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I. ITI-IUANIAN D A T L V 

Griuvo Vengrijos Sovietai. 
Bolševikai sumušė 
Kolčako armiją. 

Pinske užmušta 56 žytiiį. 
• 

_________ 

Riaušes Cievelatiide. 

GRIUVO VENGRIJOS SO- 
VIETAI. 

Berlinas, geg. 1. Iš Vien- 
nos pranešama, kad Ven- 
grijos sovietų valdžia tapo 
nuversta. Viennon pribuvo, 
Vengrijos sovietų užrubeži- 
nių reikalų ministeįis, karės 
ministerjs ir maisto admi- 
nistratorius ir visi su savo 

šeimynomis, sakoma, kad 
jie buvo priversti bėgti iš 
Vengrijos. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
KOLČAKO ARMIJĄ. 
Londonas, geg. 1. Rusijos 

oficialia bevielinis telegra- 
mas praneša, kad bolševi- 
kų kariumenė smarkiai su- 

mušė generolo Kolcako ar- 

miją ties upe Salmyš j šiaur- 
vakarius nuo Orenburg;o. 
Tapo suimta 1,500 nelais- 
vių. 

PINSKE UŽMUŠTA 56 
ŽYDAI. 

Londonas, geg. 1. Zionis- 
tų Centralė raštinė prane- 
ša, kad ji gavusi iš savo biu 
ro Kopenhagene, kacl Pinsko 
pogrome užmušta net 56 

žydai. 
Ketui iosdešimtįs ypatų 

tapo pasodyta kalėjiman ir 
kankinama; tarpe kankina- 
mų buvo ir trįs moterįs. Vie- 
na mokytoja dėlei kankini- 
mų r et išėjusi iš proto. Be 

to, žydai verčiami dirbti 
sunkius darbus; gi sinago- 
gos daugumoj uždarytos. 

Toliau pranešime pabrie- 
žiama, kad kariški vadai už 
dėję ant Pinsko žydų 100,- 
000 markių ir grąsino su- 

šaudymu žydų lyderių, jėi 
nebus sumokėta minėta su- 

ma bėgyje 24 valandų. 

RIAUŠĖS CLEVELAMDE. 
CleVeland, Ohio, geg. 1. 

Pirmos dienos gegužio šven- 
tėje tapo peršautas vienas 
žmogus laiko demonstranci- 
jos. Peršautas lyderis, 
kuomet policistas šovė j su- 

kilusius demonstrantus. Su- 

žeistų yra daugiau šimto. 
to. 

Apie 30 ypatų yra sužeis- 
tų sunkiai ir esą nugabenti 
j ligonbučius; riaušininkų 
yra suareštuota apie 60 ypa- 
tų. 

Laike susirėmimų taipgi 
nukentėjo ir policijos spė- 
kos; vienuolika policistų 
yra peršauta ar smarkiai su- 

mušta. 

Riaušėse dalyvavo apie 
'20,000. Iškrikdymui riauši- 
ninkų daug prisidėjo ir ka- 
riški kubilai (tankai). 

VČliau minia užpuolė so- 

cialistų ofisą ir visiškai su- 

naikino. 

KARĖS TEISMAI 
BREMENE. 

Berlinas, geg. 1. Dėljiuo- 
lat pasikartojančių riaušių 
'Bremene ir artymoj apielin- 
kėje, Vokietijos preziden- 
tas Ebert paskyrė specialį 
karės teismą Bremenan dėl 
tyrinėjimų, ir teisimo prasi- 
žengusių prieš valstybę ypa- 
tų. 

LENKAI SOCIALISTAI 
UŽ LENKIJĄ. 

Berlinas, geg, 1. Prūsijos 
valdžia praneša, kad ka- 
syklų uistriktuose, Silezijoj, 
streikus veda ir palaiko len 
kai. Jie reikalauja ištaru>- 
ti iš rytinio fronto Vokieti- 
jos liuosnorių kariumenės. 

Lenkų socialistų partijos 
Silezijos apskirto valdyba 
išrešė protestą prieš Vokie- 
tiją, kuri nori palikti Silezi- 
ją prie Vokietijos; jie rei- 
kalauja, kad Silezija butų 
prijungta prie Lenkijos. 

LYGAI REIKALINGAS 
STIPRUS LAIVYNAS. 

Londonas, geg. 1. Suvie- 
nytų Valstijų laivyno sek- 
retorius Joseph U. Daniels, 
besilankydamas Londone 
užreiškė, kad jo manymu 
Tautų Lygai yra reikalinga 
turėti stiprų policijinį laivy- 
ną, kad palaikius tvarką pa- 
saulyje, nes kitaip dauge- 
lis nepaisytų į lygos užreiš- 
kimus. 

MAIŠTAS DĖL NIKELIO. 
Yonkers, N. Y. geg. 1. 

Gatvekarių kompanija pa- 
kėlė pervažiavimą nuo 242 
gatvės New York iki Yor- 
kers vieton 5 centų padarė 
10 centų. Apie 50 ypatų 
atsiakė mokėti daugiaus; 
penktuko ir buvo išmesti, 
iš gatvekario. 

Dėlei šio atsitikimo iški- 
lo riaušės, kuriose dalyvavo 
apie 3000 Yonkers gyven- 
tojų, policijai vos pasisekė ! įvesti tvarką. Keli metai 

'atgal irgi buvo norėla pa- 
1 

keltį mokesti, bet tada pub- 
j lika laimėjo streiką-boiko- 
I tą. 

Pirma Pavasario Maudyne. 

i 

(Copyrl "?!•«) \ 

REIKALAUJA SUGRĮŽI- 
MO VVILSONO. 

* 

S t Louis, Mo., geg. Pra- 
mone* butas atstovaujęa 
apie pusė milijono pramo- 
nininkų išnešė rezoliuciją, 
kurioje reikalauja, kad pre- 
zidentas Wilsonas tuojau 
grįžtų Amerikon ir kad bu- 
tų tuojau sušaukta ekstra 
Kongreso sesija sutvarkimui 
nekuriu reikalų, nes gręsia 
pabojus sunykime parmo- 
nės. 

VENGRAI NORI TAIKOS 
SU RUMUNIJA. 

Londonas, geg. 1. Iš Bu- 
dapešto gauta bevielinis te- 
legramas, kuris praneša, 
kad Vengrijos komunistų 
taryba kreipėsi pire Rumu- 
nijos pasiūlydama žemių 
koncesijoms ir prašydama 
susilaikyti nuo kariavimo. 

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
IŠ PETROGRADO. 

Helsingfcrs, bal. 30. (su- 
vėlinta). Gauta žinių iš pa- 
tikėtinų šaltinių, kad bolše- 
vikai rengiasi apleisti Pet- 
rogradą. Daug civilių gy- 
ventojų yra išsiunčiama 
iš Petrogrado; visos žinios 
ateinančios nuo Olonec ir 
Archangelsko laikomos pa- 
slaptyje. 

BOLŠEVIKAMS NESISE- 
KA MURMANSKE. 

# 

Londonas, geg. 1. Išilgai 
Murmansko gelžkelio bolše- 
vikai tapo priversti pasi- 
traukti atgal ir užimti nau- 

jas pozicijas apie 30 mylios 
į vakarus nuo Petrozovods- 
ko, ant vakarinio kranto 
ežero Onega. 

Rusų bevielinis telegra 
mas pranešdamas apie ši 
pasitraukimą pažymi, kad 
bolševikai turi laimėjimų 
Archangelsko fronte, gi ryT 
tiniame Sibiro fronte turė- 

jo pasitraukti 20 mylių. 

BOLŠEVIKAI GRĄSINA 
MIRTIMI. 

Chicago, III., geg 1. Vie- 
tos bolševikiško biuro teis- 
darystės departamento tar- 
dytojas Philip J. Barry šią 
dien po piet aplaikė grasi- 
nantį laišką. Laiške grąsina- 
ma mirčia panašia į mirti 
caro, jei jis nepasiliaua per- 
sekiojęs bolševikų judėji- 
mo. Po laišku pasirašo: '*Ko 
mtitetas balšeVikų partijos". 

PERŠAUTA DU POLICIS- 
TAI BOSTONE. 

Boston, Mass., geg. 1. Šią 
dien tapo peršauti du poli- 
cistai, kurie norėjo sulaikyti 
demonstraciją. 

PRIĖMĖ OKIETIJOS AT- 
STOYBĘ. 

1 Versaiiles, geg. 1. Šiądien 
popietinėj sesijoj 3:10 vai. 
Vokietijos atstovai įteikė 
talkininkų ir Amerikos de- 
legatams savo ingaliojimus 
Takos Kongresam Tai bu- 
vo pirmas oficialis žings- 
nis prie taikos derybų. 

VISUOTINAS STREIKAS' 
ARGENTINOJE. 

Buenos Aires, geg. 1. Pir- 
mą dieną gegužio yra šven- 
čiama darbininkų visoj Ar- 
gentinoj paskelbus 24 va- 

landų visuotiną streiką; 
streikais apima beveik visas 
šakas patarnavimo, net taxi 
cab streikuoja, daugelis te- 
atrų uždaryti. Judėjimas vi 
sur sustabdytas. 

SIUNTINĖJIMAS BOM- 
BŲ DIDINASI. 

Nsw York, geg. 1. Pasi- 
rodo, iru jau surasta net 40 
bombų, kurios buvo pasiųs- 

; tos įvairioms ypatoms; bom 
bos siuntinėjamos vis po'fir- 
ma Gimbel brolių krautu- 
vės. Siuntiniai krasoje pri- 
imami su dideliu atsargu- 
mu. 

"' 'V 

.L'JJl'l!J. '£"*? !1 Į_LIl"y- 

VIENOS DIENOS STREI- 
KAS AIRIJOJE. 

L Londonas, bal. 1. Darbi- 
I 

įlinkai Airijoje apšaukė vie- 
nos streiką pirmą dieną ge- 
gužio mėnesio; siaurinėje 
Airijos salos dalyje vieton 
streiko vykinama ciemons- 

tarncijos. 4 

Patarnautojams valdiško- 
se vietose vakar tapo pra- 
nešta, kad jei jie neateis 
pirmą dieną gegužio dar- 
ban, tai gali imt paliuosuo- 
ti iš darbo. 

NORI APLEISTI KOLIO- 
NIJAS- 

Paryžius, geg. 1. Šiądien 
trijų posėdyje buvo kalba- 
ma apie ištraukimą talki- 
ninkų kariumenės iš priešo 
kolionijų. 'įezidenta^ Vv'^1- 
scnas, I.loyd George ir Cle- 
menceau iabai pageidauja, 
kad kaip galint greičiau ba- 
tų ištarusia talkininkų kj 
numene iš pūešo kol'onij1: 
dėl tvarkos ten laikyti kariu 
menė priklausanti nuo Tau- 
tų Lygos. 

JAPONiJA REIKALAUJA 
ŠANTUNGO. 

Tokyo, geg. 1. Japonijos 
diplomatinė taryba šiądien 
nutarė, kad Japonija negali 
ir heprivalo atsisakyti nei 
nuo vienos privilegijos Šan- 
tungo pussalyje. 

CHINIEČ2AI PROTESTUO 
JA PRIEŠ NUTARIMĄ. 

Pekinas, gsg. 1. Chinijos 
parlamentas išnešė rezoliu- 
ciją, kurioje protestuojama 
prieš Taikos Konferencijos 
nuosprendi, kuriuo perduo- 
dama Kiaučau japonų ran- 

kosna, ir reikalauja, kad 
Kiaučau butų prijungta prie 
Chinijos be jokių išlygų. 
Taipgi reikalauja, kad vi- 
sos Vokietijos koncesijos 

ĮChinijoje butų atšauktos. 

SUSTOJO JUDĖJIMAS 
.PARYŽIUJE. 

Paryžius, geg. 1. Visoj 
Prancūzijoj tapo paskelbtas 
24 valandų streikas. Pary- 
žiuje buvo uždrausta dary- 
ti bile demonstrancijos, bet 
minia iš keliolikos tūkstan- 
čių nepaisė ir leidosi gatvė- 
mis. 

Policija ir dalis kariume- 
nės pastojo kelią, bet neiš- 
laikė minios spaudimo, ir 
minios traukė toliau. Vėliau 
atvykusi kavalerija išskirstė 
minias nuo g? t vės ant' ša- 
ligatvių. 

Bėgyje keturių valandų 
nepervažiavo Paryžiaus gat- 
ve jokis vežimas nei auto- 
mobilius, buvo pilnas apsi- 
stojimas. Net prezidentas 
Wilsonas turėjo eiti pėsčias 

I 
i posėdi. 

Kaikuriose vietose buvo 
susirėmimų minios su žan- 

j darais, bet sakoma, kad jo- 
kių didesnių susikirtimų 

; tarp policijos ir minių nebu- 
vo. 

Vienok vėlesni praneši- 
mai tvirtina, kad buvo gir- 
dėtis šūviai, kurie kaip ma- 

inoma, buvo paleisti iš abie- 
jų pusių. Pakrikus m'.niai 
matėsi gulinčių ant gr.čvėį 
bet nežinia ar jie tapo per- 
kauti, ar sumindžioti. 

KARĖS IŠLAIDOS VIS 
DiDELĖS. 

W ashingfeon, D. C. geg. 1. 
Apie pusė metu jau praslin- 
ko kaip užbaigta kare, bet 
kariškos išlaidos ne tik ne- 

dmažina, bet dar beveik di- 
dinasi. Balandžio mėnesio 
išlados siekia apie $1,420,- 
000,000. 

Bet šios išlados nėra jau 
tiesioginis rengimąsi prie 
kr.rės, bet daug eina paden- 
gimui bilų už ankstyvesnius 
kontraktus, ar paramai tal- 
kininkų reikalų. 

ŠANTUNG TENKA 
CH!NIJA2. 

Paryžius, geg. 30. TaiktL 
Konferencijoj galutinai svar 

styta likimas Šantungo pus- 
salio. Pussalis pasilieka 
Chinijos rankose. Bet Kiau- 
čau Vokietijos tiesos ir pri- 
vilegijos pereina japone 
raykosna. 
PAIMS VOKIETIJOS KA- 

BELIUS. 

Paryžius, geg. 1. Posėdy- 
je trijų prie keleto mažes- 
nių dalykėlių buvo taipgi 
svarstyta apie paėmimą Vo 
kieti jos kabelių, kuriuos lai- 
ke karės užvaldė talkinin- 
kai. Palaikymas užimtų ka 
belių rasta reikalingu. 

PRASIDEDA MEDŽIOKLE 
ANT RAUDONŲJŲ. 

New York, geg. 1. Dėl 
prasidėjusio siuntinėjimo i- 
vairioms žymioms vpatcms 
bombų New Yorko policija 
pradėjo smarkiai persekioti 
bolševikiškus elementus. Sa 
koma jau esą suarestuota vi 

! sa eilė nužiurėtų ypatų. 

ITALIJOS TAIKOS AT- 
STOVŲ POSĖDIS. 

Rymas, geg. 1. Italijos de- 
legacija Taikos Konferenc'- 
jon turėjo savo posėdi Ry- 
me pereitą seredą, kuriame 
tapo apkalbėta dabartinis 
Italijos reikalų politikos sto 
vis. 

Italijos premieras Orlan- 
do taipgi turėjo audenciją 
pas Italijos karalių Emanue- 
liu. Karalius išreiškė užsi- 
g;.nėdinimą, kad Italijos 
žmonės eina vienybėje šia- 
ii;e svarbiame momente, ir 
kad kongresas užreiškė pa- 
ramą Orlando kabinetui ir 
užrubežinei politikai. 

NUIMTA MEKSIKOS 
CENZŪRA. 

Boug!:;s, Ariz., geg. 1. 
Cenzūra nuo laiškų ateinan- 
čių į Meksiką tapo nuimta. 
P-le Nora Budd, kuri vi*; 
metų buvo cenzorium kra- 
sos siunčiamos Meksikon ta- 
po atšaukta iš užimamo urė 
do per Washmgtono val- 
džią, nes Meksikos cenzo- 
riaus urėdas visai panaiki- 
namas. ^ 

KARALIUS NUOMUOJA 
| UŽ $35 STUBĄ. 

Athenai, bal. 30. (suve- 
llinta). Senas Serbijos ka- 
ralius Peter dabar gyvenąs 
apie šešios* mylios nuo mie- 
sto Athenų netoli jūrių, jis 
samdosi šešių kambarių 
stubą už $35. 

PAVOJUS NUO BOLŠE- 
VIKŲ FLOTILIJOS. 

Archangelskas, bal. 29. 
(suvėlinta). Iš suimtų ne- 

laisvi^ sužinota, kad bolševi 
kų kariški laivai, plaukianti 
upe Dvina, esą irti talkinin- 
kų pozicijų; talkininkai nu- 

sprendė pasiųsti talkininkų 
flotiliją upe Dvina i pietus, 
kad pastojus bolševikų lai- 
vams kelią. 

BOLŠEVIKU PASIUNTI- 
NYS LIUOSAS. 

Buenos Aires, geg. 1. Bol- 
ševikų pasiuntinys Argenti- 
non, kurio Argentinos val- 
džia vienok neįsileido, ran- 

dasi Montevideo. Argenti- 
nos valdininkai nusprendė 
jo neįsileisti šalin po jokia 
išlyga. 

VISKAS PARUOŠTA F RIE 
KONGRESO. 

Paryžius, geg. 1. Pribu- 
nant Vokietijos delegatams 
rengtas: prie Taikos Kon- 
greso. Kongreso posėd- 
žiams priruošta didelė salė 
su daugybe stalų didelių ir 

'mažų skiriamų Įvairiems 
tikslams. Vienas stalas 35 
pėdų ilgio už kurio sėdės 
talkininkų atstovai. 

ORAS. 
Chicagoje ir c'pielinkčje: 
Pėtnvčioj giedra ir kiek šil- 

čiau: subatoj debcsiuota: vi- 
dutinini vakarų vėjai. 

Saulėtekis 5:45: Saulėleidis 
7=50. 
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Lietuvių Irreclenta. , 

Jeigu butų teisybė, kad Talkininkai 
yra nusprendę ir pasiryžę atiduoti Vilnių 
ir Gardiną Lenkijai, tai tokio žingsnio pa- 
sekmes tik tai ateityje galėtų pilniausioj 
savo reikšmėj pasirodyti. 

Per paskutines kelias dešimts metų 
Europa niekados neturėjo pilnos ramybės, 
ji visuomet būdavo nerviškame stovyje de- 
lei tokių klausimų, kaip Elzas-Lotaringija, 
Italija Irrendenta, Bosnia-Hercegovina, 
Macedonia. 

Elzas-Lotaringija priversta buvo Vo- 
kietjos atimta nuo franeuzų ir franeuzai 
niekuomet negalėjo susitaikinti su mintimi, 
kad jie paliks tas provincijas priešo ranko- 
se. Italia Irrendenta — itališkos provin- 
cijos, prievarta austrų atimtos nuo Italijos. 
— visados buvo erškečiu italų širdyje ir jie 
tik laukė progos, kada bus patogiau sugra- 
žinti tą "Neatpirktą Italiją".* Bosnia-Her- 
cegovina — serbais apgyventos provinci- 
jos, Austrijos užgriebtos 1908 metais, — 

buvo vulkanu, iš kurio bile valanda galejc 
išsiveržti ugnis ir pagalios įsiveržė, kuo- 
met 1914 metais suvis serajevo pagimdė 
dabartinę pasaulinę karę. 

Visa tai buvo neteisybės, kurios nega- 
lėjo Europos ramiame stovyje'palaikyti nes 
kiekvienas geidė atsiimti tą, ka i jam tei- 
singai priklausė, bet kas jam neteisingai i* 
per prievartą buvo atimta. 

Šiai karei besibaigiant, visos viršminė- 
tos neteisybės pagalios tampa išlygintos 
franeuzai atsiėmė Elzasą-Lotaringiją, ita- 
lai — savo Italia Krredenta, Bosnia-Herce- 
gavina įeina į Jugo-Siaviją — serbų, chor- 
vatų karaliją. Visi sopuliai, visos votįs 
kurios Europos ramybę iki šiolei ga- 
dino, pagalios tampa prašalintos ir ji tu- 

rėtų teisę laukti lomios ateities. 
Bet ar ij turės, — kuomet vienur tas 

"politiškas votis" prašalindama, kitur nau- 

jas įskiepytų? Atidavus Lenkijai Vilniaus 
ir Gardino sutvertą »naują Ekasa^Letarin- 
gią, antrą I r r e d e n t ą — ^al net daug 
aršesnę negu iki šiolei buvusios. Nes Al 
zasas-Lotaringija ir Italia Irredenta 
nors svarbios pat savimi provincijos, b* tu 
vo tik menkos sulyginimai tų viešpatij 
dalįs. Gi Vilnius—Lietuvos istoriška sosti- 
nė, kurios'lietuviai niekados neisižadėjo 
Vilnius — Lietuvos valstybės tėvo, Gedimi 
no, padaras ir jos didybė liudininkas; Vii 
nius — nuo amžių šventnamis kiekvieno 
lietuvio širdyje; Vilnius -- didžiausia Lie 
tuvos miestas ir vienintelis Lietuvos gele 
žinkelių centras, užtikrinantis visam Lietu 
vos plotui patogų komercijinį judėjimą. 

Atimti nuo Lietuves Vilnių reikštų ir] 
paų, Ką išpjauti žmogui sirct] ir reikalaut i 
nuo jo, kad ir po to gyventų. 

Tas yra negalima. Lietuviai niekados | 
Vilniaus neišsižadėjo — nepaisftnt co, kac j rusai ten Muravjovų ir ilotrynų paminklu? 
statė; .nepaisant to, kad pasalingi lenkai 
pasinaudodami savo dominaeijos laikais, 
o ypač rusiškos Murovjovjčmos despotiz- 
mu, pasiryžusiu "Lietuvą išromyti", susi- 
tverė ten savo lizdą.' Lietuviai Vili Jau; 
neišsižadėjo per. £00 metų ir lygiai neišsi- 
žadės per kitus 500 metų, arba ir daugiaus 
— kol jo atgal negaus. 

Atiduoti Vilnių lenkams — reikštų sutverti Europoje nauja I r r e d e n t a (ne- 
atpirktą žemę) — Lietuvių I r r e d e n t ą, kurią lietuviai nesilaus "atpirkinėję" krau-: 
ju patol, pakol jos "neatpirks". 

Jeigu talkininkai to nemanytų, tai vien1 
tik delei stokos tikro dalykų pažinimo. i 

Sidtiiiiojs Spaudoje Apie Lietuvius 
MR. PRESTON APIE LIETUVIUS. 

N c v/ Y oi k Herold, balandžio 27 cl., 
Laipina ilgą, straipsnį antgaiviu "Lithua- 
nia, bar to bolshevism, aspires to full in- 

ependence" (Lietuva, siena prieš bolše- 
vizmą, asphuoja prie pilnos nepriguimy- 
Des.' ) Straipsnio autorium yra Mr. Tlio- 
::riu B. Preston; jis yra arti trijų koliumnų 
il>.-;io ir iliustruotas visai pusėtinu Lietuvos, 
ir Latvijos žemlapiu. J 

Straipsnyje platokai paduodama lietu-j 
;uvių legendarė ir velesnė istorija ir kritiš-1 

a peržvalga sulyg Lietuvos gyventojų 
■;kaitliaus bei jai priklausančių žemės plo- 
,ų. šita pastaroji nevisur remiasi teisingais 
L)amaf:ais ir neparodo autoriaus nuodug- 
įaus praktiško lietuvių klausimo pažinimo, 
jo išvadžiojimai, kaip išrodo, vietomis, 
įlaugiausiai remiasi teoretiškais postula- 
;ai:i sulyg žemlapio, vieton faktais iš gyve- 
limo paimtais. 

Iliustravimui paimkime nors šitą dalį 
>. Prestono straipsnio: 

"Gardino, Vilniaus ir Suvalkų — 

tris Rusijos gubernijos, — rašo p. Pre- 
ston, — buvo daljs senos Lietuvos, bet 
dabar didesnėj daly j (?) yra apgyven- 
tos lenkais, kurie sudaro nuo 50 iki 
75 procentų gyventojų nekuriuose dis- 
triktuose, sulyg etnalogiškų žemlapių, 
išleistų Dr. Eugenijaus Romero, geo- 
grafijos profesoriaus Lembeygo univer- 
sitete, 1916 metais (Tame ir yra auto- 
riaus klaida, kad jis, ant nelaimes, pa- 
sirėmė lenkų išleistais žemlapiais, ku- 
rie, k?ip tas yra aišku, negali būti ne- 

vienpusiski. Vert). Jeigu istoriški iš- 
rokavimai paims viršų taikos kongre- 
se, apie ką aš abejoju, tai šie distrik- 
tai taptų naujos Lietuvių valstijos dali- 
mis. Iš kitos vėl pusės, jeigu etniškos 
priežastįs prėdominuos, tai Lenkija 
gaus tris šitas gubernijas. 

"Bet'jeigu šios pastarosios (etniš- 
kos, tautinės priežastis) paimtų viršų, 
tai — kaip išvadziojama — Rytinė 
Galicija eitų prie Ukrąjinos, išskyrus 
miestus, kurie yra lenkiški. Taigi len- 
kai yra tarp Ukrąjinos priekalo ir Lie- 
tuvos kūjo. Ukrajinai sudaro diduiAą 
gyventojų Rytinėj Galicijoj. Lenkai 
yra didumoj dieliuose miestuose. Jei- 
gu etniški (tautiniai) išrokavimai ima 
viršų, tai Przemyshs ir Lembergas bu- 
tų antrasis Fiume — objektu niekados 
nesiliaujančių ginčų. Jeigu istoriški 
išrokavimai yra sekami vienam atsiti- 
kime, jie privalo but sekami ir kitam, 
iš ko išeitų, kad Vilnius, Gardinas ir 
buvaikai tektų Lietuvai. 

"Aš esu painformuotas, kad tai- 
kos kongresas atidavė Vilnių ir Gardi- 
ną Lenkijai. Tas gal but bus labai ne 

užganėdinantis dalykas lietuviams. To 
del turi but kompromisas ir dabar bu- 
tų gera proga padaryti jį, kuomet bol- 
ševikai tapo lenkų išvyti iš viso ploto 
tarp Nemuivo ir Lydos-Vilniaus geie- 
žinKelio. Tris šalįs uždaro (bolše- 
vikams) plačius vartus į vakarus tarp Baltiko ir Juodųjų junų — Lietuva, 
Lenkija ir Ukrajina. Suvienytos, jos 
tikrai atsilaikytų, bet išsiskirstę jos 
gali sugriuti. Štai kodėl kompromisas, 
pasiūlytas p Padarewskio, išrodo dau- 
giausiai senso turinčių išrišimu. Len- 
kiškas premieras pataria, kad (šios) 
trjj viešpatijos padarytų federaciją, kiekviena turėtų savo locną valdžią, 

1 savo locną administraciją, savo iocną kalbą ir pilną tikybos laisvę, bet kact 
visos trįs butų suvienytos į defensyv* ir ofenysvį aliansą (susivienijimą)." Kad*p. PaderewsKi tokių sa-^o piianu irosi prie atnaujinimo Lenkijos <;od morza 

io morža", kad lenkai nori atstatyti po ko- 
:iu nors pretekstu ir kokiam nors pavydalej ;eną istorišką Lenkiją, idant su pa6elba Į avo aristokratijos ir dvarponių tose šalyse M'adėti išnaujo' lenkinimo triksą, kaip kad 

,as buvo 16, .L7 ir 18-me amžiuose, to Mr. 
.Yeston nesupranta, nes jis lenkų, aišku, ne 
pažįsta. Todėl jis ir štai kokią išvadą pa- iaro, už kuri<į lietuviai iš vienos pusės yra jam dėkingi, gi iš kitos pusės gailisi, kad jis nėra užtektinai nuodugniai apie Lietu- viškai-Len kišką klausimą paimformuotas. Jis rašo 

"Kad lietuviai turi teisę prie ne- 
prigulmybės, to niekas neužginčija. Kad jiems butų dar genaus, kaipo au- 
tonomiškai viešpatijai federalėj unijoj (tik niekados ne su lenkais. Vert,)5 tas yra. manymu daugelio ypatų kaip Europoj, taip ir Amerikoj. Kad civi- 
lizacija yra kaita didelę" skolą už jų ęriiežta ir pasekmingą besipriešinima 
bolševizmui, tas ya pripažįstama iš 
visų pusių.' 

LIETUVOS VALDŽIOS , 

ATSTOVAI LONDONE, j 
Pasirodo, kad dabar Londo- 

nan pribuvo Lietuvos Valdžios 
atstovai ir Dr. j. Šliupas vyk- 
siąs Lietuvon, kpd Lenai išty- 
rus padėjima parvežti žinių 
amerikiečiams lietuviams. "Iš- 
eiviu Draugas" tame klausime 
paduoda žinias: 

"Tais Lietuvos valdžios 
atstovais, atvykusiais dabar 
Britanijon ir yra P. Čepins- 
kas ir I\ Kazimieras Bizaus- 
kas, neseniai atvykusiu iš 

Lietuvos, kurių vienas, P. 
Bizauskas, su Dr-u Šliupu 
atsilankė Škotijpn. Lietuvos 
valdžia atsiuntė tuodu 
vyru atstovauti' Lietuvos 
valdžią Didžiojoj Britani- 
joj. Jiedu dabar bus tos D-ro 
Šliupo jkurt6s Lietuvos At- 
stovybės nariais; p. Čepins- 
kas buAtstovybės galvą, o 

Bizauskas jo sękretorius-pa- 
tarėjas. 

Dabar Dr-as Šliupas, Įkū- 
ręs Lietuvos Vtstovybę ir su 

silaukęs iš Lietuvos valdžios 
tikrų pasiuntinių atstovauti 
Lietuva Didžiojoj Britani 
joj, žinoma, pasitraukia iš 
Lietuvos Atstovybės, o visa 
darbą Aatstovybėje ir visus 
Lietuvos valdžios reikalus 
ir lietuvių išeivių reikalus 
ves tuodu viršui minėtu: p. 
Čepinskas ir p. Bizauskas. 

Dr-as Šliupas kurs prieš 
35 metus apleido Lietuva, 

atlikęs savo pasiuntinybę 
Londone, rengiasi išvažiuoti 

_ Lietuvon, kad susipažinus 
t«.:it vietos su Lietuvos sto- 

viu. o paskinUs, pargrįžus 
Amerikon, egraipainfomum 
ti lietuvius amerikiečius apie 
Lietuvos visa padėjimą ir 
reikalus." 

\AS IR KAIP VEIKIAMA 
ANGLIJOJE. 

lik šiol mes mažai turėjo- 
m L žinių apie tai, kas buvo vei- 
kiama Anglijoje. Dabar mums 

pusėtinai žinių suteikia .''Išei- 
vių Draugas,'', kurias žemiau 
išspausdiname1 

DR-AS ŠLIUPAS IR P, 
KAZ.. BIZAUSKAS 

ŠKOTU OJ. 
"Ce/b. Dr-as Jonas^šliu 

pas, Amerikos lietuvių Įga- 
liotinis, kuris apie du mėne- 
siu atgal atvyko iš Amerikos 
Anglijcn (į Liverppol'į). iš 

1 ten Londonan, pereita si: i 
balos vakarą, t.y. 5 d. balau 
djuo ^I.važiavo i Glasgovv'ą. 
Gerb. daktaro kelionė iš Ame 
rikos buvo su mažu prieti- 
kiu, kurs ką tik nesibaigė 
katastrofa, t. y. nelaime: 
laivas, kuriuo plaukė Euro- 
pon, behiaž ka nenuskendo 

4 vasario pribuvęs Londo- 

non, Dr-as Šliupas ėmėsi 
sunkaus darbo — laužti 1«- 
.dus užšalusiame lietuvių 
klausime Didžiojoj Britani- 
joj. Greitu laiku apsuko vi 
sus kampus Londone, įčj 
kur reikėjo, susipažin) su 

daugybe kaip Britanijos val- 
džios atstovų-ofieialistų taip 
ir šiaip jau Įtekmingų ir lie- 
tuviams naudingų žmonių. 
Užsidaręs san tikslą sutver- 

ti "Lietuvių Tautišką Ko 
miteta" arba ''Atstovvbę." 
Dr -as išnaudojo visus pra- 
gumus, padėjo daug 1'-»rb<> 
ir vargo, išleido ne o 

pinigir (apie 500 svarų), bet 
gi savo tikslą laimingai pa- 
siekė, kitiems lietuviams sa- 

vo draugams, Londone pa- 
dedant. 

Lietuvių Atstovybe Lon 
donc įkurta ir tuo tarpu, lai 

kiliai Britanijos valdžia pri- 
pažinta, kaip ir kitų mažųjų 
tautų Atstovybės: finų, estu, 
latvių, lenkų ir i.t. Galutiną^ 
l;etuvių Atstovybės pripaži- 
nimas (palikimas ant visa- 
dos) priklausys nuo galuti- 
nio lietuvių tautos klausimo 
išrišimo Taikos Kunferenei- 
joj Paryžiuj. Bei tuo tarpu 
Britanijos valdžia žiuri Į 
Lietuvos atstovybę Londone 
kaip ir kitus konsulatus 
(Rusijos ir 1.1.). Priima iš 
Lietuvos Atstovybės prane- 
šimus, paaiškinimus, žinias, 
statistikas ir 1.1. Taipogi at- 

saku i paklausimus, paduo- 
damus Lietuvos Atstovybės, 
kaipo j Lietuvos valdžios į s- 

taigą. 
Lietuvo Atstovybė Londo 

tiktų priimti Visur Lietu- 
vos valdžia. Paduota inter- 
peliacija (reikalavimas), 
kad Britanijos valdžia su 

tiktų priimti visnur Lietu- 
vos Atstovybės išduodamus 
pasportus lietuviams, kėliau 
jautiems Į įvairius* kraštus 
iš Didžiosios Britanijos. To 
kilis pasportus, žinoma, vi- 
sus (patikris ir priims) ki 

tų šalių konsulai ir ambasa- 
dos, Į kurias šalis kas ke- 
liaus. įsikūrus ir radus Bri- 
tanijos valdžios pripažinimą 
tai Lietuvos Atstovybei, ži- 
noma, ir darbo rasis begalės, 
užagnėdinant vietinius rei- 
kalus Didžiosios Britanijos 
lietuvių. Lietuvių Atsto ly- 
bei teks užbaigti labai painų, 
gana gyvą,,bet skaudų klau- 
simą likusiųjų čionai be vy- 
rų lietuvių moterų: tolimes- 

| nes jų pašalpas, jų grįžimą 
Lietuvon ar vežimą kur ki- 
tur, išvažiavusių Rusijon v\ 

rų sugrįžimą -ir 1.1, ir t.t. 
Laikui bėgant, tų reikalų 
rasi vis daugiaus ir naujų. 

Lietuvos atstovybė lig lai- 
kui tebėra Londone toj pa- 
čioj vietoj: 27 Torringion 
3quare. Bet jieškoina dabar 
didesnės ir patogesnės vietos 
tai Atstovybei. jos naujas 
adresas bus praneštas laik- 
raštyje. 

Nuo šiol lietuviams išpul- 
tų su visokiais reikalais 
kreipris j tą savo Atstovy- 
bę, kaip lig šiol kreipdavo- 
si Į Rusijos konsulus Londo 
ne arba Xe\v Castle'yj. Da- 
lykams taip virtus, lietuviai 
nė vienas neprivalėtų niekur 
ir niekuomet daugiau vadin 
tis "rusais arba "Rusijos 
pavaldiniais.'' 

LIETUVOS ŽMONĖS SI' 
NORU MIRŠTA UŽ 

TĖVYNĘ. 
"Išeivių Draugas" apturė- 

jo iš p. J. Savickio Lietuvos 
valdžios atstovo Kopenhagoje, 
sekantį laišką: 

PRANCŪZŲ LAIKRAŠ- 
ČIAI APIE LIETUVĄ. 

Prancūzų laikraštis "Le 
Temps" išeinąs Paryžiuj'.' 
(3 d. bal. 1(J19 m.) patalpi-j 
110 žinutę apie franeuzų mi- 
litarę misiją, kuri važiuoja 
Kaunan ąpžvalgimui su 

išgalėmis Lietuvos rubežiu. 
Visur gyventojai tą komisi- 
ja priėmė su dideliu džiaug- 
smu. Kaimiečiai grūdosi į 

geležinkelių stotis ir reika- 
lavo nuo prancūzų aficierų 
ginklų, kad galėtų prisira- 
šyti j tautinę armiją. Mini- 
jos vadas pareiškė, kad ali- 
jantai priims domon šalies 

( 

troškimus ir suteiks reika- 
lingą pašalpą, kaip maistų 
taip ginklais. 

Pranešama iš Paryžiau % 

jogei ten gauta žinia, kad j lenkų Seimas. Varšuvoje j 
pripažinęs Lietuvos nepri- 

"Lietuvos" Kampelis. 
SKOLA KULTURAI. 

Visa tai, ką męs turime 
savyje geresnio prakilnes- 
nio, visa tai kuo męs gali- 
me pasidžiaugti, ar net pa-1 
sidiclžiuoti yra skola kultu- 
rai. Nors tas biskį keistai 
skamba, bet taip yra. 

Kūdikis vos išvydęs pa- 
saulį, yra ant tiek netobu- 
las, kad net nemato ar ne- 
moka matyti to, kas aplink 
jį dedasi. 

Bet ilgainiui jo organai 
pripranta prie apsireiškimų 
'šio pasaulio, vystosi, tobuli- 
nasi ir kūdikis pradeda at- 
skirti apsireiškimus vieno- 
kios rūšies nuo apsireiškimų 
kitokios rūšies. 

Nors kūdikio organai vis 
vystosi ir tobulinasi, ir pa- 
galiaus kūdikis tampa gana 
stipriu iš gamtiško atžvil- 
gio, bet jis vistiek pasilie- 
ka sieloje it laukinis, ir iš- 
augtų tiesiog su laukine sie- 
la, jei vyresnieji, jei tobu- 
lesni už ji, neauklėtų jo. 

Reiškia, kad užauginus 
jaunuolį tobulu reikia, i- 
dant butų kas tą jaunuolį, 
jau pats būdamas tobulu, 
vestų jį prie tobulumo. 

Žmonija auklėjasi praei- 
timi. Senesnė gentkartė 
stengiasi perduoti ir per- 
duoda jaunesnei gentkartei 
visa tas, ką.ji turi prakil- 
nesnio, tobulesnio, kulturin- 
gesnio. 

Senesnioji gentkartė sten- 
gėsi išauklėti mus tobules- 
niais, kad paskui męs, sek- 
dami jų pėdomis ,tobulin- 
tume kitus. 

Mus auklėjo ne tik' tėvai 
ir giminės, bet ir visuome- 
nė. Vien tik tėvų pastan- 
gomis negalima išauklėti 
jaunuolį tobulu; neuždyką 
išmintingi tėvai sergsti sa- 

vo vaikus, taip askant, nuo 

blogos kompanijos. 
Galų gale išeina taip, kad 

visa tai, ką męs turime sa- 

vyje prakilnesnio, kulturin- 
gesnio, yra it skola kultu- 
rai. 

Būrelis'žmonių pilnai su- 

prato, kad kiekvienas iš 
mųs yra kiek-nors skolin- 
gas kulturai, ir kiekvieno y- 
ra priedermė atsilyginti tą 
skolą, nes tik tada pasau- 
lis taps tobulu. 

Tas būrelis, supratęs sa- 
vo pareigas, ėmėsi organi- 
zuoti dienraštį "Lietuvą" 
kad su šiuo galingu įnagiu 
atsiligynus kulturai. 

Daugelis iš mųs parėmė- 
me šį prakilnų užmanymą ir 
tapo atverta didelis kultu- 
ros Šaltinis — Dienraštis 
"Lietuva". 

Bet kad šis kulturos šal- 
tinis tinkamai aprūpintų 
lietuvių dvasios kulturinius 
reikalavimus, neužtenka pa- 
siganėdinti tuo, ką męs at- 
likome, suorganizuodami 
dienraštį. Reikia pasisteng- 
ti, kad šis kulturos spinuu- 

klausomvbę. 
Tosios žinios' oficialio ju-. 

tvirtinimo dar neturime, 
liet. jeigu tai butų teisa. tai 
reikėtų pasakyti, kad Lietu- 
vos Valstybės ncprikkui- 
niybės klausimas eitų prie 
savo galutino išrišimo, 
nes iki šiol kaip tik lenkų 
buvo daromi didžiausi truk 
dymai, kad Lietuva nebūtų 
nepriklausoma valstybė. 
[Seimas pripažino "nepn- 

eulmybę," bet su "viltim," 
ka dbus imi ja]. j 

(;,Iš. Dr.f') i 

lėlis, dienraštis "Lietuva", 
kaip galint daugiau pasiek- 
tu lietuviškų stubeliu; rei- 
kia, kad kiekvienoje stube- 
leje rastųsi kulturos rėmėjas 
— Lietuvos Dienraščio šėri- 
ninkas. 

v 

Kiekvieno kulturingo ir 
mylinčio tėvynę lietuvio y- 
ra pareiga prisidėti kultu- 
ros darbe, nes tai yra ati- 
davimas skolos kulturai. 

Veikiant pavieniai, dažnai 
esti menkos pasekmės. 
Dienraštis Lietuva kaip tik 
ir yra tuo centru, su kurio 
pagelba ir mažas prisidėji- 
mas kultūriniame clarbe ne- 
lieka be naudos. 

Nemažai yra lietuvių, ku- 
rie darbavosi ir darbuojasi 
pakėlimui kulturos lietuvių 
tarpe; bet yra *• tokių, ku- 
rie, tartum, ko tai laukia ir 
negelbsti kitiems dirbti. 
Taip neturėtų •buti. 

Tūliems' kai prisimeni, 
kad jis kiek-nors pasidar- 
buotų kulturiname darbe, 
tai jis, tartum nusigąsta; 
daugelis, tur but, mano, kad 
nuo jų reikalaujama idant 
jie kalnus vartytų, ir nei ne- 
bando pri gelbėti darbe. 

Tai butų klaidingas ma- 

nymas. Užtenka pirkalbint 
nors vieną naują skaity- 
toją ir esi prisidėjęs kultū- 
riniame darbe. O prikal- 
binti vieną naują skaitytoją 
tai tik juokai. Aš, nors ne- 
su agentas, bėgyje dviejų 
mėnesių prikalbinau tris 
naujus skaitytojus ir netu- 
rėjau jokio sunkumo. 

Męs matėme "Lietuvos" 
dienraščio pranešimą, kad 
manoma Įvesti naujus dien- 
raštin skyrius. Tai smagi 
žinia. Bet norint pagerint 
dienraštį, prašoma, kad męs 
šėrininkai ir skaitytojai pri- > 

sidėtume .platinime ir rėmi- 
me dienraščio. 

Jei męs skaitytojai nors 
biški prigelbėtume dienraš- 
čio vedėjams, tai aš tikiuo- 
si, kad užmanyti nauji sky- 
riai dienraštyje tuoj pasiro- 
dytų Taigi prikalbinkime 
nors po vieną naują skai- 
tytoją arba šėriniką ir kul- 
tūros darbas eis smarkiai 
pirmyn. 

"Lietuvos" šėrininkas ir 
skaitytojas, 

P. Gužauskas. 

NEPRIGAY1KAS. 

Turtingas jaunikaitis atsi- 
lankė pas gral)orių ir mirus j 
pripažino už ravo tėvą. Jisai 
Įsakė graboriui įrengti kuopui- 
kiausias laidotuves. Išeinant 
jaunikaitis atsigrįžo dar karta 
pasižiūrėti ir užtėmijo, kad 
lavono burna atsidarė ir pasi 
ordė įdėtieji dantis. "Tai ne 
mano tėvas; jisai neturėio m- 

t 

dėtų dantų," — tarė jaunikai- 
tis ir išėjo. 

(iraboris pagriebė lavoną iš 
i)ranp;aus karsto, metė ant k n 

; tos ir supykęs pasakė' "Tu 
'prakeiktas durniau! jei^u bu- 
tuin laikęs žiotis užčiauptas 
tai butum buvęs puikiai palai- 
dotas." 

! KoclC'l Amerikos bolševiaki 
nori išgriaut Ameriką? Tegu 
važiuoja Rusijon ii- ten ras 

| viską atliktą, 

Niekas nežino ko Italija 
nori, ar seperatyviškos tai- 
kos, ar seperatyviškos ka- % 

rės. 



ATSIŠAUKIMAS 
l AMERIKOS LIETUVIUS. 

Lietuvy! Argi aesndiebi, kuomet tavo motinos šir- 

dis, Lietuvos sostinė Vįlnius išplėšta per amžinus musų 
priešus lenkus? 

Lietuvy! Ar neverda tavo kraujas gjslose, kuomet 
Lietuva šaukiasi pagelbos šaukiasi vyru ginti savo tėvy- 
nę? 

Lietuvy! Ar nealpsta tavo širdis, kuomet Lietuvo- 

je siaučia epidemijos, o męs iki šiol negalėjome beveik 
niekuom pagelbėti ir nesuorganizavom Lietuvių Raudo- 
nąjį Kryžių? 

Lietuvy! Ar tu nejauti, kad šiandien rišams Lie- 
tuvos klausimas ir anot "New Yorko Tribūne" kores- 

pandento — Vilnius ir Gardinas nulemti atiduoti len- 
kams? 

Lietuvy! Ar tu nenujauti, kad dabar pergyvena- 
me kritiškiausi momentą ir todėl reikia griebtis didžiau- 
sių įrankių, kokius męs tukime, kad atsiekus savo teisin- 
gą tikslą ir ingijus Lietuvai neprigulmybę su Vilniumi, 
Gardinu, Suvalkais ir Prūsų Lietuva? 

Tokiu didžiausiu įrankiu kovai už musų tiesas yra. 
Lietuvių Seimas. 

Lietuvių Seimas turi pradėti organizuoti lietuvių 
kariumenę apginimui tėvynės. 

Lietuvių Siemas turi padėti pamatus organizavimui 
Raudonojo Kryžiaus. 

Lietuvių Seimas turi pareikalauti, kad lenkai ar ki« 
toki svetimtaučiai atimtų savo purvinus nagus nuo Vil- 
niaus, Gardino ir Suvalkijos. 

Lietuvių Seima3 turi pareikaluti, kad butų pripa- 
žinta Lietuvos neprigulmybė ir jos laikinoji valdžia su 

prezidentu Antanu Smetona. 
Lietuvių Seimas turi įsteigti vieną bendrą iždą vi- 

siems lietuviams Lietuvos valstybės parėmimui, o ne 

partijoms. 
Lietuvių -Seimas turi subendrinti visų Amerikos lie- 

vių veikimą linkui Lietuvos neprigulmybės išgavimo. 
Lietuvių Seimas neturi kištis į sriovių ar patrijų 

reikalus, neturi jis, vardan svarbumo momento, k'į nors 

peikti ar išmėtinėti, bet turi viską daryti, kad išeitų tik- 
tai Lietuvai ir lietuviams ant gero. 

Tokis seimas būtinai reikalingas ir todėl męs tokį 
Amerikos lietuvių seimą šaukiame ant 9, 10 ;.r 11 dd 
birželio Chicagon. 

Šaukiame vardu susiorganizavusių didžiausios 
lietuvių kolionijos Chicagos organizacijų. 

Šaukiame su pritarimu šimtų organizacijų išsimė- 
čiusių po visą Ameriką. 

Šaukiame su pritairmu Am. Lietuvių Tautinės Ta- 
rybos. 

Šaukiame su pritarimu Prūsų Lietuvių Tarybos. 
Šaukiame su pritarimu didžiausios lietuvių organi- 

zacijos Amerikoje S. L. A. 
Šaukiame dėlto, kad musų tarybos negali bendrai 

susitarti, o svarbesnio momento niekados nebus. 
Lietuviai! Lietuviškos draugijos, kuopos, kliubai, 

dramatiški rateliai, ir visokios kitokios kogreičiausiai 
sušaukite susirinkimus ir išrinkę delegatus siųskite Lie-^ 
tuvių seiman, Chicagon. Visi! 

Delegatus seiman siųskite sekančiai: 
1) Visos draugijos, kuopos, kliubai, rateliai, bend- 

drovės siunčia po vieną atstovą nuo kiekvienų 50 savo 
narių arba didesnės jos dalies. 

2) Parapijos siunčia po 3 atstovus nuo parapijos nežiūrint kiek joje narių butų. 
3) Centralės organizacijos nežiūrint, kad jų kuo- 

jos turės atstovus, dar nuo centrų siunčia po 3 atstovus. 
4) Laikraščių redakcijos siunčia 3 atstovus. 
Visi seiman! Seimas yra didžiausia įrankis kovai už Lietuvos Neprigulmybę. Kas šiandien nenori jo pa- vartoti, tas yra Lietuvos Neprigulmybes priešas.* Kas priešinasi seimui, tas kenkia Lietuvos laisvei ir nepri- gulmybei! 
Lai buva Neprigulminga demokratiška Lietuva! Lai laikinoji valdžia su prezidentu A. Smetona daveda Lietuvą prie Pirmojo Steigiamojo Lietuvos Seimo! Lai buva Amerikos Lietuvių aimas, kuris remia Neprigul- mingą Lietuvą ir jos valdž Visi Seiman! 
Visokį kiti padavadijimai bus paskelbti vėliau. Visokiuose Seimo reikaluose kreipkitės i Seimo rengimo sekretorių: Dr. K. Drangelį, 3261 So/ Halsted *tr., C hicago. 

SEIMO RENGIMO KOMISIJA. 
Jonas Viskontas, 
A. J. Kareiva, 
B. K. Balutis, 

P. Norkus, 
Dr. A. L. Graičiunas, 
Dr. K. Drangelis, 
Dr. A. Zimont, 
Adomas Misevičius, 
Petras Šimaitis, 
Jonas Dimsa, 
Marijona Zolpienė, 
Antanas Bugališkis, 
Martin Tamulevičia, 
Justin Zdanevičia, 
Frank Basevičia, 
Stasys Valančius, 
Jonas Gaubas, 
Petronėle Valascvičiene, 
Silvestras Klimas, 
M. K. Šilis, 
Antanas Stankus, 

M, Butkus, 

Kasparas Gavėne, 
St. Šimkus, 
Kazys Kasputis, 
Jonas I. Bagdžiunas, 
Juczos J. Hertmanowicz. 
Adv. F. P. Bradchulis, 
Adv. Jonas Kučinskas, 
Jonas Ilgaudas, 
D*". S. Naikells, 
J. J Elias, 
F. A. Juozapaitis, 
A. Ališauskas, 
J. M. Kiriene, 
M. J. DamiJonaitiene, 
J. Raugevičius, 
S. Kodis, 
L. Ga'.zaitč, 
Dr. M. Strikolis, 
Dr. S. Z. Vezelis, 
J. Šatkauskas, 
J. Tonaitis, 
J. Sadauskai, į rĄti ± 

SUNUS IR TĖVAS 
Tėvas žiuri j medalį sugrįžusio iš kares sunaus. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO, 

Čia yra suamnyta tverti 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės 12-to ."pskricio kuopą. 

Balandžio 23 d. atstovai 
laikė savo susirinkimą stubo- 
je pas R. Kruopį po No. 1168 
Dalias Rd., tame susirinkime 
dalyvavo šie atstovai: apskri- 
čio pirmininkas P. Rimkus, 
L. Apšega ir R. Kruopis; kiti 
trįs atstovai nežinia dėl kokios 
priežastie^ nedalyvavo. Susi 
rinkusieji viršmineti trįs at- 
stovai apsvarstę klausimą ir 
atradę didžiausj reikalą dar- 
buotis L. A. B-vės, nutarė su- 

saukti visus vietos šėrininkus 
ir suorganizuoti kuopą. Nariai 
buvo šaukiami, bet nežinia 
delei kokios priežasties šėr!- 

ninkų mažai tesusirinko. To- 
dėl kucpos organizavimas ati- 
dėta ant tolesnio laiko. 

Atstovas R. Kruopis. 

SCRANTON, PA. 

Ba'andžio 22 d. A. Sodeika 
davė koncertą. Po kancerto 
buvo sulošta komedija "Ado- 
mas ir Jieva." Koncertas ge i: 

pavyko; publikos atsilankė ga- 
na daug, tiktai jos užsilaiky- 
mas buvo nepagirtinas, ypa- 
tingai nepadoriu užsilaikymu 
atsižymėjo čia augs vaikinai, 
kurie laike programo gaVsiai 
kalbėjo. 

Dainavimas musų garsaus 
solisto Sodeikos publikai labai 
patiko, ką parodė gausus del- 
nų plojimas. 

Lošimas taipgi buvo g^ras. 
Velička Adamo rolėje ir p-lė 
Medeliutė Jievose rolėje lošė 
artistiškai. 

P-as A. Sodeika dabar už- 
ėmė vargonininko vietą Kink- 
stone, bet kol kas vadovaus ir 
Dailės Mylėtojų choru Scran- 
tone. 

Antano Drangas. 
N 

"VVATERBURY, CONN. 
Kiek laiko atgal čia gyvavo 

Tėvynės Gelbėtojų Draugija, 
kurios tikslas buvo gana geras 
— mokėti ir rinkti mėnesiniusl 
mokesčius tšelpimui musų bro-. 

J. A. Martinkus, 
M. Dulas, 
Jonas Miežis, 
Jonas Grigaliūnas, 
Vincas Andriulis, 
Petras Pivaronas, 
M. Juška, 
J. Krotkue, 
A. Ambrozaitis, 
J. Trijonaa, 
J. Pupauskas, 

i 

lių užjūryje. Aukas, ta drau 

gija, nutarė suntinėti i Lietuvą 
pati be tarpininkystes party- 
viškų fondų. Išpradžios vis- 

kas ėjosi pasekmingai, nes na- 

rių turėjo apie 200 ir gerokai 
aukų sudėjo. Bet ilgainiui 
draugija pradėjo silpnėti, ka- 
dangi didžiuma narių atsisakė 
mokėti mokesti, o pasilikus 
mažam burini, nebuvo galimn 
darbo pasekmingai atlikti; to- 

dėl tūlam laikui tapo atidėta ir 
susirinkimus laikyti. Nuo to 
laiko jau praėjo nemažai mė- 

nesių, bet virškinėtos draugi- 
jos valdyba nieko nedaro: nei 

ji bando draugiją atagivinti 
nei likviduoti; o kadangi tos 

draugijos liko nemažai pinigų 
pas kasierių ir dabar jau at- 

dari keliai j Lietuvą, kur pa- 
galba labai reikalinga, todei 
aš kaipo menamos draugijos, 
narys reikalauju nuo jos bu- 
vusios valdybos, kad šauktų 
kaip galima greičiau susirin 

kimą ir esamus pas kasierių 
pinigus pasiųstų ten, kur jie 
yra skirti. 

Pas mus dabar visų akįs at- 

kreiptos j Lietuvos likimą ir 

daugelis žada, kaip tik bus ga- 
lima, grįžti j tėvyne, ypač jau 
njmas pasiryžęs yra keliauti 
gimtojon ašlin. 

Girdėtis, kad waterburiečiai 
labai remia Visuotino Seimo 
šaukimo idėją. Štai pavyz- 
džiui: L. Dram. Dr-ja "Var- 

pas," pastebėjusi žinias iš Lie- 
tuvos, kad ten steigiamas val- 

stybės teatras, kur bus dailė 

auklėjama, ir kad įsteigimui 
to teatro rūpinas visi lietuvos 
žmonės be skirtumo pažiūrų, 
— atranda kad toks bendra., 
veikimas gali buti ir tarp Ame- 
rikos lietuvių ir kad šitam 
bendram veikimui padės pa- 
matą Visuitinas Seimas. Gi 
bendrai veikdami męs galėsi- 
me nuveikti, didelius darbus. 

A. M. Aidukonis 

RACINE, WIf 

Balandžio 27 d. T. M. D. 
121 kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo Dr. A. J. Zimontas iš 

Chicagos. Jo prakalba buvo 
žingeidi Racino lietuviams; jis 
aiškino apie Lietuvos likimą: 
nurodė kokiu budu Lietuva 
gali lenkams pakliūti, ir kaip 
laisva buti. Sakė: "jeigu Lie- 
tuva bus laisva, tai ten civili- 
zacija kils;*'' aiškino, kad lie- 
tuviams reikia vienybėje vi- 
sivirrts kovoti už Lietuvos lais- 
vę, nes ten visiems bus laisvė 
ir lengvesnis gyvenimas. 

Antroje temoje kalbėjo apie 
T. M. Draugijos istoriją ir 

darbus, kokius ji nuveikė; kvic-' 
tė remti TMD. ir Šerno raš- 
tų leidimo fondą, nes T.M.D. 
leidžia knygas moksliškas, ku- 
rios tik aukštose mokyklose 
yra studijuojamos (r Red.) 

Aukauta Šerno raštų leidi 
mo Fondui. Štai aukautojų 
vardai: J. Miežinis $2.00, po j 
$1.00: J. Pilipavičius, A. Kla-I 
patauskas, A. Bukšnis ir 1\ 
Raila 50 centų. Viso su smul- 
kiomis aukomis $8.00 

Gaila, kad tą vakarą lietus 
lijo, todėl žmonių nedaug at 
silankė i prakalbas, bet kurie 
atėjo, buvo visi patenkinti. 

Čia socialistai rengia prakal- 
bas labai tankiai, bet jose ne 

socializmą aiškina, o tik kone- 
veikia tuos žmones, kurie 
darbuojasi clel Lietuvos lais- 
vės. 

J. Bakutis. 

LA SALLE, ILL. 

Parašų rinkini o pasekmes. 
Męs lasalliečiai parašų rin- 

kiniu'perdaug negalini didžiuo 
tis, bet visgi'nestovime pasku- 
tinėje eilėje tarp mažiausiai 
surinkusiųjų. 

Nors čia lietuvių mažas bū- 
relis tesiranda, bet aeiu gerų 
tėvynainių pastangoms gavo- 
me nemažai parašų nuo sve- 

timtaučių. Męs surinkome vi 
so 6f<6 parašus. Rinkime la 
bjausiai pasižymėjo šios ypa- 
tos: Antanas Rakevičius, K. 
Milašius, A. Milašius, \Y. Sto- 
nis ir S. Kazlauskas, — ku- 
riems tariu šii dingą ačiu. 

''Liet." Skaitytoja.<. 

TEISYBĖS iŠ DUGNO. 

— Kam nekurios šalis pasi- 
liko neutrališkomis? 

i 
— Tam kad turėtų kur pa- 

sidėti netekę sostu karaliai. 
i 

Kaip tai keista, kad Yokie- 
joje del stokos sknros vaikščio- 
ja basi, juk vokiečiai nulupo 
nuo Rusijos septynes skuras. 

Visi vyrai skiriasi į dvi dali. 
Mena dalis tai ta, kuri pažįsta 
moteris, o kita—sakosi kad pa- 
žįsta. Tų dalių vienodumas 
yra tas, kad abeji moterų ne- 

pažįsta. 

Kuomet moteris netenka 
dantų, ji darosi dantuotesnė. 

Šįmet žiema bijodama, k'id 
ja nepaimtų kariumenėn, tie- 

siog "suslekeriavo." 

Amerika nori matyti ir ap- 
rengti viso pasaulio tautas, kad 
tik jos čionai nesuyažiuotų. 

— Kam tamista imi lietsar- 
gi, juk laikraščiai rašo, kad 
šiandien bus graži diena. 

— Taigi užtai. Visuomet 
kitaip yra, kaip laikraščiai ra- 

šo. 

Kaizeris jau senai sveikino 
Dievą, turbut Jis neužsitarna- 
vo. 

I Ne\v Vorką jau turbut ga- 
nėtinai anglių pristatė, nes jau 
šilta. 

Kad pagadinti draugo drau- 
giškumą nežinia kaip geriau, 
ar nuo jo pasiskolinti pinigų, 
ar jam suteikti paskola. 

t 
c 

Jau yra bolševikų, kurie ei- 
na prieš bolševikus. Tas reiš- 
kia jų partijos "subrendimą.'' 

Influenza jau matomai pati 
apsirgo infk.diza, kad daugiau 

apie j^ nieko nesigirdi. 

P A i N T E R i 
PAPER HANGER J 

DECORATOR 
Dirbu po vi.sas dalis miesto. Dar-j 
1>Ų garantiją gauk už savo pinigus, 
—teisingą darbą. Pirma nogu ati i 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrą J 
kainą iš J 

J. S. RAMANČIONIS, ! 
2611 W. 44th St.. CHICAGO1, 

| Phono McKinley 27G 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mušu Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų. Rėmų ir Stogams Popierio SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO, 3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGC, ILL, C JHJ Či-tt-f-, 

LIBERTY 
Męs perkame Liberty Bonds už 
pilnę "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Kctvergais ir 
S%batomis 9—9. 
ttammstttttžimgiiaiimMiii 

BONDS 
O A S H 

J.G. SACKHE1M & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Tik=ką išėjo iš Spaudos 

Naujos Si Šimkaus 
Dainos 

Vienam balsui prie piano 

1) Sunku man gyventi vidut. balsui) ...60 
2) Miegok, mano kūdikėli (vid. bal.) .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vid. bal.) '50 
4) Era, mano brangi (Bass) • 50 
5) a Pamylėjau vakar j * 

b Vai varge, varge r Kaina 75c. 
c) Via putė, putė J 

VISOS NEPERSUNKTOS SKAMBINTI 
IR DAINUOT i. 

Kreipkitės pas: 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠJ'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metu'Jl. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime didelj knygų sankrovą, ir katalogu siunčiame ant pareikalavi- 

mo, gavę 2ci štampu. 
Vėliausia indomiausia musy laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- įiu-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite moncy ord^Tliis 'ir- ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA', 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

OideBis 28"x38", PiSnas, Aiškus 

LIETUVOS 

ŽEMLAPIS 
IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimeliu*, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž 
'lėlius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujij kalbas. 

zemlapis susideda iš daugelio'paaiškinimų ir 

AŠTUONIU r iLIU 
4» *• 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindau.du (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (.1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
<i) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

VILNIUJE. 
Lietuvos Prekybos ir Pra 

, monės JJanka darbuotis pak- 
vietė šiuos žmonės: vyr. buhal- 
teriu Č. Landsbergį, kasinin- 
kais pp. J. Januševičių ir K. 

Juozapaitį, skyrių vcdėjais: J. 
Zubžickj, V. Petrulį; bugaįta- 
rių padėjėjais'R. Sidzikauckie- 
nę, Taniošaucką. J. Cliaržauc- 
kg, J. Kibirkštį, J. Žuką, G. 

* Tomekvičių, Česnulevičių, M. 
Lusilą, J. Žakevičių, i*. Mačiu 
ską, V. Šarką, E. Tubelytę, O. 
Tallat-Kelušienę, K. Vitkauc- 
kaitę, M. Kubiliutę, St. Tallat- 
Kelpšaitę, L. jan'uševičaitę, 
Tomakitę, Paliulfutę, St. Rai- 
lytę, E. Požemeckaitę ir kardt- 
datais: M. Stralytę, .V. juoza- 
paitį, P Šližį ir F. Šalkauskai- 
tę. Kontrolierais: pp. J. Lands 
bergį (apskrita kontr.,) ir J. 
Tallafc-Kelpša (indėliai). 

Miesto nuostolių apskaity- 
mo Komisija. Namu Savininku 
Draugija šių metų gegužės 7 

, d. gavq leidimą išrinkti Komi- 
sijai karės nuostolių apskaity- 
mui ir įvertinimui*- J draugija 
dvejus metus klabino okupaci- 
jas vyriausybę, kad jai butu 
leista tai padaryti. 

Dabar komisijoj yra jau iš- 
rinkta ir pradėjo veikti. Pir- 
miausia ji padalino miestą i 
nuovadas ir kiekvienoje jų 
įsteigta atskiras Nuostoliams į 
apskaityti komisijėlės. Draugi- 
ja sustatė apsktymo pavyzdžius 
atskiriems namų savininkam.; 
ir tuojau potieke juos okupaci- 
jos vyriausybei patvirtinti. Ap- 
skaitymo pavyzdžiai išgulėjo 
spaudos biure ir kitose valdžios 
įstaigose nuo gegužes mėnesio 
iki lapkričio 1 dien&s. Lapkri- 
čio 27 d. Draugija gavo pra- 
nešimą, kad apskaitymo pavyz- 
džius gali atiduoti.spaudon. šią 
savaitę nuostolių apskaitymo ■ 

komisija mano pradėti savo 

darbą pavėluotą ne jos kaltė. 
Šios savaitės viduryje Na- 

mų Savininkų Draugija kvie- 
čia pilną savo narių susirinki 
mą aptarti nuostolių apskaity- 
mo komisijos darbams ir papil- 
dyti pačiai komisijai, į kuria 
be namų savininkų bus pakvies- 
ti žinovai iš kitų sričių ir pro- 
fesijų. 

Laikraščiuose bus paseklbur 
Drnug'ios susirinkimo diena. 

Pageidaujama,*kacl į susirin- 

kimą kuodaugiausia atvyktų, 
ne tik Draugijos narių, bet ir 
kitu, kuriems rupi, kad jų nuos- 

toliai butų tinkamai apskaityti. 
Komisija- nuostoliams, apskai- 
tyti primena, kad del didelio 
darbo ir namų skaičiaus ii" 
niaus mieste, apkaitant nuos- 

tolius, pirmenybė bus duota 

Namų Savininkų Draugijos 
nariams. 

Komisijos pirm. Ksavcry 
Žtibovič, miesto valdybos nary s 

Pirm. padėjėjas J oze f JJtflner 
Sekretorius JI inceuty Mh'Ški.'\ 

KRIUKAI. 
Atidarė ir pašventė Vartoto- 

ju dr. krautuvę ir pradėjo pre- 
kes pardavinėti. 

L. Mylėtojas. 

VILKAVIŠKIO APSKR. 
(Suv. £.) » 

Mokytojų suvažiavimo l-as;s 
posėdis buvo 1018 m. XI-24 d 
Buvo pasikalbėta apie praeitą- 
jį dabartinj ir ateinanti padė- 
jimą mokyklų ir mokytojų. — 

Įgaliota Vilkasiškio mokytojai 
— Vitkauskas iš Alksnėnų, ui. 

Vosylius su Inspektorium Jaku- 
niu kreiptis į Vilkaviškio aps- 
krities Tarvba, kad toji liepti! y o' c. 

savo apskrities visoms valsčių 
ir miesto taryboms rūpintis 
prideramu išlaikymu mokyklų 

ir mokytojų. — Antras moky- 
toju posėdis žadėjo buti gruo- 
džio 6, o visuotinas apskrities 
mokytoju posėdis busiąs prieš 
Kalėdas 1918 metu gruodžio 
22 d. 

Vedėjas M. V. 

JONIŠKIS 
Vaidino "Paslidžiais Ta- 

kais." Jeigu kas tu vakarą 
peiks, tai jis bus peiktinas, jei- 
gu girs, tai bus girtinas. Tai 
jau geriau pagirkime: mėgėjai 
pirma karta vaidina. 

A. B. 

VABALNINKAS. 
Parapija tarėsi, kaip čia su- 

sidaryti komitetas, kaip rinkti 

kaimų įgaliotiniai. 21 d. įvyko 
kaimu įgaliotinių susirinki- 
mas; jo vestų pakviesta pilie- 
čiai: K. Sruoga, J. Sruoga, I). 
Gacevičius ir A. Vaižmužys. 
Kortelėmis išrinkta j komite- 
tą: St. Latvėnas, kuri. St. Ig- 
notavičius, ofic. Kaziliunas, T. 
Vilčinskas, K. Sruoga, S. 
Aukštikalnis ir moksleivis A. 
Puodžius. Balsavo ir kandida- 
tės štate ir moterįs. Tų kandi- 
datė Emilė Jonauskaite vienu 
balsu teatsvėrė A. Puodžiaus. 
Moterims protestu >jant, 28X1 
manoma būtinai pririnkti nors 

yiena žinomųjų moterų veikė- 
w C- J o C Į 

jų. Komitetas pasivadino: 
"Valstiečių-ir darbininkų vyk- 
domasis komitetas." Per tris 
susirinkimus jis jau susidarė 
programą, kurią svarstys vy- 
kintinuosius dalykus; būtent: 

milicijos sudarymą, krašto 
apsaugos, mokesčių, maisto ii" 
labdarybės, susisiekimo ir k. 

Žydų rolė vokiečių okupacijos 
laiku balsuotojus sulaikė nuo 

jų rinkimo; žydai ir nepyko. 
Bežemiai reikalauja dar du 

pririnkti prie Vičinskio. Sutin- 
kama. # 

T aut myli*. 

KAIP UŽGIMĖ BOLŠEVI- 
KU VALDŽIA LIETU- 

VOJE. 

Autoritetingasis M. B-is 
pirmame numeryje "Komu- 
nisto" (sausio 1 d. 1919 
metų) tvirtindamas, jog 
Kapsuko valdžia nėra rusų 
valdžios padaras, šitaip ar- 

gumentuoja savo tvirtini- 
mą. 

"Prisieina pridurti kele- 
tą' faktų, kurie arti rišasi su 

Laikinosios Revoliucijinės 
Lietuvos Darbininkų Val- 
stiečių Valdžios atsiradimu. 
Prieš pat mano ir kitų drau- 
gų išvažiavimą į Vilnių, 
mes buvom užėję pas drg. 
Šverdlovą, Rusijos Tarybų 
Centralinio Pildomojo Ko- 
miteto pirmininką Tenai 
ėjo kalba apie darbą Lietu- 

voj. Kalbėtis prisiėjo tik 
keletą minučių, taip buvom 
visi užimti. Į mano drau- 
go užklausimą apie instruk- 
cijas, drg. bvercllovas atsa- 
kė: Jus tenai ant vietos ma- 

tysit, kaip reikės darbą pa- 
statyti. Tik tarp kit-ko pri- 
jdure; veikiausiai jums pri- 
sieis tenai turėti savo Ce-i- 
ką, t. y. Centralinj Pildomą- 
jį Komitetą. Kiek vėliau 
buvo kalba su kitais drau- 
gais, kad mes Lietuvoj 
smarkiau varytumėm dar- 
bą. Gruodžio pradžioj aš 
jau buvau Vilniuj. Prisiė- 
jo dalyvauti viename Lietu- 
vos ir Baltarusijos Komu- 
nibvu Partijos C. Kom. po- 

j sėdyje. Tenai tarp kitų 
; klausimų, pakilo klausimas, 
kad priėjo laikas, kada rei- 
kia apskelbti Laikinąją 

Lietuvos Darbininkų Val- 
džią. Buvo kalbėta už ir 
prieš. Pagalios, visi suti- 
ko, kad jau laikas rimčiau 
veikti. Raudonoji armija 
artinasi prie Lietuvos rube- 
žių. Toje armijoje randasi 
ir Lietuvos raudonarmie- 
čiai, kurie turi pilną teisę 
peržengti Lietuvos rūbelių, 
kad eiti į pagelbą Lietuvos 
darbininkams. Dabar kilo 
klausimas, kas tą turi atlik- 
ti. Partijos suvažiavimo ar- 

ba konferencijos nebuvo 
kada laukti. Prisiėjo C. K. 
pačiam pašiurpinti tuo da- 
lyku, su tuo, kad valdžios 
klausimą perkelti į šaukia- 
mą konferenciją. Toliau 
pakilo klausimas, iš ko tu- 
ri susidėti toji valdžia. A- 
bejonės nebuvo, kad tik iš 
tų partijų, kurios nesvyruo- 
damos stovi už darbininkų 

| tarybų valdžią. Iš tokių 
| partijų Lietuvoj pasirodė 
: tik Komunistų Partija. Ki- 
tos partijos, nors ir sakosi, 
kad ir jos tarybų valdžios 
šalininkės, negalima tikė- 
ti. Bundas perdaug susi- 
kompromitatęs Kerenskio 
ir vėlesniais laikais. Vil- 
niuj Bundo tarpe randasi ir 
gana dešinių (C. K-tas ne- 

apsiriko. Dabar Vilniaus 
bunęliečiai dalyvauja žydų 
gminoj. Kauno — juodojoj 
durnoj ir tt.). Negeresni 
s.-d. iš Lietuvos ir Baltaru- 
sijos Sociai-Demokratų Dar- 
bininkų Partijos. Jų inter- 
nacionalizmas abejotinas. 
Jie giminiuojasi su Kauts- 
kiu, ir su Martovu. O tai 
vis proletriato diktatūros 
priešai. Be to jie gatavi ei- 
ti išvien su Petliura "pos- 
kolku-postolku". Apie ki- 
tas "s^cijalistų" partijas ne- 

gali but ir kalbos. Ir pasi- 
rodė: į Laikinąją Darbinin- 
kų Valdžią galėjo įeiti tiki 
komunistai. Tuomet tai j 
Centro Komitetas ir nusta-j tė laikiną valdžios sąstatą.. 
Po tam valdžios atstovai bu- 
vo nusiųsti į Dvinsko pusę. 
Iš ten tai tik buvo pranešta 
Rusijos Tarybų Respublikos 
Valdžiai, kad jau susidarė 
Laikinoji Revoliucijinė Lie- 
tuvos Darbininku Valstie- 

V I 
čių Valdžia. 16 gruodžio ( 
Valdžia buvo proklamuota, 
0 gruodžio 21 d. Rusijos J 
Tarybų Respublika pripa- 
žino Laikinąją Revoliuciji- 
nę Lietuvos Darbininkų- 
Valstiečių Valdžia." 

Ačiu už paaiškinimus. Da 
1 bar visi žinos, kad Kapsuko 
valdžia yra rusų valdžios pa 
d aras. 

("T. K.") 

KOKIS GYVENIMAS BU- 
VO PRIE BOLŠEVI- 

KU VILUNIUJE. 

Daug jau buvo rašyta ?.- 

pie tai, kad prie bolševikų 
tiesiog bloga tvarka, kad 
jiems' sali valdant tiesiog 
žmonės miršta badu. Bol- 
ševikai kitose šalyse nenori 
tikėti tam; jie sako, kad tai 
tiktai priešų išmislas. Vie- 
nok kas kartas vis daugiau 
ir daugiau žinių ateina apie 
bolševikus ir jų tvarką. 

Indomių žh.v.i apturime 
apie Vilnių prie bolševikų. 
Vilnius juk buvo pirmiau 
rusų rankose, paskui vokie- 
čių, paskui Lietuvos valdžia 
jį valdė. Bet visgi nebuvo 
tokių didelių pasiskundimų, 
tokio pasibaisėtino bado, 
kokis buvo prie bolševikų, 
kuomet Vilnių valdė mums 

gerai pažįstamas Kapsukas. 
Bolševikai užėję viską: 

i krautuves, produktus, gyve- 
I nimo ir darbo įrankius naci- 

onalizuoja, tai yra atima iš 
žmonių ir bando patįs tvar- 
kyti. Bet nemokėdami ir 
nepažindami tvarkos nieko 
nesutvarko ir rasultate gy- 
ventojai pasilieka ir be 
duonos ir „be darbo. 

Tas pat atsitiko ir su mū- 

sų Vilniumi. Žydai sionis- 
tai paskelbė savo oficiališ- 
kame biuletine išeinančia- 
me Kopengagoje. Iš to si- 
onisttų ofisialio paskelbimo 
'męs žemaiu paduosime ke- 
le ištraukų apie "smagumą" 
gyvenimo Vilniuje prie bol- 
ševikų. Turime darr tiek 
pastebėti, kad tą oficialį 
pranešimą padarė Vilniaus 
įžymus žydas Sabata. Su- 
lyg to pranešimo šitaip yra: 

Prie bolševikų Vilniaus 
miesto gyventojai negauda- 
vo nei pusę tiek maisto, 
kiek reikalinga žmogaus 
kuno sveikatai palaikymo. 
Nedavalgymas ir badas pa- 
didino žmonių mirtingumą 
taip, kad iš kiekvieno tūks- 
tančio mirdavo po 97 žmo- 
nes, tai yar keturisyk dau- 
giau buvo mirčių, negu pa- 
prastai. 

Šimtai žmonių su ištinu- 
siai nuo bado veidais guli 
šaligatviuose Vilniaus gat- 
vių. Kiti dea paskutinei 
pastangas, rėplioja keturio- 
mis ir prašo aukos nuo tų, 
kurie dar gali paeiti. Tai 
ne profesionalai elgetos/— 
tai Vilniaus piliečiai. Tarp 
ant gatvės gulinčių yra ne- 

mažai krautuvninkų, amat- 
ninkų, darbininkų, moterų 
ir buvusiu turtuoliu. Mo- 

t/ 

terįs su išbliškusiais veidais/ 
vaikai, žydai su patriarcha- 
liškais drabužiais — visi 
prašo aukų. 

Vienok praeiviai neau- 

kauja, jie neturi ką aukau- 
ti. Bėda vargas ir badas 
nesiduoda aprašymui. Tūk- 
stančiai šeimynų gyvena ne- 

kurytuose kambariuose Ir 
miršta iš bado... Ligon- 
bučiai pilni, daugiau į juos 
netelpa nusilpnėjusieji. Ki- 
ti vėl ateina gydytis; jų iš- 
tinusios kojos... 

Moteris su kūdikiais ant 
rankų sugriuva beeidamos 
gatvėmis. 

Tai maž daug tokis apra- 
šymas. Žydai atsišaukia i 
Amerikos žydus kogrei- 
čiausios pagalbos reikalau- 
dami. Jie prašo, kad jiems 
netiek reikia gyduolių, kiek 
duknos. Išbadėjusius gy- 
duolėmis neišgydyti. 

Taip atsišaukia žydai. 
Jie moka organizuotis, bet 
kas dedasi su Vilniuje esan- 

čiais lietuviais? Jų juk 
dar baisesnis padėjimas ne- 

'gu žydų. H 

KĄ TAI REIŠKIA? 

Sugrįžus iš mišku pasivaikš- 
čiojus, paėmus į rankas laik- 
rašti ir skaitu iš N arsavo pra 
nešimą, buk Generolas Pilsucl 
skis, lenkišku "Konitmcii" va- 

das, paėmęs Vilnių.*... 
Kokį tai nesmagį ant ma- 

nęs padarė įspūdį, vargu mo- 

kėsiu išreikšti; tačiaus minti- 
viena po kitai elektros greitu- 
mu perlėkė per smegenis; ar- 

gi ištikrųjų tai j) gali Imti? Ne- 
jau gi lietuviai nepasiprieši- 
no!'O gal galėjo ir taip pat 
atsitikti, kaip neseniai pasky- 
rimas "grov'ienes" Lauros 
Kristinos de Gozda\va-Tur- 
czynovvicz vedėja labdarybės 
reikalų Suvalkijoje, ji sakosi 
esanti pati lenkų oficierio, Sta- 
nislavo Turczyno\vicz. 

Man žinoma, kad jos vyras, 
T.urczynowicz, neturi jokio ti- 
tulo, ir koc-1 ji vadinasi "gr > 

vicnė" — man nevisai aišku. 
Bet man žinoma, kad "gro'vie- 
nė" yra šalininkė lenkų "Ko 
no\vcų" ii pernai dalyvavo 

i Koniowcų visuotiname sei- 
me, Ph iladelphi joje. .Viskas 
nurodo, kad "grovienė" yra la- 
biau, lerkų, negu lietuvių už- 
tarėja. 

Kažin kodėl naujoji Lietu 
vos valdžia pavedė "grovie- 
nei" šeiinyninkavimą labda- 
rybės reikalais Suvalkijoje; 
Ten žmonės kalba lietuviškai 
ir, ant kiek man teko pastebėt i, 
lenkams nei kiek nepritaria— 
tuo-gi tarpu, anot Dr. Šliupo, 
Lietuvos Premieras paskyrė 
"grovienę" de Gozda\va-Tur- 
ezyn'ovvicz "Commisioner of 
Charities in Lithuania." Ko- 
niowcams sekasi 

Bolešvikains ir sekasi 
,čia Amerikoje. Neseniai finas, 
Santeri Nuotteva, paskelbė, 
kad L. C. A. K. Martens'pas- 
kirtas Bolševikų Ambasado- 
rium ir, kad jisai turįs $200, 
000,000 pinigais apmokėjimui 
prekių išvežimui Rusijon. 
Nors dalykas išrodo gana 
keistas akyvaizdoje to fakto, 
kad Sovietu valdžia, pagal jos 
vėliausįvpaskelbimą, teturi tik- 
tai $127,000,000 aukso vertei 
Tiek to. 

Dalykas štai kame: Mar- 
tensas kitada, t. y. 1906 iki 
1911 metų gyveno Lclndone ir 
tarpe emigrantų buvo žino- 
mas, kaipo labai vargingas 
žmogus. Jisai turėjo dirbtuvė- 
lę išdirbinėjimui kulkasv.ii 
džių, IIoxton, London, kur ji- 
sai dirbo su šecliu, Česlavr. 
Bielinskiu. Juodu abudu vargo 
neapsakytą vargą. 

Ir nuo 1911 metų iki d?.bar 
tu man, žmogau, dasigyvenk 
net> iki $200,000,000! Kam 
jau sekasi, tai sekasi — vienok 
kitą vertus abejoju, ar j tą 
stebuklą Amerikonai įtikėtų. 

Rūta.. 
•i 

"V 

Siuo Laiku 

Daugel pikto mums atne- 
šė visoki blogos valios žmo- 
nės, kuriuos nelaimė musų 
kraštan atpūtė. Svetimi jie 
mums, jie beširdžiai. Jie 
mus palikdavo žiemos šal- 
čiams vienmarškinius, basus. 
Maisto mums likdavo tik 
tiek, kad badaudami, sulauk 
tumėme pavasario ir vėl 
tiems savo kankintojams per 
vasarą duonelės priaugintu- 
me. 

Po ilgos kaimiečiu kan- 
čios, po daugelio musų tyrų, 
lyg Orijos vandužėlis, aša- 
'rų, laikas susimylėjo ant mu 

'sų, tą baisų siaubuną išsiun- 
tė iš musų krašto atgal j 
vakarus. 

Męs gerai žinojome, ko 
šitie buvo atėję, jie buvo 
atėję plėšti musų turtą, pa- 
vergti musų pačias. Jie din 
go iš čia ir męs norėtume 
visai užmiršti juos. 

Štai saulotekyje vėl pra- 
deda rodytis neužtarnautos 
bausmės rykštė, nelabas slo- 
gutis artyn slenka. Šitie, 
ant musų nelaimės, piktesni 
už pirmutinius, nes Ima mu- 

?ų turtą ir dažnai ima bied- 
no vargdienio gyvastį. 

Dar to nepakanka, dar 
ten pietuose pamišėlis du^io 
ja, sako ir tas rengiasi at- 
eiti Į musų Tėvynę ir įleisti 
savo nuodingus nagus į lie- 
tuvio širdį. 

Dar to negana! 
Pavelyk pf-ieš Tave, šir- 

die, sudėti teisingą mano 

skundą, skundą ant Tavo ir 
mano brolio, kuris drauge 

| su mumis augo, drauge ken- 
tėjo burlioko piktybės mums 

daromas, jog jis dabar juo- 
kiasi, jis gėrisi vaizdu, kuo- 
met musų motina suklumpa 
po budelių našta. Jis spjau 
na ant Motinos veido, kuo- 
met ji skausmuose sudejuo- 
ja. Jis meta į musų Moti- 
ną purvais, kuomet ji iš- 
tiesia rankas, pagelios mel- 
džia. Jis džiaugiasi, kuo- 
met priešai, lyg maras už- 
gauna musų kraštą. 

O jeigu tai sąžinė ji per- 
sekioja už darbus, kuriuos 
jo nelaimė ir jis pats težino j 
ir tai but galima nuodėmę 
nuplaut tais didžiais žygiais, 
kokius už Tėvynę drauge ei- 
tume atlikti. Dr?uge ken- 
tėjome, o kaip norėtųsi drau 
ge ir pradžiugti, kuomet žė- 
rinti saulė paners musų Tė- 
vyiię laimės spinduoliuse. 

M. D. 

| JUOKAI. 
— Ačiu Dievui, rytoj vėl ne- 

deklieiiis * 

— Na, o kodėl tu nedėldie- 
nio lauki; juk tu ir šiokiomis 
dienomis tinginiauji ir nieko 
neveiki. 

— Lai buva tavo teisybe 
liet man nedėldieniais sąžinė 
negraužia, kad aš nieko nevei- 
kiu. 

DVIDEŠIMTAME META- 
ŠIMTYJE. 

— Jonai tai ir tu įsitaisiai 
orlaivį? 

— Na kągi darysi-. Mano 
visi skolininaki turi po orlaivi 
tai jų ant žemės nepagausi. 

VIENUODUMAS. 

— Kaltininke, kuom užsi- 
imi? 

— Niekom. 
— O kuom pirmiau užsiė/ 

mei. 
— Tuonii pat. 

REIKALINGA Selmyninkė prie m 
žos šeimynos. Mergina arba naš 
tye vaikų. Pastovus darbas. Ger 
mokestis. Atsišaukite greitai J 

ORĖM LTS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So., Halsted fit, Cbicago, I 

VALENTINE DRESSMAKiN' 
COLLEGZ 

Moktra siuvimo, Kirpimo, dcsigniD 
dienomis ir vakarais dėl biznio 
namų. 1 aliudijimal lšduoC^rrii ir ri< 
tos parūpinamos dykai. Ataliankykil 
arta rašykite, o męs pasistengsim 
sutelkti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St_ IS60 Wells S 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažį 
tarr.ų, visi galės padvigubinti savo alg 
nepertraukus savo dabartinio užsičm 
mo. Darbas lengvas, pelningas K r.r 
visados. Klauskite platesnių paaiškin 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

Ofiso Telefonas Roiilevard 160 

DR. M. T. Strlkol'ls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgais 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 r o P'et- ^ iki 9 vakare. 

Ncdčliomis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1QC7 Oakley Blvd. 

Telefonas Seeley 420 

Tel YARDS 1532 

LIETUVIS GVDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo Ylsofcir Ilgas moterių, 
Taikų ir vyrų Specialistai gy- 
do limpančias. užsiseaOjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Haisted Si* Chicago, III 

Br. G. M. Giaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «t 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. (J—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

DJ NARIU 
SKLEPAi 

IMdelė daugybė pavasariniu taVorų, 
yra iš ko pasirinkti vyrams, moterims 
ir vaikams. 

U.kviečiame visus atsilankyti pas mus 
ir apžiūrėti musų vėliausiu madų vyriš- 
ky ir moteriškų parėdniu. Puiki kokybe 
ir kainos žemos. Taippat puikus pasi- 
rinkimas visokių parėdniu panelėms, po- 
nioms ir vaikams. Nepaprastai stiprus 
gerai išrodo ir gerai tinka. 

pasidėkavojant mokėjimui užganėdinti 
asvo rėmėjus. Obalsiu musų yra: duoti 
genjj tavorą, teisingu kaing. ir malonų 
bei mandagų patarnavimą. 

PREKYBOS 

Korporacya Palatine 

Turimo jau du dideliu 

1 skiepas 1112=14 MiUvaukee Av. 2 skiepas 1701-03 47ta gat, 
Slkepe prie 47-tos gatvės kalbame lietuviškai. 

"Kiekviei^_. paga\ savo skonį" taUsena patarlė, kurioje 
dengiasi daug teisybės. Ypač tas yra teisinga kas liečiasi nidi.-to. 

Bet duona—kiekvienas valgo mažiau ar daugiau duonos. 
Mažn«# kiekvienas valgo Schultzo BUTTB#R-NUT duoną, kartais 
diena, jeigu groserninkas arba piragininkas dar nėra išpardavęs. 

Tai yra stebėtinai populiariška duona, šeimynos skonis 
buvo taip užganėdinamai Schultzo 

štai kodėl darosi aišku, kad milžiniškos Schultzo kepyklos dirbi 
nlieną ir naktį, idant nepritruktų duonos, kurią taip mėgsta 
kiekviena šeimyna. 

Nieko nėra taip gardaus, kaip riel. s duonos užtepta auksi- 
niu sviestu. Pamėgink ją i" tu norėsi vis daugiau ir daugiau. 

Ir nestebėtina, kad mūsų groserninkas taip tankiai visai 
išparduoda. 

Reikalaukite, kad jis imtų daugiau ir palaikytų jums dvi. 
tris kasdieną. Jis su mieju noru padarys tą uėl jusų. 

VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 
vo groserninko, kokiu budu jgs galite uždirbti 
$50.00 arba vien;} iš šimto mažesnių sumų savo 
lluosame laiko. Lengvas ir malonus darbas. Jei- 
gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėl tos sumos. Paskubėk ir šiądien pat nueik pas 
savo groserninką — juo greičiau, tuo geriau, šia 
kontestas pasibaigs Gegužio 1-mą. 



Pražuvusis Modelis. 

Vakare vasario 28 d. J)žua- 

nita, mušu mažas itališkas mo- 

delis, 'linksmai atsisvekino su 

mumis ir įprasta jai mandage 
pagarba, paačiavo už gautus 
pinigus. 

Mušu buvo šešiatas jaunų 
dailininku, dirbus Kliu M itin- 

c' J o 

chene. Mes gyvenome,didelėje 
abelnoje dirbtuvėje, i:.teigtoje 
Ant viršutiniu lubų seno namo, 

siauroje neapgyventoje gatve-, 
je prieš grudų klėtį. 

/ 

J šprad/ios, atvažiavus, 
mums buvo sunkų rasli mode- 
li ir męs pasiganedindavtfm 
tuon), kas pakliuvo po rankas. 

Sykį vakare mažame užeigos 
namelyje, aš susitikau su 

D'žuanita. Ji sėdėjo viena už 

staliuko ir liūdnai žiurėjo 
priekyn. Po nekurio pasisten- 
gimo, man pav\'ko paaiškinti 
jai, kad męs norėtumėm pasi- 
naudot jaja, kaipo modeliu; 
as pasakiau kiek ji pinigų ga- 
lėtų gauti už tai. 

Liūdės is išsykio pranyk) 
nuo jos puikaus veidelio ir ji 
prižadėjo ateiti sekančioje die- 
noje. Aš nurodžiau savo ant 

rašą ir išėjau, palikęs jai ant 

rankos markę, slėpiningoje 
vyltyje, kad ji panaudos pini- 
gus del maudyklės. 

Ji suprato mano pašieptą 
mintį, (įeito kad, kuomet sekei* 

moje dienoje, atėjo pas mus 

ir išsirėdė, męs visi apsidžiau- 
gėme jos auksuotai-ružavu 
mažu kuneliu. 

Per dvi savaites tarnavo ji' 
mums modeliu. Het stai vasa- 

rio 28 d. dingo prie slėpinin- 
gu aplinkybių. Tame pasku- 

tiniam^ vakare joje negalėjom 
patėmyti nei šešėlio kokio nors 

pasiryžimo. Atsistojus prieš 
veidrodi, jį sagstė i savo "plau- 
kus sidabrines gr tzrris ir vil- 
kosi vilgančia aksomine ja- 
kute. Prie to ji, sulyg savo pa- 
pa pratimo, linksmai kalbėję ir 

juokavo. Męs švietėme jai ant 

laiptų, pakol ji priėjo prie iš-, 

ėjimo durų. Bet išėjus, pirm 
negu uždarvt j r. s, ji .šuktelėjo 
mums dar kartą: "agio sinio- 

ry." Už keleto dienų po to, ji, 
visados taip atsakančiai pil- 
džiusi savo pareigas, neatėjo 
visai. Trečiadienyje prieš pie- 
tus, kuomet męs stovėjome 

prie savo paletos, kas tai pa- 
sibaladojo j duris. Su tikru isi- 
likinimu, kad tai Džuanita, kas 

tai iš draugų šuktelėjo "įei- 
kit!" Baladojimas atsikartojo. 
Męs atidarėme <ktris ir pama- 
tėme ant dirbtuvės slenksčio 
polieistĄ. 

— Ar žino kas i.š♦justi-jau- 
ną itelę Džuanitą, gyvenusia, 
italų kvartale? — Paklausi" 

jis.—Jos sesuo užreiškė, kad 

šeštadienyje, penktoje valan- 
doje vakaro ji išėjo iš namų ir 
nuo to laikrt nesugrįžo. 

Jis pažiurėjo paeiliui \ kiek- 

vieną iš mus. 

T utini t veidai niusų pasiro- 
t dė jam susirūpinę. 

— Labai svarbu, kad jus 
duotumėt smulkmeniškas ži- 

nias, — tarė jis švelniau. Ga: 
Imti -su mergina atsitiko nelai- 
mė, arba tapo piktadarystės 
auka. 

Męš pasakėle viską, ką ži- 

nojome. Aš nuėjau su polieis 
tu i nuovadą ir smulkmeniški)! 
papasakojau apie savo-pirmą 
pažintį su mergina. Vienok 
visi tie nurodymai nei mažo 
biškelio nenuŠvietė selpingu ; 
™ 

.. 

Praėjo keletas savaičių.vXei, 
Js policijos) nei laikraščiuos' j 
nei uvo joikų žinių, aiškinau ; 

čių į s pražuvimą. Męs jai 
manėme, kad mažoji Džuani-į 
tajjmžinai dingo nuo žemės; 

paviršiaus, kad jos linksma?, 
juokas niekomet jau ncsigirdėsj 
11 tusų dirbtuvėje. Jos vardas 
minėjosi n is rečiau ir kuomet 

atėjo pavasaris ir męs kaip 
išleisti j erdvę paukščiai, iš-1 
laksteme iš žieminių lizdų, kai- 
kurie atminė dar tamsiaplaukę 
merginą su jos sidabrinėmis 

j gr a žn i i n is plaukuose. 
Sekančioje žiemoje aš lei- 

įdausi j ilgą kelionę — į Fran- 
I euzija ir tiktai vasario 28 d. 
Isugrjžau į Miuncheną. 

Buvo vėlybas vakaras. Tir 
j sta ūkana buvo apsupti namai 

į ir medžiai. Žmonės išrodė1 

į šmėklomis toje pilkoje ūkano 

I je. Šian ir ten merdėdamas 
: molanholiškai žibėjo likternos; 
! garsai kartais pasigirsdavo 
sunkiame ore. Kuomet aš su 

radau viešbutį ir apsivaliau 
i dulkes, pirmiausiai kas man 

atėjo j galvą, tai surasti senus 

draugu Aš žinojau, kad jie 
gyvena įr.usų pirmutinėje elirb 

tuvėje. Važiuojant gatve, 
man dingtelėjo mintis galvoje; 
kad tokiame pat drėgname ir 
ūkanotame vakare, pražuvo 
Džuanita... 

Man pasidarė baisu, kuo 
met aš prisiminiau, kad ji pra- 
žudo kaip tik toje pat dienoje. 
Nuo to laiko sukakoxmetai.. 

Vežėjas sustojo, aš susiner- 
vavęs atleidau jį, nors ir ne 

žinojau, ar namie mano prie 
teliai ir ėmiau iipt laiptais, ap- 
šviesdamas sau įėjima elekt- 
riška kišenine iikternute. Aš 
priėjau prie dirbtuvės durų ir 
pabaladojau. Xė brakšt. Aš pa 
baladrsjau labiau. Taipgi tyla., 
Matonir i nieko nebuvo namie. 
Šti ma ■ io elektriška liktarnu- 
te užgv-o ir perniek aš spau 
džiau j(.);j gužikutį. Brėžukų 
f.as mane taipgi nebuvo. Kol 
a? stovėjau toje ūkanoje, ledi- 
nė baimė sukaustė mano sąna- 
rius. Man vėl prisiminė Džua- 
nita... Alano širdis smarkiai 
tvaksėjo. Štai per durų plyšį, 
aš pamačiau šviesą. Toje pat 
minutoje pas mane atsirado 
šaltas ramumas ir jis "užsiliko, 
kuomet aš pamačiau prisiarti 
nančią prie manęs Džuanitą. Ji 
buvo * apsivilkusi apiplukusia 
auksomine jakute; jos plaukuo- 
se dar matėsi graznįs. 

— Tai t J čia Džuanita? — 

paklausiau aš, negalėdama^ at- 
sistebėti. Ji atsakė silpnu 
Šnabždėsiu ir ant jos mirtinai 
išblyškusio veido pasirodė šyp 

Įsa. Dirbutuvėje nieko nebuvo 
ir aš negalėjau suprasti, iš kur. 
pasimatė šviesa. 

Štai mano liktarnutė vėl už- 
ridegė. 

— Svieskite ir eikite paskui 
mane, — tarė Džuanita, ir aš 
ėjau paskui jos. 

Męs nulipome ir išėjome į 
gatvę.' 

— Tokioje pat ūkanotoje 
dienoje, pražuvo, lygiai metai 
tam atgai, Džuanita, — pasa- 
kiau as. 

\ 
Ji vėl slėpiningai nusišypso- 

jo ir as pamačiau prie gatvinės 
liktarnės šviesos, kad jos vei- 
das, plaukai, drabužiai buvo 
'šlapi. Aš ejau su jąją iš gat- 
vės j gatvę. 

Ji tai atsisukdavo link ma- 

nęs, tai vėl nusisukdavo, dary- 
dama man ženklus. 

Ar ilgai męs ėjome per ūka- 
nas — nežinau. Ant galo męs 
atsidūrėme prie parko vartų; 
ji turėjo pereiti parka, kad pa- 
sieki1' savo kvartalą. -Ruomet 
męs įėjome j parką, Džuanita, 
-m t minutės sustojo ir, štai, aš 
pamačiau prie jos mažą, storą 
vyrišką figūrą, italijoniško ti- 

po, striuka riesta barzda ilgn 

kreiva nosis ir su susivėlusiais] 
plaukais, išsidriekusiais iš po 
skribelės kraštų ant veido. 
Kairioji ranka jo išrodė lyg 
pastirusi. * 

AŠ supratu, kad tai buvo 
dirbtina rank/., Jis paklausė 
ko tai, bet ji papurtė galvą ir 
ėjo toliaus... Žmogus sekė 
paskui jos; jis paskubino žing- 
snius; pakėlė ranką lig taikin- 
damas suduoti jai. Bet Džua-j 
nita vis purtė galvą. Štai jisj prišoko prie jos ir bandė atimti 
čeraąlą, kur j ji laikė rankoje. 

Mergina pašoko į šalį, stip- 
riai pirspaudė prie savęs čeras- 
lą, bet kaip tik jis pasiliko jos 
užpakalyje, — iškėlė dirbtiną 
ranką ir smogė į galvą. Džua- 
nita pavirto ant žemės. Jie bu- 
vo kaip tik ant upės krašto; 
žmogus pasilenkė prie jos, pri- 
dėjo ausį prie širdies, po to 

p;igavo čeraslą, apkratė dra- 
bužių kišenius. Apsižvalgęs 
aplinkui, jis minutę pasiklausė, 
paskui lengvai paėmė kuną kai 

riaja ranka ir Įmetė j upę. 
Iš mano krutinės įsiveržė 

garsus riksmas. Drebėdamas 
ir nutirpęs iš baimės, stovėjau 
ties savo draugų dirbtuve, kuo- 
met jie atidarė man duris. Jie 
įnešė mane be žado ir kuomet 
aš atsipeikėjau, papasakojau, 
ką mačiau laike tų dviejų se- 

kundų, ką stovėjau tamsumoje 
prieš jų duris. 

Upėje rado sudarkytą Džua- 
nitos kuną. Iš ^puikaus links- 
mau.s modelio liko tiktai žalva- 
ri1 iai papuošalai plaukuose. 

Vertė V1 R. 
* 

Kareivio Vadovėlis, 
KUOPOS *( COMPĄNY) 

MOKYKLA. 

78) Kapitonas yra vadovu 
kuopos ir jisai yra atsakomas 
už teoretišką ir praktiškai fi- 
cicrių ir pa-aficicrių išsilavini- 
mą. 

79) Kuopa linijoje yra su 

formuota iš dviejų eilir. — 

priekinės ir užpakalinės. 
Ant kiek galima, kareiviai yra 
sustatyti pagal ugio nuo deši- 
nės i kairę. Augšeiaueias ka- 
reivis po dešinės. 

Kad padalinti kuopą j bu- 
rius, komanda yra: 

Atskai-Tyk. Duriai atskaito 
nuo dešinės į kairę, kaip išaiš- 
kinta paragrafe 59-tame. Kap- 
ralai užima ketvirtą numerį 
priekinėje eilėje. Jei kuopos 
kairysis, tai yra paskutinis bū- 

rys, turi mažiau kai]) šešis 
žmones, tai toks būrys turi bu 
ti padidintas kareiviais iš kitu 
buriu, arba panaikintas — ir 
jo kareiviai paskirti j kitus bu- 
rius. Toks būrys negali turėti 
mažiau kaip šešis kareivius. 

80) KUOPOS PADALI- 
NIMAS T SKYRIUS (pla- 
tonu). Toliaus kuopa yra da- 
linama j skyrius. Skyrius susi-i 
deda ne mažiau kaip iš dviejų 
ir ne daugiau kaip iŠ keturių 
burių. uarnizonuose ir ceremo-i 

nijose skyriai gali susidėti iš 
daugiau negu keturiu buriu. 

81) PAŽENKLINIMAS 
BURIŲ IR SKYRIŲ. Kada 
kuopa yra suformuota, būriai 
ir skyriai yra paženklinti nu- 

meriais iš dešinės j.kairę. Kad 

palengvinti komandą, sekanti 
paženklinimai yra taippat var- 

tojami t— DEŠINĖ, VIDU- 
RY!?, KAIRĖ, kuopai biinaut 
linijoje; arba. — PRIEŠĄ 
KYS, VIDURYS. GALAS, 
kuopai būnant glitoje. Viduri- 
nis būrys arba skvriits vra kuo 
pos VIDUftfS.' 

82 ) Skyriai yra vedami afi- 

cierų ir pa-aficierų. Papras- 
tai pirmas ir paskutis skyriai 
yra Vedami pirmais, o ktfi ant- 

rais leitenantais. Pa-aficierai 
yra skyriami kiekvieno sky- 

riaus vedėjais (žiur. vedėjas). 
Skyriui būnant išsiskietusioje 
formacijoje, pa-aficieriai eina 
su aficieriu vedančiu skyrių. 

83) Pirmas seržantas nieka- 
dos nėra skyriaus vedėju, jei 
jisai nekomanduoja skyriumi, 
jisai palieka glitos uždengėju 
— ir atsistoja prię trečios gli- 
tos (sustatos) i)irmo skyriaus. 
Kada kuopa yra išsiskietusio- 
je formacijoje, pirmas seržan- 
tas sėka kapitoną. 

KUOPOS SUFOR- 
MAVIMAS. 

84) Ant signalo "susirink' 
per triub$ ar švilpuką, pirmas 
seržantas atsistoja tolumoje 
šešių žingsnių nuo vietos, kur 
turės būti kuopos vidurys, aki3 
į kuopos frontą, ištraukia šob- 
lią ir duoda komadą: 
Victon-STOK. 

Kuopos dešinysis vedėjas at- 

sistoja vietoje, kur turės rem 

tis kuopos dešine. Būriai for- 
muojasi savo vietose nuo de- 
šinės j kairę, tvarkomi seržan- 
tais, kurie vėliaus užima savo 

vietas. 
Pirmas seržantas tada duo- 

da komandą: 
Rapor-TUOK. 

Burių karporalai nuo dėsi 
nes, tai yra nuo pirmo būrio, 
vienas po kitam raportuoja 
stovėdami savo vietose. .Saliu- 
tuodami jie raportuoja sekan- 
čiu budu — ir garsiai: 

PIRMAS BŪRYS (arba 
antras, trečias ir t. t.) YJSI 
ČIA. Arba, jei burvje ko nors 

nėra, tada sako: 
PIRMAS BŪRYS (arba 

antras ir t. t.) KAREIVI y 
SVAINIO IR i ŠILEIKOS 
NER. 

Pirmas seržantas ant kap- 
ralu saliutavimo neatsako. 
(Paprastai nei kareiviai, nei 
žemesni pa-afieierai seržan- 
tams nesaliuotuoja, išskiriant 
šitame atsitikime). 

Jei kuopos kareiviai yra ap- 
ginkluoti, tai priėmus raportą 
nuo kapralu, pirmas seržantas 
tuoj aus duoda dar kitas ko- 

mandas, kurios bus išaiškintos 
vėliaus, skyriuje ''Mokykla su 

Šaudyklėmis." Prėmus rapor- 
tą ir davęs komandą, pirmas 
seržantas padaro aplink, saliu 
tuoja kapitoną ir ajm sekan- 
čiai raportoja: 
TAMISTA, VISI YRA ČIA 
AR ŽINIOJ. „ r 

Kapitonas, priimdamas ra- 

portą, stovi dvyliką žingsnių 
nuo kuopos vidurio. Priėmęs 
raportą nuo pirmo seržanto, 
kapitonas atsako ant seržante* 

saliutavimo, •— ir ištraukia' 
šoblią. 

/iiieierai atsistoja savose 

vietose, kada pirmas seržantas 
atdavė raportą, — ir kartu su 

kapitonu ištraukia šoblyis. 

KUOPO PALEIDIMAS. 1 

85) Kuopai stovint linijoje, 
kapitonas duoda pirmam ser- 

žantui sekantį ffrisakyipą: 
K'uopa pa-LPJSK. 

Aficieriai išeina iš savo vie- 
tų. Pirmas seržantas atsistoja Į 
tris žingsnius nuo fronto, akis 
į jį, — ir du žingsniu nuo arti- 
miausio flango (šono), saliu- 
tuoja, apsisuka į kitą flangą—- 
ir, jei kareiviai yra be ginklu, 
duoda komandą : 

Polcis-TI. 
(Toliaus bus kitą pėtnyčią) 

C. Kasputis. 

SUPRANTAMA. 
— Ir taip tu pasakei, savo 

jaunikiui, kad tu neturi jokio 
kraičio, jokios dalies? , 

— Pasakiau. 
— Na ir ką jis sakė Į tai? 
— Jis pasakė, kad jam vis i 

vien. 
— O kaip jis po to elgėsi? 
— Daugiau aš jo nemačiau* 

LHUDNA ŽINELĖ. 
v. Parašė Pr. Bajoras* 

"Kareivėli-kareivėli, kokią parnešei žinelę? 
"Kareivėli-vargdienėli, suramink mano širdelę... 
"Pasakykie man, broleli, apie manąjį bernelį. 
"Kaip jam Dievas ten padėjo, kokią skyrė jis jam dali ? 

Taip teiravosi mergelė apie draugą savo mielą, 
Kurs kariauti iškeliauda'ms, ją paliko tiktai vieną. 
"Kuomet perplaukėm mes jurą, mačiau tavo aš bernelį 
"Mes kalbejomes-draugavom, turėmės meilų žodelį. 
"Jis nuliudęs visad' buvo; apie tave tik kalbėjo 
"Ir pargrįžęs-parkeliavęs, vest tiktai tave žadėjo, 
"Tik nujojus laukan musių, jį nelaimė ten patiko: 
"Bekariaujant jam su priešu, savo gyvastį paliko. 
"Bet dar mirdam's man jis šitai savo lupomis pasakė: 
"Ten už jurų-mėlynųjų yr' mergelė mėlynakė;' 
"Kaip po karės tu sugrįžši į tą mielą musų šalį — 

"Neužmirški, prižadėki pavaduot mane bedalį. 
,"Eik pas mano tu mieliausią, mielą mano mergužėlę; 
"Suraminki jos širdelę, tą nelaimių vargdienėlę"... 
"Ant jo kapo aš, padirbęs, pastačiau kryžių medinį 
"Ir išpildyt pfižadėjau jojo žodį paskutinį" 

Sudrebėjo nusiminus nelaimingoji mergelė, Nes kareivio praneštoji nepatiko jai žinelė. 
Temsta dienos—tos auksinės,—skaisti saulė nusileido; Ašaros gi sidabrinės ant jos skaistaus rieda veido... 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Mgs neesamo bankerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai buCS- uymjj. 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas raus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus if overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotum nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėij dėvėtas kelines nuo $1.00 ir urangiaus. Vaikų siutai $L'.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CKICAGO, ILL. štoras amaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subntomia esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienlais—lkl 9 vai. vakare. 

ŠALIN SKAUSMAS! ,, 
© Bndamas sveiku, darbo rasi stnugruina, 

ucpaitiHat k&ip MJnkus tas darbas bulų. 
"Kiekvieno priodenuf yra saugot snvc ntio liga. Turint Pyti iv itb^ruVu: ji nrnftaliut/i.-ali i*sivyst.vt i pavojingą livi. SIi'iibii.u»i.i niksteroJtiAiis gali vėliaus buti labai' paroj "t» 311, jeigu t jo j nebūt priiimetiia. 

PAIM - EXPELLER / 
tai užtikrinanti namine ęydnolo, kuri turi rasti* kiekvieno na- 
muose. Isifvdymui ft't! > kratincje, shm^an Sonose ir liūgu- rojo. įumau/.iūr, ir neuralgiją, truiiir»Hi sakant visoktua skaa* mus raumenyse ar sąintriaoso Pft:u-E>:[)eUcr irs goriauses. 
Neapsigauk pirkjlarlas. pigiu* vaisina dldeleR" bonkose. Rrlkilauk gcnaiislu. Kuoimt pirksi Paiti-Bsp^iler, v«-r*i- tikrink ;iv yni 1K A HA, vui^liaženklla nnt taksiuko. Vl.SU KITOKIU* N !"1MK. S5 lentai ir 65 centui u& konkiuę. Qannaxuos visoso aptiek""© av tiesiog is laboratorijos. J &E&TP.OYS Al i V 

flASTEE SYSTEil 
Męs mokinamo šj puikų, gerai 

apsimokant} amatą į trumpą, lai- 
ką. Kirpikal yra labai reika- 
laujami. Vietos nopripildytos lau 
kia. Ateilf dieaą ar vakare. 

M&sier Cuiting Schoo! 
J. F. KASNICKA, 
Lako State 3ldg. 

190 N. State St., 3 lubos 

&sMa»aiskis 
LIETUViS ORABURiiiS 

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 dienj ar 

naktj. 
3303 Aubum Aye. Tel.Ororer 4139 

Dr. M. Herziiian 
Iš PUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas p?r 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas Iit?as, vy- 
rų. jnoterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. N ( 

Of^as ir Laboratorija: 1025 \V. • 8th 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—1.2 pietų, ir 
6—S vakarais. Telephčtte Canal 3U0 

GYVENISfAS: 3412 So. Halstcfl St. 
\'ALA\DOS: 8—9 ryto, tiktai. 

BUIC ŠOFERIU 
Laikas yia, gauti sau tinkamą. vltr 
ią. Niekuomet nebuvo toks didu- 
I.'d šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimo užsiemiį 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mušu mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinšmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjimo automobiliais 
visokių, rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tomistai, kad tuojaus 
gausi leidimo.. Dieniniai ir va- 

kariniai kursai Vieac kursas 
$25.00, Federai Ass'n oč Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson BlvG. 
(Inc.) 

SKAITYKITE IR 
PLATYKITE "LIETVĄ". 

Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jus ją perskaity- 
v site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėju iš spaudos gar- 
saus franeuzu raščjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rusies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus xlaivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežami 
su savim į namus, kuriuos turi 

pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčia S už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas • 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdekite i laišką su doliariu, ir prisiuskite 
mrms šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S- Morgan S!., Clii&ap, i!l. 
J 



VIETINES ŽINIOS. 

EXTRA! 
PAŠOVĖ DR. GLASERĮ. 

Vakar apie 8:30 vai. vaka- 

re, žinomas lietuviams I)r. (:. 
M. Gla>er, gyvenantis prie 
3149 So. Morgan St., tapo pa 
šautas—ant laimės, nepavojin 
gai. Atsitiko tai sekančiu 
budu: 

Keturi vyrai atvyko auto- 

mobilyje prie ofiso ir inėjo j 
daktaro ofisą, kaip paprastai 
ligoniai prie daktaro. Kuo- 
met daktaras Glaser juos pri- 
ėmė, tie staiga paliepė pakel 
ti jam rankas ir pareikalavo pi 
nigų. Kilusiame triukšme (lak 1 
taran paleista keletas šū- 
viu. bet ant laimės neputai- 
kinta gerai. Pasekmėje dak- 
taras gavo keletą lengvesniu 
sužeidimų galvoje. 

T)r. Glaser </ra vienas iš se- 

nu ir gerai žinomų daktarų ant 

Bridgeporto ir t uri didelę 
praktiką tarp lietuvių. 

ALLRIGHT! TRIUKŠMO 
NEBUS. 

"Rusite užrašyti Lietu- 
viais, jeigu pirksite Yic- 
tory Bondsus "Draugo" 
ofise kasdieną, išskyrus Xc 
dčldienius". 

Toks apgarsinimas eina 
"Drauge." T r už tai reik 

"Draugą" pagirti, ties lailrc 
šios paskolos kiekviana tauta 

gaus tiek kredito, už kiek 
ji Victory bondsų išpirks, o 

lietuviams yra labai svarbu, 
kad jie gautu kreditą už kiek 
viena pirktą bondsą. Idant 
kiekviena tauta gautu sau p 
deramą kreditą, visu tautų sky- 
riai savo blankas turi pasižy- 
mėtas savo tautos vardu, kad 
centraliniame ofise prisiųsta 
suma butų kredituota tai tau- 

tai. Todėl ant blankų ir užimt 
šama antspauda, arba parašo- 
ma: "Lithuanian Division." 
"Polish Division," "Italian 
Division," "German Division' 
Bondsai, kuriu blankos ar 

4- 

raportai nėra taip pažymėti, 
žinoma, negali eiti tos tautos 
kreditan, nes nežinia kokios 
tautos prisiųsti. 

Štai, kur spardymas! 
prasideda. 

Todėl lietuviams yra svar- 

bu, kad jų perkami bondsai 
pereitų per lietuviškas Įstaigai, 
arba kad bent ant jų blanku 
bufų pažymėta "Lithuanian 
Division," — ir "Draugo 
viršminėtas apgarsinimas yra 
patriotiškas geras darbas. 

Bet —' čia prasideda "bet." 
Lietuviai dirbantieji prie "Li- 
thuanian Division" ir lietuviai, 
besidarbuojanti dėlei Vieton 
paskolos, turi dideli užmetimą 
"Draugui" padaryti. /Nei ma- 

žiau nei daugiau, jų nusiskun- 
dimas yra tas, kad "Draugas" 
esą vieną rašorskelbia, o visai 
ką kitą daro. Jie tvirtina, kad 
per "Draugą" siunčiami lietu- 
vių bondsai nėra užrašomi lie- 
tuvių kreditui, ne» "Draugas" 
nej>erduoda jų kaipo ■"Lithua- 
nian Division" bondsų. 

Štai pora faktų: 
Antnony Rudzinskas, 4239 

So. Artesian Avc., pirko per 
''Draugą" bondsą už $50.00; 
p. Julius P». Kaupas, 1800 YV. 
46th St., ("Draugo" rėdakto 
rius) pirko per "Draugą" bond 
są už SI00.00. Abudu buvo 
"Draugo" pasiųsti centralin kr> 
niitetan vidurmiestin balandžio 
2/ d., bet ne j "Litnuanian Di- 
vision"; nei ant blankų, nei ani 

raporto nera nei vienu žodžiu 
paženklinta, kad tai butų "I.t- 
thuanian"' skyriaus bondsai. 
Vieton "Lithuanian Division" 

yra užrašyta: '"Trade Division 
No. 1" ir užmušta staiupa 
"Draugas Publishing Co.'' 
Tai v iskas. Lietuviai už tuos 
bondstis krcdi.to negauna, bet 
patina "Trade Division Xo. 1." 

— Jeigu "Draugas" daro 
taip su visais nupirktais lie- 
tuviu bondsais—sako tie, ku- 
rie geros akies už tai ant "Drau 
go" neturi,—tai aišku, kad 
"Draugas" savo laikraštyj gar 
sitia viena, o pats daro vis;.i 

kitą, ir kad lietuviai negauna 
jiems priklaupimo už tai kre- 
dito. 

Buvo Klaida. 
Patikrinimui žinios pašaukta 

"Draugas" telefonu ir paklaus 
ta jo, ar teisybe vra, kas jam 
užmėtinejama. Jum. Kazo- 
kas, kuris pasakė, kad jis yra 
bondsu pardavinėjimo prižiurs 
to jas "Drauge," davė tokį pa- 
aiškinimą : 

— Per klaidą buvo keletas 
išsiųsta per "Tsade Division 
Xo. 1," kur priklauso laikraš j 
čiai; manėm, kad to užtenka: 
bet keletą sugrąžino j Univer- 
sal State Bank ir p. Elijošius 
paaiškino, kad parašo "Tradc 
Division Xo. 1" neužtenka 
Todėl dabar ant visų dedame 
ir "Trade Division" ir *'T ith- 
uaiiian Division'.'—todėl flau- 

Igiaus baimės, kad lietuviai 
nebus kredituoti. Pirmiaus ke 
lėtas atsitikimų buvo, bet da 
bar jau nebus. 

BYLOS. 
Amerikos Muzikantų Uni| 

ja patraukė teisman Edvar-^ 
dą F. Bakševičių, reikalau- 
dama nuo jo $5,000 atlygi- 
nimo už apšmeižimą. 

Tą patį Bakševičių patrau 
kė teisman, ir K. J. Filipa- 
vičius ant $25,000.00 už 
įžeidimą garbės ir kenkimą 
jo muzikališkai profesija:. 
Da'.ykas buvo taip: Vieną 
kar+ą p. Pilipavičius tur.'jo 
pasamdęs beną ant a.a. Jo- 
vaišienes šermenų. Kada 
velionės kuną rengtasi lydė- 
ti i bažnyčią, tai tada Bakše 
vičius, norėdamas įžeisti Fi- 
lipavičiaus garbę, darė vi- 
sokią netvarkę. Jis įkalbinė- 
jo šoferius, kad tie atsisa- 
kytų nuo laidotuvių dėlto, 
kad dalyvaujanti laidotuvė- 
se muzikantai, girdi nepri- 
klausą prie unijos, esą ske- 

,bai; prie to jis vartojo ir j 
daug kitų negražių žodžių, 
įžeidžiaučių kaip Pilipavi- 
čių, taip ir kitus muzikan- 
tus. 

Bet Bakševieius tuo ne- 

gražiu pasielgimu savo tiks- 
lo neatsiekė, šoferiai jo ne- 

paklausė ir laidotuvėse da- 
lyvavo, nes jie žinojo, kad 
muzikantai yra unijistai 

Už tą Bakševičiaus me- 

namą pasielgimą jis ir ta- 
po apskųstas teismui net po 
dviem bylom. Abi bylas ve 

da advokatai Kramer ir Gol 
man. 

MIRĖ STANISLOAS MER- 
KELIUNAS. 

Gegužio 1 d. Cook Coun- 
ty Hospitolėje mirė Stanis- 
iovas Merkeliunas, sulaukęs 
55 m. amžiaus. Velionis 
Amerikoje išgyveno 36 me- 

tus; buvo vedęs, paliko tris 
vaikus, kurių vienas tarnau- 
ja Suv. Valstijų kariumenė- 
je. Jis gyveno po No. 37C3 
Sacramento A ve. 

MELROSE P ARK, ILL'. 
Čia gyyoja lietuvių suf)rg?- 

nizuota |)enki metai atgal Dar- 
bininku Vartotojų Bendrovė 

: — valgomų daiktų krautuvė. 

Pereitais metai šėrininkams 
tapo išmokėta dividendas; šį- 
niet taipgi nutarta išmokėti 
visiems šėrininkams 7-tą pro- 
centą. Pripultų daugiau negu 
tiek, bet kita suma paliekama 
apyvartai, nes bendrovė pasi- 
ryžo įsigyti nuosavą nama. 

Pereitame direktorių susirin 
kime nutarta, kad raštininkas 
tuojaus pasiųstų šėriirnkams 
dividendus čekiais. 

Reikia pasakyti, kad bend- 
rovė gana gerai stovi; jos tur- 

tas skaitomas apie vienuolika 
tūkstančių ir juo t >lyn tuo tur- 
tas kila didin. Pavyzdžiui, pra- 
džioje bendrovės Įsteigimo, Še- 
rų vertė buvo $10.00, o pereitų 
metų pabaigoje šėras buvo 
kainuojamas jau 822.56. 

Dabar parduodama šėrai 
ant statymo namo. Kiekvienas 
lietuvis turėtų nusipirkti po 
kelis šorus, nes juk naudinga 
lietuviams yra turėti savo dide- 
lę krautuvę ir gera namą. Įsi 
„giję nuosavą namą ir krautu- 
vę, męs darysime sau pelną ir 
padidėjusi turtą patįs dalinsi- 
mės; mūsų šorų kaina pakili 
keleriopai; mus neišnaudos kiti 
privatiniai krautuvu inkai. Tuo 
mot męs gerą .darysime sau, v 

ne kitiems. 
Šėrus galima gauti pirkti' 

pas visus direktorius, taipgi 
ir krautuvėje. 

J )irektoriai stengsis visais 
galimais budais šią vasarą įsi 
gyti nuosavą namą, kuriame 
bus ne bile kokis štoriukas, bet 
puiki, naudinga visiems lietu 
vjams krautuvė. 

Jau parduota šėru už keletą 
tūkstančių. Direktoriai eina 
per stubas ir pardavinėja. Kas 
negali ant syk visų pinigų už- 

mokėti,gali paimti ant išmokė 
jimo. Pinigai įdėti į namą nie- 
kados nežus, bet visados augs. 

Kuomet męs turėsime savo 

didelį namą, tada darysime ir 

didelę apyvartą, — savo ben- 
drovės skyrius mes atidarysi 
rne ir kituose miestuose. 

Todėl, lietuviai neatsisaky- 
kite nuo to* darbo, kuris jums 
yra tikrai naudingas. 

Pirm. A. Jauslia. 
Pirm. pagel. /. Rimdzis. 
Rast. P. M. J 'aluckas 
Iždin. J. Jasiulis 

Ko'ttrol. M. /aukievičius. 
Direktoriai1 

J. Urbei i s 

D. Rimdzis 
A. Skodcis 
A. Padzukcis. 

SUSTABDĖ REVOLIU- 
CIJĄ. 

Vakar vienas menševikas 
ant Bridgeporto dėlei pir- 
mosios gegužės pasišaukė 
savo įnamį bolševiką ir klau 

i si a: 
— Tu sakei, kad pirmą 

gegužės visur ^hieagoje 
plevėsuos raudonos vėlia- 
vos, o aš niekur jų nema- 

tau? 
— Kvaily! — atrėžė bol- 

ševikas. — Ar tu nematai, 
kad visą dieną lyja. 

— O, d,abar suprantu, — 

atsakė menševikas. — Kaip 
šiandien lijo iš pat ryto, tai 
visos raudonos vėliavos nu- 

siplovė. 
— Nesišaipyk, kaip rėšiu 

tau j sn...., tai tuo tau rei- 
kės plautis, — vėl atkirto 
bolševikas. 

Ir žodis po žodžio pradė- 
jo vienas kitam operaciją 
'daryti, kad gauti raudonų 
dažu. Tik šeimyninkė įsi- 
maišė su kočėlu ir sustabdė 
tą revoliuciją. 

Čia ne juokas, bet tikras 
atsitikimas. K. P. O. 

SLA. 36-tos kp. susirinki- 
mas įvyks nedėlioj, gegužio 
4 d., "Birutės" svetainėje, 
3149 S. Morgan gatvė. 

NUŠAUTA P0UCISTA3 
IR PLĖŠIKAS. 

Vakar naktį ištiko šaudy- 
masi tarp policisto ir tri- 
jų plėšikų. Policistas Wil- 
son, juodukas, grižo iš dar- 
bo namo civilėse drapano- 
se. Beeidamas ties 37 gat- 
ve ir State st., pamatė tris 
nužiurėtus vyrus ir norėjęs 
juos sustabdyti, bet buvo 
sutiktas šūviais. 

Policistas tapo peršautas 
krūtinėn arti širdies ir vė- 
liau bevežant ligonbutin jis 
mirė. Bet policistas nepasili 
ko skoloje, jis ištuštino irgi 
savo revolverį pųm nugriu- 
siant ant šaligatvio ir užmu- 
iė vieną plėšiką. 

Detektyvas, suradęs per- 
šautąjį policistą ir pasiuntęs 
ligonbutin, leidosi jieškoti 
trijų plėšikų. Apie už pus- 
valandžio jie surado vieną 
peršautą juoduką aleje prie 
State st. Jis yra 5 pėdų 9 
colių augščio ir sveria 140 
svarų; spėjama, kad yra bu- 
vęs kareivis. Policija deda 
visas pastangas, kad sura- 

dus kitus du plėšiku. 

TOWN OF LAKE. 
Uč J 'isiiotiiin Seimą. 

Gvardija D. L. K. Vytauto, 
savo bertaininiame susirinki- 
me vienbalsiai pritarė Visuoti- 
no Seimo šaukimui, j kurį iš- 
rinko ir delegatus: Juozapa 
Letuką, Joną Balnį ir Vincen- 
ta Petkevičių. 

Sąnarys. 

Dr-tė Lietuvos K. Mindau 
gio savo praeitame susirin- 
kime nutarė dalyvauti bu-! 
siančiame Chicagoje Visuo- 
tiniame Seime, į kurį ir iš- 
rinko du delegatu: Joną 
Kaslauską ir Juozą Blauzdį. 
Taipgi išreiškė pageidavi- 
mą, kad ir kitos Dr-tės bei 
Kliubai dalyvautų menama- 

me seime. 
A. Borben. 

TMD. 27 kp. susirinkimas 
bus nedėldienyje gegužio 
4 d, Beržinskio svet. 4600 
S. Paulina gat. Visi nariai 
malonėkite susirinkti paskir 
tu laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarsyti; 
taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. 

Jon-? Vaišvilas, sekr. 

IŠ CICERO. 
Cicero Lietuvių Raudonos 

Rožės Pašalpos Kliubio mėne- 
sinis susirinkimas atsibus ge- 
gužės 2 d. J. Neffas svet., 
1500 So. 49th A v. Cicero. 

Susirinkimas prasidės 8 vali 
vakarė. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, bus daug svarbių 
reikalų. 

Taipgi nepamirškit atsilan- 
kyti ant koncerto, kur j rengia 
šitas kliubas 5 metų sukaktu- 
vėms. Koncertas atsibus suba- 
toje. gegužės 3 d., A. J. Saule- 
rack svetainėj, kampas 12 gat. 
ir 48-osCicero. Prasidės 7 v. v. 

Susivienijimo Liet. Amer. 
74 kp. susirinkimas įvyks 
gegužio 4 d. Bessmer Park 
svet., 89 Muskegon Ave. 
Naxiai malonėkite visi at- 
silankyti, nes turime daug 
dalykų apsvarstyti. 

Už rast. P. Sažairogas, 
Pirm. J. Trijonis, 

Nauji besiorganizuojančios 
draugijos vardu 4-to Wardo 
Po!, ir Paš. Kl. Merginų ir 

} Moterų susirinkimas įvyks ne 

clelioj, gegužio 4 d., 7:30 vai. 
vak., prie 3227 Auburn Ave. 
Norinčios gali dabar labai pi- 
giai Įstoti šion draugijon: 

Daktaras 

Jonas W. Sarpaiius 
Gydytoja? ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto įki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Doulevrrd 5602 

Pajieškau savo dėdės, Jono švedo, 
paeinančio iš Lietuvos, Kauno gub., 
R;.šeinių pav., Kržvilko parap., Telve- 
lcu kaimq. širdingai meldžiu, dėdės, 
atsišaukti, norėčiau su jumis labai su 
sižinoti, arba kas apie jj žinote, mel- 
džiu pranešti sekančiu adresu, už ką 
širdingai padėkavosiu. 

Izidorius Kimutis, 
P. O. Box 215, Collinsville, 111. 

Aš Kazimieras česna, iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., žsalų par., Stabin- 
čišklų kaimo, pajieškau Amerikoj gl- 
minių ir pažįstamų. Aš norėčiau su- 
sirašyti su giminėmis ir pažįstamais; 
prašau atsišaukti į 

Kazimieras česna, 
408 E. 158th St.. New York, N.Y. 

Pajieškau savo pažįstamų, Mortos 
Liuugminuitėa, Antano Spingio, Pra- 
no Liangvenio ir kitų pažįstamų. Visi 
Kauno gubernijos, Šiaulių pavieto, iš 
Viekšnių miestelio. 

Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 
Cicilija Rupkaitė, 12 Sangar St. 

So. Boston, Mass. 

PARSIDUODA, 
Muro namas, ant 4rių lubų, prie No. 

2140 West 23rd Place. Itandos į mė- 
nesį neša $60.00. Kaina $0100.00. 

Justin Mackiewich, 
2342 S. Leavitt St., Chicago 

PARSIDUODA lietuvių apgyventoj 
vietoj 7-nių ruimų medinis r.a- 
mas ant akmenų fundamento 50 pėdu. 
plytomis išgrįšta gatvė, randasi 8420 
Kprfoot Ave., kaina $3,200, dajj įmo- 
kėti, kitus ant išmokėjimo. 

Georgo Brinknian, 
7910 So. ITalsted St. 

PARSIDUODA Grosenė ir Bučernč. 
labai gera vieta, biznis išdirbtas, 
savininkas eina įkitų biznį. Namas 
taipgi parsiduoda. Atsišaukite. 

3815 So. Kedzie Ave. Chcago, II). 

REIKALINGA merginai, suprantanti 
abelngi namų darbą. Pastovus darbas, 
gera mokestis. 

4632 S. Ashland Ave. 

Reikalingas geras, patyręs lietuvis 
pardavėjas prie pardavinėjimo drapa- 
nų ir avalinės. Atsišaukite tucjaus. 
O. Lustlg's 3410 S. Halstod St. 

Reikalingas geras kriaučius pri? 
moteriško darbo. Atsišaukite tuojaus. 
J. A. Svilow, 1765 Ogdcn Ave. 

ANT RANDOS — WEST SiDEJ 
4, 5, *6, ir 7 kambarių fliatni, pečiumi 
apšildonji; moderniški. Kreipkitės } 
ofisiii: Ručine Ave. ir 13 th St., arba 
teiefonuokite: West 95, arba Harrison 

Extra! 
LIOTAI TIKTAI $200.00 

Farsiduoda liotai 3^x125 pe 
dų, įietoli Crane 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 
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. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

Iš karės lauko, bolševikų 
darbai ir iliustruotos karės 
ir tėvynės dainos. 

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

balandžio 29 ir 30, Elijo- 
šiaus svet., kampas 4Stos ir 
Wood gat., Town of Lake. 

Utarninko ir seredos vak. 
gegužio 6 ir 7, Lietuvių baž- 
nytinėje svetainėje, 18ta gat 
vė, Chicago. 

SKOLINU PINIGUS 
ant r.ntro morgečio lcbai priainarūo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko } ofisę. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Šalie St., j Telefonas Frankiiu 2803. I 

Liberty Bondsai 
Męs Perkamo. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile suma 

$50—$100—$500—$1000 
Męs taipgi atperkame liepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali sii> 
sti savobondsus užregistruodami pet 
knu-ą: Mę prisiunčiama jums pini- 
gus tįi pačig, dieną, kaip tik gauname 
jūsų bondsą. 
Ateik—Rašyk—I elefonuok 

LIBERTY SECURITiES CO, 
Room 716—155 N. Clark St. 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

Pavasarinis Nešiojimas žemomis Kainomis 
Vynski pulkus dry- 
žuoti union siutai, 
trumpos rankovfis 
iki alkūnių, balti, 
didžio jiiio 36 iki 40, 
šiame iš- O OK 
pardavime ,....LiC 'J 

Vyriški puikus lisle balb-iqan marškiniai, 
truniros rankoves, kelini*s iki kauliuku, 
dicliii' nuo 34 iki 46 7K- šiamo išpardavime I^li 
Vyriški Nainsook 

Atletiški' Union siu 
tai, be rankovių, 
iki keliŲ, nertiniai 
pakraščiai. didžio 
nuo 34 1 1 Q 
iki 44 i I U 

Moterišk s puikios 
stanžkotos vestės, 
bo rankovių, baltos 
arba ružavos, didžio 
nuo 36 iki 44. ant 

išpardavimo 
šio 

Moteriški šilkiniai vrišu*iniai union siu- 
tai, rausvi arba balti, didžio nuo 36 iki 
44, šiame 1 CQ 
išpardavime iiUJ 
Moteriškos merceri 
zuotos lisle naujų 
pavydalų panCiakos 
pėdos be siuli- juo- 
dos, baltos, pilkos, 
rudos, bronzavos, 
cordovita, taupė, 
cham- KQa 
pasno uuu 

Vyriškos gryno šil- 
ko škorpodkos. be 
siūlių pt'da, juodos, 
baltoli, pilkos, ru- 

dos, bronzavos, cor 
dovan, taupė, cham 
pagne, šiume 
išpardavime U u U 

Moteriškos gryno šilko boot drop stitch 
pančiakos, be siuliij, nauju pavydu]ų, juo 
(les, rudos, baltos, ir pilkas ^ 
šiame išpadravime I iOU 

[Ą UNSIN6 

(tiesa Subatai 
Prime native jautiena nuo šonkau- 
liu kepimui 09a iki 
svaras iki OUlf 

Prime native jautiena 071/o 
nuo pečiu, steikas, sv L i 

Prime native jautiena O/11/o! 
kepimui fc'+yyu 

Jauno veršiuko 0/11/.n, 
pasturgalis 14*/O** 

Rump sūdyta jautiena 
svaras 

Veršiena nuo krutinukės -f / 
kepimui, svaras I 

Jauna parš'enukė, nuo 0R1/,. 
pečiukų, svaras tOy/iil 

No. 1 cukravoti AAM 
lašiniai, svaras t-rt 

šviežios dešros, § m fti 191/5 '/2C 

No. 1 paprasti kumpiai QKl/n 
svarus Oc/y U 

T h* HcHĮte i of Graattr Valata 

Cor. Ashland Ave. and 47 thSt- 
m. 

Pirmas Koncertas ir Balius 
Rengiamas 

LIET. RAUDONOS ROŽĖS P AŠ. KLIUBO 
Paminėjimui 

5kių metų Kiiubo gyvavimo,atsibus 

5UBAT0JE, GEGUžlO 3, 1919 
A. J. LAUTERBACH SVET., 

Kampas 12-tos ir 48-tos Ct., Cicero 

Svetainė atsidarys 7 vai. vak. Programas prasidės 8:30 vai. vak. 

Tikietų kainos: nuo nariu 25c.; prie durių 35c. ypatai. 

Muzika BROLIŲ SARPALIU 
Kviečia visus L. R. R. P. K. 

Gegužinis BALIUS Koncertas 

Nurengtas Keistučio Pašalpinio Kliubo 

Nedelbje, Geguiio-May 4-tą, 1919 
M. Heldažio Sut., 2242 W. 23rd PI. 

Svetainė atsidarys 5 valandą Programas prasidės 6 valandą 
Draugai ir Draugės! šis vakaras yra paskutinis vakaras šio ^ozono Keistučio Pašalpinio Kliubo 

In programą, yra pakviestos gabiausios Chicagos spėkos, kaip tai solistai, solistės ir monologistai ir 
kiti. Nepraleiskite šios progos. Iruanga 35c ir augščiau ypatai 

Kviečia vius KEISTUČIO PAŠALPOS KLUSAS 
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