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SERBIJA APSISKELBE 
RESPUBLIKA. 

c'T" > 

Revoliucijos Pavojus Petrograde. 
Riaušės Vokietijoj, daug užmuštaJ 

Rezignavo Finlandijos Kabinetas. 
LIETUVOJ REVOLIUCIJA 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Stockhoimas, balandžio 2. 
Iš Kauno pranešama, kad 
lietuviai sukilo prieš bolše- 
vikus Sumeliškėse, Trakuose 
ir Lendvarave. Sukilimas 
ištiko kovo 23 dieną; vietos 
sovietai tapo išvaikyti; jų' 
raštinės sunaikintos. Atvy- 
kusi j tas vietas bolševikų 
kariumenė tapo nuginkluota 
ir daugelis bolševikų karei- 
vių užmušta. 

SERBIJA APSISKELBĖ 
RESPUBLIKA. 

Londonas, bal. 2. d. Iš 
^ v • >Romos pranešama, kad laik- 

raštis Večerni Listy, Agro- 
me, Jugo-Salvijoje praneša, 
kad apskelbta Serbijos ir 
Jugo-Slavijos respublika su 

sostine Belgrade. Gi Serbi 
jos karališkoje Karageorge- 
vičių dinastija tapo nuversta 
nuo sosto. 

REVOLIUCIJOS PAVO- 
JUS PETROGRADE. 

Londonas, balandžio 2 d. 
Pranešama, kad Petrograde 
kįla revoliucija ką patvirti- 
na ir gautas bevielinis tele- 
gramas, gautas iš Rusijos, 
kaipo oficialis bolševikų pra 
nešimas. Telegramas skam- 
ba sekančiai: 

"Petrograde nėra jokių 
susinešimų, taigi nėra mies- 
te ir duonos. Menševikai 
ir social-revoliucijonieriai iš 
šaukė gelžkelių streiką ir 

gelžkeliai sustojo. Social- 
revoliucijonieriai yra agen- 
tai Denekino, Ko'čako ir 

kitų Rusijos monarchistų." 

RIAUŠĖS VOKIETIJOJE, 
DAUG UŽMUŠTŲ. 

Berlinas, balandžio 2 d. 
Stuttgart'e ištiko susirėmi- 
mas tarp valdiškos kariume- 
nės ir streikierių; pasekmėje 
yva trįs užmušti ir dauge- 
lis sužeistų. Galutinai de- 
monstrantai iškriko ir tvar- 
ka įvesta. 

Darbininkų lyderiai Stutt- 

gart'e yra paskelbę visuoti- 
ną streiką. 

» * 

! Paryžius, balandžio 2 d. 
Iš Zuricho pranešama, kad 
Frankfurte panedėlyje įvy- 

^ko didelės riaušės; riaiišėse 
užmušta vienuolika ypatų; 
sužeistų gi yra į 25 ypa- 
tos. Sakoma, sąryšyje su 
riaušėmis policija suarešta- 
vo apie 400 ypatų. 

» * 

Stuttgart, balandžio 1 d. 
Valdžia apskelbė karės sto- 
vį Stuttgsrt'e; dėlei to už- 
daryta visos įstaigos nuo 8 
valandų vakare iki 9 va- 

landų ryte. Gatvekariai po 
9 vai. vakare jau nevaikš- 
čioja. J 

REZIGNAVO FINLIANDI- 
JOS KABINETAS. 

Kopenhagenas, balandžio 
1 d. Iš Helsingforso pra- 
nešama, kad rezignavo Fin- 
liandijos ministerių kabine- 
tas; rezignavo, stkoma, dėl 
to, kad pereituose rinkimuo 
se kabinetą palaikanti par- 
tija tapo sumušta. 

Kabineto lyderiu buvo ge 
nerolas Mannerheim, šalinin 
kas baltosios gvardijos. Prie 
šio kabineto talkininkai pri- 
pažino Finliandijos neprigul 
mybę. Nors galutinų atskai 
tų iš Finliandijos rinkimų ne 

ra, bet, rodos, ten laimėjo 
socialistai. 

DARBININKU SOVIETAI 
VIENNOJE. 

Paryžius, balandžio 1 d. 
(suvėlinta). Francuzijos už 
rubežinių reikalų raštinėje 
gauta žinių, kad bolševikų 
judėjimas Vokiškojoj Austri 
joj yra visiškai nenusisekęs. 

| Bet kitos žinios, gautos iš 
I Pragos, tvirtina, kad mass- 
mitinge social-demokratai 
priėmė rezoliuciją, kurioj už 
giria steigimą darbininkų so 

vietų visoj Austrijoje ir įve- 
dimo proletariato diktatorys 
tės. 

Pirma Apriliaus. 

GaJ_ir Jųg gavote"Prima-Apriliaitt," arba "Fo olVDay" — o lietuviškai paakius Durnių Dienoj pngavingą laišką, ant kurio reikėjo tik nu»ispjauti ir, sudraskius, numesti? 

RUSIJOJE TALKININKU 
YRA 369,465. 

Paryžius, Talkininkų spė- 
kos, priskiriant ir priešbol- 
ševikiškus rusus, Archan- 
gelskk ir Sibiro frontuose 
siekia 369,465. Jie padali- 
nama sekančiai: 

Archangelsko frontas — 

anglų, 13000; amerikonų, 
4,920; francuzų, 2,345; ita- 
lionų, 1,340; serbų, 1,240, 
ir rusų 11,770; viso 34,765. 

Sibiro frontas — anglų, 
1,600; kanadiečių, 4,000; 
amerikonų 7,500; francuzų, 
7,600; italų, 2,000; serbų, 
4,000; rusų, 210,000; lenkų, 
12,000; rumunų, 4,000; Ja- 
ponų £7,000, ir čecho-slavo- 
kų, 55,000; visoSibiro fron- 
te 334,700. 

Kituose rytinės Europos 
frontuose talkininkų kariu- 
menės yra 850,000. Ji tarp 
salių paskirstoma sekančiai: 

Francuzų, 140,000; rusų, 
190,000; anglų, 140,000; 
italų, 40,000; serbų, 140,- 
000, ir greikų, 200,000. 

Sulyg nuomones Francu- 
zijos užrubežinių reikalų 
frrinisterio Pichon, taika prie 
dabartinių sujudimų nėra 
galima. 

SUSTREIKAVO PARY- 
ŽIAUS LAIŠKANEŠIAI. 

Paryžius bal. 2. Vakar ry- 
te Paryžiaus centralinėje 
krasoje sustreikavo laiška- 
nešiai; jie neužganėdinti 
vilkinimu atsakymo į jų rei- 
kalavimą, kad jiems pakel- 

, tų algas. 

PUOLĖ 3,300 PĖDŲ 
IR SVEIKAS. 

Se&ttle, Wa*h., kovo 31 d. 
Daug buvo galvota, kad iš- 
radus atsakantį prietaisą su 
kurio pagelba galima butų 
gelbėtis ištikus nelaimei su 
orlaiviu. Vėlesniais laikais 
tapo sugalvota trilypis skė- 
tis, tikimasi, bus atsakan-. 
čiu prietaisu gelbėjimuisii 
nuo orlaivio. 

Kareivis Cadden, nebū- 
damas net orlaivininku darė 
bandymą su tuo trilypiu skė 
čiu. Jis iškelta viršun 3,300 
pėdų ir iš ten jis su pagel- 
ba trilypio skėčio leidosi že- 
myn. Pasekmės puikios, jis 
nusileido nei kiek neužsi- 
gaudamas. 

HAMBURGE NULEIDO 
RAUDONĄ VĖLIAVĄ. 
Hamburge, balandžio 2d. 

Čia ant bokšto miesto namo 

plevėsavo raudona vėliava 
nuo revoliucijos praėjusio 
lapkričio mėnesio, bet da- 
bar tapo nuleista žemyn. 

ITALIJA TARIASI SU 
SU BAVARIJA. 

Beriinas, balandžio 2 d. 
Laikraščiai praneša, kad Ita 
lija ir Bavarija veda dery- 
bas dėl praleidimo maisto 
Bavarijon per Italiją. Bet 
Italijos reikalavimai, sako- 
ma, yra perdideli ir perma- 
toma, kad nebus prieita prie 
jokios sutarties. 

STOVĖS UŽ RASIU 
LYGYBĘ. 

Paryžius, balandžio 2 d. 
Šiądien Japonijos atstovas 
baronas Makino, pirminin- 
kas japonų komisijos užreiš 
kė, kad Japonija stovės už 
rasių lygybę. Girdi, Azijos 
tautos bus neužganėdintos 
,Tautų Lyga, jei joj nebus 
tautų lygybės; nors męs, gir 
di, neišdidųs muštis, bet per 
išdidus užimti pažeminančią 
poziciją. 

VOKIETIJOS REIKALAI 
BLOGĖJA. 

Londonas, balandžio 2 d. 
Korespondentas Londono 
laikraščio Mail praneša iš 
Berlino, kad Vokietijos rei- 
kalai vis blogėja, ir šiuo lai 
ku Vokietijoje galimybių be 
tvarkiai yra daug daugiau, 
negu buvo sausio mėnesyje, 

i Vokietijos mases daug 
pajudino nuotikiai Vengri- 
joje ir išdaiies Rusijos; spar 
takai tuomi stropiai naudo- 
jasi ir varo priešvaldiską 
agitaciją kaifl įmanydami. 

| Daugelyje vietų ačiu spar 
takų agitacijai tapo suga- 
dinta dirbtuvės ir įvairios 
mašinos, kas atima progą 
įdirbti. 

£2. 

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS. 
Reverside, Ca!.f balan. 1 

Leitenantas Ripperger nu- 

puolė su orlaivių iš augSu- 
mos apie 10,000 pėdų ir už- 
simušė iki mirčiai. 

EKSPLIOZIJA DU PONT 
DIRBTUVĖJE. 

Paterson, N. J., balandžio 
1 d. Šiądien ištiko eksplio- 
zija parako Du Pont dirb- 
tuvėje Wayne. Ekspliozijos 
sunaikinta du namai ir už- 
mušta du darbininkai. Dre- 
bėjimas buvo jaučiamas di- 
delėj apielinkėj. 

BOLŠEVIKU ATAKAS 
ATMUŠTAS. 

Archangelskas. Utarnin- 
ke, balandžio 1 d. bolševi- 
kai ir vėl užatakavo ties 
Odezerskaja ir Bolšoje Oze 
ro talkininkų pozicijas, bet 
buvo sutikti smarkia kulka- 
svaidžių ugnimi ir buvo pri- 
versti pasitraukti su dide- 
liais nuostoliais. 

VOKIETIJOJE PAVOJUS 
VISUOTINO STREIKO. 

Berlin&s, balandžio 2 d. 
Darbininkų judėjimas vėl 
pradėjo didintis visoj Vo- 
kietijoje. Jį veda neprigul- 
mingi socialistai ir sparta- 
kai. Darbininkai nuolat rei 
kalauja tokio pakėlimo al- 
gų, kad to išpildyti jokiu 
pudu negalima. 

Padėjimas visur yra, kaip 
sprendžiama, serioziškas. Gi 
'spartakai ir neprigulmingi 
socialistai tai išnaudoja sa- 
vo politikos tikslams, kad 
nuvertus dabartinę Vokieti- 
jos vald^ą ir įsteigus bol- 
ševizmo tvarką. 

Jau vietomis buvo net ir 
susirėmimų. Vienas iš žy- 
mesnių susirėmimų įvyko 
Kastrojo Westfalijoje. Mai 
nierių procesija ėjo lirk kra 
sos namo, bet jiems pastojo 
[kelią vietos gvardija. Sako- 
jna, yra iš abiejų pusių už- 
muštų ir sužeistų. 

37 I.W.W. IŠLEISTI 
PO KAUCIJA. 

Chicago, IK. Nesenai bu 
vi suareštuoti 37 I.W.W. na 
riai ir buvo kaltinami pra- 
sižengime prieš šnipystės ak 
tą. Dabar pranešta, kad jie 
bus išleisti po kaucija. Kau- 
cijos buvusiam organizaci- 
jos sekretoriui $15,000; ki- 
tiems nuo $10,000. 

DEE5AS KALĖ.JIMAN 
1S BALANDŽIO. 

Cleveland, Ohio., bal. 2. 
Jei prezidentas Wilsonas 
neįsikiš į Dėbso bylą, tai 
Eugene V. Debs turės eiti 
kalėjimar) 15 dieną balan- 
džio. Įsakymas šiame rei- 
kale tikimasi gauti 9 dieną 
balandžio. 

PRAŠO APGINTI ŽYDU 
TIESAS. 

Paryžius, balandžio 2 d. 
Amerikos žydų delegacija 
prašė kad Tautų Lygos kon 
stitucijon butų įtraukta npe 
cialė sekcija, kuri apgintų 
mažumų tiesas. Žydai pa- 
briežė, kad ypač jų, žydų, 
tiesos daugelyje šalių yra 
niekeno neužtariamos ir tą 
turėtų imti savo kontrolėn 
Tautų Lyga. 

| CLEMENCEAU DĖVI SU- 
ŠAUDYTĄ PLOSČIŲ. 
Paryžius, balandžio 2 d. 

Francuzijos premieras dėvi 
plosčių, kuri sušaudė užpuo- 
likas. Premieras užreiškė, 
kad prie dabartinio brangu- 
mo neišpuola pirktis naują 
plosčių, kuomet senas dar 
šiek-tiek laikosi. 

INDIJOJE PLATINASI 
BOLŠEVIZMAS. 

Vancouver, Friiiškoji Ko- 
lumbija, balar: ižio i diena. 
Gauta žinių, kad Indijoje 
varoma bolševikiška agita- 
cija ir het buta sujudimų. 
Vienok a ir Hugh Frazer, di- 
rektorirus banko Madrase, 
Indijoje, užreiŠKė, kad nėra 
ko bijotis didesnių riaušių '.toj Šalyj, 

EKSPLIOZIJOJE SUŽEIS- 
TA 60 YANKJŲ. 

Briuselis, bal. 2. NW)li 
Brussells buvo smarki eVs- 
pliozija gazolino, iš ko kilo 
gaisras. Laike ekspliozijos 
ir gaisro sužeista į 60 ameri- 
konų kareivių. 

KORĖJOS NEPR1GULMY- 
B£ PASKELBĖ 33. 

San Francisco, Cal. bal, 2. 
'Čiapribuvo iš Azijos McClat 
chy, direktorius Associated 
Press. Jis parsivežė prokla- 
maciją, kurioje korejiečiai 
reikalauja Korėjai neprigul- 
mybės. 

Po ta proklamacija yra 
pasirašę 33 žymus Korėjos 
veikėjai,. okslininkai, rašy- 
tojai, dvasiškiai ir panašiai. 
Vėliaus tie pasirašuisiejie 
po proklamacija tapo suaręs 
tuoti per Japonijos valdinin- 
kus. 

Korėjiečių judėjiriui už 
šalies neprigulmybę taipgi 
pritaria ir chiniečiai, kas, 
sakoma, labai nepatinka 
Japonr.ms. 

ORAS. 
Šiądien lytinga ir kiek 

šalčiau; rytiniai včjai. P§t- 
nyčioj oras nepastovus. 
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Pasijudinkime. 
Lietuvių nekuriuose laikraščiuose tan" 

kiai tenka pastebėti šitokias frazes: "Pa- 

judinkime Ameriką", "Pajudinkime Že- 

mę", "Męs save pasiaukausim dėl Lietu- 
vos' ir daug panašių garsių ir labai gar- 
sių frazių pasakoma. Kartais net ant pir- 
mo laikraščio puslapio tekia frazė išspaus- 
dinama tokiomis didelėmis raidėmis, kad 
didesnių jau lietuviškose spaustuvėse ne- 

galima rasti. 

"Pajudinkime Ameriką!." — tai gar- 
sus šauksmas. Pajudinkime žemę!"' d ai 

garsesnis. "?ave aukaujame dėl Lietuvor. 
laisvės!" — tiesiog jau uždega tėvynę my- 
linčio žmogaus kraują. Puikus, gražus, 
trenksmir.gi sakiniai.... 

Bet nelaimė! Tai tiktai sakiniai ir 
sakiniai. Tai tiktai poiperos išmargini- 
mai. Nieko daugiau. 

Šaukiama pajudinti Ameriką, o tuom 
tarpu pats šaukėjas negali pajudinti pats 
savęs. 

Šaukiama pajudinti žemę, o pats šau- 
kėjas nepajudina rankos, kad parašyt, 

malonų laišką, užreiškiantį jo prisidėjimą 
prie bendro darbo; nepajudina kojų, kaa 
nueiti bendrai pasikalbėti su kitos sriovės. 
veikėjais. 

Šaukia, kad pasirengęs iki paskuti- 
niam lašui kraujo pasiaukauti dėl Lietu- 
vos, o tuom tarpu negali niekaip paaukau- 
ti porą uncijų savo ambicijos; niekaip ne- 
gali paaukauti pusantro coliu savo parti- 
viškumo. 

Taigi tie šauksmai, tie gailus lozun- 
gai, niekas daugiau, kaip tik, anot dėdė:' 
Krilovo pasakaitės, tiktai tuščia bačka, ku- 
ri tarška, barška, bet iš jos niekam nėn 
lokios naudos. Tai veidmainystė, hipr 
krizija. 

Sakysite netiesa? 
Tai daugiau negu tiesa! Tie, kurie; 

šaukia Ameriką pajudinti su milijonu pa- 
rašų, niekaip neįstengia pajudinti savo am- 
bicijos. Jie nutarė, kad Visuotinojo Sei- 
mo nereikia tai niekuom negali U) pamai- 
nyti. Kaipgi permainys, juk gali, jei ko- 
kios, pasirodyti nerimtais. Ir nepermaino, 
ir stabdo visą veikimą, neatsižvelgia į rei- 
kaligumą ir nemato to, ką mato šimtai or- 

ganizacijų išmėtytų po plačiąją Ameriką. 
Šaukia save paaukauti Lietuvos la- 

bui, bet niekaip negali paaukauti savo par- tiviškumo. Kas arčiau mmų tarybų stovi, 
tas žino, kaip sunku tenai ką nors bendro 
nutarti, susitarti. Buvo jau visa eilė abie- 
jų tarybų bendrų susivažiavimų. Papras- 
tai A. L. T. nariai susivažiuoja prieš bend- 
rą posėdį anksčiau ir padaro "savo" nu- 
tarimus. Paskui, kuomet ateina j bendrą 
posėdį, jau nemaino nei vieną savo nuta- 
rimų. Jei kokis jų nepermatytas klausi- 
mas pakįla, kuriame dar jie neturi "gata- vo" nutarimo, tai viešiai užreiškia, kad jie tame klausime nėra įgalioti tartis. Gale 
išeina ne pasitarimas, ne bendras išrišimas 
klausimų, bet išklausimas vieni kitų argu- 
metų. Vienu žodžir, nėra paaukavinio 
savo ambicijos, savo įsitikinimų, savo par- tiviškumo. Vienu žedžiu yra šitoks: "Jei 
ne taip kaip aš neriu, tai ir visai nereikia". 

Galėtume ir daugybę panašių atsitiki- 
mų parodyti, kur nebuvo atlikti didžiau- 
si darbai vien tiktai dėlto, kad nebuvo pa- aukauta nei colis savo partiviškumo, am- 
bicijos ar savo "aš" ar "męs". 

Daug geriau butų, kad vietoje šauks- 
mo pajudinti žemę ar Ameriką, pajudin- 

tume patįs save. Šimtą kartų butų daug 
geriau, kad vietoje šauksmo lieti kraują už 
sietuvą, nors kiek palietų musų vadavai, 
stovinti prie lietuviški; reikalų vairo, savo 

partiviškumo, nesusitarimo. 
Lietuviai! vietoje kad pajudinti žemę, 

j pajudinkime save. 

M\m$ Spaudoje Apie Lietuvius 

PR0F. ROZWADOWSKI KALBA. 

Prof. Jan Kozwodokski, buvusis prie 
^embergo universiteto, dabargi narys Len- 
aU N a r o d o v o Komiteto Paryžiuje, rašo 
.igą straipsnį "Exciusively for Univer«al 
iervice" (Išimtinai ^Universal Service" 
indikatui), kuriame jis mėgina prirodinėti, 

mums jau žinomais budai, kodėl Laikija 
privalanti but "didelė ir stipri." Lietuvos 

jis, žinoma, reikalauja ir jai žada tik "vie 
.inę autonomiją." Štai ką jis turi pasauliui 
papasakoti apie Lietuvą: 

"Lietuva, į šiaurius nuo Lenkijos 
— sako profesorius, nei neparausda- 
mas iš gėdos, kurios, matomai? jam 
pusėtinai trūksta — Lietuva tapo pa- 
daryta Vokietijos vasalo valstija pirm 
Hohenzolernų nugriovimo. Lietuviai 
nori p'Inos neprigulmybės nuo vokie 
čių agresijos [Ne tik nuo Vokietijos, 
pons profesoriau — nemažiaus jie to 
nori ir nuo lenkų agresijos. — Vert.] 
ir yra siūloma [lenkų] padaryti tarp 
Lietuvos ir Naujos Lenkijos uniją, pei 
kurią Lietuva turės pilną vietinę auto- 
nomiją. Labiausiai apsišvietę Lietuviai 
supranta, kad jų šalies saugumas pri- 
klausso nuo stiprios Lenkijos, kuri su- 

laikys Vokietiją savo vietoje" [Męs 
suteikiame ponui profesoriui garbingu 
Melagių Daktoro laipsnį už pasl-.utin; 
jo sakinį. — Vert.]. 

— H New York American. 
.£ovo 23 d. 1919 m. 

KAlP JIE ŽIURI. 
.... "Męs manome sutverti Čecho-Slo- 

/akiją, Lenkiją, Ukrajiną, Lietuvą, didesnę 
vumuniją. Nėra beveik klausimo apie už- 
uojautą rasėms, kurios nustojo savo politiš- 
ko savistovumo. Tą (užuojautą) męs visi 
arime ir privalome turėti. Bet kuomet 
nęs apsiimame gvarantuoti jų atnaujintą 
•sybę ir pasitikėti, kad jų atstatymas, išgel- 
bės mus nuo karės, tai musų pareiga yra 
užinoti apie tai, kaip ir kodėl jos [tos tau- 
os] nustojo savo neprigulmybės, iš kokių 
ilemetų jos susideda ir kiek jose galima 
ikėtis pastovios savivaldos ir ar per jų at- 
tatymą neprigulmvbėje bus lengviau palai- 
kyti ramybę" 

—IŠ JBaltimore News, Baltimore, Md. 
lovo 10 d. 1919 m. 

# * 

LIETUVIU DELEGACIJA PARYŽIUJE 
DUODA PAAIŠKINIMĄ. 

Lietuvių Delegacija. 
Paryžius, vasario 7 d. 1919 m. 

Heraldo Redaktoriui: — Teikitės pri- 
mti musų širdingą padėką nž straipsnį, 
curį atspausdinote vasario 6 d. kaslink 
eikalvimo Lietuvos neprigulmybės. Tai 
juvo aiškus dalykų perstatymas, išskyrus 
;eritorialius Lietuvių reikalavimus. 

Rygos miestas priklauso Kuršui (?) ir lietuviai niekados jo nereikalavo. Ka- 
•aliaucius, anais laikais lietuviškas mies- 
as, dabar yra visai vokiškas ir todėl lie- 
;uviai jo nenori. 

^ 
Išskyrus viršminėtą;jį, straipsnis yra jeriausis iš iki šiolei pasirodžiusių ir už jį 

nęs ačiuojame jums. (Parašas neaiškus). —ii Europinės laidos New York He- 
raid, Paryžiuje. 

Kovo 13 d. 1919 m. 

LIETUVOS KLAUSIMAS ATIDĖTAS. 
Premiero Clemenceau užreiškimas, tad Lietuvos ir Ukrajinos klausimai nega- li buti Taikos Konferencijoj svarstomi pa- to! nebus užbaigta sutartis su Vokieti]a, nurodo į tai, kad visos Rusijos klausimas 

turirbuti atidėtas ant kokių dviejų sąvaičių, 
ar daugiau. Ir nors nekurie kritikai yra palinkę šitokį vilkinimą skaityti nelaimin- 
gu, išrodo, kad tai yra neišvengtinas už- 
vilkimas. 

Daug svarbesnis biznis net negu di- 
dis Rusijos klausimas stovi prieš Taikos 
Konferenciją ir jeigu nepasisektu jo tuo- 
jau atlikti, tai butų daug rimtesnes pasek- mės negu aršiausis atsitikimas Rusijoj. [Toliaus rašoma apie bolševikų pavojų]. 

—Iš Philadelphia Press. 
iovo 22 d. 1919 m. 

Koks dabar pade- ' 

jimas Lietuvoje, i 

Lietuvos valstybės atstovas 

kopengagoje (Danijoje) 
p. Jurgis Savickas, nu- 

jausdamas^ kad amerikiečiams 
trūksta žinių apie dabartini 
pedėjimą Lietuvoje, mums ra- 

šo (laiškas rašytas vasario 7 
d. šių metų): 

Sausio 5 d. Vilnius tapo už- 

imtas rusų bolševikų, prieša- 
kyje kurių stovi lietuvis Mic- 
kevičius-Kapsukas. Užėmus 
miestą, tuoj prasidėjo "nacio- 
nalizacija" ir pagreitintoji 
"socializacija." Viskas veda- 
ma "Lietuvos sovieto Respub- 
likoje" rusų kalba, kaipo'' su- 

prantamiausia visiems sluog- 
sniams." ^areštuotieji Lietu- 
vos valdžios ministeriai M 
Biržiška, Stašinskas, Dr. Vi- 
sockis ir Janulaitis—paleisti. 
Bolševikai pasikėšino užpulti 
Kauną, bet likosi atmušti ir 
kol kas daugiau nebando už- 
pulti. Panevežis ir Šiauliai, 
buvo patekę i bolševikų ran- 

kas, bet lietuviai jau iš ten juos 
iš\i jo. 

Lietuvos valdžios ir visuo- 
menės dabar 'visa eloma at- 

kreipta Į armij'os organizavi- 
mą. Kol kas jaunųjų plaukia 
užtektinai, o pagaliaus ir pri- 
verstina mobilizacija paskelb- 
ta visiems iki 45 metų senu- 

mo. Bolševikai ir lenkai iš ki 
tos pusės veržiasi ir tyko'pro- 
gos Lietuvą, užėmus. 

Sušauktoji Kaune konfe- 
rencija papildė Tautos Tary- 
bą. Kabinetas gi dabar susi- 
deda iš sekančių žmonių: už 

sitikėjimų turįs minister. pir- 
mininkas M. Šliževičius, jis ir 
užsienių ministerijos valdyto- 
jas. Užsienių ministeris prof. 
Voldemaras; vidaus dalykų— 
J. Vileišis, švietimo—Biržiška, 
vidaus dalykų min. pageliuin. 
Zigmas Starkūs, žemės, ukic 
ir valstybės turt: r Tūbelio, 
teisingumo—P. Lv~.~»s, susi- 
siekimo laikinis valdytos—J. 
Simoliunas, maitinimo ir viešų 
jų darbų laikinis valdytojas 
J. Paknys, prekybos ir pramo- 
nės ministeris—Jonas Šimkus 
(vice ministeriai—Nachma 
nas, Rachmalavičius) Finansų 
ministeris—M. Yčas (dabar 
valdo jam esant Paryžiuje— 
V. Černeckis), krašto apsau- 
gos—Myk. Velykis, ministe- 
rai be fortfelio: gudų reika- 
lams—Voronko, Žydų—Yo- 
gockis. 

(Šis kabinetas šiuomi laiku 
yra rezignavęs. Ministerių 
kabinetas buvo pavestas sucui- 

rvti p. Dovydaičiui, o kas da- 
bar yra minsteriais—nėra ži- 
noma—Red.). 

Paštas (krasa) dabar Lietu- 
voje susitvarkė (žinoma apart 
bolševikų užimtu vietų), su- 

tvarkyti ir keliu dalykai. Kiek 
kariumenės? Kariumenės yra 
20,000 vyrų. Priimami tarna- 

vusieji rusų ir vokiečių armi- 

joje. Karės ministeris amu- 

nicijos pirko iš Vokietijos. 
Taipgi realizuota ant 100 mi- 
lijonų markių karės paskola, 
tarpininkaujant finansų mini-' 
steriui Yčui. 

Žmonės privalo mokėti Lie- 
tuvos valstijai mkoestį nuo de- 

šimtinės-Suvalkų guber. 2 rub 
liu, Kauno 2.25, Vilniaus 1.65, 
Gardino 1.88, taipgi nuo pra- 
monės ir kapitalo. Žmonės 
labai jautriai atsiliepė i val- 
džios paraginimą "'unienei 
daiktus nešfi. Dauguma be 
jokio užmokesčio atiduoda. 
Kaip užsieni* žiuri į Lietuva. 

Ševidija, Norvegija, Danija 
ir Šeicarija yra pripažinu- 
sios Lietuvą de fakto, tariasi 
ir duoda visas diplomatines 
privilegijas, šriftą,' pasus ir 
;tc. ete. Švedijoje Lietuvos 

n "misteriu yra p. Aukštuolis, 
Norvegijoje dar vakansas, Da- 
li joje—Savickis, Šveicarijo- 
je—Daumantas. Vokietijoje 
>Ta Lietuvos oficialč pasiunti 
lybė—Dr. J. Šiaulys. Angli- 
ja, Prancūzija ir Italija, sulvg 
paskutinių žinių, pripažins Lie 
tuva. Taikos Kongrese dar- 
buojasi sekanti žmonės oficia- 
liai L'etuvos valstybės ingalio- 
ti: prof. Voldemaras, M. Yčas, 
Purickis,, P. Klimas, Galva- 
nauskis Čepinskis, Bizauskas, 
Jonas Vileišis, Šimkus, Rozen- 
baumas, Siemaška ir Ameri- 
kos lietuvių prisiųsti (Naruše- 
vičius, Lopato—Red.) 

Prūsų Lietuva atsisako da- 
lyvauti vokiečių steigiamaja 

Lietuvos Konferencijos. 
Redakcijos prierašas. — 

Amerikiečius nemažai nu- 
stebino nesenai atėjusi ži- 
nia, pranešusi mums, kad 
Laikinoji Lietuvos valdžia 
vėl persimame: Sleževičiaus 
ministerių kabinetą pamai- 
nė naujas Dovydaičio kabi- 
netas, kuriame didžiumą 
turį turėti krikščionų-demo- 
kratų partija ir kuriam so- 

cialistų partijos, bent tuom 
tarpu, atsakė savo paramos. 
Męs amerikiečiai, tuo tar- 
pu .nežinojome tikrų prie- 
žasčių tokiai staigiai per- 
mainai. Visų priežasčių 
męs ir dabar nežinome. Ta- 
čiaus šiądien mums jau yra 
aišku bent tas, kad tokiai 
valdžios permainai pradžią 
davė atsibuvusi Kaune pe- 
reito sausio mėnesio vidu- 
ryj taip vadinamoji Lietu- 
vos Konferencija, suside- 
danti iš atstovų rinktų maž- 
daug parlamentariniu .budu. 

Šitą konferencijos aprašy- 
mą męs randame naujam 
laikraštyje ''Tiesos Kardas", 
kuris pradėjo eiti Kaune 
ir kuris, kaip matosi, yra 
krikščionių-demokratų par- 
tijos jeigu ne organas, tai 
oficiozas. 

Kitų laikraščių mums iki 
šiolei neteko gauti, todėl 
šios konferncijos aprašymas 
neabejotinai yra krikščionių 
demokratų partijos spalvoje. 

Deja, ir šio laikraščio vi- 
sų numerių negavome. Ne- 
gavome pirmojo konferenci- 
jos posėdžio aprašymo ir to- 
dėl konferencijos pradžią 
paimame iš kito laikraščio, 
kaip ją buvo davęs "Drau- 
gas", gi nuo antrojo posė- 
džio platesnis aprašymas 
yra taip, kaip jis yra paduo- 
damas "Tiesos Karde". 

"Lietuvos" Redakcija. 
* * 

Konterencijoj dalyvauja 
arti 200 atstovų. 

Užėjus voki jčių revoliu- 
cijai Lietuva pasijuto liuosa 
Ministerių kabinetas aiškiai 
stojo talkininkų pusėj. Už 
tatai vokiečiai, pasitraukda- 
mi iš Lietuvos, ėmė ką galė- 
jo, o ginklų nepardavė lie- 
tuviams nei už pinigus, bi- 
jodami, kad tie ginklai ne- 

kryptų prieš pačius vokie- 
Taryba labiausiai ėmė 

rūpintis rengti Vi Konferen- 
ciją. Ministeriai sustatė 
"konstitucijos projektą, pa- 
rapijų ir valsčių organiza- 
cijos išrinko atstovus. Vals- 
tybės Konferencija turėjo 
susirinkti Vilniuje 16 sau- 

sio, 1919 m., bet bolševi- 
kams besiartinant tapo per- 
mainyta vieta. 

Ketverge, 16 saus. Vals- 
tybės Konferencij? susirin- 
ko Kaune. Tas seimas pa- 
sivadino Valstybės Konfe- 
rencija. Taip bent ji nuola- 
ai vadina vyriausybės or- 

nic susirinkime. Suirus Vokie 
tijai, pairo prūsų lietuvių sim- 
patijos prie jos ir "kaizerio." 
Prūsų lietuviai liuosi. Jie yra 
ciaug savo kariumenės suorga- 
nizavę ir pasiuntę Reseiniuo- 
sna ir kitur. 

O Amerikos lietuviai? Ar 
galimas grįžimas? 13c abejonės 
galimas ir reikalingas. Tarp 
Stockholmo ir Liepojaus vaik- 
ščioja reguleriai pasažieriniai 
laivai. 

Dabar laikas kovoti už Lie- 
| tuvą! Karininkai Amerikoje 
atsiliepkite, siųskite savo bu- 
ri us per Liepojų Lietuvos. Es 
tai ir latviai veikia, visiems 
'kartu bus lengviau. 

Atstovas Jurgis Savickas 
.%♦% 

ganas. Mums neteko pa- 
tirti kokioje trioboje jis įvy- 
ko. Spėjame, kad tat buvo 
Kauno miesto teatre arba, 
rasi, Liaudies name, nes jei 
neklystame, tik tuose dvie- 
juose namuose Kaune yra 
galerijų ir balkonų viduje, 
kaip tat minėta pranešimuo- 
se apie konferenciją. 

Konferencija turėjo pra- 
sidėti 5 vai. po pietų. Na- 
riai ėmė rinktis pirma pa- 
skirtojo laiko. Pirmutiniai 
atėjo krikščionys-demokra- 
tai 93 vyrai. Jie užėmė 
centrą, bepartyvių buvo 40, 
social-demokratų 38, pažan- 
giečių 12, žydų 5. 

! Buvo vieta ir laikraščių 
atstovams. Pribuvo trijų 
Kaune išeinančių laikraščių 
atstovai: "Lietuvos", "Tie- 
sos Kardo" ir "Lietuvos 

| Ūkininko". 

| Konferencijos posėdį ati- 
jdarė Lietuvos Tarybos na- 

! rys Jonas Vileišis, socialis- 
tas. Mat Taryba buvo iš- 
skyrusi iš savo tarpo komi- 
siją Valstybės Konferenci- 
jai rengti. Tos komisijos 
pirmininkas buvo Vileišis, 
dėlto jis ir atidarė pirmąjį 
posėdi 5:35 po pietų. 

Čia mums kišasi pastaba, 
kad buvo atsitraukta nuo 

tarptautinės etikos. Šita 
reikalavo, kad Valstybės 
Konferenciją atidarytų ne 

komisijos pirmininkas, o 

Tarybos pirmininkas. Ko- 
misija šaukė Valstybės Kon- 
ferenciją ne savo vardu, bet 
Tarybos vardu. Tarybos 
pirmininkas pats turėjo atei- 
ti pasveikinti. 

Iš laikraščių, ypač nevi- 
sus jų numerius turint, sun- 
ku susekti delko p. Smeto- 
na nepribuvo. Ar jis buvo 
išvažiavęs, ar kita priežas- 
tis jį sulaikė? Bet jo ne- 
sant, jo vietą turėjo užimti 
Tarybos prezidijumo nariai 
Staugaits arba Šilingas. Ati- 
darymo dalykas yra menkas, 
bet ir jame pasirodo, kad 
tarp musų ne tas daro kas 
turi daryti svarbius ir men- 
kus dalykus, o kas nori kiš- 
tis. Kadangi ne visada no- 
ri kištis turintieji daugiau- 
siai išmintos, dėlto mųs po- 
litika padaro daug neišmin- 
tingų dalykų. 

valstybes konferencijai 
atsidarius ją pasveikino 
daktaras Rabi 110vič žydų, o 

p. Medem rusų ir vokiečių 
vardu. P. Janowicz kalbė 
jo Kauno lenkų vardu. Pir- 
mutiniai du sveikintojai kal- 
bėjo rusiškai atsiprašyda- 
mi, kad nemoka lietuviškai, 
trečias kalbėjo lenkiškai ir 
neatsiprašė. Stebėtina, ne- 

jaugi tarp Lietuvos žydų ne- 
atsirado asmens mokančio 1 
lietuviškai? Kad rusai ir 
vokiečiai nenorėjo mųs kai- 1 
bos pagerbti, tai nesistebi-1 

me. Vis-gi pirmutiniai du 
sveikintojai pripažino rei- 
kalą ją gerbti, o trečias ne. 

Apie ji laikraščiai rašo, kad 
'mokąs lietuviškai. Tiek tp. 
Męs pakentėsime. Esame 
kentėję daug sunkesnių da- 
lykų. 

Valstybės Konferencijon 
pirmininkauti paskirta dide- 
lė daugybė asmenų visa 
dvylika. Jie metė burtus 
katram teks pradėti pirmi- 
ninkauti. Burtas teko d-rui 
Staugaičiui, social-dem. Jis 
užėmė pirmininko vietą. 

Tapo išrinkti keturi se- 
kretoriai: du nuo krikščio- 
nių-demokratų Ratkevičai- 
tė ir Tučkus, vienas nuo ne- 

partyvių Dagilus, ir vien- 
nas nuo social-demokratų— 
Morkus. 

Krikščionys demokratai 
užreiškė, kad jie vieni turi 
didžiumą balsų konferenci- 
joje, bet nenori griežtai 
naudotis ta teise dėlto ap- 
sėmė prezidijuine turėti tik- 
tai keturis narius. 

Mandatų patikrinimo ko- 
misijon tapo išrinkti: kun: 
Grajauskas nuo krikščionių- 
demokratų, KačanauskL 
nuo social-demokratų, Leo- 
navičius nuo pažangos ir 
Stebulis nuo nepartyvių. 

j Čia jau krikščionys-demo- 
I kratai visai nusileido kitoms 
i partijoms. Jų mandatai yra 
taip aiškus, kad nei priešų 

j sutartis negali sukelti abe- 
jojimų, dėlto nepavojinga 
buvo Konferencijos mažu- 
liai duot'. balsų komisi- 

joje. .Visgi tai yra blėdin- 
gas politikoje mandagumas. 

Išrinkus tą komisiją pa- 
ėmė bai&ą Lietuvių Tarybos 
vice-pirmininkas kunigas 
Justinas Staugaitis. Jis ap- 
sakė, ką Taryba veikė, ko- 
kias sunkenybes pergalėjo, 
kiek naudos padarė. 

Tam pabaigus krikščionių 
demokratų frakcija padavė 
Įnešimą sumainyti 7 ir 8 
dienotvarkės punktus. Po 
to pirmasis posėdis užsidarė 
9:30 vakare. 

ANTRAS POSĖDIS. 
j 

Sausio 17 d. 10 v. 30 m. 
Premiero kalba. 

^ 
Pirmininkauja Poden?,, 

Kalba Ministeris pirminin- 
kas Sleževičius. — 

Sunkią valandą kreipiamės 
į Jus. Laikinoji vyriausy- 
bė jaučia, jog šalia jos yra 
šalies atstovai, kurie padės 
jai nustatyti artimiausius 
žygius ir darbus. Puvo lai- 
kas, kad jie nesijautė, jog 
galima kas padaryti ir lauk- 
ta buvo iš šalies pagalbos 
—vokiečių, Entantos. Kuo- 
met kabinetas darosi, be- 
veik nebuvo vilties iš šalies 
pagalbos ir dabar jos nebėr. 
Konferencijos nebuvo gali- 
ma sušaukti gruodžio mėli. 
Buvo nutarta sudaryti kabi- 
netas koalicinis, iš visų par- 
tijų ir grupių atstovų, kad 
privedus šalį ligi konferen- 
cijai, o paskui—jau ligi Ku- 
riamajam Seimui. I jį įėjo 
visi, kas pripažysta Lietuvos 
Nepriklausomybę, be pačių 
kairiųjų liaudininkų ir komu 
nistų. Buvo toks momentas, 
kad reikėjo suspiesti visas 
pajiėgas, kurios galėtų tą 
darbą dirbti. Buvo stengia^ 
masi patraukti visus, kurie 
pripažįsta parlamentarizmą, 
bekalbama apie komunis- 
;us, nes jie to nepripažįsta. 

(Toliaus bus) 

SVARBI PRIEŽASTIS. 
Ji—Tu turbut daigiau my- 

i savo papirosą negu mane. 

Jis—Taip. Aš įsitikinęs 
;ad papirosas dega tiktai del 
.įanes vieno. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
NEVVARK, N. J. 

Kovo 29 d. L. D. S. 14 kp 
paregė prakalbas. P. Že- 

maitis, vietines kuopos pirmi- 
ninkas, paaiškino tikslą pra- 
kalbų ir perstatė kalbėti p. 
"Darbinink" redaktorių p. Ka- 

rosą. Jojo visa kalba, buvo 

pašvęsta pagirimui L. D. S. ir 

krikščionių demokratų parti- 
jos. Jis sakė, kad jų partija 
yra demokratiškiausia iš visų 
lietuvių partijų, ir laikui bė- 

gant jie valdys pasaulį Tau- 
tininkai yra "allright", bet jie 
nesirūpina darbininkų reika- 
lais. 

Kareivis V. .Vaškevičius 
puikiai nupiešė reikalingumą 
organizuoti lietuvių Raudono- 

jo Kryžiaus skyrių. Čion pa 
daryta pradžia. 

V. K. Puodžiumi šeimyną 
aplankė garnys, susilaukė dik- 

toką sunų. Motina ir naujas 
tautietis yra sveiki. 

Korespona 'itas. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 
v Amerikos lietuviai gerai ži- 
r.o, kas per vieta yra Miestas 
Niagara Fatls, N. Y. Nema- 
žai yra lietuvių ailankusių šia 
vietą pasižiūrėti jos stebuklin- 
gu vandenpuolių ir juomi pasi- 
gėrėti. 

Gražį tai vieta kur vanden 
puolis randasi. Net žmogui 
ten būnant ir bežiūrint ant jo 

puolimo baugu darosi, lyg 
šiurpuliai per žmogaus kūną 
l>ergelia. Tai tarpais betėmi- 
jant pamisliji sau, jog gal pa- 
saulyje ir nesiranda didesnio 
stebuklo. Apielinkui, kur tas 

garsingas vandenpuolis randa- 
si, yra įtaisyti ir išdirbti "par- 
kai." Abejose vandens pusėse, 
kaip Amerikos pusėje, taip ir 
Kanados randasi didelės elek- 
trikos išdirbystės. 

Lietuvių čionais randasi gal 
daugiau kaip 400 ypatų. Tu- 
rį bažnyčiukę pasistatę ir jau 
treti metai kaip Kunigą užlai- 
ko. Dabartinis kunigas yra 
L. Vaiciekauskas; pirm jo bu- 
vo kun. j. Malinauskas, kuris 
čionai bebūdamas j vienus me- 

tus nemažiai stebuklų pridarė. 
pL'ž ką parapijonįs ant pabai- 
gos su vyskupo pagalba pra- 
šalino iš šios parapijos. Gi 
dabartinis kun. L. Vaiciekau- 
skas yra pagirtinas, dirba baž- 
nyčiai kaip priguli geram ku- 
nigui. O antra kas geresnio, 
tai dar savo tautos nepamirš- 
ta, karštas Lietuvos sunus, ra 

gina visokiais budais šios vie- 
tos lietuvius, gelbėti nutariotą 
musų kraštą tėvynę Lietuva. 
Nemažai yra ir aukų pririn- 
kęs dėl l ietuvos. Taigi dva- 

sišką vadovą Niagara Falls 
lietuviai turi atsakantį kuriuo 
mi turį ir džiaugtis. 

Čionai jaunimo yra užtekti- 
nai, l>et gaila, kad tas jauni- 
mas nieko neveikia. Tiesa, bu 
vo porą kartų darytos pastan- 
gos, bet nieko iš to neišėję. 
Veikimu musų kolionija atsi- 
likusi nuo kitų kolionijų. Ga- 
lima butų chorą sutverti ar ką 
kitą veikti. Didžiausia bėda, 
kad vadovų nėra. 

Riešutis. 

VVATERBURY, COXX. 
Kovo 23 d. kalbėjo p. Y. K. 

Račkauskas "Tėvynės" redak- 
torius iš New York Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės reika- 
lais. Publikos buvo susirinkę 
gan skaitlingai. Kalbėtojas 
ragino rašytis prie L. A. L>- 
ves, taipgi aiškino abelnai Lie- 
tuvos reikalus. Prakalba bu- 
vo gan įspūdinga. 

Kovo 25 d. svet. 48 Green 
Str. buvo surengtos ristynės. 
Ritosi lietuvys, p. P. Žilinskas, 

su Diek Kramer, p. P. Žilin- 
skas savo gabumų ir drūtumų 
į keles miliutas laiko paguldė 
Dika, kas waterburiečius labai 
nustebino ir paliko gandidčlį 
įspūdį tarpe vietos lietuvių. 
Taipgi ritosi Frank Mamas, 
grekas su Alex Subuta lenkų 
"Grekas" lenkui taipgi nedavė 
nei išsižioti. Waterburiečiai 
linksmi, kad lenkas likos ap- 

dirbtas. 
K. Gir kalniškis. 

\VATERBURY, CONN. 

Balandžio 5 d. š. m.JJ :30 v. 

vakare svetanėje No. 48 
Green, htr. \Vaterbury, Conn. 
Liet. Drm-ką Dr-ją "Varpas" 
stato scenoje dar pirma kart 
kaip VVaterbury taip :r visai 
apielinkei nauja veiklą, ''Gy- 
venimo Verpete" 5-k i u veiks- 
niu dramą. Veikalas paimtas 
iš lietuvių gyvenimo Ameriko- 

je, kuris atvaizdina kaip au- 

gantis jaunimas turi pergy- 
venti daug vargo ir rūpesčių 
kolei pasiekia savo tikslą. Taip 
gi veikalas yra gan žingeidus 
ir pamokinantis,, kuriame yra 
daug ispudžių ir saldaus juo- 
ko. Kviečiame kaip waterbu- 
riečius, taip ir apielinkės lietu- 
vius atsilankyti ant šio persta- 
tymo, o busit pilnai užganėdin- 
ti. 

'Kviečia Var piečiai 

✓ 

ŽINIOS--ŽINELES. 
Norwood, Mass. Vietos 

Tėv. Myl. kuopa veikia. 
Ruošia vakarą. Mano kvies- 
ti Bostono "Gabiją" sulošti 
veikalą. 

Cambridge, Mass. Dr-tė 
Nekalto Prasidėjimo Pane- 
lės šv. suruošė vakarą. Bu- 
vo sulošta "Piršlybos". 

Sougton, Mass. Airių kle-' 
bor.as li stuviams bolševi- 
kams apskelbė "kryžiaus" 
karę. Tas kunigas buk tu- 
rįs prirodymu, kad tie bol- 
ševikai nori išardyti bažny- 
čią ar ką kitą blogą pada- 
lyti. 

Racine, Wis. L.D.S. kuo- 
pa surengė prakalbas. Kal- 
bėjo studentas Račkauskas. 
Kalboje "davė pipirų" viso- 
kiems liberalams. 

i 

Newark, N. J. Kalbėjo 
"V. Liet." redaktorius p. P. 
Purvis. Prakalba pavyko. 
Ragino prie vienybės. 

Gardner, Mass. A. L. T. 
kuopa parengė prakalbas K. 
Norkui. Agitavo už visuo- 
tinąjį seimą. 

New Britain, Conn. Su- 
loštas teatras "Grafas kai- 
miečio bernu. Lošimas pa- 
vyko. 

Toronto, Ontario, Kanada 
Lietuvių draugijų sąrįšis 
reikalauja Visuotinojo Sei- 
mo. Reikalauja vienos ta- 
rybos ir vieno Amerikos lie- 
tuvių iždo. 

Lewistone, Me. Socialis- 
tai surengė diskucijas temo- 

je "Ar reikalinga klesų ko- 
va". Na, ir nubalsavo: už 
klesų kovą 85 balsai, o 3 
prieš klesų kovą. 

Philacielphia, Pa. Susior- 
ganizavo šv. Juozupo dar- 
bininkų sąjungos kuopa. 

žinios iš Lietuvos. 

LENKŲ BOLŠEVIKAI 
TVARKĄ ARDO. 

Nauji Švenčionys. Paskel- 
bus Laikinajai Lietuvių Vy- 
riausybei apie tvėrimąsi pa- 
rapijinių komitetų, Naujuo- 
se Švenčionyse buvo greitai 
imtasi to darbo; gautas lei- 
dimas vietinės vokiečių val- 
džios sušaukti keletą susi- 
rinkimų Naujų Švenčionių 
parapijos gyventojų. Išsyk 
rinkosi sykiu lietuviai su 

lenkais, bet iš to darbo nie- 
ko neišėjo, kadanjJ gaujos 
lenkų bolševikų net nepri- 
leido lietuvių prie to darbo. 
.Nežiūrint i tai, kad bolševi- 
kai keikė buržujus, t. y. 
stambesnius ukininkus, len- 
kai gi akinukai plojo, neat- 
sidžiaugdam bolševikams 
už tai, kad "wszystko po 
polsku". 

Ramus lietuviai girdėda- 
mi įvairus šmeižimus ir net 
grumojimus iš bolševikų pu- 
sės "mordobicbm", negalė- 
je toliau pasilikti susirinki- 
me dėl lenkų bolševikų "kul- 
tūringo" užislaikymo, užpro- 
testavę išėjo iš susirinkimo. 
Lietuviai atsižvelgdami į tai, 
kad Naujųjų Švenčionių pa- 
rapijoje yra 3 syk daugiau 
lietuvių negu lenkų, paskel- 
bė antrą dieną vier tik lie- 
tuviu susirinkimą dėl rinki- 
mo atstovų į parapijini ko- 
mitetą. Bet lenkų bolševi- 
kų gaujos drįso ateiti į lie- 
tuvių susirnkimą ir vėl ar- 

dyti ramiai varomą lietuvių 
darbą. Savo padarė, susi- 
rinkimo tvarką suardė savo 

riksmu ir lietuviai išsiskirs- 
tė nebaigę savo pradėto 
darbo. Bet lietuviai nenu- 

leido rankų; palaukę neku- 
rį laiką susirinko vėl, nesi- 
afišiuojant lenkų bolševi- 
kams ir išrinko 8 atstovus 
į komitetą; žmonės rimtus 
ir sąmoningus, prijaučian- 
čius Dem. Partijai. 

Kalnių Pe'tras. 

KOMUNISTU SUKTYBĖS. 

Skriaudžiai (Mar. ap.). Per 
Naujus Metus po pamaldų 
čion vienas ponas L. pranešė 
susirinkusiai miniai, kad jau 
Tarybos nėra. Jau a. a. Ir 
pertai'nėra reikalo rinkti pa- 

stovą j konferenciją. Daugu- 
ma minioje del to labai nusimi 
ne. Bet daugelis nenorėjo i 
tai visiškai įtikėti. Tiktai kitą 
sekmadienį, t. y. 5 sausio mi- 
niai buvo pranešta, kad Tary- 
ba ve:kia kaip veikusi. Ir kad 
į konferenciją ; :stovą rinkti 
reikia, kadangi konferencija! 
įvyks. Tuomet žmonės šiek-1 
tiek nusiramino. Trijų Kara- 
lių dienoje įvyko atstove rin- 
kimai. Dešinysis. 

MARIAMPOLĖ. 
Sausio mėn. 6 dieną čionai 

įvyko metinis Darbininkų- 
Krikščionių Draugijos susirin- 
kimas. Duota metų darbo a py 
skaita, svarstoma einamasis 
momentas ir kiti reikalai. Nu- 
tarta, jeigu tveriamoji profe- 
sinė darbininkų sąjunga padės 
krikščionišką doros pagrindą, 

i kad nesuskaldžius darbiniliki; 
pajiegas, susidėti su ja. 

Apsvarstę faktą ir būdą sn 

sidarymo darbininkų Tarybos 
1) kad prie jos prisidėjo tik da 
lis darbininkų, nes visi krikš 

Ičionys nebuvo rinkiniuose, 2 
kad joje dalyvauja žmonės, ni; 
ko bendro su darbininkų rei 
kala's neturį, l.et tik vien fana 
tiško revoliucinizmo ir sočia 
lizino prisigėrę, nutarė kaipo 
prieš tokią protestuoti ir pa- 

į reikšti, kad ji darbininkų, var 

'du nesidengtų ir jų vardu 11c 

(kalbėtų. Prie ši0 nutarimo pr 
įsidėjo ir kiti darbininkai, kurii 
dalyvavo susirinkime. 

| — Čionai susitvėrė profesi 
nes darbininkų ir ūkininkų sn 

jungos. Jų tikslas gerinti me 

džiaginį ir dorinį padėjimą 
tarpininkauti darbo su j ieškoji 
me ir maisto sutvarkyme. 

KAUNAS. 
[Sausio 10 d. 1919 metų]. 

—M * nisteris-pirmininkas 
M. Sleževičius pareiškė vo- 
kiečiams protestą, kadangi 
vokiečiai traukiasi be jokios 

: tvarkos iš Lietuvos, palieka 
geležinkelius neperdavę Lie- 
tuvos vyriausybei, nežiūrint 
to, kad yra šiam reikalui 
paskirtas įgaliotinis. Pro- 
testuoja prieš tai, kad vo- 
kiečių kariumenė perduoda 
ginklus ne Lietuvos vyriau- 
sybei, bet priešingai jai— 
lenkų įstaigoms, kurios ei- 
na prieš lietuvius. 

— P. Zimmerle pasikal- 
bėjime ^u vyskupu pareiškė, 
jog vokiečiai Lendvaravo 
stotį palikę, jau traukiasi 
Kaišedarų linkui, kur jie ir 
maną suturėti tolimesnį bol- 
ševikų užpuolimą. Žinoma, 
tai tik žodžiais. 

DARBININKU GYVE- 
NIMAS. 

Y isuotinasai Lietuvos Krik 
ščionių Demokratų Sąjungos 
Ukmergės apskričio įgalioti- 
nių susivažiavimas 22 gruod- 
žio 1918 m. 

Remianties steigiamojo su- 

sirinkimo nustatymu, Į susiva- 
žiavimą turėjo rinkti dvaro 
darbininkai ]X) 1 atstovu. Ne- 
žiūrint į tai, kad iki suvažiavi- 
mo beliko tik 2 sąvaiti, darbi- 
ninkai bent savo daugumoj su- 

skubo išrinkti savo atstovus ir 
juos atsiųsti. Suvažiavime cla 
lyvavo virš dešimties parapijų 
dvarų darbininkų atstovai; tuo 
bildu suvažiavimas kur kas bu- 
vo skaitlingesnis, kaip galima 
buvo tikėtis. Matosi, darbi- 
ninkai pilnai supranta organi- 
zacijos reikalą. 

Dienotvarkėje buvo pasta- 
tyta apsvarstyt: 1) žemės 
klausimą ir 2) darbo sąlygų 
nustatymą. 

Apie žemės klausimą darė 
pranešimą pil. S. G... Laris nu- 

rodė apie dideliai neteisingą 
dabartini jo sutvarkymą, o 

taipogi budus žemės klausimui 
išrišti. Suvažiavimas priėmė 
del žemės klausimo sekančius 
nutarimus: 

1) Suvažiavimas reikalau- 
ja, kad saukiamoji Lietuvos 
valstybes konferencija būtinai 
apsvarstytų dėsnius, kuriais 
turėtų buti išrištas, žemės klau- 
simas, iš savo pusės suvažia- 
vimas mato tinkamiausį jo iš- 
rišimą krikščionių demokratų 
programoje. 

2. Suvažiavimas reikalau- 
ja, kad visi majoratai butų 
nieko nelaukus jau parceliuo- 
jami bežemiams ar mažeže- 
miams. (Krikščionių dem. P. 
C. K. niltarė visus dvarus iš- 
dalinti. Rcd.)> Naujakuriams 
turi buti teikiama pagalba. 

3. Suvažiavim&s pripažin- 
damas^ kad galutinas žemės 
klausimo išrišimas priklauso 
Kuriamajam seimui, stengsis 
visomis priemonėmis užlaikyt 
nr ) naikinimo dvarų triobų i 

1 inventoriaus, kaipo viso tai jai 
J Lietuvos Valstybės turto. 

Suvažiavimas nustatė se 

kančias sąlygas darbdaviams: 
1. Darbo dienos ilgumas: 
a) nuo 1 bal. iki 1 rugsėjį 

prasideda nuo 8 vai. r. iki ! 

vai. vak., pietums—2 vai. 
b) rugsėjo, spalio, vasario, 

kovo mėn. nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio, pusryčiams—1 
vai., pietums—2 vai. 

c) lapkričio, gruodžio, sau- 

sio mėn. pietums—2 vai. 
2. Prieš šventadienius dar- 

bas tęsiasi tik iki pietų. 
Pastaba. Darbas virš nor 

mos apokamas atskirai. 
3. Moterys j darbą neyer 

čiamos. Mokestis joms lygus 
su kitoms darbininkėms. 
4. Butai turi bui sveiki ir pa- 
togus. 

5. Dvaro kumečių tvartai 
apsaugojami darbda vio lėšo- 
mis. 

6. Darbo įrankiai darbdavio. 
7. Akordinis darbas nėra 

privalomas. 
8. Ligos metu alga mokama. 

Duodamas daktaras ir vaistai. I 
9. Nelaimes atsitikimuose,! 

kurie įvyksta delei darbdavio, 
kaltės, jei darbininkas nebe- 
tenka galės dirbti, gauna už- 
laikymą ligi gyvos galvos. 

Jo šeimyna gauna užlaiky- 
mą kol paaugės vaikai, kune 
galės pramaitinti šeimyną. 

10. Darbininkų vaikai aprū- 
pinami pradiniu mokslu pri- 
gimtoje kalboje. 

11. Įvedama šventadienio 
poilsis. 

12. Atstatant pranešama 3 
Imėn. ankščiau. 

Pastaba. Nepranešus 3 
mėli. ankščiau darbininkas tu- 
ri teisę likti antriems metams. 

13. Andinarija: 1) 250 rub. 
pinigais į metus, 2) 80 pūdų 
rugių, 3) 30 p. žirnių, 4) 25 p. 
miežiųH5) 5 p. kviečių, 6) 10 
p. avižų, 7) Y\ dešimtinę bul- 
vių sodinti, 8) }Ą deš. linams, 
9) 1-6 deš. daržui, 10) 2 kar- 
vi, 2 avi (pašaras toks, kaip 5 

ir darbdavio gyvulių), 11) 2 
sieksniu malkų. , 

14. Bernams ir merginoms, 
kurios gauna valgymą nuo 

darbdavio, mokama mėnesiui 
šiaip: bernams—30 rub., mer- 

ginoms—K) rub. 
15. Andinarija ir alga iš- 

mokama mėnesiais. 
16. Grintelnink'ams mokama 

tikra alga, kaip ir andinarči- 
kams. 

Suvažiavimas, nors laikinai 
nustatęs darbo sąlygas, k ie- 
čia ir kitu apskričių darbinin- 
kus tverti krikščionių darbi- 
ninkų sąjungas ir reikalam i 
nuo darbdavių būvio pagerini 
mo. Suvažiavimas paveda to- 

limesnį organizavimąsi sąjun- 
gos Ukmergės skyriaus Vai- 
dybai. A. M. 

BUSINČIO CENZO 
REIKALAIS. 

Taisyklės Paskiriant C^nzo 

Snpe*visorius. 

Kovo 3 d. Prezidentas pa- 
tvirtino aktą rengimui keturio- 
liktojo ir kilų ateinančių dė- 
si iitmetinių cenzų. Iki enu- 

meracijai, kuri bus sausio mė- 

nesį, 1920 m., teliko mažiau 
kaip dešimt mėnesių, ir cenzo] 
biuras dabar svarsto parinki- 
mą. ir paskirimą supervizorių, 
kurių bus nedaugiau kai 400, 
bet jie turės savo žinioje apie 
90,000 eliumeratorių. Super- 
vizorių distrikai, išskiriant di- 
džiuotųs miestus, turės tuos 

pačius rubezius, kaip ir kon- 
gresų distriktai. Pagal įstaty- 
mus, supervizoriai skiriami 

i Komercijos Sekretoriaus, bet 
juo8 rekomariduoja cenzo di- 

i rektorius. 
Instnikcijos Direktoriams. 
Komercijos Sekretorius in- 

davė cenzo direktoriui sekan- 
čias instrukcijas, kurių iis turi 

) prisilaikyti, renkant supervizo- 
r rius. 

"Sutinkant su užtikrinimu, 
kurį aš suteikiau Prezidentui 
savo laiške, 3 d. kovos, jus ma 

lonėsite sekti sekančias instruk 
cijas, paskiriant supervizoriu3 
keturioliktojam Suv. Valstijų 
cenzui. 

Supervizoriai turės laikyti 
kvotimus, kuriu rekordai bus c 

palaikomi. Beto kiekvienas tu- 
ri buti į;"rrai išklausinėjamas 
ypatiškai apie jo kvalifikacija8. 
Tie išklausinėjimo rekordai 
taip-pat palaikomi. 

Nuskirimas. 
"Nuskiriant tuos, kurie iš- 

laikys kvotimus ir išklausinėji- 
mą apie kvalifikacijas, pirmi- 
nybė privalo biati duodama 
tiems, kurie turi ekzekutyviu8, 
administratyvius, statistikos ir 
skaitliavimo pritirimus ir tiems 
kurie yra buvę administrato- 
riais, jei su tuo jie turės ir kitas 
reikalingasias kvalifikacijas. 

"Prisirengk pranešti apie tai 
visiems kandidatams, kurie at- 

sišauks patį8 ar bus keno nors 

rekomenduojami. Nei vienas 
kandidatas neturi buti nuskir- 
tas, jei negali išlaikyti kvotimu' 
ir ypatiškų išklausinėjimų. 

"Ai prašau, kad jus prašyJ 
tumėte Civilių Darbų Komisi- 
jos prirengti kvotimam3 blan- 
kas arba, kad jie jas rengdami 
su jumis susineštų. Jus priim- 
kite Civilių Darbų Komisijos 
patarnavimu8 šiame ar kituose 
dalykuose, kurie jums galėtų 
padėti. 

"As nuoširdžiai trokštu, ma- 

nau, kad ir jus to paties trok- 
štate, kad tas cenzas butų to- 

bulumo ir greitumo paveikslu. 
Man nereikia nei sakyti, jog nei' 
vieno nei kito neatsieksime, jei 
supervizoriai nebus atydžiai pa 
rinkti, žiūrint i jų asmenį tin- 
kamumą, As pasitikiu jums, 
kaipo atsakančiam viršininkui 
prižiūrėti darbą, stengtis, kad 
viskas butų padaryta, kad tai 
atsiekti. Ypatingai saugoti8 ir 
ne skirti pagal viršutinės iš- 
vaizdos ir politikos rekomen- 

dacijų. vadovaujančiu faktorių 
turi buti tinkamumas tam dar-ii 
bui." 

Cenzo direktorius Sekreto- 
riaus paliepimus jau pradėjo 
pildyti. 

Supervizorių darba8 užims 
didesnę metų dali ir prasidės 
apie 1 d. liepos šių metų. Jiems 
bus mokama $1,500 ir beto po 
doliarį nuo kiekvieno tūkstan- 
čio arba didesnės tūkstančio 
dalie Atskaitytų gyventojų. Vi- 
sas mokesnis paprasto didu no 

distrikte, išskyrus didelį mie- 
sta, išeis apie $1,700 ar $1,800. 
Raštininkam3 ir kitus reikalus 
apmokės pati valdžia. 

Visi kandidatai i sttpervizo- 
rius turi siųsti savo aplikacijas. 
Director of Census, WaBhing- 
ton, D. C. 

Surinko Ona. 

Č i» VAKARINE 

MOKYKLA 
čia gili ^ngvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelnrj istori|as, geografiją, r.iSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius. Lic'uviai mokytojai. Sunaudo- 
kite lh'tfą ltfką nasimokinimui, nesigailėsite. 

Aiiierioan Coilege Proparatory School 
3103 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, 1LL. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicagi 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

) Egzaminuoja aki 
■<0 Ir priskiria akiniu 

i/tucį o sau'.cnit visokių a u i:.s o aaigti 
Męs taipgi taisome visokius aukso i 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MC3GAN STREET 

Plioiie Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 lr 4 Iki 3 
vakarais. 

33C3 so. mms streei 

Tel iARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
Ll ET U VIS GYDYTOJAS 

Ik' CHIRURGAS 

Gydo visikias ligas moterių, 
vaiku ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenčjuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piit. 6—8 vak., Nedėl. &--2. 

TELEFONAS YARDU 687. 

OfUo Telefonu Benleurd 60 

DR. M. T. SUMIŠ 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th st. 

fiio Vilin es: ! 1 ryti Iki. 3 pi pb: 7 Iki 9 n tirt 
Nedeliomis bsj 8 ryta iki 2 p pieta. 
Narna 007 Oakley Blvd. 

eln'mas Seeley 420 

DR. S. NUIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO# ASHLAND AVZ 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
netodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli Fwk Street 

\ ALANDOS: Nuo 10—12 pietij, Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St. 
\ ALANDOS: 8—9 ryto. tiktai. 

ph0,c *„*«*.«» 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

S. MARKŪNAS 

Buvęs visiems žinomas kontraktorius, senų ir naujų namų budavoto- 
jas, trumpu laiku ir vėl pradės savo darbą. Kam reikalinga meldžiu 
kreipties, o liksite širdingai užganėdinti. Dabartiniu laiku užlaikau 
pirmos kliasos KARČEMA ir štyminę PIRTĮ (Turkish Bath) ir Bar- 
bernę. Visi atsilankiusieji liekasi jausmingai užganėdinti su visokiais 
patarnavimais. 

2448 W. 47th St., Chicago. Te!. McKinley 6087 

K1KMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų. Rėmų ir Slogams Popierio SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
6003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO. 1LL, 



VIETINES ŽINIOS, 
IŠ MIESTO RINKIMŲ. 
Sekančiam terminui Chi- 

cagos miesto majoru išrink- 
tas vėl republikonas Thomp- 
sonas; jis išrinktas d 

tarp kandidatų pasiliaunu 
sekančiai: 
Thompsonas, rep. 257,888 
Sweitzer, dem. 240,288 
Hoyne, neprigul. 110,898 
Fitzpatrick darbo p., 54,467 
Collin3, socialistas, 23,105, 
Carm, sacial. darbietis 1,705 

Į kitus mažesnius urėdus; 
išrinkta sekančiai: 

Miesto klerkas J. T. Igoe, 
demokratas; miesto iždinin- 
kas H. Stuekart, demokra- 
tas; Augsčiausiojo teismo 
teisėjas H. A. Lewis, repub- 
likonas, miesto teismo teisė- 
jas G, B. Holmes, republi- 
konas. 

ma 17,600 balsų. 

Vakarykščiame numeryja! 
buvo pranešta, kad ir teisė- 
jais tipo išrinkti demokra- 
tai, bet po galutino balsų 
suskaitymo pasirodė, kad į 
tuos urėdus tapo išrinkti re- 

publikonai. 
Thompsonas šiuose rinki- 

muose turėjęs mažiau palai- 
kytojų negu pereituose. Jo- 
jo šalininkai, apleidę jį 
taipgi nėjo ir prie Sweitze- 
rio, bet rėmė ar Hoyne ar 

Fitzpatricką, 
Nuo Thompsono ir Sweit- 

zerio balsai atkrisdavę, ma- 

noma, dėl kivirčų su gazo 
kompanija, kuri nemažai 
vargina miesto gyventojus. 

Bet Thompsoną užtat pa- 
laikė jo priešinimąsi pakė- 
limui mokesties ant gatve- 
kanų. Kiti net tvirtina, kad 
Thompsonas laimėjo tik 
ačiu gatvekariy kompani- 
joms, kurios norėjo pakelti 
mokestį ir Thompsonas tu- 
rėjo progą pasirodyti užta- 
rėju miesto gyventojų. 

Dešimts aidermonų, kurie 
balsavo už pakėlimą gatve- 
karių mokesties iki 7 centų 
nustojo savo vietų. 

Del caliunų uždarymo. 
Sykiu buvo balsuojama ir 

už urnų uždarymą saliunų, 
t. y. nelaukiant nei .1 clienos 
liepos, kada turės but už- 
daryti visi saliunai šioje ša- 
lyje. Vienok pasirodo, kad 
Chicagos gyventojai nesi- 
skubina prie visuotinos blai- 
vybės. 

Prieš saliunus balsavo 
67,707 vyrai ir 76,325 moto- 
rįs, viso 144>032; gi palaikė 
saliunus 266,529 vyrai' ir 
124.731 moterįs, viso 391,- 
200. 

Sausieji užreiškia, kad jie 
nei kiek neagitavo už pa- 
naikinimą salinu, nes saliu- 
nai vistiek tuoj turės išnyk- 
ti. Kad iie neagitavę tą, 
girdi liudija žymus skaičius 
moterų, kurios išreiškė ga- 
liūnams paramą, nors jas 
butų lengva atitraukti nuo 

palaikymo salinu. 
Slapieji gidžiaugiasi, sa- 

ko tai geras nurodymas Su- 
vienytų Valstijų kongresui, 
kad priverstinai blaivybei 
žmonės nepritaria. Girdi, 
šioj šalyj ypatiška laisvė ne- 

privalo but varžoma. 

DU PERŠAUTI SALIUNE. 

Saliunan John Sebastion, 
1730 So. Halsted St. inėjo 
du vyrai; jie sustatė eilėn 
šešis kostumierius ir ėmėsi 
kraustyti kišenes. Fred Lod 
ding, krautuvninkas, 1729 S. 
Halsted ir John Sabaitis, 

912 W. 18th St. bandė pa- 
bėgti, bet plėšikai juos per- 
šovė. 

PLĖŠIKAI NUTVĖRĖ 
$5,000-00 ALGŲ. 

Vakar per piet automobi- 
liuje atvyko keturi vyrai prie 
Ackerman-Quigley spaustu- 
vės 729 W. VanBuren St. 
ir Įsiveržė į vidų, nutvėrė į 
penkis tukstančius doliarių, 
skirtų algoms, ir pasekmin- 
gai paspruko. 

Porą sąvaičių atgal pana- 
šiu budu keturi plėšikai už- 
puolė gretinai esančią skry- 
bėlių sankrovą, kur jiems pa 
sisekė nutverti $2,211. algų. 

NUŽUDYTA "POOL- 
ROOM'IO SAVININKAS. 

Rasta nužudyta Cologra- 
ro Ciacero, savininkas "pool 
room'io". Jis tapo sukapo- 
tas kirviu. Priežastis, nužu 
dymo dar nežinoma, bet k°i 
mynai spėja, kad tas yra 
kiek-nors surišta su laižybo- 
mis dėl tik-ką atsibuvusių 
miesto rinkimų. 

Mat užmuštasai ėjęs daug 
laižybosna dėl to, kas bus 
išrinktas į miesto viršinin- 
kus. Bet iš kito atžvilgio 
tam sunku butų tikėti, nes 

jis užmuštas dar pirm rin- 
kimų. 
S.L.A. 55 k. SUSIRINKI- 

MAS. 
West Pullman, SLA. 55 

kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus šeštadienyje balan- 
džio 5 d. 7 vai. vakare J. 
Gruzdžio ir P. Raišučio sve- 

tainėje. Nariai ir norinti 
prisirašyti prie SLA., malo- 
nėkite nesivėlinti ant susi- 
rinkimo. A. Statkus, rast. 

RACINE SUSIRINKIMAS. 

S.L.A. 100 kuopas bus 
svarbus susirinkimas 6 d. 
balandžio. Pradžia lygiai 
kaip 2:00 po pietų, vieta 
Winters Hali prie 6-tos gat. 
Gerbiami S.L.A nariai ir 
narės 10 kp. visi privalote 
ateiti j šį susirinkimą užsi- 
mokėti ekstra mokesčius. 

Kviečia visus M. K. 

Pranešimas. 
Draugystė Lietuvos Sunų 

No. 1 laikys savo susirinki- 
mą subatoj, balandžio 5 d. 
8-tą vai. vakare p. Petro Pi- 
lypaus svetainėj, 5412 So. 
Hermitage Ave., ant Town 
of Lake. Visi nariai yra 
kviečiami susirinkti, labiau- 
siai tie, kurie esate užsivil- 
kę su mokesčiais. Nepa- 
mirškite. Valdyba. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHLCAGOJE 

A. Mlčlulis. 32 ir S. Halsted St 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievlcz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievlcz, 4537 S. Hermitage Av*. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Are. 
P. Ambros 2252 Nlno Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Paullaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ava, 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowr Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, 3602 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcberne. 
Petrauskas Bros, 3548 Emerald Ava 

Bakery 
F. A. Jozapaltla, 9601 B. Halsted 

Drug Store 
930 W. 35th Pi. near Qag© St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 35th St. 

Candy Store. 
R. YanuSauskas 3440 S. Morgan 3L 

Barbor Shop. 
Yuika, 3358 Auburn Ave. 

Madlson 5-th Ave. S. W. 

PERŠOVĘS MYLIMĄJĄ 
PABĖGO. 

Slaugytoja Jennie Bodeen 
2231 North Clark st. yra arti 
mirties, kuria peršovė jos my- 
limas Al i reti Bottenhagen, 21 
metu. 

Mergina parėjusi uamo ren- 

gėsi gulti ir tuo laiku išlindo iš 

po lovos jos mylimas. Tarp 
jų iškilo ginčas; Bottenhagen 
kaltino merginą, kad pradeda 
šalčiau atsinešti link jo. 

I'o nekuriam laikui Botten- 
hagen staiga išsitraukė revol- 
veri ir peršovė Jennie Bodeen 
kairiojon pusėn kriutinės; kul- 
ka jstrigo plaučiuose, bet dak- 
tarai mano, kad gyvastis nėra 

pavojuje. 
Peršovęs merginą Bottcn- 

hagen išlindo per langą ir pa- 
bėgo. Jis, matyt, panašiu bū- 
du dasigavo ir j vidų. Reikia 
pažymėti, kad mergina gyve- 
nusi ant trečio augšto. 

Išgirdę šuvį ir riksmą, mer- 

ginos kambarin pribuvo gy- 
ventojai iš žemesnio augštjo. 
Merginą rado ant grindų, gi 
žmogžudys jau buvo išbėgęs. 
Tuoj pašaukta daktariška pa- 
gelba, taipgi ir |x>licija. 

Ant pirmųjų mergina dar 
galėjo pasakyti kas ją peršo- 
vė, bet tuoj nustojo žado ir ne- 

galėjo pasakyti kur gyvenąs 
žmogžudys. Manoma, kad po- 
licija turės nemažą darbą, ko 
suras žmogžudį. 

Tai užtektinas pavyzdys, kr 
reiškia draugauti su idiotais. 

KRASA ČECHO-SLOVA- 
KIJON VEIKIA. 

V. ! 
Panedėlyj krasos virši- 

ninkas pranešė kad Chica- 
gos krasoje bus priimami 
laiškai ir įvairus siuntiniai, 
adresuojami čechoSlovaki- 
jon. Krasos kelias Čecho- 
Slovakijon eis per Šveicari- 
ją 

Taipgi pranešama, kad 
krasa pradės veikti tarp 
Amreikos ir kelių kitų naujų 
kraštų, būtent: Kroatijos, 
Slavonijos, Bosnijos Herco- 
govinos ir Juodkalnijos. 

AUKSINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PATARNAUS SUŽEIS- 

TIEMS. 

Chieagoje yra kliubas 
auksinių žvaigždžių, t. y. 
kliubas, kurių sunai yra žu- 
vę karėje. 

Minėtas kliubas nubarė 
suteikti visą eilę patarnavi- 
mų sužeistiems kareiviams 
ir jūreiviams, kuriuos gydys 
ligonbučiuose Great Lakęs 
jūreivių stoties. 

Vienu iš žymesnių patar- 
navimų bus pagaminimas 
namie keptų pajų. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kliubiečių Domai. 

Illinojaus Lietuvių Pašal- 
pinio Kliubo mėnesinis su- 

sirinkimas įvyks ateinančio- 
je subatoje, balandžio 
(April) 5-tą dieną 1919 m., 
8-tą v. vakare, paprastoje 
F. Dalkaus svetainėj, 3301 
S. Morgan ir 33-čios gatvių. 
Visi šio kliubo nariai ma- 

lonėkite atsilankyti laiku. 
Taipgi yra kviečiami ir nau- 

ji nariai ateiti ir prisirašyti 
prie šio turtingo kliubo. 
Viršminėtas pašalpinis kiiu- 
bas dar tiktai penki metai 
tėra suorganizuotas, o jau 
skaitlius narių yra apie trįs 
šimtai. 

Jonas Bijankas prez. 840 
W. 33 PI. 

Antanas J. Lazauskas 
rast. 3337 S. Wallace St., 
Chicaero, 111. 

BURNSIDE. 

Burnside, SLA. 63 kp. 
laikys mėnesini susirnkimą 
pėtnycioj 4 balandžio 7 vai. 
vakare. Macukevičiaus sve 

tainėj 1036 E. 93 str. Na- 
riai teiksitės ateiti koskait- 
1 ingiausiai. Taipgi neprigu- 
linti prie S.L.A. kviečiami 
'ateiti ir prisirašyti. 

P.Pivarunas fin. lašt. 

TMD. KUOPOS SUSI- 
RINKIMAS. 

Paskutiniame TMD. 22 
kuopos susirnkime nutarta, 
,kad visi nariai pasitaikius 
progai platintų kolabjausiai 
'TMD. išleistas knygas. Tuo 
tikslu išrinkta komisja iš p. 
J. Papausko ir A. Stankūno. 

Apart to plačiai apkalbėta 
apie Šerno raštų leidimą. 
Prieta prie tos nuomonės, 
,kad tuomi reikalu turi pasi- 
rūpinti kolionijos ir visi T. 
MD. nariai. M. K. Š. 

IŠ DR-TĖS ŠV. JUOZAPO 
SUSIRINKIMO. 

Dr-tė šv. Juozapo perei- 
toje neclėlioje laikė savo 

paprastą susirinkimą pa- 
prastoj svetainėj. Pirmaiu- 
siai paaukavo $5.00 karei- 
vių priėmimui. 

Paskui likosi apkalbėta 
Lietuvos reikalai ir draugi- 
ja išnešė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad butų su- 
šauktas Visuotinas Seimas, 
ir kad jei galima, kad jis 
butų Chicagoje. 

Draugystė šv. Vincento 
Ferarušo ant Town of Lake 
laikys sa*To bertainini susi^ 
rinkimą nedėlioje, balan- 
džio (April) 6-tą d. Pra- 
džia 2-rą vai. po pietų. Pa- 
prastoj svetainėj Kry- 
žiaus parapijos. Kviečiami 
visi nariai susirinkti ant 
viršminėto laiko. Yra labai 
daug svarbių reikalų dėl ap- 
svarstymo. 
Kazimieras Makaras, Pirm. 

.. J. Legnugaris prot. rašt. 

REIKALINGA 
lietuve mergina dėl abelno 
darbo ofise. Turi mokėt 
lietuviškai ir angliškai ir 
vartoti "Typewriterį" 

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

TAISAU NAMUS. 
Murinu cimantuoju pleis- 

taruoju ir viską taisau. Dar- 
bą atlieku speciališkai ir pi- 
giai. Kam tokis žmogus 
reikalingas kreipkitės: 

B. P. RAJUNIEC, 
3044 S. Union Av., Chicago. 

Telefonas Drover 4429 

TĖVAS GiRIA. 

"Mano tėvas vartojo jį 
kol kentėjimai nebuvo 
prašalinti. Jis labai iį gįrė. 
Taip rašė mums Ponas Matt 
Molek iš Silverbow, Mont., 
Gruodžio 26, 1918"'. "Jis" 
reiškia Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine (Ame- 
rikos Kartusis Vynas), ge- 
riausios gyduolės nuo visų 
vidurių nesveikumų, pritvir- 
tins, nevirkštinimas, galvos 
skaudėjimas, nusilpnėjimas 
ir t. p. Geros gyduolės vi- 
suomet yra branginamos, ir 
mums labai malonu, kad ne- 

žiūrint baisiai augštų kai- 
nų kaip nekuriu sudėtirių 
ir sunkių mokesčių ant kitų, 
mums nusidavė išvengti žy- 
mų pakėlimą kainų ant Tri- 
nerio Elixir of Bitter Winet 

ir Trinerio Angelic Bitter 
Tonic. Pakėlimas kainos 
labai menkas, vien tik už- 
laikyti puikią koybę tų gy- 
duolių. Trinerio Linimen- 
tas yra žinomas kaipo vie- 
nas iš geriausių nuo reuma- 

tizmo, galvos skaudėjimo, 
sunarinimo ir t. p., o kitos 
Trinerio gyduolės parsiduo- 
da senomis kainomis. 

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

KAS GERIAU. 
AR MOKĖTI RANDA VISADA IR NIE 
KO NETURETI? Ai?. TURĖTI SAVO 
LOCNA GRAŽU NAMA, KURIS PATS 
IŠ RANDU IŠSIMOKĖS 

PARSIDUODA VISAI NAUJAS MU- 
RO NAMAS $1,000. PIGIAU NEGU 
JIS KAŠTAVO PABUDAVOTI. DVIE- 
JŲ AUGŠČIU PO 5 DIDELIUS KAM- 
BARIUS SU "SUN PA11LOR", SU EL- 

EKTRIKĄ, GAZU, BALTOMS SIN- 
;i:OMS BEI MAUDYKLĖMS, SU VI 
SAIS AUGŠTOS KLASOS INTAISY- 
MAIS, SU GERAIS PORČIAIS, SU DI- 
DELIU 8 PEDU AUGščIO CEMEN- 
TUOTU BEISMENTU IR SU DIDE- 
LIU PLAČIU LOTU 30x125 PEDU. 
NAMAS LABAI ŠVIESUS IŠ ABIEJŲ 
PUSIU IR APLINKUI APIBUDAVO- 
TA PUIKIAIS NAMAIS. RANDASI 
LIETUVIU APGYVENTOJ VIETOJE 
NORINTIEJI PUIKAUS NAMO GREI 
TAI ATSIŠAUKITE IR GALITE NU- 
PIRKTI PIGIAI ; UŽTEKS $500.00 
INMOKEJIMO, O LIKUSIUS RAN- 

DOS IŠMOKĖS. KLAUSKITE PAS: 

J. SINKUS 

3301 So. Halsted St 
! Chicago, 111. 
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BALANDŽIO MĖNESYJE. 
Me8 duodame viena karve, 

) dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
j nam, kuris pirks viena iš šių 

40—80—160 akerių farmą. 
Dobilu ir bulvių vieta, arti eže- 

rų. Vilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rį, lengvas išmokėjimas. 

i Atsišaukite G. F.. SAN- 
t BORN (Savininkas) arba ra- 

i šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakire. 908 Peoples Gas Bldg. 
Chicago, 111. 

(Apgars.)' 
i — 

DYKAI. 
Prisirašyk prie musų kliubo, kuris su- 
sideda 5š Ciiniškų indu, drostų stiklų, 
ir visokių dailių išdirbinių. Mokestis 
25 centai j sųvaitę. Prisirašyk šią są- 
vaitę ir gausi drožto stiklo krepšelį. 
Męs teipgi taisome laikrodžius ir at- 
liekame kitus metalo darbus 

GAELIC ART SHOP 
2438 W. 47th STREET 

Priešais Gaelic Teatrų. Chicagc, 111. 

LIBERTY BONDSUS. 
privalai laikyti, ne j*'e yra ge- 
riausias investinimas, kokį tik 
galima gauti. Bet jeigu esi 

priverstas parduoti, ateik pas 
mus, nes męs mokame augš- 
čiausias kainas 
KOZLOWSKI BROTHERS 
2525 AV. 47th St. Chicago, 111. 

BARGENAS: Parduosiu savo pui- 
kią farmų 200 akerių, juodžemis su mo- 

liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pul- 
kŲs budinkai, Lietuviška kolionija. 
Gel' kelio stotis ant kampo farmos. 
8 mylios nuo didelio miesto iš vieno 
šono ir 10 mylių nuo kito didelio mies 
to. Speciališkai išdirbta dėl Rugių, A- 
vižų, Bulvių ir tt. Ateikite pas mane 

aš parodysiu Jums paveikslus tos ma- 

no farmos. S. SOK'LSKIS. 3343 So, 
Lowe Ave, Chicago, 111, Pliene Boule- 
vard 10011. 

VALENTINE DRESSMAKINC 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deslgaing 
dienomis ir vakarais dėl biznio Ir 
namy. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankyk1!* 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
C205 S. Halstcd SU, 1850 Wells St 

PARSIDUODA pigiai i lotai, visi 
po 25x125 pėdu, 2 bliokai nuo 11-tos 
gatvės gah karių linijos ir Rock Is- 
land stoties. Puiki vieta, lietuvių ap- 
gyventa Kreipkitės pas: JOSEPH 

BECKER, 11158 Savvyer Ave., Rose- 
land, Chieago, III. 

i Aš Jonieška Kudirkienė 
po vardu vyro, o po vardu 
tėvų Jonieška Poletaučkiu- 
tė. Pajieškau savo brolio 
Jurgio Poletaučkioč Suval- 
kų gub., kaimo Lubavos ir 
parapijos, meldžiu atsišauk- 
ti ant šito adreso. 

Geo. Levinskis, 13 Oueens 
BHgs Gosset Evreet Beth- 
nal Green, London Eng- 
land. 

HflSTEEJYSTEn J 
Męs mokinamo šj puik'v gerai 

apsimokant} amatą j trumpa lai- 
kį. Kirpikal yra labfii reika- 
laujami. Vietos nepripiidytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting Schoo) 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augštat 

(Prieš City Hali) 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Iš priežasties ligos parduodu kaip Ir už d. ką Krutamu Paveikslu 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Ueša apie $100,90 gryn« 
pelno j savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui 
dyką, Kiek- — nali ta reikala vesti Ir turėtų gerą pelną, Atsišaukite: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, Iii 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai ^ęs esame užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokiu mokesčiu už egzaminaciją arba patarimą. Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge- 
reresnį ir modernišką patarnavimą 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurj turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 

NMES. SPECIALIZUOJAMES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 
IR NAMINESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- 
renkame jas, žinodami jų gydančią v^itę nuo paprastų nesveikatingumų Kiekvieni namai privalo butl priohengę ir visuomet turi turėti po ranka 
gyduoles ant reikalo. Męs tikime, kad musų smulkmenos, toletų dalg 
tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvieną žmogų. Musų vaistai ir kemikalai yra gryniausi, kokius tik už pini- 
gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais 

/'vnsss. 

ATEIKITE (R PAMATYKIEJE MUS. 
Atminkite! viai nl®ko nelmame už Egzamlnaciją ir Patarimą 

PEOPLES THEATRE BoILDING 
1616 WE8T 47-th STREEET 

Męs Kalbame Lietuviškai 

TEATRAS! TEATRAS! 
SCENOJE STATOMA DU ISTORIŠKU VEIKALU 

ŠV. "AGNIETE" 
C' 

3-jų VEIKSMŲ. 

ŠV. "CECILIJĄ" 
4-ių VEIKSMŲ. 

Balandžio-Apr. 6,1919 
G. S. P. S. {School Hali} Svet. 

KAMPAS 48-tos IR SO. HONORE ST. 

Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Pradžia 7:30 vakare. 

Veikalus perstatys Lietuvių Teatrališkas Kliubas "LIETUVA" 
ir Qv. Cecilijos giedorių Draugija. Veikalai yra begalo gražus ir pa 
mokinanti; kas yra skaitęs istorijas apie tai, tai žino jų gyvenimų, 
taigi di'bar yra proga pamatyti gyvai perstatant jų gyvenimų. Taigi 
visuomenė yra nuoširdžiai kviečiama ant šių perstatymų ir kad kož- 
nas pamatytų juos. O kas neatsilankys, tas gailėsis ilgai. 

Kviečia visus RENGEJAI IR KOMITETAS. 

AR MATEI "ČIGONUS" 
i jT r: f}, }y 7 fj Jeigu nematei, tai ateik į : 

SCHOOL HALL SVETAiNEJE 
y 5iį^Town of Likę, kamp. 48tos ir Honore Gatvių. 

Subatoje, Bsilandžio-Aprii 5, 1919 
Publikai reikalaujant, "Bi- rutes" choras, čigonais ap- 
rutė" atkartos, antru kartu sirėdg sudainuos daag viso- 
naują St. Šimkaus muzika-ę^^Stt^Sfkių dainų, po vadovyste St. 
lišką -Tragediją, " ČIGO- Šimkaus. Pradžia 8 valandą 
NAI". Po perstatymui, "Bi- vaKare. Kviečia "Birutė". 
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