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A. Smetona, pirmas Lietuvos Respublikos prezi- 
dentas sedi po kairei. (Paveikslėlis nuimtas jam be- 
dirbant prie "Vilties" bendrai su kitais redakcijos 
n*iriais). ^ t * 

SMETONA LIETUVOS 
PREZIDENTAS. 

Lietuvių Informacijos biu- 
ras Washingtone prisiuntė 
telegramų žinią, kurią jis 

avo iš Europos apie išrin- 
imą pirmo Lietuvos prezi- 

d mto. Informacijos biuro 
telegramas skamba sekan- 
čiai : 

"MUSŲ BIURAS ŠVEI- 
CARIJOJE PRISIUNTĖ 

KABLEGRAMĄ, KAD KE- 
TVIRTĄ DIENĄ BALAND- 

DŽIO, KAUNE, ANTANAS 
SMETONA TAPO IŠRINK- 
TAS PREZIDENTU LIE- 

TUVOS RESPUBLIKOS. 

ESTONAI SUĖMĖ 509 
BOLŠEVIKU. 

Londonas, bal. 9. Estpnų 
generalis štabas praneša 
apie estonų pergales. Pra- 
nešimas skamba sekančiai: 

"Pergalėjus bolševikų spė 
kas Estonijos kariumenč 
persikėle per upę Narovą i 
pietus nuo Narvo ir užėmė 
7 sodžius; čia suimta 200 
bolševikų. Tą pačią dieną 
esonai atakavo miestą Gdov 
ant rytinio kranto ežero Pei 
pus ir suėmė nelaisvėn 300 

bolševikų, taipgi nemažai ir 
kariškos medžiogos. 

BULGARAI EINA MUŠTI 
GREKUS. 

Saloniki, balandžio 9 d. 
Bulgaru kariurnenė likosi pa 
siųsta į Strumnitza numalši- 
nimui sukilusių irridentmiu 
grekų. 

f FINAI UŽPUOLA 
TALKININKUS. 

; Londonas, bal. 9. Tele- 
i gramas iš Murmansko pra- 
neša, kad finų bolševikų le- 

1 gionas atakavo talkininkų 
į pozicijas ,bet buvo atmuštas 
I ir pasitraukė palikdami 6 
užmuštais. 

Tair0i sakoma, kad ir 
riaušės tarpe chiniečių dar- 
bininkų Murmanske irgi esą 
finų bolševikų darbas, ku- 
rie pasistengė sukelti ten 

j betvarkę. 
I 
I TALKININKU PAGELBA 

PRIEŠ SPARTAKUS. 

Paryžius, bal. 9. Le Jour- 
nal praneša, kad paskutinia- 
,me Vokietiojs ministerių 
|kabineto posėdyje nuspręs-' 
j ta kreiptis prie talkininkų, 
kad imtųsi investi tvarką 
Vokietijoje, nes dėl sparta- Į 
kų veikimo pati Vokietija 
to negalinti padaryti. 

Laikraštis L'Eclair yra 
nuomonės, kad vadu talki- 
ninkų kariumenės Centrali- 
nėje Europoje bus paskirtas, 
generolas Humbert, buvusis 
komanduotojas trečiosios! 
francuzų armijos. 

UKRAINOS BOLŠEVIKAI 
PAĖMĖ ODESSĄ. 

Paryžius, balandžio 9 d. 
Ukrainų sovietų kariumenė 

( 
pa<ime Odesą sulyg prane- 
šimų iš Kievo kur žinios 
atėjo bevieliu telegrafu iš 
Maskvos 7-tą dieną balan- 
džio. Šios žir.ios oficiališ-į 

J kai dar nepatvirtintos. \ 

UKRAINIEUIAI ŠAUKIA- 
SI PRIE WIL30N0. 

Copenhagen, bal. 9. Va- 
karinių Ukrainiečių valdžia 
sulyg pranešimų čionykštes 
ukrainiečiu pasiuntinystes pa- 
siuntusi prezidentui Wilso- 
nui telgramą prašydama pa- 
gelbos kovoje su bolševi- 
kais. Telegramoje ukrai- 
niečiai skundžiasi, kad len- 
kų armija vietoje mušti bol- 
ševikus, tai užsiima vien 
grobimu ukrainiečių terito- 
rijos. • 

CLEMENCEAU IŠGELBĖ- 
JO SAVO UŽPUOLIKĄ. 

Paris, balandžio 9 d. — 

Emil Cottin, kuris vasario 
19 tą d jeną šūviais sužeidė 
Clemenceau, Francuzijos 
premierą ir teismo buvo nu- 
teistas miriop, prezidentas 
Poincare pamainė mirties 
bausmę 10 metų kalėjimu. 
Mirties bausmė likcsi pamai 
iiyta sulyg prašymo paties 
Clemenceau. 

KEBLUMAI taikos 
KONFERENCIJOJE. 

Paryžius, balandžio 9 d. 
Taikos Konferencijoje iški- 
lo baimė iš priežasties įstei- 
gimo sovietų valdžios Muen 
chene, Bavarijoje. Taikos 
Konferencijos nariai spren- 
džia, kad reikėsią dvi tai- 
kas daryti, viena su Vokie- 
tija, o kita su Muencheno 
saldžiomis. 

GARSUS ARTISTAS 
MIRĖ. 

New York, balandžio 9d. 
Sidney Drews, krutamųjų 
paveikslų aktorius šiądien 
savo namuose po sunkios li- j 
gos numirė. j 

Sidney Drew kartu su sa-j 
vo žmona lošdavo kruta- j 
miems paveikslams savo pa- j 
gamintas komedijas. Juodu | 
buvo labai populiariški Ame 
rikoje ir jų komedijos di- 
džiai juokino publiką. 

STREIKAS RYME. 

Rymas, balandžio 9 d.— 
Rymo taryba Darbininkų 
Generalės Federacijos nuta- 
rė paskelbti generalį strei- 
ką laikui 25-kių valandų. 
Streiką nuspręsta pradėti 
ketverge, 6-tą valandą išry- 
to. 

Paskutiniu laiku neateina 
jokių žinių iš Italijos, kurios 
paaiškintų priežastį genera- 
lio streiko, kurį pranešimas 
iš Rymo skelbia. 

LONDONE SULAIKYTA 2 
DIENAS S. V. TELE- 

GRAMA. 
Paryžius, bal. 9. Čionykš- 

tėje Amerikos kvatieroje bu 
vo pranešta, kad Londone 
sulaikė dėl nežinomos prie- 
žasties telegramą, kuri bu- 
vo Įsakymu laivui "George 
Washington" plaukti į Fran- 
euziją. 

KEIZERI NEBAUS 
MYRIU. 

Paryžius, bal. 9. Keturių 
didžiųjų viešpatijų taikosi 
konferencijoje atstovai nu- j 
spręndė Keizerį nebausti | 
myriu, bet laikyti po kont- i 

role sąjungiečių. 

RIAUŠĖS EGIPTE. 
Cairo, Egiptas, bal. 4. 

Laike sukilimo vakar karei- 
viai šovė į žmones; užmuš- 
šė 9 ir 50 sužeide. Namų 
savininkai taipgi keletą žmo 
niu šūviais sužeidė. Šia- i. L> 

dien Cairo visai ramu. 

ANGLIJOS ARMIJA IŠ- 
PLAUKIA ARCHANGELS- 

KAN. 
Tilbury, Anglija, bal. 9. 

Pirmutinis Anglijos pagelbi- 
nių kareivių transportas iš- 
plaukia Į Archangelską šią- 
dien. 

LENINAS SIUS ARMIJĄ 
VENGRIJON. 

Paryžius, bal. 9 Gauta 
žinių, kad Rusijos premie- 
ras N. Lenin, žadąs siųsti 
150,000 armiją Vengrijon, 
kad prigelbėjus vengrų bol- 
ševikams. 

V/ILSONAS PASVEIKO. 
Paryžius, balandžio 9 d. 

Praeitą utarninką preziden-į 
tas Wilsonas pirmą kartą po 
ligai susitiko su premierais 
Anglijos, f rancuzijos ir Ita- 
lijos. Dikusijos ant ko puo- 
la atsakomybė už sukėlimą 
šios karės ir taip vadinamą 
Sarre apielinkę vėl prasi- 
dėjo. 

Lenkų klausimas kartu su 

Danzig, kuri lenkai nori gau 
ti, artinasi prie išrišimo. 
Miestas Danzig bus interna- 
cionalizuotas su liuosu por- 
tu. Tokiu budu ant Danzig 
neturės tiesų nei lenkai, nei 
vokiečiai. Lenkai turėsią ko 
ridorių išėjimui Į Baltiko jū- 
res. 

ORA3. 
Chicagoje ir apielinkėje: j 
Šiądien greičiau lietus ir 

šalčiau i vakarą. 
Saulėtekis, 6:17 saulėleidis 7:- 
26. Mėnulis nusileis 4:17 ryte 

AMERIKIETĖS VAŽIUOS 
PAGELBĖTI ATSTATYTI' 

LIETUVĄ. 
New York, balandžio 9d. 

Šiądien pranešama, kad Tau j 
tinė Jaunų Moterių Krikš- 
čioniška Organizacija (Y. 
W.C.A.) siunčia moterių ko ; 
misiją i Lenkiją pagelbeji-j 
mui atstatyti kraštą. Komi- i 
sija iš New Yorko išplauks: 
19-tą dieną balandžio. 

ši pirmutinė partija, kuri 
iškeliauja ant pakvietimo I 
Lenkiškos ir Lietuviškos vai 
džių, susideda iš sekančių 
asmenų: Miss Sarah Lvon, 
viršininkė YWCA., ji dirbo 
karinius darbus Amerikoje 
laike karės; Miss Helen 
Bridge, visuomenės sveika- > 

tos ekspertas; Mrs. Josepha; 
Kuflicka, 20 metų viršir.in- j kė lenkiškam knygyne Buf-( 
falo ir Miss Lois Downs, 
ekzekutyvė sekretorė prie ! 
Tarptautinio Instituto Pitts 
burge. 

ši komisija pasitarusi su 
internaci jonaliais YW C A. 
viršininkais Londone 'va- 
žiuos į Paryžių, kur ji su- 

sijungs su Miss Mary Ding 
man, viršininke industrijalių 
darbų YWCA. Francuzijoj. 
Ši komisija mano pasilikti 
3 mėnesius Lenkijoje. 

Lietuvos Valdžios 
Pranešimai. 

(Krašto apsaugos štabo 
pranešimas). 

T vakarus nuo Vilniaus, Jcz- 
no srityje vasario 10 d. prasi- 
dėjo mūšiai tarp mušu kariu-j menės ir rusų. 

I Šiaurės Vakaiūs nuo 

Vilniaus. 
\ asario 10 d. 3 vai. po pietų ■ 

mušu kariumenė drauge su \*o- 

k'jči?,''; užpr.olė visus Šėtoj. 
Rusai buvo sumušti. Prieš- 

ninkas pasitraukė netvarkoje: 
kur kas išmanė, ten bėgo. Mū- 

sų nuostoliai: vienas mušu ka- 
reivis sužeistas sprogstamaja 
kulka, Čionai su mumis kovoje 
IT-ras Vilniaus pulkas 

Į Vakarus nuo Vilniaus. 
Vasario 10 d. Jezno srityje 

po mušiu musų kariuomene 
truputi atsitraukė atgal. 

Karininkai Liatukas. 

Į Šiaurės Vakarus nuo 

Vilniaus. 
Ramu. 

Į Vakarus nuo Vilniaus. 
Vasario 13 cl. nnišiuose j ry- 

tus nuo Jozno mes netekome 
vieno sužeistu. Nelaisvėn mę:- 
paėmėme 6 rusu kareivius ir a- 

municijos. 
I Pietų Vakarus nuo 

Vilniaus. 
Alytau srityje męs pasitrau- 

kime. 
Štabo Viršininkas, 
Karininkas Liatukas. 

14-11-1(J 
Į Šiaurės Vakarus ir j 

Vakarus nuo Vilniaus. 
.Vieko <r patingo. 

ĮPiefaj Vakarus n*o 

Vilniaus. 
Alytaus srityje mušu kariuo 

menė eina pirmyn. 
Karininkas Liatukas. 

16-11-19 

Kwsai pasitraukė visų f roti 

tu. 

Alytaus srityje mūšiuose gin 
damas Lietuvos laisvę, garbin- 
gai žuvo laikinai einas pulko 
vado pareigas to paties pulko 
vado paclejelas Karininkas 
Antanas J uoza pa v ič i 11 s. 

Jezno srityje paskutiniuose 
mušiuose dėl Tėvynės garbin- 
gai žuvo 9 kareiviai. 

T Šiaurės rytu* nuo Punės 
mušiuose su rusais męs |>aėnlė- 
nu viena aeroplaną karės lauke 
virtuvę ir daug amunici jos. 

Štabo Viršininkas. 
Karininkas Liatukas. 

18-11-19. 

IŠ PRIJk/J LIETUVOS. 
I. 

Prūsų Lietuviai nedalyvavo 
rinkiniuose Į Vokietijos Seimą. 
Visų Prušų Lietuvos Valsčių 
Skyrimo Draugijos nutarė 'it 

sisakvti nuo Vokiškojo ir Prū- 
siškojo Reichtago ir Landtago 
>kyrimą, kurie atsiliko 19 ir 20 
Sausio šių metų. 

Priežast!. Prūsų Tautinė Ta 
ryba paduoda sekančias: 

1. Kadangi Vokiečiai ikiiio! 
mūsų teisia neatbojo. 

2. Musų kalba tapo iš moky- 
klų išmesta.... Musų petici- 
jos ir deputacijos dėl sugrąži- 
nimo.tikėjimo pamokų motinos 
kalboj liko Ir atbojimo. 

3. Musų kalba buvo neboja- 
ma irgi urėduose ir sude.. 

4. Pagal draugysčių zokaną 
mums buvo uždrausta susieji- 
muose vartoti lietuvių kalbą. 

Tai buvo Dangun šaukiant' 

neteisybė. Dabar Vokietija su- 

griuvusi. Vokiečiai savo valsti- 

ja sugnovė, \ okiečiai lai ją ir 

fitbjdavoja. Męs nenorim i jų 
dalykus kištis. Todėl męs sa- 

vo kandidatus i ju dabar susi- 
davadijančius seimus nesta- 
tum ir skyrimuose ucdalyvau- 
sim. 

Lietuvių Skyrimo Draugiš- 
čių Komitetas. 

II. 
Nu ; 1.-? d. Sausio Prūsų Lie- 

tuviu Tautinė Taryba pradėjo 
• išlcidinC I savo organą "Prū- 
sų Lietuvių Balsas" (Tilžė, [:i 
goniasto spaustuvėj "Litbua- 
nia," gotiškomis rajdomis.) Re 
clakto iuini yra p. J. Stiklio- 
rius, iš profesijos buvęs regu- 
liaria Prūsų armijos aficieris 
p. Stiklioris prieš karė buvo iš- 
leidiiiėjęs lietuvių ir vokiečių 
kalboje laikraštėlį, su tikslu 
kelt: pusiau su vokietė jusi ii" j>u 

vokietė iusi Lietuvių jaunimą. 
Jau 191: metais p. Stikliorur 
stovėjo už sietuvos nepriklau- 
somybę ir susijungimą Prūsų 
Lietuvos su Didžiąja Lietuva. 

! Jis buvo vienu iš sumanytojų 
ir rėmėjų projektuojamojo pra 
džioje 1916 metų leisi i laikraš- 
čio "Litauen." kuris turėjo 
skleisti Lietuvos neprigulmy- 
bes idėją Vokietijoj. 

"Prūsų Lietuvių Palsas" >- 

eina tris kartus i savaitę. Yė- 
liaus žadamą leisti kas antrą 
dieną Lietuviu T*;: :1 a mano 

teipgi lei ;ti Vokiečių kalboj lai- 
krašti. 

JII. 
Laikraštis "Dabartis," or- 

gauas \ okiečių valdžios ėjęs 
nuo rudenio 1915 pradžioje Til 
žėje, paskui nuo 1916 metų 
Kaune; po paskelbimo armis- 
tice ir revoliueijos, Vokiečių 
Kareivių Tarybos perkeistas i 
"Naują Gadynę" su pabaiga 
š'ų metų visai sustojo ėjęs. Tuo 
--pat laiku paliovė ėjęs ir vokiš- 
ka:. ai buvęs Prūsų valdžios or- 

ganas "Ko\vnaer Zeitung." 

\ eiklias 'Vusų I,. Tarybos 
sukėlė neiš]^įsakyta triukšmą 
Vokiečiu tarpe. Kareiviu Tary 
ba, kuri dabar viešpatauja Ryt- 
prūsiuose. ues Lietuviai valstie 
čiai i Vokiečiu rėdą neuor kiš- 
ti:-, Lietuvių judėjimui nėra 

prielanki, f ieško ir užlaiko Me- 
tinukai kalbančius šnipus prie 
pačtos ir prie telefonų. 

Rytprūsiuose po miestus ir 

po sodžių* yra laikomi mitingai 
verbuojami karei i Krašto \p- 
samra. P.ijomasi mat rusiškų- 
jr bolševikų ir lenku. Nevien 
L 'fM* iai ir Vokiečiai i tą ap- 
saugą nenoriai įstoja. Prūsų 
i ietuviai stačiai pažvelgia, kad 

A,»suga vyriausiai yra tveria- 
ma prieš Lietuvius. 
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Lietuvos Prezidento 
Prisiega. 

Vakar patalpinome žinią gautą iš Kau- 

no, kad tenais Lietuvos respublikos prezi- 
dentas sudėjo prisiega prieš larybą arba 

parlamentą. Tuomet Tarybos nariai argi 
priėmė prisiegą, kad pasiliks ištikimi šalies 
konstitucijai. 

Iš tokių trumpų kablegramų sunku su- 

žinoti kas tikrai Lietuvoje dedasi, bet iš 
to, jau aišku keletas dalykų. 

Pirmiausiai tas parodo, kad Lietuvoje 
yra taryba turinti parlamento teises, tai 

yra taryba jau valdo visą kraštą. 
Antrą—jau žinome, kad Lietuva turi 

savo konstituciją, prieš kurią prisiekė at- 
stovai ir kurią prisižada pildyti ir ginti. 

Trečią—Lietuva turi prezidentą. 
Tos žinios teisingumą patvirtina gau- 

ta kablegrama is Šveicarijos. Netik pa- 
tvirtina, bet ir daugiau pasako. Pasako, 
kad Lietuvos pirmuoju prezidentu išrink- 
tas žinomas veikėjas Antanas Smetona. 

Antanas Smetona yra daug-dirbęs dėl 
lietuvių. Jis pirmiaus buvo "Vilties" re- 

daktorium, bet negalėjo susitaikyti su ne- 

kuriais kunigais. Tuomet jis užleido tą 
vietą Dovydaičiui, o pats su p. M. Yču 
įsteigė "Vairą." 

Jis pirmiau linko prie krikščionių de- 
mokratų sriovės, bet pastaruoju laiku buvo 
linkęs prie kun. Tumo ir Yčo partijos "Pa- 
žanga." 

Prezidentas A. Smetona yra vienas 
rimčiausių veikėjų Lietuvoje. Su juomi su- 
sitaikindavo net kairiausi socialistai. To- 
dėl preš jį negali priešintis jokia partija, 
jok veikėjai. Tik A. Smetona gali sujungti 
visus veikėjus ir visus žmones ir visa Lie- 
tuvą. 

Amerikiečiai lietuviai privalėtų pir- 
mam Lietuvos Prezidentui A. Smetonai iš- 
reikšti kodidžiausį pasitikėjimą ir parė- 
mimą. Privalėtų jį ir Lietuvių Tarybą pa- 
sveikinti. 

Vienok pasveikinimų ir užuojautų dar 
nepakanka. Męs privalome ir darbu pri- sidėti. 

Męs privalome suorganizuoti stiprią 
kariumenę tos konstitucijos, arba tw tei- 
sių apgynimui. Vėl męs privalome visu 
kuom: pinigais, drabužiais ir kitokiais 
daiktais paremti tuos žmones, kurie gina Lietuvos konstituciją ir Lietuvos Prezi- 
dentą. 

Ten Lietuvoje žmonės lieja kraują .gin- dami savo teises ir savo konstituci ją, tad 
męs nors remkime kuom tik galime. 

Lenkų Pėdomis. 
Prisižiūrėdami į dabartinį lietuvių vei- 

kimą, politiškų partijų bruzdėjimą, prisi- 
mena lenkų vekmas keturioliktame ir pen- 
kioliktame metašimtyje ir vėliau. 

Kuomet Jagėla vedė Jadvygą, nuo ta- 
da lenkų kunigai pradėjo krikštyti Lietuvą, 
stengėsi kaip galėdami įvesti lenkišką kul- 
turą Lietuvoj, kad tokiu budu Lietuvą pa- daryti lenkiška. Nėra ką manyti, kad len- 
kai darė tą su tikslu, kad pakelti Lietuvą. Ne! Jie darė su tikslu, kad Lietuva tru- 
putis po trupučiui tektų Lenkijai. 

Ir tas jiems pavyko. Bet vėliau jie išsidirbę ir pripratę prie "ošukenstvų" jau daugiau nuo to negalėo atsisakyti. Priga- vin^umo ir melo idėja įsisunkė į lenkiškąjį kraują ir tas Lenkiją gale privedė prie to, kad ji likosi pada'.ihta tarp kitų valstijų. Lenkų tas norėjimas kitus apgauti pri- 

v°dė prie to, kad viena partija prigaudi- 
nėjo kitą. Tas pagimdė pilną nepasitikė- 
jimą vienų kitais, o tas jau privedė prie 
pilno suirimo. Juk ir garsusis lenkiškas 
veto "ne pazvaliam" yra niekas daugiau, 
Kaip tik nenormalės politikos produktas. 
Tie nenormališkumai privedė Lenkiją prie 
griuvimo. Ir tas '"obšukenstvos"' kraujas 
dar ir dabar teka lenkų gįslose, užtai jie 
visų kaimynų laikomi šuns vietoje; juk ir 
šiądien lenkai savo politiką dar remia ant 

pasigyrimo, ant melo, ant klastų. Tas ne- 

kartą jau buvo spaudos nušviesta. 
Dirstelsime į musų veikimą. Męs ma- 

tome priešakyje keletą lietuvių partijų, ka- 

riaujančių tarp savęs. Partijų atsiradimas 
\ isur pageidaujamas, nes jis parodo musų 
draugijos pribrendimą. Partijų atsiradimas 
parodo, kad žmonės supranta savo padėji- 
mą ir reikalavimus. Kur nėra partijų, ten 
nėra supratimo savo reikalų, o tas galima 
tiktai, taip sakant, primityvėje draugijoje. 

Blogumas ne partijose, bet tame, kad 
tos partijos nori viena kitą apgauti. No- 

rėjimas apgauti, natūraliai, iššaukia kitos 
partijos nepastikėjimą. Ir dabar musų par- 
tijos dėl nepasitikėjimo, ir tiktai dėl jo, 
nesueina bendresniu veikiman, bet veikia 
kas sau. Paimkime pavyzdi. Štai dabar 
reikalingas Visuotinas Seimas. Ir vaikui 
aišku, kad jis reikalingas. Juk kas-gi su- 

tvarkys ir pamatus padės kariumenės or- 

ganizavimui, Raudonojo Kryžiaus organi- 
zavimui, siuntimui įvairių profesionalą Lie- 
tuvon, jei ne seimas. Bet nekurie vadai pa- 
sekė lenkiškąjį "nepozvaliam," tai ar su- 
šauksi seimą? Kataliku vadai "nepazve- 
lija." 

Galime peikti už tą "nepazvelianiją," 
bet tuomi peikimu juk reikalo nepataisysi- 
me. Paklauskime savęs dėlko jie "nepa- 
zvelija." 

Matomai kad nenori tie vadai Visuo- 
tinojo Seimo, kad bijosi jog tautininkai, 
anot nekuriu pasakymo "nenulaužtų kata- 
likams sprando." Reikia žinoti, kad kata- 
likų sriovė padarė kelias svarbias klaidas, 
nepasisekė jiems su jų atstovais. Taigi jie 
ir bijosi, kad tautininkai tuomi nepasinau- 
doki ir neduotų "Į pašonę" jų partijai. 
Na, kad negauti į pašonę, jie ir priešinasi 
Seimui. Jie netiki prižadams tautininkų, 
nes juk lengva prižadus išgriauti. Jie juk 
patįs iš savo praktikos žino, kaip tas daro- 
si, nes pernai prieš Visuotinąjį Seimą, 
Seimą rengiančioje komisijoje buvo nusta- 
tę ir susitarę su tautininkais maldos klau- 
-ime ir pirmininko rinkime, o'jie ir vieną 
ir kitą sulaužė pamatę, kad turi didžiumą 
delegatų seime. 

Nenorim čionai išmėtinėti, bet svarbu 
pagriežti principą, kad jei kas yra tarp 
griovių sutarta, jei duotas žodis, tai jis iki jotos turi būti išlaikytas, kitaip negali- 
mas susitarimas, nes negalimas pasitikėji- 

Įmas. Tas nepasitikėjimas būtinai turi pri- vesti prie .lenkiškojo veto su "nepozva- 
liam," o paskui ir prie to, kas atsitiko su 
Lenkija, tai yra prie griuvimo. 

Tai yra tautų neišvengiamas istorijos bėgis. Jei tautoje vis kas kartas auklėja- 
mas didesnis ir didesnis nepasitikėjimas, ji neišvengiamai turi išaugti į tą siaubuną, kurs praris viską. Perniek musų visos 
pastangos, perniek visi musų darbai,—po- litiškos apgavystės ir politiško nepasitikėji- mo savais žmonėmis siaubunas praris vis- 
ką. Męs einame tuo keliu ir nėra dedama 
pa:;tangų, kad tą prašalinti. Tas nepasi- tikėjimo ir apgavystės siaubunas dar ma- 
ža, bet jau daug prarijo musų puikiausių darbų ir sumanymu. 

Ko partijos bijosi. Nejaugi jos bijo- si, kad bus prigautos. Prigavimas piimiau- >-iai ir labjausiai kenkia tai pačiai parti- jai, kuri bando prigauti. Jei šiądien ne- 
pasitikima priešinga partija, rytoje jau ne- 
pasitikės vienos partijos žmogus kitam. 
Tik įsileisk jau nepasitikėjimo gangreną, ji suės visą kuną. 

Pagaliaus jei jau negali pasitikėti vie- 
na partija ar sriovė kitai lietuvių sriovei 
ar partijai, tai klausimas, kaip gali pasi- tikėti pasaulis visoms lietuvių partijoms, arba visuomenei. Ant šito pamato Lie- tuvos priešai ir remia didžiausiai kenksmin giausias mums savo teorijas, kad lietuviai dar neprbrendę prie valstybinio gyvenimo, kad jie bus tiktai Pabaltiko Balkanais ir 
neramybe pasaulinėje taikoje. Męs lietuviai kartu su krikščionybe daug paėmėme iš lenkų krikščioniškos kul- turos, paėmėme daug gero, bet jau neim- kime tą lenkimą jį seną paprotį nepasitikėti. Meskime jį į šalį. Partijos lai stato savo 

t reikalavimus, bet lai viena kitą nesistengia -apgauti ir lai viena kitai pasitiki. Nepa- sitikėti partija ar žmogumi tiktai tada rei- kia, kada yra aiškus prirodymai, kad žmo- 
gus ar partij nesivadovauja valstybiniais j tikslais. Bet kol tokio prirodymo nėra, ne- 
pasitikėjimas lietuvio lietuvių neutri turėti 
musų tarpe vietos: i 

V A 'V*. ^ "" 
S 
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Fotografija likusių kareivių iš pražuvusio bataliono, kuris karžygiškai 
kovjo Argonne miške. Batalionas tapo apsuptas stipresnių vokiečių spėkų. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 

Reikia į tuos pakraščius, 
kur eina bolševikai, kariuo- 
menės padėti žmonėms gin- j tis nuo užpuolikų ir padėti 
susiorganizuoti,, ir išvesti iš 
en jaunuomenė. 

Reikalingi geri santikiai 
I tarp aficierų ir -eilinių ka- 
reivių. Buvo atsitikimas, 
kad stpvėjo 10 vai. sargybo- 
je ir nieks neatmainė, tad 
visa metęs pabėgo. 

Reik prašalint įvairios j 
agitacijos iš kazermių. Josi 
taip-pat kareivius baido ir j 
tvirkina. j 

M i č i u 1 i s—kr. d. Siūlo:! 
1) negalima imti savano-1 
riais labai jaunų vyrukų. 2) 
Siųst gerus instruktorius Į I žmones. 3) Kad karinė Vy-i 
įriausybė priimtų savanorius; 
tik su valsčių komitetų pa- 
liudymais. 4) Kad agentai 
i.akytų tiesą kas yra kazer-j 
mėse, o ko nėra. 5) Kad 
rinktų maistą ir drabužius 
su baltrubiais iš žmonių. 

S. K11 m a s—santar. M o 

bilizacija neišvengiama. Im- j 
ti 21—2—3—4 m. amžiaus 
žmones. Del aficierų rei- 
kėjo paskelbt mobilizaciją 
ligi 5.0 metų. 

Intendantūros dalykai—! 
žmonės savu noru gina kra-1 
štą, tai ir tą klausimą apru- 

|pins.. 
Del kariuomenės organi- 

zacijos leista vartoti įvairios 
Įkalbos komandoj. Techni- 
kos žvilgsniu tai sunkiai pa- 
siekiama, o naudos jokios. 
Tarp tų Įvairių kariuomenes 
grupių nebus vienybes. 

Peikia valdžios elgimąsi 
su bolševikų agitatoriais. Jie 
mųs priešai, tad reikia su 

jais taip elgtis, kaip su prie- 
šais. Nei viena valdžia 
prieš priešvalstybinę agita- 
ciją nekovoja tik agitacijo- 
mis. Visur imasi griežtų 
priemonių. Turi ir musų 
Vyriausybė jų griebtis. 

Reikia žinoti, kas dedasi 
pa« musų priešininkus. Be 
to negalima sėkmingai su 
jais kovoti. 

Velyki s—karo minis-1 
teris (paisrodžius visi plo- 
ja). Atsako į klausimus. 
Už atsivežtus rubus ir daik-' 
tus valdžia apmoka. 

Jei iš mobilizuojamų tar- 
nauja milicijoj, tai gali lik- 
ti nedaugiau, kaip vienam 
kiekvienoj organizacijoj. La| bai sunku su aficieriais ir 
paaficieriais. Tautiečiai par 
važiavę siųskit juos į kariuo 
menę. Reik gelbėt Tėvynė! į 
(Visi ploja). 

N o v a k a s. Męs turim 
tikrą miliciją,—jos yra 60 
žmonių apskrityje; ir atsar- 
gos miliciją. Atsargos mi- 
licijos yra apie 10 žmonių 
kiekvienam kaime. Reikale 
tikra milicija šaukiasi į pa- 
galbą atsarginę. 

Grajauskas. Gyvenu 
Lenkijos pakraštyj. Jei mo 

bilizaciją skelbsit, tai tuoj 
skelbkit pakraščiuos. Žmo- 
nės to laukia. Nes užėmus 
priešininkui žmonių negau- 
sit. 

Z a s k e v i č i u s 1) Rei- 
kalinga laikyt karinės pa- 
slaptys. Męs to nelaikom. 
Męs visa išpasakojam savo 

priešininkams, o jie sunau- 
dos tai musų nenaudai. 

2) Vietų komitetai priva- 
lo padėti rinkti naujokus. 
Jie apsaugos nuo negeistinų 
elementų. 

3) Imti nuo 20 ligi 30 me- 

tų. 
4) Reikalingi geri in- 

struktoriai. Jais gali buti. 
seni kareiviai. 

5) Važiuojančius savano- 
rius kareiviaut turi lydėt 
vienas gerai susipratęs žmo- 
gus, kad apgint juos nuo 

komunistų įtakos ir palaiky- 
ti jų dvasiai. 

6) Savanoriai turi vežtis 
kas turi savo šautuvus, šovi- 
nius ir t. t. 

7) Del mobilizacijos ne- 

reikėtų karščiuotis. Reik 
pirma prirengt žmonių tiems 
sumobilizuotiems tvarkyti. 

7 posėdis „Sausio 20 d. 

Pirmininkauja sugrįžęs 
nepartyvių kliubo • atstovas 
Žilinskas. 

Nepapr. pranešimą s. 1. f r. 
vardu daro 

D r. Staugaitis. Tarp 
kurių ir dešinių grupių kon- 
ferencijoj skirtumas didelis. 
Dešinieji nenusileidžia. Jie 
galingi, bet užuojautos ne- 

turės šalyj. Jie su ašaromis 
kreipėsi prie musų partijos 
narių, kad primtų valdžią. 
Tėvynę apginsim tik bend- 
romis jėgomis tų, kas tėvynę 
pripažįsta. Tėvynės laisvės 
obalsis musų mestas. Petrą- 
pilės seime męs rebuvom 
priešingi Lietuvos nepri- 
klausomybei. Jus mus vadi- 
nat sabotažninikais, bet ne- 

teisingai, nes męs pasilikom 
konferencijoj. Prirodinėja, 
kad konferencija turi tik pa- 
tariamą balsą žemės ir ki- 
tuose dienotvarkės klausi- 
mose. Tik vienoj vietoj, bū- 
tent: Tarybos klausime turė 
tumėm sprendžiamu balsą. 

Žymi nepartyvių kliubo 
dalis 6 posėdyj vėl stojo į 
bendrą konferencijos darbą. | 
Jos lyderis Žilinslias štai ką 
pranešė konferencijai: 

Apsireiškusios Lietuvos 
Valstybės konferencijoje ne- 

partyvių klubo atstovų da- 
lis, kuri 18 sausio d. išnešė 
rezoliuciją visos frakcijos na 
rių vardu, jog ji visa atsisa- 
kanti dalyvauti konferenci- 
joj su sprendžiamuoju bal- 
su ir neatsakąs už konferen- 
cijos darbus, turim garbę 

I pranešti: 
I 1) męs stovėdami ant vy- 
riausios kiekvieno piliečio 
priedermės ginti laisvę, ge- 
rovę ir nepriklausomybę sa- 
vo tėvynės Lietuvos. 

2) jog musų rinkikai ytln 
pabrėžė mums aktyviai daly 
vauti rišime žemės ir apsau- 
gos klausimų, kas labiausia; 
svarbu šiuo laiku. 

3) jog griežtai esam nusis 
tatę dalyvauti konferencijos 
posedžiucse ir nutarimuose,- 

Todėlai męs išstojam iš sa 
vo grupės nesiterpdami j ko 
kią nors kitą grupę; be to 
musų grupė išreiškia savo 

tvirtą pageidavimą, kad kon 
ferencija koveikiausia imtųsj 
dienos klausimus svarstyti. 

Augustaitis — kr.-dem. 
Nieks iš kr.-dem. neprašė su 

ašaromis Sleževičiaus paimti 
valdžią. 

Grajauskas — kr.-dem. 
Sako s. 1. d., kad ne mūsų 
galybė. Musų galybę parodo 
konf. sąstata. Ir iš s. 1. d. 
tarpo daugelis yra tokių, ku- 
rie sakėsi rinkikams esą kr.- 
d., ir kr.-demokratu yra iš- 
rinkti. Sakėte visada kovojot 
už Lietuvos laisvę, o Sleže- 
vičiaus išėjo del to iš Seimo 
Rusijoj. Sakot žemės klausi- 
mo negalim išrišt. Tiesa, čia 
negalim žemės padalinti, bet 
galim tai paskubinti savo nu 
tarimu. Tuom pasirodot kaip 
jums rupi darbininkų reika- 
lai. Toliau prirodinėja kon- 
ferencijos teisėtumą. 

Noreika. Kalba V. Tary- 
bos vardu r papildo ministe- 
rio pirmininko kalbą del ša- 
lies apsaugos. 

Sleževičius sako, kad jis 
paėmęs valdžią apsaugos 
klausime nieko nerado pada 
ryta, tai netiesa. Jau liepos 
mėnesyj buvo sudaryta slap- 
ta osganizacija. Ypač ji bu- 
vo įsigalėjusi Panemunėj, 
kur pradėjo spiestis po įvai- 
riomis priedangomis lenkų 
legionistai. Antra, ta organi- 
zacija buvo tuo pamatu, ku- 
riuo reiktų pasiremti paskel- 
bus kovą ginkluotai jėgai. 

Buvo sudaryta Apsaugos 
komisija. Ji dirbo kelias sa- 
vaites. Jos sutraukė tą afi- 
cierių burį, kuris dabar ve- 

da kariuomenę. Ta komi- 
sija išdirbo mobilizacijos 
planus. Jais ir dabartinė 
vyriausybė naudojasi. Visa 

y 

reikėjo slaptai dirbti. Be to 
lėšų nebuvo. Dėlto Taryba 
plačiai apsaugos organizaci- 
jos varyti negalėjo. Kaip 
tik gavo teisę sudaryti vy- 
riausybę, stengėsi išgauti lei- 
dimą organizuoti apsaugą. 
Bet visa veltui. Gavus lei- 
dimą organizuoti kariuome- 
nę neturėjom ginklų. Vo- 
kiečiai žadėjo duot ginklų 
tik tada, jei V. Tarybą ir Ka 
binetas raštu pasižadės tų 
ginklų nesuvartoti '-.ovai su 

bolševikais, iš kurių pusės 
mums labiausia gręsia pavo- 
jus. 

Lėšas taip-pat išgavo ne 
šis kabinetas, bet V. Taryba 
su senu kabinetu. 

Vadinasi, šis kabinetas 
jau ne tuštumą rado, bet di- 
delius darbus nudirbtus. 

V. Taryba ir amunicija ru 

pinosi: balnais, rancais, dra 
bužiais ir 1.1, Ji suderėjo vi- 
sai tai parengti. 

Liečiamas dažnai Kondra- 
tavičiaus vardas. Kondra- 
tavičių rinko ne V. Taryba, 
bet Valdemaras. V. Tary- 
ba buvo nusistačiusi prieš' 
Kondratavičių. Ji nekartą 
jo netinksmumą kėlė. > 

Šleževičių s—Vyriau- 
sybės vardu. Laikinoji Vy- 
riausybė nežinojo, kad yra 
tokia slapta organizacija. 
Radom tik savanorių rinki- 

' mo planą. Del drabužių ga 
lutinai padaryta sutartis įvy 
ko tik sausio 6 ar 7 d. 

Rezoliucijoms išdirbti ski- 
riama pertrauka pusei va- 
landos. 

Po pertraukos L t a u g a i- 
t i s skaito: Nuo s. 1. d. siū- 
lo organizuoti tvirtą kariuo- 
menę ir pasižada palaikyti 
visus Vyriausybės žygius del 
šalies gynimo. 

Žaskevičius, ne- 

p r i k 1. siūlo mobilizaciją 
paskelbti. 

Visi kalbėtojai davė tik 
savo pareiškimus. Vkmą 
rezoliuciją perskaitė Jachi- 
mavičius nuo kr. d., pažan- 
gos ir dalies nepartyvių. Ji 
taip skamba: 

"Lietuvos Valstybės kon- 
ferencija išklausiusi L. V. 
Tarybos ir L. Vyriausybės 
pranešimų apie krašto ajv 
saugą pareiškia: 

1) Kuogreičiausia turi bū- 
ti prirengta ir paskelbta 
Lietuvos Valstybės mobili- 
zacija, kad ginti Lietuvos 
Valstybės nepriklausomybę 
ir visu gyventojų laisvę ir 
gerove nuo Lietuvos presų. 

2) Tuojau turi būti paskir 
tas Vyriausis karo vadas. 

3) Kariuon iė neturi bū- 
ti išnaudojimą politinių par- 
tijų reikalams. 

4) Griežčiausiomis prie- 
monėmis turi buti kovojama 
su Lietuvos priešininkų agi- 
tacija ir neleidžiama tverti 
ginkluotų formacijų, o suda- 
rytosios turi buti nuginkluo- 
tos. 

5) Paskelbti karei reika- 
lingų rekviziciją." 

Už rezoliuciją balsuoja 
103 atstovai, susilaiko 2. 

(Toliaus bus). 

IŠAUKLĖTA. 
Gerai išauklėt0, chicagietė 

eidama miegoti pati sau kalba.^ 
— Hm.... man rodosi, kad"* 

aš ką nors užmiršau. Rodos 
viską padariau, kas reik'a 
Plaukus nuo galvos nusiėmiau, 
gyduoles išgėriau, dantis išsi- 
ėmusi pamerkiau Į spiritų, aki- 
nius nušveičiau, panages iš- 
krapščiau, kulšis pasikabinau 
ant sienos.... Rodos viskas. 

Beje, pamiršau prieš einant 
gulti išsikolioti su vyru. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

(y balandžio, čia buvo sureng 
tos prakalbos visu Clcvelando 
lietuvių. Prakalbos buvo su- 

rengtos su tikslu išaiškinti ii 
aptarti delei rinkinio parašų. 
12-13 dienomis balandžio. Znio 
nių prisirinko pilnutėle svetai- 
nė. Pirmiausiai susirinku- 
siems p. A. Kranaskas, Cleve- 
lando lietuvių atstovas, paaiš- 
kino tikslą susirinkimo ir kas 
bus šiądien veikiama. Vė- 
liaus gi išėjo kalbėti. Ponia 
O. Mihcliekicnė,—Žvingiltu- 
tė. Milielickienė trumpai nu- 

piešė Lietuvos vargus, reika- 
lingumą ir nauda surinkti mi- O v c 

lijoną parašų, kurie bus pa- 
siųsti Taikos Konferencijon ir 
karštai ragino eiti užsiregis- 
truoti rinkti parašų 12 d. ba- 
landžio. Reikia pastebėti,, kad 
ponia Mihelickienė čia gimusi 
ir augusi, bet karštai remia 
Lietuvos reikalus ir draugė dar 
buojasi su vietiniais lietuviais 
delei Lietuvos laisvės. 

Vėliaus kalbėjo Clcvelando 

lietuvių vietinis klc!>onas Kun 
V. Vilkutaitis. šis taipgi pra- 
šė kiekvieną stengtis eiti rinkti 
parašus. 

Ant užbaigos kalbėjo Dakta| 
ras J. Šemoliunas. Šis aiškiai 

nupiešė vieno gabiausio ^pa- 
veikslo gabumus prilyginda- 
mas to piešėjo mintis ir gabu- 
mus prie lietuviu gabumu jų 
darbų dabartiniame reikale. 
TAliau Dr. j. Šemoliunas nu- 

piešė kaip lietuviai buvo po Ru- 

sijos jungu ir kaip spauda 
jiems buvo uždraustą per 50 

metų. Kalbėjo ir apie spau- 
dos atgavima ir apie lietuvių 
kilimą moksle ir civilizacijoje 
po spaudos atgavimo: 

Vėliaus gi trumpai nupiešė, 
bet aiškiai rusų bolševikų klai- 

dingumą, kokiais tikslais ir kas 

juos tenai Lietuvon ve «. ir 

kaip vėliaus rusai bolševikai pa 
matė klaidas ir patįs pradėjo 
trauktis iš Lietuvos. Susirin- 
kusiems kalba Dr. Šemoliu- 
no patiko, jį palydėjo garsus 
delnų plojimas. Dr. J. Samo- 
•ktnas yra jaunas čionai atva- 

žiavęs ir čia ėjęs mokslą, akių 
specialistos. 

Parašų rinkti daug užsire- 

gistravo, jie eis per stubas ir 
rinks parašus po peticijos la- 

pais. 
Aukų lėšų padengimui su- 

rinkta $38.00 su centais. Lai 

gyvuoja Laisva ir Neprigul- 
minga Lietuva. 

{Jsnionietis. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Kuriems čionai teko gyven- 
ti tarn lietuviu keletą metu ir 

1 C £ i, 

juos pažinti, tai ištikro turi nu- 

sistebėti. Keli metai atgal jei 
kas mėgdavo čionai skaityti 
laikraštį arba šiaip pasimokyti 
tai t?į tiesiog pajuokdavo, kvai- 
liu palaikydavo. Norinčius 
tverti kokias nors kuopas ar 

organizacijas, lavinimosi rate- 

lius, ar tani panašiai, žmonės 

netik, kad pajuokė, bet dar per 
sekiojo. 

Dabar visai kitaip. Kur da- 
bar nei nenueisi, kur nei at- 

silankysi pas lietuvius į stubas. 
rvisur pamatysi laikraščius, vi- 
sur organizacijos. Tie žmo- 
nės, kurie pirmiau nieko nemė- 

go, kurie nieko neveikė del tė- 

vynes labo, bet dar trukdyda- 
vo, tie šiandien dirba išsijuo- 
sę ir pyksta, jei darbas nesise- 
ka. ar jei darbas trukdomas. 
Dabar norint veikti ka nors del 

visuomenės labo ar Lietuvos 

reikaluose, visuomet atsiranda 
pagelbtininkų. 

Čionai yra TMD. .144 kuopa, L. S., D. D., ir Šv. Cicilijos choras. Šios visos organiza- 
cijos darbuojasi kiek galėda- 
mos. Taipgi nemažai žmonių 
priklauso prie Tautos Fondo ir 
prie Lietuvių Centralio komi- 
teto. Kurie deda aukas Lietu- 
vos gelbėjimui. 

Pas mus yra daug prigulin-į čių prie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės; turi išpirkę apie 
180 žmonių ir turi nupirkę už 
apie 13,000 suviršum. Šiai ben 
drovės kuopai susitvėrus, pra- 
sidėjo didelė agitacija ir tam 
panašiai. Darbas eina gana | 
pasekmingai. 

Abclnai kalbant pas mus yra 
mažai tokių, kurie šiokiu, ar 

kitokių fcudu nesirūpintų lietu- 
vių reikalais. 

Pas mus gerai yra tas, kad 
partijiniai ginčai ar nesutiki- 
mai nėra taip smarkus kaip ki- 
tur. Čia žmonės gana sutiki- 
me gyvena. 

Kovo 31 d. susitvėrė čionai 
Lietuviškojo Raudonojo Kry- 
žiaus skyrius, prie kurio pri- 
klauso daug lietuviškų mergi- 
nų. 

Čionai nemažai lietuvių pri- 
klauso ir katalikiškų organiza- 
cijų. Daug vaikinų ir mergi- 
nų darbuojasi. Šiose organi- 
zacijose ir Raudoname Kryžiu- 
je kiek galėdamas darbuojasi 
ir vadovauja gerbiamas kuni- 

gas Zidanavičius. 
Vienas nesmagumai. Pas 

mus yra kuopa kortauninkų 
(gemblerių). Šie vargšai gadi- 
na gyvenimą, niekuom nesirū- 

pina. Tokiems patartume per- 
skaityti "Vien. Lietuv." N 14 

tilpusj straipsni "Kortavimas." 
P. J. L. 

Įvairios žinios. 

Švenčionys. Švenčionių 
jaunimas dėkoja išvažiuojan 
čiam iš jų kun.B. Verbickui, 
kurs per trejus metus čia dar 

bavosi, negailėdamas nei sa- 

vo turto, nei sveikatos žmo- 

nių švietimui kelti: Steigė 
mokyklas, katalikų draugi- 
jas, vartotojų draugiją, mal- 
daknyges ir mokslo knygas. 
Ačiu, ačiu. 

Švenčionių Jaunimas 

Papilys, prie Ravėjos upe- 
lio, per karą nudegė ir dar 
neatstatytas. Abidvi bažn^či 
katalikų ir reformatų, paliko 
į ref. bažnyčią buvo kliuvęs 
šovinys; klebonija ir trobos 
sudegė. Sugriuvusių moky- 
klų sienomis pataisyta ke- 
lias. žmonės gyvena vargin- 
gai; daugelis nebeturi duo- 
nos. Labai sudegę sodžiai 
Takoniunų ir Mielaišių. Su- 
grįžo gr. Švazelis su šeimy- 
na, b. karo valdininkai: M. 
Mažuika, J. Trečiokas, K. 
Žemaitis, vis inteligentai. 

Alytus. Meteliuose per au- 

drą perkūnas užmušė Jevą 
j Kulakauskienę 35 m. 

Užvaida, Viteb. g. Čia keli 

j lietuvių kaimai, greičiau ne 

atėjūnų, nes niekas nemoka 
; pasakyti, kada čia lietuviai 
butų atsiradę: Uodegėnai> 
Misiūnai, Navikai, Zapalnin- 
kai ir k. Lietuviai dar ne vi- 
siškai, sulatvėję, dar tebega- 
lima su jais lietuviškai susi- 
kalbėti. Kun. P. Umbrasas 
mėgino juos atgaivinti. 

Superdrednoutas Idaho, kuris tapo postatytas Philadelphijoje. Idaho 
yra 600 pėdu ijgio ir 33.000 tonų intalpos. • ".v®?® 

TĖVYNE ~ AUKLĖTOJA. 

Goethe šaukė: visuomenė 
privalo rūpintis jauni- 
mo kilniomis mintimis ir 
skaisčiomis širdimis! Jo My-1 
lista Žemaičių Vyskupas 
Pranciškus Karevičius tą pat 
skelbia, lankydamas jo glo- 
bai pavestuosius žmones. 
Man teko šią vasarą bent 
kiek pavažinėti su juo ir gir- 
dėti jo prakalbų, nes tyčia 
atsidėjęs jų klausiau Kokiuo 
rūpesčių, kokiuo sielavartu 
tasai Ganytojas tvirtino ti- 
kinčiuosius tikėjime ir dory-! 
bėje! Kokiuo įsitikimu skel- 
bė visa to negalint pasiekti 
be mokyklų, mokyklų ir dar 
sykį mokyklų! Skaistus džia' 
ugsmas ir patriotinis pasidi-: 
džiavimas skambėjo jo bal-1 
se iš pat širdies, kada skaitė, į 
nei vienos nepamiršdamas,! 
kiek ir kur nebepriklausoma i 

Lietuva, vienomis savo pas- 
tangomis jau turi prisisteigu- 
si gimnazijų ir žemutiniųjų 
mokyklų. Meilė ir pagarba 
minėjo vardus naujų steigė- 
jų. Už gerą mokyklą, už iš- 
tiesimą viso jų tinklo para- 
pijoje tegyrė lankomuosius 
kunigus. Kur mokyklų nera-į 
do, kitų nuopelnų vietos ga-1 
nytojui lyg ir nepripažino. | 

Žmonės džiaugės savo Ga j 
nytojo džiaugsmu. Aš, koies- 
pondentas, džiaugiaus žmo- 
nių džiaugsmu. Neabejojau, 
jog caip įraginus, mokyklos 
šoks dar labiau dygti. Ir, 
duok Dieve, kad neapsivil- 
tume! 

Yra tačiau žmonių, kurie 
kitaip žiuri i Lietuvos visuo- 
menės pastangas susidaryti 
kuodaugiausia mokyklų vi- 
sokios rūšies: žemutiniųjų, 
aukštesniųjų, gimnazijų ir. 
aukštųjų. Jie sako, didėjant 
privatinėms mokykloms, ne- 

są ko džiaugtis, nes tai esą 
netikusios mokyklos. Gerų 
mokyklų tegali? pristeigti pi 
nigynas. 

Kiti pakaušį pasiki'apšto, 
Stmine, kokių beturėję vil- 
čių dar caro laikais steigda-; 
mies mokytojų kursus. Mū- 
sų pačių rankose, tikėjimo 
dvasia auklėjima jaunikliai, 
tarėmės busią ne tik moky- 
tojai, dar ir auklėtojai; dirb 
sią ne tik del to, kad jiems 
už tai užmokama, dar iš są- 
žines, išpatnjotizmo ir tiky- 
binio įsitikinimo. Ir gavome 
tokių, tai teisybė; vis deltc 

!ne tiek, kiek vylėmės, nes 
didelės dalies neišsaugojo- 
me, kad nepakąstu laiko šal- 
na. Daug kas, kam teko su- 

sidurti su auklėjimu, apkar- 

tę skundžiasi esą tokių mū- 

sų pačių pasidarytų mokyto- 
jų, kurie dažnai esą kenks- 
mingesni Lietuvos visuome- 
nei, neg buvusieji rusų išau- 
klėtieji mokytojai valdinin- 
kai (činaunikai.) šieji buvo 
mums svetimi, nemokėjo mu 

sų kalbos, jiems Lietuva ir 

jos sielavartai nerūpėjo; jie: 
nesistengė ir įtakos neturė- 
jo. Gi kai saviškiai ėmė 
"stengtis," patys visuomenės 
darbui nepribrandinti, tai 
lik išgverino paskutiniuosius 
lietuvių nusiturėjimo raiš- 
čius. Dvasininkų darbas šiuo 
sykiu netesėjo. 

Kokių beturėjo vilčių 
tremtiniai Rusijoje, kada 
kan. Alšauskis spietė musų, 
jaunuomenę į Voronežą, o, 

Martynas Yčas rengė jiems | 
gimnazijas! Musų pačiu ran-1 
kose, rinktinių musų mokyto 
jų vedami, jau kad išaugs 
vyrai ir moters, tai paten- 
kins patį Goethę. Tuo gi tar- 
pu kaip tik iš tos pusės vi- 
suomenė gavo toKių smūgių, 
koKių nė slogučiui užgulus 
neprisisapnuoja. Keliolikos 
metų berniukų ir mergaičių 
pasirodė dora aptręšusių ir 
moksle sutrukusių. Kai kas 
diplomų pareikalavo su re- 

volveriu rankoje. Tuščiagal- 
viai pasirodė ir tuščiaširdžia 
visa to žodžio prasme. "Do- 
ros" žodžio nebe varto jo; 
"teisybės" žodis tapo miglo- 
tos prasmės; jokio vaikiško 
drovumo ir minkštumo, nei 
grynai pilietiškosios garbės! 
Bai&u ištarti: žaliausioje sa- 

vo jaunystėje gimnazijos 5 
7 klasės mokiniai gera 

valia pasivertė caro žanda- 
rais, drįso krėsti gerbiamuo- 
sius savo mokytojus ir vadus 
laužyti buto, korespondenci- 
jos ir asmens nepaliečiamy- 
bę. Čaitų kraujų kišo savo 

'mokytojus" į kalėjimą ir 
ten ištisomis savaitėmis kan- 
kino, rengdamies pakelti ant 
jų ranką. Už ką? Už tai, kad 
jie nebuvo aiškus bolševi- 
kai! 

Pasaulininkų darbas taip 
pat netesėjo. 

Taip, tai baisiu išsiauginti 
piliečių, kurie tau pačiam ne 
ria ant kaklo virvę, tau pa- 
jiam smeigia Į širdį diciną. 
Tik ar tai'kaltas musų vi- 
suomenės netesėjimas? O, 
toli gražu ne! Medžiaginiai 
mes labai tesėjome; Rusijo- 
je ištrėmimo caro pinigynas 
buvo jautrus ir pakankamai 
musų mokyklas aprūpinęs. 
Čia stigo ne medžiaginio, tik 

dvasinio darbo: stigo— au- 

klėjimo. Pinigais galima ge- 
rai išmokyti. Tik jei tavo mo 

kniai bus tau svetimi, vis vie 
na Goethes trokštamųjų pi- 
liečių nepasidarysi, nes au- 

klėjant kaip tik ne piniginio 
ištesėjimo daugiausia reikia, 
tik širdies ir sąžinės, kurių 
teturi tikroji motina. 

Motina—gimdytoja tega- 
li duoti tvirtą pilietišką išau 
klėjimą namie. Motina—tė- 
vynė tegali pilietiškai išau- 
klėti viešai. Jei Tėvynei rim- 
tai parups pasitiekti tinka- 
mų piliečių, ji ir elgetos ska 
tikais padrys tokių žygių, 
kuriems nėra lygių, nes jie 
bus kilę iš širdies—motinos. 
Motina temoka savęs išsiža- 
dėti ir visa savo vaikams at- 
siduoti. Jei Lietuva—motina 
šiandieną rūpestingai krau- 
jasi šimtus lizdelių savo vai- 
kučiams "auginti," tai nea- 

bejojame, ji tuos lizdelius 
apgaubs tokia meile ir rū- 

pesčiu, kad Įstengs pagaliau, 
ir ''išauklėti"! Tėvynė, vi- 
suomenės auklėjimo darbe 
niekuo nepakeičiama. 

J. Tumas. 

LAIŠKAS MYLIMAI J M. 

(Juokai) 
Aš sėdėjau prie rašomojo 

stalo. Buvo nesmagu. Netu- 
rėjau ką veikti. Man būtinai 
reikėjo parašyti laišką savo nu- 

liniai jai, bet nesinorėjo, tuom 

lai.)jau kad nežinojau, ka jai ra 

šyti. 
Tuom tarpu inėjo kambarin 

draugas Ku':laitis ir pradėjo 
vadinti pas draugus sulošti "pi- 
naklį." 

— Ką tų čia ruksi ant to 

laiško mylimai jai. — Ka*bėjo 
jis. Sumušime kortomis ir 
viskas bus gerai. 

— liet aš negaliu.—teisi- 
nausi.—Aš prižadėjau kas su- 

bata rašyti laiškus myliniai jai. 
Jei neparašyti, tai paskui išei- 
na scena, skandalas. 

— Tai parašyk jai atvirutę, 
kad sergi... na ir negali rašyti. 

— Ji netikės,—atsakiau. 
— Na tai sėsk ir rašyk, aš 

padkt uosiu. 
Aš paėmiau. popieros ir 

plunksną ir jis pradėjo diktuo- 
ti. 

'"Mielas Jonai! Šiądien aš 
negaliu atsilankyti pas tave 

nes turiu rašyti laišką savo my 
limaijai, kurią neužilgo, kaip 
žinai, vašiu. Nors jau tau pa- 
sakojau apie jos gražumą ir ge- 
rą tipą, bet tai pakartodamas 
priduriu, kad man smagu jai 
rašyti ilgus laiškus. Taigi lauk 
rvtojaus, šiedien nedaliu." 

— Xa dabar pasirašyk. 
— Ir kokį gi tu velnią man 

čia padiktavai ?—paklausiau. 
—Aš čia nieko nesuprantu? 

Kuklaitis nusijuokė ir tarė*. 
— Koks tu nesumanus! Su- 

pranti, tu jei pasiunti. Ji iš- 

syk pamanys, kad tu parašiai 
jai ir savo draugui laiškus, tik 
per klaidu ne į tuos konvertus 
sudėjai laiškus. 

i Aš taip ir padariau. Męs 
nuėjome "pinakliuoti." 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr^ 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįj- 
tamy, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
■ no. Darbas lengvas, pelningas i- ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT €0. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pajaukite mane. IL-- 
turėtumSt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009' W. 21 st PL, Chicago 
Tel YARDS 1532 

DR. J. KUI.IS 
LIETUVIS GYOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjuaias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago. III. 

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 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli I'isk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal JUO 

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

Dr« G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertS 32 «t 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 lyto, 12—2 po 
piet. tt—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

P kone Bouievard 2160 

Dr. fl. I Karalius 
i 

UŽS1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 Iki 0 ; 
vakarais. 

3<Q3 SO. MORGAN STREET 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Ciccro 33 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

a Egzaminuoja akla 
;'<9 Ir priskiria akinius 

Didelis sandelii visokių aukso daigtij. 
Męs taipgi taisome vlfeckius aukso »r 
«idu.bro daigtur.. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MCRGAN STREET 

OIIio Ttltfocii BoaUnrd 6f 

DR. M. T. Strikoi'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 4 711] St. 

flso Valan'os: :1 ryto Iki. 3 pa p!e 7 iki 9 ftVir.- 
Nedtlioais na) S ryto iki 2 p pietį. 
Narna. 007 Oakley Blvd. 

eftnas Sieley sJO 

i& priežasties ngos parcuoau Kaip ir uz dyką Krutamu Paveikslų 
Teatru Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie $100.00 gryn« 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui 
dyką, Kiekvienas gali tą reikala vesti ir turėtu gerą pelną, Atsišaukite: 

s. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, Ii* 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, Lentų. Rėmų ir Stogams Popierio 

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

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO. IU-. 

VELYKOS JAU ARTI 
V4si žmonės puošiasi, rengiasi prie šios pavasari- 

nės šventės. 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

parėdnių. 
Vyriškų, moteriškų bei vaikai čeverAi;. kepurių, 

skrybėlių, graznų ir 1.1. 

JOSEPH RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

Telephone Drover 6716 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog nigs galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mumu išegzaminuo;i 
jus—visai be jokių mokesčių už cgzaminaciją arba patarimu. Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms go* rerėsnj ir modernišką, patarnavimą 

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

NMES SPECIALIZUOJAMI ES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 
IR NAMINESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO. KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- renkame jas, žinodami jų gydančią vertę nuo paprastų nesveikatingunių Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti po ranka gyduoles ant reikalo. Męs tikime, kad musų smulkmenos, toleių daig tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvieną >mogų. Musų vaistai ir kemikalai yra gryniausi, kokius tik už pini- gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais 

PEOPL-ES THEATRE BUILDING 

1616 WEST 47-th STREEET 
Męs Kalbame Lietuviškai 



VIETINES ŽINIOS 
PETICIJŲ REIKALE. 

Visi rūpinkimės surinkti 
kuodaugiau parašų po peti- 
cijomis už Lietuvos Nepri- 
gulmybę. Peticijų blankas 
galima gauti "Lietuvos" re- 

dakcijoje. 

NUO TOWN OF LAKE. 

Balandžio 6 d. Columbiaj 
svetainėje, Baltos Rožės At- 
letiškas Kliubas surengė ris- 
tynes. Pirm ristynių buvo 
kilnojimas sunkių vogų. Kil 
nojo jas 3 lietuviai drutuo-j 
liai: S. Poškevieius, Augus-. 
tas Fremontas ir J. Kuo- 
dis, kurie nepaprasta savo, 

spėka sukėlė publikoje en-' 
tuziazmą. Toliaus sekė ris-1 
tynės. 

Ritosi 5 poros: K. Zuzi- 
nas su W. Viginku, F. Bag- 
donas su C. Slesaraičiu, C. 
Poškevieius su F. Sinkevi- 
čių, B. Yarus su švedu čam- 
pijonu ir P. Katauskas su J. 
Wallace. 

Šitos ristynės buvo labai 
žingeidžios ir lietuviams ris 
tikams teikiančios garbę, 
nes švedu čampijonas ir ai- 
ris Wallace buvo lietuviais 
pergalėti j keletą minučių. 

Ten buvęs Lietuvis* 

TOWN OF LAKE. 

Rengiamasi prie Seimo. 
Švento Vincento draugys- 

tė laikytame savo mėnesinia 
me susirinkime išrinko tris 
delegatus į Visuotiną Ame- 
rikos Lietuvių Seimo Komi- 
siją. 

Draugystės nariai pilnu 
užsiganėdinimu prižada gel- 
bėti visokiais budais rengia- 
mą Seimą. 

Tėvynės Lietuvos Valdžia 
reikalauja milijono parašų. 
Town of Lake Organizacijų 
Susivienijimas te m tikslui 
šaukia nedėlioj, balandžio 
13 d. 7 v. vakare Alijošiaus 
svetainėje visuotiną susirin- 
kimą, kuriame bus išaiškin- 
tas reikalingumas tų parašų. 
Susivienijusių Draugijų na- 

rių priedermė yra atsilanky- 
ti į tą susirinkimą. M. K. Š. 

KETVIRTO WARDO LIET. 
POLIT. PAŠELP. KLIUBO 
BUVUSIŲ NARIŲ DOMAI 

Minėtas kliubas per ne- 

kurį laiką buvo apmiręs, bet 
dabar veiklesnių narių pa- 
stangomis tapo atgaivintas. 
Balndžio 5 d. buvo sušauk- 
tas susirnkimas, kuriame ta- 

po išrinkta nauja (valdyoa. 
Visi buvusieji to kliubo na- 

riai yra kviečiami atsilanky- 
ti įsusirnkimą, kuris bus Su- 
batoj balandžio 12 d. 1919. 
7:30 vai. vakaro L. Ažuko 
svetainoj 3301 Auburn Ave. 
Taipgi yra kviečiami prisi- 
rašyti ir nauji nariai pakol 
pigus jstojimas. 
K. V. L. P. P. K Valdyba. 

DRAUGYSTt APVEIZ- 
DOS DIEVO N. 1. 

Ši draugyste laikė savo 

mėnesinį susirinkimą balan- 
džio 6 d. Apsvarsčius sa- 

vo reikalus priėjo prie šau- 
kiamo Visutinojo Seimo 
klausimo. Išklausiusi tame 
reiuąle raportą atstovų iš 
draugijų Konferencijos pri- 
pažino, kad seimas yra rei- 
kalingas. Buvo vienas na- 

rys priešingas, kuris sakė, 
kad buk tą seimą šaukia 
koki tai daktarai. Bet bu- 
vo visiems aišku, kad tai 
netiesa. 

Nutarta prisidėti prie Sei- 
mo šaukimo komisijos ir 
tam išrinko atstovus į seimą 

p.p. V. Pitruną ir J. Kastė- 
ną. 

Apvcizdos Dievo drau- 
gystė No. 1 darbuojasi lie- 
tuvių reikaluose kiek tik ga-j 
li. Beveik kas susirinkimas 
ką nors aptaria ir veikia. 

Vienas iš Narių. 

A. A. BARTUŠKA. 

Stanislovas Bartuška mi- 
rė balandžio 7 d., 1 vai nak- 
tį. Bus palaidotas ketver- 
ge 10 d. balandžio, Šv. Ka- 
zimiero kapinėse. 

Jis 6 metai Amerikoj; 34 
m. senumo; gyveno 2222 S. 
Leavitt St.; Paėjo iš Kauno 
redybos, Panevėžio pavieto, 
Keuženių kaLio. Buvo ve- 

dęs. Moteris liko Lietuvoj 
su .2 vaikučiais. Priklausė 
prie "Lietuvos Ūkininko" 
draugijos. 

Komitetas. 

CHICAGIETĖ UŽMUŠĖ 
DIDELĮ LOKI. 

Chicagietė J. L. Mead, mo- 

teris prezidento Mead Cycle 
Company, nesenai buvo me- 

džiotų Canadian Rockies 
kalnuose ir nušovė milžiniš- 
ką lokį. 

Medžioklėn iškeliavo du 
vyrai ir dvi moteri ameriko- 
nai ir vadas mdijonas. 

Pasiėję tulą laiką, me- 

dėjai pamtė dižiulį lokį apie 
vienos mylios atstumoj, ku- 
ris artinosi prie medėjų. Šie 
užėmę tinkams vietas lan- 
kė žvėries. 

Kadangi vėjas ėjo nuo lo- 
kio, tai jis negalėjo užuosti 
buvimo žmonių ir prisiarti- 
no labai arti, žinoma, sau 

ant nelaimės. 
Indijonas pabaidė lokį ir 

šis pasistojęs ant pasturga- 
linių koju stengėsi sužinoti 
kame dal /kas, bet kulka įsi- 
smeigė jo krūtinėn ir lokis 
persivertęs stačia galva nu- 

sirito pakrantėn. 
Medėjai turėjo nemažai 

darbo, kol dagav^ griovon 
įsiritusį lokį. 

Lokis yra apie aštuonių 
pėdį ilgio; gi lokio lepa 
apie 12 colių didumo, o na- 

gai lyginasi žmogaus pirš- 
tui. , 

SALAVEIŠIAI UŽIMA 
SALIUNUS. 

Salaveišių armija įsteigė 
naują Scubelę-užeigą dėl ka- 
reivių Dėdės Samo. Nauja 
stubelė įtaisyta buvusiame 
Magnet saiiune, 724 South 
Clark gat. 

Ant durių dar yra žymės 
nuo bravorų papuošalų, bet 
malonus salaveišių pakvieti- 
mas atsilankyti; viduj liudi- 
ja ką kitą. Viduje vieton | 
bartenderio apsukriai triu- 
siasi leitenante Olga Bloom 
iš Humboldt Park. 

Viduje ant pirmo žvilgs- 
nio yra daug panašu į saliu- 
ną, bet vieton gėralų bonkų 
stovi, taip gerai kareiviams 
žinomas iš karės laukų, skob 
nr,vis dėl "free lunch." 

Salaveišių viršininkai ma- 

no užimti daugelį saliunų 
panašioms stubelėms-užei- 
goms, kaip tik saliunai pa- 
siliuosuos nuo bonkų su gė- 
viI-ik 1 

MUŠTRO JUDAMIEJI PA- 
VEIKSLAI MOKYKLOSE. 

Šioje sąvaitėje Chicagos 
mokyklose rodoma judamie- 
ji paveikslai, su kūnų pa- 
galba išaiškinama įvairus ka 
riškrojro muštro detaliai. 
,Tjomi norima supažindinti 
mokinius su muštro ir jo 

verte, ir taipgi supažindinti 

su kariška disciplina, kuri 
civiliems žmonėms nėra su- 

prantama. 
Judamiemsiems paveiks- 

lams stangos yra padirbtos 
per valdžios specialę komi-j 

! siją ir užtvirtintos per ka- 
; rės departamentą. Paveiks- 
lai yra rodomi po priežiūra 
kapitono F. L. Beals. 

SVARBI PRELEKCIJA 
MOTERIMS. 

Rengia L. M. Apšv. Dr. 
nedėlioj Balandžio 13 d. 2 j 
vai. po pietų "Aušroj" ^ve-i 

tainėje. 
Prolekciją skaitys dakta- 

ras Graičunas temoje apie; 
pamatinius moterų sveikatos 
dėsnius, kurių supratimas 
s^mąžins šeimynišką skur- 
dą. 

Moteris, įdomaujančios 
šiomis protekcijomis kvie- 
čiamos yra atsilankyti. 

P. ValaseT :čienė. 

PRADEDA TAISYTI 
GATVES. 

Chicagos miestas nuo tū- 
lo laiko manė pradėti tai- 
symą gatvių; ištaisymui gat- 
vių pilanuojama skilti apie 
8 milijonus doliarių. 

Su ištaisymu gatvių jau 
padaryta pradžia. Pirmas 
kontraktas su firmomis šia- 
me reikale yra virš 600,000 
doliarių. Sulyg kontrakto 
turės but išgręsta net 25 gat- 
vės ir 5 allejos. 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 

Gen. Agentas: P. Bcišis. 
182 N. Howland A ve. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaitgis, 462 Jenric St., 
J. Gotauiaii, 253 Milvvaukee 
J. Potciiunas, 353 N. Cil»rac«-.» 
A. Polis, 552 Grand A ve.. 

TEISINGAS 
NUOSPRENDIS. 

Laikui bėgant viskas išeina 
Į viršų, visi dalykai lieka aiš- 
kiais visos plvšis dėmės taip į 
pat kaip ir nuopelnus. Pa-j 
prastoji publika yra. teisėju. 
Tiinerio American Elixir of 
Bitter \Yine ( Amerikos Kar- 
tusis \ ynas) per pastarus tris 
dešimts metų nesuskaitoma 
skaitlių buvo bandomas ir lak- 
tas, jog jis labai plačiai žino- 
ms ir pagelbstantis parodo, jog 
jis visuomet iš'aikė bandymus,: 
"Trinerio American Elixir of 
Iiitter \Vine yra geriausios 
gyduolės pasaulyje" sako Po- 
nas Jolm H. ach, ICb S. Kast 
St., Sayrc, J'a., savo uiiikc 
Gruodžii 25, J 'J 18. Ir jis Ui 
sako iš širdies, nes jis yra už- 
tektinai persitikrinęs, jog ant 

šių gyduolių galima atsddėii 
vidurių nesveikatingutr.c pri- 
tvirtinyje, galvos skaudėjimo, 
bli>go apetito, nustojhno ener- 

gijos, abeiuo nu-ilpnejvmo ir 
v.t. \ .. atliekose, lx'. sau- 

goiktes 'iiitgdžitijiniii! Tri- 
nerio Lininii-ntas greitai pa- 
gelbsti nao !*euinaii''iiio, neu- 

ralgijos, strėnų gčh.iiu suna- 

rinimo, sutinimo ir 1.1. Viso- 
seaptiekose. Joseph Triner 
Company, 1333—13 So. Ash- 
land A ve., Chicago, 111. 

Apgarsinimas.) 
PAJIEšKAU savo šeimynos. Barbo- 

boros, Jono ir Ksavero Frankų ir žo- 
noto Jurgio Žilinsko. Visi paeina i.š 
Šiaulių pav Baisogalos par. n ''-dėjau Į buk esą kur nors Rusijoje, g. i 
yra Lietuvoje. Jeigu kas nors žino 
kur jie randasi, prašau duoti žinę: 
MYKOLAS FRANKA, 9727 Sliam- 
plane Are., Chicago. 111. 

Pajieškau Jono Valant ino. apie 7 
metai atgal jis gyveno Chicagoje, o 
dabar nežinau kur Taigi meldžiu jo 
paties ar kas apie j} žino pranešti se- 
kančiu adresu: 

Mr Domininkas Nagutis, 
P. O. Box 115 Indiana C'o Ernost, Pa. 

PARSIDUODA aptieka (Drug Store), 
geroj, lietuvi.šPoj apielinkėj, NVest Sido. 
Biznis yra gerai išdirbtas per dau- 
gel vetu. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. 

JUSTIN MACKEWICH. 
2342 So. Leavitt St. 

PARSIDUODA Jaunas arklys tin- 
kantis dOl grosernės, bučernės arba 

bekernės; taipgi parsiduoda visi pa- 
kinkiai ir vežimas. ANT, BUCAS, 
23f>4 S. Oakley Ave, Chicago, 

PARSIDUODA pigiai, kampinis lotas 
30x120 pėdų, geioj vietoj. Galite at- 
eiti ap'/ inroti kasdieną, savininkas vi- 
suomet. namie. Atsišaukite pas Au- 
gust Schultz, 7130 So. Talman Ave 
Chicago, UI. 

Reikalingas Barberis vakarais 
l'righton i'arke. Geras užmokes- 
tis storam l>arberiui. Kreipkitės 
laišką j "Lietuvos" Re.}. \'o. 5. 
3253 S. Morgą r. irt. Cbicago, 111. 

REIKALINGA šf'.'nyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Margina arba našlė 
be vaiku. Pastovus darbas. Geri.4, 
mokestis. Atsišaukite greitai į 

ORĖM U S CHEMICAL 
LABORATOllY 

"171S So. Iialsted St., Chicago, 111. 

REIKALINGA berniukai ('ooys) dėl 
plovimo bonkų ir užlipinlmo popie- 
riuku (lelbelių). Gera užmokestis tin- 
kamienib berniukams. Atsišaukite tuo 
jaus: Manhattan Bottling Co.. 306 W. 
2lJth Street. Chicago. III. 

Reikalinga kambarinė mer- 

gaitė (chambermaid). Pra- 
gyvenimas ir valgis ant vie- 
tos. Gera užmokestis. Atsi- 
šaukite : Grasmere Hotel, 
4621 Sheridan Rd., Chica- 
go, II1 

BARGENAS: Parduosiu savo pui- 
kią farmą 200 akerių, juodžemis su mo- 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pui- 
kus budinkai, Lietuviška kolionija. 
GelžLello stotis ant kampo farmos. 
8 mylios nuo didelio miesto iš vieno 
šono ir 10 myliu nuo kito uidelio mies 
to. Speciallškal išdi»bta dėl Rugių. A- 
vižų, Bulvių, ir tt. Ateikite pas mane 
aš parodysiu jums paveikslus tos ma- 
no farmos. S. SOKALSKIS. 3343 So, 
Lowo Ave. Chicago, 111, Phcno Boutc- 
vard 10011. 

I i U V A K \:. IN E 
M O K Y K L A Cia gali lengvai ir greita: .suokti Anglu ir 

j Lietuvių kalbas, arifraetikr,, b. V., Anglijos, Lietuvos ir ateinu isto'.įi-, reogralija, rafiyti i laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar Ir Hivjh Į School'ių skyrius. Lio*uviai mokytojai. Sur.audo- I Uite Uu>aą liikn oasimokinimni. nesigailėsite. 
I mv.m Gollege Hreoaratory Sci.ool ■! 3104 SO. HALSTHO SI., CHICAGO. ILL. 

PETICIJA DEL LIETUVOS NEPRIGULMYBES 
Peticija, po kuria Ame 

rikos Lietuviai stengsis su 

rinkti čielą milijoną paraši 
nuo Amerikos gyventojų 
skamba sekančiai: 

"Kadangi, sietuva pei 
amžius buvo neprigulmin- 
ga viešpatija, savita et- 
niška grupė, niekados ne- 

atsisakė nuo savo teisės 
prie neprigulmybės; 

"Kadangi, neprigulmir 
gos Lietuvos įsteigimas ž) 
miai prisidėtų prie pasau- 
lio taikos ateityje,— 

"Todėl, 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 

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

męs prašome SUVIENY-Vardas-Pravarde: 
TU VALSTIJŲ PREZI-Adresas: 
HĖNTA ir VALSTYBĖS 

■ SEKRETORIŲ suteikti 
Lietuvių Valdžiai forma- 

A PETITION FOR LITH UANIAN INDEPENDENCE 

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

IVHEREAS, the establishment of an independent Lithuanian State would 
add materially to the future peace of the world. 

T^iEREFORE, WE, the undersigned, ask for the people of Lithuania 
those rights of salf-determination that are the declared war aims of the United 
States, and that have beengranted to the oppressed peoples of other countries. 

We respectfully reąuest uie PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
and the SECRETARY OF STATE to extend lo the Lithuanian Government 
formai ncognition, based not only on these grounds of justice, but thru this, they may be better able to withstand the attempts of the present regime of 
Russia or any other alien government to impose a foreign rule upon them. 

Name: Address: 

PAAIŠKINIMAI. 

Viršuje paduodama peticija, po kuria lietuviai rašysis balandžio 12 ir 13 dd. Tos pe- 
ticijos gal nepasiekti visų kolonijų arba gal neužtikti prisiųstųjų. Tai tokiame atsitikime 
iškirpkite šį tekstą, pripildykite parašais ir siųskite šiuo adresu: 

LITHUANIAN NATIONAL COUNCIL, 
Petition Dept. 

703 Fifteenth St. N. W. Washington, D. C. 

PARSIDUODA 
PAUSIIM'ODA—ant dviejų lubų mc 

dinis namas. Netoli nuo Lietuvių 
bažnyt'os 
1?:J5 N. Hermitage Ave., Chicago. 1111 

SKOLINU PINIGUS 
ant, antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko j ofisą. 

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

Telefonas Krankliu 2803. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, Kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio IT 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. HalstPd SL, lauO Wells St 

riASTES 5TSTEri > Ni 1 '■ '*/ 
Męs mokinamo žj puikų, gerai 

apsimokantį ame.tg, j trumpą, lai- 
kę. Kirpikat yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
ki;u Ateik c'iieaę ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St.. 4 augšta® 
(Prieš Cit7 Hali) 

15 AKERIŲ ŽEMĖS. 
Aš §su privers-aš parduoti labai 

pigiai 1"» akerių paikii^iBio juodže- 
mio. žemo viua gerai nudžiovinta 
prlo Itock Island gelžkelio, tik 22 my- 
lios j Chicagų, j 5(i minutų pasiekia- 
ma didmiesčio. Puiki vieta, kas nori 

laikyti prukščiu ir gaminti pašarą. 
Aš parduosiu tą puikią žemę už $11)0.00 
ant. labai lengvu mėnesiniu išmokėji- 
mu. Pavasaris jau artinasi, taigi uu- 

prošulį butų pasiskubinti Dėl toli 
mesnių žinių klauskite arba rašykite: 

J. BENDICK,\, 
106 N. LaSalle St., Rm. 40 
Telefonas Main 2043. 

Pagyvenimas Telefonas McKinley 4420 

CICERO, ILL. 
Pranešu Cicero lietuviams, kad ga- 

Įima gauti "Lietuvos" dienrašti kožną 
dienę. ras M. Goberj. taipgi galima už 
siaakyti aut mėnesio ir ant ilgiau. 

MARTINAS GOBERIS, 
4832 W. 14th gat. 
CICERO, ?LL. . 

KLIASOS ANGLŲ 
KALBOS. 

Vėl prasidės vakarinės klianos An- 

glu kalbos PėtnyCioj "Bc-landžio-April 
11, 8 valandg, vakare. Pamokos (lek- 
cijos) bus kas Panedėlio, Soredos ir 

Pėtnyčios vakarais. 

L. P. Narmanaite, 
3223 Parnell Ave., Chicago 
Telefonas Boulevard 9923. 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Mes duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekue- 
nani, kuris pirks viena iš siu 
40—80—160 akerių farmą. 
Dobilų ir bulvių vieta, arti ež> 

rų. Vilas paviete, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 

rj, lengvas išmokėjimas. 
Atsišaukite G. F. SAN- 

BORN (Savirinkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakarė. 908 Peoplcs Gas Bldg. 
Chicago, 111. 

(Apgars.) 

KREIVOS AKIS 
Gaii buti išgydytos užtikrinančiai. 

Dr franklin O. Car- 
ter garsus akių gydyto- 
jas Chicagoje, aukauja 
naujij gydymą, dėl žmo- 
nių kr"ivi.i akiij. 

Jis užtikrina galuti- 
nai atitaisyti dargi blo- 

^ gia^siuose atsitikimuo- 
mso krpivu akiu h;in nm- 

žiaus. Jo inetodos >va ORIGINALIŠ- 
KOS— SAUGIOS BE SKAUSMO VI- 
SUOMET PASEKMINGOS, atlieka į 
15 minučių teu j<it savo, ofise be chlo- 
rofornios arba pjovimo muskulų ir be 
akiniu 

UŽRAŠYTA ViRŠ 950 IŠGYDYTĮJ. 
20 METU P AT Y Rl.VlO prie STATE s* 

Kainos vidutinė.?, taip kad' dargi 
neturtingi darbiniti>Hi neturi pasilik- 
ti kreivomg akims. 

Dėl platesniu žiniy rašykite arba 
ateikite. 

Keletas kreivomis akimis šiuo lai- 
ku išgydyta. 

Jųs galite n įeiti ir pasimatyti su 
jais ypatiškai: —■ P-lė Sala 2005 So. 
TrumbuJl Ave.; p-as Emil John. 4347 
Lincoln Ave.; p-lė Lillian Kolar. 1503 
\\'. 17th St.; p-as Hanus (vaikas), 
5u01 So Honoro St., Visi Chicagoje. 

Franklin 0. Cartsr N. D. 
120 S. STATE GAT. 

Ausų. Akiu. Nosies ir Gerklės 
SpecialiEtac 

Valandos: !) ryte iki 7 vakare; neda- 
liomis: 10 ryto iki 12 dieną. 

LIBERTY HOX 
Męs perkame Liberty Bonds už II O 
pilna "Cash" vertę. Atneškite ■ m 

„uo 9—6 J-G- SACKHEIM & CO. 
Utarninkais Ketvergais ir 1143 MILWAUKEE AVE., 
Subatomis 9—9. arti Girard St 

EXTRA! EXTRA! 

Vilniaus Valgykla 
3212 SO. HALSTED STREET 

Šiądien Balandžio=April lOtą 
Pilnai tapo atidarytas su naujausiais inrengimais išpuoštas, de- 

koracijų Lietuvos. Valgis bus gaminamas grynai Lietuviškas iš ge- 
riaušių, šviežiausių produktų. Visokios užkandos. Kaina visiems 

prieinama. Su patarnavimu priimniausiu. Yra kviečiami visi be 

skirtumo: Urolialiai, Sesutės, ateikit, o persitikrinsit, kad geriausia 
Vilniaus Valgykla Kviečia Savininkai, Broliai, 

Broliai M. P. MALINAUSKAI. 

PADĖKA 
Vi3iems draugams ir kaimynams, esamo dėkingi už dalyvavimą 

laidotuvių iškilmėje sunaus musų, Cezaro Skinderio, atsibuvusios 
Balandžio 3 d 1919 m., ant To\vn of Lake, Chicago, 111. 

Tariamo nuoširdi; ačių visiems, kurie prisiuntė gėlių vainikus, 
Panelei Elzbietai Makar. dėkingi už surinkimų, gėlėms nešėjų, draug 
tariaJmo visoms panelėms ačUj, kurios paaukavo savo laikų nešime 
vainikų kaip iš damų j bažnyčią,, taip ir ant kapinių. Vietiniam va>- 

gonininkui V. Daukšai, už prirengimą giedorių laike pamaldų, taria- 
me ačių. Už prielankumų benui šv. Cecilijos, kuris trimitavo iš namu 
iki bažnyčiai ir ant kapinių, esame dėkingi A. Venckevičiui, kuris 
buvo taip mandagus visus muzikantus sukviesti; podraug poniai Sta 
nislovai Daukšleniai už malonų ir tinkamų šeimininkavimų. 

Dėkavojame visiems savo geradariams, kurie ir namuose tvarkė 

draug su mumis reikalus. 

Tegul Aukščiausia sutvertojas atmoka visiems už duosnumų ir 

prielankumų, savo gausia malone 

Paliektam su gilia pagarba visiems dėkingi. 

JULIJONAS IR ELZE'ETA SKINDERIAI 
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