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Kaizerio Likimas Wilsono 
Rankose. 

Finai rengiasi ant bolševiku 
Pranašauja Talkininku suirimą. 

SIŪLE pagelbą prieš 
TALKININKUS. 

Beriinas, balandžio 15 d. 
Sulyg pranešimo Tages Zei- 
tung, tuojaus po Vengrų re- 

voliucijos Berlino kabinetas 
ilgai svarstė notą nuo Niko- 
lajaus Lenino Rusijos bolše- 
vikų premiero ir jo užrube- 
žinių dalykų ministerio Tchi 
tcherino. Notoje bolševikai 
siūle susivienyti su Vokieti- 
ja ir žadėjo 500,000 vyių 
pagelbos priešais Talkinin- 
Ivuo. Laikraštis prideda k&u 
nežinąs, ką vokiečių valdžia 
ant rusų bolševikų propozi- 
cijos atsakius. 

KAIZERIO LIKIMAS 
WILSIN'0 RANKOSE. 

Paryžiuj bal. 15 d. — 

Kaizerio likimas yra Prezi- 
dento Wilsono rankose. Pre 
zidentas Wilsonas nuspręs 

Kaizetis pasiliks Holan- 
dijoje ar jis turės keliauti i 
kitą kokią Šv. Helenos salą. 

FINAI MUŠ BOLŠEVIKUS.1 
Washington, balandžio 15 i 

Čia gautu oficiališka žinia, 
kad Finliandija plačiai ren- 

giasi prie kares su bolševi- 
kais. Iš aimijos buvo pra- 
šalinti neištikimi elementai, 
net ir aficierai, taipgi pri- 
gaminta likosi daugybės mai 
sto. Visiems yra žinoma, 
kad nesenai ketui i "tankai" 
atvažiavo j Hangoe ir mi- 
litariška komisija slaptai bu 
vo išsiųsta į šiaurius. 

TALKININKAI TUO 
SUIRSIĄ. 

Paryžius, balandžio 15 d. 
Francuzų bevielis telegra- 
mas sugavo Tchitcherin'o, 
rusų bolševikų užrubežinių 
dalykų imnisterio bevieli tt 

legramą, kuris buvo pasiųs- 
tas Bela Kun, vengrų ko- 
munistų vadui. Telegrame 

-spėjama, kad Talkininkai 
tuojaus suirsią. 

Thcitcherin'o telegrama 
sako, kad francuzų ir anglų 
bevieliai telegramai skelbia, 
buk Talkininkų kariumenė 
tuojaus užims Vengriją, bet 
Amerikos bevieliai telegra- 
mai prisilaiko vidurines pa 
kraipos linkui bolševikų. 

UŽ $240.00 ORLAIVIU 
EUROPON. 

1 Londonas, balandžio 14d. 
Vickers, Ltd. kompanija tuo 
jaus pradės orlaiviais va- 
Ižioti pašažierius iš Ameri- 
kos Europon. Norinčiam 
lėkti orlaiviu reikės mokėti 
$240 už bilietą. Laiškus 
neš vieną toną už $2,025. 

Tas orlaivis talpins savy- 
je 1,200,000 kubiškų pėdų 
gazo, o inžinai lyginsis 
1,000 arklių spėkai. Dides- 
ni orlaiviai jau yra daromi, 
kuriuose patilps 200 pasa- 
žierių. 

VENGRAI NUŽUDĖ DID- 
KUNIGAIKŠTL | 

Londonas, balandžio 1'kl. j Žiiiia iš Eopenhageno at- 
eir a į Exchange Telegraph j kompaniją, kad "Acht Uhr! 
Blate" ir "Abendblatt" iš-1 
einanti Berline atspauzdino j keleivių pasakojimus buk j 
komunistai Budapešte nužu-; 
dė Didkunigaikštį Juozų, 
Dr. Aleksandrą Werkele, bu 
vusį premierą ir Baroną Juo 
zą Szteprenyi, ministerį ko- 
mercijos. Ta^žinia visgi ne 

patvirtinta. 
GRĄSINA UŽMUŠIMU. 
Londonas, balandžio 15d. 

Sinn Sein, airių draugija iš 
leido proklamaciją, grasi- 
nančią užmušimu kiekvieną 
policistą, magistratą arba tei 
sėją, kurie bus Anglijos val- 
džios paskirti. 

RUSIJA NEGAUS ATLY- 
GINIMO. 

Dali atlyginimo, kuri pri- 
puola Rusijai už jos karės 

I sunaikintas provincijas Ru- 

j sija negaus, bet bus atiduota 
įFrancuzijai ir Anglijai už 
'skolas, kurias sena Rusijos 
| valdžia yra nuo tų šalių 
užtraukusi. 

1 

SUAREŠTAVO 87 RUSU 
BOLŠEVIKUS. 

Pittsburg, balandžio 15 d. 
i Netoli nuo čia McKees 
Rocks, policija užklupo rusų 

| susirinkimą, kur susirinku- 
si e jį kritikavo Suvienytų 
•Valstijų valdžia ir gyrė Ru- 
sijos sovietus. Policija bu- 
vo priversta pavartoti savo 
įrankius ir 6 suareštuoti bu- 

jvo lengvai sužeisti. Išviso 
1 suareštavo 87 yptftas. 

Belaukiant Velykų Dovanų 

m 

TAIKA BUS UŽ MĖNESIO 
Paryžius, balandžio 15 d. 

Taikos Kongresas tęsis ga- 
na U umpai. Vokiečiams bus 
duotos 8 dienos išstudijuoti 
Taikos išlygas ii* pasiųsti 
jas Vokietijos valdžiai. Ma 
noma, kad apie pusę gegu- 
žio mėnesio parašai jau bus 
padėti po Taikos Sutarčia. 

NESUSIPRATIMAI PASI- 
DALINIME ATLYGINIMŲ. 

Paryžius, balandžio 15 d. 
Daug dar busią nesusiprati- 
mų iki išris padalinimą tarp 
talkininkų atlyginimo, kurį 
manoma išveržti iš vokiečių. 
Trįs didžiosios valstijos ma 
no pasiskirti sau 85 nuo- 
šimčius karės atlyginimo, ku 
riuos vokiečiai turės užmo- 
kėti. 15 nuošimčių tų atly- 
ginimų žadama duoti Bel- 
gijai, Italijai, Serbijai, Ru- 
munijai, Rusijai ir kitoms 
valstijoms. 

RUMUNAI BĖGA NUO 
BOLŠEVIKŲ. 

Londonas, balandžio 15d. 
Rusų sovietų kariumefiė po 
smarkaus susirėmimo priver 
tė rumunus prie generališko 
pasitraukimo iš Po-lolijos, 
Kamenetz-Mohilev palei 
Dniestro linijos Į Besarabi- 
ją. Tas pats rusų bevielio 

•telegrafo pranešimas sako, 
kad toliau į šiaurę vakarų 
Ukrainos kariumenė genero 
įlo Petluros likosi išvyta iš 
Kamenetz-Proskurov-Shepie 

jtovke linijos. 

KUR BUS TAIKOS 
KONGRESAS? 

Versailles, balandžio 15d 
Taikos Konferecijos bus ve- 

damos ant pirmutinių lubų 
Trianon palociaus. Visas Va 
tel viešbutis ir visas viešbu- 
tis du Rezerviors neskaitant 
tik 15-kos kambarių yra va", 
džios paimta Vokietijos de- 

j legatams. 

PAAIŠKĖJO LENKU 
MELAI. 

Londonas, brendžio 15d. 
Pranešimas, ku. teina iš' 
Varšavos, kad vokiečiai už- 
puolė Hamburge ant Ame- 
rikos laivo su maistu, siun- 

čiamu lenkams, yra neteisy- 
bė. Ši užginčijama oficia-' 
liška žinia pasiekė čia Ame- 
hkos laivyno ofisą. Apart 
to šiądien čia gautas pra- 
nešimas, kad Hamburge ne- 

buvę sukilimo ir viskas yra 
ramu. 

INDIJOJE SUDEGINO 
BANKIERIUS. 

Londonas, balandžio 15d. 
Indijos valdžios ofisas pra- 
neša, kad tenai iškilusiuose 
sukilimuose Lahore ir Am- 
ritcar distriktuose trįs ban- 
kų menedžeriai miesto ro- 

s tušėje buvo mirtinai sude- 
ginti. Du bankai sunaikin- 
ti. Telegrafų ofisas sugriau 
tas ir trįs europiečiai užmuš- 
ti. 

Ahmedabade, gauja už- 
1 puolė ir sudegino telegrafo 
ofisą ir du valdžios namus. 

Čia ir-gi buvo žmonių au- 

kos., 

8,C00 GREKU IŠVAŽIAVO 
IŠ ODESSOS. 

Athens, balandžio 13 d*. 
Greku kariška valdžia pra- 
neša, kad nuo laiko apleidi- 
mo talkininkų Odessą tenai 
nebuvo suiručių. Talkinin- 
kų kariumenė prieš spaudi- 
mą bolševikų pasitraukė iki 
upės Dniestrui j šiaurę nuo 

Akerman. Pranešimas sako, 
kad 8,000 grekų gyvento- 
jų Odessos išplaukė l^ivaas 
Grekijon. 

SUKILIMAI BOMBAY- 
JOJE. 

Londonas, balandžio 15d. 
Keletas žmonių sužeista su- 

■ kilime Bombay'joje. Suki- 
lėlius kariumenė suvaldžius. 

LENKAI VAŽIUOS PER 
VOKIETIJĄ. 

Paryžiue, balandžio 15 d. 
Generolas Halier išvažiuoja 
šiąnakt į Mayence, iš kur 
jo lenkiška kariumene va- 
žiuos skersai Vokietiją na- 
mon. Pervežimas lenkų ka- 
rium«nes į Lenkiją tęsis ke- 
letą sąvaičių. 

WILJSONAS GRI2TA 27 
AR 28 BALANDŽIO. 

Į Paryžiuj, balandžio 15 d. 
Prezidentas Wilsonas sulyg 
paskelbimo Echo de Paris 
mano išplaukti Amerikon 27 
ar 28 dieną balandžio, tuo- 

jaus po atidarymo Taikos 
Kongreso Vresailles, ant ku 
rio jis pats dalyvaus. Po 
išvažiavimo prezidento pul- 
kininkas E. M. Houes užims 
jo vietą. 

PAĖMĖ VARTUS SEVAS- 
TOPOLI AUS. 

Paryžius, balandžio 15 d. 
Šiądien Matin pranešė, kad 
Ukrainos bolševikai paėmė 
Simferopolį Kryme, kuris 
yra vartais prie Sevastopo- 
liaus. 

IRLANDUA NEGAUS 
SAVIVALDOS. 

Londonas, balandžio 15d. 
Valdžios vadas žemutiniame 

i Anglijos Parlamento bute 
Bonar Law šiądien užreiš- 

j kė, kad yra negalimas daik- 
tas, idant Irlandija gautų sa 

vivaldą tuojaus po paskel- 
bimo taikos. 

| — 

: PLIANUOJA DVI TAIKAS 
Paryžius, balandžio 15 d. 

Taika bus padalinta į dvi 
dalis sulyg paskiausių žinių, 
praneštų Franeuzų spaudoj. 
Pirma dalis Taikos bias su 

iVokietva. Antra dalis Tai- 

į kos naape;s Vokietiją tiesio 
Viniai. Po šia taika pasi- 
prašys Austrijos, Bulgarijos 
[k Turkijos delegatai. 

CARO GIMINĖS KON- 
STANTINOPOLYJE. 

Paryžius, bal. 15. — Dvi 
i dešimts narių caro šeimy- 
nos paskutinose dienose at- 
vyko iš Krymo Konstantino- 
poliu. Tarp kitų yra naž- 
lė caro motina Marija Feo- 

įdorovna, Didis Kunigaikš- 
tis Nikalojus Nikolajevičius, 
kadaisiai komandierius vi- 
sos Rusijos annijos ir Pet- 
ras Nik®lajevičiuf», leitenan- 
tas, generolas Rusijos armi- 
joje, jis jtf'a jaunesnis brolis 
Didžio Kunigaikščio Nika- 
lojaus. 

Nikalojus ir Petras yra 
vedę seseris karalienės Ita- 
lijos, juodu yra pakviesti ap 
sigyventi Ryme. Taigi ir 
išvažiavo su Italijos laivu Į 
Italijos sostapilę — Rymą. 

Kiti visi kai tu ir našle 
caro motina su Anglijos ka- 
rišku laivu plauks i Maltą ir 
tenai lauks, k*r Anglijos 

I valdžia paskirs apsigyveni- 
I mo vietą. 

Caro motina yra sesuo 

j našlės Alexandros karalie- 
nės Anglijos. Didis kuni- 
gaikštis Nikalojus yra ve- 

dęs Kunigaikščiutę Morite- 
I Begros Anastaziją, o jo bro- 
1 lis Petras apsivedė su Mon- 

jtenegros kunigaikščiute Mi- 
litza, abidvi kunigaiksčiu- 

į tes yra vyresnės seserįs ka- 
I ralienės Italijos Helenos. 

VOKIEČIAI PLĖŠIA 
MAISTĄ. 

Paryžius, balandžio 15 d. 
Echo de Paris skelbia žinią 
iš Varšavos, buk vokiečiai 
Hamburge apiplėšė Ameri- 

į k oš laivą su maistu, pąskir- 
1 tu lenkaęns. 

VOKIEČIAI RENGIASI 

Bern€, balandžio 15 d. 
Žinia iš Berlino pasiekė, kad 
užrubežinių dalykų minis- 
teris Broekdorff-Rantzau su 

igrįao iš Weimar ir prižiu- 
1 ri prisirengimus Vokietijos 
| delegatų į Taikos Konferen- 
ciją Paryžiun. 

| .NUVIJO BOLŠEVIKUS 
10 MYLIU. 

; Londonas, balandžio 15d. 
Bolševikų bevielis telegra- 
mas gautas čia šiądien skel- 
bia, kad bolševikų kariume- 
nė Murmansk'o distriktc li- 
kosi nuvaiyta 10 mylių at- 
gal į pietus nuo Unos sto- 
ties ir Ura ežero. 

TAIKA ARTINASI 

Viltiis Takos staiga nu- 
švito iš priežasties susitai- 
kimo keturių didžiulių val- 
stijų atstovų. Iš pranešimų 
matoma, kad karė nuvargin 
tas pasaulis vėl ineis į nor- 
mališkas tarp tautiškas sąly- 
gas. 

Balandžio 25 d. sueis 165- 
kios dienos nuo paskutinio 
paleisto šūvio į priešą. Tal- 
kininkų ir vokiečių delega- 
tai susirinks j Versailles į 
tą istorišk4 vietą, kur ir pir- 
mau būdavo imperijos per- 
dirbamos ir naujos šaljs su- 

i tveriamos. 

j REIKALAUJA SOVIETŲ. 
Į Lcs&donas, bal. 15 d. — 

j"Universal Service" agentū- 
ra praneša, kad Anglijos 
parlamento žemutiniame bu 
te šiąnakt dvi moteris suri- 
ko: 

— Jus esate užmušėjai. 
| Mušu vyrai atidavė savo gy- 
! vastis už sali. Męs nepabai- 
įgėme viena karę, o jus jau 
i varote darbininkus i kita 
karę. Męs neturėsime tai- 

!kos iki nebus sovietu. i 

JUR!U DARBININKAI 
STREIKUOS. 

New \ork, bal. 15 d. — 

Jųrię darbininkai šiąnak pa 
skelbė generalį prieplaukos 
streiko. Streikas apims 16,- 
000 darbininkų. Streikas 
prasMės ketverge 6 v. i. 

dą iš ryto. 

"KAF.S GERESNE UŽ 
PAČIĄ." 

; London, bal. 12.—Demo- 
bilizuotas kareivis iš Not'3 
County magistratui pasakė 
prašydamas paliuosavimo 
nuo pačios: 

— Aš verčiau-kariaučiau 
kitą kars negu gyvenčiau 
su savo pačia. 

I Jis aj kaltino savo'pačią 
už susibičiuliavimą su kitu 
vyru nuo kurio gavo ir ligą 
laišką, kada jos vyras ka- 
riavo. Magistratas paliuo- 
savimą pripažino. 

ORLAIVIS NIJTUPĖ I 
PULKĄ ŽMONIŲ. 

St. Lcuis, Mo., bal. 14.— 
Leitenantas George Belser 
belakiodamas su Fokker or- 
laiviu išgarsinimui Pergalės 

i Paskolos leizdamasi žemyn 
nutupė i pulką žmonių su- 
žeiždamas apie tuziną žmo- 
nių, šešis gal mirtinai. 

SOVIETAI BUSĘ SAXO- 
NIJGJE. 

Weimar, Vokietija, suba- 
ta, bal. 12.—Čia manoma, 
kad Saxonija bus sekanti da 
lis Vokietijos, kuri tuojaus 
apšauks sovietų valdžią. 

! MOKA MILIJONUS Už 
MAISTĄ. Į 

į Coblenz, balandžio 1* d. 
, Praeitą subatą vokiečiai už 
'maistą, sudėjo $1,750,000. 
Amerikonų 3-eiai armijai, 
kuri dabar yra užėmusi vo- 

kiečių teritoriją. Praeitą sa- 

vaitę tam pačiam tikslui vo- 

kiečiai sumokėjo $2,250,000. 

ORAS. 
Chicagoje ir rpielinkėje: 

Seredoje lietus, ketverge 
clebesiuota, kiek šalčiau; 
Šiaur-ryčių vėjas. 
Sauletekis, 6:07; 
Saulėleidis, 7:33. 

Pradedant SUBATOJi 
Balandžio 19 d., eis žingei- 
dus straipsnis "KOKS Y<iA 
DIDŽIAUSIS IŠRADI- 

'MAS?" Neužmirškite įsi- 
gyti ta numerį. Užsisaky- 
kite I SKALNO! 
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Žvilgsnis Atgal. 
Prie ko nors einant, ką nors veikiant 

visuomet reikia gerai apsižiūrėti. Ypačia, 
reikia atsižvelgti atgal, kas. yra padaryta, 
ir kaip padaryta. Męs ir atsižvelgsime ii 
dirstelsime, kas buvo daroma, kas buvo 

veikiama, apie metai atgal. 
Kuomet pasigirdo žinia iš Europos, 

kad lietuviai apsišauke neprigulmingais, 
bet kad buvo jungiami su vokiečiais tūlo- 
mis sutartimis, tai atsirado daugelis ame 

rikiečių lietuvių, kurie šaukte šaukė, kac 

girdi Lietuvos veikėjai pardavė Lietuvą 
vokiečiams. 

Kuomet gi atėjo žinia, kad Lietuv, 
renkasi sau karaliumi hercogą Urachą, ta. 

tiesiog tuli lietuviai mėtė purvais j Lietu- 
vos veikėjus, ir visaip pravardžiavo. 

Kad persitikrinti tame, užtenka atsi- 
skleisti tų laikų Amerikos lietuvių laikraš- 
čius, kad pamatyti +ą viską. Tiktai nedau- 
gelis Amerikos rimtesniųjų laikraščių ne- 

tikėja tam, laukė iki nebus gauta plate?- 
nių žinių. 

Štai dabar atėjo straipsnis iš Lietuvos 
(per Paryžių) p. Viganto, kurio pradžia 
tilpo pereitą petnyčią ir kuris dabar yra 
"Lietuvoje" tęsiamas. To straipsnio tei- 
singumą patvirtina dar ir oficiališkas Kon- 
ferencijos Kaune posėdis, kurio aprašyma 
taippat yra "Lietuvoje" spausdinamas. 

Pirmiausiai iš p. Viganto męs dasiži 
nome apie vokiečių nekultūringumą, apie 
neišpasakytas skriaudas padarytas Lietu 
vai. Vienok tas amerikiečiams lietuviams 
nėra didele aaujiena. 

Amerikiečiai lietuviai, ypačiai tie, ku- 
rie daug šaukė ant Lietuvos veikėjų už t; 
Lietuvos "pardavimą", dabar turėtų atsaukt 
ti tą viską, atsiprašyti, jei jie yra džer 
telmanais. Juk iš viso p. Viganto apra 
šymo pasirodo, kad Lietuvos veikėjai, ne 
žiūrint kokioms sriovėms ar partijoms ji 
priklausė, nežiūrint kokius dievus garbino 
visi diibo del Lietuvos neprigulmybės vis- 
ką ką galėjo. Jei buvo renkamas hercogą 
Urachas karaliumi, tai tiktai dėlto, ka( 
kitokio išėjimo nebuvo. Juk kaip gi kitair 
galima buvo atsikratyti vokiečių. Ir vokie 
čiai užtai pereskiojo lietusius. 

Ir kokis gi keistas atsitikimas. Už rii 
kimus Uracho karaliumi Amerikos lietuvia 
pyko,. ir Vokietijos kaizeris pyko. Išeina 
kad Amerikos lietuviai stojo kaizerio pu 
sėje, kuomet jie šaukė prieš kaizerį. Ta 
atsitiko tiktai dėlto, kad nekurie amerikie 
eiai radikališki lietuviai neturėjo užtekti 
nai pasitikėjimo Lietuvos veikėjams, šita 
atsitikimas lai sykį ant visados pamokina 
mų3 jaunus politikus, kad pirmiau negi 
kam nors užmesti apkaltinimą, pirmiau 
reikia turėti aiškias žinias ir prirodymus. Kol to nėra, nereikia kaltint, ką nors, kac. 
paskui neprisieitų atšaukti tų visų apkal- 
tinimų. 

Paskui vėl paaiški lietuvių veikėjo so- 
cialisto-bolševiko p. Kapsuko rolė. Pasi- 
rodo, kad tas didžiausis laisvės šalininkas 
kovotojas už darbininkų gerovę, kaip ji į 
save vadina, p. Kapsukas nesigėdijo slap-j tomis važinėtis Vilniun ir čionai derėtis si 
budeliais kaizerio valdžios atstovais ir tar- 
tis. kaip užgrobus Lietuvą. Jau nekalbant 
apie nieką kitą, bet tiktai turint fakią, kac1 

j vokiečiai rėmė bolševikus, aišku, kad tai 
darė neuždyką, bet už kokį nors atlygi- 

aimą, su kokiu nors išskaitliavimu. Tai taip 
>a&iuniavo p. Kapsukas, Lietuvos motinos 
u:ius savo gimtinei! Bet mums nėra rei- 
calo minėti tai, skaitytojo prašome tiktai 
»lydžiau perskaityti p. Visganto straipsnį 
'Vokiečiai Lietuvoje." 

Iš to viso straipsnio męs tikrai dasiži- 
lome kokiu erškečių keliu ėjo Lietuvos 
,moi:5s prie Lietuvos Neprigulmybės, kaip 
jngsn.s po žingsnio, pėda po pėdai karia- 
o už savo tautos laisvę. Tenai viskas bu- 
o daroma, bet kas gi tuomi laiku buvo 
eikiama Amenkoje? Tuomi laiku čionai 
;uvo varžytinės už vadovavimą, už partijas 
r daugiau pakenkta abelnam lietuvių dar- 
žui, negu gero padaryta. 

Nors nuo dabar amerikiečiai su ravo 

įesutikimah, su savo "kritikomis"' Lietu- 
'os žmonių darbų suslėkime. Jei jau ne- 
■aiime pagelbėti, tai nors nekenkime. Nors 

10 dabar turėkime pi?.iiausį pasitikėjimą 
ikin<7.;ą Lietuvos vald-'ia darbus dary- 

bine liktai sulyg jos nurod; 

Lietuva Istoriškuose 
Rubežmose. 

Vakar kablegramos iš Europos prane- 
kad lietuvių atstovai smarkiai užpro- 

testavo pireš tai, kad Lenkija grobia Lie- 
tuvos žemes, kad Prancūzija nori sudaryti 
i lenkų ir lietuvių vieną frontą kovai prieš 
jolšfcvikus ir tam panašiai. Tas protestas 
juvo inteiktas Francuzijos. ministerių pir- 
nininkui Clemenceau. Apart to, tame pro 
.este pareikalauta, kad Francuzijos valdžia 
pripažintų Lietuvos Neprigulmybę istoriš- 
.uose Lietuvos rubežiuose. 

si antroji pranešimo dalis kaip tai kei- 
tai skamba. Nei Lietuvos valdžia, nei 
,okia Lietuvos partija nereikalauja Lietu- 
/os istoriškuose rubežiuose. To nereika- 
auja nei jokia Amerikos lietuvių partija, 
>ei jokis lietuvys. Visuose memorialuose, 
risuose žemlapiuose, visų partijų progra- 
.nuose buvo ir y^a reikalaujama Neprigul- 
.ningos Lietuvos etnografiniuose rubežiuo- 
e, tai yra—lietuvi ii reikalauja liktai tik- 
ai lietuviškų žemių, kur jie yra apsigyve- 
iQ. Tad kuomi gi lietuviai atstovai pasi- 
emdami pareikalavo Lietuvos istoriškuo- 

se rubežiuose? 
Pirmiausiai gal buti kablegramas ne- 

i ingai perdavė žinią; vietoje etnogra- 
iniuose rubežiuose, pasakė—istoriškuose. 

Vienok teisingiau gal buti, kad ištikro 
ietuviai pareikalavo Neprigulrningos Lie- 
davos istoriškuose rubežiuose. Bet tą pa- Lirė tiktai susitarę su gyventojais ant iš- 
oriškųjų lietuvių žemių. Ant tų istoriškų 
šėmių juk beveik išimtinai gyvena baltru- 
iai, kurie nuo senai jau nori dėtis prie 
ietuvių ir tuo tikslu jau savo laiku buvo 
atsiuntę Vilniun savo atstovus, kuriu du 
įet Paryžium buvo atkeliavę. Taigi tokis 
J.etuvos atstovų užreiškimas, jei jis yra 
eisingai perduotas, liudija, kad prie Lie- 
uvos galutinai prisidėjo baltgudžiai. 

Kaip ten nei butų, bst męs drąsiai ga- ime sakyti, kad lietuviai nenori jokių že- 
mų kitataučiais apgyventų, jei bent tie ki- 
ataučiąi liuoba savo vale norėtų prie Lie- 
uvos prisidėti. Vienu žodžiu—baltgudžiai 
r latviai gali buti užtikrinti, kad ant jų :.mių lietuviai niekados nebandė pasikC- iati ir nepasikėsins. 

l3\etimojs Spaudoje Aiie Lietuvius 
VEŽIMAS PIRM ARKLIO. 

Sraipsnyje po tokiu antgaiviu laikraš- 
iu Seaiiie smarkiai kritikuoja Taikos 
vonferęncijos darbus. Laikraštis nurodo, 
.ad Taikos Konferencija visą taikos dar- 
,ą pradėjusi, tartum, iš atbulo galo. 

x Laikraštis klaidą mato tame, kad Tai- 
:os Konferencija, vieton irsti klausimą link 
varbiausios šalies Vokietijos, jjuo kurios 
lidžinmoj priklauso Europos ramybė atei- 
yje, gvildena ginčus Italijos su Jugo-Sla- 
ija ir Lenkijos su Lietuva ir Ukrajina. 
iidi. Taikos Konferencija pirmiau riša 
ntraeilius klausimus, kurie tikrumoj ne- 
j darys nieko nusveriancio. 

Toliau laikraštis, kiek apipiešęs da- 
)artinį dalykų stovį Europoje, užreiškia, ad ilgiau taip dalykams einant, daug ša- 
ių gali tapti be valdžių ir tada net ntbus 
u kuo ir taiką daryti. 

Viso straipsnio dvasia yra tokia, kad 
liftininkai besirūpindami sudarymu dide- 
i'S Lenkijos, ai kitos panašios šalies, gali udaryti Europoje eglelę anarchiją, iš ko, 
inoma, negalėtų džiaugtis ir patįs talki- 
linkai. c 

žodžiu sakant, rimtesni žmonės jau 
pradeda permatyti, kad, verčiant tautas dė 
is prie tokios Lenkijos ar panašiai, yra ne- 

audingas pasauliui dalykas. 
— Iš Seattle, Post, 

Kovo 29 dieną, 1919 metų. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 

I Paklausimą, k a manoma1 
laryti su tais miškais ir žemė- 
mis, kurias rusai buvo atėmę, 

tai jos pereis į valstybę, o 

galutinai jų likimą nuspręs 
kuriamasai Seimas. Urnai gi 
su tomis žemėmis nieko neke- 
tinama daryti. — Ką daryti 
>u padegėliais, kurie neturi 
medžių, o miškų įgaliotiniai 
kirsti neduoda. Yra išdirbtos 
instrukcijos, bet dėl j vairių 
kliūčių neatspausdintos. Pini- 
gai už miškus turi būti moka- 
mi įgaliotiniai, jis juos turi į- 
teikti i valstybės ižda. •> c- 

Grajauskas (kr. d.) 
ŠĮ klausimą reikia rišti greitai 
Daug dvarų, privatinių ir val- 
stybės yra apleistų, reikia juos 
pasirūpinti apsėti. Mill Ir kili 
ekonomistai prirodinėja, kad 
ūkininkų ckis daug našesnis 
už dvarų ukį. Jeigu dar pas 
mus bus agronomai ir instruk- 
toriai, ūkio mokyklos, tai ūkis 

pakils. Net lenkai pripažįsta 
nekalbant apie mus, kad dva- 
rai reikia išparceliuoti tiemr., 
kurie/tą žemę dirba. Kas dėl 

savasties, tai daroma atsižvel- 

giant į šalies reikalus. Savas- 
ties supratimą laikas dažnai 
maino. Dvarų žemes reikia 
atimti už tam tikrą atlyginimą. 
]į nustato Kuriamasai Seimas: 
oali sugrąžint tik jų skola v. 

Žeme reikia duoti pirma tiems, 
kurie kariauja už tėvynės lais- 

vę, paskui dirbai*' cms ją i;' 

būtinai i savastį. 
Nieko nelaukiant L. Vyriau- 

sybė turi sudaryti tam tikrą 
komisija, kuri rūpintųsi, kad 
dvarai butų užsėti. 

Jakimavičius (nepart 
gr.) Konferencija žemės klai 
simui rišti gali pateikti tik ben- 
drus dėsnius. Žemė turi but 
atiduota j nuosavybę. ^\lęs ga 
iime nurodyti kokiu budu tu- 

ri luti šis klausimas išrištas 

| ateityj. Turi buti sudarytas 
į Fondas. 'Reikia išreikšti pa- 
geidavimą. kad butų aprūpin- 

ąs didžiausis reikaLj; nč'i 
skaičius. Reikia apsaugot: 
dvaių inventorius. Reikia pa 
sakyti, kad žemės gaus pirmas 
tas, kuris eina Tėvynės ginti. 

Y a r k a 1 a (nepartyvių gr) 
Žemės turi būti duodama i nuc 

savybę ir mano rinkikai pasakė 
reikalauti nuosavybėn. Reikia 

aprūpinti bežemius ir žemė- 
darbininkus žeme tuos, kuri. 
sugeba tąja dirbti. Kiekvie- 
nas dvarininkas turintis save 

inventorių turi teise ji ginti. 
Turi buti garatija, kad žemė.s 
bus duota Į nuosavybę. Dva- 
ruose neturi buti išnaikintas 
turtas. Žemė turi buti išdalin- 
ta bežemL.ns ir i nuosavybę. 

Posėdis baigiasi pusei ant- 

ros. 

10 posėdis. Sausio 21d. lv. v. 

Pirminikauja J. Augustai- 
tis. 

V a 1* k a 1 a (nepart. grupė) 
ra bežemių, kurie turi pinigu 

ir jie gavę žemės galės juos 
suvartoti įsigyti sau invento- 
riui bei! tiems ūkio įrankiams, 
'varai neteisėtai įgyti turi bu- 
i išdalinti bežemiams. 

L a s t o u s k i (gudų frak- 
cijos) kalba gudiškai. 

Gudai reikalauja, kad žemės 
valdymas ir ūkininkavimas Įri- 
tu individualis, turi buti nusta- 

tyta valdymo normos minimu- 
mas ir maximumas, nes per kv- 
lis metus gali ūkis menkėti. 
Jkis turi buti ir tautinis. 30' '• 

gudų žemės yra svetimžemių 
dvarininku valdomos, iš Var- 
sa vos ir Maskvos Dvarinin- 
kų žemės turi buti tos tautos 

nuosavybe, kuri tą žemę dirba 
ir iš kurios gyvena. Lietuvoj 
turi buti valdininkų apie 30.- 
000 žmonių, tapi kad reikalinga 
mokėti ir* mokesniai jiems iš- 
laikyti. Tat veikia nustatyti 
žemės valdymo minimumą, kad 
•galėtų ūkininkas gyventi. 

T u č k u s (kr. dem). K«- 
nant tuo keliu prie žemės re 

formų, kaip pranešinėjo p. A. 
Rimka, męs negreit prie jos 
prieisime. Ir galime pasakyti 
mūsų žmonėms, kad jie žemės 

negaus, jeigu bus einama t' o 

keliu, kurį nurodė komisija. 
Tai panašu, kaip kad geti. 
Kondratavičius tvėrė armija 
Jis pirm kareivių kvietimo ro- 

kavo, kad rieks tepalo abazo 
ratams. Mes netuiime laukti, 
nes lenkai nori mušu žemes ko 
lonizuoti ir šitiems jų siekiams 
reikia užeiti už akių. Turi že- 

mės reforma buti pravesta įs- 
tatymo keliu. Įstatymą turi iš- 
leisti Valstybės Taryba. Bū- 
tinas dalykas, kad visi miškui 

pereitų į valstybės savastį. Tie 
dvarai, kurie nebus šiandien 
išdalinti, turi buti valstybės 
k ntrcliuojami. 

Marčiulionis (k r. 
deni., uk'nikų grupės). Netie- 
sa, kad mažesni akiai mažiau 
našus už didelius, kaip tik prie- 
šingai. Nurodo pavyzdj iš sa- 

vo aplinkybės. Kultura pas 
mus butų augšta, kad butu g.i- 
lėję naudotis trasomis ir Kitais 

dalykas. Nereikia pavyzdin- 
gų dvarų palikti ir ūkiai gali 
sugebėti kultura vesti. Mūsų 
ūkininkai reikalauja, kad dva- 
rai butų atimti iš dvarininkų, 
kurie kazokų nagaikomis iš 11111 

su •sodybų mus išvarė. Darbi- 
ninkai reikalauja, kad būtinai 

ibi tn išdalinta žemė i nuos'i- 

i \'\ be. 
i r- 

Bielskis (nepart, gr.) 
Žemės norma reikia statyti to- 

;kia, kad ūkininkai galėtų savo 

j vaikus mokinti. Pas mus del 
to ir nebuvo pirmiau inteli- 

gentijos, nes ėjo tik baudžia- 
va dvarams. Mokslas turi būti 
prieinamas ir kaimo žmonėms. 
Žemių daugelis nori. Męs ne- 

liečiame miesto gyventojų. Že- 
mės maksimumą nustačius, rei- 
kia eiti greta prie miestų, fab- 
rikų ir pramonės Įstaigų. Ri- 
šant žemės darbininko reika- 
lus, rrkia ir mieste apriboti 
turtas. 

Karosas (kr. deni.) Ma- 
no apielinkėj reikalauja, kad 
butų paimta žeme iš tų, kurie 
jos turi daug". Dvaruose įvyko 
anarchija: visa griebiama ir 
piešiama, tad reik'a pasirūpin- 
ti tais dvarais pirmiausia, kur 
yra apleisti. Žmonės sutiks su 

nutarimu konferencijos, jei že-( 
mes bus jiems duota. Kume- 
čiai sako, kad Fondas,' nacio- 

nalizacija socializacija — tai 
čemeriai žinc kas; jie nori vien 
tik i nuosvybę žemę. 

K u n. C i ž a u s k a s (kr. 
deni.). Žemės klausimas mums 

labiausi i rui;\ kadangi Nau- 
i. 

jąją T-ietuvą tik tie žemės dar- 
bininkai sutvėrė. Skaito is 
"Komunisto" num. 10 sausio 
12 dienos straipsni. "Klerika- 
lai" žino ką daro, iie nori, kad 
Lietuvoje privistų daugiau 
smulkiųjų ūkininkų, kad ilgia i 

jie galėtų viešpatauti". Todėl1 

iš sakau, kad mūsų pilietis tik < 

ipdovanotas žeme gali buti 
aimingas ir naudingas Tėvy- 
įei, tuo turi pasirūpinti Vyriau 
;ybė. Visi reikalaus žemės, tad 
•eikia jiems užtikrinti, kad 
kiekvienas žemės gaus. 

Adomaitis (kr. dem.). 
[au istorijoj yia žinoma, kad 
ietuviai čia gyvena jau nuo 

senų-senoves. Dvarai buvo 
paimta iš lietuvių—svetimtau- 
čių pasiavinta. Dvarai yra 
mūsų turtas ir męs turime jį 
pasiimti. 

Jankauskas (s. liaucl. 
dem.) Lenkai dvarininkai mū- 

sų miškus prašvilpė, o dvarus 
pardavė valstiečių bankams, o 

bankai musų žemes išdalino 
rusams atėjusiems į Liecuvą 
nešvariais tikslais. Ar never- 

tėtų nuims iš jų paimti žemes. 
Lenkai spiečiasi j legionus ir 
nori užėmę Lietuvą \ olonizuo- 
ti dvarus. Tai jie ir viešai 
skelbia laikraščiuose ir atsi- 
šaukimuose. Sunku parva- 
žiuoti iš čia be šiokio tokio at- 

sakymo, tad reikia parvežti 
prižadėjimą, žemės bus dali- 
nama bežemiams, kurie ją dir- 

ba, o paskui mažažemiams. 
Liaudies mokykloms reikalin- 

ga žemės, kad užvesti pavyz- 
dingus sodelius, bitininkystę 

laržininkystę. Pakelti ūkinin- 
kais kulturą, reikia pakelti ap- 
švietimą. Ūkio produktus rei- 

kia vietoje apdirbti, o ne vežti 
į užsienį, nereikia pamiršti ir 
pradines ir aukštesnės mokyk- 
los, tai risasi su žeme. 

Šatas (nepart, gr.) Jo 
apielinkėj kumečiai reikalauja 
padidinimo ardinarijos pro- 
duktais ir pinigais. Čia turi 
jau susitarti darbininkai su 

dvarininkais ir to laikytis pas- 
kui ligi Kuriamajam Seimui. 

Z a r o m s k i s (soc. 1. d.). 
Sunku per keles valandas iš- 
rišti žemės klausimą. Dėl pa- 
liktųjų vokiečių dvarų turėtu- 
mėm nusitatyti pamatą, ką 
mums daryti. Visi dvarai tu- 
ri buti nacionalizuoti, nes juos 
palikdami duodame ginklą mū- 

sų priešams. Iš kitos pusės 
žmonės sako: gana dvarų ir 

ponų, męs tuos šauksmus tu- 
rime parengti. L varuose vi- 
sa paimti į savo rankas ir bus 
galima juo p apdirbti. Miškai 

išparduodami ir naikinami, 
juos reikia nacionalizuoti. Ko. 
bus pravesta pilna reforma, 
reikia žemę paimti valdyti. 
Duoti žemės dabar negalime, 
nes sukelsime anarchiją. 

(Toliaus Bus) 
AA. 

Naujos Partijos Atsiradimas. 

Savaitė laiko atgal "Lietu- 
voje" tilpo korespondencija iš 
\Vaterburv, Conn., kurioje bu 
vo pranešta, kad tenai susitvė- 
rė pirma kuopa naujos socialis- 
tiškos partijos. 

Ta žinia pasitvirtina. Tve- 
riasi nauja lietuvių socialistų 

j partija. Kol kas tvėrėjai tos 

j naujos partijos tyli apie save. 

I 
užtai apie juos socialistai bol- 

įsevikai daug kalba. Kalba ne- 

rimtai, pravardžiuodami, juk 
be to bolševikams beveik nega- 
lima apsieiti. 

Nenorėdami kištis j socialis- 
tiškus .ermiderius, męs paduo- 
sime tiktai kų. balše\ iku 
"Laisvė" kalba: 

"Pastaromis dienomis ap- 
lankė rytines valstijas so- 

eialburžujų lyderis viešpats 
Grigaitis. Išsyk jo kelio-, 
nes tikslą nežinojome. Bet 
dabar jau pradedame patir- 
ti. Jis atvyko j rytines vals 
tijas, kur socjalburžujų įtek 
mė visai nupuolus, tverti 
naują partija—socialburžu- 
jų partiją. Tos partijos 
vardas galutinai nenustaty- 
tas, manomą, kad bus "Lie- 
timu Socialistų Kliubų Or- 
ganizac.ia," o gal apkrikš- 
tys ir kitokiu vardu. Pir- 
miausia tapo suorganizuota 
tos organizacijos kuopa 
YVaterburyje iš dešimties 
nariu. Kiek tokiu kuopų li- 
kc.ū suorganizuota Mass. 
valstijoj, kol-kas, nesužino- 
jome. Bet slapti cirkulio- 
riai, išsiųsti savo plauke 
žmonėms, jau paniekė ir Bro 
oklyną. Juose duodamos 
instrukcijos, kaip kuopas 
organizuoti įsakymai apie 
tfti daug neplcpčti arba, ge- 
riau sakant, liežuvį už dan- 

tų laikyti. Matomai, p. (iri 

gaitis pradeda abejoti, ar j 
suras savo pasekėjų, jeigu 
suras, tai viešai paskelbs,; 

I 
jeigu nesuras, tuomet ta or- 

ganizaciją slapta ir pasiliks ! 

Męs žinome, kad jau vir- 

inėtų, kaip Chicagoje tapo j1 
įkurtas koks ten kliubas, prie! 
kurio prikaluso Grigaitis ii 
Gugis, Jurgelionis ir kompa-ll 

niią. Galimas daiktus, kad 
tas kliubas bus centrų nau- 

jai tveriamos organizacija5. 
jeigu ji susitvers. 

Naujai tveriamas kliubas 
ves kovą prieš bolševizmą ir 
rems socialburžuazinj ant 

rą Internacionalą. Grigaiti* 
sakosi neišsižadėsiąs social- 
burzuazinio Internacionalo. 

/Suprantama, jis suras kelio- 
lika lengvatikių savo pase- 
kėjų. Nes štai, 30 d. kovo 
Binghamptone jis kalbėjo L. 
D. L. D. 20 kuopai ir užklau 
sus, kada jis susivienys su 

Rusijos bolševikais, Grigai- 
tis atsakė: "Aš, .kaipo vie- 
nas žmogus, negaliu susivie- 
nyti. Kuomet Amerikos So 
cialistų Partija susivienys, 
tuomet ir aš drauge susi- 
vienysiu; arba, jeigu Rusi 

,*S 
jos bolševikai įstos i antrąjį 
Internacionalą, prie kurio 
priguli ir A. S. Partija. Bet 
savo minčių išsižadėti ir ap- 
spjaudyti, kurias skelbiau 
per penkiolika metų, nega- 
galiu.' Ir štai iš šio jo pa- 
sakymo tuli lengvatikiai jau 
daro išvedimus, ka i Grigai- 
tis nėra priešingas bolševi- 
kams, kad iis sutinka su jais 
taikytis. Tuo tarpu nei kiek 
nepažvelgia giliau į tą daly- 
ką. Pirmiausia, Rusijos 
bolševikai niekados neprisi- 
dės prie socialburžuazinio 
antrojo Internacionalo ir tą 
Grigaitis gerai žino. Toliaus, 
Amerikos Socialistų Parti- 

joj greitai įvyks skilimas ir 
čia Grigaitis pasiliks deši- 
niajam sparne. Pagalios, 
jog jis pabriežia, kad savo 

i d e j 11 neišsižadės—kaip 
šmeižė bolševikus, tam ir 
šmeižs, kaip garbino S' cial- 

buržuazinį antrąjį Interna- 

cionalą, taip ir garbins." 

I 

PRAKTIŠKAS JSVEDf- 
^ 

MAS. 

— Ta: tu manai kad yra 
*ai ilgai Luti jaunikiu? 

— Taip tikrai! Juo ilgiau 
>usi jaunikiu, tuom mažiau rei 
:ės būti pačios vyru. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
KACIXE, AVIS. 

Balandžio 10 (i. A. L. T. S. 
35 kp. buvo sujaukus viešu su- 

sirinkimu dėlei sudarimo pie- 
nų pasekmingesniam rinkiniui 
parašų [>o peticijų blankomis. 

Tapo sudarytos 3 stotjs ir 

paskirti parašų rinkikai. 
Stočių vietos sekamos: 1) 

Ant State gatv. pas J. Pilipa- 
vičių, 2) Ant 6-tos gatv. pas 
Karolį Brazdzionį ir 3) Ant 
Park A v. bažnytinėje svetai- 
nėje pas J. Lazdauską. 

Rinkikais tajK> paskirti šie 
asmenis: I"). Jackevičius, \\. 
Melčius, J. Glieba, T. l'genskis 
ir M. Kasparaitis,—jie rinks 

visoje pietų dalyje iki 6-tos gat 
vės. A. Gercus, J. Vasiliau- 
skas, K. Pinkauskas, A. Kla- 
patauskas, P>. Ulevičius ir P. 
Mališauskas;—šitie rinks žie- 
mių miesto dalyje. 

Rinkimas parašų tesis iki 
balandžio 18 d., šitoje dienoj * 

visi rinkikai privalo pnduoh 
blankas sn parašais i jiems r-* 

skirta stotį. Taipgi ir tie, 1* i 

rie apsiėmete rinkti paradus 
di.'btuvese, prašomi e sete į k vi 
1r«* peticijų blankas pristatyti 

Tisi tie, kurie norite savo 

parašus |>o petici ja padėti, ga- 
lite pas kiekviena biznieri ta 

padaryti, bet geriausia yra nu- 

eiti i bile vieną iš aukščiau p'i 
žymėtų stočių. O kurie ap^- 
initumėt parašus rinkti, tai ga- 
lite nurodytose stotyse gauti 
blankas ir visas tuo reikalu 

informacijas. 
Kiekvie. as 'nkikas, priduo 

damas stoties prižiūrėtojui iš- 
pūdytas blankas, privalo pa- 
likti savo vardą ir skaičių su- 

rinktų parašų. Vėl'aus visų 
rinkikų vardai bifs p^arsinti 
laikraščiuose. 

Dirbpkirne, broliai. Lietuvos 
labui! 

M. K. 

-3ALTIMORE, M D. 

Balandžio 6 d. "Tėvynės" 
redaktorius p. Račkauskas kai 
bėjo apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalus. Publi- 
kos atėjo nedaug. Kalba bu- 
vo gana gera ir tiems, kurie 

■ bolševikai—patiko. 
^val. vaka/e Dentisterijoa: 

,iddentas T>. Vencius ska! 
tė paskaitą temoje ''Dentist 
rijos higijena." Klausytoju 
buvo apie 25 ypatos. Šios pa- 
skaitas parengė T. M. D. 

7:30 v p k. 5v. Antano sve- 

tainėje buvo aiškinama p. J. 
Vasiliausko apie naudą mili- 
jono parašu po peticija už Lie- 
tuvos laisvę. 

A. Kurelaitis. 

TORONTO, ONT. 
CANAPA. 

Balandžio 6 d. bedarbiai su- 

rengė tarptautišką mitingą, 
bet policiia jį išvaikė. 

Dabar Toronte m'e yra dide- 
lė bedarbė. Tūkstančiai alka- 

nų žmonių vaikščioja gatvė- 
mis. Svetimžemiai yra atlei- 
džiami iš darbo, o j jų vietą 
imami buvusieji kareiviai. 

Juozas Baksas. 

MELROSE, PAR K, TLL. 

Balandžio 12 d. Frank ir 

James svet. Draugystė Šv. To- 
Krikštytojo surengė pra- 

.vi'bas paminėjimui penkių me 

tų draugystės sukaktuvių. Kai 

betoj u buvo A. Račkius. Kal- 

bėjo dviejose temose: \) Apie 
draugystės nuveiktus darbus 
ir 2) Apie bolševizmą Rusi- 

joje ir kitose šalyse. Pirmoje 

temoj kalbėtojas nurodė, kaip 
Draugija š. J. K. darbuojasi 
Lietuvos laisvės naudai, au- 

kaudama savo centus ir rem- 

dama lietuviu viešus darbus, " 

ki --ui ji ir prisidėjo prie išga- 
vimo Lietuvai laisvos demo- 
kratiškos respublikos. Antro- 
je temoje Rackus, kalbėdamas 
apie bolševizmą, kritikavo ir 
lietuvius bolševikus kam jie 
savo pinigais išsiuntė i Rusija 
Kapsuką ir Trockį. Pakede- 
no taipgi ir lenkus už jtj norą 

vergti mušu tėvynę. Užbai- 
gus Ra kui kalbą keletą mi- 

n .U: p*.!- .Ibėio ir miesto ma- 

joras Y.vi f. Jis i )agyrė 1 i et 11 

viu papingas, delei jvykinimo 
savo šalyje respublikos ir pa- 
geidavo. kad T .i e tu vos respub- 
likoje butu tokia laisvė, kai;- 
Suv. Valstijose, kad yra. Ant 
galo dar Račkus trumpai kal- 
iu* jo, pritardamas majoro nuo- 

monei. 
Darbininkas. 

:»i ij LROSE PARK, ILL. 
i* i ta kolipnija nedidelė, bet 

[veikli, lik gaila, kad tas veiki- 
mas lai ii tankiai i*v nauda, o 

blėdį neša. Šiai kad-ir mušu 
c 

bolševiku veikimas visuomet 
yra nukreiptas link.to, kaip už- 
kenkus tautos labui. Bolševi- 
kai nuolat rengia prakalbas, 
liškindami savo idėjas, o ko 
.-:ia naudą bolševizmas atnešė, 
įas mat >si kad ir iš Kapsuko 
veikimo. Tas jų lyderis užė- 
męs Vilnių uždarė lietuviškus 
laikraščius. 

į Dabar yra renkami parašai 
po peticijomis už Lietuvos ne- 

prfgu; ;:vbę. Mūsų bolševikai 
tain o.u Imi stengiasi užkenk 

|»i. !"* savo prakalbose aiški- 
Į na, L;:i kurie pasirašys po to- 
mis Įveticijomis, tuos kunigai 
i armiją atiduos. Toliaus jie 
.sako, kad aukos, kurios yra 
renkamos Lietuvos reikalams 
einančios Į Paryžių ir klerika- 
iiškai—tautiškų laikraščių su- 

stiprinimui. Taip bolševikai 
klaidina publiką savo neteisin- 
gomis pasakomis. 

T avy v ę Mylintis 

!Š AMERIKOS LIETUVIŲ i 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 

Poseuis Balandžio 8.—Iš 
pranešimų Tarybon: 1) Tclc- 
gramas nuo 200 Cliicagos drau 
gijų konferencijos, su prane- 
šimu, joge i jos išrinkę iš 40 as- 

menų seimo rengimui komite-j 
tą ir kviečia abi Tarybas su 

jais bendradarbiauti. 2) Tele- 
gramas nuo fšpild. Komiteto, 
kuris praneša, jogei delei ren- 

giamojo seimo iškilęs rustus 

padėjimas ir būtinai reikalin- 
ga sukviesti abiejų Tarybų 
bendrą susivažiavimą Balan- 
džio 10. 3) Telegramas nuo p. 
I lučio, kuris praneša, jogei 
I cd. .10 pribuna New Yorkan, 
4) Kablegramas nuo Naruše- 
vičiaus ir Lopato, su užklausi- 
mu: kodėl jų savitas veikimas 
tapo atšauktas. 5) Laiškas nuo 

Kazlausko iš Montello, su pa- 
sivedimu kuriai nors Lietuvos 
reikalų šakai. 6) Pranešimas 
nuo Išpilei. Komiteto, jogei 
Raudonasis Kryžius sutinkąs 
"Lietuvių Dienos'' pinigus ati- 
duoti maisto pirkimui. 7) Lai- 
škas nuo p. Balučio su keletą 
paklausų delei jo išrengimo ! 

Taikos Konferencijon. 8) Nuo; 
rasas rezoliucijos, priimtos 
Vid-Europines Unijos, su rei- 
kalavimais Lietuvos nepripul- 
mvhe pripažinti. 0) Nuorašas 
iš memorandumo apie rengia-Į 
mąjį Prūsų Lietuvių prie Lie-' 

Sibiriečių motoristų būrys, kuris atrodo it pasakiški leir"ojanti kovoto- 
jai; jie pribuna j kiekvieną vietą apielink^je Irkutsko, kur tik atsitinka 
sumišimai. 

Luvos prisijungimą. 10) Laiš- 
kas j.110 L. S]>. Dr-jos, kuri iii 
galioja ]). Purvi savo atstovu 
Tarybon. 

Raportai: 1) Kabclio- 
gramas-protcstas prieš Yokie- 
tiją pavestas Išpilei. Kom. 2) 
Išd. Ambrose praneša išmokė- 

jęs už Žemlapius $485. J žele 
lieka—$1170.94. 3) Išpilei. 
Komitetą:; p. Balučio delegaci- 
ją užgiria ir jo kelionę taip ly- 
biai akip ir kun. Ziliaus, iš beri 
clro iždo finansuoja. 4) Liuos- 

! norių, Komisija Rytuose jau 
susitvarkė ir turėjo porą ben- 
dru susirinkimų (abiejų srio- 
vių ). Pakol kas ji susideda iš 
Aių: P. J. Purvis, Dr. J. Joni- 
kai t is, Chas. Yaišnoras (laivy- 
nui), J. Milius, Y. Vaškas ir 
f. Karosas. (Sekretoriaus d- 
resas: Y. Yaškas, 71 \Varwick 
St. Vtvvark, N. J.) 5) L. R. 
Kryžiaus komisija veikia po 
IšpiM. Kom. direktyva. 6) 
Ž; ;,'.'iapiai ir plcitč Ivanauskiu 
■ a u pervesta; žemlapiai bu 5 

spausdinami Xew Yorke, po 
Tarybos priežiūra. 7) p. Am- 
braziejus praneša, jogei apie 
800 žemlapių jau išleista. Ra- 
gina visuomenę, kad kuodau- 

^iausiai juos išplatinti^ 8) Su- 
statyta naujas stenografių są- 
rašas, nes iš pasiūlytųjų nesi- 

randa norinčių Paryžiun va- 

žiuoti. 
Nutarimai: 1) Užgirta su- 

kviesti bendrąjj Tarybų nepa- 
prasta susivažiavimą Balan- 
džio 10. 2) Naruševičiui ir Lo- 
patai pasiųsta telegramas iš- 
aiškinantis nutarimą api.e jų, 
delegacijos prijungimą Lietu- 
vos delegacijom 3) Kazlausko 
pasisiulimas padėtas žinion. 4) 
Xe\v;arko Tarybai prikviesta. 
kad daugiau atstovų Tarybon 
irisiųstų. 5) Prašyta Cbica- 
gos draugijų kooperaciją pro- 
tęsta su nuosprendžiu iki ben- 
drajam Tarybų posėdžiui. 

J. O. Širyvdas, 
A. L. T. T. Sekretorius. 

Iš Sekretoriaus Memoran- 
dumo: Nevv \orke atsibuvo 
Balandžio 10 bendrasis Tary- 
bų posėdis, dalyvaujant abiejų 
Tarybų nariams. Dienotvar- 
kėn statyta, svarstyta, ir nu- 

tarta šie klausimai: 1) Kabc- 

liogramuoti naujos Lietuvos 
respublikos pirmutiniam prezi- 
dentui, p. Antanui Smetonai, 
pasveikinimas ir parama. 2) 
Pripažinta iš principo, kad 

Lietuvos delegacijon Paryžiu- 
je dar reikalinga iŠ Amerikos 

itstovų. 3) Rekomenduota, 
nominuota ir bendrai patvir- 
tinta: P. B. K. Balutis ir kun. 
J. Žilius, kaipo priimtini ir beu 
drai ingaliotinj atstovai Taikos 
konferencijon; jų kelionė bus 
finansuota iš bendrojo iždo 
prie Išpild. Kom. "VVashing- 
tone. 4) Visuot. Seimo klau- 
sime buvo padėta ant stalo Chi 
cagos draugijų rezoliucija. 

Amerikos Lietuvių Tautine 
Taryba užreiškia, jogei ji Chi- 
eagon seimo šaukimui pritaria, 
ir perskaito tame klausime jau 
seniau išneštą rezoliuciją, tik 
šiandien sutaisytą, kurioje ne- 

reiškiama, jogei kat?likai da- 
bar nematą reikalo seimą šauk 
ti. Po ilgu ginču ir nurodinė- 
jimų iš vienos pusės ir kitos,— 
prie jokių pasekmių neprieita, 
todėl ir palikta šitas klausimas 
atviru dar tolesniam tikui. 5) 
Delei "Lietuvių Dienos" pini- 
gų ir jų pavartojimo pirkimui 
maisto Lietuvon iš Amerikos 
išvešti,—Nutarta: Susižinoti 
su Centraliu Komitetu ir Ame- 
rikos Lietuvių Taryba, kurios, 
jei tam projekti.i sutiks,—tą 
toliaus vykinti po jų pačių di- 

rektyva. 
J. O. Sirvydas. 

A. L. T. T. Sekretorius. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
KLAUSIMAS. 

Lietuvos finansų mii is^eris 
Yčas, laike savo kolionės į Tai-J 
kos Kongresą Paryžiun, su- 

stojo Berlyne, kad pakalbėti 
su vokiečių valdžia apie Prū- 
sų Lietuvos suvienijimą su 

Didžiąją Lietuvą. 
.Včas, dar būdamas rusų Du 

mos nariu, jau pakėlė šį klau- 
symą 24 d. Liepos 19*4 m. 

Todėl čia iškįla klausymas 
apie suvienijimą šių Prūsų Lie 
tuvos miestų: Klaipėdos (Mė- 
mei), Tilžės (Tilsit), Šilkar- 
čiamos (Hoydekrug), Ragai- 
nei (Ragnit), Labgavos (La- 
biau), Įsručio (Insterburg), 
Gumbinės (Gumginnen), Sta- 
lupienų (Staluoonnen), ir Pil- 
kalnės (Pilkallen), kurių gy- 
ventojai nesidave save suger- 
manizuoti, neatsižvelgiant j 
600 metų vokiečių viešpatavi- 
mą. 

Yra gyvu reikalu Lietuvos | 
nepriklausomybei, kad jinai 
įgytu Klaipėdos prieplauką ir 
miestą. 

Vokiečių ekonomistai sutin- 
ka atiduoti šias teritorijas, bet 
su išlyga, kad šitas klausymas 
turi buti ištištas tarpe pačių 
liečiamųjų tautų, ne Taikos 
Konferencijoje. Dešinysis 
sparnas ir vokiečių inilitarė 
partija, matyti, yra priešinga 
padaryti šitokią svarbią nuo- 

laidą. 
n 

Lietuvių 'Karės Nelaisvių 
reikale. 

Neatsižvelgiant į nuolatines 
Lietuvos valdžios pastangas 
greitu laiku gražinti lietuvius 
karės nelaisvius, Vokietija vis 
dar laiko j n apie 1Q;000. 

Šitie nelaisviai kareiviai vra 

tinkami kariuitįeiiėn ir tokiu 
budu reikalingi savo tėvynės 
apginimui nuo rusiškų bolše- 
vikų. Šitų priežasčių delei Lie 

tuvos valdžia Įteikė protestą 
talkininkų komisijoms lierline. 

Bolševikų parojus Rytų 
Prusnose. 

Dabartiniame laike Lietu- 
voje viešam gyvenimui gresia 
pavojus iš priežasties rusišku 
bolševikų veikimo. Rytų Pru- 
sai, kad sutikti šį pavojų, su- 

naudoja visokias priemones 
savo apgulimui. Neatsižvel- 
giant į keblus Vokietijos'san- 
tykius su Lietuva, Rytų Prū- 
sų vokiečiai, per savo prezi- 
dentą Batocki, suteikė savo 

pagelbą Lietuvos valdžiai, kad 
sujungti savo spėkas prieš bol- 
ševikus. Ir pranešė, kad yra 
pasirengę suteikti reikalingų 
ginklų ir amunicijos. Lietu- 
vos valdžia dar nedavė jokio 
atsakymo. 
Lietuvių informacijos oi tiras. 

Viršininkai Dr-stės Šv, Vin- 
cento Fererušos, 

Town op Lake, Chieago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkus, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazauskis, Vice-Pinnininkas, 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 

1736 W. 47tb. Street, 
Nik. Klimašauskis, Finansų Rašt., 

4441 So. Waslitenaw Ave., 
Jonas Viskontas, Iždininkas, 

1809 W. 46th Street, 
Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 

'4937 S. Wood St., 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauskis, 

4346 So. Wood Street, 
Juozapas Rimkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47tli Street. 

Viršininkai Draugystės Šv., 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr. 
Petrai Kirdeikls, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoika, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, FIn. Rašt., 

6328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazara9, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas, Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd ft., 
Juor. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. reibikls. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fisher Ave., 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, I.utar. Ra^t., 

G25 Livcrnios Street, 
V/m. Lcščinskis, Finansų Rašt., 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

^163 Russell Street, 
"Lietuvos'" Dienraščio organo užra- 

šūjas Kliubo nariams John Naujokas, 
217 Cardoni Avonue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 
kimai taikomi kiekvieno mėnesio ant- 

rų nodėldienj, 2:30 vai. po pie^'t, 
•273 Gratiot Ave., Schulte svetaluėj. 

A. MasaUskis 
LIETUVIS GRABŪRIUS 

Patarnauju LuidotuvG.se koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime Bavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žy«" " •"•<uik- 
tics: Taipgi samdomo autoiuo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną. ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

A. J. KALASAUSKAS 
PagareljįS ta'sytojas visokių iia* 

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

I kreiptis jias mane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 

ĮSPECIAL1S PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

j Męs duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vistu kiekvic- 

.v v 

nam, kuris pirks viena iš šiu 
40—80—160 akerių farmą. 
Dobilu ir bulvių vieta, arti ež^- 
rn. Vilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj,'kaina $20.00 už ake- 
rj, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
DO RN (Savininkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijcs atsto- 
vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 

I vakarė. 908 Peoples Gas Bldg. 
I Chicago, 111. (Apgars.) 

riionc Bouievard 2160 

Dr. fi. J. Karaliu-s 
U2S1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 Iki a 
vakarais. 

3303 S0 MORGAfi STREET 

Pradik Naujus Metus su tobulu alriij r®i 

Rijimu, taip. kad nieko n~pra1eisturaei per f. 
sus metus, kas tau gali Ijuti naudinga. 

G'-rai pritaikinti' akiniai prašalins akių 't 

Kalvos ckaudėjimus, trumparegystė arba toli* 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas IStos Gatvis. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Timyklte 
inano parašo 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. vfienjs. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir roniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vail'.ij, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli F.«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—\2 pietų, ir 
6—S vakarais. Telephcnc Canal 3110 

GYVENIMĄ J: 3412 So. Ilalsted St. 
VALANDOS: S—9 ryto, tiktai. 

O'Ijo Telefonai BooUrsrd 60 

DR. M. T. Stiikol'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

(!>• V«h« os: 1 r»to Iki. 3 po plc 7 Iki 9 n'ar: 
Ntliliaals na 8 ryto Iki 2 p pitti. 
Narna G07 Oakley Blvd. 

efonzs Seeley 420 

DR. -S. Nft!K£LI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Tel YARDS 1532 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

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

3259 So. Halsted St., Chicago. PI. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metui 

3149 3. Morgan St.f kerta 32 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: Į)—10 ryto, 12—2 po 
piet. 8—8 vak., Nedėl. &—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Dr. Edmund 
GHMIELINSKl 

1174 Milvvaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aytie. W. Wlof.?orka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis ajatru kartu, su 
iuu"ausnu elektro:; 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 
kinii>t padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kastflons 
r.no !) iš ryto iki 0 
vakare. Nedėlioj nuo 

9 ryto iki 12 dien::.. 

Kiekvi uos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmogių aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

(Šuokios markes išduodama 
ūž įmokėtus pinigus). 

320 F1FTH AVENUE, 
Central War Relief Comsiftee, Inc. 

NEW YORK, N. Y. 



Revoliucijos Močiute Apie 
Bolševizmą. 

— 

Apie bolševizmą, kaip ir 

apie daugelį kitų naujų daly- 
kų, paprastai daug kalbama, 
daug delei to ginčijimasi. Bei 

apie jj mažai kas tikrai nusi- 
mano. Vieni ji giria, kiti jj 
peikia. Tie,,kurie jj giria, yra 
vadinami anarchistais ir pa- 
mišėliais tų, kurie jį peikia. 
Tie, kurie j j peikia, yra vadi- 
nami atžagareiviais, kontr-re- 
voliucijonieriais etc. tų, kurie 

ji giria. 
Tačiaus yra pastebėtinas 

dalykas, kad bolševizmą, ne tik 
neikia, l>et ir visiškai pasmer- 
kia net ir tie, apie kurių pa- 
žangumą, apie kurių revoliu-l 
cijoniškuma negali buti nei 
mažiausios al>ejonės. 

Paimkim, pavyzdžiui, Kot; 
ryną Breškovską, senutę, kuri 
visa savo gyvenimą praleido 
kalėjimuose ir Sibyre už savo 

kovą prieš carizmą. tJž tai 
ji įgijo sau "Rusijos Revoliu- 
cijos Močiutės" vardą. Ji sa-' 
vo revoliucijoniškumą prirodė 
ne burnos aušinimu, ne šuka- 
vimu apie revoliucijas, bet vi- 
so savo gyvenimo vargais ir 
kančiomis. 

f 

Ką ji sako apie bolševizmą? 
Tas, be abejonės, privalo buti 
kiekvienam žingeidu. Caro 
laikuose ji turėjo puti cariš- 
kuose kalėjimuose. Įvykus 
Rusijos revoliucijai, šita senu-j 
kė pirmu sykiu po kelių de- 
šimtų metų gyvenimo pralei- 
sto kalėjimuose, atsiduso lais- 
vės oru. Ant.nelaimės neil- 
gam. 

Bolševizmui užviešpatavus, 
ir ji turėjo bėgti iš Rusijos. 
Dabar ji yra Amerikoj. Laik- 
raštyj T be C 1 e v e 1 a n d 
N e w s telpa jos straipsnis 
antgalviu "Kas yra Bolševiz- 
mas." Ir keletu ištraukų iš jo 
bus žingeidu susipažinti. 

"Du metai atgal—rašo p. 
Breškovskaja—męs turėjome 
Rusijoj, per laikinosios val- 
džios Įstatymdavystę, geriau- 
sius įstatymus, užtikrinančius 
politikiškąją laisve; sąžinės, 
žodžio, presos, susirinkimų 
laisvę. Męs turėjome politiš- 
kų teisų lygybę abiejoms ly- 
tims, autonomiją visoms tau- 

toms, gyvenančioms Rusijoj. 
Jeigu Steigiamojo Susivažia- 
vimo nebūtų bolševikai išvai- 

kę durtuvais, tai žemė butų 
buvusi nuosavybėje tų, kurie 

ją apdirbinėja. Rusijos dar- 
bininkai butų gyvenę po pro- 
gresyviškiausios socialės legis- 
laturos globa, kuri užtikrino 
jų gyvybę ir sveikatą ir sutei- 
kė jiems progą, kiek tiktai tas 

yra galima, dalyvauti indus- 
trialio gyvenimo tvarkyme. 
Steigiamojo Susivažiavimo 
diduma priklausė soeial-revo- 

liucijonieriams, ir po šitos par- 
tijos vadovyste Steigiamasai 
Susivažiavimas .butų įvykinęs | 
šventas Rusijos žmonių viltis.; 

"Bet pasidarė suokalbis 
prieš šita programą ir kadan- 

gi butų buvę negalima nuver- 

sti jj argumentais, tai bolševi- 
kai pavartojo apgavystę. Ap- 
gavingu budu jie įkalbinėjo 
musų tamsioms ir tiek sykiu 
jau apgautoms minioms, kad 

jas esą ir vėl apgauti ir kad 
vienatinis būdas revoliuciją 

padaryti pasekminga buvo 

veikti tuojaus. "Apiplėškit 
plėšikus"—Štai kaip Leninas 
tai išreiškė. 

Tai buvo degtukas prie sau 

sų žagaru, prisirinkusių per 
tiek šimtemčių despolizmo ir 

kančių, baudžiavos ir vargu. 
Per šešiolika mėnesių Rusi- 

ją ėda inkvizicijos ugnis n* Le- 

ninas didžiuojasi tttomi. kaipo 
socializ no, triumfu. 

Bet toki gyvūnai negali bū- 
ti niekelio ir niekuo pertikrin- 
ti, nes jų fanatizmas yra pa- 
remtas ant savimeilės ir nžsi- 
spirimo, ir jie skaito save augs 
čiau visu Dievo ir žmogaus 
įstajtymų. Net jų ir pasekmės, 
liudijančios apie jų klaidas ne- 

permaino jų veikimo budo. Ar 
męs nematėme senovės Romo- 
je Nerono ir Kaligulos ir jų 
pasekėjų, kaip jie rasdavo sau 

užsiganėdinimą valdyme žmo- 
nių sn plienu, ugnim ir krau- 
jų? Jie gal buvo pasiutę. Bet 
kas-žin kaip apie Leniną? Jo 
politika nėra sveiko proto poli- 
tika ir kuomet jis vainikuojasi 
save šitokia nepasiliaujančių 
baisenybių ir žudynių politika, 
tai negalima pasakyti, kad jis 
turėtų normaiio žmogau" pro- 
tą ir dvasia. 

"Bolševikų teroro absurdiš- 
kumas ir kriminališkumas yra 
taip aiškus, kad nekurie sąži- 
niški elementai,—daugiausiai 
labai jauni vyrai,—kurie pra- 
džioje prisidėjo prie bolševikų, 
nes buvo patraukti prie to jo 
teorijos drąsumu ir jų dema- 
gogiškais pažadėjimais, dabar 
ian senai jnos apleido. 

Lenino tiram ja, lygiai kaip 
caro tiranija, yra labai mažos 
grupės žmonių valdymas di- 
džios tautos,—su ginkluota pa 
jiega. P>et Lenino tiranija yra 
aršesnė ir labjaus naikinant? 
net už caro tiranija ir todėl juo 
ilgiaus Leninas pasilieka galy- 
bėje juo labjaus pasidaro ga- 
limu Rusijos sugrįžimas prie 
cariškos reakcijos. 

Rusijos monarchistai, nors 

jų yra labai mažai, darosi si: 

kiekviena diena drąsesni, f) 

mę-', seni Rusijos demokratai, 
dabar turime kariauti ant dvie 
jų frontų: prieš Leniną ir 
kįlantį carizmą. Tai yra 
.-.unki užduotis ir gal rei- 
kės praleisti ne vienus metus 

laiko, kol mūsų žmonės atsieks 
tikrą laisvės ir teisybės idealą: 
idealą apsvietos ir federacijos 
j vieną ir stiprią viešpatiją, lai 

minga savo locname gyveni- 
me ir draugišką linkui visų ki- 

tų tautų." 

LIETUVIU CHORU 
ALBUMO KLAUSIME. 

Atsišaukimas. 
"Birutės" mišrus choras 

iš Racine, Wisc., nutarė pa- 
kelti Lietuviškų Chorų Al- 
bumo klausymą del apkal- 
bėjimo, krrį žemiau išdė- 
stome. 

Męs, kaipo clailininkai- 
dainininkai tėmydami lietu- 

viškų chorų praeitį, dabar- 
tį, ateitį ir abelnai jų stovį 
visais žvilgsniais, matome 
gana žymų puolimą arba 
silpnėjimą, ypatingai, ma- 

žesnėje lietuviai? apgyven- 
tose kolionijose. Tam silp- 
nėjimui arba puoli tnui prie 
žastys gana svarbios: dai- 
lai tinkantis jaunimas nyk- 
sta: tai per apsivedimą, tai 
persikeliant kur choro nėra 
kolionijon; čia augęs jauni- 
mas prie musų neprisideda 
—o naujų jaunimo spėkų iš 
Lietuvos nepribuna ir nėra 
vilties sulaukti jo, nes pri- 
simena Ksavero Vanagėlio 
įžodžiai, "Iš Tolymos Ša- 

j lies": 
j "Ten šalelė daug geresnė, 

Juoda duona daug gar- 
desnė"... 

Sutraukus viską krūvon, 
kas augščiau yra pasakyta, 
aiškiausiai matosi, kad už- 
desėtko metų, neliks nei 
pėdsako, Amerikos lietuviš- 
kų chorų. 

Bet, pastaruoju laiku, juk 
chorai gyvavo ir labai smar 

kiai veikė, o tuli jų ir dabai 

I tebegyvuoja! Kad nedides- 
jnius, tai mažesnius darbus 
! dailės srytyje yra nuveikę, 
o visa tai amžinai palaidoti 
be jokio atminties kryželio 
—ženklo, butų perdaug 
skriaudu ir graudu... 

Todelei ir yra sumany- 
mas, kad chorai, kurie dar 
tebegyvuoja, (neatsižvel- 
giant į jų pakraipą) pasi- 
stengtų sujungt savo jiegas 
krūvon ir išleisti Lietuviškų 
Chorų Albumą ne del biz- 
nio, bet kaipo del historiško 
fakto, kad Kada tai Ameri- 
kos lietuviai tvirti buvo dai- 

lės srytyje-dainomis bei cho 
! rais. 

Plačiau apie tą klausymą, 
dar neapsimoka, nei nėra 
kas kalbėti. Kiekvienas cho 
ras jį nuodugniau apkalbės; 
bet reikia pabrėžti vien pir- 
mųjų darbo žingsnių tvar- 
ką: 

Kiekvienas choras apkal- 
bėjęs klausymą, atradęs vei- 
kalą prisidėti prie išleidimo 
minėto Albumo, štai ką turi 
padaryti: priduoti (žemiau 
tilpstančiu antrašu) choro 
narių skaitlių ir choro nuo- 

monę apie kalbamą klausi- 
mą. 

Kolei kas, stengsimės da- 
lykus atlikti per savo dien- 
raščius: "Lietuvą", "Naujie- 
nas," ir "Draugą," ir pasi- 
tikime, kad minėti laikraš- 
čiai neatsisakys mums pa- 
tarnauti. 

Lietuviškų Chorų Albumą 
pati išleidimą neapsiimą ini 
ciatoriai—sumanytojai at- 
likti. Todėl, sumanytojai 
matydami skaičių atsišau- 
kusių chorų, rinks reikalin- 
gus žmones: redaktorius, 
Literatišką Kom., Pildonty- 
jį Kom. ir tt.—visų chorų 
balsavimu. 

[ Kolei kas, yra nustatyta: 
ji Albumą talpinsis prisidė- 
jusių prie Albumo išleidimo, 
choru paveikslai su daini- 
ninkų bei dainininkių var- 

dais, taip gi ehcro pilna, 
bet trumpa historija. 

Kolei nežinome kiek cho- 
rų prisidės prie Albumo iš- 
leidimo, toliai nežinome, nei 
paties Albumo dydžio nei 
kiek atsieis jo išleidimas. 
Sužinoję skaičių chorų ir 
juose narių, žinosime po 
kiek atsieis ant choro na- 

rio. > 

Albumas neparsiduos. 

Įjuos gaus tik choristai, laik 
raščių redakcijos ir bent ko 
kis bus įteiktas į svarbesnę 
vietą, kurioje galėtų sulauk- 
ti ilgesnių metų. 

Pritarimus, ar paklausy- 
mus šiame dalyke malonės 
chorai siųsti sekančiu antra- 
šu: P. Sinkus, 1500 Racine 
St., Racine, Wisc. 

Birutės Choro Valdyba: 
Pirm. Juozapas Daksus 

Užr. Rašt. M. Kasparaitis 
Ižd. F. Pocienė, 

P. S. Meldžiame ir kitų 
laikraščių perspausdinti šį 
atsišaukimą. 

PATENTUOTAS 

m 

Prie kiekvienų durų turi bufi pritaisytas 

-Alarm Lock I rsiai 
KAINA $2.00 

AR ĖSI PRISIRENGĘS | 
PRIE ŠITOKIO AT- 

SITIKIMO? 
Pritaisyk 

Saloty Burgiar-Aiarm Jutrina 

Safety Burglar-Alarm Lock yra augštos rųšies mechaniška spyna, prie kurios 

pritaisytos garsiai skambantis alarmo varpelis, kuris kaip matant pradeda skambėti 

kaip tik paspaudžiame, lenciūgėlį. Frie jo nėra jokių batarėjų arrba vėlų, kurios kokiu 
nor5 budu painiotusi arba kas tokio kad sugestų. Laikys per visą gyvenimą. Jutriną 
galima pritaisyti prie bile kokių durų į kelias minutas. 

Safeiy Burglar Alaroi Lock yra užgirta per policijos ir apdraudos vyresnybes ir 
per tuksiančius užganėdintų vartotojų. Jis taip puikiai suvienija, paprastai vartoja- 
mas durų jutrinas su skambučiu pritaisymu, kuris tik palytėjus, duod«* alarmą. Jokių 
išlaidų nėra jį vartojant. 

Šią jutviną bile kas gali pritaisyti prie kiekvienų durų į mažiau kaip į tris mi- 
nutas, ir jau vieną karią pritaisyta, ji duoda alarmą gyventojams namo arba ofiso, 
prie kieno durų pritaisyta, tą pačią minutą, kaip du.ys paliečiamos, tai yra, jeigu kas 
nors mėgina įeiti per duris prie kurių ši jutrina yra pritaisyta, per spėką arba ki- 
taip, automatiškas alarrnrs jus persergsti kad kas tai yra prie jusų durų. Visgi duris 
negalima atidaryti nei jokiu budu daugiau kaip pusę colio, ir kuomet jos atidaro- 
mos taip toli, automatiškas alarmas tol skambina, kol liekfci iš vidaus atliuosuotas. 
Nei jutriną nei alarmą negalima pasiekti iš lauko. 1 

į /' -'Ji.Jk! 

i , Sis automatiškas alarmas pritaisytas prie tos jutrinos, nereikalauja elektrikos 
arba batarėjų, tiesą pasakius, viskas kas reikalinga, tai kaltas sriuboms sukti ir 7 

sriubai, kurie duodasi kartu su kiekviena jutrina Ir jau vieną kartą pritaisyta, laikys 
per visą gyvenimą. Prie jos nėra jokių vielų ar ko kito kas galėtų sugesti ir visai jo- 
kių išlaidų jos užlaikymui. Tiesą pasakius, tai yra geriau ir pigiau, negu kokia nors 

apdraudos policy, kuomet nors išimta, nes ji netik duoda jums apsaugą nuo vagių, 
taipgi apsaugoja šeimininkę ir kitus gyventojus namo arba ofiso nuo baimės, 

staigu kam nors jeinant, ypač tuo laiku, kuomet nieks nesitiki ir net nuo kūniškų 
įžeidimų, arba trukdimo kokiame nors darbe kuomet niekas nelaukia neprašytų svečių 

NORINTIEJI PAMATYTI IR NUSIPIRKTI ŠĮ NAUJĄ IŠRADIMĄ 

KREIPKITĖS LAIŠKU ARBA YPAT1ŠKAI PAS: 



Vokiečiai Lietuvoje. 
Vienais iš didžiausiųjų Lic 

tuvos priešų yra tai lenkai. 
Reikia pastebėti, kad ačiu ka- 

talikų bažnyčios lenkiškoje 
dvasioje veikimui ir ačiu mū- 

sų politikai Lietuvoje, užgy- 
nusiai lietuviams turėti sa\ > 

spaudą per 40 metų (nuo 1864 
—1904). Lietuvoje sulenkė- 
jo dalis dvarininkų ir mieste 
lėnų, bet tų sulenkėjusių ė'e- 

mentų žargono, kuriuo jie tarp 
savę šneka, vargiai tikras len- 
kas, kurių Lietuvoje prisiskai- 
tų ne daugiau* 2 proc. galėtų 
suprasti. Taigi, tas neva len- 
kų elementas, ypač apie 5 de 
sėtkų Vilniaus "patriotų,'' ke- 
lia prieš Lietuvą triukšmą po 
visą pasaulį. Daėjo iki to, 
kad Varšuvos politikos lyde- 
riai nesykį siuntė Vilniun ap- 
linkraščius (cirkuliarus), pa- 
tardami Vilniškiams "patrio- 
tams" netaip jau aršiai elgties 
prieš lietuvius. Bet, tas jų pa- 
tarimas paliko be pasekmių, 
nes Lenkijos "patriotai," gy- 
venantieji Lietuvoje, nešiojau 
tieji kaikada labai patriotiškas 
Lietuvos pavardės ir valgyda- 
mi Lietuvos duoną, skelbė vi- 

t pasauliui, kad Lietuvių 
>"rsai nėra, arba jų tiek maža, 
kada e s a už lenkų nugarų ių 
visai nematysi, kad Lietuviai 
neturj užtektinai inteligenci- 
jos, kad jie persiėmę vokiečių 
dvasia ir t. t. Tas buvo skel- 
biama Europoje. Visai kas 
kita buvo daroma Vilniuje. 
Ten "lenkai" šnekėjosi su vo- 

kiečiais visai k$ kita: jie įkal- 
binėjo vokiečiams, kad pasiti- 
kėti lietuviais negalima, kad 
jie yra priešai vokiečių ir jiems 
ginklų duot pavojinga, kad at- 

skiros Valstybės Lietuvos ne- 

gali buti, ne< ji yra unija susi- 
liejusi su Lenkija ir t. t. 

įkalbėti dabar apie Lietuvos 
su Lenkija unijį, kuri buvo 

užmegsta prieš Lietuvių nora 

(žiūrėk paskutinę kalba Lietu 
vos senatoriaus Chodkievi- 
čiaus, pasakytą karaliui Zig- 
mantui—Augustui) ir kuri, 
nustojus politiškos savistovy- 
bės Lenkijos ir Lietuvos, nu- 

stojo c o ipso savo vertės, da- 
bar nelaikas. Skaitlių lietu-1 
vių Lietuvoje parodo statisti- 

—j u yra apskritai' imant 80 
lenku, sulenkėjusių lie- 

..viu, žvclu ir t. t. tik 20 nroc 
c T c. 

Lietuviu inteligentijos užsi- 

registravo, valdžiai pakvietus, 
suvir.š 3000, jvririii profesijų 
žmonių, nors toli gražu ne visi 

galėjo tai padaryti, nes iš Ru- 

sijos nesugrįžo ir pusė, iš- 
Amerikos nei vienas ir t. t. 

Taigi su tais lenkais Lietu- 
vos "patriotais" tarėsi vokie- 
čiai kas link Vilniaus ir jau bu- 
vo iį atidavę ienkams, bet sa- 

vo laiku nuvažiavusioji Tary- 
bos delegacija prirodė Bėrime, 
kad kasvienas akmuo Vilniuje 
tai yra Lietuvos gryna istori 

ja, sulyg tų pačių "patriotų" i> 

leistų knygų. Vilnius pasiliko 
prie Lietuvos. Tada tie pat- 
riotai griebėsi kitokių įrankių 
—jie užkvietė lenkų legionus 
u;imti Vilnių ir tie legionai 
pradėjo traukt vedami 'Dau- 
hor—Musnickio (grynas lietu 
vis Daubaras is Musnikų). 

Jie įsiveržė Gardino guber- 
nijon ir taip kultūringai pasi- 
elgė su vietiniais gyventojais, 
kad sako, jie verčiaus bus ar 

po rusų, ar po bolševikų, arba 
*t gi po vokiečių valdžios, bet 
j'|)o lenkų vakl/ia. Matyda- 

mi tam pavojų, Vokiečiai nu- 

ginklavo tuos legionus. 
Ant kiek lenkai neapkenčia 

Lietuvos valdžios ir nenori gir 
dėt apie jo> nepriklausomybe 
parodo kad ir šie faktai. 

Kada naujai paskirtam Vil- 
niaus vyskupui kun. d-rui Ma 

-tulevičini teko pirmą syk kal- 
bėtis su Vilniaus kapitulos at- 

atstovnis lenkais, jie aiškiai 
pasakė, kad męs Lietuvos Ta 
rybos visai nepripažįstame ii 

I su ja jokiu reikalu turėti neno- 

rime^ ant ko gavo nuo Vysku- 
po atsakymą: "Aš gi iš savo 

pusės negaliu* Tarybos nepri- 
pažinti, nes ja pripažįsta Šv. 
Tėvas, paskyrus i s mane čionai 

sulyg prašymo Tarybos Prezi- 
dento. 

i Nekalbėsime čia apie tokius 
faktus, kaip pasikėsinimas iš 
lenku pusės nuplėšti nuo Tary- 
bos stogo Lietuvos vėlia, (lau- 
žimas Tarybos langų, kėlimą, 
tautiškų lenkų demonstracijų 
laike Dievo Kuno procesijos 
ir t.t. 

Vasara 1918 m., jau buvo 
iškovotas is vokiečių pripaži- 
nimas Lietuvos nepriklausomi- 
bės. Vietinė okupucijos valdžia 
matydama, kad Tarybos poli- 
tika eina ne tuo keliu, kuriuo jie 
norėtų Lietuva vesti, sumanė 

c o 

išardyti Lietuvos Valdžią, o 

išardžius pa i i ją iš kitos pu j 
sės. A 'j i 

Tam tikslui vieną gražia 
dieną tiesiai i:; Berlino atvažia 
vo Lietuvon žinomas baronaf 
Roppas, smulkus Lietuvos 
dvarininkas, turįs tvirtus su 

Germanais ryčius, veikiantis, 
ant kiek girdėjome, Berline pi? 
slapi varde "Rudolfo". Tas po- 
nas sušaukė Kaune suvažiavi- 
mą Lietuvos lenkų dvarininkų, 
o ti s suvažiavimas atsiuntė 
Vilniun, vokiečių valdžiai lei- 

džiant, tris delegatus: tą pati 
baroną Roppą, grafą Alfredą 
Tiškevičių ir dvarin. Vagnerį. 
Tos delegacijos tikslas buvo 
— išgauti iš Lietuvos Tarybos 
sutikimą įsteigti Lietuvoje są- 
jungą, neva apsiginimui nuo 

bolševikų. Delegacija prašė 
Tarybos paskirti iš savo pusės 
tris atstovus pasitarimams. 
Taryba delegavo: pris. advok. 
V. Stašinski, Pris. advok. K. 
Visbarą ir agronomą F. Tube- 
Ij. Dvarininkų lenkų atstovai 

perstatė tai suvienytai komisi- 
jai įstatinių pr-.;jei-:tą tos sąjun- 
gos ir jos busimųjų organų. 

Peržiūrėję įstatiniu projek- 
tą, Tarybos atstovai suprato, 
kame čia dalykas: vokiečio ba 
rono Roppo, podraug su len- 
kais dvarininkais, norėta su- 

tverti Lietuvoje įstaigas, ku- 
rios turėtu didesnės teises už 

pačia Taryba, ir kuriose daly- 
vautų dauguma dvarininkų. 
Tarybos atstovai griežtai at- 
sisakė sutikti aut tokių jstaty 
mų. Po to dvarininkų atstovai 
išvažiavo Kaunan pasitarti 
su susivažiavimu. Sugrįžę pei 
porą dienų Vilniun, tie ponai 
kreipėsi tiesk*.: pas Tarybos 
Prezidentą ir Vice-prezidentą 
pasišnekėti k;.., link jų projek- 
to. Kitą dieną ouvo pakviesta 
suvienyta komisija, kurioj c I 

lenkų atstovai pranešė, kad jie j 
vakar jau paskutiniškai nuta-j 
tę įstatymų tekstą, su p. Prezi- 
dentu ir Yice-prezidentu Tary 
bo- ir tik belieką Tarybos at- 
stovams pasirašyti po tais įsta- 
tai.-. Lietuviams atstovams pa- 
sirodė keista, kodėl Tarybos 
Prezidentas nepasirašė po mi- 
ne tais Įstatymais, jei jis ištik- 
rųjų juos aprobavo. Buvo per- 
trauktas komisijos posėdis pa- 
siteiriavimui pa? p. Prezidentą, 
ar ištikrųjų įstatai yra apro- 
buoti. Pasirodė, kad nieko pa- 
našaus nebuvo. Tarybos Pre- 
zidentą? ir Yice- prezidentas 
pranešė atstovams, kad su len- 
ku atstovais buvo tik abelnas 
pasitarimas kas link minėto 
klausinio, bet jnk;o išdirbinio ir 

i paskutiniško nutarimo įstaty- 
mų teksto nebuvo ir negalėjo 

Ingula Amerikos laivo Sacramento ir laivo kapitonas Galbraith* Lai- 
vas Sacramento nesenai išplaukė iš Anglijos j Rusijos uostą Archangelsku, veždamas pagelbą talkininkų kariumenei. 

būti, nes tai yra komisijos da- 
lykas. Taigi, pasirodo, kad vo- 

kiečiui baronui Roppui ir len- 
kams-dvarininkams ant tiek bn 
vo svarbu išgauti Tarybos suti- 
kima su jų projektu, kad jie dar 
gi ne taip suprato Tarybos Pre- 
zidento žodžius, bet ir tas ne- 

gelbėjo, nes lietuviai delegatai 
jokiu budu nesutiko pasirašy- 
ti po jų projektais. O projektai 
tie buvo labai platus: vokiečių 
valdžia buvo sumaniusi pri- 
dengti nesukalbama Lietuvos 
Tarybą, bet jos vieton reikėjo 
pastatyti kitą panašią (ir lygios 
vertės) įstaigą. Taigi, tam tik- 
slui ir buvo sumanyta per ba- 
roną *Roppą sutverti Lietuvoje 
antra subalbama Taryba i- O C 0 

lenkų-dvarininkų, su kuriais 
buk jau buvęs padarytas suta- 
rimas — perdalint Lietuvą j 
daug dalių — vieną prijungti 
prie Vokietijos, o antrą prie 
Lenkijos. 

Tokiose tai aplinkybėse rei- 
kėjo darbuotis Lietuvos Tary- 
bai ir gyveti Lietuvos visuome- 
nei. Bet Lietuva pripratusi 
prie svetimo jungo ir nelaimiu: 
į i gerai žino. kad šis vokiečiu 
jungas yra paskutinis Lietuvos 
jungas. Lietuva kovoja už sa- 
vo liuosybę ir savistovybę ii 
kovos tolei, kolei taps visai 
liuosa. Jei nepavyks jai iškovo- 
ti neprigulmybės diplomatijos 
keliu, ji griebsis ginklo, kas 
jau dabar ir daroma prieš bol- 
ševikus. Dabartiniai Lietuvai 
nepakeliui ne su Rusija, nei 
su Lenkija; ji gali but tik liuo 
sa, neprigulminga, savistovi? 
valstybė — ir bus. Visos kliu 
tis bus pergalėtos. 

C Viganta-s. 
(Pabaiga) 

RETAS ATSITIKIMAS. 
— Ar.ieko jums kada nors 

matyti tokį atsitikima, kacl gy- 
dytojas ir priimtų tas pačias 
gyduolia-.. kurias jis. ligoniui 
liepė naudoti? 

— \ kną karta aš tai ir.a- 

čiau. T'v.i buvo ant laivo plau- 
kiančio [ „Ameriką. Aš laba: 
kankinausi jūrių liga ir laiv 

gydytojas man liepė gerti šani- 
pan? kaipo gyduolė. Kiek- 
viena karta kaip aš tik priimi- 
nėdavau tas gyduoles, jis atsi- 
sėsdavo prie manęs ir kartu 

gerdavo *11 manimi. 

KA PARSIVEŽA IŠ 
UŽRCTEŽIU. 

— K:į gi grafienė parsivežt 
iš užruhezin ? 

— Nieko daugiau, kaip til- 
keletą naujų rakšlių ant vei- 
do. 

Laikraščiai ir Organizacijos 
Kas nors kiek daugiau su 

pranta apie organizacijų ve- 

dima, tas gerai žino, kad jo- 
kia organizacija be savo orga- 
no negali buti. Kaipgi bus, juk 
tuomet negali nei apkalbėti vie 
šai savo reikalus, nei infor- 
muoti visuomenę apie save, nei 
reaguoti i visokius klausimus. 
r>e organo, be laikraščio nėra 

tobulos organizacijos. 
Ta gerai supranta Europos 

lietuviai, ir kiekviena Didžio- 
sios Lietuviams svarbesnė orgi 
nizacija visuomet turi savo I 
organą. Tą suprato ir dides- 
nės Amerikos lietuviu organi- 
zacijos. Taip abu susivieniji- 
mai, socialistai, Tėv. Mylėto- 
ju draugija, vyčiai, blaivininkai 
ir visokios kitokios organiza- 
cijos vis turi įsisteigę savo or 

gailus, ar kur susitarę su laik- 
raščiu leidėjais, pasiima sau u>- 

>rgann kokį nors ipikraštį. Iš 
to turi l:i;t kiekvienam aišku, 
kad tik yra nauda, nes ant to 

nebūtų k'idžiamos krūvos pini- 
gų. 

Dabargi vėl pažiūrėkime Į 
kita pusę. Vėl Amerikoje yra 
šimtai įvairiu draugščių ir 
kliubų, kurie neturi savo jokioj 
organo. Jei sulyginti turin- 
čias organą organizacijas su 

neturinčiomis, tai pamatysime, 
kad pirmosios organizacijos iš- 
bujoję, o antrosios skuršta ii 

narių skaitliumi ir turtu. Pir- 

mųjų organizacijų nariai la- 
vųs, o antrųjų nežino kas svie- 
te dedasi. 

l'aigi reikalinga, būtinai rei- 
kalinga, kad organizacijos tu- 

rėtų savo organą, be jo dvi- 
dešimtame anižvje negalima 
gyventi. Bet kaip <•> padar- 
ti? 

Žinoma kiekviena organiza- 
cija savo paskiro organo—laik 
raščio neįsisteigs, ji turi kokį 
nors laikrašti pasiskirti. To- 
kiu organu organizacijoms ge- 
riausiai tinka dienraštis "Lie- 
tuva," kuris paduoda daugiau- 
siai straipsnių negu bent v i-j 
nas lietuvių laikraštis pasau- 
lyje. O vienok dienraštis nei 
kiek nėra brangesnis už kitus 
lietuviškus dienraščius. 

Jei kokia draugija pasiskiria 
dienrašti "Lietuvą" savo orga- 
nu, netik kr><l jos reikalai yra 
apginami spaudoje, netik kad 
ji savo organizacijos praneši- 
mus randa, bet dar truputi u;': 

mažesnę kaina gauna nariai, 
jei tiesiog užsirašo iŠ "Lictu- 

gijoms nauda pasic'aro \ ie- 

na—kasdien gauna dienrašti ir 

[visokias žinias, antra—turi sa- 

įVo organą, kuris gina jų or- 

Iganizacijcs reikalus, ir trečia 
—gauna pigiau negu papra- 
stai. Taigi jau geresnki są- 
lygų, kaip kad "Lietuva" dien- 
raštis duoda, negali būti. 

Todėl draugijų ir kliubų vir- 
šininkai ir šiaip gabesni nariui 
privalo organo klausimą pa- 
kelti savo draugijų susirinki- 
me ir paimti dienrašti ''Lietu- 
vą'' sau už organą. Nelaukiant 
tą reikia j adaryti. 

T>et kao geriau jaustis, dar 
geriau yra ištikrųjų buti lei- 
dėju j'.ačic dienraš. "Lietuvos" 
Fuoniet jau niekam nei gero. 

*• i 
C) kad leidėjais tapti, užtenka 
Įsigyti keletą ar kokią porą 
"Lietuvos" dienraščio bendro- 
vės šėru. Sakysim turint ko- 
kius 5 :0 Šerui, draugija ar 

kl iubas v ra tikru "Lietuvos" 
lienrašuc leidėju. Jau taip 
yra padarę daugelis organiza- 
cijų netik Chicagoje, bet ir to- 
limiausiu kolionijų. 

Taigi šiame reikale draugi jų 
ir kliubų viršininkai ir suma- 

nesni nariai įlieko nelaukdami 
Įneškite i draugijų susirinki- 
mus. ai;:,. .irstykite i*- paskui 
kreipkitės pne "Lietuvos" dien 
rašei',), 3253 So. Morgan str. 

Chieago, 111. 

PIRMOS KREGŽDES. 

Vos spėjome pradėti organi- 
zuoti "Lietuvos" pagerinimo 
darbą, kaip tuojaus sekant 
žmonės prisiuntė linkėjimus, 
nurodymus ir prenumeratas. 
Štai tos pirmosios kregždės da- 
rančios p ražu pavasarėlį: .1 
P. Žabale,ličius, 
HartshoiiiC. Ukla. 
J. Grinius, 
Philadelphia, Pa. 
T. Butches, 
Gen \vhite,\Y. Va. 
C Karskis, 
Discovery, B. C. Canada. 
K. Rusteika, 
S. Boston, Mass. 
A. Lcbeikis, 
Laredo, Tcxas. 
P. Lalas, 
Aįii§terdani, X. Y. 

Tony Skribunas, 
Raymond, \\rash. 
T. Turauckas, 
Philadelphia, Pa. 
John Arlauskas, 
Scranton, Pa. 
D. Ponkauskas, 
Beloit, Wis. 
John Skinkat, 
Collinsville 111. 
A. Sodeika, 
Scranton, Pa. 
Šviesos Di augi ja, 

Waterbury, Conu. 
A. Dzindzeleta, 
Baltimore, Md. 
W. Pikago, 
Mihvaukec, \\ is. 
V. Gudziunas, 
Middlebury, Conn. 
B. Balutis, 
Detroit, Mieli. 
Petcr Gricius, 
Kansas City, Kans. 
\". Genčairkas, 
Wau\vatosa, \Yis. 
John May, 
Naturita, Colo. 
A. Baker, 
Montasano, \Yash. 
C. J. Lukus, 
Ciarksville, Pa. 

Iš Chicagos: 
P. Eitutis, 
M. Tamulis, 
Paul Zablocki, 
Mike Petraitis, 
Ant. Paliušas, 
Yine. Adomaitis, 
V. Milaszd\vivez, 
J. Milkers. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 

Lietuva jau Respublika. 
Kaune Buvo Steigiamasis 

Suvažiavimas. 
Tvarka Nusistovi Visoje 
Šalyje. 
Bolševikai Traukiasi. 

Baltgudžiai Su Lietuviais- 

Paskiausios žinios iš Lie- 
tuvos atrję mums praneša, 
kad Kaune įvykęs suvažia- 
vimas paclejo pamatus ša- 
lies tvarkai. Tame suvažia- 
vime mus veikėjai išdirbo 
konstituciją. Sulyk konstitu- 
cijos išrinko Lietuvos Res- 
publikos prezidentą ir juom 
yra A. Smetona, gerai lie- 
tuviams žinomas veikėjas ir 
ilgus metus buvęs redakto- 
rius Įvairių laikraščių. Sme- 
tona yra juristas, bet pasilik 
ti Lietuvoje panorėjo, aplei- 
do savo profesiją ir dirbo 
Vilniaus Komercijos Banke, 
kaip tos įstaigos sekreto- 
rius. 

Pranešta taip-gi, kad bol- 
ševikai jau traukhsi nuo Vii 
niaus ir kad paliuosuoja Lie 
tuvos žemę. Baltgudžiai 
taip-gi kovoja prieš bolševi- 
kų valdžią ir dedasi su Lie- 
tuviais. Net įsakymai balt- 
gūdžių kalboje spausdina- 
mi. 

Taikos Konferencijoje 
Lietuvos atstovai darbuoja- 
si, kad padarius tarpe Talki- 
ninkų reikalingą įtekmę. 

Romane mžos Telegra- 
jiios 

Apie ekcnoiiiiiiį judėjimą 
Lietuvoje Romanas Karuža 

i rašo, kad Lietuvoje finan- 
siniai reikalai pusėtinai su- 

sitvarkė ir kad atstatymu ša 
lies gana daug ^jpinamasi. 
Trukumas yra . me, kad 
Lietuvos turtai išaikvoti ir 
pinigai išnešti. Tucm laiku 
finansuoja Lietuvą Anglija. 
Vienok butų geriausia, kad 
gelėtų bent dali pinigų su- 

teikti Amerikiečiai lietuviai. 
Lietuvos lietuviai daug tiki- 

esi iš Amerikos lietuvių. 
Reikėtų, ši pavasarį, su- 

daryti gana didelė suma pi- 
nigų. Lietuvos atstatymo 
Bendro\ė tuoj turėtų turėa 
bent $250,000 dolerių Lie- 

jtuvon pasiųsti, o vėliau, dau 
giau. 

"Broliai ir sesers, atsišau- 
kia Lietuvos Atstatymo Ben- 
droves prezidentas, 1 dabar 
paskubėkime sudaryti Lie- 
tuvos Atstatymui būtinai rei 

kalingą pinigų sumą. Dar- 
bas Lietuvoje didelis, rei 
kalas pinigų begalinis, nes 

juos turėdama šalis gali su 

kitomis vesti komercijinę 
komunikaciją. Pirklyba Lie- 
tuvoje, slenka į svetimtau- 
čių rankas. Tik Amerikos 
Lietuviai gali išgelbėti, dė- 
damiesi prie Lietuvos At- 
statymo Bendroves". 

Šis pranešimas Romano 
Karužos yra begalo svarbus. 

Viengiančiai, stokime vi- 
si prie darbo ir dėkime savo 

kapitalus Lietuvos Atstaty- 
mo darbams. 

įgaliotiniai ir Lietuvos At 
statymo Bendrovės nariai! 
pasidarbuokime ir per ba- 
landį sukeikime $72,000, 
per gegužį, birželį ir liepos 
mėnesius po $8-1,000 kiek- 
viename. 

Stokime visi prie darbo! 
Kas r1 ar neįsto.jote Lietu- 

vos Atstatymo Bendrovėn, 
tai dabar stokite. 

Už idėcus pinigus moka- 
ma 41. 

Jau L. A. V-vė turi $178,- 
000 kapitalo. Viskas sudė- 
ta po valdžios kontrole. Ra- 
šykite tuojau, o gausite grei- 
tą atsakymą su plačiais pa- 
aiškinimais. 

Adresas: 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ 
(Lithuanian Development 

Corporation). 
320 Fiftli Ave. New York, 

N. Y. 

(Apgarsinimas). ) 

LIETUVOS 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEiKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visu3 kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, k lž- 
kelius, upes, ežerus, kalnus, keliu.-, vieškelius, krusos kelius, kanalus. 

< 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

žemlapis susideda iš daugelio paaiškinimu ir 

s AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedemiuu (1316—1341). 
5} Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
6; Lietuvos Imperija po Vytautu 1 idžiuoju (1392- -1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
8) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS. 
CICERO, ILL. 

Viešag susirinkimas parašų! 
rinkimo reikale. 

Balandžio 11 d. šv. Antano 
parap. svetainėje j vyko viešas 
susirinkimas su tikslu išaiskin 
li publikai reikalingumą para 

Šų po peticija už Lietuvos ne- 

priklausomybę. Žmonių pri- 
sirinko pilna svetainė; atėj'> 
apie pustuzinis ir socialistų. 

Kalbėtojais buvo Vietinis 
kun. Vaičiūnas ir p. A. Rač- 
kus. Pirmas kalbėjo kun. Vai- 
čiūnas. Jis perskaitęs prisių- 
stus is YVashingtono Riuro 

pranešimus, pasakė trumpi, 
bet turiningą prakalbėk;. 

Po to pradėjo kalba Rač- 
kus. Visųpirma jis nurodė, 
kaip lenkai savo spaudoje lie- 

ja graudžias amaras, sakyda- 
mi, kad tie lietuviai hunai-mu- 
žikai nenori klausyti bajorų: 
išaiškino, Vuip lenkai neseniai 

gyrėsi pasauliui buk visi lietu- 
viai. išskyrus nckuriuos inteli- 

gentus ir kelis kunigus, esą ge- 
riausi lenkų prieteliai ir norin 
ti priklausyti Lenkijai. Taigi, 
sakė p. Račkus, lai parašai po 

peticijomis parodys pasauliui 
ko lietuviai nori. 

Kalbėtojai nurodė, kad po 
peticijomis rašosi ir kitų tau 

tu žmonės, net tulo universite- 
to profesorius su 300 studentų 
padėję savo parašus; žydai ir 

gi mielai rašosi; o koks tai žy- 
du rabinas dargi įdavęs Rau- 

kui raštą, raginantį žydus ra- 

šytis po manatfia peticija ir ta 

sai raštas duodas geras pasek- 
mes. 

Toliaus kalbėtojas pusėtinai 
užvažiavo Amerikos lietu- 

viams socialistams už jų t r ug- 
dymą rinkimo parašų; nurodė 

Rusijos bolševikų nekulturiš- 
kus darbus ir pasakė: "Ateis 
valanda, kada Trockio ir Kap- 
suko galvos bus nukirstos!" 

Užbaigiant susirinkimą už- 
dainuota tautiškas himnas. 

Rep. J. Šliogeris. 

PRANEŠIMAS LIETU- 
VIAMS. 

Gerbiamas kunigas J. J. 
Jonaitis dabar yra sugrįžus 
iš kariumenės. Jis buvo( 
kapelionu prie Amerikos 
armijos. Viso jis buvo ka-| 
riumenėje 8 mėnesius, kurių 
tarpe buvo 4 mėnesius Fran- 
cuaijoje ant kares lauko, 
tranšėjose ir tenai dvasiš- 
kai patarnavo sužeistiems ir | 
mirštantiems kareiviams, j 

Kun. Jonaitis yra tikras 
tėvynainis, nori pasidarbuo- 
ti dėl Lietuvos. Jis gali 
daug įspūdžių papasakoti iš 
mūšių laukų. Kol jis neuž- 
ima jokios parapijos, o tik 
nori patarnauti lietuviams. 
Jis nori papasakoti apie tuos 
vargus. Visur draugystes 
privalėtų parengti jam pra- 
kalbas. JLs kalbės visur, 
kur tik matys, kacl iš to nau- 

da Lietuvai. Jis rinks au- 

kas politiškiems reikalams 
į Neprigulmybės ir Tautos' 
Fondus. Surinktas aukas' 
visuomet paliks pasiųsti pa-' 
tiems rengėjams, j kokį fon- j 
dą jie nori. Jis sako "gana' 
griovimo, reikia statyti". Ir 
stato Lietuvą tas energin- 
gas kunigas. 

Norinti jį užkviesti su 

prakalbomis kreipkitės į jį 
antrašu: 

Rev. J. Jonaitis, 3832 Fui-! 
ton str>, Chicago, 111. 

ATEIVIAI ARMOUR 
DIRBTUVĖJE. 

Armour kompanija paduo- j 
da keletą žingeidžių žinučių 

apie savo darbininkus, kurių 
gal dauguma esą ateiviai. 

Girdi, ateiviai darbininkai 
minėtos kompanijos dirbtuvė- 
se Chicagoje vėlesniais laikais 

pradeda daugiau įoomauti pi- 
lietybės klausimais, ir dauge 
lis jų stengiasi išsiimti pilie- 
tiškas popieras. 

Tokis kripsnis prie piliety- 
bės tarpe Armour kompanijos 
darbininkų aiškinama tuomi, 
kad minėtoje kompani joje atei 
viai darbininkai lygiai toleruo 
iami su čiagimusiais. Tas yra 
kaip ir paakinimu ateivių ar- 

čiau susipažinti su šios šalies 
t\ arka. 

i 
P»e to kompanija praneša, 

kad iš jos dirbtuvių darbiniu 
kii apie 5,200 tarnavo Suvie 

v 

nyta Valstijų kariumenėje ir 
daugelis buvo mušiuose ir dar- 
gi pasižymėjo kovoje su vokie- 
čiais. Girdi įvyko žingeidus 
mujiikis. Vieni iŠ Armour 
kr mpar.ijos darbininkų darbn 
vesi Francttzijoje apkasuose, 
o kiti, jų draugai, čia dirbtu- 
vėse ruošė esantiems apka$uo 
se maistą 

GRAŽUS DARBAS. 

Lietuviškai lenkišku drau 
gystė karaliaus Jagelos ant 
Town of Lakė savo papras 
tame -susirinkime kovo 30 
d. paskyrė iš savo iždo Lie- 
tuvos Neprigulmybės reika- 
lams 100.00 doliarių. Ši 
draugija turi apie 400 narių 
ir yra pavyzdinga draugija. 
Jos pirmininku yra p. Jonas 
Nutautas, raštininku p. Otto 
Tabulevičia, o iždininkas B. 
Poškevieius. Ši draugija ap- 
skritai visuomet rūpinasi ir 
savo žodi dalaiko. Ir da- 
bar jau paskirta auka yra 
priduota "Lietuvos" dien- 
raščio administracijai. 

f CHICAGON PR&3UVO 
ARTILERISTAI. 

Vakar ryte Chicagon pri- 
buvo 1200 artileristų, kurie 
vos sugrįžo iš Francuzijos. 
Jie tarnavo prie sunkiosios 
lauko artilerijos, bet mušiuo 
se jiems dalyvauti neteko. 

Mat jųjų skyrius buvo su- 

darytas sulyg naujausių pa- 
gerinimų ir jiems besiren- 
giant tapo pertraukta mū- 

šiai. Kareiviai juokauja iš 
to, girdi, laikinoji santaika 
sugadino sunkią jai artileri- 
jai "bizni;\ 

Miestas šauniai priėmė 
sugrįžusius artileristus. Tarp 
kit ko jiems buvo suteikta 
pietus LaSalle viešbutyje. 
Po pietų kareiviai susėdo Į 
traukinį ir nukeliavo į Grant 

stovyklą, iš kurios bus pa- 
liuosuojami namo. 

PRAGAIŠO DVI MOKI- 
NĖS. 

.Nuo pereito panedėlio ne- 

žinia kur dingo dvi High 
School mokines: Margaret 
Leiser, 15 metu, 1414 R?s- 
cher ave. ir Carlene Mc- 
Bride, 14 metų, 182G Ber- 

\vyn ave. 

Vėliausiai ,panėdėlyje po 
piet, jas matė ant State str. 
Jos mačiusiems jas pasigy- 
rė, kad turinčios daug pini- 
gų ir jos dar daugiau jų už- 
sidirbs. 

Viena iš jų, Carlene Mc- 
Bride, yra gera šokikė ir 
dainininkė ir todėl manoma, 
kad mergaitės gali paban- 
dyti uždarbiauti teatruose. 
Bet tėvams nesuprantama iš 
kur galėjo mergaitės gauti 
pinigų, jei jos sako, kad jų 
turi. 

P-ni McBride užreiškš, 
kad ji nepaisanti apie savo 

dukterį, nes tikisi, kad tuoj 
pareis. Bet policija aty- 
džiai jieško mergaičių. 

O PRAKEIKTA 
GRAŽUOLĖ. 

Tūlas Krank Morella, 240 
YY. 22nd place, apsilankė vie- 
nan judamųjų paveikslų tea- 
tran, kur prie muzikos ir pa- 
veikslų galima daug" svajoti. 

I Yicšakinėje eilėje sėdinti 
graži moteris dar labiau suju- 
dino ^Iorella svajonės ir jis 
ne juokais pradėjo gretintis, 

iincilintits prie gražuolės. 
Ir kokis jo buvo džiaug- 

smas, kuomet gražuolė, kaip 
jis išrokavo, nesigilina nuo jo 
Morella tik to ir laukė ir nu- 

sprendė nieko nevilkinant pra- 
dėt flirtuoti. 

Moteris išeina iš teatro; jis 
seka ją ir meilinasi Einama 
toliau. 

Moteris tuoj pasuko polici- 
jos stotin. Morella pamatė 
pavoju ir susilaikė. Bet. mo- 
teriai davus ženklą, artimai; 
stovis ''dėdė" suareštavo Mo- 
rella. Šis sušuko: ''O, prakeik 
ta gražuolė," bet jau buvo per- 

ėlu. 
Pasirodo, kad gražuolė yra 

moteris policistė Crot. 
■ 

KiiiiK.ALil.NUAS pinuos kiiasos bu- 
Oei.:., Kai jautis ungJiakai, lietuviškai 
ii- lerKiškal. 

to21 West o.'th Gt. 

įsARGĖNAb. 

Parsiduoda už didelį bargeuą, ply- 
tą ir medžio gerame stovyje nama.s, 
aut dviejų lubų, pu du i'lutą ir uyu 
ruimai beismente, randasi prie 2243 
»V. 23rd St. Rantei neša $2G.00. 
Kaina $3200.00. Pamatykite Mr. Ca- 
pek, Emil A. liaseuer, 211(> W. 22ud 

į St., Chicago. 
George Sarpalius, 

Aš noriu uainyti 2 lotu Gary, Ind., 

aut automobilious. Kurs turėtu, tai 

gali pamatyti. 3220 S. \Vallace St. 

« 

Pajleškau ar.vo brolio Domininko 
Novickio paeinančio iš Kupiškio pa- 

rapijos, Vilkmergės pavieto. Kauno 

gubernijos: Prieš karę jis gyveno 

Pitsburgh, Pa. Turi;, labai dideli ir 

svarbu reikalą (noriu užrašą padary- 
ti): Jis v-rs, ar kiti geri žmonės 

prašau tegul paduoda jo tikrą adresą 
Kazimeris Novitzky, 

Benom, P O. ilJ>: 10 Transvaal, 
South Africa. 

Tra 

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

Neser>!«»I išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašė jo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 

Apie vandens vagili" atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim j namus, kuriuos turi 

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

Pradėjęs skaityti šią knygą. 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

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

"Lietuvos"' išleistą knygą; Vėliavos AkyvaLdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškiipę kuponą, Įdėkite Į laišką su dJiariu, ir prisiimkite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St„ Chicago, Ui- 

REIKALINGAS 

jsiuvėjas (kriaučius): Prosavot ne- 

reikės: Užtikrinu pastovu dar' ;.t tin- 

kamam vyrui: 
S: Sadler, 

GJ254 Kimbark Av?:. kampas 63rd St: 

"Pajieškau pusbro'.io Pakarkiio 
Panevėžio pa v: kaiu.o Pabaluio, ir 
puseserės Marcelės Masilioniutėfc kai- 
mo Bi'rklainiij miestelio: Abi >i;aios 
Kauno rėdybos: Turiu labai svar- 
biu reikalų, malonės putįs ar kas apio 
juos žino man pranešti: 

ZIGMAS PAKAUKUS 
462 E: 117 str: New York. N: Y: 

Pajieškau giminaičiu Kazimiero Ir 
Antano Kirkilų, Kauno gub: Panevė- 
žio pav: Pumpėnų parapijos, kaimo 
Preibių: Pusbrolių Stanislovo, An- 
tano ir Nastazijos Prankų, Pašalpitf. 
parapijos, sodžiaus Budronių: Mal i- 

nės jie patjs, ar kas apie juos žino, 
man pranešti, užką busiu didei dėkin- 
gas: Turiu svarbių reikalų: 

PRANAS BALTRŪNAS 
419 Brock Ave:, Ne\v York. M: Y: 

Reikalaujamo merginos prie namų 

darbo — 

$8: 00 ir angščiau J sąnvaiU'. atsi- 

šauki! o po numeriu: 

3324 Auburn Ave:, 

Chicago, 111: 

REIKALINGA hftmyn-nkė prie ma- 

žos šeimynos. Margina arba našlė 
be vaiky. Pasiovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai j 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRATORY 

1718 So, I-Ialste.l St., Chicago. 111. 

PARSIDUODA 
PARSIDUODA—ai dviejų lubų me 

dinis namas. Netoli nuo Lietuvių 
bažnyfcs 
1735 '"J. Hermitago Ave., Chicago. 1111 

AMERIKOS LIETUVIU 

IMOKYKL A 
Mokinama: angliškos lr lietuviškos kalbi), 

aritmetikos, knygvcdystčs, stenografijos, ty- 
pevvriting, pirklybos teisių. Suv. Valst. istori- 

jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilietystfis. dailiarašystCs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chįcago 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyru, kurie yr~ 

apsipazinę su žmonėmis ir turi pažįc- 
'.amu, visi galės padvigubinti savo algi 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmė 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mu pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEOE 

Mokina siuvinio, kirpimo, desitping 
dienomis ir vakaVal,5 dėl biznio ir 

namų. Paliudijimai Išduodami ir vit> 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o nigs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd SU i™!) Welis St 

HA5TER 5YSTEI1 j S 
Męs mokiname žj puikų, gerai 

apsimokanti nraatg, j trumpų lai- 
kų. Kirtikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieaų ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštat 
(Prieš City Hali) 

»!EV:I£1 i ii V A it RIK E 

.mokykl a 
Cia Rali lengvai ir greiia. .yiokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, b. V., Angiiįas, 
Lietuvos abilną istorijas, peografijiį, rašyti 
laiSkus, ir tt. Taijigi. turimi Orammarir High 
bchocl'ių skyrius. Ue*uviti mokytojai. Sunaudo- 

I kitf !i liiką pasimokinimui, nesigailėsite. 
j kmlm Goliege Preoaratory School 
1 310-š SO. HALSTED ST-. CIUCAGO- 'LL. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgefio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga tko- 
linti pinigai, tegul atsilanko j oi'isę. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Salio St., 

Telefonas Franklia 2P03. * 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akit- 
ir priskiria akinius 

Didelis Bandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipci taisome vieokiua aukso • 
sidabro daigtus. KaiDoa žemiausios. 

3303 SO. MC3GAN &TPEET 

LIBERTY BONDS 
CAS H 

Męs perkame Liberty Bonds už 
pilnų "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 J.G. SACKHEIM & CO. 
IJtarninkais Kotvergais ir 1335 Mihvauke Ave. 
SuMtoinis 9—9. tarpe "VVood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntu. Romų ir Stogams Popierio SPECIALIAI: Maleva malevojiinui siubu iš vidaus, po $1.40 už galioną 

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

PIRKITE VELYKŲ PARĖDUS PAS 5. GARDON 
Velykos yra vienos vš svarbiausių švenčių, netik tikėjimo atžvil- 

giu. bet ir sezono atžvilgiu: Kiekvienas stengiasi pasirėdyti kaip 
galima gražiau Ir čia netiok kainos klausimas, kiek mados1 darbo ir 
mat rijos kokybės. Pas mus rasite viską: Skirt model stailos siu- 
tai nuo $25 ilsi $35, konservatyviškų modeliu siutai nuo $15 iki $45: 

Vaikams siutai nuo $7:30 iki $17:50. Kiekvienas drabužis gva- rantuotas; Atdara vakarais iki 9 vai. 

S. GORDON 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Aš ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnijęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiiroas. 
Kraujo, inkstų. Nervų ir abclnat sj žkų nustsjimaS viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. \'isur jieikujau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Krauį^ išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo* Reumatizmas pranyko, Jiegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė n n Ki.r.ii c- 

.......u.»viu, ir po men. savo paveiksle pama čiau tck| skirtumu kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 .sykiu dėkoja Salutaras mvlistų geradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažį:tamiems su tokiais atsitikimais pątariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 

1707 So.haisted St. Hlione Cana!0417 Chicago, 

DAUG PAŠAUKTŲ, O MAŽAI IŠRINKTU. 
Daug yra laikrodininku, bet ne visi gali padaryti gerai darbą 
Aš esu- užbaigęs Amerikoj ir užrubežinius laikrolžių ir laik- 
rodėliu kursus, praktikavęs Amerikoj per 7 metus Kiek- 
vienas darbas užtikrintas: iltaipgi užlaikau visokios rųšies 
auksinių tavorij su didelėmis nuolaidomis prieš Velykas: 

John ECazakauskas 
LAIKRODININKAS, JUBILIERIUS 

IR OPTIKAS. 
Tel. Drover 10105 3255 S. HALSTED ST. 

Didelis Išpardavimas 
Deimantu, Laikrodėliu ir Graznų, Paedavimas jau prasidėjo 
Pranešame visiems, jog" niekuomet savo gyvavimo istorijoje, nepardavinėjome taip pigiai, kaip kad 
męs Įjcuuavusime ant sio išpardavimo. Priežastis buk 
męs norime sumažinti savo tavorą ir duoti pro&ą;£ę 
mus apieniKes žmonėms įs to pasinaudoti. 
Męs taipgi duodame raštišką gvaranciją ant kiek- 
vieno daikto pirkto pas mus. 
Pinigus grąžiname atgal, jeigu neužganėdinti. 

6.98 

$2.oo Laikrodėlis, gvarantuo 
tas ant vienu metų, QQp šiądien tiktai wQu 
$2.00 Budninkas, gvarantuo 
tas ant vienų metų 1 1Q 
šiądien tiktai........ Ha f J 
14 K Aukso laikrodėlis, 25 
metų gvarancija, vertės $25. 
šiądien ant pa- O? 1 f) *l* 

sirinkimo nuo .. .»P I ii aug 
14 K Aukso priešakiais laik- 
rodėlis, 25 metų gvarancija, 
vertės $25., šiądien ant pasi- 
rinkimo parsiduos 10 OP 
tiktai už I 
20 metų Crovvn laikrodėlis, 
vertčs $20.00, šią. 11 OC 
dien už I S iLii 
20 metų gvarantuoti laikro- 
dėliai, vertės $18. O 7 K 
šiądien tikta už Ji 7 J 
10 metų gvarantuoti paauk- 
suoti laikrodėliai, vertės $12. 
šiądien parsiduos £ OP 
tiktai už 
Aukso frontais lenciūgėliai, 
20 ir 25 metų gvarancija, 
parsiduoda 1 00 
nuo hOU aug 
14 K auskarai 1 00 .. ir 
nuo I eiJU aug 

Sidarbo laikrodėliai, gvaran- 
tuoti, su aukso Q QC kvietkomis UiuJ 
Kaklaraišiui sagutės, vertos 
$1.00, išsirink kokią 1Q« tiktai nori I DU 
Kolionikai vertės $1.00, šią- 
dien, išsirink kokią 01a tiktai nori, už L i u 
•Žiedai, vertės $1,00, šiądien, išsirink kokią /įQr tiktai ori, už 
Gvarantuoti žiedai, vertės $i 
šiądien parsiduos 7Qr> tiktai už I wu 
Gryno aukso žiedai, pasiduo- 
da 1 0Q ir 
nuo 3 a □ U aug 
Moteriški laikrodėliai parsi- duoda .. /[ flį ir 
nuo aug $6.oo laikrodėliai, 3 metama 
gvaratuoti o n k ^ 
už UjCI J au^ 7*aipgi didelis pasairinkimas 
paauksuotų Lavaliers, parsi- duoda QQn ^ 
nuo gUu aug 
ic K ir 14 K Aukso Lavaliers \ 
parsiduoda 1 00 \ 
nuo t i«JU aug \ 

S. MTZ, 4641 S. Ashland Ui.: 
j 
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