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Bolševikai pasidavė Ukrajinam 
Austrijoje Komunistų Revoliucija. 

Indi jonai užpuolė amerikonus. 

LIETUVIAI PAĖMĖ PA- 
NEVĖŽĮ IR KUPIŠKI. 

Stockholmas, balandžio 
7 d. Lietuvių spaudos biu- 
ras iš Kauno praneša, kad 
sumušti bolševikai betvar- 
kėje traukiasi linkui Dvins- 
ko. Lietuviai vis užimdi- 
nėja naujas vietas. Prane- 
šimas iš Kauno skamba se- 
kančiai : 

"Bolševikai po keleto 
smarkių mušiu, kuriuose jie 
buvo sumušti ir panešė žy- 
mius nuostolius, traukiasi at 
gal visu frontu šiaurinėje 
Lietuvoje. 

"Lietuviai po smarkaus 
mūšio atsiėmė Panevėžį ir 
Kupiškį. Bolševikai betvar į 
kėje skubiai traukiasi lin-) 
kui Dvinsko. 

Sužinota, kad keletoje vie 
ty sukilo bolševikai karei- 
viai prieš savo vyresnybę." 

BOLŠEVIKAI PASIDAVĖ 
UKRAJINAMS. 

y Stanislau, Galicija, balan- 
džio 7 d. Sovietų armija 
šiądien prisijungė prie Uk- 
rajinos jfpėkų ir pavedė uk- 
rajinams 35 kanuoles. 

AUSTRIJOJE KOMUNIS- 
TIŠKA REVOLIUCIJA. 
Washington, balandžio 7. 

Šiądien V lstybės departa- 
mentas gavo žinių, kad Vo- 
kiškoj Austrijoj bujoja ko- 
munistiška revoliucija. 

INDIJONAI UŽPUOLĖ 
AMERIKONUS. 

Nogales, Ariz., balandžio 
7 d. Yaqui indijonai va- 
kar perėjo ties Sonora Mek- 
sikos rubežių ir pašeimynin 
kavę Suvienytose Valstijo- 
se, prisiplėšę ginklų ir amu 

nicijos, vėl nudumė Meksi- 
kon. 

KARALIENĖ DĖKINGA i 
BOLŠEVIKAMS. 

Paryžius. Rumunijos ka-1 
ralienė pasikalbėjime su ko- 
respondentais užreiškė, kad 
bolševikų veržimąsi Rumu- j 
nijon nėra jau taip blogu 
dalyku dėl Rumunijos. Gir- 
di, dabar talkininkai pama- 
tys bolševizmo pavojų ir pri- 
gelbės rumunams kovoti. 

Toliau karalienė užreiškė, 
kad butų gerai, jei Rumu- 

nija, Lenkija, Serbija ir Če- 
cho-Slovakija padarytų są- 
jungą kovai prieš bolševi- 
kus. 

SUOKALBIS ĮSTEIGTI 
SOVIETŲ RESPUBLIKĄ. 

Kopenhagenas, balandžio 
7 d. Pusiau-oficialis pra- 
nešimas iš Berlino tvirtina, 
kad Vokietijos valdžia su- 
sekė daugelyje miestų suo- 

kalbį įsteigti sovietų respub 
liką Vokietijoje. 

Taipgi pranešama, kad 
Kruppo darbininkai nedir- 
ba ir jie esą daugiau linkę 
apsiginkluoti negu dirbti. 

UKRAJINAI TARIASI 
SU LENKAIS. 

Iš Viermos pranešama, kad 
ukrajinai yra pasiryžę tai- 
kytis su lenkais, jei šie iš- 
trauks savo pulkus iš buvu- 
sios Rusijos rybų ir leis žmo 
nėms nusįspręsti prie kū- 
lio respublikos jie nori pri- 
sidėti. Tokį užreiškimą pa 
darė Ukrajinos premieras 
HoluboviČ. 

UŽMUŠTAS VENGRU 
BOLŠEVIKŲ VADAS. 

Vienna, balandžio 7 d. 
Ateina žinių, kad Vengrijos 
bolševikų vadas Bela Kun 
tapo užmuštas. Bet nėra ži 
noma, ar tas turi kokį są- 
ryšį su gandais, kad Ven- 
grijoje iškilo revoliucija 

prieš komunistus ar ne. Tai j 
pogi nepranešama, kas prie 
šinasi komunistų viešpatavi- 
mui, ar buržujai ar ramie-1 
ji socialistai. 

Bet yra žinoma, kad pe- 
reitoj subatoj Vengrijos bol 
ševikai buvo pilnoj galėj; 
tą pranešė generolas. Smuts, | 
talkininkų atstovas Buda- i 
pešte. 

VENGRIJA KONTRO- 
LIUOS HAPSBURGU 

TURTĄ. 
Londonas, balandžio 7 d. ! 

Vengrijos valdžia išleido pa į 
rėdymą, kad visa Hapsbur-į 
gų nejudomoji nuosavybė 
yra perduodama valdymui I 
specialės komisijos, suside- 
dančios iš trijų ypatų. 

IŠ VIENNOS PRAŠALINTI 
BOLŠEVIKAI. 

| Vienna, balandžio 6 d. 
Reikalaujant talkininkų mi- 
sijai, Vokiškosios Austrijos 
valdžia pranešė bolševikiš- 
kai Vengrijos valdžiai, kad 

į Vengrijos pasiuntiniai yra 
'prašalinami iš Austrijos. 

Balandžio oras. 

AN6LE , W0RM'5! 

d? 

Mi 

Balandžio oras išvaro sliekus—meškeriojimo sezonas artinasi. 

LLOYD GEORGE NEPRI- 
PAŽINO BOLŠEVIKŲ. I 
Washington, balandžio 7.! 

Buvo pasklydęs gandas, kad 
Anglijos premieras pripaži- 
nęs Leniną su Trockiu, kai-Į 
po valždią. Dabar Angli- 
jos ambasadorius "VVashing- 
tone u ̂  reiškė, kad tie gan- 
dai niekuo nepamatuoti. 

! 

BOLŠEVIKAI PASIEKĖ 
ČERNOVICUS. 

Zurich, balandžio 7 d. Iš 
Budapešto pranešama, kad 
Rusijos bolševikų armija 
jau pasiekė miestą Černo- 
vicus. Černovicai randasi 
Bukovinoje apie 10 mylių 
nuo Rusijos rubežiaus. 

STUTTGARTO STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ. 

Stuttgart, balandžio 6 d. 
(suvėlinta). Valdžia oficia 
liai pranešė, kad buvusis vi- 
suotinas streikas Stuttgarte 
•jau kaip ir užsibaigė. Spar 
takai šiame atsitikime vi- 
siškai pralaimėjo. Praneši- 
me taipgi priduriama, kad 

i didžiuma streiko lyderių ta- 

j po suareštuoti. 

i NETIKI VENGRIJOS 
REVOLIUCIJAI. 

I Paryžius, balandžio 7 d. 
į Taikos Konferencijos rate- 
liuose nepasitikima Viennos 
pranešimams apie revoliuci- 
jinį judėjimą Vengrijoje. 

SKUDURU PIRKLYS PA- 
LIKO MILIJONĄ. 

White Plains, N. Y. New 
Yorko skuduru pirklys Gul- 
labi Gulbenkian armėnas, 
kuris buvo užmuštas perei- 
tą liepos mėnesį jo krautu- 
vėje, paliko turtą vertės mi- 
lijono doliarių; iš jų $300,- 
000 testamente paskirta: nu- 

kentėjusiems nuo turkų per 
sekiojimų armėnams. 

VOKIETIJOS KONTRA- 
BANDININKAI VEIKIA. 

Berne, baiandžio 6 d. — 

Šveicarijos parubežyje yra 
susidarę dideli būriai kon- 
trabandininkų nuo 100 iki 
150 ypatų, didžiumoj iš bu- 
vusių Vokietijos kareivių ir 
apsiginklavę šautuvais, o 
kartais ir kulkasvaidžiais. 
Todėl kontrabanda varoma 

plačiausioje skalėje. 
Užmušystės Šveicarijos 

parubežyje labai išplatinę. 
Jau sakoma yra užmušta į 
70 girininkų ir daug«žaislų 
namų užlaikytojų. 

SUKILIMAI INDIJOJE. 

Londonas, balandžio 7 d. 
Reuterio korespondentas 
praneša iš Bombay, Indija, 
kad ten buvo sukilimas, ku- 
rį iššaukė neužsiganėdini- 
mas dalyku stoviu grudų rin 
'koje. 

KAREIVIS SUSKALDĖ i 

MERGINAI GALVĄ. 
Peoria, III. Bal. 5 Buvusis 

kareivis Mondo Buffalto su- 

skaldė kirviu Mattie Dorsey 
galvą. Jis sakąs, kad perei- 
tą naktį mergina apvogusi 
jį. 

SUFRAGIZMAS PIETINĖJ 
AFRIKOJE. 

Cape Town, balandžio 5. 
Pietinės Afrikos parlamen- 
tas šiądien priėmė 44 prieš 
42 balsu bilių, kuris sutei- 
kia moterims lygias tiesas. 

KARIŠKOJI ESKADRA 
1 

APLANKYS NEW YORK. 
Washington, balandžio 6. 

Eskadra iš 100 kariškų lai- 
vų, po vadovyste admirolo 
Mayo, apie 15 d. balandžio 
atvyks New Yorkan ir pa- 
siliks ten iki 30 balandžio. 
Paskui išplauks Atlantiko 
vandenynan ant manevrų. 

JAPONAI GALI U2VAL- i 
DYTI FILIPINUS. į Washington, baVn^džio 6. 

Valdiškuose rateliuose pra- 
dedama bijotis, kad sutei- 
kus pilną neprigulmybę Fi-, 
lipinams jie gali papulti po 
Japonijos Įtekme ir tada ja- 
ponai kontroliuotų, beveik, 
pusę pasaulio. Filipinų ne- 

prigulmybei nepritaria ir 
Australija iš tos pačios prie- 
žasties. 

LAIMĖJO STREIKĄ 
NEW YORKE. 

New York, bal. 7, Moterų1 
drapanų siuvėjų, kaip pra- 
neša jos viršininki, streiką 
laimėjo. Laimėta 44 valan-! 
dų darbo sąvaitė, pakėlimas 
algoje ir tula priežiūra prie 
darbo sąlygų. 

BEDARBIŲ PARODA 
BAŽNYČIOJ. 

New York, bal. 7. Nedė- 
lioj, apie 450 bedarbių, men 

kai apsirėdę, pilnoj tvarkoj 
maršavo Šv. Traicės bažny- 
čion ir užėmė turčiams pa- 
vestas sėdynes. 

FIUME NĖRA KARĖS 
STOVIO. 

Ne wYork, bal. 7. Italų in- 
rof'macijos biuras gavo iš 
Paryžiaus žinią, kad Fiume 
nėra karės stovio, kaip kad 
buvo pranešęs slavų spaudos 
biuras. 

SALDUSIS MĖNUO OR- 
LAIVYJE. 

Montreal, balandžio 6 d.] 
Vienas aficieras lakūnas, be 
siartinant jo vestuvėms, plia i 
nuo ja saldų jį mėnesį praleis ̂  
ti orlaivyje. 

STREIKAS PIETINĖJ 
AFRIKOJ IŽSIBAIGĖ. 
Johannesbur^, Pietinė Af- 

rika, bal. 7. Darbininkų strei 
kas, kuris prasidėjo kovoj 
mėnesyje, jau užsibaigė. i 

Tarptautinė Šelpimo Komisija Lietuvon. 
—____ \ 

Pranešimas Pasiuntinių iš Europos, 

Gauta pranešimas iš Lietu- 
viu Informacijos biuro \Yash- 
ingtone. kad delegatai Tarp- 
tautinio Šelpimo Komiteto pa- 
siuntė Lietuvon savo delega- 
tus. Patkiodame pranešimą 
ištisai: 

Exeeutive committee re- 

ceived today from Dolmži- 
folknving eable: 

"International relief com- 

mittee delegates Turczyno- 
\\ \C7., Lathrop, Penton \vith 
Paksztas left yesterdav for 
Litliuania. American Red 
Cross agency despatched 690! 
kilograms medicaments and 
sanitary appliances clothing.' 
Ali expenses settled hy our 

money. Make buru (?) 
monthly expenses 150.00(' 
francs; \vc support pro- 
posals". Dobttšk. 

RIAUŠĖS STREIKIERIU 
LAV/RENCE. 

Lawrence, Mas«# bal. 7.j 
Šiądien anksti Įvyko riaušės. 
Prieš auštant sprogo bom- 
ba yiename iš gyvenamųjų 
namų, bet nelaimių su žmo- 
nėms nėra. i #£jĮįj|| 

♦Vėliau streikierių judėji- 
mas pasididino; mat pradė- 
ta dešimtoji streiko savaitė.; 
Policistai nesuvaldydami 
minias paleido keletą šūvių;' 
iš publikos irgi pasigirdo šu-! 
viai. Buvo paleista darban 
i'kmenjs ii bonkos. 

Tapo suareštuota 23, kai-1 
po nužiuroti kėlime riaušių.. 
Pas vieną iš suareštuotų ras 

ta $1,303 pinigais ir už $100 
bondsų. 

Prie uuu audlminių dirb-' 
tuvių ant pikieto stovėjo 
moterįs su vienu bei trimis 
vaikais mokyklos am?iaus. 

NUSILAUŽĘS KOJĄ 
JUOKIASI. 

Columbus, Tūlas Jasper 
Poltis, nugriuvęs gatvėje, 
sušuko, kad jis nusilaužė ko- 
ją. Artimai buvusie du po- 
licistai tuoj pašaukė ligon- 
vežį ir nugabeno J. Poltis 
namo. 

Vaąiuojant Poltis juoka- 
vo dėl savo nulaužtos ko- 
jos. Vienas iš policistų pa- 
tėmijo, kad jam keistai at- 
rodo, jog žmogus su nu- 

laužta koja ir dar juokau- 
ja. 

"O, mano koja yra medi- 
nė," užreiškė Poltis. 

BOLŠEVIKU NUOSTO- 
LIAI 808. 

Archangelskas, balandžio 
6 d. (suvėlinta) Rusų ofici- 
alis raportas praneša, kad 
mušiuose ties Sredine chren- 
ga pereitoj petnyčioj bolše- 
vikai turėjo nuostolių 700 
užmuštais ir sužeistais ir 108 
[suimta nelaisvėn; taipgi su- 

[imta ir kulkasvaMžių. 
j Talkininkai, kaip prane- 
jsa rusų raportas, neturėję 
i jokių nuostolių. 

Lietinių kalboje pranešimu-; 
skamba sekančiai: 

Pildantysis komitetas šią- 
dien gavo nuo Dobužio se- 

kančia kablegrama: "Tarp- 
tautinis Šelpimo Komitetas 
deleguoja T urczyiu nvicz, 
Lathrop, Benton: jie <;u 

Pakštu vakar išvažiavo Lie- 
tuvon. Amerikos Raudono 
Kryžiaus atstovybė išsiuntė 
690 kilogramų (apie 1600 
svarų) medikamentų ir sa- 

nitarių reikmenų. Visi iš- 
kaščiai padengiama musų 
pinigais. 
Paskutinvs sakinys angliško 

teksto, kur kalbama apie 150,- 
000 frankų, matyt, yra kiek 
sudarkytas, todėl jo prasmė ne- 

aiški. Gal Imt reiškia, kad ta 

špiliui iifisun 
sumą Į mėnesį, bet visgi nideo 
tikro pasakyti negalima. 

ITALIJOJE STREIKUOJA 
ŪKIŲ DARBININKAI. 
Washington, D. C. bal. 7. 

Valstybės departamentas ga 
vo žinių iš Pale .nc, Italijos, 
kad 19,000 ūkių darbininkų 
sustreikavo, reikalaudami 
nenauduoti prie ūkių darbų 
karės ne laisvių. 

BELGIJOS KARALIUS 
SUGR70. 

Londonas, balandžio 7 d. 
Iš Brussclio pranešama, kad 
Belgijos karalius sugrįžo or- 

laiviu iš Paryžiaus sveikas. 

PRANEŠIMAS. 

Atkreipiame skaitytojų domą 
į tai kad pradedant šios sa- 

vaitės pėtnvčios numeriu "Lie- 

jtuvoje" tilps trįs straipsniai po 

antgalviu "Vokiečiai Lietuvo- 
je". Autorius tu straipsniu 
\.a autoritetingas veikėjas 
Lietuvoje, kuris juos mums 

prisiuntė per atstovybę Pary- 
žiuje. 

Tuose straipsniuose bu* pa- 
rodyta kiek skriaudų vokiečiai 
padarė Lieturai, kas vertė lie- 
tuvius rink^'i karalium Uracha 
ir kokią rol«t lošė p. Kapsukas 
vesdamas derybas su vokie- 
čiais. 

Straipsniai yra labai svar- 

bus. Jie nušviečia daug tokių 
reikalų, apie kuriuos amerikie- 

jčiai neturėjo jokio supratimo. 

ORAS. 
Chiagoje ir apielmkėje: 
Šiądien lietus ir griausti- 

nis; rytoj debesuota, abi die 
ni kiek šalčiau. 

Šiurpus piet-vakarių vė- 

jai. 
Saulėtekis, 6:20; saulė- 

leidi, 7:19. Mėnulis nusileis 
3:19 ryte. 
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Nepasisekusi Diktatūra. 
"Lietuvoje" tiao<ar eina aprašymai at- 

sibuvusios jcidune Lietuvos vaiot.yoes ivun- 

lerencijoS, Kjun gal ous istorijoj pažymė- 
ta, Aaipo pumas lietuvių parlamento posė- 
dis. 

Kaip jau buvo pastebėta prieraše prie 
minėtos Aonierencijos aprašymo, žinios 
apie aitą konferenciją yra semiamos is 
Krikščionių-demokratu organo "Tiesos Kar- 
das" ir todėl tasai aprašymas gali turėti, 
mažiau-ar-daugiau, partijine spalvą. 

Tačiaus, jeigu paduodami šiame ap- 
rašyme faktai yra pažymėti teisingai, tai, 
sykiu su pirmojo lietuvių parlamento posė- 
džiu, turėtume ir kitą pirmą musų istorijo- 
je prajovą—mėginimą jvesti Lietuvos rei- 
kalų tvarkyme savo rūšies diktatūrą. 

Tas apsireiškė tuomet, kada Laikino- 
sios valdžios priemieras Sleževičius mėgi- 
no atimti minėtai konferencijai sprendžia- 
mąjį balsą, o jo vieton pripažinti jai tiktai 
patariamąjį balsą. 

Tas atsitiko tuomet, kada konferenci- 
ja balsų diduma pareikalavo nuo Sleževi- 
čiaus valdžios, idant ji dirbtų syk-iu su Lie- 
tuvos Taryba ir pasiremiant tuolaikine Lie- 
tuvos konstitucija. 

Iš aprašymo numanu, kad Šležiavi- 
čiaus valdžia, didumooje socialistai, nelabai 
sutikdvo su Lietuvos Taryba (kuri, beje, ir 
tą pačią Sleževičiaus valdžią sudarė) ir no- 

rėjo pasiliuosuoti savo veikime, kaip nuo 

Tarybos, taip ir nuo Lietuvos Konferenci- 
jos įsakymų. 

Kiek tas pavyko-tuo tarpu tikrai nežino- 
ma, nes ant nelaimės iki šiolei nėra gauta 
Konferencijos užbaigos. Vėliaus atėjusios 
žinios apie menamą Sleževičiaus kabineto 
rezignavimą lyg leidžia manyti, kad Sleže- 
vičius savo tikslo neatsiekė. 

Kaip ten nebūtų, tasai atsitikimas,—pa- 
antriname, jeigu jis teisingai perduotas,-- 
bus bene pirmas pasikesinimas-pasikesini- 
mas ramus-įvesti Lietuvoj savo rūšies dik- 
tatūrą, prie kurios pildomoji valdžios šaka 
mėgino prašalinti nuo šalies valdymo kitus 
organus, būtent įstatymdavystės šaką-Lie- 
tuvos Tarybą ir Lietuvos Valstybinę kon- 
ferenciją. 

Milijonas. 
Atsišaukimas delei surinkimo milijo- 

no parašų ant peticijos, reikalaujančios Lie 
% 

tuvai neprigulmybės, jau išleistas. Petiei- * 

jų blankos yra siuntinėjamos. Jos bus ir 
laikraščiuose talpinamos. Musų laikrašty- je, jos eis kasdien, pradedant :vuo rytojaus. Viskas ko reik, tai visiems geriems lietu- viams atsiraitoti rankas ir imtis už darbo 
tuojaus. Imtis smagiai, karštai, kad syki darbą pradėję, atliktum ji kuogeriausiai. O gerai jis bus atliktas tuomet, kada surinksime ne tik milijoną, bet-dar ir su uodegaite. 

Todėl, darban, kad net pleškėtų! 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
LENKAI LIETUVOJE. 

Redaktoriui Ne \v York 
Times'c! Jusų editorialas iš kovo 10 d., 
antgalviu "Suteikite lenkams progą," ku-j name Lietuvos klausimas yra taipgi paju-j dintas, negali buti praleistas, nepaprašius,! kad butų suteikta vieta jųsų gerbiamam 

laikraštyj atsakymui tų, kurie yra Lietuvos 
įeprigulmybe užinteresuoti. 

Lenkijos noras sudaryti didelę armiją 
>o pretensija kovos su bolševikais nesusi- 
inka su pritarimu todėl, kad ne kas kitas 
.aip Lietuva ir Ukrajina kovoja su bolše- 
ikais, kuomet Lenkija, nei nesuėjusi kon- 
aktan su bolševikais, norj sudaryti užtek- 
inai didelę armiją, idant užėmus Lietuvą 
r vedus kovą su Ukrajina ir Čecho-Slova- 
vija. Lietuviai ir Ukrajinai užreiškė pasi- 
ikesią Taikos Konferencija savo teisių ap- 
.ynime pakol jie nematė Lenkiją nepaisant 
okiii principų, prezidento Wilsono užreikš- 
ų ir žengiant, su jai suteikta pagelba, ple- 
-ti jų šalių. 

Lietuva viena pati pasirodo tikru sar-| 
u kaip Lenkijos, taip ir Vakarinės Euro- 
os nuo bolševikų, kaip kad per daugelį 
imtmečių ji buvo siena prieš totorius ir 
okiečius. Kodėl.gi, todėl, nesuteikti pa- 
elbos ir neleisti Lietuvai ir Ukrajinai su- 

laryti didesnių armijų? Aš noriai sutinku 
u jusų išvada, kad barniai tarp lenkų, lie- 

:uvių, ukrajinų ir cechų negali but praleisti 
įepatėmyti, delei tos priežasties, kad pa- 
įašios betvarkės šešioliktame, septyniolik- 
ame ir aštuonioliktame amžiuose buvo prie 
:astimi Lenkijos ir Lietuvos padalinimo 
1772, 1793 ir 1795 metais. Kadangi toks 
iudnas pamokinimas praeityje nėra Len- 
kijos tinkamai suprantamas, tai kodėl ne- 
luoti progos Lietuvai, kuri yra neprigul- 
ninga nuo gruodžio mėnesio 1917 metų i)1 
vurios žmonės visados parodydavo gerą pa- 
sipriešinimo kokybę prieš vokiečius, toto- 
:ius; ar bolševikus? 

Lietuva niekados, nesutiks su lenkų as- 

piracijomis atimti Lietuvos senovines teri- 
torijas—Gardiną, Ritinę Prūsiją, Suvalkus, 
irba jų sostinę Vilnių. 

Gavimas šitų svetimų piotų su ginklų pa- 
galba, ar per Taikos Konferenciją, netik 
tad susilpnintų Lenkiją, bet tas privestų 
ją prie amžinų vidurinių karių ir, konse- 
kventiškai, prie puolimo, sugriuvimo ir gal 
out naujo padalinimo. Kadangi Lenkijos 
oadalinimas per jos galingesnius kaimynus 
vuvo skaitomas didžiausiu kriminalu, koks 
vada nors buvo prieš tai padarytas, tai 
'.todėl ji ir Taikos Konferencija varosi už 
ios padalinimą? 

Aš esu gavęs prokJiamaciją, nesenai 
.šieistą Lietuvos valdžios savo žmonėms, 
rarioje jie yra šaukiami padaryti didžiau- 
sius pasišventimus apgynimui savo šalies 
.ruo bolševikų įsiveržimo šiauriuose ir len- 
kų įsiveržimo pietuose. Pasirodo taipgi, 
inu lietuviai pastaruoju laiku sudėjo dau- 
?iaus $25,000,000 vidujinėmis paskolomis. Visos šitos žinios, ir lenkų ginkluota agre- sija (uąpuolimas) prieš Ūkrajiną, Čecho- 
ilovakiją ir Lietuvą nurodo į tai, kad lenkis 
.rieji lyderiai dar ilgai turės sunkų kelią keliavimui, net ir su didele armija. 

Teisingumo ir teisybės prin<vpai pada- •ytų Lenkiją daug stipresne, negu oportu- nzmo ir svetimų žemių užgriebimo princi- pai. 
Vincas J a n k u s, Lietuvių Tau- sines Tarybos Vice-Prezidentas. 
—Iš New York Times. 

Kovo 23 d. 1919 m. 
* * 

LIETUVIAI AMEfci .OJ. 
Lietuvių Europoje yra apie 3,000,000. išsimėčiusių po Baltiko provincijas ir įvai- rioje kitos pasaulio dalyse, tame tarpe ir 

Suvienytose Valstijose, yra dar apie 1,500,- 300; tokiu budu pasidaro lietuvių iš viso 
apie 4,500,000. Arti milijono yra šioje ša- lyje. 

Milijonas lietuvių šioje šalyje yra dau- giausiai darbininkai kasyklose, dirbtuvėse ir 
skerdyklose. <ie yra žinomi, kaipo vieni tarp darbščiausių ir lojališkiausių musų svetimtautiškų piliečių. Daugiaus negu 30, 300 lietuvių dabar kovoja Suvienytų Val- stijų užjurinese armijose ir 50 nuošimčių iš tos skaitlinės pastojo liuosnoriais. Lie- tuviai nesudary? dalies naujo slaviško legi- jono, kuriame bus lenkai, rusai ir kiti sla- vai. Jie nėra slavai, bet sudaro tautą, sy- kiu su latviai ir lyvais. Jų tikslu, anot jų vadovų, yra "neprigulminga Lietuva ir kon fedaracijos visų mažų provincijų, išilgai Baltiko, apgyventų jų rasės žmonėmis." 

—Iš Signal, Zanesville, CLiio. Kovo 21 d. 1919 m. 

—"Męs galėjome sulaikyti bolševiz- 
mą toj maskoliškos Rusijos dalyj, kuri tik pastaraisiais dviem amžiais pasididino tau- tomis pakra; lose. Rumunai, lenkai, lietu- I viai ir ukrajinai nieku neprašė geriaus, kaip talkininkų paramos pinigais, medžiaga ir 
aficierais, idant padaryti pasipriešinimą ant Rusijos rubežių ir nuversti bolševizmą atgal linkui Maskvos; bet tas buvo keturi 
mėnesiai tam atgal. Ir dar syki męs nieko į nepadarėm...." į —Frank H. Simone1 s, Herald, Shenan-i doah, Pa. 
Kovo 27 d. 1919 m. 

Britanijos kariško laivo fotografija, nuimta i? 
viršaus iš orlaivio. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 
N o r c i k a (pažang.) Ka , 

da svarstėm programa buvo' 
žinoma, kiek išrinkta, ir kiek Į 
atvyko. Manoma buvo, kad 
bus atstovų mažiau, negu y r i. 

Kodėl tad tuomet Sleževičius 
savo balso nekėlė. Ar galim 
sakyt, kad mums negalima Lie- 
tuvos vardu kalbėti. Tai žo- 
džiais žaidimas. Juk kaip gin- 
tis, kaip tvarkytis, tai musų ne 

užimtų reikrlas. Bendriems 
žemės ir Kuriamojo Seimo 
dėsniams nustatyti turime tei 
sę. Galutinai jų išrišti negali- 
me. Tai reikalautu ištisu mė- 

nesių laiko. Bet nurodyti ben- 
drus dėsnius galime. Dėl Ta- 
rybos papildymo. Jei žmonių 
bulelis, ne rinktini atstovai, 
galėjo išrinkti visą Tarybą, tai 
juo labiau gali žmonių atstovai 
ją pildyti. Ar galim kalbėt ša- 
lies vardu? Mažas Belgijos 
kraštelis kalbėjo visos Relgi- 
jos vardu. Serbijos liko tik 

Korfų sala, o ji kalbėjo viso-; 
valstybė? vardu. Tad juo la- 

biau galime kali-Tti visos Lie- 
tuvos vardu. 

M a r c i n k u s — nepart. 
kliubo. Nepartyviu dantelis 
palaikys s. 1. demokratus tani'.- 
klausime. 

M i č i u 1 i s — kr. Kalbai 
savo vardu. Kada liaudis ma- 

ne įgaliojo, kad tarčiau konfc-Į 
rencijoj savo žodį, tada matėm, 
kad maža dalis susirinks, o vis- 
gi liaudis įgaliojo teisėta žodį 
tarti. 

D a m b r a u s k a s. Kr. d. 
fr. stovėdama ant teisės pama- 
to, balsuos prieš įnešima klau- 

simą ir siūlo diskusijas baigti. 
J u o d v i r š i s kr. d. Pasi- 

rodo, kad Vyriausybe* paliko 
mums teisę tik kareiviu ir duo- 
nos duoti jai. 

Balsuojama įnešti į,dieno- 
tvarkę apie konferencijos kom- 
petencija. 

Už pasiūlymo atmetimą bal- 
suoja 87 atstovai, prieš (>7, su- 

silaiko 18. Pasiūlymas atmes- 
ta. 

Soc. 1. d. frakcija prašo per- 
traukos 20 minučių. Pertrau- 
ka tęsėsi \y2 valandos. 

5 Posėdžio Tąsa. 
Sausio 18 d. 

r> r i d ž i 11 s—pažang. Siū- 
lo nustatyti kvorumą iš pusės 
ir vieno nariu. P' -iiilynią pa- 
laiko kr. d. ir. Už pasiųlyma 
balsuoja 90, ])ricš niekas, susil.j 
Dvi frakcijos nedalyvauja bal-j 
savirne. 

1) r. S t a 11 g a iii s. S. i. 

<1. f r. pasStarn>i tokia paskel- 
bia rezoliucija: "S. 1. cl. frak- 
cija negali imti atsakomybes 
už tolimesnius konferencijos^ 
darbus ir del to atsisako cia- 
vvauti tolimesniuose konfėren I 

cijos sprendimuose ir balsav: į 

muose, atkaukia savo atstovus 
iš Drezidiumo ir komisijų, bet 
pasilieka konferencijoj ir pa- 
silaiko sau teisės atskirais klau 
simais pareikšti savo numonc 
ir nustatyma". Motyvai ap- 
leisti. 

L a s t o 11 s k i — gudu at- 

stovas. Męs gudai norim ben- 
dro darbo ir vienybėje ginsim 
savo tėvynę nuo pavojų. 

Y i 1 i 111 a i t i s. Nepą-- 
tyvių kliubo vardu praneša, 
kad jie nedalyvauja konfer. ir 
liksia tik informacijoms su pa- 
tariamu balsu. 

1) r. R a b i n a v i č i u s—žy 
dų atstovas. Kadangi žydų 
frakcija neturi tinkamo atsto- 
vų skaičiaus, tad negali daly- 
vauti sprendžiamuose dalykuo- 
se. Sveikina kabinetą. Lai 
<į\ v'iK;ja Lietuva. 

J u n o v i č. Nuo Kauno dū- 
mos lenkti frakcija pareiškia, 
kad lieka patariamu balsu. 
Sveikina kabinetą. Šaukia "lai 

gyvuoja nepriklausoma Lietu- 
va". 

T u č k u s. Del išėjusiu iš 
konfer. pareiškia. kad jie griau 
na mūsų darbą. Lenkai, žydai 
niekad nepadėjo mums musų 
darbo dirbti. Męs patys apsi- 
dirbsim vienybėje. Kr. d. fr. 

j štai ką pareiškia: 
"Antroji Lietuvos Konfe- 

rencija, susirinkusi 1919 m. 

sausio 16 d. Kaune griežtai 
protestuodama prieš pačiu pa- 
matinių demokratybės princi- 
pų laužymą šiuo svaruiu tiek 
pavojų mūsų tėvynei nešančiu 
momentu, ragina visus pi 
liečius, keno širdyse dega šven- 
toji tėvynės meilė ir tvirtas pa- 
sirižimas ginti darbo žmonių 
reikalus ir šąli nuo visų jos ne- 

priklausomybės "priešų, stoti j 
bendrą darbą''. 

6 POSĖDIS, Sausio 19 d. 
1 'irniininkauja Poderis. 

Atėjęs Vokiečių valstybes 
generalis atstovas Cimcrle Jura- 
šo balso Lietuvos konferenci- 
jai pasveikinti. Sveikino vo- 

kiškai taip: 
"Kaipo gencralis Vokietijas 

įgaliotinis, aš išreiškiu savo 

džiaugsmą, kad Lietuvos Vy- 
riausybei šitame sunkiame lai- 
ke pasisekė surinkt toki gražų 
atstovų skaičių. Visų tų akys, 
kuriems rupi klotingos jaunos 
Lietuvos valstybes išsiplėtoji- 
nias, yra atkreiptos j šitą su- 

'sirinkimą. Tatai daro ir Yo- 

kietijos vyriausybė. Ji per vi- 
i sa laiką buvo visa širdim prie- 
lanki lietuvių tautai ir skatino 
Šalies plėtojimos, kiele tiktai lei- 
do karės aplinkybes. Deja, po- 
litikos plėtojimas del karo ir 

kietų jo neišvengiamybių turė- 

jo dažnai nukentėti. Todėleij 
ta užduotis, kuria jus, mano po Į 

nai, esate apėmę nelengva, bet 
bet ji prakilni ir dėkinga. Pri- 
dera padėti Lietuvoje laimėti 
tautų apsisprendimo minčiai. 
Tatai jums pavyks, jeigu jus 
savo likimą ištikro paimsite ; 
savo rankas. Aš džiaugiuos, 
kad jus, kaip aš matau iš pa- 

| narinių bėgio, tatai darote taip 
(veikliai jųsų siekiams ir pa- 
stangoms linkui pilnos kloties. 
Galiu juirs, mano ponai už- 
tikrinti, kad kas gali buti pada- 
ryta iš vokiečių pusės paleng- 
vinti ir paremti Jųsų darbui, 
bus ir padaryta. Tad aš išreiš- 
kiu linkėjimą, kad Jųsų pasi- 
tarimai taptų žymia vieta pa- 
keliui j laisvę ir nepriklauso- 
mybę". 

Atsako Cimerlei Augus- 
taitis lietuvių kalba: 

"Antras Lietuvos Konferen 
t i jos Kaune prezidiumas, ku- 
ris susiiinko i Kauną iš visu 
neužiintos Lietuvos dalių, šir- 
dingai dėkoja už ką tik išreikš- 
tus pageidavimus Lietuvos val- 
stybės pietojimusi ant apsis- 
prendimo teisės pamato ir pra- 
šo Jųsų Ekscelencijos, kaipo 
generalio Įgaliotinio, teikt is 
pranešti dabar esamai Vokie- 
čių valdžiai musų b'nl r,iimus, 
kad tarp nepriklausomos Lie- 
tuvos Valstybės ir Vokiečių 
valstybės butų geri ir draugiš- 
ki santikiai". 

Vokiškai ta kalbą persakė 
Bizauskas. 

| P c t r u š a u s k a s—kr. d. 
Kalba savo valsčiaus darbinin- 
kų vardu. Liūdnas, labai liūd- 
nas vakar dienos apsireiski- 
nias. Tuo metu, kada l ie- 

tuvos širdis Vilnius priešinin- 
kų rankose, kada Lietuva pasi- 
yžo nusimesti nuo savo spran- 

do svetimą jungą, dalis atsto-i 
vų dėl siaurų partijos reika- 
lų atsisakė dirbti konferencijo- 
je. Mane rinko daugiausia 
darbininkai. Jie laukia parve 
žant tvirto konferencijos žo- 
džio del dvarų žemės ir 1.1. Ga- 
na buržuazijos prietarų; gana 
dumti akis darbininkams. Jei 
konferencija nepasakys aiš- 
kaus žodžio žmonėms, tai jus 
(rodo į S. L. D.) konferenci- 

jos darbo trukdytojai tokiu at- 
sakomin^u momentu busit kal- 
ti. Aš tiesiog sakau: u>: tokius 
jųs darbus Lietuve s darbo žino 
nių prakeikimas kabo ant jū- 
sų! 

M a r č i u 1 i n i s —■ kr.-d. 
Ūkininkų grupės vardu pasakc 
gana ilgą, bet gražia ir i visus 
padariusią gilų įspūdį kalbą. 

Jis, peikdamas konferencijos 
darbų trukdytojus, šaukia prie 
bendro darbo. Jame tik mato 
išėjimą. Jei to nebus, Lietu- 
vos visuomenė daug nukęs. 
"Mes gausim, sako jis, plaktu- 
ku į galvą, bet, jus, inteligentai, 
gausit šlėga; mums užčiaups 
burną viena spyna, o jums de- 
\ ynioms". 

Dėkoja Tarybai už naudin- 
gus darbus, nors kartais eita 
vingiuotais keliais, ir prašo L. 
Yyriuasybės, kad eidama išvien 
su Taryba rengtų Lietuvai lai- 
mę. (Visi karštai ploja). 

B rokas — k'*, d. fr., dar- 
bininkas. Kalba savo valsčiaus 
vardu. Ūkininkai įsakė man. 

pasakyk Valdžiai, kad visą duo 
sim tėvynės reikalams, tegu tik 
ji sutartingai ir gerai dirba. 

Darbininkai sako: be žemės 
nedrįsk sugrįžt. Męs lig' šiol 
dirbom svetimiems, j senatve 
uždirbdavom krepšį ar lazdą. 
Daugiau nenorim dirbt sveti- 
miems. Lietuvos valstybė tu- 
ri išklausyt mušu reikalavimus 
ir duot žemę. Išreikalauk lais- 
vės tikėjimui ir mušti tautai. 

G1* a j a u s k a s—kr. d f r. 
Nurodo, kiek kr. d. partijos 
nudirbta Lietuvos nepriklau- 
somybei, kaip atsimainė soc. 

liaud. demokratai, nes iš Rusi- 
jos Seimo išėjo giedodami mar 

selietę, o Lietuvoje jau išeida- 
mi giedojo himną, kad konf. 
atvažiavo duoti valstybei pa- 
galbos ir gelbėt i tėvynės, ir 
kreipdamasis j soe. 1. d. sako: 
Jus trukdot mums to siekti, 
švilpiate, šukaujate. Jus ma- 

tyt norit prasvilpt Lietuvą, o 
ne atstatyt ją, Tai prirodot 
savo vakarykščiais darbais — 

išeidami iš konferencijos, ir 

trukdydami remti ir ginti vals- 
tybę ir darbo žmones. Po tam 
skaito tokią kr. dem. fr. dek- 
laraciją: 

"L. kr. dem. f r. j neparty- 
vių klinbo pareiškimus, nuro- 

dą dama: 
1) kad kr. d.'fr. visą laiką 

stovėjo aut teisės ir demokra- 
tingumo pagrindo, 

2) kad s. 1. d. f r. ir nepar- 
tyvių kliubo dalis nori pasisa- 
vinti liaudies atstovų teises, 
dan darni obstrukcijas nepraė- 
jus ją nuomonei, 

3) kad šiuo svarbiu metu pa- 
mynė pagrindinius demokra- 
tingumo dėsnius ir ardo bend- 
rą darbą. 

4) kad dabartiniu metu esant 
bolševikams Šalyje ir Lietuvos 
darbo žmonių reikalams pavo- 
juje ardymas bendro dar#4 
yra ištiesimas rankos prieši-' 
ninkams ir aiškus šalies par- 
davimas. 

5) kad Liet, soc. 1. d. f r. da- 
rydama tautinę demonstranc.i- 
ją nori suklaidinti lietuvių 
liaudį — visą atsakomybę kr. 
d. f r. deda ant atsisakiusių jų 
del savo partiniu reikalų nuo 

bendro darbo ir reiškia griež- 
čiausią protestą, skelbia Lie- 
tuvos darbo žmonėms, kad jų 
darbai yra parduodami ir kraš 
to padėjimas yra apsunkina- 
mas''. 

(Toliau bus) 

Francuzų Spauda 
apie Lietuvius. 

Kas kartas francuzų spau- 
cloje pasirodę vis daugiau ir i 

daugiau žinių apie lietuvius. 
Jau galima matyti, kad Pran- 
cūzijos presos neprijautimas 
linkui lietuviu pradeda nykti. 

Šią savaitę į mus rankas ^ teko keletas francuzų laikras^ 
čių, apie kuriuos verta sumi- 
nėti. 

Laikraštis "Matin" iš Ko\o 
2 d. aprašo, kad lietuviai visur 
ima viršų mušiuose su bolše- 
vikais. 

Tame pat laikraštyje "Ma- 
tin" iš kovo 6 d. perspausdin- 
ta yra kablegrama iš Londono 
laikraščio "Daily Telegrapb." 
Žinia skamba: "Ponas Smeto- 
na, prezidentas Lietuvos val- 
:l;:ios pasikalbėjime su to laik- 
raščio atstovais, pranešė, kad 
bolševikų pavojus Lietuvoje 
tikrai išnyks maž daug Į mėne- 
sį laiko. Teisybė, bolševikai 
kol kas dar turi Vilnių ir kra- 
što dalį, bet lietuvių armija ran 
dasi 15 kilometrų nuo Vilniaus 
kuri tikisi bolševikus sumušti 
i tris-keturias savaites". 

Paryžius "Temps" tuo pat 
laiku spausdina sekančia žinią: 
'"Lietuvių agentūra (biuras) 
gavo telegramą iš Kaun ), ku- 
rioje pranešama, kad Lietuvos 
armija sumušė bolševikų spė- 
kas po Šiauliais, Šeduva ir ties 
Varėna." 

Kitoje vietoje vėl pranešaV 
ma, kad lietuviu armija visur 
'priimama su didžiausiu entu- 
ziazmu ir kad paliuosuoti val- 
stiečiai nuo bolševikų priespau- 
dos visur dedasi lietuv ių armi- 
jom. 

Belgijos laikraštis ''L'inde- 
pendence Belge" praneša, kad 
lietuvių kariumenė sumušė bol- 
ševikus prie Je z no. Bolševiką; 
traukiasi atgal. 



Malonus Gimdytojas. 
Tai buvo tris savaitės po to, 

kaip gimė mažiukas Sakas. Jo| 
tėvas, storas biznierius ėjo ke- 

liu į Rakus, priešakyje savęs 
stumdamas mažą vežimėlį. Su- 

lyg senų tradicijų, ponia Ša- 
kienė pirma gatvekariu nuva- 

žiavo pas savo motiną, o savo 

vyrui, biznieriui Sakui, liepė 
gerai paguldyti mažiuką Sa- 
kiuką Į vežimėlį ir atvažiuoti. 
Liepė nepamiršti delei visokio 
atsitikimo čystų vystyklų, pie- 
no bonką ir kitus tokiai kelio- 
nei reikalingus daiktus. 

— Tegul mane perkūnas 
trenkia, jei aš ką norš nepa- 
miršau,—mąsto stumdamas 
vežimėlį storulis Sakas :rin* 
damas prakaituotą savo kak- 

tą.—Reikia gi pažiūrėti ar iš- 
tikro viskas yra, ar ko nepa- 
miršau 

Jis pasilenkė prie vežimėlio 
ir pradėjo peržiūrinėti visus 
daiktus. 

— Drabužiai.... vystyklai,... 
žiurstelis, čepčiukas juste- 
lė marškinukai Rodos 
viskas yra. Bet visgi jaučiu, 

►-kad ko tai trūksta.... 
Ir vėl iš naujo ponas Sakas 

viską perdeda perskaitliuoja. 
— Yra pančekaitės, pienas, 

čepčiukas.... 
Vienok nors kelis kartus f.. 

Sakas peržiurėjo ar jis ką ne- 

pamiršo, nieko jo geniališku- 
nias jam negalėjo priminti. O 
vienok jis vis jau-tė, kad ką tai 
jis pamiršo. Jis mintyse nu- 

rengė iraprengė vaiką, rodos 
viskas yra, o čia tokis prijau- 
timas. 

Sakas vėl pradėjo stumti 
pirmyn vežimuką. Jis didžia- 
vosi : 

— Ištikro mano suaus, tai 
net stebėtis reikia, kokis dide- 

lis, gražus. Bet jam tas min- 
tis pertraukė atėję., priešai jo 
draugas Balys. Jiedu pasisvei- 
kino. 

— Taip mano sunus visai 
netokis, kaip kiti vaikai. Ma- 
no sunus* viską turi. Tik tu 

suminėk visus daiktus vaikams 
reikalingus ir aš tau patvirtin- 
siu, kad jis viską turi,—pra- 
kalbėjo Sakas tyčia norėdamas 
kad Balys kalbėtų apie \aikų 

kttaiktus, gal tuomi jis primins 
užmirštą daigtą, kuri jis 
prijaucia, bet nežino. 

— Aš verčiau tau patarčiau 
Nusišluostyti prakaitą nuo kak- 
tos,—atsakė Balys.—Tok;am 
riebiam, kaip tu, nepridera pa-' 
vestį kūdikį. Tu j j gali prigir- 
dyti savo prakaite. 

— Paklausyk,—tarė Sakas. 
—Aš kūdikį vežu savo pačiai, 
kuri nuvažiavo prie motinos. 
Aš tame įsitikinęs taip lybiai, 
kaip kad su tavimi kalbu. Bet 
aš jaučiu, kad as ką tai pamir- 
šau. Jei tų man atminsi už- 

miršta daiktą, tai as pasaky- 
siu vieną paslaptj. Tu tą pa- 
slaptį senai nori žinoti. 

Sužadintas tokiu gausiu pri- 
žadu, Balys pradėjo spėti: 

— Žinduką! 
— Xe, aš žinduką pasiė- 

miau. Jaučiu, kad trūksta di- 
desnio daikto. 

— Skepetaitę? Žiurstuką? 
Sakas pakratė galvą. 
—^Žaisle, lelę ? 
— Xe, ne, sakau gi kad ko 

tai didtf nio man trūksta. 
Balys užsiinteresavo tokiu 

atsitikimu nemažiau už patį 
Seką. Balys isnau'o perkrau- 
stė visą vežimėlį, bet nieko ne- 

galėjo surasti, ko truktų, kas 

reikalinga mažam kudikiui. 
Visi daiktai buvo. 

Tuom tarpu prie jų priėjo 
trečias jų draugas, Kurys. Ji* 
nudžiugo sutikęs draugus ir 
užklausė: 

— Ar negalėtumėte man pa 
sakyti, kaip galima dar'-'<i 

kuomet arklys tinka lenkty- 
nėms. 

— O, nustok su savo ark- 
liais!—aštriai atkirto Sakas. 

— O Eas? 
— Bent t} lėtum. Ir be ta- 

vęs man pikta darosi. Aš ką 
tai užmiršau namieje ir dabar 
jokiu budu negaliu atsiminti 
ką. 

-- Xa tai žinduką!—sušu- 
ko Kurys. 

Pirmieji du draugu Kur j iš- 
koliojo. 

Kurys irgi užsiinteresavo 
klausimu, ką užmiršo p. Sakas. 
Pradėjo ginčytis. Ginčas juo 
tolyn, ėjo vis smarkyn. Jau pe- 
rėjo apie tai, kaip reikia au- 

I gint i vaikus, taškui kokiu laiku 
juos reikia nustoti žindžius ir 
t. t. Nelaimingo tėvo žings- 
niai vis darėsi mažesni, o kakta 
slapesnė. Ant galo jis sustojo 
ties vienais namais. 

TV namai lai buvo jos my- 
limosios pačios motinos namai. 
Tai sieki" jo ilgo ir sunkaus 
važiavimo per pusę miesto. 

Kt )met jie tryse privažia- 
vo prie tų namu, jau paskui 
juos sekė visas batalijonas vai- 
ku. Vaikus traukė prie jų tu 

trijų čiliečių truputi pergarsios 
diskusijos. 

Visi sustojo ties durimis 
laukdami, kas bus toliau. Kas 
išeis debatuose išlošėju. 

Sakas atidarė vartelius ir 
vežimėlį pristūmė prie pat prie- 
angio, kuriame sėdėjo jo bran- 

giausioji pusė ir jos motina. 
Sakas išskėtė rankas laukda- 
mas, kuomet ji puls jo glėbin. 

— Štai mano mažulis,—su- 
šuko nonia, mano didžiulis.... 

Ji pasilenks prie vežimėlio, 
paskyrė šydus, kurie saugoja 
kūdiki nuo musių ir atšokusi 

pažiurėjo į savo vyrelį perve- 
riančiu žvilgsniu. 

— Aš.... aš.... aš... Mariute, 
turbut ką nors pamiršau,—niur 
mčjo Sakas sau po nose.—Aš 

niekaip negalėjau atsiminti 
—Pagaly, tu pagaly;—piktai 

sušuko mylimoji pačiulė.—Pa- 
skutinis žioply, tu.... O kur gi 
yra mus kūdikis? J c 

Vertė Jonukas. 

Pavasario Palikimas. 
Veik pas visas pasaulyje ci- 

vilizuotas t?"tas yra paprotįs 
švęsti patikimą pavasario. Pa- 
vasario šventės paprotys atsi- 
rado gilioje senovėje, dar tuose 

laikuose, kuomet žmogus buvo 
tiktai kūdikiu gamtos apsireiš- 
kimų bangose. 

Senovės pavasario didžiau- 
sia šventė buvo velykjs. Vely- 
kos visiškai nėra krikščioniška 
šventė, jos buvo švenčiamos 
Kur kas pirm Kristaus gimimo. 
Velykos tai pavasario šventė. 
Tokia pavasario šventė yra 
pas daugelį Azijos v.'sai ne- 

krikščioniškų tautų. Pavasario 
šventė, °ulyg senovės stabmel-' 
džių, buvo taja švente, kuomet 
žiaurius žiemos dievus pakeičia 
arba j>ergali malonus vasaros 

dievai. 
Bet niekur taip labai nešven- 

čiamą, taip labai neapvaikščio- 
jama pavasario šventė, kaip 
Japonijoje. Xors Japonija pri- 
ėmė Europinę kulturą, bet joje 
užsiliko 1/ seneviškiausi papro- 
čiai, bei tradicijos. 

Lietuviai irgi turi savo pa- 
vasario, arba teisingiau vasa- 

ros šventę, tik ])as juos ji puola 
nc ant Velykų, bet ant sekminių 
kuomet paprastai galima kaimi- 
nės išgyti į laukus. Senesnieji 
dar pamena, kaip per sekmines, 
arba sekminių naktvje būdavo 
i. " J} 

j jaunimas linksminasi grinčias 
1 kaišo žalumynais. 
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Kalbasi bevieliniu te lefonu iš orlaivio su bile be 
vielinio telefono stotimi ant žemės. 

mhtr u 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ELIZABETH, N. J. 

Nedėliojo kovo 30 d. vakare, 
p. A. Lutvino svetanėje atsi- 
buvo E. L. L. I. K. susirinki- 
mas. Šiame susirinkime buvo 
rinkimas valdybos dėl ateinan- 
čių metų. Visi viršininkai buvo 
nuominojami ir renkami slap- 
tu balsavimu. V:rs'.:inkais iš- 
rinkta ypatos: pirm. — Pr. 
Savickis, pag. — J. Žalionis, 

Ipratokolų raštininkų —A. P. 
/-.ailskas, finansų rast. — J. 
Butkus, iždininkų — A. Lut- 
vinas, iždo globėjai išrinkta: 
J. Budrikas, A. Pranckietis ir 

J. Akulionis, presos komisija:, 
B. Kopustaitis, R. Džiovolis ir 
J. Žalionis, šie pastaroji išrink- 
ta viešai. 

Dabar visas komitetas susi- 
deda iš 14 draugijų, kliubų ir 

kuopų atstovų tame skaičiuje 
Įeina ir parapija su šešiais de- 
legatais, \iso delegatų šiame 
komitete yra 40 su mandatais 

Iškilus klausimui kaslink 
presus komisijos reikalingumo, 
kun. P. Daniunas pradeda pri- 
rodinėti jos nereikalingumą; 
jis sako, kad ir pernai tik vienu 
žinia buvo teisingai parašyta, 
kurią parašė B. Kopustaitis ir 
jis t. y. kun. Daniunas, o kitos 
visos tai buvo neteisingos. Jis 
sako — tik šiuose laikuose pa- 
rašytos dvi korespondencijos 
"Lietuvoj" ir abi neteisingos, 
vieną, sako, parašė B. Kopus 
taitis, o antrą A. P. Zailskas. 
Po to A. P. Zailskas atsistoja 
ir sako, kad jie 'nėra rašęs ii 
pasiūlo $50.00 savo, ir prašo 
pas kun. Daniuną, kad ir jis 
padėtu $50.00 ir kuris pralai- 
mėsime, tada to $50.00 pasiil- 
sime Lietuvos politiškiems rei- 
kalams. Kun. Danuinas 'pa- 
būgsta ir sako, kad kas ten nei 
parašęs, bet jos yra neteisingos 
ir jis pastebėjęs "Lietuvoje'1 
(Dienraštyje) norėjęs ja? ati- 

taisyti, bet "Lietuvos" redak- 
cija jo pataisymo nepriėmė. 
(Kun. Daniunas pataisymo 
nt/a prisiuntęs — Red.). 

P-s J. Žalionis pradeda pa- 
sakoti, kiek jis vargo turėjo 
kada jis norėjo patalpinti žinių 
ir aukautojų vardus Į "Garsą" 
ir "Garsas" nei žinių, nei var- 

dų aukatojų negarsina, tai 

kaipgi gali rašyti jiems, jei jie 
mūsų raštų netalpina. 

Po to ima balsą visiems vie- 
tiniems gerai žinomas kaipo 

geras katalikas, p. j. Jakimavi- 
čius, ir sako: "Štai męs S. L. 
R. K. A. N. Y. ir N. J. vai', 

apskričio suvažiamie iškėlėme 

šį klausimą kas link katalikiš- 
kos spaudos, o ypač "Garso" 

klausime, buvo ir "Garso"'' re- 

dakcijos ir administaracijos 
nartai kodėl jie netalpina j 
"Garsą"' kitokių pažiūrų žmo- 
nių raštų, kaip kad elizabethie 

cių. Tai jie atsakė mums iš syk, 
kad "Garsas" 'yra po Tautos 
Fondo globa, o .paskui girdi, 
kad męs ta talpinam, kas mums 

patinka, o kas ne, tai to ir nts- 

talpinom. 
\Yell, čia atrodo, kad kata- 

likiška spauda yra po katalikiš- 
ko Tautos Fondo globa, o glo- 
bojimas žinomas visiems ką 

reiškia. 
Beja, kada p. J. Jakimavi- 

čius apie tai pasakojo, tai kun. 
P. Daniunas galvą ženyn nulei- 
dęs sėdėjo. 

Draugas. 

ŽINIOS-ŽIN ELES. 

Brooklyn, N. Y. Šv. Jur- 
gio draugija paskyrė 50 dol. 
Lavvrence streikieriams. 

Newark, N. J. Lietuvių 
moterų tautininkių kuopa 
surengė vakarienę. Puikiai 
viskas pavyko. 

Waterbury, Conn. Socia- 
listų kuopoje yra didžiausi 
nesutikimai ir kerštai. Ker- 
šija vieni kitiems įvariais 
budais. 

Rochester, N. Y. Daugy- 
bės darbininku be darbo, i 
Darbdaviai išjuokiančiai at-Į 
sineša link darbininkų. 

Philadelphia, Pa. L. Nepr. 
Fondo skyrius surengė pra- 
kalbas. Kalbėjo "Tėvynės" 
redaktorius V. K. Račkau- 
skas apie darbus del Lietu- 
vos laisvės. 

Dellas, Me. Netoli čia yra 
kempės miškų kirtikams. 
Darbininkams blogos sąly- 
gos gyvenimui. 

Nantyglo, Pa. Darbai vi- 
sai silpnai eina. Dirbama 2- 
3 dienas savaitėje. 

1 Duąuesne, Pa. Čionai at- 
! sibuvo katalikų surengtos 
'prakalbos. ŽmoMų mažai 
I buvo. 

Baltimore, Md. Vietos 
kriaučių unija paskyrė 50 

Į dol. Lawrenco streikieriams. 

Youngstown, Obio. Lietu- 
j vių veikimas yra visiškai ap- 
sistojęs. Nesenai buvo iš- 
kilmės. 

Mezliava. 
So. Boston, Mass. Seni na- 

riai sumokėjo $28.00 
Ncw Havcn, Conn. Seni na- 

riai sumokėjo $32.00 
Chicago, III. "Lietuvių Die- 

os'' 1 Lapkr. 1916 m, surinkti 
pin 299.67 

Dctrcii, Mieli. Seni nariai 
sumokėjo 25.00 

Montello, Mass. Nauji na- 
riai prisirašė 11* užsimokėjo: pf> 
$5.00 — A. Vaitkus; po $4.00 
— A. Čižauskas, P. Kazlaus- 
kas, I. Zclcskis, J. Balonis, P. 
Aluseviče ir ,V. Jokubavičius; 
Po $2.00 — A. Skarinskas, ir 
1). Kielas; ]>o $1.00 — K. Yai- 
člinas, B. Juodris, P. K. .Vy- 
čunas, H. Staupas, A. Joka- 
vonis, J. Miekevičius ir P. Ta- 
mulevičius. \ iso atrokavus 
išlaidas 38.07 

Sioux City, Jozi'a. Seni na- 

riai sumokėjo 7.00 
riymouth, l'a. Auka ply- 

mouth'o Lietuvių per vietinį 
Centralio Komiteto Skyrių 

155.40 
Grand Rapids, Mieli. Seni 

nariai sumokėjo 7.00 
Scattle, IVash. Auka per pa- 

sidarbavimą Lietuvių Moterų 
Pašelpimo Kliubo .... 56.00 

IVaterbury, Conn. Seni na- 

riai sumokėjo 57.50 
Nczv Britain, Conn. Seni na- 

riai sumokėjo $111.00; Nauji 
ariai prisirašė ir užsimokėjo: 
I. Degutis $2.50; J. Mituza, A. 
J. Laurinavičius, A. Jokubavi- 
čius ir J. Norkevičius po $1.00. 
Viso 117.50 

Stamford, Conn. Seni nariai 
sumokėjo 11.50 

]Vilkcs-Barrc, Pa. Seni na- 

riai sumokėjo $5.00; nauji na 

riai prisirašė ir užsimokėjo: A. 
Kupris SI.00; B. Jageliavičius, 
P. Rauba, T. Gaulia, A. Šau- 
lis, J. Jurkšaitis, J. Karalius, 
A. 1 >ažis, J. Vitkauskas, J. Zu- 
jus, J. Aleškavičia ir P. Ma- 
karevičius po 50c Viso 12.00 

Torrington, Conn. D. Dis- 
kavičius $5.00 ir Burinska* 
$6.00. Viso 11.00 

.Pavieniai: J. Žekonis iš 
Wiestfield, Mass. $12.00; B. 
Jankauskas iš Lo\vell, ]\Iass., 
$6.26; J. Skinderis iš Clinton, 
Ind., $6.00; A. Šūkis iš Cle- 
veland, Oliio., $6.00; Dr. A. 

Bacevičius, X. J. $6 00; J. 
Geležunas iš Brooklyn, N. Y. 

$3.00; A. Kazlas iš Ne\v York, 
N. Y., $2.00; J. Liudžius iš< 
Brattleboro, Vt., $1.00; P. 
Čiurlionis :š New York, N. Y., 
$1.00. Viso 43.26! 
Viso per Kovo mėnesį $901.40 
Gerbiamieji Lietuvos Gelbėto- 
jai! 

Lietuva bus savistove. Sau- 
lė jai svies. Pats Lietuviai 
valdys. Jos-gi pilečiai per iš- 
badėjusių vyrų ir moterų vai- 

tojimus, bei alk kančių kūdikių 
verksmus, toli gražu nesijaus 
taip kaip namie, taip kaip sa- 

vo motinos prieglobstyje. Bro- 
liai ir Sesės! nevisi męs atjau- 
čiame anųjų paelėjimą, nes gy- 
vendami čia Amerikoje neda- 
tvrėme tų visų karės baiseny- 
bių, neteko paragauti bado, 

Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas lietin is privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprupinimui. 

K e i kala ukit e paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: '* 

(Šitokios markės išduodama 
už Įmokėtus pinigus). Lithuanian Centrą! War Relief CernsaiUee, kc. 

320 FJFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

šalčio ir skurdo. Meldžiamie-j 
ji! Apsvarstykite anųjų visus 
kentėjimus, ineikite j Jųjų pa- 
dėimąj ir paklauskite patįs sa- 

vę: Ką—gi darysi? Jeigu štai 
čia, mano maži kūdikėliai is 
tiesę savo sudžiuvusias ranku- 
tes prašytų: Papa! Mama! no- 

rime valgyti, mirštame — o 

kišeniuje nė supuvusio dvyle- 
kio, svirne nė grūdelio, spin- 
toje nė plutelės. Su kokia šir- 
džia tuomet žiūrėtum j savo 

rolius gyveančius Amerikoje, 
kurie nešelpia ir neatjaučia?! 
Atsižadėtum Jų. Ar ne?! 

Gerbiamieji! Musų privalu- 
mas — kodaupgiausia išgelbė- 
ti gyvaseų nuo mirties. Musų 
privalumas — suteikti Jiem 

viską kas tik Jiem reikalinga. 
Todėl, pasižadėkime ir mokė- 
kime nuolatines mėnesines mo- 

kestis, dėkime pinigines aukas, 
eikime per grįčias ir rinkime 
viską ką tik gausime. Centrą 
lio Komiteto adresas toks: The 
Lithuanian Central War Re- 
lief Comittee, 320 — 5th Ave., 
New York, N. Y. 

Pild Sekretorius, 
A. Steponaitis. 

JUOKELIAI. 
1 MAŽAI MOKINOSI. 

— Sakyk tu katyte ar iš- 
moksi kada nors mane mylėti? 
—užklausė lipšnus vaikinas 
glamonėdamas merginą. 

— Pakol kas nežinau; tęsk 
savo lekcijas toliau, tai tada 
pamatysime—neilgai trukus 
atsakė mergina. 

BEREIKALINGAS PA- 
TARIMAS. 

— Girdėjau, kad kūmai ne- 

sisveikuoja; net ir pas dakta- 
rą vaikščiojai. 

■— Buvau pas daktarą, bet 
ir gailiuosi, nes uždyką tik du 
doliariu išlupo. 

— Kaip tai taip? 
— Jis man liepė nepersival 

gyti... 
— Xa kas tame blogo ? 
— Nieko blogo, bet tokį pa- 

tarimą man davė maisto ad- 
ministratorius jau keli mėne- 
siai atgal ir visai be jokio už- 
mokesnio. 

MEILE AKLA. 
— Jonai tu sakai, kad myli 

darbą, o kaip nedirbi, taip ne- 

dirbi. Kodėl gi tu liepsi j ieš- 
kai sau darbo? 

— Juk žinai, mieloji, kad 
meilė akla. 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Mes duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš šių 
40—80—160 akerių farmą, 
Dobilų ir bulvių vieta, arti eže- 

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

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (8avininkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CIIAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

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

(Apgars.) 

GVARANTUOTOS 
GYDUOLĖS. 

šv, Bernardo gyduoliška arbata su- 

grąžina sveikatą daugeliui žmonių ku- 
riems geriausi daktarai jau buvo at- 
s'sakę. Tai yra tikrai gamt'.škos gy- 
duolės. šv. Benrardo gyduolėse nėra 
nieko blėdingo, vien tik grynos gy- 
duoliškos žolės ir šaknis, kurios auga 
{vairiose pasaulio dalyse. 61 arbata 
kvepia ir turi labai puikų skonj. Visi 
tą arbatą mėgsta ir ligoniai vadina 
ją Stebuklingomis Gyduolėmis. Jos 
tinka kiekvienam. 

Jeigu nesijauti gerai, arba jeigu 
sergi, tuomet vartok šv, Bernardo gy- 
dančių. arbatą. Nieko nėra geresnio, 
mėgink ją. Nedaro skirtumo kaip 
ilgai jau sergi ir kiek ir kokių gy- 
duolių esi vartojęs. 

ši arbata pagelbės tau arba ji tau 
nekainuos nei vieno ento. Išmė- 
gink už mūsų pinigus ir persitikrink 
pats save. Prisiųsk mums $1.15 ir 
męs prisiusime vieną paką tos ar- 
latos. Vartok ją per ištisą sąvaitę 
ir jeigu nesijausi nei kiek geriau, 
siųsk mums atgal, o męs sugrąžin- 
sime jusų pinigus atgal. Męs neno- 
rime jusų pinigų, jeigu musų žolių 
arbata .nims nepagelbės. Tą atmin- 
kite! Todėl jųs privalote ją išmėgin- 
ti. Ji jums rri'.alinga, Specia.'" kai- 
na už 6 palus $5.00. Užsisakykite 
ją šiądien adresuodami: Saint Ber- 
nard Gardens, A-10, Ne\v Orleans, 
La. 

TAUPIMO BUDAS. 
ČEVERYKU PIRKIME 

«. 

„Žingeidumo delci nusipirkau su 

Neolin padais čevcrykus", rašo W. 
P. Macartncy iš St. Lcuis, „ir 
šiandien po penkių mėnesių nešio- 
jimo, jokių nudčvėjimo žymių nesi- 
randa." 

Sis priparodymas duoda mums 

tikrą taupininio kelią — pirkime su 

Neolin padais čevcrykus. Metinės 
išlaidos prigul nuo to, kokiais pa- 
dais če.urykus nešioji, o Neolin 
padai labai ilgai nenuplyšta. Be 
io jie yra labai smagus, neper- 
mirkslanti ir pagaminti taip kad tu- 
rėtų tikrą pado verte — nešioja 
milionai žmonių. 

Gaunama visur prie naujų čeve- 
rykų taipgi ir pakalimui puspadžių. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė iš Akron, Ohio, 
jie ten pat išdirbinėja ir !.ojasparni- 
nius u.'kulnius gvarantuojamus 
daug ilgesni išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai • 

HfiPlįaSoles 

Naujai sutaisytas Puikus Vadovas Esperanto 
Kalbos. Parašytas p. Vidikausko. Popieros ap- 
darais $1.00. Audeklo $1.25. Karti1 užsisakyk ir 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
Nedėlinį Beparyvišką Laikraštį 

Rašyk: "AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Mellbury Street Worchester, Mass. 



VIETINES ŽINIOS, 
AA 

RENGIASI Į SEIMĄ. 
Išrinko Delegatus. 

Draugystė L. T. Tėvynės 
Mylėtojų Xo. 1 ant Tovvn of 
Lake laikė savo mėnesinį su- 

sirinkimą 4 balandžio ir be- 
svarstant draugystės reikalus 
neužmiršo ir mus tėvynės rei- 

kalų, tai yra visuotino Ameri- 
kos lietuvių Seimo. Čia buvo 

išklausyti raportai delegatų iš 

draugijų konferencijos. 
Taipgi draugystė jau išrinko 

nuo savęs tris delegatus, kurie 
turės gerokai laiko prisirengti. 

Ši draugija yra labai veikli, 
tėvyne mylinti, patriotiška. Ji 
pirko Liberty bondsų už 1200 
dol. taipgi yra daug paauka- 
vusi visokiems Lietuvos rei- 
kalams. 
Atstovais seiman išrinkti yra 
p.p. A M. Barčius, F. Mislus 
ir P. Pivarunas.. Draugija 
turi 300 narių. Ten F ivęs. 

TASKENDUSIS VAKPAS' 
Pereitos nedėlios vakare C. 

S. P. S. svetainėje ant 18-os 

gatvės Dramatiška Draugija 
pastatė dramą "Paskendęs Var 
pas". Lošimas gana pui- 
kiai pavyko. Sunkiausią rolę 
turėjo p. Stogis, bet jis ją at-j 
vaizdino pastebėtinai gražiai. 

Pats veikalas susideda iš 5 
aktu, gana ilgas, suvaidinti už- 
ima apie 4 valandas. Jis yra ge- 
rokai nuobodus, nes visur liuj 
dėsis. Jame lošėjams nėra kur 
parodyti gestus. Publika var- 

gsta bežiūrėdama. Jei ne ge- 
ras aktorių išpildymas, tai vi- 
sai butu nuobodm 

Lošėjai privalėtų pasirinkti 
gyvesnius veikalus, o ne ištęs- 
tus. M. {įC. Š. 

IŠ CICERO, ILL. 
Balandžio 6 d. šv. Antano 

parap. svet. tuojaus po sumos 

įvyko nepaprastas susirinki- 
mas, ant kurio buvo kviesti vi- 
si lietuviai be skirtumo pažiū- 
rų, bei įsitikinimų pasekmin- 
gesniam bendram veikimui. 

Žmonių prisirinko pilna sve- 

tainė. Sėdynių neužteko. Su- 
sirinkimas atlikta į gana trum- 

pą laiką. 

PETICIJAįDEL LIETUVOS NEPRIGULMYBES! 
Peticija, po kuria Ame- 

rikos Lietuviai stengsis su- 

rinkti čielą milijoną parašų 
nuo Amerikos gyventojų, 
skamba sekančiai: 

"Kadangi, Lietuva per 
amžius buvo neprigulmin- 
ga viešpatija, savita et- 
niška grupė, niekados ne- 

atsisakė nuo savo teisės 
•. prie neprigulmybės; 

"Kadangi, nėprigulmin 
gos Lietuvos įsteigimas žy 
miai prisidėtų prie pasau- 
lio taikos ateityje,— 

A PETITIGN FOR LITH UANIAN INDEPENDENCE 

WHEREAS, Lithuania was for ages an independent State, whose inhabi- 
tants, a distinct ethnic grou p, have never renounced their right to indepen- 
dence; 

WHEREAS} the establishment of an independe nt Lithuanian State would 
add materially to the future peace of the world. 

,THEREFORE, WE, the undersigned, ask for the people of Lithuania 
those rights of self-determi nation that are the declared war aims of the United 
otates, and that have beengranted to the oppressed peoples of other countries. 

We respectfully reąuest the PRESIDENT OF THE UNITED STATE? 
and the SECRETARY OF STATE to extend to the Lithuanian Government 
formai recognition, base d not only on these grounds of justice. but thru this, 
they may be better able to withstand the attempts of the presčnt regime of 
Russią or any other alien govemment to irnpose a foreign r ule upon them. 

Name: 
'• "A* • t*.f..» ■« 

* • ■ ju« j* ii* 'taOū'J 

•J 

Address: 
w«.« • 

• • • • »•»:♦ «%.« «« • • ••• ... 

* 
t* 

Gcrh. vietiniam klebonui 
kun. H. Vaičiunui trumpai iš- 
reiškus bažnyčioje ir svetainė- 
je ant susirinkimo svarbą Lie- 
tuvos valdžios atsišaukimo, rei 
kalaujančio amerikiečių lietu 
vių ir kitu mažiausiai 1,000,-į 
000 parašų. 

Užbaigus kun. II. Vaičiunui 
trumpą kalbą, pasirodė visuo- 
menėje nepaprastas entuziaz- 
mas. Tuojaus išrinkta valdy- 
ba, kuri veiks iki užbaigimui 
šio reikalo. .Valdybon įėjo: 

Pirm. Felix Strelčiunas, 
Pirm. pag. Juoz, Mockus. 
Rast. Pr. Zdaukus. 

Parašams rinkti ėjimui per 
stubas išrinkta 30 asmeaų ai ne 

jos lyties. Visi apsiėmė dar- 
buotis liuosnoriai. Parašu 
rinkimas pasidalinta i rajonus. 
Parašai bus renkami ir tarp 
svetimtaučių prijaučiančių Lie- 
tuvai. 

Kreiptis i svetimtaučius pa- 
likta čiaaugusiems jaunikai- 
čiams (vietiniai Dr-jai Šv. Ali 
oezo). Tos draugijos narius 
sutvarkyti palikta vietiniam 
klebonui. 

Visų šiądien pasižadėjusių 
rinkti parašus, dar pasitari- 
mas įvyks sekančioje seredoje, 
bal. 9-tą d. 1919 m. Šv. Anta- 
no parap. svet. 8-ta vai. vaka- 
re. 

Dar kitas viešas susirinki- 
mas įvyks pėtnyčioje toje pat 
svet. 8-tą vai. vakare. Tan su 

sirinkiman yra kviečiami visi 
lietuviai ir lietuvaitės be skir- 
tumo pažiūrų. Tą dieną tiki- 
masi jau turėti ant rankų ir 

peticijų blankas, kurios jau su- 

lig pranešimo yra kelyj iš Wash 
ingtono L T. Biuro pasiųstos. 

Po peticijomis turi teisę ir 
privalo būtinai l>e jokių abe- 
jojimų rašytis -kiekvienas lie- 
tuvis, lietuvė ir'vaikai galintįs 
parašyti nors savo vardą ir pa- 
vardę. Parašai turi buti ra- 

šomi grynai lietuviškai. Nemo- 
kantieji patįs rašyti, turi pa- 
rašyti križiuką už kuriuos pa- 
sirašys kas nors kitas, arba pa- 
rašų rinkėjas. 

"Todč1, męs, žemiaus 
pasirašusijei, prašome Lie 
tuvių tautai tų apsispren- 
dimo teisių, kurios tapo 
paskelbtos kariniais Su- 
vienytų Valstijų tikslais 
ir kurios tapo suteiktos 
kitų šalių prispaustoms 
tautoms. 

"Su tinkama pagarba 

Ii pripažinimą, pasire- 
miant ne tik šitais tei- 
singumo pamatais, bet i- 
dant pertai jie geriaus ga 
letų atremti dabartinio 
Rusijos režimo, ar bi- 
le kokio kitos svetimos 
valdžios mėjinimus už- 
dėti jiems svetimą valdy- 
mą." 

męs prašome SUVIENY-Vardas-Pravardė: 
TU VALSTIJŲ PREZI-Adresas: 
DĖNTĄ ir VALSTYBĖS 
SEKRETORIŲ suteikti 
Lietuvių Valdžiai forma- 

Nemokantiems rašyti patar- 
ta nesigėdinti rašyti kryžučius. 
Už lietuvių nemokėjimą rašyti 
pasaulio akyse, ne lietuviams 
gėda ir pažeminimas, bet nuož- 
miai rusų valdžiai, kuri neduo- 
dama lietuviams mokslo pati 
šiądien nuėjo "v duraki". 

Kreiptis į mokyklų valdinin- 
kus prijaučiančius Lietuvos 
laisvės reikalui palikta pačių 
mokyklų lietuviams mokslei- 
viams. 

I Nutarta, kati šio susirinki- 
mo raportas tilptų visuose lie- 
tuviškuose dienraščiuose, 
"Darbininke" ir angliškuose 
laikraščiuose, vietiniuose ir 

Chieagoje. Įvykinti tai rinkta 
3 reportieriai. Reportieriai 
pasidalins darbą tarp savęs. 

Subatoje VI. 12-ta d. 1919 
m. visi lietu v ti jau turi but 
pasirašę po minėta peticija. 
Jei del kokių nors priežasčių 
parašų rinkėjai kokios nors 

šeimynos nepasiektu šioje apic- 
linkėje, arba ir toliaus, tai to- 
kiame atsitikime užpildymui 
tapo išteista biurai, kurie kiek- 
vienas užmirštasis lietuvys, lie- 
tuvė ar vaikai tup atėję pasi- 
rašyti savo vardą ir pravarde, 
bet ne vėliaus nedėlios, tai yra 
13-tos dienos balandžio, 1^19. 

Biurų Antrašai Cicero, 111.: 
1. Darb. užeiga, 1447 So. 

50tli Avc. 
i 2. luoz Mockus, 1301 So. 
50th Ct 

3. Fclix Strelčiunas, 483(>> 
W. 14th St. 

4. Koiist. Mikolaitis, 1345 
So. 49th A ve. 

5. Kaz. Gasiunas, 1234 Sc. 
48th Ct. 

( Bron. Johnsonas 4936 W. 
14th St. 

7. Juoz. Kudirka, 1435 So. 
49tli Ct. 

8. Šv. Antano parapijos kle- 
bonija 4943 W. 15th St. 
49tli Ct. Cicero, .111 

Susirinkimą uždarant su- 
dainuota Lietuvos himnas1 
"Lietuva Tėvynė mušu", va- 

dovaujant viet. vargt,nininkui 
K. Mikalauskui. To himno 
aidas buvo nepaprastai pilnas 
džiaugsmo ir vilties kokio Ci 
ceroje dar nebuvo girdėta. 

Rcport. 

MIRĖ MOTERIS NUO 
GAZO. 

Gyvenanti moteris name 703 
prie \\. 31 gatvės vakar ant 
3 valndų po pietų užtroško nuo 

gazo. \ vr<» nebuvo namieje. 
Vežimas iš ligoninės pribuvo 
ir išvežė ją ir jos kūdikį, kuris, 
nors buvo prie jos, bet neuž- 
troško. 

Ar ją pasieks atgaivinti, ne- 

teko patirti. Taipgi nėra ži- 
noma nr ji pati norėjo užsitroš- 
kinti, ar tas atsitiko per nelai- 
mę. 

Rytoj į ranesirne daugiau. 

1 Tūlas E. Petravičius, bar- 
beris, nuėjo į advokato Leo 
noros Meder ofisą ir ten 

pradėjo grasinti p-lei Mar- 
garet L. Fay. Pašaukas po- 
licijanas paėmė barberj šal- 
tojon. Prieš porą mėnesių 
pripažinta, kad Petravičiui 
stoka poros šulų galvoje ir 

nusiųsta jis į bepročių li- 
gonbutį Dunninge. Petravi- 
čiaus pati padavė b}1pra- 
šydama perskyrų. 

Reikalaujame merginų ir 

moterų finišierių prie moteriš- 
ku drabužių. Patyrimas nerei- 
kalingas. Atsišaukite pas L. 
Kas per, 3145 So. IVeJis Si., 
Chieago, 111. 

PAJIEŠKAU savo šeimynos. Barbo- 
boros. Jono ir Ksavero Franku ir že- 
noto Jurgio Žilinsko. Visi paeina .š 

Šiaulių pa v. Baisogalos par. Girdėjau 
buk esą, kur nors Rusijoje, gal daba*" 
yra Lietuvoje. Jeigu kas nors žino 
kur jie randasi, prašau duoti žinę: 
MYKOLAS FRANKA, <»727 Sham- 
plane Ave., Chieago. 111. 

BARGENA$: Parduosiu savo pui- 
kią farmą 200 "ikeri u, luodžemis su mo- 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pui- 
kus budinkai, Lietuviška kolionija. 
Gelžkelio stotis aut kam?D fanuos. 
8 mylios uuo didelio miesto iš vieno 
šono ir 10 myliu nuo kito didelio mies 
to. Speclališkai išdirbta dėl Rugių, A- 
vižu, Bulviij ir tt. Ateikite pas mane 
afi parodysiu Jums paveikslus tos ma- 
no farmos. S. SOKALSK1S. P-343 So, 
Lowo Ave, Chicago, 111, Phcne Boule- 
vard 10011. 

PARSIDUODA jaunas arklys tin- 
kantis dėl grosernčs, bučernės arba 
bt'kernės; taipgi parsiduoda visi pa- 
kinkiai ir vežimas. ANT, BUČAS, 
2354 S. Oakley Avc, Cbicugo, 

PARSIDUODA pigiai, kampinis lotas 
[?,0x120 pėdu, geroj vietoj. Galite at- 
eiti apžiūrėti kasdieną, st viuinkas vi- 
suomet namie. Atsišaukite pas Au- 
gust Scluiltz, 7i::0 So. Talmau Avo 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA 
FARMOS. 

Į Visai ned'"btos žomęs nuo dešimts 
Į iki penkiolika, do'iarių nž akerj, iv 
gerui ištaisytos ariamos žemes nuo 

i dvidešimts iki keturiasdešimts doliarių 
už akerj. Labai lengvos filr'gos iš- 
mokėjimo ant žemų nuošimčių. 
kniaukite aprašymo Gera proga ge- 
ram ir darbščiam agentui 

A. KANN & CO., 
MAN!STE~, MICHIGAN 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokiu na- 
miniu rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbu, meldžiu 
kreiptis ]ias iaanė. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

VALENTINE DKESSMAKING 
C O L L L, \jr x!j 

Mokina siuvimo, kirpimo, desipning 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite, 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstod SL, 1SS0 Wells St 

D15^ iii VAKihlNE 
MOKYKLA Cia gali lengvai ir greita- 'i.'nokfi Anęlų tr i Lietuvių kalbas, aritmetiką, i.. V., AntliiJS, Lietuvos ir abi'lr.n istorijas. geo^rafij^, r:Syti laiškus, ir tt. T.lipsi. turime Grammar ir Hieh School'iu skyrius. Lie'uviai mokytojai. Sunaudo- kite !• jią Uiką pasiraokinimui, nusigalėsite. ! 

teican Colicge Preuaratory School * 3103 SO. HAfiTED ST.. ClilCAGO, ILL.. 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
Ir priskiria akinlue 

Didelis sandeliu visokių aukso daigtiį. Męs taipgi taisome visokius aukso 't 
sidabro daietus. Kaiūos žemiausios. 

330?. £0. MC3GAN STREET 

Oflio Telefonu Bouletard 00 

DR. M. T. StriKOl'iS. 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 w. 471h St. 

fiso Valui*;: i. rrto iki. 3 r. plet. 7 iki 9 viktre 
Hsdclioffiis nm 8 ryta iki 7 p pietį. 
Narna 007 Ciklev Blvd. 

irfunas Setiey 420 

DR. S. NftiKELiS 
gydytojas ir chirurgas 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREE*. 
Telefonas Cicero 39 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETU yIS GVEYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, vaiku ir vyrų SpecialiSkai gy- do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyiu ligas 3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. M, Her/man 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- ti; kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir :ušcris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rg. motorų ir vaikų, pagal naujausias metodas. X-Kay ir kitokius elektros 
rnetaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th Street, netoli F i s k Street. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

8 vakarai.'*. Tclephone Canal JI 10 
GYVENIMAS: 3412 So. Ilalsted St. 

DOS; 8—9 rvto tikt ii nwmrtAAA««v -to- tlk,ai- 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

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

ir Chroniškų Ligų. Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po piet. ff—g vale., Nedėl. 9—2. 
TELEFONAS YARDS 687. 

HASTER SYSTEH 
Męs mokinamo e{ pulkų, gerai 

apsimolcautj amatą, j trumpą, lai- 
ką.. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną, ar vakare. 
Master Cutting School 

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

(Prieš City Hali) 

PARSIDUODA. 
3 lubu mūrinis narnas ant 5 pagyveni- 
mu. Randa $60.00 ant mėn. $6400.00. 
ant ler.yvu išmokėjimų West Side 3 
blokai nuo Lietuv. Bažnyčios. 

JUSTIN MACKEWICH 
2342 So. Leavitt St. 

PARSIDUODA. 
3 lubu mūrinis namas ir garage. Lo- 
tas 30X125 pėdų. ! 

JUSTIlN MACKEWICH 
2108 W. 21st PI. 

PARSIDUODA. 
2 mūriniai namai ant 

West Sidės, Renda $420.00 
ant metu. fraisas 3200.00. 

JUSTIN MACKEWICH 
2342 So. Leavitt St. 

F ARSI DUODA aptielca (Drug Store), 
geroj, lietuviškoj apielinkėj, \Vest Side. 
Biznis yra gerę,i išdirbtas per dau- 
gel metu. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. 

JUSTIN MACKEWICH. 
2342 So. Leavįtt St. 

ANT PARDAVIMO. 
Turime nam;i murinj ant 4 pagyve- 

niniu po 5 ruimus ir nortne mainyti 
ant farmos. Atsišaukii pas 

V. Rumchaks, 
948 W. 36»h Si., Chicago, II!. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrr. 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMe-NT CO. 

3301 S HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Prancūzijoje, Rusijoje, Italijoje. 
Galicijoje, Turkijoje, Ralkanuose, Gr'- 
-kijoe ir Serbijoje? Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 
tyli kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viską, 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
mą prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės paveikslu dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tų paveikslų per ste- 
reskopų, jus įsivaizdinate sau, kad jųs 
esato ant tiiiro mūšio lauko, matote 
tų viskų savo akimis. Stereskopas, ku- 
rį jųs matote žemiau, kainuoja vionų 
doliarj. 

No. 1. 2C? visokių karės paveikslų $3.00 
Męs turime taip pat ir kitokių ste- 

reskopy karės paveikslų, kuriu seri- 
jų surašvs męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numerj, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Varda! Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas \Vashingtonan 35 
103 Niagaros vandenįiuolis 35 
104 Kelionė per Dixie žemę 35 
105 Kelionė | Vakarus 3b 
10C Kelionė j Pacifiko pakraštį 35 
107 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 
108 Kelionė J Philipinus Jsi 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė j Palestino, šv. žemę 35 
111 Kelionė j Kvnija ir Japoniją 35 
112 Aplankymas Romo ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italiją ir Šveicariją 35 
114 Kelionė per Angliją ir Franciją 35 
115 Kelionė p-" Norvegiją ir Švediją 35 
116 Dyvai Senojo Pasaulio 
117 Vestuv.ų Varpai (Juokinga) ^ 
118 Gyvuliu paveikslai (juokinga) Sa 
119 Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per Ne\v Ycrk 35 
121 Kelionė skersai Panamos kanalą 35 

1122 Mergaitės bus mergaitėms 
(labai juokinga) 35 

Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 
kite tik 25 centus snTabru arba štampo- 
mis, o likusius damokėsite. kuomet 
lalškanešis atneš siuntinį į jusų namus. 

Adresas: 

Slavia Comemrcial Co. 
149 E. 15th ST. NEW YORK CITY 

Iš priežasties ligos parduodu kaip !r už dyką Krutamu P? veikslų 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie $100,X) gryn« 
pelno į savaitę, Jeigu tam rt'kale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui 
dyka, K.'skvienas gali ta reikalą vesti ir turėtų gera pelną, Atsišauki'*: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaGalle St„ Room 336, Chicago, III 

MA rl y 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS? 
ant. Durų, L^ntų. RSmų ir Stogams Popierio 

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

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

3*0, SSdnuo 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 
1362 MILV/AUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip. tai ,nęs esame užtikrinti, jog męs galimo palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti jus—visai be jokių mokesčių už egzaminacijį arba patarimu. Pcoples Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge- resni ir moderniška patarnavimu 

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

N M ES SPECIALIZUOJAMES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 
IR NAMINESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- renkamo jas, žinodami jų gydančią, vertę nuo paprastų nesveikatlngumų Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti po ranka gyduoles ant reikalo. Męs tiki,^5, kad musų smulkmenos, toletų dalg tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvienu /'mogų. Musų vaistai ir kemlkalai yra gryniausi, kokius tik už pini- gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais. 
ATEIKITE IR PAMATYKIE^E MUS. 

Atminkite! viai nieko neimame už Egzamlnaciją ir Patarimą 
H I ■' 11 11 11 

M 

PEOPLES THEATRE BUILDING 

1616 WEST 47-th STREEET 
Mę8 Kalbame Lietuvlš! j| 

VELYKOS JAU ARTI 
Visi žmonės puošiasi, rengiasi prie šios pavasari- 

nes šventės. 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

parėdnių. 
Vyriškų, moteriškų bei vaiki; čevervkų. kepurių, 

skrybėlių, graznų ir į t. 
JOSEPH R'DIKAS 

3354 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 
Telephone Drover 6716 

Jeigu nianai užsiimti pienininkyste, ir nori Mykti daug karvių, tai aš jums parduosiu 40 akerių Minnesotos val- stijoje po $100.00 akcrj. Kuomet iš- mokėsite žemę aš juir p°.budavosiu puiku namą. silo barnę ir ^aukštinin- ką. Taipgi tvr.rtus, kiaulininkus 5r 
pieninę ir duosiu jums progą, išmokėti budinkus ir gyvulius per penkis metus. Rašykito "LIETUVA," No. 3, 3253 S. Morgan St. Chicago, Iii 

Savininkas yra priverstas atiduoti 
už $15,000 "cash" 8nių rumų mūrinį namą (cottage). Pečiaus šiluma, di- delis kiemas. Arti ir labai paranku prio abiejų gatvekarių linijos, Halsted ir 3!)-tos. Atsišaukite 2320 S, Wab»sh Ave.; ofiso telefonas Calumet 2C67. 
Namų telefonas Normai 3031 
Klauskite E. Cleary ♦ 

REIKALINGA berniukai (boys) dėl 
plovimo bonkij ir užlipinimo popie- riuku (leibelių). Gera užmokestis tin- 
kamieni3 berniukams. Atsišaukite tuo Jaus: Manhattan Bottling Co.. 306 W. 2^th Street. Chicago. III. 

Reikalingas Barberis vakarais 
Brighton Parke. Geras užmokes- 
tis geram barberini. Kreipkitės laišku į "Lietuvos" Red. Xo. 5. 
3253 S. Morgan St. Chicago, 111. 

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

M. J. KIRAS, 
o331 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Reikalinga kambarinė mer- 
gaitė (chambermaicl). Pra- 
gyvenimas ir valgis ant vie- 
tos. Gera užmokestis. Atsi- 
šaukite : Grasmere Hotel, 
4621 Sheridan Rd., Chica- 
go, 11.1 
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