 
lių atstume nuo gelžkelio jie 
užmatė besiartinančius' bol- 
ševikus. Amerikonai pasi- 
slėpė krumuose ir netikėta 
ugnimi pasveikino priarti- 
nusį bolševikų burį. Kelio- 
lika bolševikų tapo sužeista. 

RENGIASI STREIKUOTI 
NAMŲ NUOMUOTOJAI. 

Buenos Aires, balandžio 
17 d. Namų nuomuotojai 
pradeda organizuotis prieš 
brangias namų randas ir, sa- 

koma, jie yra pasiryžę net 
sustreikuoti. 

Laikraštis La Razon tam 
judėjimui priduoda daug 
svarbos, bet sykiu ir paste- 
bi apie keistumą plianuoja- 
mo steiko. 

ITALAI UŽ PRIJUNGIMĄ 
ŽEMIŲ. 

Rymas, balandžio 17 d. 
Atstovai iš 12 žymių mies- 

tų pietinės Italijos, savo su- 

sirinkime vienbalsiai nuta?*ė 
remti Italijos premiero Or- 
lando reikalavimus dėl pri- 
jungimo prie Italijos Adria- 
tiko pakraščių. 

INFLUENZA SULAIKO 
LAIVUS. 

Melbourne, Australija, ba 
landžio 16 d. Valdžia nu- 

sprendė neišleisti laivų iš 
Australijos uostų. Priežas- 
timi tokio nuosprendžio yra 
siaučianti influenza visoj 
Australijoj ir Naujoj Zelan- 
dijoje. 

UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI 
Venice, Cal., balandžio 17; 

Čia nupuolę su orlaiviu už- 
simušė lakūnų instruktorius 
Andrew Curry ir vienas or- 

laivininkystės mokinys. 

.. -r 1 ™*- 

LEDU KALNAS ATLAN- 
T1KE. 

Halifax, N. S., balandiio 
17 d. Cunard linijos laivas 
Carmania praneša bevaliu 
telegrafu, kad matęs Atlan- 
tike didelį ledų kalną, kurs 
3sąs apie 250 pėdų augščio 
Ir plaukiąs pietų link. 

CRANE MiNISTERIU ČE- 
CHO-SLOVAKIJON. 

Washington, D. C., balan 
džio 17 d. Čia kalbama, 
kad pirmuoju Suvienytų 
Valstijų ministeriu naujon 
respublikon Čecho-Slovaki- 
jon bus paskirtas Richard 
Crane, privačis Lansingo se 
kretorius. Jo oficialio pa- 
skyrime laukiama iš Pary- 
žiaus. 

NEW YORKE NUSKENDO 
18 JŪREIVIŲ. 

Kew York, balandžio 17. 
Šiądien New Yorko uoste 
nuskendo laivas Freehold, 
kuris gelbėjo prikrovime 
laivo Saxonia. Dabar nesu- 

randama 18 jūreivių ir ma- 

noma, kad jie nuskendo sy- 
kiu su 'botu.' 

INTEMPTI SANTYKIAI 
SMIRNOJE. 

Londonas, balandžio 17d. 
Rear admirolas Webb pra- 
neša iš Konstantinopolio, 
kad santykiai tarp grekų ir 
turkų Smirnoje esą labai in- 
tempti ir reikia ką-nors da- 
ryti, kad užbėgus galimam 
kraujo praliejimui. 

KAIZERUKO MOTERIS 
JIEŠKO PERSISKYRIMO. 

Zu-'ich, balandžio 17 d. 
Kaizeruko moteris princes- 
sa Cecile jieškos persiskyri- 
mo nuo savo vyro Frederich 
William. Ji kaltina vyrą 
žiaurume. Jos motina pra- 
nešus, kad senai jau jieško- 
jta persiskyrimo, bet Hc- 
jhenzollernų šeimyna vis su- 

j laikydavusi. 

, ORLAIVIAI MALŠINO 
SUKILĖLIUS. 

Lima, India, bal. 15. (su- 
vėlinta). Šiądien tapo pa- 
skelbta, kad numalšinimui 
sukilėlių Įvairiose "ietose ta- 
po naudotasi orlaiviais. 

Ties Guiramvola minia 
sunaikino gelžkelio stotį ir 
taipgi užpuolė paaažieri- 
nį traukinį. Numalšinimui 
sukilėlių buvo pasiųsta or- 

laiviai iš Logora. Orlaiviai 
numalšinimui panudojo bom 
bas ir kulkasvaidžius. 

Kai-kuriose 'Indijos pro- 
vincijose yra paskelbta ka- 
rės stovis. 

REIKALAUJA VADINTI 
PANELĖMIS. 

Lt-zidonas. Vietos tarnai- 
čių draugiškoji organizaci- 
ja apie su 57,000 narių pa- 
reikalavo, kad tarnaitės ne- 

būtų šaukiamos paprastu 
vardu, Ona, Mare ir t.t., kai 
kad iki šiol yra daroma, bet 
kad butų šaukiamos panelė 
Ona, panele Marijona ir pa 
našiai. 

Sakoma, kad londoniečiai 
turtuoliai turės nusileisti 
šiam reikalavimui, nes ki- 

taip bus nelengva gauti pa- 
tyrusią tarnaitę. 

BOLŠEVIKAI LAIMI 
VAKARŲ FRONTE. 

Londonas, bal. 17 Čia 
gauta oficialis Rusijos be- 
vielinis telegramas, kad bol- 
ševikai laimi visame vaka- 
rų fronte, t. y. visame fron- 
te nuo Baitiko iki Juodųjų 
jūrių. 

CHINIJA JAPONUOS 
LANKOSE. 

New York, bal, 17. Čia 
pribuvo žynius chinietis 
Wang Chung Wai, kuris ke- 
liauja Paryžiun. Jis užreiš- 
kė, kad sulyg sutarčių Chi- 
nija visiškai priklauso nuo 

Japonijos. Japonija turi 
Chinįrje sekančias privi- 
legijas; 

Kontrolė visu Chinijos ar- 

senalų. 
Monopolija skolinime Chi 

nijai pinigų. 
Privilegijos mainose, ant 

geležinkelių ir kitose pra- 
monės šakose. 

Privilegija laikyti japo- 
nus kareivius įvairiose vie- 
cose visoj Chinijoj. 

Sutraukoj yra, kad visoms 
kitoms šalims duris Chini- 
jon yra uždarytos. 

SUDUŽUS TRAUKINIUI 
20 UŽMUŠTA. 

Brest, Prancūzija, balan- 
džio 17 d. Šiądien arti mie 
sto susidauži traukiniai. Už 
mušta 12 Amerikos karei- 
vių ir 8 franeuzai, ir apie 
60 sužeista. 

ŠVEICARAI BALSUOS 
LYGOS KLAUSIME, 

Berne, balandžio 17 d. 
Šveicarijos valdžia išleido 
oficiali pranešimą, jog bus 

i leista žmonių nubalsavk.nii j c 

; klausimas, ar verta dėtis 
! Šveicarijos federacija* prie 
1 Tautų Lygos. 

MRS. LYPCHINSKA 
KALTINA UŽMUŠIMI 

VIENUOLĖS. 

T ravers© City, Mielu.— 
Mrs. Stan?sla\va Lypchinska 
gegužes mėnesį bus pašauk- 
ta į Circuit toismą už už- 
mušima Filijankos vienuo- 
lės kuri prieš vienuolika 
metę pražuvo iš Isadore vk 
nuolyno. Mrs. Lypchinska 
yra dabar 50 metų amžiaus, 
kada vienuole prapuolė ii 
buvo Isadoroje prie kunięc 
už gaspadinę. Kūnas nese- 
nai iškastas iš tos bažnyčios 
skiepo manoma esąs tos vie 
nuolės Mari jo-. Teismas at- 
sibus Leiand, 13-tą dieną 
gegužės. 

TELEFONISČIŲ STREIKĄ 
PALAIKO 13,000 VYRŲ. 

Sostonas, balandžio 17 d. 
Vakar ir šiądien Naujojoj 
Anglijoj išėjo ant streiko i 
13,000 vyrų dirbančių prie 
telefonų ir telegrafų; tas pn. 
daryta- paramai telefonisčių 
streiko. Streikuoja vyrai 
Įvairių amatų. 

Streikuojanti piketuoja pa 
diliui; pirma piketavo mo- 

terįs, paskui vyrai, dabar k* 
vėl vietas užėmė moterįs. 

AMERIKONAI NSGALĖJO 
GELBĖT JAPONAMS. 

Washi«gton, D. C. Nese- 
nai japonų burvs tapo su- 

naikintas per bolševikų spė- 
kas Sibire. Japonai savo 

pranešimuose kaltino ame- 

rikonus, kurie buk nenorėję 
gelbėti japonams prieš bol- 
ševikus. Dabar valdžia pra- 
neš?., kad amerikonai nei 
negalėjo gelbėti japonams, 
nes jie buvo pertoli nuo mū- 
šio vietos. 

1 
ATIDARĖ ITALIJOS RV 

BEŽIU. 

Paryžius, balandžio 1(5 d. 
Pranešama, kad tapo atida- 
rytas Italijos rubežius. Pir 
miau Italijos rubežius be- 
veik buvo uždarytos; ped tu 
bežių buvo perleidžiama tik 
valdininkai su oficialiais rei 
kalais. ; 

Italijos valdžia, sakoma, 
buvo apsirubežiavusi nuo so 
cialistiL-ku eiementų, kad ap 
sisaugojusi suiručių darbo 
rityje. 

ORAS. 
Chicagoje ir apiBlmkeje: 
Pėnyčioj giedra ir gal but 

subatoj; kilanti temperatū- 
ra; piet-ryčiij vėjai. 

Saulėtekis 6:00; Saulėlei- 
dis 7:35. 
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Ar Pasirašei? Ar Gavai 

Parašų? 
Iki sekančio nedėldienio Amerikos "lie- 

tuviai turi surinkti mažiausiai milijoną pa- 
rašų po peticija dėlei Lietuvos neprigul- 
mybės. 

Mažiausiai vieną milijoną*—o juo bun. 
daug .aus už milijoną, juo bus geriaus. ises 
juo garsesnis, juo stipresnis, juo galinges- 
nis bus balsas-reikalavimss—juo geriaus 
jis bus išgirstas ir juo greičiaus jis bus iš- 

klausytas. 
Tik visi męs, Amerikos Lietuviai, krū- 

von susidėję ir bendrai bei karštai pasi- 
darbavę, galime tai atlikti. Todėl nei vie- 
nas iš musų su tuo darbu prasilenkti ne- 

galime ir neprivalome. 
Ar pats jau pasirašei? Ar pat:, jau 

gavai savo dirbtuvėje, savo ofise parašų? 
Nesakyk, kad "ir be tavęs apsieis.' 

Tas butų negerai. Nemanyk, kad tavo vie- 
no parašas nieko negiliuos. Tas butų klai- 
dinga. 

Bačka gali turėti daug vandens, bet ji 
nebus pilna, pakol paskutinis lašas jon ne- 
bus įpiltas. Tu gali turėti 99 centus, bei 
neturėsi čieio doliario, nes vieno cento 
stokuos. 

Ir čielo milijono parašų gal nebus be 
tavo parašo. Ir Lietuvos neprigulmybe; 
gal nebus, nes tu tingėjei, ar pamiršai pa- 
sirašyti. 

Taigi netingėk ir nepamiršk! 
Iki ateinanro nedėldienio būtinai pa 

sirašyk ant peticijos—ir nuo kitų gauk dai 
daugiaus parašų. 

Ir dar vienas patarimas. Tave ga; 
baugino, kad nesirašytum po tokia petici 
ja. Tokių bauginimų nesibijok ir nepai- 
syk! Toki bauginimai neturi jokios ver- 
tės. Tave gal atkalbinėja, kad toki pasira- 
šinėjimai yra nenaudingi darbininkams. 
Tokios agitacijos nepaisyk! Tie žmones 
kurie tokią agitaciją varo, gal but tur. 
gerus norus, bet jie tikrai u ri labai kvai- 
la:; gaivas. Jie daug šumija, bet naudo 
iš jų maža—tuščia bačka, kaip žinai, visa 
dos yra garsiausia; tuščią malūną už čielc 
versto girdėsi klegenant... 

Rimtam žmogui nėra reikalo eiti gin čuosna 
^ 
su tuščiai klegenančiu rnalunu Neik ginčuosna ir tu su tokiais garsia klegenančiais agitatoriais, kurie agituoja prieš pasirašymą ant peticijų. Daryk save darbą, kaip rimtam, geram lietuviui išpuo la daryti. 

Rašykis ant peticijos ir rink parašu nuo svetimtaučių! 
Rimtas ūkininkas dirvą aria, nepaisau klegenančio po šonu malūno. 

Lenkai Lietuvoje sulyg 
lenkiškųjų šaltinių. 

t 

Lietuviams prisieina smarkiai kovot 
prieš lenkus. Lenkai viską daro, kad iii Lietuva butų prijungta prie Lenkijos. Ga 
na žingeidžią medžiagą lenkai paduocU apie lenkus Lietuvo je. Jų vienas organa? "Pziennik Zwązkowy" paduoda lęnkų su. iinktas statistikas, kiek lenkų Lietuvoje gy vena. Pasirodo, ka i 'Lietuvoje, sulyg jų statistikos gyvena sekantis nuošimtis len- kų: 

Suvalkų redyboje. 
Naumiesčio paviete visai lenkų nėra. 
Vilkaviškio paviete 4', lenkų 

Visoje Suvalkų red. yra 22r< lenkų 
Vilniaus iredyba. 

Vilniaus rėdyboje mažiausiai gyvena 
lenkų Disnos ir Vileikos pavietuose—iš- 
viso apie 8 nuošimtis lenkų. Gi daugiau 
;iai lenkų gyvena Lydos pąviete, nes lenką, 
priskaito tenais net 3(3 nuošimtį. 

Apie Kauno rėdybą neprisieina jau 
ir kalbėti. Lenkų statistikai parodo, kad 
didžiausia lenkų nuošimtis, tai Kauno pa- 
vietas, nes ten lenkų esą 10 nuošimtis. 

Senapilės pav. 
Kalvarijos pav. 
Seinų pav. 
Suvalkų pav. 
Augustavo pav. 

3'.; lenkų 
10', lenkų 
22 '/t lenkų 
'< J\ lenkų 
56', lenkų 

Kauno rcdyfca 

Gardino redyba. 
Tenai sulyg aj lenkų statistikų ketu- 

iuose pavietuose gyvena lenku tiktai 4—8 
nuošimtis, viename—18 nuošimtis, dviejuo- 
se—38 nuošimtis ir tiktai viename paviete 
15 nuošimtis. 

Taigi lenkai tomis savo statistikomis 
aiškiausiai parodo, kad jų Suvalkų, Kauno, 
v'ilniaus ir Gardino rėdybose yra visiškai 
m:-lai, viso apskritai imant nebus nei de- 
šimto nuošimčio. Įsitėminkime tiktai, kad 
os visos statistikos paimtos iš lenkiškų šal- 

tinių, kurie juk visuomet padeda savo pu- 
en. 

Jei patįs lenkai pripažįsta, kad Lietu- 
oje lenkų n;-ra nei dešimto nuošimčio, 
i vardan o jie reikalauja, kad Lietuva 

butų sujungta su Lenkiją? Atsakymas te- 
gali buti tiktai vienas. Lenkai reikalauja 
Lietuvos prijungimo prie Lenkijos vardan 
užgrobimo, vardan lietuvių pavergimo, var- 
dan lenkiškų imperialistiškų tikslų. 

JI3£3jO PARAMOS AM2RI lOJE. 
Yv iikes-Barre, Pa., lietuviai paskuti- 

i iuiii Linais smarkiai sujudo veikti dėl lie- 
r/03 iu'jo ir tenykštis laikraštis Times 

-cacicr ganą gražiai atsiliepia apie lietuvių 
j nėjinu, talkindamas ištisai lietuvių gana 
gružiks rezoliucijas. .Nuo savfs Mikraštis 
priduria sekančai: 

''Lietuvių susirinkime tapo išnešta svai- 
gios rezoliucijos. Sutraukoje prasmė re- 

zoliucijų yra reikalavimas Lietuvai nepri- 
gaimybės be tarpininkystes ar insiveržimo 
lenkų, vokieci'i ar bolševikų. Rezoliuci- 
jose taipgi 'prašoma Suvienytų Valstijų 
remti Lietuvą iš moralio, materialio ir mi- 
litario atžvilgių." 

—iš Wilkes-Barre T Įmes Leader. 
Kovo 31 d. 1919 m. 

REIKALAUJA llETUVAI LAISVĖS. 
Sraipsnyje po,tokiu antgalviu laikraš- 

tis Cleveland Press, Cleveland, Ohio plato- 
kai apibriežia lietuvių darbavimąsi rin- 
kime parašų po peticija reikalaujančia Lie- 
tuvai Neprigulmybės. 

Girdi, clevelandiečiai lietuviai, kartu 
m lietuvėlis visos Amerikos, stropiai dar- 
buojasi rinkime milijono parašų po peti- 
cija, kurioj spiriama Taikoj Konferenciją 
pripažinti Lietuvą savistovia valstija. Pe- 
icijų blankos tesiog skrajoja po miestą 
maudant parašus. 

—Iš Cleveland Press, Balandžio 11 d. 1919 m. 

KAREIVIO KAPAS. 
.-rie raisto, karklynuose še stavi kryželis; 
.š medžio jis menko, paprastai padarytas,- 
•Joiaičių prie jojo žaliuoja diegelis,— 
atolo jis matos,—naujai pastatytas. 

Ant vidurio vardas, diena kada žuvo, 
mdengta medin mažutėmis raidėmis: 
Narsus apginėjas liuosybės j;s buvo!" 

Dar pabriežta medin keliomis eilėmis, 
f dreną ir rytą—kai saulė užkaista,— 
lai eina čia būriai kareivių, keliauja, 

3aituoja mer iutis kryželis pas raistą 
r kalba į j : -..ius jis, rodos maldauja: 
Keliaukit, brolyčiai! Likimas jums lemia-- 
'Pražydus nudžiūti, padėt galvą savo... 
'Tuojaus už šio raisto jau "Niekeno Žeme" 
'Vargdieni-kareivi, ten pasilsis tavo!... 
'"Kada gi sugrįšit,—priešus nukariavę,— 
*'Į musų tėvynę, tą mylimą mano, 
"Užeikit pas mano matušę-senelę 
Už miesto vargingai tuomet ji gyveno) 

:iJųs jai pasakykit, jog josios sūnelis 
"Jau žuvęs nuo priešų. Skausmus jis ken- 

[tėjo. "Motušes pagelbos dar mirdams norėjo... "O atminčiai jojo teliko kryželis!..." 
Kaip vejas ištinka, audra kai sukįla, Ar šaltas mėnulis dangui kai baltuoja, 
Mažutis kryželis tuomet cri prabjla: 
"Daug motinų savo sūnelių dejuoja!..." 

Parašė Pr. Bajorar, 

Vokietijos valdiškoji kariumenė priešais miesto namą mieste Ek Ši 
kariumene pasiųsta ten numalšinimui sukilėlių. 

Pasaulis Elgeta. 
Yra ant margo svietelio vi- 

sokių elgetų, yra raišų, palie- 
gėliu, besveikių ir kitokių. Vra 
lidelių elgetų, yra mažų, yra 
Inskj nuskurusių ir yra iš bado 
nirštančių. Het nėra didesni 

elgetos, už patį pasauli. 
Visas pasaulis, visas žemes 

kamuolys šiandien yra elgeta. 
Karė padarė elgetomis visas 

Karė išžudė milijonus vyrų u 
kitus milijonus padarė nenaju- 

1 dingais, negalinčiais sau duo- 
nos kąsnį užsipelnyti. Karė 
išnaikino daugybes turtų, daug 
niestų išgriauta, daug miškų 
škirsta. Karė išgriovė ar su- ° % 

•tabdė pramanę* 
Karė padarė elgetomis visas 

:' iavusias'šalis, išskiriant tik- 
ai vienas-..Suvienytas Yalsti- 
'as. kurlos^viskas pasiliko sa- 

•o normoje. 
Prekyba, pasaulinė' prekyba 

ipmirė. \ isi pirmiau paga- 
ninii"'\ aisiai. produktai suėsti 
varės. Viskas bent išdalies bu 
.■o sustabdytą, nes karė parei- 
kalavo, kad jčli tarnautų fabri- 
kai. gelžkeliai, telegrafas ir nei 

;nok\klos ir bažnyčios. Visas 
pasaulis j'er keturis metus su- 

virs dirbo tiktai del karės. 

Apskritai isskaitliavus, gal i 
imi tikrai tvirtinti, kad ši pa- 
lminė karė pasauliui tiek lė- 
avo, kiek visos pirmesnės ka- 

rės kartu, pradedant žiliausia 
s eno v e—1 )abi 1 ion i eči a i s, a i gi p- 
tėnais ir baigiant Balkanų ka- 
re. 

Visi pasidarė b'ednesni tur 

te, visi daugiau ar mažiau r u 

stojo. Žinoma, uždirbo tiktai 
tie, kurie dirbo dėl karės. 

Dabar viskas grižta Į nor- 

males vėžias. Griovimo laikas 
jau užsibaigė, bet po tokios au- 

dros dar pamatai, nuomonės, 
'legali nusistovėti iškirto.— 
lar visas-pasaul's sujudini;) p* 
riode—revoliucijose. Per ke- 
turis suvirs metus pasaulio ci- 
vilizuoti žmonės suko karės ir 
žudimo ratą, ir dabar jis iškart 
^uktas negali sustoti. Reiki? 
spėkos ji sustabdyti. 

\ ienok nors pasaulis mate- 

rialiai daug nustojo, nors žuvo 

kiog gyvasčių, bet žada liauju 
gadynę, naują gyvenimo era. 

\ isi ir visur -auk i a: 

— "Negali taip buti, kaip 
buvo!" 

Ir ištikrt) negali taip buti 
•\arč viską išjudino, nepaliko 
nepajudinto vieno akmens— 
tad negali -taip buti kaip buvo. 

Didžiausia klaidą daro tie, 
kurie dar vis įsikabinę laikosi 

"senojo". Viskas, kas sena bu- 
vo dingo; supuvo. Vis- 
ką reikia statyti iš naujo. 

Šiądien pasaulis elgeta, apl- 
vlysęs, bet jis drūtas, galingas. 

energiškas. Jis pradeda naują 
gyvenimą. Jei kas stovės ant 
kelio naujojo gyvenimo, 
lai pasisergsti, jis gali buti su- 

trintas. 
Šiandien laikos Kongresas 

užsidaręs Verseliaus palociuo- 
Sc nenoroms girdi pasaulio 
baisa. Tas balsas kalnus dre- 
bina. Ir jei Taikos Kongresas! 
neišklausys pasaulio, jis pats 
gali pasilikti nieko nereiškian- 
čiu. 

j Pasaulis elgeta, bet pasau- 
li turtingas patirimu, idėjo- 
v,is ir dvasia. 

N. 
: 

ANAPUS SLENKSČIO. 

(Motinai mirus—gruodžio 
mėli. 1916.) 

O, Motina! 
Triumfuojanti siela4 dangiš- 

kose augštenybėse! 
Tu susiradai duris. Atsi- 

vėrė... Ir išėjai iš siauro Gyvy- 
bės ruimo, kuris laikė suraki- 
nęs tavo sielą. 

Mirties Angelo vedama, per 
žengei slenkstį ir užsikopei ant 

giedriu kalnu, kuriuos tau ro- 
dė tavo tvirtas ir pastovus ti- 
kėjimas. 

O aš,—praradęs tavo meilę 
ir mylavimą, žiu riti atsiklau- 
pęs j tavo užkersiančiai ramų 
veidą. 

Ir tavo didybės ramumas 
sunkia ašaras iš mano akių. 

Tavo dangiška tyla šluosto 
mano sudrėkusius skruostus. 

Tavo žemiškų kelionių takai 
šviečia mano protui. 

Tavo skaidri viltis ramina 
mano sielą. 

Mano žemiškoji vizija nebe-j 
Įstengia persisunkti per augš- j 
tybės šešėlio duris ir paregėti 
tavo skaistybes. 

Amžinoji Meilė lydi tave i 
amžinos palaimos ir ramybės 
šalį. » 

Ji sergsta tavo žingsnius. 
Aš nebematau, kur ii veda 

tave—tolybėje ant giedrios 
dienos aukštenybių, arba j klc 
:iį arti slenksči* kur tavo mei- 
lė tebeevvena. 

Ir šiai! pro Garbės pusiau 
praviras duris senai pranyku- 
sios rankos mojuoja. 

Klausaus! Senai nutylę bal 
sai šaukia: "Gyvuok ilgai!" 

Aš girdžiu atskambančią 
dangiškos orkcslros muzika. 

Ii toji muzika užgauna ma- 

no sielos stygas. 
Tr šiandien aš» stoviu arčiau 

slenksčio. 
Koks plonytis uždangalas! 
Jau kuone viskas permato- 

ma'. 

Sveika ir sudiev, brangiai 
numylėta Motina—mano pil- 
g miystės dienų saldžiausioji 
širdis! 

Tu jau gyveni aušros skai- 
stybėje. 

Tavo siela ilsisi amžinoj ra- 

mybėje. 
Bet aš vis dar žvelgiu j be- 

sigilinančias prietemos padan- 
ges. 

Ir tikėjimas užtikrina, l ad 

prašvis man giedras, amžinas 
rytas, kuomet aš galėsiu pa 
sveikinti tave ant Dangiško 
Rojaus kalno augšh bės!— 

Budri kas. 

Ką Rašo Kiti 
Laikraščiai. 

PLUOŠTAS POLITIŠKU 
ŽINIŲ APIE LIETUVIU 
DARBUS PARYŽIUJE. 
Anglijon visgi daugiau pa- 

kliūva žinių iš Paryžiaus ir iš 
Lietuvos, negu kad amerikįe 
čiai lietuviai dasižino. Cia 
perspausdiname nekurias ži- 
nias iš Anglijoje einančio 
"Išeivių Draugo." 

"Atstovai Rusijos (ne- 
bolševikai) sutiko paduoti 
Taikos Konferencijai raštą, 
kr/' jįe pripazinsta Lietuvos 
valdžią ir Valstybę. 

Lietuvon yra pasiųstos 
trįs Komisijos (anglų, ame- 

rikonų ir francuzų) ištirti 
ant vietos dabartini Lietu- 
vos stovį. Tame klausime 
daug nusvėrė paduotas Lon 
done memorialas. Tyrinė- 
jami bus: kariškas, ekonomi 
nis ir politinis stovis Lietu- 
voje. Gaila, kad p r Te tų ko- 
misijų nėra nevieno lietuvio. 

I „ietuvon deleguotas Ame 
rikos valdžios daktaras Mil- 
leris (d-ras Kiškis iš She- 
nandoah)-lietuvis ištirti mai 
sto klausima. Nuvažiav.i 
per Liepoj ų. 

Lietuvos atstovai Pary- 
žiuje nutarė partraukti iš 
Amerikos darbui dirbti dar 
20 lietuviu, mokančiu anglu c c n 

kalbą, jų .tarpe kelias steno- 

grafistes. 
Vokiečiai Lietuvoje elgia- 

si, kaip tikri "hunai": pie- 
šia visą, ką tik gali su gink- 
lais rankose, ardo tiltus, ge- 
ležinkelius, o išplėšė visą, 
kad užslėpus savo tamsių 
darbu pėdas, įleidžia bolše- 
vikus, kurie paskutiniškai su 

naikina visą, kas dar pasili- 
ko nuo vokiečių. Apie vo- 

kiečių darbus valstybės Ta- 
rybos Prezidentas Smetona 
paskelbė savo raštą Stok- 
holme. 

Vėl rašoma iŠ Paryžiaus: 
išleidom franeuzų militare 
komisiją Lietuvon; sako. tari 

pe narių tos komisijos esąs' 
tūlas lenkas. Tikslas jos j 
esas-paimti komanda ant 1 

.. i Lietuvos armijos j savo ran- 

kas. 

Kad biuų toje komisijoje 
vien t;k francuzai, arba dar 
geriaus amerikonai, anglai 
ir francuzai, nebūtų abejo: 
nes apie jos bešališkumą, tei 
singumą ir lojališkumą, bet 
jei joje randasi lenkai, tada 
mus ima neramumas. 

Lenkai visokiais budais 
nori priparodyti aliantams 
lietuvių "bolševizmą," bet 
deja, mūsų garbinga ir narsi 
armija visam pasauliui pa- 
rodo visai ką kita. Todėl 
lenkai įieško kelių, kokiu bū- 
du galima butų sukompro- 
mituoti tą armiją, prisegus 
ją prie bolševizmo. 

Šiomis dienomis suvieny- 
ta komisija iš lietuvių, estų 
ir latvių buvo \ipsilankusi 
pas p. Clemenceau Paryžiu- 
je, prašydama įnešti į Tai- 
kas Konferenciją tų saliu 

klausimą ir pripažinti jas 
savystovėmis ir nepriklauso- 
momis valstybėmis. P. Cle- 
menceau atsakęs, kad dabar c 

svarstomi Taikos Konferen- 
cijos kiti klausimai, bet už 
2-3 savaičių bus pradėtas 
svarstymas Rusijos klausi- 

I mo, tada ateisiant' eilė ir 
minėtomsioms šalims. 

> 

Gautas iŠ Paryžiaus pra- 
nešimas. kad 19 dieną kovo 
m. Londone buvo susirinki- 
mas kooperatyvų Sąjungos 
(Cooperatyve \Yholesalc 
Society, Leman street. Lon- 
don), ant kurio patariama 
ir lietuviams pasiųsti savo 

delegatą. Atstovas pasių- 
stas. 

Paryžiun atvyko Ameri- 
kos milijonierius ponas Cald 
well, kurs labai interesuojasi 
Lietuvos dalykais ir, kiek 
^ali. padeda musų atstovv- 
fcei Parvžiuje. Tisai noris L 

aplankyti ir Lietuvą." 

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU- 
VIUS DAKTARUS. 

Męs- pietinės Chicagos cl.i- 
lies lietuviai, visuotiname savo 

susirinkime, laikytame šio ba- 
landžio 10 d. j. J. Elijasiau's 
svetainėje 1807 \Y. 46 gat\\, 
visapusiškai apsvarstę mušu 

vientaučių Lietuvoje sunku 
padėjimą, jieškojom budu pa- 

lengvinimui jo, ir atradome, 
kad vienu tokiu budu butu su- 

tvėrimas Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus. Bet neturėdami 
patįs užtektinai pajiegų tą pa- 
daryti, nutarėm kreiptis Į lie- 
tuvius Daktarus Amerikoje, 
prašydami jų ateiti ntums i 
pagalbą viršminėtą sumanymą 
įvvkdinti. 

Amerikos lietuviai, sutver- 
dami savąjj Raudonąjį Kry- 
žių, męs manome, prisidėtu 
prie žymaus sumažinimo musn 

vientaučiu kentėjimo; su pa- 
galba tos įstaigos jie surinktu 
apšėiai drabužiu bei avalyne;, 
kuriais apdovanotu kenčian- 
čius šaliį niusų brolius ir se- 

sutes: su tos įstaigos pagalba 
jie sudarytu ir žymę pinigu 
sumą, už kurią galima butu 
parūpinti vaistu ir kitų reik i 

lingu daiktu. Todėl L. R. K. 
sutvėrimas yra butinu reikalu. 

Tą omenyje turėdami, męs 
ir atsišaukiame kaip į pavie- 
nius lietuvius Daktarus, taip "r 
Į Cl.'cagos T,. T)r-ų Draugij;, 
Imti dalininkais to darbo, nuo 

kurio priklauso mušu tėvynai- 
nių likimas, pasitikėdami. kad 
musų atsišaukimas bus išklau- 

sytas. 
Raudonojo Kryžiaus orga- 

nizavimui komisija: 
P. Pivarunas. J \ Staccikas. 
Viskantas. A. J. Kareiva. 
p. S. Kitu laikraščių meldžiame per- 

spausdinti šį atsišaukimą. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 

DETROIT, MICH. 

Čia, kaip girdėtis, kitoje mic 
sto dalyje, rengiamasi sutverti 
naują parapiją. Priežastis ta, 
kad daug žmonių nepasiganė- 
dina dabar esančia Š\\ Jurgi 
parapijoj tvarka. Sakoma, ka'l 
parapiją valdo tik viena vyčiu 
partija, o jau kitiems katali- 
kams mažai balso beliko. Gi 
j vyčius tai jau senai šnairuo- 
jama. Mat jie yra atsižymė- 
ję. O tas jų atsižyniėjimas 
štai kaip prasidėjo: Atvažia- 

vęs į Detroitą žinomas Alek- 
sandra suorganizavo vyčių m«i 

žą burelj. Vyčiai tuojau už- 

griežė savotiška kariška mai- 

šą; o kurie tik pagal ta jų mat 

ša nešoko, tie buvo jų apšaukt: 
bedieviais, nenaudėliais ir tau 

panašiai, ir visiems tiems buv< 
paskelbta kryžiaus karė. Xe 
mažai parapijonįs nukentėjo 
nuo vyčių ir delei neperdidelic 
lenkimo savo sprando prie:- 
kun. Skripką. Štai vienas pa 
vyždis'- Vieną kartą vyčiai už 
simanė apvainikuoti menamą 
kunigą 25 metų jo kunigyste* 
sukaktuvių; kurie gi parapi- 
jonįs prie to apvainikavimo m 

prisidėjo, tie tuojaus tapo ap- 
šaukti nenaudėliais, nesusipra- 
tėliais ir t. t. 

Taip vyčiai pataikavo kimi 
gui ir delei jo užmačių užpul 
dinėjo parapijonjs iki tol, ko 
jų tūlas vadas susibloškė su ku- 
nigu. Bet kuomet tas vadai 
su kunigu susikivirčijo, tai jai 
ir vyčiai prieš kunigą nebėlen 
kė sprando, o pasitaikius tan 
tikrai priežaščiai, vasario 2 d 
jie su kunigu sukėlė lermą, 
apie kurį, tikiu, visu kolioniji 
lietuviai girdėjo. 

Parapijonįs, prisižiūrėję, j 
tokiu j kunigo su vyčiais dar- 
belius ir sumanė tverti nauja 
lietuvių R. katalikų parapija 
kuri butų liuosa nuo vyčių, ar- 

dančių lietuvių vienybę. Prfc 
to sumanymo jau yra prisidė- 
ją nemažai parapijonų. Tiki- 
masi neužilgo pasidarys užtek 
tinas skaitlius, kad sutverus 

naują parapija. 
Lnik-Aut. 

ELIZABETH, N. J. 
Pasiteisinimas. 

"Lietuvos" N 83 pastebėjai 
patilpusių keletą neteisingi, 
man užmetimų. Nenoriu va- 

ryti polemikos, bet reikalinga 
atitaisyti. 

Autorius tos korespondenci- 
jos p. Draugas nedraugiškai 
elgiasi. Jis aprašydamas mė- 

tinį susirinkimą tarp-ko kito 
apkaltina mane, buk aš prieš i n 

pas buvau presos komisijos 
rinkimui. Tai netiesa. Bai- 
giant susirinkimą gavęs balsą 
rengiaus paduoti įnešimą, kad 
dar neturme išrinkę presos 
komisijos. Bet ankščiau p. R. 
Džiovelis lai priminė. Aš jį 
juk parėmiau. Apie nereika- 
lingumą juk nei žodžio nebuvo 
sakyta. Tad iš kur tas nerei- 
kalingumas atsirado. 

Tr taip panašiai jau ne pir- 
mas kartas, jau daug panašių 
žinių tilpo laikraščiuose. Vėl 
mačiau "V. L.," kad pinigus 
musų surinktus nutarta pasida 
linti pusiau katalikai su tautie- 
čiais, o juk susirinkime apie 
tai nebuvo svarstoma. Bet 
prie reikalo. 

Perstačius mane j presos ko- 
misiją, aš atsisakiau, nes tos 

komisijos aprašymai nebūdavo 
pirmiau teisingi, kaip norėda- 
vo taip ir parašydavo. Pernai 
į presos komisiją priklausė Dr 

w 

J. Bacevičius, Kopustaitis ir 
aš. Xa ir ant manęs buvo da- 
romi užmetimai, tai "kaip gi aš 

galėjau pasilikti toje vietoje. 
Aš niekuomet savo darbu ne- 

miriau ir palikdavau spręsti ki- 
tiems, nes pats juk sau ne tei- 
sėjas. Taigi p. Draugas ne- 

tiesa pasakė ir čionai. 

Dar kartą prašau presos ko- 

misijos narių ir kitu korespon- 
dentų vengti rašius neteisingų 
žinių ir neklaidinti redakcijų 
ir žmonių. Paskui ir mums 

nereikės bartis. 
P. Danįunas. 

milivaukee; wjs. 

Čia "c visi lietuviai rašosi 

po Lietuvos neprigulmybės pe- 
ticija. Visų pirma atsisako 

pasirašyti socialistai, paskui 
nesirašo ir kaikurie katalikai, 
katrie yra giminingi socialis- 
tams. Priežastis atsakyme 
duoti savo parašus yra ta, kari 
L. S. S. 1L0 kuopos prakalbo- 
se kalbėtojas Jukelis varė agi- 
taciją prieš pasirašymą po tąją 
peticija. 

J. Norkus. 

PRANEŠIMAS LIETU- 
VIAMS. 

Gerbiamas kunigas J. J. 
Jonaitis dabar yra sugrįžęs 
iš kariumenės. Jis buvo 
kapelionu prie Amerikos 
armijas. Viso jis buvo ka- 
riumenėje 8 mėnesius, kurių 
tarpe buvo 4 mėnesius Fran- 
cuzijoje ant kares lauko, 
tranšėjose ir tenai dvasiš- 
kai patarnavo sužeistiems ir 
mirštantiems kareiviams. 

Kun. Jonaitis yra tikras 
tėvynainis, nori pasidarbuo- 
ti dėl Lietuvos. Jis gali 
daug įspūdžių papasakoti iš 
musių laukų. Kol jis neuž- 
ima jokios parapijos, o tik 
nori patarnauti lietuviams. 
Jis nori papasakoti apie tuos 
vargus. Visur draugystės 
privalėtų parengti jam pra- 
kalbas. Jis kalbės visur, 
kur ';ik matys, kad iš to nau- 

da Lietuvai. Jis rinks au- 

kas politiškiems reikalams 
i Neprigulmybės ir Tautos 
rondus. Surinktas aukas 
visuomet paliks pasiųsti pa- 
tiems rengėjams, j kokį fon- 
dą jie nori. Jis sako "gana 
griovimo, reikia statyti". Ir 
stato Lietuvą tas energin- 
gas kunigas. 

Norinti jį užkviesti su 

prakalbomis kreipkitės j jį 
antrašu: , 

Rev. J. Jonaitis, 3832 Fui- 
ton str., Chicago, 111. 

A. Masalskiai 
LIETUVIS GRABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patj3 dirbame grabus ir 
turime eavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieng. ar 
n akt j. 

330 i Auborn Ave. Tel.Drover 4139 

ftASTER 5t5TEn > | \» '■ "v/1. '. 1 r ® 

Męs mokiname si puikų, gerai 
apsimokant} amatą. } trumpu lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. ^ 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalIe St., 4 augšta# 

(Prieš Cit-7 Hali) 

KAREIVIO VADOVĖLIS. 
(Tąsa) 

Trečia komanda yra tluo- 
dama tuojaus po antrai. Ap- 
sisukimas yra išpildomas kaip 
paragrafe 65-tame, apart to. 
kad visi kareiviai, atėjus Į nau- 

ją liniją, padaro "I ietoj Marš' 
ir sustoja ant ketvirtos koman- 
dos. Ketvirta komanda turi 
buti duota paskutiniam karei- 
vini atėjus i vietą. 

67) Būnant linijoje, kad ap 
sisukti aplink ir žengti koman- 
da yra: — 

.. Būrys (riai) Dešinėn 
(kairėn) aplink — MARŠ 
Ant komandos — MARŠ — 

prekinė eilė išpildo du syk "Bu 

rys Dešinėnarba "Būrys 
vi eilės žengia pirmyn be ko- 
mandos. 

68) Būnant linijoje, kad aj 
sisnkti ir sustoti, komanda 
yra:—• 

1—Būrys (riai) Dešinėn 

(K a i rėti) 2—MA RŠ. 
.3—Būrys (riai) A—STOK. 

.. Sekti Kapralą. 
69) Suglaustoje arba išsi- 

skustoje formacijoje, kad pa- 
varyti buri be komandos, kap- 
ralas atsistoja priešakyje bū- 

rio, priešai antro numerio ir 

tiuoda komandą:— 
Sek paskui mane. 

Jei būrys yra išsimėtęs, ant- 

ras numeris prekinės eilės se- 

ka paskui kapralo tolumoje 
trijų žingsnių. Kiti numeriai 
žengia, liginai ir vadovaujasi 
antru numeriu. 

Jei būrys yra glitoje (ko- 
lumnoje), glitos galva seka 
paskui kapralą. 

— Komandos Pavyzdžiai 
Burių davinimo.— Šitas vado- 
vėlis yra rašomas žmonėms, 
kurie jau buvo kariuomenėje, 
arba tokiems, kurie šj bei tą 

1 
1 VALENTINE DRESSMAKiNG 

COLLEGS 
Mokina siuvimo,, kirpimo, designl»S 
dienomis ir vakarais dėl biznio U 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vl» 
tos parūpinamos dykai. Atsllankyklt* 
arba rašykite, o męs pasistengsim*- 
suteikti Jums patarimą. 

SARA PATEK, Principą) 
6205 S. Halsted SU 1^0 Wells 3t 

DIEUiKL IR VAKARINE 

.MOKYKLA čia gali lengvai (r greitai įtookti Anglu Ir 
Lietuvių kalbas, nitcnetiksį, S. V.. Anglijos, Lietuvos Ir ibelną itto'i|a», giagraiiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taisei, tvrlai Braanur Ir Riph SchooVių skyrius. LVurlai a»krU]aL S«naufl»- 
kite liautis litką pasimtkiniaii, aMlgiildsIt*. 
Mcao 6»llegt Pripintiri Stfcul 

310i SO. HALSTED 31- CJUCAtO, U-L. 

Tel YARD3 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
valkų ir vyrų Speclališkal gy- 
do llmpančiaa. užsisenėjuslas 
ir paslaptingas vyrų llgaa 

3259 So. Haleted St., Chlcago, III. 

fli 

Ofiso Telefonas Boulevard 160 

DU M. T. strlkoi'ls 
LIETUVIS 

Gydytoja8 ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 f o piet. 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seelcy 420 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

8149 8. Morgan 8t., kerta 32 et. 

8peclall»tas Moteriškų, VyriSkų, 
ir Chroniškų Ligų. 

į Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
[ piet. 6—8 vak., Nodel. 9—2. 

| TELEFONA8 YARD3 687. 

dr. s. mikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 80. ASHLAND A V 5. 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th 8TREET 
Telefonas Cicero 39 

išmano. Visas tikslas yra, 
kad įvesti lietuvių komanda ir 
kad instruktoriai galėtų išaiš 
kinti visokias pozicijas, forma- 
cijas ir lavinimus lietuviškai. 
Čia maž-daug yra prisilaiko- 
ma amerikonų ir anglų siste- 
mos, nes daugelis instruktorių, 
kaip man yra žinoma, tarnavo 

Amerikos kariumenėje. Vo- 

kiečių ir rusų sistema apskritai 
mažai kuomi skiriasi, apart tū- 

lų formacijų. 
Kad palengvinti instrukto- 

riaus darbą, aš čia paduodu 
komandą lietuvių ir angių kal- 
bose. 

] 'icton-STOK—Fa\\ in. 
Aty-DA—Attention. 
Ra-MIAI—A t c ase. 

Liuo-SAI—Rest. 
Paro-DOK—Parade Rest 
Dešnėn (kairėn) Iy-CJ.\K 

—Right (left) dress. 
Prie-KYN—Front 
A tskai TV K—Coun t o f f. 
Akis dcš'.\EN—Eyes right 
Akis k a i-R Ė N—Eyes left. 
DeŠ-NP.X—Right face. 
Kai-RĖK—Left face. 
Pusdeš-NliN-—Hal i r igh i 

face. 
Pusk ai-R f: N—H al f left 

face. 

Ap-LINK•—About facc. 

Pirmyn-MA RŠ— F or \vard 
mareli. 

A'tbulai-MARŠ—Back\vard 
mareli. 

Žengk cleŠnėn-MA R S— 
Right step mareli. 

Žcn y k kairėn-MA RŠ—Lei i 
step mareli. 

Pusžingsnhi— MA RŠ— 
Half step mareli. 

B u rys (kuopa ir tt.)-STOK 

—Spuacl (conipany etc.) halt. 
Lygink ilcšnėn {kairėn )— 

Guide is right (Icft). 
Būriai dcsnėn—.1/. 1 RŠ-— 

Squads right niarch. 
Mitriai kairčn-M. 1RŠ— 

Sąuads left mareli. 
1 'Bariai dcšnčn (kairėn) 2 

MARŠ 3 Būriai 4 ST()K—\- 
Scjuads right (left) 2 Mareli 
3 Squads 4 Halt. 

Bariai dcšnčn (kairėn) ap- 
link-MA RŠ—Squads right 
(left) about mareli. 

Atcjal-MARCH—To tho 
rear mareli. 

Bė()ti-\L-\ RŠ—Double time 
niarch. 

Žinysnin-M/1 RŠ— Ou iek 
time niarch. 

Glitą (Icšiičh-MARŠ•—Co- 
lumn right mareli. 

Glitą kairčn-M. IRŠ-—Co- 1 

hmm left mareli. 
Ghta pusdcšnčn (pusk ai 

rėn) -MA R S—G ilumn lialf 

riglit (left) mareli. 

Pusdcšnčii" M. IRC f I— 

Riglit Oblique mareli. 
Pitskairčn-MA RŠ— Left 

Obliąue mareli. 

(Toliaus Bus) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
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ATYDAI SIUVĖJŲ. 
Reikalaujame tuojau, į naują, šapą 

(sh«_.p) iš miesto vyrų, kurie turi pa- 
tyrimų kaipo mašinų operatoriai, siu- 
vėjų ir off preserių. 44 valandos dar- 
bo j savaitę: Augščiausias mokestis. 
Pragyvenimas pigus, kelionė už dykų, 
52 sųvaitės darbo gvarantuotos j me- 

Atsišaukite: 

PAUL PILKIS, 
729 W. 18th St.. Chicago, III. I 
Klauskite Mr, Szlaki. 

Šiądien pranešu gerbi?.mal visuomenei, jog aš tu- 
riu gražiausių ir geriausiai padarytų velykinių pa- 
rėdnių, kaip tai: siutų, pavasarir' overkotų, vai- 
kams siutų, marškinių viršutinių ..^atinių, kak- 
laraiščių (nėktaizų). Skrybėlių ir 'kepurių di- 
džiausis pasirinkimas, kokių tik kas nori, prekes 
yra žemesnes, kaip kitur, o tavoras irgi geresnis 
negu kitur. Viskas yra kog^riausio darbo ir ko- 
naujausios mados, kaip tai siutai Hart, Schaffner 
& Marx, visi žino, koks yra darbas ir kaina šitų 
gvarantuotų drabužių* Kas pas mane perka, gra- 
žiai pasiredo ir pinigus sučėdija. 

I 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoje. 
Antanas Martinkus Savininkas 

1922=26 So, Halsted Street 
Telephone Canal 980 

I 

Siunčiame Pinigus 
L E N KIJ O 
Galime siųsti pinigus (Money Orders) ant vardo privatiškų 

ypatų, kurios «iera priešininkais arba draugais priešų 
ir kurios gyvena sekančiose šalyse: 

Estonija 

Lenkiją 

Galiciją 
Austriją 

(Apart sekančių pavietų: Bialsko ir Vladi- 

vostoko, Siedleckos gubernijos h pavietų 
Bilgoraiskio, Chelmo, Hrubiešovo, Kras- 

nostavskio, Tomašovskio ir Zamoiskio, Liu- 
bielskos gubernijos). 

(Į vakarus nuo Upes San). 
(Apert Vengrijos, Transilvanijos ir Buko- 

vinos). Užtat pažymime, jog pinigai išmo- 

kami Carnilijoj (Kraina), Carinthia (Ka- 
erthen, vokiška dalis Tyrelio, Augštoji Au- 

strija, Žemoji Austrija, Salbzdurg, Silesia 

(Schlesien), Slansk ir Styrią (Steiermark) 
gali buti pasiųsti. 

1201 Milwaukee 4ve., Kampas Division St, "Baltas Namas" 
JONAS F. SMULSKI, Prez. JONAS A. PREBIS, Vice-Prez. 

W. H. SCHMIDT, Vice-Prez. T0 M. HEL1NSKI, Kasierius. 

BANKAS ATDARAS: 
Kasdiena iki 4:30 po pietų. 
Utarninke iki 8-tos vakare. 

Subatoje iki 9-tos vakaro. 



KĄ KUNIGAI MANO 
APIE VISUOTINĄJĮ 

SEIiMĄ. 

Visuotino Seimo klausimas 
sanai jau diskusuojamas. Jc 
reikalauja visuomenė: šimtai 
tautininkų ir kataliku organi- 
zacijų. Seimas reikalingas 
daugeliui dalykų. 1) Nustaty- 
mui organizavimo kariumcnCs. 
2) Organizavimas Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus 3) Sutei- 
kimas paramos Lietuvos vai 

džiai. 4) Išnešimas pasitikėji- 
mo Lietuvos Presidentui ir 
daugybė kitų reikalų. 

Vienok katalikų A. J.. Tary- 
ba to visko nemato. Ji laukia 
turbut, kaip viskas bus pada- 
ryta ir kaij) jau Amerikiečiam -, 

nieko nereiks veikti, kuomet 
jau pati Lietuvos valdžia ne- 

reikalaus pagalbos, tuomet t ik 
turbut reikės šaukti Visuoti- 
nąjį seimą. 

Žemiau ištisai patalpiname 
katalikų A. L. Tarybos rezo- 

liucija ir argumentus. Lai ji 
pati už save kalba: 

'* Balandžio 10 d. atsibuvo 
Amerikos Lietuvių Tary- 
bos suvažiavimas New Yor- 
ke. Apart kitų reikalų svar 

styta Amerikos lietuvių Sei- 
mo šaukimo klausimas. A p 
svarsčius šį klausimą visa- 
pusiškai, vienbalsiai likos 

priimta sekanti rezoliucija: 
Amerikos Lietuvių Tary- 

ba savo suvažiavime, 10 d. 
I>al. 1919, lliltmore viešbu- 
tyje, ttevv Yorke, plačiai 
svarstė politiškojo seimo su- 

šaukimo klausima ir vien- 
balsiai pripažino didžiausi 

reikalu išmintingai pavarto- 
ti visas galimas doras ir nau 

dingas priemones Lietuvos 

neprigulmvbei išgauti. 
Kadangi visai neseniai bu 

vo antrasis politiškas Ame- 

rikos lietuvių seimas, 
Kadangi tokis seimas yra 

galingiausias mums prieina- 
mas tautos valios išreiški- 
mas. 

Kadangi pet tankiai ji vai- 

tojant neužtektinai dide- 

liems tikslams jo verte ir 

reikšme gali sumažėti; kaip 
tat matoma iš nesenų prity- 

rimų buvusių kitose tautose;- 

kadangi viena kariaujan- 
čioji pusė gali arba pasisa- 
kyti niusų neprigulmvbės ne 

pripažįstanti; arba dali lie- 

tuviu apgyventos žemės pri- 
skirti prie svetimos viešpati- 
jos. 

Kadangi šitokiame pavo- 
juje visugaliniausis tautos 

valios išreiškimui—seimas 
bus būtinai reikalingas. 

Kadangi męs negalime 
eikvoti savo jiegu pirm lai- 
ko. 

T odei Amerikos Lietuviu 

Taryba sutaria: 
1. Laikyti savo jiegas 

prirengtas galinčiam iškilti 
minėtam pavojui, 

2. Seimo šaukimą atidėti 
iki tam pavojui pasirodant, 
ir 

3. Dabartinius tautos rei* 

kalus aprūpinti kitomis mu- 

šu galybėje esančiomis prie- 
monėmis. 
//. L. Tarybos Rastine." 

IŠ LIETUVOS. 

KAUNAS. 
X Penktadienyje 24 d. 

sausio š. m. Rotv.žės salėje 
šaukiamas "Dainos bei Sce- 

nos Draugijos" visuotinas 
susirinkimas. Visi nariai ir 

svečiai prašomi atvykti. Su- 
sirinkimo pradžia 7 su puse 
vai. vakare. 

ŽEMAITIJOS DIKTATO- 
RIUS* 

Antanas Žemaitis—rau- 
donarmiečiu vadas paskir- 
tas Žemaitijos diktatoriumi. 

K. iVUCliALOV/SKl 
DAK7ARA8 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akis 
> ir priskiria akinius 

Dicselis sandelis visokių auv.so daigtij. 
Męs taipgi taisome visokius aukso l" 
sidabro dalgtur.. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MC3GAN STRE.KT 

mmnum 
PADIDINK ALGĄ. 

Reikalinga. keletas Vyrų, kurie yrr. 
apsipažinę su žmoremis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės p-.dvigubinti savo algg 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

į 3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

DIEEL1S U 
VELYKŲ »" 

Deimanto ir au- 

kso žiedų, aukso ir 
paauksuoti] laikro- ^ 
dėlių lenciūgėlių, 
locketų, kolonikų 
lavolėrių, špilkų ir 
visokių sidabrinių 
daiktų. Musų Krau- 

tuvėje yra pripildy- 
Į ta naujausios ma- 

dos tavoraib ir pre- 
kės pigesnės kaip 
kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3331 S O, HALSTED ST. CHICAGO. 

8 

(c Bu linui n s sveiku, <lari;<> »*asi Piiiaamuia, 
nepaisant kaip Miukua tas ui'ibas batii. 

Kiekvieno prio^ormi- yr snr.got save nuo !'uu. Tn int ti.'i'tl ir nt>b:in< h n 

ii praSnUnt, trnli išsivystyt i :<&vojhi'9t Ifcv M<-nkiiar»h nik*t«rejli.ti»» 
gali voilans batl labai* i>;ivo;j'*jfu, jcigi tuoj ne'ju' pri.V.iuttas. 

PAIN - EXPEXXER 
tai užtikrinanti uniniro uylnole, ':arl turi muis kiekvieno Ka- 
rūnose. Išgydymui SfikMo kratinėje, sknusmn šoiiosp ir nuga- 
roje, rara»ti/.ini> ir noural<;ij;>, trnmuni s kant visokiu* skuus- 
mui raumonyoo ur sąnariuose ra:u-Kx[>©Uer ira gcrlf u.its. 

Neapsigauk pirkdaiAas pięln--. vn'ntr diilrlosr bonkriSe. 
ReiKtilauk sterlausiu. Knouiot r.iyUal Pkin-Ezpe!ler, per i- 
tikrink :<r yr;\ (KARĄ. vaiVn*l_>nkl:;l a-it lmksluko. VISU 
KITOKIU NKI.MK. 8."» čentai ir 63 rentei n i boiikntę. 
Oatiiumioi visose aplietose ;:c tl -:o;j ii laboratu i ios. «\ 

m* 

DIlSTROYS any 

F. \D. RICI1TER & CO., 
71—£0 VVashington St., / 

c New York. .f * 

ŠIAULIAI. 
Sausio 15 cl rusų raudo- 

narmiečiai užėmė Šaulius. 

PRAŠO PAGELBOS. 
Šiaulėnai. Šiaulęnų komi- 

teto pirmininkas prašo bol- 
ševikų pageibos iš Radviliš- 
kio. 

BOLŠEVIKŲ JĖGOS. 
Ukmergė. Bolševikų jėgos 

silpnos. Jie turi 3 kulkos- 
vaidžius ir 1 bateriją—15. 
1. iš Ukmergės išsiųsta žmo 
nių būrys 50 asmenų į Sėtą. 

SMARKI SPEKULECIJA. 
Vilkija. Žydai varo smar- 

kią spekuleciją ir vežte veža 
produktus ir gyvulius į Ru- 
siją. 

BANDITAI RODOSI. 
Vilkija. Apie Čekiškę ir 

Vilkiją buvo susitvėrę ban- 
ditų kuopos, kurios užėmė 
Vilkiją ir tenai viešpatavo 
dvi dieni. 

SIAUČIA LIGOS. 
Raudondvaris. Apylinkė- 

je siaučia dėmėtoji šiltinė. 
Gydytojų nėra—pagelbos 
nėr kam suteikti. Serga visi 
žmonės. 

PAJIEŠK0J1MA1. 
Pajieškau savo brolio Domininko 

Novickio paeinančio iš Kupiškio pa- 
rapijos, Vilkmergės pavieto. Kauno 
gubernijos: Prieš kare jis gyveno 
Pitsburgh, Pa. Turiu labai dideli ir 
svarbu reikalą (noriu užrašą padary- 
ti): Jis prs, ar kiti geri žmonės 

prašau tegul padacaa jo tikrą adresą. 
KaziniCis Novitzky, 

Benoni, P O. Bo>: ri< Transvaal, 
South Africa. 

1—. —< 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt Današių darbų, meldžiu 
kreip'is pa3 mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinan > 

mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Salle St., 

Telefonas Krankliu £903. 

' Pasakyk, tą su Gėlėmis" 
Neužmirškite pasiusti Velykų 

j Pasveikinimus su Gėlėmis 

| užsisakykite Dabar 

j STANLEY C, L0V1CK, 3320 S, Halsted st, 

!S MOKYKLOS PARĖJUS 
Kuomet Katinka, Ester arba Lucija pareiua namo iš mo- 

kyklos su dideliu apetitu ir prašo ko nors valgyti "greitai" bu- 
kite visuomet prisirengę turėti kų nors tokio po ranką—aštru 
peiiĮ. aukso riekę BUTTER-NUT DUONOS IK ŠIEK TIEK 
TO PUIKAUS sviesto, kuris priduoda t;i puiKu skonį duonai. 

Pirmas pavaišinimas dažniausiai pagelbsti biskį, bet abel- 
nai daugiau trys. keturios arba net penkios storos riekes yra 
reikalingos užganėdinti alki. (Tai toks maždaug buvo patyri- 
mas rašytojo, kuomet jis dar buvo mažu vaikezu.) 

duona yra labai mylima mergaičių ir vaikiuku: Tukst'.nčiai bul- 
keliu išeina iš švarių. šviesiu, stebėtinai puikiai suorganizuotu 
Schultz kepyklų j dvidešimt keturis valandas pavalgydynimui 
mažų alkanu. 

BUTTER-Nl'T TINKA vaikams ir tau pačiam, j u motinai 
ir tėvui. 

Duokite jiems iki sotumo: .li padaro sveikus vidvrius, rau- 

C<311!!, kraujų, tyra protą ir padaro geresnius mokiniu- iš jų;'ų 
vaikiukų ir mergaičių, 

.Tusų groserninkas užlaiko jų: Reikalaukite jo IlUTTER- 
NUT: 

VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 

vo groseminko, kokiu budu jųs galite uždirbti 
?50.00 arba vieną iš šimto mažesniu sumų savo 

liuosame laike. Lengvas ir malonus darbas. Jei- 

gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumcs, 
ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
del tos sumos. Paskubėk ir šiądien pat nueik pa3 
savo groscrninką — juo greičiau, tuo geriau, šis 
konteetas pasibaigs Gegužio 1-mą. 

DAUG PAŠAUKTŲ, O MAŽA! IŠRINKTŲ. 
Daug yra laikrodininkų, bet ne visi gali padaryti gprni darbrj. 
Aš esu užbaigęs Amerikoj ir užrubežinius laikrodžių ir laik- 

rodėliu kursus", praktikavęs Amerikoj per T metus Kiek- 

vienas darbas užtikrintas: Taipgi užlaikau visokios rūšies 

auksinių ta vorų su didelėms nuolaidomis prieš Velykas: 

LAIKRODININKAS, JUBIUERIU3 
IR OPTIKAS. 

Tel. Drover 10105 3255 S. HALSTED ST. 

Pavasarinis Avalines 

Musų pilnas skyrius Čeverykų ir oxfordų visai šei- 

myani yra čia ir męs pasiūlome visuomenei šioms 

šventėms, sutapant 35 r\. 

Męs turime pačios vėliausios rūšies avalines, ku- 

rios kuomet nors buvo rodytos Chicagoje, ir jųe 
galite pasirinkti pagal savo reikalavimą, visokių 
Įvairiausių stailų, už nesulyginamas kainas, atsi- 

žvelgiant i augštą čeverykų kainą. 
Mes pažymėsime keletą Įžymesnių skyrių. 
Moterims tikros tamsiai rii'.ios skuro«. arba j ;udos skuros r.vfordai 

francuziško arba cuban kurpalio labai staiiiški, Cf- v 

pirmesnė, kaina Pū.50, specialiai 
Moterims tikros baltos skuros čeveiykai, 9 colių augščio, skuriniui 

franeuziški kurpaliai, labai stailiški. b E 
Pirmesne karna $[>.00, specialiai po 

VaiKams patentuotos teliuko skuros, su baltos skuros viršais su 

atraitais mieros nuo S iki S; pir- ę-J 
mutinė kaina $2.23, specialiai po ^5 S į&yf 

Vaikam; ir merginoms t :tt»i •; i a i rudos, bkures čoveryk:!' ;:-u tamsiai 
rudos materijos viršais, 8 coli ii augščio, nauju anglitku kurpaliu, 
mieros nuo 8% iki 2, pirmutinė kaina Cįjfj 'J>£ 
$3.85, specialiai po v 

Męs turime šimtus- numerių musų sankrovoje, taip kaip męs aprašėme viršuje, 
bet del stokos vietos, męs negalime išaiškinti jų, męs norime visai padaryt į spūdį 
visuomenei kari visi tie čeverykai yra čia musų sankrovoje, dabar, ir męs ragina- 
me jus ateiti greitai del savo reikalavimų* kadangi šie bargenai ilgai nedali tęstis. 
Męs užlaikome augščiausios rūšies čeverykus, tokie yra daromi, už 
kainas pardavimui taip augštas, kaip $16.00 pora, męs viską numu- 
šime proporcionaliai del šio išpardavimo. 
Viskas ko męs jus prašome, ateiti į musų sankrovą pirm negu jus 
pirksite, ir męs žinome, kad jųs busite daugiau negu užganėdintais. 

1341 So. Halsfced St, kampas Liberty Street, Chicago. 

REIKALINGA Sflmyninkė prie ma- 
I žos šeimynos. Mergina arba našlė $ be vaikų. Pasiovu.s darbas. Gera; 
j mokestis. Atsisauk'te greitai i 

OREMUS CHEMICAL 
g LABUKAIORY 
g 1718 Su iialstcj iii., Chioago, III. 

ji 
ANT PARDAVIMO 

■į Parsiduoda už d delj bargenų, ply- 
| tų ir medžio gerame stovyje namas, 
» aut dviejų lubų, po du flatų ir try.i' 

ruimai boismcute, .randasi prie 2-13 
\V. 23»*d St. Rau'cj neša $26.OU. 
Kaina §15200.00. Pamatykite Mr. Ca- 
i>t'k, Einll A. Dasentr, _11U W. 22nd 

j Sc., Chicago. 

PARSIDUODA: 3233 Normali >ve„ 
ant 2-ju lubų "plytų namas, ilu fletai. 
su mažu groserio storu. $500.00 įmo- 
kOti, o kitus ant prieinamų sųlvgų iš- 
mokėjimo. Kaina $3200.00 vertė? 
$50u0l,;0l priverstas parduoti, savinin- 
kų galima matyti krautuvėje. 

PARSIDUODA: extra bargenas, biz- 
nio prapurty netoli nuo šio ofiso, sto- 
ras ir t'letai, neša geras randas ir la- 
bai žema kaina. Labai geras plytų, 
1 įT.tais namas, prie Enierald Ave. 
fcetoii nuo 31-nics. turi būti parduotas 
bi.j i'vaitę labai pigiai. 

Puiki plytų cottage S rūmai, galima 
padaryti du retu, extra lotas uždyka. 
prie Union Ave.. netoli nuo 35-tos. 

Geras medinis 2-jų fletų namas prie 
| Unicn Ave.. netoli nuo 35-tos: žemos 

kainos. Galite atsišaukti kasdieną, 
vakarais arba nedėliomis: 

ERNIS E. FEENEY, 
603 \Vest 31st St., 

j BUK F ATS SAU BOSU. 1 

Ingy k vienij. iš mu.su -10, 80, arba 1C0 
akt. ių dobilu, bulvių ir pienininkys- 
tes farmjj garsioje 2 ežeru apigardo- 

I je Vilas coinuy. \Visconsin. ant priei- 
namu išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 

:0 už akerj. $200.00 pinigais įmo- 
kėti ivilt 40 akerių, $300.00 įmokėti 
a?m 'o akerių, likusius išmokėti pagal 
buda, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti jgijiinr fanuos Wis- 
consjioderlingiaii£ios /.einės užolsė- j 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
di bil i auga kaip žolė ir kur bulvės 
žt mėje daugiau vertos, negu apeisi* 
n; i ( •enėiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. : 

L vsl.ursijos (išvažiavimai) daromos 
y; U -kai kas Utarninko ir Pėtnyčios 
r.-.ktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
HORN. mūsų Cliicagoje atstova, 99$ 
P opios Ga; Bųilding ir susitarsime 
k n sl ink sekanlios ekskursijos arba 1 

Uiefonuokite Wabash 1507 dėl paliki- 
n o jms vieto •. Rašykite lletuviškii: 
( HAS. GODLESKI, Colony Director. 

SANBORN COMPANY, 
F.agle R i ve r, VVisconsin 

Box 4 

15 AKERIŲ ŽEMES. 
A"; esu priverstas parduoti l;ibai 

r i K i ■ i ir> ak rių puikiausio juodžemio, 
žemė visa gerai nudžiovinta prie 
Rocfcr Island gelike'io, tik 22 mylios 
i Chicagą. j 50 minutų pasiekiama 
didmiesčio. Puiki vieta. kad nori lai- 
!;yti paukščių ir gaminti pašarą: Aš 
parduodu tą puikią žemę už $190.00 

■ labai lengvą išmokėjimų: Pava- 
-aris jau artinasi, taigi neprošalj bu- 
tu pasiskubinti, ^el tolimesnių žiuig 
klauskite arba rašykite: 

J. BENDIC&, 
'l06 N. -LaSalle St., Rm. 40 
j Telefonas Main 2043. 
Pagyvenimas Telefonas McKlnley 4420 

Kam Vartoti Nuo- 
dingus Vaistus 

kuomet gamta turi pampinus savo gy- 
duolių maž ne nuo kiekvienos žmo- 

gaus ligos. 
Aš esu jsitikriuęs, jog nėra nieko 
re -nio kaip gydančios šv. Bej-nardo 

žolės, nes jos išgydė mane, nors nei 
kito::, gyduolės nei daktarai n?galėjc 
man pagelbėti. Tai yra faktas, nes aš 

p..t s sirgau per kelis melus, esu mč- 

J'gi;:fi daugelį visokią gyduolią 
Taigi, jeigu kenti kokį nors viduriu 

m sveikatingumą, turi ligą grobu, inks- 
tu arba kepenų, nevirkština viduriai, 
užki"tėjimą, riaugėjimą, blo^ą skonj, 
ruaštumą, gazus, atsiduodant] kvėpa- 
vimą, vertimą vemti, sunkumą, galvos 
sopėjimą, strėnų diegimą, katarą skil 
vio arba viduriu, negryną kraują, be 
morrhoidus, slaptingas ligas vyrą ar- 

ba moterių, nusilpnėjimas, visokį skau 
dėjimai, nerviškumas, bemiegė, silp- 
numas arba kitos vyrų ir moterų ligas, 
tuomet vartokite šv Bernardo gydan- 
čius žoles ir jus patys persitikrinsite, 
i'pio ju gerumą ir naudingumą. 

Neeikvokite savo pinigus visokiem.- 
pil< i:s arba kitoms gyduolėms, nes jo.;| 
neiš ydo visai ir dažniausiai jos tik su- 

adina vidurius Bet šv Bernardo žo 
los yra gamtiškos gyduolės, motinos— 

gamtos. Jos turi malonų skonj ir jųs 
gnriato jas kaip arbatą Jos netik pa 
r kir'inai prašalina užkietėjimą ir ki- 
nis nesveikumus, bet jos reguliuoja 
vidurius, išvalo kraują ir tokiu budu 
jos atnaujina ir sustiprina visą kuną, 
jos priduoda gerą apetitą ir ^014 vi- 
duriu virškinimą, kurie yra neatbūtinai 
reikalingi gerai sveikatai. Išgėręs pir- 
1 .ą stiklą jau nes geriau. Pf mėgink 

Tuoj siųsk $1 50 už vieną pa«tą, arba 
geriau siųsk $5.00 už 6 pakus, adre- 
suodamas SAINT BERNARD GAR 
DENS, C—21, New Orleans, La., ir 
jie išsiųs jums su nurodymais, kaip 
vartoti. Tik nesumaišykite šv, Ber- 
nardo gydančias žoles su kitomis žo 
lemia arba gyduolėmis, nes nieko kito 
nėra p;.našaus, niekas negali buti taip 
gerus. Jūsų pinio-ai bus sugrąžinti, 
jeigu šios gyduolės nepagelbės jums. 

g^leikak'.ukite jų šiądien. 

REIKALAUJAMA: VYI 
IR MOTERŲ. 

Kodėl neišsiinokyti Laboratorinės Dent 
kystės su mūsų metodą? Nes tai yra I 
viausis, Greičiausis. ir Pigiuusis būdas, 
nereikalauji mokslo; labai menkas suprai 
Angliškos Kalbos reikalingas, nes ypat 
instrukcijos praktiškame darbe be studija\ 
tu gali atai išmokti j labai trumpa laik. 
labai mažai pinigų — dienomis arba % 

rais. 
Dcntininkystč " augįčiausis ;rofesijo 

ir geriausis vei. škas amatas; didelis 
kalavimas dentir. nkiški) darbininkų. 
diliausia užmokestis. Paliudijimas yra 
pažintas visame sviete. Priimtiemsiems Į 
kantams užganėdinimas gvarantuojamas. A 
pats ir pasiteirauk. Męs išaijkin->ime ir i 
monstruosime visa darbą. 

Lengvos išlygos. Amžius 17 iki SO. 
tingai patraukianti propozicija tiems, kl 
atsišaukia tuojatis. Reikalauk kataliogo, į 
ateik ypatiškai į ofisą. Valandos: 10 ryto; 
S vakaro. 

SCHOOL Of MECHANO-DE5TISTR| 
80.2 Wc»t Madison St., 2-nd Floor Chlcago.i 

i 

Farraos! Farmor 
Tik vien farmos lošia \ 

puikią rolę. 
Taigi mielas skaitytoja| 

apgalvok, gal ir jus busij 
laimingesnių nusipirkęs faj 
mą, negu kur mieste stub| 
o po tam bactauti. FarmeriJ 
nekenčia bado ir jie netu| 
boso ant savęs. Farmer| 
visuomet linksmas su sa\| 
šeimyna, vasarą ir žiem;| 
Vasarą linksma pažiurę jil 
ant laukų, kaip puikiai vi; | 
kas auga, o žiemą linksimi 
kad pilni tvartai gyvulių, p j 
nos svirnos duonos na, o-k Į 
daugiau reikia žmogaus gj j 
venime. Žmogus kasdien n j 
mieje džiaugiesi sykiu su v j 
sa šeimyna ir neveikia beg1 f 
tamsoje i darbą ir iš darb f 
ir buti paskirtą laiką, neživ I 
rint ar sveikas, ar sergi. Nt 
dirbsi, nevalgysi. O ant far \, 
mų to pavojaus nėra. Taigli 
gerbiamieji lietuviai, norės 
darni pirkti farmą, atvažiuc| 
kite pas mus ir nusipirkite 
sau puikią ukę tarpe savi 
brolių lietuvių. Vieta apgj Į 
venta lietuviais ir męs turir^ 
parapijas ir draugijas. Mi$ 
sų vaikai žaidžia lietuviška^ 
lošia teatrus ir t.t. Taipgį 
čia męs katalikai turime su? 
tverę draugystę Šv. AntancĮ 
kad apsaugoti lietuviuj pei| 
kant farmą nuo visokių nį 
teisingų agentų ir skriaudi' 
kų. Męs parduosime puiki 
farmą koteisingiausia bĮ 
skriaudos. Padarysime gerui 
raštus, žodžiu sakant, pa 
tarnausime jusų reikale ve] 
tui. Tai yra tikslas draugi 
jos Šv. Antano Custer, Micl 
ši draugija turi daug fai- 
mų ant pardavimo. Angla^ 
matydami, kad męs parduc 
dame daug farmų, tai ji_ 
daugiau atėję mus prašcj. 
kad parduotume jų puikia 
farmas. Męs norime, kad to* 
vietos butų apgyventos lic 
tuviais ir kad visi svetini 
taučiai paliktų puikias uke 
su puikiais budinkais ir socL 
nais, mašinomis ir gyvuliai^ 
Dabar laikas pirkti farmąl 
Atvažiuokit, atba norėdami: 
platesnių žinių, kreipkite^ 
prie Šv. Antano draugijėlėj 
Custer, Mich. ^ 

Custer, Mich. lietuvių mi* 
stelis guli ant kelio bėgaiv 
iš G/and Rapids, Mich. f 
Ludingtoną tik 11 mylių. J 
rytus nuo Ludingtono mę 
čia Custer'yj turime visoki 
produktų marketus. Taip^ 
pora anglų prašė mųs pai 
duoti Custe/vj jų storus. J( 
gu kas norėtų buti tarpe mų 
biznierių, galite atsisaukt 

! Mums reikia turėti savo tai 
tos kelias krautuves. , 

Kas važiuosite į Custer 
Mieli., pasiklauskite kur gj 
vena Chas. Daunoras, ta 

jums parodys, nes p-as Dai 
noras gyvena pačiame miet 
te ir yra Šv. Antano Drai 
gijos viršininku. 

CHAS. DAUNORA, 
Box 7, Custer, Micl 



Didesnis, geresnis, švares- 
nis ir darbštesnis, tai vis 
devizai, ko nori kiekvienas 
laikraštis. Bet tą beveik 
niekas negali atsiekti. Tą 
pasiekė tiktai dienraštis 
"Lietuva'7. 

Geresni, plačios erudici- 
jos editorialai, daugybė ži-j 
nių, geri aprašymai atrinki- 
mu, moksliški straipsniai— 
viskas užinteresuoja skai- 
tytoją. Męs jau neminime 
daugybės dalykų, £as telpa 
"Lietuvoj" dienraštyje, juk 
pakanka to, ką suminėjome. 

"Lietuva" visuomet buvo 
vadu lietuvių visuomenes, ji 
tokiu pasilieka ir šiandien, 
ji tokiu ir visuomet bus, nes 

"Lietuvos" dienraščio vedė- 
jai visuomet stengėsi ir sten- 
giasi vesti kogeriausiai. 

Vienok ar skaitytojai ir 
rėmėjai supranta, kaip yra 
sunku palaikyti dienraštį 
augštumoje, sykiu su pro- 
greso reikalavimais. Kad 
tai padaryti, reikia ištirti 
kiel'vien'į dalykėlį. Juk ne 

galinu: šiandien vieną rašy- 
ti, ryJ.cj prieštarauti, o po- 
ryt viską užginčyti. Taip 
gali elgtis tiktai tie laikraš- 
čiai, kurie nori su laikraš- 
čiu biznį daryti, bet ne kad 
skaitytojai butų visuomet 
kurse dalykų, kad jei ką ži- 
no, ta: kad žinotų galutinai 
tikrai. 

Taigi reikalingas begali- 
nis darbas, kad mažiausi da 
lykelį patikrinti. Be visuo- 
menės paramos ar užuojau- 
tos to padaryti negalima. 
Ir mums ir skaitytojams 
svarbu turėti gerą laikraštį, 
tad mums ir skaitytojams 
turi ir rūpėti darbo atliki- 
mas. Reikia žinoti, kad 
prie dabartinio brangumo, 
viskas labai brangiai" atsi- 
eina. Darbininkai, popiera, 
spaudai reikalingi daiktai— 
viskas labai brangu. O prie 
to, kad viskas butų patik-i 
rinta, viskas butų rimtai ve- 

dama, reikia daugiau dar- 
bininkų. 

Darbininkams, kaip sakė- 
me, reikia brangiai apmokė-' 
ti. Todėl "Lietuvos" dien-j 
raščio direktoriai nutarė | 
dar išparduoti "Lietuvos" į 
dienraščio esančius taip va- 

dinamus "Treasury stock" 
šėrus, ir už tuos pinigus pa- 
gerinti "Lietuvos" dienraš- 
čio špaltas, kad josev skai- 
tytojai rastų viską, ko jie 
tiktai pageidauja. 

Tie šėrai, kurie buvo pir- 
miau pardavinėjami, ėjo 
ant supirkimo mašinų dien- 
raščiui, ant Įtaisų, ant Įren- 
gimo ofiso ir ant pirmųjų 
išlaidų. Bet, kad pagerin- 
ti, tai aišku, kad tam reika- 
lingi tam tikri pinigai. O 
pagerinti juk reikia. 

Taigi ir meldžiame "Lie- 
tuvos" dienraščio rėmėjų 
paimti šėrus tuomi tiksiu. 

Apart to reikia, kad ir 
skaitytojų daugiau butų. 
Juo daugiau skaitytojų, 
tuora laikraštis gali geriau 
plėtotis ir pagerinti viską. 
Todėl rėmėjai turėtų š'.uomi 
pasirūpinti. 

Vienok męs, organizuoda- 
mi pagerinimą "Lietuvos" 
dienraščio iš materialės pū- 
stis, sykiu ogarnizuoj?.rne 
dienraščio ir dvasinę pusę. 
Todėl mus draugu ir rėmėjų 
labai prašome išreikšti 
mums savo nuomones. Pra- 
mone pasakyti, koki straips- 
niai, jusų nuomone, labjau- 
siai pageidaujami, apie ką 
turi buti daugiau rašoma. 
Pasakykite, ar reikalinga 
daugiau žinių, ar moksliškų 
straipsnių, ar apysakų, ar ko 
kito. Juk męs negalime ži- 
noti, gerbiami rėmėjai, jusų 
nuomonės, kolei tą nuomonę j 
neišreiškiate. Taigi prašome 
išreikšti. 

Taigi pakelkime lietuviš- 
ko progreso vėliavą augstai, 
augštai! Neškime ją ir patįs 
eikime pirmyn! Eikime j ge- 
resnę ir šviesesnę ateitį. Tu- 
rėkime ^erą dienraštį. 

Laukiame iš Jusų para- 
mos ir nuomonių. Neati- 
dėliokite to, bet veikite 
šiądien. Laikas nelaukia. 
Šeras $10.00, prenumerata 
yra skelbiama "Lietuvoj";! j 
kopija "Lietuvos" prisiun- i § 
čiama dykai del pamatinio. 11 

Visais reikalais kreipkitės! j 
"Lietuva'' 3253 So. Morgan j § 
St. Chicago, 111. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 
Diogenas j ieškojo žmogaus !| 

su žiburiu. Bet jis ir lazdą 
turėjo, jai jį kartais butų pasi- 
taikę surasti. 

# Į £ Reikia -mokėti vyriškai per- i | 
| ncšt; svetima laimę. ! 1 

Męs i:orime kitiems patikti. j 
net tuomet, kuomet nepatinka- 
me patįs sau. 

3 

Daugelį nuo sąžinės parda- I 
vimo sulaiko tiktai tas, kad ne- | 
ra pirkėju. I 

! 1 J " 

| 
1 = 

= 

Tas k'« tanki?.! darome, Į 
[tankiai intur.s patiems nepa- | 
tinka. 1 

___ I 
Bloga laisvė geresnė už gc- j 

riausią belaisvę. 
'"" 

Jokia 1 aina nėra perbrangi 
Į už isliuc.'-riviiną. 

Skn NORI? 
padaryti ekstra pinigų liuo- 
su laiku, po $10.90 ir dau- 
giau j vakarą. Kreipkitės į 

"LIETUVA" 10, 
3253 3o. Morgan St., 

CHICAGO, iLL. 

BUK ŠOFERIU 
LalKas yra gauti sau tinkamą, vie 

; iį. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferi!; reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimo užsiomię. 
kiekvienam pabaigusiam kursus j 
r.-usŲ mokykloje. Mokinime pa- J 
r .naudojama *ndividinėmis siste- i 
momis — nuoseklus pažinime ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokiu rijšių. Prityrę mašinistai 
pamoki:!;-' tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu irkitų prietaisu, 

i L Užtikrinamo tamistai, kad tuojaus 
5 gausi leidimą. Dieniniai ir va- 

f kariniai kursai Visas kursa3 
•' $25.00, Federal Ąss'n of Auto 

Engineer.«, 1214-16 Jackson Blvd. 

} (Inc.) 
'' 

1.1 I ^ i C WI V 
Mę~. perkame Liberty Bonds \v?. 
pil!u> "Ca. h" vertę. Atni Skite 
arba atsekite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
irta ratukais Ketvergals ir 
Subatomis S—9. 

B(3N O S 
v C A S H 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI.. GA'JK MUSŲ KAINAS. 
ant Durį', L«ntu. Rėmų Siogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva rr.alsvojimui stubu iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARE BROS. V/RECKING CO. 

3C033C39 SO HAL3TED STREET CHICAGC, ILL. 

Atdara Vakarais ilsi Velykų. 
&tfiarG Nėdeliomis iki pietų. 

MILWAUK£E IR 
ASHLAND AVENUE 

Atdara Vakarais iki Velykų 
•-itdara dsdSllorr/.a ik: pietų. 

5 didžiausia did- | 
miesčio drapanų ir čevery- g 

kų krautuvė. 

IK m VFIYKII W ift I Sw S tU,L B S'lll Ori! 
Didelis Sandelis Jusų Laukiat! Puikios Stailosf Puikus Brangumai! I 

XTRA tavoras — tavoras pardavėjai — extra siuvėjai — visi laukia prisirengę atplaukian- čios minios, žmonių, kurie pradės rfnktis rytoj pirkti sau Velykų Šventėms parėdinių. Vyrai, kurie ŽINO pasirenkant pas The Continental paskiausioj dienoj prieš Velykas yra taip saugu, tikra ir užganėdinta kaip ir visuomet! 
Visos \ "iežastįs atsakančiam vadovavimui drabužių vertėse žymiai stovės šioje paskutinėje dienoje aiškiau negu kada nors! Vyrai, kurie perka čionai gauna daugiau.negu vien tiktai drabužius — jie gauna augštą sortą, stylių ir užganėdinimą už kainą kuri Įdėta į jų kišenių tikrą sučėdijimą. 
Atmink, kiekvienas iš šių puikių darpanų siūlo TAU toki pat tvirtą sučėdijimą, koki MES gavome pirkdami didelėje daugybėje del Chicagos DIDŽIAUSIOS už didmiesčio avalinės ir dra- panų krautuvės. Musų didelis sučedijimas ant randos, taipgi, tiesiog ir tave paliečia, kuomet perki drabužius* Kiekviena sdoliaris, kurį tu išleidi nuperka didelio doliario vertės drabužių — nieko daugiau! Stern'o drabužiai jau vadovystėje per ilgą laiką kas link kirpimo, materiiolo ir darbo — ir šie tavorai darodys kiekvienam vyrui kuris tiktai juos pamatys, kad geresnių dra- panų, už jokią I'ainą, negalima rasti Chicagoje! Ateik subatoje del tavo naujo siuto — bet ateik taip anksti iš ryto kaip tiktai galima. Siutai ir overkotai po 

Vi u isi naujausi, smagiausi Pavasario medeliai iš 

Tu privalai turėti naują Ve; « 

lykoms Skryb:lę 
—tu nesijaustum pi/nai pasipuošęs be 
naujos skrybėlėE |tai č'a, koki.? tik 
nori etailą. tinkančią tavo galvai. 
Puikios materijos, puikus dar'.:as, pui- 
kios kokybės, kaina nuo $3. ir aukščiau 

Hari Schaffner and LIarx, Sociely 
Brand & Kuppenheim Famous Clothes 

[ Yra čia parodomi vyrams, kuiie reikalauja paskiausib žodžio 
* drabužių puikume. Tu patėmvsi taipgi ir sučėdijimą mūsų kai- 

nose! Visoki smagiausi stiliai del vaikinų ir žymiai konserva- 
tyvi modelai del senesnių vyrų. 

VELYKOMS 
AVALINE 

Musų ruimingas čcverykų skyrius dėl 

Vyrų. Moterų ir Vaikų niekadcs ne- 

buvo geriau pripildytas su nauja, dai- 
lia, blizgančia avaline kaip ant Velykų. 
Daugel t.avorų parsiduos Subatoje, ku- 

rių niekados nebus gaiima gauti už 
tuos pinigus. Tau užsimokės pirkti 
r. tbar! 

Tikros dėvėjimui vertės, tikriausios 
mados, ir geriausiai pritinkanti eina 
su lekviena pora, išeinančia iš šios 
krautuvės. 

Žinoma, kad tavo berniukas tikisi, kad tu jį čion atvesi 
rytoj! Musų drapanos del berniukų yra tikros išlaimė- 
tojos — męs juos turime specialiai padarę išlaikyti dide- 
liai daužantį nešiojimą, koki vaikai jiems suteikia, o bet 
nepameta tie drabužiai savo'dailumo ir stiliaus. Tavo berniukas yra užsitarnavęs naujus drabužius ant Velykų. —Nes kiti vaikai juos turės, o jisai apie tai žino. Atsi- vesk ii, o pamatysi kaip greitai jis bus užganėdintas, ir ka iš ištikrųjų tu busi užganėdintas su ta ekonomija. 

ACil-l LAN D AND MILWAU!<EE AVENUES. 

m „„ 

Jei plianuojate pirkti Pianą arba Player 
?ianą, nepraleiskite neaplankę mūsų krau- 

tuves, nes męs galime sutaupinti jums pi- 
nigus ir duot geresnį Pianą. Męs turim Pi- 

anų nuo $150. iki $350. ir Player Pianas 
nuo $-*25. iki $575. 
Turime labai didelį pasirinkimą Ritiniu 
Pianams. 

f PIRKITE VELYKŲ PARĖDUS PAS 3. GARDON 

Velykos yra vienos iš svarbiausių švenčių, netik" tikėjimo atžvil- 

giu. bei ir sezono atžvilgiu: Kiekvienas stengiasi pasirėdyti kaip 
galima gražiau ir čia netiek kainos klausimas, lūek mados darbo ir R | 
materijos kokybės. Pas mus rakite viskį: Skirt medei stailos siu- 
tai nuo $25 iki $35, konservatyviškų modeliu siutai nuo $15 iki $15: 

Vaikams siutai nuo $7:50 iki $17:50. Kiekvienas drabužis gva- 
runtuotas; Atdara vakarais iki 9 vai. 

s. GORDON 
: i 

1415 SOL f H HALSTED STREET OHICAGO, ILL. 

■ —'ttt~ »i ■fimn »i.i'--./. I? »VTL-C2ūMH! 

Dabar Laikas Jusu Liberty Loan Bondsus P'rkti! 9 

į@ Oyd@Si Speciaiiškumai Pa,",its«Saw^lt,,,i"| 

Masyvis aržuolinis valgymp stalas, 
4,j coliu lentos"" gerai padirbtos ir 
lclcto medžio, puikiai 

poliruotos, vertas $35.00, O 
»II.W» 

Poliruotos Irsisupima kcvl" 
didelis pasirinkimas, vfsokiuo 
so išbaigimuose ir parengi- 
muose Kainos nuo 

$85. iki $29.50 
Husų speciaiis virtuvės kabinetas. 

Noi viena mot oris neprivalo būti 
br> ?ito darbo užčė- 907 KiU 
dijimui Specialiikal iUU 

v 
LiuK.sniin;i kitas na- 
mieje. Mūsų " Visttv" 
fonografus suteikia 
malonu pasilinksmi- 
nimo. Groja visus re- 
kordus. Specialiai.... 

6 rekordai dykai 

$93.00 

Speciaiiškumas žalvarinėse lovose. 
2 coliu užbaigos. Satin finish. drūtos 
ir išlaikančios is geriausiu rusių. 
Specialiai šiame išpardavime, tiktai.... 

82475 

Karklu besisupi mo 
kodo. Masyvio rau- 

donmedžio: S!> co- 
liui tj išpardavimą. 

$19.75 
Krautuvės 
Atdaros 
Keivergo 

j 'ir 
\ Sfllatcs 
> vakarais į 

1272—78 Milvvaukee Avenue, prie Paulina gatves 
(prieš MoeUer Departmenlinčd krautuves) 

4705—11 Sa. Ashland Avenue. prie 47-tcs gatvės 
1595—67 Milv/aukee Avenue, prie Ficbey gatves ir Ncrth Ave. 

... ,; ••.« ;:.i a ■■■■■■ 



VIETINES ŽINIOS. 
iŠ BRIDGEPORTO. 

Balandžio 7 d. \Voodman 
svet. buvo Susivienijimo Na- 
mu Savininkų susirinkimai, 
kuris tarp kitko nutarė krcij» 
tis į miesto valdžią, dėlei su- 

valdymo valkatų ir Įvedimo 
gerest: "s tvarkos Bridgeporte. 
\utarta taipgi dalyvauti \ i- 

suotiname Lietuviu Seime, į 
kuri tapo išrinktas delegatas 
Aleks Byanskas. 

Šio Susivienijimo tikslas 
yra apvalyti Bridgeportą nuo 

valkatų drįstančiu net dienos 
laike laužtis j stabas. Susi- 
vienijimas kviečia visus namų 
savininkus priklausyt prie jo 

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužio 5 d. toj pačioj svetai- 
nėj. Ateikite ir prisirašykite. 

Susivienijimo ofisas yra at- 

daras kiekvieną pėtnyčią nuo 

8 iki 9 vai. vakaro \Vodmano 
svet., į kurį namu savininkai 
gali kreiptis su skundais. 

John jP. Ii cki'aidas, sek r. 
* ♦ 

L. Cr. O. L. K. Vytauto mė- 
nesiais susirinkimas bus ba- 
landžio 27 d. Visi atsilanky- 
kite, nes yra daug svarbių da- 

lykų apsvarstyti. Susirinki- 
mas perkeltas iš 20 balandžio 
clelei busiančios toj dienoj 
Velykų šventės. 

Pirmsėdis A. Stuhas, 
Rast. S. Kunevičius. 

* * 

Savo rusies misijos. 
Sercclos vakare Mildos svet. 

G. (i-. Federacija surengi kun. 
Mockui prakalbas. Mockaus 
kalba visiems gerai žinoma ir 
todėl jos čia neaiškinsiu. Tik 
viena dalyką patėmysiu, bū- 
tent, kad jis buvo užsidėjęs at- 
bula kalnierių. o c 

Reikia stebėtis to, kaip mu- 

šu žmonės įdomauja Mockaus 
prakalbomis; publikos prisi- 
rinko pilna svetainė, o dalis 
jos net nebesutilpo, todėl nuo 

svetainės durų turėjo grįžti at 

gal. Kad i Mockaus prakal- 
bas eitų vien jauni, nesubren 
dę žmonės, tai da nebūtų ta:p 
stebėtina, bet dabar prisirenka 
senų vyrų. moterų su vaikais 
ir klausosi kaip Mockus niekus 
pasakoja. 

Tą patį vakarą Šv. JurgiOj 
parap. svet. buvo rodomi kru-į 
tami paveikslai iŠ Viešpaties' 

,'V 

Jėzaus gyveninio. I»et čia pu- 
blikos tik puse svetainės tepri- 
sirinko. 

Kodėl taip? Kodėl žmonėm 
vienais klausiniais labai įdo- 
mauja* ') kitais, visai mažai.— 
Turbut jiems reikalingos re- 

formos. .M. K. S. 

ŠV. DOMININKO DR-TĖS 
SUSIRINKIMAS. 

Dr-tės Šv. Domininko mė- 
nesinis susirinkimas bus su 

batos vakare 7:30, balandžio 
19 d. p. \Vodniano svet. 3251 
S. Lime st. ir kampas 33-eios. 
Draugystės nariai privalo 
skaitlingai atsilankyti į šį su- 

sirinkimą, nes turime atlikti 
svarbius draugystei reikalus 
kaslink statymo naujos svetai- 
nės. Be to reikės rinkti atsto- 

vus j seimą- kuris Įvyks gegu- 
žio mėnesyj. 

I. I) n (jai l iškis I 'aid. narys. 

SANDARIEČIŲ DOMAI. 
Šiądien, t. y. 18 diena ba- 

landžio įvyk* A LTS. 25 kuo- 
pos mėnes nis susirinkimas, 
"P»irntes" svetainėje 3249 S. 

! Morgan st.: pradžia lygiai 8: 
130 vai. vakare. 
! Visi nariai privalo atsilan 
kyli šin snsirinkitnan, nes yra 
aptarimui daug svarbių reikalu 
sanrysyje su bėgančiaja Lietv 
vos politika. Taipgi kviečia- 
mi atsilankyti ir ne nariai, bei 
norinti susipažinti su Lietuvos 
reikalis. T-. I 'cildyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Už Visuotiną Seimą. 

Dr-stč Šv. Stanislovo lai- 
kytame savo bertaininiame su- 

sirinkime vienbalsiai pritarė 
\'isuotinio Senio šaukimui, Į 
kurį išrinko ir delegatus: An- 
taną J. Kareivą, Stanislovą 
Marcinkevičių ir P. Raubą. 

Apsvarsčius draugijos vidu- 
rinius reikalus, buvo pakeltas 
klausunas apie grįžtančius i: 
kariumenės kareivius. Jonas 
Klimas davė Įnešimą, kad butu 
paaukauta $10 surengimui vi- 

karo pasilikimui kareivių, kas 
ir tapo priimta. F. R. 

♦ * 

Dr-tės Šv. Jono Krikštyto- 
jo mėnesinis susirinkimas bus 
balandžio 21 d. 7:30 v. vaka- 
ro Šv. Kryžiaus paraf. svetai- 

iK'j. Visi nariai tciksiičs su- 

sirinkti, nes turiu.c daug k'> 

svarbaus aptarti. Susirinki- 
mas perkeltas i- nedėidiem'o 
dėlei \dyku šventes. 

1\ l iečia I 'ahlyba. 
* * 

Susivienijimas Lietuviškų 
Organizacijų Ant Town of 
Lake (lėlei svarbių priežas- 
čiit savo susirinkimą atidėjo 
ant vienos savaitės vėliaus, ki;-! 
ris Įvyks balandžio 25 d. 7:30 
v. vakare p. J. Kiios svetainėje 
46 ir \\ ood St. 

Valdyba: 
Pirm. J. 1'įsiautas. 
Rasi. A. J. Kareiva. 

Kiek la'ko ateal "Lietuvo- 
; 

je" jau buvo minėta apie su-j rengimą vakaro lietuviams ka- 

reiviams, pargryžusiems ir ka- 
riumenės. Tas vakaras Įvyks 
gegužio 11 d. 

Šiuomi vra raginami visi 
buvusieji kareiviai koveikiau- 
siai prisiųsti savo adresus ren- 

ginio komis jos sekretorei že- 
miau nurodytu antrašu, nes 

komisija turi pagaminti pa- 
kvietimus, kurie bus pasiųsti 
visiems, atsišaukiantiems i šį 
paraginima. 

M r s. B. Jasinskiene, 
4045 So. Paulina St., Chico- 

go, 111. 

Draugystė Šv. Kazimiero 
Karalaičio bala. .1 ži<» 13 d. Šv. 
Kryžiaus panip. svet. laikė sa- 
vo bėrtininį .susirinkimą. 
Aptarus savo vidurinius klau- 
sinius, ėmėsi svarstyti Lietu- 

vos reikalus. Pirmininkas pa- 
prašė narius, kurie dar nebuvo 
pasirašę po peticijos blanka—i 
ateiti prie stalo ir pasirašyt' 
Toliaus jis aiškino svarbą mi- 
lijono parašų, ir nurodė kaip 
daug svetimtaučių rūpinas Lie 
t u vos likimu. Uęt nežiūrint 
to — sake pirmininkas — yra 
dar tokių lietuvių, kuriems sa 

vo tėvynės reikalai yra nesu- 

prantami; tie nesuprateliai su- 

klaidinti lenkų arba bolševikų 
dargi atsisako rašvtis po peti 
cijos blankomis. 

Po to buvo pakeltas klausi- 
mas apie busimąjį Visuotina 
Seimą. Vienbalsiai nutart i 

seimą šaukti, Į kur j tapo iš- 
rinkti delegatai. Sąnarys. 

♦ * 

Utarninko vakare p. J. Ali- 

f i 
pi, m 
■f V;,'r '• v 
UUiOTi 

Aprūpinta dideliu pasirinkimu drapanų, avalinės ir 
galanterijos vyrams, moterims ir vaikams. Naujau- si pavasariniai fasonai, geros rūšies ir žema kaina. 
Mandagus ir malonus patarnavims. 

Specifiškumai Sankrovoje prie 47 Gatvės 
Pi KPI° batisto, išsiuvinėti kalnieriai ir rankoga- Dlui J£jLi3 liaij lyrai balti ir sudėtiniai, ružavais ir skais- Q ^ -J £ t- iii i mėlynais kalnieriais, pnt šios savaitės tiktai po (p I ■ i O 

APATINI AI IA1M AT'llodo sa,ino dideliame pasirinkime, i ir Ir /*i £ Ei" Hri.1 iJlJ Ull Alvairiu sudėtiniu spalvų kvolduoti ir 
lygu9 kvalbonai, su kvietkomis ir diržais, visokio dydžio 
įvairiausio pasirinkimo, nustebinančios vertės, nuo «pisU! 

VfI?rITTKJI AE CiMfiN ATinados' p,aCin ^siuvinėjimu aplink, 
v i 1 i AM! iJlJUilrtllabai goro šilkinio po))lino. naujos 

elegantiški sijonai, tinkami prie kiekvienos bliuzelės, šią <£/| Ql£ savaitę tiktai po 

Almolorinis ir merginoms, juodos apačios, viršai gf- Cli V Lili I tini riausion pirštinėms Kid baltos skuros. su raišč iais 
labiausiai tinkami šventėms ir vasaros laikui, visokio dydžio, 
šiai savaitei tiktai po 

Mus u sankrovos šią visą savaitę prieš šventes at- 
daros iki 9 vai. vakaro, subatomis iki 10 vai. vakaro. 

II12—1114 Milwaukee Ave. 1701—1703 W. 47th Street 

•6000 nariu 2 sankrovos Kapitalas $500,000 

jošiaus svet. buvo surengtos 
l>rakall)f»s biblijos tyrinanjų. 
Žmonių prisirinko pilnutėle 
svetainė, kaip i kokes įdomy- 
bes. C) i naudingas prakalbas, 
Lai mažai teateina. I aikas jau 
susiprasti, kad tikybinės sek- 
tos naudos neduoda; naudą ga 
li suteikti tik liberalų idėjos. 
Todėl į jų parengtas prakal- 
bas ir lankykitės. M. K. S. 

IŠ CICERO, ILL. 

Draugystė Lietuvių Karei- 
vių laikys savo sutrinkima su 

bato j 7 vai. vakaro, balandžio 
19 d. Šv. Antano parap. svet. 

Kiekvienas kareivis atsilanky- 
kite pilnoj uniformoj. 

Generolas Frank Dapkus, 
Rast. John F. Šoris. 

APSISAUGOKITE. 
Vienai moterei lipant i gaf, 

vekarį ant Ashland a ve., ir 12 
gatvės vagiliai susispaudimo 
laiku ištraukė iš rankų krep 
siuka su pinigais, net ji nega- 
lėjo užsimokėti nei už ęatveka- 
rį. Taipgi ištraukė ir pakc- 
čiuka su daiktais. P. R. 

Reikalingas rankinis ze" 

ceris; gera vieta. "Lietuva." 

Didelis išpardavimas 
Deimantų, Laikrodėliu ir Graznų. Psedavimas jau prasidėjo 
Pranešame visiems, jog niekuomet savo gyvavimo 
istorijoje, nepardavinėjome taip pigiai, kaip kad 
męs pardavosime ant šio išpardavimo. Priežastis— 
męs norime sumažinti savo tavo ra ir duoti progą šios apielnkės žmonėms iš to pasinaudoti. 
Męs taipgi duodame raštišką gvaranciją ant kiek1 
vieno daikto pirkto pas mus. 

Pinigus grąžiname atgal, jeigu neužganėdinti. 

Ceimanlo žie- 
dai S5. aup, 

6.98 

$2.oo Laikrodėlis, gvarantuo 
tas ant vienų metu, 
šiądien tiktai 
$2.00 Budninkas, gvarantuo 
tas ant vienu metu 

šiądien tiktai 
14 K Aukso laikrodėlis, 25 
metu gvarancija. vertes $25. 
šiądien ant pa- (M 0 ir 
sirinkimo nuo .. tl) I 3 aug 
14 K £.uksc priešakiais laik- 
rodėlis, 25 metu gvarancija, 
vertės $25.. šiądien ant pasi- 
rinkimo parsiduos 10) O R 
tiktai už I Lih*} 
20 metu Crovvn laikrodėlis, 
vertčs $20.00, šią- 11 OK 
dien už II t 
20 metų gvarantuoti laikro- 
dėliai, vertės $18. fll 
šiądien tikta už iJjfiJ 
10 metų gvarantuoti paauk- 
suoti laikrodėliai, vertės $12. 
šiądien parsiduos Cf, 
tiktai už 
Aukso frontais lenciūgėliai, 
20 ir 25 metų gvarancija. 
parsiduoda 1 fiO ir 
nuo 813 U aug 
14 K auskarai 1 flfl.'.ir 
nuo .... __ hdU aug 

Sidarbo laikrodėliai, gvaran- 
tuoti, su aukso Q ftr 
kvietkomis 
Kaklaraišiui sagutės, vertos 
$1.00. išsirink kokią 
tiktai r ori |Jjb 
Kolionikai vertes $1.00, šią- 
dien, išsirink kokią 11rt 
tiktai nori, už L I k 

tiktai ori, už T31# 
Gvarantuoti žiedai, vertes $i 
šiądien parsiduos 

Gryno aukso žiedai, pasiduo- 
da 1 QQ ir 
nuo ! c □ U aug 
Moteriški laikrodėliai parsi- 
duoda .. ir 
nuo "tiiJęj aug 
$6.00 laikrodėliai, 3 metams 
gvaratuoti O OP ir 
už JjOJ aug 
Taipgi didelis pa? kimas 
paauksuotų Lavai ^rs, parsi- 
duoda ir 
nuo dUo aug 
10 K ir 14 K Aukso Lavaliers 
parsiduoda 1 ir 
nuo ... i iišJU aug: 

Žiedai, vertės $1.00. šiądien, 
išsirink kokią /!Qn išsirink kokia 

tiktai .iž 

S. !OLCWITZ, 4041 8. Ashland Av 

; iiiiiiiiiuMM:iMi!iillllllllitllllilllllinilllll!lli:illl!llll!|||!li||||||||||||!|||||!||||iĮ|||||||||||!|!|||l||!|||[|||l||j|||i|j||||i||||| 

KU0ST1PRIAUS1 IR ILGAI TVERIANTIEJI ( i B * R mm n < . 
KVEPALAI :: GARSIOS :: FIRMOS I"" #4 La i'ft & fl 

PARVEŽTI TAM TIKRAI VELYKŲ ŠVENTĖMS 
Net Išskalbtos Nosinės Kvepės. 

Labai Pųįkųs ir Dideliame Pasirinkime Velykiniai Atvirlaiškiai 
lllill!l|llh!lli:lllllllillllllliilllillll!l!!lllllll!lllllllll!li!lll!llilllllM^ M.,,.:..,,,, 

Tik pas mus galima įgyti fotogrofišką ap.:ratą tikroz 
markos " KODAK" nes męs išimtinai turime agentūrą 
šioje apielinkėje. 

Cigaretus pardavinėjame kaip visuomet žemiąusiomis 
kainomis mieste, 

SPECIALIAI: 10 pakiukų Camel cigaretų uz SI.50. 
11n ii 11 m 11:11 H ll 11 ] tu UIII ii 11! M1111! IM111H11111M MII1111 i I! il 111111.11) [ t i i I; i I i > 

B O L y jį i «mr im— me vm «sv w i 
Didžiausia Aptieka Chicagoje 

4645 SO. ASHLAND AVENUE 
netoli 1il:o 47-tos gatves 
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