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LIETUVOJE NAUJA MI- 
NISTERIJA. 

Ekzekutyvio Komiteto na 
riai Vinikas ir Bielskis pra- 
neša, kad Ekzekutyvis Ko- 
mitetas £avo nuo Lietuvos 
delegacijos Paryžiuje sekan 
t j kablegramą: 

"Lietuvos prezidentas 
Smetona užtvirtino naują 
ministerių kabinetą, susi- 
dedantį is sekančių ypa- 
tų: SLžiavičius, premie- 
ras ir laikinai pildąs pe- 
reigas ministerio užrube- 
živ.ių reikalų; 

Leonas, vidujinių reika- 
1| ministeris; 

Noroika, teisdar>«iesj 
ministeris; 

Šimkus, vaizbos ir pra- 
mones ministeris; 

Stulginskis, žemdirbys- 
tės ministeris; 
Černeckis, krasos minis- 
teris; 

Kairys, maisto ministe- 
ris; 

Jona3 Vileišis, pinigyno 
miniAeris; 

Paknys, ministeris vie- 
šųjų dar'>ų; 

Tūbelis, apšvietos mi- 
nisteris; 

Merkis, apsigynimo mi- 
nisteris; 

Voronko, baltrusių rei- 
kalų minisfceris; 

Šernas, mmisįeris be 
portfelio. 

Baronas Roppas Berli- 
ne veikia prieš Lietuvos 
valdžią ir skleidžia spau- 
doje melagingas informa 
cijas 

LIETUVA REIKALAUJA 
SĖKLŲ. 

Ekzekutyvis Komitetą: 
praneša, kad jis gavęs iš 
Londono Lietuvių misijos 
kablegramą po kuriuo pasi- 
rašo Čepinskas, Bizauskas 
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ir Šliupas. Kablegramas 
skamba sekančiai: 

"Lietuvos valdžiai tuo- 
jau reikalinga sėklų ver- 

tės apie už pusę milijono 
doliarių. Ar negalėtų 
Amerikos Lietuviai pri" 
gelbėti savo gimtiniam 
kraštui, paskolinant kiek 
reikalaujamų pinigų, ar 

kokiu kitokiu budu su- 

teikiant pinigų Lietuvos 
valdžiai ypatingai atsta- 
tymui. sunaikintos žemdir 
bystės. Pinigai reikalingi 
kuogreičiausiai." 

I 

ITALIJA GRĄ3INA KARE 

Paryžius, balandžio 24 d. 
Kapitonas Pozzi, narys šta- 
bo premiero Orlando prane 
šė, kad 100,000 Italijos ka- 
riumenės bus pasiųsta už- 
imti Dalmaciją ir kitus Ad- 
riatiko pakraščius, kurie bu 
vo pažadėti Italijai Londo- 
no prieškarinėje sutartyje. 
Panašios kariumenės spė- 
kos, toliau užreiškė kapito- 
nas Pozzi, bus pasiųsta ir 
apielinkėn Fiume. 

Sulyg užreiškimo kapito- 
no Pozzi, Orlando reikalaus 
sušaukimo Italijos parlamen 
to, kuriam bus pavesta su- 
rasti budus, kad prijungus 
tuos Adriatiko pakraščius, 
kurie pripuola Italijai pagal 
Londono sutartį. 

Toliau kapitonas Pozzi pa 
briežė, kad gauta žinių, .jog | 
jugo-slavai įvykdė mieste 
Spalato karišką demonstra- 
ciją prieš Italiją; tai, girdi,, 
ir Italija panaudos panašias 
priemones apgynimui savo j 
tiesų. 

Taipgi Italijos delegacija 
Taikos Konferencijon pra- 
nešė šį rytą, kad ketinanti 
išstoti iš Taikos Konferen- 
cijos, bet italai šiądien dar 
neišvažiuoja iš Paryžiaus. 

Penkios geros kazyros 

SUKILO VENGRIJOS 
SODIEČIAI. 

Londonas, balandžio 24d. 
Šiąo'en karės biuras išleido 
pranešimą, kad Vengrijos 
sodiečiai sukilo pireš sovie- 
tus ir laukiamas greitas so- 

vietų puolimas. 

BOLŠEVIKAI IŠVYTI IŠ 
KIEVO. 

Vienna, balandžio 23 d. 
(suvėlinta). Pranešama, 
kad bolševikai tapo išvyti 
iš Kievo, Ukrajinos sosti- 
nės. Juos išvijo sukilę uk- 
rajieniečiai, kurie esą drau- 
giški link generolo Petluros. 

MEKSIKONAi PRIEŠAI j 
MONROE DOKTRINOS. 

Meksiko City, balandžio 
24 d. Visi čionykščiai laik 
raščiai atspausdino praneši- 
mą Salvador Diego Fernan- 
dez, kad Meksiko visai ne- 

pritaria Monroe doktrinai, 
kurios saugumą nori užtik- 
rinti Taikos Konferencija. 

Kitame atsitikime, užklau 
sus tūlai draugiškai valsti- 
jai Monroe doktrinos, Mek- 
sikos atstovas užreiškė, kad 
kitos šalis nepripažįsta Mek 
sikos valdžios, o Meksikos 
'valdžia nepripažins Monroe 
doktrinos, nes tai butų smū- 

gis Meksikos neprigulmybei. 

DIDELĖS DEMONSTRA- 
CIJOS RYME. 

Rymas, balandžio 24 d. 
šiądien čia įvyko milžiniŠ- 

kos demonstracijos, kuriose 
reikalauta prijungimo prie 
Italijos Fiume ir kitų Dal- 
matijos vietų. Minios Šu- 
kavo pagerbimui premiero 
Orlando ir ministerio Son- 
nino, kurie griežtai reikalau 
ja pildyti Londono sutarti 

Amerikos, Anglijos ir 
Francuzijos ambasados ir so 

cialistų ofisai buvo saugo- 
jami kareivių, kad apsaugo- 
jus minėtas vietas i uo gali- 
mo užpuolimo įtužusios mi- 
nios. 

Visi Rymo laikraščiai vien 
balsiai reikalauja, kad bu- 
tų remiama Italijos delega- 
tai Taikos Konferencijoje, 
kurių reikalavimai, girdi, 
yra pilnai teisingi ir reika- 
lingi dėl Italijos gerovės ir 
saugumo. 

Italijos karalius irgi tele- 
grafavo premierui Orlando 
nurodant, ką veikti ir sykiu 
pabriežė, kad negali but nu- 

sileidimų dėl Italijos užim- 
tos pozicijos. 

Paryžriuje vaikščioja gan 
dai, kad italai, pirm pertrau 
kimo ryšių su talkininkais, 
jei tas įvyktų, artintųs: prie 
vokiečių su tikslu padaryti 
atskirą su vokiečiais taiką. 

Bet čia taipgi kalbama, 
kad jei Italijos misija ir vi- 
siškai apleis Taikos Konfe- 
rencją, tai vis tiek Italija 
pasiliks draugiška talkinin- 
kams, ir paliks išnešti nuo- 

sprendį Adriatiko pakraš- 
čių klausime vienoms Fran- 
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cuzijai ir Anglijai, sw kurio- 
mis buvo padaruos Londo- 
ne specialės šiame reikale 
sutartįs. Mat italai, sako- 
ma, pilnai tikisi, jog Angli- 
ja ir Francuzija nenorės lau 
žyti duotąjį savo žodi. 

ARMĖNAI RENGIA 10,000 
ASMIJĄ. 

Washington, D. C. bal. 
24. Armėnų tautinė delega- 
cija formaliai paskelbė, -""ad 
leistų suorganzuoti 10,000 
armiją iš armėnų tarnavu- 
sių Suvienytų Valstijų ka- 

iriumenėje. 
Armijos užduotis butų gin 

ti armėnus Mažojoje Azijo- 
je nuo turkų žudymų. 

LAKŪNAI PAGERBĖ 
LINKOLNĄ. 

SpringfieJcl, Ill.f balan- 
džio 23 d. Lakūnai iš' Cha- 
nute fielJ, Rantoul, IU. pa- 
gerbė Abrahomo Linkolno 
atmintį. Jie skrajodami or 

laivyje mėtė kvietkas ant 
Linkolno kapo. 

VALSTYBINĖ DARBININ- 
KŲ SAMDYMO SYSTEMA 

\Vasliington, balandžio 23 
Keliolikos valstijų guberna- 
toriai bei jų atstovai susi- 
rinks trijų dienų konferen- 
cijom kurioje, vadovaujant 
darbo sekretoriui ir genera- 
liam samdymo biurų direk- 
toriui, svarstys apie įvedimą 
valstybinės darbininkų sam 

dymo systemos. 

BULGARAI MALŠINA 
GREKUS PABĖGĖLIUS. 
Saloniki, balandžio 24 d, 

Čia ateina žinių nuo Bulg 
rijos rubežiaus, kad Bulga- 
rija pasiuntusi stiprią kariu- 
menę Strumnico ir Petrici, 
kur buk esą sukilę grekai 
pabėgėliai. Sakoma, kad 
padėjimas yra gana serioziš 
kas. 

ITALAI DALYVAVO 
FOSĖDY'" 

Paryžius, balandžio 24 d. 
Šiądien, 4 valandą popiet, 
turėjo talkininkai bendrą po 
sėdi, kuriame dalyvavo ir 
Italijos atstovai. Sakoma, 
kad šį posėdį sukvietęs Ang 
lijos Lloyd George, kad su- 

laikius italus nuo išstojimo 
iš Konferencijos. 

Vėliau tapo pranešta, kad 
Italijos premieras Orlando 
apleidžia Paryžių; išvažiuD- 
ja Ryman šį vakarą. 

Orlando pasmerkia prezi- 
dentą Wilsoną. Girdi, Wil 
sonas persekiojąs Italiją, tar 
tum sAvo priešą. 

TALKININKAI GALI PRI- 
VERSTI ITALUS. 

Paryžius, balandžio 24 d. 
šiądien tapo sužinota, kad 
prezidentas VVilsonas pagrą 
sino iUlams, kad bus sulai- 
kyta gabenimas maisto iš 
Amerikos, jei Italija išstos 
iš Taikos Konferencijos. 
Taipgi panašiai galėtų pa- 
sielgti ir su invežimu ang- 
lių. 

Toks dalykų stovis mato- 
mai ir sulaiko Italiją nuo 

smarkesnio žingsnio linkui 
talkininkų. 

SPAUDA PASMERKIA 
ITALUS. 

Londonas, balandžio 24d. 
Anglijos ir Prancūzijos spau 
da labai neprielankiai atsi- 
neša link italų dėl griežto 
užsispyrimo. Tuli laikraš- 
čiai net nepasigaili italams 
ir gana, taip sakant, riebių 
išsireiškimų. 
Laikraščiai išvadžioja, kad 

Italijos elgimąsi yra pavo- 
jingas ir tautų lygai ir net 
Europos ramybei ateityje. 
Gi V/ilsono taktikai laikraš 
tija gana prielanki. 

REZIGNAVO EGIPTO 
PREMIERAS. 

Kairo, balandžio 24 d. 
Rezignavo Egipto premieras 
M. Rušdi Paša ir j^ rezig- 
nacija priimta. Sakoma jo 
rezignacija yra surišta su 

Egipto nacionalistų judėji- 
mu. 

t ^ 
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RUMUNAI ARTI 
DEBRičIN. 

Kopen-nagenas, balandžio 
24 d. Šiądien pranešama iš 
Budapešto, kad stiprios ru- 

munų arpekos pasiekė miestą 
Debričin, apie 120 mylių į 
įytus nuo Budapešto. Ir buk 
vengrai jau utarninke aplei- 
do miestą Debričin. 

MAISTO. I \IVUS IŠ- 
KRAUNA LIUOSNORIAI. 

Londonas, balandžio 23cl. 
Gauta o:\eailis pranešimas, 
kad Amerikos laivai su mais 
tu Hamburge, dėlei kilusių 
riaušių, tulą laiką nebuvo iš 
kraunami. Vėliau atsirado 
būrys liuosnorių streiklau- 
žių, daugumoj pirkliai ir pro 
fesional?i, kurie suprasdami 
mai6to svarbą ėmėsi iškrau- 
dinėti maisto laivus. 

SUNU PASIUTIMAS 
LONDONE. 

Londonas, balandžio 23d. 
Mieste vis besididina šunų 
pasiutimas ir Šiądien tapo 
įsakyta, kad kiekvienas šuo 
turėtų gagančių; gi Lon- 
done šunų yra apie 700,000 
ir labai stokuoja gagančių. 
Šunų savininkai eilėmis sto 
vi prie krautuvių, belaukda- 
mi gagančių. Už neišpii- 
dymą įsakymo $100.00 baus 
mės. 

BELGIJOS ŠELPIMAS UŽ- 
SIBAIGIA. 

New York, balandžio 24. 
Prentiss N. Gray, narys ko- 
misijos sučelpimui Belgijos 
pranešė, kad minėta komi- 
sija, po 4 metų šelpimo dar- 
bo, nustoja veikusi nuo 1 
dienos gegužio mėnesio. 

NAUJI APDRAUDOS 
PALIUDIJIMAI KAREI- 

VIAMS. 
Wc*hington, balandžio 24 

Kareivių apdraudos direk- 
torius pranešė, kad nuo 1 
dienos birželio bus išduoti 
kareiviams nauji apdraudos 
paliudijimai; taipgi bus ga- 
lima apdrauda ir pakeisti 
Į kitokią apdraudos formą. 

Aplikacija dėl pakeitimo 
dabartinio apdraudos pa- 
liudijimo Į kitokį jau yra 
priiminėjama. 

ORAS. 
Cfticagoje ir apieiinkėjec 
?ėtnyčioj giedra ir £al Su- 

batoj; lengvai kjlanti tempe- 
ratūra ir vidutiniai šiaur-rv- 
čių vejai. Saulėtekis, 5:53: 
saulėleidis, 7:43. 
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Keno Rankose V ilnius? 
Iki šiolei nėra tikru žinių apie tai, į 

keno rankas pateko Vilnius. Žinoma tikrai 
tiktai tas, kad jis jau nėra bolševikų ran- 

kose, bet kas jį valdo: lietuviai, ar lenką? 
Varšavos telegramas visai griežtai pra- 

neša; kad Vilnių užėmė lenkai, kad jie lako 
visą geležinkelį nuo Vilniaus net iki Lydos. 
Kusų telegramas pažymi tiktai ,kad Vilnių 
užėmė "priešas," bet to priešo neįvardija. 
Iš Lietuvos valdžios iki šiolei jokios žinios 
apie tai iki šiolei nesusilaukta. 

Stoka žinios iš Lietuvos valdžios ver- 

čia manyti, kad, ant nelaimės, lenkų teleg- 
ramas turėjo buti teisingas, kad Vilnių už- 
ėmė lenkai, nes yra sunku daleisti, kad 
sietuvos vaidžia iki šiolei butų neskelbusi 
linksmos žinios, jeigu lietuviai butų Vilnių 
paėmę. 

Todėl, kaip minėta, noroms-nenoroms 

prisieina manyti, kad Vilnius — lenkų ran- 
kose. 

Bet kokiu budu Vilnius galėjo patek- 
ti Lenkams? Sulyg paskutinių žmių, len- 
kų kariumenė buvo ant linijos nuo Gardino 
iki Naugardelio, kuomet lietuvių kariumenė 
buvo, sulyg pranešimų, apie Trakus. Lietu- 
viai, vadinasi, buvo apie tris-keturis sykius 
arčiaus Vilniaus negu lenkai. Lenkų teleg- 
ramas, kad jie laiko geležinkelį nuo Lydos 
iki Vilniui padoro, kad lenkai galėjo pa- 
siekti Vilnių ne geležinkeliu nuo Gardino, 
bet kitu geležinkeliu — nuo Lydos, kuris 
yra toliaus į rytus. Pirm negu lenkai nuo 

Naugardelio ir Lydos galėtų pasiekti Vil- 
nių, jie turėtų padaryti ape 90 verstų mar- 

šą, o apie tokią pirmyneigą iki šiolei nieko 
nebuvo girdėti. 

Todėl Vilniaus užėmimo istorijos iš- 
aiškinimas telieka tik vienas: Vilnių turėjo 
užimti ne lenkų armja iš Lenkijos, bet 
paties Vilniaus ir apielinkių suorganizuoti 
lenkai. 

v 
Vilniaus lenkai, kaip žinome, dar prieš 

bolševikų atėjimą turėjo susiorganizavę sa- 
vo miliciją; vėliaus ateidinėjo žinios, kad 
Lietuvoj esanti dvarininkai lenkai savo 
kaštais organizavo ginkluotus burius. Iš 
aprašymo Lietuvių Konferencijos, laikytos 
sausio mėnesyj Kaune, matėme kad net 
Kaune buvo susitvėrus "Komitet Ziemi Ko- 
wienskiej" ir lenkai bei lenkbernki paskel- 
bė, kad jie neklausysią nieko, kaio tik to 
savo komiteto. 

Visa tai kalba už tai, kad Vilnių pasi- 
skubino užimti susiorganizavusie Vilniaus 
lenkai, atidarė kelią su lenkiška armija ties Naugardėliu ir laukia, kol iš Francuzi- 
jos prisiųsta gen. Hallero lenkiška armija 
atsiųs stambią pabelbą — tokią pabclbą, 
kad lietuvių mažutėlei armijai Vilniaus 
apielikėse butų negalima juos iš Vilniau3 
iškrapštyti. 

Kaip ten nebūtų, Lietuvos sena sosti- 
nė, matomai, vėl pateko lietuvių nevido- 
nams. Męs norėtume klysti tame, bet rodos, kad šiuo laiku yra taip, o ne kitaip. 

* * 

Tavo kailį tau parduoda. 
Vienas sugrįžusis iš bolševikiškos Ru- 

sijos lietuvys pasakojo apie atsitikimus, ku- 
re, anot jo, yra paprastas dalykas palai- 
mintoj Bolševikijoj. 

Anot jo pasakojimo—jis pats tai savo 
akimis matęs—raudonsargis prieina prie šięk-tiek geriaus pasirėdžiusio žmogaus ir, 
rodydamas į jo švarką, ar kailinius, klau- 

oia: "Kiek man duosi už šituos kailinius?" I 
Mums, nepapratusiems prie tokios 

'pramonos", gali išrodyti labai keista, 
tuomet pirmas geresnis gali prieit." ir "par- 
duoti" tau tavo švarką nuo tavo locnos 
nugaros, bet laimingoj Bolševikijoj, kaip 
minėta augsčiau, tas esąs geriausioj madoj. 

Vardan teisybės, vienok, reik pasa- 
kyti, kad tokia keista pažiūra yra ne vien 
ik Bolševikijoj. Vokiečiai, kurie buvo 

jeigu ne tikrais, tai bent krikštų tėvais 
rusiškam bolševizmui, yra lygiai tos pa- 
čios nuomonės apie šitą naujagadynę pra- 

j monę. 
Štai, sulyg telegramų pranešimo, jie 

siūlo Lietuvos valdžiai tokią propoziciją: 
;<Jųs išsižadėkit Prūsų Lietuvos, neveskit 
carp Prūsų lietuvių agitacijos už tai, kad 
jie grįžtų atgal prie savo brolių Didžiojoj 
Lietuvoj, nuo kurios męs jums juos išplė- 
šėm, o už tai męs jums leisim—bet tik 
dek, kiek męs norėsim—prieiti prie jūrių 
per jusų locną Nemuną ir per jusų locną 
Klaipėdos uostą." Kitais žodžiais tariant, 
—"męs jums parduosim jusų locną švarką 
ir už tai užmokėsim paskolinimu jums jusų 
locnų pinigų; kuriuos męs jums iš jusų 
locno kišeniaus išėmėme." 

Tai toks įžeidimas, koks tiktai kietoj 
vokiečio makaulėj gali atsirasti. 

DIDI TAUTELĖ. 
(A Great Little Nation). 

Šitos yra dienos mažų tautų ir apsi- 
sprendimo. Niekados nebuvo labjaus pa- 
siryžusios tautos, kaip Lietuva, ir ji nėra 
jau taip maža. Šalis su arti 50,000 ketvir- 
taini] mylių plotu ir daugiaus negu šešiais 
m:lijonais žmonių — milijonu daugiau 
negu Airija, arba Australija turi reika- 
lavimus, kurie negali būti praleisti. Ir su 
kiekviena diena jie darosi garsesni ir la- 
Djaus užsispyrę. Didesnėj dalyj palikta 
iavo loenoms jiegoms, Lietuva narsiai ko- 
/oja ne vien tik už savo locnas teises ir 
laisves, bet už teises ir laisves civilizacijos, 
nes, ji pati priešinasi bolševizmui po to, 
kaip su pasiryžimu ir pasekmingai ji kovo- 
jo pireš Prusianizmą. Tikrai, tokia tauta 
užsipelno pritarimo ir paramos kitų demo- 
kratiškų šalių savo pastangose įgyti auto- 
nomiją (?) ir pripažinimą kaip nuo Suvie- 
nytų Valstijų, taip ir nuo visų kitų Tautų 
.Lygos narių. 

Lietuviai, kurie savo parubežiuose tu- 
ri Rytinę Prūsiją, Lenkiją ir Rusiją, nėra 
aei slavai, nei teutonai. Jie yra atskira 
rasė, su garbinga istorija, kuri didelėj da- 
lyj buvo kova prieš priespaudą ir išnaudo- 
jai:! iš pusės besiveržiančių lenkų, teutonų 
;r rusų. Bet jie niekados nenustojo savo 
etnografinio savitumo, kaipo Indo-Europe- 
jiškos šeimynos šaka su turtinga ir gausia 
Kalba, paremta ant Sanskirto, — prie kurio 
lietuvių kalba, galima sakyti, yra moder- 
ni; ku raktu, — kaip lyginai ir tautinėmis 
iainomis ir garbingomis tradicijomis, jeigu 
jau ne literatūra, nes'vokiškų ir slaviškų 
prispaudėjų mėginimas uždrausti lietu- 
/ia balbą neprileido prie vartojimo jos 
pandoje per ilgus laikus. Naujoj respubli- 

koniškoj administracijoj yra pilna tikybi- 
:ie įaive. 

I šią šalį pirmiausiai įsiveržė ir išnai- 
kino vokiečiai, po to rusai, bet žmonės ner- 
31?i atlaikė užpuolimus iš kiekvienos pusės Y šiądien stovi drąsus savo kovoje prieš 
piktas pajiegas, Lenino paleistas. Pastaruo- 
ū laiku atėjo žinia, kad Vilnius," senovės 

:oitinė, tapo paliusuota nuo bolševikų vieš- 
)£tavimo ir kad rusiškos hordos atslunga at^al prieš lietuvių jiegas. Telegramas iš 
Kauno, kito svarbaus Lietuvos miesto, pra- .įeša, kad cieli Panevėžio ir Vilkmergės ziavietai jau y* a išvalyti nuo bolševikų ka- 
ili menės, kuomet sovietų pulkas, besitrau- 
kiantis nuo Vnniaus, tapo visai sunaikintas. 
Prie to pridedama, kad lietuviai, užgriebę kugelį belaisvių ir kariškos medžiagos, vejasi besitraukiančius bolševikus. 

Šita yra svarbi žinia civilizuotam pa- salini ir sukels naują užuojautą ir pagar- ba narsiai ir garbingai tautai, kuri su kiek- 
/iena diena vis daugiaus prirodo savo teisę buti priskaityta tarp slavų ir neprigulrnin- 
ęrų Europos tautų. Smagi yra žinia, kad 
Britanija jau ištiesė pagelbą karė,s amuni- 
cija ir kitokiomis reikmenimis ir pripažino 
tautinę neprigulmybę naujci Lietuvos res- 
rtublikos. Karės Prekybos Taryba taipgi 
• :uėmė savo drausmę vesti prekyba su ta 

i salimi, kas yra reikšmingu dalvku. Kongre- 
as neabejotinai pasinaudos greita proga, 

nareikšdamas savo norą, idant Lietuva bu-j •u pripažinta, kaipo neprigulminga viešpa-j ija, per tą tautą, kurios pildomoji galva j [prezidentas! buvo vyriausiu protagonistu įaujų tautu teisių. 
— Redakcijinis srainsnis, tilpusis New] 

York Herald. 
Balandžio 18 d. 1919 m. 

Ką Rašo K»ti Laikraščiai 
KAPSUKO VALDŽIOS 

MANIFESTAS. 
Šiaury tinę Lietuvos dalį lai- 

ko užėmę bolševikai su niusiš- 
kiu Kapsuku priešakyje. Ži- 
noma, tai didžiumoje ne lietu- 
viai bolševikai, bet rusai ir net 
chinai. 

Indomu kaip bolševikai el- 
giasi Lietuvoje, kaip tvarkosi. 
Atsakymui Į tą klausimą "Vie- 
nyk Lietuv." išvertusi iš rusų 
kalbos paduoda Kapsuko val- 
džios manifestą, kuris buvo iš- 
spausdintas Petrogrado "Sie- 

ver/u.ja Komuna". 
Štai bolševikiškas manifes- 

tas ] 

"Pildydamas valią sukilu- 
siu Lietuvos darbininku, ne- 

turtingu kaimiečių ir rau 

donsargių Centralis Komi- 
tetas Lietuvos ir Baltgudi 
jos Komunistų Partijos' kai 
tu su \ ilniaus ir Kauno s« 

vietais, paskelbia, jog jie su 

organizavo laikinąją reve 

liucijinę Lietuvos valdžią 
Revoliucijinės žmonijos var 

clu męs paskelbiame: 
1. Visa valdžia, alei ma 

žiatisia, pereina i ranka; 
darbininkų, bežemių ir ma- 

žažemių ūkininkų, atstovi 

Tarybos (Sovietus). 
2. Vokiečių okupantų vai 

džia nuo šiol skaitosi panai 
kinta. ✓ 

3. Lietuvių kaizerinė Ta 
ryba su visais savo ministe- 
riais, skaitoma už nuverst- 
ir jokių įstatymų neapgina 
ma. 

4. Reikia laikyti visus T? 
rybos ar jos agentų įsakv 
mus, parėdymus bei įstaty- 
mus, taipat įsakymus vokie 
čių oknpacijinės valdžio- 
(ant kiek jie' neapeina vo 

kiškų kareivių ir jų išėjime 
iš Lietuvos) .neteisėtais ir nc 

reikalaujančiais klausimo. 
5. Visi Tarybos ar vokie 

čių okupacijines valdžios pa- 
statytieji valdininkai turi bi 

ti tuoj suareštuojami, jei lai< 
vanoriai neatsisako nuo sa 

vo vietų. Jų vietas užimi 
atstovai Sovietinės valdžios 
Kiekvienas pildantis Tary- 
bos bei okupacijines valdžio: 
įstatymus papuola tučtuoj i 
niam areštui. 

6. Visa dvarponių žemi 
ir abelnai visi dideli žemiv 

plotai priklausanti bažny- 
čiom, vienuolynams ir kuni- 
gams, su visu jų gyvu ir ne 

gyvu turtu, lygiai visi miš 
kai, vandenįs ir žemės tur- 

tai pereina visos Lietuvos 
darbo klesos nuosavybėn (t 
y. tampa apvisuomeninti) 
bei induodami darbininku 
ir mažažemių proletarų So- 

vietų naudonei. 
7. Visi geležinkeliai, pae 

to, telegrafo ir telefono įslai 
gos, dirbtuvės- bankai ir ag- 
ulni (wholesale) prekių san- 

deliai šiuomi tampa visų 
Lietuvos darbo žmonių 11110 

savybe. Buvusieji jų savi- 
ninkai turi ta savo turtą in- 
duoti Sovietų valdžios or- 

ganams, ])risilaikant rev>- 

liucijinės darbo valdžios nu- 

rodymams. 
8. Smarkiausiai draudžia- 

ma išvežti iš Lietuvos arba 

pagadinti gyvas bei negyvi s 

turtas, lygiai ir kilnoja- 
mos bei nekilnojamos reil:- 
menos aift geležinkelių, pae- 
to, telegrafo ir elektros ga- 
minimo stočių, bei visas ki- 
tas turtas, turintis svarba 
žmonėms abelnai. 

9. Vietų Sovietai prisiža- 
di a apsaugoti visuomenės 
turtą, nuo išvogimo, o kai 

-*♦ 

tininkus traukia skaudžion 
atsakomybėn. 

10. Uždarbis (mokestis 
už darbą) laipsniškai bus pa- 
keliamas iki kol nebus pa- 
siekta rvbos nustatytos So- 
vietinėje Rusijoje. 

11. Pramonėje, prekybo-i 
je ir ūkyje įvedama 8 vai.', 
darbo diena. 

12. Visos skolos, kurios 
prigulėjo kapitalistams, dvar- 

poniams ir turtingiems ku- 
nigams nuo darbininkų ir 

Į neturtingu kaimiečių laiko- 
mos už panaikintas. 

13. Griebiamasi tvirtų 
priemonių atgaivinimui pra- 
moninio gyvenimo salyje 
(taisoma geležinkeliai ir t. 

p.) bei atgaivinimui apsi- 
mainymo prekėmis su Sovie 
tų Rusija ir Vokietija. 

14. Prieš gyvenimo bran- 
gumą ir spekuliaciją, ypač 
spekuliaciją neatbūtinų gy- 

į veninio reikmenų, bus pa- 
naudota griežtos.ir miela- 
širdystės nežinančios .prie- 

monės. 

(Pasirašo) f 
Laikinosios Lietuvių Revo- 
liucijines .Valdžios pirmi- 
kas 

V. Mickcvič Kapsukas.. 
prieš 7 nelietuvius! 
to komentarai nėra reikalingi. 

Bet kasgi ta Lietuvos vald- 
,|iia? Koki valdininkai? Ir j tą 
klausimą tas laikraštis duoda 
atsakymą. Pasirodo kad vald- 
žioje yra šie: 

"Valdžios nariai: V. 
Aleksa Angarietis, Aizik 
Veinštein, Simanštein, Kas- 
tas Kernovič, Svietelis, Pro- 
letaras, Kazimieras Cikovs- 
kij- Aleksandra Jaškevič." 
Sprendžiant sulig pavard- 

žiu, tai iš devynių bolševikiš 
kos valdžios valdininkų yra 
tiktai du lietuviai. Tai vadi- 

jnasi Lietuvos valdžia, kui 
valdininkais yra du lietuviai 

prieš 7 nelietvius! 

Kaip Muša Pinigus. 
Svarbiausi pinigai tai auk 

siniai ar sidabriniai. Popie- 
riniai pinigai tikroje pras- 
mėje nėra pinigai, bet tik- 
tai kvitomis nuo pinigų. 
Tikrą vertę turi tiktai auk- 
sas ir sidabras ir tik tais 
metalais nustatoma daiktų 
vertė. 

Iki šiol Lietuva neturėjo 
savo pinigų, bet dabar sto- 
dama į eilę neprigulmingų 
šalių turėsis dirbdintis sau 

pinigus. Ot męs ir papasa- 
kosime, kaip dirbami arba 
mušami pinigai. 

Pirmiausiai reikia pasa- 
kyti, kad apskritai po žmo- 
nes dabar labai mažai vaikš 
čioje auksinių pinigų. Tas 
dėlto, kad auksas gana ge- 
rai dyla, o tas atneša vals- 
tybei didelius nuostalius. 
Todėl auksiniai pinigai pap- 
rastai buva supilti valstybės 
bankose, o į žmones vietoje 
auksinių pinigų paleidžia- 
mi popieriniai pinigai. Žino- 
ma, popieriniai pinigai to- 
lei turi savo vertę, kolei jie 
gvarantuoti auksu, kaip to- 
nėra, popierinis pinigas ne- 
turi jokios vertės. Arba vėl 
popieriniai pinigai ant tiek 
turi vertės kiek jie gvaran- 
tuoti valstybės turtu. 

Kuomet auksas pristato- 
mas Į pinigų dibtuvę, tai ji 
tarpina ir padaro taip, kad 
tas auksas susidėtų sekan- 
čioje proporcijoje: Ant 9 
dalių tyro gryno aukso da- 

I dedama 1 dalis vario. Taigi 

pinigas nėra grynai auksinis' 
jame yra viena dešimta da-į 
lis vario. Iš vieno tyro aukso 
negalima nieko daryti, nes 

jis yra perminkštas. Gryno 
aukso pinigą galima butų 
pirštais sulenkti. Prie to gry 
nas auksas minkštu būda- 
mas greitai diltų. Taigi auk- 
siniai pinigai dėlei tų neiš- 
vengiamų dalykų visose ša- 
lyse maž daug turi dešimtą 
dalį vario. 

Kuomet aukso praba nu- 

statyta ir jis gerai iškoštas 
ir išmaišytas išliejamas į 
tam tikrus aukso šmotus pa- 
našus į nedideles lazdeles. 
Paekui tos aukso lazdelės 
su pigelba tam tikrų mašinų 
kočioja mos j tam tikras 
lakštus auksinio pinigo sto- 
rio. Vienok šiuomi kartu 
auksas bu*** trapus. Tokius 
aukso lakštus vėl deda į tam 
tikrą pečių ir be oro kaitina 
iki 400 laipsnių, o po tam 
pamaželi atšaldo. 

Tuomet tie aukso lakštai 
eina ant kitų mašinų ir čio- 
nai iškerpama apvalus gra- 
žuliukai, — tai jau pinigai, 
tik ant jų nebūva išmušta 
jokių ženklų, jokių raidžių. 
Žinoma visjkios drožlės, 
skeveldros vėl grįžta tirpi- 
nimo pečiun. 

Šie pinigai dar nebūva 
žvilganti. Jų paviršius bū- 
va aptrauktas lyg šarma. 
Tas pasidaro dėlto, kad kai- 
ti aimo, arba taip vadiname 
artavojimo pečiuje buvo da- 
lelės oro, tad ore esantis 
angledarys ir padarė tą šar- 
mą. Kad tą šarmą prašali- 
nus nuo paviršiaus, jie maz- 

gojami vandeniu sumaišytu 
su salietros rūgštimi. Po to 
tie gražinukai jau i)' buva 
čysti. 

Po tam *ie gražinukai ei- 
na ant svarstyklų. Kiekvie- 
nas pinigas turi lygiai sverti. 
Nei mažiausis skrupulas ne- 

turi buti mažiau ar daugiau 
svarume. Svarstyklš yra au- 

tomatiška. Ji taip pritaisy- 
ta, kad daugiau sverianti 
gražinėliai sukrinta vie- 
non vieton, mažiau negu rei 
kia — sukrinta kiton vieton, 
o tie aukso gražu.liukai, ku- 
lių svarumas geras, su- 
krinta trečion krūvon. Tie 
gražuliukai, kurie nesveria 
kiek reikia, vėl išnaujo 
tarpinami. Tie, kurie dau- 
giau sveria, truputį obliuo- 
jami, kolei jų svarumas ne- 
būva tinkamas. 

Kuomet tų aukso ritiniukų 
svarumas yra tokis, kokio 
reikia, jie eina į tą skyrių, 
kur mušami pingai. Pirmiau 
siai tie ritiniukai eina į di- 
delę mašiną, kuri iš karto 
išspaudžia ant abiejų pusių 
raides ir skaitlinias ir visą 
tą, kas yra išspausdinta ant 
auksinių pinigų. Paskui iš 
tos mašinos vėl tie ritinukai 
eina ant kitos mašinos, kuri 

j padailina kraštus. Iš šios 
mašinos pinigas išeina jau 
visiškai užbaigtas. 

Paskui toki pinigai po 50, 
100 ar 500 vyniojami į tam 
tikrą popierą, ar stačiai į 
maišelius pilami ir vežami 
tenai, kur jie skirti. 

N 

ČIELI DU. 
— Tai už mokinimą mano 

sunau taniista nori gauti 150 
doliariii ? 

— Taip. Tamista turi ne- 

užmiršti, kad jus sunus turi 
jau 18 metų, tinginys ir nie- 
kam netikęs. 

— Bet aš už tiek pinigų ga- 
liu nusipirkti drigantą. 
'— Gerai, pirkite. Bent tu- 

rėsite čielus du drigantu. 

J J11 ; v' ; j 

Anglijos Laikraščiai 
apie Lietuvą. 

Rubežių Komisija (pas- 
kirta Taikos Konferencijos) 
užbaigė savo darbus ir nu- 

tarė, kad rytinių Prūsų dalis 
apgyventa lietuvių turi buti 
atskirta nuo Vokietijos ir 
prijungta prie Lietuvos. Bet 
pati Taikos Konferencija 
tai to dar nenutarė. Propo- 
nuojama pervesti rytų Pru- 
suose "plebiscitą", kad suži- 
nojus, ar tikra rytų Prusuo- 
se didžiuma yra lietuviai 
gyventojų. (Plebiscitas tai 
pačių žmonių nubalsavimas. 
Čia suprask, *jog prūsų lie- 
tuviai patįs balsuos ar palik 
ti prie vokiečių, ar prisidėti 
prie lietuvių). 

Kas link pačios Lietuvos 
likimo tai girdėti net trejo- 
pas projektas: duoti Lietu- 
vai autonomiją ir sujungti 
su Rusija, kuomet tenai bol- 
ševikai liks prašalinti. Ant- 
ras projektas: duoti autono- 
miją ir sujungti su Lenkija 
(tik lietuviai labai kratosi 
tos Lenkijos todėl butų tik 
neramybių šaltinis tokia 
kombinacija). Trečias galop 
projektas duoti neprigulmy- 
bę lietuviams, kurie susikon- 
fedemos su latviais. Taip 
norį "lietuvių naciona'-stai." 

Prancūzai norėtų atiduoti 
lenkams viską, jei tik galė- 
tų. Lietuviai gi francuzai ne- 

perprielankųs. Užtai lietu- 
viai labiau linksta prie Ang- 
lijos, kuri prielankiau žiuri 

\i Lietuvą. 
Lietuviai atėmė nuo bol- 

ševikų daug blinduotų (šar- 
vuotu plieno pridengtų) 
traukimų ant gelžkelio lini- 
jos Kaisedariai, šauliai, Lie- 
poja. 

Latviai atėmė nuo bolše- 
vikų Tukumą ir Mintaują 
(Jelgavą). Lietuviai ant vi- 
so fronto šarpiai varosi pir- 
myn. Džiaugsmas gyvento- 
jų, paliuosuotojų nuo bolše- 
kų, esąs neapsakomas. 

Laikraščiai praneša, buk 
bolševikai ištuštinę Dvinską. 
Baltrusiai smarkiai apmušė 
bolševikus ties Baranavi- 
čiais (Baranovicz) ir išstū- 
mė bolševikus iš Pinsko. Tą 
balt. usių pergalę savinasi 
lenkai. 

Šedoj (Kauno gub.) jau 
seniai, dar prieš ateisiant 
Lietuvon bolševikams, buvo 
bolševikų agentų sutverta 
sovietų valdžia, kuri terori- 
zavo gyventujus. Paskuti- 
niame laike buvo žinios, kad 
įnirtę žemaičiai davė tiems 
oolševikarns gerai į kaili, 
kurie bėgo kaip tik begalė- 
jo, per Mažeikius Mintau- 
jos pusės. Bet vargiai ir li- 
kučiai beišbėgs, nes rodos 
apsiaus juos nuo Mintaujos 
pusės latviai, o nuo Šiaulių 
pusės lietuviai. 

Lietuviai užpuolė bolševi- 
kus nakčia Pagirių miestelyj 
netoli nuo Vilniaus (Į šiaur- 
vakarus); bolševikai aplei- 
dę miestelį pabėgo į rytus 
lietuvių vejami. 

Į Piet-ryčius, nuo Vilniaus 
bolševikai traukiasi ant vi- 
sos linijos varomi lietuvių ar 

mijos. Tarp lietuvių karei- 
vių ir gyventojų ^Iziau^smas 
ir entuziazmas esąs neapsa- 
komas. 

Lenkai nori iria"t kuogrei 
čiausiai Taikos Konferenci- 
ja nuspręstų Vilniaus liki- 
mą, kad jis prigulėtu Lenki- 
jai, nes lenkai mato kad lie- 
tuviai gins Vilnių netik nuo 
bolševikų, bet ir nuo lenkų 

("Išeiv. Drg.") 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
.. ELI Z AB ET H, X. V. 

Balandžio 5 d. po num. 20') 
l irst st., susitvėrė komitetas 
rengimui prakalbų tautinin- 
kams, katalikams ir .socialis- 
tams. Į ta komitetą įeina vic 
nas tautininkas ir du ex-tanti- 
ninkai, bolševikišku dažu nu- 

dažyti, kurie atstovauja (nie- 
ko). Tas komitetas nutarė 

rengti "svarbias'' politiškas 
prakalbas ir nuėjo į lietuvjų bol 
ševikų generalį ofisą num. 20-1 
First, st., tikslu pakviesti bo! i 

ševikus prisidėti prie to suma-! 
nymo. Nežinau ką tai misi-j 
jai atsakė bolševikai. — Ar tik 
nepareikalavo pasiaiškinti ką i 
ji atstovauja. 

.Nominuotų kalbėtoju kol-j 
kas neminėsiu, nes jų dar nesu- 

žinojau. Diena ir vieta taipgi j 
dar nepaskirta. Kuomet vis | 
kas bus prirengta, paskelbsiu j 
kaip komiteto, taip ir kalbėto- 

jų vardus, kad publika žinotų 
kas per prakalbos. 

Kad geriaus apvertinti rne ! 
namą komitetą- čia privesiu 
vieną juokingą paskaita. Žmo 
gus užsinorėjo tapti karalium. 
Jis nuėjo ant vieškelio, prisisė- 
mę rėtį smilčių ir Į iį jsisėdo. 
Privažiuoja valstieti.-: jr šau- 
kia: Šalin iš kelio! "Karalius" 
nesijudina; mat sėdi ant savo 

žemės. Tuomet valstietis pri 
ėjo prie ''karaiiaus" ir su bo- 

tagu paprašė j j pasitraukti iš 
kelio. 

Ar netiktų toks pat botagas 
ir minėtam komitetui. 

Visų Drangas. 

DETROIT' MICH. 

Nemažai matyt žinučių :š 
musų kclionijos, ir skaitant jus, 
galima spręsti, kad jos rašo- 
mos negerais tikslais, nes jose 
matosi įžeidimas ypatų ir pa 
žeminimas organizacijų. Štai 
kad ir "Lietuvos" nura. 92 tu- 
las Luk-Aut ašaroja, kad ma- 

žiukė vyčių partija užvaldė pa- 
rapiją ;r dėlei tos priežasties 
ragina sutvert naują parapiją, 
į kurią žadama neįsileisti vy- 

čių. Čia aš jam pastebėsi u ke- 

letą jo nenuoseklumų. Visų* 
pirma, kaip matote Luk-Aut 
vyčius skaito partijos nariais, 
o tuo tarpu vyčiai nesudaro jo- 
kios partijos, o tik—organiza- 
ciją. Toliaus jis sako, kad tū- 

las Aleksandra suorganizavo 
vyčių mažą burelj, kuris užval- 

dęs parapiją; bet nepasako 
kaip užvaldė ir kaip nuo para- 
pijonų atėmė balsą. Iš šito jo 
tvirtinimo aišku, kad jis nelan- 
ko parapijos susirinkimų, nes 

jeigu lankytų, tai žinotų, kad 
Susirinkimuose nei vienos drau 
gijos nariai neturi pirmenybės, 
bet visi naudojasi lygiemis tei- 
sėmis kaipo parapijonjs. 

Paskui Luk-Aut nurodo, 
kad vyčiai nekuriems parapi- 
jonams paskelbė karę;ko kas 
tai per karė, tai turbut jis pats 
nežino, nes jeigu žinotų, 'ai bu- 
tų parašęs suprantamai. Dar 
jis tvirtina, kad nekurie para- 
pijonįs nemažai nukentėjo nuo 

vyčių už neprisidėjimą prie va- 

karo paminėimui kun. Skryp- 
kos 25 metą kunigavimo. At- 
sakyk, — kada, kur ir kaip vy- 
čiai išmetinėjo parapijonims 
už nedalyvavimą minėtame va- 

kare Sako Luk-Aut ir tai, "kad 
vyčiai pataikavo kunigui ir už 
puldinėjo tuos, kurie kunigo 
nemylėjo. Bet kaip jie patai 
kavo ir kaip užpuldinėjo, to ne- 

pasako. Pagaliaus jis aiškina 
kad vyčių vadu' su kunigu susi 
kivirčijus, tai ir vyčiai nebelen- 
kia savo sprando prieš kunigą. 

o pasitaikius tani tikrai prie- 
žasčiai vyčiai sukėlė lemia su 

kunigu. Bet klausimas kas vi- 
so to buvo priežasčių,— vyčiai, 
ar kas kitas? Ant galų galo 
Luk-Aut džiaugiasi, kad tve 

riasi nauja parapija, kuri hus 
liuos nuo vyčių ir sako, kad 
ta parapija busenti k. K. Tn 

sakydamas jis labi klysta, todėl 
aš jam patarsiu kaip ta klaidą 
atitaisyti: Jeigu norite, kad tve 

riamoji parapija butų iluosa 
nuo vyčių, tai tverkite neprigul 
minga. O jeigu tversit R. K. 

parapija, tai užtikrinu, kad 

kaip greit susitvers, tai]) greit 
bus ir vyčių kuopa, nes kiekvie 
nas sveikai protaujantis žmo- 

gus privalo žinot kas'tai yra 
vyčių organizacija koks jos tik- 
slas. Gelvoniškis. 

DETROIT, MTCH. 

Pranešu čia keletą žodžių 
apie vietos bolševikų atsinešl- 
mą link parašų rinkimo po pe- 
ticija už Lietuvos neprigulmy- 
bę. 

Čionykščiai bolševikai netik, 
kad nesirašė po tuo dokumen- 
tu, bet dar, pamatę jį, pusėtina: 
nervavos. Renkant man para- 
šus, teko užeiti pas tulą balše- 
vika M., kuriam pasiūlius pa- 
sirašyti- jis ėmė pasakoti, kad 
ta peticija esanti adresuota po- 
piežiui ir kad geri žmonės po 
ją nesiraŠą. Tą kalbėdamas py- 
ko iv drebėjo iš piktumo. 

W. K. 

HERRISBURG' ILL. 

Čia parašų rinkimas nelabai 
tepavyko, dėlei stokos blankų. 
Męs jų negavome iki ^at pas- 
kutinei dienai. Paskuti p ioj c 

parašų dienoje mum atvežė ko- 
letą blankų iš Lietforto, luo1 
met subruzdome darbuotis, bet 
daug surinkti nebespėjom. 
Blankų turėjo S. L. A. narys 
A. Bukauskas, bet jis mums 

nedavė dėlto, kad yra bolševi- 

kas. S. L. A. turėtų atkreipti 
atvdą į savo narių toki pasiel- 
gimą. 

Renkant parašus po stubaj. 
Ijoševik-ii atsisakė '.pasirašyti- 
aiškindamiesi tuomi, kad pasi- 
rašusieji busę išsiųsti į Lietu- 

vą kariauti. Tai taip bolševi 
kai pasitarnavo Lietuvai. 

Harrisburgiėtis. 

MADISCN, NLBR. 

Ūkininkai pradėjo laukus 
arti, avižas sėti, daug pasė- 
jo, bet nesuspėjo įakėti: ba- 
landžio 9 ir 10 dienose pri- 
snigo apie puse pėdos sto- 
rio. Delei tos priežasties uki- 
ninikai abejoje ar tik ne- 

reikės antrą sykį avižų sėti. 
Čia daugiausiai auginama 

komai. Žemė visa išdirbta 
ir gana brangi; vidutiniška 
kaina $200.00. Miškų nėra. 

R. Zaura. 

Zinios-Zinelžs 
Amsterdam, N. Y. Čionai 

susitvėrė Lietuvių Raudono- 
jo Kryžiaus skyrius, prie ku- 
rio prisirašė daug lietuvai- 
čių. 

Lawrence, Mass. Čia dar- 
birika? parduoda savo žiedus 
ir laikrodėlius, taipgi skoli- 
na Liberty bondsus, kad tik 
'apsaugojus nuo bado strei- 
Merius, kurie nebeišgali nei 
savo kūdikių išmaitinti ir 
■rengasi juos siųsti į ktus 
miestus pakol streikas pasi- 
baigs. 

Tūkstančiai vokiečių buvo internuoti Anglijoje nuo pat pradžios kares. 
Petraukus karę jie po sargyba yra išsiunčiami Vokietijon, 

Fitschburg, Mass. A. L. 
T. S-os surengtose prakalbo-1 
se kalbėjo p. K. Norkus. Jo 
kalba publiką patenkino ir! 
iššaukė gausų delnų ploji- 
mą. 

Duąuesne, Pa. Balandžio 
'2 d. tapo užmuštas dirbtuvė- 
je A. Valuską. Mašina pa- 
gavo vieną koją, o kaip krei- 
pėsi kiton pusėn, ir antrą 
koją pagriebė. Sudaužė gal- 
vą. Ir per sekundą neteko 
gyvybės. 

Sca^nton, Pa. Centro Uni- 
jų delegatų susivažiavime 
buvo svarstomas klausimas 
kokiu budu Scrantoną ap- 
gyni? nuo bolševikų. Pada- 
rytas išvedimas, kad darbi- 
ninkai turi gauti geresnias 
gyvenimo sąlygas, o tuomet 
jokis izmas nekibs prie jų. 

Lewiston, Mass. L. S. S. 
105 kp. surengtose diskusi- 
jose diskusuota, ar darbinin- 
kams reikalingos bažnyčios. 
Po diskusijų buvo publikos 
balsavimas. Balsavo tris nuo 

šimčiai už, o kiti — prieš. 

Melroge Park, III. Gerai 
gyvuoja Darbininkų Varto- 
tojų Krautuvė, kuri apsau- 
goja žmones nuo išnaudoji- 
'mo privatiniais biznieriais. 

Ką žmones sako 

šlamo skyriuje talpinsime prisiųs- 
tas žmonių nuomones — daugiausiai 
apie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but trumpi. Ra* 
šytojas turi padėti po straipsniu Ba„ 

ĮAiražg, arba paduoti JI Redakci- 
jos žiniai. 

Redakcija talpins Jvairlafl nuomo- 
nes, net Jeigu kartais su Jomis Ir 
nesutiktų Jeigu tik Jos bus tinkamai 
'šrelkštoa. 

UŽKLAUSIMAS. 

Patėmijau "Draugo" N90 

išdėstymus kodėl dabar ne- 

reikalinga šaukti Visuotino- 
jo Seimo. Tenai buvo pa- 
rodyta kad tokis Seimas bus 
katalikystės prie;. is. 

Aš čia užklausiu ir tikrai 
prašau atsakymo iš "Drau- 
go". Ar atsiras toks man- 

dragalvis, kuris galėtų ge- 
ležį suvirinti su medžiu. 
'Jeigu neatsiras, tai kaipgi 
[galima Politišką Seimą su- 

virinti su katalikybe, su ti- 
Įkėjimu. Tikėjimas yra sau, 
o Lietuvai Neprigulmybės 
'išreikalavimas yra sau. Liuo 
sybės išgavimas Lietuvai 
darbas užsibaigs i kelis mė- 
nesius ar savaites, o tikėji- 
mas juk amžinas. 

| Taipgi labai gražiai pra- 
šau parodyti, kuom žmogus 
prasižengia prieš Dievą ir 
'jo prisakymus, jei jis nori 
t seimo. Nei šventame rašte, 
nei evangelijoje, nei prisa- 

kymuose nėra pasakyta, kad 
žmogui yra uždrausta da- 
lyvauti politiškuose seimuo- 
se. Kur ta vieta draudžian- 
ti? 

Pagaliaus bent parodyki- 
te kur kokio popiežiaus yra 
tas uždrausta, ar bent ko- 
kio nors vyskupo. Aš nie- 
kur negirdėjau, kad butų 
tas uždrausta. Tai koki gi 
čia ryšį turi Seimas su ti- 
kėjimu? 

Aš manau, kad čia nėra i 
ir negali būti jokio priešin- 
gumo nei tikėjimui, nei baž- 
nyčiai. Čia tiktai baimė, 
kad, gink Dieve, nepajudin- 
tų pinigų klausimą. 

Aš pasakau atvirai. Aš 
aukavau 75 doiiarius. Aš 

'aukavau su supratimu, kad 
[30 nuoš. eis ant politikos 
reikalų, o 70 nuoš.. sušelpi- 
mui Lietuvoje mano gimi- 
nių, pažįstamų, ir visų lie- 
tuvių. Aš reikalauju kad 
mano aukos butų paskirtos 
ten, kur aš skyriau. 

Mano vieno nedidelio 
žmogaus baslo kas gi išgirs. 
Gal tūkstančiai yra išsiskir- 
stę po visą Ameriką kurie 
paskiriai šaukia. Niekas 
paskirių balsų negirdi. Bet 
jei mųs tokių paskirių žmo- 
nių suvažiuotų krūvon tūk- 
stančiai, jei visi toki, kurių 
aukos eina ne ten kur jos 
skiltos, kartu sušuktų, tai 
tą mažųjų balsą išgirstų vi- 
si, išgirstų ir Lietuva, o tuo- 
met gali pasidalyti nesma- 

gumas tiems, kurie neatsi- 
žvelgia į aukautojus, kurie 
nesiskaito su žmonių valia, 
o visur spraudžia savo va- 

lią. Bijosi žmonių balso, 
bijosi kad žmonės susirin- 
kę nepareikalautų atskaitos. 
Ir todėl visokiais budais 
nenori prileisti prie Visuo- 
tinojo Seimo. 

Tai delko dabar Seimas 
nereikalingas. Anot Jų— 
lai žuva Lietuva, bet bile 
jiems nereikės atskaitų iš 
darbų išduoti, bile jų gar- 
bė, jų sriovė nenukentės. 

Skaitytojas "Draugo", 
"Darbin." ir "Lietuvos" 

OFICIALIŠKUMAS. 
Oficiališkumas politiškuose 

dalykuose lošia gana svarbia 
rolę. Nebūtų .oficiališkumo- 
galima sakyti negalėtu buii jo- 
kios politikos. Oficialis žodis 
kokios nors valdžios tartas yra 
tuomi žodžiu, kur j jau sunku 
atmainyti. Politikoje ir taip 
diplomatai nors ir vartodami 
oficiališką , kalba, daug moka 
pasakyti gražių žodelių, daug 
išlieti gražių jausmų, bet nieko 
nepasakyti. 

Pas mus lietuvius oficiali;-- 
kūmas dar nemadoje, dar kai 
ba ką kas nori ir svarbiausia, 

kaip kalba oficialokai, nesis- 
kaito su žodžiu prasme. Iš to 
būva daug nesmagumų, daug 
visokių kivirčų, nesusikalbėji- 
mų, Mums, tai yra lietuvių 
įstaigoms reikėtų gerokai pasi- 
mokyti oficialokos kalbos. 

Žinoma, vėl reikia saugotis 
įpulti į antra krastutinybę, kur 
jau apart oficialiskumo nieko 
nėra, kur oficiališkumas užima 
prasmę. Reikia sergėtis tokios 
tvarkos, kai]) kad. Rusijoje bu 
vo. Vienok naturalis tikras 
keno nors vadu rimtas kalbė- 

jimas turi buti. 

Europos didžiųjų valstybių 
diplomatai moka labai puikiai 
oficiališkai vartoti kalba, mo- 

ka ja naudotis, vienok ir jie 
padaro tokias klaidas- kokiu 
nepadaro net paprastas žmo- 

giukas. Męs čia leisime sau 

papasakoti vieną atsitikima. 

Europos didesės tautos ofi- 
cialiai nepripažino rusu bolše- 
vikiškos valdžios. Na tai ki- 
bai naturališkas dalykas, kad 
su jais Europos didesės tautos 

neturi jokių susinėsimų, jokių 
pasitarimų, jokių reikalų. Tas 
viskas tvarkoje. 

Vienok lie didžiųjų valsty- 
bių diplomatai dar niekuomet 
nėra oiieialiai pripažinę naujos 
Vokietijos valdžios (Eberto 
valdžios). O vienok iie su ja 
padarė laikinąją sutarti, pas- 
kui vėdė tarybas, ir dabar tos 

nepripažintos vokiečių valdžios 

atstovų reikalauja Paryžiun. 
Reih'ki—visą laiką vėdė atrv- 

bas su tąją valdžia, kurios ne- 

pripažįsta. Tik viena Šveica 
rija pora dienų atgal oficialiai 

pripažino vokiečių naują ne 

kaizerio valdžią. 
Jei jau pasitaiko pas didžiuo 

sius diplomatus tokios aiškios 
oficiales klaidos, tai kam jau 
barti Lietuvos valdžią, kad ji 
daro klaidas. Kam barti mu 

sų oficialias įstaigas. Klaidos 

pasitaiko visur. 

GYVENIMAS. 
Gyvenimas yra nemalo- 

niais spęstais. Kuomet mąs- 
tantis žmogus suauga ir tvir- 
tai gali svarstyti apie daly- 
kus, tai nenoroms jaučiasi 
kaip spęstuose, iš kurių'nė- 
ra išėjimo. Ir ištikro, jis 
prieš savo norą yra iššauk- 
tas iš neesybės į gyvenimą. 
Delko ir kam? Jis nori su- 

prasti tikslą ir reikšmę savo 

gyvenimo, bet jam Įkalba 
tuščius daiktus; jis klabina, 
bet jam durų neatidaro; pas 
žmogų ateina mintis taipgi 
prieš jo norą ir valią. Ir tai 
žmonės kaip kalėjime su- 

jungti bendra nelaime leng- 
viau jaučiasi, kuomet jie j 
krūvon susirenka; tuomet j 
jie bent nejaučia gyvenimo I 
spęstų. Tuomet jie kalba iš- 

didžias kalbas, išreiškia lino 
sas idėjas. Tokiu budu žmo- 
gaus protas yra nepakeičia- 
mu nusilinksnimu. 

Iš Čechovo. 

L. A. B. ŽADA PIRKTI 
LAIVUS 

Lietuvos atstatymo Ben- 
drovės sekretorius, p. V. K. 
Račkauskas, paduoda iš 
New Yorko sekančią žinią: 

"Paduodu porą ištrau- 
kų iš kablegramu nuo p. 
Karužos, gautų 10 ir 21 
dd.. š. m. 

"Bal. 19 d. kablegramel 
sakoma, kad Wall Street 
atstovai Paryžiuje pasiun- 
tė Lietuvon pirklių komi- 
siją ištyrimui "grunto" ir 
įsteigimui Lietuvoje dirb- 
tuvės drobei austi; kapi- 
talų užtektinai parūpins 
Wall Street; Karuža ap-| 
leidžia Paryžių balandžio 
19 d. ir važiuoja per Skan 
dinaviją Į Lietuvą. Iki 1 
Liepos Bendrovėje buti-: 
nai reikia turėti 500.000 
dol. Tai pirmas kablegra- 
mas. Antrame yra dar 
svarbesnių žinių, būtent: 
Amerikos Valdžia pada- 
vė mums sugestiją tučtuo- 
jaus sudaryti navigaciją 
ant Baltiko; Bendovre 
perka laivus navigacijai 
tarp Amerikos ir Lietu- 
vos; ir Amerikos valdžia 
užtikrino mus, kad męs 
gausime Klaipėdą, antrą 
sau prieplauką pataria ap 
rinkti Liepojų; Bendrovės 
kontroliojami laivai už- 
perkama Danijoje, — du 
laivu minėtiems uostams 
ir du laivu navigacijai ant 
Nemuno. Prie to viso, L. 
A. Bendrovė užpirko (?) 
Lietuvos Valstybės Banko 
trečią dalį, vertės 1,000, 
000 markių, — vadinasi, 
Amerikos Lietuvių kapi- 
talai kontroliuos (?) Lie- 
tuvos Valstybės Banko 
trečdalį!" 
[Paskutinė žinia apie "už 

pirkimą" trečdalio Lietuvos 
Valstybes Banko ir "kon- 
troliavimą" to trečdalio 
mums išrodo neaški ir tur- 
but kableg ame norėta kas 

Wg4Įooem 

Extra! PUIKUS BALIUS Eitra! 
Parengtas 

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS 

Subatoje, Balandžio 26, 1919 

Mildos Svetainėje, 3142 S. Haistsd Street 
Pradžia 7 vai. vakare Kviečia visus Komitetas 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suč5- 

dymį 50 proc. ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Trupu'eli neSiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir voverkuotus par- 
duodame po $5.00 ir ^-angiau. 

Naujas ir truputei] dėvėtap kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdien?, ir vftkarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki" 11 vai. vakare. Ntdėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

■į Mainierial, mechanikai, audėjai, fulirlk"* ir «inp viiouio 
darbininkai, dirbanti viduj ir l*uk«, yra amžini draugui 

•ruicena 
lĮfkOrttlt; 

.Tau suviri T)«nki#s d»iimty* lu 
kaiti Aitu piuki jfyduoU yr* rnr- 

tu (vrlaiuluini i<a«ok- 
maiui. iš;)Jym*i rutati. tuo, 
tktutinu krntfutje, 4oi:c»u ir rau- 

menyse. netirt 'rittronu die- 
gimu, žulfio ir kosulio. 

iPl?lni ral8rt^8tt>l,lel080,l)1nko*9, Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
1 ao.-iSxpw»lo., pcrsit.kriuk nr yr.\ IkAliA. vaisbažcnkli* aut bak«iuk« n:» centai ir 6") coutei ui 
* bonkntę. Gaunamos visose aptlekoae, ar tiesiog is Jabortorijos. ~ 

F. AD. R1CH1ER <St CO., 74—80 WasIiington St., Ne>v York, N. V- 

kitas pasakyti, negu pasaky- 
ta, nes Valstybės bankai pa- 
prastai "neparduodami" 
(tikroj to žodžio reikšmėj) 
savo kapitalo neigi juo la- 
bjaus leidžia kontrolę pri- 
vatinių įstagų. 

Viršminėos žinios savo 

keliu yra geros ir svarbios 
žinios, nes jos parodo, kad 
Lietuvos pramonės dvasa 
pradeda kilti ir stoti ant sa- 

vo kojų. Tai yra dalykas, 
kurio kaip sykis mums la- 
bjausiai reikia. Red.]. 

Dr. G. M. Glaser ] 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St.( kertė 32 »t. j 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų, i 

Ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
plet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dft h. NfllKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago3 Ofisas: 
4712 SO. A5HLAN"> AVS 

Telefonas Dro* 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Tel VAROS 1532 

LIETUVIS GVOYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir 'vry Speciališkal gy- 
do limpančias, užsisenojusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, ll». 

Dr. Iii Hemuao 
Iš RUSUOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir nikų, pagal naujausias 
metodas. X-I?ay ir kitokiu., elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—*2 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephcnc Canal JUO 

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

riione Bouievard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U2S1SENĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

3333 SO IMA* STREET 



L. Selesas. 

Graži Žaisle 
AŠ ją pamačiau beprotna-- 

myje. 
Kuomet aš inėjatt i beprot- 

namio sodą, niekas į mane ne 

atkreipė atydos. Vienos be- 
protės gulėjo ant pievos, kitos 
stovėjo, veik visos buvo įsiau 
apsinuoginę. Tiktai viena la- 
bai įsiviniojusi į savo plosčių 
stovėjo toliau po stora liepa. 

Man pasirodė, kad ji visai 
ne beprotė ir aš priėjau artyn 
prie jos. Bet kuomet ji savo 

puikiomis rankomis pradėjo 
mušti savo veidą, as supratau 
kad ji neturi proto. 

iviane nustebino jos apsirė- 
dymo būdas. Jos ploščius ap- 
supo jos netik visa kūną, bet ir 
galvos dalj. Buvo palikta tik 
maža skįlelė del burnos ir akių. 

Kuomet ji pastebėjo, kad aš j 
ją žhirati, ji dar labjau susi- 
traukė, dar labjau viniojosi sa- 

vo ploščiun. 
— Jums šalta?—paklausiau 

jos. 
— Ne!—gana mandagiai at- 

sakė ji.—Man nešalta. Pas 
mane yra ant kuno plėtmeliai 
gymiai ir aš nenoriu kad su ma- 

nim atsitiktų tas pats, kas atsi- 
tiko su mano drauge. Dėlto tai 
aš ir atėjau į šitą vienuolyną. 
Bet ir čionai priversta visada 
buti apsivilkus. Labai sunku 
paslėpti savo tyrumą nuo vyrų 
akių. Jų akių žvilgsnis viską 
perveria. 

— Aš nesuprantu ką Tami- 
sta nori pasakyti! 

— Perveriantis žvilgsnis 
tai kaipir vanduo upėje. Ro- 
dos jis kaipir bėga paviršiumi 
o pats įsigeria j Jusų drabužius, 
j Jusų kuną. Jr tai vis vien 
kuom nei bandytum apsireng- 
ti : vyrų žvilgsnis Jus išrėdo ir 

pamato tą, kas slepiasi po dra- 
bužiais, ką Jus norite paslėpti. 

Aš pamaščiau, kad tas tik 

piktų žmonių ant jos išmislyta 
ir apie tai jai pasakiau. 

— O ne ne!—sušuko ji.— 
Tamista klystate. Tai buvo su 

mano drauge.... Ir ištikro ne- 

buvo jokis išmislas, o tik tikra 

teisybe. Pas ją ištikriijii buvo 

pletmai ant kulšies. 
— Pletmai ant kulšies?— 

paklausiau aš. 
— Taio taip... tai yra ne. 

Pas ja buvo nuo prigimimo 
pletmai ant kuno. Bet tai vis 
viena: kas turi plgtmus ant kū- 

no, tas turi plėtmus ir sąžinė 
je. 

— Aš jokiu budu negaliu tai 

suprasti,—aš atsakiau. 
— Tai tu nesupranti?—stai 

ga su vaikišku žingeidumu ji 
paklausė manęs. Tu turbut 

per klaidą čionai pakliuvai: či<; 
nai gyvena vienuolės, o ne be- 

protės. Aš tuo tau viską iš- 
aiškinsiu. Jei dasižinos kad 

pas mane ant kuno nuo prigim 
ties yra plėtmai, tai žus mano 

garbė. Juk tau aišku, kad žmc 

nes apie tai nieko negali žino- 

ti. jei jie nematė. O juos ne- 

galima niekam parodyti nesu- 

teršus savo doros. Supranti ? 
— Suprantu,— atsakiau ir 

nusistebėjau logiškumu jos kai 

bos. 
-7- Bet stebStiniausia kad 

ta mano draugė,—ji tęsė savo 

kalbą,—niekam arit svieto ne- 

parodė tų ant kuno gymių, o vie 
•įok visi juos matė. As su ta 

drauge buvome labai artimos 
ir a> gerai žinojau kad mano 

draugė tyra, nekalta ir tokia 

pat ji pasiliko po jos vestuvių. 
Ji ištekėjo būdama dar jaunu- 
te. Mano draugės ženybinis 

gyvenimas pasidarė jai religija 
o jos mamas-bažnyčia, vygė 
jos mergaites aukuru, o jos vy 
ras buvo jai dievu. Ta mano 

draugė iš paviršiaus buvo svie- 
tiška ponia, o širdies gilumoje 
tikra vienuole. Ji buvo ta vie- 
nuole, kurios vienuolynas yra 
visas pasaulis. Jos gražybė vi-1 
liojo daugelį vyru, bet ji jų nei 

viena nei artyn prie savęs ne- 

prileido. 
Trilypė siena jai nedavė pra- 

sižengti: tai vyro meilė, dora 
tyrumas. Bet pasirodo, kad šių 
trijų dalykų nepakanka. Atė- 
jo velnias ir viską pagadino. 

Laike šios ilgos kalbos ;i la 
bai nerimavo, nuo jos veido 
nuslinko uždangalas ir aš pa- 
stebėjau stebėtinai gražų vei- 
dą, nežiūrint, kad ant jo buvo 
beprotybes žymės. 

Ji pažiurėj > j mane norėda- 
ma atspėti koki jspudj ant ma- 

nęs padare jos kalba. Man pa- 
sirodė kad ji kalbėjo apie tai 
delko ji proto neteko. 

— Tai ką, ar su tamistos 
drauge nelaimė atsitiko? Ji 
prasižengė ?—aš paklausiau. 

Xe ne!—atsakė ji karš- 
tai.—Nei vienos klaidos nepa- 
darė mano drauge, ir apie ją 
buvo pramanytos tiktai kalbos 
kurios atnešė jei daugiau ne- 

laimų, negu butų prasižen- 
gusi. 

Tai buvo užgavenių vakaras. 
Masktt balius, kuomet velnui 
taip lengva slapstytis. 

Mano drauge vienuose ge- 
ruose namuose buvo ant mas- 

kų baliaus. Dėlto kad ją nein- 
teresavo jokios intrigos, tai ji 
pirmutinė nusėmė maską. Ji 
ėjo kartu su savo vyru, dar 
maskos nenusiėmusiu. Staiga 
prieš juos atsistojo velnias ir 
tarė" 

— Sveika vestalka. 
— Tu neatspėjai mano kos- 

tiumo,—besijuokdama pasakė 
mano draugė, Kuri buvo apsi- 
taisiusi i drabužius beprotybės 
dievės. 

— Kiekvienas taisosi tais 
rūbais Į kokius jis mažiausiai i 
tinka. Jei tirpažintum bepro- 
tes gyvenimą ir dvasę, tu ap- 
sitaisytum vestalka. Sergėkis! 
tarė jis atsisukdamas į jos vy- 
rą.—Ant vestalkų kartais buva 

plėtmai! 
Maro draugės vyras tikėjo 

j savo pačios nekaltybę ir jis 
nusijuokęs paklausė: 

— Ką? Tu manai kad jos 
gyvenimas netyras? 

— Ne įspėjai!—atsakė anas 

— Jis ka11>a apie plėtmus są- 

žinėje, nusijuokė mano drau- 
O'e 

— Neįėjai ir tamista. Ta- 
vo dėmės matomos.—ir pama- 
žėl ji pridėjo:—Tavo dėmės 
ant kuno. 

— Tu rnehioji!—susuko 
mano drauge nusistebėjusi ir 

susigėdinusi. 
— Aš meluoju!—išjuoketi- 

ciai atsakė nepažįstama maska 
—Aš aiškiai juos matau. Ma- 
no maska stebėtina ir kas ja 
užsideda ant veido, tas viską 
mato. 

Maska prisilenkusi prie ma- 

no draugės ir jos vyro pasakė 
tas kimo vieta.:, ant kuriu yra 
gymiai. 

Mano draugė ir jos vyras br 
vo kai]) perkūno trenkti. Ma- 
no draugė neturėjo ką sakyti 
les vyras leidos? iieškoti ta 

} 

maska, kuri tai pasakė, bet ji 
; Įsimaišė Į daugeli kitu. 
1 — K a tas reiškia ?—paklau 

Vaizdelis Danzigo gatvėse; dėl šio miesto labai varžosi vokiečiai su 
lenkais ir galų-gale gali netekti nei vienas, bet tap ti neprigulmingu. 

sė sugryžęs jos vyras. 
--Nežinau!—nekaltai at- 

sakė ji. 
— Niekas apart tavęs ir 

Dievo negalėjo tai žinot... ir 
gal apart to vyro. Tas tega- 
lėjo Imt žinoma tiktai man vic 
nam, jeigu tu būtimi dora mo- 
teriškė. 

— Sakau tau, kad aš neži 
nau. Tai tik Dievas žino ir 
gal buti tas velnias.... 

Tuomet mano draugė iš savo 

vyro sus'laukė aštrų žodį. Ji 
prisispaudusi pr: jo sugrįžo 
namon. 

Kuomet ją vvras namieje. 
apkaltino, ji pabalo, jos balsas, 
pradėjo d*ebėt.i, ji išrodė lyg' 
kaltininkė. 

Jos vyras pareikalavo iš jos 
pasiaiškinimo, bet pasiaiškinti 
ji negalėjo. Ji nežinojo kaip j 
apie tą paslaptį galėjo dasiži-j 
noti svetimas vyras. 

— Gal bul tu buvai man vi- 
suomet ištikima, tik koks neti- 
kėtas atsitikimas išdavė kam 
nors tavo paslaptį?—-klausinė-j 
jo jos vyras. 

Bet nors ji visaip stengėsi 
atsiminti, bet nieko neatsimi- 
nė. 

— Jei tu nieko negali atsi 
minti, tai nors ką man sume- 

luok ir mane nuramink—pra- 
šė jos vyras. 

Bet mano draugė meluoti ne 

mokėjo. 
Galų gale jus vyras patikėjo 

kad ji jo pati ji apgaudinėja 
su kitais. Bet jis ją negalėjo 
užmušti, nes labai ją mylėjo. 
Gaila kad neužmušė. 

Jis labai konkinosi, jis išėjo 
iš miegamojo ir paliko ją vie- 

ną. 
Ji kankinosi per visą naktį. 

Ji buvo nužeminta. Ji negalė- 
jo ir nemokėjo ginties. Tr gin- 
ties prieš ką, prieš šešėlį, pa- 
veikslą.... 

Jos vyras jau nekalbėjo apie 
neištikimumą, bet apie prasi- 
žengimą. t. 

Ką ;• galėjo darvti ? Ji kan- 
kinosi. Aš jai atjaučiu. 

Nelairrmgoji negalėjo atspė- 
ti tos paslapties. 

Kas dažinojo jos paslaptį? 
Gal.but jai bemiegant, ar be- 

siprausiant. 
Bet nei Tos gėlytfumas ne- 

prileido prie jos nei jokios mo- 

teries, net nei tarnaitės.... 
Ją apėmė blogos mintis: gal 

hut įi< K^ip nors miegančia kas 

Inors išžagino. Het kas? Kuo 
met? Kuomet ji buvo mergi- 
na, ji neatsiskyrė nuo motinos, 

o ištekėjusi visuoi^et buvo kar- 

tu su vyru.... 
Nusigandusi tų baisių min- 

čių. ji nubėgo pas savo vyrą. 
bandė pasiskųsti, bet bekalbė- 
dama susipynė. Tsivaizdini- 
ma perdavė kaip teisybe 

Jos vyras jai tarė: 
— Tai vienintelis galimas 

daiktas, bet tu pati pertikrinai 
mane, kad taip negalėjo atsi- 
tikti. Faktas gi aiškus. Del 
manęs tu numirei. Rengkis. 
Aš tave nuvezšiu pas tavo tė- 
vus. Aš tave atiduosiu atgal, 
kaip atiduoda netikra pinigą... 
Mūsų duktė pasiliks pas tave 
iki 7 metų, paskui aš ja atsi- 
minsiu ir pasistengsiu ja išauk 
lėti. 

Mano draugė išpūtė akis, tik 
dabar ji pamatė j kokią prapul- 
tį ji įpuolė. Ji baisiai nusi- 
juokė, paskui sušuko n greitai 
pagriebusi nuo vinies apsiaustą 
susivyniojo. Tame momente 
ji atspėjo kame dalykas: ta 

maska turėjo viską permalanti 
žvilgsnį ir dėlto tai galėjo pa- 
stebėti jos gymius. 

Dabar tu supranti, ką reiš- 
ia viską permatantis žvilgsnis 

ir delko aš visuomet supucsi 
į ploščių. 

Beprotė tai papasakojus su- 

sisupo j savo ploščių ir išnyko 
tarpe sodo medžių. 

Sis papasakojimas mane ir-- 

interesavo ir aš nuėjęs pas be- 
protnamio gydytoją pasiteira- 
vau. 

Gydytojas man papasakojo: 
Ta jos draugė, apie kurią ji 

pasakoja, tai ji pati. Ji sau 

mano kad tą nelaimingą atsi- 
tikimą pergyveno ne ji, bet jos 
draugė. Nuo tos nakties ji pa- 
sidarė beprote. 

Ant rytojaus jos vyras, kuris 
kankinosi nemažiau už ją delei 
pasiteiriavimo nuvežė ją pas 
jos tėvus. Gatvėje patiko dar 

daugelį grįžtančių iš maskų ba 
liaus. 

Kuomet jie įžengė į jos tėvų 
iiainus, jie pamatė tą maską 
kuri pasakė jiems tą paslaptį. 
Ji sušoko: 

— Štai jis. Štai tas žmo- 
gus, kuris turi permatomą 
žvilgsnį! 

Ir tiesa Viduryje kambario J 
stovėjo ta pati maska, tai buvo 

jos tėvas, kuris tik dabar sugrį- 
žo iŠ baliaus. 

Jos vyras papasakojo tėvui 
visą nelaiminga atsitikimą. c. O W o 

— Kam tu ta pasakoji,— 
pertraukė ji tėvas.—Tai aš ta 

padariau, kad pabaikauti iš 

Jus! Apart manęs juk niekas 

negali žinoti apie tai, juk aš ja 
auginau, nešiojau ir žinau apie 
jos gymius! 

Ir kiek bereikalinkos kanky- 
nės tamista mums padarei!— 
•tsidusęs ir labai pradžiugęs 

tarė jos vyras. 
Tėvas su vyru greitai pasi- 

skubino prie jos, kad jai tą 
visa baiką paaiškinti. Bet iau 
buvo vėlu. Ji jau juodvieju 

į nepažinojo. Ji jau buvo nete- 

kusi prato. 
Išvertė Jonukas. 
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Pirma sufragietč. — Ona, 
tai tu rynvsi šįmet j miesto ma- 

jorus. 
Antra sufragietč. Ne. Man 

norisi buti majoru kariumenė- 
je tarpe vyrų. 

SM< 1GUS ATSIMIMM. IS. 
Šita kedė tai pati brangiau- 

sia visuose kambariuose. Ant 
jos netikėtai numirė mano di- 
džiausias skolininkas. 

TEISYBĖS Iš DUCXO. 
Visgi vokiečiai eina ant Pa- 

ryžiaus. Bent pasirašys, kad 
jie likosi apgalėti. 

Lenkai pataiko prieš ką ka- 
rianti. Jie kariauja prieš ru- 

sus, vokiečius, sąjungiečius, 
lietuvius, ukrainiečius, žydus 
ir ete, etc. Visgi iš tu visų ko. > 

nors' yra jų priešas. 

Verseliuje dabar yra išlei- 
stas padavadijimas: 

"Revoliucijas darvkite iš ei- 
lės." 

Vokiečiai dabar sudaro ma- 

žąją tautą ir reikalauja sau 

apsisprendimo teisės. 
Teisybė yra vyžose, o netei-' 

sybė čebatuota. 

Sako, kad kaizeris pasidarė 
geru malkų kapotoju. Tai bu- 
tų gerai, kad taip butų atsitikę 
dešimts metų atgal. 

Iš penkių didžiųjų valstybių 
jau likosi tiktai keturios. Ja- 
ponija turbut atsakė buti di- 

delę; ji prisilygino prie mažų- 
jų tautų ir Korėjoje kariauja 
už savo rubežius. 

KNYGYNE. 
/. 

— Ar neturi ''Kritikos tv 

rojo proto"? 
— Turime, bet labai suterš- 

tas. 
IT. 

— Duokite ką nors tinka 
mo dėl priaugančio jaunimo. 

— Meldžiu imti "Neapšvies 
ta tamsybė". 

ITT. 
— Ar vra "Aprūpintas gy- 

venimas"? 
— Pas knygyno direktorių 

TARP VAIKŲ. 
— Xa mamyte, dabar ne- 

verksiu, nes turėsiu sau kin 
broliuką. 

— Teta, aš norėčiau mažc 
ožiuko. 

PADĖKAVONĖ. 
Aš P. Placheckienė ištariu širdin- 

gą ačių visiems lietuviams, kurie daly 
vftvo iianu vyro laidotuvėse ir aip??i 
ištariu širdingą, ačiū bučernlnkams iv 
groserninkams lietuviams už neužmir- 
šimų. mano biznyje ir parėmimą, ma 

nęs. Prašau nepamiršti ir ant toliaus 
paremti biznyje. Aš busiu labai dė- 
kinga ir stengsiuosi užganėdinti klorc 
vieną, biznierių pas mane perkanti. 

Su pagarba, 

A. PLACHECKIENĖ, 
931 W. 32-nd Place. 

NAUJAS KNYGŲ 

KATALOGAS 
JAU YRA GATAVAS 
Prisiųskite 2c štampą ir 
gausite jį tuojaus. 
Adresuokite šitaip: 

A. OLSZEWSKI, 
3246 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

ARNORI? 
padaryti ekstra pinigų liue- 
su laiku, po $10.00 ir dau- 
giau i vakara. Kreipkites i 

"LIETUVA" 10, 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 

REIKALINGA želmyninkė prie ma- 
žos Šeimynos. Mergina arba naJlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera. 
mokestis. Atsišaukite greiti! j 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

! 1718 So Halsted St„ Cbicag,-:, 111. I 

! BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vienų iš musų 40, 80. arba 130 

lakcriu dobilu, bulvių ir pienininkys- 
tės tarmę garsioje 2 ežerų apigardo-j je Vilas county, SVisconsin. ant priei- 
namij išmokėjimu. Kaina $15.00 iki j $3o.OO už altcrj. $200.00 pinigais įmo- 
kėti ant 40 akeriu, $300.00 jmokėtii 
ant 80 akeriu, likusius išmokėti pagal 
buda, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti įgijimų farmos Wis-[ consinoderlingiausios žemės užolsė-Į lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemėje daugiau vertos, negu apelsi- Įnai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utarninko ir Pėtnyčios 
naktį, atsišaukite pas G. F: SAN- 
BORN. musų Chicagoje atstovų, 998 
Peoples Gas- Bullding ir susitarsime 
kat,link seka.:1; ?. ekskursijos arba 
telefpnuokite V*abash 1507 dėl paliki- 
nto jms vietom. Rašykite lietuviškai: 
CLA.S. GODLBSKI, Colory Director. 

SANBORN COMPANY, 
įEagle River, Wisconsin 

Eox 4 , 

ANT PARDAVIMO. 
Kursinė (shoo ropairing shop-. 

Gar.a pigiai, labai puikioj vietoj, dėl 
žmogaus, kuris mėgsta pasidaryti 
puikų pragyvenimų. Atsišaukite: 
743 W. 31st St. kampas Halsled St. 

ANT RANDOS — YV EST SIDEJ 
1. 5, G. ir 7 kambarių l'liatai, pečiumi 
ar ilfi.;mi; moderniški. Kreipkitės į ofis-j: Racine Ave. ir 13 th St.. arba telefonuokite: \Vest 95, arba Harrison 3CG. 

I — 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas prie 3838 Wallaco 

St., elektrikos šviesa, gazas, cimenti- 
tils beismentas, iš užpakalio didelis 
kiemas, bu barne ant dviejų lubų. At- 
sišaukite kada tik norite, savininkas 
visuomet namie. 

Puikiausia vieta del mažo biznelio. 

1 

Reikalaujame riaučių ant koctume- 
riško darbo moteriškų drabužių. 

Mokame nuo $25. iki $30. { savaitę. 
3145 S. \Vells St., arti 31st St. (1 

blokas nuo Wentworth Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda už labai pigią 

kainą sekančios propertės, prie 
žastif? savininkas užsiėmė biz- 
niu Pittsburgh, Pa. 

3512 \Vallace St. — du pa- 
gyvenimai, po 4 kambarius. 
Gatvės pataisytos ir užmokėta 
Lotas 25 X 125 pėdų. 

3202 So. Ashland Ave. Sto- 
ras ir 3 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Randos atneša 480 į 
metus. Lotas 30 x 150 pėdu. 
Gatvės pataisytos. 

3204 So.Ashland Ave., 1 pa- 
gyvenimas, 7 Kambariai. Gat- 

i vės pataisytos. Lotas x 150 
pėdų. 

10 Lotų 25 x 125 pėdų ant 
33-ios gatvės, tarpe Ashland ir 

į Paulina gatvių. Parsiduoda 
| po viena lotą, arba visus kar- 
tu. 

Kampinis biznio lotas, kam- 
pas 69 ir Artasian gatvių, vie- 
nas blokas nuo Western Ave. 
Šitoj apielinkėj biznio lotai par 
siduoda nuo SI 500. iki $5000. 
už lotą—kaina šito loto $1000. 

Kreipkitės pas Charles Bag- 
džiunas. 3400 So. Halsted Sa.. 
arba Į gyvenimo vietą: 3342 
Union Ave. 

Ofiso Telefonas Boulcvarc^ 1*0 

DU M. T. Strikoi'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

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

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

Telefonas Seeley 420 

K. MICHALOVVSKi 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

S Egzaminuoja ikis 
rfalr priskiria aklnlua 

uiuens sandelis visokių aukso daigtg. 
Męs taipgi taisome visokius aukso I* 
-ūdabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MCKGAN £"»"QEET 

A.Masalskis 
LIETUVIS jRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 

3305 AuburnAve. Tel.Drover 4139 

Susipažink su Biiiiar-Sat Bread Duona 
Kas dienai perkate ir valgoto į variausios rgšies maistą. Vie- 

na maisto rūšis yra sveika tavo viduriams, o kita. butų dau-s geriau, kad jos nevartotume!. 
Jusmanote, jog jus viską suprantate apie maistą. kurĮ jus 

valgota — bet ar istikryjų taip? Imkit ir apmąstykite. Ar viską žinai apie BUTTER-NfT BREAD DUON&. ir ką ji gali jums at« 
nešti? Jeigu jųs viską žinotumėte, tai ji visuomet rastąsi ant 
jusą stalo. 

turi labi puiki' skoni. Ji užganėdina. Ji veikliai priduoda stip- 
rumą. Jeig n j u s valgote joe užtektinai, tai dispepsija ir panašus 
nesveiUatingumai i'riks, nes duona, kaipo maistas, yra arčiau 
siai gamtos ngu kitas kas. 

Ir BUTTER-NL'T švari, gi yna ir skani. Ji yra kepama Sva 
riausioje kepykloje visoje valstijoje. Yra daug duonkepiu, kurio 
neguli mums prilygti švarumu. 

Reikalaukite savo groserninko BTJTTER-NUT duonos. Su 
sipažinkite su ja Jusą viduriai yra geriausis jusų draugau. 

SOHULZE BAKSNG GOMPANY 
VAIKU IF{ MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 
vo groserninko, kokiu budu jųs galite uždirbti 
$50.00 arba vieną iš šimto mažesnių sumų savo 
liuosame laike. Lengvas ir malouus darbas. Jei- 
gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėl tos sumos. Paskubėk L' šiądien pat nueik pas 
savo groserninką — juo greičiau, tuo geriau, šis 
kontestas pasibaigs Gegužio 1-mą. 



BALANDIS 

Balandis yra meilės simbolas. Lietuvių kalboje 
tuomi meilės vardu pavadintas vienas meno "Balandis." 

Tikrai teisingą vardą davė lietuviai tam mėnesiui 
Kada visa gamta meile kviepuoja; kada žemė atgyją 
po žiemos šalčių ir visi; kas gyvas randasi ant jos, 
kruta, auga, dauginasi ir mylisi ir ta meilė skleidžiasi 

po visą orą neapsakomu kvapsniu, tas tai laikas vadi- 
nasi balandžio mėnesiu. 

Taip pat ir žmogus pavasaryje svajoia, ilgstisi ir 

jo siela augštyn kila, lyg-ko tai nepaprasto geisdama. 
Kiekvienas iš mūsų tą yra patyręs jaunystėje,... ypa- 
tingai Lietuvoje, kaime neapsakomai yra gražus balan- 
džio mėnuo. Žolė vos pradeda dygti, medžiai pumpurus 
skleidžia, tyras vanduo upeliais sriuvena,, varlės vaka- 
rais kurkia. O. kaip puikus, tas varlių koncertas, ypa- 
tingai gražiai skamba balandžio mėnesyje. 

Vakaras tylus. — Ramu visoje apielinkėje. Toli va- 

karuose saulelei ii" raudonuoja. — Rytuose — sidab- 
rinis mėnulis savo skaisčiu veidu šypsosi kildamas 
augštyn padangėsna, visas regratis apsėtas žibančiomis 
žvaigždėmis. Tyla, nei medžio šakelė nesukruta, tiktai 
laikas nuo laiko varlės pertraukia tą viešpataujančią 
tylą. — Rodosi garbina Visogalį už taip stebuklingą 
sutvarkimą gamtos. 

Žiūrint į tokį žavejantį vakarą, nejučiomis veržiasi 
ant lupų vakarinė malda. 

Dieve, tu Didis stebuklų gamtoje! 
Didis, kada saulėtu vežimu važiuoji. 
Didis, kada audringu debesiu tamsoje 
Savo vaikams, perkunu ir žaib\; grumoji. 
Didis, kada sugrįžti pavasario grožėj 
Vi-iokkiriop' ms gėlėms, kad' žemę aprengi. 
Va? ii va javais, vaisiai, ruduo neša icbius. 
Didis, kad sniego skraiste pasaulį pridengi. 
Visuomet Didis, Tavo tvariniais stebiuosi. 
Bet, kada t .ve regia ant dangaus žvaigždėto, 
Tada tavo didibe ir gaže džiaugiuosi 
Ir siela mano kįla Tavep sužavėta. 
Būvant su 3avim viena gamtos tylumoje 
Žvelgiu širdin ir akis ašaroms rasoja 
Nešu Tau vargus savo, už gerą ačiuoju 
Ir sielos sparnais maldą nešu tav po kojų. 
Nuleiskie sielon mano 'iš augštybių šviesą, 
Kad teisingai suprasčiau savo širdies jausmą. 
Attolin1' abejones, rodyk kelią tiesų, 
Kad pežeugtiau klaidingai,—hepatirčiau skaus- 

[mo, 
D Jbk man šventą kantrybę, Dieve, ir tvirtybę, 
Kad veikiai nesuklupčiau po našta sunkumo, 
Tu žinai, kaip vargdienis paliegęs silpnybėj; 
Neapleisk savo \aiko,—suteik jam ramumą. 
Jei prispausta nelaimių prieštarauju-klystu 
Ir nekantrybėj' slenka gyvenimo laikas. 
Dievišką Tavo rėdą papeikti išdrįstu. 
Už tėviškąją globą nedėkingas vaikas. 
Lai tuščia abejonė Tavęs neapmaudžia 
Viešpatie, nesirustink ant mano silpnumo— 
Nepyk! kad čion ant žemės ištrėmimą jaučiu 
Ir ilgiuosi pas Tave ateitin linksmumo. 
Geriaus pasigailekie tokioj valandoje, 
Toj' gyveniir o ko/oj* suteik narsią minti. 
Tie, ką pirma gyveno, ir visi kovojo, 
Kolei pergales ženklą, n'ėjo atsiimti. 
Juk aš nesu verta Tavo valios teisti. 
Pagal nuopelnus mano ir galę man duosi. 
Tu, ką valdai pasaulį, teiksies neapleisti, 
Ašaras-vargus mano, tu Pats' surokucji. 
Paduok pagalbos ranką, nors ir nusidėjau. 
Jei iš pasaulio turto man ką pažadėsi, 
Tad nužemintai meldžiu Tavęs geradėjau 
Tą gimdytojams mano malonei suteiksi. 

Ir ta malda jausmingiau plaukdavo iš širdies Lie- 
tuvos padangėje, balandžio mėnesio vakare. Ištikro 
kokis žavejantis tas mėnuo! O ir velykos jame tan- 
kiausiai buva. Tas ir nemažai svarbo3 ir iškilmės jam 
priduoda. Lietuvoje ypatingai, kada pripuola velykų 
šventes pabaigoje balandžio, tada ir gegutės neretai 
kukuoja ir purienai (lukštai) žydi paupiais. Geltonuo- 
ja lyg vainikas nupintas, apie sidabrinį, tyą upelic 
vandenį apsiričtęs. Kokis tai puikus, neužmirštinas, 
vaizdas! ar beteks, kada nors ji matyti, ar beišrodytų 
taip gražiai, kaip kur'ikystėje, kad išrodė? Ir ne keis- 
ta, kad tas viskas prisimena balandžio mėnesyje. 

Gražus, kvepiantis balandi! Iš tavo malonės, po- 
roms meile yr' suteikta,—vienbuvianv-; svajonės. 

Eleonora 

, ŽINOJIMO ŠALTINIS. 
Kiek iš Jus "Lietuvos" i 

skaitytojai tunte draugu ki- 
tuose miestuose, kurie Jums ! 
galėtų iš dienos dienon pa- ! 

pasakoti ar pranešti visas ži : 

niasY Ar daug jųs apie to- į 
kius draugus žinote? O juk 4 

norėtumėte žinoti apie jų j 
veikimą visuomeniškame į; 
darbe, apie jų biznius, apie < 

darbus, apsivedimus ir tam ] 

panašiai. < 

"Lietuva" kaip tik jums 
gali suteikti tokias žinias ] 

apie viską. Ji specializuo- ; 
jasi paduoti tokias žinias, ] 

kurios butų visiems lietu- į 
viams žingeidžios. Ji at- 
siunčia kasdien Jums lietu- i 

vių veikimo aprašymus. 
"Lietuva" nesigiria, kuo- 

met ji sako, kad ji yra va- 

dovaujančiu ir svarbiu dier. 
raščiu tarp ateivių Ameri- ; 
koje. 

Jeigu jųs nesate "Lietu- 
vos" prenumeratorių arba 
šėrininku, tai jųs nustojate 
žinių, smagumo, jųs kasdien 
nustojate daug gero. 

Dienraštis šiądien yra 
svarbiausiu veiksniu draugi- 
jiniame gyvenime. Be dien 
raščių pasaulis butų kaip be 1 

kelio, kaip be akių. Juk tik 
dienraščiai paduoda viską, 
kas vakar atsitiko. Laik- 
rašti? tai gyvenimo veidro- 
dis; iš jo atspindi visKas, 
kas tik pasaulyje dedasi. 

Todėl ''Lietuva" iš savait- 
raščio pasidarė dienraščiu, 
kad buti gyvenimo kurse, 
kad lietuviai nebūtų atsilikę 
nuo kitų tautų. 

"Lietuva" yra vienintelis 
dienrašts, kuriame yra talpi- 
nama daug Įvairių paveikslų; 
ir taip vadinami 'cartoonai,' i 
tai yra paveikslėliai iš po- 
litikos gyvenimo ar iš drau- 
gijos bėgančių atsitikimų. 
O juk piešinys kartais dau- 
giau pasako, negu kelios 
špaltos aprašymų. 

Didieji artistai seka die- 
nos atsitikimus ir paskui nu 

piešia tinkamus paveikslus. 
Jie ir talpinami "Lietuvos" 
dienraštyje. Net nei juokai 
ar humoristika "Lietuvoje" j 
nepamiršta, ir kas kartas vis 
telpa juokų. O be juokų 
juk niekas negali apsieiti, j 
Kas linksmas, tam gyveni- 

imas sekasi. Vienas garsus 
mokslinčius, kalbėdamas 
apie tai, kaip reikia gyven- 
ti, pasakė: 

"Gyvenk ir juokis." 
"Lietuva" kaip tiktai sten 

giasi ir viską daro, kad jos 
skaitytojai gyventų ir juok- 
tųsi. 

Paskui vėl žinios surink- 
tos mųs reporterių ir mums 

prisiųstos yra tikromis ži- 
niomis, be perdėjimų. Pas- 
kui vėl 'nikraštyje "Lietu- 
voje" talpinami Įvairiausi 
suaips.nai, peržvalgos, pa-; 
stabos, pasiskaitymui straip 
sneliai aiškioj formoj. Laik 
raščiai jak valdo žmonių opi 
niją, kaip lakraščiai infor- 
muoja, taip žmonės ir mąs- 
to. Taigi "Lietuva" sten- j 
giasi paduoti teisingiausias, 
informacijas, kad žmonės tu 
retu geriausią opiniją apie 
reikalus. i 

Paskui vėl dabar lai- 
vai, kuomet rišama pasau- 
io ateitis ir mus Lietuvos 
ikimas, negalima nesiintere 
>uoti tokiomis žiniomis. O 
iinias tegalima rasti tiktai 
gerame dienraštyje, kaip 
Lietuva." 

Bet ar visi supranta tai? 
cCiti, sako, gali apsieiti be 
lienraščio. Vieiiok didžiū- 
ną jau supranta dienraščio 
>varbą ir ją užsirašo. 

Kaip faktą męs tyčia že- 
niau paduodame surašą nau 

ių skaitytojų, kurie užsipre- 
lumeravo "Lietuvą" (kiti ir 
iėrininkais tapo) bėgyje tik 
;ai trijų dienų. Jie supran- 
;a reikalą ir jie turėtų buti 
/isiems pavyzdžiu, štai jie 
lonac Mockevičia, Ncw Britain, Cona. 
f. Baliukas, New Britaiii, Conn. 
I'. Klimavičius Foxcroft, Maiut*. 
Virs. A. V/esley, F'ixcroft. Me. 
\nt. Vebela. lti.clac, Wis. 
Jeo. OI13 tas, Melroee, Io\va. 
Elev. .T. Svag/.ila, Nonvood, Muss. 
\utaaas Budreviče, Baitimorc, M d. 
\nt. Petraitis, Suianiit, 111. 
VI. Prokupka.Cleveland, Ohio. 

J. Naichulis, Liudslrom, Mina. 
f. Kugel, Clo'iuet, Minn. 
lolni Šukys, Cleveland, Oliio 
A.. Mackevičių, Baltimoro, Md. 

Cielkis, Gardaer, M'iss. 
P. P. Stopoakus, VVorcester, Mass: 
Pvt. M. Mlcuaski, Littlo Rock, Ark. 
Toe Wilkalis, Torrington, Coau. 
-\atou Nuiaeva, Scheuectady, N. Y. 
Juozas Sidaras, \Vorcester. Mass. 
I. Bagočius, South\vest, Pa. 

SO. OMAHA. N EBRASKA. 

Mikolas Nekevic 
Petras Kirdeikių. 
Mikolas Nusneckin. 
Petras Wažgis. 
,Tos. Lubaucks. 
taz. Verpetynskis. 

Jos.. Jenkeviėe. 
Frj. Klijunas. 
Jot. Jasnuuskis. 
Motejus Bekši. 
Adolfas Ragalauckas. 
Kaz. Zaikus. 

Liudvik Banis, Jo.iet, 111 
P. Scher, Brockenbridge, Mieli. 
Antanas Stankaitis Elizabeth. N. J. 
Kaz. Patsulis, Elizabeth, N. J. 
Josepli Prishman, Collinsville, 111. 
J. šančiunas, Bridgeport, Conn. 
ohn Zabolla, Alliance, Ohio. 
Geo. Čižas, Red Wing. Miun. 

CHICAGO, ILL. 

S. Szambris. 
S. Goncbauskas. 
Boles. Kardelis. 
A. Gi-čienC 
A. Betaut. 
St. Paplauskas. 
V. Bagdonas. 
Ig. Paulik. 
Joseph Mažeika. 
M. Malinauskas. 
P. Bernatavičiui: 
Myk. Vebrinis. 
W. Urbon. 

Stok į "Lietuvos" skaity- 
tojų būrį, į šerminkų šeimy- 
ną. 

Kareivio Vadovėlis. 
BUDJO IŠSISKĖTUSI 

FORMACIJA. 
70) Buriu būnant suglaus- 

toje formacijoje, ant koman- 
dos — Išsimėtę — MARŠ, — 

būrio kapralas atsistoja tris 

žingsnius būrio priešakyje pre- 
sai antro numerio. Kareiviai 

bėgte susilygina su kapralu, 
laikydami ptisžingsnio tarpa 

Pirmas ir antras numeriai iš 
kapralo dešinėsės, trečias ir ke- 
tvirtas iš jo kairės. I žpakaii 
nčs eilės kareiviai atsistoja i."-, 
dešines kareiviu priekinės eile.-. 

Buriu žengiant pirmyn ka 
pralas žengia priešakyj. Bu- 
rini sustojus kapralas atsisto- 
ja užpakalyje. 

išsimėtę kareiviai maršuoja 
liuosai, jei kitaip neprisakyta. 

71) Normalis tarpas tarpe 
kareivių išsimėtusioj formoj 
yra pusė žingsnio. Tokiu budui 
būrio frontas yra dešimtis 
žingsniu. o c 

FR< JX TO PA 1 )1 DIX1 MAS 

IR SUMAŽINIMAS. 

72) Suglaustoje formacijo 
je, jei reikalas yra padaryti iš- 

mėtyta formaciją, didesnę ne- 

gu normalę, arba pi didinti for- 

macija jau išmėtytą, komandai 
yra — 

į (Tiek žingsnių) Išsimetė — 

IM.IRŠ. — Kareiviai padaro 
i ta pačia formaciją, kaip para- 

j grafe 70-tame, padarę tarpą 
iš tiek žingsniu, kiek prisakyta, 

į Jei jie yra išsimėtė, tai dar iš- 
! simeta j šonus, padarydami tar- 

pus iš tiek žingsnių, kiek pri 
! sakyta. 

SUGLAUDIMAS. 

73) Išsimėtę ant komandos 
— Susiglaudę — MARŠ, — 

kareiviai tuojaus susilygina su 

kapralu ir padaro normali tar- 

pą. 

KLŪPOJIMAS IR 

ATSIGULIMAS 

'4) Stovint, ant koman- 
dos — 

KLAUK, — padaryk pus- 
dešinėn; dešinės kajapirštį pa- 
dėk vieną pėdą užpakalyje kai- 
rėsės kulnies; klaupk ant deši- 

jnio kelio ir ant kiek gali alsi 

j sėsk ant dešinės kulnies. 
75) Stovint, ar klupojant 

ant komandos — 

Atsi-Gl LK, — klaupk su 

dešiniu keliu prie kairėsės kur 
įlies. Kairia koją padėk at- 

gal ir atsigulyk ant pilvo. Ku- 

lną pakreipk apie 35 laipsnius 
j dešinę. Šautuvą laikyk hori- 

zontaliai, vamzdį j frontą, au- 

kščiau žemės. Alkūnes ant že- 
mės. 

76) Klūpint bei gulint, 
ant komandos — 

Atsi-KELK, — jei klupo 
jai, atsistok priekyn vietoje, 
kur yra kairioji kulnis. Jei g u 

Įėjai, pasikelk ant abiejų keliu, 
atsitok priekvn vietoje, kur bu- 

[ vo kelis. 

lslaimeilmi ]n 
1. PUIKIOS PADUŠKAITES; 2. SALDAINIŲ DĘŽUTĖS IR 3. 

$2.53 PINIGAIS. 

Parengtas DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS 

d 
/ 

ŠV JURGIO PARAPIJOS SVETAINEJE 
prie 22-ro Piace ir Auburn AvC. 

Pradžio 6 valandą, vakare. INŽANGA 25c YPATAI. 

Gerl/>anieji ir Gerbiamosios: Ateikite i tij. Bali'j. Kaip ir patįs 
matote, gaiėsito laimėti gražių, dovanų. O kad laiką giežiai praleisite, 
apie tai negali būti jok.os abejonės. Kviečia, KOMITETAS. 

76) Atsigulus aut koman- 
dos — 

KLAUPK — pasikelk ant 

abiejų kelių ir atsiklaupk, kaip 
išaiškinta paragrafe 74tanie. 

C.Kasputis. 

Dideles 

SL 
KENOSHA, WIS. 

Rengiamas 
Keiioshos Lietuvių Atlet. Kiiubo 

atsibus 
SUBATOS VAKARE 

BALANDŽIO (APRIL) 26, 
Prasidės 7 vai. vak. 

ŠV. PETRO SVETAINĖJE, 
Milwaukee Ave. ir Pine St. 

Juozas Bancevičius, čempi- 
jonas imsis su Ivan Tustoju 
rusu vidutinio sunkumo, 
čempijonas iš Ohio. 

Domininkas Dudinskis iŠ 
Chicagos, lietuvis čempijo- 
nas, 152 sv. imsis su Maikiu 
Jalenevskiu iš Kenoshos. 
Maikis sveria 20 sv. daugiau 
ir yra diktas, kaip jautis. 

Viktcras Jalenevskis, jau- 
nesnis brolis Maikio yra ge- 
rai išsilavinęs Chicagos ris- 
tikas, dabar gyvena Keno- 
sha, Wis., imsis su Geo. Mil- 
ler iš Kansas. 

Visi augšeiau minėti risti- 
kai yra žymus ir gerai pa- 
rinkti ir jie risis iki galo, kol 

neparsigalės. 
MUZIKA IR ŠOKIAI 

PO RISTYNIŲ. 

xfra! 
UOTAI TIKTAI $200.00 

Parsiduoda liotai 30x125 pe 
dų; netoli Grane Co. ant 
lengvo išmokesčio, $20 da- 
bar įmokėk, o paskui 5 do- 
liarius ant mėnesio ir čielus 
metus be jokių nuošimčių. 
Liotai labai gražioj vietoje, 
Kur jau daug lietuvių gyve- 
na, todėl ir tamsta pasisku- 
bink įsigyti liotą, kol dar 
yra taip pigus, kur galėsi 
sau karvę laikyti ir paukš- 
čių; visokių daržovių užsi- 

auginti. Taipogi męs stato- 
me namus, kokį tik savinin- 
kas pareikalaus ant lengvo 
išmokėjimo, galima su 35 

j minutomis į didmiestį nu- 

važiuoti, ofisas atdaras visą 
dieną nedėldieniais. 

| WM. D. MURDOCK & CO. 
4980 Archer Ave. ir 

Crawford (40th) Ave. 
FRANK GIRDWAINIS 

Kas šitą apgarsinimą atsi- 
neš su savim gaus $10.00 
pigiau. 

balius 
parengtas 

! 
SUSIVIENIJIMO BROLIŲ 

LIETUVIŲ 
atsibus 

M. Baland. 27,1918 
DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. SVETAINĖJ 
18-ta gat. ir Union Ave. 
Prasidės 4 vai. po piet 
ĮŽANGA 20c YPATA1 

10 METU SUKAKTUViU 
Renglamaa 

Dr=stes Lietuvos Kar. Mindaugio 

M. Metdaži© Svetaineje 
2242-44 VV. 23-rd Place. 

Svetainės durys atsidarys G-tą vai. vak.: programas prasidės 7:30 v. v. 

Inžanga Vy'ams 35c. Moterims 25c. 

Nuoširdžiai kviečiame visus, jaunus ir senuo .atplaukyti aut 'jio 

rengiamo 10 metų apvaikščiojimo, n s atsilankiusieji turėsite progą iš- 

girsti garsius lietuvių kalbėtojus: tai yra. "Lietuvos" redaktorius adv- 

B. K. Balutis, ir dr. D. F. Bagočius Taip-gi deklemuos V. čeplinskaitė. 
Taigi kas gyvas-nepraleiskite šios progos, (nes tokių mažai yra) nes, 

kad paskui nesigailėtumėte kam neteks klausytis prakalbų ir kitokių 
programo pamarginim#. Kviečia visus KOMITETAS. 

Teatras ir Dainos 
Parengta psr 

LIET. T. MOKS. IR P. DR-JA "VYTIS" 
Buc lošta Komedija 

*žDaina Be Claie'ž 
DAINUOS 

Keistučio Mišrus Choras :r Chicagos 
Lietuvių Vyru Ccras 

Sab., Balaadžio-Aprii 26,1913 
V. JURGIO PARAP. SVET. 32 PI. ir Auburn Ave. 

Inžanę,a 35c ir augščiau. Ant Baliaus po 25c. ypatai 
Durys atsidarys nuo C vai. perstatymas 7 vai. vak. 

Visi li f imi ir lietuvaitės yra širdingai kviečiami atsilankyti ir 
ramatyri puikią, komediją, ir gražiu dMnų. Taipgi bus Puikus šokia? 

Kviečia KOMITETAS. 

i v 

2S2t! 

Sub., Baiandžio-April 26,1919 ©ouglss Fark A^ditefiuors 
Inžanp 50c. 

prie Ogden ir Kedzie Avenues 



VIETINES ŽINIOS. 
DAR BISKIS PPdE SEIMO SANDAROS 25-tos KUO- 

KLINU1MU. 

Galutinai paaiškėjo, k.ut ku- 
nigai ir kunigų kontroliuoja- 
ma A. L. Taryba eina prieš 
seimą... Katalikai, paprasti žmo 
nes galva guldo už seimą. Ta 
męs matome iš šimtų draugi- 
jų nutarimų ir iš paskelbimų 
ar protokolų abiejų tarybų ;,r> 
sėdžių atsibuvusių Xe\v Yorke. 

liet čia ne.ioroms prašos: 
klausimas, kodėl katalikai — 

kunigai priešinasi seimui, k 
dėl jie laukia, kodėl jie truk- 
do visais prieirv.mais jiems bu- 
dais? Kodėl jie sak >, kad sei- 
mo šaukimą reikia atidėti, tr.i 
yra atidėti, kaip Lietuvos klan 
sinias taikom konferencijoje 
bus išrištas? Kodėl gi pilti > 

mas prasižengimas prieš Lic'u 
vos Xeprigulmybę. Kam tas 

reikalingas? 
Tai eile klausimų j kuriuos 

negalima atsakyti. Tai ko- 
kios tai gilios paslaptis apsu- 
pančios mus veikimą. 

Trupučiuką lyg nušviečia 
žodžiai p. A. J. Kareivos, sa 

kyti Chicagos draugijų konfe- 
rencijoje 22 balandžio YVorima 
no svetainėje. Tenai p. A. f. 
Kareiva pasakė, kad jis yta 
nugirdęs, arba per plyšį matęs, 
kaip Chicagos lietuviai kum 
gai yra taręsi, kad Lietuva tu- 
ri būti globoje kitos katalikiš- 
kos tautos. Tie žodžiai yra p. 
Kareivos pasakyti akyvaizdoje 
kelių dešimčių draugijų atsto- 

vų. atdarame susirinkime. 

J.Ū tai tiesa, ką .p Kareiva 
užreiškė, tai tuomet yra aiškt: 
dėlko priešinasi kunigai sei- 

mui' kaip diena. Seime juk 
lietuviai pasmerktų lenkų vet- 

žimąsi ant Lietuvos, pasmerk.* 
minios lenkus, kaip jos smer- 

kia dabar. O kad tokio n?. 

smerkimo nebūtų, tai nereikia 
seimo. Ot kame dalykas. 

Jei p. Kareiva tiesa užreiš- 
kė, tai vėl aišku, kad keletą? 
lietuvių kunigų bijosi pasirodv 
t» viešai, bijosi visuomenes, tad 
ir slapstosi po priedanga, ka<; 
dabar nelaikąs seimą šaukti ir 
tam panašiai. 

Iš kitos pusės tokis užreiš- 
kimas yra didžiausiu apkalti 
nimu. 

Taigi toki žodžiai, tokis už- 

reiškimas turi būti ištirtas. 
Jei ištik r o nekurie kunigai 
geidžia, kad Lietuva butų glo- 
boje "katalikiškos tautos," tai 
yra lenkų, tai jie turi kogrei- 
eiausiai išsinešdinti iš lietuvių 
tarpo. 

Delegatas 

APVOGĖ F. PALTĄ. 
Naktyje iš seredos j kctver- 

gą plėšikai įsilaužė \ F. Palto 
banką, ką yra ant kampo YV. 
32 gatvės ir Morgan st. V?r 

šuje miegojęs p. Palt pajuto 
kad apačioje banke yra kas tai 

nepaprasto. Jis pamažėl i nu- 

lipo žemyn ir pamatė, kad plė- 
šikai darbuojasi prie pinigines 
šėpos. Tuomet jis patelefon'i 
vo policijai. 

\'ienok plėšikai pajuto, kad 
jie jau pastebėti, tai greit, n -t 

palikdami savo įrankius sėdo 
čia greta stovintin automobi 
liun ir nuvažiavo. 

Taip ir nepavyko plėšikams 
atlikti savo blogą darbą. Tuo- 
met pas Paltą buvo apie 30 

tūkstančių doliarių pinigais ir 

Liberty bondsais. 
F. Paltas vra kasierium len- 

kų paskolos organizacijos. 

rus NAKIAMS. 

Šį vakarą nebus susirinki- 
mo-pasikalbėjirno Sandaros 
25-tos kuopos. 

IŠ PRŪSŲ LIETUVIŲ 
GYVENIMO. 

Chicagos Prūsų Lietuvos 
Taryba išleido balandžio 5 ci. 
šių metų $100. doliariij Parv 

i n 11 Lietuvos premierui Proi. 
Valdemarui, kad jis perduotu 
tuos pinigus Prūsų Lietuviu 
Tarybai. 

Cihcagos Prūsų lietuviai yra 
atsišaukę \ Prūsų Lietuvos 
veikėjus, į kun. Vilių Gaign- 
kutį, i ii. I). ir į kitus. Kaip1 
veikiai sulauks nuo ju atsaky j 
mo, taip greitai mano dau 
inaus ką nors daryti dėl Ma- 
žosios Lietuvos suselpimo. 

Chicagos Prūsų Liet. Kom 

Narys. G. M. B. 

DR. JONAS SARPALIUS i 
Chicagos lietuviu daktarui 

skaitlius pasididina dar vienu! 
daktaru, kuris šiomis dieno- 
mis pradės a beiną praktika 
tarp Chicagos lietuvių, Juo- 

mi yra l)r. Jonas Sarpalius, 
Kuris nuo 1 d. gegužio atidaro 
savo ofisą prie 3252 So. Hal- 
sted St. 

Dr. Sarpaliaus ofisas bus 
-vkiu su Dr. Zimonto' žinomo i 
nuo metų dentisto ofisu po tuo 

pačiu numeriu 

Y): Sarpalius yra gimęs ėta 

Amerikoj ir paeina iš garbin- 
gos žinomos lietuvių šeimy- 
nos — Sarpalių, gyvenančių 
apie Wąna:nie, Pa. 

Dr. j. Sarpalius baigė pra 
dinj ir vidutinį mokslą Penn- 
syh anijos valstijoj, kur jis už- 

baigė Central High school 
Wananie, Pa. ir Lake High 
school Chicagoje. 

1914 r.ietais jis pastojo ari 
medicinos kurso Loyla Uni- 
versitete Ch.cagoje, kuri Lai1 
ge 1918 m. ir po to pastojo in- 
ternu j vieną iš geriausiu Chi- 
cagos ligonbučių — Robert 
Rurnos Hospital, kur per 22 
mėnesiu dar lavinosi speciali- 
zuodamas chirurgijoj, opera 
cijii daryme. Čia Dr. Saipa- 
)ius pasižymėjo savo gabumai 
tiek, kad per pusantrų metu 
buvo pastatytas instruktorium 

bakteriologijos ir cher iįos li- 
gonbučio "nursių" motcykloj. 

Iš to aišku kad Dr. Sarpn- 
lius yra gerai kvalifikuotas 
savo profesijoj ir galės turėti 

gerą pasisekimą, ko męs jam 
ir velijame. 

PAGAVO BEJCEIČ!AMT 
"MONEY ORDERI " 

į Vakar apie piet atėjo i lie- 

tuvių Universal State Banką 
ant So. Halstcd st. jaunas w- 

rūkas ir norėjo išnr.inyti "Mo- 
ney orderį" and -45 doliarių 
Kasicriui pasirodo, kad t'»^ v;ii 
kinas yra nužiurtjnas. Jis 
prieš iškeisiant tą orderį pra- 
šė palaukti vyruko, kol ji" iš- 
iieškos cirkuliaruose ar su to- 

kiu Xo. nėra kartais prapuolęs 
čekis. 

Tas vaikinas pasakęs, kad 
jis neturįs laiko laukti norėjo 
išeiti laukan. Bet čia duotas 
policistui ženklą*, kuris vyru- 
ką sulaikė. Paskui pasirodė, 
kad tas vyrukas norėjo išmai- 
nyti keno pamestą ar pavogta 
"money orderį". Pribūvu* 
daugiau policijos išsiaiškino, 
kad policija jau senai j ieškant i 
to vyruko. * 

Tas vyrukai vadinosi Miler 
ir yra apie 1() metų amžiaus. 

IŠ BRIGHTON PARK. 
I). L. Kun. Keistučio Kliu* 

bo komitetas didžiuojasi ir vi 
sicms giriasi, kad jis savo ar 

gumentais sumušęs tūlų tėvy- 
nainių prirodimus, tilpusius 
"Lietuvos" num. 7 ir 31. 

Tas komitetas apsilenkia su 

tiesa, kuomet jis prirodinėja, 
kad D. L. K. Keist. Kliubas 
yra ne socialistiškas, o tautiš 
kas. Jis, turbut, atsimena, kad 
pats tą kliubą tvėrė ant tautiš- 
kų pamatų* tai sako, kad ir da- 
bar jis yra tautiškas. Ištikro 
kada tai menamas kliubas vei 
kė tautos labui. Jis dalyvavo 
tautiškuose apvaikšeiojimuose 
ir pašventinime tautiškų kapi 
nių; jis i914 m. prisidėjo prie 
apvaikščiojimo darbo dienoi 
(Labor Dav) ir davė auką j 
steigimui Mokslo dr-jos name 

Vilniuje. Kuomet kliubas atli 

kinėjo tautiškus darbus, tai \ 
ji galėjo įstot visi: ir tautinin- 
kai ir katalikai ir socialistai. 
O dabar, kuomet kliubas pa- 
teko i socialistų rankas, tai i 
savo narius priima tiktai sulyg 
partyviškų išrokavimų. 

Tautiški sumanymai pade- 
dami Į šalį, tautiška vėliava 
taipgi užmesta pelėja jau ket- 
virti metai. 

Pereitame susirinkime buvo 

pakeltas klausimas apie apmo- 

kėjimą lėšų apvaikščiojimo 
spaliaus 12 d. ir tapo nutarta 

tų lesų nemokėti. Tuos Keis 
tučio Kliubo neatiduotus pini 
gus nutarė užmokėti Moterų ir 
Merg 111 Nekalto Prasidėjime 
Draugija. Tai«;i kaip Moterų 
ir Merg. Nek. Prasidėjimo na- 

rės, taip ir kiti asmenis dabar 

turėtų suprasti kas per vienas 
D. L. K. Keistučio Kliubo Šta- 

bas. 

Keistučio Kliubo Nare'. 

Nuo Rc'dakc. Užtektinai da- 

vėme išsikalbėti apie Keistu- 
čio liubą abiem pusėm. Šiuo- 
mi las diskusijas užbaigiame 

"DAINA BE GALO" 

SCENOJE. 

Šioje subatoje, balandžio 26 
d. Šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėje Liet. T. Moks. ir P. 

Draugija "Vytis", stato sceir.m 

komediją "Daina be galo". 
Apart lošimo dar Keistučio 

mišrus ir Chicagos Vyrų cho- 
rai sudainuos keletą dainų. 

VAfvAKELIb 
Puikus Programas ir Šokiai 

BIRUTĖS SVET., 3249 So. Morgan gat. 
Rengia. 22-ra KUOPA T.M.D. 

SU3, BALANDŽIO 26 d., Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Uzkviečia KOMITETAS 

| įžanga 35 centai ir augš- 
čiau. Perstatymas prasidės 
ant 7 vai vak., o svetainė ap- 

sidarys 6 vai. vakare. Užkvie- 
čiami visi lietuviai. 

SUSIVIENIJIMAS BRIDGE 
PORTO DRAUGIJU. 

Sis sus'venijinias laikys s\- 

vo mėnesinį susirinkimą paite- 
delyje 28 balandžio, P. Wod 
mano svetainėje 3251 Lime st. 
ant 7:30 vai. vakaro. 

Meldžiame susirinkti visų 
draugijų valdybų ir delegatų. 
Yra daug svarbių reikalų de) 

apsvarstymo. 
Rast. f rauk Balulis, 

2603 W. f>9 st. 

II SLA. ĄPSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Susivienijimo S. L. A. II. 

apskričio susirinkimas įvyks 
nedėlioje balandžio 27 d., 1 vai. 

po pietų "Birutės" svetainėje 
3249 S. Morgan St. 

Kuppos sekretoriai paragin- 
kite savo Kuopų delegatus, kad 
visi dalyvautų. Taipgi labni 

gestina, k? d kuodaugiausiai 
delegatų susi važiuotu. 

Kviečia II SLA. apskričio 
Valdyba. 

Sekr. 4/. Juška 
3228 W. 38 Str. 

DOMAI TMD. 22 k. NARIŲ 
Geri). TMD. 22 kp. nariai! 

Nepamirškite, jog nedėlioj, ba- 
landžio 27 d. įvyks TMD. 22 

kuopos .susirinkimas "Birutės'' 

cvetainėjc 3249 So. Morgan 
St. Pranešam, kad j šj susirin- 

kimą privalo susirinkti visi na- 

riai. Butų dar geriau, kad ir 
atsivestu naujų prisirašyti. Kas 

prisirašys, tas gaus knygą "Lie- 
tuvos istoriją." 

prie darbo 

Heterisku Kolų 
OpiMoriu 
nnlihtriii 

ffl Ir 
Pr ešeriu 

5 0 nuošimtis bonus 
mio s motu darbo 

werk 

44 vaiindu darbo 
sa vaite ir ge/lau- 

slos algos savalil» 
niaus darbininkam 

I 44 valandų savaitę: 

Seam Presseriai uždirba $25 iki $35 
Operatoriai 25 iki 50 
OfC-Presseriai 35 iki 45 
Finishieriai $22.50 iki 30 
Pirmieji basters 30 iki 4b 
Antrieji basters : 35 iki 45 
Buttonhole dirbėjai 35 iki 45 
Top collar siuvėjai 35 iki 45 
Armhole basters 25 iki 35 
Canvas baaters 25 iki 35 

Laikas ir pus© uz 
evartime 

Ta pati mokesnių lentelė ir už Wtus 
darbus. 

Pastovus darbas. 

Labai puikios darbo sąlygos. 

C®]hm Rissmaim 
^ Co. 

i4118 8®. W@is §t» 

Taippi ši kuopa balandžio 
26 d. turės draugiška vakarėlį 
''Birutės'' svetainėje. 

SV. JUOZAPO S. S. 
DR-STĖS SUSIRINKIM/ S. 

Atsibus nedėlioj 27 balan- 
džio ]). \Vodmano svetainėj 
3251 Lime st. Kviečiami visi 
nariai susirinkti. Pradžia ant 
1 vai. po pietų. 

1\ Jocius, Prez. 
J. Gaubas, Rašt. 

, SUSIRINKIMAS. 
Gvardija D. L. K. Vytauto 

Toii'ii o f Lake. 
Laikys savo bertaininį su- 

sirinkimą nedėlioj balandižo 
(April) 27 dieną, 2-rą valandą 
po pietų paprastoj svetainėj 
šv. Kryžiaus parapijos. 

Yra kv'eeiami visi nariai 
susirinkti ant to laiko. Bus 
daug svarbiu reikalų del ap- 
svarsti no ir bus renkami de- 
legatai i busiantį Seimą. Mel- 
džiu nepamiršti pribūti. 

J. Letukas Pirmsčdis 
Juos. Legnugaris, Rast. 
4644 So. Wood St. 

SUSIRINKIMAS. 
Šv. Mateušo Draugijos su 

sirinkimas atsibus balandžio 
26 d., 7:30 vai. vak., Petro 
Wodmano svet., 3251 Lime 
gatvė. 

Frank Bakutis, 
2603 W. 69th St. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamą vte 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užeiėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame indivldlnSmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
viBokių rųfily. Prityrę mašinistai 
pamokins ramstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mušą mokyklai nertruksta geriau- 
siu automobiliu irldtu prietaisu. Užtikriname tamistal, kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
karinici kursai Visas -ursas 125.0'J, Federal Ass'n of Ayto 
Englneers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Ino.) 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie ym 

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

LIBERTY LAND ANO 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.Į 

SKOLiNU PINIGUS 
ant antro morgečio lcbai prleinarro- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, togul atsilanko j ofisi}. 

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

Telefonas Frankllu 2803. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGZ 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiguiną 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir | 
nami;. Paliudijimai Išduodami ir »i& 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arta raiiykite, o m$s pasistengs:djp 
suteikti jur"3 patarimu. 

SARA PATEK, "Principal 
i}205 S. Halstf d SL, io&0 Wells St 

A. J. KALASAUSKAS 
r« sar£čj&8 tapytojas visokių na- 

minių rakančių. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Ra9 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreipus :«as mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 
or " >k'. \A K \r.riE 

M 'J K Y K L A 
Cia gali lengvai ir greita: ■ b-no'.tti Angių ir L!et'ivių kalbas, aritmetiką, i. V., Anglijos, 

Lietuvos ir jbainĄ isto'ijas, geografiją, raSyti 
hiflkus, ii tt. Taipgi, tarime Grammar'ir High SchcoVių skyrius. Ll^uvlai mokytojai. Sunaudo- 
kite l'vika aasimokinimui, nesigailėsite. 

AKibiloan Coilege Preoaratory School 
3103 SO. riA'.STE:1 ST.. CEiCAGO *LL. 

, I1A5TER 5T5TEH > 
~ —V-. —"Y 

Męs mokinamo ši puikų, gerai 
apsimokanti amatą. į trumpį lai- 
ką. Kirpikat yra labai reika- 
laujami. Vietos įiepripildytos liu 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASN1CKA, 

113 N. LaSalle St., 4 augštaa 
(Prieš C:t7 

LIBERT 
Męs perkame Liberty Domis už 
pilną, "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsigskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketvergais iv 
Subatomis 9—9. 

r BONOS 
C A S H 

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų, Rėmų ir Stogams Popierlo 

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

3003-3C39 SO HALSTED STREET CHICAGO, l_Lp 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Ivraadon metams ?2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime didelį knvgy sankrovą ir katalogų, siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su C paveikslais iš vienuo- 
lių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skub'ai eina: Pinigus siųskite money orderiais ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA', 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

P: S: šita; yra "Div.Ob' naujas antr. šas: 

"Vėliavos 
Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jus ją perskaity- 

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rŲŠies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važ ntdaiT'i sa- 
vo laive, užpuola k'tus la:vus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią I'nygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčiu $ už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas. 

Iškirpę kuponą, įdėkite Į laišką su doliariu, ir prisiuskits 
mums šiuo adresu: 

~ U 

"Lietuva", 3253 S, Morgan St., Chisago, iii, 
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