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Krymo valdžia apleido 
Sevastopolį. 

Italija grąsina apleisią tal- 
kininkus. 

Ukrajiniečiai pergalėjo bolševikus. 

TIROLIUS REIKALAUJA 
NEPRIGULMYBĖS. 

Paryžius, balandžio 21 d. 
Keturi tiroliečiai įdavė prezi- 
dentui \\ ilsonui ilga memo- 

randumą, kuriame jie reikalau 
ja Tiroliui pITnos neprigulmv- 
bės. 

Tiroliečiai Alpų kalnų už- 
reiškia, kad Italija nori juos 
praryti, kaip kad Vokie'.ija 
prarijusi Alzace-Lorraine. 

Tirolius yra dalis buvusios 
Austrijos imperijos ir suteik- 

davęs Austrijos armijai ger.ižui 
sius saulių pulkus. Dabar gi 
Tiroliu norėtų gauti Italija. 

KRIMO VALDŽIA APLEI- 
DO SEVASTOPOLI. 

Londonas, balandžio 21d. 
Rusijos bevielinis telegramas 
praneša, kad Krimo pussalio 
valdžia apleido Sevastopolį ir 
nukeliavo j Koustantinopolį; 
gi Sevastopolį pradėjo valdyti 
revoliucionierių komitetas. 

Toliau pranešime priduria 
ma, kad tarp bolševikų ir tal- 
kininkų komanduotojų įvyko 
tarimasi po kurio tapo pertrauk 
tu mūšiai aštuonioms dienoms; 
laikinos santaikos laikas Igu- 
giasi 25 dieną balandžio. 

* ♦ 

Paryžius, balandžio 21 d. 
Iš Saloniki pranešama, kad 

Sevastopolio uoste Rusijos so- 

vietų kariumenės dar nėra. 

ITALIJA GRASINA AP- 
LEIDIMU TALKININKŲ. 

Rymas, balandžio 21 d. 
Čia tapo pranešta, kad sušau- 
kinias Italijos parlamento ati- 

dėta iki 6 d. gegužio. Tas, sa~ 

koma, padaryta sąryšyje su 

veikimu Taikos Konferencijos, 
kurioje mažai remiama Itali- 
jos atstovų reikalavimai. 

Laikraštis Populo Roman-', 
pabriežia, jei Taikos Konfe- 

rencija neišpildys Italijos rei- 
kalavimų, tai Italijos atsto- 

vams nėra reikalo nei dalyvau- 
ti prie pasirašymo po taikos su 

tartimi, kuri tik nusilpnintų 
Italiją. 

UKRAINIEČIAI PERGA- 
LĖJO BOLŠEVIKUS. 

Londonas, balandžio 20d. 
Ukrajiniečių spaudos biurui 
iš Vienuos pranešama, kad uk- 

rajiniečių spėkos pergalėjo bol- 

ševikų pirmą armiją apskrity 
je Homelio išilgai upę Pripen- 
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iki šiol, kaip praneša minė- 
tos žinios* ukrajiniečiai atėmę 
nuo bolševiku 20,000 šautuvu, «, t- 

35 kanuoles ir 200 kulkas val- 
džių. 

BOLŠEVIKU KAREIVIAI 
BĖGA PAS UKRAINUS. 

Vienna, balandžio 19 d. 
(suvėlinta). Bevieliniu tele- 
grafu iš Tornopol pranešama, 
kad Petluros kariumenė at- 

ėmė nuo bolševikų Žitomir ;." 
Proskorov. Taipgi praneša- 
ma, kad apie 10,000 bolševikų 
kareivių perbėgo į ukrajinieeių 
kariumenę. 

Petluros ukrajiniečių kariu-] 
meni susideda daugiausiai iš! 
valstiečių. Gi bolševikai už- 

ėmę Žitomir, sakoma, nužudė 
net 600 valstiečių, tas girdi la- 
bai nužemino bolševikus vals- 
tiečių akyse ir jie dedasi dau- 
giau Petiuros kariumenėn. 

Jei Petlura ir toliau taip pa- 
setcmingai veikb, tai gręsia p* 
vojus bolševikų armijai, kuri 
operuoja apielinkėje Odesos. 

Telegramoje pranešama, kadi 
Petlura ir vakarinės Ukraji 
nos valdžia laukia pagelbos 
nwo talkininkų. Ypač yra pa- 
geidaujama pagelba Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. 

UŽSIBAIGĖ TELEFONIS- 
ČIŲ STREIKAS. 

Boston, Mass., balan. 21d. 
Telefonisčių streikas, kuris taip 
daug pridarė nesmagumų Nau 
josios Anglijos pramonei bai- 
giasi. Nedėlioję buvo konfe- 
rencija tarp darbininkų ir darb 
davių ir prieita prie nuospren- 
džio užbaigti streiką tuojau, 
gi algų nustatymas bus vėliau. 

VENGRIJOJE UŽTIKlhN- 
TA TIKĖJIMŲ LAISVĖ. 
Budapeštas, balandžio 19. 

(suvėlintai). Apš vietos komi- 
saras pranešė visiems Vengri- 
jos dvasiškiams, kad peskelb 
tų iš sakyklų per tris sekina 
dienius, jog Vengrijoje sutei- 
kiama visiems tikėjimams pil- 
na laisvė ir kad sovietų valdžia 
nesikiš j bažnyčių ir dvasiski- 

jos reikalus. 

RISTIKUI NUSUKTA 
SPRANDĄ. 

Richmnoda, Va., bal. 19. 
Šiądien ryte mirė ristikas Rieti 

lard Paiser iš Chicagos, ku- 
Iriam besiimant čionykščiame 

atisukta sprandą. 

Kare tęsiasi su brangumu 
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Pilna pergale atsiekta ant vokiečio, bet nemažai reikia kovoti su antru 
priešu—brangumu. Visa armija ginkluojasi, kad nugalėjus ir šį priešą. 

ŠVEICARIJA UŽDEDA 
MOKESTIS ATEIVIAMS. 

Geneva, balandžio 21 d. 
Šveicari ja mananti uždčti mo- 

kestis ant vyrų ateivių ir ke- 
liaujančių per Šveicariją, ki'.- 
rių' visuomet Šveicarijoje ne- 

trūksta. 
Laikraštininkai pabriežia 

kad šiuo laiku Šveicarijoje 
apsigyveno daug įvairių sve 

timžemių didikų, turinčių di- 
delius turtus; kiti iš jų tyčia 
bėgo iš savo krašto, kad išven- 

gus taksų, tai, girdi, jie priva- 
lo mokėti taksus Šveicarijoje 

VOKIEČIAI NEĮGALIOTI 
PASIRAŠYTI. 

Paryžius, balandžio 21 d. 
Hovos agentūra išleido prane-1 
Šimą, kad Vokietija nerenka i 
Taikos Konferenciją savo žy- 
miųjų piliečių, liet pasiganė- 
dina mažiau pasižymėjusiais. I 

Toliau agentūra, pasiremda 1 

111 šiuo faktu ir taipgi kitais 
užreiškia, jog Vokietijos ko- 

misija Taikos Konferencijon 
neturės teisės pasirašyti po tai- 

kos sutartimi, bet tik priims 
gi galutinai spręs apie sutar- 
ties priimtinumą kiti. 

Rytiniai Paryžiaus laikraš- 
čiai tai labai pasmerkia; girdi, 
mums nereikia kurjerų, bet pil- 
nateisiu atstovų. 

Manoma, kad pirmuoju 
, klausimu Vokietijos delegaci- 
jai bus užklausimas ar jie yra 

pilnateisiai, 

MILICIJA SERGSTI TEIS- 
MO RUMUS. 

Stanardsville, Va., bal. 21. 
21. Apskričio teismo runuis 

sergsti milicija, mat yra gan- 
das, kad tūlas Morris žadėjęs 
iš kalnu atsilankyti teisman, 
kurio bila pradedama teisme 
gvildenti. Morris 29 kovo ir- 
gi buvo teisiamas ir nubaustas 
užsimokėti $20.00, bet išklau- 
sęs nuosprendį, peršovė teisė- 
ją ir pabėgo kalnuosna\: 

PRUSAI STOVI UŽ DAN- 
ZIGĄ. 

Danzig&s, balandžio 17 d. 
(suvėlinta). Vokiečių žnu 
niii taryba Vakarinės Prūsijos 
pasiuntė valdžiai delegaciją, 
reikalaudama, kad Danzigas ne 

butų atskirtas uuo Vokietijos. 

VIENNA ANTRA VOKIE- 
TIJOS SOSTINĖ. 

Berlinas, balandžio 21 ii, 
Vokietijos valdžia išdirbihėi'i 
plianą, kad pripažinus Vicn- 
nai irgi dalį teisių kaipo Vo- 
kietijos sostinei. Tuomi ma- 

noma pritraukti Austrijos vo- 

kiečių simpatiją, kad dėtųsi 
prie Vokietijos. Viennon, ma- 

noma butų perkelta dalis val- 
stybinių departamentų. ( 

DEMOBILIZUOJAMA VO- 
KIEČIU ARMIJA. 

Berlinas, balandžio 21 d. 
Kiekvienas Vokietijos mie- 

stas, kuris turįs savistovi ka- 
reivių garnizoną, gavo prane- 
šimą nuo steigiamojo susi rin- 
kimo, kad tapo nuspręsta pi- 
liuosuoti iš tarnystės visus ka- 
reivius. 

DEMONSTRACIJOJE UŽ- 
MUŠTA 20 KOREJIEČIŲ. 

Tokyo, balandžio 19 d. — 

(suvėlinta). Iš Korėjos prane- 
šama, kad Teigonari, netoli 
Seul, ištiko demonstrancijos, 
kuriose dalyvavo ir krikščioniu 

misija. Susirėmime su Japo- 
nijos žandarais tapo užmušta 
20 demonstrantų ir daug su 

žeista. 

♦PRAŠO PRIPAŽINTI RU- 
SIJOS VALDŽIAS. 

Wa&hington. balandžio 21 
Rusijos ambasada praneša, jog 
Rusijos atstovai Paryžiuje 
prašė Taikos Konferencijos, 
kad pripažintų tas Rusijos val- 
džias, kurios žmonių remia- 
mos patol, pakol Rusijos j vai 
rios valdžios nepadarys fede- 

racijos Rusijos \*il9tijt^ 

FRANCUZAI PAGERBĖ 
KARŽYGĘ. 

f' iryžius, balandžio 21 d. 
Premjeras Clemenceait papuo- 
šė "garbės legiono" "croux ne 

guerre" ženklais Louise Thuil- 
liez. Ji daug gelbėjo francu- 
zams pabėgti iš vokiečių ne- 

laisvas. 
Ji buvo dusyk nuteista mir- 

tin ir tik užsistojus Ispanijos 
ministeriui nuteista amžinan 
kalėijman. Bet po trejų metų 
kalėjimo, sumušus vokiečius, ji 
tapo išliuosuota. 

SOVIETAI APGINKLUO- 
JA DARBININKUS. 

Budapeštas, balandžio 21. 
Šiądien kareivių, darbininką 
ir valstiečiu susirinkimas nu- 

sprendė vesti apsigynimo karę, 
kad palaikius komunistų dik- 
tatorystę. 

Minėtas susirinkimas priė- 
mė rezoliuciją, kurioje reika- 
lauja, kad pusė darbininkų 
kiekvienoje dirbtuvėje turėtu 
uiit apginkluoti, kad apginus 
])roletariato valdžią ant, kurioj 
kėsinasi Rumunija ir taipgi 
Čecho-Slovakijai. 
SUMUŠĖ KOMUNISTUS 

LINDAU. 

Berne, balandžio 21 d.— 
Nuo Bavarijos rubežiaus at- 

eina žinių, kad Bavarijos ir 

Wurttemburgo karinmenės* pc 
trumpo apgulimo miesto Lin- 
dau ties Canstanee ežeru, už- 
ėmė minėtą miestą ir nuverti 
ten suorganizuotą komunįstr 
valdžią. 

DVIGUBAS STREIKAS 
BREMENE. 

Kopenhagenas, balan. 21. 
Sulyg pranešimų iš Bremeno 
ten iškilo streikas gazo darbi- 
ninkų. Iš kitos pusės sustrei 
kavo vidurinė žmonių kliasa 
kai])o protesto dėlei prieš dar 
bininkų streiką. Dėlei kilusic 
sujudimo mieste paskelbta kn 
1^3 stovis. 

Tevyne šaukiasi jusii 
pageSbos!—" 

SAKO PARYŽIUS AMERIKIEČIAMS; 

Lietuvoj Demonstracijos prieš Vo- 
kietiją už Amerikonų užpuolimą 

SIUNČIA MAISTĄ UŽ LIETUVIŲ DIENOS PINIGUS 

Didelės sunkenybes su Lenkais. 

Ekzekutyvio Komiteto nariai pp. Vinikas ir Biels- 
kis praneša, kad Lietuvių Skzekutyvis Komitetas ap- 
laikė 21 dieną balandžio iš Lietuvos Delegacijos iš 
Paryžiaus sekantį kablegranią: 

"Vokiečiai atakavo Amerikos misiją Kaune. 
Vienas lietuvis kareivis, beginant Amerikos miariją, 
tapo užmuštas. Lietuvoj didelis pasipiktinimas vo- 

kiečiais, ir, laidojant karžygį, ištiko didele demon- 
stracija prieš Vokietiją. 

"Amerikonų pagelbcs adminatracija pasitarė 
su mumis ir siunčia Lietuvon laivus iš savo stoties 
Kopenhagene, prikrautus maistu ir medikamentais 
už likusius lietuvių pinigus, sukoloktuotus Lietuvių 
Dienoje. 

"Kaunas tapo ceatru talkininkų atstovų. 
"L ietuvos neprigulmybės klausimas pradeda bu 

ti aiškesniu. Taikos Konferencijoje netruka* bus 
svarstoma klausimas Baltiko valstijų: Finliandijos, 
Estonijoę, Lat įjos ir Lietuvos. 

"Lenkai mano pripažinti Lietuvos neprisuimy- 
bę ir ineiti j sutartį sudarymui apeigynimui bendro 
militario fvonto* Męs tikėjome* didžiausios sun- 
kenybe nustatyme rubežiaus tarp Lenki j c6 ir Lie- 
tuvos. Męs tikime, kad akyvaizdoje rusiško pavo- jaus ir nepasisekimo savo imperiaiutiškų aspiracijų, lenkai bus priversti «ti a*t kompromiso f" neįlei- 
dimų]. 

"Kova musų karžygiškos kariumenčs prieš Ru- 
sijos bolševikus tęsiasi pasekmingai. 

"Lietuva atkreipia į save pasaulio atydą ir tal- kininkai siunčia misijas ištyrimui šios 'nežinomos' š*. lies. Pasišventimo musų jaunuolių pasekmfje yra talkininkų pagelba, Anglija remia daugiausiai. "Prie dabartinių aplinkybių musų šalies padė- jimas yra dar erškėčiuotas ir reikalaus daug sun- kaus darbo ir net kruvinos kovos, bet tas neprivalo mus atgrasinti, bet priešingai privalo paakinti vl- 
sug lietuvius prie daugiau energijos ir pasišventimo. "Než'urint dabartinio pasekmingo priešinimoei, Lietuvos akjs yra atkreiptos į Amerikos lietuvius. Ji šaukiasi juaų pagelbos, ir jųs privarote suprasti svarbu^ savo rolČ3 link gimtinio krašto, pamiršda- mi visus savo ypatiškus reikalus ir noriai atlikdami jum pripuolančią dalį garbingo darbo." 

WILSONAS APLEIDO PO- 
SĖDĮ. 

Paryžius, balandžio 21 d. 
Išrišimas klausimo dėlei Ad- 
riatiko pakraščių yra labai 
keblus. Keblus yra dar todėl, 
kad šiame klausime jau pir- 
miau buvo padarytos slaptos 
sutartjs tarp Italijos, Francu- 
zijos ir Anglijo?. 

Gvildenant šį klausimą pre- 
zidentas \Yilsonns apleido po- 
sėdį ; palikdamas Lloyd (George. 
Clemenccau ir Baron I.onini- 
nio, Italijos ministcr£ tartis 
vieniems. Šios trįs ypatos (ia 
rė tarp minėtų šalių ^laptas 
sutartis dar prieš karę. 

Dėlei prezidento \Yilsono 
apleidimo minėtų posėdžių pri 
duodama didelė politiška svar- 

ba. Tuomi prezidentas pabrie- 
( žė, kad jis nepritarsiąs sjap- 
tniis' diplomatijoms Europos 
viešpatysčių. .u 

BULGARAI PALIUOSA- 
VO 60,000 GREKŲ. 

Washington, D. C., balan- 
džio 20 d. — Amerikos 
Raudonasai Kryžius gavo 
žinių, kad apie 60,000 gre- 
kų, kuriuos laike karės bul- 
garai išvarė iš namų ir nu- 
sivežė Bulgarijon, dabar ta- 
po paleisti namo. 

Bulgarai, sakoma, Įvai- 
riais budais mėgino trukdy- 
ti jų paliuosa" iią ir apart 
to, mėgino paslėpti tą faktą, 
kad tūkstančiai užgriebtų 
grekų mirė Bulgarijoj nuo 
uado ir šalčio. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 

..Utavninke ir seredoj dau- 
giau debcsiuota: utarninko nak 
.lj gali but, lietaus; maža at- 
maina temperatūroj, ir viduti- 
niai rytų vėjai. 

Saulf.tekis* *8; saulėleidis. 
7:o9. Mėnuli* užtekės 1:16 
ryte. 
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Hanseno Pasiulijimas. 
Garsus šiaurės tyrinėtojas, norvegas 

Dr. Fridtjof Nansen, pasiūlė talkininkų val- 
džioms plianą gelbėjimui Rusijos žmonių 
nuo bado mirties. 

Atkreipęs atydą į tai, kad Rusijoj dė- 
lei bado ir ligų '"Kas mėnuo miršta po šim- 
tus tūkstančių žmonių," Dr. Nausen siuio 
sudaryti komisiją iš atstovų nuo neutrališ- 
kų šalių, kaip pavyzdžiui, iš norvegų, šve- 
dų, holandų ir šveicarų Šitokia komisija, 
neturinti jokio politško tikslo Rusijoj ir 
veikianti vien vardan pat'es žmoniškumo, 
galėtų prižiūrėti maisto dalinimą ir daug 
gero padarytų Rusijoj. Dr. Nanseno many- 
mu, dabartinė Rusijos bolševikiška valdžia 
tokiai komisijai nebūtų priešinga. 

Dr. Nansen klausia todėl, ką talkinin- 
kai apie tai mano ir ar tokia komisija, jeūįU 
ji susitvertų, turėtų talkininkų paramą pi- 
nigais, maistu ir maisto pristatyme. 

Į šį paklausimą talkininkai davė atsa- 
kymą, po kuriuo pasirašo: prezidentas VVil- 
sonas, ir Anglijos, Francuzijos bei Italijos 
premierai: Lloyd George, Clemaneeau ii 
Orlando. Jie sako, kad talkininkai pilnai 
sutinka su Dr. Nansen propozicija ir apsi- 
ima pristatyti maisto ir kitų reikmenų ba- 

daujantiems gyventojams. 
i'o maisto įsdalmimas po visą Kusiją, 

sako jie, privalo buti daromas pačių ru3ų, 
o idant tai atlikus, kova pačioj Rusijoj pri- 
valo pasiliauti. Bolševikams kovą vedant, 
ramybes Rusijos viduryj neesant, butu 
bergždžias darbas maistą vežti, nes jis ne- 

galėtų but kur reik pristatytas. 
Toks talkininkų pasii girnas yra reikš- 

mingas. Talkininkai nereikalauja pasitrau- 
kimo bolševikų nuo valdžios, jie sutinka, 
kad Lenino ir Trockio režimas pasiliktų ii 
ramiu budu parodytų, kaip jis gali sali 
sutvarkyti ir gerovę joje užvesti. "Pasiliau- 
kit kariavę ir imkitės šalies tvarkymo — 

męs jums padėsim badą prašalinti" — sa- 

ko talkininkai bolševikams. Tas beveik yri 
lygus bolševikų valdžios pripažinimui — 

jeigu ne oficialėj, tai bizniškoj formoj. 
Tas parodo, kad talkininkai norėtų su bol- 
ševikais taikintis. 

! 

Bet ar bolševikai tokį pasiulijimą pri- 
ims? Apie tai reik drūčiai abejoti. Grei- 
čiausiai jie tokio pasiulijimo nepriims. Ii 
štai kodėl. Visas bolševizmo stiprumas 
yra kovoje, agitacijoje ir propagandoje. 
Bolševikai stiprus patol, pakol žmonių gal- 
vos yra užsuktos garsiai skambančiais o bal- 
siais, pakol Rusijos žmonių sluogsniai yra 
suerzinti ir neapykanta vieni prieš kitu? 
suagituoti. Kaip tik šalis nurimti], kaip 
tik bolševikams prisieitų savo teorijos gy- 
venime pritaikinti, tuojaus pasirodymų, kad 
tas nėra galima padaryti ir kad tas negali 
žmonėms gerovės atnešti, kaip tai bolševi- 
kai žadėjo. 

Sykį žmonės tai pamatytų ir suprr.stų 
—Lenino ir Trockio carizmas ant rytojaus 
po to kojas u/verstų. Jie tai supranta. O todėl, kad jie tai supranta, jie niekados 
talkininkų pasiulijimo nepriims. 

Dar milijonai žmonių todėl galės iš 
bado mirti. Bet Leninui-Trockiui tas ne 
daug rupi. Jiems šiądien daugiau rupi tas, 
kiip išsilaikyti valdžioje, kurią jie i savo 
rankas užgriebė. 

; Svetimoje Spauioje apie Lietuvius j: 
LIETUVIŲ VAKALAS PARYŽIUJE. 

Kovo .-8 d. Geogarfiškos Draugijos 
svetainėje, 184, Boulevard Saint-Germain, 
atsibuvo "seansas" pagerbimui Lietuviu de- 
legatų prie Taikos Konferencijos: A. Val- 
demaro, M. Yco ir T. Noraus. 

Šio vakaro programas, kaip matyt iš 
prisiųstos pakvietimo kopijos, susidėjo iš 
sekančių numerių: 

1. Lietuvių Tautiškas Hymnas (choras) 
2. Prakalba,—lietuvio poeto M. 0-W. 

de Lubicz-Milosz. 
3. Lubiczo-Miloszo Poema, skaityta 

p-lės Adree Cabuzac, Saros Bernhardt te- 
atro artistes. 

Muzikalė programo dalis susidėjo iš 
sekančių numerių: 

Pulkim ant kelių (choras); 
Sekanti Stasio Šimkaus veikalai: 
Įžanga (choras), Kur Bakūžė Sama- 

nuota (M-me Malnory-Maresillac); Sėdžiu 
po langeliu (choras); Ant marių krantelio 
ir Ko vėjai pučia (Mme .Malnory-Marseil- 
lac); Vienas žodis nešneka ir Oželis 
(choras). 

Česlavo Sasnausko: 
Užmigo žeme (choras) ir Skubink prie 

Kryžiais (M. Maurice Tremblay ir Mile N., 
smuikininkė). 

Pianu akompaniavo Mile Bonnet. 
Vakaro rengėjais pasirašo: M. Adam 

Willimovich, ''delegatas Didžiosios Brita- 
nijos lietuvių ir Suvienytų Valstijų Demok- 
ratų (?) partijos" ir M. Bruyez, "President 
du Centre Apostoliąue." 

* * 

Lawrence (Mass.) Telegram [bal. 8, 
1919 m.] talpina ilgoką straipsnį antgal- 
viu "Kodėl aš atvykau Amerikon?", para- 
šytą Dr. K. Mikolaičio. Straipsnyje rašy- 
tojas paduoda istoriją savo gyvenimo Ame- 
rikoje, pažymėdamas, kad jis yra gimęs 
Lietuvoje. Straipsnio tikslas—pamokinti 
jaunimą, kaip jis privalo dirbti užtikrini- 
mui sau pasekmingo gyvenimo ir kai]) pa- 
sinaudoti gilusiomis progom i j, kokias ši 
sali suteikia ateiviams. 

* >!: 

Wew York Post [kovo 31 d. 1919 m.] 
talpina Specialę korespondenciją" iš Wa- 
shingtono, kurioje ant pusantros špaltos 
išdėstoma visos priežastfs, delei km'Vu tal- 
k i ai i. kai turėtų prigeibeti lietuviams, ka- 
riaujantiems su bolševikais. Straipsnis pa- 
duoda pa įkalbėjimą su Lietuvių Pildomo- 
jo Komiteto nariais Washingtone ir iš- 
reiškia taipgi jų viltis ir reikalavimus. 

• * <! 

New 'fovk Tribūne [kovo 30 d. 1919] 
paduoda specialę žinią iš Washingtono, ku 
noje cituojama Lietuvių Pildomojo Komi- 
teto išleistas pranešimas, šitame prane- 
šime, tarp kit-ko, pažymima, kad. geres- 
niam veikimui prieš bolševikus esąs suma- 
nymas suvienyti komandą lietuviškų, lat- 
viškų i»' e-toniškų armijų. 

New York Evening Sun [bal. 10 d. 
19??j m.]paduoda sekančią žinią: 

"Taikos Konferencija turi prieš sa 
ve Vokišką, pasiulijimą išrišimui keb- 
laus vokiškai-lenkiško klausimo tokiu 
I udu, kad Lenkija atsiektų praktiškai 
visų savo aspiracijų. 

"Šitas pasiulijimas, priduotas pre- 
mierui Paderewskiui prieš pat jo išva- 
žiavimą iš Varšavos, tapo jo perduo- 
ta "Dideliems Keturiems" [Lloyd 
George, Wilson, Clemanceau ir Orlan- 
do] vakar vakare. Jame štai kas siū- 
loma: 

1.—Laisvas Danzigo naudojimas, 
nors miestas pasiliks po Vokietijos so- 
verenitetu. 

2.—Pripažinimas lenkiškų reika- 
lavimų Ciešine ir rytinėj Galicijoj. 

3.—Materiale pagelba atstatyme 
Lenkiškos industrijos, ir 

4.—Lietuviškas karidonus į Rusi- 
ją prive.lo hut atidarytas, idant juomi 
naudotųsi vokiečiai." 
Js to matyt, kad Lenkija veda dery- 

bas su Vokietija ant Lietuvos kelio. Tas 
bus greičiausiai ne Vokietijos, bet Len- 
kijos pasiulijįmas. Matydama, kad Lie- 
tuva jai f-pruksta iš rankų, ji norėtų gauti 
vokiečių paramą prieš cechus Ciešine ir 
ukrainiečius Galicijoj, pavesdama Vokie- 
tijai "kandorių", t. y. liuobą kelią per Lie- 
tuvą i Rusija. 

Reik atsiminti, kad Lenkija jau vedė 
derybas su Rusija, siūlydama jai pasida- 
linti Lfctuv ;s plotais. Ic tų derybų nieko 
neišejo, nes Rusija nori pati sau visos 

|Lietuvos. Todėl lenkai, matomai, dabar 
Kreipj^si prie vokiečių, idant sau ką-nors 
nudergti. 

KRAŠTUTINYBES, 
Dabar jau net perdaug kai 

bama apie pasaulio busiančią 
tvarką, apie politiką ir kitus 
tam panašius dalykus. Bekal- 
bėdami žmonės apie tuos da- 
lykus, net užmiršta ir patį da- 
lyką. Ypačiai dabar daug kai 
kama apie bolševizmą. Reikia 
nors paviršutiniai nušviesti 
kas jis ir delko jis atsirado. 

Bolševizm v-, socializmas, de- 

demokratija, krikščioniškas 
anarhizmas, panašus izmai te- 
orijoje yra gražiausi daiktai. 
Paimkime kadir visų keikimą 
monarhizmą. Jis niekinamai, 
jis visų geresnių žmonių pripa- 
žintas negera tvarka, negeru 
surėdymu. Vienok jei Į monar- 

hizmą pažiūrėti iš gerosios, iŠ 
uieaies puses, tai jis, tnonat'- 

chizmas, absoliutis monarchiz- 
jmas nėra blogesnis už pilniau- 
sią demokratu. (Nejaugi. Rd. 
Kad vaizdžiau išaiškinus, pri- 
vesime pavyzd. Paimsim Suv. 
\ aisti jns Amerikoje, čionai 
viešpatauja pilna demokratija' 
mes gėrimės čionykščia tvai 
ka, juk dar nieko nėra geres- 
nio. liet daleiskime, kad čionai 
butu ne demokratija, bet mo- 

narchija. Urėdninkų niekas ne 

rinktų, o tik karalius skirtu 
sulyg savo nuomonės, ir jei 
tiktai karalius ir jo valdžia bu- 
tų ideališkai geri žmonės, jei 
tik jiems rūpėtų ne jų pačiu 
asmeniniai reikalai, o tiktai ge- 
rove visų piliečių, jei tokia vai- 
cma rūpintųsi nuskriastųjų, 
neturi t i ilgųjų likimu taip, kad 
tokių neturtingų, biednų visai 
salvje nebūtų, tai tokia valdžia 
butų dar geresnę, negu dabar. 
Tuomet nereikėtų išleisti miH 
jonus doli ariu delei rinkimų, 
valdininkai nepataikautų mi- 
nioms, o tiktai teisybės žiūrėtų. 

Taigi taip butų, jei tik žiū- 
rei i į monarchiją is gcros'us 
pusės. Žinoma, j ji visapusiš- 
kai žiūrėti — monarchizmas 
yra blogas surėdymas, jis turi 
daugybės blogų pusių. Bet 
mums čionai apeina tas, kad 
parodyti- jog j visokį surėdy- 
mą glima pažiūrėti iš gcros 
pusės ir visokis surėdymas bu- 
tų geras, jei jis butų idealinis. 
Bet gyvenime nedaug ideabV 
1110. 

Monarchizmas, kur valdo 
vienas karalius ir jo pastatyti 
žmonės turi daugybes (?) pa- 
sekėju įvairiuose pasaulio kraš 
tuose, 'r męs lle'uviai turime 
'Lokiu žmonių, tik jie šiandien 
nedrįsta išreikšti tų savo nuo- 

monių. Tiesa, męs nionarchis- 
tu nedaug teturime. Ir už to w o 

kias pažiūras niekas neturi 

juos kaltiniti ai žeminti kaipo 
žmones. Monarchistai ištikrų 
jų mano, kad monarchija, ka- 
raliaus valdžia yra geriausia. 
Jie taip manydami ir tikėdami 
ir daro, kad pasaulyje butų mo- 

narchijos. Monarchistai išreiš 
k:.i kraštutinę nuomonę. Jie 

nori, kad vienas žmogus viską 
valdytų 

Paimkime vėl kitą kraštui i- 
nybę — sočiai istus-bolšcvik-i s. 

Šie išreiškia jau kita kra.štu- 

tinvbę, Jie nori, kati žmonės 

valdytu ne tiktai šalis, bet ir 
daiktus. Jie nepripažįsta 1 >r 1 
vatės nuosavybės, viskas turi 
visiems priklausyti, jie stovi 

1.1 ž komunizmą. 
Tarp šių dviejų krastuti- 

nybių yra visai kiti pereina 
mieji laipsniai. Apsoliutis'mo 
narcliizmas, sakysime, yra 
šiauriniu poliumi, o socializ- 
mas-bolševizmas ir anarehiz- 
111a■; yra — pietiniu po1' imi. 
Tarp siu dviejų idėjų eina am- 

žina kova. Kur vienas vieš- 
patauja, te", nedali Imti nei žy- 
mės lcitd. 

Vienok monarchizmas visa 
savo ypatybe yra lygus sočia- 

lizmui-bolševizmui. Bolševiz- 
mas lygiai ta pat j reiškia, ką 
ir monarchizmas, tiktai iš ki- 
to galo. Monarchizmas spau 
džia žmones, neduoda laisvės 
iš vienos pusės. Kuomet gi 
paima viršų bolševizmas, kaip 
kad Rusijoje, tenai irgi ta pati 
priespauda, žmonės suvaržyti, 
tiktai iš kita galo. Prie monar- 
chizmo žmogus pilietis turi vis 
ka aukauti del augščiausios 
valdžios, del monarcho, del 
valstybės; prie bolševizmo tas 
dar daugiau — pilietis net ne- 

gali nieko turėti, — viskas vai s 

lybei priklauso. Ir monarchiz- 
mas ir bolševizmas žmogų pa- 
daro tiktai tarnu, vergu ir dau- 
gi.jii nieku. 

Dėlto vienodumo ir idėjos 
bendrumo nors iš įvairių ga- 
lii monarchizmas greitai virs- 
ta j bolševizmą. Rusija iki pas- 
kutiniosios revoliucijos buvo 
beveik apsoliutė monarchija 

(ir ji natūraliai virto j kita mo- 

I narchiia i bolševizmo monar- 

chija. Tas pats yra ir su Aust- 
rija, kuri yis-vos atsilaikė. 
Tas pats buvo ir laike didžio- 
sios franeuzų revoliucijos ir 
tenai po monarchijos įvyko 
bolševizmas, kuris vadinosi 
komunizmu. 

Taigi bolševizmas, ko- 
įminizmas ir kairios kraštuti- 
niausios idėjos priveda prie 

monarchinio. Ir dabar Rusi- 
jos išsiblaškiusi inteligentija 
atvirai kalba, kad po bolševiz- 
mo labai galimas daiktas, kad 
Rusijoje bus monarehizmas, 
tai yra caras ir jo valdžia. 

Vienu žodžiu, monarchiz 
mas — tai siatu inis polius, bol- 
ševizmas pietinis polius, bet 
ant abiejų didelis šaltis ir apart 
šalčio nei- šiauriuose nei pa- 
čiuose pietuose niekas daugiau 
negali augti, tenai visi diegai 
iššaldinami kalėjimais ir dur- 
tuvais. Rusijos caras rėmėsi 
tiklai ant kareivių durtuvų, 
ant tų pačių durtuvų, tik nu- 

dažytų raudona spalva, remia- 
si ir Leninas su savo valdžia 
Leninas neslepia to. 

Prie caro nebuvo leidžiama 
liuosai turėti susirinkimus, ne- 

buvo liuosa spauda, ^as pats 
yra ir prie Lenino, tik aršesnė- 
je formoje. Prie caro buvo di 
kaduoniai. Prie Lenino di- 
kaduonių yra daugiau — ištisi 
sovietai. Caro valdžioje valde 
vienas caras, dabar valdo dau- 

gelis carų. 
Taigi kraštutinybės yra ly- 

giai nepriimtinos žmonėms. 

Jos negali išgyventi ir neišgy- 
vens, o gali pasilaikyti tiktai su 

ginklų pajiega. 
Aiškus dalykas, kad Ru°i- 

joje neišvengiamai turi kil- 
ti viena revoliucija, kad nu- 

sistatytų tikra demokratinė 
tvarka, per kurią Rusijos pi- 
liečiai ingy tų sau laisvę. Ir te- 

kia revoliucija neišvengiamai 
bus. 

Dabar tęsiasi Taikos Kon- 

gresas. Jį valdo atstovai ketu- 
rių didžiųjų valstybių. Jis irgi 
linkęs prie krajtutinybės, lin 

kęs tapti monarchu, monar- 

chiškai paspręsti dalykus neat 

sižvelgiant j žmonių reikala- 
vimus. Ir jei tiktai jis iki galui 
taip elgsis, neišvengiamai to- 

kio monarchizmo draugas bol- 

ševizmas parodys ką gali. Jei 
tik Taikos Kongresas monai 

chiškai pasielgs, neišvengti Eu- 
ropai bolševizmo. 

Tokiu dalykų stoviu musų 
jauni politikai ir stovinti prie 
Lietuvos valstybės vairo turė- 

tų pasimokyti. Kraštutinvbė 
nėra geras daiktas. Jei val- 

dys vieni koki kraštutiniai, 
priešingi kraštutiniai kels re 

voliuciją. Valdys kraštutini;-.! 
monarchistai, klerikalai ir 

Lietuvos" Kampelis. 
VEIKĖJAI IR JŲ DARBAS 

Amerikiečiai lietuviai terpe 
savęs turi nemažai veikėjų. 
Jei ibskaityti proporcijas, 
kiek męs turime veikėjų ir 
kiek kitos tautos jų turi, tai 
pasirodys, kad męs lietuviai 
turime proporcionališkai di- 
desnį veikėjų skaičių. 

Iš kitos pusės jei męs pri- 
sižiūrime į musų nuveiktus 
ir veikiamus darbus, tai pa- 
matysime, kad męą lietuviai 
toli toli nuo kitų pirmaeiliš- 
kų tautų atsilikę. 

Turėdami aukščiau pa- 
minėtus du faktu, sudėkime 
juos kartu ir pasikvietę tai 
kon logiką padarykime iš- 
vadas. Jei pas mus yra tiek 
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pat vemejų, Kaip pas sve-1 
timtaučius, tai pas mus lie-1 
tuvius turėtų buti ir tiek pat 
nuveikto nuoseklaus clarbo, 
kaipir pas svetimtaučius. 
Vienok nuoseklaus darbo, 
kaip jau žinome, pas mus 

yra mažiau. Čia ir kįla klau 
simas, kodėl mažiau? 

Į tą klausima nelengva 
jau taip atsakyti. Vieni at- 
sakydami suverčia bėdą, 
kad mųs žmonės neapšvies- 
ti, kiti vėl sako, kad mųz \ vi 
kėjai nepritirę, treti vėl pa- 
sako dar kitokias priežastis. 
Čia ir vėl sunku surasti, ko- 
dėl pas lietuvius mažai rim- 
to darbo padaroma. 

Musų nuomone pirmiau- 
sia priežastimi yra, kad męs 
mažai turime gerų laikraš- 
čių, kurių kasdien veikėjai 
galėtų semti sau reikalingas 
žinias. Senai jau ir visuome- 
nė ir veikėjai kaltina laik- 
raščius. Bet apkaltinti laik- 
raščius ir bile ką kitą yra 
lengviausis dalykas, bet kad 
išleisti gerą laikrašti, tai jau 

jiems panašus, — visi progre- 
syviai elementai sukils. Jeigu 
givaldys kraštutiniai socialis- 
tai — revoliucijas kels dešiny- 
sis draugijos sparnas. Šalyje 
kur yra nepabaigiamos revo- 

liucijos, negali buti gerovės. 
Pagaliaus ir pati valstybė vi- 
suomet ir visur yra išreiškimu 
piliečių kompromiso ar susita- 
rimo. Kiekvienas pilietis turi 
nusileisti ir susitaikyti. Kitaip 
valstybė nėra galima ir kitaip, 
valstybė negali gyvoti. Pilna, 
absoliute monarchija tik ten j 
gali buti, kur visai žmonės ar- 

ba tamsus, arba jie ton pusėn 
palinkę. Bolševizmas — komu 
nizmas galimas tiktai kur tarp 
šventų jų-pustelninkų. Kad vic-i 
na ar kita valstybė tokia bi:tų,| 
reikia tokiais padaryti didelę 
piliečių didžiumą. O kad tą 

padaryti reikia tani tikra žmo- 
nių kultūrą sutverti. Tam včl 
reikalingas ilgas ramus dar- 
bas, o ne revoliucija; ir prie 
bol.ševizmo-koniunizmo (jeigu 

Jis ir butų galimas) veda 
vienas kelias, per ramų kull.u 
ros vystymąsi ton linkmėm 

Visiems tad reikėtų šitą su- 

prasti. Reikia taikytis* reiki;', 
eiti į kompromisus, kad turėti, 
valstybę, kurioje butų galima! 
tveryba, statymas. Be to mę>) 
iš Lietuvos padarytume tiki-u 
Meksiką. Ir tik ramiu budu 
einant prieisime prie to prog- 
reso, kuris atsakys j gyvenimo 
reikalavimus. Kraštutiniai nr: 

norėdami tvarkytis tiktai 
skriaudžia save ir visus. Abie- 
jų kraštutinių polių geriausias 
susitaikymas, geriausias susi- 
tikimas ant ekvatoriaus. Tik 
tenai painios auga ir gyveni- 
mas žydėti žydi. 

Jonukas. 

kitas klausimas. Nors šimtą 
i metų kalbėtume ir bėdavo- 
j tume, kad nėra gerų laikraš- 
čių, nėra gerų dienraščių, 
bet jie patįs neatsiras, o 

I pasiliks tokiais, kokiais iki 
šiol buvę. Tai kas gi reikia, 
daryti?^ 

Nieko daugiau nereikia 
daryti, nieko daugiau ne- 

reikia kalbėti, o tik trupu- 
čiuką pridėti darbo. Męs 
pradėjome leisti denraštį, 
"Lietuvą" davėme ir duoda- 
me daugiausiai rimtos 
medžiagos negu beftt vienas 
lietuvių laikraštis čia Ame- 

I rikoje ir Europoje. Ir kas gi 
iš to. Mųs veikėjai netik, 

i kad didžiumoje neįsigijo 
"Lietuvos" dienraščio šėrų, 
tai yra neprisidėjo prie jo 
nešamos naštos, bet dar yra 
tokių, kad ir neskaito. Na 
ir paskui kaitina, kad tas 
kaltas, tai kitas kaltas, o 

patįs daugiausiai yra kalti 
kad neremia ir kartais net 
neskaito. 

Dabar dar yra gera proga 
veikėjams tai padaryti. Dar 
iki užstos šilumos veikėjai 
privalėtų paimti po kelis 
"Lietuvos" dienraščio "Tre- 
sury" šėrų, kad ant vasaros 

męs galėtume pagerinti vis- 
ką. Taigi yra proga ir męs 
pažiūrėsime, ar veikėjai pa- 
sidaudos jaja. 

Paskui visuomene vėl bė- 
davoja, kad vis nesiseka lie 
tuviams. Na ir kaip seksis, 
kad ji nežino dalykų stovio. 
Juk nežinant dalykų stovio 
ką nors veikti, tai vis vien 
T,eikti su užrištomis akimis. 
Dabar taip reikalai greitai 
bėga, taip gyvenimas grei- 
tai teka, kad svetimtautis 
reikalauja, kad jam i dieną 
išeitų mažiausai tris kartus 
laikraštis, o du kartu į die- 
ną jis tai tikrai perką (ryte 
ir vakare), o mus lietuvis 
nori pasiganėdinti savaiti- 
niu laikraščiu. Tai ir nedy- 
vai, kad svetimtaučiai kele- 
riopai visame kame pralen- 
kia lietuvius. 

Šiandien be dienraščio 
žmogus negali apseiti. Ypač 
negali apseiti vasarą, žiemą 
juk nėra laiko skaityti, juk 
vis buva baliai, lošimai, su- 

sirinkimai, prelekcijos. O va 

sarą žmonės juk nesuseina 
} kuopas negali pasikalbėti, 
pasidalinti mintimis. Jis vis- 
ką turi ir tegali pasisemti 
tik iš dienraščio. Pagaliaus 
ką gi veikti vasarą išvažia- 

j vus i laukus. Juk išsitiesus 
į kur pavėsyje ant pievutės 
neskaityti dieną žvaigždes. 
Reikia skaityti dienraštį. 

Kad skaityti dienraštį, tai 
reikia skaityti, toki, kuris 
daugiausiai paduoda me- 

džiagos. Tokiu dienraščiu 
yra "Lietuva" aienarštis ir 
veikėjai ir šiaip visuomenė 
jį privalo užsisakyti. 

Taigi veikėjai, jūsų perei- 
ga pasirodyti ir parodyti, 
kad rūpinatės lietuvių rei- 
kalais. 

Visokiuose reikaluose lin- 
kui dienraščio "Lietuvos," 
linkui prenumeratos, linkui 
šėrų pirkimo jos pagerini- 
mui, su visokiais patarimais 
kreipktės į "Lietuva" 3253 
So. Morgan St., Chicago, 111. 

Lenkijos valdžia ant galo 
nutarė ištirti delko žydai šū- 
kauja, kaip jiems rengiami 
programai. i 



Ką Senovės Mokslavyriai mana apie Kometas. 

Kometa, tai žvaigžde su u<> 

dega. Tokioj žvaigždės su uo 

degomis netankiai pasirod*. 
ant dangaus skliauto ir todė 

jos iššaukia pas žmones dain. 

visokių kalbu spėliojimų. Ii 

apskritai, kas tik nepaprasta 
kas tik laikas nuo laiko nepa- 
sikartoja, tas žmonėse sukelia 
kalbas, žingeidima, spėlioji- 
mus. 

Šiandien kometų keliai jau 
nuskaityti, jų pasirodymas jau 
iškalno nuspėtas, o ir iš ko pa- 
čios kometos, tai yra tos uode- 

guotos žvaigždės susideda, 
taipgi maž daug jau yra žino- 
ma. Dabar jau užtenka tiktai 
atsiskleisti knyga, kurioje ra- 

šoma apie dangiškus kunus, 
kad tenai surasti plačiaus ap- 

rašymus apie kometas. 

Jei visoki spėliojimai y r?, 

šiandien apie kometas, kuomet 
mokslas pasiekęs prasčiausias 
grinteles, tai xas gi buvo, kuo- 

met mokslas nebuvo išsiplėtęs, 
kuomet nebuvo net ir arstro- 

nomijos, o tik jos vieta užėmė 

astrologija. Ką gi tuomet žmo 

nės mane? 
I tą klausima beveik negal' 

ma atsakyti. Ką senovėje pa- 

prasti žmones manė ir kalbėjo 
apie kometas, nėra žinoma, nes 

nepasiliko jokio užrašo. Užtai 

pasiliko mokslavyrių užrašai 
Apie tai męs ir papasakosime. 

jau giliausioje senovėje, 
apie 2000-3000 metu .prieš Kn 

staus giminią Cialdėjos astro- 

logai (žmonės kurie tėmydavo 
žvaigždžių padėjimą ant dan- 

gaus skliauto) manė, kad tos 

uodeguotos žvaigždės, arba 

kometos buvo tokiais pat. dan- 

giškais kūnais, kaipir visos ki 

tos planetos, tai yra kaip ir mu 

sų žemė, ar jai panašiom. Jm 
manė, kad kometos turi savo 

tam tikrus kelius, kuriais jos 
sau ir keliauja po pasaulio be- 

galines erdves. 
i5et jau senovės graikų mok 

slinčiai kitaip manė. Aristo- 
telis, tas žymiausias graikų f i 

losofas, kurio mokslas skaitėsi 
visiškai neklaidingu net iki vi 
duriu i viduramžiu, mane ki- 

taip. ^Aristotelis išsireiškė 
kad kometos nėra planetomis, 
tai yra nėra dangiškais kietais 
kūnais. Sulyg Aristotelio, pla 
netos yra niekas daugiau, kaip 
tiktai paprasti žemės garai, tik 

labai augštai i erdves pakilę. 
Sulyg Aristotelio, kuomet to- 

ki žemės garai dar toliau nuo 

žemės nnskrinda, jie pasidaro 
nematomi ir vėliau visai iš- 

nyksta pasaulio erdvėse. 
Kitas geniališkas senovės 

Graikijos filosofas Demokri- 
ū;s vėl kitaip manė apie konič 

ia.-. Demokritas buvo gilu.- 
gamtos tirinėtojas. Sulyg De- 

mokrito—kometos yra nie- 

kuom daugiau, kaip tiktai dau 

gybe žvaigždžių vienon krū- 

von susitelkusiu. 
Starbonas, senovės Graiki- 

ja s filosofas včl manė, kad ko- 

metos. tai paprastos iyaigžclės 
tiktai debesiais apsuptos. \ ol 

kttas didis senovės filosofas— 
Heraklitas manė, kad komc- 

t tai visai nei ne žvaigždės 
o ti!; sau šviečiantiesi debesiai 
Anaksagora? gi buvo tos nuo- 

monės, kad kometos, tai užsili- 
kusios erdvėse kib'rkstjs pirm- 
pradinės ugnies. Senovės £' 
Graikijos filosofas Ksenofo- 
nas manė, kad tai judanti ir de- 

ganti debes|s. 
J (i jau tiek įvairių nuomo- 

nių buvo apie kometas pas tuo 

metinius didžiausius ir genia- 

-.JM> 

li^kiausius mokslinčius, tai ką 
gi apie tai manė paprasčiausi 

> žmones? Paprasti žmonės tie- 
! siog tvėrė legendas delei ko- 

metų ant dangaus pasirodymo. 
Darė įvairius burtus, spėjo sa- 

vo gyvenimą, likimą. \ ieni 
bijosi kometii, kiti gi vėl jo- 
mis džiaugėsi. 

V ienok nieko baisaus kome- 
tose nėra. Butų žemei blogai, 
jei ji susitiktu su kokia nors 

kometa. P»et juk dar blogiau 
žemiai butu jei ji susitiktų su 

kokia nors žvaigžde ar didele 
planeta. Tuomet musų žejmė 
pavirstų fiktai j deganti ugnies 
kanuolj. Su kometa susitiki- 
mas jau nėra taip baisus. Su- 
sitikus su kometa greičiausiai 
išnyktų tiktai visi gyvūnai nuo 

/ėmės, o pati apnuoginta žemė 

pasilikti: kaip buvusi. 
Dabar mokslavyriai ištyrę, 

kad komei os susideda tiktai įs 

susitelkusių įvairių gazų, garų 
ir pavirtusių į garus metalų. 

T pyro ŠTAMPU (W. 
S. S. REIKALE. 

S^urbii Štampų Savininkams. 
Kav'. apsaugojus Karės Tau 

pymo Štampų (W. S. S.) sa- 

vininkus nuo išnaudotojų ir va 

gysčių, Krasos Departamentas 
Įveda naują saugesni budą at- 
mokant pinigus už Kares Tau- 
pymo Štampas. 

Taupymo devizija prie val- 
stybes iždo departamento pra 
neša, kad nuo šio laiko už Ka- 
rės Taupymo Štampas 1919 
melų bus atmokama pinigais 
tik tuomet, kuomet stampos 
bus prilipdytos ant tam tikros 
blankos. 

Oi aplikacijos dėl blankų pa- 
laidoms s tam ponis nuo 1918 
metu. kad paskui jas išmainius 
ant grynų pinigų, pirmiau bus 

nuodugniai ištiriamos r.nt vie- 
tos o pasku' pasiunčiamos kra- 
sos viršininkams Washingto- 
nan del galutino nuosprendžio. 
Kiekviename atsitikime bus 
daromi tyrinėjimai link nuosa- 

vybes štampų. 
Joks atsargumas priimta 

lodei, kad pereitais metais p*ė- 
>ikai. keliose apielinkėse, per- 
leido įvairioms ypatoms taupy- 
mo sta lipu vertės apie $60,000. 
Taipgi tūkstančiai kitų štampų 
perėjo j rankas įvairių broke- 

rių- kurie, tūlose atsitikimuo- 
se, neteisingai apvertino tau- 

pymo štampų vertę. 
Todėl panašus štampų savi- 

ninkai, norėdami išgauti pinjį- 
gus, turės suteikti krasos de- 

partamentui blankas—paliudi- 
jimus ir krasos departamentas 
turės geresnę proga ištirti da- 

lyką. 

Žirrios-Žineles. 
Lowell, Mass. Vietos daru 

gijos remia Lowrenco strei- 
kierius D. L. K. A. ir šv. 
Juozapo Dr-ja paaukavo 
kiekviena po $25.00. 

Westfie!d, Mass. "Darbi- 
ninko" korespondentas ra- 

šo, kad Vyčiai "visai nuo 

koto nusmukę." 

New Britain, Conn. "Dar- 
bininko" korespondentas 
praneša, kjid katalikiškos 
organizacijos silpnėja, o 

vyčiai visai išnyko. 

Kenosha, Wis. Vyčiai tu- 
rėjo draugišką vakarėlį. L. 
laisvės reikalams surinkta 

'21 dol. 

Aberdeen, M. D. Eksplio- 
duodamas parako sandėlis 
išnešė į padanges keliatą 
namų. Kulkos išmestos į org 
sprogo ir lėkė viršum žmo- 
nių golvų, užmušdamos ir 
sužeisdamos juos. 

Mahanoy City, Pa. Tėvy- 
nės Mylėtojų Draugystė nu- 

tarė įvesti pašalpos skyrių. 

Th jtmpsoi\ville, Conn. S. 
L. A .113 kp. parengtose 
prakalbose išparduota Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovės 
šėrų apie už $400.00. 

Dorrisville, 111. Jauną lie 
tuvį Vincą Kazakevičių pa- 
tiko nelaimė: jis pateko po 
vagono ratu ir ant vietos li- 
ko užmuštas. 

Detroit, Mich. Dariai ei- 
na vidutiniškai, bet be ame- 

rikoniškų popierų darbas 
sunku gauti. Patariama ne- 

važiuoti ten iš kitur. 

Rohcester, N. Y. Prakal- 
bose, įvykusiose Gedimino 
svetainėje tūlas kalbėtojas 
graudžiai verkė dėlei skait- 
lingo publikos atsilankymo. 
Mat jos buvo tiek daug, kad 
net ant pirštų galėjo suskai- 
tyti. 

Mondsville, W. Va. Čia 
susitvėrė rusu bolševikų kuo 

pa iš 40 narių. 

Reikalaujame merginos prie 
ofiso darbo- turi gerai kalbėti 
ir rašyti angliškai ir lietuviš- 
kai, patyrimas nereikalingas. 
A nžius — nuo 16 metų ir au- 

gščiau, darbo valandos — nuo 

9 ryto iki 5 vak. Alga ir ki- 
tus dalykus sulygsime ant vie- 
tos. Atsišaukite: 840 Y\. 33rd 
St., Chicago, J11. 

GVARANTUOTOS 
GYDUOLĖS. 

šv Bernardo gyduoliška arbata su- 

gražina sveikatą daugeliui žmonių ku- 
riems geriausi daktarai jau buvo at- 

sisakę. Tai yra tikrai gamtiškos gy- 
duolės. šv. Benrardo gyduolėse nėra 
nieko blėdln^o, vien tik grynos gy- 
duoliškos žolės >r šaknjs, kurios auga 

Jvairiose pasaulio dalyse, bi arbata 
kvepi* ir turi labai puiku skonį. Visi 
t p arba'ą mėgsta ir ligoniai vadina 

ją Su/uuklingomis Gyduolėmis. Jos 
tinka kiekvienam. 

Jeigu nesijauti gerai, arba jeigu 
sergi, tuomet vartok šv. Bernardo gy- 
dančiu arbatą. Nieko nėra geresnio, 
mėgink ją.. Nedaro skirtumo kaip 
ilgai jau sergi ir kiek ir kokiu gy- 
duolių esi vartojęs. 

ši arbata pagelbės tau arba ji tau 
nekainuos nei vieno ento. Išmė- 
gink už musų pinigus ir persitikrink 
pats save. Prisiąsk mums $1.15 ir 
męs prisiusime vienį paloj tos ar- 
batos. Vartok ją per ištisą sąvaitę 
ir jeigu nesijausi nri kiek geriau, 
siijsk mums atgal, o męs sugrąžin- 
sime jusų pinigus atgal. Męs neno- 
rime jūsų. pinigu, jeigu musų žolių 
arbata jums nepagelbės. Tą atmin- 
kite! Todėl jus privalote ją išmėgin- 
ti. Ji jums reikalinga. Specialė kai- 
na už 6 pakus $5.00. Užsisakykite 
ją šiądien adresuodami: Saint Ber- 
nard Gardens, A-10, New Orleans, 
La. 

CEVERYKU 
UŽLAIKYMAS 

P-nas W. H. Kcllcy, medžių par- 
davėjas iš Omaha, datyrė Ncolin 
padų gerumą ir drutumą tame, kad 
vienus ir tuos pačius padus suvar- 

tojo antriems aulams, nes pirmuti- 
nė autelių skūra po kuriais tie pa- 
dai buvo prikalti, per dešimts mė- 

nesių dėvėjimo nuplyšo. 
Ji' sako: „Tie pats padai išlaikys 

da Kitus dešimts mėnesių prie kas- 
dieninio vienvalio nešiojimo." 

Tai nepaprastas, kad ir Ncolin 
padų išlaikymas, bet p-no Kelley 
datyrimas parodo taupinimo būdą 
taip brangiai pakilusios čevcrvkų 
kainos. Nusipirk su Neolin padais 
čev'rykus, o nuplyšusių vienot duo 
kic pakalti tuos puspadžius, kurie 

yra smagus, nepermirksianti ir 
neapsakomai ilgai nenuplyštanti. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė Sš Akron, Ohio, 
jie ten pat išdirbinėja ir kojaspar- 
ninius užkulnius gvai.m tuoj amus 

daug ilgesnį nešiojimą egu visoki 
kiti užkulniai. ^ 

I rįepJįnSoles 

AR KORI? 
padaryti ekstra pinigų liue- 
su laiku, po $10.00 ir dau- 
giau į vakarą. Kreipkitės į 

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

CHICAGO, 1LL. 

Ofiso Telefonas lloulcvard 160 

DK. M. T. SttlKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 j.o piet. 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki Z po pietų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Sceley 420 

UiCSHMŪ 

MĘS TURIME 
Visokių praperčių, visada galėsite 

"5luti pas mus tų ko Tamistos jieško- 
te, meldžiamo ateiti, o męs r įrody- 
sime. 

Sekančios prapertės, dėl netikėti; 
priežasčių parsiduoda, labai pigiai, 

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimu na- 

mas t<nt muro fundamento, su gerais 
{taisymais vidurj, raudos noša 11 pro- 
centu. Parsiduoda už $1900. tik $200 
Įmokėti, o likusius randos išmokė?. 

PARSIDUODA 2-ju augšlų naujus 
medinis namas po 0 kambarius ir ur 

pakali namelis 4 kambariu, su visais 
gerais Įtaisymais ir maudyklėmis, 
taipgi ant cemenio beismentų. Ran- 
dos neša $40. į mėnesi, Parsiduoda 
už $3600' Randasi Cicero ant 4i)-tos 
ir 15-ios. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimu mūri- 
nis namas po 4 kambarius, Visas ge 
ram padėjime. Randos neša $40. j 
mėnesi. Prekė $1)800 ant lengvų išmo 

kėjimų. Randasi ant Bridgeporto tarp 
Lietuviu. 

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų pui- 
kus mūrinis namas kiįiik pabaigtas 
budavoti, busparduotaa $1000 pigiau 
negu kainavo pabudavoti. viskas su 

aukštos kliasos Įtaisymais, kad gali ir 

milijonierius gyventi, l.otas 30x125. 
Randos neša 10 procentų. Parsiduos 
su $800 {mokėjimu, o kitus iš randų 
išmokėsite. Brighton Parke tarp Lie- 

tuvių 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

CO. 3301 So. Halsted Street, Chicago. 

Lotas už pusę prekes. 
PARSIDUODA Kampinis lotas pus- 

dykiai, vertas $1500, kai, pirks laike 
5-kių dienų, tai galėsianti už 5800, 
ant lengvų išmokėjimų. Didumo yra 
110x1.10 pėdų. Greitai pamatykite, nes 

yra proga padvigubinti pinigus. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

Co. 3301 S. Halsted St. Chicago, ill. 

Gera Farma Išmainymui. 
S0 akerių farma parsiduoda arba 

mainysime ant namo ar loto. Randa- 
si VVisconsino valstijų. gražioj 
vieto prie leikos ir bf- usė yra 
dirbamos. Nauja stuba ir gera barnė 
ant farmos. Parsiduoda už $250U. ant 
išmokėjimų. 
LIBERTY LAND '& INVESTMENT 

CO. 3301 So. Halsted Street, Chicago. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Prancūzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje, Turkijoje, Balkanuose, Gre- 
kijoe ir Serbijoje? Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 

tyti kaip povandeniuiai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viskų 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 

mę prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės paveikslų dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tų paveikslų per ste- 

reskopų, jųs įsivaizdinate sau, kad jų.s 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 

tų viską savo akimis. Stereskopas, ku- 
rj jųs matote žemiau, kainuoja vienų 
doliarj. 

No. 1. 200 visokiu karės paveikslu $3.00 
Męs turime taip pat ir kitokių ste- 

reskopų karos paveikslų, kurių seri- 

jų surašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yn» 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos uumer}, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolis 35 
104 Kelionė per Dixlo žemę 35 
105 Kelionė j Vakarus 3b 
10C Kelionė j Pacifiko pakrašt} 35 
107 Kelionė per Ainer. didmiesčius 35 
108 Kelionė j Phiiipinus 3b 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė i Palestinų, §v. žemę 35 
111 Kelionė j Kyniją ir Japoniją 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italiją ir Šveicariją 35 
114 Kelionė per Angliją ir Franciją 35 
115 Kelionė per Norvegiją ir Švediją 35 
116 Dyvai Senojo Pasaulio 35 
117 Vestuvių Varpa? (Juokinga) 35 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 35 
110 Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per New York 35 
121 Kelionė skersai Pauo ios kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 

kite tik 25 centus sidabru arba štampo- 
mis, o likėsius damokėsite, kuomet 

1 laiškanešis atneš siuntinį į jusų namus. 

Adresas: 

Slavia Comemrcial Co. 
143 E. 15th ST. NEW YORK CITY 

KELIAI I LIETUVĄ JAU 
ATSIDARO. 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovė (320—5th A ve., New 
York Įsteigė) "Foreign Ex- 
change" (užrubežinio) biz- 
nio) skyrių ir tuoj pradės 
priiminėti pinigus siuntimui 
j Lietuvą ir į kitas šalis. 
Tame skyriuje bus taipgi 
išmianomi pinigai, parduo- 
damos laivakortės, sustato- 
mi ir paliudijami rejentaiiai 
dokumentai ir aprūpinami 
visi kiti keleivių reikalai. 

(Apr.) 

Parmos! farmos! 
Tik vien farmos lošia 

Duikią rolę. 
Taigi mielas skaitytojau, 

apgalvok, gal ir jųs busite 
laimingesnių nusipirkęs far- 
mą, negtf kur mieste stubą, 
o po tam badauti. Farmeriai 
nekenčia bado ir jie neturi 
boso ant savęs. Farmeris 
visuomet linksmas su savo 

šeimyna, vasarą ir žiemą. 
Vasarą linksma pažiurėjus 
ant laukų, kaip puikiai vis- 
kas auga, o žiemą linksma, 
kad pilni tvartai gyvulių, pil 
nos svirnos duonos na, o ko 
daugiau reikia žmogaus gy- 
venime. Žmogus kasdien na 

mieje džiaugiesi sykiu su vi- 
sa šeimyna ir nereikia bėgt* 
tamsoje j darbą ir iš darbo 
ir buti paskirtą laiką, nežiū- 
rint ar sveikas, ar sergi. Ne- 
dirbsi, nevalgysi. O ant far- 
mų to pavojaus nėra. Taigi 
gerbiamieji lietuviai, nore- 

dami pirkti farmą, atvažiuo- 
kite pas mus ir nusipirkite 
sau puikią ukę tarpe savo 

brolių lietuvių. Vieta apgy- 
venta lietuviais ir męs turim 
parapijas ir draugijas. Mū- 
sų vaikai žaidžia lietuviškai, 
losią teatrus ir t.t. Taipgi 
čia męs katalikai turime su- 

tverę draugystę Šv. Antano, 
kad apsaugoti lietuvius per- 
kant farmą nuo visokių ne- 

teisingų agentų i.1 skriaudi- 
kų. Męs parduosime puikią 
farmą koteisingiausia be 
skriaudos. Padarysime gerus 
raštus, žodžiu sakant, pa- 
tarnausime jusų reikale vel- 
tui. Tai yra tikslas draugi- 
jos Šv. Antano Custer, Mieli, 
ši draugija turi daug far- 
mų ant pardavimo. Anglai, 
matydami, kad męs parduo- 
dame daug farmų, tai jie 
daugiau atėję mus prašo, 
kad parduotume jų puikias 
farmas. Męs norime, kad tos 
vietos butų apgyventos lie- 
tuviais ir kad visi svetim- 
taučiai paliktų puikias ukes 
su puikiais budinkais ir sod- 
nai?, mašinomis ir gyvuliais. 
Dabar laikas pirkti farmą. 
Atvažiuokit, arba norėdami 
platesnių žinių, kreipkitės 
prie Šv. Antam draugijėlės, 
Custer, Mich. 

Custer, Mich. lietuvių mie 
stelis guli ant kelio bėgant 
iš G "and Rapids, Mich. Į 
Ludingtoną tik 11 mylių. Į 
rytus nuo Ludingtono męs 
čia Custer'yj turime visokių 
produktų marketus. Taipgi 
pora anglų prašė mus par- 
duoti Custer'yj jų storus. Jei 
gu kas norėtų būti tarpe mųs 
biznierių, galite atsišaukti. 
Mums reikia turėti savo tau- 

tos kelias krautuves. 
Kas važiuosite į Custer, 

: Mich., pasiklauskite kur gy- 

I vena Chas. Daunoras, tai 
Į jums parodys, nes -p-as Dau- 
noras gyvena pačiime mies- 
te ir yra Šv. Antano Drau- 
gijos viršininku. 

CHAS. DAUNORA, 
Box 7, Custer, Mich. 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVūYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančiao. u/.sisenėju.sias 
ir paslaptingas vyrų ligai-; 

3259 So. Halsted Stj Chir.ugo, III. 

K, MlCHALOWSKJl 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

| Egzaminuoja akis 
*0 Ir priskiria akiniub 

juiueus buuuiuis vitoisiŲ aUKSO (laigtų. 
Męs taipgi taisome visokius uukso Ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MCRGAN STR&ET 

Iškis 
lietuvis grabinius 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdomo automo- 

bilius vesolljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dienq. ar 

naktj. 

3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4133 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREF.T 
Telefonas Cicero 39 

1 rtyuiy r"-* j'HnAK/iyirtyiKAi 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertS 32 et. 
Specialistas Mot9riakų, Vyrišky, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet 6—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, Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektns 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli I*"i«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—'2 pietų, ir 
6—S vakarais. Telephcne Canal JUO 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St- 
\'ALAXDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusi) kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių už egzaminacijį arba patarimo.. Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge- 
reresnj ir moderniško, patarnavimo,. 

EGZAMINAC1JA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, vo 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų -ydančią. vertę nuo papras- 
tų nosveikatingumij. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi musų 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKIEyE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminaciją ir Patarimą 

1616 WEST 47th S.fvEEET Męs Kalbame Lietuviškai 

A 

PELNYK IŠ NAMO IR DIRBK 
MIESTE TAIPGI 

Pirk Akro Farmą 

Mūsų naujas mažų farmų padalinimas. 
Tik 45 minutas kelionės į didmiestį Rock Island 

geleži i keli u. 

Akre fanuos $395 
ąlygos: $40 įmokėti ir $5. Į mėnesį. 

žemė čia juodžemis ir taipgi derlingas, jog vis- 
kas užaugs, ką tik pasėsi, o labjausia ši vieta tinka i 
auginimui višttj, ančių, žąsų, kiaulių ir visokių dar- 
žovių. čhieaga yra didžiausia rinka, ant kurios pei' 
apskritus metus tik atvežk, parodyk, o kaip matant 
viską išpirks, kas nebūtų, ar tai paukščiai ar dar- 1 
j vės. «• \\ lįtlji' Tos akrinės farmos tik trjs bliokai atstume nuo 
gelžkelio stoties ir jos taip patogios, jog gali gy- 
venti čia ant farmų. o dirbti važiuoti į Chicagą. 

štai tau puiki proga įgyti tavo namą ir tapti 
ant visuomet neprigulmingu. 

Tau visai nieko nekainuos sužinoti visą nuo- 
dugniai. štai tą lu.'oną. kuris randasi apačioj pa- 
či męs suteiksime tau pilnas ir tikras žinias. 
dėk savo vardą, pravardę, adresą ir prisiųsk mūras, 

: : : : KUPONAS : : : : : 
AR.THLJR T. McINTOSH & CO., 

106 No. La Saile St., Chicago, Iii. 

Gerbiamieji: — 

Bo jokios obligacijos iš mano pusės, malonė- 
site prisiųsti man pilnas informacija kaslink ju3<j ForeBt Iiidgo akriniy i'urmų Lt. !&• 

| 
V r i 3 c 

Mdresas 



VIETINES ŽINIOS, 
VISIEMS PARAŠU 

RINKĖJAMS. 

Pereitą visą sąvaitę lietu- 

viai rinko parašus po peti- 
cijomis. Tu peticijų blankų 
yra išdalyta daugybė. Dau- 

gybė lietuvių rinko parašus. 
Šiandien yra paskutinis lai- 
kas sugrąžinimui tų blankų 
su parašais. 

Taigi kurie nesugrąžinote 
blankų, arba kurie nenu- 

siuntėte jų Washingtonan, 
šiandien būtinai pasiųskite 
Washingtonan, arba atneš 
kite "Lietuvos" redakcijon, 
kad męs šiandien vėlai ga- 
lėtume išsiųsti. Tik jau ne- 

laikykite pas save tų blan- 
kų, nes jei jos pas rinkėjus 
parašų gulės, tai jokios nau- 

dos iš to nebus. 

GRAIKAS SURINKO 200 

PARAŠŲ. 
Nik Pappas, savininkas 

Continental Restoranto prie 
4630 So. Ashland c e., su- 

rinko 200 parašų po petici- 
jomis reikalaujančiomis Lie 
tuvai Neprigulmybės. Apart 
to jis sako, kad niekad ne- 

atsisakys remti Lietuvos ki- 

tų reikalų. Jisai tuos para- 
šus surinko daugiausiai nuo 

graikų ir kiek jis nei aplan- 
kė, tik vienas atsisakęs pa- 
sirašyti. 

Taigi net graikai geriau 
rūpinasi, kad Lietuva butų 
laisva ir neprigulminga, ne- 

gu nekurie m'usų lietuviai, 
A. Mifcchulis. 

VELYKINĖ SENSACIJA. 
Pereitoj nedėlioj, tai yra 

velykų pirmą dieną Lietu- 
vių socialistų Sąjungos 4 

kuopa laike savo paprastą 
susirinkimą, kuriame pada- 
ryta keletas tiesiog sensaci- 
jinių nutarimų. 

Pirmiausai likosi pakel- 
tas klausimas apie social- 
patriotus, arba sočiai bur- 
žujus, kaip speicilistai bol- 
ševikai vadina socialistus 
menseviku.s Na ir likosi nu- 

tarta prašalinai iš Socialistų 
Sąjungos p. Lalį ir Jurge- 
lionį. Apie p. Gugį irgi bu- 
vo kalbėta ir jis dar palik- 
tas kuopoje ant "poprav- 
kos." Jei per tulą laiką jis 
nepasitaisys, tai ir jis bus 

prašalintas iš socialistų 4-os 
ku0D0s ir iš L.S.S. 

Antra sensacija yra ta, 
kad likosi paskelbtas ulti- 
matumas visiems tiems so- 

cialistams, kurie priklauso 
pire Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje,. Tas. ultimatu- 
mas yra štai kame. Tie L. 
Soc. Sąjungos, kurie pri- 
klauso į Sus. Lietuv. Ame- 
rikoje, turi prasišalinti iš 
Susiv. Lietuvių Amerikoje. 
Jei jie to nepadarys, tai jie 
liksis prašalinti iš L. S. Są- 
jungos. 

Tai tokias žinias mums 

suteikia patįs socialistai- 
bolševikai buvusieji minė- 
tame susirinkime. K. 

NUŠAUTAS JUOZAS JO- 
NAITIS. 

Juozas Jonaitis jau pir- 
miau buvo suimtas ir paso- 
dintas kalėjiman už žmo- 
nių rubavojimą gatvėse. Du 

"mėnesiai atgal jis buvo pa- 
leistas iš kalėjimo dėlei pa- 
sitaisymo. Vienok jis nei 
kiek nepasiatisė ir vėl poli- 
cijai įsakyta buvo ji suimti. 

Pereitos pėtnyčios nakčia 
apie 10 valandą policistai 
jį norėjo suimti. Jis leido- 
si bėgti, bet pagali aus ma- 

tydamas, kad jis neištruks, 

'išsitraukė revolverį ir du 
j kartu šovė į policistą Hary 
Craig, bet jo revolveris ne- 

degė. Policijantas gelbė- 
damsis išsitraukė revolverį 
ir paleido šuvį. Šūvis Jo- 
naičiui patakė širdin ir jis 
ant vietos krito negyvas. 
Lavonas likosi nuneštas pas 
lietuvį graboriu Joną Jo- 
deikį. 

Pas nušautąjį J. Jonaitį 
rasta du revolveriai. Jis 
yra 19 metų amžiaus ir gy- 
veno ant Town of Lake. 

VELYKŲ AUKOS. 

Vakar vakare susirinko pe.s 
p. Laužinskį (2223 W. 23rcl 
Plaee) keletas svečių, kad pe- 
rai po velykų atsipagirioti. Be- 
silinksmindami ėmė vienas ki- 
tą pravardžiuoti ir tas prive- 
dė prie apsistumdymo. Paga- 
liau* pasikvietė dar daugi r: 
žmonių iŠ gatvės talkon, be- 
sistumdydami išsimušė laukan. 

Laužinskienė tuom tarnu 

miegojo ir pabudusi šoko vy- 
ro ginti. Ji gavo smūgį gal- 
von. Tuom tarpu Laužinskis 
įšoku vidun ir jieškojo įrankio. 
Sugriebė lopetą su kuria me- 

tėsi laukan. Tuomgi laiku prie 
šai išbėgiojo, o pasiliko gatvė- 
je tik draugai, kuriuos iis na- 

lydėjo. 
Atėjus jiems iki kampo 23 

PI. patiko Miką Matuką apie 
19 metų vyruką, kuriam Lau- 
žinskis lopeta smogė galvon, 
išmušė priešakinius dantis ii 
baisiai lupn perkirto. Jis nu- 

vežtas ligonbuti. Laužinsk?? 
iki vėlybai nakčiai nesugrįžo 
namon. 

PRANEŠIMAS VISOMS 
DRAUGIJOMS. 

Chicago3 ir apielinkės Dr- 
jų Konferencijos delegatų 
susirinkimas reikale šauki- 
mo Visuotino Seimo atsibus 
šiądien utarninko vakare, 
balandžio 22, Wodmano 
svetainėj, 3251 Lime St., 
kampas 33-čios, 8-tą vai. v. 

Svarba, kad visi delega- 
tai atsilankytų ant šio susi- 
rinkimo. 

Ben. M. Butkus, pirm., 
J. A. Marfcinkus, rast., 

3324 S. Halsted St. 
( 

NAMŲ SAVININKŲ SUSI- 
RINKIMAS. 

Bridgeporto namų savi- 
i ninku mėnesinis susirinki- 
mas atsibus panedėlyj, ge- 

I gūžio 5~tą d., Wodmano sve 

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

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

MUŠIS TARP POLICISTŲ 
IR PLĖŠIKŲ. 

Vakar ryte trįs plėšikai 
darbavosi kaspinų sandely- 
je, 2527 Park ave. Ant jų 
nelaimės teko ten apsilan- 
kyti vienam policistui, ku- 
ris pamatęs kame dalykas 
tuoj pranešė Warren ave. 
policijos stotin. 

Iš policijos stoties pasiųs- 
ta j vietą automobiliuje pen 
ki policistai bei detektyvai. 

Plėšikai, pamatę pavojų, 
leidosi automobiliuje bėgti 
ir, galima sakyti, gana pa- 
sekmingai. Bet plėšikams 
ant nelaimės California ave., 

kuria plėškai nešinosi, ne- 

turi tuneliaus po Chicago 
ant North Western geležiu-j lio ir plėšikai, davažiavę< 
minėtą gelžkeli, privažiavo 
galą kelo. 

Plėšikai, neturėdami kur 
dingti, norėjo pabandyti lai-; 
mikį atviroje kovoje su po-j 
licistais ir patiko prisiarti-j 
nusius policistus revolveriu 
šūviais. Policistai, žinoma, 
neliko skoloje ir prasidėjo; 
tikras mušis. 

Policistų šoferis, negalėda | 
mas apleisti automobilių ir 
kad išvengus zvimbančių' 
kulkų, susirietė ant automo 
biliaus grindų; gi oolicistai 
iššokę pasislėpė užpakalyje 
automobiliaus ir pradėjo for 
maliai atakuoti plėšikus, ku 
rie irgi buvo pasislėpę už sa j 
vo automobiliaus. 
Apsimainius apie po šimtą' 
šūvių, du p'ėdikai išėjo ša- 
lin automob liaus iškeldami 
rankas. Tai pamatę policis- 
tai susilaikė šaudę ir du iš 
jų artinosi prie plėšikų, bet 
tuoj pasigirdo vėl šūviai, ku 
riuos paleido tretysis plėši- 
kas, peršaudamas detekty- 
vui Witte galvą. 

Po to vėl prasidėjo mu- 

šis tarp policistų ir trečiojo 
plėšiko ir tik jį nutildžius ta 
po visi trįs plėšikai suareš- 
tuoti. 

Plėšikų automobiliuje ras- 
ta kaspynų vertės apie ant 
keturių tuksiančių Soliariu. 

IŠGYDĖ. 
Vienas gudrus vyrukas, 

gyvenantis prie 33-eios gat- 
vės gerai įsivelykavęs su- 

manė, kad reikia apsirgti ir 
gana. Atsigulė lovon ir ne 
tik kad serga, bet dar ir 
partikalavo greitosios pagal 
bos karietos. 

Šeimyninkas tuoj nubėgo 
prie telefono. Bet, po pai- 
beliais, ir telefonistės beve- 
lykaudamos sukeitė vielas. 
Tokiu budu šeimyninkas tru 
pučiuką ne to m vieton pa- 
telefonavo kur norėjo. 

Vienok pribuvo greitosios 
pagalbos karieta ir net ne 
su vienu daktaru, bet su čie- 
lais dviem. Daktarai turėjo 

ir daktariškus įtaisus dėl 
gydymo, tai yra porą gerų 
palkelių rankose. Na tuoj i 

paėmė "ligonį" ir išvežė į 
šaltąją. Šiądien jis jau svei 
kas, tik trubelis yra su išėji- 
mu iš to ligonbučio su ap- 
kausytais langais. 

NORTH SIDE. 
Ekstra Prakalbos. 

Šiądien balandžio 22 d. 
šv. Mikolo Ark. parapijos 

svetainėj ant 8 vai. vak. bus 
speeialės prakalbos ir ekstra 
susirinkimas. 

Kalbėtojas bus kun. J. Jo 
naitis ir kiti žymus lietu- 
viai. Jie išaiškins apie da- 
bartinę Victory Liberty pa- 
skolą. Visi lietuviai kvie- 
čiami susirinkit. Komitetas. 

ORLAIVIS. 
Vakar pietų laike ties 

Bridgeportu (Chicagoj) "la- 
kiojo ir mėtė lapelius, ra- 

ginančius pirkti Penktosios 
paskolos bondsus. Daugybė 
žmonių gaudė tuos lapelius 
ir noriai skaitė. 

DYKAI! CYKAI'J 
SPEGIAL'.S PAVASARINIS PASIŪLYMAS ! 

Su kiekvienu nauju taeru, J 
kuri jus pirksite pas mus 

ši mėnesį, duosime jums 
TU BĮ DYK A i 

Soulh-West Tire Gompany 
Lietuvių Korporacija 

2038-4C W. 35 St. 3475-77 Arclier 
TELEI ONbOKITE KcKINLEY 149 

Męs rokuosime jums $5.00 
už Jusų sena bateriją ani 

naujos EXID£ 

Pajieškau savo dėdės Povi- 
lo Balsevičio, jau apie dvide- 
šimts metų kaip Amerikoje. Iš 
sykio jis buvo Pensilvanijos 
valstijoj, chbar, Kiek metų at- 

gal. girdėjau, kad išvažiavo i 
Afrika. J:s paeina iš Kauno 
gub. Panevėžio pav., Ramyga- 
lės parap., sodžiaus Cyplių 
Taipgi pajieškau Kazimiero 

lAnicko, paeina iš sodžiaus Pa- 

balių. Ramygalės par. Prašau 
atsišaukti šiuo adresu: Kazi- 
mieras Wertialka 6233 So.j 
Tvia jor A ve., Clearing, 111. 

Siųsk Pinigus Lietuvon 
; Ant galo išaušo ta linksma diena, kada jau męs galim 
j SIŲSTI PINIGUS LIETUVON, LATVIJON ir LEN- 
; KIJON, kur mušu giminės ir pažįstami yra išsisklaidę. 
! NESIŲSKITE PINIGU IR NEPIRKITE LAIV/^K 3R- 
j ČIU NEDASIŽINOJE APIE MUSU IŠLYGAS IR 
! GARANTIJĄ. 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Vice-Prezidcnt 

John W. Corby 
Vice-Prezideiit 

> S. L. Fa'uijonas 
? Liet. Sk, ved. 

FranklynWebb 
Kasininkais 

J. R. Rolylen 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag. Kasininko 

A. J. Petraitis 
Real Er'ite ir 
Ins. Sky, Ved. 

TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl męs \ galėsime Jums tarnauti su pilnu u%anėdinimu PAR- 
DAVIME LAIVAKORČIŲ (ŠIFKARČIU), MAINY- 
ME PINIGŲ ir rupinime PASPORTŲ. 
Atsilankykite į šią dubeltavai pad^ntą, visiškai sau- 

gią ir turinčią piiną užsitikėjimą žmonių BANKĄ,, kurioj net ir Suvienytų Valstijų valdžia laiko pinigus, 
ir gausite pilną išaiškinimą ir teisingą bei mar/tagų 
patarnavima. 

CENTRAL MANUFACTURING DiSTRICT 

1112 W. 35tli STREET CH1CAG0, 1U, 
(3 blokai ruo Halsted St.) 
VISOS PARODOS DYKAI 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Subatoje nno 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se- 
redomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Pajieškau navo brolio Domininko 
Novickio paeinančio iš Kupiškio pa- 
rapijos, Vilkmergės pavieto. Kauno 
gubernijos: Prieš karę jis gyveno 
Plisburgh, lJa. Tu r ir. labai didelį ir 
svarbu reikalu (noriu užrašą padary- 
ti): Jis pos, ar kiti geri žmonės 
prašau tegul paduoda jo tikrą adresą. 

KazimCis Novitzky, 
lJer.oni, P O. Bj>: V Transvaal, 
South Africa. 

REIKALINGA šeimyninkė prie ma- 
žos šeimynos. ?.Iergina o''ba. našle 
be vaiky. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai į 

OREMlflS CIIEMICAL 
LABCRATORY 

1718 So. Halsted St., Chlcago, 111. 

PARSIDUODA: extra bargenas, biz- 
nio praperty netoli nuo šio ofiso, sto- 
vas ir lietai, neša geras randas ir la- 
bai žema kaina. Labai geras plytų, 
2 fletais namas, prie Einerald Avt. 
Netoli nuo 31-mos. turi buti parduotas 
ši;}, savaitę labai pigiai. 

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

Gt.as iiiedinis 2-jų fletų namas prie 
Union Ave.. netoli jgio 35-tos: žeinos 
kaino3. Galite atsišaukti kasdieną, 
vakarais arba nedėliomis: 

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

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda 7 kambarių me- 

dinis namas, ant cementinio 
fundamento, karšto vandens ši 
luma, elektrikos šviesa, vėliau- 
si plumberiški Įtaisymai. 420C, 
Lowe Ave., kaina $2,500. 

J. Ryan, 

BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vienij iš mūsų 40, 80, arba 160 
akerių dobilų, bulvių ir pienininkys- tės farmą garsioji 2 ežerų apigardo- je Vilas county, SVisconsin. ant priei- 
namų išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
$30.00 už akorj. $200.00 pinigais jmo- kėti ant 40 akerių, $300.00 įmokėti 
aut 80 akerių, likusius išmokėti pagal budą, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti igijimą farraos Wis- 
consinoderlingiaiŲ3ios žvmėe užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės i žemėje daugiau vertos, negu apeisi- i nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utarninko ir Pėtnyčios naktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
EORN. musų Chicpgoje atstov.% 90$ 
Pooples Gas li'.'il'Jiug ir susitarsime kaslink °&Kanlios ekskursijos arb-\ 
telefonuokite Wabash 1507 dėl paliki- 

l mo jms vietos. Rašvkito lietuviškai: 
Ch'AS. GODLESKI, Colony Director. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin 

Box 4 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrr. 

apsipažinę su įmonėmis ir turi pažįc- 
tarr.ų, visi galės padvigubinti savo algn 
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.( CHICAGO, ILL. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio lebai prleinan:> 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, togul atsilanko j ofisą. 

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

Tolefonas Krankliu 230?.. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Multiną siuvimo, kirpimo, desięning 
d.enomis Ir vakarais dėl biznio Ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parupinar.-.os dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o mę? pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted SU, lioO Wells St 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsčj&e taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Ra9 
turStumSt panašių darbų, milcJžlu 
kreip'.Is yas mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicagi 
D !5"-f it?. VA K A •. INE 

MOKYKLA čia kjH lensval Ir greita: -nokti Anglų ir Lietuviu kaitm, aritmr'ik;;, i-. V„ Anglijos, | Lietuvos ir ab;!n^ istorijas, jjcografiįą, raSyti laiSkus, ii- U. Taipgi, turimi- Grammarir High Schf ol'iu skyrius. Lietuviai mokytojaL Sun-ndo- 
kit:• hikų sasimokiniraui, ccsigailčsue. 

! Aiūkr'ioan College Preoaratory School 
310i SO. HALSTEI C.T.. CKiCAGO 'LL. 

l1A5TER5T5TEn } 
Męt mokiname ši puikų, gerai 
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apsimckautį amatą. j trumpą, lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepriplldytos lau 
kliu Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSatle St., 4 augšU» 
(Priež ąty Hr.ll) 

LIBERTY BONOS 
Męs perkamo Lib°rty I3onds už J& & U 
pilng, "Cash" veri{ Atneškite ^ 

^ arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 nor- a**i i a Tltarninkais Ketvergais ir 133b Mllwu.uke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe W ood ir Paulina gat\ly. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų. Rėmų ir Stogams °opierio 

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

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

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

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: bu 6 paveikslais iš vienuo- 
lių-zokoninkiu gyvenimo už tandžial uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau?, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orderiais ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

Eina penktadieniais: 

7907 Superior Street Cleveland, Ohio 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

"Vėliavos Akyvaizdoje" 
Mylintieji skaityti, Įgykite šią knygą, o Jus ją perskaity- 

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim j namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena t Aruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčiu $ už ką malonėsite priskusti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas. 

Iškirpę kuponą, įdėkite i laišką su doliariu, ir prisėskite 
mums šiuo adresu: 

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