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Lenkai eina ant Minsko. 
Albanai sukilo prieš Italija. 

Leninas jieško vietos 
pasislėpti. 

Spartakai užeme 12 miestų. 
PRASIDEDA VEIKIMAS 

BOMBOMIS. 
Washington, D. C. bal. 

30. New Yorko krasos vir- 
šininkas šiądien pranešė, 
kad ten surasta sykiu su 

krasa 22 bombos. Viena bom 
ba ekspliodavo būdama su 

laiškais, bet didelių nuos- 

tolių nepadarė. 
Bombos buvo adresuotos 

augštiems Suvienytų Valsti- 
jų viršininkams, ir šiaip žy- 
mioms ypatoms. 

Bombos buvo uūsuo- 

tos sekančioms ypatoms: 
Gereraliam Krasų viršinin- 
kui, Burleson, Darbo sekre- 
toriui Wilsonui, Generaliam 
Suvienytų Valstijų prcfuro- 
rui Palmer, Komisijonieriui 
ateivystės biuro "VVashingto- 
ne. New Yorko miesto ma- 

jorui Hylan, Pensilvanijos 
gubernatoriui Sproul, Atei- 
vystės komisijonieriui New 
Yorke, F. C. Howe, New 
Yorko krasos generaliam 
teismininkui Lomar, John j 
O. Rockefelleriui, J. P. 
Morganui ir visai eilei ma- 

žiav. žymių ypatų. 
Bombos buvo s'unciamos 

pakeliuose su žyme Gimbel 
brolių krautuvės. Bombos 
tapo surastos netikėtai. Mat 
siuntiniai buvo nepilnai ap-1 
mokėti, todėl krasa grąži- 
no juos krautuvėn, kad da-j 
mokėtų trukama sumą. 

Bet krautuvė užreiškė, 
kad šis ženklas nėra jos, 
bet yra dirbtinas. Be to 
krautuvė paprastai pilnai 
apmokėdavusi savo sinti- 
nius. 

Tas viskas atkreipė val- 
džios damą i rpradėjus tar- 
dyti pasirodė, kad esą bom- 
bos. Bijomasi, kad pana- 
šių bombų galėjo but pa- 
siųsta ir kitiems ir kurios 
gal nuvėjo. 

LENKAI EINA ANT 
MINSKO. 

Paryžius, bal. 30. Buvu- 
sis Lenkijos ministeris už- 
rubežinių reikalų W. "VVasi- 
lewski praneša, kad Lenki- 
jos kariumenė išvijusi bol- 
ševikus iš Vilniaus, dabar 
traukia linkui Minsko. 

Toliau "VVasilevski prane- 
'ša, k?d lankai užėmė Lie- 
tuvą ir norinti užimti Balt- 
rusiją tik, kad apsaugojus 
vietos gyventojus nuo bol- 
ševikų. Ir taipgi, kad išnai- 
kinus bolševikų lizdus, idant 
apsaugojus Lenkiją nuo bol- 
ševikų užpuolimų iš minė- 
tų kraštų. 

ALBANAI SUKILO PRIEŠ 
ITALIJĄ. 

Soloniki, bal. 30. Albanų 
sukilmas prieš Italiją vis 
plėtojasi. Greikų laikraštis 
Hella praneša, kad tūlas al- 
banas veda prieš italus apie 
4,000 sukilėlių. Toliau pra- 
nešime pažymima, kad ke- 
liolika šimtų albanų pasiun- 
tė Taikos Konferencijai pro- 
testą, kuriame pasmerkiama 
italų veikimas Albanijoje. 

LENINAS JiEŠKO VIE- 
TOS PASISLĖPTI. 

Washington, D. C. bal. 
30. Gauta oficialių prane- 
šimų, iš neutralių šalių, kad 
Rusijos bolševikų vadai Le- 
ninar ir Trockis jieško sau 

saugios vietos, kad reikalui 
atsitikus galėtų, kur pasis- 
lėpti. 

Bet pranešama, kad jiems 
atsisakė suteikti prieglaudą 
visos neutralės šalįs prie ku 
rių jie kreipėsi. Net sako- 
ma, ir Vokietija pranešusi, 
kad bolševikų vadų buvi- 
mas Vokietijoje nėra pagei- 
daujamas. 

SPARTAKAI UŽĖMĖ 12 ' 
MIESTŲ. 

B-arlinas, bai. 30. Inter- 
national Service agentūra 
praneša, kad Bavarijos spar- 
takai pradėjo smarkiai 
\ eikti. Sakoma, kad spar- 
takų kaviumenė jau užėmė 
12 Bavarijos miestų; bet 
spartakų armija turinti tik 
7,000 reguliarės kanumenės, 

; kiti-gi samdomi. 
Bijomasi, kad sušaudy- 

mas komunistų lyderio 
Schmidt Nuremburg gali 
iššaukti darbininkų judėji- 
mą, nes sušaudytasai buvo 
populiaris tarp darbininkų. 

Prasimušė. 

<Copyrfcht)«! 
Po keturių metų karišku debesų, taikos saulute pagalios pradeda rodytis. 

BOMBA PASIEKĖ 
ATLANTĄ. 

Atlanta, Ga., bal. 30. Bu- 
vusis Suvienytų Valstijų se- 

natorius, Thomas W. Hard- 
wick aplaikė pakelį, kurį iš- 
vyniojant sprogo bomba, 
kuri nutraukė tarnaitei ran- 
kas. 

SUTARTA ŠANTUNGO 
KLAUSIME. 

Paryžius, bal. 30. Tapo 
pranešta iš Taikos Kanfe- 
rencijos biuro, kari galuti- 
nai sutarta Šantungo pussa- 
lio klausime. Tikimasi, kad 
šiuo nuosprendžiu bus užga- 
nėdintos ir Chinija ir Japo- 
nija. Bet platesnių paaiš- 
kinimų šiame reikale nėra 
išleista. 

SUSIDUŽO TRAUKINIAI. 

Marshallton, Iowa, bal. 
30. Pasažierinis traukinys 
smogė prekių traukinio pas- 
kutiniuosna vagonuosna. Pa 
daryta nemažai nuostolių, 
bet nelaimių su žmonėmis 
nėra. 

NĖRA KIVIRČU AMERI- 
KONŲ SU JAPONAIS. 

Tokyo, bal 30. Generolas 
Tonaka praneša, kad tarp 
Japonijos ir Suvienytų Vals 
tijų kareivių Sibire nėra jo- 
kių nesusipratimų. 

RUSAI NEPASIEKIA 
MUNICHO. 

Paryžius, bal. 30. Iš pra- 
nešimų Bela Kun Vengrijos 
ministerio sužinoma, kad 
Rusijos bolševikų ministe- 
rij negr'ėjęs susinešti su 

Municho komunistais, kad 
suteikus jiems patarimus. 

VOKIETIJOS DELEGACI-i 
JA VERSAILLES. 

Versailles, bal. 30 Perei- 
tą naktį pribuvo vyriausioji 
Vokietijos delegacija, susi- 
dedanti iš šešių ypatų: Gro- 
^as Rockdorff—Ratzau, 

užrubežinių reikalų minis- 
tcris; Herr Ladsberg, spau- 
dos sekretorius; Dr. Mel-j 
choir, vedėjas banke War-i 
burge; Herr Lemert, prezi- 
dentas Prūsijos kongreso; 
Herr Geisberfs, ministeris 
krasų ir telegrafų, ir Herr i 
Schuesking. 

Juos atlydėjo apie 60 į- 
vairių ekspertų. Visa kom- 
panija važiavo dviem trau- 
kiniais. Jokių incidentų ke- 
liaujant kaip ir nebuvo, tik 
sugrusta keletas langų ant- 
rojo traukinio, kuriame va- 

žiavo žurnalistai. 

BOLŠEVIKAI LAIMI PIE- 
TUOSE. 

Londonas, bal. 30 Bolše- 
vikams nesiseka vakaruose, 
kurie nustojo Sergievsk ir 
Christopol. 

Užtat jie laimi pietuose, 
apielinkėje Bachmut. Sako- 
ma, bolševikai taipgi užėmė 
Korsun. Be to bolševikai 
praneša, kad perėję upę Do- 
nec užėmė gelžkelį ir taip- 
gi kitoj Vietoj suėmė apie 
3,000 nelaisvių 

PAKORĖ AMERIKOS OFI 
CIERĄ. 

Paryžius, bal. 3C. Hovos 
agentūra praneša, kad Ame 
rikos kariškas teismas nu- 
teisė mirtin ir pakorė vieną 
Amerikos leitenantą, kuris 
sužeidė vieną mergaitę ir 
kuri iš tos priežasties mirė. 

STREIKAI HAMBUGE. 
Berlinas, bal. 30. Iš Ham- 

burgo ateina žinių, kad ten 
iškilo uosto darbininkų ir 
taipgi darbininkų didžiųjų 
dirbtuvių streikas, kuris ga- 
li išsivystyti į visuotiną strei 
ką. 

RIAUŠĖS VIENNOJE DĖL 
MAISTO. 

Vienna, balandžio 30 d. 
Minia užpuolė International 
Cafe, kurion paprastai susi- 
renka maisto spekuliantai ir 
sunaikino tą užeigą. Riau- 
šėse tapo sužeista 16 ypatų. 

ITALIJOS KONGRESAS 
UŽ FIUME. 

Rymas, bal. 30 Vakar va- 
kare Italijos senatas vien-| 
balsiai išreiškė pasitikėjimo 
rezoliuciją dabartimi Itali- 
jos valdžiai. Taipgi pre- 
mierui Orlando Aiškinantis 
padaryta jam didelė ovaci- 
ja. 

Atstovų bute pasitikėjimo 
rezoliucija priimta 382 bal- 
sais prieš 40 socialistų. 

Priemieras Orlando aiš-! 
kindamas apie dalykų stovį 
dėl Fiume pabriežė, kad vi- 
same yra kaltas prezidentas 
Wilsonas; taipgi nusiskun- 
dė ir ant Francuzijos ir An- 
glijos, kurios nepalaikė savo 
sutarties padalytos Londo- 
ne. 

POLICIJA ŠAUDĖSI SU 
STREIKIERIAIS. 

Lawrence, Mass., bal. 28. 
Šiįdicn įvyko susirėmimus pr. 
licijcs sn Ctrcik;criais; buv\ 
paleista keletas šūvių iš abiejų 
pusių, bet sužeistų nėra. Trįs 
policistai užgauti akmenimis; 
du btreikieriai suareštuoti. 

AUSTRALIJA DEPOR- 
TUOS VOKIEČIUS. 

Melbourne, bal. 30. Aus- 
tralijos valdžia plianuoja de 
portuoti daugelį vokiečių; 
deportavimas prasidės gegu 
žio mėnesyje. 

Bet daugeliui internuotų 
bus leista kreiptis prie spe- 
cialio teismo ir nurodyti 
priežastis, kodėl jie nenori 
keliauti Vokietijon. 

SUAREŠTAVO 30 BUDA- 
PEŠTO REDAKTORIŲ. 
Budapeštas, bal. 26. (su- 

vėlinta). Vengrijos bolševi- 
~kų valdžia suareštavo 600 
Įvairių inteligentų ir didikų 
bei turčių, kurių tarpe yra 
keltas buvusių ministerių. 

Be to tapo taipgi suareš- 
tuota apie 30 redaktorių, 
kurie atsisakė palaikyti so- 

vietų valdžios sistemą. 

0FIC1ERAI VALO BATUS 

Berlinas, bal. 29. Atvykęs 
iš Budapešto teismininkas 
Soeling praneša, kad Buda- 
pešte daugelis buvusių ofi- 
cierų valo ant gatvių pra- 
eiviams batus, kad užsidir- 
bus duonos. 

šiaip mokslo vyrai yra 
priversti dirbti., kad gavus 

'sau maisto. 
Girdi, agitacija, kad jau- 

nuoliai stotų organizuoja- 
man bolševikų kariumenėn 
turi menkas pasekmes, nes 

vos keletas vaikinų pasigun- 
dė stoti kariumenėn. Žmo-1 
nes, sako, su nekantrumu 
laukia ateinant cechų ir ru- 

munų. 

SALOS NORI DĖTIS PRIE 
• GREIKIJOS. 

Athenai, bal. 30. Dodelke 
inų salos išleido proklamaci- 
ją, kurioje užreiškiama, kad 
jos nori but priskirtos prie 

1 Greiki jos. 
Mat Italija reikalauja šių 

salų sau, kurios buk priklau- 
sančios jai nuo kares su 

Turkija 1911 metais. 

POPAI KARIAUJA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Archangelskas, bal. 28 d. 
(suvėlinta). Sulyg bolševi- 

kų organo Moskovskija Iz- 
'vestija, Kolčako armijoje at 
"siraclo .specialiai pulkai: 
'"Kristaus legionai". Šie pul 
kai mušin vedami rusų šven 
tiku bažnytinėse drapanose 
is ru kryžiumi rankoje. 

KEROSINE SUDEGĖ 
10 YPATŲ. 

Chelsea, Okla., balandžio 
30 d. Vienoj stuboj eksplio 
davo nevalytas kerosinas, su 

ardydamas namą. Iš vie- 
nuolikos gyvenusių stuboje 
išliko tik vienas; kiti gi ke^ turi suaugę ir 6 vaikai su-į 1 degė. 

VIENOS DIENOS STREI- 
KAS CHICAGOJE. 

Chicago susilaukė vienos 
dienos streiko 1 dienoj ge- 
gužio mėnesio, kaip darbi- 
ninkų šventėje. Streike sa- 

koma, dalyvaus pora desėt- 
kų tūkstančių darbininkų. 
Buvo plianuojama padary- 

ti didelę parodą ir pakvies- 
ta Kalbėti Hilląuit iš New 
Yorko, bet paroda neįvyks, 
nes policija neleido paro- 
duoti. 

Vienok vietos socialistų 
partijos sekretorius pabrie- 
žė, kad gali rastis karštuo- 
lių, kurie priešais policijos 
įsakymą paroduos. 

ŠVEICARIJA STATYS PA- 
LOCIŲ LYGAI. 

Geneva, balandžio 30 d. 
Netoli Genevos gražioj apie 
linkėj bus pastatytas gražus 
p.ilocius Tautų Lygos pasto- 
viai buveinei. Šveicarai la- 
bai užganėdinti, kad Tautų 
Lygos pastovi buveinė bus 
Šveicarijoje. 

SOCIALISTU KONFEREN 
Cl.JA REMIA WILSONĄ. 

Amsterdam, balandžio 30 
Tarptautinė socialistų kon- 
ferencija Arnheme išnešė re 

zoliuciją. kuri pasmerkia bi- 
le taiką, jei ji bus padaryta 
ne sulyg Wilsono 14 punk- 
tų. 

VISUOTINAS STREIKAS 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, balandžio 30 d. 
Darbo Federacija išleido 
pranešimą j darbininkus pa 
skelbiant visuotiną streiką 
1 dieną gegužio. Streiku 
išreiškiama sekančius reika- 
lavimus: 8 valandų darbo 
diena; visuotina amnestija; 
uma demobilizacija, ir tei- 
singa taika ir nusiginklavi- 
mas. 

Streikas yra pretekstu: 
prieš įsiveržimą Rusijon: 
prieš taksas ant algų; prieš 
karės teismus ir prieš cen 

zoiių Įvedimą. 

BELGIJA NEUŽGANĖDIN- 
TA KONFERENCIJA. 
Paryžius, balandžio 30 d. 

Belgijos atstovai Taikos 
Konferencijoj užreiškė, kad 
Belgijos žmonės yra neuž- 
ganėdinti Taikos Konferen- 
cijos nuosprendžiais, kurie 
buk esą neprielankus Bel- 
gijai. 

ORAS. 
Chicagoje ir upielinkėje: 
Ketverge debesiuota, gal 

bus lietaus: pėtnyčioj grei* 
čiau nepastovus oras; šiau- 
rių vėjai. Saulėtekis 5:46: 
Saulėleidis 7:48. Menui'- 
nusileis 9:57 vakare. 
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Meškos Patarnavimas. 
Noroms ar nenoroms, bet Kapsukas, 

Lenino agentas, paskirtas buti Lietuvos 
viešpačiu, padarė neišpasakyta 4"meskos 

patarnavimą" Lietuvai, užimdamas su Sa- 

vo bolševikais Vilnių. 
Prieš jj, i:aip žinome, Vilnių laikė lie- 

tuviai. Tenai buvo Lietuvos valdžia, tenai 
jau buvo rengiamas Lietuvos Steigiamasai 
Susivažiavimas. Esant Vilniuje Lietuvos 
valdžiai, lenkai niekados butų nedrjsę siųs- 
ti tenai savo armijų, nes tas, viena, butų 
sukėlęs didelį triukšmą, o antrą, tas butų 
net ir Taikos Konferencijoj parodęs lenkus, 
kaipo užgriobikus ir imperialistus, užpuolan 
čius ramią ir talkininkams prielankią tau- 

tą. Kol lietuviai buvo Vilniuje, lenkai ne- 

turėjo jokio gero preteksto (išsikalbėjimo), 
kuris butų jiems leidęs Vilnių užimti. 

Kitaip dalykai virto, kuomet Lietuvos 
valdžia iš ten turėjo pasitraukti, o bolševi- 
kiškas Kapsukas Vilniuje atsisėdo. Len- 
kai, iki šiolei lankiusieji ir negalėjusiejie 
jokios priekabės prieš Vilnių surasti, da- 
bar pasijuto, kad jiems obuolys pats bur- 
non nukrito. Dabar Vilnių užimti, reiškia 
bolševikus išvyti; dabar Vilnių lenkais ap- 
sodinti, reiškia Vilnių "išliuosuoti" nuo 
bolševikiško pavojaus. 

Ir jie pasinaudojo tokia puikia proga. 
Užėmę Vilnių, o visame pasaulyje, kuris 
nedaug težino apie tikins lenkų plianus, 
bet kuris girdi tik apie bolševikizmo pavo- 
jų, Vilniaus užėmimas skaitosi lenkų nuo- 
pelnu. * Ir lietuviams sunku yra išaiškinti 
pasauliui, kodėl jie, lietuviai, negali džiaug- 
tis Vilniaus "paliuosavimu", nes pasaulis 
nesupranta to, kad Lietuvos gyvybei ir ne- 

prigulmybei lenkai, su savo pretensijomis 
prie Lietuvos, yra šimtą kartų pavojingesni už rusiškus bolševikus. 

Visai kita dainelė butų buvusi, jeigu lenkai butų pasikėsinę ant Vilniaus Lietu- 
vos valdžiai tenai esant. Tuomet pasaulis 
hutų aiškiai pamatęs Lenkijos tikslus ir 
supratęs lietuvių balsą. Tuomet, pagalios, net ir lenkai butų neišdrjsę ant Vilniaus kė- 
sintis, nes jiems nekaip butų buvę savo na- 
gus parodyti. 

Taigi "draugas" Kapsukas, norėdamas 
pasigerinti savo ponui, Trockiui, ne tiktai 
pats Vilnių prašvilpė, bet jis dar Įteikė ir 
Lietuvos nevidonams, lenkams, "trumpų" kazyrą prieš savo brolius lietuvius. 

Paklausimai. 
Ar Amerikos Lietuviu Taryba ("ka- talikų Taryba") ią faktą, kad lenkai užė- 

mė Lietuvos sostinę Vilnių ir su savo ka- 
riumene įsiveržė didelėn dalin Lietuvos, skaito užtektinai dideliu pavojum, delei ku- 
rio reikėtų Amerikos Lietuvių Visuotinas' 
Seimas šaukti? 

Ar mėginimas suvienyti krūvon lietu- 
višką karišką frontą su lenkišku frontu ir 
atvykimas Vilniun Lenkijos diktatoriaus 
gen. Piisudzkio bei "Lietuvos fronto" vado 
gen. Szeptyckio, idant apimti tą suvienytą lieutviškai lenkišką fomtą yra užtektinai 
didelis pavojus, delei kurio reikėtų Ameri- 
kos Lietuvių Seimas šaukti? 

Jeigu šie pavojai yra neužtektinai di- 
deli, tai ką tuomet Amerikos Lietuvių Ta- 
ryba skaitys ganėtinai dideliu pavojum, de- lei kurio reikėtų seimas šaukti? 

šie paklausimai yra statomi, pasire- 
miant Am. Lietuvių Tarybos nutarimui, ku- 
riame užreikšta žmonėms, kad ji, ta tary- 
ba, pritars Seimo šaukimui tuomet, kada 
bus tikrai didelis pavojus Lietuvai. 

Butų žmonėms žingeidu išgirsti aiškų, 
nesvyruojantį atsakymą į viršminėtus pa- 
klausimus. 

j Svetimoje Spauuojs Apie LieluviuS 

LIETUVOS RENESANSAS. 
Per daugiaus negu šimtmetį, nuo 1795 

metu iki 1915 m., lietuvys kentė po sunkiu 
Rusijos jungu. Pirmiaus nusilpnėjus per 
suirutę, priespaudą ir betvarkę, gimusias iš 

unijos su Lenkija, paskui iš to (lenkiško) 
režimo pakliuvus į timtmetinį ištautinimo 
laiką Rusijoj, nėra virai stebėtina, kad lie- 
tuvių tautines aspiracijos kiek susilpnėjo, 
bet, nors tas stebėtina, šita maža tautelė 
lyg bujojo savo nelaimėmis. Lietuvos re- 

nesansas (atgimimas) prasidėjo nuo 1904-5 
metų, sykiu su rusų-japonų kare ir pirma 
Rusijos revoliucija. 

Kunigija, inteligentija ir aidelė dalis 
sulenkėjusios bajorijos sugrįžo prie lietu- 
vių kalbos, ir tokiu budu intelektualės klia- 
jos vedė žmonių kulturos ir apšvietos durbą 
su stebėtina energija ir entuzijazmu. 

— Iš LoweIi (Mass.) Sun. 
Balandžio 16 d. 1919 m. 

* $ 

KAS JIS? 

"Nesenai mokslavyris lietuvys pasi- 
priešino matomam nekuriu žmonių palin- 
kimui skaityti jį nesusipažinusiu su ameri- 
koniškomis idėjomis ir valdžios forma, nes 

jis kol-kas dar buvo neišmokės anglų kal- 
bos, fr kad jis todėl turėtų buti nuvilktas į 
vakarinę mokyklą. 

"Šisai vyras gerai kalbėjo keturiomis 
kalbomis, jis yra ekspertas Amerikos istori- 
jos ir valdžios teorijos, šiuose dalykuose 
prilygdamas prie geriausių Ameirkos žmo- 
nių. Jis yra pažymėtinas rašytojas dviejose 
kalbose ir išreiškė neužsiganėdinimą trum- 
paregyste nekuriu "walfare korkers", ku- 
rie taip buvo užsispyrę suteikti jam "edu- 
kacijos." Vyras, beje, mokinasi anglų kal- 
bos pamaži ir nuodugniai." 

— Iš Printers Ink, New Yo'/k. 
Balandžio 17 d. 1919 m. 

ve •> 

LIETUVA RUSIJON SUGRĮŽ. 
..."Rusai pripažįsta teisę atsiskirti tau 

ioms, kurios to norėtų, ir pusėtiną apštį sa- 
vivaldos toms,.kurios gali norėti pasilikti 
lederuotos Rusijos dalimi. Kaip daug jų 
velys federuotą autonomija vieton nepri- 
gulmybės, tas, be abejonės, daugiausiai pri- 
klausys nuo to, kokia ir kaip kompetentiška 
bus Rusijos valdžia. Lenkija, Lietuva ir 
Finlandija neabejotinai yra (Rusijai) žuvę 
ant visados; bet yra daleistina, kad Lat- 
vija, Estonija, Ukraina ir Gruzija gaji ve- 
lyti pasilikti liuosam sąryšyį su Rusija5'... 

— Iš New York Times editorialo. 
Balandžio 23 d. 1919 m. 

* * 

LIETUVIŲ RAUDONASIS KRYŽIUS. 
Lietuvių Raudonas Kryžius pradėjo 

darbą savo organizavimo. Jo pirmininkas 
jau susinešė su Genevos tarptautiniu Rau- 
donu Kryžium su pagelba Lozanos Centra- 
iio Lietuvių Komiteto. 

♦ * 

PASTEURO INSTITUTO SKYRIUS 
LIETUVOJE. 

Pasteuro instituto skyrius bus atydary- tas Lietuvoje po globa visų krašto gydymo 
įstaigų, šicas skyrius tuo jaus privalės su- 
sinešti su Pasteuro Institutu Paryžiuj. Dak- 
taras Našvitis pradėjo tą darbą. 
—Iš Imperial Suisse, Lausanna, Šveicarijoj Kovo 22 d. 1919 m. 

* * 

ARTISTIŠKA LIETUVA. 
"Ponas M. Dasilovicz, labai gerai ži- 

nomas dailės kritikas, mums paduoda plia- 
ną stambaus veikalo apie Lietuvą, kuris 
lytisi Lietuvos, tevynėc, kuirą iškėlė jo pra- ;ėviai. Pats veikalas duoda daugiau negu sada užvardinimas. Tas yra todėl, kad 
netik pats siužetas, bet ypatingai autoriaus 
savotiškas gabumas suriša kuom visus 
mažmožius.ir padaro žingeidžią vienatą. "Tai yra Lietuvos istorija, kurią pa- rašė p. M. DanilovicL iš ypatingo žvilgsnio, formoje eskizo, plačiai ir lygiai apdirbto, ir męs tikime, kad jisai duos mums ma- 
jestotišką paveikslą, milžinišką veikalą, ku- 
ri jisai žada, nes ypatingai karei pasibai- 
gus, jam bus galima surinkti visokius do- 
kumentus, kuriuos jisai negalėjo turėti ka- 
rei siaučiant." 

— Iš Impartia! Suisse, Lausanna. 
Kovo 22 d. 1919 m. 

Kas bus s ii Faskandsntais Laivais. | 
Laike šios baisiosios ka-! 

rės likcoi paskandinta de-j 
sėtkai šimtų laivų prade! 
dant milžiniškais pasažieri-l 
niais laivais ir baigiant ma- j 
žytėmis žvejų valtimis. Pas-! 
kandinti įvairiuose jūrių j 
kraštuose ir paskendo Įvai- 
rion gilumon. Šmitai mili-i 
jonų doliarių nugramzdėjo j 
Į juirų gelmes, nugramzdė- 
jo begalės turto, įvairiausių 
daiktų. Nenoroms kįla 
klausimas, kas bus su tais 
laivais. 

Tie laivai, kurie yra pas- 
kendę negiliose vietose, ži- 
noma, bus iš vandens iš- 
traukti ir kas juose liko ne- 

pagadinto, bus sunaudota. 
Vienok tokių įaivų nedaug 
bus ištraukta iš vandens, 
nes jūrėse nedaug yra to- 
kių negilių vietų iš kurių 
galima butų laivus ištrauk- 
ti. 

Reikia žinoti, kad naras 

įlindęs vandenin gilumo 60 
mastų jau sunkiai ką nors 

gali veikti. Žmogus dar ga- 
li vandens spaudimą išlai- 
kyti iki 120 matsų gilumo, 
bet giliau jau jokis gyvas 
žmogus vandenin negali nu- 

sileisti. Gi tokių sulygina- 
mai negilių vietų mažai yra 
ir didelė daugybė n skan- 
dintų laivų pasiliks jūrių 
gelmėse ilgiausiems lai- 
kams. 

Reikia žinoti, kad geolo- 
gijos mokslas aiškiai priro- 
dė, kad jūrių dugnas nieka- 
dos nestovi ant vietos. Jis 
visuomet arba labai pama- 
žėli leidžiasi gilyn daryda- 
mas jūres tose vietose gi- 
lesnėmsi; arba kitose vie- 
tose kįla augštyn iki nepa- 
sidaro saužemiu. Kiekvie- 
nas žemės sklypas kada tai 
gilioje senovėje arba prieš- 
istoriškujse laikuose buvo 
jūrių dugnu. Ir tai ne vie- 
ną kartą. Yar vietų ant 
žemės, kurios net kelioliką 
kartų buvo juriu dugnu, pa- 
skui sanžemiu, vėl jūrių du- 
gnu, ir paskui vėl saužemiu 
ir taip begalo. 

Kiekviena vieta taippat 
buvo jūrių krantu. Žino- 

ma, kad toks pasikeitimas i- 
vyktų, reikalingi clesėtkai 
milijonų metų. 

Dab?_* tie paskendę lai- 
vai guli ant 'jūrių dugno. 
Tenai baisus vandens spau- 
dimas. Ant tų laivų trupu- 
tis po trupučiui nusistoja 
dumblo. Praeis keli šimtai 

metų ir jie jau bus užnešti 
dumblu, tai yra žemėje jū- 
rių dugne. 

Vienok tas dumblas ar- 

ba žemės užnašos r gali bū- 
ti minkštomis. Tenai, kaip 
jau sakėme, yra begalinis 
vandens spaudimai, ir tos 
užnašos virsta į akmenį ar- 

ba suakmenėja. 
Tnomi tarpu jūrių dug- 

nas su tuo suakmenėjusiu 
užnašų dugnu arba gremz- 
da gilyn, arba kila pavir- 
šiun. Daleisime, kad ten 
kur laivai nuskendę, dugnas 
gremzda gilyn. Ji nekurį 
laiko periodą vis dar grims 
gilyn, ant viršaus vis dau- 
ginsis užnašų sluogsnis po 
sluogsniui, bet kada nors 

ateis momentas, kuomet ta 
vieta pradės kilti augštyn, 
ir ant galo netik iŠKils virš 
paviršiaus vandens, bet gal 
pasidarys kalnu. 

Šituose tai kalnų suak- 
menėjusiuose sluogsniuose 
ar žemėse bus tie laivai, ku- 
rie dabar laike šios karės 
likosi paskandyti. Kad tas, 
atsitiktų, reikės milijonų! 
metų. 

Tuomet žmonės, jei tik 
jie gyvęs, kasdami kalnus 
užtiks tokius suakmenėju- 
sius laivus ir suly~ juose 
rastų daiktų tyrinės apie 
'dabrtines gadynes, tyrinės 
dabartinių žmonių. istoriją, 
kulturą. Tuometiniai žmo- 
nės stebėsis dabartiniu žiau- 
rumu žmonių, suakmenėju- 
sius ginklus ir kanuoles dės 
i muzejus. Tuometiniai 
žmonės maždaug darys tą 
patį, ką jiabar daro žmonės. 
Juk ir dabar žmonės žino 
apie žemės praeitį ir apie 
tai, koki gyvūnai gyveno 
prieš milijonus metų, tiktai 
iš žemėje suakmenėjusių 
giliosios senovės palikimų. 

Kaip nei stebėtina, vie- 
nok pati gamta geriausiai 
užrašo savo istoriją į savo 
akmenines knygas. Tos 
gamtos akmeninėmis kny- 
gomis yra akmeninių kalnų 
sluogsniai. 

Bet kuriuos gi lapus tos 
akmeninės gamtos knygos 
ateitis žmones pirmiausiai 
skaitys? Į tai gana sunku 
'atsakyti. Keikia pasakyti, 
kad tai prisieis pirmiausiai 
tiems gyventojams, kurie 
gyvena pajūryje Baltikos. 
Jei už šimtų tūkstančių me- 

tų gyvęs lietuvių tauta, tai 
ji pirmiausiai skaitys tas 
gamtos knygas. Keikia ži- 
noti kad Baltikos jure kas 
kartas vis darosi negilesnė 
ir negilesnė. Baltikos jū- 
res dugnas keliasi augštyn 
ir jau dabar tos jūrės suly- 
ginamai nėra giliomis. Bal- 
tikos jui Cje nuskandinta ke- 
liolika laivų, tai tie laivai 
už tūkstančių metų bus su 

jūrių paviršium iškilę. 
Daug vėliau iškils jūrių 

dugnas tenai, kur yra dau- 
giausiai laivų paskandinta, 
tai yra Atlantiko didjuris 
Europos pakraščiuose. Gi 
tie laivai, kurie paskandinti 
didžiajam vandenyne, tie 
ilgiausius metus bus vande- 
nyje, nes didjuris dar vis 
darosi gilesniu. Kada tai 
tenai daugelyje vietų buvo 
didelės salos, kurios nu- 

grimzdo vandenin. 

Kaip ten nei butų, bet jū- 
rių dugne ilsisi tūkstančiai 
:aivų paskendusių pirm šios 
karės. Ir dar daug jų pas- 
kęs. Ateities mokslinčiai 
sluogsnis po sluogsniui ty 
rinės ir iš kiekvienam 
sluogsnyje bus liekanos. 

Nėra nieko pasaulyje, kas 
nors neatneštų gero. Nors 
dabar gaila laivų, nors 

milžiniški nuostoliai žmoni- 
jos triūso, bet jie nors tiek 
atneš gero, kad ateitis ži 
nos, koki dabar laivai, koki 
žmonės gyveno ant ž^mės. 

N. 

Senovės Draugai, 
Ko randame žemės rievė- 

se pasižymėta, to jokie raš- 
tai nebūty mums i-tstoję: iš 
to skaitome visų seniausiąją 
musų žemės itoriją. Skai- 
tome M. Biržiškos Lietuvos 
geografijoje. 

Apie geografiškuosius 
musų vardus lygiai galėtu- 
me pasakyti. Męs neturime 
rašytų liudytojų, kas buvo 
musų krašte prieš tūkstanti 
metų. Vienatiniai tos gilio- 
sios musų senovės liudyto- 
jai tai muų žmonių pavar- 
dės ir jų gyventojų ar gy- 
ventojų vietų praminimai. 
Kiek mokslo paslapties to- 
kiuose senoviniuose musų 
varduose, ne taip senai pa- 
virtusiuose pavardėmis. 

Prezidento Wilson rezi dencija Paryžiuje' nuva- 

žiavus jam antrusyk Eu^o pon. 

Montvila (s) — Gilmonta 
(s), Butrimas — Rimbutas, 
Gimbutas—Butginas, Vaiš- 
noras (s) —Norvaiša (s). O 
Mingaila, Skirgaila, Jogai- 
la? Dabar pradeda madon 
eiti vaikus krikštyti prasi- 
manytais vardais: Giedryte, 
Ašarėlė, Raselė, Danguolė. 
Man vis rūpėjo patarinėti ir 
patarinėdavau tokių pravar 
džių vieton dėti turinčius, jei 
ne krikščionybės, tai bent i- 
storijos žymių ir tradicijų. 
Krikštijant Vytautais, Al- 
girdais, Kęstučiais, Aldonė- 
mie, Dainutėmis, kaip len- 
kai krikšti jasi Vandomis, 
Liudomirais ir tt., aš nema- 

tau ? imtos priežasties išsi- 
pravardžiuoti Jogailais, 
Gedminais, Rimvydais, 
Mindaugais ir daugybe kitų 
gražių garžiausių vardų, 
kurių mums paliko raštai 
ar padavimai. Tas žodis 
tiems, k iriems krikščionių 
vardai ėmė rodytis palikę 
per daug priprasti ir nuobo- 
dus, o kitokios vertybės 
jiems nepripažįta. Daug 
galima butų duoti tam kal- 
botyros žinovui, kurs susek- 
tų kilminę visų tų gražių 
vardų reikkšmę: Gįeišė, 
Aužbikas, Gondinga: ir kas 
buvo išreiškiama, pasidarant 
žodžius, iš kurių galima pa- 
sidaryti ir adverniškai pra- 
smė: Nor-but' ir But-nor'ius 
ir tt. 

Lygia dalimi ir vietavar- 
dės. Žmonėms, kuriems 
musu kraštas svetimas, ku- 
rie nepažįsta musų senovės, 
kuriems, galiaus, nerupi pa- 
prasčiausi musų patogumai, 
jo nei nebrangina ir lengva 
širdimi pamina po kojų, ar 
iš atminties braukia tai. kas 
tūkstančių metų žymę tebe- 
turi, kas keletą gražių isto- 
rijos lapų atstoja. Aš ne- 

noromi lenkiuos prieš to- 
kius vardus, kaip: Deltuva, 
Kvėdarna, nes tai musų isto- 
rijos "Kauko speniai" ar 

'"Laumės papai", kurie reiš- 
kia musų žeir>čs isbtlj'4. 
Tuo gi tarpu jie visi pavirto 
— Konstantinovo; ir Vaš-i 
kai — Konstantinovo ir dar 
kaž ^okie valsčiai — Kon- 
stantinavo. O Naumiestis— 
Aleksandovskoje, o Jezioro-' 
sai Zarasai — No Toalek- 
sandrovsk, o Mažeikiai —j 
Muravjovo. Taip ilga eilė! 
maskolių palikimų, kurie ne j 
tik ausj draskįo savo nepa- 
prastai! skambėjimu, dar ir 
širdį gildina skaudžiais at- 
minmais. Jie visi kuovei- 
kiausiai rėktų >uio musų že- 
mėlapių rūpestingai nušluo! 
ti, kaip visi rusų vardai bu-i 
vo nuo iškabų nušluoti, ir 
sugrąžinti atgal, kas mums 

buvo ir yra tiesiog šventa: 
musų senovinė tradie'įa, 
nes joje — tikroji Lietuva 

Paileka vardai musų pa- 

1 čiu patogumui. Pakelėmis, 
! gavtemis męs matome vokie- 
čių parašus. Na, tai suparn- 
traa. Iš svietur atvykę ka- 
rės tikslais žmonės nepriva- 
lo klaidžioti. Jiem nei lai- 
ko nėra teirautis; reikia 

'akies metimu pamatyti, kur 
į ir kas. Tik kuo išaišknti, 
kai tokioje Ukmergėje, ku- 
rios visos apielinkės grynų 

! gryniausiai lietuviškos, kur 
nė vienas pirklelis be lietu- 
vių kalbos neapseina, gat- 
vių vardai urnai lenkiškai 
pakrikštyti? Zarasuose taip 

! pat. Rodos ir Biržuose. Ar- 
ba tokioje Lietuvos širdyje, 
kur lenkų nė nėra, Radviliš- 

jkio stotyje, stambiomis rai- 
dėmis parašyta: ''Tylko dla 

! ruskicli męžszyzn. Tylko 
dla ruskich kobiet," Juk ra- 
šoma žmonių žiniai. Kokių 
gi žmonių daugiau praplau- 

| kia pro šią stotį: lenkų, ku- 
rie šiuo karės v metu jokių 
neturi reikalų Lietuvoje, ar 

pačių vietos gyventojų lie- 
ituvių. Kas čia buvo toks ap- 
1 sukrus, kad per šią karę Lie 
jtuvos veidą urnai padarė 
vokiškai-lenkiškį, o ne lie- 
tuvišką? i 

1 Galų gale laikymasi su- 

i darkytų graynai lietuviškų 
vieta vardžių vien dėlto, kad 
taip jau buvo i žemėlapius 
įrašyta! Taip protaujant, 
reiktų amžiniems laikams pa 

| likti kelios dešimtys c miš- 
kų vardų Mandžiurijoje, ku- 
riuos rusų topografai buvo 
Įrašę, o visi jie reiškia chi- 
niškai: "Aš tamistos nesu- 

prantu". Taip atsakydavę 
ohinai rusams, šiems klau- 
siant, kaip ta vieta vadinasi. 
"Lietuvoje galima dabar ras- 

ti tokių baidyklių, kaip so- 

džius "Jejtzy" Svėdasų pa- 
rapijoje. Klauisa nabagas 
'vokietis kareivis, kur čia tie 
"Jejtzy" ir niekas jam ne- 

moka atsakyti, nes neparei- 
na jam i galvą, jog tai vi- 
siems žinomi Gykiai. Aiš- 
kiausia spaudos klaida, o 

palaikoma... nebežinia ke- 
lio naudai, nes nei vietinių 
gyventojų, nei kareivių. 

Taigi dabokime neprUe- 
čiamybės savo krašto seno- 

vės ir dabarties. Vokiečiai 
— konservatyvai; tai oku- 
pacijos valdžiai nedaug te- 
reiks aiškinti. Tik reikia, 
kad kas iš vietų atsirūgtų 
senove. J* Tumas. 

("L A."). 

SKN'A MERGA. 
— Mero. ktdel tu man ne- 

duodi pietų. 
— Negaliu pamilto. Katinas 

mine ė vis,'i mėsą ir suėdė. 
— O Dieve mano! Daktand 

_;am pavelija valdyti tiktai pie- 
ninius valgius. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
NEVV YORK, N. V. 

Lietuviu paroda. 
Balandžio 23 d. didžiam ji1- 

nie Ncw Yoržke lietuviai su- 

rengė gana didelę parodą. 
Nors trumpu laiku rengtasi, 
beveik tik tris dienas, vienok 
viskas nusisekė ko geriausia. 
Vakaras buvo gražus žmonių 
dalyvavo keliolikai tul<st<incui, 

ėjo apie pustrečio šimto karei 
vių, keturi šimtai mergini;,! 
pasirėdžiusių lietuviškuose tau! 

štikuose rubu ^se su žaliais vai 
nikais ant gal vii, du benai 

priežė, ėjo daug įvairių dtcUt- 

gysčių, n< šiuos vėliavas ir įvai- 
riu obalsni užrašus 

Merginos vaiksčiodamos po j minę rinko Liberty l/>an i1. | 
parašus po peticijomis del iš- 
gavimo Lietuvai laisvė:.. 

Kalbėjo trįs kalbėtojai ang- 
liškai. Žilius — lietuviškai. 

Choras susidedantis iš dau-■ 
giau kaip dviejų šimtų daini-1 
ninku, p. i. Baniui diriguojantį 
sudainavo amerikoniška ir be-Į tuvi s ką hymnus ir keletą ki I 
tu dainelių*, be to vienas jurei-i 
vis sudainavo dvi 

^ 
daineles, 

angliškai. 
Balandžio 25 d. T. M. p. 

3 kp. laikė mėnesinį susirinki- 
mą. Pirmininkas neatvyko; 
jo vietą užėmė vice pirm.; na- 

rni neperdaugiausia susirink ). 

Išdavė raportus valdybą ir j 
įvairios komisijos. Prakalbų, 
rengimo komisija paaiškino, 
kad nors ėmė po 10 c. įžangos, 
vienok turės dar nuostolių.. 
Išrinkta du delegatai į konfc-' 

rencijąį kuri įvyks Herfisonc. 
Daug" kalbėta apie leidimą 
knygų, didžiuma laikėsi tos 

nuomonės, kad T. M. O. ^-į leistų nariams nors porą lei- 

dinių naujų knygų. O '. 
literatūra, kad butų 
ma is jo rastų fondo. i aip*,i 
nutarta, kad kuopos valdyba 
parašytu į laikraštį straipsni, 
paragindama kitas kuopas ir 

visuomenę remti C. V. ir spar- 
čiau varyti sumanytąjį darbą. 

UTICA, N. Y. 
! 

Pas mus ir gi darbuojasi 
Lietuvos labui. Paraginus 

geri), klebonui per pamoksta, 
įvyko skaitlingas susirinkimas, 
kuriame klebonas laikė prakal- 
ba. Jis, visųpirma paiskino 
apie Lietuvos praeitį ir dabartį; 
paskui kall)C*jo apie peticijos 
svarba ir davė susidinkiniui 
inešima išrinkti komitetą rin- 

w c 

kiniui parašų. Komitetas tapo 
išrinktas, bet du išrinktieji na- 

riai atsisakė iš jo, aiškindamie- 
si tuom, kati jie nenori sunnktų 
aukų kur-nors siųsti. Aukas 
turinčios pasilikti ant vietos 
iki to laiko, pakol Lietuva tap 
sianti laisva; (Ne tada reikės 
aukų, bet dabar — Red) 
kuomet Lietuvoje, girdi, įvyk- 
sianti laisve ir ji išsirinksianti 

pastovią valdžią," tuomet tai vai 

džiai, esą galėsią ir aukas pa 
siusi i. l>et susirinkimas su tų 
aiškintojų nuomonėmis nesu- 

tiko ir nutarė pasiteiriauti apie 
tni pas Fondus arba lietuvių 
Pildomąją Taryba, prašant pa- 
aiškinimu ir apie tai kur ran 

dasi pirmiaus surinktos aukos. 
IŠ gautu atsakymu bus nuspręs 
ta, kur siųsti aukas: ar į Fon- 
du;. ar tie?iai Lietuvos Val- 
džiai. 

Viskas butu gerai, kad vi> 
tos lietuviai skaitytų laikraš- 
čius; apsiskaitę įie žinotų vis- 
ką. kas dedasi pasaulyje. Nors 
m visų klebonas veltui getus 
laikraščius duoda ragindamas 
šviestis, bet gi tos jo pastangos 
nieko negelbsti, — blogi įpro- 
čiai girtuoklystė ir koziriavi- 

mas ima viršų ant apšvietos. 
Jeigu kokiam rudžio mylėtojui 
prisimeni apie Lietuvos reika- 
lus, tai jis ;>tsako: "kam to rei-' 
kia? kaip bus visiems taip ir 
mantūlas žmogus net ir su- 

sirinkime panašiai išsireikė. 
\'ieuok negalima sakyti, kad 
visi čionykščiai lietuviai yra 
girtuokliai ir neveiklus, randa- 
si ir darbščiu žmonių, kurie 

i, 

kiekvieną naudingą sumany- 
mą remia. Štai kadir Lietuvos 
neprigulmybės reikale kai ku- 
rie tautiečiai smarkiai darba- 
vos ir surinko 800 p<frašų. Nors 
ne visi po peticijomis rašėsi; 
tuli buvo klaidingai painfor- 
muoti, kad pasirašiusius ims i 

kariumenę ir todėl pasirašyt 
atsisakė. 

Turiu priminti, kad Utico 
lietuviai turi surinkę apie $150 
Lietuvos reikalams, kurie ti- 
kiu, greitu laiku bus pasiųsti 
kur pridera. 

Dzūkas IŠpotrakčs. 

ANSONIA, CONN. 

"Darb." No. 42 tilpo kores- 

pondencija ir tai dar neteisin- 

ga. Ten sakoma, šv. Antano 
Dra ugi jos valdyba visus už 
nosies vadžiojanti. Na ir pa;- 
kui duoda pamokslą "laisva- 
maniams." 

Reikia gi tokias neteisybes 
atitaisyti. Čia niekas nevadžio- 
ja ką nors. Bet susirinkime 
tos draugijos kovo 16 d. visai 
tie valdyba, bet nariai sumanė 
ir pakeyė Yisoutinojo seimo 
klausimą ir nubalsavo, kad 
buptinai reikia seimo. Inešė- 
jas gi buvo įnešęs, kad seimo 
nereikia. Taipgi kas dabar 
kaltas. Žmogus įneša, kad 
prieštarauti seimui, kad jam 
išnešti kaip ir papeikimą, o čia 
visi l>eveik vienbalsiai nubal- 
suoja, ka i reikia. Tai už ką 
čia /aldyba kalta, tai kame ji 
kitas už nosies vadžioja? In- 
domiausia tai tas, kad net nei 
inešėjas nedrįso paremti savo 

įnešimo ir už jį balsuoti. Ttu- 
but susigėdo. 

Vienu žodžiu, kaip jau žmo- 
nūs nubalsuoja beveik vien- 
balsiai (nes pora nekėle rankų 
nei už, nei prieš) tai tuoma 
reikia šmeižti valdybą. Ir tai 
vadinasi krikščionis rašo ir 
tai krikščioniškame laikrašty- 
je. jei jau krikščionybė tiktai 
tokia, tai reikėtų nuo jos bėg- 
li. Ant laimes krikščionįs yra 
kitokia, o čia tiktai klerikališki 
intrigaintai prisidengę gražia 
krik ščionybes skraiste. 

Bet ką jau ir kalbėti. Čionai 
veik visos katalikiškos organi- 
zaeijos reikalauja seimo, o tas 

reiškia, kad neklauso klerika- 

liškų 1)osų. Tai kuomi gi juos 
nubausti, rikštes pasiėmus ne- 

nuplaksi, tai reikia plakti ap 
melavimu, šmeižtu, ir pirmas 
tokis nuj)lakimas krito ant šv. 
Antano Dr-jos valdybos. Ži- 
noma, tas dar tik paaštrina 
santikius ir žmonės buvusieji 
[tame susirinkime tik piktinasi 
tokiais raštais. Toliaus lauksi- 

me prakeikimo, kodėl jo nesi- 
griebti 

Prakeikimai, šmeižtai savo 

keliu, o draugijos veik visos 

pritaria šeiniui ir masyvis su- 

sirinkimas kovo 26 d. ir stojo 
u v. seimą. 

V. Šauklys 
A. Ulcvičia. 

ELIZABETH, N. J. 
Balandžio 24 d. p. A. Litvi- 

no svet. L. A. B. praaklbose 
kalbėjo p. T. Strimaitis iŠ Ne\v 

j York, X. Y. Jis aiškino dau- 

giausia apie T.. A B. ir lietu* 

jvius darbininkus; nurodė kas 
• iii yra draugas ir kas priešas.' 
Kalbėtojas papasakojo kaip1 

Montello, Mass. lietuviai per 
kuki 30 metų gamino kitiems 

milijonus doliarių, o patįs skur- 
de gyveno, vien del to, kad jie 
neturėjo užtektinai energijos. 
Bet taula L. A. B. jų reikalais 
pradėjo rūpintis, tai šiandien 
jie ne kitiems dirbs, o sau, nes 

jie yra kartu ir darbdaviai ir 
dirbtuvės savininkais. 

Kalbėtojas priminė ir apie 
ta lygybę, apie kurią tuli gar- 
siai kalba. Jis sakė, kad lygybė 
tarp žmonių gal ir įvyks už ko- 

kio tūkstančio metų, o gal ir 
niekuomet jos nebus. Užbaig- 
damas savo kalbą kvietė visus 

prisidėti prie L. A. B. Jo pra- 
kalba, publika tapo užganėdin- 
ta, nes > ^ndrovė gavo apie 20 

naujų narių su apie 150 šėrų. 
Dabar Elizebete viso L. A. B. 

narių yra netoli šimto. 
Po prakalbos tapo sutverta 

L. A. B. kuopa, į kurios valdy- 
bą išrinkta sekanti asmenis: 
pirm. J. Budris, jo pag. T. La- 

pinskas, rast. B. Kopustaitis, 
antroju rašt.Liepinys. Susirin- 
kimai nutarta laikyti sykį i 

mėnesį, kiekvieno mėnesio 
antrą utarninką 7:30 vai. va- 

karo p. A. Litvino svetainėje. 
Prie progos turiu pasakyti, 

kad ir musų bolešvikai Šiuom 
kartu visi ramiai užsilaikė ir 

jokio lermo nekėlė, — užtai 

jiems ačiu. Gal ir jie susipras, 
kad lermo kėlimas neduoda 
niekam garbės. 

B. K. 

SPRINGFIEID, ILL. 

Koncertas. 

Balandžio 26 d. įvyko pui- 
kus koncertas, kuriame tapo 
išpildyta gražių muzikos gaba- 
lėlių ir garsių dainų. Šitame 
koncerte "Birutės" choras pui- 
kiai atsižymėjo, sudainuoda- 
mas keletą jausmingų dainų 
kurios padarė j publika gerą is- 
pudį. 

Reikia tarti ačiu p. Skrabu- 
tonui, kuris išmokino 4 mer-; 

gaitcs gražių šokių, taipgi ir 
Westfieldo merginoms, kurios 

dalyvavo surengime to kon- 

certo. 

Balandžio 24, 25 ir 26 dd. 
buvo rankų išdirbiniu paroda 
kurioje ir lietuviai dalyvavo, i 

R. 

ELT.KGTON, IND. 
Balandžio 21 ir 22 d.d čia 

buvo atsilankęs gerb. musų 
tautietis A. Račiūnas su kru 
taniais paveikslais. Jis rodė iš 

musų nuvargintos tėvynes Lie- 
tuvos gana Įdomius vaizdelius 
kuriuos naudinga buvo pama- 

tyti kiekvienam lietuviui. Bet 
vietos bolševikai stengėsi pub 
lika sulaikyti nuo p. Račiūno 

paveikslų; jie stovėjo ant kam 

pų ir įkalbinėjo žmonėms, kaci 

neitų žiūrėti tų paveikslų ku- 
riuose nieko blogo nesimatė. 
Lai visuomene apvprtina ar 

geras toks bolševikų pasielgi- 
mas. 

Susi pratęs Darbininkas 

ŽJNIOS-ŽINELES 

Pittsburg, Pa. Čia pra- 
dėjo siausti bedarbė. Daug 
jaunų vyrų bastosi po gat- 
ves be užsiėmimo. 

Rochester, N. Y. Vietos 
socialistai stropiai rengiasi 
prie apvaikščiojimo Pirmos 

Gegužės. 

So. Boston, Mass. Tame j 
mieste buvo milžiniška de- 
monstracija milijono parašų 
kampanijai. Joje dalyvavo 
didelė minia svetimtaučių ir 
apie 2,000 lietuvių. Ją, va- 

dovavo leitenantas F. J. Ba- 
gočius; jis rietė ir ir.arstą 
spyčių. _ d u 

Baltimore, M. D. Lietuvių 
218-tas skyrius streikuojan- 
tiems Lawrenco Audėjams 
paaukavo $100; kiti vietos 
unijos skyriai taipgi gausiai 
aukauja. 

Rochester, N. Y. L. D. K. 
Gedemino D-tė surengė šau- 
nų velykinį balių pagerbi- 

mui tų narių, kurie aukomis 
'ir paskolomis prisidėjo prie 
patsatymo puikaus namo, 
priklausančio Gedimino 
draugytsei. 

Worceste>r, Mass. Vietos 
kunigėlis pasakė graudingą 
pamokslą išvadindamas dai 
lės ir dramos draugiją "Au- 
šrelę'' ištvirkėlių lizdu. 

New Bitain, Conn. Scenos 
Mylėtojų Draugija ir Lais- 
vės Varpo Choras susivie- 
nijo į daiktą. 

Hudson, Mass. Čia lietu- 
viai gražiai sugyvena ir 

daug jų įsigijo savo na- 

mus, nekurie ir kelis. Taip- 
gi užlaiko kocperativišką 
valgomų daiktų krautvę. 

Tamaąua, Pa. Nesenai 
čia susitvėrė Lietuvių Ne- 
prigulmingas Kliubas, kuris 
žada dirbti kaip politikos; 
taip ir apšvietos srityje. 

Lawrence, Mass. Jau 3 
mėnesiai kaip čia sterikuo- 
ja 25,000 audėjų, verpėjų ir 
kitų šakų darbininkų. Per 
tą laiką gatvėse matėsi vis- 
ko: kraujo, verksmo, kūdi- 
kių ir motinų dejavimo. 

Rochester, N. Y. Vietos 
socialistai stoja už Lietuvos 
neprigulmybę. 

— 

Burlington, Ind. Šilkų 
audėjai išėjo ant streiko. 
Reikalauja dirbt tik ant 3 

mašinų ir 25 nuoš. 

Minersville, Pa. Simonas 
Diškevičius, kurio tulžyje 
akmenįs augo, naktyje no- 

rėdamas gerti išlipo iš lovos 
ir sukrito. Jis mirė. 

Mahanoy City. Daug 
žmonių randasi be darbo. 
Prie visų kasyklų stovi 
žmonės prašydami kokio 
nors užsiėmimo, bet vietų 
jiems nesiranda. 

Rockford, III. Čia ren- 

giamasi prie apvaikščiojimo 
pirmos gegužės. 

St. Joseph, Mo. Did. Liet. 
Kun. Algirdo Draugija pri- 
ėmė rezoliuciją už greites- 
nį Amerikos Amerikos Lie- 
tuvių Seimo šaukimą. 

Denver, Colo. Čia ran 

dasi tik apie 17 lietuvių šei- 
mynų. Sutikimas tarp jų 
kogeriausias. 

Shebcygan, Wis. Anto- 
tonina Reklaitienė mirė ba- 
landžio 10 d. sulaukus vos 

22 metų amžiaus. 

Elizabeth, N. J. L. D. S. 
surengtose prakalbose kai- 
bėjo J. Karosas, bet jam| 
kalba nevyko, kadngi bol- 
ševikai savo pastabomis jo 
upą sugadino. 

Lewiston, Me. Parašų j 
rinkimas nesisekė, kadngi 
bolševikai įkalbinėjo žmo- 
nėms jog parašai renkami 
del susivienijimo su len- 
kais. 

Paterson, N. J. Čia su- 

organizuota L. Raud. Kry- 
žiaus skyrių,s kuriam prigu- 
li apie 50 narių. 

VIENYBĖ YRA RAKTAS I 
PASISEKIMUS. 

Kuomi, gerbiamasis skai- 
tytojau tu mieruoji laikraš- 
čio pakilumą, gerumą, nau- 

dingumą? 
Žinoma, kad atsakysi jog 

tai tas laikraštis pakilus, 
geras ir naudingas, kuris 
visuomet skleidžia geras i- 
dėjas ir pasistengia jas pra- 
vesti gyveniman; Tas lai- 
kraštis geras, kurio skaity- 
tojai beskaitydami kas kar- 
tas darosi pakilesniais, lai- 
mingesniais, geriaus mokan- 
čiais gyventi. Tokis laikra- 
štis yra "Lietuva" dienraš- 
tis. Bet kaip gi ji skaityti, 
kaipgi dalyvauti toje šei- 
mynoje, kuri tobulinasi? 

Tam reikalinga tapti 
"Lietuvos" bendrovės dien- 
raščio šėrininku. Užtenka 
užsimokėti dešimtį dolerių, 
kad buii tos bendrovės na- 

riu. 
Žinote gerai, kad laikraš- 

tis bujoja tiktai tuomet, 
kada prie jo prisideda vis 
didesnis ir didesnis skaičius 
skaitytojų ir šėrininku. 

Kiekvienas centas Įdėtas 
į "Lietuvos" dienraštį yra 
kaipir ta sėkla, kur iš ma- 

žytės išauga ir paskui mai- 
tina visus. Bet tiktai rei- 
kia draugiškumo. 

Draugiškumas laikrašty- 
je yra vienas svarbesnių 
dalykų. Ir ne tiktai laik- 
raštyj, bet ir visus, kur tik- 
tai yra draugiškumas, 
viskas žydį, viskas gerai 
klojasi. Be draugiškumo, 
be susidraugavimo negali 
gyventi ne tiktai mažos 

draugystės, bet ir valstijos. 
Tpn valstija stipri, kur yra 
draugiškumas. Ir užtai vi- 
sur tveriasi draugystės. 
Tiktai draugystės kelia 
gyvenimą, kelia kulturą, 
kelią viską, kas yra kilimu, 
progresu ir pažanga. 

Jei tik per susidrau- 
gavimą viskas galima, tai 
kaipgi kitaip gali buti su 

laikraščiu. Pilna harmoni- 
ja tiktai tuomet kada yra 
draugiškumas tarp redakci- 
jos. administracijos. ir skai- 
tytojų. Tik jiems s.-sidrauga 
vus, galima "kalnus vartyti". 

Kaipgi susidraugauti? j 
Tam nieko negali buti leng- 
vesnio. Reikia tiktai buti 
pilnateisiu nariu "Lietuvos" 
dienraščio bendrovės. Ben- 
drovės nariai yra pirmiau- 
siais ir svarbiausiais drau- 

gais gero laikraščio. Jie 
gali iaikarštį pagerinti, jie 
gali jį išplatinti, jie drau- 
gais yra redaktorių, jie nu- 

rodo ko trūksta, ko reikia. 
Reikia visiems draugiškai 
dirbti. 

Taigi delei bendro gero 
kviečiame visus pirkti Še- 
rus "Treasury Stock", ku- 
rie eina ant pagerinimo 
"Lietuvos" dienraščio. Y- 
ra geriausia proga parodyti 
draugiškumą, geriausia pro- 
ga pasitarnauti kulturai. Ir 
netik Šerais tai galina pa- 
daryti, bet ir prikalbinant 
nauius skaitytojus. 

Pagali aus jųs esate tais, 
kurie naudosis tais pageri- 
nimais. Taigi ąr nereikia 
gi gerinti viską, kad paskui 
naudotis? 

Visuose reikaluose linkui 
pagerinimo "Lietuvos" 
dienraščio rašykite: "Lietu- 
va", 3253 So. Morgan str., 
Chicago, 111. 

Juo adugiau lietuvių pirks bondsų, 
juo gciraus padarys Dėdei Šamui, 
Lietuvai ir patįs sau. 

Nupirkom Dėdei Šamui žirgą — 

pridėk'm ir balną. Pirkim laivės 
bontiauS ios paskutinės paskolos. 

—-į 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar-J 
bų garantiją gauk už savo pinigus. 
—teisingą darbą Pirma negu ati I 
duosi kokiam žydeliui gpuk t ikrą j 
kainą iš 

J. S. RAMANČIONIS, 
2611 W. 44th St., CHICAGO 

į Phono McKinley 27G 
i 

PBhNESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės- 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, L-Cntų, Remų ir Stogams Popierio 

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

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty.Eonds už it BJį piln^ "Cash" vertę. Atneškite V 
arba atsiųskite. jr.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 

v Utarninkais Ketvcrgals ir 1335 Mllwauke Ave. Subatomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

3UK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog iih\ galime pateisinti jusu kentėjimus. Pavelykite inum.-s išegzaminuo* jus—visai b" jokit) mokesčių už egzaminacijų arba patarimą. Peoplev Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms go reresnį ir moderniška patarnavimą 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, v€ dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami Jų gydančią, vertę nuo papra* tų ncsveikatingumu. Musų vaistai ir komikai yra gryniausi mus?, receptai yra pildimi tik regilr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAM ATYKI E^E MUS. Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminacij^ ir Patarimą 1616 WEST 47 th 3TREEET Męs Kalbame Lietuviškai 

Tik=ką isejo iš Spaudos 

Naujos St Šimkaus 
Dainos 

Vienam h alsui prie piano 

1) Sunku man gyventi vidut. balsui) ..60 
2) Miegok, mano kūdikėli (vid. bal.) .30 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vid. bal.) -50 
4) Era, mano brangi (Bass) 50 
5) a Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge .• Kaina 75c. 
c) Via putė, putė J 

VISOS NEPERSUNKIOS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: 

"LIETUVA" 
% 

3253 S. MORGAN ST , CHICAGO, ILL. 

Didelis 28"x36", Pilnas, Aiškus 

LIETUVOS 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, baėnytklemius, miestus ir miestelius, golž- 
lielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, k rasos keliui, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIU DALIU 
4r 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė pu Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (134L—1377). 
*>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—14.°0). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. S) Dabartine Lietuva. 

KAINA $1.03. 

; _ 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS. 
[ 

AUKAUKIT KNYGAS 
LIETUVAI. 

Vienu iš svarbiausių rei- 
kalavimų kiekivenoje tauto- 
je yra apšvieta. Lietuvių 
tauta iš šito atžvilgio yra 
gana menkai aprūpinta. Ne 
tik, kad Lietuvoje nebuvo 
reikalingu mokyklų, bet ir 
spauda .per ilgus metus bu- 
vo uždaryta. 

Vėliau atidarius spaudą 
lietuviai nesuspėjo išauginti 
savo spaudą ant tiek, kad 
ji galėtų tinkamai aprūpin- 
ti minių pareikalavimą kny- 
gose; Lietuvos sodžiuose ir 
miesteliuose vis jautėsi sto- 
ka knygų. 

Panašiai dalykai stovėjo 
prie caro valdžios, kuomet j 
lietuvių kulturinis stovis bu- 
vo varžomas. Dabar-gi. pa- 
sil'uosuojant nuo svetimų 
jungo, Lietuvoje stoka kny 
gų beabejonės keleriopai 
pasididino, o jų nėra iš kur 
gauti, nes spaustuvės Lietu- 
vije siaučiant karei negalė- 
jo, ar buvo apsunkina- 
mos išleidimui knygų. 

Bet daugybė lietuviškų 
knygų randasi pas Ameri- 
kos lietuvius, ir dauguma tų 
knygų guli be naudos. Tai- 
gi yra išmintinga pasiųsti 
mums amerikiečiams berei- 
kalingas knygas Lietuvon, 
kad padidinus nedidelius 
viešuosius knygynus Lietu- 
voje. 

Kiekvienas logiškai mąs- 
tąs žmogus nelaikys pa sa- 

ve knygų, jei jomis nesinau- 
doja, bet ir mesti lauk kny-, 
gas yra neišmintinga. Vienu 
iš gražiausių dalykų yra pa- 
dovanoti savo knygas Lie- 
tuvos knygynams, lai jos bū- 
va naudingomis pasaulyje. 

Bet kiekvienas sau atski- 
rai negali siuntinėti kny- 
gas Lietuvon; jas reikia su- 

rinkti į krūvą. 
Todėl 'TMD. 25 kuopa, 

Chicagoje ir pasiėmė sau 

užduotį surinkti aukauja- 
mas knygas, kad paskui per 
siuntus jas Lietuvon. Visi 
kas gali prašomi aukauti 
knygas Lieuvos knygynams. 
Knygų surinkimui stotis yra 
žinomo veikėjo p. Damijo- 
naičio krautuvėje 901 W. 
33-rd st. 

Knygas malonėkite ar pa 
tįs atnešti, ar jei kitur, at- 
siųsti, bet pasistengkite ne- 

laikyti knygų be naudos, nes 

knygų užduotis yra kitokia. 
Knygas aukaujant malonė 

kite sudaryti ir knygų są- 
rašą ir kiek jų aukaujama; 
taipgi malonėkite paduoti 
aukautojo vardą, nes tas 
bus garsinama laikraščiuo- 
se. 

Prašome gerbiamų tėvy- 
nainių prielankiai sutikti T. 
MD. kuopos knygų rinkėjus 
ir neišleisti jų iš stubos tuš- 
čiomis rankomis, bet įduoti 
jiems vieną kitą knygą dėl 
Lietuvos knygynų. Vienok 
gerbiamieji butų geriau, 
kad nelaukiant knygų rin- 
kėjų atsilankymo, bet pasi- 
rupintumėt nugabenti kny- 
gas į sunešimo stotį; tuomi 
palengvinsit rinkėjams dar- 
bą, kurie juk irgi dirba tik 
iš pasišventimo. 

T. M. D. 25 kp. Komisija. 

IŠ SEIMO RENGIMO KO- 
MISIJOS. 

Pereitame antradienyje Į- 
vyko Seimo rengimo komi- 
sijos susirinkimas. Apsvars- 
tyta eilė klausimų, išdirbti 
plianai ir kitokios smulkme- 
nos, kurios tuojaus bus ofi- 

>' 1 ■ 

ciaiiai paskelbtos 
Seimo komisijos pirminiu 

ku yra išrinktas žinomas 
bankierius p. Bagdžiunas. 
Seimo sekretoriumi išrink- 
tas Dr. Drangelis, o seimi- 
nės finansinės komisijos 
pirmininku išrinktas bankie 
rius Elijošius. 

Taipgi buvo išrinkta ir 
eilė kitų komisijų, kurios 
savo laiku bus paskelbtos. 

SEIMO REIKALE. 

Chicagos draugijų atsto- 
vų konferencija įvyks pėt- 
nyčioj, gegužio 2 d. 8:30 v. 

vak. Wodmano svet., kamp. 
33 ir Lime gt. 

Seimo Rengimo Komite- 
tas jau turi išdirbęs plianą 
rengimui seimo; išrinkta 
specialės komisijos ir jau 
yra sukalbėta svetainė sei- 
mo sesijoms, salė bankietui 
ir padaryta daug kitų daly- 
kų. 

Visos komisijos bus prisi- 
rengę išduoti rapotrą atsto- 
vų susirinkime. 

Lyg šiol konferencijoj ne- 

dalyvavusios draugijos lai 
pasistengia prisiųsti savo i- 
galiotinius arba valdybas. 

Nepamirškite, kad Seimas 
šaukiama pirmose dienose 
Birželio mėn. Chicagon. 

Dr. K. Drangelrs, 
Seimo Reng. kom. Sek. 

BRIDGEPORT. 
Širdies Viešpaties Jėzaus 
laikys savo mėnesinį susirin 
kimą nedėlioje, gegužio 4 
d. i vai. po pietų Petro Vocl 
mano svet. 3251 Lime gat. 
} tą susirinkimą yra kviečia- 
mi būtinai visi narai atsi- 
lankyti, n "s bus svarstoma 
daug naujų klausimų ii ren- 
kami delegatai į Visuotiną 
Seimą. 

Valdyba: 
Pirm. B. M. Butkus, 
Nutar. rast. A. Mosteiko. 

TOWN OF LAKE. 

Susivienijimas Lietuviš- 
kų Orgonizacijų ant Town 
of Lake balandžio 25 d. lai- 
kytame savo susirinkime, 
tarp ko kito, svarstė įsigiji- 
mo nuosavo namo klausi- 
mą. Visų susirinkusiųjų bu- 
vo noras savą namą pasi- 
statyti. Ir pradžiai to su- 

manymo įvykdinimui vien- 
balsiai nutarta greitu laiku 
i'engti bazarą; tam tikslui 
išrinkta komisija iš 7 narių 
ir nutarta šaukti susirinki- 
mą pėtnyčios vakare, 7:30 
vai. v. p. J. J. Elijošiaus 
svet., kur yra kviečiami visų 
draugijų atstovai ir valdy- 
bos atsilankyti. 

Be to buvo išreikšta už- 
uojauta lakraščiui, kuris re- 
mia musų ir visų lietuvių 
reikalus; už tą laikraštį pa- 
tartina yra visiems stovėti. 

Pirm. J. Viskontas. 
Rašt. A. J. Kareiva. 

BRIDGEPORT. 
illinojaus Lietuvių Pašel- 

pinis Kliubas laikys savo mė 
nesinj susirinkimą subatoje 
gegužio 3 d. 7:30 vai. vaka- 
ro paprastoje Prano Dal- 
kaus svet. 3301 S. Morgan 
ir kampas 33-čios gatvių. 
Visi kliubiečiai malonėkite 
susirinkti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvar 
stymui, vienas, kurių bus 
svetainės statymo klausi- 
mas; taipgi bus renkami 
delegatai į Lietuvių Visuo- 
tinąjį Seimx. 

Antanas Gazauskas, rašt. 

WEST SIDE. 
Lietuvių Draugijų Tary- 

bos nepaprastas susirinki- 
mas įvyks pelnyčio je gegu- 
žio 2 d. 8 vai. vak., Mel- 
dažio svet. 2242 W. 23 pl. 

Gerbiami delegatai ir 
draugijų nariai malonėkite 
buti šiame svarbiame susi- 
rinkime, nes bus labai daug 
svarbių klausimų apsvars- 
tymui. Turėsime nutarti, 
kur pinigus siųsti, išrišti Vi- 
suotino Seimo klausimą ii" 
\ t. 

Kurie turite pinigus su 

aukautus Lietuvos laisvės 
reikalams, malonėkite pri- 
duoti tam susirinkimui. 

Rast. W. Duoba. 

IŠ CICERO. 
Cicero Lietuvių Rattpdonos 

Rožės Pašalpos Kliubio mėne- 
sinis susirinkimas atsibus ge- 
£ii/.ės 2 d. J. Neffa svetanėje 
1500 So. 4()th Av. Cicero. 

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakarė. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, bus daug svarbių1 
reikalų. 

Taipgi nepamirškit atsilan- 

kyti ant koncerto, kurį rengia 
šitas kliubas 5 metų sukaktu- 
vėms. Koncertas atsibus suba- 
toje gegužės 3 d., A. J. Šaute- 
raclc svetainėj, kampas 12 gat. 
ir 48-osCicero. Prasidės 7 v. v. 

REPETICIJA. 
Šiandien vakare bus "Ei- 

lutės" choro merginų dai- 
navimo repeticija. Visos bi- 
rutietės susirinkite "Biru- 
tės" svetainėn ant 8 vai. va- 

karo. "Birutis" valdyba. 
r _ ... 

PAJUOKAVĘS ATSIDŪ- 
RĖ LIGONBUTYJE. 

Tūlas Joseph J. Collins, 
4932 Sheridan road eidamas 
gatvė lies kampu X. Clark St. 
ir \V. North Ave. JUokoms at- 
kišo du pirštu pavidale revol 
verio i du vyru ir sušuko: 
"hands up!" 

Bet vyrai, matomai, pripa- 
žino jo juoką ne juoku ir pasi- 
elgė su juo kaip pavojingu as-i 

meniu. Smarkiai sumuštas Col- 
lins randasi ligonbutvje. 

Sąryšyje su Collins sumu- 

šimu policija suėmė du vyru C.į 
Kullman ir T. Lo\ve. 

MOTERIS PAGELBSTI 
PLĖŠIKAMS. 

Chicagoje paskutiniais lai- 
kais prasidėjo rastis naujas 
plėšikų būdas atkreipti aukos 
domą nuo gręsiančio pavojaus. 
Čia jau figūruoja moteris. 

Vakar apiplėšime keleto 
eleveitorių stočių dalyvavo ir 

moteris. Paprastai moteris 
prieina prie langelio pirmiau 
ir užduoda kasieriui keletą 
klausimų apie kr ką traukinių 
pribuvimą ar panašiai. 

Moteriai pasitraukus nuo 

langelio ir kaip, manoma, esant 

ant sargybos, sekąs paskui ją 
vyras pradeda kalbėtis su re- 

volveriu rankoje. 

PROFESORIAI SUTVĖRĖ 
SAVO SOVIETĄ. 

Illinois Universiteto pro-' 
fesoriai suorganizavę savo 

tiškos rųšies sovietą. Sako- 
ma šis profesorių sovietas 
prigulės prie Amerikos Dar- 
bo Federacijos, kaipo at- 
skira federacijos kuopa. 

Minėto sovieto preziden- 
tas profesorius A. C. Cole 
pasakė laikraštininkams, 
kad suorganizavimui šio so- 

vieto reikalinga buvo smar- 

ki agitarija bėgyje keturių 
mėnesių. 

Toliau profesorius užreiš- 
tė, kad šio sovieto tikslu 
yra ideale pusė profesorių 

j padėjimo ir tiV delei tu so- 

vietas suorganizuotas. Bet, 

girdi, ateityje, vis brangs- 
tan pragyvenimui, gal but 
šiam sovietui priseis kovo- 
ti iv už materiali profesorių 
padėjimą. 

Universiteto vice-prezi- 
dentas David Kinley, kalbė- 
damas apie ši profesorių so- 

vietą, išreiškė nuomonę, kad 
jis manąs, jog akademiški 
bolševikai nebus pavojingi 
universiteto gerumui. 

BRIDGEPORT, 
Vakar vidurdienyje kele- 

tas vaikėzų nuo 15 iki 19 m. 
amžiaus mėgino apiplėšti 
Valevijos Vaišvilo saldainių 
krautuvėlę prie 833 West 
33 pl. 

Užpuolimas buvo štai 
kaip: 11:35 vai dienos, kuo- 
met krautuvėlėje buvo vie- 
na tik savininke, į krautuvė- 
lę Įėjo du vaikai apie 15 m. 

amžiaus ir paprašė už 5 c. 

saldainių. Nusipirkę saldai- 
nius nudavė beeiną per du- 
ris lauk: tuo tarpu Įėjo dau- 
giau vaikų; sugrižo ir tie, 
kurie saldainius pirko. Ir 
vyriausis iš jų (apie 19 m. 

amžiaus) atstatęs revolverį 
į pardavėją užklausė: "Kur 
tavo pinigai?" Nesulaukęs 
atsakymo, tą patį klausimą 
atkartojo dar du kart. Tuo- 
met pardavėja ėmė šaukti 
buvusi šalymame kambaryje 
savo įnamį. Vaikas išgir- 
dęs šauksmą, iššovė vieną 
kartą ir leidosi per duris 
lauk; paskui jį išbėgo ir ki- 
ti vaikai. 

Visi tie jauni užpuolikai, 
sakoma, esą lietuviai. Vie- 
nas jų, tuoj po užpuolimo, 
ant gatvės, tapo areštuotas 
ir nugabentas į nuovadą; 
kiti gi dar nesugaudyti. 

Reporter.s. 
AA 

Dr. J. N. Sarpaiius. 
Physician & Surgeon 

Pagyvenimo Telefonas, 
Boulevard 5602 

Pagyvenimo 
Ofiso 

Telefonas Yard.s 2544 
Ofiso valandos kasdien g.: 
10:30 iki 12 2 iki 4 7 iki 
Nedėliomis ofisas uždaryta* 

3252 So. Halsted Street 
Chicago 

Viršininkai Draugystės Sv* 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas, 

2C34 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

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

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

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckac, Iždininkai, 

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

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

Maršalkos 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

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

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

625 Livernios Street, 
Wm. Lcščinskis, Finansų Rašt., 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo užra- 
sėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
rų ncdėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratlot Ave., Schulte svetainėj. 

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

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

1805 W. 4Cth St. 
Lud. šimulis. Page'biniiiUaiS. 

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

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 So. Wood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

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

4524 So. VVood St. 
Liudvikas šimulis, Vicepirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo GIoj. j 4441 So Washtena\v Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfield Ave, 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1730 W. 47th Street 

PROTINGA EKONOMIJA. 
Ekonomija daugumui iš 

musų yra labai svarbus klau- 
simas, bet neišmintinga eko- 
nomija dažnai veda prie aik 
vojimo pinigų. Sergantį 
žmogų galima butų vadinti 
aikvotoju, jeigu jis mėgin- 
tų taupinti, vengdamas pirk- 
ti jam reikalingų gyduolių. 
Jo sveikata gali greitu laiku 
iširti ir kiek tuomet laiko 
jis sugaišintų. Tiesa, pirk- 
damas gyduoles jis nepriva- 
lo daryti jokių bandymų kai 
na savo sveiktatos. Jis 
privalo suprasti tiek, jog 
perkamos gyduolės turi tvir 

i tą reputaciją. Trinerio Elix 
į ir of Bitter Wine (Ameri- 
kos Kartusis Vynas) per 
trisdešimts metų buvo pri- 
pažintas, kaipo vidurių gy- 
duolės. Jo grynumas, vie- 
nodumas ir puikiausia koky 

1 bė yra gvarantijos jo pasek- 
: mes pasirodė stebėtinai nau- 

| dingos ir pagelbstančios vi- 
suose vidurių nesveikumuo- 
se; užkietėjimo, nevirškini- 
mo, galvos skaudėjimo, mer- 

grim, bemiegės, nerviškumo 
ir t. p. Jis išvalo vidurius, 
pagelbsti nevirškinimui ir 
sustiprina visą kuno syste- 
mą. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Nuo nepageidauja- 
mų pavasarinių svečių, kaip 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų diegimo ir t. p. ge- 
riausia juos galima pavai- 
šinti turint po ranka bonką 
Trinerio Linimento. Eikite 
pas savo aptiekorių ir visuo- 
met turėkite po ranka. 

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

( Apgarsinimas.) 

Pajieškau savo pažįstamų, Mortos 
Liaugminaitės, Antano Spingio, Pra- 
no Llangvenio ir kitų pažįstamų. Visi 
Kauno gubernijos, Šiaulių pavieto, iš 
Viekšnių miestelio. 

Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 
Cicilija RupkaitS, 12 Sangar St. 

So. Boston, Mass. 

PARSIDUODA lietuvių apgyvento} 
vietoj 7-nių ruimų medinis La- 
mas ant akmenų fundamento 50 pedu. 
plytomis išgrišta ga*.vė, randasi 8420 
Kerfoot Ave., kaina $3,200, da,li jmo- 
kėtl, kitus ant išmokėjimo. 

George Brinkman. 
T910 So. Halsted St. 

ANT RANDOS — WEST SIDEJ 
4, 6, 6, ir 7 kambarių fliatai, pečium1, 
apšildoįrjl; moderniški. Kreipkitės j 
ofisų: Racine Ave. ir 13 th St., arba 
telefonuokite: West 95, arba Harrison 

REIKALINGA &c4myninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai i 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So Kalstei St, Chicago, 111. 

PARSIDUODA Grosenė ii- Bučernė, 
labai gera vieta, biznis išdirbtas, 
savininkas eina jkitg, bizn|. Nasins 
taipai parslJuoda. Atsišaukite. 

3813 So. Kedzie A ve. Chcago, llj. 

REIKALINGA mergina, suprantanti 
aUelng. namu darbą. Pastovu^ darbus, 
gera mokestis. 

•1632 S. Ashland A>e. 

Reikalingas geras, patyręs lietuvis 
inrdavėjat prie pardavinėjimo drapa- 
nų ir avalinės. Atsišaukite tuojans. 
O. Lustig's 3410 S. Halsted St. 

Reikalingas geras kriaučius prie 
moteriško darbo. Atsišaukite tuojaus. 
J. A. Svilovv, 1705 Ogdon Ave.' 

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

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

Telefonas Krankliu 2803. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

Iš karės lauko, bolševikų 
darbai ir iliustruotos karės 
ir tėvynės dainos. 

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

balandžio 29 ir 30, Elijo- 
šiaus svet., kampas 46tos ir 
Wood gat., Town of Lake. 

Utarninko ir seredos vak. 
gegužio 6 ir 7, Lietuvių baž- 
nytinėje svetainėje, 18ta gat 
vė, Chicago. 
VALENTINE DRESSMAKINC 

CGLLEG3 
Mokina Bluvimo, kirpimo, deslgnlng 
dienomis Ir vakarais dėl biznio Ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie 
tos parūpinamos dykai. Atsllankykitt 
arba račykite, o męs pasistengsim' 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
C205 S. Haltied SU 1S60 Wella 3t 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrr 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST„ CHICAG^, ILL. 

Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile sumą 
$50—$100—$500—$1000 

Męs taipgi atperkame nepa- 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali sių- 
sti savobondsus užregistruodami per 
kragą; Mę prisiunčiamo jums pini- 
gus tą pačią dieną, kaip tik gauname 
jusų bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECUR1TIES CO, 
Room 716—155 N. Clark St. 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

PJione Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U231SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 3 
vakarala. 

3303 S9. MORGAN STREET 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 *t. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Vai. uos* 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. —8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias metodas. X-Ray ir kitokius clektr is 
f rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 18th Street, netoli Fi«k Street. 
^ ALANDOS: Nuo 12 pietų ir 

6—S vakarais. Telephcne Canal 3110 
GYVENIMAS; 3412 So. Halsted St. \ ALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVūYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

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

3259 So. Halsted Si., Chicago, III. 

Ofiso Telefonas Eoulevard 160 

DR. M. T. SirlKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 r o P'et- 7 iki 9 vakare. 

Nedčliomis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Secley 420 

DYKA!! DYKAI! 
SPECIAL1S PAVASARINIS PASIŪLYMAS 

Su kiekvienu nauju taeru, 
kuri jus pirksite pas mus 

šį mėnesį, duosime jums 
rum dykai 

South-V/est Tire Gompany 
Lietuvių Korporacija 

2038-40 W. 35 St. 3475-77 Archer 
TELirONUOMTE McKlNLEY 149 

Męs rokuosime jums $5.00 
už Jusų sena bateriją ant 

naujos EXIDE 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABlJRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir da> 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
mes patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tiee: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
330j Auburn Ave. TeLDroter 4139 

nfiSTER 5TSTEH 
Mes mokinamo š} puikŲ, gerai 

apsimokuntj amata j truuipsj. lai- 
k)}. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kla. Ateik diena ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augšta# 
(Prieš Ci*y Hali) 

"Vienintelis Kelias" i STARVED ROCK State Parka 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IKI SPALIO 20tos 

ln Abi Pusi 
/fa C* f^ /\ Iš Chicagos Archer Ave., i. ^ n /v JK Z. t) UA^HcTxc,,ka9o$ 2.50 n Abi Pusi 

Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd St., 
—_ KAINOS INEJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 15, 1918 ■ 

Oft^u"uose nuo ^ *r ma^'au A n Buriuose nuo 20^ 
$"*«^kaip 200 žmonių. ir daugiau žmon.ų 

Kad pasiekti Archer Ave. stot), imk j pietus einantj gatvekarf ant State gatvės arba Archer Avonuo 
pažymėtą, "Archer-Cicero," arba imk transfer* nuo kity gatveakrių perkertančiu linijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJŲ išeina iš Chicago kas Utarnink<% Subatą ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Travel Bureau 1110 Otis Building, 10 So. La Šalie St... Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Joliet, III. reikalaudami aprašymo ir informacijų. Telefonuokite: Joliet 2511. 
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