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Svarstymui sutarties 
15 dienu® 

Vengrija kovos iki galo. 
Studentai užpuolė ministerj prie= 

lankų Japonijai. 

TRIS ORLAIVIAI IŠL£ 
KĖ EUROPON. 

New York, geg. 8. šią- 
dien apie 10 vai. ryto iš 
Rockaway išlėkė trįs hyd- 
roplianai į Halifaksą, Ka- 
nadon. Tarp Rockaway ir 
Halifaks yra 540 mylių. Iš 
ten vėliaus lėks 460 mylių 
Į Trepassey. Toliau leisis 
1,350 mylių į Ozeres salas; 
paskui lėks Portugalijon ir 
Plymouth'an, Anglijon. Vi- 
so tarp Rockaway Beach ir 
Plymouth yra 3,925 mylios. 

Pasikėlus" orlaiviams lėk 
ti užjurin, išsyk juos lydė- 
jo visa eilė orlaivių, bet 
New Yorkas nelgai gėrėjo- 
si drąsiais lakūnais; jie 
tuoj išnyko šiaur-ryčių link. 

Šiuo laiku daug Suvieny- 
tų Valstijų laivų rančasi 
Atlantiko vandenyse ir at- 
sitikus su lakūnais kokiai 
nelaimei laivai galėtų gel- 
bėti. Orlaiviai yra aprū- 
pinti bevieliu telegrafu. 

lygas dėl pertraukos musių 
ir užreiškė, kad Vengrija 
kovos iki galo. 

Rumunija, atsakydama į 
Vengrijos paklausimą susi- I 
laikyti nuo mušiu, užreiš- j 
kė, kad ji sutinkanti sulai- j 
kyti mušius, jei Vengrija j 
sulaikys mušius prieš visus ] 
Rumunijos talkininkus ir iš j 
duos karišką medžiagą ir j 
visus nelaisvius be jokio at- 
lyginimo. Be to, Rumuni- ] 
ja turėtų laikyti užėmus da j 
lį Vengrijos, pakol nebus j 
išpildyta paduotos išlygos. < 

STUDENTAI UŽPUOLĖ I 
MINISTERĮ. 

Pekinas, gegužio 8 d. — 

Nedėlios vakarą chiniečiai 
studentai užpuolė Chinijos 
ministerius, kurie buvo kal- 
tinami Japonijos šalinin- 
kais. 

Studentai sudegino komu 
nikacijos ministerio namus; 
smarkiai sumušė buvusį Chi 
nijos ambasadorių Japoni- 
jbn, kuriam net sulaužė ko- 
ją. 

Policija mačiusi suirutę 
išsyk laikėsi neutralei ir tik 
vėliau suareštavo keliolika 
studentų, kaltinamų užpuo- 
lime ant ministerio. 

Kuomet tapo nuspręsta, 
kad studentai bus baudžia- 
mi, tai rezignavo iš urėdo 
apšvietos ministeris; taipgi 
mokytojų personalas stovi 
už tai, kad mokiniai nebu 
tų baudžiami. 

Lakūnas per Vandenynu 
Prapuolė. 

Washington, gegužio 8 d. 
Vėliausiai gauta žinia pra- 
neša, kad vienas lakūnas, 
kuris leidosi lėkti per van- 

denyną prapuolė, ir įsaky- 
ta skraiduoliams jo jieškoti. 
Šio orlaivio inžinai pradėję 
buvo veikti nenormaliai. 

Kiti du orlaiviai pribuvo 
Halifaksan laimingai ir nu- 

sileido vandens pakraštyje. 

SVARSTYMUI SUTAR- 
TIES 15 DIENŲ. 

Versaillea, gegužio 7 d. 
(suvėlinta). Prancūzijos pre 
mieras Clemenceau, kalbė- 
damas talkininkų vardu už- 
reiškė, kad gvildenti taikos 
sutartį vokiečiams leidžia- 
ma tik penkiolika dienų. Ir 

jokių ginčų žodžiu nebus, 
bet jei Vokietijos atstovai 
su kuo nesutiks, tai privalo 
paduoti savo nuomonę raš- 
tu. 

VENGRIJA KOVOS IKI 
GALO. 

Kopenhagen&a, geg. S 
Čia gauta pranešimas iš Bi 
dapešto, kad Vengrijos ko 
munistiška valdžia atmeti 
Rumunijos pasiųlytas są 

PEKINO TELEGRAFU 
VIELOS PERTRAUKTOS 

Paryžius, gegužio 8 d.— 
Amerikos ministeris Pekine 
pranešė Lansingui Paryžiun 
Kad vielos išeinančios iš Pe- 
kino tapo perkirstos ir pa- 
siliko tik viena telegrafo li- 

| nija, einanti Sibiran. 

BALTOJI GVARDIJA 
PRJEŠ RUMUNUS. 

Vienna geg. 5. (iš Pary- 
žiaus gcg. 8). Iš Bud a nešto 
ateina žinių, kad pietryčiuos 
rumunus sulaikė baltoji 
gvardija, t. y. valstiečiai bu- 

Jvusie kareiviai. Iš to daro 
ma išvedimas, kad rumunų 
ėjimas Vengrijcn yra nepa- 
geidaujamas ir ne komunis 
tiškų elementų. 

Baigkim "džiabą"! 
Chicagai gręsia krizis. Jeigu neišpirks pas- !j 

kirtos jai sumos Victory paskolos bondsų, tai 
po visą Ameriką Chicagos vardas bus valkioja- j j 
mas kaipo "sliakerio" miesto vardas. 

Tas gręsia ne tik Chicagai, bet ir kitiems mie- i j 
stams. Todėl, kas pasakyta chicagiečiams, tinka 
ir kitiems. Kiekvienas chicagietis, kiekvienas gy- į j 
venantis Chicagoj žmogus vis vien kokios tautos i j 
jis ne butų negali prie tokios gėdos prisileisti. Kiek- j j vienas privalo prisidėti prie to, kad Chitaga ne- jjj 
pasiliktų uodegoj tarp kitų Amerikos miestų, bet i j 
kad ji išpirktų jai paskirtą bondsų sumą ir tokiu j j 
budu stotų garbingon vieton. f; 

Nuo pat karės pradžios Chicaga padarė daug f 
karės, išlaimėjimui, atiduodama savo sunus ir sko- ii: 
lindama savo pinigus. Ir dabar, kada reik atlikti III 
šitą paskutinį darbą — męs čikagiečlai, stoję vyras 
prie vyro—ir moteris prie moters, turime garbin- j j; 
p-ai "užbaigti džiabą." 

Jau tik pora dienų liko šitos paskolos rinki- *i 
mui. Jeigu pirkai vieną bondsą, pirk dar kitą, pir- ;; 
kai du ar tris — pirk dar vieną. j] 

Daugelis sužeistų kareivių, išėję iš ligonbučių, il 
včl ėjo j fronto liniją. Kiekvieną sykį jie nešė at- i j gal savo gyvastis, idant jas paaukauti ant tėvynės i j aukuro už laisvę, šešiosdešimts tūkstančių savo i j galvas užtai paguldė. Jie šita didžiausia anka I 

— *• 4* pauare uz savo sanes valdžią — tas reiškia: už jus ir už kiekvieną kitą šios šalies* vvrą, moterį ir vaiką. 
Nuo jus neprašoma tokios brangios aukot. Nuo jus neprašoma jokios au- kos. Nuo jus prašoma tiktai paskolos—geriausios paskolos kokią tik galite pasaulyje padaryti ir už kurią gausite dar 4% procento. Lietuviai, Chicagos lietuviai! Šios šalies valdžia ir prie jųs kreipiasi, prašydama jus talkon. Lietuviai niekados savo valdžios neužvylė. Neužvils ir dabar. Amerika pra- TI "I n V nn ~ ° * 

VOKIEČIAI ŽŽEIDF 
FAIKOS KONFERENCIJĄ 

Londonas, gegužio 8 d. 
Perduodant taikos sutartie? 
tekstą Francuzijos premier. 
31emenceau, kalbėdamas i 
Vokietijos delegaciją atsi- 
stojo'; gi grafas Brackdorff- 
Rantzau, kalbėdamas Vo- 
kietijos vardu į talkininkus, 
sėdėjo. 

Australijos premieras 
Hughes, kalbėdamas apie šį 
dalyką, užreiškė, kad vo- 

kiečiai tokiu savo elgimusi 
įžeidė Taikos Konferenciją. 

NUMIRS "8" HOHENZO-' 
LERNŲ NELAIMĖ. 

Berlinas, Istorijos studen 
tai surado, kad didžiausios 
nelaimės ištikdavo kaizerių 
giminę, kuomet metų pasku 
tinė skaitlinė buvo "8". 

1848 Vokietiją nušlavė 
revoliucija; 1858 Frpdrik 
Vilius ketvirtas išėjo iš pro 
to; 1878 dusyk kėsintasi 
ant kaizerio gyvasties; 1888 
mirė vienas po kitam du 
kaizeriai, ir 1918 persiver- 
tė kaizerių sostas. 

KARI NUŽEMINO MER- 
GINŲ DORĄ. 

Nev/ /ork, gegužio 8 d. 
P lė Maud E. Miner, sekre- 
torė globos associacijos pra 
nešė, kad 1918 metai minė- 
tai draugijai prisiėjo prida- 
boti apie 1,000 merginų 
daugiau negu pirmesniais 
metais. 

Daug merginų atvykdavę 
Ne."' Yorkan jieškant dide- 
lių algų ir vėliau puldavę 
doroj. Pranešėja nemažą 

;kaltę meta ant kareivių ii 
jūreivių. 

BAVARIJOS KAREIVIAI 
UŽMUŠĖ 21 KALINĮ, 
Kopenhagenas, geg. 8 d. 

Čia gauta iš Municho prane- 
šimas, kad ten tapo suareštuo 
ta 50 piliečių už laikymą susi 

rinkimo, nors tas jiems buve 
uždrausta. 

Bavariajos valdiški karei 
viai įsiveržė kalėjimai! ir nu- 

žudė net 21 iš minėtu suaręs 

tuntų. Tyrinėjant kareiviai 
užreiškė, jog jie manė, kad tai 
buvo spartakai. Dėl šio nuo 

tikio paskirta kariškas teis- 
mas, ir kareiviams gresia mir- 
ties bausmė. 

KANADOS UNIJOS 
AUGA. 

Ottawa, Ont. Valdiškos 
statistikos parodo, kad Ka- 
nadoje unijistų skaičius di- 
dėja. 1917 metais visos 

į unijos turėjo 1,974 lokalus 
[viso su 204,630 narių; gi 
1918 metais unijų lokalų 
buvo jau 2,274 su 248,887 

ARKLIAI GAUS PEN- 
SIJĄ. 

New York. Per 43 metus 
čia tarnavo specialis veži- 
mas "Black Marija" važio- 
jimui įvairių kalinių iš gele- 
žinkelio stoties Į kalėjimą 
ir atgal. Pora arklių tarna- 
vo policijai irgi apie tiek 
laiko, nes niekas iš policis- 
tų nežino ar buvo koki kiti 
'arkliai prie "Black Marija" 
ar ne. 

( 

Dabar minėtą vežimą pa- 
painė automobilius. Berei- 
kalingas vežimas, žinoma, 
pateko į senštorį, bet ark- 

! :iams paskirta pensija iki 
jų gyvai galvai ir jie pasiųs 
ta ant farmų ganytis. 

SU ATEIVIAIS DAU- 
GIAU NELAIMIŲ. 

Washington, D. C. Vals- 
tybės Departamentas ofici- 
aliai paskelbė, kad kasyklų 
darbuose atsitinka daug di- 
desnis nuošimtis nelaimių 
tarpe ateivių negu su 

čiagimiais. Tas aiškinama 
jų nežinojimu anglų kal- 
bos, kas apsunkina paaiš- 
kinti jiems kaip reikia ap- 
sisaugoti. Vienok gali but 
eia sveria kiek ir dirbimas 
pavojingesnėse vietose. 

VOKIEČIU BEVIELINIS 
TELEGRAFAS PARY 

ŽIUJE. 
Berlinas, gegužio 8 dien. 

Vokietijos delegacijai taikos 

•kongresan pavesta be vieline 
stotis Eiffe Paryžiuje, kuri 
susisiekia su Nauen, ši gi su 

Berlinu. Taigi Vokiškoji de- 
legacija galės tartis su savo 

valdžia. 

DALIS ATSTOVYBĖS 
VAŽIUOS VOKIETIJON. 

Paryžius, gegužio 8 d.— 
Čia yra gandų, kad du ar trjs 
Vokietijos atstovybės nariai 
važiuos Vokietijon, kad pasi 
tarus su valdžia taikos sutar 
ties klausime; kiti gi delegaci- 
jos nariai pasiliks Vcrsaille.s 

MEKSIKONAI PAVOGĖ 
AMERIKOS SERŽANTĄ. 

Nogales, Arizona, geg. 8 
Meksikos kavalerijos būrys a 

vykęs j rubežių nutvėrę? nusi 
nešė Suvienytų Valstijų ser 

žanta; kariški viršininkai pa 
statė Meksikos valdžiai griež 
ta reikalavimą sugrąžinti m i 
nėtą seržantą, kitaip pavarto 
saanti kariška spėką. 

PRANCŪZIJA NUSTOJO 
EAUG JAUNUOLIŲ. 
Paryžius, geg. 8. Kapi- 

tonas Tardien narys specia- 
les kariškos komisijos pra- 
nešė, kad Francuzija nu- 

stojo užmuštais bei miru- 
siais 58 nuošimičių iš tarpo 
jaunuolių 20—31 metų am 

žiaus. .Reiškia, tapo sunai- 
kinta didesnė pusė jauni- 
mo. 

AMERIKA GAL GLOBOS 

ARMĖNIJĄ. 
Paryžius gegužio 8 d. — 

Čia tikimasi, kad Armėnija 
bus pavesta Suvienytų \ aisti 

jų globon. 
Taipgi Albanija, berods, nc 

rės pasiduoti po Amerikos glo 
ba. Albanijos atstovas Essad 
Paša kalbėjosi su prezidentu 
YVilsonu ir užreiškė, kad Al- 

banija pilnai pasitiki Ameri- 
kos teisingumu. 

Essad rasa mokąs tik alba- 
niškai ir turkiškai; jis turėjęs 
perkalbėtoją vaikiščią, kuris 
mokėjęs tik francuziškai, to- 

dėl buvo biskj keblumų, nes 

prezidentas silpnai francuziš 
kai kalbąs. 

METODISTAI STEIGIA 
MOKYKLĄ-FARMĄ 

New York. Metodistų 
Episkopalai nupirko Čili di- 
delę ukę, kurioj įsteigs mo- 

kyklą farmą dėl tenykščių 
gyventojų. Ten bus moki- 
nama pavyzdingo ūkinin- 
kavimo ir taipgi Įvairių 
amatų. Šiam reikalui pa- 
skirta $27o,000; farma 3,- 
700 akerių jau nupirkta. 

VORAI TRUKDO MOKS 
LIŠKUS TYRINĖJIMUS. 

Lawrence, Kas. Kansas 
'universiteto prifesonai pa- 
tėmijo, kad tyrinėjant že- 
mės drebėjimą, seismogra- 
fo veikimui (prietaisa ty- 
rinėjimui žemės drebėjimo) 
it kas tai kliudė. Geriau pri 
sižiurėjus pasirodė, kad ma 

žyčiai vorai tiesė savo tink 
lus ant prietaiso adatų, kas 
trudkydavęs adatų judėji- 
mą ir klaidino mokslinčius. 
Dėlei daugybės ant lauko 
vorų, prietaisą reikėjo nu- 

gabenti rusin. 

REIKALAUJA ATMAI- 
NYTI BLAIVYBĖS 

BILIŲ. 
Atlantic City, gegužio 8. 

Gėralų pramonininkų asso- 

ciacija savo susivažiavime 
priėmė rezoliuciją protestą, 
kurią pasiuntė prezidentui 
Wilsonui, reikalaudami, kad 
butų visuotinos blaivybės 
bilius, kuris pradės veikti 
nuo liepos 1, panaikintas. 

Rezoliucijoje pabriežia- 
ma, kad sustabdant svaigi- 
nančių gėralų pardavinėji- 
mą bedarbių skaičius pasi- 
didins 2,000,000 vyrų ir 85, 

1000 gėralų pardavinėtojų 
jausis nuskriaustais dėl per 
sekiojimo jų amato. Be to 
valdžia nustos už 50,000,- 
000 galionų taksų. 

DĖDĖ SAVO TIKROS 
MOTINOS. 

Nev/ York. Tulo vaiko 
motina vyrui mirus, apsi- 
vedė su kitu, gi vaikas auk- 
lė josi pas pramočiutę (moti 
nos močiutę). Nesenai pra- 
močiutę kreipėsi teisman 
užtvirtinti vaiką, kuris yra 
4 metų, josios sunum su 

pravarde ir pilnomis pavel- 
dėjimo teisėmis, kas ir tapo 
padaryta. 

Taigi vaikas, sulyg vals- 
tybinių Įstatymų, tapo dėdė 
savo tikros motinos. 
narių. 

MIESTUI VANDUO UŽ 
98 MYLIŲ. 

Winnipeg, Man. Šis mies 
tas pradėjo naudoti vande- 
ni iš ežero, kuris randasi 
ne: už 96 mylių nuo miesto. 
Dagavimui iš to ežero van- 
dens miestas nuvedė į eže 
ra traukimui vandens 8 pė- 
dų triubas. Pasaulyje yra 
tik keturi miestai, kurie ima 
vandenį dar iš toliau. 

Nutiesimas minėtų triubų 
miestui atsiėjo $15,000,000. 
Betiesiant triubas tapo įtai- 
sytas specialis 110 mylių 
gelžkelis. Dabar apie gelž 
kelį pradeda apsigyventi u- 

kininkai, gi pirmiau buvo 
vos keletas triobėsių visoj 
apielinkėj. 

Minėtos triubos eina apa- 
čia nemažų dviejų upių iv 
keleto upelių. Be to vai„- 
cientraukis turi tą ypatybę, 
kad nereikalauja jokios jie- 
gos vandens varymui; mat 
ežeras esąs 300 pėdų augš- 
čiau už miestą. 

NERAMUMAI OVER 
LAND AUTOMOBILIU 

DIRBTUVĖJE. 
Toledo, Ohio, gegužio 8. 

Šiądien prie dirbtuvės streikie- 
riai pradėjo grasinti dirban- 
tiems; dėlei vis kilančio triukš 
1110 pareikalauta policijos, ku- 
rios pribuvo 100 policistų; di- 
deliu susirėmimų nebuvo. 

Kompanija pranešė, kad vi- 
so streikuoja apie 10,000 dar- 
bininku. Kompanija visai už 
darė dirbtuvės duris; sakoma- 
tas daroma, kad apsaugojus 
dirbančius nuo persekiojimų. 

ŽYMUS AKTORIUS 
MIRĖ TEATRE. 

Londonas, gegužio 8 d. 
Žymus Amerikos aktorius 
Stuart Piggott, mirė besi- 
ruošiant išeiti ant scenos 

Vieno Londono teatro. 

MUNICHO NUOSTOLIAI 
$82,000,000. 

Munich, gegužio 8 d. — 

Tajn pranerta, kad komunis- 
tu režimas mieste ir jo puoli- 
mas Municluii pridarė nuosto- 

lių apie u/. $82,000,000. 

ORAS. 
Chicagoje ir dpielinkeje: 
Pėtnyeioj giedra i'- kiek vė- 

įsiau; subatoje giedra ir šil- 
čiau; šiaur-ryčių vejai. 

Saulėtekis, 5:36. 
Saulėleidis, 7:57. < 
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EDlTORrBi K. BALUTIS 

8irtw«f1pWrn Prie*: 
ta Girtumo, bf SQ*il— 

On« jnr |«.®0 
Slx montha —— _ 8.60 
Thr»o mocths —— 1.8S 

tn Chlcago, l>7 «jrrt«r— 
One «opr 9 62 
Per w*ek .11 
Per aioatb 55 

Ift the TJnlte<I 8Utwi, mali— 
One jeer $5.00 
8Jx montki 3.00 
Three monthe 1.65 

(n Canada, one year._ $7.00 
Vn all other couatrioa, 

Der ysar $8.00 

Prenumeratos kaina: 
Chicagojs, per kraa*— 

Vienas metas JO.Ot 
flešlat mėnesiai 3.51 
Trjs mėnesiai '1.85 

Chlcagoje, per Išnešiotoją— 
Viena kopija $ .01 
PeT savaitę .11 
Per menes} .5? 

Buv, Valst,, pc* kraaą— 
Vienas metag $5.0( 
šeči mSncalal 3.0i 
Trjs mCr.eslal 1.85 

Kanadoje, metams — $7.0< 
Į risas kitas šalis, 

metams — $8.G; 
"Lletuta" ©Ina Kasdien, išskiriant ncdėldlenlu4'. 
L»ld§|al: Lietuvos Dienraščio Bendrove. Rfidak:orlu«- 

44t, Bronius K, Balutis, Adroaas: 

Uthuanian P-jbllW>.!g Co. 
#152 9o. Morgai St.. Cbicago, 111, 

Telcphono Bouleraię, -iMi 

Apffat*talna nw«iklama pareikalavai 
Pr»ntrni«r»to», apgarsinimu lr kitokio bianio reika 

Tais reik kr#lptls lalfckals \ DienraAčio P •'mimstracij;? 
*or»spond«t>»ljah, tintas lr stralpsnins reik adresuot 
Bt«nral£'<o RedakcIJoa vardu. 

Joki rafltal, be padavimo raSėJo tikro vardo-pravar 
&9n Skpaft slaplvardfls) lr adreso, nogall butl sunaudoti 

AsmenUkal Redaktorių galima matyti nuo 11:30 ik 
12-tP.i l&ryto lr nuo 5:30 lkl 6 vakare. 

Taikos Sutartia ir Lietuviai, 
Sakoma, kad pirmasai Didžiosios Ka 

rės suvis buvo iššautas 1914 metuose ties 
lietuvių miesteliu Eitkūnais. 

Daugeliui tautų karė ir kova jau pa- 
sibaigia, kuomet šfcū pasirašoma ant taiko, 
sutarties, kurios turinys tapo paskelbtas 
vikar Paryžiuje. Bet nei kova nei kari 
d<u nepasibaigė, lietuviams. Jiems, iševu 
sbms, pirmą šuvį, matomai, bus lemta iššai 
ti ir paskutinį. Kuomet pasaulis susirinkęs 
šiądien Yersailles, taria: "Lai buna ramy 
bė,*' lietui r.; tauta dar vis kalviju apsijuosi 
si. Savo sali gindama, ji dar vis kuone plik( 
mis krūtinėmis gina ir vakarinę Europ; 
nuo bolševizmo pavojaus, savo sunų krau 
ju gesindama bolševizmo liepsnas. 

Ne, lietuviams dar nėra ramybės. 
Kiekvienas lietuvis, perskaitęs taikos sutar 
t j, tai mato, nes ten nei vieno tiesiogini< 
žodžio apie Lietuvą nėra pasakyta. 

O vienok lietuviai visai nėra nusimini 
—ir dėlei dviejų gerų priežasčių: 1) Lietu 
viai, per kelis šimtmečius už savo laisvi 
kovojusie, taip prie jos priprato, kad ne 

paiso, jeigu jiems prisieitų už savo šalie; 
neprigulmybę dar keletą metų pakovoti 
2) Nors dabar paskelbto j taikos sutarty 
nėra Lietuva pažymėta, bet joje yra ženK 
lai, kad Lietuvos klausimas dar nėra išriš 
tas ir kai jis atidėdamas tolesniam laikui 

Šitie ženklai yra dviejose Taikos su 
tarties vietose. Kalbant apie Rytinę Pru 
siją, taikos sutartyje sakoma: "Šiaur ryti 
ni3 Rytines Prusijo* kampas apk Nemuną 
(Mėmei) turi buti Vokietijos pavestas tai 
k i n inkų viešpatijoms ir Vokietija sutink: 
priimti padarytą išrisimą, ypatingai kas 
link gyventojų tautystes.'' Čia paminėta ck 
lis yra lietuvių apgyventa ir viršminėta 
padavadijimas duoda lietuviams progą m< 
nyti, kad Lietuvos klausimas yra išskirta: 
tolesniam apsvarstymui. 

Antra Taikos sutarties vieta, palytin ti Lietuvą, yra punkte apie Rusiją, kur pa sakvta: "Vokietija sutinka pripažinti pa 
stoviomis ir neatimtinomis iiepri^uimybc 
visų teritorijų, buvusiu dalimi pirmesnes 
R u s i j o s imperijos, pripažinti pilną ga'i< 
visų sutarčių, padarytų tarp talkininkų i; 
viešpatijų, buvusių dalimis pirmesnes Ru 
sijos imperijos ir pripažinti nustatytus ru 
bežius." 

Tiesa, šie nėra aiškus užreiškimai. Ta 
čiaus taikoje, kuri yra daroma lik su Vo 
kietija, Lietuva, iki šiolei oficialiai nepri pažinta, negali tikėtis aiškesnio išsireiški 
mo. Lietuvos klausimas galutinai bus nu 
spręstas tik rišant Rusijos klausimą. Tuom tarpu lietuviai turi pamatų ti 
kėtis, kad jų aspiracijos prie neprigulmy bes bus išrišius prielankiai. 

To tikėdamiesi ir niekados nenusimin dami, liptuviai, kaip pranešama ir pastaru jų dienų telegramuase, verčia bolševiku: lauk iš Lietuvos. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

APIE LIETUVIŲ DAILĘ. 
Sykiu su politišku Lietuvos renesan 

su atėjo taipgi renesansas jos dailės,—to* dailės, kurioje sveikos ir estetiškos tautinės 
tradicijos tapo išlaikytos su pagelba stu- 
dijų, nelyginant kaip seno Paryžiaus sa 

iionuose. Čia toki tvariniai, kaip medžio 
drožiniai, rakandai, audiniai ir mezginiai 
juvo per metų metus renkami su atsidė- 
jimu. 

Artistiškas Lietuvos renesansas (atgi- 
mimas) padarė antspaudu ant visų dailės 

sakų. bet ypatingai tas atsiliepė srytyje te- 

pliorystės, skulpturos ir muzikos ir netru- 
kus męs pasijutome naujoj sferoj, kur 
iailės klausimai buvo nagrinėjami tikrų 
Ttistų ir kur vertingo darbo padaryta. 

Vienu iš pirmu ir svarbiausių Lietuvos 
artistiško renesanso sumanytojų buvo An 
.anas žerr .itis [Žmuidzinavičius] kuris, 
,ugrįžęs iš studijų Ecole des Beaux Arts 

Paryžiuje, kur jis praleido tris metus (1904 
1907), ir atvykęs į Vilnių paėmė inicjaty- 

v*ą sutvėrimui tenai Dailės Draugijos. Pra- 
Ižia būva labai pasekminga, kuomet dal- 

ininkai, kaip P. Rimša, Čiurlionis, Var- 
ias, šlapelis, Kalpokas, Šilas, Stabraus- 

cas, Jarūsaitis, Zikaras, Ulianskis, Alek- 
jandravičius ir kiti pagelbėjo Žemaičiui be 

jokių saumylių išrokavimii ir 12 jokios pel 
,10 vilties. Pirmoji Lietuvių Dailės paro- 
:1a tapo netrukus suorganizuota ir, buvo 
;abai pasekminga. Ji buvo perkelta Į Kau 
įą, paskui į Rygą, kur pirmasai jos pasise- 
kimas pasikartojo. 

Žemaitis, pavyzdžiui, mokino su savo 

'Milžinkapiu" aitrios ir perimančios kom 

>ozicijos, kurioje matosi senas, žilabarzdis 
/yrąs, mokinantis savo anūką didžios pra- 
eities istorijos, o už vis labjausiai daranti e 

š jo mokytoją ateinančioms gentkartėms. 
Jo "Regėjimas" yra peizažas, rne- 

il ;ancholiškos svajonės, bet nušviestas vii- 
.imi, kuomet miglotoj tolumoj netoli hori- 
;onto matosi siluetas Lietuvos Žirgvaikip 
—Lietuvos atgimimo ženklas. Visuose ši- 
,uose tvariniuose matosi "tonas," geras 
špildymas ir didi psychologija. 

Apart, šitų, >ra pažymėtina trejybė: 
! iilas, Kalpokas ir Varnas, kaipo pavyz 
; lžiai Lietuvos atgimusios dailės. Iš jų pa 

^tarasis, Varnas, yra puikus peizažų teplir 
i rius, kuris su tokia gražia tikrenybe ii 
i lengvumu piešia Lietuvos laukus ir Lietu 
i. vTos dangų, o geriausiai už viską—Lietu 

vos beržus rudenio laiku. Šių artistų dai- 
lė parodo, kad nors toli nužengę pirmyn 
jie turi daug išmokti. Jie nori naujų ins- 
)iraoijų savo naujiems veikalams. 

To noro išpildyti nepasiseka čiurlio 
aiui, didžiam Lietuvių mistiškos dailės ar 

,istui, kuris kaip ir Bocklin mokinosi Dres 
lene ir Leipzige. Su beveik neįtikėtinu pt 
jautimu įvairumo, net nepastovumo—ypa 
bėmis, kuriomis taip labai gerėtasi kaij 

, Vilniaus, taip lygiai ir'Petrogrado bei Mas 
; cvos parodose—Čiurlionis pasirodė pažy 
j metinu kompozitorium, originališku save 

.dejose, mėginančiu sujungti A polio daik 
su Enterpe daile ir su spalvų pagelba gaut 
muzikos efektą. Jo labiausiai pažymėtin 
tvariniai buvo "Rex" ir "Conte" bei "Bee 
thoveno Sonata," kurioje jis stengėsi pa 
niekti dailės augštybių, universališkume 
ir atmainumo su didžia Leonardo da Vin 
ci jiega. 

— Iš New York Post. 
Bal. 26 d. 1919 m. 

APŠMEIŽTA LIETUVA. 

Spaudos pasidarbavimas Lietuvos iš 
[mosavime ir persekiojimai, kurių ji tena: 
nityrė, yra du žymiai stovintieji veiksnia 
atgimime mažos šalies, kuri dabar prašc 
^)as Suvienytas Valstijas pripažinimo. 

Todėl gal bus neprošalį nurodyti, kac 
didžioji karė prasidėjo vos dešimtmečiu 
praslinkus po to, kaip lietuviams pasisekt 
iškovoti iš rusiškos biurokratijos teisę bilc 
ką'spausdinti savo kalboje ir lotynų raidė 
mis. 

Inteligentiški vyrai ir moterįs, visais 
budais trukdomi slegiančio cariško r e ž i- 
m o, negalėjo į taip trumpą laiką apšviesi, 
visų žmonių po visą sali sulyg to, kasjic 
ištikro yra ir kokius ypatingus tikslus fcur: 
jų agresyviški kaimynai sulyg Lietuvių tat 
tos, kuri tokiu budu atsitiko nelaimingiau- 
šiame padėjime. 

Lietuviai, appvt to, su nuliudimu pa- 
temijo, kad jiems yrr labai sunku persta- 

i tyti talkininkams savo reikalą iš savo pu 
į 3ės, nes jų apgaulingi kaimynai užvertė už- 

rubežinę spaudą; ypatingai Angliioj ir 
Amerikoj, šmeižiančiais straipsniais ir ži- 
niomis, kurių tikslu buvo užtemdinti, iš- 
skiesti, arba išversti viršun kojomis tik- 
ruosius faktus apie Lietuvą. 

— Iš Times, Scranton, Pa. 
Balandžio 25 d. 1919 m. 

Seimas ir SrĮovine Politika. 
Seimas! Mums reikia Vi- 

suotinojo Seimo! Reikia su 

tvarkyti dalykus, reikia 
duoti pagalbą Li 'i, rei- 
kia organizuoti Raudonąjį 
Kryžių Lietuvai, reikia 
Visko reikia, bet tą viską ne 

iškaitliuosi. 
Seimo klausimas senai 

jau gvildenamas, tautiškos 

organizacijos stovi už sei- 
mą, jo reikalauja ir daugy- 
bė katalikų organizacijų. 
Bet kodėl jo nenori Am. 
Lietuvių Taryba, kurią kon 

troliuoja kunigai? Tai kiau 
simas. 

I tą klausimą sunku atsa- 

kyti, bet visgi galima atsa- 
kyti. Tam reikalinga tru- 

putį grįžti j praeitį. 
Seimo šaukimo klausi- 

mas kilo apie kalėdas ar 
nri'pš Imlprbis Pirmiausiai 

nes Tarybos posėdyje, kur 
jis paspko, kad jei jis, p. 
Molis iv p. šimutis balsuo- 
sią už seimą, tai seimas įvy 
ksiąs. Bet paskui vėl kas 
tai pasidaro už politikos ku 
lisų, ir vėl žuva bendras 
seimo šaukimas. 

Tuom laiku pasigauna tą 
klausimą rišti visuomenė, 
predėdamos draugijose iš- 
nešti rezoliucijos. Tas pri- 
veda prie to, kad pagaliaus 
Chicagos organizacijos ruo- 

šiasi savo vardu šaukti sei- 
mą. 

Bet kad j] šaukti, pasiun- 
čiami delegatai .pas vieną 
svarbiausiųjų katalikų va- 

dovu profesorių P. Bučį, ku 
ris delegatams užreiškia, 
kad jo (kun. Bučio) asme- 

ninė nuomonė yra ta, kad 
dabar reikia šaukti visuo- 

tinąjį seimą, bet jis neisiąs 
prieš savo larybą ir pildy 
siąs tą, ką nutars kataliku 
taryba. 

Ot čia ir kįla klausimas 
kodėl katalikų taryba nesi 

tinka, kuomet pasirodė ba 
savimas, kad jų pusė narii 
to nori, kad už tai net kun 
Bučys stovėjo dar visai ne- 

senai. 
Aiškus dalykas, kad čio 

nai yra dar didesnis politi: 
kas vadas, kuris rodo save 

pažiūrų kietumą ir nei an 

jotos nenusileidžia. Nesun 
■ ku jau nuspėti, kad tai yri 
1 kun. F. Kemėšis. 

Kun. Kemėšis, matomai 
1 lošia lietuviškojo Savonan 

los rolę. Paėmė viską į sa 

vo geležines rankas ir lai 
■ ko. Tiesą pasakius, tokioj 

geležinės rankos, kurios gi 
lėtų taip kietai politiką ves 

i ti, duoda jam tulą kreditą 
■ bet ant nelaimės tas ne 

išeina Lietuvai ant nau 

i. 

rodos, tą klausymą pakėlė 
"Vienybė Lietuvninkų," pa 
skui ji drūčiai parėmė Dr. 
•J. šliupas. Vienu žodžiu 
sumanymas kilo iš tautiniu 

kų pusės. 
Bet reikia žinoti, kad 

iuomi laiku gana gerokai 
buvo susikompromitavęs ži 
nomas katalikų Am. Liet. 

Tarybos atstovas p. Mastau 
skas. Jis tuomi laiku turė- 
jo nelaimę susidėti su Ga- 
briu, kurio poziciją išaiš- 
kino kunigas Vilimas. 
Kun. Vilimui diskredituo- 
jant Gabrį, noroms-neno- 

roms turėjo kliūti ir Gabric 
draugui ponui Mastauskui. 
Prie to viso p. Mastauskcvc 
dar prižadėjo giį^.i Ameri 
kon, nst buvo pranešęs jai 
kokiu laivu grįžta, bet ne- 

sugrįžo. Pasidarė politiš 
Ka misterija. 

Prie tokių tai aplinkybių 
sausio mėnesyje New Yor 
ke ivvko abieiu tarybų ben 
'dias posėdis, kuriame liko 
"si pakeltas klausimas, kac 
dabar reikalinga šaukti vi 
suotiną seimą. Tautininkai 
stojo už seimą, katalikų at- 
stovai prieš. Stojo katali- 
kų vadai prieš daugiausia 
deiei to, kad bijojosi visuo 
menės, nes tuomet tokia n( 

i aiški p. Mastausko buvo pc 
litika, kad pasitikėjimo 
jam negalėjo būti. Jarr 
netikėjo nei dalis Europoje 
veikiančių kunigų, nei Am( 

rikoje, nekalbant jau apie 
tautininkus. Taigi pri< 
tokių aplinkybių katalikai 

gelbėdami'garbę savos par 
tiįos nesutiko seimą šaukti 

Bet ar ištikro reikalingas 
buvo seimas? 

I tą klausimą geriausia: 
atsako buvęs bendras abie 
jų tarybų posėdis sausio 
mėnesyje. Tenai visų su- 

sirinkusiųjų tautininkų ii 
katalikų buvo aiškus upas 
kad reikia saukti seimą. Ai- 
šku buvo visiems, kad sei 
mas reikalingas, bet jei jis 
tuomet butų šauktas,, tai k e 

talikų partijai—nesmagu- 

Savonarola gyveno kitu< 

; se laikuose, prie kitokių ap 
l linkybių ir kas tuometiniai 

budais galima buvo pada 
; ryti, tai tais pačhis budai 
i šiandien jau nieko negali 

ma padaryti gero ne tik ta1. 
: tai, bet kartu ir kataliky 
1 bei. 

Neaiškinsime plačiau 
1 kas žino istorijos bėgį, ta 
! mus supras. Kas nežino, 
! tam juk neišaiškinsi. Be 
! kaip į tai žiūrėti? 
1 Pirmiausiai tas negerai 

kad delei to nukentės Lie 
tuvą.' Bet juk Savonarola 
nepertikrinami keno nors. 

»j Katalikų politikos vadova 
j daro ž i n g s n į, kuriuomi 
skriaudžiama Lietuva. Ta 
istorinis faktas. 

Bet iš kitos pusės ar tau 
■ tininkų vadovai taktiška 

pasielgė šiame klausime 1 
?lan rodosi, kad nevisa 
taktiškai. Aiškus dalykas 
kad jei seimas butų sušaul 

> tas mėnesis atgal, tai seim< 
visus "triupus" butų turėję 
tautininkai. Ot, kataliki 
varini to iv hiinin Kitai* IIU-IS. 

Kad buvo tokis upas, pa 
liudyti gali ir kunigas Gu 
das, kuris aiškiausiai tenai 
užreiškė, kad seimai reika- 
lingas. Tą pat užreiškė te- 
nai pat susirinkime esantis 
kun. Milukas. Šie du ku- 
nigu galėjo užreikšti tai del 
to, kad juos nepasiekia ka 
talikų ar teisingiau rakant 
kuhigų partijos disciplina, 
jie stovi šalip partijų. 

Tuo jaus potam vėl tas 
klausimas panaujintas ir vėl 
pasirodo, kad pusė katali- 

jkų tarybos stovi už seimą, 
I o kita pusė prieš jį. Tą už 
! reiškia katalikų tarybos se 

Jkretorius oficiališkai Tauti- 

žodžiais, katalikų vadovai 
nepasitikėjo tautininkais, 
kurie turėdami savo ranko 
se triupus visiškai nesutiki- 
puotų katalikų politiškoj 
partijos. Taigi tautininki 
netaktiškumas ir yra tame: 
kad jie iki šiol nenorėjo 
duoti jokių tri .tpų kataliku 
politiškiems vadams. Ai- 
šku, kad niekas, nestos to- 
šinę žinodamas iškalno, kad 

praloš. 
Taigi tautininkai takto 

žvilgsniu turėjo po pirmu 
nesusitarimų kaipir pamirš- 
ti apie seimą. Tuomet bu- 
tų atsitikę tas, kas atsitiko 
pernai sausio mėnesyje: bu 

n 

tų katalikai patįs "suma- 
nę," butų kreipiasi prie 
ALT. Tarybos ir butų pasi- 
kartojusi ta pati išdirbta pro 
cedura, kokia pasikartojo 
1918 metais. Tiesa, vienas 
-kitas karštesnis tautinin- 
kas butų atsiradęs neužga- 
nėdintas, butų gal dar pa- 
rašę vieną kitą straipsnelį 
ar protestą į laikraščius, 
kam tautininkų vadovai 
"parsiduoda," bet gale bu- 
tų viskas gerai, kaip kad 
pernai išėjo viskas gerai. 

Tai viena iš svarbiausių 
priežasčių. Kita gana svž»:*- 
bi priežastis, tai kataliku 
ar teisingiau sakant kuni- 
gų, noras kontroliuoti Taut 
Fondą, kas faktiškai reiš- 
kia kontroliavimą bent pu: 
sės lietuvių reikalų. Pasta- 
t\miOa TTrmrlii trio3rvy-> irinim 

tijų gyvybės kėsintis. Rei- 
kia politiką remti ne ant 

partijų nunaikinimo, kaip 
dabar yra daroma, bet val- 
stybinė politika turi remtis 
ant partijų bendro sugyve 
nimo. Kol to nebus, tol bus 
nesusitarimai, painės, tol 
bus pas mus Meksika. 

Dabar šaukiamas seimas. 
Jis begalo reikalingas. Jo 
svarbiausiu uždaviniu tui i 
buti sudarymas paskolos 
Lietuvos valdžiai, davimas 
vyrų Lietuvos kariumenėn. 
Tad reikia, kad iš vienos 
pusės seimo šaukėjai tvir- 
tai užgvarantuotų, kad šei- 
minė politika bus remiama 
ant partijų bendro sutarti- 
no sugyvenimo, o tuomet 

> visos partijos besirupinan- 
čios Lietuvon laisve neturi 
moralės teisės atsisakyti ja- 
me imti dalyvumą. 

Tad seiman visi! Tan 
seiman, kuris turi išreikšti 
pažiūras ne yienos kokios 
partijos, bet visų partijų, 
visų lietuviu! 

P. N. 

DARĖ KĄ GALĖJO. 
•, Gen. Gordon, ii Georgia, 
pasakojo, kad jisai kartą matė 
kareivį bėgant nuo besiartinan 
čios pavojingos situacios. 

"Ko tu bėgi?" — rūsčiai su- 

šuko generolas. 
"Jūsų mylista,*' — atkirto 

bėgantysis,—"bėgu užtai, kad 

negaliu lėkti." 

•j/ -••wNi a T *VWVii T *gwv 

menės kontrolėn jokiu bu 
du kunigams nepriimtinas 

Eidami prie išvadų, turi 
me pastebėti, kad tas vis 
kas yra pirmų pirmiausia 
gynimu savo partijų. Tik 
tai partijų garbės apgini 
mas nesuleido prie bendrt 

1 darbo. Blogiausiai tai tas 
kad viena sriovė ar partijj 
visuomet stengiasi "nunak] 
ti" kitą. Ir šis yra ta tvora 
kuri nesuleidžia lietuvius. 

Reikėtų partijoms palikt 
; jų veikmę, partijos juk ne 
5 panaikinamos. Reikia, bu 
> tinai reikia, kad kiekvieni 
: partija turėtų liuosą vysty 

mąsi, nereikia ant kitų par 

!l Ką Rašo Kiti Laikraščiai, 
SVEITIMTAUČIŲ PAT- 

J RIOTIŠKUMAS. 
L 

Amerikonų spaudoje ga- 
na tankiai galima pastebė- 
ti kad svetimšaliai arba a- 

teiviai nėra ganėtinai geri 
šios šalies patriotai. Kar- 
tais (kaip kad New Yorko 
Tviayoras) net nori uždraus- 
ti svetimtautiškose kalbose 
susirinkimus. Paskui vėl 
daug kalbama, kad reikia 
uždaryti visus svetimose 
kalbose laikraščius ir tt. « 

Vienok jei tas butų pada- 
ryta, tai butų padarytn, di 
delė skriauda tiems, kurie 
geriau remia "Dėdę Samą", 

5 

negu patįs čiagimiai ameri- 
konai. Ir tai priparodo ne 

kas kitas, bet pati Suv. Val- 
stijų kariškoji valdžia ir 
tai ne tuščiais žodžiais, bet 
Statistiškomis skaitlinėmis. 

3 "Vienybė Lietuv." tame 
klausime rašo: 

kai, juk tai ateities žmonės, 

kaip jie sakosi. Jie nori išgriau 
ti šį negera surėdymą, nori 
įvesti gerą, šviesų, be nu- 

skraustųjų gyvenimą, kuriame 
žydės meilė ir brolybė. Kad 
gyvenime yra Hegaio, kad rei- 
kia demokratinių reformų, ne- 

galima užginčyti. Vienok bol- 
ševikai nieko negero nepraša- 
lins, jie tik dar didesnį bloga 
atneš. 

Paimkime pa vizų vn spaudą. 
Mus lietuvių spauda neugštai 
jau stovi, o pas bolševikus ir 

šia'p socialistus dasileidžiama 

jau to, ko nedaleisdavo 
net juodosios šimtinės organas 
"Ruskoje Znamia." Kaip vien 
tik koliojasi vieni kitus, lai pa- 
rodo žemiau perspausdinamo- 
ji ištrauka iš bolševikų organo 
"Laisvės" No. 33. 

"Keleivio" redaktorius p. 
Michelsonas, jau virto 

plunksnos chirurgu ir pri- 
pažino, kad visi iš proto iš- 

ėjo. "Keleivio" No. 15 išlei- 
do chirurgišką dekretą, k ui 

"Laisvė" suidiotėjo. "Ke- 
leivio" No. 16 vėl naujas 
chirurgijas dekretas, ku- 
riame užreiškia, kad "Mo- 

terų Balsas" iš proto išėjo. 
^_i .į .i i.... 

"Provost Maršalas, ge- 
nerolas Croowderis, ku- 
ris vadovavo "draftą" iš 
leido raportą, iš kurio pa 
sirodo, kad svetur gimę 
pašauktieji vyrai buvo 
du kart patriotiškesni ne- 

gu čiagimiai. Skaitmenjs, 
kurios tą priparodo yra 
šios: tarpe birželio 5, 
1917 m. ir rugsėjo 11, 

JL918 m. užsiregistravo 
1,703,006 svetur gimę vy- 
rai. Pabėgėlių (dezerte 
rių) iš jų tarpo buvo 185- 
081 arba 17 vyrų iš kiek- 
vieno užsiregistravusiųjų 
tūkstančio. Tame pat lai- 
ke čiagimių užsiregistra- 
vo 8,976,808, iš kurių pa- 
bėgo 289,780 arba 32 j 
iš kiekvieno 'alkstančio. I 

Ir vienok atsiranda 
žmonių, kuiie sveturgi- 
musius vadina "foreig- 
ners, bolševiks" ir apsi- 
putoję agituoja uždrausti 
jų spaudą!" 

ATE1TTES RAŠYMO 
BUDAI. 

Socialistai, c ypač bal^evi- I 

nenoromis ateina galvor 
mintis, ar tik "Keleivis" ne- 

pavertė savo namą i bepro- 
čių ligonbutį, o jo rednkto- 
rius ar tik netapo vy iti 
to namo chirurgu ir ar tik- 

nesirengia prie protinių ope- 
racijų ? 

"Moterų Halsas" iš pro- 
to išėjo todėl, kad pasakė, 
jog '*Keleivis" gerbiąs ir 
remias socialburžuazine 

c c 

valdžią. "Keleivis" užsimo- 
ves revoliucionieriaus mas- 

ką. 
Jei iau bolševikų tokis išsi- 

reišękimų būdas, tai be abejo- 
nės jų yra ir tokia dailė, tok." 
malonus draugijos su t va v kv- 
nas. Tai vadinasi tas malonu- ~ 

nas, ta ateities "meilė" ir 

'brolybė" su idiotais, durniais, 
'chirurgais." bandytais ir 1.1. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
ANSONIA, COXX. 

Visi a nsoniečiai stoja už 
Lietuvos laisvė ir visomis iš- 

galėmis dirba dcl jos,, — iš- 
skiriant tris ypatas, kurios 
bando užkenkti tam prakil- 
niam darbui; tomis ypatomis 
yra tai vienas bolševikas, ant- 

ras vietos kunigas ir trečias 
kunigo pritarėjas. Bolševikas' 
sutinka, kad reikia prieš lenkų1 
įsiveržima protestuoti, bet jis] 
kiek galėdamas priešinasi ka- 
da eina kalba apie užprotesta- 
vimą prieš Rusijos bolševikų 
užpuolimą. Kunigas gi per pa- 
mokslą agituoja prieš aukų 
rinkimą. Sako, kad dabartinis 
šelpimo būdas esąs negeras, 
greit, girdi, atsidarysią keliai 
j Lietuvą, tuomet kiekvienas 
galėsiąs savo gimines ir pažįs- 
tamus sušelpti. Mat sulvg to 

dvasiškio, negimimų ir nepa- 
žįstamų tai nereikia šelpti. 
Toks tai jo supratimas. Gi 
menamas kunigo pritarėjas 
kiek galėdamas priešinasi Vi- 

daro. 
Nesenai buvo miesto val- 

džios rinkimai. Ant majoro 
statė kandidatūra du lietuviai: 
Petras Lutkauskas, senas 

\\ estvilles ukėsas ir čia augęs 
Mikolas Gėribės, turintis kru- 
tumu paveikslų teatrą. Tapo 
išrinktas P. Lutkauskas. 

Anglių aksyklos pradėjo 
menkiau dirbti — 2—3 die- 
nas savaitėje. 

Šiaip viskas paprastai. Gy- 
vuojame, kaip Dievo užpeč- 
kyie ir laukiame kokio nors 

kalbėtojo pas mus atvykstant, 
kad prakalbose kiek nors aukii 
Lietuvai parinkus, nes ir męs 
norime prisidėti prie laisvės 
tėvynei išgavimo. 

Ed. Zanievskis. 

GRANO RAPIDS, MICH. 

"Draugo" num. 91 kores- 
pondencijoje iš šio miesto kun. 
A. Deksnis kritikuoja kores- 
pondenciją, tilpusią "Lietuvos" 
num. 84 apie tai, kad Grand 

Rapidso katalikiškos draugi- 
jos pageidauja Seimo ir suvie- 
nijimo fondų. Kunigas sako, 
kad vietos katalikiškos drau- 
gijos visai to nepageidaujan- 
čios ir "Lietuva" apie tai pa- 
rašiusi neteisybę, Čia pama- 
tysime kas rašo neteisybę. 

Jau pusė Grand Rapidso ka- 
talikišku draugijų viešai už- 
rciškė reikalaudamos Seimo ir 
suvienijimo fondų, o antroji 
puse dar neišreiškė ar ji stovi 
už ar prieš seimą. Todėl Įdo- 
mu butų patirti, iš kur kunigą? 
žino, kad katalikiškos draugi- 
jos nepageidauja seimo? ir ar 

jis neskaito katalikišką drau- 
giją Šv. Jurgio draugystę-, kuri 
savo susirinkime kovo 6d. iš- 
nešė rezoliuciją, reikalaudama 
Visuotino Seimo ir bendro iž- 
do? O gal gerb. kunigas ir D. 
L. K. Vytauto Kareivių Dr-j;i 
išrado nekatalikiška, kuri iš- 
nešė tokią pat rezoliuciją? (pa- 
staroji rezoliucija kol-kas dar 
nepasiųsta į spaudą). 

suounam seimui, oei jo nieKs 

neklauso; lyginai kaip niekas 
neklausu ir kunigo su bolševi- 
ku. Jų kurstymai eina vėjais, c 

męs sparčiai žengiame prie 
Lietuvos laisvės. Balandžio 26 
d. visuotiname susirinkime bu- 
vo išnešta rezoliucija prieš įsi- 
veržėlius lenkus ir Rusijos 
bolševikus. O kovo 26 d. tapo 
nutarta štukti Visuotina Sei- 

mą ir taip greit kaip galima. 
Aš Kcrinų Gir kalniškis. 

ROCHESTER, N. Y. 
Balandžio 12 ir 13 dienose 

pas mus buvo rinkimas parasti 
po peticija reikalaujančia Lie- 
tuvai neprigulmybės. Surinkta 
viso 1030 parašų. Rinkimuose 

atsižimejo p-le Mikolina Se- 
mikšečiutė, kuri gavo 120 var 

dų ir kareivis Balaišis gavęs 
100 vardų. Už tų rinkikų darb* 

tėvynės labui męs tariame šir- 

dingą ačių. 
Komitetas. 

ROCKFORD, ILL. 
Cia bolševikiškos moterjs 

tankiai rengia įvairias pramo- 
gas ir prakalbas; tapgi ir ge- 
gužio 4 d. surengė koncertą, 
turbut tuo tikslu, jog kaip įvyks 
bolševizmas, kad' nereikta val- 
gio gaminti, nes sulyg jų kal- 

bėtojo Jukelio paaiškinimų pa- 
našiai išeina. Tas kalbėtojas 
savo prakalboje pasakė, kad 
Lietuvai prezidentas nereika- 
lingas. Girdi kaip Vokietijoje 
bolševizmas įvyks, tai Smeto- 
na bus ištaškyta. Jueklis tur- 
but mano, kad iš Rusijos, arba 
iVokietijos kris lietuviams į 
burna kepti karveliai. 

J. D. Kiipas. 

VVESTVILLE, ILL. 
Tas miestas nors daugiau- 

sia lietuviais apgyventas, bet 
tautiškoje dirvoje čia neper- 
geriausiai darbuojamasi. Bu- 
vo susitvėrusi Sandaros kuo- 
pa, bet dabar jau kaipir pa'ru- 
si, keletą kartų buvo šaukta 
susirinkimai, tačiaus vis be pa- 

Jeigu menamas draugijas 
kunigas A.' Deksnis skaitytų 
nekatalikiškomis, tai kam jis 
riša jas prie parapijos reikalų? 
Juk I). L. K. Vytauto Karei- 
vių Dr-ja dalyvauja bažnyti- 
nėse apeigose. Tos draugijos 
nariai apsirengia kareiviškais 
rūbais dalyvavo 40 valandų 
•pamaldose ir Velykų naktį sto« 

vėjo sargais prie grabo. Na, 
ar gi ta draugija kas galėtų pa 
vadinti laisvamaniška? Dabar 
rodos aišku kas rašo neteisybe. 
Jeigu kas kitas vadovautųsi 
netiesa, tai da butų pusė bėdos, 
bet kad kunigas tą da^o, tai 
bloga, nes nuo io gali paimti 
pavyzdi ir parapijoms. 

Toliaus kunigas sako, kad 
jeigu kada ir j vyktų seimas, 
tai, "kad tautininkai prideran- 
čiai užsilaikytų laike maldos." 
Bet neapsimoka apie tai kalbė 
t i. Apuokas. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Pradžioje kovo mėnesio 
Amsterdame susitvėrė Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovės sky- 
rius iš 190 narių. Į valdybą 
tapo išrinkti sekanti asmenįs: 
J. P. Lalas pirn ininku, Simo- 
nas Ambrozas vifce-pirminin- 
ku, (jiedu yar įgaliotiniais), 
Petras Sargelis iždininku, Jur- 
gis Tamašauskas raštininku, 
Jonas N. Varnas raštininko 

pagelbininkų ir Jonas Varnas 
maršalka. Be to dar buvo iš- 
rinkta keletą porų vaikščioji- 
mui po stubas del šėrų parda- 
vinėjimo. 

Gegužio 4 d. pas mus antru 
kart atsilankė su prakalbomis 
p-as P. J. Zuris iš Brockton 

j Mass. Jo kalba publika buvo 
i buvo uždanėdinta ir tą vakarą 

sėkmių. 
T. M. D. kuopa šjmet mo- 

kesčių dar nemokėjo ir nieko 
neveikia. Buvo išrinktas ko 
mitetas surengimui prakalbų, 
kad parinkus kiek aukų nuken 
tėjusiai nuo karės musų tėvy- 
nei Lietuvai, bet jau pribėgo 
metai laiko, o dar nieko nepa- 
jegėme padaryti. Aš rašinėjau 
kaip kalbėtojams, taip ir marš- 
rutų rengėjams daugelį laiškų* 
bet nei atsakymo negavau; to- 

dėl nežinia kada mes ką pa- 
darysime. 

Taip stovi draugijų reikalai, 
bet politikos dirvoje laikomasi 

gana gerai. Beveik visa mies 
to valdžia yra lietuvių ranko- 
se. Ką lietuviai nori tą ir pa-, 

Speciali talkininkų komisija prie Taikos K onfeiencijos, kuriai pa 
vesta susekti kas kaltas iššaukime šios Europos kaies. 

apie 10 ypatų tapo Atstatymo 
Bendrovės dalininkais, nupirk- 
dami apie 120 šėrų. Amsterda- 
mo lietuviai atsižymėjo savo 

pasidarbavimu del išgavimo 
Lietuvai neprigulmybės. Para-, 
šų ant )>eticijos tapo surinkta 
aoie 800; didžiuma p sirašiu 
siujų yra svetimtaučiai. 

Sausio 5 d. čia susitvėrė 
Amerikos Lietuvių Kliubas iš 
70 narių, kuris gegužio 1" d. 

atidarys savo rumus priel 17 
E. Main St., kur pažymėtoje 
dienoje bus prakalbos. 

Veikėjas, 

Visuotiną Seimą ir tverkime 
vieną Laisvės Fondą. 

Ciurinskas, Sąjungos pirm. 
V. J ūsas Sekretorius 
V. Danielius, ■Kasierius. 

VADOVAI IR LIAUDIS. 
Lietuviai darbštus, bet del 

ko neturtingi? 
Praleisti Amerikos lietuvių 

darbai. 

Nesenai dienr "Lietuvoj" 
tilpo TMD. prezidento Dr. 
A. J. Zimanto atsišaukimas 
"Kam apeina TMD. liki- 

jmas." Iš pradžios nuste- 
bau perskaitęs taip ilgą ne- 
tikėtą atsišaukimą, bet kaip 
elektros pajiega perbėgo 
per visą mano kuną kaip 
atsiminiau praeities savo 

svajones, kuiras čion prie 
progos bandysiu išreikšti, 
kad musų inteligentai būti- 
nai turi atkreipti domą, į 
lietuvių tamsiąją liaudį. Pa- 
kol musų inteligentija dirbs 
tik del ?avo biznio, patol 

taip laikrašti paskaityti, ki- 
ti gal per dideli vargą api- 
čuopomis svetimoj kalboj 
prasimokino ir truputį ką 
daugiaus bet visi kiti ap- 
soliutiskai nieko neprasi- 
mokino. O jie prasimokin- 
ti galėjo, nes laiko visgi bu- 
vo. Už apšvietos neatiden- 
gimą pirmiausia yra kalti 
kunigai. Kalti ir daktarai 
advokatai, laikraštininka 
ir kaltos pačios literatiškos 
dr-jos, partijų vadovai ii 
abelnai inteligentija. Ku- 
nigai jeigu sugebėjo per p? 
mokslus, o net ir per išpa- 
žinti, iškomantinėti žmones 
prie kokių jie dr-jų plikiau 
so, ir tuos žmones atgrasi- 
no nors ir nuo kulturiškes- 

KEYVANEE, ILL. 
Balandžio 28 d. vietos bol- 

ševikai užatakavo Am. D. F. 
Lok. num. 16087. Dalykas bu- 
vo taip: Susirinkime bolševi- 
kai pasijutę did/Jumoej padare 
ofensivą ir užvaldė mitinga; 
po to visi nebolševikai apleido 
svetainę. Tuo budu bolševikai 
ataka ir laimėjo. 

Ant rytojaus musų socialis- 
tai-bolševikai pradėjo pinigus 
rinkti ant beno, kurį jie manė 

pasisamdyti <nnt pirmos gegu- 
žės. Ta rinkliavą man teko ma- 

tyti vienoje dirbtuvėje. Bolše- 
vikas prieina prie vieno darbi- 
ninko ir sako: Gal paaukausi 
doleri ant beno, pirmoje gegu- 
žio., girdi, bus didžiausis ap- 
vaikščiojimas darbininkų šven- 
tės ; visi darbininkai dalyvausią 
parodoje, o anas atsako bol- 
ševikui : Amerikoje darbiirnkų 
šventė yra darbo dienoje ir aš 
pirmosios gegužės šventės ne- 

pripažįstu. 
Bet visgi bolševikams pavy- 

ko pinigu prisirinkti, tačiaus 
beno negavo, pertai neįvyko 
nei demonstracija ir gegužės 
pirma diena tame miestelyje 
ramiai praėjo. 

Bolševikų F et f ei helis. 

mų a raugi jų, jei tos ar-jos 
nebuvo pačiu kunigų kon- 
troliuojamos. 

Bet kodėl jie negalėje 
tuos žmones iškamantinėti; 
ar jie moka skaityti ir ra- 

šyti. Kodėl negalėjo nei 
turėdami savo sales įsteigi 
mokyklas suaugusiems 11 

tiems žmonėms suteikti ap- 
š vietos. A.'s-ku, Lad į \ u 

to reikia dirbti, o nėra biz- 
nio... Toliaus, advokatai, 
daktarai ir kiti prakalbi- 
ninkai, kur nepasisuks is 
estradų šaukia, plėšosi, ro- 

dosi jie pasirengę numirti 
ir viską žada padaryti, ko 
tik vargdieniams trūksta. 
Žada apšviesti ir rojų ant 
žemės atidengti, bet tik ta- 
da daugiausia, kada jio yra 
keno nors pakviesti tą vis- 
ką kalbėti, tai jie kalba, 
vienok užbaigus kalbą, už- 
baigia ir tos laimė teikimą. 
Laikraštininkai, abelnai vi- 
si, tarnauja lietuvių srio- 
vėms, bet bereikalo jie da- 
ro visokias intrigas. Laik- 
raščiai, taip kaip ir kunigai 
negali išsiteisinti: partijos 
partijomis, bet kas-link lie- 
tuvystės turėtų veikti visi 
kaip vienas. Kiekvienas 
laikraštis ir kiekviename 
numeryje turėtų pašvęsti 
kampelį apšvietos reika- 

^i\/r m 

inetures pati sau naudos, ir 
l viešųjų įstaigų egzistacija 
bus silpna, apmirusi. 

Aš prasižengčiau prieš 
teisybę jei pasakyčiau, kad 
mūsų inteligentija nieko ne 
dirba del labo visuomenes. 
Jie dirba ir jau lietuvių 
liaudį truputį atbildino, bet 
atbudino labai bergždžiais 
budais, ii todėl šiame mo- 

mente, nerasimo nei vieno 
lietuvio, kuris butų pasiga- 
nėdinęs ir nesirgtų "nervų 
liga," o jei rasime vieną- 
kitą Amerikos lietuvį, ku- 
ris pasakys, kad jis esąs už- 
ganėdintas, tai tik ''biznie- 
riai" (pramoninkai), ku- 
riems biznis gerai sekasi. 
Tačiaus abelnai visa lietu- 
vių liaudis nėra pasiganėdi 
nus šiandieninėmis gyveni- 
mo aplinkybėmis. 

Inteligentija rugoja ant 
užpakalyje stovinčios visuo 
menės, kad nesudeda užtek 
tinai kapitalo palaikymui 
visų šiandien egzistuojan- 
čių įstaigų, £i žemesnieji— 
liaudis—priešingai žiuri į 
savo vadovus, neišskiriant 
kokios jie n-/butų pakrai 
pos, visviena lietuviai iš prl 
gimimo yra skurdžiai dar- 
bininkai, be mokslo, tam- 

TORONTO OA'T. GAN ADA 

Musų, toronticčių nors ma- 

žas būrelis randasi, viso gal 
apie 300, o dar ir iš tų yra įvai- 
rių persitikrinimų, bet męs 
aukų rinkime tėvynės reika- 
lams bene viršijom visus ame- 

rikiečius, nes nuo pat karės 
pradžios surinkome $679. 

Torontiečiai išgirdę Lietu- 
vos balsą, šaukiantj pagalbos 
sušaukė iš visų draugijų vie- 
šą susirinkimą, kuriame ir ta- 

po suaukauta $72.30; pridėjus 
prie tos sumos pirmiaus parink 
tus ^30.70, pasiuntėm j \Vash- 
ingtoną J. Žiliui $108.00 (Ma- 
tematika šlubuoja. Red.), dėl 
perdavimo Lietuvos valdžiai. 

Pas ''-įus randasi ypatų ir 

priešingų siuntimui aukų. Tos 
ypatos net mėgino parapijos 

sąjungos vardų sušaukti susi- 
rinkimą, tikslu atkalbėti žmo- 
nės nuo aukavimo, bet tas jų 
nedoras darbas laiku buvo pas- 
tebėtas ir sustabdytas. 

Torantiečiai visi kaip vienas 
reikalauja Visuotino Seimo, o 

kurie priešinasi seimui, tie už- 

sipelnys paniekos. 
Valio, lietuviai, vienas už 

visus, visi už vieną! Dirbkime 
bepartivišTčą ttarbą; šaukime, 

mins, Jieo iM.ain.uu, ri- 

lypai" ir kiti tam panašus 
skyriai mažai atneša žmo- 
nijai naudos. Tas vietas 
turėtų užpildyti su stipriau- 
sia agitacija del mokslo. To 
se vietose turėtų nuordinėti 
steigimą bendrų mokyklų ir 
iš jų naudą. Podraug, kas 
svarbiausia, industriją tai 
visiškai užmiršta, o indus- 
trijos klausimą gvildent yra 
taip reikalinga, kad nieko 
reikalingesnio buti negali. 

Ant galo ir pačios litera- 
tiškosios draugijos, nuo ku- 
rių reikėtų tikėtis kuodau- 
giausia, jos galėję išleisti vi 
šokių knygų, reikalingų mo 

kykloms ir kiekvienam dar- 
bininkui, kurių darbininkai 
reikalauja, o gauti negali. 
Pav., elektro inžinierystės, 
geležies iš elektros inžinie- 
rystės, komerc. ir t. p. kny- 
gos be jokio atidėliojimo 

sųs žmonės. Jiems apšvie- 
ta taip reikalinga, kaip žu- 
viai vanduo. 

Męs lietuviai savo tėvy- 
nėj būdami neturėjom pro- 
gos pasiekti mokslo, todėl, 
kad tuvom prispausti po ru 

su cariškos valdžios letena. 
'Jieškodami sau laisvės ir 
laimės ir kuone visi su tuo- 
mi pačiu tikslu atkeliavom 
į laisvas S. Valst. 

Praslinko jau labai daug 
metų ir turėjome progą 
kiekvienas iš musų per tą 
laiką išmokti gana daug, 
vienok tik labai maža da- 
lelė prasimoko tik šiaip 

būtinai jau ne šiandien bet 
seniai išleisti reikėjo, vie- 
nok jų nėra. O juk ir Lie- 
tuvai męs turėtume paga- 
minti. 

Jau neminint daug kito 
kių reikalingų knygų, męs 
neturim nė aritmetikos tin- 

j karnų vadovėlių, net dešim- 

jtinių trumpmenų pasimokin 
ti lietuviai neturi iško, O 
ką jau galima sakyti apie 
algebrą? Aš užtikrinu, kad 
maža dalelė lietuvių, kurie 
lankė rusiškas mokyklas, 
tai tik tie dar turi progą pa- 
simokinti aritmetikos iš ru- 

siškų knygų? O visi kiti, 
t. y. kuriems labiausia rei- 
kalinga Knygos, tai nelan- 
kę įusiškų mokyklų, nesu- 

pranta rusų kalbos. Toki 
žmonės neįstengia nė an- 

glišą kalba atsakančiai pra 
mokti. 

L'suar paDnezsiu Kens 

'žodžius, kodėl reikalingos 
kitos industriją nušviečian- 
čios knygos, rakol męs ne 

paklysim industrijos supra- 
time, pakol musų žemesnė 
ji klesa negalės įsigyti ge 
resnio darbo su didesne už- 
mokesčia,—patol męs iš ti 

1 žmonių absoliutiškai nieke 
tikėtis negalime, nes jie 
kaip tik patys gali \argia: 
pramisti. Jam gyvastį ga 
li atimti, jis negali nė vie 
nu centu paremti musų or- 

ganizacijų nė įstaigų, o to 
kių musų brolių ir sesučių 

■ galima priskaityti mažiau- 
i sia du trečdaliu visos mu 

sų lietuviškosios liaudies. 
Todėl aš melsčiau visų 

laikraščių šitą dalyką rim- 
tai apsvarstyti. Dėti jau 
bent dabar visas musų pa- 

; stangas, kad sujungus visas 
lietuviškas dr-jas į vieną 
dr-ją, nes tokių budu suma- 

žintume išlaidas ir nuveik- 
tume didesnį darbą. Visi 
vienu balsu tarkim bent kai 
tą: "Šalin partj viškumas 
nuo mokslo ir apšvietos. 
Šalin kruvinasis musų skur- 
das. Pasmerkime mokslo 
priešus ir neleiskime jiems 
mumis už nosių vedžioti." 
Pakol kas įvyks ar ne, tai 
TMD. kuopos ir nariai turi 
suklusti prie darbo ir tai 

gL1BERTY BOx\ DS 
Męs perkame Uberty Ponds U2- 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—t 
Utarninkais Keivergals ir 
Subatomis 9—9. 

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

ii'iKMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. t ^ 
ant Dupų, L^ntų, Rėmų ip Stogams Popierio •SPECIALIAI: Maleva malevojimui 6tubų iš vidaus, po $1.40 ui galionu 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO, HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriat, bet męs gvarantuojame Tamsta! sučS- 

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

Naujas ir truputėli dčvčtas kalines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 
s. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas at&iras kasdiena ir vakarais Iki 9 vai. Subatomia esti atdaras iki 11 vai. vakare, Nt* 51 dieniais—Iki & vai. vakare. 

DRAUGAS NELAIMĖJE!, 
PAIN-EXPELii.ll 
.Emi Ruvirš p<>- kig».(':Simtys jnolu 
kaip fita pluki (tvduolo yra v:ir- 

tuojmmi su geriausioms pnsok- 
ujems, išgydymai rumatiiuio, 
skausmu krutinėjo, ionoso ir rn..» 
raenyse. neuralgijos, strenu ilie- 
plmi), šolflo ir kosulio. 

fieapsienik pivltflatr.*s pijius vfiist'is dilelėse bnnVone. Ueikatuuk gerinusiu. Kuomet pirksi I'aia-Bspellor, persitikrini; nr yni 1KARA, vaisbtrženklis ant Imlcsiiilco. H5 centai ir 05 čeutai ui 
o. boukutę.. Gituiiumos visuse aptiekose, ar tiesiog i> Jibortorijos. o 

F. AD. RICHTER & CO., 74-80 VVashlngton St., New York, N. Y: 

neatidėliojant. 
Pagal mano nuomonę, rei 

ketų priimti TMD. prezi- 
dento propoziciją, kad per- 
rinkus nauja valdybą. Aš 

negaliu nepriminti, kati 
TMD. septinta kuopa apie 
rugpjučio mėnesį 1917 me- 

tų buvo padarius nutarimą 
ir pasiuntė TMD. sekreto- 
riui, kad Dr-ja pasirūpintų 

i suroti budus, kaip ir kuo- 

l'greičiausia išleisti amatų ir 
meno knygas. Sekretorius 
davė atsakymą, kad laišką 
pasiuntė pirmininkui ir ga- 
vęs nuo jo atsakymą, kad 
laiškus bus padėtas i Dr- 

jos archivą iki seimui, nes 

valdyba be seimo nieko ne- 

gali daryti. Seimas Įvyko 
ir laiškas liko seimui nepri- 
duotas. Gaila, kad kas tam 
sesniai. liaudžiai reikalin- 
giausia, tai tokius dalykus 
palieka šalyje, tad kaip ga- 
li buti geros dr-jos pasek- 
mės. Jeigu nairų atsišau- 
kimai nėra išklausomi, na- 

riai negal su pasišventimu 
remti tokius vadovus. 

Kuopos, visose valstijose 
šaukit susirinkimus, rupin- 
kitės senelio Šerno likimu, 

1 ir jo raštais. Senelis tiek 

dirbęs dei, mūsų tautos ap- 

švietos, neturi buti užmir- 
štas. 

Visi TMD. nariai, stoki- 
me petys i petį ir prikelki- 
me garbingą TMD. organi- 
zaciją iš to letargo, kuriame 

ji tapo paskandyta taip 
svrrbiame momente. 

J. M. Pečiulis. 
So. Boston, Mass. 

EUK ŠOFERIU 

Laikas yra gauti sau tinkamą vit> 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mę9 duosimo užsiėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykldje. Mokinime pa- 
sinaudojamo lndividinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 

p aktika važinėjime automobiliais* 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 

I pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kaj tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kursas 
f25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-1C Jackson Blvd. 

i (Inc.) 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS, i 
i 

UKMERGĖ. 
Nejaukti užpuolimai. — Iš 

Ukmergės pareina žinių, kad 
i iktį iš 20 j 21 d. rusai ir pri- 
siplakusieji prie jų vietiniai 
bolševikai 12 — 1 vai. naktį 
apiplėšė miesto gyventojus. Bu 
vo užpulta daugybė gyventojų 
namų. daromos kratos, j ieško- 
ma pinigų, o, neradus, daužo- 
mi veidrodžiai, rakandai ir 1.1. 

Mieste vie.'oatauja išgąstis, 
daugelis* bėga Janavon, pra- 
nešdami, kad tai bolševikai da 

rą prieš galą, manydami trauk- 
tis- „jibrfSi 

PANEVĖŽYS. 
(LSB). — Praneša, jog mū- 

sų kariumtnei užėmus Šėtą. 
bolešvikų revoliucijiniai Ko- 
mitetai pabūgę išbėgo iš Ta 

nevėžio ir iš Ukmergės. Užtai 
Panevėžyje keli revoliucijinio 
komiteto nariai esą sušaudyti. 

(juos nekarta palydi ir vokiečiu 
kareiviai. Lietuvos turtai ir 

ypač maisto dalykai plaukte 
plaukia į bolševikų pusę. Upas 
smarkiai pakilęs. Dešimtimis 
vyrai plaukia Kaunan. 

KARTENA. 

(Kretingos apskritis;. 
(LSI»). — Pašeimininkavus 

kurį laiką Kartenos valsčiuje 
bolševikine "tarybai," valstie- 
čiai pradėjo suprasti, kad j'.i 
reikalu ten neginama ir kad ta 

c O 

"taryba," sėdėdama ant jų 
sprando, jiems jokių gerovių 
negalės duoti. Užtat jau sausio 
m. šiame krašte prasidėjo 
smarkus valstiečių judėjimas. 
Kuliuose sausio 8 d. jvyko di- 
delė valstiečių demonstracija 

"kuri paskelbė bolševikinę "ta-* 
rybą" nuversta, sudarė nauja | 
Komitetą ir išrinko savo atsto 

vus į valstybinę konferenciją 
kuriems tačiaus nepasisekė at- 

vykti. Vokiečiai Komitetui ne- 

kliudo darbuotis. Atskirų ka- 
reiviu plėšimai erzina vietos 

gyventojus. 

KEIDAINIAI. 
Vasario 16 d. čia buvo kil- 

niai švenčiama Lietuvos nepri- 
klausomybės šventė. Kiekvie- 
nas namas 'vivo papuoštas tau 
tinėmis vėliavomis. 

Gatvėse buvo iškilmingi ka- 
riniai paradai ir didžiulės ma 

nifestuojančių žmonių minios. 
Visų upas pakilęs; buvo jau- 
čiamas ga,;ngas žmonių upo 
pakilimas. 

ŽASLIAI. 
(LSB). — Bolševikai Vda- 

mi Žasliuose, nuo ūkininkų 
plėšė ka tik galėjo. Kas buvo 
dvaruose, dvarų žmonės išsi- 
dalino, bet dabar bolševikai ža- 

dėjo atiminėti ir iš jų. Užtat 
dvarų žmonės bolševikais ne- 

patenkinti. Viskas labai pa- 
brango. Duonos svaras nuo 45 
k. pakilo lig 5 rub. ir tai gali- 
ma pirktis tik slapta. Visos 
krautuvės uždarytos. Žydeliai 
iškart sutiko bolševikus su 

džiaugsmu, bet dabar nusimi- 

nę. Žasliuose bolševikai uždėjo 
žydams 17,000 rublių kotribu 

cijos; žada uždėti ir kitiems 
žmonėms. 

"Soviete galima susikalbėti 
tik rusiškai-! Žmonės labai lau- 
kia lietuvių kariumenės. 

KYBARTAI. 
II. 19. — Vasario 18 dieną 

Kybartuose pasisekė sulaikyti : 

vokiečių kareivius, bevežančius 1 

i Vokietija porą šimtų .centne- 

rių kviečių. Paaiškėjo, kad 1 

tuos kviečius jie pirko pas d va- ; 
ro savininką Lengviną, mokė 1 

darni <S0 mk. centneriui. Vieną 
dieną anksčiau Kybartų komi- J 

tetas buvo prašęs, kad minėta- 1 

sis dvarininkas malonėtų at- ^ 

vežti į komitetą kiek nors javų ( 

Tada Lengvinas teisinosi, kad 1 

darbininkai streikuoją, o iškul* ' 

tų neturįs, dėlto nieko negalis 
atvežti. Bet ant rytojaus spe- 
kuliacijos tikslams atsirado ne'j 
Šimtai centnerių.- Kybartų ko- < 

mitetas m tai tuos javus žada 
konfiskuoti ir uždėti 5,000 
rub. pabaudos. F. Č. | 

EŽER£XAI (LSB). 
\"isoj apskrityj įsisteigė ka- ; 

rės revoiiucijiniai kamitetai; 
tvarkos prižiūri vietinė milici- s 

ja. Rusų raudonarmiečių nėra.. 1 
tik pereina grįžtantieji nuc c 

Ukmergės dezertyrių būreliai. ' 

Viskas labai brangu: rugių pu- 
dui mokama 170 rb. (carskų). 
bulvių pūdas 40 r., sviesto sva 

ras 30—35 rub. Ob. osto pini- 
gai dingo — užslėpti "Keren- 1 

kų" žmonės neima, "carsku.s" ' 

taippat nenoriai ima. Produk- ] 
tų miestelyje jokių negalima 1 

gauti, nes turgų nėra, kadangi 
užginta valgomais daiktais pre 

1 

kiauti. Ežerėnn komitetas pei 
visą laiką išdavė tik po 3 sv. 

vienam žmogui duonos ir visi 

gyvena tik parsinešimu. Žmo 
nes inirtę prieš bolševikus, 
ypač neturtingieji. Į raudonąją 
armiją niekas nestoja. Tik mi- 

licija pri jaučia bolševikams 
nes gauna gerą algą, produktų 
ir dalinasi tuo, ką atima nuo 

žmonių. Jeigu paliks čia bolše- 
vikai ligi pavasariui, tai liks 

daug laukų neapsėta, ir dar 
baisesnė bado šmėkla atsistos 
žmonėms prieš akis. Visi laukia 
ateinant Lietuvių kariumenės 

i išvaduoti. 
! 

JONIŠKĖLIS. ^ 

(LSB). — Vidaus Reikalų| 
Ministerio vardu yra gautas 
laiškas iš Joniškėlio, rašytas 
vasario 13 d. Jame pranešama, 
kad Joniškėlio komitetas, nega- 
lėdamas bolševikams prišintis 
Imvo priverstas perduoti jiems 
valdžią. Visos įstaigos, gera' 
organizuotos, pateko Į jų įan 

kas, todėl bolševikams kaip tik 

lengva žmones smaugti. Tuo- 

jau įvedė raudonąjj terorą 
paliuosavo iš kalėjimo bandi- 
tus ir plėšikus, gąsdino su sau 

(lyti kelis Komiteto narius. 
Laiškas baigiamas: "Visas 

kraštas, pradedant nuo darbi- 

ninkų lig ukininnkų visas su 

Jumis: visi baisiausiai nusista- 
tė prieš bolševikus, tik laukia 
valandos, kada kas nors prn- 
dės juos mušti, kuomet ateis 

jiega, kuri paliuesuos kraštą 
nuo priespaudos." 

KAIŠADORYS. 
(LSB). — Keletas dienų at- 

gal Kaisadoryse persimainė 
vokiečių kareiviai. Naujai at- 

vykusieji griežčiau nusistatę 
prieš bolševikus. Laikinosio. 
Vyriausybės atstovai ir žnio 

nėms reikalaujant buvo nugin- 
kluota buvusioji bolševikų mi- 

licija ir jos pareigos induotos 

naujiems žmonėms. T>et nauja 
jai milicijai vokiečiai neleidžia 
turėti ginklų. Užtat spčkuliaci 
ja Kaišedoryse tarpsta. Speki 
liantai dažniausia ginkluoti 

ŽIŽMARIAI. 

Pasakoja, kad šeštadienį, va 

sario 15 d., j Žižmariiis atčjc 
arti keturių dešimtų rusu ka 
reivių bolševikų. Ten diktokai 
esą ir vokiečių kareivių. Žižma- 
rių gyventojai drūčiai išsigan- 
dę mušiu. Bet visų apsirikta 
vietoje mūšio, rusai su vokie- 
čiais ramiai pasikalbėjo ir atsi- 
traukė atgal. 

Ilguviškis. 
("Lietuva") 

Amerikonų stovykla ties miestu Bresi, Prancūzijoje. Ši stovykla viena 
iš didžiausių; joje telpa armija iš 80,000 vyrų. 

Iš ANGLIJOS. 
Kovo 31 d. Iš Kopenhagos 

gautas nuo p. Savickio laiškas 
iš kovo 12 d., kuriame, tarp ko 
<iio, rašoma: 

"Dabar gaunu kas savaite 
žinias iš Lietuvos. Rytoj išva- 
jiuojava su p. Smetona Kris- 

ianijon ir busiva apie 13-18-19 
,-eliaus Kaune abu. Esama bąi- 
;ių mušiu Lietuvoje; esama 

nušių kur žūsta tukstančiai>. 
Viesakys mušu fronto jau 22 

cilometrų nuo Vilniaus. Tiki 
nas greitu laiku Vilnius atsi- 
mti ir Lietuvą apvalyti. Musų 
:mouės neišpasakytai karingai 
to ja amijon ir heroiškai mirs 
a. Ne badas (jo nėra), nė ru- 

jų stoka (jų gana) tik amuni- 

ijos ir brolių iš Amerikos gy- 
■a pagelba grečiaus padėtų iš- 
mosuoti Lietuvą." 

("Iš. Dr.") 

Thorp, IVis F. Mikolainis 
S5.00 ir Jonas Vilkas SI.00 

Viso 6.00 
JVatcrbury, Conn. Seni na- 

rini sumokėjo $54.50; Nauji 
nariai prisirašė ir užsimokėjo 
po 50 centų: A. Beniušis, J. 
Benuišis ir S. Servą. Viso $50 

Grand Rapids, Mieli., Seni 
nariai sumokėjo 7.00 

i Vilkes Barre, Pa. Seni na- 

riai sumokėjo $10.50; prisirašė 
ir užsimokėjo 50 centų F. Nau- 
jalis. Viso 11.00 

Brcmcrton, IVasfi., A. Dau- 
bara $5.00; J. S. Revett, J. 
Mačiulis, A. Šimkūnas ir A. 
Saukaitis po 83.00. Viso 17.00;' 
P A VI £ N I A1: 
I \ Čiurlionis iš Xcw York 1.00į 
A. B. Strimaitis iš Ne\v York 
N. ,Y 6.00 
Juozas Labulis 6.00^ 
A Olszcv.ski :r Jo žmona is ] 

Chicago, 111 12.00J 
F. Beinoras 6.00 
P. Šimaitis 6.00 
\ incas Šimaitis Jo žmona ir ] 

Juozas iš Chicago 6.60 
Jos \Vaitkus iš Chicago 3.00,( 
S. Zupka, Yonkers, N. Y. 1.00: j 

S. Kvieska, Jersey City, 
N. J.„ į.oo! 

j®* 
"UKININKU PRANEŠI- 

MAS. 
Jieškantiems pirkti Far- 

mu pirkite per LIETUVIU 
ŪKININKŲ DRAUGIJĄ, 
šcottville, Mich, kuri yra su 

^organizavus vien iš Lietu- 
sių Ūkininkų su tikslu: (1) 
A.pgyvedinti šį puikų kraš- 
tą vien Lietuviais Ūkinin- 

kais, (2) Palaikyti tarpe 
misų Lietuvių Ūkininkų ir 
Jaunuomenes Lietuvystę, 
platinti apšvietą ir mokslą 
geresnio budo ūkininkavi- 
mo, (3) Korporativišku bu- 
:lu supirkinėti Ukėms rei- 
kalingus daiktus ir parduo- 
:i Ūkio produktus iško Uki 
įinkas apturi didelį pelną, 
(4) Draugija duoda pini- 
įišką prgelbą paskolos for- 
noje dėl pagerinimo Uki- 
linkystės atsitikus nelai- 
mei, neužderėjus javams, 
teišgalint į laiką skolų iš- 
nokėti, (5) Susirgus Uki- 
įinkui duoda pinigišką ir 
larbu pagelbą, (6) Numi- 
*us palaidoja. 

Kurie norite turėti geras 
E»V. 'Jw»g«iwinnuuuML«i»iu! ——— 

MEZLIAVA. 
VT S K AT TA UŽ BALANDI 

1919. 

Nukentėjusiai dėl karės Lie 
u vai per Amerikos Lietuvių 
Centrą J i Komitetą. 

Madison, JIl. Vietinių lietu- 
ių aukos $224.20 
Baltimorc, M d. Seni nariai 

u mokėjo $37.00; nauji nariai 
irisirašė ir užsimokėjo po 50 
entų: J. Kvedera, J. Lavickas, 
v. Gladutis ir J. Bitinas. 

Viso 39.00 
Thorp, Wis M: Snei- 
der 25.00 
A'ezv Havcn, Conn. Seni na- 

iai sumokėjo $18.00; nauji 
įariai prisirašė ir užsimokėjo 
)o 50 sentų: M. J. Vokietaitis 
r V. Alksninis. Viso .. $19.00 

Wfilkcs Barni, Pa. Seni na- 

•iai sumokėjo $16.50 
Xew Britai n, Conn. Seni na- 

riai sumokėjo $48.25; nauji 
įariai prisirašė ir užsimokėjo 
X) 50 centų; P. Sadauskas ir 

f ieva Stanefiute. Viso .. 49.25 
Eliaabeth, K. J. Seni nariai 

sumokėjo 20.50 
Špokaite, U'as/i. Prisirašė; 

K. Stankevičius $5.00; V. Pra- 
škevičius $3.00; J. Bagdonas 
$1.50; A. Biekelis, A. Pran- 
ckevičiutė ir V. Prankevičiutė 
po $1.00. Viso $12.50 

Motitcllo, Mass. Seni nariai 

[. Raibick iš Girardville 
Pa 2.00 

yVni. Račas iš Pittsburgh, 
Pa 

" 

40.00 
P. Matclionis iš Kcarnev, 

N. J 7.50 
[. O. Sirvydas i.s Brooklyn, 

n; Y. 1.00 
A. Steponaitis iš Brooklvn, 

N. Y 1.00 
\ iso Balandžio men $702.94 
Gerbiamieji Lietuvos Gelbėto- 

jai! 
Per Amerikos Lietuvių Cen- 

tralį Komitetą ir Komiteto 
Pirmininko pono J. S. Lopat- 
to pasidarbavimu, (šiame laike 
jis yra Europoje) Amerikos 
Raudonasis' Kryžius, už Lie- 
tuvių Dienoje surinktus pini- 
gus jau siunčia iš Kopenhagos 
Lietuvon maista, drabužius ir 
medikamentus. Taipgi pasiža- 
dėjo išleisti ir savų pinigų tiek 
kiek tik .elpimui bus reikalau 

jama. Toks Amer. Raudonojo 
Kryžiaus pasižadėjimas mums 

labai pageidaujamas. To- 
dėl ir męs privalome dabar visi 
darban iš vieno darbuotis, kad 

kodaugiausiai musų viengen- 
čiams pagelbėjus. Dabar, kuo- 
met šelpimo keliai į Lietuva 
jau atidaryti aukaukime, au- 

kaukime ir aukaukime! Visi 
Centralio Komiteto Skyriai, 
visos S. T.. A. kuopos, įvairiau- 
sios Amerikos Lietuvių Drau- 
gijos pareiškime sayo gausio- 
mis aukomis Centralio Komite- 
to iždą. Pinigenės aukos ir pa- 
sižadėjimo mokestis siųskite 
Šiuo adresu: The Lithuanian 
Central War Relief Commit- 
tee, 320 — 5th A ve. New 
Vork, X. V. 

i Pild. Sekretorius 
A. Steponaitis\ 

sumokėjo $9.89 
Sioux City, lava. Seni na- 

riai sumokėjo $9.00 
Clcz'cland, Oliio. Seni nariai 

Sumokėjo $33.00; nauji na- 

riai prisirašė ir užsimokėjo1 P. 
Kazlauskas $3.00; T. M. D. 
20-ta kuopa $2.50; R. Kruopi 
$2.50; V. Vanagas $1.00; K. J. 
Lukoševičius, S. Stepšis ir S. 
Zaborskis po 50 centu. 

Viso \ $43.00 
Bingliampton, X. Y. Seni 

nariai sumokėjo $19.00 
Ambridge, Pa. Seni nariai s r 

mok"jo 8.00 
Stomford, Conn'Seni naria 

sumokėjo 10/51. 

Ukes ir Biznius tarpe savų brolių Ūkininkų, atvažiuo- 
kite į DIDŽIAUSIĄ LIETU 
VIŲ ŪKININKŲ KOLIO- 
NIJA AMERIKOJ, kurioj 
esame virš 400 Lietuvių Uki 
ninku. Tik šį pavasarį iki 
l dienos Gegužio-Mojaus, 
/įupirko musų kolionijoj 37 
larmas lietuviai. Visas tas 
puikus kraštas virsta tikra 
Lietuva. Turime net 4 
Draugijas; 3 yra Laisvos 
Tautiškos. 1 yra Katalikiš 
Ka; turime dvi parapijas, 
kapines ir kunigą. Anglai 
farmeriai matydami tokį di 
aelį skaitlių Lietuvių apsi- 
gyvenant ant Ūkių ėmė ne- 
rimau ii ir mufuotis laukan, 
pavesdami savo puikiai į- 
taisytas Ukes su gerais bu- 
dinkais, su sodais ir apsė- 
tais javais, su gyvuliais ir 
mašinomis. Tik pareikite ir 
gyvenkit, kad ir viduryj va- 
saros. Gausite gatavas ap- 
dirbtas Ukes. Musų Lietu- 
vių Ūkininkų Draugija turi 
paėmusi iš anglų farmerių 
dešimts ūkių ant pardavimo 
Lietuviams. Vienos yra 
mažos Ūkės kitos yra dide- 
lės. Parduodame labai pi- 
giai ir ant lengvų išmokė- 
jimų. 

Turime storus 3., groser- 
nę 1. Pekamę ir hotelį 1. 
Bučernę 1 ir sūrių fabriką. 
Kurie norite turėti gerą biz 
nį tarpe Lietuvių Ūkininkų, 
arba Ukę, atvažiuokite į 
Scottville, Mich. kur yra 
pats centras didžiausios 
Lietuvių koiionijos. 

Šioj apielinkėj yra labai 
puikus, lygus laukai su der- 
lingiause žeme dėl visokių 
javų, daržovių, sodų ir pie- 
vų. Keliai žvyravoti. Kraš 
tae puikiomis farmomis ap- 
gyventas su daug gražių 
upių ir žuvingų ežerų ant, 
kurių krantų Lietuviai turi 
Ukes ir linksmai gyvena. Į 
Scottvile, Mich. gali atva- 
žiuoti, per Grand Rapids, 

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

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rųšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena, tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygs, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

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

"Lietuvos"' išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
/ 

Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, [dėkite Į iaišką su dol.ariu, ir prisiųskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan SI., Chicago,- II!, 

J5L. 
Mich. Treinais per antį 
musu kolionijos miestą L 
DINGTON iš Chicagos 
Milwaukee gali atvažiuo 
pas mus laivais. Kuom 
atvažiuosite i Scottville, a 
eikite į Lietuvių UkininP 
Draugijos ofisą Rabinsc 
Building'e palei pačtą Ma: 
St. Gausite veltui nakvyr 
pas Draugijos sąnarius 
pirmi, kas apvažinės su ai 
tomobiliu po musu kolion 
jas, parodysime Ukes, iš k 
rių galėsite pasirinkti pag; 
savo norą. Visuomet pin 
atvažiavimo praneškite la 
ku, kuomet išvažiuojate. N 
rintieji platesnių žinių įd( 
kite krasos ženklą už 3< 

Adresuokite: 
Lietuvių Ūkininkų Draugij 

Rabison Building, 
Scottville, Mich. 

(Apgarsinimas) 
MimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiM 

"padidink algą. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie y 

apsipailnę su žmonžmlt Ir turi pa±j 
tarnų, visi galės padvigubinti savo al( 
nepertraukus savo dabartinio uisiSn 
mo. Darbas lengvas, pelningas Ir a 

visados. Klauskite platesnių paalškii 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, IL 

VALENTINE DRESSMAKIN< 
COLLEGE 

Mokina siuvinio, kirpimo, dealgnln 
dleromie ir vakarais dėl biznio I 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vi 
tos parūpinamos dykai. Atsflankykil 
arba rąžykite, o męs pasistengsim 
sutelkti Jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 3. HaJptod Ft_ 1660 Wellfl 8 

2407 W. Madiaon St. 

P A 1 N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar 
bų garantiją gauk už savo pinigus, 
—teisingą darbą. Pirma negu ati 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrą 
kalną i3 

J. S. RAMANČIONIS, 
2611 W. 44th St.. CHICAGO 

Phone McKinley 276 



APSIRIKIMAS. 
Viktoras Pufforas buvo įga 

liotiniu vienos cielluloidų dirb 
tuvės. Bet užvis mėgiamiausiu 
jo buvo užsiėmimu lojimas 

kortomis. Jis lošė nuo ryto iki 
vakaro su atsidavimu ir užsi-1 
degimu. Visas jo gyvenimas 
praeidavo "Prietelių" kavinė- 

je, kur neeikvota laiko bercika- 
lo ir visuomet razdavosi drau- 

gu. Ten visados galėjo ra;t. 

Brisurą — pieno pardavėja. 
Lauko poną, barzdaskutį ir 

mėsininką Momilašą. Paga- 
liaus pats seimyninkas Bol.sa- 
vas, visados pasirengęs buvo 
nesant kam nors, pakeisti jį 

Prieteliu" kavinė nebuvo vis^ 

raną. Už stalo buvo dvide- 
šimt keturi svečiai, iš jų tre- 

į<" -is kavininkų Brišforas, Mo- 
mi lašas ir barzdaskutis. Polis 
buvo čia pat. Už stalo uždai- 
nuota choru. Maža mergaitė, 
iš svečių, padeklemavo Lafon 
teno eiles. Vienas karininku 
ilgai pasakojo apie Alžerj, kur 
jis tarnavo vietos garnizone. 
Paskui užpuolė cigarus ir like- 
rį: 

Viskas ėjosi puikiai. Bet už 

kokių dviejų valandų svečius 
mažu-pamažu pradėjo apimti 
nuobodumas. Mamilasui atėjc 
l galvą puiki mintis. 

— O ar nenuvykti tik mums 

visiems i "Piretelių" kavinę? 
; — J štikro! Einam gi, — pri- 
tarė jam Brišforas. 

— Puiku! — šuktelėjo Po- 
lis. Ant keturių vežėjų visi 
svečiai nuvyko i kavinę, kur 
jėjo iškilmingai. Šeimvninkas, 
žinoma, prirengė skanių įsi: 
gėrimų. Prie to buvo begalės 
kortų. 

—O ar nesulošti tik mums 

kortelėmis? — paklausė Briš- 
foras. 

•;"i ramiu Kampeliu, i JiiKscami 

šukavimai niaitirsi plačiais aii- 
i iausinis keiksmais ir ginčais 
Ir tai vis todėl, kad iš lošėjų 
kris nors pralošdavo. Kuomet 
pralošdavo Momilas, tai nepa- 
kenčiamas jo riksmas verte 
skambinti puodukus ant stalo 
bet kuomet nukentėjusiu Im- 
davo Viktoras Puffaras, tai 
kumščiu bildesiai Į stalą pa- 
našus buvo j perkūnijos trenk 
smus ir rodėsi, kad griūva na* 

mas. 

Raudonas, Įsiutęs, karšto- 
mis, kaip du obuolukai akimis 
jis kriokė, koliojosi ir keikė 
Jo partnerys lošė nesumaniai it 
stačiai negalima buvo pakęst 
tokio paikio klaidos. 

Tokiose minutėse galėje 
laukti pačių baisiausių pasek 
mių. Bet už kelių minutų vė 
būdavo ramu, ir Puffaras im 
davo partiją nuo nemokšio, pa 
simainydamas su juomi viuto 
mis. 

— Kortomis! šuktelėjo nuo 

taka, Įkaitusi nuo vyno, — pui 
ku! Suloškime partija! Aš lo 
šiu geriau visų! 

— Tai mano niekinė, pasieli 
džiodanidS tarė Pivaras. —Ji 
turbut, nugrais jus visus. 

Ir tuojaus buvo nuspręst; 
ištirti ponios Puffor gabumus 

Jaunavedžiai, žinoma, loši 
sykiu prieš Piverą ir Brišforą 
Lošis prasidėjo nelabai pato 
giai. Pufforas pralošė kelt; 

g'ėmių, kas jam buvo nelaba 
malonu. Sekančią gėmę jis vė 

palydėjo. Jis ėmė nervuotis i 
urgžti. Du- sykiu jis patėmij< 
savo numylėtai žmonai: 

— Ach, po velniais! Žiūrė 
k i te gi akimis! Reikia arba loš 

, ti, arba nesikišti ne i savo da 
; lykus. 

Galu gale jaunavedžiai Puf 
forai partiją pralošė. 

— Na, še tau! suniuržgėjt 
Pufforas, — i>onas Pivera: 
taip padalino kartas, kad ga\*( 
sau aštuonius triupus. 

— Klausykitės, ką jiis kai 
bate? Užprotestavo Piveras. 

Pradeda naują partiją. J: 
pirmo sykio nuotaka paklydt 
dalindama. 

Taip slinko metai... Puffo 
ras biski-po-l)iski sefiėjo, skil 

vys pradėjo protestuoti prie: 
ręst au r anų išsigfc'fihius ir už- 
kandžius, kelių sąnariai girg 
žuėjo, o kojos vargiai lankste 
si ir skaudėjo. Tuomet jo aty 
dą atkreipė abejotino gražume 
mergina apie kokį trisdešimt; 
metų amžiaus, Sofija Piver 
tabako pardavėjo duktė. Ji: 
nusprendė, kad apsivedimas 
kafp ten nebūtų, visgi suteiks 
kokią nors gerovę tokiam žmo 
gui kaip jis, truputi pavargu- 
siam nuo vienstipinio guveni- 
mo. Tr jis pasiūlė ranką mergi- 
nai Sofija Piver, kas buve 
priimta su mielu norr:. 1 

# 

Įvyko susižiedavimas ir 
Puffaras pradėjo lankyti 
merginą. Kiekvieną dieną ; 

valandoje, is su bjukietu ran- 

kose keliavo pas sužieduotinę 
J»et eidamas pro šalį, sustoda- 
vo, beabėjonės, "Prietelių" ka- 
vinėje. Iš ten jis neišeidave 
ankščiau devintos valandos 
vakaro, po kelių partijų ir ge- 
ro įsigėrimo. Jis taip susivė- 
luodavo, kad lėkdavo tekinas 
iš kavinės, visados užmiršda- 
mas pagauti savo bukietą. 
Kaip vėsulas įlėkdamas pas 
Piverus, jis sušukdavo: 

— Tai yra stačiai nelaimė 
Sukriokė Pufforas. — Na, sa- 
kykite, susimildami, tiesiai ne- 

pakenčiama! Pas maiie buvc 
karalius, karalienė, valetas!.. 
Bukite gi atsargesnė, kv... 

Pufforas susilaikė, nepasa 
kė, kas sulyg jo nuomonės yrr. 
jo pati. Bet vienas karininki: 
patėmijo: 

— Ot tai jau nemoka laiky- 
ti liežiuvj už dantų! 

Nepasisekimas tiesiai apė- 
mė Pufforą. Jeigu ir pakliu- 

,'clavo j jo rankas kokie trupai 
tai patjs mažiausi, o jeigu bu- 
vo visi .paeiliui, tai buvo užtik- 
rintas, kad vistiek praloš. Ji< 
buvo raudonas nuo piktumo, 

j Prie kiekvieno Pivero arba 
BrisfoHo išlošimo, iš jo pasi- 
pildavo keiksmai. 

— Loškitc-gi geriau! — rė- 
kė jis ant pačios. — Jus turė 
jote anksčiau pasakyti, kac 
nemokate rankose laikyti kor 
tų! 

Mano duktė lošė geriau ui 
jus! atsakė Piveras. 

— Ji lošia kaip mano puspa- 
dis! Kaip puspadis! Aš tą jun 
sakau, — suriko. Pufforas. 

Toje minutoje ponios Puf- 
forienės triupas buvo pamuš- 

1 tas Brišforu. Pufforą įsiuti- 
I m n o nc*ic T.~ 

— K, taip a>, rodos biski 
pavėlavau?.. Bet patį žinote, 
kad yra reikalų... 

— Iteabėjonės — tingiai at-. 

sakydavo tėvas Pivaris. 
— Aš turiu liuosą tik vieną 

minutę —• pridurdavo Puffa- 
ras. Man šiandien dar reikia 
prirengti skaitlines... Žinote 
prie tokio betvarkio darbo. 

— Nu, taip žinoma!.. — 

pritarė jam tėvas ir duktė 
mielai šypsodamasi. 

Ir Pufforas Šuolėmis vėl lėk- 
davo į "Prieteliu" kavinę. 

Antgalo atšventė vestuvęs. 
Ceremonijos atsibuvo iškil- 
mingos.* Nuvyko j bažnyčią, 

kur buvo atliktos tiktai pačios 
reikalingiausios apeigos, o pas- 
kui nuvažiavo pietauti į restou- 

maišė kortas, užrašus ir mėtė] 
aut grindų. 

— Tai yra ne moteriškė, o' 

^urugėlė kokia tai! — suriko 
jis. Taip laikyti loštį kartomis 
rankoje!.. Ir pamislykite tik 
kad tokios ištižėlės irgi lenda 
lošti! 

Nelaimingoji ponia Puffo- 
rienė plačiomis pažiurėjo. Ant 
blakstienų sužibėjo ašaros. 

—J iis netašytasai grubi jone! 
—Jų s netašytasis grubijo- 

ne! — suriko ir Pivefas. — 

Uždraudžiu jums, girdite, už- 
draudžiu jums, visų pirma į- 
žeisti mano dukterį! 

— Tas tiesa! Kokis asilas! 
— pastebėjo karininkas! 

— Justi duktė!.. Jusų duk- 
tė lošia, kai]) mano puspadis!., 
kaip abu mano puspadžiai!., 
kaip dešimts puspadžių!.. Bei 

(ant galu man tas nusibodo!.. 
Pasilikite prie savęs savo duk 
jterį, man ant abiejų jusų tik 
apspjauti!.. 

Ir vartydamas nuo kelio sta- 
lus ir kedes, Viktoras Pu f f aras 

siejo iš kavinės, smarkai trenk- 
damas duris. 

Vertė V. R. 

Kareivio Vadovėlis. 
KUOPOS MOKYKLA. 
Suglausta\ Formacija. 

86) Lyginimai. — Kuopos 
lyginimai yra atliekami tokii 

, pačiu budu, kaip i-r būrio, (žiu 
rėk paragrafą 60). 

t Kada kuopa lyginasi, kapi- 
tonas atsitoja du žinksniu nnc 

i flango (šono) į kurį kuopz 
lygiausi,*pataiso, jei lyginimą? 
yra blogas — ir duoda koman 

i chi;~ 
... 

į Pric-K) A — (žiūrėk para- 
grafa 61-mą). 

PASISUKIMAS ANT 
VIETOS. 

87) Kuopai būvant linijoje 
kad ją pasukti, komanda yra 

1 — Kuopa Dešinėn (kai- 
rėn) — 2MARŠ 3 — Kuopė 

v —I— STOK ■ arba 5 — Pir- 
myn —1— MARŠ. 

Ant antros komandos deši- 
nio flango kareivis padare 

> "Dešinėn," arba "Kairėn," žiu- 
1 rint kokia komanda ir maršoj;] 

""Vietoj." Kiti priekinės eilės 
kareiviai padaro "Pusdeši- 
nėn," arba "Puskairėn," žiū- 
rint kokia komanda, susilygina 

i su flanginiu kareiviu ir mar- 
» šoja "Vietoj." 

Užpakalinės eilės kareiviai 
! seka savo kareivius priekinės 

eilės arba, jei norima tą atlikti 
gražiai, atlieka kaip išaiškinta 
"Kurio Mokykloje" paragrafe" 
65-me. 

i Ketvirta komanda yra duo- 
dama, kada paskutinis kareivis 
yra vienas žingsnis nuo naujos 
linijos. 

Komanda — STOK — gali 
buti duota♦ kiekviename laike 
po judėjimo prasidėjimo. Tik- 
tai tie kareiviai padaro "stok," 
kurie eilėje ant naujos linijos. 

88) Būnant inijoje, kad iš 
kuopos suformuoti glitą, sky- 
rių arba komanda yra: 
4 1 — Skyriai Dešinėn (Kai- 
rėn) — 2 MARŠ 3 — Kuopa 
! — STOK, arba 3 Pirmyn 
—4 MARŠ. 

Šitą komandą išpildo kiek- 
vienas skyrius taip-pat, kaip 
kad kuopa (žiūrėk pragrafą 

87-tą). 
88) Būnant linijoje, kad iš 

kuopos suformuoti glitą burių, 
komanda yra: 

1 — Būriai Dešinėn (Kai- 
rėn) — 2 MARŠ 3 — Kuo- 
pa — 4 — STOK. 

Šita komandą išpildo kiek- 
vienas būrys kaip išaiškinta 
paragrafe 65-me. 

į 
PASISUKIMAI ŽENGIANT 

89) Žengiant sykiu arba bu- 
rių glitoje, kad pasisukti; ko- 

mauda yra: 
1— Glitą Dcšnėn (Kairėn) 

2— MARŠ jei kuopa žengia 
sykių formacijoje — ant pir 
mos komandos, skyrio vedėjas 
duoda komandą: 

Skyrius Dcš-A'ĖN (Kai- 
RĖN! 

Ant kapitono komandos —. 

MARŠ — priešakinis skyrius 
pasisuka į dešinę (kairę), kaų 
išaiškinta paragrafe 87-tame 
Kada skyrius pasisuka, sky- 
riaus vedėjas tada duoda ko- 
mandą — Pirmyn —M ARS. 

Sekanti kuopos skvnai atlie- 
ka tą patj ir tokiu pačiu budu, 
kada prieina pasisukimo vietos. 

90) Jei kuopa žengia burių 
formacijoje, kad ją pasukti 
komanda yra: 

Glitą Dešnčn (Kairėn) — 

MARŠ. 
Ant komandos MARŠ, bu 

riai pasisuka į dešinę arba kai' 

rę kaip išaiškinta "Būrio mo- 

kykloje," paragrafe 63-čiame 
C. Kasputis 

MOKYTAS. 
Tėvas — Aš nesuprantu 

kaip tu ištisas naktis praleid 
restoranuose. 

Sunus — Tai nelengva. T< 
reikia išmokti. 

NESUPRATO. 
Daktaras — Jusų sena vo 

tis vėl atsinaujina. Parodykit 
kur ji. 

Ligonis — Ji sėdi palaukia 
mojoje. 

Daktaras. — Nesupranti 
Kas sėdi palaukiamoje. 

Ligonis — Nugi mano pat 
Daktaras — Aš klausiu api 

tamistos votį, o ne apie pači;] 
! Ligonis. — Taigi ir yra man 

(seniausia ir pavojingiausia li 

|ga. 

MIRTIES, PRIEŽASTIS. 
— Nuo ko tai numirė On 

.I Puzatienė? 
— Nuo nesutikimų 
— Kaip tai nuo nesutikimų 
Nugi gydytojai niekaip ne 

susitaikė link jos ligos. 

VINCAS BIGELIS 
mirė utaminke, G gegužės, 10:30 vai 
vakare, St. Bernard's llgonbutyje, p 
operacijos ant tiesiojo peties, kuri 
buvo peršaltas per plėšikus 13 kove 

užpuolime ant Metropolitan Stat 
Bank'o. 

Jisai buvo 58 moty amžiaus. Ame 
rikoj išgyveno 35 metus. Paliko pa 
čia Veronika, 3 sunus: Vincų 25 meti 
Karolių 16 metų ir Juozų, 13 metų 
taipgi dukteri Veroniką. 

Laidotuvės atsibus iš namų, 840 
Kerfoot Ave.. Subatoje, 10 gegužės 
apie 12 vadandų, j Tautiškas Kapi 
nes 

Giminės ir draugai yra širdinga 
kviečiami atlankyti velionį. 

NULIUDUSI ŠEIMYNA. 

Jonas Lukušiunas p c 

trumpos ligos persiskyrė si 

šiuo pasauliu 7 d. Gegužic 
1919 m. ^eiionis paėjo iš 
Kauno gubernijos Panevė- 
žio miesto. Paliko mažus 
vaikus dideliam nuliudime 
dukterį Julia, 11 metų ir sū- 

nų Alfoną 9 metų. Laido 
tuvės atsibus Subatoj, 10 d 
Gegužio 1919 m. po No 
2241 W. 23 Place. Iš nami 
bus nulydėtas j Aušros Va)1 
tų Bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Kviečia visus gimines ii 
pažystamus dalyvauti laido- 
tuvėse. 

Nabašninko Giminės. 

i ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Bučernė ir 

Grosernė net ir su namu. 

716 W, 31 St. 
J. G. 

j PARSIDUODA medinis namas ant 
2-jų lu'uų, 2 fintui su maudynėmis ir 
gazu; randasi prie 5334 So. Union 
Ave. Kaina ?3,U00. Savininkas ran- 
dasi prie 7333 S. Emerald Ave. Atsi- 
šaukite ypatiškai. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ar.t 2-iu lubų plytų na- 

ajas, CxC pėdu ru^icu, pečiu apšildo- 
ma, randasi prio 3214 S. Union Ave., 
lotas 60 pėdų pločio. Klauskite pus 
Feeney, 31-ma ir NVallace gat.. 

IŠPARDAVIMAS! 
Išparduodu spaustuvę, daugybę lie- 

tuviškų raidžių ir viskas, kas, tik dru- 
koriui reikalinga greitam pirkėjui par- 
duosiu pigiai. Rašykit: 

M r. Baronas, 
Box 301 McKcos Rocks, Pa. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalingas bučeris, at- 

sakantis savo darbe. 
Atsišaukit adresu: 

716 W. 31st St.. 
J. G. 

ANT RANDOS — VVE3T S!DEJ 
> Į 4, B, 6, ir 7 kambarių Matai, p»61ntn 
Į Į apšildomi; močcrnifcki. KreipkltSs | 

ofisg: Racine Are. Ir 13 Ui St., arbc 
telefonuokite: "vVest 95, arba Harrisoi 

360. 

E X T R A 
R.EI KALI NGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi 
sokius popierinius stogus ir taisome 

[sentfa. Dedame rain paipas, dirbami 
blekinius kaminus, dedame blekinei 

j lubas — vienu žodžiu išdirbame viso 
kius stogus ir visokius blokinius dar 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Ch 

Į cagos. Darbg, atliekam atsakančiai ii 
duodam gvarantiją. Kam toki žmonė: 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

21C6 W. 24th St. Tel. Canal 4802 

EXTRA BARGFNA1. 

Naujas mūrinis namas 2-ji 
lubų augščio, 2 pagyv., po ( 

kambarius, maudynes elekt 
ras ir visi kiti naujos mados j 

baisymai, parsiduoda labai pi 
giai. Namas randasi ant So 
Lo\vc Ave., tarp 31 ir 32 gat- 

2-jų lubų augščio mūrinis 
namas, 5 pagyv., ix) 4 kamba 
rius, randos neša $600.00 i nu 

|tus. Prekė tiktai $4800.00 
Namas randasi ant So. Eme 
rald Ave. ir 30 gatvės. 

2-jų lubų augščio murini- 
namas 2 pagyv., po 6 kamba- 
rius us elektra, baltoms mau- 

dynėms ir sinkoms, viskas į- 
taisyta po naujos mados, ran 

dasi ant So. Uilion Ave. Di 
klžiausis bargenas ant Bridge- 
port. Prekė tiktai $4800.00 
2-jų lubų augščio mūrinis na 

mas, 2 pagyv., po 4 kamba 
'rius gasas, toletai ir kiti geri 
įtaisymai, namas randasi prie 
3346 So. Union Ave. Prekt 
tiktai $2900.00. 

2-jų augštų mūrinis namas 

į akmenų frontas, pastatytas 
ant 2 lotų, 6 pagyv., pa 6 kam- 

I barius, elektras, garu šildo- 
mas, aržuolu papuoštas, na 

[mas randasi pusė ploko nut 

Garfield Blvd. prie Halstec 
St. Randos neša $3000.00 pei 

|mctus. Prekė tiktai $14.000.- 
00. 

Namas vertas $10,000, par 
( siduoda už $7500.00. Dėl ne- 

kuriu priežasčių savininkas 
, yra priverstas parduoti šitą 3- 
i jų lubų augščio mūrinį namą 

su murina garage dėl 4 auto- 

į mobilių, su elektra, maudynė- 
mis ir ivsais kitais gerais įtai- 
symais, nepralaiskite tos ge- 
ros progos. 

3-jų lubų agugščio mūrinis 
namas 5 pragvv., po 4 kamba- 
rius ir vienas storas, namas 

■ yra kampinis labai gražioj vie- 
toj, raudos neša $80.00 Į mėne- 
sį. Prekė tiktai $6700.00. Ateik 

1 ir pamatyk kogreičiausiai, nes 

tas namas bus greitai parduo- 
ta?. 

MICHAEL J. KIRAS, 
įj 3331 S o. Halstcd S L 

FENOMENALIŠKAS 
PROGRESAS. 

Medecina ir vaistininkys- 
te padarė fenomenališką 
progresą per septynesde- 
Simts metų. Nuo visokių 
sutaisymų ir sumaišymų bai 
siai išrodančių, o dar bai- 
sesnio skonio, evoliucijos 
keliu, šiądien visokie vais- 
tiški sutaisymai puikiai iš- 
rodantieji ir moksliškai su- 

tašyti ne tik, kad skanus 
bet ir tk-sėkmingai veikian- 
tieji. Paimkime pavyzdžiui 
gyduoles nuo pritvirtinio, 
arba nerviškumo, galvos 
skaudėjimo ir kitus nesvei 
katingumus sąryšyje su vi- 
durių nesveikumu 

Septynios dešimts metų 
atm atgal ligonis gaudavo 
biaurų sumaišymą, nes tuo 
met buvo supratimas, kad 
"biaurus yra sveika''. Šią- 
dien ligonis ims Trinerio 
American Elixir of Bittei 
Wine, pagelbstančias gy- 
duoles, užganėdinančias akį 
ir skonį. Trinerio gyduo- 
lės yra sutaisytos iš geriau- 
sių viduriams gyduoliški 
žolių žinomų medecin?.i ii 
grync raudonojo vyno. Vei 
kia geri ir tikrai. Reika- 
lauk savo vaistininko til 
Trinerio American Elixii 
of Bitter Wine ir atmesi 
pamėgždžiojimus. Jeigi 
kenti nuo reumatizmo, ne 

uralgijos, sunarinimo, suti- 
nimo ir pam panašiai, rei 
kalauk tik Trinerio Linin: 
mento, kuris taipgi parsi- 
duoda visose vaistinėse. 

Joseph Triner Company 
1333-43 £o. Ashland Ave. 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA r.nt 3-jų lubų murini 
namas, su štoru. penkiais flatais, p 
4—5 kambarius ir bamo ant kiemo 
Tarpe 28-tos ir 29-tos gatvių, prie \Va 
lace gat., galima pirkti pinigais, ai 
ba. išmokėjimo. Rašykit* arba atsi 
šaukite: 8624 So. Paulina St. 

Į Telefonas Stewart 7538 

DIDELIS IŠKILMiNGAS PAVASARINIS 

PIKNIKAS 
LIETUV. TEATR. DR-STE3 "RŪTOS" NO. 1- 

NEDm, GEGUŽIO U, §9i9 
M. G. ČERNAUSKO DARŽE. 

LYONS: ILLINOIS 
Pradžia 9-tą valandą ryte. hniang?. .25 centai. 

**ėitas PIKNIKAS bus gražus ir linksmas. TurGsimc girimų. kve- 
piančių Havanos CiqarŲ i; visokių užkandžių. Kviečiame visus lietu- 
vius it' lictuvaiates atsilankyti ant mūsų parengto Pikniko, nes griež puiki muzyko, ir tuomi bus linksma laiką praleisti ant tyro pavasario 
oro. Atsilankykite, o busite visi užganėdinti. ..Kviečia ..Komitetas. 

LHj 
4737-39 SO. ASHLAND AVE. 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR 
SUBATOJ, GEGUŽĖS 9—10. 

MĘS DUODAM NEW CITY PACKING CO 
FISH ARBA STAR ŽENKLELIUS DYKAI. 

| Dvigubai liucdams ženklelių kas UtarninKas 
| Puiki, minkšta ir sultinga jautiena -g £ ^ _ -jį j* t kepimui, pilno svarumo gvarantuota fi 

| ROUND ŠTEIKAS PASIRINKIMUI 22$ 
I PUIKI JAUTIENA VIRIMUI U\z 
1 PUIKI VERŠIENA NUO KRUTINUKĖS J4jC 
1 PUIKI VERŠIENA NUO PASTURGALIO 

| SIRLOIN ŠTEIKAS 25c 
| VERŠIENA ARBA AVIENA SUTINIMUI /|2j0 

RŪKYTI ŠONKAULIAI |§Į(į 
VISOKIOS RŪŠIES ŽUVIS PARSIDUODA | 

PRIEINAMA KAINA. 1 
»• 

Cukravoti lašiniai, saldus, gvarantuoti, § šmotukais nuo 8 svarų iki 1 svarų fcV2V <* 

M£S DUODAME BILĄ SU 
KIEKVIENU PIRKINIU. 

MUSIJ SVARAS GVARANTUOTAS. 

♦♦ 

8 nnMjrčm 

Dėl Muiy Darbininkų Gerovčs 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

M. E. STERN 
3442-3444 S. Ilalsted St. 

Hmtl"WHWHI t 

I 
Daktaras 

Jonas w. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. UALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Tards 
Namai Boulevard 5GC2 

IDr. 
(L M. Glaser | Praktikuoja Jau 27 metjd 

3149 S. Morgan St, kert S 32 it | Spėt' ilUiaj Motorlfikų, Vyriškų, 2 
lr Chronišku Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po x 
piet. t)—S vak., Ned&l. 9—2. 

TELEFONAS YARD3 097. g 

Tel YARDS 15oi 

'! DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
į Gydo visokias ilgas moterių, 

valkų ir vvry Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenčjusias 
'* paslaptingas vyrų ligas 

3259 S s. Halsted Si., Chicaao, Iii. 

A,$t*««!tkls | 
LIETUVIS ERAO'JRIUS 

1 5 Patarnauju Laidotuvėse kote- 0 5 riausiai, teisingiausiai ir daug ^ o pigiau, kaip kiti, dilto, kad c S męs patįs dirbame grabus lr c 
S turime buvo karabonus ir au- c 
S tomobi'ius ir per tai nereikia £ 

5 6 Lietuviams pas žydelius ėaufc- £ 1 S ties: Taipgi samdomb automo- v 
5 bllius veselijoms, krikštynoms g 

ir kiliems reikalams dieną ar £ o naktj. 

| 332 Auburn Ava. Tel.Drcver 4139 jį 



VIETINES ŽINIOS. 
AA 

tai. 
Kozak tėvas atsivyjo jau- 

nuolius Chicagon ir suarešta- 
vo. Teisme nuspręsta pasodvti 
John kondraski () mėnesiams ) 
kalėjimą už klaidingą prisietą 
išsijimant apsivedimui lais- 
nius. 

Teisėjas Fry užklausė mer- 

gaitės ar ji yra apsivedusi su 

John Kondraski. 
Mergaitė naiviai atsakė, kad 

ne ji apsiženijo su Kondraskiu 
bet jis su ja. 

BRIDGEPOKT. 

Dr-ja šv. Jono Krikštitojo 
laikys savo susirinkimą nedė- 
lioję gegužės 11 d. Visi nariai 
prašomi yra atsilankyti ir už- 

simokėti pomirtinę mokesti 
A. A. Antano Balčiūno. 

liringis, Pirm 
J. Sereika, Rast. 

SUSIRINKIMAS. 

Draugystė Palaimintos Lie- 
tuvos laikys savo mėnesinį su- 

sirinkimą gegužės 11 d. Mali- 
nauskio svet. 1843 So. Halsted 
St. Visi nariai teiksitės atsi- 
lankyti, nes bus svarbių reika- 
lų apsvarstimui ir reikės rink- 
ti delegatus j Seimą. 

Ed. Čepulis. Pirm. 

darinis garsiuose Argonnc 
miškuose ir aplink Verduną 
buvome girdėję savo laiku iŠ 
laikraščiu pranešimų. 

Vakar išryto speciališkais 
traukiniais jie atvažiavo Chi- 
eagon ir, nepaisant blogo, lie- 
tingo oro, rado karštą širdinga 
priėmimą. Xuo pat miesto ga- 
lo geležinkelis, kuriuo jie atvy- 
ko, buvo nukaišiotas ameriko- 
niškomis vėliavėlėmis, o bū- 
riai žmonių, nepaisydami lie- 
taus, šukavo-sveikino parva- 
žiuojančius kareivius. 

Stotyje juos pasitiko Clriea- 
gos miesto oficialis Pasveikini- 
mo Komitetas, kuris nulydėjo 
juos į Coliseum, kur kareiviai 
gavo progą pasilsėti po kelio- 
nės ir pasimatyti su savo gi- 
miniemis ir pažįstamais. \*idu-l 
dienyje prasidėjo oficialis pro- į 
gramas, kuomet abudu pulkai i 
pradėjo savo parodą vidur-' 
miestyj. 

Lietus visą laiką lynojo ir, 
sugadino parodą. Tačiaus, ne- 

paisant to tūkstančių tūkstan- 
čiai išsipylė išilgai Michigani 
gatvės ir kitų gatvių, kuriomis 
sugrįžusio karžygiai maršavo,' 
ir milžiniškasais "Hurrab!" 
sveikino ilgai laukiamus savo 

"boisus". 

DIDELIS MASS-MITIN- 
GAS. 

Šiądien vakare, Meldažio 
svetainėj įvyksta didelis 
lietuvių jaunimo mass-mi- 
tingas. Lietuvių kareiviai 
jį rengia ir žada publikai 
papasakoti apie daugelį da- 
lykų, kurie visus lietuvius 
tikrai užinteresuos. 

Nueikite visi šį vakarą 
(pėtnyčioj) į Meldažio sve 

tainę — išgirsti, ko neesate 

girdėję. 

SEIMO REIKALE. 

Chicagos draugijų atsto- 

vų konferencija įvyks pėt- 
nyčioje, gegužio 9 d., 8:30 
vai. vakare, Wodmano svet. 

Šiame susirinkime bus 
pranešta kalėta svarbių ži- 
nių, taipgi bus atstovams iš- 
dalinta tikietai Lietuvių Va 
karui, Auditorium. Pagei- 
dausią skaitlingas susi- 
rinkimas. 

Dr. K. Drangelis, 
Seimo reng. kom. sekr. 

"LIETUVOS" STRAIPS- 
NIS ANGLŲ SPAUDOJE. 

Vakarykščiame "Herald- 
Examiner" numeryje, ant 
redakcijinio puslapio tilpo 
lietuvių kalboje "Lietuvos" 
Dienraščio redakcijinis 
straipsnis "Taikos Sutartis 
ir Lietuviai", kuris telpa šia 
me "Lietuvos" numeryje ant 
antro puslapio. 

uis, A. Mosteiko, B. M. But- 
kus, M. Lckavičia ir j. Peckus 
— po viena šėra. 

Patartina ir kitoms'organi- 
zacijoms veikti išvien, nes km 
vienybė, ten ir galybė. 

Nutar. rast. A. Mosteiko 

KNYGOS LIETUVAI. 

Jau buvo rašyta, kad da 
bar renkamos knygos, kurios 
paskui bus išsiųstos Lietuvon 
(Stotis knygų sunešimui pas 
M. J. Damijonaitį ant YV. 33 
gatvės). Pereita savaitę Su- 
nešta gerų knygų už $22.50. 

Petras Milasąvičius paau- 
kavo gerai aptaisytų knygų uz 

12 doliarių. 
Adomas Bakučenis paauka- 

vo už $4.50. 
Petras Paukštis paaukavo 

už 6 doliarius. 
Tos visos knygos yra sau- 

giai padėtos ir laukiama dau- 
giau. , 

Knygų rinkimo Komitetas. 

Draugystės Liet. Taut. Švie 
sios Žvaigždės No. 1 susirin- 
kimas bus gegužio 10 d., 8 vai. 
vakare paprastoje svetainėje, 
4512 So. YVood St. Visi na- 

riai yra kviečiami atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų apsvar- 
stymui. \ 

Mat. Toleikis, Pirm. 
P. Pikturna, Rašt. 

SPECIAf. 
Pet pienas 

augštas kenas 
12c 

Ouaker Oats 
pakas 

19c pakas 

Tarp sugrįžusių vra dikčiai 
ir chicagiečių lietuvių, — tarp 
jų sugrįžo ir Y. Sarpalius, ku- 
rio laiškai iš'Prancūzijos ne- 

sykį tilpo "Lietuvoje". 
Ant Michigan ave. pareinanj 

čius kareivius pasitiko ir svei- 
kino, apart miesto komiteto, 
spccialis Valstijos Cmbcrnato- 
riaus Komitetas, tarp kurio 
narių buvo ir tris lietuviai: 
"Lietuvos" redaktorius p. P>. 
K. Paluiis p. Jopas Bagdžiu- 
nas ir Dr. A. Zimontas. 

Parodai pasibaigus karei- 
viai turėjo užkandj Congres 
hotelyje, o po piet išvažiavo i 

Camp Grant, iš. kurios prasi- 
dės jų demobilizacija (paliuo* 
savimas). 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

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

Rodoma: 
| Pėtnyčios ir Subatos va- 

karais Geg. 9—10 dd. Šv. 

Jurgio parapijinėje salėje, 
32nd PI. ir Auburn Ave., 
Bridgeport. 

Pajieškau savo dėdės, Jono švedo, 
paeinančio iš Lietuvos. Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko parap., Tei vė- 

lai kaimo. Širdingai meldžiu, dėdės 
atsišaukti, norėčiau su jumis labai su 

1 

sižinoti, arba kas apie jj žinote, mel 
j džiu pranešti sekančiu adresu, už ką 
I širidingai padčkavosiiu. 

Izidorius Kimutin, 
F. O. Kox 215 Collinsville, 111 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Gaspadinystės ant 160 akrų fanuos. 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaip čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu ptnelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu:. 

Mr. P. Bliustrupis, 
P. O. Box 215, Kenoslia, Wia. 

ROS LAN 1). 
S. L. A. 55 kp. gegužio 11 d. 

7 v. vakare K. of P. svet. 
11037 Michigan A ve. rengia 
teatrą dainas ir balių. 

AIŠKTNO APTE S ET M A 
Vakar vakare šv. Jurgio pa 

rapijinej svetainėj atsibuvo 
susirinkimas Chieagos Katali- 

kiškų draugijų atstovų ir vai 

dybų. Susirinkimvą sauk i 
vietiniai katalikų Tarybos na- 

riai: Kun. Bučys, p. J. Kaupas, 
p. Nausėdienė ir kun. Alba- 
vičius ir, kaip buvo skelbta, 
jie turėjo paaiškinti apie šau- 
kiama lietuvių seimą. 

Kalbėjo p. Kaupas ir kun 
Bučys, mėgindami susirinku- 

siems atstovams išaiškinti, ko 
^ dėl seimas sulyg jų nuomonės 
nėra reikalingas. Kad jiems 
butų pasisekę žmones Įtikinti, 
to negalima pasakyti. Prieš- 
taraujančių kalbėtojų nuomo- 

nei ir stovinčiu už seimą buv- 
tiek, kad be jokio nutarimo iš 
siskirstyta. 

Beje, kalbėjo dar ir kun 
Krašas, bet juo mažiaus apie 
šj kalbėtoją pasakosi, juo bus 
geriaus. G— 

CHTCAČOS KAREIVIŲ 
PARGRĮŽIMAS. 

Vakar pargrįžo Chicagor 
149-tas artilerija>s pulkas ii 
167-tas pėstininkų pulkas — 

daugiausiai Chieagos ir apie- 
linkių vaikinai, taip puikiai pa- 
isžymėjusis ant mušiu lauki; 
Francuzijos — ypatingai g 
garbingą rekordą turi 149-tas 
pulkas, apie kurio didvyršku? 

SUSIRINKIMAS 
Dr-stės Motiejaus Valan- 

čausko Žem. Vyskupo sekantis 
susirinkimas bus gegužio 11d. 

paprastoje P. Wodmano svet. 
3251 S. Lime St. Visi nariai 
teiksitės atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui 
Bus renkami delegatai į Sei- 
mą, busiantį birželio 9, 10 ir 
11 d., taipgi turėsime nutarti 
už kiek draugyste pirks šėrų 
ant statymo svetainės Bridge 
rcrta kolionijoje, 

F. Jocius, pirm., 
V. Mcrgcvičius, rast. 

BALIUS. 
Dr-stė Broliškos Pažinties 

gegužio 11 d. 5vai. vakaro J. 
Elia's svet. prie 46-tos ir So 
\Vood gat. rengia puikų pava- 
sarini balių, kuriame prie pui 
kios muzikos bus visiems at- t 

silankiusiems proga gerai pa- 
silinksminti. Komitetas. 

PO VESTUVIŲ Į KALĖ- 
JIMĄ. 

Tūlas John Kondraski, 35 
m., kuris buvo tulą laiką įna- 
miu pas Kozek Detroite. Be- 
gyvendamas įsimylėjo j šeimv- 
ninko dukterį vos 15 metų it 
pabėgo Chicagon, kur apsivedę 
apsigyveno 697 Mihvaukec 
Ave\ Išsiimant apsivedimui 
laisnį sumeluota mergaitės me- 

BRIDGEPORT. 
Draugystė Saldžiausios Šir 

dics turėjo savo nepaprastu 
susirinkimą gegužio 4 d. Pe- 
tro \Vodmano svet. 3251 Limo 
gat. Besvarstant bėgančius rei 
kalus, prieita prie apkalbėji- 
tno apie busiant j Visuotiną 
Seimą. Draugijos pirmsėdis 
B. M. Butkus paaiškino, kad 
nedėldienyje birželio 8 d. bus 

priešseiminis koncertas. Tapo 
vienbalsiai nutarta, kad kiek- 
vienas narys j tą iškilmingą 
koncertą atsilankytu. Ir «/ C> 

Be to buvo renkami delega- 
tai į Seimą. Tapo išrinkti šie 
nariai: A. Mosteiko, A. B il- 
gai iškis, V. Grigaliūnas ir j. 
Adomaitis. 

Toliaus buvo paaiškintas 
Susivienijimo Draugijų nuta- 
rimas apie tai, kad kiekvienas 
draugijos arba Kliubo narys 
užsirašytų nors po vieną Brid- 
geporto Lietuvių Svetainės 
Bendrovės šėrą. Šitas nutari- 
mas tapo vienbalsiai užgirta^ 
ir nekurie nariai šėrus užsira- 
šė. Užsirašiusiųjų vardai yrs 
sekami: J. Antonaitis 10 šėrų 
M. Žilaitis 6 šėrus, Y. Mazi- 
liauskas, J. Skaizgiraitis ir A 
Rulis po 5 šėrus; J. Adomai 
tis, Izid. Pnpauskas, K. Bud 
vitis, St. Balsis, Y. Grigalių 

4^V¥MMM¥V-y*V't»¥M 

Dr. M. Herzman f IŠ RUSIJOS o 

Gerai lietuviams žinomas per 16 ine- o 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas u 

ir akušeris. jjj 
Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vv- S 

rų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai g 
metoda». X-Ray ir kitokius elektros p 
(.rietaisui £J 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 1 Kth g Street, netoli Fisk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 5 

6—8 vakarais. Telephcne Canal 3110 5 
GYVENIMAS: 3412 Se. Halsted St. £ VALANDOS: 8—P ryto, tiktai. ję 

E X P R R S S 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St., Boulevard 9336 

Pirmas Linksmas Piknikas! 
R 

Rengia dvi draugijos Tėvynės Mylėtojų Lietuvos ir Šv. Augustino Vyskupo 

Ne ielioje, Gegužio-May 11, 1919 j XX 

Blinstrupo Darže, Willow Springs, 111, I 
PRADŽIA 10 VAL. RYTO ĮŽANGA 25c PORAI I 

KVIEČIA KOMITETAS. 8 

B3H 
Vyrai lietuviai, musy tėvynė Lietuva pergyvena sunkius laikus. Nuo 
mūsų pačiu, ypatingai nuo musą jaunimo, šiądien priguli Lietuvos at- 
eitis. Męs neturime tiesos (bbar sau ramiai snausti, kada musu am- 
žinas priešas, lenku imperializmas, veržiasi į Lietuvą, kad vėl, iinaujo 
pavergti ton mūsų tėvus, brolius ir seseris. Užtenka jau mums to sve- 
timo jungo! Sukruskime visi! Susieikime apkalbėti dalyką ir ap- 
svarstyti. ką męs tuojaus privalome daryti, kad musų broliai, kurie 
dabar gina Lle'-'vą savo krūtinėmis, nedrįstą mus vėliaus pavadinti išsigimėliais ir Kuipo tokiems uždaryti rubežius Lietuvos ant visados. 
Visi buvusieji kareiviai ir visi jauni vyrai, kurie dar nesate vergais dvasioje, visi kaip vienas aleikite j susirinkimą, pčtnyčioj Gegužės 9-ta. 7:30 vnk. M. M ELDAŽIO SVETAIN EJ, 2242-2244 W. 23rd PLACE. 
LAI GYVUOJA LIUOSA LIETUVA! 

Chicaqos ir aDielinkiu L.etuvių Kare'vijos Valdyba. slMMMflJWWI.ilI nroi m 

SPECIAL 
American Family 

Muilas 

oo šmotukas 

SPECIAL 
Geriausias gvarantuotas 

cukrius 

9c svaras 

Geriausias sūdytas sviestas 

H (33o svciras; 

Puikiausias nesūdytas sviestas 

64c svaras 

Gold Medai Miltai 
Va bač. 

I S'.75 

Navy beansai 
svaras 

lOc svaras 

Geriausi kiaušiniai nuo farrnų 
jj 47c tujinas 

Šviežus kiaušiniai 

42c tv t i nc i 

§1 Jus, šeimyninkės nuo Bridgeporto ir apielinkės Įsitėmykite tai, kad jus čia 
galite gauti geriausios rūšies kavą negu kur kitur ir tuo pačiu laiku daug pi- 

li giau, kaip kitur. Ateikite rytoj ir gausite dovanų su pirkiniu. 
H 

1 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI. 

umillllliiimiill 

j Puikus Balius su Perstatymu ( Rengimas Spėkomis 
I Lietuvių Piliečių Darbininkų Pas. Kliubo | 

S | Suktoje, Gegužio-May 10, 1919 1 

| M. Meldažio Svetainėje | 
2242 44 West 23rd Place 

Svetaine atsidarys 5:30; 
Uždanga pasikels lygiai 7:30 valandą vakare | 

Scenoje Statoma 

I "Amerikoniškos Vestuves" | 
| Veikalą sulos: Liet. Pil. Darb. Paš. K!. Dra. Tekinis g 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

i| "Vienintelis Kelias" | STARVED ROCK State Parką | j| PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIO tmos IKI SPALIO 20tos — § 
•» Abi pusi $ 2. 5 0^2^5152 ii 0in Abi pusi! 

o ——————— Ta pat kaina iš Argo, III 63-rd St,, 9^ o 

: — KAINOS INEJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 15, 1918 o g £ 9ABu"uose nuo ^ *r mažiau AP Buriuose nuo 200 S 
V"a"^kaip 200 žmonių. ir daugiau žmonių | 

Kad pasiekti Archer Ave. stati, imk j pietus eina tj gatvekarj ant State gatvės arba Archer Avenue 5 
pažymėtą "Archer-CIcoro," arba imk transferą nuo kitų gatvoakrių perkertančių linijas. SPECIALIAI g TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PAR' IJTJ išeina iš Chicago kas Utarninką, Subatą ir Nedcię. ? $ Užsisakykite sau vietas iškalno per CLlcago Travel Buronn 1110 Otis Bullding, 10 So. La Šalie St., S X Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 S 

Rašykite: Generala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo !r Ir.formacijų. Telefonuokits: Joliet 2511. 5 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS DIENRAŠTYJE LIETUVA". 
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