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Kolcakas sueme 25,000 
bolsevikii. 

Juodkalnija susijunge 
su Serbija, 

Wilsonas priesinasi Itaiijos 
reikalavimams. 

Pergales paskolai gerai sekasi. 

FRANCUZU MISIJA 
LIETUVON. 

Ekzekutyvio Komiteto na 

riai Vinikas ir Bielskis pra- 
nesa, kad Ekzekutyvis Ko- 
mitetas aplaike nuo Lietu- 
vos delegacijos is Paryziaus 
sekantj kablegarm^: 

“Francuzijos valdzift nu 

sprende pasiijsti Lietuvon 
savo Jos tikslu 
yra surasti geriausius bu- 
du? apgynimui Lietuvos 
nuo bolsevikij. Misija yra 
po vadovyste majoro Ro- 
boul.” 

KOLCAKAS SUEMfi 25,000 
BOLSEVIKU. 

Londonas, balandzio 23d. 
International News Service 
agentura pranesa, jog Lon-[ 
done gauta zinii^ is Omsko, 
kad Kolcako kariumene 
smarkiai sumuse bolsevikij 
spekas, suimdama nelaisven 
apie 25,000 bolseviki^ kariu 
menes ir taipgi miest^ Is- 
evsk, kur rasta daug karis- 
kos medziagos. 

Kolcako armija, kaip pra 
nesama, jau pasrtume apie 
50 myliy pirmyn link zy- 
maus miesto ir strategisko 
punkto Orenburgo. 

Kitos zinios t$ipgi pra- 
nesa, kad Uralsko kazokai 
susijung§ su Kolcako kariu- 
menes skyriais smarkiai ko- 
voja Uralsko apielinkeje ir 
jau paeme keletg. sodzi^ j 
piet-vakarius nuo Uralsko. 

WILSONAS PRIES 
ITALIJ4. 

Pa/yziua, balandzio 23 d. 
Korespondentas Fred S. 
Furgeson pranesa, kad pre- 
zidentas Wilsonas tiesiog uz 

reisk§s, jog Italija negau- 
sianti Fiume. Toliau kores- 
pondentas priduira, kad ita- 
lams palieka tik du keliil: 

ar visai apleisti Taikos Kon 
ferencija, ar eiti ant nusi- 
leidimi^. 

Gi Associated Press pra- 
nesa, kad Italijos premieras 
Orlando yra pasiryz§s grjzti 
Italijon, jei Taikos Konfe- 
rencija nepriskirs Fiume 
Italijai. 

JUODKALNIJA SUSIJUN- 
G£ SU SERBIJA. 

Londonas, balandzio 23d. 
Is Podgorica pranesama laik 
rasciui News, kad Juodkal- 
nijos karalija nustojo ekzis- 
tavus nuo pereito nedeldie- 
nio; mat nuo to laiko Juod- 
kalnijos tautinis susirinki- 
mas pervede valdzios gal§ 
Serbijos valdziai, su kuria 
Juodkalnija ineina \ unij$. 

FUSE BILIJONO I DVI | 
DIENI. 

Washington, D. C., ba- 
landzio 23 d. Atejusios zi- 
nios liudija, kad Penktoji 
Pergales paskola gana spar- 
ciai auga. Vos per dvi pra- 
dzios dienas ispirkta bondsic 
apie uz puse bilijono. 48 
miestai Naujosios Anglijos 
dar tik po dviejy dienic kam 
panijos jau pilnai ispirko 
paskirts joms dalj bondsi^. 

—-’*»■- -r —"r~ _■ 

BUDAPESTE ANARCHIJA 
DIDINASI. 

Budapestas, balandzio 22 
Sujudimai mieste daug di- 
desni negu buvo 3 dien$ ba 
landzio. Valdzia vis sljsta 
is socialistic j rankas bolse- 
vikic tyderiic, panasiic Bela 
Kun. 

Plesimai vis didinasi, ku- 
rie esa isteisinami aptauti- 
nimu privacios nuosavybSs. 
Prisiartinancios cecho-slova 
ky ir rumunic kariumenes 
dar padidina betvarkg ir 
valdiios autorite t$. 

1 Dede Samas rengiasi darban. I 

Unka^eVltikti,abai ma‘ °"iai iiurl i Amerik%) bet Dede Samas rengiasi juos 
* 

JAPONAI I2EIDE 
AMERIKON^. 

Pekinas, balandzio 22 d. 
Sulyg ziniy, gauty Amerikos 
legacijoje, kad japonai arti 
Mukdeno sueme amerikonj| 
I. W. Glass ir palaik§ kelo- 
id valandy paleido, bet lie- 
pe ateiti antrytojaus Japo- 
nijos kariskan ofisan, bet 
Glass ignoravo japonu jsa- 
kymg, ir isvaziavo is miesto. 

DIFTERIJA ANT KARIS- 
KO LAI VO. 

Boston, Mass., balandzio 
23 d. Atejo bevielinis te- 
legramas, kad ant karisko 
laivo New Jersey, grjztancio 
is Francuzijos siaucia dif- 
teria; jau susirgo keletas ka 
reiviy 26-tos divizijos sky- 
riaus. 

HALLERIO PULKAI VAR- 
SAVOJE. 

Varsava, balandzio 23 d. 
Pirmi generolo Haller pul- 
kai jau pribuvo is Francu- 
zijos Varsavon. Varsavos 
gyventojai padare pribunan 
ciai kariumenei dideles ova- 

ciias- _M 
ITALAI NESUSITIKS SU 

VOKIECIAIS. 
Rymas, balandzio 22 d. 

(suvelinta), Paryziaus laik 
rascio Tribune koresponden 
tas is Rymo pranesa, kad 
Italijos atstovai ketina ne- 

jdalyvauti sutikime Vokieti- 
[ jos atstovii Versailles. 

r' —-' ■;< 

SREIKAS KRASOS DAR- 
BININKU SILPNEJA. 

Madridas, Ispanija, baian 
dzio 23 d. Krasii darbinin- 
kij streikas silpneja ir val- 
dzia nepaskelbe kares sto- 
yio, k$ buvo manusi pada- 
ryti. 

Mieste Alfoy del streiko 
audinese p'askelbta kares 
stovis. 

TURKUOS REVOLIUCIJA 
NEPATVIRTINTA. 

Londonas, balandzio 23d. 
Pranesimas is Odessos, kad 
Turkijoje ivyko revoliucija 
neturi tolimesniu patvirtini- 
my. Be to Anglijos karis- 
kas laivas Konstantinopoly- 
je turjs bevielio telegraf'o 
stoti ir Anglijoje tikimasi, 
kad jvykus didelems per- 
mainoms jis butu tai pra- 
nes§s. 

SUMIsIMAI HAMBURGE. 

Berlinas, balandzio 22 d. 
(suvelinta). Pe^eitoj s^vai- 
teje jvyko sukilimas mieste 
Hamburge, kuris iskilo de- 
lei esancio tenykscio uosto 
darbininky streiko. 

Be to laikrastis Vorwaerts 
pranesa, kad priemiestyje 
St. Pauli istiko smarkus mu- 
sis tarp sukileliu ir polici- 
jos; abi pusi turi nemazai 
uzmustij ir suzeistu, vienok 
polieijos nuostoliai es§ daug 
mazesni. Sujudimas dar ne 
ra nurim§s.. 

ITALIJOS KRIZIS—LAI- 
MEJIMAS VOKIECIAMS. 

Paryzius, balandzio 23 d. 
] Specialis korespondentas Dr 
I E. J. Dillon savo aprasyme 
i apie Taikos Konferencijos 
! darbus pabriezia, kad tal- 

i’kininky gincai del Italijos 
reikalavimu ir nesutartis ta 
me klausime priduoda daug 
energijos vokieciams. Nes 
vokieciai, matydami nesuti- 
kimus tarpe paciu talkinin- 
ku, be abejones mokes is to 
pasinaudoti, kad sustiprinus 
savo susilpnintas pozicijas. 

Da to korespondentas to- 
liau pabriezia, kad jei jvyk- 
ty tarp talkininku krizis, tai 
taipgi butu suteikta gera dir 
va bolseviku agitacijai, ku- 
rie rytineje Europoje ir ga- 
na dideleje dalyje Centra- 
les Europos, neisskiriant ir 
Italijos, yra pradej§ darbuo- 
tis ir turi nekurias pasek- 
mes. 

CECHO-SLOVAKAI ARTI 
BUDAPESTO. 

Kopenhagenas, balandzio 
23 d. Cia gauta zinia is 
Viennos, kad cecho-slovakij 
armija jau pasieke miest$ 
Waitzen, kuris randasi apie 
15 rnvliu nuo Vengrijos sos- 

tines Budapesto. Ir sako- 
ma, kad besididinant be- 
tvarkei Budapeste cecho-slo 

'vakams bus jsakyta uzimti 
ir pati Budapest^; cechams, 
zinoma, pagelbet^ rumunai. 

VIETON DARBO, 
ZAISLAS. 

Londonas, balandzio 23d. 
Danzigo uoste turejo but tai 

'somas Amerikos laivas, ku- 
ris pribuvo ten su maistu. 
Darbininkai laike darbo pra 

| dejo losti kortomis, ir kuo- 
met darbo uzziuretojas, ame 

rikonas liepe pertraukti lo- 
sing ir eiti dirbti, tai dar- 
bininkai numete jj nuo lai- 
vo vandenin ir vel sedosi 
losti kortomis. 

PALIUOSAVO NUO KON- 
TROLES PRAMONE. 

Paryzius, balandzio 23 d. 
Augsciausia ekonomiskoji 
talkininku taryba nueme ka 
res laikiy danism? del vedi- 
mo prekybos su firmomis 
neutrality saliu. Mat pir- 
miau vedimas prekybos su 

firmomis neutrality saliu bu- 
vo kontroliuojamas kariskos 
komisijos ir tik ji nustaty- 
davo ka ir kiek galim' par- 
duoti i neutrales salis. 

AMERIKA GALI TAIKIN- 
TIS VIENA. 

Paryzius, balandzio 23 d. 
Associated Press korespon- 
dentas, kalbedamas apie ga- 
lim$ krizj tarpe talkininky, 
pabriezia, kad tokame atsi- 
tikime nei viena is talkinin- 
ku saliu, sulyg ju anksciau 
padarytos sutarties, negale- 
tu su vokieciais daryti tai- 
ko3 sutratj. 

Bet Suvienytos Valstijos 
nera suristos su talkininkais 
jokiomis sutartimis ir bile 
laiku galetu pada>yti su Vo- 
kietija taikos sutarti atski- 
rai. 

VOKIECIAI RENGIASI 
ERIE REFERENDUMO. 

Berlinas, bal. 20. (ruve- 
linta). Vokieciai kelioilka 
d’eny rengiasi prie visuoti- 
no balsavimo del priemimo 

[taikos islygu. Visi valdinin- 
! kai balsavimu vietose, sa- 

koma, esy pilnai pasiruos§ 
bile laiku veikti referendu- 
mo reikale. 

Spreidziama, kad referen- 
dumas visoj Vokietijoj su- 

spetu atsibuti begyje poros 
dieny. Sutvarkymas balsa- 
vimu irgi uzimtu pory die- 
nu. 

Jei Vokietijos valdzia leis 
ty visuotinam. balsavimui 
taikos sutartj, tai ner? abe- 
jones^ kad minios atmestu 
sutartj, nes minioms nera 

suprantama pasekmes, ku- 
rios jvykty atmetus sutartj; 
kad ir pasekmes vien tik 
blokados. 

LAiSVOJI MEILE RUSI- 
JOJE. 

Londonas, bal. 15 (suve- 
Ihita). Is Stokholmo pra- 

inesama stebetinij dal>Mi 
apie laisv^ja meil§ Rusijoje. 
1 Sovietai visur paskelbe, 
kad kiekviena mergina virs 
18 mety turi ateiti laisvo- 

isios meiles biuran uzsire- 
gistnioti. Po to ji gali pa- 
sirinkti bile vyr$ nuo 19 iki 
50 metu. Vienok moterjs 
tokiai systemai nepritaria 
ir boikotuoja. 

| Krasnaja Gazeta prane- 
t sa, kad vienan sodziun, neto 
li V ladimiro, atejo du nezi- 

j nami vyrai, pasirinkg dvi ne 

jburzujas merginas, pasisky- 
• re sau uz moteris. Kuomifc 
mcrginos tarn priesinosi, tai 
vyrai uzreiske, kad mergi- 
n°s negalincios spr§sti, nes 
neispilde jstaty neuzsiregis- 
truodamos biure. 

^ 
lovarsci Rablonovski ir 

Guriakin, kurie buvo teise- 
jais siame gince, irgi nu- 
spiende, kad merginoms 
prasizengus _pries jstatymus, 
vyrai elgiasi teisingai ir vy- rai mergina 3 issiveze. 

DU SPROGIMAI LAW- 
RENCE, MASS. 

Lawrence, Mass., \ ,an- 
clzio 23 d. Cia istiko du 
sniai kys sp^ogimai begyje vicnos valandos laiko. Spro 
gimai buvo ant tiek smar- 
ts* kad gyventojai artimes- 
nese vietose isbegiojo is na- 
niu. Vienok ])olicijai nepa- 
sk»eke surasti priezasties 
sprogimo. 

ITALIJOS KOMANDUO- 
TOJAS APLEID2IA 

PARY2IIJ. 
Paryzius, balandzio 23 d. 

Italijos vice-admirolas Tha- 
on Di Revel, buvusis virsi- 
ninkas Italijos generalio sta 
bo, isvaziavo Ryman. Taip 
gi pranesta, kaa ir vyriausis 
komanduotojas Italijos ar- 
mijos generolas Armado Di- 
az apleidzia Paryziy. 

Isvaziavimui is Paryziaus 
siy dvie Italijos karininkij 
priduodama didele politine 
svarba. 

Svarba ypac priduodama 
todel, kad Italijos premieras 
Orlando nedalyvavo pasku- 
tiniuose talkininku pose- 
dziuose. 

oras. 
~ 

Chicagoje ir apielmkeje: 
Ketverge ir petnycioje 

giedra ir kiek salciau; siur- 
pus siaur-ryciu vejai. 

Sauletekis, 5:55; Saulelei 
dis 7:41; Menulis uztekes 
2:27 ryte. 

In 



The Llthuanian Daily 

LIETUVA 
Published daily. except Sundays, by the 

Llthuanian Publlshing Co„ Ine 
1253 So, Morgan St, CHICAGO, ILLINOIS. 

Telephone: Boulevard 4250 

Entered as Second-Class Matter July 13lh, 1891?, at the 

Poat Office Rt Chicago. Ill<( undnr Act of Marcb 3rd, 18:>7t 
"editor. B. K balutis 

Subscriptlon Prlee: 
In Chlcago, by mali— 

One year 16.00 
8lx montbs 3 50 
Three montha 1.85 

In Chlcago, by carrier— 
One copy I .02 
Per week .12 
Per month .65 

In tho United States, mali— 
One year 35.00 
8ix montha 300 
Three montha 1.65 

In Canada, one year.... 17,00 
ta all other couatries, 

per year $8.00 

Prenumeratos r.ams: 

Chicagoje, per krasą— 
Vienas metas $6 00 
fiešiai mėnesiai.— 3.50 
Tris mėnesiai 1.S5 

Chicagoje, per išnešiotoją— 
Viena kopija < .(>2 
Per savaitę .12 
I'er mėnesį .35 

Suv, Valst,, per krasą— 
Vienas metas $F>.00 
šcčt mėnesiai 3.00 

Trjs mėnesiai 1.65 
Kanadoje, metams $7.00 
Į visas kitas dalis, 

metams $8.00 
'♦Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedeiuienius, 
Leidfijai: Liėtuvos Dienraščio Bendrovė, Redaktorius: 

fcdv. Bronius Kt Balutis, Adresas: 

Llthuanlan Publi*h'ng Co_ 
3253 So_ Morgan St., Cbicago, IU, 

Telephone Boulevard 4250 

Apgarsinimų kaina suteikiama pareikalavd?,. 
Prenumeratofi, apgarsinimu ir kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais J Dienraščio Administraciją 
Ko^espondencijah, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-p ra var- 

de* šapart slapivardės) ir adreso, negali būti sunaudoti. 
Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tal Išryto ir nuo 5:30 Iki 6 vakare. 

Ką Lietuvių Delegacija 
Pasakė. 

Lietuvos klausimas, nors dar neišriš- 
tas, bet jau buvro svarstomas Taikos Kon- 
ferencijoj, arba, teisingiau pasakius, spe- 
cialej komisijoj sanryšyje su Lietuvos klau- 
simu. Svarstant Lieuvos klausimą, Lietuvių 
delegacija pareikalavo, kad Taikos Kon- 
ferencijos komisija išklausytų ir to, ką 
lietuviai turi pasakyti. Komisija turėjo po- 
sėdį su lietuviais tame reikale vasario 5 d. 
ir pristatė komisijai prirodymus ir priežas- 
tis, kurių delei .Lietuva privalo buti pri- 
pažinta neprigulminga viešpatija. New 
York Herald, savo Paryžiaus laidoje, ant- 
rytojaus padarė Lietuvių delegacijos argu- 
metusus segančiai: 

"Dabar, kada jau karė pasibaigė, ke- 
liolika mažų tautų pakilo įvairiuose Euro- 
pos kraštuose, žiūrėdamos į Taikos Konfe- 
reciją, kaipo į savo paliuosuotoją. Kadan- 
gi karė buvo talkininkų vedama už Teisybę 
ir Teisingumą prieš Hunų Mlitarizmą ir 
Galybę ir kadangi tarp kitų Talkininkų 
tikslų buvo aprybavimas Vokietijos iki jos 
etnografinių rubiažių ir paliuosavimas vi- 
sų pavergtų tautų Vokietjoj, Austrijoj ir 
Rusijoj, tai negali buti nei mažiausios abe- 
jonės, kad kiekviena tauta, to pageidau- 
janti, gaus apsisprendimo teisę. 

"Tautos jau pripažintos, arba su už- 
tikrinta neprigulmybe, yra šios: Ukrajina, 
Finliandja, Čech-Slovakija, Jugo-Slavija ir 
Lenkija. Tarp kitų tautų, kurios, ant ne- 

laimės,' negavo šitokio užtikrinimo, yra 
Lietuva ir Estonija, taip vadinamos Bal- 
tiko provincijos. 

"Lietuvos gyventojų skaitlius siekia 
daugiaus šešių milijonų. Aštuoniolikto 
šimtmečio gale ji tapo padalinta tarp Ru- 
sijos ir Prūsijos, ir didesnė dalis, su jos 
sostine Vilnium, teko Maskoliams. Nuo io 
laiko Lietuva susilaukė savo juodžiausių 
dienų. Ji buvo spaudžiama visais brutališ- 
kais budais, kokius tik Rusija ir Vokietija 
galėjo surasti. Rašymas, %auda ir net kal- 
bėjimas lietuvių kalba bu v o žiauriai rusiš- 
kų carų užginta net iki 1904 metų. Jos pla- 
tus miškai ir laukai tapo rusų valdžias kon- 
fiskuoti ir parduoti ar išdalinti turtingiems 
lenkų dvarponiams ar rusų biurokratams, kurie pasitarnavo valdžiai tautos užsleei- 
me. 

"Lietuvių miestai tapo apkolionizoti 
rusais ir vokiečiais, o patįs lietuviai buvo 
iš jų išstumti. Štai kodėl lietuvių gyvento- 
jai Urėjo užsiganėdinti mažais miesteliais 
ir kaimais. 

"Nepasant šios priespaudos/ Lietuva 
pasidarė stipresnė ir labjaus svvienyta sa- 
vo aspiracijose, išlaikė savo kalbą ir tau- 
tinę vienybę ir pertikrino savo prispaudė- jus, kad niekas pasaulyje, nebent Ištisos 
skerdynės, privers juos žlugti. 

"Karaliaučius, Klaipėda, Tilžė — yra lietuvių miestai Vokietijos laikomi; Vil- 
nius, Kaunas, Suvalkai, Liepojus, Gardinas 
— yra Lietuvos miestai, pirmiaus rusiškų 
carų laikomi. Lietuva tęsiasi nuo Karalau- 
čiatifl iki Rygos Baltiko pakraščiu ir iki j Gardino — sausžemiu. 

"Lietuva nėra slavų paėjimo. Ji yra I 
senesnė šaka indo-europejiškos tautų šei- 
mynos, vartojanti kalbą, kuri neturi ašimi-1 liacijos ženklų, bet yra viena iš gražiausių! 

ir primityvių Ariškų kalbų, gimininga San- 
skritui ii* senovės grekų kalbai. 

"Nuo pirmų karės dienų Lietuva pa- 
tapo kruvinos kovos scena ir šalis tapo su- 

naikinta atkartotinomis rusiškų armjų vil- 
nimis ir pagalios vokišku už^'iebimu. 

"Neturėdama progos susnešti su pa- 
saudiu, Lietuva buvo agonijoj, laukdama 
karės pabaigos. Vokiečiai, idant padaryti 
ekspropriaciją Isietuvos tautiniu turtų, su- 

teikė jai "neprigulmybę" po akyla savo 

priežiūra. Jos laikraštija tapo uždaryta, 
geležinkeliai ir telegrafai paimti, komerci- 
jinis išsivystymas visiškai suparaližuotas 
ir didelės taksos uždėtos ant gyventojų. 

"Lietuvių valdžia tapo uždaryta Vilniuj 
ir nepriguimybė tapo formaiiškai apskelb- 
ta, bet šalis pasidarė Hunijos vasalu. 

"Šimtai tūkstančių Lietuvių buvo ca- 
įiskos rusų armijos eilėse ir tikrai atliko 
savo priedermės dalį, kuomet Rusija mė- 
gino prašalinti Hunų užpuolimus ant Pa- 
ryžiaus. Dešimtis tūkstančių amerikonų lie- 
tuvių paėjimo randasi Amerikonų Armijoj 
Francuzijoj. Daugiaus kaip 700,000- lietu- 
vių Suvienytose Valstijose prisidėjo savo 
turtu prie Talkininkų reikalo. Lietuviai 
kiekvienooj vietoj visam pasaulyj stovėjo 
už talkinnkus ir prieš Vokietiją. Atsižvel- 
gant visus Lietuvos pasišventimus nuo pat 
pirmos karės dienos, jos dabartinį apverg- 
tiną padėjimą ir bolševikų įsiveržimą, ji 
turi teisę prie apsaugos ir bent prie mora- 
liško paakinimo, idant įgytų pilną nepri- 
guimybė ir pastotų ištikimu, vertingu ii 
dėkingu Tautų Lygos nariu." 

Kibirkštis 
Neklausyk Kipšo, kuris tave gal gun- 

dys nepirkti Pergalės bondsų. Pergalėk 
jį! Jeigu jo nepergalėtum,'tai kaip gali 
tikėtis pergalėti Lietuvos priešus? 

Nesidyvyk, kad kunigai atidėlioja sei- 
mą iki jis bus pervėlu. Jie yra pripratę 
teikti nebašnikui kodylą. 

* * 

Kaizeriui žada duoti Šv.' Aleną. Ge- 
i iaus jam duotų Raseinių Magdę — su ge- 
ru kočėlu. 

* * 

Bolševikai turėjo keletą nedidelių per- 
galių, bet jie įgijo ir vieną labai didele: 
jie Įvedė madą pataikavimo tarrfsioms mi- 
nioms. 

* * 

Lenkai manė, kad jie Lietuvą jau turi 
— tą patį jie manė ir apie Danzingą. 

Bet neperšokęs nesakyk: op! 
# * 

Daugelis bijosi, kad Tautį Lyga ne- 

pavirstų bartais į tautų ligą. 
* * 

Pirmas Lietuvos prezidentas liko Sme- 
tona Tai geras ženklas: lenkams teks tik 
maslionkos. 

♦ * 

Saugiaus yra badyti širšių lizdą, negu 
lenkams kišti koją į Vilnų. 

Apie tai niekas neabejoja. 
* * 

Tegul' tik lietuviai dar smarkiau pasi 
darbuoja, Uii ponui Padarewskiui netrukus 
priseis pasipraktikuoti "želabną maršą" 
griežti delei savo nenusisekusios politikos 
su Lietuva. 

* * 

Nepamiršk pirkti Pergalės Paskolos 
bondsų! 

Jurgis Spurgis. 

į Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius 

APIE LIETUVOS PREZIDENTĄ. 
Wa»hingfcon (D. C.) Post, patalpinda- 

mas [balandžio 13 d.] Lietuvos pirmo pre- 
zidento Antano Smetonos paveikslą, pa- 
duoda sekančias žinias apie jį: 

"Antanas Smetona, pirmas Lie- 
tuvos prezidentas, gimė 48 metus tam 
atgal. Jis buvo veikliai surištas su ko- 
va už šalies nep'igulmybę nuo pat to 
laiko, kaip jis pastojo viesan gyveiii- 
man, dvidešimt* metu tam atgal. 

"Jis yra gimęs Šiauliuose, Lietu- 
voje, ir yra sunus vargonininko. Mok- 
slus ėjo Liepojaus gimnazijoj ir Mas- 
kvos Universitete [yra juristas, advo- 
katas. Red.]. P-as Smetona buvo 
vienu iš žymių lietuvių, kurie pasiliko 
Lietuvoje laike vokiškojo užėmimo 
nuo 1913 m. iki 1918 m., protestuoda- 
mas prieš vokiečių priespaudą." 
Panašus pranešimai tilpo ir daugelyj kitų Amerikos laikraščių; jų tarpe yra: 

Milwaukee Journal, Oregon-Journal (Port- 
land, Ore.), World-Herald (Omaha, Neb.),| Sentinel (Knokville, Tenn.). 

Kuomet męs maži buvo- 
me, tai motinos mus bau- 
gindavo smaku (drakonas). 
Smakas kūdikių supratimu 
yra baisiausiu sutvėrimu, ku 
ris ryte ryja žmones. O 
kaip tėtušis papasakodavo 
pasakas apie Jonukus, ku- 
vie išgelbėdavo karalaites iš 
smako nasrų, arba paliuo- 
t.updavo žmones nuo smako 
tiranijos, tai smakas kūdi- 
kio vaidentuvėje būdavo to- 
kia baisenybe, apie kurią 
tik pamislijus jau šiurpuliai 
perbėgdavo per visą kuną. 
Netik kūdikiai, bet ir suau- 

gę musų seneliai nesišalin- 
clavo nuo tikėjimo, kad kur 

(tai yra ta baisenybė—sma- 
Kas. 

Vienok lyg žmonių bai- 
lumo pajuokimui, garsiausis 
pasaulyje gamtininkas Linė- 
jus, kuris davė visokiems au 

galams ir gyvūnams vardus, 
lekiojančiu smaku arba dra 
konu pavadino mažą drie- 
žą. Draco volans yra ma- 

žytis driežas, kuris nieko 
blogo žmogui negali pada- 
ryti, bet dar labai džiaugia- 
jsi, kad jam nieko blogo ne- 

padarytų žmogus. Kitokio 
drakono gamtoje nėra. 

| Linėjus taip pavadinda- 
mas driežą drakonu, rodos, 
'turėjo sykį ant visados pa- 
naikinti neapšviestų žmonių 
tikėjimą į drakonus. Ir tas 
tikėjimas pradėjo nykti. 

Vienok gamta ir atradi- 
mai labai tankiai mėgsta 
pasijuokti iš žmonių. Ne- 
taip senai ištikro likosi iš- 
kastos iš žemės baisaus gy- 
vūno liekanos, kurios paro- 
do, kad gilioje senovėje iš- 
tikro buta jei ne taip bai- 
saus drakono, bet visgi pa- 
našaus į tuos perstatymus, 
kaip žmonės kad mano. 

Priešistoriškuose laikuose 
vienas tokių baisių gyvūnų 
kur paupyje nuklimpo į 
dumblą. Ta vieta, sulyg 
geologiškų teisyklių prabė- 
gus šimtams tūkstančių me- 

tų, pasidarė jūrių dugnu. 
Tas dumblas dėlei didžiau- 
sio vandens spaudimo pa- 
\ irto į akmenį arba suakme- 
nėjo. Suakmenėjo ii\tas nu- 

klimpusis dumblan se- 

rovės gyvūnas. Vėl prabė- 
go tūkstančiai metų, ta \ie- 
ta vel įskilo paviršiun, ir čia 
jau žmones surado to gy- 
vūno kaulus atsispar. tusius 
ant akmens. Vienu žodžiu 
pati gamta pasirūpino palik 
(i gentkartėms aiškiausi pa- 
veikslą senoviško drakono, 
kuris gyveno ant žemės ma- 

žiausiai kokia pu:=ū milijo- 
ne metų atgal. 

Tokios senovės drakono 
liekanos buvo atrastos Fran- 
konijoje. Mokslo vyir.i ma- 

no, kad tas gyvūnas visgi 
nebuvo toks baisus ir pavo- 
jingas, nes jis maitindavosi 
žolėmis. Jis labai panašus 
Į dabartinį, driežą, tiktai di- 
delis. Jis buvo kaip ir žaltys, 
bet turėjo kojas, kurios bu- 
••'0 taip sutaisytos, kad van- 

denyje galėjusios irtis. 
Apart to turėjo didelius 
sparnus, su kurių pagelba 
galėjo pakilti oran. Tai 
buvo sutvėrimas, kaip ir tu- 
rintis visokių gyvūnų dalis, 
bitas gyvulys sulyg sparnų 
išžiuros galėjo lėkti kaip 
kregždė, nerti, šliaužti, ei- 
ti. Francuzai tą atrastą gy- 
vūną pavadino "Reptile vo-j 
lant" kas lietuviškai reiš-į 
kif- —lėkiojantis šliaužunas. 
Mokslavyrai ji pavadino 
Ptefo.lactylus, Šitą tai gy- 

vuną galima pavadinti dra- 
konu. 

Vienok tai yra ne vienin- 
telis gyvūnas pasilikęs iš tų 
laikų. Šiaurinėje Ameri- 

koje atrasta daugybė pana- 
šių lekiojančių žalčių. Vie- 
nas tokių žalčių su kojo- 
mis ir sparnais atrastas su- 

akmenėjęs net 20 pėdų il- 
gio. Ištikro tai visai pa- 
našus į pasakišką darkoną 
arba smaką, jei bent jam 
stokavo to, kad iš nasrų ne- 
sivertė liepsnos su dūmais. 

Pasakodami apie seno- 
vės gyvūnus, męs turėtume 
'čionai suminėti ir apie ki- 
tus milžiniškus gvvunus 
prieš istoršikųjų laiku, kuo- 
met ištikro žemė drebėjo 
po jų kojomis. Tai buvo 
dinozaurų, pleziozaurų ir 
kitokių milžinų gyvūnų ga- 
dynė. Bet męs juos aplei- 
džiame, nes tas neineina 
mūsų užduotin. Męs norė- 

fjome pasakyti, ar yra tokis 
drakonas arba smakas, kaip 

j kad paprastai žmonės sau 

ji persistato. Taigi atsako- 
|me, kad dabar drakonų nė- 
ra, bet pirešistoriškose ga- 
'dynėse buvo gyvūnas bai- 
sus, baisesni negu kad žmo- 
nės sau persistato. Tokių 
gyvūnų suakmenėjusios lie- 
kanos iškasamos iš žemės. 

Jei buvo kada ant žemės 
drakonai, jei jie ištikro įva- 
i'ė didžiausią baimę kitiems 
gyvūnams, tai tuomet tei- 
singos visos pasakos apie 
drakonus. Tiesa, nebuvo 
drakonų su septyniomis gal- 
vomis. Nebuvo nei ugne 
spjaudančių drakonų, bet 
buvo nemažiau baisesni gy- 
vūnai, kuriems žmonių fan- 
tazija suteikė viršgamtiškas 
ypatybes. 

Pasakos ir legendos apie 
; drakonus paliudija tiktai tą 
faktą, kad kas įsiauklėja- 

|ma žmonėse, tas pasilieka 
foeveik amžinai. Primityvis 
žmogus gyvenęs prieš pusę 
milijono metų matė tuos 
drakonus, jis jų bijojo, dra- 
konas buvo tuometinio žmo 
•gaus amžinu priešu, nuo ku- 
rio buv^ sunku pasislėpti. 
Kuomet gi tie drakonai iš- 
nyko nuo žemės paviršio, 

i pas žmones užsliko ta bai- 
mė, kuri paskui išsiliejo į 
pasakas ir legendas. Nors 

j praslinko nemažiau pusės 
I milijono metų, vienok ta 
baimė ir šiądien yra žmonių 
'vidurių gelmėse. Ir šiądien 
vardan tos buvsios baimės 
•prieš pusmilijonį metų mo- 

'tinos gąsdina vaikus. 
Šis tai parodo, kaip gi- 

liai ir drūčiai yra inaugęs 
žmoguje jo pobūdis, jo 
džiaugsmai ir vargai, jo bai 
mės. 

Jei žmogus iš savęs ne- 

galėjo per pusę milijono me 

tų prašalinti baimę prieš 
drakonus, tai kaipgi gaii 
drįsti nekurie "radikalai" 
perkeitsi visą žmonių stovį 
į keliolika metų? Tai vel- 
tus darbas, tai tiktai aikvo- 
'jimas laiko ir spėkų, žmoni 
ja progresuoja, progresuoja 
nesustodama nei ant vienos 
minutos, bet progresuoja la- 
bai pamažėli. Gamtoje, žmo 
gaus prigimtyje, žmonijos 
.pobudžiuose negalimas, ap- 
^oliutiškai negalimos radi- 
kalės revoliucijos ar staigus ! 

perversmai. Gali buti per- 
versmai gamtoje pavidale 
žemės drebėjimų, bet toki 
perversmai yra tiktai naiki- 
nanti. Tobulinančių, tve- 
renčių perversmų pasaulyje 
nebuvo ir niekados nebus.. 

"Lietuvos" Kampelis. 
ŽINOJIMO ŠALTINIS. 
Kiek iš Jųs "Lietuvos" 

skaitytojai turite draugų ki- 
tuose miestuose, kurie Jums 
galėtų iš dienos dienon pa- 
pasakoti ar pranešti visas ži 
nias? Ar daug jųs apie to- 
kius draugus žinote? O juk 
norėtumėte žinoti apie jų 
veikimą visuomeniškame 
darbe, apie jų biznius, apie 
darbus, apsivedimus ir tam 

Į panašia1'. 
"Lietuva" kaip tik jums 

gali suteikti tokias žinias 
apie viską. Ji specializuo- 
jasi paduoti tokias žinias, 
kurios butų ■visiems lietu- 
viams žingeidžios. Ji at- 
siunčia kasdien Jums-lietu- 
vių veikimo aprašymus. 

"Lietuva" nesigiria, kuo- 
met ji sako, kad ji yra va- 

dovaujančiu ir svarbiu dien 
raščiu tarp ateivių Ameri- 
koje. 

Jeigu jųs nesate "Lietu- 
vos" prenumeratorių arba 
ššrininku, tai jųs nustojate 
žinių, smagumo, jųs kasdien 
nustojate daug gero. 

Dienraštis šiądien yra 
svarbiausiu veiksniu draugi- 
jiniame gyvenime. Be dien 
raščių pasaulis butų kaip be 
kelio, kaip be akių. Juk tik 
dienraščiai paduoda viską, 
kas vakar atsitiko. Laik- 
raštis tai gyvenimo veidro- 
dis; iš jo atspindi viskas, 
kas tik pasaulyje dedasi. 

Todėl "Lietuva" iš savait- 
raščio pasidarė dienraščiu, 
kad buti gyvenimo kurse, 
kad lietuviai nebūtų atsilikę 
nuo kitų tautų. 

"Lietuva" yia vienintelis 
dienrašts, kuriame yra talpi- 
nama daug įvairių paveikslų 
ir taip vadinami 'cartoonai,' 
tai yra paveikslėliai iš po- 
litikos gyvenimo ar iš drau- 
gijos bėgančių atsitikimų. 
O juk piešinys kartais dau- 
giau pasako, negu kelios 
špaltos aprašymų. 

Didieji artistai seka die- 
nos atitikimus ir paskui nu 

piešia tinkamus paveikslus. 
Jie ir talpinami "Lietuves" 
dienraštyje. Net nei juokai 
ar humoristika "Lietuvoje" 
nepamiršta, ir kas kartas vis 
telpa juokų. O be juokų 
juk niekas negali apsieiti. 
Kas linksmas, tam gyveni- 
mas sekasi. Vienas garsus 
mokslinčius, kalbėdamas 
apie tai, kaip reikia gyven- 
ti, pasakė: 

"Gyvenk ir juokis." 
"Lietuva" kaip tiktai sten 

giasi ir viską daro, kad jos 
skaitytojai gyventų ir juok- 
tųsi. 

Paskui vėl žinios surink- 
tos mųs reporterių ir mums 

prisiųstos yra tikromis ži- 
niomis, b? perdėjimų. Pas- 
kui vėl hikraštyje "Lietu- 
voje" talpinami įvairiausi 

Tiesa, ir naikinimas turi 
•gerasias puses, nes tankiai 
reikia seną supuvusį išversti 
išnaikyti, kad toje vietoje 
paskui galėtų atsirasti nau- 

jas ir tas naujas pamaži to- 
bulintis, tverti. Vienok 
tverentis perversmas nieka- 
dos staigu negali įvykti. Jei 
žmonija savyje per pusę mi- 
lijono metų negalėjo iš sa- 

vęs galutinai paršaluinti d ra 
kono baimę, tai kaip ta pa-: 
ti žmonija bėgyje kelių me- 

tų gali prašalinti kitus sa- 
vo inpročius ir palinkimus, 
kad jų vietą staiga užimtų 
naujas? P. N. 

straipsniai, peržvalgos, pa- 
stabos, pasiskaitymui straip 
sneliai aiškioj formoj. Laik 
raščiai juk valdo žmonių opi 
niją, kaip lakraščiai infor- 
muoja, taip žmonės ir mąs- 
to. Taigi "Lietuva" sten- 
giasi paduoti teisingiausias 
informacijas, kad žmonės tu 
rėtų geriausią opiniją apie 
reikalus. 

Paskui vėl dabar toki lai- 
kai, kuomet rišama pasau- 
lio ateitis ir mus Lietuvos 
likimas, negalima nesiintere 
Ljoti tokiomis žiniomis. O 
žinias tegalima vasti tiktai 
gerame dienraštyje, kaip 
"Lietuva." 

Bet ar visi supranta tai? 
Kiti, sako, gali apsieiti be 
dienraščio. Vienok didžiu- 
ma jau supranta dienraščio 
svarbą ir ją užsirašo. 

Kaip faktą męs tyčia že- 
miau paduodame surašą nau 

jų skaitytojų, kurie užsipre- 
numeravo "Lietuvą" (kiti ir 
šerininkais ta^o) bėgyje tik 
tai trijų dienų. Jie supran- 
ta reikalą ir jie turėtų buti 
visiems pavyzdžiu. Štai jie 
Jonas Mockevičia, Xe\v Britam. Conu. 
J. Baliukas, Ne\v Britain, Conn. 
J. Ki'mavIČius Foxcroft, Maine 
Mrs. A. V/ėsley, Fojccroft, Me. 
Ant. Vebela. Ruime, \Vis. 
Geo. Oliakas, Melrose, lo\va. 
Rev. J. švagžda, Nor\vood. Ma.--s. 
Antanas Budreviče, Baltimore, Md. 
Ant. Petraitis, Suinmit, III. 
M. Prokupka.Cleveland. Ohio. 
A. J. Naichulis, Lindstrom, Minn. 
J. Kugel, Cloiuet, Minn. 
John Šukys, Clevelaud, Ohio 
A. Mackevirlr:, Baltimore, Md. 
A. Cielkis, Gardner, M'iss. 
P. P. Stepoukus, \Voreester, Mass: 
Pvt. M. Micunski, Little Iiock, Ark. 
Joe \Vilkalis, Torrington, Conu. 
Auton Nuineva, Schenectady, X. Y. 
Juozas Sidaras, Worcester. Mass. 
J. Bagočius, South\vest, Pa. 

SO. OMAHA, NEBRASKA. 

Mikolas Xekevic 
Petras Kirdeiki \ 
Mikolas Nusnecki*. 
Petras \Vazgis. 
Jos. Lubaucks. 
Kaz. .Verpetynskis. 
Jos.. Jenkeviėe. 
Frj. Klijunas. 
Jos. Jasnauskis. 
Motejus Bekša. 
Adolfas Ragalauckas. 
Kaz. Zaikus. 

Liudvik Banis, Joiiet, 111 
F. Sclier, Breckenbridge, Mieli, 
^.ntanas Stankaitis Elizabeth. X. J. 
Kaz. Patsulis, Elizabeth, X. J. 
.Toseph Prisiiman, Collinsville, 111. 
J. šaučiunas, Bridgeport, Conn. 
ohn Zabella, Alliancė, Ohio. 
Geo. Čižas, Red Wing. Minu. 

CHICAGO, ILL. 

S. Szambris. 
S. Gonehauskas. 
Boles. Kardelis. 
A. Gečienė 
A. Beęaut. 
S t. Pap lauskas. 
V. Bagdonas. 
Ig. Paulik. 
.Toseph Mažeika. 
M. Malinauskas. 
P. Bernatavičiui 
Myk. Vebrinis. 
W. Urbon. 

* 
a 

Stok į "Lietuvos" skaity- 
tojų buri, Į šerininkų šeimy- 
ną. 

NAUJI RAŠTAI. 
Užekanti Saulelė. Patrio- 

tiškumo meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Paraše K. S. 
Karpavičius. "Drivos" laida. 
Kaina 35c. 

* * 

Vienuolyno Slaptybes. Pa 
rašė Mary Monk, vertė A. 
"Dirvos" laida. Kaina $1.00. 

Tautos Vainikas. Eilių- 
dainų ir deklemacijų kny- 
gelė. "Dirvos" laida. 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI. 

Bulševikas. Jusi] raštelio 
negalime dėti laikraštin, nes 

jus nepaduodate savo tikro 
vardo. Męs nežinome nei 
kas jus, nei kur jus gyve- 
nate. 

Kik-tis. Eiles jusų spau- 
doje negalime sunaudoti. 
Tai paprastas rašinys. Ra- 
šykite žinučių. > 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
.•«<» — 

ELIZABETII, N. J. 
Pas niųs gyvenimas bėga sa 

vo paprasta vaga. Tik socialis- 
tai pradėjo savotišką darbą, k u 

r] negalima rimtai aprašyti. 
Tad žemiau ir paduosiu tikra 
aprašymą, kaip iį galine tei- 
singiausiai aprašyti. Štai jis: 

Bal. 15 c!. 1919 m. susitvėrė 
lietuvių kalbėtojų kompanija. 
Inkorporota ant 000,000,00, 
$1.00 (be nuošimčiu)... 

Patento klausimas pavesta 
Trockini (via Rusia). 

Lietuvių kalbėtojų kompani- 
jos konstitucija: 

1) Kalbėtojai, kurie kalbėti 
ant bile keno pa n ngtų prakal- 
bų, ar šiaip susirinkimų ir ne- 

gauna progos, turi pastoti I 
Kalbėtojų kompanijon šėrinin- 
ku. 

2) %Kiekvienas kalbėtojas te- 

gali pirkti tik viena šėrą. 
3) Šero vertė — $1.00 (be 

centų). 
4) Kad kapitalizmas ncišsi- 

plėtotit, tad seras prekėje ne- 

gali kilti. 
5) Šerų parduodame nedau- 

giau' kiek prakalbų surengimas 
lesuoja. 

6) L. K. komp, rengs pr-i- 
kalbas visoms lietuviškai-bol- 
ševikiskoms partijoms. 

7) > Šėrininkų jau turime 
6-ms dar trūksta dviejų (atsi- 
šaukite) !... 

8) L. K. komp. šėrininkai 
bus priimti tik tie, kurie nieko i 

neatstovauja. 
9) Šeras neparduodamas, 

bet atkalbamas. 
10) Kiekvienas sėrininkas 

galės kalbėti biskj daugiau 
kaip 15 rninutų. 

11) Kandidatams į kalbėto- 

jus bus leista kalbėti 5-kos 
minutės. 

12) Mes patįs už savo '\spv- 
čių" užsimokame, tad publika 
kad ir nenorėtų klausyti, br.si 

priversta. 
13) L. K. komp. atidarė du 

ofisus ant syk 206—204 First 
St., Elizabeth, N. J. 

14) Pirmu šėrininku tapo 
draugas Klungis; 

15) L. K. komp. vardas ki- 
tu kolionijų kalbėtojams nau- 

doti uždrausta. 
16) Pirmos tokios prakalbos 

įvyks 18'gūžės. 
Spurgio Adjutantas. I 

BOURBONNA1S, ILL. 
Netoli nuo Chicagos yra 

švento Viataro kolegija, ku- 

riuoje pradėjo atsirasti ir lie- 

tuvių moksleiviu. Vienas 

sų studentų p-nas J. Klimus 

apturėjo keletą peticijų. Jam 
gerai pasisekė jas sunaudoti, 
nes jis gavo daugel parašų. 
Preizdentas šitos kojegijos su 

mielu noru pasirašė ir davė 
jam leidimą rinkti nuo visų 
profesorių ir studentų parašus 
po peticija del Lietuvos nepri- 
klausomybės. Ne vien tik lietu- 
viai, bet anglai, airiai, vokie- 
čiai ir lenkai taip-gi pasirašė. 

Jeigu svetimtaučiai, Amer'- 
kos žmonės, rašosi su mielu 

prielankumu, linkėdami viso 
labo del lietuvių gerovės ir 

liuosybės tai tegul Amerikos 
lietuviai .eina i meile vienybę ir 
gera susiklausymą tarp savęs: 
o tokiu tikslu ir budu, daug 
labo pasekmingai padarys del 
savo tėvynės — Lietuvos. 

Fvatcr G. 

ST. CHARLES, ILL. 
(Ja surinkta parašu už Lie- 

tuvos neprigulmvbę \:r.š trijų 
šimtų. RacH: i ir tokių, kurie 

pansų rinkimui kenkė. Pavyz- 
džiui tūlas bartenderis lakstė 

po dirbtuvę ir atkalbinėjo žmo- 
nes nuo pasirašymo. Sakė, kad 

parašų ri ikikai nori Lietuvą 

| lenkams parduoti. Tas žmogus 
i turbut neskaito laikraščių, kad 
i nežino kam renkami parpšai. 

Balandžio 20 d. L. S. S. vie- 

j tos kuopos parengtose prakai- 
! bose kalbėjo iš Valparaiso 
i moksleivis Černauskas. Nieko 
naujo iiepacakė; agitavo, kaip 
paprastai' už socialistus, pagy- 

! rė Rusijos bolševiku valdžią, 
•nepamiršo nupeikti ir klerika- 
I Uis su tautininkais. Antras kal- 
bėjo tūlas žmogus iš Rackfor 
do; tas taipgi nieko naudingo 
nepaaiškino. 

Vytautas. 

DETROIT, MICII. 

Detroite lietuvių kolionija 
yra dar nauja. Čia iki šiol tarp 
lietuvių nebuvo sutikimo dirb 
ti vienybėje tautos darbų. Bet 
dabar neginama tą vienybę 
vygdinti. Lietuvių Pilictinimo 
Kliubas sumanė atnaujinti są 
ryšį tautiškų ir katalikiški' 
draugijų. Tuo tikslu išrinko 
komitetą, sušaukti visų Det- 
roito lietuvių draugijų įgaliotų 
atstovų. Pastangomis menamo 

komiteto atstovų susirinkimas 
ir įvyko. Tuo ta:pu kunigas 
Kemešis per pamokslą apreiš- 
kė, kad jis tą pačią dieną tuoj 
po sumos reikalauja tuos at- 
stovus susirinkti i zakristiją; 
nuvykus ten, kunigas ėmė kenk- 
ti prasidėjusiai vienybiai. Jis 
nupeikė tautiškas draugijas, o 

keletą jų net neustiko priimti 
i sąryšį. 

Jonas Naujokas. 

NEVv'ARK, N. J. 
Parašu rinkimas eina pova- 

liai; gal surinkta apie drisde- 
init tukstnčių. Pailginus lie- 

tuvių skaitlių apie šešius tūks- 
tančius, tai labai mažai. 

Vietos lietuvių upas nupuo- 
lęs; dirbančių del Lietuvos la- 
bo randasi labai mažai; neku- 
rie tik laukia, kada kepti karve- 
liai pradės kristi. 

Bolševikai išsijuosę sklei- 
džia propogandą vietos lietn- 
vių tarpe, aukso kalnus žadė- 
dami. Tankiai rengia diskusi 
jas, kuriose pasmerkia visus 
dirbančius už Lietuvos laisvę. 
Jie energiškai agitavo prieš 
parašų rinkimą, jie tiesiog 
klaidino gerus lietuvius. Kiti 
ta jų kenksmingą darbą nesi- 
stengia sulaikyti; — tyli. Kas 
pabudins užsnūdusį Neuarką? 

Tautiečiai dabar laikas. 
Kur dingo tie bepartyviai lie 

tuviai, ką taip daug kalbėjo? 
Siendien susirinkimuose da 

lyvauj.' anie 200 lietuvių ir jų 
tarpe, '.ik apie keletas energiš- 
kai veikia. Ką daro kiti 5000 

lietuvių. 
Dabar laikas veikti. Jus be- 

partyviai sueikit pasikalbėti. 
Jeigu neužsigaiiėdinate dabar- 
tiniais veikėjais, pasirinkit, i- 
savo tarpo. Jus pajudinkit mie- 

gantį Nev.arką. Dirbkime vi- 
si, nes Lietuva šaukia pagal- 
bos. 

Bepartyvis. 

"ROCHESTER' N. /. 
Balandžio 13 d. ačiu pasi- 

darbavimui L. A. Bendrovės 
Rochesterio apskričio įgalioti- 
nio K. A. Orlauskio, tapo su- 

tverta tos bendrovės kuopa iš 
36 nariu, su $2,100 kapitalo. 
P-nas Orlauskas paaiškino su- 

sirinkusiei.is apie Bendrovės 
darbus ir naudą taipgi ragino 
didinti jos nariu skaitlių. P. 
Petronis pakėlė klausima ap!e 
gabenimą į Lietuvą gyvulių, 
sėklos ir mašinų, bet del sto- 

kos laiko tas klausimas lik-t ne- 

išrištas, vienok kitame susi- 
rinkime jis bus išgvildentas. 

Taigi tikri Lietuvos sunųs 
rimtai pradėjo rūpintis savo 

tėvynės atbudavojimu, bet juk 
yra ir tokiu lietuvių, Variems 
ne tėvynė rupi, o tik savo par- 
tijų reikale.. Kas nori lai užsi- 
ima partyviškais kivirčais, o 

męs dirbsime naudingą kultu-1 
ro? darbą. 

Lietuvos Kareivis. | 

ST. JOSEPII, MO. 
Rezoliucija u.ž visuotiną 

Seimą. 
Balandžio 13 d. Lietuvos 

Kutiig. Algirdo Draugijos 111 ė 
nosiniame susirinkime tano pri- 
imta sekama rezoliucija: 

Lietuva, kartu su visos Eu- 
ropos mažesnėmis tautomis, 
daug vargo pergyveno ir da- 
bar da tebevargsta delci karės. 
Bet to vargo palengvinimui 
nesirūpinama taip kaip, kaip 
yra rūpinamasi kitomis tauto- 

mis, pavyzdžiui. Armėnu, (ire- 
ktt, Persų ir kt. Amerikoje tam 
tikras komitetas žada surinkti 
$30,000,000 sušelpimui čia su- 

minėtų tautų, bet lietuviai j tą 
skaitlių nėra priruokoti ir tc 

del vargiai jie gaus kiek iš tos 

sumos. 

Vardan to, męs St. Joseph, 
Mo. lietuviai Did. Liet. Kunig. 
Algirdo Draugijos susirinkime 
išreiškiame dideli pageidavi 
rną, kad butų sušauktas Ame- 
rikos Lietuvių Visuotinas Sei- 
mas artimoje ateityje, kuris 
butų liuosas kaip nuo partiji- 
uės, taip ir nuo tikybinės dva- 

sios. Vienintelis Seimo užda- 

vinys turi but — išdirbti tinka- 
mus ir prieinamus budus su- 

šelpimui musų žmonių mede- 
giškai ir dvasiškai. Taip sušelp 
dami męs pagelbėsime savo 

tautiečiams jų kovoj su Lietu- 
vos laisvės priešais ir padary- 
sime-savo šalį laisvą, kurioje 
dabar žmonėms bus tinkamos 
gyvenimo sąlygos. 

Lai ši rezoliucija pa ekstina 
kiekvieną lietuvį ir lietuvę prie 
greito įvykinimo kalbomo Sei- 
mo, kuris palengvintų užjuryje 
esančių musų tautiečių sunkų 
padėjimą ir išgelbėtų Lietuvą* 
nuo priešų. 

Valdyba: 
Pirm. IV. A. Ribikauskas. 
Sekr. J. Jankauskas 
Tžd. A. JVaitkus. 

Zmios-Zinelės. i 
——— 

( 

Westville, III. Čia daugelis \ 
lietuvių atsiskyrė nuo Rymo 
k. bažnyčios ir įsisteigė savo 

neprigulmingą Lietuvių Ka- j 
talikų bažnyčią. ] 

Balandžio 15 d. buvo mies ] 
to majoro rinkimai. Išrink- ; 
tas lietuvys Petras Glatkaus- 
"kas. 

Akron, Ohio. Išvažiavo 
vienas organizacijos sekre- 
torius, kuris, sakoma, išve- 
'žęs $1,250 tos organizaci- 
jos pinigų ir r^etin ą pačią. 

Rockford, 111. Rakandų iš- 
'dirbysčių streikas tebesitę- 
sia. Prie unijos vis dar te- 
besirašo. Streikas iki šiol 
eina kuoramiausiai ir vieny- 
bė tarp streikierių kuopui- 
kiausia. 

Brooklyn, N. Y. Draugys- 
te Šv. Juozapo sutvėrė sky- 
rių gelbėjimo Lietuvos, nu- 

kentėjusios nuo karės ir nu- 

tarė surinktas aukas pasiųsti 
tiesai j Lietuvą. 

Philadelphia, Pa. Visuoti- 
tinar.e susirinkime vienbal- 
siai nutarta, kad butų be ati- 
dėliojimo tuoj šaukta lietu- 
vių bepartyvis Visuotinas 
Seimas. 

DR. J. ŠLIUPO LAIŠKAS. 
• 

Gauta balandžio 14, 1919. 
A. L. T. Tarybai. 

Nors iki šiai valandai įie 
tuva dar netapo pripažinta 
nepriklausoma, bet visgi 
viltis yra didoka. Todelei 
labai apgailėtinas butų da- 
lykas, jeigu lietuviai Ame- 
rikoje bent kur-nors mėgin- 
tų artintiesi prie bolševikų. 
Juk bolševizmas tai kulturos 
ir civilizacijos antipodas. 
Nesuprantu, kaip galėtų lie- 
tuviai virsti į barbarus! 
Koks Lietuvos likimas ne- 

būtų ateityje, tačiaus bolše- 
vižmas tai lietuvių galutinė 
pražūtis. 

Žemlapių atėjo apie 50, 
o ir memorandumų (Senato 
leidinys) 25 egz. Tai vis del 
musų permaža! Reikėjo 
bent šimtą egz. prisiųsti, nes 

reikia-gi visur davinėti, o; 
čia nėra... Jus ten tiek tu-1 
rėdami, o negalite mums į 
duoti! Juk valanda dabar 
svarbi; o ką tuščiom ran- 
kom padarysi! Aš rodos 
siuntinėjau čion pagamintus 
raštelius, bet kiek męs ga- 
lime jų parūpinti ant typev- 
riterio — juk tai galit su- 

prasti, kad tai tik lašas van- 

denyje. O anglų spauda 
mus taip, kaip ir neįsilei- 
džia. 

Ant 12 d. balandžio čion 
ketinama Įrengti pokilį po- 
litišką, kur susikviesime po 
rą tuzinų politikų ir laikraš- 
tininkų; tai galiout paskui ; 
geriau? viskas seksis. 

Dar valdžia p. Čepinskui 
atsakymo nedavė, ar pripa- 
žins jį Lietuvos ministru, ar 
ne. Viskas yra vilkinama, 
iki Paryžiuje nenuspręs mu- į 
sų clalyko. 

Iš Kopenhagos Savickas 
rašo, kad Lietuva laukia iš 
Amerikos savo brolių-karei- 
vių, gerai ginkluotų. Lietu- 
va tai laukia, bet ar iš Ame- 
rikos galės atvykti lietuvių 
kariumenė — tai klausimas. 
Reikėtų Taryboms padėti 
visas pastangas, kad tatai 
kuoveikiausiai įvyktų. Ži- 
nau kliūtis. Bet reikia ledas 
laužti i Ir dabar Panevėžyje, 
Krakinavoj, Truškave ir 
Remygaloj bolševikus lietu- 
viai supyškinc, sako jų | 
1000 krito, o virš 1000 ne- 
laisvėn pateko. O jeigu iš 
Amerikos pribūtų 1 10,- 
00U vyrų, tai j 10 dicm* ool- 
ševikų neliktų ne duko Lie- 
tuvoje. .. O, kaip Lietuva 
jų laukia! 

Dabar nuvykti Amerikon 
iš čion niekas negali, ir ma- 

nau, kad iš Paryžiaus nega- 
li, nes trukumas darbininkų 
yra didelis. Nėra galima nė 
vieno trauki šalin. 

Aš pats bandysiu atsidur- 
ti Lietuvoje, jeigu gausiu 
leidimą. Tai potam gližšiu 
Amerikon. Pažiūrėsime, 
kaip tai viskas susidės. 

Tik susimildami "nepa- 
mirškite Asosiacijos Drau- 
gu Vilniaus Universitatės! 
Rudeniop priseis universita- 
tę atidaryti, o jie nieko ne- 

BUK VEL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog mes 

galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoa 
jUg—Visai iJe jokiu mokesčių už egzaminaciją arba patarimų, Peoples 
Dispenserija buvo uždėta pu tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge* 
reresnį ir modernišką patarnavimą, 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios aptickos ir tai yra būdas, ve- 

dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NECAUST. 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydančių vertę nuo papras- 
tų uesveikatingumų. Mūsų vaistai ir komikai yra gryniausi musų 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKIEJE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminaciją ir Patarimą 
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turi. Viską turės musų tau- 
tiečiai iš Amerikos pristaty- 
ti. Pinigų daug reikės įtai- 
symui labaratorijų, triobe- 
sių ir tt. Reikės ir profeso- 
rių. Tai tegul rengiasi pro 
fesoriauti dentistai, dakta- 
rai, juristai, dolit. ekonomis- 
tai, agranomai, technologai, 
gamtininkai ir lt. Mat — ne 
vien pinigų, bet ir mokytojų 
reikia. Tai tiek delxuniver- 
sitatės. O ir šiaip mokyk- 
loms ir tt. mokytojų reikia. 
Tik duokite juos...! 

Reikės daug žmonių prie 
telefonų, telegrafų, krasos, 
ir šiaip adminstracijos urėd 
ninku. Kas moka ką-nors, 
tegul rengiasi vietų užimti. 
Vistiek L.etuva nebus už- 
smaugta! 

O apie darbininkų koope- 
ratyvus nerašysiu, nes Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovė 
tuomi reikalu rūpinasi ir te- 
besirūpina. Tai labai gražu! 
auklėkite ją ir jos turtą ir 
busimus mokytojus. 

Daug labų dienų! 
Su tikra pagarba, 

J. Šliupas. 
Laiškas iš 12-11-19 šian- 

dien atėjo, Bet šiaip negau- 
nu nė laiškų nei laikraščių. 
Kas tai batų? 

i-'iaktikuoja Jau 27 metai 
3149 S. Morgan St., kerta 32 «t. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: D—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Ofiso Telefonas Roulcvard 160 

DR. M. T. StriKol'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OI-ISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 j.o piet. 7 iki 9 vakare. 

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

Telefonas Sceley 420 

DR. S. NflIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Tclefc.nas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Tel YARDS 1532 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaiki] ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsiscnėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted SI Chicago. IJI. 

Dr. N. Heraan 
1Š RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligis, VX" 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 

prietaisus. 
Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 

Street, netoli Fisk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—"2 piet'j, ir 

6—8 vakarais. Tclephcss Canal JUO 
GYVENIMAS: 3112 So. Halsted S t. 

VALANDOS: 8—9 rylo, tiktai. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda už labai pigią 

kaina sekančios propertes, prie 
žastis savininkas užsiėmė biz- 
niu Pittsburgh, Pa. 

3512 Yv'allace St. — du pa 
gyvenimai, po 4 kambarius. 
Gatvės pataisytos ir užmokėta 
Lotas 25 X 125 pėdų. 

3202 So. Ashland Ave. Sto- 
ras ir 3 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Raudos atneša 480 i 
metus. Lotas 30 x 150 pėdu. 

1 Gatvės pataisytos. 
3204 So.Ashland Ave., 1 pa- 

gyvenimas, 7 kambariai. Gat- 
vės pataisytos. Lotas x 150 
pėdų. 

10 Lotų 25 x 125 pėdų ant 
33-ios gatvės, tarpe Ashland ir 
Paulina gatvių. Parsiduoda 
po vieną lotą, arba visus kar- 
tu. 

-Kampinis biznio lotas, kam 
pas 69 ir Artasian gatvių, vie 
nas blokas nuo \Vestern Ave. 
Šitoj apielinkej biznio lotai pa r 
siduoda nuo $1500. iki $5000. 
už lotą—kaina šito loto. $1000. 

Kreipkitės pas Charles Bag- 
džiunas. 3400 So. Halstcd Sa.. 
arba j gyvenimo vietą: 334-2 
Union Ave. 

, K MICHAL0WSK1 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akla 
i Ir Drlskirla akinius 

Didelis saudelis visokių aafcso daigty. 
Męs taipgi taisome visokius aukso U 
sidabro daigtun. Kainos žemiausios. 

3303 PO. MC3GAN STREET 

A.SVIasaiskis 
LIETUVIS GRABSRIUS 

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

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tios: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieni ar 

naktj. o 

3305 Auburn Ave. Tel.Drover4139 

ĮDYKAI! DYKA!!! 
i SPEGIALIS PAVASARINIS PASIŪLYMAS ! 
J Su kiekvienu nauju taeru, į 
j kurį jus pirksite pas mus! 
♦ ši mėnesį, duosime jumsj 

TU 81 D V KAI 

i SouMast Tirs Gompany j ! Lietuvių Korporacija J 
j 2038-43 W. 35 SI. 3475-77 Archer J 

TELEFONUOKITE McKIRLEY 149 i 
S Męs rokuosime jums $5.00 j 
♦ už Jusų seną bateriją ant j 

naujos EXIDE 

Priežastįs Nervų Ligos 
žmonės serga gulvos skaudėji- 

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

Kompetentiško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo tar- 
pu jųs negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai- 
ke praeitų 

t 

21 metų Chicagoje 
Aš išgydžiau tukstančius nusi- 

minusių ir bevilčių, ir aš galiu t? 
prirodyti laiškais savo ofise. 

Kreivos akys išgydoma 
vienu atsilankyti.a. 

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

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi- 
minkite. Aš išgydysiu jus be vais- 
tų, peilio arba skausmo ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo- 
nių, patvirtinančių mano praktiš- 
ką gydymo metodų prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuolati- 
nį gydymų, ir suteiksiu jusų a- 

kims sveiką, regėjimų Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

r Ausys. 
[ Kurtumas ir užkurtimns ausies 
[ nuo įvairiu priežasčių gydoma pa- 
P sėkmingai. 

\ Kam kentet nuo nosies 
ligų ir kataro. 

r Daug akių, austi ir gerklės li 
f gii paeina nuo nosies ligos. Aki- 
? niai nepagydys skaudančių akiu 
t kuomet priežastis ligos — nosyje. 
£ mano patyrimas prigelbsti man 
_ surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
L Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
[ paliuosuosiu jus nuo įpročio "pa- 
į gauti šaltį". 

Jeigu aš prašalinsiu juoų $ 
Tonsilus jus Gerkles ligos j 

pasibaigs. 
Yra {strigtas faktas tarp moks- j 

linčių, kr. d tonsilai yra priežastis 
gerklės ligų. 

Jie yra bereikalingai susirinkę. 1 

Jio yra kvėpavimo vietoje, jtrau-1 
kiniui pavojingų perų, kurie yra i 

priežastim gerklės ligos. Tonsi- i 
litis tankiai, yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gy'> tojai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o rna- | 
ž'?ms vaikams reikalinga praša. 
linti tonsiius pirma uegu jie su- 

serga. ] 
Tonsilai yra priežasčia 

visų gerkles ligų. 
Jei jųsų tonsilai kuomet nors 

jusų buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie įtraukia perų ir ga 
dina pamaž'i jusų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė gerk 
lės liga ir liūdno- pasekmės. 

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo 

Be chloroformo—be krau- 
jo—be ligonbučio. 

Savo 11 metų praktikos gydy- 
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodų nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jusų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, bi kra- 
ujo. be siuntimo jus } ligonbuti 
Mano metodos yra virai ne kenks- 
mingos. ir i minutę aš apsidirbu, 
jusų gerklės ligos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsilanko dau- 
giau ir daugiau žmonių, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jitms nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės. 

Man© mokestį s yra j 
nebrangios 

Aš visuomet nusitariau gydyti j 
kiekvieną gerai lr sąžiningai. Ma- j 
110 atlyginimas už prašalinimą ju- ] 
sų tonsily bus mažesnis negu ju- \ 
su daktaro sąskaita u* Jitsų gy- į 
dynią. Todėl tas neužstos jums į 
ant kelio. Jeigu jųs sergate ka- į 
k!u dabar arba kada pirmiau, ;fųs 
ir vėl sirįsite. Todėl ateik pas j 
mane tuojau kol pasekmės n§ j 
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum ] 

| DR. O. CARTER ! 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j I 21 metas prie State gatvės I 

120 So. State St., antras augštas. Chicago. Į 
Valandos: 9 iki 7. 
Nedėlioms 10 iki 12 

Vienos durjs j žiemius nuo 

The B'air. 

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 



Vietines Žinios 
SEIMO RENGIMO 

KOMISIJA. 
Pereita utarninką balau džio 

22 d. vakare p. \Voodmano 
svetainėje įvyko Chicagos drnu 
gijų atstovų konferencija, ku- 
ri atstovauja virš 200 įvairių 
organizacijų su 40,000 narių. 
Išklausyta raportas sugrįžu- 

sio atstovo iš bendro abiejų ta- 

rybų posėdžio Nevv Yorke 10 
balandžio p. B. K. Balučio. 

Raportas buvo gana ilgas : 

indomus. Pasirodo, kad kata- 
likų, kunigai, priešinasi seimui, 
ir jei jis bus šaukiamas, jie pa- 
leis visa savo j'egą, atkreips 
visus savo laikraščius, kad prie 
sintis ir ardyti Seimą, kad jis 
nepavyktu. 

Ilgai diskusuota, iŠ pa rody ta. 
kad žengiant toki žingsnį bus- 
sutikta didžiosios kliūtis, kad 
seimo rengėjai ima ant savęs 
didžiausią atsakomybę. Vie- 
nok draugijų atstovai tiesiog 
Užsidegę tėvynes meile pasirį- 
žę viską padaryti, kad Lietu- 
vai ingi jus nepriguhnybę. Jie 
turėdami pritarimą daugybės 
organizacijų po visas Suvieny-' 
tas Valstijas, taipgi turėdami 
pritarimą Tautinės Tarybos, 
glutinai nutarė šaukti TU Vi- 

suotinąji Seimą. Jo rengimui 
ir tvarkymui išrinkta komisija 
iš sekančių narių. 
Jonas Viskontas 1809 W. 46th St. 
A. J. Kareivą 1805 W. 46th St. 
B. K. Balutis 3253 So. Morgan c 

P. Norkus 3253 So. Morgan Št. 
Dr.A. L. Graičiunas 3310 S. HalsU St. 
Or. Drangelis 3261 So. Halsted St. 
Dr. A. Zimont 3252 So. Halsted St. 
Adomas Misevičius 3246 S. Halsted St. 
Pet-a.1 ftimatis 8756 Houston A ve. 
Jonai DimSa 3431 Emerald Ave. 
Mariona ž.olplenė 3321 S. Mospratt St. 
Ant. Bugailiškis 3337 S. Wallace St. 
M. Tamulevicz 3247 Emerald Ave. 
Justin Zdanevicz 3306 Union Ave. 
Franlc Bacevicz 3218 WaiĮ/ce St. 
Stasys \alaučius 3246 So. Halsted St. 
Jonas Gauius 3044 Union Ave. 
Petronelė ValaseviČienž 901 W. 33 SI. 
Silvestras Klima3 2140 W. 45th PI. 
M X. šilis 901 W. 33rd St. 
Antanas Stankus 2558 W. 69 t.h St. 
Ben. M. Butkus 840 W. 33rd St. 
J. A. Martinkus 3310 Union Ave. 
M. Dūdas 3137 W. 38th PI 
Jonas Biežis 3125 W. 38th St. 
Jonas Grigaliūnas 8009 Vincennes Avo. 
Vincas Andriulis 2041 So. Ruolo St. 
Kazys aKsputis 31 w. Lake St. 
Petras Pivaronas 
Iz. Pupauskis 

RENGIMO KOMISIJAI. 
Amerikos Trečiojo Visuo- 

tinojo seimo rengimo komisi- 

ja turės savo plenarį pasėdį 
"Birutės" svetainėje (2349 So.j 
Marga n St.), petnyčioje balan- 
džio 25 d., 8 vai. vakare. 

Visi išrinktieji nariai bū- 
tinai privalo dalyvauti posė- 
dyje. 

fonas A. Martinkus Rast. 

MELROSE P ARK, ILL. 
Šiame priemiestyje parašu 

rinkimas po Lietuvos neprigul- 
my bes .peticija pavyko gana ge- 
rai. Nors-ir vėlai gavome blan- 
kas, bet visgi darbas tapo at 

liktas pasekmingai. Kad ir nc- 

kurie lietuviški bolševikai gana 
rėkė, bet tas jų riksmas nuėjr 
vėjais. Bolševikai išsykio manė. 
kad vien tik lietuviu parašai 
reikalingi, bet paskiaus pama 
tė, kad nuo amerikonų dugitt 
surinkta negu nuo lietuvių. 
Amerikonų pasirašė vir^ tūks- 
tančio. Gaila, kad vėlai gavome 
blankas, butu surinkta keli 
tūkstančiai parašų. 

Turiu paminėti, kad pas mus 

randasi tokių panelių (čia au 

gūsių), kurios sarmatijas ta 
me dalyke darbuotis. Jos ne- 

nori pasirodyti lietuvaitėmis ] 
tai turėtų atkreipti atydą jų tė 
vai ir kiti išmintingi žmonės, 
—kad jos neniekintų savo tau- 
tos. 

Visiems darbavusiems rinki- 
me parašų, T. F. komitetai ta- 

ria ačiu. Nors ne visi lygiai 
darbavosi: vieni noriai apsiė- 
mė ir daug veikė, o kiti neno- 

romis ėmėsi ir nieko neatliko. 
Čia rengiamasi nrie suorg'i- 

nizavimo lietuvių kareivių sky- 
riaus, i kuri, kaip girdėti, nori 
stoti daug kareivių, sugrįžusių 
iš armijos. 

Lietuviai bolševikai yra la- 
l>ni nusigandę, nes j it* žino, kad 
jimes nei čia* nei Lietuvoje ne- 

ims vietos. Tikri Lietuvos su- 

iųs nesnauskite, bet stokite už 
?avo šalį prieš jos priešus. 

Panų ir Moterų Dr-tč Šv. 
)nos rengia puikų balių suba- 

:oje balandžio 26 d. Ignaco 
iVaičiuuo svet. prie Lake ir 21 
ja t.; pradžia 7:30 vai. vakare, 
[aunimas šios apielinkės* taip- 
gi ir iš toliaus kviečiama yra 
atsilankyti i ta puikų vakarą, 
nes Ši draugystė visada užga- 
nėdina atsilankusia publika. 
Re to skaitlingas publikos atsi- 
lankymas paremtų mūsų drau- 
gystę. kuri darbuojasi lietuvių 
gerovei ir kuri kiek kartų au- 

kavo po keliatą dešimtis doria- 
riu Lietuvos laisvei. 

P. M. V. 

KUN. J. JONAIČIO 
PRAKALBOS. 

Balandžio 24 iri. atsibus pra- 
kalbos Daivis Squar Parko 
svetanėje ant 45 ir Paulina 
gatvių. Pradžia 7:30 vai. vak.i 
Kalbės profesorius Bučys ir', 
kun. J. Jonaitis. Kun. Bučvsį 
kalbės apie spaudos atgavima 
1904 metais, o kun. J. Jonaitis 
apie karę. Meldžiami lietuviai 
susirinkti. 

Yžanga veltui. 

DRAUGIJU SUSIRIN- 
KIMAS. 

Lietuvių Draugijų susirin- 
kimas ant To\vn of Lake turės 
savo extrą susirinkimą pėtny- 
čios vakare ant 7:30 v. (balan- 
džio 25 d.) p. Elijošius svetai- 
nėje. 

Ant šio susirinkimo y "a kvie- 
čiami draugijų atstovai ir Val- 

dybos. Yra daug svarbių reika 
lų ypačiai delei svetainės sta- 

tymo ir rengimo Seimo. 
Pirm. J. Viskantas 
Rast. A. J. Kareiva. 

VIŠČIUKAI LIUDYTOJAI1 
UŽMUŠYSTĖJE. 

Vakar ryte policistas Hen- 
ry A. Mandlecho pamatė auto- 

mobilių ant Halsted St. ties 
VV. 102 St., kuris vežėsi dvi 
pintines viščiukų. Policistas 
nužiūrėjo keliaujančius ir dr.- 
vė ženklą, kad automobilius 
sustotų. 

Bet keliaujanti, vieton pild) j ti įsakymą, vienas paskubino 
važiuoti, kitas gi iš keliaujat-, 
čių išsitraukęs revolverį susyk 
šovė į policistą ir vienu šuviu 
peršovė policistui krutinę, ku- 

I ris tuoj mirė. 
Peršovus policistą, žmogžu- 

džiai paleido keletą šūvių lir.k 

(ten stovėjusio vaistininko 

I Munn. Vaistiainkas iš savo 

į pusės- nutvėręs užmuštojo po- 
dicisto revolverį, paleido kele- 
tą šūvių link besitolinančių 
plėšikų, ir Munn manąs, kad 
jis sužeidęs vieną iš plėšikų. 
Vaistininkas taipgi užtėmi jos 
plėšikų automogiliaus numerį. 

Vėliau vienas detektivas ir 

policistas suareštavo viena au- 

tomobiliu, vežantį viščiukus, 
nnt StPte St. ties 111 gatve. 
Suimtiejie vežėsi 12 viščiukų, 
kurie bus liudininkais ar sua- 

reštuotieji yra poTicisto u/.mu- 

sčja.'o. 
Pripažinimui tų bus Kviečia 

mos ypatos, kurių pražuvo pas- 
kiUininis laikais viščiukai ir tik 
tokiu budu policija galt-s spręs- 
ti apie tikrą dalykų stovį. 

DLLEI pergalės pa- 
SKOLOS SUSIRINKIMAS. 

Vakar vakare Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje susirin- 
ko daugybe Chicagos vei- 

kė,jų pasitarimui kaip ge~ 
ralius agituoti už Pergalės 
paskolą. Daug* buvo disku- 
suota ir nutarta. Bet visą 
susirinkimą išardė kun. Kru 
šas įsikišdamas čionai su 

savo partyviškumu. Jis už-j 
ėmęs vietą ant estrados tarp | 
ki;o ko pasakė maž-daug 
šitaip: 

"Visi turime pirkti hond- 
sus kiek išgalėdami ir duo- 
ti kreditą lietuviams. Dar 
gi dubeltavą kreditą, kad 
lietuviai katalikai perka 
bondsus. Čia nevalia kito- 
kiai partijai pardavinėti Vic 
tory bondsus, tik kata- 
likams." 

Po tokių žodžių kelis kar 
tus pakartotų, vienas žmo- 
gus kun. Krušo paklausia: 

"Aš esu karštas lietuvis, 
tikras tėvynainis, bet ne ka- 
talikas. Ar man valia pirk- 
ti šičia bondsus?" 

I Kun. Krušas atsakė, kad 
gali pirkti, bet turi buti kre- 
ditas atiduotas lietuviams 
katalikams. 

Tuomet žmorės pradėjo 
nerimauti, piktinosi kunigu 
Krušu ir praaėjo skirstyMes. 

į Taip ir nuėjo vakaras ant 
| niekų, neparduota jokio bon 
dso. šis atsitikimas lai pa- 
mokina Victory paskolos lie 
tuvių komitetą, kad kun. 
Krušo parapijos svetainėje 
negalima turėti jokių reika- 
lų, ten jau Victory pasko- 
los boi'dsai darosi partyviš- 
kais. Z. 

I PAVASARIS ČIA PAT. 

"Pavasaris čia pat su lapais 
ir žole". Kaip Lordas Tenny- 
son sako vienoje Suvo poemo-i 
jc. Bet pirmutine sąvaitė ši- 

Į to gražaus laikotarpio visuo- 
met yra po jtekme žiemos, ku- 
ri niekaip nenori atsiskirti nur 

savo viešpatavimo. Ir jus ga- 
lite praleisti šias pragaištin- 
gas savaites be jokio pavojaus, 
tik tada, kada jųsų kūnas ge- 
ležiniu apvalkalu apdengtas 
nuo ligų. Del šitos priežasties 
Triner's American Elixir o£ 

jBitter Wine yra geriausis vai:; 
tas, pastato jųsų vidurius j ge- 
ra stovį ir užlaiko švarius. 
Gelbsti suvirinti ir paskatina 
apetitą. 

Jus gausite pas savo aptie- 
korius. Bet tvirtai laikykis 
reikalavimu Elixir of Bitter 

\Yine. Jeigu tave kankina ne- 

uralgijos skausmai, strėnų, ar 

pasisukimo ir t.t. Bandyk Tri- 
ncr's Liniment, kuris yra pa- 
jiegos prire.igėjas, visose ap 
tiekose, arba Joseph T -iner Co. 
1333-1343 So. Ashland Ave. 
Chicago, 111. 

(Apgarsinimas). 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U2S1SEN ĖJUSIOS 

L I G O 8 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 Lkl 8 
vakarai*. 

\ 

3303 SO. MORGU STREET 

PARSIDUODA 
Geri Namai Pigiai. 

2 gyvenimai po 6 kamba- 
rius, baltus maudynes, 
Randa $384; kaina tik $3200. 
2 gyvenimai po 6 kamba- 
rius. Aukšt s puonamis. 
Randa Į metus $360; Kai- 
na tik $3500. 
4 gyvenimai po 4 kamba- 
rius. Kampinis, platus lo- 
tas. Randa $540; 
Kaina $4000. 
4 gyvenimai, po 4 kamba- 
rius. Puikus namas. Ran- 
da i metus $480; Kaina $4400. 
8 gyvenimai, po 4 ir 5 
kambarius. Puikus namas. 

Randa Į metus $960; Kai- 
na 7500. 
6 gyvenimai po 4 kamba- 
rius. Gera -'ieta. Randa į 
metus $720; Kaina .. $6500. 
3 gyvenimai' po 6 ir 4 
kambarius. Gęra vieta 
Randa $600; Kaina 5800. 
4 gyvenimai po 4 ruimus; 
Puiki vieta. Randa j me- 

tus $600; Kaina 5400. 
2 gyvenimai, 6 ir 7 kam- 
bariai. Puikus namas. 

Randa $900; Kaina .. $8300. 
8 gyvenimai ir 2 storai. 3 
lotai. Puiki vieta. Ran- 
da $2040; Kaina .... 1200C. 
2 gyvenimai ir 2 storai 
Puiki vieta bizniui Ran- 
da $1800; Kaina • • 16000. 
10 gyvenimų, 2 šuorai. 
Pirki bizniui vieta. Ran- 
da $2800; Kaina .... $25000. 
6 gyveniniai po 4 ir 5 kam- 
barius. Naujas Namas; 
Randa $1080; Kaina $14000 
3 gyvenimai, po 6 ir 7 
kambarius. Puiki vieta. 
Randa $1080; Kaina $9000 
6 gyvenimai po 5 kamba- 
rius. Gera vieta. Randa 
i metus $860; Kaina .. $8000. 

Šimtai kitų namų — visokio^ 
rūšies; taipgi daug įvairių lo- 
tų. 

Parduoda 

J. J. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald Avenue 

Parūpina Paskolas! Išdirba 
r'isokius Notarialius Raštus; 
Apdraudžia Namus, Rakan- 
du, Biznius, Stiklus, Auto- 
mobilius ir visokį kitą turtą. 

'Kornevilio Varpai' 
= OPERA =&Ned„ Balandžio 27,1819 

Lietuvos Vyčių Chicagos Ijfff AfllGriCSn Boh6ITli3n SVBtij 
Apskričio Choras 1440 W. 18th STREET 

Pradžia 7 valandą vakare. 

"Kornevilio Varpai" veikalas yra be galo gražus ir juokingas, perstato septyniolikto šimtmečio laikuose, 
Kornevilio kaime, Normandijoj, samdymu rtieng. po veikalo linksmas balius, norintieji pamatyt! ši? operoj, 
pasistengkite is anksto gauti tikietus, nes greit gali pritrukti. Kviečia. L. V. C. A. C. 

BUK PATS SAU BOSU. 
[ngyk vieną Iš mūsų 40, 80, arba 1G0 
ikerių dobilų, bulvių ir pienininkys- 
tės farmą garsioj9 2 ežeru apigardo- 
ie Vila* county, NVisconsin. ant priei- 
nainu išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
?30.00 už akerj. $200.00 pinigais jmo- 
t-šti aut 40 akerių, $300.00 Jmol:?U 
;int 80 akerių, likusius išmokėti paęi.l 
Judą, kaip sau pasirinksi. 

TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti jg'jimą farmos Wis- 
consinoderlingiaupios žemės užolsč- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
lobilai auga kaip *.olė ir kur bulvės 
šėmėj e daugiau v rtos. negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 
NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 

Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
apatiškai kas Utarninko ir Pėtnyčios 
naktf. Atsišaukite pas G. P: SAN- 
UORN. musų Obicagoje atstovą, 908 
Peoples Gas BuUding ir susitarsimo 
kaslink sekauUce ekskursijos arba 
lelefonuokite Wabash 1507 dėl paliki- 
mo jms vietos. Rašykite lietuviškai: 
CHAS. GODLESKI, Colony Director. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin 

Box 4 

PARSIDUODA: extra bargenas,, biz- 
alo praperty netoli nuo šio ofiso, sto- 
ras ir lietai, neėa geras randas ir la- 
bai žema kaina. Labai geras plytų, 
2 f lėtais namas, prie Emerald Ave. 
Netoli nuo 31-mos. turi outi parduotas 
hi$ savaitę labai pigiai. 

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

Geras Madinis 2-jų fletų namas prie 
Union Ave.. netoli nuo 35-tos: žemos 
kalooa. Galite atsišaukti kasdieną, 
vakarais arba nedėliomis: 

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

REIKALINGA ieimyninkė prie ma-1 žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
raokeetifl. Atsišaukite greitai } 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRATORY 

1713 So Halsted St,, Cbicago, Iii. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas prie 3638 Wallacc 

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

Reikalaujame Vriaučių ant kostume- 
riško darbo moteriški) drabužių. 

Mokame nuo $25. iki $30. J savaitę. 3145 S. WeIIs St., arti 31pt St. (1 
blokas nuo Wentworth Are. 

AR NORI? 
padaryti okfttra pinigų liuo- 
8u Iriku, po $10.00 ir dau- 
giau į vakarą. Kreipkitės į 

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

CHICAGO, ILL. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrs 

apsipažinę su žmonėm's ir turi pažįs- 
tamų.- visi galės padvigubinti savo alg^ 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, peinir;»as ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSYED ST., CHICAGO, ILL. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kan reikalinga tkc- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Salle St., į Telefonas Frankllii 2803. 

| 

VALENTINE DRESSMAKING 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing I 
dienomis Ir vakarais dėl biznio ir | 
namų. Paliudijimai Išduodami lr vle 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o mg? pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Princip?! 
6205 S. Halstfid SU. Ib50 Wells St 

LIBERTY BUNDS 
Męs perkame Liberty Bonds už (#*£> A l-l 
piln?> "Cash" vertę. Atneškite ^ 
arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. 
Atdara kasdien nuo 9—6 or. A 
Utarninkais Ketvergais ir 1335 Mllwauke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Lentų Rėmų ir Stogams Poplerio 

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

3003-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAPi ^AŠT'iS 

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

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

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
ilŲ-zokoninkiu gyvenimo už tandžial uždarytu sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orderiais ar- 
ba registruotuose la kuose. 

DIRVA 
Eina penktadieniais: 

7907 Superior Street CIeveland, Ohio 
P: S: šitas yru "Dirvos" naujas antrašas: 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas vist ia- 

minių raūandų. Kas iš lieti. .ų rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtuaiūt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

DIS ,<) •:: iii V A K A h IN E 

MOKYKLA 
čia gali lengvi! ir greita; išmokti Anglų i: 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos i' abelną isto'ijas, geografiją, raSyti 
laiškus, ir tt. Tajpgi, tarime Grammar ir High 
School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite Uu'j^ Įtikti pasimokinimui, nesigailėsite. 

Ai'^.ican Coiiege Hreoarstory School 
310J SO. tlALSTED C,T.. CKiCAGO- !LL. 

tlASTER STSTEH J 
11 11 v/» '' Y 

Męs mokinamo ei puikų, gerai 
apsimokanti amatą, j trumpą, lai- 
ką.. Kirpikal yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripiidytoa lau 
kia. Ateik uieaą ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

"Vėliavos Akyvaizdoje" 
Mylintieji skaityti, jgykite šią knygą, o J'js ją nerskaity- 

v site daugiaus negu vieną kar':ą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzu rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bal- 

3 siausios rųšies kariškos mašinos 
f Apie vandens vagilių atliekamus 
J darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

? vo laive, užpuola kitus laivus, 
j apvagia juos ir visą turtą vežasi 
\ su savim į namus, kuriuos turi 
[ pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
1 gyvena tikruose palociuose, pa- 

statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti š:ą knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S, Morgan St., Chicap, I!!, 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

