
LIETUVA 
ViTHUANlAN DAILY 

"<Z, 
a Published and distributed undcr permit (No. 582) authorized by the Act of Octuberb, 1917, on iiie at the Post Office of Chicago, lUinote. q IVOpiJg & Ci orc}er 0f the President, A. S. Burleson, Postmastcr General, ?^Oįpy 

Metai S}In.XirVI chicago, ill., panedėlis, balandžio u d., įns m. gg 

Penkta Paskola 
4,500,000,000 
Talkininkai Apleis 

Sevastopolį 

Vokiečiai taikysis ant 14 punktų. 

Pripažino Rasių Lygybę. 

PERGALĖS PASKOLA. 

Washington, D. C. bal. 13. 
Pinigyno sekretorius Carter 
Glass sekančius paaiškinimus 
apie Pergalės Paskolą, kuri yra 
penkta iš eilės ir paskutinė: 

Suma: $4,500,000,000. 
Po 4% nuošimčius. 
Laikas išleidimo: gegužės 20 

dieną 1919 metais. 
Suėjimas laikos gegužės 20 

dina 1923 metais. 
paskirta surinkti $189,225,000; 
Illinois valstijai neskaitant pa- 
vieto Cook $84,825,000. 

TALKININKAI APLEISĘ 
SEVASTOPOLĮ. 

Paryžius, bal. 12. — Su- 
lyg pranešimo "Intransige- 
ant" ėjimas pirmyn bolše- 
vikų ar neprivers talkinin- 
kus apleisti Sevastopolį, ku- 
ris randasi pietų-rytinėje 
dalyje Krymo pus-salio prie 
Juodųjų jūrių. 

VOKIEČIAI TAIKYSIS 
^ 

TIK ANT 14 PUNKTU. 

Londonas, bal. 12. — Be- 
vielinis telegramas iš Vokie- 
tijos praneša, kad tautinis 
vokiečių susirinkimas Wei- 
mar priėmė rezoliuciją rei- 
kalaujančią taikos rementis' 
tik ant Prezidento Wilsono 
keturiolikos punktų. 

PRIĖMĖ JAPONU PATAI- 
SYMĄ TAUTŲ LYGOJE. 

Paryžius, bal. 12. »— Ko- 

misija Tautų Lygos priėmė 
11-ką balsais iš 17-ko3 bal- 
suotojų japonų pataisymą 
kaslink lygybės rasių. 

NUVERTĘ BAVARIJOS* 
SOVIETUS. 

Basei, bal. 12. — Nord- 
deutsche Allgemeire Zei- 
tung iš Berlino praneša, kad 
praeitą pėtnyčią, su pagel- 
ba ginkluotos spėkos, liko- 
si Munchene bolševiki. val- 
džia nuversta. 

JAPONAI PJAUJA 
KOREJIEČIUS. 

San Francisco, bal. 12. — 

Japonai pradėjo tikrą pjo- 
vynę Seoul, sostapileje Ko- 
reos. Kovo 28-tą dieną lai- 
ke demonstrancijos, sulyg 
kablegramų gautų, čionai 
per Koreos atstovus nuo ko- 
rėjiečio krikščionių kunigo 
kuris praneša, kad laike tri 
jų valandų 1000 beginklii 
žmonių buvo užmušta. 

TRIS VALDŽIOS 
BAVARIJOJE. 

Copenhagen, bal. 12. — 

Žinios iš Muncheno į Ber- 
lino Lokal Anzeiger ateina, 
kad Bavarijoje esą dabar 
trįs valdžios ir bile dieną 
laukiama tarp tų partizan- 
tų valdžios smarkių susirė- 
mimų. Paskutiniu laiku 
feąlygos pablogėjo, pradėjus 
racUkališkiems elementams j 
agitaciją prieš žydus. 

Hoffmano valdžia laiko 
daug priruoštos kariumenės 
prie .Passau ir Freising at- 
rėmimui bolševikų. 

Augsburg yra atskirtas 
nuo Muncheno. T 

NEDARYS TAIKOS SU 
BAVARIJA 

Berlinas, bal. 12. — Vos- 
sische Zeitung praneša ži- 
nią iš Bamberg buk vokie- 
čių valdžia pagarsinusi są- 
jungininkų paskelbimą, kad 
su Bavarija, užsikrėtusia 
bolševizmu, talkininkai ne- 

dalys taikos ir stengsis, kad 
maistas iš talkininkų šalių 
nepasiektų Bavarijos. 

PRANCŪZAI PALIUO- 
SUOS AMERIKOS 

PREKES. 

Paryžius, bal. 12.—Fran- 
cuzija tuojaus atidarys uos- 

tus amerikos išdirbystei pa- 
paliuosuodama svarbias pre- 
kes nuo mokesčio. Ta ži- 
nia pasiekė Amerikos Pre- 
kybos Departamentą. 

$15,000. KAUCIJOS UŽ 
HAYVVOOD. 

George M. Mclntosh iš 
Peoria, 111. vakar užstatė 
$15,0000. kaucijos už aidob- 
ilistų vadą taip vadinamą 
(Big Bili) Haywood, kuris 
praeitą rudenį buvo pasmer 
ktas kalėjiman už peržengi- 
mą "šnipystės" teisės. Hay- 
wood busęš paleistas. 

MOKINS HAWAJIEČIUS 
PILIETYSTES. 

Honolulu, T. H. Sulyg pa 
tvarkymo generolo John W. 
Heard, Amerikos koman- 
duotojo Hawaii salose, bus 
atidengta įvairiose vietose 
prie Amerikos kariumenės, 

j pilietybės mokyklos; jose 
"ous mokinami tenykščiai 
gyventojai pilietybės ir šiaip 

į kai-kurių reikalingesnių da- 
lykų. 

Rūpestis del ateities 

Jaunute taika labai susirūpinusi ar nepamirš ko pasirašyti, kad užtikri- 
nus ateitį. , n ii' j 

I 11 m ■ IIUM 

VOKIEČIAI NORI KARA- 
LIAUS. 

Londonas, bal. 13.—Sun- 
riay Express korespondentas 
parneša iš Berlino, kad 
(isąs galimas daiktas, jogei 
vokiečių militaristai paso- 
dys ant sosto buvusį Vokie- 
tijos sosto įpėdinį. 

IŠ KARIUMENĖS DAR- 
BAN PALIUOSUOTA 

146,000. 

Washington, D. C. Suvie- 
nytų Valstijų statymo laivų 
komisijos atstovas pranešė, 
kad dėl laivų statymo buvo 
paluosuoti iš kariumenės 
net 146 tūkstančių vyrų, ku- 
rių darbas prie laivų staty- 
mo buvo pripažintas svar- 

besniu, negu buvimas ka- 
riumenės eilėse. 

BA VARIA PALIUOSUC- 
JA RUSIJOS BELAIS- 

VIUS. 

Berlinas, bal 11. Munche- 
no revoliucioniška Taryba 
įsakė tuo jaus, paliuosuoti vi- 
sus* karės belaisvius. Tas 
įsakymas paliuosuoja tūks- 
tančius rusų belaisvių ir 
kartu Axelrodą. 

LAIVAS "GEORGEr 
WASHINGTON" EURO- 

PON. 
New York, bal. 11. Lai- 

vas George Washington iš- 
plauks šiądien 4:30 mifiutų pc 
pietų iš Hoboken j Brest 
Prancūziją. Manoma, kad lai 
vas pargabens prezidentą \Yil 
soną ir 4000 kareivių. 

PINIGAIS S. V. YRA 
Washington, D. C. Gry 

nais pinigais Suvienytose 
Valstijose iki kovo mėnesic 
buvo $5,847,363,641, kas iš 
puola po $54.56 ant šalie: 
gyventojo, didelio ir mažo 
Gi peniai išpuolė ant kiek 

I vieno tik $49.76. 

DAUGIAU BERNAIČIU 
NEGU MERGAIČIŲ. 

* 

Londonas. Paskutinio ber 
tainio pranešimai parodo, 
kad Anglijoje gema dau- 
giau bernaičių negu mergai- 
čių. Ant kiekvieno 1,000 
mergaičių gimė 1,048 ber- 
naičiai. 

VĖSULOJE ŽUVO 67 
YPATŲ. 

Dalias, Tex., čion prane- 
šama, kad nepaprasto smar- 

kumo vėsula siautė vakar 
naktį žieminiame Texas. 
Apie 67 ypatos žuvę vėsulo- 
je ir į keli šimtai sužeistų, 
'apart to išlaužta telefonų 
ir telegrafų stulpai, kas ap- 
sunkina tikrą sužinojimą 

f padarytų nuostolių. 

APKAINAVO SAVO 
PAČIA $50. 

Wheeling, W. Va. Ji yra i 

verta $50 ir aš tiek užmo- 
kėsiu tam kuris man ją su-! 
radęs atves—pasakė John j Malone farmeris iš Ohio po 
licijai pranešdamas, kad jo 
pati jau metai kaip yra jį j 
apleidusi. Malone yra 65 
metų, o jo pati tik 28 metų. 
amžiaus. 

OUEBEC NORI BUT 
ŠLAPIU. 

Montreal, bal. 11. Ouebec 
provincija, kanadoje 100,- 
000 balsais nusprendė vyną 
ir alų palikti. 600,000 užsi- 
registravo balsuoti iš tų apie 
50 nuošimčių balsavo. 

PERKELS EDITH CAVELL 
KUNĄ. 

London, bal. 11 d. čionai 
rengiamasi prie perkėlimo iš 
Belgijos j Angliją Edith Ca- 
vell kuną, kurią 1915 me- 

itais vokiečiai Brusselije su- 
i šaudė. Edith Cavell buvo 
daugintoja Anglijos kariu- 
mėnėje. 

POLICISTAI BANDYS 
LĖKTI. 

New York, bal. 11. Šią- 
dien čionykštis policijos de- 
partmentas pranešė, kad 6 
d. gegužės pirmą kaitą po- 
licijos aviatoriai lėks j At- 
lantic City dalyvauti avia- 
torių konvencijoje. 

Lakūnai gabens po du pa- 
sažieriu ir įteika nuo New 
Yorko majoro pranešimą 
Atlantic City majorui sugryž 
atgal New Yorkan. 

SVZTIMŽEMIAI VAŽIUO- 
JA NAMO. 

Nęw York, bal. 11 d. Su- 
žinota nuo ateivystės valdi- 
ninkų, kad svetimžemiai va- 

žiuoja iš Suvienytų Valsti- 
jų suviršum po 1000 kas 
dieną. Valdininkai išreiškė 
nuomonę, kad jeigu valdžia 
uždraus ateivystę, tai Suvie- 
nytose Valstijose bus stoka 
darbininkų. Nuo paskelbi- 
mo taikos tūkstančiai italų, 
grekų ispanu ir portugalų iš- 
važiavo per New Yorko por- 
tą. 

Nuo lapkričio mėnesio 76, 
222 išduota pasportų, o nuo 

gruodžio mėnesio 33,000 sve 

timžemių išplaukė namo. 

GOMPERSAS PARVAŽIA- 
VĘS APSIVERKĖ. 

New York, bal. 11 d. Sa- 
muel Gompers, prezidentas 
Amerikos Darbininkų Fede- 
racijos sugryžo ant laivo 
"Rotterdam" iš Francuzijos. 
Jį pasitiko jo sunus ir pra- 
nešė jam, kad motina serga, 
bet nepasakė, kad ja ištiko 
paralyžius. 

Kada Gompers išlipo Ba- 
ttery stotije jis paklausė: 

— Ar čia yra žemė, ar 

tiltas?—Kada jam buvo at- 
sakyta, kad tai yra pietinis 
galas Manhattan salos, jis 
apsipylęs ašaromis suriko: 

— Mano locoa žemelė. 
! Ačiu Dievui! 

UŽMUŠĖ SAKU KARĖS 
MINISTĖRĮ. 

Copenhagen, bal. 13. — 

Vakar Saxonijos karės mi- 
nisterį Herr Neuring Dres- 
clene kareiviai užmušė dėl 
to, kad jis neprisiėmė jų ant 
audencijos. Demonstranto- 
riai užpuolė ant karės mi- 
nisterijos išvilko Herr Neu- 
ringą įmetė jį į upę Eibe, 
kada jis mėgino išplaukti, 
tai demonstrantai jį peršo- 
vė. 

VALDYS ORĄ. 
Paryžius, bal. 13. — Teis- 

darystės ir militariškumo 
subkomitetai orlaivystės ko- 
misijos Įvykino sumanytą su 

sivažiavimą apsvarstymui or 

laivinystės. Suvienytas Vai 
stijas atstovavo Generolas 
B. D. .Foulois, Majoras Pol- 
lock ir Kapitonas Bacon. Su 
sivažiavimas išdirbo taisyk- 
les sulyg, kurių oras bus vai 
domas. 

' LAIVAS ŠAUKIASI PA- 
GELBOS. 

Boston, bal. 10 d. Pagel-1 
bos šaukimas bevielinio te-, 
legramo ženklai S. O. S. iš j 
Azores salų apielinkės nuo! 
nežinomo laivo buvo givdžia j 
mi šiądien stotyje prie Otter ; 
Cliffs, Bar Harbor, Maine. 
Laivyno komunikacijos ofi- 
sas sakė, kad ženklai buvo 
labai silpni, tikimasi, kad 
Azores salų bevielis telegra- 
mas bus apturėjas stiprės-j 
nius ženklus. • •! 

PERDAVĖ MEXIKONAMS 
2,000,000, KULKŲ. 

Laredo, Texas, bal. 10 d.; 
Ski Amerikos valdžios leidi-; 
mu šiądien du milijonai 7- 
nių milimetrinių šautuvams 
kulkų likosi pervešta per ru 

bežių iš Suvienytų Valstijų 
į Mexiką. Kulkos yra ski- 
riamos Mexikos kareivijai. 

NUTEISĖ DENTISTĄ UZ 
VOGIMĄ. 

Boston, bal. 11. Dr. Jo-1 
į seph Homer iš Los Angt los, 
kuris buvo pripažintas kal- 
tu vogime brangenybių nuo 

Mrs. Madge E. Wilbur ver- 

! tes $16,450 likosi nuteistas 
Į valstybinį kalėjim? nuo 
2 l/o iki 4 metų. 

DEMOBILIZACIJA AME- 
RIKOS ARMIJOS. 

Wasliington, D. C. Gene- 
rolas March paskelbė, kad 
iki šiam laikui jau yra ar- 

ti .pusė Amerikos armijos 
paleista išviso 1,701,469 vy- 
rai. 46 nuošimčiai kareivių 
ir suviršum pusė alicierių li- 
kosi demobilizuota. Išviso 
paliepta demobilizuoti pri- 
skaitant jau paleistus >ra 
1,920,000, 

! REGISTRUOS, KAD SU- 
ŽINOTI PILIETYBE. 
Los Angeles, Cal. bal. 12. 

Seattle majoras Ole Hauson 
užreiškė vakar naktį City 
kliube, kad sužinojus kas pi- 
lietis, o kas ne, turėtų visi 
!vyrai Pacifiko pakraštyje 
[turi buti užregistruoti. 

AMERIKONAI DABOJA 
BANKAS. 

Coblenz, bal. 11. — (pa- 
vėlinta). Šiądien ameriko- 
nų kariumenė pradėjo da- 
boti bankas Cablenz ir Tre* 
ves, kad streikai bankų klei 
kų iš Vokietijos neprasipla- 
tintų Į tuos kraštus Vokieti- 
jos, kurie dabar yra po už- 
žiura talkininkų kariume- 
nės. 

AMERIKOS LENKU 
PROTESTAS. 

Washingon, bal. 12. — 

Lenkų komisijonierius prie 
Suvienytu Valstijų John F 
Smulski pasiuntė kabljegra- 
mą Prezidentui Wilsonui, 
pranešei a ms neužganėdini- 

mą Amerikoje gimusių len- 
Aų iš Taikos konferencijos 
nusprendimo kaslink suma- 

nyto lenkams "koridoriaus" 
—priėjimo prie Baltiko jū- 
rės. 

Apart kit-ko savo protes- 
te Smulskis sako: "Jeigu 
Taikos konferencija patvir- 
tins Vokiečių viršenybę ant 
Danzig'o, tai karė buvo be- 
reikalinga". 

RIAUŠĖS CAIRO 
TĘSIASI. 

London, bal. 12. — Aukš 
tas Egiptas ir Soudano ko- 
misijonierius generolas Al- 
lenby parneša, kad riaušės 
mieste Cairo, beturčių ap- 
gyventuose distriktuose, vis 
tęsiasi. Provincijose, sako- 
ma, ramu. 

STATYS NAUJĄ 
TUNELIŲ. 

Albany, N. Y. bal. 12. — 

New Yorko Valstijos guber- 
natorius Smith pasirašė po 
"billium", suteikiančiu tei- 
sę panaudoti $1,000,000. pa 
statymui naujo tuneliaus po 
Hudson upe, kuris eis iš 
New York Į New Jersey. 

BADAUJA 2,400,000 
RUSU. 

t. 

Paryžius bal. 12. — Her- 
beit S. Hoover, maisto ad- 
ministratorius, išledo pr ne- 

šimą, kaslink maitinimo Ru- 
sijos. Savo pranešime, ap- 
art kit-ko jis štai ką sako: 

"Apsprendimas sunkaus 
padėjimo negali buti perdė- 
tas. Dabartiniu laiku 200,- 
000 žmonių nr.ita į mėnesi 
dėl stokos maisto. Ir ko to- 
lyn, tuo sanlygos maisto ei- 
na blogyn". 

VOKIETIJA IŠRINKO 
TAIKOS ATSTOVUS. 

Berlinas, bal. 12. — Vo- 
kiečiu tautinė konvencija iš 
rinko komitetą iš 28 narių, 
kuriems pavedė vesti taikos 
derybas su talkininkais. 

ORAS. 2 Chicagoje ir apielinkėje: 
j Panedėlyje iš ryto debesuo- 
ja, i vakarą lietus; utarninike 
:r£i lietus; vidutiniai piet-rvčių 

I vėjai. 
i Saulėtekis, 6:11; saulėleidis, 
|7:30. 
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Lietuva-Šiaurines Rusijos 
prekybos basisas- 

' Gyvenimas bėga sulyg tam tikru savo 

Imtinių įstatymų. Galima gyvenimą pa- 
'eipti, galima sulaikyti tūlam laikui, bet 
:ie jis paima viršų. 

Tas yra ir su Lietuva. Taip nesenai 
kuri 3 politikai net nenorėjo pripažinti, 
d Lietuva yra, paskui jon nekreipė jo- 
ds domos, "lietuvių reikalavimai buvo ig- 
>ruojami. Vienok Lietuva savo geogra- 
šku padėjimu yra parankioje vietoje. Lie- 
'va—tai kelias, kuriuomi pasaulis gali da- 
įauti prie šiaurinės ir vidurinės Rusijos, 
'etuva kartu su Latvija yra prie Baltiko 
jrių ir kelias į Rusiją veda tiktai per tas 
lis. Tad apie ją ir prakalbėjo svetimtau- 

r- 
' Tokiame padėjime yra Lietuva, jei at- 
svelgi į kelius sausumą. Vakarų Euro- 
t norėdama susinešti su šiaurine ir vidu- 
ie Rusija gaii per Lietuvą. Lietuva yra 
;rame geografiškame padėjime ir dėlto 
ap labai ją nori pavergti ir rusai ir len- 
ii. Jei Lietuva butų kur užkampyje, ma- 
",i j jį kas domos atkreiptų. 

Kad Lietuva užima tokį svarbų padė- 
ną ir yra durimis arba bazisu prekybai 
i šiaurine ir vidurine Rusija, pirmiausiai 
ešai tą paskelbė New Yorko valstijos 
>mercijos sekretorius apie keturi mėne- 
si tam atgal. Nuo to laiko Amerikos 
pmersantai vis daugiau ir daugiau kreipia 
tai domos. 

Dabar gi pereitą sąvaitę jau Taikos 
pngreso Paryžiuje vyriausioji ekonomiš- 
ki komisija išnešė rezoliuciją, kurioje 
•kreipiamas Taikos Kongresas į tą klausi- 
■ą. Taikos Kongreso vyriausioji ekono- 
miškoji komisija parekomendavo Taikos 
bngresui, kad tuojaus butų atidalyti su- 
hešimai su Lietuva, Latvija ir Estonija. 
i Tokis Taikos Kongreso vyriausios eko- 
t)minės komisijos užreiškimas ar rekomen- 
tcija kaip tik paliudija tą, kad Lietuva 
įeityje pasidarys dideliu prekybos centru. 
į Iš kitos pusės, tokis ekonomiškosios 
aikos Kongreso komisijos užreiškimas 
ums pasako, kad neužilgo bus atidaryti 
ibežiai ir susinėsimas su Lietuva. 

Atsidarius rubežiams lietuviams pren 
jjams nereikia ilgiau laukti, bet tuojaus 
•iebtis už prekybos užimant visur vietas. 
>i Lietuvoje tik svetimtaučiai gaus pro- 
\ prekybos vietas užimti, gaus progą įsi- 
lieti, tai paskui jau lietuviškai prekybai 
is sunku su jais konkuruoti. Jei šiuomi 
iku lietuviški biznieriai neims Lietuvos 
znto į savo rankas, tai paskui sunku bus 
l padaryti ir svetimtaučiai iš musų dar- 
) krausis sau turtus. 

Taikos Kongreso vyriausios ekoncimis- 
jsios komisijos patarimas, be abejo, grei- 
i bus išklausytas, greitai atsidarys Lie- 
V03 rubežiai,, tai reikia, kad musų biz- 
eriai butų pasiruošę. 

Lietuvos Pardavikai. 
Aiškiais Lietuvos pardavikais pasiro- 

> Chieagos lietuviai socialistai bolševikai, 
■ba taip vadinamas LSS. VIII rajonas, 1 

Šio rajono centralinis komitetas išspausdi- 
no ir visur išmėtė lapelius, kuriuose atsi- 
kreipiama ] lietuvius darbininkus, kad jie 
nestotų j lietuvišką kariumenę, kad kitus 

atkalbinėtų nuo stojimo. Jie šaukia, kam 
girdi reikia žudyti lenkus, ukrainus ir bol- 
ševikus. Vienu žodžiu—lietuviŠKi bolše- 
vikai eina priešai lietuviškos kariumenės 
organizavimą, eina priešais apgynimą Lie- 
tuvos. 

Reikia paguodoti žmonių įsitikinimus, 
todėl reikėtų paguodoti ir lietuvių bolše- 
vikų nuomones ir įsitikinimus, jei tie įsi- 
tikinimai butų tyri, ideališki. Yra augšta 
idėja eiti prieš kariavimą, prieš kariume-l 
nę, prieš visokį kraujo praliejimą karėse. 
Vienok lietuviški socialistai bolševikai nei- 
na prieš tai. Jie džiaugiasi, kuomet Rusi- 
jos bolševikai organizavo savo raudonąją 
armiją, lietuviški bolševikai džiaugėsi kaip 
rusai bolševikai su ginklų ir kanuolių pa- 
galba užėmė Vilnių. Vienu žodžiu jie. 
džiaugėsi, kaip buvo organizuojama rasų 
bolševikų armija, buvo liejamas kraujas 
ir užmušinėjami lietuviai. Ir tą džiaug- 
smą su pasigėrėjimu išreiškė eilė prakal- 
bininkų ir bolševikiškas laikraštis "Laisvė" 
ir Chicagos bolševikai prieš tai neprotes- 

| tavo. 
Toliau. Kuomet lenkai ėjo ant Vil- 

niaus, kuomet lenkai užėmė Gardiną, lie- 
tuviai su jais nenorėjo kariauti, lietuviai 
visur išnešinėjo protestus prieš lenkus ir ką 
gi tuomet lietuviai bolševikai darė? Jie 
neprotestavo prieš lenkų legijonus, jie ne- 

protestavo prieš organizavimą lenkiškos 
kariumenės. Ir netik neprotestavo, bet 
dar visaip kenkė, kad tik protestai nenu- 

sisektų. Vienu žodžiu jie stojo už tai. kad 
lenkai užimtų Lietuvą su kariumenės pa- 
galba. 

Dar toliau. Lietuviai nenori kariu- 
menę panaudoti, kad ką nors užkariauti, 
ką nors užpulti, bet kad apsiginti. Apsi- 
ginti nuo kiekvieno užpuoliko, kas lenda 
ant lietuvių žemės, kas nori pavegti lietu- 
vius. Rusai bolševikai pirmiau.juk suor- 
ganizavo savo kariumenę, pirmiau užpuo- lė lu ginklu rankose ant Lietuvos. Ir tik- 
ti i kuomet jau nebuvo kitokio išėjimo, lie- 
tuviai griebėis už ginklo. Lietuviški bol- 
ševikai neprotestuoja prieš užpuolimą ant 
Lietuvos kitataučių, bet protestuoja prieš 
lietuvių apsigynimą. Vienok patįs bolševi- 
kai-lietuviai labai ginasi prieš užpuolikus 
ant jų ir net turi įsisteigę savo apsigynimo 
fondą, už kurį labai agituoja. Tas reiškia, kad sulvg lietuvių bolševikų—visi ant lie- 
tuvių gali užpulti, visiems leista apsiginti, tik ne lietuviams, lietuviai turi buti kitų vergais, su ginklu rankose 'eitų pavergtais. 

Ant galo lietuviai stengiasi sau teisias 
išgauti ramiu budu, inteikdami peticijas, lietuviai renka milijoną parašų. Ir čia lietuviai bolševikai stoja skersai kelio. 

Vienu žodžiu— sulyg bolševikų, lietu- viams negalima nei ramiu budu, peticijo- mis, reikalauti sau teisių, nei ginklu, apsi- ginti, o kitiems, nelietuviams, viskas gali- ma, net su ginklu rankose užpulti ant lie- 
tuvių. Tai kur tada pas lietuvius socia- listus bolševikus tiesa, kur logika 

Pas juos viena tiktai tiesa ir vienas 
noras, kad lietuviai, lietuvių tauta, ^:uri susideda iš darbininkų, liktųsi pavergta. Tai Lietuvos ir Lietuvos darbininkų Išda- vimas, kuris negali buti pakenčiamas. Lie- tuviai bolševikai yra toki jau priešai lie- tuvių, kaip ir lenkai ar kiti lenkams pana- šus. 

į Svetimoje Spaudoje Apie LieluviusJ 
DAINA IŠKRIKDYS RUKUS. 

Laikraštis Worcester Suncl&y Tele- 
gram paveda žymią vietą aprašymui vietos 
lietuvių judėjimo. Ten aprašoma lietuvių 
koncerto programas, kurį išpildė Mikas 
Petrauskas, p-lė Putvinskaitė, C." Webster, •J. žuronas ir C. Lamson. 

Aprašyme visų lietuviškų dainų var- 
dai paduoti lietuviškai. Pažymėta visa ei- 
lė dainų, kaip tai: Kur tas šaltinėlis, Kai- 
tink šviesi saulute, Jurų bangos, Pasakyk Lietuva mylimoji ir daug kitų. 

Tūlas rimtas politikas gal pasakys, kad tai bergždžias darbas stengtis supa- žindinti anglus su lietuviškais dainų var- 
dais. Bet tai butų klaidingas manymas. Rimti politiški straipsniai prieinami tik 
politikams, bet juos nelengva užinteresuoti. 
Gi plačiajai miniai reikalinga kas-nors ori- 
ginališko. 

Minėto koncerto rengėjai, kaip sykis ir suteikė plačiomsioms minioms šj-tą ori- 
ginališko apie lietuvius, ir tas turi nemažą, 
svarbą. 

—Iš Worcester Sur.day Telegrairi 
Balandžio 6 d., 1919 111. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 
.V. 

APIE V. TARYBOS 
DARBUS. 

(1 posėdis). 
Kalba V. Tarybos vice-pir- 

minikas kun. J. S t a u g a i- 
i i s. * 

Didžiausios tautos ne taip 
susitvarko kaip jos pačios no- 

ri, bet kaip nukreipia tam tik- 
ros aplinkybės. Tai istorinis 
faktas. Tos aplinkybe55 daro j įtakos ir į mūsų tvarkymąsi. 

Sunkiose aplinkybėse teko 
gimti ir dirbti V. Tarybai. Su 
sisiekimo jokio su žmonėmi8 
nebuvo. Tarybos atstovams 
buvo draudžiama važinėti be 
leidimo, kaip ir visiems. Ir 
tik vasario mėnesyje leista be 
leidimo važiuoti i Vilnių. Vo- 
kiečiuos tuomet viešpatavo pan 
germanistai, kurių tikslas bu- 
vo okupuotų šalių iš savo val- 
džios daugiau nebeišleisti, nors 

Reichstago tarpe turėjome sa- 

vo užtarėjų. Buvo nežmoniš- 
ki varžymai. 

V. Tarybos gyvenime apsi- 
reiškė keli žymesni etapai. 
Gruodžio 11 aktas.. Dėl jo 
daug Tarybai teko nukentėti. 
Sake—dabar Taryba amžinai 
pardavusi Lietuvą. Taip nebu- 
vo. To akto motyvai tokie. 
Karės pradžioj Lietuvos klau- 
simas niekam nerūpėjo. Jos 
reikalu8 atstovavo ar rusai, ar 

lenkai. Politikos rinkoje mums 

vietą reikėjo iškovoti. Patys 
to padaryti negalėjom. Turė- 
jo mus galingesnis Į tą rinką 
Įvesti. Tai padarė vokiečiai 
Jie nėra mūsų prieteliai, Bet 
padarė tai aplinkybių verda- 
mi. Vokiečiai nenorėjo stip- 
rinti Lietuvos žemėms Lenki- 
jos. Reikėjo jai Lietuvą skelb 
ti nepriklausoma. Bet dova- 
nai to padaryti nenorėjo. Ji 
norėjo pelnyti. Politikoje vi-! 
suomet viešpatauja obalsi8: 
"duodu, kad gaučiau" (do ut 

des). 
Čia konvencijų pradžia. Bet 

ne Taryba jas išrado. Pirmos 
konferencijos nutarta sueiti su 

vokiečiais į tam tikrus riu8ta- 

tydintus santikius, jei ji pripa- 
žins Lietuvos nepriklausomy- 
bę ir ją gins. Čia konvencijai 
pamatai. Bet konvencijos pri- 
imta ne kaipo faktas užbaigtas, 
bet kaipo princips: jei apginsit 
nepriklausomybę, tai sueisim 

i konvencijas. Konvencijų tu- 

rinio Taryba nenustatė. Tad 
ir jokios skriaudos Lietuvai iš 
jų nebuvo. Tai tik negera, Į 
kad Lietuviai jas priėmė kaipo 
principą, o vokiečiai kaipo fak- 
tą. Brastos derybose Vokie- 
čiams reikėjo pareiškimo, kad 
,iięs nuo Rusijos atsiskiriam ir 
nieko nesakyti, kad tarp musų 
su Vokiečiais vi*a sutartis k->n- 
veneijų pavidale. Dėlto jie no 

ri naujo akto, kur nebūtų pa- 
žymėtų konvencijų. Taryba 
sutiko duoti pirmą dalį, su s:i- 

lyga. kad įdėtų tuos žodžius, 
kad Lietuvos santikius su kai- 
mynėmis tautomis nustatys 
Kuriamasai Seimas. Nuo to 
su vokiečiais santikiai pablo- 
gėjo. Taryba vasario 16 d. 
pati paskelbė Lietuvos nepri- 
klausomybę su paminėtu prie- 
rašu. Vokiečius privertė tai 
padaryti Reichstagas ir jie ne- 

priklausomybės aktą paskelbė 
tik kovo 24 d. Vokiečiai Lie- 
tuvius visur apgaudinėjo, el- 
gėsi su jais nedarbingai. T 

F>erlyną ligi spalio m. negali- 
ma buvo mums išvažiuoti. Vo- 
kiečiai pamatė, kad Taryba, 
jiems kenksminga, stengėsi jos) 

nusikratyti. Tuo tarpu, kad 
savo tikslo pasiekti kitokiu ke- 
liu, jie pradėjo akcija už per- 
sonai? unija. Visa jau buvo 
vokiečių sudaryta. Reikėjo 
imtis tokio žingsnio, kuris vi- 
sus vokiečių žygius suardytų. 
Ji skelbia Urachą karalium. 
Męs tuomi peržengėm savo te< 
ses. Bet mus istorija patei- 
sins. Mums rūpėjo tuomi iš- 
gelbėt Lietuvą ir tai mums pa- 
vyko. Personalės unijos pink- 
lės tapo suardytos. Tuomi męs 
pakelėm save užsienio akyse, 
nes visi pamatė, kad rięs nepri- 
tariam vokiečių politikai. 
Prane, laikr. "Lozanna" del to 

Uracho išrinkimą vadina "gu- 
driu politikos aktu." 

Prie Hertlingo vokiečiai Ta 
rybai nepripažįsta jokios val- 
džios. Jam kritus, leista su- 

daryti valdžią, bet vokiečiai 
nenustojo- kišęsi j musų gyve- 
nimą. Ligi šiol Taryba jokios 
vaiazios nepildė. Leidus ją 
sudaryti, tuoj Taryba sudarė 
miiiisterių kabinetą ir vėl ji ne- 

pildo valdžios. Ji nutarė tik 
pasilikt prezidiumo rankose 
saverenę valdžią. Valdžios vy 
kintojas tapo ministerių kabi- 
netas. Jis atkako už savo dar- 
bus prieš Tarybą. Pirmas ka 
binetas sutvertas "darbo" pa- 
matais. Jis neilgai gyveno. 
Reikėjo, kad kabinetas atvaiz- 

dintu visą Lietuvą. Dėlto nau 

jas' kabinetas susitvėrė koalici- 
niais pamatais. 

Tad visą savo gyvenimą Ta j 
ryba ėio kruvinais keliais prie 
Lietuvos nepriklausomybės, I 
vesdama nuolatinę kovą su vo 

kiečiais. Jei ji ko nors nepa- 
darė, tai tik dėlto, kas ji nei 
valandėlės neturėjo savo ran- 
kose valdžios. Pirma ją turė- 
jo vokiečiai, paskui ministerių 
kabinetas. Dabar Y. Taryba 
turi tik kontroliavimo role. Už 
darbus atsako niin. kabinetas. 
Jei šaliai Tarybą Apčiuopiamo 
gero padarė maža, tai politikoj 
labai daug. Ji iškėlė nepri- 
klausomybę ne tik vokiečiuos, 
bei ir Entantoj. Šiandien An- 
glija jau įsileidžia Lietuvos at- 

stovą. Tai svarbu. Vokiečiai 
duoda paskolą tik Tarybai 
Manau todėl, kad konferenci- 
ja visa tai atsiminus, nepano- 
rės jos pasmerkti, bet pateisins 

(Toliaus Bus) 

1 

George P. Hampton, di- j 
rektorius Amerikos farme- i 

rių organizacijos. S 

Vokiečiai Lietuvoje. 
II 

Kada buvo paleistas obalsis 
)0 vi8ą pasaulį apie apsispren- 
lyma mažųjų tautų, būrys lie- 
tuvių-inteligentų Vilniuje pa- 
:lavė raštu vokiečių kariškai 
Okupacijos Valdžiai reikala- 
vvmą leisti sutverti Lietuvoje 
šalies atstovybę. 

Vokiečiai, norėdami pasiro- 
dyti prieš pasaulį, kad jie irgi 
pritaria idėjai "tautų ap5i9pren- 
dimo," sutiko ant to ir leido 
sušaukti Vilniun viso krašto 
atstovybę, bet jokių rinkimų 
tai atstovybei leista nebuvo. 
Vietiniai įžymesni žmonės nu 

rodė vokiečiams vi8uose ap- 
skTiciuuse kandidatus į busimą- 
jį seimą ir vokiečių apskričių 
(kreisų) viršininkai kaiku- 
riems iš tu kandidatu išdavė c. o 

leidimus važiuoti Vilniun i 
Seimą. Tokiu budu 8usirinko 
Vilniuje iš visų apskričių išti- 
so 240 atstovų, kurie iš savo 

tarpo išrinko '"Krašto Tarybą" 
iš 20 narių, o ši paskutinioji 
išrinko iš savo tarpo Prezidiu- 
mą iŠ 4 narių: iš Prezidento 
(p. Smetonos), dviejų vici- 
Prezidentų (d-ro J. Šiaulio ir 
kun. /. Staugaičio) ir sekreto- 
riaus (J. Šerno). 

Vokiečių augščiauBioji kariš- 
koji valdžia Lietuvoej' patvir- 
tino išrinktą Lietuvos krašto 
Tarybą ir jos prezidiumą. Tai 
buvo pirmutinis Lietuvos tau 
tiškos valdžios mazgas, kuris 
jokios faktiškai galės neturėjo, 
ne3 ant tiek tik galėjo susineši- 
nėt su kraštu, ant kiek vokiečiu 
valdžia leido tai. Vokiečių val- 
džios rankose pasiliko viso kraš 
to administracija, geležinkeliai, 
teiegraias, teietonas ir 1.1. 

Vokiečiai, leisdami sutverti 
Lietuve8 krašto Tarybą, tur 

but, tikėjosi, kad tą Taryba 
darys visą, ką vokiečiai pano- 
rės, bet jie griežtai apsiriko, 
nes Taryba nuo pat pradžios 
iki galui stovėjo grynai ant 

tautiškų ir krašto labo pamatų 
ir j jokius kompromisu8 su vo- 

kiečiais eiti nenorėjo. 
Taryba pradėjo reikalaut: 

iš vokiečių pripažinimo nepri- 
klausamos ir savistovės Lie- 
tuvos. Vokiečių gi valdžia da- 
vė aiškiai suprasti, kad ji lau- 
kia nuo Lietuvos prisidėjimo 
prie personalinės unijos su 

Prūsija. Matydami tai, ko d 
Lietuvos Taryba nelinksta 
prie ptrsonalės unijos su Prū- 
sija, vokiečių valdžia pradėjo 
piršti tokią pat uniją su Sakso- 
nija. Taryba davė aiškiai sup- 
rasti. kad ant jokios unijos iį 
nesutiks ir griežtai memorialu 
pareikalavo pripažinimo savvs- 

tovės ir neprigulmingos Lie- 
tuvos su sostapiliu Vilniuje. 

.Prasidėjo pertraktacijos, ku- 
rios tęsėsi gan ilga'.. Taryba 
norėjo tame klausime siųsti 
delegaciją Berlinan, bet vieti- 
nė vokiečių valdžia jos neišlei- 
do iš Vilniaus. Abelnai sakanf, 
išvažiuot iŠ Vilniaus užsieny n 

ne tik paprastiems piliečiams, 
bet ir Tarybos nariams buvo 
labai sunku. Bet vis gi pasisekė 
pasiųsti Berlinan delegaciją ir 

i variais budais paremt Lietu- 
vos neprigulmybės klaus'mą.i 

\'ašarą 1918 metų buvo gau- 
ias manuskriptas su pačio kai- 
zerio parašu, kuriame buvo 
pripažinta savystovė ir nepri- 
dausoma Lietuva, tik kai kil- 
ios valdymo šakos buvo palik- 
:os nustatimui pertraktr.ciįų 
:eliu tarpe abiejų valdžių. 

Pripažinus Lietuvą savysto- 
t ir nepriklausoma vaistyk", 
•okiečių V aldžia visgi ncatsi 
akė laukus prisidėjimo prie 
įersdnalės unijos su Saksoni- 
a, bet Lietuvos Taryba neno- 

ėjo nieko apie tai ir girdėti, 
upratę tai vokiečiai, pradėjo 

Lietuvą kaip galima labjaus 
spausti: rekvizicijos pasidarė 
kuo aršiausios, buvo užginta 
visai važinėti geležinkeliais, 
sustabdyti laikraščiai ir t. t. 
Padėjimas kasdiena ėjo blo- 

gyn. Kraštas pradėjo bruzdė- 
ti ir nerimastauti. 

Iš to atžvilgio buvo atidėtos 
neapribuotam laikui sumany- 

i tos visoje Lietuvoje iškilmės 
iš priežaties pripažino savy- 
stovės ir nepriklausamos Lie- 
tuvos. Vokiečiai buvo labai 
tuom užinterasuoti, kad tos iš- 
kilmės įvyktų kuogreičiausia. 
Matomai, jie norėjo pasirody- 
ti prieš visą Europą ant kiek 
Lietuva laiminga po vokiečių 
valdžiaa, kad kelia iškilmes. 
Tam tikslui viskas jau buvo 
prirengta: įsuirutas ceremon: 

alas, išrinkti iš visos Lietuvos 
atstovai ir t.t. Buvo manoma, 
laike tu iškilmių iškelti Vilnių- c c 

je ant Gedimino kalno Lietu- 
vos vėliavą. Bet Taryba, ma- 

tydama, kad pripažinimas iš 
vokiečių puses nepriklausomy- 
bės ir savystovybės Lietuvos 
ne tik ką nepalengvino Tary- 
bos ir krašto padėjimo, bet da 
tas padėjimas kasdien eina blo- 
gyn iš priežasties nesidėjimo 
Lietuvos i uniją su Saksoniją, 
matydama tai, Taryba atidėjo 
iškilmės neapribuotam laikui, 
kas dar padidino vokiečių ar- 

šuma. 
o 

Vokiečiai, matydami, kad 
nei geruoju, nei bloguoju Lie- 
tuvos Tarybos neprivers prie 
unijos, griebėsi apgaulyfcės 
kjelio,būtent, po visą Lietuvą 
buvo paleisti per žandarus la- 
pai popierio tušti, be jokio 
teksto, ant kurių žandarai ver- 

tė žmones pasirašinėti. Už- 
klausti, kam tie parašai reika- 
lingi, žandarui atsakinėjo: 

1 Rašyk'tės — jums — bus ge- 
riaus." Jei žmonės sodiečiai 
atsisakydavo duot savo parašą, 
žandri elgėsi su jis labai žiau- 
riai. Tokiu budu vokiečių Oku- 
pacijos valdžiai pasisekė Lie- 
tuvoje surinkti keletą, o gal- 
ir keliasdešimtis tūkstančių 
parašų žmonių mažai politiš- 
kai susipratusiųjų, arba norin- 
čių išvengti žandarų žiauru- 
mo, bet apskritai imant, dau- 
guma, nors nežinodama, kam 
tie parašai renkami, nesirašė 
ir tos apgaulvstės žingsnis vo- 

kiečiams nei usisekė. 

Vokiečių okupacijos valdžia, 
matomai, norėjo iššaukti su- 

kilimą, kad paskiaus nuplauti 
gyventojų krauju ir savysto- 
vybę ir neprigulmybę Lietu- 

vos ir paskutiniškai ja paverg- 
ti. Lietuviai labai gerai tai su- 

prato ir pradėjo galvoti, kokiu 
[Dumi galima atsikratyti nuo 

tos nelaimingos unijos ir tap- 
ti ištikrujų sav\ stoviai ir ne- 

prigulmingais. Buvo prieita 
prie tokio išvedymo, kad tik 
išrinkimas savo karaliaus ga- 
lė*s paskutiniškai užbaigti uni- 
jos klausimą ir pabriežti ne- 

prigulmylję ii savystovybę Lie- 
tuvos. Taryba, sužinojusi pri- 
vatišku buclu, kad hercogas 
Vilhelmas Urach grafas von 

Wūrtemberg yra tiesus ainis 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš- 
čio Gedmiino, kaip iš tėvo, taip 
ir iš motinos pusės, kad jis yra 
grynas demokratas, apsistojo 
ant jo kandidatūros ir, apsi- 
šaukusi sau Lietuvos Valsty- 
bės Taryba Lietuvos Kara- s 
liumi. 

Ti's išrinkinas karaliuas ir 
paskntim^kas atsikratymas 
Lietuvos nu./ Saksų unijos 
ant vokiečių padarė didžiausj 
Įspūdį — tai buvo ušėtas š'il- 
to vandes ant jų galvos. Pirmą 
laiką įnirtimas vokiečių da pa- 
lidėjo. Vietinis oficiozas 
"\Vilnaer Zeilung" patalpino 



raipsnį maž-daug tokio turi- 
io, girdi, męs kariavome ir 
ejome savo krauja ne Lietu- 
ms gražių akių detei, bet tam 

kslui, kad turėti sau kokią 
3rs nauda iš užkariautų ša- 
ų, o dabar, girdi, Lietuva, 
argi nepasiklaususi vokiečių 
ildžois, nori visai atsidalinti 
tapti savystovė ir nepriklau- 

,»ma valstybė ir t.t. Greit pn 
im buvo Tarybos gautas oii 
alis iš okupacijos valdžios 
opieris, kuriame buvo prane- 
ima, kad Tarybos Preziden- 
is apie kasvieną sušaukimą 
'arybos plenumo turi i skalno 
)ranesti Ober-Ostui, tai yra 
'iriausiam Lietuvos kariš- 
:am valdonui, kuris iš savo 

usės pasiųs į Tarybą vokiečių 
aidžios atstovą Tuomi buvo 
ficialiai pab.i'-žtas vokiečių 
aidžios nepasitikėjimas Tary- 
ai. 

Karalių išrinkus 4 socialis- 
ni,Į partijų atstovai Tarybos 
ariai išėjo is Tarybos sąstato, 
"incipialiai nesutikdami su 

a raliaus rinkimu. Po Lietu- 
į pradėjo platintis nuomanė, 
ad jei prieš rinkimus kara- 
ms nieko visuomenė neturė- 

het gi tas darbas turėjo but 
ne Tarybos, bet Vi- 

tftinojo Lietuvos Seimo. 
Taryba nenorėdama is vie- 

os pusės niekam užmesti savo 

olitinių pažiūrų ,iš kitos gi 
.įkelti prieš savę visuomenės 
pinijos, peržiurėjus klausima 
pie karaliaus rinkimą, nutarė: 
ivo nusprendimo kas link ka- 
iliaus rinkimo nevykdinti iki 
isuotinojo Steigiamojo Sei- 
10, kuris turės nutart ir for- 
lą Lietuvos valdymo ir kas 
nk Valdono ypatos. 

Po tam nutarimui atstovai 
airiujų partijų sugrįžo Tary- 
os tarpan, o autoritetas Tary- 
os pradėjo diena iš dienos 
ilti. 

Baltarusiai (Rutėnai) ir 
ydai, kurie iki tam laikui ne- 

urėjo Taryboje savo atstovų, 
irinko ir atsiuntė tuos atsto- 
us. 

L\'uo to laiko vokiečių oku- 
^cijos valdžia, pamatė, kad 
/ietuva slinksta iš jų rankų, 
:ad jos valdžia vis tvirtėja, 
ies pusėje Lapkričio 1918 me~ 

susiorganizavo pirmasai 
;^5 Ministerių Kabine- 

xš: ministerio Pirmininko 
r ministerio užsienio reikalu 
)rofes. A. Valdemaro, Teisin- 
gumo ministerio — prisieku 
;iojo advokato P. Leono, Fi 
nnsų ministerio, buvusiojo 
Susų Dūmos nario, M. Yčo, 
didaus reikalų ministerio — 

) risiek. advok. V. Stašinskio, 
kvietimo ministerijos valdyto- 
o, buvusio gymnazijos direk- 
:oriaus J. Yčo, Žemdirbystės 
r Valstybes turtų ministerio 
agronomo J. Tūbelio, karės 
ninisterio generolo J. Žukaus- 
ko ir ministerio be portfelio 
ninisterio Tarybos reikalų ve- 

lėjo, prisiek, advokato K. Vis- 
iaro. 

•Vokiečiai, turbut, pastate 
*?u tikslą jei nepaimti viso.-, 
Lietuvos j savo rankas, tai 
lors išnaudoti ją iki galo, nesi- 
skaitant su budu to išnaudoji 
no. Tam tikslui jie pradėjo 
tartis kas link Lietuvos ateities 
iš vienos pusės su bolševikais, 
tš kitos gi su lenkais 

^ARBI PRIEŽASTIS. 
■" Draugas.—Kodėl tu suplė- 
šiai paveikslą savo pačios? 

Tepliorius.—Tai ne aš su- 

plėšiau, bet pati tą padarė. 
Draugas.—Argi jau buvo 

taip nepanašus? 
Tepliorius.—Taigi užtai 

kad buvo labai jau panašus. 

SAVAITINE KARES APŽVALGA 
Rašo L. ŠERNAS 

Kaip praneša iš Kauno, Lie 
tuva pasigarsino nepriklauso 
ma respublika ir išsirinko pre- 
zidentą. Išrinktas tapo buvu- 
sios "Vilties" redaktorius An 
tanas Smetona. Bet, kol kas, 
talkininkai Lietuvos dar nepri- 
pažino neprigulmiga, o francu 
zai ją nori lenkams dovanoti 
kad juos sudrutinus. Kad I k 
tuva istikro butų neprigulmin 
ga ir savo prezidentą turėti ga- 
lėtų, turėtų ją talkininkai ne- 

prigulminga pripažinti, nes ki- 
taip ką gi veiktų prezidentas 
jeigu talkininkai Lietuvą len 
kams arba rusams atiduotu, c1 

tąsyk tik gavę ją kraštai galėti; 
jai vyriausią valdininką skirti 
bet ne pats lietuviai. 

Smetona yra klerikalas, su 

jais drauge jis leido ir vedt 
Vilniuje leidžiamą kunigų laft 
ratšį "Vlitį.'' Jom pasitraukus, 
rėdymą "Vilties" paėmė kuni- 
gas Tumas, o jam pasitraukus, 
kunigas Kemėšis. Bet ar da- 
bar išrinkto Lietuvos preziden- 
to vieta bus pastovi, tą tik atei- 
tis parodys, bet ne vien jam 
jo rinkėjų pritarimas. 

Lietuvių kariumenes susiki; 
timai su bolševikais Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje nuolatai 
pasitaiko ir tuom tarpu ne bol- 
ševikai ten ima viršų, bet ypač 
estai ir lietuviai. Estai ir lie- 
tuviai ten nuolatai viršų ima 
I ir bolševikai palengva, bet nuo- 

lat! traukiasi iš Lietuvos ir I.at 
vijos. 

Sustiprinimui talkininkų ka- 
riumenes Rusijos riauriuose, 
Anglija skubiai siunčia naują 
kariumenę, nes sustiprinimas 
ten būtinai reikalingas, talki- 
ninkų pajiegos ten yra mažos. 
Didesnes ten vxn, susiliejusios 
su talkininkais yra rusų pajie- 
gos. Archangelsko apskrityje 
ir amerikonai tiuėjo susirėmi- 
mus su bolševikais, bet kad 
amerikonų ten yra mažai, tai ir 
susirėmimai negalėjo buti di- 
deli. Talkininkų su bolševikais 
susirėmimai buvo ir Siberijoj, 
bet jie nesvarbus, jais, galima 
sakyti, nieko neatsiekta, nei ne 
nustota. 

Bolšvizmas stengiasi šaknis 
ir FinJiandijoj įleisti, bet, kol 
kas, ten jie vien agituoja, o 

kaip kur stengiasi maišatį su- 

kelti. Buvo ten vien susirėmi- 
mai valdžios kariumenes su su- 

siorganizaviais bolševikų pul- 
kais, bet be svarbesnių pasek- 
nuų. 

Taikos Konferencija Pary- 
žiuj eina savo keliu prie galo. 
Manyta buvo dar šią savaite 
išlygas apdirbti galutinai ir jas 
vokiečių atstovams duoti pa- 
sirašyti. Manyta Taikos Kon- 
ferenciją dar šią sąvaitę už- 

baigti, bet kasžin, ar tas bus iš 
pildyta. Daugelyj dalvkų tal- 
kininkai vokiečiams nusilei- 
džia, kad išvengus kares atsi- 
naujinimo. Kaip rodosi ir tarp 
pačių talkininkų didelės vieny- 
bės ir sutikimo nėra. Ypač 
daugiausiai karei aukavę fran- 
euzai iš Taikos Tarybų neuž- 
ganėdinti. Net Anglija Taikos 
Konferencijoj buvo franeuzus 
apleidusi, tik dabar vėl prie jų 
kreipiasi, l>et šalinasi nuo Ame 
rikps, jas jau neremia taip, kaip 
darė pradžioj. Dabar Anglija 
vėl krypsta franeuzų pusėn, nes 

daugumas įt^kmingiausių laik- 
raščių buvo neužganėdinti iš el 

gimosi Anglijos ministerių pir- 
mininko. 

Neužgaėdinti iš Taikos Kon 
ferencijos nusprendimo nei uk 
rainai, nei pietiniai slavai, nei 
Dalmatijos portas Fiume pri- 
pažintas Italijai. 

\'eužganėdinti nei lenkai, ne- 

> miesto Danzig ir jo porto tur 
but negaus; jis bus po neutrališ 
kų kraštu globa, iš jo lenkai 
vienok liuosai galės naudotiesi. 
Nusprendimas bus teisingas, 
nes Danzigo apskritvj ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose, iš- 
ėmus vien Patrigo žemės lie- 
žuvio nėra nei proe. lenku; 
nedaug jų yra vakariniuose 
Prusuose. 

Paryžiun atkako su talkinin- 
kais pasiderėti Lenkijos minis- 
terin pirmininkas Padafev/ski. 
Jis stengiasi talkininkus pertik- 
rini, kad lenkai esą neužganė- 
dinti, kad negauna Danzigo. 
Bet jie galėtų taipjau but ne- 

užganėdinti, kad jiems Rymo 
neduoda, nors prie jo tur tokias 
jau tiesas, ką ir prie Danzigo. 
kuriam, taip kaip Rymui, ji vai 
dydami ir laikydami'savo ran- 

kose, niekda nieko gero nepa- 
darė. Laike savo neprigulmys 
tės Danzigui, Karaliaučiui, Uk 
rainai ir Lietuvai Lenkija tiek 
gero padarė, kiek Rusijai Len- 
kijai arba totoriai Rusijai. 
Lenkai kitoms, jų valdomoms 
tautoms niekados nieko gero 
nepadarė, išėmus vokiečių, ku- 
riuos gelbėjo turkams užpuo- 
lus. Vokiečiai todėl paskui už 
jų pagalbą lenkams ir atmokė- 
jo Sdlyg jų vertės. 

laikos ivonierencijon vardu 

savo pabėgusio karaliaus, atsi- 

šaukė ir montenegrai. Jie, bent 
jų karalius, nenori, kad jų kr aš 
tas butų prie Serbiojs priskir- 
tas; jie nori palaikyti Monte 
negro nprigulmybę. Bet jis 
vos, ne vos turi tik pusę mili- 
jono gyventojų, tai neprigul- 
mingai laikytiesi negalėtų. Mon 
tenegrų ir Serbijos tauta yra ta 

pati, tai joms skirtiesi nebūtų 
nei jokio reikalo. Pasiskyri- 
mo nori vien karalius, nes ki- 
taip jis niekur sau sosto ne- 

rastų. 
Ramumo dar vis nėra nei 

Egypte, nei Korejojo. Nera- 
mumai Egypte daug darbo su 

teikia ta kraštą valdantiems 
anglams, o Korėjoj japonams. 
Dėl maistų Korėjoj gali kilti di 
dėsni nesutikimai Amerikos su 

Japonija. 
Taikos Konferencijai Pary- 

žiuj atsišaukė pavergtos anglų 
ir (raneuzų Indijų ir franeuzų 
paimti savo globon Morokko 
gyventojai. Jie reikalauja ap- 

sisprendimo apie savo likimą, 
j bet turbut nieko nepelnys, nes 

tas tautas savo globoj laiko tie 
i pats talkininkai, kurie Paryžių 
l'je svarsto apie pavergtų tautų 
i likimą. 

ŽINIOS-ŽINELES. 

Lawrence, Mass. Miesto 
majoras sušaukė City Hali 
Lawrenčiaus piliečius pasi- 
tarimui kas link streiko sto- 
vio. Majoras painformuo- 
tas susirinkusiųjų, kad strei- 
kas gana gerai stovi ir strei 
kieriai yra pasiryžę laikytis 
iki pilnai pergalei, pasiuntė 
tris atstovus pas streikijrius 
Centralinin Komitetan su- 

užklausimu apie streiko už- 
| baigą. Stireikierių Centr. 
| Komitetas majorui atsake, 
; kad streikieriai sutinka tar- 

[ vis tik su darbdaviais, o ne 

|su jų agentais. 

Cicero, 111. Čia buvo su- 

šauktas nepaprastas lietuvių 
masinis susirinkimas, kuria- 
me tapo išrinktas iš trijų 
ypatų komitetas, rinkimui 
milijono parašų po peticija 
Lietuvos nepriguimybės. 

Vokietes darbininkes d irfcančios Bitburgo dirb- 
tuvėse. Nekurios iš jų aveja medines klumpes, 
ko prieš karę Vokietijoje nežinota. 

Cicero, 111. L. S. S. 138 
kuopos susirinkimuose yra 
didelių lermų. Lermai kį- 
la dalinai del to, kad L. S. 
S. VIII. Rajonas pradėjo 
leisti savo organą, kuris tū- 
liems kuopos nariams ne- 

patinka. 

Gardner, Mass. Tautinin- 
kų surengtose prakalbose 
kalbėjo p. K. Norkus apie 
Lietuvos laisvę. Nupasako- 
jo gana puikiai. Publika 
išklausė jo kalbos su nema- 
žu entuziazmu. 

Lawrence, Mass. Karei- 
vis (italas), tik ką sugrįžęs 
iŠ Francuzijos, ant gatvės 
tapo policijos užpultas ir 
baisiai sumuštas. Tur but 
mirs. 

VVaterbury, Conn. Aido- 
blistų surengtose prakalbose 
suimti trjs jų vadai, kuriuos 
miesto valdžia prašė val- 
stijos deportuoti tuos vyrus 
į Rusiją. 

Omaha, Mebr. Surengtose 
prakalbose kalbėjo kun. 
Olechnevičius apie draugi- 
jas ir darbininkus. 

SENIAUSIS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS. 

"Lietuvos" dienraščio ben 
drovė pradėjo kampaniją 
gauti daugiau skaitytojų 
"Lietuvai", ir išparduoti vi- 
su. < likusius šėrus (Treasury 
Stock). Męs norime skaity- 
tojams paaiškinti, delko nau 

dingą buti "Lietuvos" šeri- 
ninku. 

"Lietuva" yra seniausiu 
lietuvių laikraščiu Chicago- 
je ir ji lietuviams yra daug 
gero padariusi. Per dvide- 
šimts šešis metus ji buvo 
leidžiama, kaipo savaitinis 
laikraštis ir tik apie pusme- 
tį atgal, visuomenei pagei- 
daujant ii* reikalaujant, pa- 
darėme dienraščiu. Męs už- 
sidėjome ant savęs didelę 
naštą. Vienok yra dedamos 
pastangos, kad "Lietuva" 
taptų pavyzdingiausiu laik- 
raščiu. Męs tikime i savo 

pajiegas ir visuomenės pa- 
ramą bei intelektuales mus 

spėkas, kad tas tikrai mums 

pasiseks atsiekti. 
Męs norime suteikti savo 

skaitytojams žr'ngeidžiausių 
straipsnių atsakančių į kiek- 
vieną l-ilausimą, norime pa- 
duoti koteisingiausias žinias 
įvairiuose dalykuose. 

Męs nuo senai miname ta- 
kus lietuvystės pirmynžan- 
gai. Ir jau daug kas yra 
įvesta "Lietuvoje". 

Pirmiausiai—tai "Lietu- 
voje" telpanti piešiniai. Ant 

pirmo puslapio kartas nuo 

karto telpa originaliai pa- 
veikslai, kurie daug ko pa- 
sako, daug ko pamokina. 
Tai vis dienos klausimuo- 
se. 

Paskui yra svu/bu, kad 
skaitytojai butų linksmi. 
Todėl talpinami juokai, pa- 
juokimai, satyra. Juk nega- 
lima visuomet liūdėti ir gie- 
smes giedoti. 

Daugelis skaitytojų per- 
kasi kopijas ar iš pačios ad- 
ministracijos, ar nuo agen- 
tų, bet kur kas skaitytojams 
yra parankiau, jei skaityto- 
jas užsiprenumeruoja. Nuo- 
latinis skaitytojas atlieka du 
dalyku: pirmiausiai jis už- 
tikrintas, kad gaus kiekvie- 
ną numerį ir tai pigiau. 
Antrą gi užtikrinta admi- 
nistracija kiek jai spausdin- 
ti. O tas prie dabartinio 
b?*angumo popieros dikčiai 
reisKia. 

Daleiskime, skaitytojas 
kasdien seka kokį nors jam 
žingeidi] straipsnį. Pasitai- 
ko, kad vieną dieną negali 
nusipirkti, visi numeriai iš- 
parduoti. Tuomet jau per-1 
sitraukia skaitymas, persi- 
traukia mintis. 

Vėl kitas skaitytojas se- 

ka kokiame nors klausime 
žinias. Na ir negauna kurį 
nors numerį, o jame kaip 
tik pasitaiko svarbios žirios. 
Tuomet toks skaitytojas nu- 

stoja gerų žinių ir paskui 
jau nesupranta vėliasnių. 

Bet kuris iš dienos die- 
non skaito dienrašti, kurį 
kasdien gauna, tas daug ži- 
no, tas yra apsišvietęs žmo- 
gus. 

Jeigu Jus dar nesate "Lie- 
tuvos" skaitytoju arba šeri- 
ninku, tai privalote tuojaus 
jais tapti. Nedideli tai pi- 
nigai, bet parankumo ir ap- 
švietos bei žinių apturėsite 
daugybę. 

Ant galo leiskite paklau- 
sti ar svetimtaučiai apseina 
be dienraščių? Ne, jie neap- 
sieina. Jie perka tankiau- 
siai du kartu į dieną—ryt-, 
metyje ir vakare; užtai jie 
apšviesti, jų reikalai gerai 
pastatyti. Lietuviai mažiau 
skaito, užtai mažiau apšvie- 
sti ir didesnį skurdą kenčia. 
Tai faktai. 

Męs prašome skaitytojų 
išreikšti tą, ką pageidauja- 
te, kad laikraštyje butų ra- 
šoma. Laikraštis turi buti 
žmonių tarnu. "Lietuva" 
turi buti tuomi, kuom žmo- 
nės nori kad ji butų. Taip- 
gi prašome pasidarbuoti 
gaunant skaitytojus ir per-j 
kant šėrų, kiekvienas šėras1, 
.10 dol. Kreipkites į "Lie- 
tuva", 3253 So. Morgan St., 
Chicago, 111. 

L haster §Ymn j 
1 VŽ'1 'V 

Mga mokiname ši puikų, gerai 
apsimokanti amatą | trumpą. lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieag. ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštae 
(PrieS City Hali) 

TIKRAS PIGUMAS! 
100 akrų farrna, arti Kalmazoo, 

Mich, gera žemė Juodžemis. 8 kamba- 
rių namas su beismentų, barne su 

muriniu beismentu, arti prie strytka- 
rio ir prie geležinkeliai pro pat far- 
mg. bėga upė. Tą. farmą. parduodame 
arba išmainome ant namo. o likusiu 
sumi> pinigais. Ateikite arba rašyki- 
te pas: 

West Realty Exchange, 
2015 S. Robey St., 

Chicago, 111. 

'VALENTINE PRESSMAKiNG 
COLLEG2 

MokJna siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis Ir vakarais dėl biznio lf 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vie» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankyki 
arba rąžykite, o męs pasistengsimo 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
G205 S. Haletod SU 1&0 WeUs St 

Dr. Virginia Narbiit! 
PUysician & Surgeon 

3001 West 22ttd Street 
2111 Marshail Blvtl 

Ofiso alancios: 
2 Iki 4 po piet 
7 iki 9 vuiaro 

Tel. Lavvndale 66C 
gyvenimas: 

m Kocfcw«j| 1631 

Tel YARDS 1532 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

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

3259 So. Halstcd St., Chicago, III. 

EXTRA PRAKALBOS 
Rengia Lietuvos Mylėtojų T. Draugystė 

ŠĮ VAKARĄ, BALANDŽIO-APRIL 14 diemj, 1919 ] 
MILDOS SVET., 3142 S. HALSTED ST .(3 lubos). ] 
Pradžia 7:30 vai. vak. Padengimui lėšų įžangą 10c: j 

šios prakalbos rengiamos kaslink Lietuvos laisvės išgavimo. j Taigi gerbiama Visuomenė, kam rupi Lietuvos gerovė privalote at- « 

f silaukyti j šias Ekstra Prakalbas. Kalbės gabiausi Kalbėtojai. 
2 

LIBERTY IBOIMIDiS 
Męs perkamo Liberty Bonda už 
pilug. "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais Ketvergais ir 
Subatomis 9—9. 

0 A S M 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

DAUG PAŠAUKTŲ, O MAŽAI IŠRINKTŲ. 
Daug yra laikrodininkų, bet ne visi gali padaryti gerai darbą. 
Aš esu užbaigęs Amerikoj ir užruuežLnius laikrodžių ir laik- 

rodėlių kursus, praktikavęs Amerikoj per 7 metus Kiek- 
vienas darbas užtikrintas: Taipgi užlaikau visokios rųšies 
auksinių tavorų su didelėmis nuolaidomis prieš Velykas: 

John ECazakauskas 
LAIKRODININKAS, JUBIL1ERIUS 

IR OPTIKAS. 

Tel. Drover 10105 3255 S. HALSTEO ST. 

Telephone Drover 8167 

J. F. BUDRI K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekordų. 

Auksinių Laikrodėliu, žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai 1 ;; ; i- y 

J. F. Budrik 
3343 SO, HALSTEO ST, CHIGA60, ILL. 

ALEXANDRA S. JUKIEVICZ 
LAIKRODĖLIŲ KRAOIUVE 

Deimantus ir Auksinius tavoms par 
duodu ir taisau. Pavienėms ypatoms 

į ir visokioms draugijoms ir kliubams 
dirbu ženklelius iš aukso. 

3313 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS. 
GAUSITE PETICIJŲ 

į BLANKAS. 
Kurie tik neturite petici- 

jų blankų dėlei rinkimo pa- 

rašų, ateikite ir visi gausite 
tų blankų "Lietuvos" dien- 
raščio ofise. 

Męs negaudami užtekti- 
nai blankų is vVashingtono 
nuo ?ii. Komiteto, tai patįs 
išspausdinome. 

♦ * 

TOWN OF LAKE. 
Masinis susirinkimas Lietu- 

vos laisves naudai. 
Balandžio 10 d. p. I. Ali- 

jošiaus svetainėje buvo ma- 

sinis susirinkimas, sušauk- 
tas susivienijusių organizaci 
jų ir Tautos Fondo skyriaus. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė, taip, kad net kė- 
džių neužteKc. Pas visus 
susirinkusius matėsi entu- 
ziazmai ir tvirtas pasiryži- 
mas dirbti tėvynės labui. 
Pirnu tokiu darbu pasirodė 
tai rinkimas milijone para- 
šų po peticija, reikalaujan- 
čia Lietuvai laisvės. Pa- 

sekmingesniam surinkimui 
parašų išrinkta komisija iš 
50 ypatų, kurios priedermė 
gauti kiekvieno tos apiclin- 
kės lietuvio vardą ant peti- 
cijos biankas; taipgi paskir 
ta.trįs stotįs sekančiais ant- 
rašais : p. A. I. Kareiva kam 
pas 46tos ir Wocd gat., p. 
I. Balnis 4536 Paulina gat. 
ir p. I. Badgonas 4549 Hor- 
mesthes gat. Tovvnlaikie- 
čiai yra pasiryžę surinkti 
apie 500,000 parašų. 

Be to nepamiršta ir dau- 
giau naudingų klausimų ap- 
kalbėti, būtent kas link įstei 
gimo Raudonojo Kryžiaus. 
Šitame klausime p. P. Piva 
runas kalbėdamas nurodė, 
kad lietuviai turi daug at- 
liekamų drabužių bei ava- 

lynės, kuriais galėtų aprū- 
pinti savo tėvynainius. Ki- 
ti kalbėtojai išsireiškė, kad 
visokiais galimais budais 
reikia šelpti vargstančius sa 

vo brolius ir seseris, nesi- 
gailiant jiems net ir pasku- 
tinių savo centų. 

Susirinkimas išreiškė sa- 

vo neučsiganėdinimą lietu- 
viais daktarais, delei jų vy- 
riško nesirūpinimo tuo kri- 
tišku padėjimu savo tautie- 
čių ir nutarė atsišaukti \ 
juos raginant prisidėti prie 
organizavimo Raudonojo 
Kryžiaus. 

Ant galo susirinkusieji 
vienbalsiai išnešė pasveiki- 
nimo režoliuciją pirmam 
Lietuvos prezidentui A. 
Smetonai, išreiškiančią jam 
asvo pasitikėjimą ir užuojau 
tą. 

WEST SIDE. 
I/aiandžio 6 d. Draugy- 

be Hv. Roko laike savo ber-j 
talnini susirinkimą, kuriameį 
tarp ko kito buvo pakeltas1 
klausimas ir apie sušauki-' 
mą Lietuvių Visuotino Sei- 
mo. Po apsvarstymo to 
klausimo tapo vienbalsiai 
nutarta menamą Seimą 
šaukti, ir jo sušaukimui vie- 
tą skirti—Chicagą. 

Rašt. ^rank Balchunas. 

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ. 
Pereito ketvergo aktį ta- 

po nužudyta Anna 'iskopf, 
18 metų 3159 ,WalIace st.. 
ir jos kūdikis. 

Moteries visa galva su- 

skaldyta paprastu plaktuku; 
be to, matjrt, buvo paleista 
darban ir kedes. 

Taip moterį primusus at- 
sukta gazas, kas galutinai 
numarino žiaurumo auką, 

taipgi ir jos kūdikį. 
bžmuštosios vyras dirbąs 

ne Chicagoje; ji gyvenusi 
viena ir yra nelengva suras- 

ti užmušėją. 
Kaimynai pasakoja, kaa 

apie 11:30 vakare jie išgir- 
do moteriškės riksmą, kuris 
tuo,] nutilo Jiems atrocle. 
kad riksmas paėjęs nuo gat- 
vės ir jie nedarė didelių ti- 
rinėjimų. Vėliau, apie 1:30 
naktį kaimynai matė išei- 
nantį iš namo žmogų, bet, 
žinoma, nieko blogo apie ji 
nemanė. 

Nužiūrėjimas užmušystė- 
je puola ant Thomas Court- 
ney, patėvio užmuštosios vy- 
ro. 

Tūlas Calvin S. Bertram, 
17 metų, draugas užmušto- 
sios iš mokyklos laikų, pa- 
sakoja, jog užmuštoji bijo- 
josi Th. Courtney, sakyda- 
ma, kad jis galįs prie pro- 
gos padaiyti jai ką blogo. 
Užmuštoji pasakojo, kad sy 
kį Courtney, radęs ją gu- 
linčią lovoje, liepė keltis, gi 
jai nepildant jo įsakymo, jis 
ištraukė ją iš lovos. 

Be to Bertram buvo ga- 
vęs nuo Whiskopf korčiu- 
kę, kurioj prašė, kad Bert- 
ram užeitų pas ją ketvergo 
vakare, bet jis dėl darbo ne 

galėjęs tai padaryti. 
Tula Anna Friebes, 17 me 

cų, 537 W. 35th si. buvusi 
pas Wiskopf ketvergo vaka- 
re nuo 6 iki 7:30. Courtney 
irgi buvo ten ir erėrė deeti- 
nę ir alų, bet Wiskopf ne- 

gėrė. Toliau^ liudytoja pa- 
sakoja, kad Courtney daž- 
nai lankydavosi pas Wis- 
kopf, bet užmuštoji bijoda- 
vusi savo svečio. 

Pats Courtney užginčijo 
liudininkų tvirtinimus. Jis 
pasakė, kad Wiskopf butą 
apleidęs tarp 10—11 valan- 
dų vakare, ir aplankęs ūc*r 
keletą vietų. 

Detektyvas su Courtney 
aplankė keletą nuordytų vie 
tų, ypač saliunų, bet visur 
užlaikytojai vietų pabriežė, 
kad jo nepažįsta, i" mano, 
kad ketverto vakare jis ne- 

silankęs pas juos. 
Kaimynai, mačiusie išei- 

nanti iš namo žmogų, netik- 
rina, kad tai butų buvęs 
Courtney, bet jis turėjęs pa- 
našumą. 

Courtney po ilgesnio tiri- 
nėjimo tapo suareštuotas. 

Užmušystė tapo atrasta 
dėl pasmirdusio name gazo 
pėtnyčios ryte, kuris ėjo iš 
Wiskopf buto. Policija iš- 
veržus duris, rado visą tra- 
gediją. 

Courtney drapanos turi 
keletą plėtmų, ir drapanos 
paimta labaratorijon dėl iš- 
tirimo. 

PARDAVINĖS VOKIEČIU 
ŠALMUS. 

Pereitoj subatoj popiet ant 

kampo Wabash ave. ir Ran- 
dolph st. buvo pardavinėjami 
vokiečių šalmai. Juos pardo- 
vinėjo p-ni C. Lesli^ ir p-lė 
McDonald. j .$> jjg 

Pardavinėjimu šalmų ir Ki- 
tų dalykų manoma sukelti at- 

sakant], fondą, kad tinkamai 
priėmus grįžtančius iš Pran- 

cūzijos chicagiečius lp8-to en- 

žinierių skyriaus. Tame inži- 

nierių skyriuje tarnauja tik 
chicagiečiai. 

Uz padarytą pelną nuo šal- 
mų, taipgi ir iš baliaus, kuris 
rengiamas irgi su tuo tikslu, 
bus suteikta sugrįžusiems ge- 
ras pavaišinimas ir taipgi pa- 

»gelba susirasti darbą. 

SOUTH SIDE. 
L. M. Apš. D-jos prolekcijos. 

Balandžio 13 d. "Auš- 
ros" svetainėj dr. Graiču- 
nas skaitė prelekciją L. M. 
A. R-jai temoje "Higiena". 
Prelekciją buvo padalinta Į 
tris skyrius: 1) Apie sveika 
tos užlaikymą šeimynoj, 2) 
Moterų lytiškai sveikas už- 
silaikymas ir 3) Budas do-| 
rai bei sveikai išauklėti 
draugiją. 

Paskaitos buvo skaitytos 
labai puikiai ir aiškiai, taip, 
kad kiekviena moteris galė- 
jo suprasti jų turini. Iš tų 
paskaitų daug ko galėjo pa 
simokinti kaip apie save 

ypatiškai, taip ir apie šei- 
myną, o svarbiausia apie iš- 
auklėjimą vaikų, kurie su- 

augę sudaro tokią draugiją, 
kokiais juos motinos išauk- 
lėja, nes juk visos draugi- 
jos likimas priklauso nuo 

išauklėjimo kūdikių. 
Tik gaila, kad musų mo- 

terįs nevisos supranta pana- 
šių prelekcijų svarbą ir to- 
dėl mažai į jas tesilanko. 
Bet vis dėlto L. M. A. D-jai 
pridera tarti ačių už suren- 

gimą menamų prelekcijų ir 
yra viltis, kad ta D-ja ir 
daugiau jų parengs. 

PRAKALBOS. 
Šį vakarą, 7:15 vai, vakr.. 

Įvyks prakalbos Lietuvos lais- 
vės reikale, Mildos svet., 3142 
S. Halsted St., ant trečiu lubų. 

Sakoma bus keletas gerų 
kalbėtojų. 

Prakalbos rengia Lietu- 
vos Mylėtojų T. Draugystė. 

2,500 REDAKTORIŲ SU- 
SIRINKIMAS. 

" 

Balandžio 11 d. suviršum 
2,500 redaktorių dalyvavo 
susirinkime, kuris buvo Con 
gre^s ir Auditorium viešbu- 
čiuose Chicagoje. Tikslas, 
susirinkimo, kad išdirbti 
plianą kaip geriau išgarsinti 
Pr 'galės Paskolą. 

Svetima kalba 250 išei- 
nančių laikraščių redakto- 
riai turėjo atskirai susirin- 
kimą, kuriame kalbėjo Fede 
ralės Rezervos direktorius 
svetimų kalbų divizijos Mr, 
Felix J. Streyckmans. 

Reikalingas Pardavėjas. 
Klein Brotheis krautuvė- 

je yra vieta dėl patyrusio 
LIETUVIO PARDAVĖJO 
prie abelno pardavojimo 
po visą krautuvę. Gera vie- 
ta, gera mokestis. Ateikite 

I tuojaus. 
KLEIN BROTHERS, 
Halsted & Canalport 

"Lietuviškas < 

Išradčjrs". ; 
i 

šituo vadru išdaviamo nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokių išradėjų ir išradimų, eu 

'aprašlmais ir paveikslais miestų 
New York'o ir V/ashington'o. i 

šią brangią knygutę, męs is- 
siun .amo kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klek 

žmonSs prasigyveno lr 
klek dar galima prasigyventi | 
bu pagelba naudingų išradimu, ! 

tai lasykite tuojau^ reikalauda- : 

mi tos naudingos knygute®. 
Kaipo :':inoval (ekspertai) pa- 
tentų, •« banciame išradimus 
D Y K. A. I. Kasykite: 

American European Patent 
Officss Inc. 

256 Brordway (LA.) 
NEW VCRK, N. Y. 

PADIDINK ALGĄ. 
P.eikalinge; Keletas Vyrų, kurie yrr. 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

SPECIAL1S PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

I\ Tęs duodame viena karvę, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš siu 
|40—80—160 akerių farmą. 
Dobilų ir bulvių vieta, arti eŽ2- 
rų. Vilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rj, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (Savininkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 
vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakarė. 908 Peoples Gas Bldg. 
Chicago, 111. (Apgars.) 

REIKALINGA želmynlnkė pri© ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera; 
mokestis. Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHBMICAL 
LABORATORY 

171S So. Halsted St., Chici'go.. UI. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsins taisytojas visokių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- j kalaunat, pašaukite mane. Kas 

; turėtumėt p;:našių darbų, meldžiu 
kreiptis ]>as mane. 

|2009 W. 21st PI., Chicago i 

i 

Dr. G. M. Glsser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «t. 
Speclall3tas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. (5—8 vale., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas f>cr 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
l rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S \V. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephous Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. llalsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryti, tiktai. 

OMio Telefonu BonlcTird 60 

DR. M. T. Strikorus 
LIETUVES 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 VV. 47th St. 

fllt Viltn'oi: :l rito Iki. 3 pa pie 7 iki 9 ukm 
NedelitnlJ nuo 8 ryto Iki 2 p pieta. 

Narna 007 Oakley Blvd. 
efoms SstleT 420 

A. Masalskis 
LIETEVIS 6RAB9RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dMto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieng. ar 

naktj. 
3303 AubornAve. Te!.Drover4139 

Dii'. VAKAT.INE 

MOKYKLA 
čia Rali lengvai ir jjreitai .s/nokti Anglų Ir 

Lietuvių kalbas, ariiniPtikq, S. V.. Anglijos. 
Lietuvos ir abelną isto'iias, geografiją, rašyti 
laiikas, ir tt. Taipgi, turimo Grammar ir Migli 
Schooi'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite uiką pasimokiniraal, nesigailėsite. 
kmlm Gcilege Preaaratory School 

31UJ SO. H ALSI E- ST„ CHICAGO, ILL. 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
1 Ir priskiria akinius I 

Didelis sandelis visokių aukso daigtij. j Męs taipgi taisomo visokius aukso »' 
sidabro daiątuc. Kainos žemiausios. 

3303 80. MC3GAN STREET 

I'radSk Naujus Metus su tobulu aidų rt> 

gijimu, taip. kad *icko nepraleir.tumei per r 
sus metus, k .v; tau gali liuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių i> 
galvos ikaiulėjimus, trumparegystė arba Ull- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim 
prieš einant kur kitur. Egzamluacija DYKAi 

JOHN SMETANA! 
SPECIALISTAS AKIŲ 

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

35ios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėmvkt'j- 
< inano parai) 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto .<ci 8 vai. vak. 
j Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Ka:n reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Koom 708; 5 N. La Šalie St., 

Telefonas Frankliu. 2303. 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagoa Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV£ 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S.Halsted St 

frvlietlt 7 T*l*nd» ku niant, 

Sokat«aj Ir oedftllad 2 nL p« pkt% 

Žemai' 15c 
Viršui !0c 

Čia prlrokuojama ir karės mokestį 

PIRKITE VELYKŲ PARĖDUS PAS S. GARDON < 

Velykos yra vienos iš svarbiausių švenčiu, netik tikėjimo atžvil- 

giu. bet ir sezono atžvilgiu: Kiekvienas stengiasi pasirėdyti kaip 

galima gražiau ir čia notiek kainos klauuimas. kiek mados darbo ir 

materijos kokybės. Pas mus rasite viską: Skirt model stailos siu- 
tai nuo $25 iki $35, konservatyvišku modelių siutai nuo $15 iki $45: 

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

S. GORDON 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

— Invyks temoje 

DIDELE LINKSMYBE DEL VISU 
p. J. J. Elijošlaus Svet. " 

4600 So. Wood Street 

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE. 

Peklos arba pragaro pamokslas yra mokintas beveik visų tikėjimo išpažinimų, 
kurie vadinasi "Krikščionis." Vieni sako, kad literiniai tikrai milijonai žmonių yra 
kankinami per nesudegančius velnius, kiti sako, kad žmonės tik jų jausmais bus 
kankinami kokiu nors neištyriamu budu; kuomet kiti nerasdami nei jokios išeigos 
atmeta tą mokslą ir sykiu su to tikėjimo bažnyčią, ir stojasi netikėliais, ir jieško 
pašelpos prie Evoliucijos — Išsivystymo pamokslo ir Augštesnės Kritikos. 

Ateik ant šio įdomaus ir žingeidaus išguldymo, bet ne vienas, atsivesk ir savo 

prietelį, brolį ir seserį, net ir s?vo senelį. Nepamiršk paženklintos valandos, nes 

jei pradžios negirdėsi, tai nebusi užganėdintas. 

4'*7S Ą > 

Dievas pasakė Adomui 

Rojuje: "Smerčiu numir- 
si". šėtonas pasako mo- 

tinai Jievai: "Nieku budu 
smerčiu nemirsite''. 

Nesenai buvęs C. T: RUSSELL.IS pasakė: "Jeigu Biblija —r 

'entraštis mokina, kad AMŽINOS KANČIOS yra likimas visų išski- 
riant šventuosius, tai taip privalo skelbti, lygiai kaip su perkunu 
griaiti — kas sanvaitė, kas dieną, kas valandą.: O jeigu šventraš- 
tis taip NEMOKINA, PRIVALO ŠITĄ ŽMONĖMS PR.ANEŠTI ir ta 
neš/ari dėmė negarbė atnešanti Dievo šventam Vardui atimti. 

Inžanga Lėuosa 

Adomas i f Jieva dab_' eulyg Tikėjimų Iš- 

pažinimais: 
Sulyg Biblijos mokini.nų Jie yra numirę, 

laukia prisikėlimo ii numhusigjų: 

Nebus Klektuota 
a 
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