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SVARSTĖ LIETUVOS LIKIMĄ 
Lenku Kavalerija Vilniuje. 
Tautų Lygos konstitucija 

paruošta. 

Susirėmė Anglija su Japonija- 
Bolševikai Latvijoje žude tūkstančius, 

SVARSTĖ LIETUVOS 
LIKIMĄ. 

Paryžius, bal. 26. Taryba 
talkininkų užrubežinių mi- 
nisterių nuspręndė perstaty- 
ti Lenkijos premierui Pada- 
revvskiui, Lietuvos atstovui 
Paryžiuje ir talkininkų ko- 

misijoms Varšavoje, kad len 
kų su lietuviais nedraugiš- 
kumas sudarė blogą situaci- 
ją 

Be to minėta taryba nu- 

tarė, kad užėmimai su spė- 
ka žemių nebus nuospren- 
džiu kam prigulės tos že- 

LENKIJOS KAVALERIJA 
VILNIUJE. 

Varšava, balandžio 25 d. 
(per Paryžių).-Užimant Vii 
nių lenkų pulkams, pirmi in- 

ėjo Vilniun lenkų kavaleri- 
ja vadovaujant papulkinin- 
kui Belina. Vilniaus gatvėse 
ištiko smarkus mūšiai, kur 
vietos bolševikai buvo suor- 

ganizavę stiprų pasiprieši- 
nimą. ! 

Subatoj Vilniun inėjo dik 
tatorius lenkų armijos, ge- 
nerolas Pilsudzki ir genero- 
las Szeptycki, komanduoto- 
jas Lietuvos fronto. Gy- 
ventojai juos sutiko entuzias 
tiškai (?). 

TAUTU LYGOS KONSTI- 
TUCIJA PARUOŠTA. 
Vvashington, D. C. bal. 27. 

Aplaikyta tekstas Tautų Ly- 
gos konstitucijos, kurį užgyrė 
Taikos Konferencijos specia- 
lė komisija, kurioj pirminin- 
kavo prezidentas Wilsonas. 

Rytoj pilnoj Taikos Konfc 

rencijos sesijoje bus galutina1 
nuspręsta jos likimas, kuris ti- 
kimasi lm prielankus. 

Suvienytų Valstijų senato- 

riai, kurie buvo pirmiau ir prū 
šingi Tautų Lygai dabar pri 
taria Lvgai, nes joje nejudi 
narna Monroe doktrina. 

Prie Tautų Lvgos prigulet 
galės pirmoj eilėj 32 valstijos 
kurios buvo pertraukę drau 

giškus ryšius su Vokietija. Ai 

troje eilėje 13 neutralių valsti 

jų; jos bus pakviestos prisidėt 
prie Tautų Lygos. Ir trečioji 
9 valstijos, tai talkininkai tVo 
kieti jos ar šalįs, kur nėra ge 

ros tvarkos, kaip tai Meksiko 
ir Rusija. Šios bus priima- 
mos Tautų Lygon neku- 
riam laikui ir dviem trečdaliais 
balsų Lygos narių. 

SUSIRĖMĖ ANGLIJA SU 
JAPONIJA. 

Paryžius, balandžio 27 d. 
iSpecialis korespondentas Hen- 
ry Wales praneša, kad naujns 
krizis artinasi išrišimui Tai- 
kos Konferencijai. Sekančio- 
je sąvaitėje bus rišamas klau- 
simas Šantungo pussalio, ku- 
rio reikalauja ir Japonija i" 

Chinija. 
Šiame klausime Anglija k:- 

tinanti remti Chinija. Reiš- 
kia Japonija atsidurs padėji- 
me Italijos kuriai nesuteikia- 
ma Fiume. 

Paryžiuje yra dvi nuomonės 
šiame atsitikime. Vieni mano, 
kad Japonija tuoj apleis Tai- 
kos Konferencija, jei jos rei- 
kalavimai nebus išpildyti, kit 
gi mano, kad Japonija apsieis 
švelniai, nes Italijos pavyzdys 
nevilioja prie griežtų priemo 
nių. 

BOLŠEVIKAI ŽUDO TŪK- 
STANČIAIS LATVIJOJE. 

Kopenhagenas, balandžio 
26 d. Iš Rygos ateina ži- 
nių, kad bolševikai vėl pa- 
sižymėjo žudynėmis, šiuo 
sykift jie veikia vakarinėje 
Rusijoj, kur nužudyta apie 
tūkstantis moterų ir apie pus 
penkto tūkstančio vyrų. 

GAUDYS SLIAKERIUS. 
Washing/on, D. C. Val- 

džia mano pradėti medžiok 
lę ant visokių kariškų slia- 
kerių, kurie įvairiais budais 
vengė stoti kariumenėn nors 

jiems sulyg įstatymų reikė- 
jo. 

Visi sliakeriai padalinti į 
: 14 kliasų. Yra ir tokių, ku- 
riems gręsia karės teismas. 

SUSTABDĖ MAISTĄ LAT- 
; VIJON. 

Kopenhagenas, balandžio 
26 d. Iš Liepojaus prane- 

\ ^ama, kad talkininkai su- 
laike siuntimą rnaisto Lat- 

i vijon. Tas, kaip manoma, 
: padalyta d?.l besiformuojan 

čios naujos valdžios Latvi- 
'joje. 

Sių dienų karaliene. 

1 1 

Namij tarnaitė, arba gera namų gar,padine šiais laikais 7;va tokia reteny- be, kad prieš ją visos galvos lenkiasi pagarboj. 
—■l«| ■—WOP——TTM 

ŠUO APGYNĖ NUO VIL- 
KŲ VAIKUS. 

Finlayson, Minn., balan- 
džio 26 d. Tulo farmerio 
trįs vaikai nuo 4 iki 8 me- 

tų išėjo į pievas ir pabludi- 
ję atsidūrė girioje. Jiems pri 
siėjo net ir nakvoti girioje 
apie 8 mylios nuo narių. 
Vaikai pasakoja, kad jie ma 

tę visai arti vilkus, bet su 

jais buvęs šuo apgynęs juos 
nuo tų vilkų. 

TRĮS VOKIEČIŲ TRAUKI- 
NIAI PARYŽIUN. 

Berlinas, balandžio 26 d. 
Vokietijos delegacija Taikos 
Konferencijon keliaus trimi 
traukiniais. Pirmas minėtu 
traukinys apleidžia Berliną 
nedėlioj, kiti g* panedčlyje. 

Manoma, kad tekstas tai- 
kos sutarties bus įduotas Vo 
kietijos atstovams utaminko 
vakare. 

OLONEC SUKILO PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Stockholmas, bal. 27 Šią- 
dien gauta žinių, kad gy- 
ventojai miesto Olonec, Olo 
neckos gubernijos sukilo 
prieš bolševikus. Šis mie- 
stas yra apie 100 mylių j 
šiaur-ryčius nuo Petrogrado. 

SUŽEISTA COMPERSĄ. 
New York, bal. 27. Darbo 

Federacijos prezidentas 
Compers tapo sužeistas, kuo 
met automobilin, kuriuo jis 
važiavo, smogė karas. Com- 
'persas yra sužeistas gana 

! sunkiai. 

NUSKENDO DU LAIVAI. 

Valparaiso, Chili, balan- 
džio 2G d. Viesuloje nusken 
do laivas Magdalena; žuvo 

daug gyvasčių. Taipgi au- 

skendo laivas Alfonso; jis nu- 

skendo susidužes su laivu For- 
tūna. 

PAVOJUS BOLŠEVIKU 
ARMIJAI ODESOJE. 

" 

Berne, balandžio 26 d. 
Ukrajinų spaudos biuras pra 
neša iš Stanislau, kad bol- 
ševikų armija Odesoje ran- 

dai kritiškame padėjime. 
Mat ukrajiniečiams užė- 

mus miestą Kievą ir gelžke- 
lius j rytus linkui Konotop 
bolševikai tampa kaip ir at- 
kirsti nuo centralės bazos. 
Galimas dalykas, kad bol- 
ševikai turės trauktis iš Od- 
esos į gilumą Mažrusijos. 

Toliau pranešama, kad už 
ėmus Kievą bolševikų ka- 
riumenč būriais pasiduoda 
ukrajinams. 

FINAI ĮSIVERŽĖ RUSI- 
JON. 

Londonas, balandžio 26d. 
Laikraštis Chronicle prane- 
ša, kad finų liuosnorių ar- 

mija įsiveržė Rusijon apie- 
linkėje Murmansko gelžke- 
lio ir kad jau ištiko visa ei- 
lė susirėmimų su bolševikų 
kariumene. 

VOKIETIJA NESIJUNGĖ 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Paryžius, balandžio 26 d 
Čia perimta bolševikų minis- 
terio čičerino bevielins tcle 
gramas, kuriame užreiškiama 
kad bolševikai nesą jokioje r 
jungoje su Vokietija. 

SUKILIMAS PRIEŠ BOL- 
ŠEVIKUS. 

Stcckholmas, balan. 26 d.1 
I 

; Šiądien čia gauta žinių, kad j 
fapielinkėje Ivanovo, apie! 
175 mylios Į piet-ryčius nuo 

Maskvos ištiko priešbolševi- 
kiška revoliucija. 

Sakoma, kad tapo užmuš- 
i ta nemažas skaitlius bolševi- 
kiškų valdininkų, ir sumiši- 
mai vis dar tęsiasi, gi pats 
miestas Ivanovo randasi su- 

kilėlių rankose. 

ITALIJA TIK GĄZDINA 
TALKININKUS. 

i 

Vienna, balandžio 27 d. 
Yiennos laikraščiai yra nuo- 

mones, kad Ital'ja savo pasi- 
I traukimu iš Taikos Konferen- 

jeiios tik gązdina talkininkus, 
nes ištik/ųjų jos ekonominis 

J stovis4 neleidžia jai trauktis 
/nuo talkininkų. 

NORĖJO 5UPLAIŠINTI 

TRAUKINĮ. 
Berne, bal. 25 (suvėlin- 

rta). Rumunijos spaudos biu 
ras praneša, kad ties Cucel- 
dea surasta suokalbis, kurio 
tikslu buvo suplaišinti pribu 
nantį amunicijos traukinį. 
Suimtieji suokalbininkai pa 
aiškino, kad jie dirba po Įsa 
kymu iš Vengrijos. 

DETROIT PLIANUOJA 
TAIKOS PARODĄ. 

Detroit, Mich, balandžio 
26 d. Miesto majoras pra- 
nešė, jog padaryta pirmi žing- 
sniai prie surengimo taikos pa- 
rodos, knrin plianuojama įvy- 
kinti 1922 ar 1923 metais. 

Šiame reikale leista Charles 
M. Schvab sutverti tam tikslui 
korporacija. 

AMERIKOS LAIVYNAS 
ARTI ITALIJOS. 

V/ashington, balandžio 26 
Amerikos kariškos laivynas 
iš aštuoniolikos laivu jiau- 4, X 

kioja Viduržeminėje ir Ad- 
riatiko jūrėse netolimai Ita- 
lijos pakraščių. 

Laivynu komanduoja ad- 
mirolai Williams ir Bristol. 
Laivyno tikslu, kaip prane- 
šama, nėra noras kliudai 
Italijos veikim.^ 

YANKIAI MUŠĖSI SU 
POLICIJA. 

Londonas, balandžio 27d. 
Ateina žinių iš Inverness, 
Škotlandija, kad Amerikos 
jūreiviai susirėmė su vietos 
policija; sumišimas tęsėsi į! 
porą valandų. Tapo smar- 

kiai sumuštas vienas policis1 
tas. Taipgi buvo susirėmi-j 
mų ir su civiliais žmonėmis. 
Sakoma yra sužeista kele- 
tas civilių ypatų. 

MUNICHO GYVENTOJUS 
GRĄSINA SUŠAUDYTI 
Berne, balandžio 26 d. 

iš Bavarijos ateina žinių, kad 
Municho komunistai esą labai 
įdūkę ant nekomunistų, už ln!- 
varijos valdžios stengimąsi at 
imti i s komunistų Municlia. 

Sakoma, komunistai grasina 
iššaudyti Municho gyventojus, 
jei valdžia vis persekiosianti j 
komunistus. 

nulinč:avo eisnerio 
UŽMUŠĖJĄ. 

Barimas, balandžio 26 d. 
Grafas Arco-Yallcy, kuris už- 
mušė Bavarijos premierą Kurt 
Eisncr, dėlei nesveikatos buvo 
paguldytas ligonbutin. Įtūžu- 
si spartaku minia užpuolė h 

gonbutį ir issivilkusį lig&ii-už 
mušėją ir nubučiavo. 

Muniche Bavarijos sostinė- 

je prasideda turčių persekioji 
mas. Daugelis tapo suaręs 

tuoti ir tik vėliau jie, kaip pra- 
nešama, tapo paleisti už pini- 
gus. Bavarijos valdžia Bam- 
berge deda visas pastangas, 
kad Įvedus geresnę Muniche 
tvarką. 

SUTINKA SU POLITIKA, 
BET NE SU TAKTIKA. 

Paryžius, balandžio 26 d. 
Anglijos prcmieras Lloyd 
George ir Francuzijos preitiie- 
ras Clemenceau pilnai užgiri? 
prezidento \Yilsono užimta po- 
zicija, bot nepritaria metodai, 
kurios prisilaiko Wilsonas at- 
siekimui savo tikslo. 

ATĖMĖ EICHORNĄ IŠ 
KALĖJIMO. 

Berlinas, balandžio 26 d. 
Pranešama kad TTerr Ricin- 
om, buvusi s Berlino ]X)lici jos 
viršininkas tapo suareštuota!-: 
utarninko ryte ITalbertstadde. 
Prūsiškoj Saksonijoje. !>.: 
tapo darbininkų paliuosuota4 
po trijų valandų kovos su po- 
llcijn. 

KASYKLOSE UŽMUŠTA 
GQ YPATŲ. 

Meksiko City, balandžio 
26 d. Iš Chilpanoingo prane- 
šama, kad Guergero valstijoje 
vienoje kasykloje atsitiko di- 
namito ekspliozija, — kurioje 
žuvo virš 60 ypatų. 

AUSTRIJOS ATSTOVAI 
VOKIETIJON. 

Vienna, balandžio 26 d. 
Vokiškosios Austrijos val- 
džia gavo pakvietimą, kad 
ji atsiųstų savo penkis de- 
legatus Vokietijos Steigia- 
majin susirinkiman, kuria- 
me dalyvautų diskusijose. 
Austrija pageidaujamą de- 
legatų skaičių išrinko. 

UKRAJINA JIEŠKO 
TAIKOS. 

Berne, balandžio 20 d. 
Ukrajiniečių biuras prane- 
ša, kad Ukrajinos valdžia 
aplaikiusi nuo prezidento 
Wilsono telegramą, kurinme 
prezidentas Wilsonas priža- 
da pasiųsti komisiją tarpi- 
ninkavimui tarybose ukraji- 
niečių ir lenkų. 

BELA KUN ŠAUKIASI 
LENINO. 

Londonar... Iš Berno pra- 
nešama, kad Vengrijos už- 
rubežiniu reikalų ministeris 
Bela K' » ^reipėsi prie Le- 
nino prašydamas pagelbos 
kovai prieš rumunus, nes 

Vengri jc s sovietų padėjimas 
vis blogėja ir net jau ran- 

dasi norinčių sugrąžinti at- 
gal monarchiją. 

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
ČECHO-5LOVAKIJĄ. 

.. Berne, balandžio 26 d. 
Šveicarijos federalė taryba 
šiądien oficialiai pripažino 
Čecho-Slovakijos respubliką. 

UŽSIDEGĖ ORLAIVIS 
ORE. 

New York, balandžio 26d. 
Pasikėlus lakunui P. L. Fer- 
ron apie 2,000 pėdų augštu- 
mon užsidegė orlaivis. Bet 
lakūnas sugebo tvarkytis ir, 
nors su apdegusiomis dra- 
panomis nusileido laimingai 
žemėn. Lakūnas apdegė, 
bet tikimasi nėra pavojaus 
gyvasčiai. 

JUGOSLAVAI PASKEL- 
BĖ MOBILIZACIJĄ. 

Triest, balandžio 26 d. 
Jugo-Slavijos valdžia pa- 
skelbė mobilizaciją dar tri- 
jų kliasų vyrus kariumenėn. 
Ši žinia gauta vos šiądien 
iš Agram. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Šiądien oras nepastovus ir 

maža atmaina temperatūroje. 
Saulėtekis 5:50: Saulėleidis 
7:45. Mėnulis užtekės 5:11 

'utarninko rytą. 
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Kaip Neturetų Buti. 
Aną dien Chicagoje atsitiko dalykas, 

kuris parodo visą fanatiškumo blėdingumą. 
Prasidėjus Victory Loan paskolos kam 

panijai, vienoj parapijinių svetainių buvo 

surengtos didelės prakalbos. Rengėjais 
buvo oficialis lietuvių Victory Loan Pas- 
kolos komitetas. 

Žmonių susirinko daug. Kalbos buvo 

pasekmingos ir žmonės su dideliu pritari- 
mu, iškėlę rankas, išreiškė savo prisirengi- 
mą pirktis sau Dėdės Samo bondsų. Vaka- 
ro vedėjas buvo taip užganėdintas lietuvių 
entuziazmu, kad nelaukdamas pabaigos ir 

palikęs sekretorius bondsų užrašynėjimui, 
galvatrūkčiais nuvyko i centralinį Pasko- 
los Komitetą, idant pranešti smagią žinią, 
kaip puikiai lietuviai paskolą, remia. 

Bet štai atsitiko visai netikėtas daly- 
kas. Ant scenos pagrindų užsilipa vietinis 
klebonas ir, užreiškia, kad esą nepaisant, 
kas čia ką kalbėjo ir nepaisant to, kas šitą 
mitingą rengė, čia paskolos bondsų negali 
niekas kitas pirkties, kaip tik katalikai, nes 

čia katalikiška svetainė etc. 

Pasakojama, kad žmonės akis pastatė 
iš nusistebėjimo. Panašaus dalyko, — kad 
tikyba butų įvelta į didį ir grynai patriotinį 
darbą, — niekas nesitikėjo. Sakoma, kilęs 
pusėtinas trukšmas. Vienas žmogus, pa- 
kilęs, sakoma, nuoširdžiai taręs, kad jis 
yra geras lietuvis ir geras šios šalies pilie- 
tis, bet jis neesąs katalikas — tai ar jis ga- 
lįs čia bondsą pirkti? 

Jam pagalios išaiškinta, kad esą galįs, 
bet vi3i čia užrašyti bondsai eisią "katali- 
kų kreditui." 

Pasekmes buvo apverktinos. Žmonės, 
ir tie patįs katalikai išsiskirstė iš svetainės, 
nemažai tokiu pasielgimu pasipikti- 
nę. Bondsų, vieton užrašyti ant rele& tūks- 
tančių, kaip tikėtasi, vargiai, kaip sakoma, 
užrašyta keletas — žodžiu, gražus mitin- 
gas nuėjo visai niekai. 

Berodos, ir vaikas galėtų suprasti, kad 
Dėdei Šamui visai nerupi, kokios titkybos 
žmonės tuos bondsus pirks. Amerikoj yra 
šimtai visokių tikybų ir išmintingas Dėdė 
Šamas suteikia joms visoms lygią laisvę. 

Jis niekados netrukdė tikybų politi- 
kon — atpenč, vėlimas tikybos politikon 
tarp amerikonų skaitosi vienu iš blogiausių 
neismintingiausių ir peiktiniausių dalykų. 
Tas, kurig stengiasi politikon, arba abelnai 
viešuose reikaluose įvelti tikybą, skaitosi 
blogu amerikonu, nes jis eina priešais pa- 
matines šios šalies taisykles ir tradicijas. 

Kad tas yra blogas, tas aišku ir iš šito 
Chicagos mitingo: Dėdei Sarnui padaryta 
meškos patarnavimas, nes bondsų pirkimas 
tuo, tarpu sulaikyta. Padaryta taipgi meš- 
kos patarnavimas ir lietuviams, nes šioj 
paskoloj valdžia prižadėjo duoti kreditą 
kiekvienai tautai, — tėmykit tautai, o ne 

tikybai, — už bondstj pirkimą. Fanatiškas 
klebono išsišokimą? lietuvių kreditui, su- 
prantama, nepagelbėjo. 

Tai yra bloga — begalo bloga ištiri ja, 
parodanti apverktiną stoką pilietiško hi- 
pratimo. Kiekvienas šviesus pilietis, — ne- 
paisant kokios tikybos, ar pažiūru jis butu, 
—gali iik pasigailėti ir pasipiktinti tokio 
ytin siauro fanatizmo apsireiškimu. 

Ant laimės Chicagos lietuvių piliečiai 
negali buti mieruojami Jokiu mastu—tą 
parodo ir žmonių pasipiktinimas viršminė- 
tam mass-mitinge. 

Ar tylėsim deiei V ilniaus? 
Pereitos subatos žinia iš lenkų biuro 

iš Šveicarijos praneša, kad Vilniaus už- 
ėmime dalyvavo nekurios dalįs lenkų gen. 
Hallero kariumenės, tik-ką atvykusios iš 

Francuzijos. Vakar atėjo žinia, kad Vil- 
niun atvyko lietuvis išsigimėlis, gen. Pil- 
sudzki ir lenkų "Lietuviško fronto" vadas, 
gen. Szeptycki. Tokiu budu apie Vil- 
niaus užėmimą jau nėra abejonės. 

Atėjo valanda, kada smūgis palietė 
pačią Lietuvos širdį. Ar lietuviai gali ty- 
lėti? Ar Amerikos lietuviai gali šitą naują 
didžiausi pavojų — daug didesnį Lietuvai 
už bolševikišką užėmimą — praleisti ty- 
lomis? 

Ne! Tūkstantį kartų ne! Išmušė va- 

landa, kada Amerikos lietuvių balsas turi 
pasiekti padangių savo protestu prieš nau- 

ją užgriebimą. 
Akyvaizdoje šio tik-ką atsitikusio fak- 

to, jeigu pirmiaus Amerikos lietuvių sei- 
mas buvo reikalingas, tai dabar jis yra 
neišvengiamas. 

Amerikos Lietuvių (katalikų) Taryba, 
iki šiolei laukusi "tikro reikalo" ir "dide- 
lio pavojaus" Lietuvai ir tik todėl atidė- 
liojusi seimą, dabar, akyvaizdoje užėmi- 
mo Lietuvos širdies, privalo tuojaus susi- 
nešti su Amerikos Lietuvių Tautine Tary- 
ba ir bendrai paskelbti Seimo šaukimą, 
galimai greičiausiu laiku. Jeigu ji to ir 
dabar nepadarys, Chicagos draugijos sei- 
mą šauks. Jos vis viena jį šaukia, bet dar 
nėra pervėlu, kad jo tvarkymą pasiimtų 

jbendrai musų Tarybos, kurioms tas darbas 
t ir pridera atlikti. 

Joks lietuvis, kas jis nebūtų, negali 
sėdėti sučiaupęs lupas ir susidėjęs rankas, 
kuomet lietuvių tautos nevidonai, po įvai- 
riomis priedangomis, stengiasi Lietuvai iš- 
plėšti jos širdį — jos sostinę Vilnių. 

Ir lietuviai netylės! Kas delei Vilniaus 
gali tylėti, sėdėti ir nieko nedaryti, tas pats 
sau išsirašo dekretą su visuomenės nepa- 
sitikėjimu. 

Pramones dvasia. 
Iki šiolei tekdavo gana tankiai girdėti 

lyg nusiskundimas, kad gal lietuviai yra 
gabus prie nekuriu dalykų, bet prie pra- 
monės jie <;nera gimę." "Amerikonas vienu 
pirštu daugiaus padarys, negu lietuvis visa 
savo galva" — tokį pastebėjimą teko vieną 
sykį girdėti nuo vieno sujankėjusio lietu- 
vio, kuris manė, kad jis pats jau iš lietuviš- 
ko lukšto yra išlindęs. 

Tas teisybė, kad Amerikonas, apskri- 
tai paėmus, yra sumanesnis pramonėje už 
lietuvį. Tačiaus ne todėl, kad jis turėtų 
didesnius Įgimtus gabumus, bet todėl, kad 
jis turėjo ir turi geresnes progas. 

Kaip ten pagalios nebūtų, faktas pa- 
silieka faktu, kad lietuviui nereik rodyti 
gero dalyko po du syk, — jis jį pamato 
ir pažįsta iš pirmo syk, ir tuojaus už jo 
griebiasi. 

Čia nenorime kalbėti apie Amerikos 
lietuvius biznierius — jų yra nemažai ir 
pusėtinai pasekmingų. Męs tačiaus norime 
atkreipti atydą į tą faktą, kad lietuviai, 
gavę pirmą šiokią-tokią progą, nepristigo 
drąsos, sumanumo ir inicijativos griebtis 
už pramonės daug didesnės, platesnės. 

Štai prieš porą dienų buvo Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės pranešimas nuo jos 
atstovo, pasiųsto Europon, šios bendrovės 
manoma, nei mažiau nei daugiau, užpirkti 
laivus varymui pramonės ir pasažierinio 
judėjimo tarp Lietuvos ir Amerikos, t. y. 
to judėjimo, kuris pirmiaus buvo išdalies 
varomos rusų-amerikoniškos linijos iš Lie- 
pojaus. Kitas projektas yra užpirkti laivus 
aprupinimui judėjimo Nemuno upe ir lai- 
vus Skandinaviškai linijai. 

Tai yra stambus projektai, turintieji 
dideles galimybes ir prie atsakančiai ga- 
bios organizacijos ateityje galintieji iš- 
augti į nacionalės svarbos biznį. Ir tas 
liudija, kad lietuviuose yra stipri ir gyva 
pramonės gįslą — dalykas, džiuginantis 
kiekvieną lietuvį, ypač šiuo momentu, kuo- 
met lietuvių tauta deda visas pastangas, idant atsistoti ant savo locnų kojų. 

* 
0 * 

Kibirkštis 
Greičiaus vanduo Nemune pradės at- 

gal tekėti, negu lietuviai paliks Vilnių len- 
kų rankose. 

♦ # 

Jugo-slavu Fiume, lietuvių Vilnius vie- 
nose rogėse sėdi. 

* # 

Lenkai jau turbut pamiršo, kaip lietu- 
vių kardas nuo peties kerta. Išrodo, kad 
jie netrukus turės progą atsiminti apie tai. 

Jurgis Spurgis. 

Pargįžimas Namo—Laivas su pargrįžusiais Amerikos kareiviais \W Vn-i,„ 
ir jų vadai: gen. Rivers ir pulk. Bacon. 

a>s Ae\v Yoike 

(Užbaiga) 
Kita Medalio Pusė. 

Bet kaip kiekvienas me- 

dalis turi dvi pusi, taip ir 
šis medalis turi taipgi kitą 
pusę, — ir, kaip rodosi, la- 
bai skirtingą nuo tik-ką mi- 
nėtos pusės. 

Tolimesnieji pasityrinėji- 
mai suteikia štai kokios me- 

džiagos : 
Pirmiausiai kaslink pa- 

čios p. Turczynowicz ypa- 
tos. Madame Laura Chris- 
tina Turczynowicz, žinoma 
taipgi vardu grafienės de 
Go?.dawa, nors tokio grafiš- 
ko titulo niekas negirdėjo 
ii prie jo ji neturi jokios tei 
sės. Ji yra žmona civilio in- 
žinierius Stanislovo Turczy- 
nowicz, kuris prieš karę gy- 
venęs Suvalkų mieste ir buk 
laikė karės tapęs pašauktų 
rusų kariumenės rezervan. 

Pati Madame yra gimusi ka 
nadietė. Atvykus Amerikon 
ji parašė knygą antgalviu 
"Kuomet Prusai [vokiečiai] 
atvyko Lenkijon". Šioje 
knygoje ji prirašė apie viso 
kias baisenybes, kurių vo- 

kiečiai esą pridirbo Lenki- 
joj ir apie kuriuos buvo pa- 
sakojama Amerikos laikraš- 
čiuose, kaip jau apie tai 
šio straipsnio pradžioje mi- 
nėta, Šitoj knygoj išdėsty- 
ti neva faktai, kaip mano- 

ma, yra fikcija, t. y. dau- 
giausia p. Grafienės vaiden- 
tuvės produktas. 

Atvykus Amerikon, ji su- 

organizavo "Lenkijos At- 
statymo Bendrovę" (Polish 
Reconstruccion Assoeiation) 
ir buvo jos prezidentu. Tos 
pačios lenkų organizacijos 
pirmuoju vice-prezidentu 

yra Mr. George Foster Pea- 
body iš New York, o ant- 
ruoju vice-prezidentu yra 
Mrs. Beekman, taip pat iš 
New Yorko. 

P-nia Turczynowicz turė- 
jo (ir manoma, kad ir da- 
bar turi) labai artimus ry- 
šius su kita lenkiška,žinoma 
organizacija vardu "Komi- 
"čet Obrony Norodovvej", ku- 
ri gyvuoja čia, Suvienytose 
'Valstijose. 

Pernai šita organizacija 
turėjo savo konferenciją 
Philadelphijoj ir p. Turczy- 
nowicz ėmė joje žymų da- 
lyvumą. šių metų pradžioj, 
berods apie pabaigą sausio 
mėnesio, ji išvažiavo Euro- 
pon ir, kiek tas yra žinoma, 
nuvykus Europon, ji buvo 
Anglijoj, Šveicarijoj ir Fran 
cuzijoj. 

Jeigu ji lietuviams pasa- 
kojo arba davė suprasti, kad 
užviltos moters kerštas, ar 

tam panašus pobūdžiai ją at' 
stūmė nuo lenkų ir pritrau- 

kė prie lietuvių, tai ta per- 
maina turėjo atsitikti labai 
nesenai,—nes dar visai ne- 

senai Dvasia šventa nebuvo 
jos taip apšvietusi: nėra 
joks ypatingas sekretas, kad 
ji, išvažiuodama iš Ameri- 
kos, pasisakė, jog važiuojan 
ti tikslu "gelbėti lenkų 
žmonėms ir susijieškoti sa- 
vo vyrą 

" 
su kuriuo, sulyg 

pirmosios versijos, ji buk 
yra persiskyrusi. 
"Grafienė" Dvigubą Rolę 

Lošia? 

Kaip jau minėta, "grafie- 
nė" Turczynowicz, sulyg 
patikėtino pranešimo, buk 
tapo paskirta Lietuvos lab- 
darybės komisorium — tas 
beveik butų lygu ministerio 
vietai ir su tokia misija ji, 
matomai, nuvyko Lietuvon 
sykiu su Miss Benton ir p. 
Pakštu, kuris buvo, kaip ži- 
nome, pasiųstas iš A merikos 
ir iki šiam laikui biKO Švei- 
carijoj. 

P-ios Turczynowicz pasky 
rimas menamon Labdarybės 
komisoriaus vieton, sulyg 
gautų žinių, turėjo buti prieš 
4 d. kovo šių metų. Vasa- 
rio 15 d., t.y. tik >pustreeia 
savaite prieš tai, p. Turczy- 
nowicz iš Londono prisiun- 
tė sekanti kablegramą virš- 
minėtai Mrs. Beekman, an- 

trajai vice-prezidentei Len- 
kijos Atstatymo Bendrovės, 
New Yorke (paduodama 
vertime): 

"Daviau didelį skaitlių 
vilnonių drabužių, koncen 
truoto maisto Suvalkų lie- 
tuviams. Su noru priim- 
kite (ar priimu?) pagel- 
bą lenkų gyventojams. Da 
rau geriausius ryšius. Rau 
donas Kryžius užintere- 
suotas. Viskas gerai. Mei 
lingi pasveikinimai "to 
Gray Samaritans. 

Turczynowicz." 
Kovo 15 d. šių metų, t.y. 

jau po to, kaip ji gavo me- 

namą paskyrimą nuo Lietu- 
vos premiero (menamai nuo 

prof. Valdemaro Paryžiuje) 
buti Lietuvos Labdarybės ka 
misorium, p. Turczynowicz 
prisiuntė tai pačiai Mrs. 
Beekman antrą kablegramą, 
kuris lietuviams gali išrody- 
ti labai reikšmingu. Štai jo 
kopija: 

"Turiu progą tuojau su- 

naudoti visą "Reconstruc- 
tion Fund" [visą fondą 
viršminėtos Lenkijos At- 

statymo Bendrovės] len- 

kų žmonėms Lietuvoje. 
Meldžiu kablegramuoti pi 
nigus Amerikos Kryžiui 

Paryžiun, mano suvartoji-1 

KAIZERIS, 
Dar vis nenustoja rašę laik 

raščiai apie Vokietijos kaizerį 
AYilhelnią. Č'onai paduosime 
keletą žinių apie to buvusio vai 
duno palinkimus sulyg knygos 
parašytos žmonos Danijos di- 
plomato, kuri ilgus laikus gy- 
veno Berline. 

Svarbiausia buvusio Vokie- 
tijos kaizerio Wiihelmo ypa- 
tybė esąs koketiškumas. Šita 
buvusio kaizerio ypatybė pa- 
sauliui buvo žinoma. Kaizeris 
turėjo tą ypatybę, kad. jis no- 

rėjo visuomet ir visiems įtikti 
ar bent patikti. Prancūzai ga- 
na teisingai jį apkrikštijo Char 
mant II, tai yra Gražuolis Ant- 
rasis. Ir ištikro kaizeris sten- 

gdavosi patikti, ypačiai fran- 
euzams, ant kuriu pagaliaus 
metėsi, kad pavergti, nors 

tas jam nepavyko: jis pats li- 
kosi apgalėtas. 

Kad patikti, kaizeris pavar- 
todavo įvairius budus. Pir- 
miausiai jis labai gerai išmokoj 
franeuzų kalbą, kalbėjo kaip 
tikras paryžietis ir žinodavo 
smulkmenas kas dedasi Pary- 
žiuje ir net žinodavo franciun 

didesniųjų valdininkų pliotkas. 
Delei šito pas daugel j net buv\ 
atsiradusi nuomonė, kad kai- 
zeris slapčiomis (incognito) 
tankiai lankydavosi Paryžiuje 
Vienok tas nėra patikėtinu 
daiktu. 

Keletas metų atga1 laike vie- 

nų laivų lenktynių mieste Kiei 
jis patiko franeuzus, kurie len- 

ktynia\ •» moderniniuose lai 
vukuose su vokiečiais. Jo veid- 
mainingumas daėjo iki to, ka(i 

mui. Apleidžiu šitą vietą 
su maža pagelbos organi- 
cija taip greit, kaip tik 
galima. Turczynowicz." 
Šitas kablegramas buvo 

išsiųstai iš Francuzijos. Ba 
landžio 5 d. ji jau išvažiavo 
iš Berno, Šveicarijoj, į Lie- 
tuvą. 

Dabar klausimas: Kas yra 
p. Turczynowicz? Lietu- 
viams tas privalo buti labai 
ir labai svarbu žinoti. Aky 
vaizdoje viršm'nėtų žinių, vi 
sa šita istorija su p. Tur- 
czynowicz išrodo jeigu ne 

misteriška, tai bent labai- 
labai lietuviams neaiški. Gi 
lietuviai ir jų politika šią- 
dien, kuomet Lietuvos ne- 

prigulmybės klausimas yra 
ant kardo ašmenų balansuo- 
jamas, yra tokiame padėji- 
me, kad. panašus neaišku- 
mai ir misterijos, nepaken- 
čiamas dalykas ir vardan , 

Liotuvos imeresų privalėtų; 
but veikiausiai ištirtais. i' 

Bt K. B. 1 
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laike pasimatymo ir bekalbant 
apie antimilitarizmą, jis net su- 

šuko : 

—"Man labai nesmagu! Juk 
tai visvien kaip kad pas kaimy- 
ną apsireiškia cholera. 1 .abai 

sunku yra išlikti nen ^įkrė- 
tus''. 

Toks pasakymas reiškė tą, 
kad Vokietija tktai clelto gink- 
luojasi, kad ginkluojąs: kai- 
mynai, tai yra Franciui ja ir 
Anglija. 

Kaizeris turėjo svarbiausias 
tris šias ypatybes: jis begali- 
niai mėgo jūres, mėgo laikyti 
kalbas ir norėjo turėti Jar.g 
parėdų—mundyrų. 

Kas link mėginio laikyti pra- 
kalbas, tai tas irgi žinoma žmo- 
nėms. Daug kartu ministerių 
pirmininkui, arba kaip Vokie- 
tijoje jį vadina — kancleriu, 
daug kartų prisiėjo apmokėti 
už tas kalbas sau nesmagumu. 

Kas link mundyrų, tai jis jų 
Įvairių rusių turėjo nemažiau 
500. Apsitaisęs į tuos j vairius 
mundyrus (uniformas) jis mė- 

gdavo pasirodyti svetimtau- 
čiams. Kaizerio palociuje Pots- 
dame sukrovimui tų mundyrų 
buvo paskirta net keturi dideli 
kambariai, kurie buvo pavesti 
priežiūrai tam t o urėdnin- 
ko. Taipgi prie jų buvo net 

dvylika siuvėjų, kurie tas uni- 
formas taisydavo ar naujas 
siūdavo. Kaizeris tokių uni- 
formų turėdavo i 500 įvarlų 
savo pulkų ir daugybės užru- 
bežinių. 

Priimdinėdavęs svečius, ar- 

ba suteikdamas audencijas, jis 
vis kas kartas apsivilkdavo ki- 
ton uniformom Buvo įsiti- 
kimai, kad laike vienos dienos 
kaizeris dvylika kartų maine 
savo drabužius. 

Vieną kartą kaizeris sutei- 
kė audenciją vienam franci:- 
zui aktoriui. Čia tai ir buvo 
galvos laužymas, kokia unifor- 
ma apsivilkti. Juk sunku bu- 
vo išrasti- nes aktoriai neturi 
jokios uniformos ir nežiria ko- 
kia jiems geriausiai patikti. 
Ant galo jis nesurado nieko ge- 
resnio, kaip apsivilkti Į rubus 
admirolo. 

Buvusis kaizeris dar buvo 
palinkęs turėti daugybę savo 

fotografijų. Jis yra nusifoto- 
grafavęs {variausiose pozose ir 
įvairiuose mundiruose. 

Kaizeris net buvo "išradęs" 
lošimui kortas su savo paveiks- 
lais. Jis buvo eirvų karaliumi; 
pykiu karaliumi buvo nupVšt.'.s 
popiežius Leonas XIII; bubnų 
karalium, buvo miręs Belgijos 
karalius Leopoldas, o giliu k i- 
raliumi buvo Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis. Indo- 
miausia tas. kad pykiu žemuku 
buvo Franeuzijos ministerlu 
p'rmiuinkas. Ir šitokiomis ku- 
rioziškomis kortomis kaizeris 

<pna tankiai lošdavo. 
Kas link šeimyninio gyveni- 

mo, tai kaizeris link savo žmo- 
nos karalienės laikėsi seno vo- 

kiečių priežodžio trijų K. ( Kir- 
c'ie, Kuehe und Kinder; tu s 

žodžius išvertus: Bažnyčia, 
virtuvė ir vaikai) Juokdariai 
dar prie tų trijų K. priedėjo 
ketvirtąją K. kuri reiškė Klei- 
der (drabužiai). Kaizeris 
mat reikalavo, kad kai/ rienė 
ir dvaro ponios butų apsitai- 
siusios sulyg paskutines Pary- 
žiaus mados. Tuo tikslu dva- 
-o ponios parsisiųsdavo iš Pa- 

•yžiaus daugybes parėdų. 

Paskolink savo Dėdei Šamui, kuo- 
nei jis pražo! 

Pirkdamas Pergalės fcondu, dedi pi- 
li.gus i geriaus. pasaulyje banką. 

Vertas vardo Hamo, 
Kas negelbsti Dėdės Šamo. 



SAVAITINE KARES APŽVALGA 
Rašo L. ŠERNAS 

Svarbausiu pereitos savai- 
tes atsitikimu yra susipyki- 
mas Italijos su talkininkais 
ir jų pasitraukimas iš Tai- 
kos Konferencijos. Susipy- 
ko jie ne tiek su kitais tal- 
kininkais, kiek su Suvieny- 
tų Valstijų prezidentu Wil- 
sonu ir tai ne tiek už žemės 
kraštus, kiek už formų su- 

laužymą. Susipykus už el- 
gimosi formą, italai nenusi- 
lenkia ir teritorijų klausime, ■ 

nes jie, sulyg su anglais | 
francuzais padaryto prieš į- 

stojimą karė n sutarimo, ku- 
riame Amerika nedalyvavo, 
tuir anglų ir francuzų paža- 
dėtus tuos Adriatiko pakran 
čių kraštus, kurių dabar rei- 
kalauja ir tai ne be pamato, 
nes Italija buvo susirišusi su 

Vokietija ir tik besiremda- 
ma ant duotų pažadėjimų, 
apleido Vokietiją ir susidė- 
jo su jos priešais. Italijos 
perėjimas i Vokietijos prie- 
šų pusę yra labai svarbus, 
nes be to, kol Amerika at- 
siuntė Europon savo kariu- 
menę, Vokietija ir jos padė- 
tojai, atpuolus nuo talkinin- 
kų rusams, galėjo kar^ lai- 
mėti. 

Antras erzinantis italus 
dalykas yra tas, kad jie ma 

no, jog prezidentas VVilson, 
vietoj tartiesi vien su Itali- 
jos valdžia, atsišaukė tie- 
siog j Italijos tautą ir tokiu 
budu su žinia, ar be to, mė- 

gino, kaip jie mano, sukur-j 
styti Italijos tautą prieš josi 
valdžią. Priešais pa- 
darytą Anglijos ir Fran- 
cuzijos su Italija sutarimą, 
Amerikos prezidentas ap- 
reiškė, jog neleis Italijai pa 
griebti Adriatiko portą Fiu- 
me. Dėl to tai Italijos at- 
stovai pasitraukė iš Taikos 
Konferencijos h* galima ti- 
kėti, kad jeigu karė atsinau- 
jintų, Italija neis su talki- 
ninkais, bet gali pereiti ir 
jų priešų pusėn, nors tas ga- 
lėtų I>ua jai labai vodingu, 
bet susipykęs retai protu va 

dovaujasi. Amerikos laik- 
raščiai jau gązdina Italiją j 
sulaikymu maisto gabenimo, j 
ko ji labai reikalauja, bet; 
ją vieną gali ir Argentina iš 
maitinti, todėl gązdinimai 
nedaro didelės įtekmės. Ita 
lija nesirengia nusilenkti, 
nes tiki, kad kilus karei, 
nei Francuzija, nei Anglija' 
Amerikos neparemtų, nes 

juk jos Italijai pirma davė 
pažadėjimus, kurių jie ne- 

laužys. Nuo Amerikos gi 
Adriatiko pakrantės labai 
toli. ! 

Italijoj apsireiškia tarp | 
gyventojų didelis piktumas j 
ant Amerikos. Dideliuose) 
miestuose žmones kelia ne- 

prielankias Amerikrai de- 
monstracijas. Nors prezi- 
dentas Wilson apreiškė, jog' 
neduos Italijai buvusio Aus- 
trijos porto Fiiime, bet ita- 
lai mano tą portą ir be lei- 
dimo užimti. Sulyg priva- 
tiškų žinių, apielinkėse Fiu- 
me italai turi surinkę 14 sa- 

vo karumenės divizijų, ko 
užtenka mieste užėmimui. 

Del vaidų su Amerika už 
Fiume Italija neprisidės prie 
prezidento YViisono sumany 
tos Tautų Lygos. 

Išvažiuojant iš Paryžiaus 
Italijos ministerių pirminin- 
kui Orlando, jo palydovus 
užpuolė žmonių minios. No- 
rint kares, ta& atsitikimas 
butų galėjęs tinkamą progą 
suteikti, bet kad kares nie- 

kas nenori, tai jos stengsis 
išvengti. Iš Paryžiaus iške- 
liavo jau itališki nariai Tai- 
kos Konferencijos, o iš Ry- 
mo pasitraukė Amerikos am 
basadorius Page. 

Atkako jau Francuzijon 
pirmutiniai Vokietijos tai- 
kos tarybų delegatai, arba, 
geriau sakant, taikos tary- 
bų prirengėjai; tikrieji ta- 

rybų atstovai atkaks Pary- 
žiun 1 gegužio dieną. Bet 
jie ten neturės ką kalbėti, 
nes jiems bus leista vien po 
talkininkų apdirbtoms tai- 
kos išlygoms padėti savo pa 
rašą. Ne labai tai garbinga 
užduotis Vokietijos atsto- 
vams; 1871 m. francuziški 
atstovai, nors tuomet fran- 
cuzai likosi taipgi sumušti, 
daug daugiau turėjo savi- 
stovumo. Vieną kartą jie 
tiesiog atmetė sunkias Vo- 
kietijos išlygas ir atnaujino 
kare. Nors daugumas vo- 

kiškų laikraščių ir pataria 
saviemsiems taikos atsto- 
vams atmesti pažeminančias 
Vokietiją taikos išlygas, bet 
jie to, turbut, negalės da- 
ryti, dėl stokos Vokietijoj 
maisto. lalkinmKai, ypač 
Amerika, gali visai sulaiky- 
ti maisto suteikimą, o tąsyk 
visiems Vokietijos gyvento- 
jams prisieitų bado pakęsti. 
Stoka maisto, daugybės žmo 
nių baclas yra kur kas sun- 

kesnis už ginklų nepasise- 
kimą. Prie ginklų nepasi- 
sekimo dar priešintiesi gali- 
ma ir 1871 m. įveikti karės 
laukuose francuzai priešino- 
si gana ilgai, bet čia ilgai 
priešintiesi negalima, reikia 
pa. iduoti. Patarimai, laik- 
raščių duodami savo taikos 
atstovams čia nieko neį- 
stengs pataisyti: patarimus 
vien sotas gali davinėti, bet 
ne alkanas, ypač jeigu jo tė 
vynėj nei tvarkos nėra. 

Lenkai giriasi, buk talki- 
ninkų taikos konferencija 
Danzigo apskritį padarė ne- 

va neprigulminga respubli- 
ka, bet po Lenkijos globa, 
be kurios žinios ir leidimo 
ji negalėtų daryti nei jokių 
sutarimų su svetimais kraš- 
tais. Bet Danzigo apskričio 
gyventojai nenori tokios, ko 
kią jiems siūlo lenkai ne- 

prigulmystės, nes tas apskri 
tys yra tikrai vokiškas, len- 
kų jame nėra nei 10%, o 

lenkiškos' inteligentijos, 
apart kelių lenkiškų dvar- 
ponių veik visai nėra. Bet, 
turbut lenkai dar Danzigo 
negavo, nes, kaip jų pačių 
laikraščiai garsina, jie šau- 
kia bažnyčiose pamaldas, 
kad gautų nelenkišką Dan- 
zigą. Jeigu jį butų jau ga- 
vę, tai nei pamaldų nereik- 
lų. 

Turkijoj vėl buvo armėnų 
skerdynės. Rods jas suren- 

gęs turkiškas gubernatorius 
pačios turkų valdžios tapo 
pakartas, bet tuom juk ne- 

'atgaivins paskerstų armėnų. 
Rusijoj bolešvikams sėti 

netvarkę ne visur sekasi. 
Ukrainai, arba mažrusiai 
vėl juos pradeda mušti, jų 
vadovas Petlura vėl galę at- 
igavo,- bet Odessą ir Krimo 
didesnę dalį jie dar vis lai- 

| ko. Kiti Mažrusijos miestai 
nuo jų atimti, atimtas ir Ki- 
jevas, kuri buvo jie užėmę. 
Latvijoj pajuriuose bolševi- 
kai laikosi, bet kitur jiems 
sekasi negeriausiai. lenkai 
iš Varšavos giriasi, buk jų, 
atgabenta iš Francuzijos 

Pilnas laivas kareivių, sugrįžusių iš kares, cu nekantrumu laukia, kol juos pa leis ant kranto. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
BROOKLYN, N. Y. 

Brooklyno' .New Yorko ir 
jo apielinkės lietuviai rengė 
[parodą seredoje 23 d. bal. 7 
vai. vakare, New Yorke ant 
Fiftli L /e. Katalikai su tau- 
tininkais dirbo išvien, socialis- 
tai kaip ir visada nemato tame 

jokio reikalo, todėl agitavo 
prieš. 

Nevv Yorke surengt paroda 
per tris dienas, tai reikia ge- 
rai dirbti, tai ne bile kokiame 
miestelyje. Kunigai Petkus ii' 
Remeika nedėlioje pirmą die 
ną Velykų, užsakė bažnyčioje. 
Remeika agitavo, kad kodau- 
giausia žmonių susinnktu pa- 
/oduoti, aišk'no kam ta paro- 
da rengiama, sako F-ancijoi'i 
dabar eina svarstymas, apie 
Lietuva, tai mes turime susi- 

C 4. 

rinkti kodaugiausia ir pasiro- 
dyti žmonėms, kad mes norime 
Lietuvai neprigulmybės. Ku- 
rie: nežino, kaip davažiuoti, tai 
aiškino kokiais gatvekariais, o 

kurie nori, gali ateiti seredos 
vakare pas bažnyčią, tai galės 
nuvažiuoti kartu. 

Fanedėlio vakare buvo susi- 
rinkimai bažnytinėse svetainė- 
se; išrinkta komisijos kiekvie- 

Halierio kariumenė net už- 
ėmė Vilnių, iš jo bolševikus 
išvijo, bet, kaip rodosi, ta 
lenką žinia nesutinka su tei 
sybe, kadangi vos Lenkijon 
iš Francuzijos atgabenta 
Halierio kariumenė negalė- 
jo pasiekti Vilnių. Kadan- 
gi lenkai pratę lietuvių ka- 
riumenę vadinti lenkiška, 
'tai turbut, savęs pagyrimui 
jie ir dabar tai daro ir sa- 

'vinasi sau svetimus nuopel- 
nus, arba gal jie suorgani- 
zavo kariumenę iš \ilniaus 
[lenku. Bet jeigu ėmė ion 
tik tikrus lenkus, tai nedaug 
j ii surinkti galėjo. Nei lie- 
tuviai, nei žydai, nei vokie- 
čiai kolionistai ton kariu- 
menėn nestojo, nes visi len- 
kų nekenčia, jiems neužsi- 
tiki ir jiems nepritaria. 

Lenkai, neįstengdami pats 
pasipriešinti cechams, su 

jais tuom tarpu susitaiko 
Austrijos Silezijos anglių 
'klausime. Anglių laukus lai- 
ko cechai lygiai Češir.o, kaip 
ir Karoino apskrityj, bet jie 
apsiėmė I.jsdieną pristatyti 
lenkams sutartą anglių dau- 
gumą. Matyt lenkai jau- 
čiasi silpni, jeigu nesigrie- 
bia, kaip pradžioj, ginklų 
priskyrimui prie Lenkijos 
Svetimų kraštų. 

Lietuvy! Pagelbėk Dčdci Šamui." 
I Jis pagros;, Lietuvai. 
< 

Šita Paskutine paskola yra geriau- 
sia. 

nani daibui, išskirstyta paroda 
vimas į penkias divizijas: 1) 
Divizija Lyberty Loan 2) Ka- 
reivi a su oficieriais, 3) mergi- 
nų pasirėdžiusių tautiškuose 
drabužiuose, 4) įvairių drau- 
gysčių, 5) v:suomenės. " 

V. J. N. 

Kareivų Konferencija. 

ELIZABETH, N. Y. 
Praėjusios Velykos neperge- 

riausi įspūdį manyje padarė. 
Kadangi čia yra išsiplatinę 
girtuoklystė ir kaziros, tai Ye- 
lykų šventėje tie du negeri \ 
pročiai da labjau apsireiškė. 

Gaili', kad žmonės neranda 
geresnių 'pasismaginimų, o ti:: 
alkoholiu svaig:nasi ir kaziria- 
vintais pinigus eikvoja, iš- 
eikvoję įpuola į nusiminimą, ku 
ris neretai atneša liūdnas pa 

jsekmes. Štai, pavyzdžiui, vie- 
t'.>.s lictuvys A. Penkevieius, | 
prakaziravęs $60, sau ranka 

persišovė; žmonės kalba, kad 
jis nusi žudyt norėjęs. 

Čia lietuviai gana sparčiai j dai javosi reikale parašu rinki- r 

mo po Lietuvos neprigulmy- 
bės petici ja. Bet ne visi. Buvo 
ir tokiti, kurie tam darbui ken- 
kė. Čia nurodysiu viena at- 

sitikimą: Tūlam lietuviui buvo 

paduota blanka pasirašyti, o j i r, 
vietoje padėti savo pravardę, 
pasirašė toki žodi, dele: kurio 
prisiėjo visą blanką numesti. 
Blanka buvo jau beveik išpileiv 

., V l y 
ta; joje tiktai vieno parašo te- 
betruko. Antanas Liepinis. 

CEBAR'RAPIDS, JO\VA. 
Čia yra didelis malunas, ku- 

ris priklauso Ovekerots Co. 
balandžio 22 d. darbininkai, 
pabaigę dienos darbą atėjo prie 
oro varomos paipos, kad dulkęs 
nuo drabužių nusipųsti. Darbi- 

ninkų buvo 4,%iš jų 3 ameriko- 
nai ir 1 lietuvys W. B. Jie pasi 
gavo viena iŠ savo tarpo ir ėmė 
iš jo "baikas"kresti:du pagau- 
tąjį laikė, o trečias (lietuvys) 
prikišęs paipą prie jo, paleido 
visu smr'"kurnu orą; laikomas 
žmogus pasijuto prastai ir jis 
tapo nuvežtas j ligonbutį. Dak- 
tarai pripažino, kad ligonis 
mirs. Visi trįs darbininkai- ku- 
rie tam savo bendrui tokias 
"baikas" iškrėtė, tapo areštuo- 

»ti. 
L Ališauskas. 

TORONTO OXT; 
CANADA. 

Čia nuo pat karės pradžios 
yra susitvėrusi Sąjunga liks- 
iu šelpti nukentėjusius nuo1 

karės lietuvius, ir ji toje link- 
mėje daug nuveikė. Bet pas- 
taruoju laiku iškilo dideli gin- 
čai ir nesusipratimai tarp Są- 
jungos' Komitetų. 

Juozas Bakšas. 

PRANEŠIMAS VISUO- 
MENEI. 

Šiuomi trumpai pranešu 
visiems Amerikos lietuviams 
ir organizacijoms, kad trečias 
Amerikos lietuvių Seimas yra 
šaukiamas pradžioje birželio 
m. Chicagon. 

Seimo rengimo komisija jau 
susiorganizavo. Dabar dirba- 
mi planai ir tam panašus daly- 
kai. Neužilgo viskas bus pa- 
skelbta spaudoje. 

Visuomenės prašom ruoštis 
prie seimo, nes jo jokiu budu 
ilgiau negalime atidėlioti. Lie- 
tuvos širdis — Vilnius mus 

amžinųjų priešų rankose. Visi 
seiman! 

Dr. K. Draugelis. 
Seimo rengimo komisijos 

Sekretorius. 

PORTLAXJ), OREGON. 
SLA. 202 'kp. visuomet jneša 
i lietuvių tarpa veiklumą. Štai 
kad-ir gegužio 3 d. ji surengs 
balių pačiame vidurmiestyje— 
129 I'onst St. Malonu butų. 
kad visi broliai ir seseris atei- 
tų, kurių čia yra apie 300. 

Nesenai atvažiavęs iš Cle- 
velendo p. J. P. Gritė organi- 
zuoja čia Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją. 

čionykščiai lietuviai visi sto 

ja už Lietuvą ir jos valdžią, 
paremdami ją kaip dvasiškai 
tai ir materiališkai. Aukos iš 
čia yra siunčiamos per įvairias 
įstaigas; buvo siųstos ir per 
"Lietuvo" redakciją, .airi ge- 
riausiai tame reikale patarna- 
vo, greitai prisiųsdama pakvi- 
tavimus iš fondų, kuriems au- 

kos buvo skirtos; už tai "Lie- 
tuvai" ačiu. Bet negalima but 

dėkingu "Tėvynės" redakci- 
jai ir SLA. Centrui, kurie už- 
trukde prisiųsti pakvitavimus, 
dėlei ko aukų rinkėjai susilau- 
kė nuo publikos nemažai išme- 

tinėjimų ir žmonių duosnumo 
sumažėjimo. 

Čia pavasaris jau išaušo, 
Darbų dauginas, ypatingai viki 
ninkai nemažai reikalauja dar- 

bininkų, žadėdami mokėt nuo 

$50 iki $70 Į mėnesį su maistu 
ir kambariu. Kiaušinis. 

Zinios-Zmelės. 

Ansonia, Conn. Čia nuo- 

lat rengiamose rusų sociali- 
stų prakalbose, nepaliaujan- 
čiai girdisi šauksmai: "Ati- 
darykite rubežius ir leiskite 
mums iš čia išvažiuoti!" 

Waterbury, Conn. L.S.S. 
34 kp. rengiasi prie apsiva- 
lymo. Mat joje randasi ke- 
letas menševikų, kurie gr di- 
na bolševizmą. 

Jei dar neturi, griebk Pergalės 
bond3^! Griebk jų tiek. kiek tik gali! 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suče- 

dymy, f>0 proc. aut Tamstos pinigų, nirlperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus lr 
overkno'us nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 aut orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodamo po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas ^elines nuo $1.00 ir branglaus. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

s. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 
Storas atdaras kasdieni], ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 

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

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠT'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

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

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- 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tand/.iai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord»\Zisis ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA', 
7907 Superlor Street CIeveland, Ohio 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuviu gyvenimu visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

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

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DlbELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE ISTORIJA 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternalės organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija, nes joje pakliudoma ir plačiai ap- 
rašoma musų visuomeniški santykiai išei- 
vijoje. 
Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių 
istorija. 
D,-utuosc apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 

Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės i "Tėvynės" ad- 
/// i n istraciją si o adresu: 

Didelis 28"x33", PiSnas, Aiškus 

v LIETUVOS 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNEl, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkieraius, miestus ir miestelius, gelž' j 
kelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

žemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIU DALIU C 4. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijo*. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242 1203). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1)16—1311). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Kc'stučiu (1345—1377). 
6) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
S) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

32C3 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS, 
'» 

KARĖ BALIUJE. 

Pereitos subatos vakare ke- 
letos lietuviu kliubų Federaci- 
ja kaip ve: Baltos Rožės, Rau- 
donos Rožės ir kiti turėjo su- 

rengę didelj balių Douglas 
Park Auditorium svetainėje. 

Balius buvo linksmas, žmo- 

nių buvo daug. Tik tėjo vie- 
nas jaunas vyrukas. Sako- 
ma, buk tas vyrukas uorėj- 
prieiti prie vietos, kur suka- 
binti drabužiai. J| sulaikė 
vienas lietu vys. Tasai buk 
užkeikė ant io lietuvio vyruko 
"Dem Polack". Tas vaikinas 
už tokj bjaurų lietuvio Įžeidi 
mą, jam kirtęs veidan ir s»i 

pagalba kitų išmetęs laukan. 
Tas "nuskriaustas" lauke 

sukvietė savo bendrus ir su 

lazdomis, kuriomis Holę muša, 
įsilaužė svetainėn, ir norėjo ai- 

silyginti. Kilo muštynės, kė- 
dės buvo darbe. Svetainės as- 

la kraujai pritaškyta. Lie- 
tuviai pagaliaus išsivijo tuos 

įsilaužėlius. Rezultate 7 žmo- 
nės nuvežti j ligonbut|, kuriu, 
sakoma, du labai pavojingai 
sužeisti. Lietuvių sakoma, 
3 nuvežta ligonbutin. Mu- 

sys, sako- buvo toks smarkus, 
kad pribuvę 20 poliemonų ne- 

galėję sustabdyti. 

LIETUVIAI KAREIVIU 
PRIĖMIMO KOMITETE. 
Keletas Chicagos lietuvių \v 

veikėjų, šiomis dienomis liko- 
si nuskirta per Illinojatis Gu- 
bernatorių Frank O. Lowden 
j komitetą priėmimui pavai- 
šinimui gryžtančių kareivių 
prigulinčių prie "Prairie Divi- 
sion" ir "i49 Field Artilery". 

Priėmimui šių grįžtančių ka 
reivių, kurių daugumas yra 
chicagiečiai, yra rengiamas 
trukšmingas apvaikščiojimas 
ir pokilis. Vidurmiestis yra 
specialiai puošiamas tai okazi- 
jai ir menama, kad šios divi- 

zijos bus priimtos su tokia iš 
kilme, kokios iki šiol dar Chi- 

cagos gyventojai neregėjo. 
Į šitą officialį komitetą ta- 

po gubernatoriaus paskirti, 
kiek teko sužinoti šie lietuviai: 
"Lietuvos" redaktorius B. K. 

Balutis, \Yest Side Parko k<v 

misijonierius Jonas Bagdžili- 
nas, ir betods, buvęs ''Naujie- 
nų" redaktorius P. Grigaitis. 

LIETUVOS ŠELPIMO 
REIKALE. 

Prūsų lietuviu £hicagos ko 
tetas paskutiniame posėdyje, 
svarstydamas Lietuvos reika- 
lus ir jos padėjimą, išnešė se- 

kantį sumanymą. 
Mes žinome, kad Lietuvoj: 

viešpatauja skurdas ir hadas. 
Lietuvos žmonėms reikalinga 
pagalba. Ir tai umi pagalba. 
Jiems reikia visko: maisto, 
drabužiu ir daugybės kitokių 
daiktų. Todėl męs, Amerikos 
lietuviai, turime stengtis, ka-.i 
jiems- šiuo-tuo pagelbėjus. O 
tai padaryti, mūsų nuomone, 
butų galima taip:' 

Kiekviena draugija, kliu- 
bas ir parapija turėtų išsirink 
ti tam tikrus komitetus, kurie 
eitų per stubas ir rinktų j vai 
rius apdėvėtus drabužius, ava- 

lynes ir 1.1. Tokių drabužių 
galima butų surinkti daugybes, 
beveik kiekvienoj stuboj jii 
randasi. Atsirastų taipjau ir 

krautuvių, kurios paaukautu 
ir suvis naujų drabužių, audi- 
mų "iš mados išėjusių". Bcto 
butų galima nurinkti nemažai 
ir valgomųjų daiktų, einant 
per įvairias valgomų daiktii 
krautuves. Ypač butų galimy 
gauti miltų, cukraus, druskos, 
džiovintos mėsos, dešrų, bleki 
nėse uždarytų valgių ir t.t. 

T<>ks darbas turėtų būti va- 

romas visur maž-daug tuo pa- 
čiu laiku, ir surinkti daik- 

! tai turėtu Imti suvežti vienon 
vieton, iš kur vėliau, nusam- 

d/.ius specialj laivą, pasitisti 
juos Lietuvos beturčiams. 

Tai toks mūsų sumanymas. 
Mums rodo?, kad tokiu budu 

męs daug pagelbėtame savo 

broliams ir seserims Lietuvoje 
O tokius daiktus rinkti yra 
d ;.ug lengviau negu pinigus. 

Apie reikalingumą šio daly- 
ko nėra reikalo daug aiškinti. 
Tikime, kad visos mušti orga- 
nizacijos supras jo svarbą ir 
imsis už darl)o.' 

Prūsų Lietuvių Cliicagos 
Komitetas. 

BR!DGEPORT. 
Kurių tiesa? 

Bolševikai savo pareng- 
tose prakalbose visus iško- 
neveikia, duoda jie pipirų ir 
menševikams neva už tų 
bendradarbiavimą su bur- 
žuazija. 

Taip-pat atsineša ir men- 

ševikų kalbėtojai link bolše- 
vikų. Štai pavyzdžiui ba- 
landžio 23 d. Mildos svet. 
kalbėjo ?. Grigaitis apie 
komunizmą. Aiškino kokiu 
budu pasaulyje užviešpa- 
taus komunizmas ir kaip 
žmonės komunizmo laikuose 
bus laimingi. Bet Rusijos 
bolševižmą nupeikė, nes 

anos salies bolševikų reika- 
lai, girdi, esą susimaišę su 

buržuazijos reikalais; ten 
esą ne komunizmas, bet ka- 
pitalizmas, tiktai kitokioje 
formoje. 

Tai ir žinok, dabar tu žmo 
gus, kurioje pusėje tiesa. 
Bolševikai sako, kad men- 

ševikai buržuaziški, o men- 

ševikai sako, kad bolševikai 
tokie yra. Jie abieji, turbut, 
pripažįsta savo pusėje tie- 
są. Bet męs, prakalbų klau- 
sytojai, manome, kad ir vie- 
ni ?'r antri meluoja. 

Be to Grigaitis gyne ir 
smulkiosios buržuazijos rei- 
kalus, sakydamas, kad sa- 

liuninkų ir krauUvninkų pa 
dėjimas esąs dar vargin- 
gesnis negu darbininkų. 

Buvo tikėtasi, kad po pra- 
kalbų įvyks debatai, bet ne- 

žine kodėl neįvyko. 
M. K. S... 

SLA. APSKRIČIO 
KONFERENCIJA. 

Vakar * Birutės" svetainėje 
įvyko Chicagos apielinkės a[- 
skricio susivažiavimas. Dele- 
gatų buvo susivažiavę apie 25. 
Apsvarstyta eilė klausinių lie- 
čiančių S. L. A. 

Kas link Visuotinojo Seimo, 
konferencija nutarė, kad Vi- 
suotinas Seimas dabar yra bū- 
tinai reikalingas ir turi buti 
sušauktas. Tuo tikslu išneš- 
tas nepasiganėdinimas katali- 
kų taryba, kuri seimui priešina 
si ir išrinktas delegatas seinun 
nuo apskričio. 

NORTH SIDE. 
Nortsaidiečių lietuvių para- 

šų rinkimo pasekmes. 
Po peticija išgavimui Lie- 

tuvai laisves surinkta para- 
šų 506. Peticija pasiųsta į 
Washingtoną balandžio 21 
d. Vietinis komitetas dėka- 
voja visiems parašų rinkė- 
jams; dėkavoja ir tiens, 

kurie pavėlino atidaryti ofi- 
sus savo įstaigose, būtent: 
šv. Mykolo Arkan. parapi- 
jai, J. Andrukaičiui i.* J. 
Karlikauskui. O Viešojo 
Knygyno Valdybai Komte- 
tas duoda papeikimą, užtai, 
kad ji valdyba savo kny- 

gyne daleido tūliems bolše- 
vikams daryti užmetinėji- 

mus parašų rinkikams ir 
naikinti peticijų blankas. 

Prie to męs norime at- 
kreipti organizacijų atidą Į 
L. S. S. 81 kp. narių — bol- 
ševikų viršminėtą pasielgi- 
mą. Ar ne laikas butų pa-1 
daryti galą jų šeimyninka- 
'vimui Nortsaidės Viešame 
Knygyne. 

Parašų rinkimo Komite- 
tas: 

D. Žutautas 
K. Rugis 
J. Kariikauskas 

"PABAIGA SVIETO" 
SCENOJE. 

Vakar vakare "Birutes" 
choras statė scenon (ant 18 
gatvės) dviveiksmę komediją 
"Svieto pabaiga". Veikalas 
gana gražus, juokingas. Ge- 
riusiai savo rolę atliko ponia 
J. Varašienė, ji lošė motinos 
rolę. Gražiai lošė ir p-lė O. 
Sadauskaitė. 

Po lošimo '"Birutės"' choras 
Igražiai sudainavo keletą dai- 
nelių ir choro dainininkai at- 
liko keletą duetų. Puikiai pa- 
vyko duetaas p-lei Rakaus- 
kaitei ir p. Stogini. Silpniau 
sia gi vieta buvo — tai vien 4 
vyrų choras. 

Publikos buvo prisirinkę ar- 

ti pilna svetainė. .1/. K. S. 
Lietuvy! Pagelbėk Dėdei Šamui. 

Jis pagelbės Lietuvai. 

TMD. KUOPOS ŠEIMY- 
NIŠKAS VAKARĖLIS. 
Pereitos subatos vakare T. 

M. D. 22 kuopa surengė šeimy- 
niška vakarėlį ''Birutės" sve- 

tainėje. Nors nedaug publi- 
kos feprisirinko, vienok labai 
dailiai pasilinksminta, gražio i 
pasišokta. Taip buvo linksma, 
užkandžiai toki skanus ir malo- 
nus pasikalbėjimai privertė ne 

kuriuos užsilikti iki vėlybai 
nakčiai. 

Jei dar neturi, griebk Pergalės 
bondsą! Griebk jų tiek. kiek tik gali! 
met jis prašo! 

[ TMD. SEIMAS. 
Vakar po pietų "Birutės" 

svetainėje Įvyko 22 TMD. kuo- 
pos susirinkimas. Tarp kito 
ko likosi perskaitytas TMD. 
pirmininko atsikreipimas j T. 
M.D. narus tilpęs laikraščiuo- 
se. Iš to pranešimo pasirodo, 
kad dabar TMD. yra betvai- 
kė, nieko neveikiama, pirmi- 
ninkas norįs rezignuoti ir 1.1. 

Kuopa apsvarsčiusi tokį pa- 
dėjimą, atrado, kad reikalinga 

įšaukti extra TMD. seimą, ku 
! ris privalėtų buti kartu su Vi- 
suotinuoju Seimu Chicagoje 
Šį nutarimą nutarta pasiųsti 
TMD. Centro valdybai ir pa- 
skelbti laikraščiuose. 

Apart to, kuopa nutarė rink- 
ti visokias knygas- kurios bus 
paskui pasiųstos Lietuvon. 
Kas turi atliekamų knygų, mel- 
džiami paaukauti del Lietu- 
vos. Knygas siųskite p. M. J. 
Damijonaičiui, 901 W. 33rd 
St., Chicago, 111. 

Pirkdamas Pergalės bondų, dedi pi- 
nigus į geriausi pasaulyje banką. 

SEIMAS REIKALINGAS. 
Draugyste Susivienijimo Bro 

lių Lietuvių laike mėnesinio fu 

sirinkimo balandžio 12 d. A 
Ynlinčir-is svet. 1732 So. Uni- 
on av. pripažino, kad dabar- 
tiniame teikė, nuo kurio pri- 
klauso musų Tėvynės likimas, 
Seimas neatbūtinai reikalin- 
gas. Gerai pavykęs Seimas 
daug prisidės prie Lietuvos iš- 
liuosavimo. Draugystės dele- 
gatais išrikti: M. Klioštorai- 
tis ir Petras Jokubonis. 

Geistina, kad Seimas atsibū- 
tų Chicagoje. 

M. Klioštoraitis, rast. 

1/11 N.Ashland ave. 
Vertas vardo Hamo, 
Kas negelbsti Dėdės Samo. 

"KORNEVILIO VARPAI" 
SCENOJE. 

\ akar vakare vyčių choras 
statč scenoje p. Bukšnaičio iš- 
versta lietuvių kalbon operetę, 
American Bohemian svet. p'*ie 
18 gatvės. 

Geriausia atliko jauno /.vė- 

jo rolę p. J. Kudiri v>. Bal- 
sis gerai išpildė graio role. 
Kiti gi visi gana silpnai lcše ir 
a "tistai ncžonojo žodžių. Nors 
muzika buvo graži, bet dainos 
silpnos. Abelnas įspūdis ne- 

kokis. 
Lošimas buvo garsinta, kad 

prasidės ant 7 vai. vakaro, o 

prasidėjo ant 9 vai. Taigi 
kaip kam prisiėjo laukti ap'.e 
2 valandi. Prie to dar staty- 
ta buvo tiktai vienas aktas to 

veikalo, tai ir visai nesmagu 
buvo. Publikos buvo apie pu- 
sė svetainės. M. K. Š. 

CHINIEČIO SL1PEPJAI | 
UŽDARĖ ŠAPĄ. 

Tūlas chinietis Wau Ton 
Lee dėvėjo sliperius 20 me- 

tų ir niekuomet nei nema- 

nė lankytis pas batų valy- 
toją; joki kojų padabinimai 
jam buvo nereikalingi. 

Bet štai chiniečiui atsitin- 
ka didesnė pramoga ir jis 
nunešė savo sliperius batų 
valytojui, kad šis padabin- 
tų jo autuvą. 

Bet parėjęs namo chinie- 
tis prisiminė, kad sliperių 
pirštgalyje, del slaptumo, 
laikęs net $200.00. Skubiai 
bėga chinietis atsiimti savo 

sliperius, bet buna jau per- 
vėlu. Ant batų valyklos du- 
rų jau randa iškabą :"šapa 
uždaryta; savininkas išei- 
na iš biznio." 

i 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

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

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

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

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

ANT PARDAVIMO. 
Kurpinė (shoe repairing shopi. 

Gana pigiai, labai puikioj vietoj, dė 
žmogaus, kuris mėgsta pasidaryti 
puikų pragyvenimu. Atsišaukite: 
748 W. 31st St. kampas Halsted St. 

ANT RANDOS — WEST SIDEJ 
4, 5, G, ir 7 kambarių fliatai, pečium: 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės į 
ofisų: Racine Ave. ir 13 th St., arba 
telefonuokite: West 95, arba Harriscn 

Reikalaujame kriaučių ant kostume- 
riško darbo moteriškų drabužių. 

Mokame nuo $25. iki $30. j savaitę. 
3145 S. Wells St., arti 31st St. (1 

blokas : \o Wentworth Ave. 

REIKALINGA &eimyr.inkė prie ma- 
Į žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsl&aukite greitai { 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So. Halsted St, Chicago, 111. 

I MARTINAS ŠALTIS, 
3336 S. Halsted St. 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 24 dieną. j 

Velion;s paėjo iš Kauno 
gub. ir pav.,Cipiškio parap., 
SI a pučių sodžiaus. Buvo 28 
metų amžiaus. Amerikoj pra- 
gyveno apie 16 metų. 

Priklausė prie Šv. Antano 
ir Vienybės Lietuvių dr-čių, 
ant 18-tos gat. 

Laidotuvės atsibus balan- 
džio-April ^9 d. Šv. Jurgio 

j bažnyčioj, su pamaldc nis. Iš 
ten j Šv. Kazimiero kapines 

Užkviečiam visus gimines ir 
'pažįstamus dalyvauti laidotu- 
vėse. 
.. Kazimieras Bakšenskis, pus- I brolis. -• .• •' 

DIEM1KL IR VAKARINE ] 
MOKYKLA Cia gali lengvai ir greita: is.-nokti Anglų šr Lietuvių kalbas, aritmetiką, b. V., Auglilos, Lietuvos ir abelną isto'ijas, geografiją. raSyti laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Uifih ; SchooVių skyrius. Listuviai mokytojai. Sunaudo-, kite liujsą Uikų pasimokinimui, nesigailėsite. ; 

taican College Preoaratory School 
3103 SO. HALSTED ST- CHICAGOr J.LL. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis Ir vakarais dėl biznio lr 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vi© 
tos parupinumoB dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted SU 1860 Wells St 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 
minių rakandų. Kas Iš lietuvių rel- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

PADIDINK ALGĄ. 
Peikaiinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę bu žmonėmis Ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus 6avo 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. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda už labai pigią 

kainą sekančios propertės, prie 
žastis savininkas užsiėmė biz- 
niu Pittsburgh, Pa. 

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

I 3202 So. Ashland A ve. Što- 
ras ir 3 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Randos atneša 480 i 
metus. Lotas 30 x 150 pėdų. 
Gatvės pataisytos. 

3204 So.Ashland Ave., 1 pa- 
gyvenimas, 7 kamberiai. Gat- 
vės pataisytos. Lotas 30 x 150 
pėdu. 

10 Lotų 25 x 125 pėdų ant 

33-^ios gatvės, tarpe Ashland ir 
Paulina gatvių. Parsiduod-t 

Į po vieną lotą, arba visus kar- 
tu. 

Kampinis biznio lotas, kair. 
pas 69 ir Artasian gatvių, vie- 
nas blokas nuo Western Ave. 
Šitoj apielinkėj biznio lotai par 
siduoda nuo $1500. iki $5000. 
už lotą—kaina šito loto $1000. 

Kreipkitės pas: 
CHARLES BAGDŽIUNAS, 

3400 S. Halsted St. 
arba į gyvenimo vietą: 

3343 S. Union Ave. 

BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vieną iš musų 40, 80, arba 160 
akerių dobilų, bulvių ir pienininkys- 
tės farmą garsiojo 2 ežerų apigardo- 
je Vilas county. Wisconsin. ant priei- 
namą išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
$30.00 už akerj. $200.00 pinigais įmo- 
kėti ant 40 akerių, $300.00 {mokėti 
ant 80 akerių, likusius išmokėti pagal 
budę, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti įgijimą farmos Wis- 
consinoderlingia/osioa žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemėje daugiau vertos, negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utarnlnko ir Pėtnyčios 
naktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
BORN. musų Chicagoje atstovą, 908 
Peoples Gas Building ir susitarsime 
kaslink Bekanllcs ekskursijos arba 
telefonuokite Wabash 1507 dėl paliki- 
mo jma vietos. Rašykite lietuviškai: 
CHAS. GODLESKI, Colony Director. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wi:<consin 

Box 4 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABINIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslal, teisingi' -šiai ir daug 
pigiau, kaip ki i, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieng, ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

V nflSTER 5TSTEH 
■' \/ i1 'y/ 

Męs mokinamo šį puikų, gerai 
apsimokanti amatą, į trumpu lai- 
hų.. Ivirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dien^ ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augštas 

(Prieš City Hali) 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akta 
i Ir priskiria akinius l 

l/juuii.1 buuucub visokių aukso daigtij. Męs taipgi taisome visokius aukso *■ 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 RO. MC3GAN STREET 

dr. s. Mikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO, ASHLAND AVE 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 Yf 14-th STREET 
Telefonas Cicero 33 

Ofiso Telefonas Houlcvard 160 

DR. M. T. StriKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 ro piet. 7 iki 9 v.ilcare. 

Nedčliomis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1C07 Oakley Blvd. 

Telefonas Seeley 420 

Te! YARDS 1532 Į 
DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS GVDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaiku ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenūjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St, Chicago, III. 

Dr. M. Herzmaii 
IS RUSIJOS 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elCVtros 
prietaisus. 

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

VALANDOS: Nuo '0— i2 pietų, ir 
6—8 vakarais. Teleph.mę Canal J110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halstcd St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Dr, Virginia Narb«f! 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
su 1 MarshaU Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plot 
7 iki 9 vakare 

Tei. Lavvndcle 660 
Gyvcnimrs; 

i'el. Hockwel| 1681 

Dr. G. M. G'aser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

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

ir Chroniškų Ligų, 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. »—8 vali., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Teatras 
3138-42 S.HaJsted St 

Pta&ideda 7 Taiasda bi "iirarsx 

Subaloui ir nedlUontl 2 va.', no 
I 

Žemai' 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestį 

Pradik Naujus Metus su tobulu aW'! 
gijimu, taip. kad aieko nopralcistumei per r! 
sus metus, kas tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai praštlins akių ir 
galvos ckaudijimus, trumparegystė arba toli- 
regystS prašalinama, pasitarkite su manH, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnadja DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas 18tos Gatvės. 

3£ios lubos, virš Platt'o aptiekus. TirsvV'* 
! mano paraJg 

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

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru IšdaviamO nauja 
knygute dėl Išradėjų, taJpiuanti 
20 pavoikslųir iliustracijų, vi- 
sokių išrad&jų ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šią brangių knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAS 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

tuvto žmonos prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
eu pagelba naudingu išradir.'j, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos knygutes. 
Kaipo '.novai (ekspertai) par 
tentų, •— bandame išradimus 
D Y K. A. L Rašykite: 

American European Patent 
Oifices Inc. 

256 Broadvvay (LA.) 
NE\V YORK, N. Y. 

LIBERTY BONDS 
Męs perkamo Liberty Domis už 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais Ketvergais ir 
Subatomis 9—9. 

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų, Rėmų ir Stogams Popierl0 

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

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Telephone Drover £167 1} 

J. F. BUDRIK 
SCRAUTIS1/E 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekorc'u. 

Auksiniu Laikrodėliu, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Uetuvišku Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. SUIMTO 

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