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Valstiečiai sukilo prieš 
bolševikus. 

Rezignavo Vengrijos valdžia 
:,,J — 

LIETUVIAI PAEME 
VILNIŲ. 

Londonas, balandžio 22d. 
Svarbus miestas Vilniue at- 
imtas nuo bolševikų. Rusų 
oficialis pranešimas bevieli- 
niu telegrafu skamba sekan- 
čiai : 

"Žymios priešo spėkos už 
atakavo mus Vilniaus apie- 
linkeje; perkirto musų fron- 
tą ir užėmė miestą." 

* * 

Lenkai Pergalėjo Bolševi- 
kus. 

Paryžius, baladžio 22 d. 
Is Varšavos pranešama, kad 
lenkai užėmė žymų gelžke- 
lių centrą Baranovičiai ir 
Novogrudek j pietus nuo Vii 
niaus, taipgi ir patį Vilnių. 
Gelžkelis \ pietus nuo Vil- 
niaus iki Lydos lenkų ran- 

kose. 
Gi Lembergo sektore, kai 

tvirtina ta3 pats pranešimas, 
lenkai perskriodė ukrainie- 
čių frontą. 

Nuo Red. Prie šių prieš- 
taraujančių žinių męs nei 
kiek neabejojame, kad Vil- 
nių užėmė lietuviai, o ne 

lenkai. Rusų pranešimas, 
kuris reikia tikėtis nėra vien 
pūsis, užreiškia, kad priešą j 
atakavo Vilniaus apielinkė- 
je ir perkirto frontą užim- 
damas miestą. Reiškia ir 
šiaurinis ir pietinis rusų fron 
to sparnai nebuvo judina- 
mi ; o tą galėjo padaryti tik 
lietuvių pulkai nuo Kaiše- 
dorių. 

Gi sulyg lenkų praneši- 
mo, turėtų but sunaikintas 
ar atmestas toliau visas pie- 
tinis rusų fronto sparnas ir 
tada jokio perkirtimo rusų 
fronto nebūtų. Be to lietu- 
viai jau senai rengėsi ant 
Vilniaus, gi apie lenkų stip 
resnį veikimą arčiau Vil- 
niaus nebuvo girdėta:. Pa- 

galiaus ir patįs lenkai apie 
užėmimą Vilniaus išsitaria 
it bijodamiesi. 

RUSAI PRIEŠINGI LIETU- 
VOS NEPRIGULMYBEI. 
Paryžius, balandžio*22- d. 

Specialis korespondentas Dr 
E. J. Dillon, minėdamas 
apie darbus Taikos Konfe- 
rencijos palyti ir Lietuvos 
Neprigulmybės klausimą. Ji 
sai šiame klausime užreiškia 
sekančiai: 

"Lietuva irgi spiria Tai 
kos Konferenciją, kad pri 
pažintų ją neprigulminga 
valstija, kuri apimtų ap- 
lamai apie 8,000,000 gy- 
ventojų. Bet rusai tam 

priešinasi, sakydami, kad 
lietuvių yra tik apie 2,- 
000,000; gi žydų apie 
1,500,000, lenkų apie 2,- 
500,000 ir likusie balta- 
rusiai; todėl, girdi, nepri 
gulminga valstija prie to- 
Įdo sąstato yra negalima." 

VALSTIEČIAI SUKILO 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. < 

| Londonas, balandžio 22d. ^ 

/Telegramas iš Omsko pra-} 
įneša, kad Viatkos gubemi- \ 
f joje sukilo sodiečiai prieš į 
bolševikų valdžią; panašus ! 

sukilimai ištiko ir apielin- ] 

kėse upės Kama. Be to pra 
nešama, kad trįs bolševikų 

į'kariumenės divizijos atsisa- < 

kė kariauti ir tapo ištrauk- \ 
tos nuo mušiu linijos. 

Toliau telegramas pridu- 
ria, kad Kolčako kariume- 
'ne sumušė bolševikų spėkas ] 
!i pietus nuo Sterlit-Amak, ] 

.'suimdama daug nelaisvių, '■ 

kulkasvaidžių ir sunkiosios ] 
S artilerijos. Taipgi Kolčako 
fkariumenė užėmė miestą ; 
] Starapul suimdami daug ka- i 

Irės medžiagos ir bolševikų h 
[lyderių. ^ _ 

i 

Dvejopa mintis. 

SU6AR- PEPPE.R- 
^ALT__ MU5TARD- 

\ MAY ! U5E 
: 'fHE VMS H 7 

LIN& (N'Ot'J. 

\ tfOTHES? 

mergaite: Mama, ar aš galiu pavartoti tą virve? Manta mano vie- 
ną, o mergaitė—kitą, kaip tai paveikslėliai rodo. • 

REVOLIUCIJA TURKI- 
JOJE. 

Paryžius, balandžio 22 d. 
'š Kievo pranešama, kad 
Ddessoje gauta žinių, jog 
rurkijoje įvyko revoliucija, 
r tapo apšaukta sovietų vai 
Ižia. 

Bolševikų atstovai taipgi 
)raneša iš Odessos, kad te- 
įykštis Turkijos atstovas, ga 
ręs oficiali pranešimą apie 
permainą valdžios Turkijoj. 

REZIGNAVO VENGRUOS j 
VALDŽIA. 

Amsierdam, balandžio 22 
5ia gauta žinių per Vienną, 
tad Bela Kun valdžia Ven- 
grijoje jau rezignavo. Tą 
urėjusi padalyti spaudžiant 
Rumunijos ir Čecho-Slova- 
rijos jungtinėms spėkoms, 
curios sumušė Vengrijos so 

/ietų armiją. 
Sakoma, kad Vengrijos 

sostinėje Budapešte viešpa- 
auja didelė betvarkė. 

* * 

Londonas, balandžio 22d. 
r*er Kopenhageną gauta ži- 
lių, kad Bela Kun telefona- 
is Viennon, jog paleista 
)askala apie rezignaciją da- 
bartinės Vengrijos valdžios 
rra neteisinga, nes proleta- 
•iato diktatūra pilnai ir pa- 
sekmingai praktikuojama vi 
>oj Vengrijoj. v 

ARMĖNAI MIRŠTA BADU 
New York, balandžio 22. 

Dr. A. W. Ralsey, Amerikos 
komisionierius ant Kauka- 
zo praneša, kad apie 300,- 
000 armėnų pabėgėlių, su- 

sirinkusių ant rubežiaus tar- 
pe rusiškos ir turkiškos Ar-i 
mijo dalių esą baisiame pa- 
dėjime. 

Jie, girdi, kenčia badą, 
šaltį ir visus kitus nepato- 
gumus; gi, esant blogoms i 
gyvenimo aplinkybėms, išsi- 
platino tarp armėnų pabė- 
gėlių įvairios ligos, ir jie 
miršta kuo ne kiekvienas 
septintas kiekvieną mėnesį. 

NUVALĖ UKRAINĄ NUO' 
PETLUROS. 

Londonas, balandžio 22d. 
Čia gauta rusų be vielinis te 
legramas, kuris praneša, 
kad visa Ukraina yra nu- 

Valyta nuo Petluros valstie- 
čių armijos, ir bolševikų spG 
kos jau užėmė Kamenec- 
Podolskij apie 70 mylių į 
piet-ryčius nuo Tomopolio. 
TALKININKAI PERGALJ 

BOLŠEVIKUS. 
Archangelskas, balandžio 

21 d. Talkininkų kariu- 
menei pacisekė pasistūmėti 
apie 20 mylių pirmyn išil- 
gai Murmansko gelžkelio. 
Rusų prieš-bolševikiška ka- 
riumenė pasiekė netoli eže- 
ro Onega, kuris yra sujung- 
tas perkasomis ir kitais eže- 
rais net su Petrogradu. 

VENGRIJOS SOVIETAMS 
NESISEKA. 

Budapeštas, balandžio 20 
d. (suvėlinta). Sovietų val- 
džiai gręsia pavojus. Minių 
tarpe yra didelis neužsiga- 
nedinimas už persekiojimą 
dvasiškijos visokių tikėjimų. 
'Taipgi gauta žinių, kad į 
'30,000 kareivių sovietų sl- 
idžios perėjo rumunų pusėn. 

Manoma, kad valdžia ga- 
li pereiti socialistų rankos- 
na, kuriuos taipgi daugumoj 
remia ir darbininkų unijos. 

ŠEŠI KANDIDATAI I 
MEKSIKO PREZIDENTUS 

VVashingtci* balandžio 21 
Čia gauta žinių, kad busima- 
me 1920 m. Mexikos prezider. 
to rinkimuos ketina varžytis, 
net reši kandidatai, iš jų t r j-, 
generolai, t. y. kariški žmones 
ir tris civiliai. 

Dabartinis Mexikos pre- 
zidentas Carranza nekandida- 
tuos, nes tas nėra galimu su- 

lyg konstitucijos. 
Menu iš populiariškiausių 

yra generolas Obregon. perga- 
lėtojas \ illos; rčliasniais lai- 
kais jis užsiima węs ukininkys- 
te. I 

NEW YORKAS PASIDVI- 
GUBINS IKI 1950 M. 
New York, balandžio 21. 

Miesto komisijonierius F. T. 
11. Kroeke išskaitliavo, kad 
iki 1950 metų Ne\v Yorkas pa- 
sidvigubins iki 12,556,186 gy- 
ventojų. t, V 

ALBANAI KARIAUJA 
prieš 

Saloniki, balandžio f!l d 
Nuo Albanijos rubežiaus 
pranešama, kad įsakius Ita- 
lijos valdžiai užimti Alba- 
nijos sostinę Durazzo, Alba- 
nijos laikinoji valdžia su 

Turkhan Paša priešakyje 
persikėlę Į Tironą. 

Keliolika tūkstančių alba 
nų iškriko kalnuose ir veda 
atkaklią kovą su italais, ku- 
rie naudoja net ir sunkiąją 
artileriją. Nežiūrint italų 
persveriančių spėkų, italams 
nepasisekė užimti miestus: 
Kreta#, Kiafa ir Bauli. 

Italai užimtose vietose šau 
kia visuomeninius susirinki- 
mus, kunuose išnešama re- 

voliucijos prieš Essad Pašą. 
Rezoliucijos pirma parašo- 
ma itališkai ir paskui ver- 
čiama albanų kalbon. Bet 
albanai, kaip pranešama, la 
bai mažai lankosi Į minėtus 
susirinkimus. 

BAVARIJOS VALDŽIA 
LAIMI. 

Londonas, balandžio 22cl. 
Bavarijos Hoffmano val- 
džios parnešama, kad Ba- 
varijos spartakų spėkos silp 
nėja ir kad Bavarijos sosti- 
nė Munich, tikimasi, tuojau 
bus vrJdžios kariumenės ran 

kose, kuri, po keleto susirė- 
mimų su spartakais, pasek-i 
mingai artinasi prie miesto.' 

Pranešama, kad Bavari- f 
jos sovietų prezidentas Er-' 
nest Tollehr pabėgo iš Mu- 
nicho, bet kiti spartakų ir 
neprigulmingų socialistų žy- 
mus vadai vis dar tebesą 
Muniche. 

NELEIDŽIA MIESTAN 5«0 
STREIKIERIŲ. 

Limerick, balandžio 22 d. 
•500 streikierių, kurie palie- 
gėlyje perėjo jiems uždraus 
tą srytį dabar neleidžiami 
atgal miestan. Kuomet strei- 
kieriams pirmu syk buvo už 
drausta artintis prie drau- 
džiamos vietos, tai tuoj di- 
delė minia žmonių susirin- 
ko apie streikierius. Bet ka- 
riumenės būrys irgi tuoj ta- 
po sustiprintas ir kariškos 
tankos irgi pribuvo į minė- 
tą vietą. Jokių susirėmimų 
tarp streikierių su kariume- 
ne iki šiol nebuvo. 

INFLUENZA NUNEŠĖ 
400,000 VOKIEČIU. 

Colognet SuT\% apskait- 
liavimo Gei*man Medical 
Journal nuo ispaniškos in- 
fluenzos bėgyje 18 mėne- 
sių Vokietijoje išmirė net 
400,000 ypątų. 

ITALAI NEATVYKO 
FOSĖDIN. 

.. Paryžius, bal. 22. Panedė 
lyje neprieita prie jokio nuo 

.prendžio Italijos klausime 
'ir buvo palikta tolimesniam 
apsvarstymui šios dienos po- 
ėdžui, bet šios dienos po- 

sėdin neatvyko Italijos at- 
stovai ir Adriatiko pakraš- 
čių klausimas tapo atidė- 
tas ir paimta apsvarstymui 
Japonijos reikalai, kuriuos 
perstatė Japonijos atstovais 
Chinda 

Nors Italijos atstovai nie- 
ko nepranešė, bet vienas na- 

i'ys iš Italijos misijos pra- 
neša korespondentams, kad 
[talijos atstovai nedalyvaus 
posėdžiuose, jei Fiume ne- 
bus priskirta prie Italijos. 

Gi vienas Amerikos misi- 
jos narys užreiškė, kad Wil- 
sonas nesutiks remti slaptas 
Italijos, Francuzijos ir Ang- 
lijos sutartis. 

PASKIRTA PALYDOVAI 
VOKIEČIAMS. 

Paryžius, balandžio 22 d. 
Fraicuzijos valdžia paskyrė 
vokiečiams palydovus iš ke- 
leto aficierų. Jie patiks Vo 
kietijos misiją tiei rubežiuin 
ir bus su vokiečių komisija 
visą laiką jų buvimo Ver- 
saille*. 

LENINAS GERINASI 
BURŽUJAMS. 

Kopenhagenas. Sulyg 
pranešimo direktoriaus Mas 
k vos raudonojo kryžiaus 
skyriaus, bolševizmą^ Rusi- 
joje, pradeda keistis dau- 
giau į buržuazišką. Girdi, 
ir Leninas su Trockfa pra- deda gerintis, taip vadina- 
mai vidurinei kliasai. 

SUJUDIMAS DĖL VOKIŠ- 
KŲ DAINŲ. 

New York, balandžio 21. 
Vakar apie šimtas kareiviu ir 
jūreivių įsiveržė vieno koncer 
to salėn ir padarė revizija dai- 
nų programui, j ieškodami vo- 

kiškų dainų. Gi minia apie 
1000 kareivių ir jūreivių latt- 
kC ant gatvės. 
Mat jūreivių kliuban kas tai 
Ližtclefonavo, kad minėtame 
koncerte, kuris buvo surengtas 
agitacijai už Pergalės pasko- 
la bus taipgi dainuojama ir vo- 
kiečiu dainos. Tas kareiviams 
ir jūreiviams atrodė perdaug 
r jie nusprendė nedaleisti prie 
to. 

ORAS. 
Chicagoje fr apielinkSje: 
Seredoj debesitota ir lietus 

naktin'ir gal ketverge; viduti- 
niai rytų vėjai. Saulėtekis, 
J :56; saulėleidis* 7:*Q. Mėnti- 
is Užteke? 1:53 ryte. 
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Pergale! 
Lietuviai turi pergalėti! / 

Jie turi Pergalės vainiku apvainikuoti 
savo didžią kovą už Lietuvos neprigul 
mybę. 

Jie turi pasisekimo vainiku apvaini- 
kuoti ir Dėdę Samą jo Pergalės paskoloj, 
kuri prasidėjo pereitą panedėli. 

Pasidarbavimas delei Pergalės pasko- 
los yra maloniausis pasitarnavimas Dėdei 
Šamui, o lietuviai iki Šiolei neturėjo ge- 
resnio dėdės už Dėdę Samą. 

Pirkite Pergalės Liberty bondsus! 
» * 

"Neviernas Tamošius." 
Po Velykų švenčių bene visai tinka 

pakMbėti apie "Nevierną Tamošių". 
šventraštis taip rašo apie Tamošių, 

vieną iš dvylikos apaštalų, kuris nenorėjo 
tikėti, kad nukryžiavotas ir miręs Kristus 
kilo iš numirusių: 

"Bet Tamošius, vienas iš dvyli- 
kos, kurį vadina dvynu, nebuvo su jai;-: 
[kitais apaštalais.], Jėzui ateinant. 

"Todėl sako jam kiti mokiniai: 
męs regėjom Viešpatį. Bet jis jiems 
sakė: Jei neišvysiu jo rankose vynių 
vietas ir neįdėsiu savo pirštą į vynių 
vietas ir neįdėsiu savo rankos į jo 
šoną-—neįtikėsiu." 
Męs žinome, kaip tasai atsitikimas už- 

sibaigė. Ir vėl šventraščio žodžiais tariant: 
"Ir po aštuonių dienų buvo vel jc 

mokiniai viduj, ir Tamošius su jais: 
ateina Jėzus, durims esant užrakin- 
toms, ir stojas viduj jų, ir sako: Ra- 
mybė jums! Potam tarė Tamošiui: 
Duok šę savo pirštą, ir regėk mano 

rankas, ir ištiesk savo ranką ir įdėk 
ją į mano Šoną,—ir nebūk netikifi, 
bet tikis." 
Amerikiečiai atkartotinai šita švent- 

raščio vietą turėtų šiuo laiku skaityti. Įsi- 
dėmėję, gerai pagalvoję—ir tai nepaisant 
to, ar jie butų "dieviai", ar "bedieviai",— 
jie gal pamatys, kad jie šiais laikais losiu 
to netikinčio Tamošiaus rolę. 

Ir ištikro, tik pasižiūrėkim! Per ke- 
turis metus jų tėvynė, ant karės kryžiaus 
nukryžiavota, šaukiami jų pagelbos. Ir 
kiekvieną kartą amerikiečiai lietuviai, tar- 
si tasai Tamošius, atsako: "Jei neisvysim 
jos rankose karės žaizdų, ir neįdėsim sa v o 

pirštų į tas jos žaizdas ir neįdėsim savo 

rankų į pervertos Lietuvos šoną—neitikė- 
1 sim." 

Jie ne3ako to lygiai tokiais pat žo- 
džiais, bet jų darbai lygiai tą pat reiškia. 
O jų darbai štai koki yrx Kiekvienas 
Lietuvos šaukimas, kad amerikiečiai dirbtų 
santaikoje ir vienybe*je; kiekvienas šau- 
kimas paliauti part'jines peštynes; kiek- 
vienas šaukimas skubėti Lietuvai pagel- 
bon—palieka tarp amerikiečių tokią pat 
pasekmę, kaip žirnių berir'.as Į sieną. 

Štai ir vakarykščiam 'Lietuvos" nu- 
mery j jųs rasite LietuvGs Delegacijos Pa- 
ryžuje griaudu atsišaukimu. Ar gelbės jis 
kiek? Ar išves ji-* amerikiečius iš to už- 
burto nesutikimo ir apsnūdimo ato? 

Lietuvos valdžia y/iašo nagelbos. Ame- 
rikoj suvirš šimto tūkstančių doliarių gu- 
li—ir jų nesiunčiama. 

Lietuvos valdžia prašo steigti Raudo- 
nojo Kryžiaus, skyrius-—apie tai nei mur- 

mur... 
Lietuvos valdžia sako, kad žmonės 

Lietuvoje badu miršta, ir mirs ir prašo 
javu ir maisto. Nothing doing! Pas mus 

organizacijos pradeda varžytis už tai, kuri 
^aii paliuosuoti Lietuvių Dienos pinigus. 

Lietuvos valdžios atstovai prašo rū- 

pintis suorganizavimu kareivių,—pas mus 

tas paliekama patiems jaunuoliams sulyg 
savo išgales tuomi rūpintis. 

Lietuvos valdžia prašo kuogreičiau- 
siai išsiųsti Paryžiun nors tris stenografes 
su "typevvriteriais". Pas mus nei trijų mer- 

ginų; nei trijų prakeiktų "typewriterių" ne- 

galima pasiųsti. Stenografes ir typewrite- 
riai yra, bet Ekzekutyvis Komitetas nusi- 
skundžia, kad jis nei cento pinigų tiems 
UKsiams neturi, nors tonauoso pinigų yra. 

Del Dievo malonės! Amerikiečiai, ką 
męs dafome ir prie ko męs prieisime?' Ne- 
jaugi męs laukiame, kad Lietuva ateis 
pati pas mus ir tars: "Duokit šę savo pirš- 
tus ir regėki t mano rankas, ir ištieskit savo 

rankas ir įdėkit jas į mano šoną,—ir ne- 

būkit netiki, bet tiki." 
Aišku, kad Amerikos lietuviai neįsi- 

vaisdina" sau viso svarbumo to reikalo, prie 
kurio juos Lietuva šaukia. 

Kitaip jie nesielgtų taip, kaip elgiasi 
—nelyginant k?»ip tasai "neviernas Ta- 
mošius." 

Svetimoje Spauda]e apie Lietuvi ss; 

KO VOKIEČIAI NUO LIETUVOS 
NORĖTŲ. 

Specialia Londono Times'o kablegra- 
mas is Haagos, Holandijoj, praneša ilgą 
žinią apie dabartinės vokiečių politikos pa- 
krypimą. Su lyg šito kablegramo, vokiečių 

! politiką už kulisų veda von Hindenburgas 
ir von Bernstorff-—pirmas militarišką, gi 
: trasai diplomatišką politikos šaką, šita 
voktečių politika, anot minėto kablegramo, 
turi šešis svarbiausius tikslus, būtent: 

1.—Sukonsoliduoti [sujungti ir sutvir- 
tinti] militariškaa pozicijas Rytuose. 

2.—Užgriebti Rygą ir laikyti ją kaipo 
užstatą derybose. 

3.—Padaryti sau patogia sutartį su 

L ietuva, su jos skriauda. 

4.—Įgyti žydų ir protestonų simpatija; 
Lenkijoj. 

5.—Ginčytis su lenkais už Poznanių. 
6.—Neutralizuoti rytines Silezijos klaii 

dmą. 
Dėlei trečio punkto, t.y. vokiškos 

politikos. Lietuvoje, minėtas kablegramas 
ritai ką paduoda: 

"Kaslin Lietuvos, tai dalykų sto- 
vis yra sekantis: 

4To apleidimui Vilniaus iš prie- 
žasties bolševikiško spaudimo, kaip 
vokiečių, taip lietuvių vyriausybės' per- 
sikėle Kaunan, kur jungtinė valdžios 
sostine tapo įsteigta. Šitas c o n d o- 

m i n i u m yra palaikomas durtu- 
vais rezervinio korpuso, kuris tapo su- 
formuotas iš Dešimtos Vokiškos Armi- 
jos likučių. Vyriausia [vokiečių] bu- 
veinė randasi namuose, kurį andai var- 

iojo von Hindenburgas ir vėliaus Ba- 
varijos kunigaikštis Leopoldas. 

IŠ civiliškos pusės pruso-vokiečiai 
nuduoda, kad demobilizuojasi, besi- 
rengdami perduoti administraciją lie- 
tuvių valdžiai su nesenai išrinktu nau- 

jos Lietuvių respublikos prezidentu. 
"Bet pirm užtvirtinimo to perda- 

vimo Bėrimo intrigantai [wire pul- 
lers] davė instrukcijas sa\u agentui, 
vokiškam gubernatoriui Kaune, pada- 
ryti su Lietuvos valdžia sutartį, sulyg 
kurios šioji pastaroji turėtų apsiimti 
susilaikyti nuo irredentistinės agitaci- 
jos tarp Kytinės rrusijos lietuvių [c. 
y., kad Lietuvos valdžia išleistų agi- 
tuoti, kad Prūsų lietuviai prisidėtų prie 
Lietuvos. V e r t.]. Atlyginimui už ši- 
tokį užtikrinimą Pruso-vokiečiai butų 
prisirengę pasiūlyti Lietuvai tulą kon- 
troliuojamu priėjimą prie jūrių per 
Nemuną ir prie Klaipėdos, panašiai, 
kaip Lenkija turėtų per Vislą ir Dan- 
ziga." 
— Iš Frse Presg, Deroit, Mich. 

Balandžio IV L 1919 m. 

Bitas kablegramas taipgi tilpo ir 
Herald-Examiner, C'bicagoje, balandžio 21 
d.1919 m. 

* * 

Waukeg3Ki (Iii.) Daily [bal. 14 cl.] 
talpina Wau kepino lietuvių mass-mitingo 
rezoliuciją, kurioje remiama Pergalė s-Lai- 
sves paskola. Taipgi pažymima kalba p. 
J. Bagdžiuno iš Chicago, 111., kurioje ji- 
sai kvietė sui jikti milijoną parašų ant Lie- 
tuvos neprigulmybės peticijos. 

Monarchijomis vadinasi 
tokios šaiįs arba valstybės, 
kurias valdo vienas žmogus. 
Tokiais valdonais buva im- 
peratoriai, karaliai, didieji 

: kunigaikščiai, arba kuni- 
gaikščiai. Tai paeina nuo 

to, kaip didele valdoma ša- 
lis, ir kaip garsi buvo tos 
šalies pareities istorija. Mo- 
narchijos nėra visur vie- 
nodos. Yra monarchijos su 

neaprubežiuota monarcho 
valdžia, kur monarchas iš- 
tarė žodį ir žodis yra paval- 
diniams tikriausiu įstatymu. 
Paskui vėl yra monarchijos, 
kur karaliai valdo šalis ben- 

! drai su žmonių atstovais, su 

parlamentu. Paskui dar yra 
monarchijos kur karalius 
beveik neturi įstatymų lei- 
dime jokios galės, arba net 
daug mažiai1 tos galės turi, 
negu bent kokis prezidentas. 

Respublikomis gi yra tos 
šalis, kur žmonės patįs val- 
dosi, patįs renkasi sau vy- 
riausybę. Respublikose vy- 
riausiu valdininku yra pre- 
zidente, kuris renkamas ke- 
letui metų. Išėjus tam kele- 

| tui metų, vėl renkama kitas 

prezidentas, ar tas pats ant- 
ru kart perrenkamas. 

S Pirmiau pasaulyje buvo tik 
tai monarchai ir monarchiš- 
kos šalis. Tiesa, senovėje ci- 
vilizuotos tautos turėjo įsi- 
steigę sau respublikas, bet 
griuvus senoviškai civiliza- 
cini. griuvo ir tos respubli- 

| koniškos idjėos. 
i Vitii ramžiu'ose irgi buvo 
^keletą kartų įsteigtos įvai- 
| riuose kraštuose respubli- 
I kos, bet jos neilgai gyveno. 
Pabaigoje šesialikto ir pra- 
cl/.ioje septyniolikto šimtme- 

j eio buvo veik tik vienos mo- 

narchijos ir žmones tiesiog 
Į neturėjo jokio supratimo, 
''kaip galima apseiti be ,ka- 
įraliaus. Iš seniausių respub- 
likų dabar yra Suvienytos 
Amerikos Valstijos/ 

I) videšimtas metašimtis, 
galima sakyti, užtiko pasau- 
li monarchišku. Nors praei- 
tyje buta daug revoliucijų, 
nors buvo ir keletas stipriai 
organizuotų respublikų, bet 
didžiumoje šalis valdė mo- 

I narchai, žydėjo ir tarpo mo- 

narchijos. 
Užstojus dvidešimtam me 

tašimčiui, tiesiog prasideda 
karės prieš monarchus. Kjla 
revolicijos prieš monarchiš- 
kas tvarkas senose ir Įsiga- 
lėjusiose monarchijose, kaip 

; Rusija ir Chinai. 
i Vienok niekad nebuvo 
j tiek daug padaryta, nebuvo 
| taip toli nužengta, kaip bė- 
įgyje pastarųjų penkių metų, 
| tai yra laike pastarosios pa- 
saulines karės. Per 500 me- 

t'i nebuvo padaryta tiek, 
kiek buvo padaryta per pas- 
taruosius penkis metus. Žią 
baisiąją karę pradėjo mo- 

narchas Vokietijos impera- 
torius, kad sustiprinti savo 

valdžią ir praplest savo vals 
tybės rubėžius. Vienok išėjo 
visiškai atbulai. Netik kad 
nesustiprino monarchiškos 
valdžios, bet pats pirmiau- 
siai nusirito nuo sosto, o 

kartu nusirito nuo sostų ir 
daugybė karalių, kunigaikš- 
čių, hercogų ir kitokių titu- 
luočių. Tose vietose, kur bu- 
vo didžiausios imperijos su 

monarchiškomis valdžioms, 
tenai išdygo eilės mažų tau- 
tų su respublikoniška tvar- 
i-:a. 

Mums norisi peržvelgti 
naujai gimusias ir gimstan- 

| cias respublikas, kurių gimi- 
Imą nėra galimybės sulaikyti. 

Kas susiprato, kas žino kas 
yra vergauti kitam, tas dau- 
žau nebus vergu, žus, bet 
nevergaus! 

Stai gime Austrijos res- 

publikos. Buvo Austrijos im 
perijos širdis, monarchijos 
parama, o šiądien respub- 
lika. 

Vengrija atsiskyrė nuo 

Austrijos ir įsisteige savo 

respubliką. 
Bosnija, Bukovina, Kro- 

atija atsiskyrė nuo Austri- 
jos, jungiasi su Serbija ir 

(Juodkalnija ir sudaro gana 
drūtą respubliką — Jugo- 
slaviją. 

i .'Airija ctecla paskutines 
j pastangas, kad tik atsiskirti 
nuo Anglijos ir įsisteigti sa- 

vo neprigulmingą respubli- 
likos. 

Egiptas irgi nori tapti ne- 

prigulmingu ir tuo tikslu 
i nusiuntė savo atstovus t'i- 
i kos konferencijon Paryžiun. 

Fietiiicis Afrikos respybli- 
jkos, kurios taip nesenai ka- 
|riavo prieš Angliją ir tos 

įnori sau neprigulmybės ii 
r 

atskirų respublikų.. 
Filipinai irgi maldauja 

! Washingtono valdžios, kad 
'jiems butų suteikta nepri- 
gulrnybė. Ir Prezidentas Wi! 

! senas jiems tai yra žadėjęs 
j Sukilo Korėja prieš Japo- 
niją Ji reikalauja sau ne- 

iprigulmybės nuo Japonijos, 
Japonai visaip slopina tą 
sukilimą, bet ar užgesins ne- 

užgesinamą laisvės gaisrą? 
Indija jau iš senai reika- 

lauja sau neprigulmybės. 
indokitajus ir tas pakėlė 

D.iisą uz savo teises, 
i Arabai nerimsta savo tir- 
laukiuose. Jie reikalauja sai 

j laisvės ir neprigulmybės. 
Armėnija, ta amžinoj 

! Turkijos kankintinė, ta už- 
reiškė savo balsą ir nema- 
žai darbo nudirbo del save 

neprigulmybės. 
Sirija ir Palestina irgi 

! jieško sau neprigulmybės, 
Ju atstovai net atsilankė į 4, I * 

Suvienytas Valstijas su tuo 
i tikslu. 

Kaukazo kalnuose pasis- 
jlėpę Gruzinai irgi užreiškė, 
kad jie nori buti neprigul- 
m ingi, nori įsisteigti respub- 
liką ir valdytis, kaip jie pa- 

Įtįs nori. 
Suomija (Finliandija) jai] 

visiškai atsiskyrė nuo Rusi- 
jos ir įsisteigė savo neprigul 
migą respubliką. 

Ukraina irgi skiriasi nuo 

j Rusijos ir steigia savo nepri 
gulmingą respubliką. 

Čekija jau išsiskyrė ir 
įsteigė savo respubliką, kuri 

;tapo didžiųjų valstybių pri- 
į pažinta. 

Lenkija Irgi tampa nepri- 
gulminga. Tie patįs lenkai, 
kurie iš amžių buvo monar- 

chistais, steigia ne monar 
: chją, bet respubliką. Ir lyg 
išjuokimui demokratiškų pa 

| šaulio principų, didžiausia 
monarchistas ir šovinistas 

I Paderevskis liekasi išrinktas 
j pirmuoju Lenkijos prezi- 
dentu. 

Estonija skiriasi nuo Ru- 
sijos ir steigia sau neprigul- 
migą respubliką. 

Latvija irgi savo smarkiu 
darbu parodo, kad jai lemta 
būti neprigulminga respub- 
lika. 

Lietuva, ta seniausios kul- 
turos išlaikytoja, irgi jau ta- 
po neprigulminga respubli- 
ka, nors ant jos laisvės ir ne 

prigulmybės kėsinosi iš vie- 
nos pusės kraštutinie socia- 
listai bolševikai, o iš kitos 
— kraštutinieji šovinistai 

lenkai. Abeji ją nori paverg-, 
ti, išterioti, pasinaudoti. 

Tai tiek gimsta naujų vai- 
stybių-respublikų. Žinoma, 
nevisoms bus lemta įgyti 
sau neprigulmybės. Tos gim-: 

įstančio5* valstybės, ku'ias 
Į nepalietė karė, vargiai dari 
šiuom tarpu įsigys sau lais-. 
vę, bet tos, ant kurm žemės 
buvo smarkiausi mūšiai, ku-1 

irios likosi iiuteriotos, tos, : 

i • 
• beabejonės, liksis neprigul- 
mingomis.. 

Vienas garsus Mdvyris pa- 
! sakė, kad tiktai karėse gim- 
sta naujos tautos, o motorų 
buduaruose jos žūsta. Ši ka- 
rė buvo taip didelė, tiek 

j daug aukų nunešė, kad nė- 

j ra galimybės tą viską iš- 
skaitliuoti. Užtai ir aime ar 

, gema visa eile naujų tautų. 
Vokietija pradėjo karę 

vardan žemų tikslų, vardan 
užkariavimų, vaidan milita- 
rimo ir imperializmo. Ji li- 
kosi nugalėta. Sąjungiečiai 
stojo karėn vardan laisvės, 

j vardan tautų liuosybės, var- 
Idan demokartijos. Jie liko- 
si pergalėtojais. Teisybės ir 
laisvės idėjos pergalėjo ne- 

teisybę ir pavergiir.-į. 
Tiesa, dabar tas laisvės ir 

demokratijos idėjas kaip kas 
nori sulaikyti. Yra žmonės 
kurie stengiasi, kad nekurios 
mažosios tautos neįgytų sau 

'neprigulmybių. Bet tai jau 
veltus jų darbas. Perdaug 
jau pasaulis sujudęs, kad 
grįžti į senas formas. Per- 
daug jai' išskleistos tautų 
laisvės idėjos, perdaug jau 
krito aukų, kad viskas pra- 
eitų nežymiai. Tautos ar 

anksčiau, ar vėliau įgys sau 

; laisves. P. N. 
i 

Maistas. 
Maistas arba valgiai žmo- 

| gaus gyvenime lošia labai 
žymę rolę. Žmonių maistas 
arba maitinimasis turi dide- 
lę intekmę ant valstybės gy- 
venimo. 

Vienok pas mus lietuvius 
į maisto klausima mažai 

j kreipiama domos. Žiūrima, 
kad daugiau ir gardžiau pa- 
valgyti, bet ar tas pavalgy- 
mas eina ant sveikatos ar 

ne, tai į tai mažai domos te- 
kreipiama. 

Mokslo jau yra priparo- 
dyta sulyg žmogaus dantų 
ir sulyg kitų žmogaus orga- 
nizmo ypatibių, kad žmogus 
yra tokis sutvėrimas, kuris 
viską valgo. Nors dabar yra 
prasiplatinusi mada neval- 
gyti mėsos, buk tai su svei- 
katos tikslais, bet tas neturi 
rimtų pamatų. Žmogus pri- 
valo valgyti viską valgomą 
ir tas jo organizmui neken- 
kia? 

Anatomija ir iiziologija 
jau aiškia priparodė, kad 
valgis, valgymo ypatybė tu- 
ri didelę intekmę ant orga- 
nizmo išsivystymo. Todėl 
vienos tautos, valgančios vie 
nokius valgius, žmonės turi 
vienokius budus, o kitos tau 
tos, valgančios kitokius val- 
gius, turi kitokius budus. 
Kad aiškiau parodyti, tai 
privesinie pavyzdžius. 

Paimkime koki nors gy- 
ventoją iš pietinių šiltų kraš 
tų, na sakysime tai bus ita- 
li jonas, arba ispanas. Na ir 
tik pabandykime pavalgin- 
dinti ispaną ar italą tokiu 
valgu, kokį lietuviai valgo. 
Italas tuojaus apsirgs. Italas 
nepraris nei lieuvišką juodą 
duoną nei riebią lieuvišką 
'mėsą, ar kopustus. Jam 
duok makaronus, bananus 
ar kitus tam panašius vai-1 
gius. 

Arba vėl tegul lietuvys s 

taip pradeda maitytis, kaip 

maitinasi ispanas ar italas. 
Lietuvys tuomet pasakys, 
kad jj badu marina. 

Ir tap yra begaliniai di- 
delis skirtumas maitinimosi 
tarp pietinės Europos gy- 
ventojų ir gyvenančių 
šiaurese. 

Dabar sulyginkime tų tau 
tų budus. Kaip italų ir ispa- 
nų lengvas valgis, taip ir jų 
būdas greitas, italas ar is- 
panas labai greitai įpyksta, 
Įpikimo valandoje pasirįžęs 
priešą peiliu perverti, bet 
paskui greitai atsileidžia. 
Lietuvys gi viską pamaželi 
daro, negreitai, bet jau kaip 
ką daro, tai padaro. Net ir 
kalbos į tai panašios. Italas 
greitai kalba, balsiai, daro 
daug gestų. Tuom tarpu lie- 
tuvys pamaželi kalba, mas- 

to, kantrus. 
Jei kokia nors tauta per 

ilgus laikus vis valgo tuos 
pačius valgius, tai valgis ne- 

gali neatsiliepti ant tautos 
budo. Valgis taip-pat daro 
nemažą intekmę ir ant pro- 
tinių žmogaus pajėgų, žmo- 
gus gerai, sveikai valgyda- 
mas visuomet bus sumanes- 
nis, jo protas greičiau veiks. 
Ypačiai valgant mėsinius 
valgius, protas darosi aštrės 
nių. Bet užtai visoki fruktai, 
visokios daržovės ramina 
nervus. 

Taigi valgiai yra visoki: 
yra gt- bile tik jie yra s^ei 
ki ir geAai sutaisyti ir nepa- 

! gedę. Geriausiai visko val- 
! gyti po truputį. Nereikia 
vengti jokio valgio. Reika 
valgyti priprastus valgius, 
nes prie jų organizmas yra 
pripratęs. P. Valgis. 

Flirtas. 
(Šyptelėjimas) 

Pagaliaus Amerikoje li- 
kosi uždraustas flirtas. Ką 
gi padarysi. Valdžia uždrau 

! dė, tai ar eisi su ja bilinėtis. 
Valdžia visuomet teisinga. 
An' to ji valdžia, kad bu- 
tų teisinga. 

Vienu žodžiu išėjo tokis 
parėdymas: 

"Uždraudžiama moterims 
vampyrams gatvėse flir- 
tuoti su vyrais." 

Tai negirdetas smūgis! 
Mirktels kokia mėlynakė 
gatvėje ir žmogus gali nu- 
stoti laisvės ir atsidurti kur 
užgrotų kletkoje. Ir su ja 
tas pat atsitinka. Tai smū- 
gis! 

Vienok kasgi tos moterįs- 
vampirai? 

Čia jau atėjo pagalbon 
New Yorko valdžia, kuri 
kaip ant delno "išexpleini- 
110" tą sunkiausi klausimą. 

To miesto valdžia šitaip 
išaiškino: 

"Moteris-vampiras yra 
ta moteris, kuri dažo plau- 
kus, dažo savo veidą (Oi 
koks "kumuf ležas"!!), ap- 
sitaiso į šaukiančius kostiu- 
mus ir vadina save išmisly- 
tais vardais" 

/.:rku kaip diena. 
Ir miesto valdžia dar dau 

giau pasirūpina. Ji įsteigia 
prie policijų stočių portre- 
tus tų "gražuolių." 

Na ir vampirai-motėrįs 
bus fotografuojamos, jei 
tik jos bus pagautos beflir- 
tuojant.. 

Jau baigiama karė prieš 
alkoholį. Dabar praeidama 
karė prieš moterų flirtą. Iš- 
tikro užeina inkvizicijos lai- 
kai. Nei pasigerti, nei mote- 
rims pamerkti. 

Jei kiek tai policija ir tei- 
sėjai bus gyvais dangun pa- 
imti. Ar jiorėtumet tenai su 

jais susitikti? 
Blogi laikai.... blogi. 

Jon. 



IŠ LIETUVOS. 
ŽĄSLIAV 

Sausio 11 d. 5 vai. vakare 
rusų bolševikai užėmė mieste- 
lį. Žydeliai džiagsmingai sut:- 
ko, gerokai pamylėjo "tavo- 
ršeius" degtine, kad tie visa 
naktį šukavo po miestelį. Tą 
pačią naktį bolševikai padarė 
trenksmingą krata klebonijoj; 
radę krikščioniu demokratų 
atsišaukimų baisiai įpyko ir 
eme Kunigus stumdyti, nežiū- 

rėdami, kad kamendorius la- 
bai ser&a. Po to darė dar dvi 
krati ir atėmė iš klebono visu- 

pinigus, dvi karvi ir arkli, be 
to jį gerokai apstumdė. I> dva- 
rų viską ima; gyvulius ir ja- 
vus. Iš ūkininkų, kurie turi tris 
arklius, viena paima. Be to 

nuolat reikia žmonėms važinė- 
ti su bolševikais i kelionės, ko.i- 
ktirie vežioja bolševikus jau 
ketvirta diena. 

Žasliuose įkurta Darbininkų 
Taryba. Taryba narių daugu- 
ma žydai* prie durų iškabinta 
raudona vėliava žydišku ir lie- 
tuvišku parasu: "Visų saliu 
proletarai vienykitės." 

Sodžių gyventojai labai nu- 

siminę, nekantriai laukia ir ti- 

kisi, kad kas nors išliuosuosiąs 
juos iš bolševikų vergijos. 

A. Urveliv. 

VILNIUS. 
Penktadienį, sausio 10 d. 

buv. "Lietuvos Aaido" redk. 
įvyko ITI nepaprastas lietuviu 
susirinkimas. Susirinkimas is- 
klausė delegacijos, siųstos pis 
Kapsui ą, pranešimo, iš kurio 
paaiškėjo naujosios valdžios 
pažiūros į Lietuvos dabartį bcl 
ateitį. Toliaus susirinkusieji 
apgailestavo nemalonų atsiti- 
kima del buv. valdžios ministe- 
rių areštavimo ir išrinko 3 as 

menis, kurie rūpintųs pas Lai- 
kiną revoliucinę vyriausybę 
areštuotųjų paliuosa\ imu. 

Sausio mėn. 7 d. 10 vai. ryto 
įvyko 1-sios moterų gimnazi- 
jos pašventinimo iškilmė, ku- 
rią atliko kan. Kukta, dalyvau- 
jant gan apščiam lietuvių bure- 
liui kartu su gimnazijos moki- 
nėmis. Prieš pradedant pašven 
tinimo apeigas prakalbėjo kan 

Kukta, pabrėždamas tosios į- 
staigos reikšmę, kuri nuo seno 

l)iivo mums pageidaujama. To- 
liasniai, pašventinimo apeigos 
atlikus, kalbėjo Lietuvių Ccnt 
ro Komiteto vardu kun. P .Da- 
gelis, primindamas, jog seniau 
į vyrų ''Ryto" gimnazijai mo- 

kslaivių daugiausia davęs Lie- 
tuvių Centro Komitetas iŠ sa- 

vo įstaigir be abejo duos tin- 
kamos medžiagos ir šiai besi- 
kuriančiai pirmajai moterų 
gimnazijai. Kalbėjo dar M. 
Biržiška j vyrų gimnazijos 
direktorius, kun. J. Tumas ir 

p. E. Vileišienė. Į visas kalbas 
atsakė pati gimnazijos vedėja 
p. Mašiotienė, dėkodama sve- 

čiams už linkėjimus ir kreipda- 
mosi j mokines, kad padėtų m<> 

kytojams atlikti sunkų jų už- 

davinį — mokyti ir auklėti 
jaunuomenę. Tuo pasibaigė 
gimnazijos pašventinimo ir 
atidengimo iškilmė. 

Lietuvių mokslo įstaigų pra 
džia Vilniuje yra nepaprasta. 
Buvusi "Ryto", dabar j vyru 
gimnazija, buvo įkurta j antrą 
die'.ią vokiečiams Vilnių už- 

ėmus, o I moterų gimnazijos 
atidengimas įvyko į antrą die- 

ną bolševikams Vilnių užėmus. 

I-ji Vilniaus Vyrų Gimna- 
zija, kad ir sunkiai, vis dėlto 
pradėjo jau darbą sausio 11 d. 
Tiesa, stinga dar daugybės mo- 

kytojaus ir paties vedėjo, U- 
čiaus gimnazijoj mokslas žada 
eiti, kiek bus galima, norma- 

liai. 

I-ji Vilniaus Mergaičių 
Gimnazija irgi pradėjo veikti 
Sausio 7 d. gimnazijoj veiks 
visos 8 klasės; dabar mokiniu 
dar stinga, negali suvažiuoti. 
Žalia pagrindinių klasiii žada 
atsidaryti greitimos, kur is 
guldomoji kalba busianti rusi: 

Gretimose klasėse darbas pr i- 
sidės sausio 1(J d. 

VOKIEČIAI VAGIA. 
Sausio mėnesio pradžioje 

ukinink. Kulikauskas iš Kai 
mėlio savais reikalais nuvažia- 
vo j Šiaudinės kaimą. Ten jis 
užtruko ligi sutemai. Apie (. 
vai. v ak. du vokiečiu* kareiviu, 
pavogė Kulikausko arklį ir nu- 

važiavo t Jurbarką. Šeiminin- 
kas nusivijo paskui, — arktį 
su viet. miesto milicijos pagal 
ba pasisekė atimti, o vagįs pa- 
sislėpė. Kitur — apie Šakius, 
vokiečiai-kareiviai darė kratą 
— jieskojo ginklų ir pavogė 
apie <S poras batų ir čeveryku: 
kitoj vietoj taip bekratydami 
išnešė dešras ir lašinius. Ka«p 
girdėti, Naumiesčio kreishaup 
tmanas, kuris visą viešpatavi 
ino laiką atsižymėjo dideliu 
žiaurumu ir su visa eile kitų 
savo valdininkų spaudė ir kan- 
kino gyventojus, dabar paskel- 
bė, kad už ginklų radimą be 

I jokio teismo sušaudysia; kitur, 
kaip girdėti, jo amtforšterliai 
kitaip skelbę, būtent — pas ka 
ginklą rasią. tai nuo jo armsią 
ji, ir pabaudos turėsią ceninerj 
lašinių duoti. Drattsdnmas 

jkreishauptmanas ginklus, sako 

[buk tai darąs, kad plėšikų ne- 

atsirastu, o tuom tarpu visai 
neatkreipia domės, kad įvairių 
spalvų plėšikai yra gerai ap*i 
ginklavę ir ginkluoti užpuldi- 
nėja ramius gyventojus, arba 

j kad jo paties kareiviai plėšia 
ramius gyventojus. Tokiu vo 

kiečių elgimosi daugybė žmo- 

nių baslai susirūpinę ir nežino 
ką daryti — nuolat tuo tarpu 
per savo atstovą kreiptis į Vi 
daus Dalykų Ministeriją ir 
prašyti apsaugos nuo pačių vo- 

kiečių arba juos visai iš musų 
krašto prašalinti. Tai mat kaip 
vokiečiai remia lietuvius ir gi- 
na Lietuvos Valstybę... 

Vox popuh. 

Apie Džiovinimą 
Daržovių, 

Vokiečiu nariai vės, galima 
sakyti, atgaivino Amerikoje 
džiovintų (dehydruotų) dar- 
žovių pramonę ir pastatė ja į 
tikras vėžias. 

Kuomet reikėjo maitinti mi- 
lijonus vyrų maistingais daly- 
kais, kurie beveik visi turėjo 
buti siunčiami per Atlantiko 
vandenyną, del nariaiviu laivai 
negalėjo kaip reikiant vaikščio- 
ti. Suv. Valstijos ir talkininkai 
stengės panaudoti viską; kad 
tik palengvinti maisto siunti- 
mą. V patingai jie stengės su- 

mažinti siuntinio didumą. 
Džiovintos daržovės užima tik 
nuo keturių penktadalių iki de- 
vynių dešimtadalių vietos, k u- 

rią užimtų nedžiovinto-. 
Tečiau daržovių džiovini 

mas buvo labai mažai težino- 
mas. Niekas nemokėjo tinka 
iriai džiovinti, net ir pats džio- 
vinimo procesas buvo it nesup- 
rantama paslaptimi. Reikalin- 
gu džiovinimui įstaigų beveik 
visai nebuvo. Kareiviai nebu- 
vo pratę džiovintų daržovių 
valgyti, o kariumenes virtuvė- 
se beveik nieko nežinojo, kaip 
jas tinkamai prirengti. 

Buvo sunkenybių, bet jos vi- 
sos buvo pergalėtos. Suv. Vals- 
tijų Agrikultūros Depariamen 
to, ir armijos sanitarų korpu- 

sains betyrinėjant' ištobulinta 
suvienodinta jų prirengimas, 
džiovinimas it* krovimas. Buvo 
surasta, jog daugelį daržovių 
galima taip išdžiovinti, jog jos 
palaiko savo skoni ir kitas ypa- 
tybes, i** palieka negendančio- 
mis. Milijonai svarų džiovintų- 
jų daržovių pasiųsta karei- 
viams j užmari. 

Nors džiovinimas buvo 
tyrinėjamas, kad lengviau lui- 
tų galima laivais vežioti, te- 

čiaus vėliau pasirodė, jog tai 
geras būdas ir sutaupyti atlie- 
kamos daržovės, kurios greitai 
Renčia. U tai yra labai svrbu, 
nes galima daugaiu auginti, ir 

užaugintos nesuverčiamos ant 

turgaus vienu kartu, bei pada- 
lintos lygiai per visus metus, ir 
netik toje vietoje kur užaugin- 
ta, bet ir visur kitur- netik Su v. 

Valstijose, bet ir užrubežyje. 
Daržovių džiovinimas atei- 

tyje daug žada, ir Su v. Vals- 
tijų Agrigulturos Departamen- 
tas perspėjo, kad darbas butų 
imama atsargiai, nes yra daug 
dalykų* kurie prisideda prie to 
darbo pasisekimo ar nepasise- 
kimo. Prie reikalingųjų dalykų 
priguli tas, kad daržovės butu 
sveikos ir gerai surinktos ir 

peržiūrėtos, atsargiai nuvaly- 
tos, išvirtos ir p.; tapgi ir su 

maniai prižiūrimas pats džio- 
vinimas. 

Tų principų prisilaikant, ga- 
lima pasekmingai vartoti visus 
tam reikalui skiriamus apara- 
tus. Tečiau iš visų geriausi apa 
ratai yra tie, kurie praleidžia 
orui vaikščioti lygiai po visrs 
užkmpius, užlaikant vienoda 
temperatūrą. Džiovinimo apa- 
ratai turi buti padaryti, kad 
reikalui esant hutų galima var- 

toti jo veina kurią nors dalį. 
pagal daugumą daržovių ir pa- 
gal reikalą. Tas leidžia dirbti 
ir kuomet daržovių nedaug tG 
ra džiovinti. Džiovinimo apa- 
rati turi buti ne brangus, nes 

džiovintos daržovės, kad įsi- 
gyventi turi buti netik geros, 
bet ir prieinamos savo bran- 
gumu. 

Kiekvienoje apielinkėje džto-] 
vintos daržoves bus geriausisj 
taupymo būdas, ypatingai 

tiems laikams, kuomet šviežiu 
c 

negalima gauti.'Jų reikalavi- 
mas mainysis pagal to, kiek 

šviežių daržovių gaunama. 
Gali atsitikti, jog del kokių 
nors priežasčių ar tai del^rn- 
užderėjimo, ar tai nepaprast') 
brangumo šviežių daržovių, 
džiovinimo darbas turi apsis- 
toti. [ tai atsižvelgiant, reikia 
saugotis neuždėti didelių Įstai- 
gų. Žemdirbystės Departamen 
tas mano- jog džiovinimui ge- 
riausiai tinka, taip vadinami, 
tunelio išvaizdos džiopnimo 

aparatai. 
Ligsiolei Stiv. \ alstijos dar 

nėra Įsteigtu nuolatiniu preky- 
viečių, kur butų galima par- 
duoti džiovintas daržoves, 
įvairus pirkliai stengiasi kiek 

galima daugiau apie jas s tu i 
noti; lėčiau labai maž-ni tėrn 

firmų, kurios jas pardavinėja. 
Manoma, kad patįs augintojai 
ir clžiovintojai ištirs turgavie- 
tes pirmiau, negu manys už- 
dėti savo džiovinimo pi atnotv;, 

REIKIA LIETUVAIČIU. 

Kartą jau pranešėme Ameri 
kos Lietuviu visuomenes' k ui 

prisiųstu mums adresus mir- 

siu lietuvaičių, tarnaujančių 
Amerikos kareivijoje, Prancū- 

zijoj, arba kur kitur Europoje. 
Iki šiol gavome adresus voi 

kelių tokių mirsiu Lietuvaičiu 
Žinome, kad Prancūzijoj yn 
nemažai. Taigi da karta pra- 
šome Amerikos Lietuvių pri- 
siųsti mums adresus Lietuvai- 
čių tarnaujančių prie kaip žino 
me, Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Europocj. Amerikos Rau 

donasis Kryžius jau išsiuntė, 
misiją Į Lietuvą tai tik pra- 
džia, toliaus bus,siunčiama dau 

giau. Francuzijoj esančio? 
nursės pirmiausiai ir lengviau- 
siai ir su didele nauda del 1 M-.- 

tuvos gali įstoti Į viršminėtaią 
pasiuntinystę — mums j u ac 

resus, kad galėtume pranešti 
mūsų Lietuviškajai INI isijai 
Paryžiuje. 

Pild. Tarybų Komit. 

REIKALINGAS"Ta^in^ 
zeceris, gera vieta, darbas 
ant visados* Atsišaukite j 
"Lietuva," 3253 S. Morgan 
S., Chicago. 111. 

P-lė Mariona Rakauska, 
žymi dainininkė-solistė, kuri lankysis drauge su p. St. 
Šimkum po lietuviškas kolionijas su koncertais. P-lė M. 
Rakauskaite jau daugelyje vietų pasižymėjo su savo 

gražiu ir išlavintu balsu. Šiuo sykiu daugelis lietuviš- 
kų kolionijų turės progą išgirsti vieną iš gerausių lie- 
tuvių dainininkių. 

Pitone Boulevard 2160 

Dr. fi J. Karalius 
U2S1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iid 12 ir 4 Iki 'J 
vakarais. 

3303 SO. MORGU STilEEf 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
To\vn of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 

I Liudvikas šimulis, Vicepirmininkas, 
4508 So. Paulina Street, 

: Juozapas Legnugaris, Prot. Rast. 
1736 W. 47th Street, 

j Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 
4512 So. Talman A\~. 

j Jonas Balnis, Iždininkas, 
4536 So. Paulina Street, 

Vincentas Petke/iczius, Iždo Globėja?? 
2556 W. 601 h Street, 

Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 
Į 4441 So. Washtena\v Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47tli Street 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos, 
Kenosha, Wis. 

P. Bcišys. Pirmininkas, 
382 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Frot. Rast., 
921 Jcnno Street. 

H. Labanruskas, Finansų Rast., 
£18 Alhers Slreot, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
067 Broad Street. 

Viršininkai Dr-sics Švu Vin" 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

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

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

173G W. 47th Street, 
Nik. Klimasauskis, Finansų P.ašt,, 

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

180" W. 46th Street, 
Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 

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

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauskis, 

434C So. Wood Street, 
Juozapas, Rimkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Draugystes Šv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr i 
Fetras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jenas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

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

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Masiauckas. Iždininkas, 

5107 So. ?9th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 

| Pr. Verslackas, 5311 So. 33rd St., 
Jucz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Globėjui 
P-. Reibikis. 3105 X StreGt, 
St. Butkus, 4218 So. 3Cth Street, 

Merf alkos 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kiiubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

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

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rast., 

G25 Livernios Street, 
Wm. Lcščinskis, Finansų Rast., 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo užra- 

šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 
217 Caidoni Avenue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin 
kimai laikomi kiekvieno mčnesio ant- 

rą. nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai Dr-stes 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 4Gth St. 
Lud. š:mulis. Pagelbininkas. 

4524 So. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nutarimu Raštininkas. 

2518 \V. 46th PI. 
Kazimieras Stan'sauskis, Kny^vedis. 

4600 So. Woo(l St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

ANT r ARDA V*. MO. 
Parsiuuoda 7 kambariu me-1 

dinis namas, ant cementinio 
fandamtnto, karšto vandens ši 
luina, elektrikcs šviesa, vėliau- 
si plumberiški įtaisymai, 4206 
Lo\vc Ave., kaina $2,500. 

J. Ryan, 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos kalbi), 

aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- 
I<ewrriting, pirklybos tcis>ių, Suv. V'alst istori- 
jas abelnos istorijos, geografijos, politikinSs 
ekoi'.omijos, piliety.-tės. dailiara'ystCs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:50 iki 9:30. 

?106 S. Halsted st., Chicago 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suč§- 

dytng. 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $3(.u0 iki "550.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki $00.^0 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputei! dėvėtas kelines nuo $1-00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 
št.orns atdaras kasdiena ir vakarais iki 0 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

A< ADOMAS A. KARAI.!AUSKAS 
SEKANČIAI KASAU: 

A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilveilo, nuslabnėiimas. 
Kraujo. Ink-.tų, Nervu ir abelnas srėkų nustejimas 
viso kuro, |r buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau bavo 

sveikatai pagelbos. 
liet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bltterio, 

Kraujo valytojų, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Kraujas 
i'-sivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, Jiejiai ncbebadS po krutinę. 
Viduriu rėžimai Išnvkn no užmušimui visit Iii/n llė. 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaite po buteij Sa- 

hitaras, Ftitteria, ir po 3 mėn. favo paveiksle pama čiau tekį skirtum) kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-l>ar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoj'J 
oalulaias mylistų geradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugam* ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Sahitaras Chemical Institution J. Baltrciias, Proi. 
1707 So.lialsted St. Phone Ccnal 6417 Chicago, 

Priežastis Nervų Ligos 
žmonės serga galvos skaudėji- 

mo ir nervų ligomis, jie ima vi- 
sokius- žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy- 
mui priežasties yra darbas 

Kompetentiško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnoso akyse. 

Jor anio nei vu sistemą — tuo tar- 
pu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akjs yra silpnos. Lai- 
ke praeitų 

21 r**etų Chicagoje 
Aš išgydžiau tukstančius nusi- 

minusiu ir bevilčių, ir aš galiu ta 
prirodyti laiškais savo ofise. 

Kreidos akys išgydoma 
vienu atsilankymu. 

Per 20 metų buvusi kreivomis 
akimis bophia Masatus, lietuvi 
mergina, gyvenanti prie 4522 So 
Paulina st., buvo atitaisytos krei 
vos akys. 

Jeigu jusų akjs kreivos, nonusi 
minlate. Aš išgydysiu jus be vais 
tų, peilio arba skausmo ir leng 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti .Tumi 
laiškus nuo šimtu išgydytų ligo 
niŲ. patvirtinančių mano praktiš 
ką gydymo metodą prašaJinimu 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuolati 
nj gydymą, ir suteiksiu jusų a 
kims sveiką regoj.mą. Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtlmas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma pa- 
sėkmingai. 

Kam kentet nuo nosies 

ligų ir kataro. 
Daug akių, ausų ir gerklės li- 

gų paeina nuo nosies ligos, /ki- 
niai nepagydys skaudančių akių 

kuomet priežastis ligos — nosyje. 
mano patyrimas prigelbsti man 

surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jusų kentėjimų. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio "pa- 
gauti šalt}". 

Jeigu aš prašalinsią jusų 
Tonsiius jus Gerkles ligos 

pasibaigs. 
Yra įsteigtas faktus tarp moks- 

linčių, k r. d tonsilai yra priežastis 
gerkles ligų. 

Jin yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tor.°i- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o ma- 
ž'oms vaikams reikalinga praSa. 
Hnti tonsilus pirma aegu jie su- 
serga. 

Tonsilai yra priežasčia 
visų gerklės ligi]. 

Jei jųsų finsilai kuomet nors 
jusų buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie {traukia perų !r ga 
dina pamažu jusų gerklę iki ant 
rralo neapsirelškia nuolatinė gerk 
lės liga ir liūdnos pasekmės. 

Aš prašalinu consilus be 
skausmo 

ee ctilorofrormo—be krau- ' 

jo—be ligonbučio. 
Savo 21 metų praktikos gydy- | me gerklės ligų, aš įgijau sp^ci- ( alę mok lišką metodą nežinomą 

kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jusų tonsilus visai be ' 
skausmo, be chloroformo, be ltra- 
ujo, b<: siuntimo jus j ligonbutj ' 
Mano r toiios yra virai ne kenks- < 

mingo;. ir j minutę aš apsidirbu, I 
jusi; gerkles ligos užsibaigia. į 

Kasdien matosi atsilanko dau- \ 
giau ir daugiau žmonių, kad pra- ; 
šalinus tonsilus — žmonos, kurie ; 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaud'.ngi. ka.l tonsilai yra 
priežastis ligos ir relaimės. 

Mano mokestjs yra 1 

nebrangios 
Aš visuomet nusitariau gydyti 

kiekvieną gor:ii ir sąžiningai. Ma- 
no atlyginimas u;i pražalinimą ju- 
sų tonsilų bus mažesnis negu ju- i 
su daktaro sąskaita už jusų gy- l 

dymą. Todėl tas neužstos jums i 
ant kqlio. Jeigu jųs sergate ka- | 
klu dabar arba kada pirmiau, jįjs ( 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojau *-> kol pasekmSs n§ 
ra yavėjingos—Ir aš patarsiu jum | 

DR. F. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

21 metas prie- State gatvės I 
120 So. State St, antras augštas. Chicago. 

Valai.dos: 9 Iki 7. Vienos durjs | žiemius nuo 1 
Ncdčliom 10 iki 12 Tlie Fa i r. J 

m. L. T. S. ORGANAS 

uB$kmBMkW 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAiTĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2,00 

Reikalaukite pažiūrėjimai adresuodami: 

"S A N D A R A" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 



Delci Fonduose 
Esančių Aukų. 

Karei prasidėjus Suvieny- 
tose Valstijose susitvėrė dau- 
gybe draugijų dėlei rinkimo 
aukų nukentėjusiems del karės 
Žinodami amerikiečių duosi.u- 
ma nesąžinuški ir sauvaliai 
žmonės pasinaudodami iš pro- 
gos pasirūpino pasidaryti sau 

asmenišką pelną, arba po prie- 
danga rinkimo aukų nukentė- 
jusiems nuo karės, rinko pini 
gus visai kitokiems tikslams. 

Kuomet Suvienytos .Valsti- 
jos turėjo stoti karėn, valdžia 
j tokias draugijas ir \ tokius 
<• « «-• 

roiums praciejo aKyviau ziure-| 
ti ir netrukus susekė, kad dau-j 
gelis tokių fondų ir draugijų, 
vieton, kad surinktas aukas 
atidavus nukentėjusiems nuo 

karės, atiduodavo visai kito- 
kiems tikslams. Žinoma, val- 
džia tuojaus tokias įstaigas už- 
darė ir pinigus privertė atiduo- 
ti tiems tikslams, kuriems jie 
buvo renkami. Tie pinigai iŠ 
didesnes dalies buvo perduoti 
Amrikos Raudonajam Kry- 
žiui. 

Taq>e Amerikos lietu. ių at- 
sirado trjs fondai, kurie rinko 
aukas delei karėje nukentėju- 
sių. Lietuvoje tuojaus susior- 
ganizavo Draugija nukentė- 
jusiems d?1 karės .Šelpti. Iš iri-, 
nėtų fondų du skubinosi kuo- 
greičiausaiai savo surinktas 
aukas pasiųsti tai draugijai. 

Vienok trečiasis fondas ne- 

Mskubino siųsti savo aukų tai 
draugijai, bet tos draugijos na- 

rius pradėjo tiesiog vagirms 
vadinti. Jau tame laike aš iš 
reiskiau mint], kad gal to fon- 
do nariai bandys tuos surink- 
tus pinigus panaudoti politiš- 
kiems tikslams arba kokios' 

nors knygos atspausdinimui. 
Tame buvo mano neapsirikta. 

Nors minėto fondo nariai; 
neišreiškė minties, kad pinigus 
delei šelpimo karėje nukentė- 

jusių reiktų sunaudoti politiš- 
kiems reikalams, bet visgi ar- 

timus ryšius su jais turinti 
laikraščiai pradėjo agituoti, 
nors neaiškiai. Galų gale šitas 
fondas atvirai užreiškė, kad 
jis l>ent dalį tų pinigų naudos 
knygų išleidimui. 

Akiveizdoje to fakto, \'ad: 
1) Lietuvoje yra valdžia su- 

sitvėrusi ir kurios užduotis yra 
rūpintis apie sušelpima savo 

piliečių, kurie karėje nuekntė- 
jo, ir 

2) Kadangi Su v. Valstijų 
valdžia daboja, kad visi surink- 
ti nuo visuomenes pinigai dė- 
dei sušelpimo karėje nukentė 

jusiu turi huti' tani tikslui su j 
naudoti, lietuvių visuomenė; 
veikėjai privalo pareikalauti, 
kad Gelbėjimo, Šelpimo. Cert- 
tralio ir Tautos ir kitų r .tali- 

kų fondų visi pinigai buitį per- 
siųsti Lietuvos valdžiai. 

jeigu gi tie fondai to neno- 

rės padaryti, tai reikia kuo- 
greičiausiai ?pie tai pranešti 
Suvienytų Valstijų valdžiai, ji 
turėdama autoritetą ir galv* 
beabejonės privers visus minė 
tus fondus surinktas aukas 
pasimti ton vieton, kur tos au- 

kos paskirtos. 
Lietuvos Šelpimo Fondas 

už surinktas aukas pradėjo iš 
leidinėti Žemaitės rastus. Tc.ni 
darbui jis? neturėjo ir neturi 

jokių teisiu. 
Reikalaukime, kad visi fon- 

dai, kurie tik rinko aukas dele: 
karės nukentėjusių, kad t ik. 

atiduotų tas aukas Lietuvos į 
valdžiai. Reikalaukime pilniau- 
sių atskaitų. Jei gerumu to ne- 

norės atlikti- tai bus galima 
lengvai tą padaryti su pagalba 
valdžios. 

D. Sargunas. 

•Iš Amerikos Lietu- 
viu Tautines Tarybos. 

Posėdis balandžio 15 d.: lš 
pranešim; Tarybai: 1) Teleg- 
ramas nuo p. .Vinikaičio, su 

pranešimu, jogei Amerikos 
valdžia atidarė visokius susi- 
nėsimus del Amerikoje gyve- 
nančių su Lietuva ir Latvija. 
2) Laiškas nuo Dr. j. Šliupo 
iš Londono (kurio turinį kito- 
je vietoje spaudai ištisai pa- 
duodame). 3) P. Norkus klau- 
sia: ar "Tėvynėje" paduotas 
užreiškimas dėlei p. Karužos 
įgaHavimo yra Tarybos už- 
reiškimu, ar tik privatė nuo- 

monė? 4) P-lė AvietennUė at- 
sisakė Paryžiun važiuoti, nes 

stenagrafija neužsiimanti. 5) 
P-lė Sabiutė taipgi atsisakė. 
6) Liuosnorių Komisija iš sa- 
vo susirinkimo: organižojama 
draugija "Lietuvos Liuosybės 
Sargai"; įsteigta jų iždas; tai- 
soma jų konstitucija; sveiki- 
na jie kablegramu Lietuvos 
prezidentą; reikalauja Tary- 
bų apmokėti organizatorius. 
7) Parašų rinkime: pastebėti- 
nas faktas* jogei visur ameri- 
konai labai Lietuvai prijaučia 
ir rašosi ant Lietuvos Nepri-I 
gulmybės peticijos. 

N u t a ri m a i: 1) "Tėvy- 
nės" užreiškimai apie p. Karu- 
žos ingaliavimą yra privatė 
nuomonė. 2) Pnbliakcijos pla- 
nas, p. Byoiro vedamas reika- 
lauja greitos supervizijos, delci 
ko tam tikras mandatas išsiųs- 
tas Ispild. Komitetui Wa3hing- 
tone. 3) Pasiųsti Dr. Šliupui 
dar daugiau po 100 žemlapių 
ir memorandumų. 4) Vilniaus 
Universitatės Draugus paakiu 
ti, jogei Lietuvoje reikalauja- 
ma: profesorių, technologu, 
juristu, maišnistų, telegrafis- 
tu etc. 5) p-tii Eagan ačiuot; 
už dailų apie Lietuvius raštą 
"Columbiatloje." 6) Nominuo- 
ta ekonominėn komisijon del 
gabenimo Lietuvon produktų: 
M. \V. Buslv, P. S. Vilmontas, 
V. 1;. Jankus, Dr. J. Valukas, 
V. K. Raškauskas, Adv. B. 
Yankaus, J. Ambroziejus, M. 
J. Vinikaitis, V. Vaitkus, kurie 
susineš su katalikų sriovės to- 

lygia komisija ir sudarys vieno 
kuna; galės buti vėliaus nomi- 
nuota Įžymesni Amerikos Lie- 
tuvių ekonomistai. (Tuomtar- 
pu reikia susiliesti šiuo adresu: 
V. F. Jankus, 900 Bergen Ave, 
Jersey Lity, N. J.) 7) Jnduoti 
rekomendacijos laišką New- 
arke City \ttorney Mr. W. J. 
Kearn. kuris veikiai išvažiuo- 
ja Europon. 

/. O. Sirvydas 
A. L. T. Tarybos Sekretorius. 

Fragmentai. 
Stengkis, o mano siela, už- 

laikyti amžiną pavasarį savo 

širdies gilmėje, kuomet gyve- 
nimo sezonai sparnuos tavo 

metus. 
J.a; pučia nuo amžinų kalnu 

svelnus Tikėjimo, Vilties, ir 

Džiaugsmo Zefyras... 
Lai dan£:':k.i šviesa nušvie- 

čia tavo apšarmota dievnam: 
ir paskaidrina tavo aptėmusj 
regini! 

Lai niciiorjt!s vėjelis patepa 
tavo sparnus alyvų aliejum! 

Ir tada tu nebejausi sunkų 
Amžiaus slinkimą. 

Ir mirtie tavęs nebepačiups! 
vartą dangiškos sferos gie- 

dojo tvei urio pradžios giesmę. 
'riii.nfo muzika pasigir- 

do anr >:e.iičs iš sferinių augs- 
tenyl'.j; 

ii« tikroji muzika tebe- 
sklando padangėse. 

Žemė jos klausosi; sielos ma 

lonėjasi. Ir tveriančių sielų 
tonams ji pritaria! 

Mintis, jausmai, geismai, 
gyvybės sąmonė nėra pats gy- 
venimas. 

I'ats gyvenimas—tai ramy- 
bė ir pasilsis. Tai Amžinasis 
gyvenimas. 

Ir amžinas gyvenimas yra 
dieviškas. Tai pats Dievas. 

Gyventi amžinai—tai pasto- 
ti Dievu. 

Ir gyvenimo tikslas—tai pa-1 
daryti mus dieviškais. 

Tiktai dieviškas pasiekia iei- 
sybę. Ir atsiekta teisybė ne- 

begali pragaišti. Ji tada nebe- 
sislepia mūsų išviršinėj, nei vi- 
dujinėj pusėje. Bet męs patįs 
pastojame teisybe; ir teisybė— 
męs. 

Mes esame teisybe, valia. 
Dievo darbas. 

Liuosybės—mūsų prigimtis. 
Sutvėrimas ir tvėrėjas vie- 

nas... 

Viskas tveriama meile. 
Taip ir turėtų buti. Meilė— 
tai, kas tveria. 

'Meile—Di°vas!' 
Jo apšvietimas užsibaigė. Jo 

galutina palaima prasidėjo. 
Laiko saulė leidžiasi; amži- 

nosios palaimos šviesa skaidrė 
ja. 

Musų kūniškos širdįs gali 
pavadinti tai misticizmu. Tai 
yra Jėzaus misticizmas: 'Aš cs 

mi vienas su savo Tėvu; jus 
busite vienas su manim. Mes 
busime vienas su tavim/ 

Mokindžimi—męs mokina- 
mos ; pasakodami—tėmijame; 
tvirtindami—ištyrinę jame; ro 

dydami—matome; rašydami— 
mintijame; pumpuodami—se- 
miame vandenį iš sulinio. 

Vakar buvau kupinas 
džiaugsmą—jaunybės ir pava 
sario filosofijos. 

Šiandien kalbu su savo vi- 
dujine siela ir medituoju apie 
mirtį ir prisikėlimą. 

Mano žvakė gęsta. Siela 

jau išsiilgusi pasilsio valandos. 
Ji tuoj pradės sapnuoti apie 
eterines karalijas, kur visa ma- 

lonu, meilinga, įamu, harmo- 

nika. 
V. J. B. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 

Lietuva buy laisva! 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovės pasiuntiniai praneša, kad 
Lietuvos laisvė kaip ir užtik- 
rinta. Lietuvos atstovystė 
Paryžiuje puikiai suorganizuo 
ta ir pasekmingai veikia Lietu- 
vos labui. 

Lietir'os Atstatymo Bendro- 
vė organizuoja Lietuvos Vai 
stybes Banką. $100,000 do" 
iiarių Banko pamatams per- 

keliama Lietuvon. 

Karuža tariasi organizuoti 
Lietuvos Valstybės Lanka ir 
jau Lietuvos Atstatymo Bend- 
rove yra pasirengus išsiųsti 

Į $100,000, kaip tik bus galima. 

Susižinojimai su Kaunu 
sunkus. 

Kcl-kas Lietuvos sostatilG 
yni Kaunas. Susižinojimai 
tarp Kauno ir Paryžiaus labai 
apsunkinti. Laikraščiai iš Lie 
tuvos i Paryžių neateina; ž:- 
nios pasiekia tik per žmones 
Karuža išvažiavo j Lietuvą. 

Padaręs sutartis su Lietu- 
vos delegacija, Romanas Ka- 
ruža išvažiavo iŠ Paryžiau0 į 
Lietuva balandžio 15 d. Su- 
stos Švedijoje ir Danijoje kur 
taipgi padarys komerujinių 
sutarčių ir parengs kelią eks- 
portui (daigtų gabenimui) i 
Lietuvą. Gegužio 1 d. jis bus 
jau Kaune. 

Kol-krs jokių igabenimų i 
Lietuvą esą negalima daryti, 
bet Karuža turįs viltį, kacl Liv 
tuvos Atstatymo Bendrovč 
praskins kelią į Lietuvos por- 
tus. 

Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės delegacija suteikus tikrų 
vilčių Lietuvos atstovams* 

"Tamstos atvežate vilties ir 
sustiprinote .mūsų viltis", pa- 
sakė atstovai. Pet pataria 
tuojau turėti didelį kapitalą ir 
tai tiek didelį, kiek tik išgali- 
ma. "Niekad nebus perdaug 
pinigų", užtikrina jie. "Lie- 
tuva bus pilnai laisva, jeigu 
Amerikos lietuviai galėtų pri- 
dėti savo kapitala ir finansun- 
ti valdžią, o taipgi atstatyti 
Lietuvos ekonomini gyvenimą. w O/ w 

Jeig umums reikės viską sko- 
linti nuo svetimtaučių, tai eko-| 
nominiam gyvenime męs ma- 
žiau turėsime laisvės. Todčl 
visi spieskitės prie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės ir vieny 
kite kapitalus, o ne skirstykite, 
kaip kad turite paprotį. Lie- 
tuvos valdžia pati skirstys pi 
nigus, nes ii visk; kontroliuos, 
o finansai reikalingi nuo visų 
Amerikos lietuvių, nežiūrint 
koi tie lietuviai butų". 

Ko mus mokina. 

Delegatai iš Lietuvos mus] 
mokina solidaraus ir pozity-j vio darbo. Jei toki darba Lie- 
tuvoje visi bendrai: arkatali- 
kas- ar socialistas, ar tautinin- 
kas — dirba naudinga Lietu- 
vai darbą ir užtai yra remia- 
mas. Tik taip dirbant galima 
gerų pasekmių susilaukti. Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovė ir 
yra organizacija, kurioje dil- 
ba visi lietuviai — katalikai, 
tutininki, socilistai. Tat klau- 
sykime patarimo tų, kurie sta- 
to Lietuvos valstybę, nes jie 
žino geriausiai ką mums patar- 
ti. Todėl visi j darbą Lietu- 
vos vaduoti. Spieskimes krū- 
von visi lietuviai, nes tik tuo- 
met pajiegą parodysime. 

Reikia pinigų Lietuvos 
atstatymui. 

Lietuvos atstatymo darbui 
reikia milijonu doliarių. Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovė 
balandžio 15 d. turėjo $201,- 
000.00. Tuoj reikės išsiųsti 
$100,000 Lietuvos Valstybės 
Bankui i Lietuvą, tat kitiems 
daruams lika mažai. Bet Lie- 
tuvos Valstybės Sankui ir-gi 
rikės daugiu pinigų. Tuom 
laiku duodam tiek, kiek išten- 
kame, nes Lietuvos \tstovai 
prašo tuojau surasti galimybes 
importui i Lietuvą. Patįs L1'e 
tuvos žmonės neatspėja to dar- 
bo apdirbti. Čia irgi reikės p' 
nigų. Karuža mano apie por- 
to prirengimą Klaipėdoje. Tą 
darbą ir daugel j kitų remsian- 
ti ir Lietuvos valdžia. 

Broliai ir sesers darban! 
! 

Męs suteikiame Jums dabar 
tikriausią garantiją už indėtus 
i Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vę pinigus. Jeigu kada galė- 
jote nepatikėti, tai dabar jau 
turite aiškius prirodymus, kad 
pinigai bus saugiai sudėti. 

Dėkitės visi prie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės! Šerai 
po $10., bet neparduodama ma 

žiau, kai penki Šerai vienai ypa 
tai. 

Visi broliai ir sesers prie| 
darbo Lietuvos atstatyti! Į 

Kaip ta dai'bą atlikti — pn i 
sakys Lietuvos Atsttymc Bend 
rovė. Rašykite jai šiuo adre- 
su: 

LITHUAMAN DEVELOP- 
MENT CORPORATION. 
(Lietuvos Atstatymo Bend- 

rovė). 
320 Fifth Ave., Ne\v York. 

N. Y. (Apgarsinimas). 

[ BUK PATS SAU BOSU. 
lugyk vienę iš mūsų 40, 80, arba 160 
akerių dobilu, bulvių ir pienininkys- 
tės farnų. garsioje J ežerų apigardo- 
jo Vilas county, VVisconsin. ant pri 'i- 
namų išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
$30.00 už akerj. $200.00 pinigais įmo- 
kėti ant 40 akerių, $300.00 įmokėti 
ant 80 akerių, likusius išmokėti pagal 
buda, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti jgijimų fui aos Wis- 
consinodorlingi^ųsios žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemėj daugiau vertos, nsgu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoj*. 

INUSrKJįSk ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utarninko ir Pėtnyčios 
naktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
BOUN. musų Chicagoje atstovu, 90S 
Peopies Gas Building ir susitarsime 
kaslink sekacŪCfc ekskursijos arba 
telefonuokito VVftbash 1507 dėl paliki- 
mo jms vietos. Rašvkito ItetuvISkai: 
CHAS. GODLESKI, Colony Dircctor. 

SANBORN COMFANY, 
Eagie River, Wisconsin 

Box 4 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akli; re 

gijimu, taip. kad Biekb n?praleistumei per » 
sus metus, kas tau gali buti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prastins aid'] h 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba t«ll 
regystė prašalinama, pasitarkite su maniin 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas 16tos Gatvės. 

3čios lubos, virš Piatt'o aptiekus. Tėmyklt 
• mano parai* 

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

PARSIDUODA: extra bargenas, biz- 
nio praperty netoli nuo šio ofiso, što-| 
ras ir fletai, neša geras randas ir la- 
bai žema kaina. Labai geras plytų, 
2 f lėtais namas, prie Emerald Ave. 
Netoli nuo 31-mos. turi Luti parduotas 
šią, savaitę labai pigiai. 

Puiki plytų cottage 8 rūmai, galima' 
padaryti du f'etu. extra lotas uždyka. 
prie Union Ave.. netoli nuo 35-tos. 

Geras medinis 2-jų fletų namas pri« 
Union Ave.. netoli nuo 35-tos: žemos 
kainoa. Galite .oišaukti kasdieną, vakarais arba ncdėliomis: 

ERNIS E. FEENEY, 
603 West 31st St.. 

REIKALINGA £e'mynink§ prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našio 
bo vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai j 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRATORY 

1718 So. Halstei fet., Chicago. 111. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalingi; keletas Vyrų, kurie yr: 

i apsipi.žinę su žmonėmis ir turi pažįo j tarnų, visi gale^, padvigubinti savo alg: 
nepertraukus savo dabartinio užsiėml 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ani 

Į visados. Klauskite platesnių paaiškini 
I mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
1NVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CKICACO, ILL 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morge r: i o labai prieinam v 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 703; 5 N. La Salle St., 

Telefonas Frankliu 2S03. 

VALENTINE DSESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo,* desigB'iig 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykri. Atsilankykite 
arba raiiykite, o męs pasistengsime 
sutoikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St,, iauO Wells St 

I A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsčjts taisytojas visokių m 
minių rakandų. Kas is lietuvių re 
kalaunat, pašaukite mane. Ra 
turėtumėt panašių darbų, meldži 

! kreipus pas mane. 

2009 W« 21 st PI., Chica 
i ——————————————— 

I...... 
».R VAKARINE 

MOKYKLA Cia Kili lengvai ir ereita: įmokti Anglų Lietuvių kalbas, aritmetiką, į. V., Anglijo Lietuvos ir abMną isto'ilas. reografilą, raSy laiškus, ir tt. lamffi, turime Grammar ir Hit SchooVių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaud 
[i kitę Ua-j-A hiką aasimokiaimui, ncsigailčsite. 

■m\\m College Preoaratory Schoo 
310j SO. HALSTE2 ST- CfilCAGO; U. 

HA5TER SYSTEfl j 
V"" 1 

Męs mokinamo šį puikų, gerai 
apsimokantį amalą į trumpą lai- 

ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kla. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

LIBERTY BON DS 
Męs perkamo Liberty Bonds ui C A H pilną, "Casli" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. J.G* SACK.HEIM & CO. 
Atdara kasdien nuo 9-6 

1 ^ M;i U Ave Utarninkais Ketvergais ir 1<3,5D »lllwauKe ^ve* 
Subatomis 9—9. tarpe \Vood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų. Rėmų ir Stogams Popierlo 

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

3003-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"D Iri V A" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime dideli knvgu sankrovą ir katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indorriausia musų laibos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš v.enuo- 

lių-zokoninkių gyvenimo už tandiiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau?, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orderiais ar- 
ba registruotuoso-laiškuose. 

"QIRVA'„ 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

P: S: šitas yra ''Dirvos'' naujas antrašas: 

Mylintieji skaityti, Įgykite šią knygą, o J :s ją perskaity- 
site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo is spaudos gar- 
saus francuzu rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagiliu atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami ja- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim i 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 prisiunčiu $ u v. ką malonėsite prisiųsti man 

Lietuvos išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, Įdėkite i laišką su doliariu, ir prisiuskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan Si., Chicago, III, 



ŠGKiKE 
Nuo prieplaukos miestan ve 

dė siaura, einanti kairiau, gat- 
velė. 

Neaugs t i arabiški namai sic 

vėjo abiejose 'gatvės pusėse, 
priešakyje kurių buvo nedide- 
lės stovylėlės. 

Ar.t svarbiausi) plečia lis 

aplink stovvlą koki') tai frau 
euzo generolo apskleistą pal- 
nnt lapais buvo užeiga vadina- 
ma "Cafe de Paris" i.- kurio 
girdėjosi orkestro garsai. 

Vakaras greitai artinosi. 
Buvo šilta. 

D/.cfris mane nuvedė j toli- 
miausia. miesto dalį vadinama 
Rue Montalx>*\ Tą Rue Mon- 
tabor /'no kiekvienas, kuris tik 
keliauja po Yiduržeminės jū- 
res. 

Kiekvienas jurininkas pra- 
dedant nuo menkiausio vaiko 
ir baigiant k:ipit)nu žino šita 
miesto kvartala, kuris susideda 
iš vieno gyvenimo namelių, 
kuriuose pilna moterų visu tau 
tu ir visu spalvų. 

Jurininkai čionai randa su- 

ly^' savo -komio drauges prade- 
rhnt nuo Arabijos dukterų, ku 
rios savo bronzinį kuną slepiu 
į minkštas raukšles i banuso 
raukšlėtus drabužius, \r bal 
giant gražiomis geUonvcide- 
111 i s japonėmis. 

Džefris iškratė savo pypki 
Į tvora barškindamas ir vė* 

prisikimšęs išnaujo užsiruke. 

jis man tarė: 
— Aš nuvesiu tave i "cafe' 

pas Abd—cl-Kaderą ... A1* 
tarr.ista ka nors girdėjai apie 
j j. Jis visokius niekus siunčir. 
iš Europos j Indi jas ir K i ta j n 

ar Madagaskarą, Vienok vi- 
suomet pas ji galima rasti po 
rą—trejata arabių.... 

Męs užsukome už kampo. 
— Truputį atydos! 
Męs ėjom žemyn kokiu tai ko 

ridoriumi tarp dviejų sienų, 
ant kurių buvo israšytos ko- 
kios tai arabiškos raidės, ku- 
rios reiškė: 

"Kas bijosi meilės ir mirties, 
tas tegul eina atgal." 

Vienok aš ant tc arabiško iš 
sirciškimo mažai atydos at- 

kreipiau. 
Pro neaugštas duris apka- 

bintas kokiais tai spalvuotais 
skarmalais męs įėjome i didelę, 
rageliais apš vietą kambarį 

Po žema kambario sklepeni- 
ja ant patiestų divonų gulėjo 
ar pusiau gulėjo keliolika vy- 
rų. 

Prie kiekvienos vvrų grupe- 
lės susidedančios iš 3—4 žmo 

niu, buvo po 2—3 moteris, ku- 
rion buvo vienos apsitaisiusios 
į europinius kostiumus ir su 

nutepliotais veidais. 
Gere kavą mažais gurkš- 

niais, nikė ir retkarčiais gėrė 
koniaka ir vynus. 

Kalbėjo nebaisiai, kamba- 

ryje buvo girdėtis kokis tai lyg 
ir šniokštimas. Girdėtis buvo 
arabu ir francjzų kalba. 

Tai buvo garsi cafe Al>4— 
ei Kadero, ar teisingiau prie- 
angis tos cafe. 

jei aš bučiau buvęs vienas, 
r.š, suprantama, nebūčiau ėjęs 
t .ivn, *'?r Dzefris mane beveik 
spėka .r.tuvedė skersai kamba- 
rio. 

?v[ęs apsiūt >jome priešais 
mažas dureles.... 

Ant grindų ties tv.iis dure- 
lėmis sėdėjo du intjkmingos 
išžiuros arabai, kurie lošė kor- 
tomis ir rukė. 

Dže f ris sustojo ir greitai su 

jai-; pradėjo ?rabišaki kalbėti. 
Vienas tu senu arabu dirs- 

tclčjo i mane ir ką tai arabiš- 
kai atsako. Džefris ką tai ant 

jo užsiriko ir męs nuėjome to- 

liau. 
Męs ėjome siauru korido- 

riumi- sienos kurio buvo apka- 
bintas brangiais divonais. Męs 
priėjome kitas duris ir inėjome 
j kiią kambarį, kur aš nuste- 
bau... 

Kambai; :• kuriu męs inėjo- 
me, buvo nedidelis. Oras bu- 
vo pilnas melsvų tabako durnų. 
Jei ne mano draugas, aš var- 

giai bučiau bent vieną žingsr.i 
nužengęs tolyn.... 

Viduryje kambario stovėjo 
lamsiaplauk'" graži moteriškė 
apsitaisiusi j šilkus ir griežiant 
fleitai šoko kokį tai gražu šo- 
ki. Per šilkinius drabužius 
buvo matyti sudėjimas jos gra 
žaus kuno. Ji tai pasilenkda- 
vo, tai vėl išsitiesdavo, priim- 
davo įvairias pozas. Ji buvo 

pastebėtinai graži ir jos šokis 
buvo puikus. 

Žiūrėtojai to šokio irgi at- 

kreipė mano atydą. Tai buvo 
trįs vyrai anglai, kurie sėdėjo 
prie stalo apstatyto bonkomis 
ir šale jų stovėjo arabas. 

— Tai ir yra pats Abd—ei 
—Kaderis,—paaiškino mano 
vadas. 

Matomai to arabo svečiai 
buvo gerbtini. Bet apart jų 
dar kambaryje buvo keletas 
matrosų ir dar keturios gražios 
moteris arabės gražiuose dra- 
buži tiese. Vienok mano visa 
atyda buvo nukreipta šokikėn 

Fleitai griežiant ji tęsė tolyn 
savo neprastą šok j. 

— Sėskite!—tarė mano va- 

das rodvdamas i divona. 
u 

Mažas vaikiukas su didele 
nosimi atnešė mums kavos ir 
raudono vyno. 

— Gerkite!—tarė mano va- 

ras pripildamas stikline.—Ke- 
ltai tokio gėrimo galima gauti.. 

As išgėriau. Ištikro vynas 
buvo labili stiprus ir nuo \ic- 

n >s stiklinės mano galva pra- 
dėjo svaigti. 

— Klausykite,—tarė mano 

vadas,—jus turite suprasti 
icad aš ne uždyką jus čionai at- 
vedžiau. i šią vietą gali ineiti 
tiktai nedaugelis. Čia ineina 
uždyką, bet užtai tiktai nedau- 
gelis. 

Jus mato!c čionai tuos tris 
svečius. Vienas jų, tas ką ima 
cigarą—tai žinomas niekadė- 
jas P>rowna>, pirkėjas gyvoje 
tavoro Afrikoje ir Europoje. 

Mano Vadas patylėjo valan- 
dėlę. 

— Trumpai kalbėsiu.... Tai 
^i pas ta poną dvidešimtyje 
mylių nuo .šičia, Oazise yra ke- 
turios merginos. Jas sergsti 
senas velnias arabas. Tų viena 
iialii >nė, kuri rytoj turi išva- 
žiuoti Europon. 

Džefris vėl pripylė stiklus. 
— Kasgi toliau?—paklau- 

siau. 
Toliau.... aŠ pats negaliu va- 

žiuoti, kad paimti tą merginą. 
Tarnas per gerai mane pažįsti'.. 
V> jus prašau nuvažiuoti ir ją 

Į paimti vietoje manęs. 

Jis keistai j mane pažiurėjo. 
Bet kur eiti? Kaip sura- 

sti —paklausiu.—Aš jos ne 

pažįstu. 
— Tamista važiuosi nc vie- 

nas.. Prie jųs bus ta moteris, 
kuri dabar štai čia šoka. j: 

įkerai kelią žino. 
Galva mano svaigo. Tai 

į -inašumas su tokia gražuole 
j naktyje važinėtis po tyrlaukius. 
| A-', sutikdamas atkišau Dže- 
fritti ranką. 

Jis nusišypsojo ir man tarė: 
— Tamista išeisite per tas 
duris kurios anakur uždenę- 

tos mėlynu šydu. Lauke rasi a u 
tomobiliu. Atsisėskite į .Šofe- 
rio vietą, nes šoferis nuėjo kar- 
čiamon ir laukite. Už valan- 
dėlės ateis Džeda, an* jos Ims 
europinis kostiumas. Oazise 
tamista pasakysite, kad atve- 

žėte naują merginą ir pagelbė 
site tam arabui Sidni inkelti 
automobiliun surišta ta merui- o C » 

ną Džeda. Faksui jau žinai 
ką daryli. Tik štai tam arabui 
duokite užsirūkyti štai šitą ci- 
garą. Mes prieplaukoje susi- 

tiksime. 
— Bet ką darys Bro\vnas 

—paklausiau. 
— Nesibijok! Aš ji sergė- 

siu, jei reikės, tai aš.... 
Džefris padarė gestą rodos 

kas spranda sukdamas. 
— F'kilę greičiau.—tarė 

jis. 
Aš nuduodamas ramiu iš- 

ėjau per nurodytas duris. 
Naktis buvo šilta, bet tam- 

soka. Aš suradau automobi- 
lių. 

— Aš darau durnystę — 

pamąšrjau čiupinėdamas kiše- 

niuje revolverį.—Bet bus tai 
avantiūra. 

Neužilgo slaptomis įlipo au- 

tomobiliu Džeda ir męs išva- 
žiavome j laukus. Ji man ro- 

dė kelią. 
— Dzeda! Ar senai taniau 

ji pas ta nenaudelį Bro\vna 
—paklausiau tos gražios mer- 

ginos bevažiuodamas. 
— Ne, nesenai. Aš šoku 

antras mėnuo. 

— O kur buvai pirmiau r 
— Aš gimiau Tenerife. M a 

no tėvas tenai. 
— Kam tu Hon atvažiavai? 

Ji liūdnai nusišypsojo. 
— Aš svajojau papulti ant 

scenos, bet pakliuvau to arabo 
karčiamoii. 

— Džeda, kodėl tu neva- 

žiuoji Europon? 
—; Ką tamista kalbi?—nu- 

sijuokė ji.—Aš ten nieko ne- 

pažįstu, 
Aš laikiau jos ranka ir ji tai 

man leido. 
— Sustok tenai ties tais me- 

džiais, — tarė ji rodydami 
tarp pieskų kyšančius medžius. 
—Tamistai reikės mane suriš- 
ti. 

Aš ispilužiau jos paliepimus. 
Man buvo nesmagu surusti ja 
J i tarė: 

— Geriau riškite, kad nei ju- 
tu nuožiuros. 

Berišdamas aš negalėjau 
nepstebėti jos gražumo ir aš 
ja apsikabinau ir pradėjau ja 
bučiuoti. 

Ir Džeda nieko nesakė, ji 
man pasidavė ir į pabučiavi- 
mus vi<- sakė: 

— O kaip gi bus su Dzefriu 
ir Monolitą?... 

Toje valandoje iš mano vai- 
dentuvės buvo išnykę viskas. 

Už savaitės mes buvome 13a- 
celonojc. 

Džeda šoko "cafe" ir turė- 
; > -avo pagerbėjų. 

•Męs gyvenome puikiame ho- 

teiyje, tankiai kilnojomės jū- 
rėmis. ji man. jau prasidėjo 
nusibosti. 

Lž pusantro mėnesio jau 
man būvant Paryžiuje parodė 
laikraštyje viena žinutę. 

Žiūrėkite! Tai žingeidi 
užmušystė. 

Laikraštyje buvo parašyta: 
"Nitzoje \lnoma arabi ko ji 

šokikė, gražuolė Džeda likusi 
užmušta jurininku Džefriu. 
Delko jis ją užmušė, atsisakė 

paaiškinti.'' 
Nelaiminga Džeda. Ji uz- 

; mokėjo u>: .-'uvrrią Monolitą. 
Vert Jonukas. 

JUOKELIAI. 
N K SU JURGIU. 

— Aš girdėjau, kad lavo se- 

suo sugrįžo iš karės lauku." 
—Taip. Ji buvo slaugytoja. 
— O ka gal su jurgiu ar.l 

krutinės ? 
—Ne Tiktai r. Maikm. 

Dabartinė Taikos Konfcren 
cija dėlto taip iigai tęsiasi, kad 

ji nori užbaigti ne šią kare, 
bet tas kares, kurios bus. 

Sako kad Hindenburgas ka- 
riauja p -čš bolševikus. 

— O ka, >Jr-šia. 
T ajl t- v. 

\'okietija išleido visus pini- 
gus clel kares, dabar del Tai- 
ki .s Konferencijos pinigų ne- 

luri, todėl jos delegitai tenai 

, nedalyvauja. Kitaip butų, jei 
Vokietija butu turėjusi ;)inięjii. 

Katalikai su užsispiriiiiu cl^l 
seimo turbut prieis prie gai- 
saus isteriško pasakymo: 
"Dar vknri tokia pergalė ir 
ij.ęs busime žuvę." 

PASITEISINIMAS. 
— Tamista esi apkaltintas. 

Ar tamista žinai, kad tie daik- 
1 

-i tai yra vogti r 

— Dieve mano, jei aš bu- 
čiau žinojęs, kad tai vogti daik 
tai, tai neimčiau už įiws mo- 

kėjęs dešimti 'Joh.'iritĮ, o tik 
viena. 

t) RA UGĖS. 
— Onute neatr.isv.kinėk Į 

tuos nachalus, kurie seka pas- 
kui mus. 

— AŠ atsisuku ir vis metu 

j juos pervcrcnčius žvilgsnius. 

T /" SEKV1ENAS nori progos uždirbti 
r\ sau puikų pragyvenimu. Męs visi 

nerime idant musų šalyj viešpatautų 
gerove. 

Kuomet daugumas dirbtuvių ir fabrikų bu- 
vo užsiėmę išdirbimu kare3 reikmenų, dar- 
bininkas buvo labai pageidaujamas. Per- 
ėjimas iš kares j ramų laiką alsiiiepe «?.nt 

biznio. Ypar.ingai tas aiškiai metasi įt akis, 
kuomet fabrikantai ir kiti pramonininkai 
yra priversti skolinti pinigus iš bankų, 
idant apmokėjus algas darbininkams, kol 
vi kariškus kontraktus jiems atsily ųs Dedi 
Šamas. 

Suvienytų Valstijų valdžiai yra reikalingi 
pinigai apmokėjimui kare3 bilų—užmokėti 
už užbaigimą kares vienais metais anks- 
čiau; kaip buvo tikėtasi. Taigi, idant suda- 
rius reikalingą sumą pinigų, ji kreipiasi 
i savo ištikimus piliečius, prašydami, kad 
jie paskolintų jai iš savo taupiiiių, kaip 
kad pramonininkas prašo, idant bankas pa- 

skolintų jam. 

CLicagos miestui ir Ccok County išpuola 
sudaryti $1S9,225,0Q0 paskolos—tai gana 
didele suma. Tai yra perdaug didelė suma 
vienai klesai žmonių. 
Tik jeigu kiekvienas prisidis kiek galė- 
damas, toki suma pinigų gaii buti sudaryta. 
Jeigu Dėdė Šamas skolintų sau pinigus iš 
bankų, tai neužtektų pinigų pramoninin- 
kams ir biznieriams palaikyti pramonę ir 
bizni šalyje. Grįžimas gerbūvio butų ati- 
tolintas ant labai ilgo laiko. 
Pergalės Laisvės Paskola yra geriausis pa- 
saulyje investmentas. Dėdė Šamas jums 
prižada bvgražinti doliari už doliari, sau 

mažiau bėgyje keturių metų koMa tik sumą 
jįjs galite jarn paskolinti. Be to, iųs gau- 
site 4% nuošimčius ant paskolinu; pinigų. 
Jųs galite užmokėti visus pinigus iškalno, 
arba bėgyje dešimt mėnesių išmokėti ma- 

žais išmokėjimais. Bile bankas priims jū- 
sų paskolą ir ant vietos suderėsite būda 
mokėjimo. 
Skolinimas pinigų Dedei Šamui, reiškia 
pagelbėjimas sau įgyti daugiau gerbūvio* 
Rašykitės anksti. 

IVAK LO. IX ORG. 1X17.. 11I0A' 
l'Cderal Kcscrvc District Xo. 7. 



VIETINES ŽINIOS. 
DEL PERGALES 

PASKOLOS. 
Panedelid vakare sv. Jurgio 

parapijos svetainėje atsibuvo 
veikėju susirinkimas apkalbc- 
jirriui delei Pergalės Laisves 
Paskolos agitacijos. Plačiai is- 

diskusuotas klausimas. Svar- 
biausiai vis'i nurodoma, k"d 
lietuviai kuodaugiausiai pirkių 
laisvės paskolos 1) )ndsus ir k. d 
visur užsirakinėtų lietuviais. 

Taipgi nutarta suru A t i vi-a 

eilę prakalbų tuo tikslu. 
Taipgi" buvo gana plačiai 

apkalbėta apie ateinanėinje ue- 

delioje rengiamą tuo tikslu p 

roda. Bus parėdytas lietuviu- 
kas vežimas. Parodoje bus da 
linamos velevukės su tam tik- 

M I<. Š. 

II SLA. APSKRIČIO 
SU S fRl N* KIM A S. 

Susivienijimo S. L. A. H. 

apskričio susirinkimas įvyks 
nedėlioję balandžio 27 d., 1 vai. 
])o pietų "Birutės" svetainėje 
3249 S. Morgan St. 

Kuopos sekretoriai paragin- 
kite savo kuopų delegatus, kad 
visi dalyvautų. Taųitri labai 
gestina, kad kuodaugiausiai 
delegat ų susi važiuotu. 

Kviečia II SLA. apskričio 
Valdyba. 

Sekr. M. Juška 
3228 W. 38 Str. 

SERGĖKI T K VAIKUS: 
Užvakar po pietų vienas 

vaikas (lenkas) lakstė po savo 

So. Masspratt gatvę. Atvažia- 
vo tuščias vežimas, kuris ve- 

žioja medžiu druožles. Vaikas 
iš šono vežimo šoko pasivėžyti 
ir paslydęs pakliuvo po pasku- 
tiniuoju tekiniu. Tckinys per- 
ėjo vaikui per krutinę ir ant 
vietos vaiką sutrynė. 

Tuom tarpu jo motina buvo 
nuvažiavusi Hgonbutin atlan- 
kyti ligonį. Sugrjžusi namon 

rado laidotuves. L. 

IŠ WESTS5DE. 
L. M. P. S. A. 3-čias ra- 

jonas surengė koncertą, kū- 
lis atsibuvo bal. 19 d. p. 
Meldažio svetainėje. 

Dailės žvilgsniu galima 
pavadinti šį koncertrį nenu- 

sisekusiu, nes buvo tikėtasi, 
jog dalyvaujanti šiame kon- 
certe chorai, suteiks publi- 
kai ką tokio nepaprasto, 
malonaus, bet išėjo v^sai ki- 
taip. Dalyvavo šiame kon- 
certe 3 chorai: 25-os kp. 
Moterų choras, 29-os "Pir- 
myn" ir 9-os M. kp. choras. 
Pastarasai atsižymėjo šiek- 
tiek geriau už pirmuosius; 
jis buvo vedamas p-os Gu- 
gienės. 

Prie gerai atlikusių savo' 
užduotis galima priskaityti 
p-lę S. Staniuliutę ir Brie- 
duką. Jiedu sudainavo po- 
rą dainelių: "Eisiu mamai 
pasakyti" ir "Gražus musų : 

rugeliai". Pastarąją publi- 
ka, iššaukė pakartoti. Taip- i 
gi ir p. Stogis atliko solo : 

gerai. Buvo ir kitokių pa- 
marginimų. Po programui 
sekė šokiai. Publikos atsi- 
lankė gana skaitlinga. 

Vincas R. 

IŠ BRIGHTON PARK. 
Atsakymas D. L. K. Keistu 

cio Kliubui. 
'Lietuvoj" No. 89 minimo 

kliubo ingaliotiniai bando ati- 
taisyti Tėvynainio, tai yra tr.a-j 
no, klaidas padarytas korespon] 
dencijoje, kurios tilpo "Liet." 
No. 7 ir 31. Gerai kad ti iso, 
bet kaip ten nei kreipti D. L. 
K. Keistučio kliubas yra st cia- 
listiskas šiame laike. Tas yra' 

faktas. Tiesa, jis buvo tautiš- 
ka*, daugiau ar mažiau tvertas 

tautiškais pamatis, bet dabar 
'ji valdo, ar jame ima viršų so- 

cialistai. Tiesa, kad knygyne 
;yra daugiau nesocialistiškų 
; knygų, bet kitai]) ir negali butu 
nes kiekviename knygyne pa- 
saulyje yra daug:au nesocia'is- 
tiskų knygų, net ir pačių socia- 
listų įsteigtuose ir užlaikomu'■- 
es knygynuose taip yra. 

Bvt kam kalbėti, reikia til: 
i darbus žiūrėti. Kliubas juk 
nepasirodo darbuose už Lieti1- 

■vos laisvę, kuunet viso pasau- 
lio lietuviai išpaskutiniųjų dir- 
ba del Lietuvos Laisvės t;\i 
kliubas dirba del Vargšo pa- 
minklo. Gerai ir tas, negalime 
priešintis, bet tas nelaiku. Pa- 
paliaus jei jau rūpintis painin-l 
klais, tai reiktu rūpintis šimtą 
kartu didesniems žmonėms ir> 

gu Vargšas. Reiktu rūpintis 
paminklų statymu Kudirkai, 
Valančiauskui, Daukantui, 
t iurlioniui, ir daugeliui kitu 
I ietuvos didvyriu. Rūpinamasi 
mažiuku Vargšu, kuris para-, 
r keletą silpnokų sceniškų 

veikalų aiškiai tendentiškų, 
aiškiai socialistiškų. Juk kasgi 
nežino viena jo geresnių vei 
kalų "Paskutinė Banga." Iv 
tame tai geriasniame veikale 
viskas nukreipta agitacijos 
bas ir rūpinasi paminklu, 
pusėn. Už tai Keistučio Kliu 

Pagaliaus jei Kliubas rūpi- 
nasi tautos reikalais, tai kur 

darbai, kur aukos, kur prisidė- 
jimas prie tautiškų reikalų: 

Pasirodykite darbais, o ne žo- 
džiais. 

Tėvynainis. 

SUSIRINKIMAS. 
(įvardija D. L. K. Vytauto 

T ozvn o f Lake. 
Laikys savo bertaininį su- 

sirinkimą nedėlioi balandi/o 
(April) 27 diena, 2-rą valanda 
po pietų paprastoj svetainėj 
šv. Kryžiaus parapijos. 

Yra kviečiami visi nariai 
susirinkti ant to laiko. Bus 

daug1 svarbių reikalų del ap- 
svarstimo ir bus renkami de- 
legatai j busiantį Seimą. Mel- 
džiu nepamiršti pribūti. 

J. Lctukas Pirmsėdls 
Juoz. Lcųniigaris, Rast. 
464 i So. YVood St. 

SUSIRINKIMAS. 

Šv. Mateušo Draugijos su 

sirinkimas atsibus balandžio 
26 d., 7:30 vai. vak., Petro 
VVodmano svet., 3251 Lime 
ęatvė. 

Frani: Bakutis, 
2603 W. 69th St. 

M AMU SAVININKU SUSI- 
RINKIMAS. 

Bridgeporto namų savi- 
ninkų menesinis susirinki- 
mas atsibus panedėlyj, ge- 
gužio 5-tą d., Wodmano sve 

tainėje, 8-tą valandą vaka- 
ro. Svarbus reikalai Mel- 
džiu visus namų savininkus 
susirinkti. Kurie dar nepri- 
sirašėte dabar yra proga. 

Svarbus klausimas išame 
nusirinkime — išnaikinimas 
valkatų Bridgeporto koloni- 
joje. 

DIDELĖS PRAKALBOS — 

IR UŽDYKĄ. 
Šiądien, seredoj, 8 vai. va 

kare, šv. Jurgio parapijinėj 
svetaine j, atsibus didelės! 
prakalbos. Bus daug geriau 
siu Chicagos kalbėtojų, ku- 
rie papasakos daug žingei- 
džių dalykų. Prakalbas ren 

gia Lietuvių Victory Loani 
organizacija. 

Įžanga dykai. I 
Ateikite visi! j 

i "LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

A. Mičiulis. 32 ir S. Halsteil St. 
"Lietu.'03 Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. HorniiU'.go Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermltago Ave. 

F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 4Cth St. 
J. Babenskis 4601 F. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 

P. Vitkus, S. Wood Sf 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Btitchere. 
M. Klausas, Z60& Uolon Ave. 

Butchere. 
J. Ka7!auskas, 3603 Emeraiu Ave. 

Butcherne. 
Pftrauskas Bro9., 3548 Emerald A j, 

Bakery 
F. A. Joznpaliis, 3601 o. Halsted S* 

Drug Storo 
930 'V. 35th PI. uear Gage St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 351b S- 

Gandy Store. 
R. Yanušauokas 3440 S. Mor&KP. St. 

liarber Sbop. 
Yuska, 3358 Auburn Ave. 
Madison 5-th Ave. S. W. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
po<s ir Kapitonai. 
j. Bagdžiilnas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly G33 W. 18th St. 
■1158 S. Ilermitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace St. 
3244 S. Morgan St. 
901 \V. 33-d St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Ifalsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Halsted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxv:oll St. 
Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Mndison lt. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Pauiina ir Milwaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
I.incoln ir MiUvaukee Ave. 
\Vestern Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Scres RoubucV 
26th St. Western Ave. 

Mary Virginis, 224f S. Leavitt St. 
first flat 

Kaulakls, 2214 W. ?23rd PI. 
J. Smith, 3813 Kodzie Ave. 
4111 S. Richmond St. 

StaliuHonis, 3137 W. 38th P.. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39tli St. 
Z. Millau^as, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukds, 3953 S. "ftockwell 3t. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 

Madison ir Sate St. N. W 

Madison ir W. Fra-ltlin St. S. E. 
Stato ir \V. VanBuren St. N. 
VanBuren lr Clarck N. W. 
Vanr ren lr Pranklin St. N. S. 

VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. M 
Adams ir LaSalle St. 
Stato ir W. 18th S. W. 

556 W. 35th St. Cigar Store 
40 Ashland Ave. 

J. Rodowicz, 4513 S. \Vood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Went.v/otti Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 

10701 M'cliigan Ave. Clgar Steore 
riosoland, 111. 

Mrs. Žalis, 114 E. 107 th St. 

JRoseland. 111. 
tfi 56 Wabansla Ave. 

4504 Washt.enaw Ave. 

8112 Vincer.nes Ave. 
Menegerlus 

M. Dūdas Aslstan. Menegererlaus 
Juoazpas K3rpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd 3t 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 46tb St. 

George Lukas, 3429 Union Ave. 

Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard bi. 
I.S. Vitkus, 2856 W. 39th St. 

J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis, 9101 Commercial Ave. 

So. Chic<:go, 111. 

M. G. Valaskas 373 Kensington Ave, 
Petras Jokubonis, 733 W. lPth St. 
August Saldukas. 4414 Californla Ave. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Sakutis. 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. EdLiUi Ave. 

Roseland, 111. 
M. Kersmin, 720 W. 120th St. 

W. Pullnaan. 
F. M. Šatkauskas, 3423 S. HalsteA, 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 

M p. Junevicz 3313 S. Halsted St. 

Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Avk. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 

Olszevvskl, 4G01 S. raulina St. 
VaiSvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfleld 

Ave. 

2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 440D S. Fairtleld Av*. 
Hnlsted ir Madlson St. 
Wm. L. Isis, 5953 S. State St. 
Ilalsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 

AR NORI? 
padaryti ekstra pinigų liuo- 
su laiku, po &10.00 ir dau- 
giau į vakara. Kreipkitės į 

"LIETUVA" 10, 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 

Paji'jškau or.vo brolio Domininko 
Novic :._o paeinančio iš Kupiškio pa- 
rapijos, Vilkmergės pavieto. Kauno 
gubernijos: Prieš l:arę jis gyveno 
Pitsburgb, Pa. Turiu labai dideli ir 
svarbu roikalą (noriu užrašę, padary- 
ti): Jis prs, ar kiti geri žmonės 
prašau tegul padueaa jo tikrą adresą. 

KazirreHs Novitzky, 
Benoni, P O. Box r<C Transvaal, 
South Africa. 

I 

PARSIDUODA—ant dviejų lubų me 
dinis namas. Netoli nuo Lietuvių 
bažnydos 
1735 N. Hermitagc Av Cbicago. 1111 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda aumae prie 3638 Wallaec 

St., elektrikos šviesa, gazas, cimenti- 
nis beismentas, iš užpakalio didelis 
kiemas, su barne ant dviejų lubų. At- 
sišaukite kada tik norite, savininkas 
visuomet namie. 

i 
Reikalaujamo kriaučių ant koctume- 

riško darbo moteriškų drabužių. 
Mokame nuo $25. iki $30. j B^vaitę. 
3145 S. \Vells St., arti 31st St. (1 

blokas nuo Wcntworth A ve. 

Prapuolė rudai-tamsus, trumpais 
plaukais, po kaklu balta dėmė, šuniu« 
kas. Apie 10 colių augštumo, daug 
turi panašumo j buldagg.. Prapuolė 
vakar po pietų. Kas pirmas praneš, 
gaus dovanų. Atsiliepkite: 
....3240 So. Halsted St., Chicago 

K. MIC!IALOWSKi 
AKTARA8 

OPTIKAS 

| Egzaminuoja akU 
"O Ir priskiria akinlut 

i Didelis sandelis visokių aukso daigtų. 
j M?s taipgi taisome visokius aukso 
i sidabro dnigtun. Kainog iomiaualos. 

3303 80. MOHGAN STRE.ET 

A.Masalskis 
LIETUVIS 8RABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koę> 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir i>er tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien$ ar 

nakiĮ. 

330)AuburnAve. Tel.Drover 4133 

Dr. M. Herzra 
IŠ RUSIJOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vai'-ų, pagsl naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektro. 
prietaisus. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephcna Canal J110 

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

AKIS EGZAMINUO- 
JU CYKAI. 

Dr Edmund 
GHMIEUNSKI 

1174 Milvvaukee Avt. 
netoli nuo Division 
Aptie. W. 'VVic'^orka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

rerngzammuok savo 
akis antru kartu, su 
naujausnu elektrcT 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a* 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdien* 
nuo 9 iš ryto iki 0 
vakare. Nedėlioj n*o 

f) ryto iki 12 dienę. 

Birute 
rer.»ia 

Ned., Balandžio 27,1919 
lygiai 8 valandą vakaro 

Vadovauja ST. ŠIMKUS 

Taip. Artinasi "Pabaiga Svieto"! Bet nenusiminkite. Ta "Paba'gn Svieto" nebus tokia "smutna,'' kaip jus manote, nes ji bus su dainomis ir šokiais, kuriuos atiiks gabus "birutiečiai". 
Beto. gerai įsitėmykite, kad po "Pabaigai Svieto" bus ytin gera muzikali dalis. Kaip tai: duetai, kvar'*tai, irios, solo, ir 1.1. Taipjau "Birutes" moterų, vyru ir mišrus chorai padainuos daug naujų, gražiu dainų. 

Ateikite visi.— Po programui šokiai. Kviečia — "Birutė". 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų Ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. užsiBenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

DR. S. Nfl!KE,L!S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV'c 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 tt 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po j 
plet. C -8 vak., Nedel. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. j 

Of1=o Telefonas Rou.evard 11>*) 

DR. M. T. strikoi'ls 
LIETUVIS 

gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki j io piet. 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2 po p'ctų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seeley 420 

Siųsk Pinigus Lietuvon 
Ant galo išaušo ta linksma diena, katla jau mes galim 
SIŲSTI PINIGUS LIETUVON, LATVIJON ir LEN- 
KIJON kur mušu giminės ir pažįstami yra išsisklaidę. NESIŲSKITE PINIGU IR NEPIRKITE LAIVAKOR- 
ČIŲ NEDASIŽiNOJĘ / PIE MUSU IŠLYGAS IR 
GARANTIJĄ. 

W. N. Jarnagin 
| Prezidentas 

H. E. Poronto< 
Vice-Prezident 

v " 

John W. Gorby 
| Vice-Prezident 
) 

S. L. Fabijonas c 

j Liet. S k, ved. 

< 

Frank L. Webh 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag, Kasininko 

A. J, Petraitis 
Ileal Estate ir 
Ins. Sky, Ved. 

TUREKITE ATMINTYJE jog greitu laiku ir vėl męs galėsim, Jums tarnauti su pilnu užganėdinimu PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (šIF- K ARČIŲ), MAINYME PINIGŲ ir rupinime PAS PORT l". 
Atsilankykitę į šia dubeltavai padidintą, visiškai saugią ir turinčią pilną užsitikėjimą žmonių BANKĄ, kurioj net "ir Suvienytų Valstijų valdžia laiko pinigus, ir gausite pilną išaiškinimą ir teisingą be: man- 
dagų patarnavimą. 

OEHTRAL 
A S?.* T E 

BANK 

1112 W. 35th STREET CHICAGO, IH > 

(3 blokai ruo Halsted St.) 
TyrSas$S,000,000.oo 

ViSOS PARODOS DYKAI 
VALANDOS: nuo 0 ryto iki 3 po pietų kasdien?. Subatoje uuo !» 
ryto iki I po piet. VAKARAIS: Seredomls ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai. 

TRADE MARK į) 

Salotoms ir Virsmui. 
t 

Stai yra aliejus, kuris atlieka dvigubą tikslą. 
Kaipo virimui riebumo jis priduoda labai 
apeingą skonį valgiui, o ypač tiems, ku- 
rie yra jame iškepti. Tai yra labai pa- 
rankus ir ekonomiškas riebumas skystame 
pavydale; geresnis negu bile kitas kokis 
riebumas. 

Kaipo Salotoms Aliejus tai yra nesulygina- 
mas. Ypač yar gerai pritaikomas daržovių 
salotoms ir turi labai didelę varbą pritai- 
symui visokių skanių valgių, šviežios arba 
blekinėse daržovėj privalo visuomet buti 
taisomos su Veribest Salotų Aliejumi. 
Veribesi Salotų Aliejus yra garsios Ovai 
Label r ašie s, typiškas Aimouro augštos 
rLjies produktas. 

Užsisakykite vieną blekinę 
šiądien nuo savo pardavėjo 
ir patįs persitikrinkite. 

AR M O U R C© M PAfftf 
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