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5 Tautos leis Kaizeri. 
» 

» 

Pavojus bolševikams 
šiauriuose. 

ValštiečiiĮ sukilimai Vengrijoje. 
Svarstys apie nubaudimą Meksikos. 

PENKIŲ TAUTU TEIS- 
MAS KAIZERIUI. 

Washington, D. C. bal. 28. 
Paruoštame taikos sutarties 

prcjekte yra punktas, ku- 
rs reikalauja, kad kaizeris 
turės but teisiamas augščiau 
sio tribunalo, teisėjais bus 
ž.tstovai penkių didžių 
jų valstybių: Suvienytų Vai 
stijų, Anglijos, Francuzijos, 
Italijos ir Japonijos. 

Teismui gi kitų Vokieti- 
jos viršininkų, kurie prisi- 
dėjo prie šios milžiniškos 
karės, bus sudarytas kitas 
specialis teismas. 

Kaizeris bus išreikalau- 
tas iš Hollandijos teismui 

minėtų tautų ir jis bus tei- 
siamas ne kaipo kriminalis- 
tas, bet kaipo prasižengęs 
prieš tarptautiškas teises. 

Bo io talkininkai reika- 
laus, kad Vokietija išduotų 
visus slaptus dokumentus, 
kurie nušviestų minėtų kal- 
tinamų asmenų laipsni pra- 
sižengimo. 

PAVOJUS BOLŠEVIKAMS 
ŠIAURIUOSE. 

Helsingforsas, balandžio 
28 d. Užėmus finams mies- 
tą Olonec ir taipgi miestelį 
Lotinanpolto bolševikų armi 
j? Murmanske gali buti leng 
vai atkirsta ^uo svarbiųjų 
bolševikų spėkų, taigi turė- 

tų pasiduoti. 

VALSTIEČIU SUKILIMAS 
VENGRIJOJE. 

Zurch, bal. 28. Iš Vien- 
nos pranešama, kad Vengri- 
joje mieste ir apielinkėje 
Fueles, netoli Sopron kilo 
prieškomunistiška revoliuci- 
ja, kurioje didžiumoj daly- 
vavo valstiečiai. Sukilėliai 
pergalėjo ten buvusį bolše- 

vikų kareivių burį ir užėmė 
valdiškas įstaigas. 

Vėliau atvykusi bolševikų 
kariumenė numalšino sukilė 
lius, ir suareštavo daug vie- 
tos gyventojų. Bolševikai 
parinko 12 jaunuolių iš tur- 

tingesnių šeimynų ir parei- 
kalavo išduoti sukilimo va- 

dus, kitaip ketino visus su- 

imtuosius sušaudyti. 
Jaunuoliai pasitarę pram 

še, kad vada sukilimo esąs 
kunigas Antanas Szedeni 
kei*. Po tokio jaunuolių pn 
nešimo kunigas tapo sušau 
dytas be jokio teismo j va 

landą. 

Bet vėliau jaunuoliai pa- 
pasakojo, kad nekaltai už- 
metė bėdą ant kunigo, nes 

buvo įsitikrinę, kad tik to- 
; kiu budu jie galėjo išsigel- 
bėti nuo kankinių. 

SVARSTYS APIE NUBAU- 
DIMĄ MEKSIKOS. 

Paryžius, bal. 28. Taikos 
Konferencijoje tapo nu- 

spręnsta, kad Vokietija at- 
sižadėtų turėti bi'e turtą pi- 
nigais ar serais bile sveti- 
moje šalyje. Bet gauta ži- 
nių, kad Meksika nepasi- 
duos tokiam nuosprendžiui. 

Dėlei tokio Meksikos 
žingsnio, Taikos Konferen- 
cijoje bus svarstoma ką da- 
ryti dėl tokio netikėtai iš- 
kilusio, galima sakyt, inci- 
dento. uSj£gJi|fc 
NORI SUGRĄŽINTI KA- 
BELIUS SAVININKAMS. 

Wa*hington, D. C. bal. 
28. Krasų viršininkas Bur- 
leson kreipėsi prie Wilsono 
prašydamas patvirtinimo, 
kad Suvienytų Valstijų val- 
džia sugrąžintų kabelius jų 
savininkams. 

Krasų viršininkas manąs, 
kad sugrąžinimas savinin- 
kams nuosavybės, kuri bu- 
vo paimta valdžios rankos- 
na dėl karės tikslų, ne ankš- 
čiau 10 d. gegužio mėne- 
sio. 

FIUME NORI DĖTIS PRIE 
ITALIJOS. 

Fiume (per Rymą) balan- 
džio 26 d. Didelė minia 
gyventojų, kur buvo ir daug 
narių organizacijų lydėjo tau- 

tinę tarybą, kuri šiądien atsi- 
lankiusi pas generolą Grazio- 
lą, išreiškė savo pageidavimą 
kad miestas Fiume taptų prii 
jungtas prie Italijos. 

KILA STREIKAI SILEZI- 
JOJE. 

Berlin&s, bal. 27. (suvė- 
linta). Gau'a žinių iš Glei- 
witz, kad ten plėtojasi strei- 
kai, kurie pereina į visuoti- 
ną streiką. Elektros dirb- 
tuves bevik visur sustojo 
veikę ir nėra šviesos; taipgi 
rengiasi streikan geležinke- 
lių darbininkai. 

i i NUSKENDO KETURI 
JŪREIVIAI. 

New York, bal. 28. New 
■lYorko upėje nuskeno vie- 
■1 nas laivelis ir sykiu nusken- 
' do keturi jūreiviai. 

Darbas Posiisyje. 

Daugelis yra tokių, kurie darbe tik ilsisi, bet užtat parėjus pasilsėti na- 
mie randa tikrą darbą. 

MEKSIKA APSUNKINI- 
MAS AMERIKAI. 

Wafchingion, D. C. Ei- 
charcl Cole ypatiškas Carran- 
zos atstovas Suvienytose Vals- 
tijose užreiškė, kad Meksika 
ne Rusija yra apsunkinimu 
Amerikai. 

Girdi, Meksikoje esama i 
14 įvairių plėšikų gaujos, ku- 
rios veikia savystoviai. Ir 
Meksika taip yra nuvarginta 
nuolatiniai plėšimais, kad ją 
galima pavadinti visai nusi- 
bankrutinusia šalimi. 

Meksikai reikia prigelbėti 
tvarkytis. Žinoma ne ginklu, 
nes butų net sarmata su ja ka- 
riauti, ten, girdi, užtenka visai 
mažos spėkos, kac* ^Meksiką 
pergalėjus; bet jai reikia su- 

teikti pagelba maistu, kut io 
Meksikoje yra didelė stoka. 

NYKSTA WILSONO GAT- 
VES ITALIJOJE. 

Rymas, balandžio 27 d. 
Šiądien įvyko mieste Genui' 
didelė demonstracija kaipo 
protestas prieš prezidentą 
Wilsona. Ypač daug liarrio 
butą atmainyme gatvės var- 

do, kuri buvo užvardyta gatve 
prezidento Wilsono. Dabar 
minėta gatvė užvardyta Fiu- 
me. 

LANSING APLANKĖ 
KARĖS GRIUVĖSIUS. 

Paryžius, bal. 28. Suvie- 
nytų Valstijų atstovas Tai- 
kos Konferencijon Lansing 
lankėsi po karės nuteriotus 
Francuzijos laukus. 

RUMUNAI SPAUDŽIA 
VENGRUS. 

Basei, balandžio 26 d. Iš 
Budapešto praneša, kad rumu- 

nai vis daug užima Vengrijos 
žeimų. Paskutiniais laikais 

tarp rumunų ir vengrų įvykc 
keliatas mažesniu mušiu, bet 

1 
* 

jų pasekmių pranešimai nepa- 
duoda. 

TAUTŲ LYGOS KONSTI- 
TUCIJA PRIIMTA. 

Paryžius, bal. 28. Šiądien, 
5.17 popiet pilname Taikos 
Konferencijos posėdyje ta- 
po priimta Tautų Lygos kon 
stitucija. 

Taipgi priimta preziden- 
to Wilsono įnešimas, kuria- 
me naminuota Sir Erie 
Drummond iš Anglijos pir- 
muoju Lygos sekretorium, ir 
taipgi nominavimą Jelgijos, 
Greikijos, Brazilijos ir Is- 
panijos į Tautų Lygos tary- 
bą, greta, Suvienytų Valsti- 
jų, Anglijos, Francuzijos, 
Italijos ir Japonijos. 

Japonijos delegatų pasiū- 
lytas pridėčkas dėlei suly- 
ginimo rasių tiesose tapo ati 
dėtas į šalį. Manoma, kad 
toks japonų pasiūlytas pri- 
dėčkas bus palikta nuospren 
džiui pačios Tautų Lygos. 

DAR STOKA DUONOS 
EUROPAI. 

Paryžius, balandžio 25 d. 
Augščiausia talkininkų mais 
to taryba nutarė, kad iki 
sekančiai pjutei dar reikia 
naudoti karės laikų taisyk- 
les klausime išdalijimo duo- 
nos. Reiškia dar jaučiasi 
stoka duonos. 

BREMENO SPARTAKAI 
PERGALĖTI. 

Londonas, bal. 28. Pra- 
nešama, kad Bremene ištiko 
'spartakų sukiHmas pereitą 
nedėldieni. Spartakai no- 

rėjo nuversti dabartinę Bre- 
meno ^aidžią, bet po mūšio 
miesto gatvėse spartakai ta 

'po nuveikti ir tvarka įvesta. 

NARVA DEGA. 
Kopenhagenas, balmdžio 

28 d. Iš Revelio praneša- 
'ma, kad miestas Narva vi- 
sas ugnyje.. Gaisrai kilo 
"bombarduojant bolševikams 
miestą. 

SIUNČIA 15 VOKIEČIU 
ŽURNALISTŲ. 

Berne, bal. 28. Iš Berlino 
pranešama, kad Vokietijos 
ministerių kabinetas nu- 

sprendė leisti dalyvauti 
Taikos Konferencijoje 15 
vokiečių spaudos atstovams. 
Jie išvažiuoja Paryžiun sy- 
kiu su Vokietijos delega- 
tais. *_ 

GRĄSINA KRAUJU 
PRIEŠAMS. 

Budapeštas, balandžio 24. 
suvėlinta). Vienas iš Vengri 

jos sovietų lyderių Joseph Po- 

gony savo prakalboj grąsino 
atkeršyti krauju visiems, tiems, 
kurie esą prielankus rumu- 

nams bei čecho-slovakams. 
Nes, girdi, tokie yra prieš*?: 
bolševikiško režimo. 

JAPONAI REMIA ITALI- 
JĄ. 

Tokyo, bal. 28. Japonų 
spauda remia Italijos rei- 
kalavimus link uosto Fiume 
ir kitų Adriatiko pakraščių. 
Laikraščiai kalbėdami apie 
šį reikalą pabriežia, kad 
prie tokių aplinkybių Itali- 
ja gali, kartais, padaryti at- 

|skirą taiką su Vokietija. 

REKOMENDUOJA 8 VAL. 
DARBO DIENĄ. 

Paryžius, balandžio 28 d. 
Šiądien posėdyje Taikos 
Konferencijos tapo priimta 
pridėčkas, lytintis darbo rei 
kalus, kuris bus įtrauktas 
prie taikos sutarties. Prideč 
ke rekomenduojama 8 vai. 
darbo diena. 

' CHICAGOJE DAR BUS 
5,400 SALIUNŲ. 

Chicago, 111., balandžio 
28 d. City Hali apskaitliuo 
jama, kad nuo 1 d. gegu- 
žio išsiima saliunams leidi- 
mus dar apie 5,400 saliunų 
Žinoma, jiems leidimas duc 

l dama tik iki 1 dienai liepos 

DU SAVININKAI VIENOS 
ŽEMĖS. 

Paryžius, bal. 28. Kores- 
pondentas Dr. E. J. Dillon 
praneša, kad Šantungo pus- 
salio klausimas yra labai 
painus, nes šis pussalis tu- 
ris du savininku Chiniją ir 

Japoniją ir kiekvienas šių 
savininkų remia savo reika- 
lavimus tarptautiškomis tei- 
sėmis. 

Japonija tvirtina, kad ji 
užkariavusi nuo Vokietijos 
Šantungo pussalį, paveldėjo 
ir visas tiesas, kurios prigu- 
lėjo Vokietijai. Gi Vokie- 
tija buvo nuomavus tą pus- 
salį nuo Chinijos ilgam lai- 
kui. 

Chinija gi tvirtina, kadi 
ji paskelbdama Vokietijai 
karę 1917 metais sykiu pa- 
naikino visas sutartis su Vo- 
kietija ir todėl Vokietija ne- 

turinti Chinijoje jokių pri- 
vilegijų, taigi/ ir Japonija 
neturinti jokių privilegijų. 

Japonija j tai užreiškia, 
kad pirm 1917 metų t. y. 
paskelbimo karės Chinijos 
ir Vokietijos, Chinija perve- 
dė Vokietijos privilegijas, to 
dėl Japonija yra pilnatei-' 
sė Šantungo savininkė. 

BOLŠEVIKAI SILPNĖJA 
f ARCHANGELSKO 

FRONTE. 

Archangelskas bal. 27 d. 
Bolševikų veržimąsi linkui 
Archangelsko dikči'ai susilp- 
nėjo. Mat jie dali kariu- 
menės, kurią nesenai čia at- 

gabeno, kad užpuolus tal- 
kininkų pozicijas, tapo pri- 
versti perkelti į frontą prieš 
Kolčaką, kuris gana pasek- 
mingai veikia Permos ir 
Viatkos cistriktuose. 

ORGANIZUOJA SLaVU 
SĄJUNGĄ. 

Praga, bal. 28. Čecho-Slo- 
Vakijos apsiginimo ministe- 
ris rūpinasi suorganizuoti 
sąjungą prieš Vokietiją. 

Į minėtą sąjungą pirmoj 
eilėj pageidaujamos Čecho- 
Slovakija, Rumunija ir Len- 
kija. Girdi, tokia sąjunga 
pilnai galėtų atsilaikyti 
prieš. Vokietijos pasikėsini- 
mus. 

ŠVEICARIJOS PREZIDEN- 
TAS ITALIJOS TARPI- 

NINKU. 

Geneva, bal. 28. Šveicari- 
jos prezidentas Gustave 
Ador šiądien gavo pakvie- 
timą iš Taikos Konferenci- 
jos, kuriame kviečiama urnai 
pribūti Paryžiun. Laikraš- 
čiai spėja, kad Šveicarijos 
prezidentas veiks kaipo tar- 
pinikas Adriatiko klausime. 

AMERIKOS AMBASADO- 
RIUS APLEIDŽIA RYMĄ. 

Rymas, bal. 28. Amerikos 
Ambasadorius Thomas Nel- 
son Page apleido Rymą ir 
važiuoja Paryžiun. Jo iš- 
važiavimas, sakoma, yra su- 

rištas su kivirču dėl Adria- 
tiko pakraščių; bet mano- 

ma, kad jis iš urėdo nerezi- 
'gnuos. 

DARBININKAI REMIA 
WiLSONĄ. 

Paryžius, balandžio 28 d. 
Pas prezidentą \Vilsoną lan 
kėsi Francuzijos darbininku 
delegacija. Delegacija įteikė 
prezidentui \Yilsonui laišką, 
kuriame užreiški, kad Francu 
/.'jos darbininkai užgiria pre- 
zidento \\ ilsono griežtą poli 
tiką Fiume klausime. Girdi, 
tai veikimas prieš imperializ 
mą ir anneksiias. 

Toliau laiške pabriežiama 
kad Prancūzijos darbininkai 
remia VVilsono 14 punktų ir 

ragina prezidentą ir toliai 

ginti iškeltą obalsj. 

BOLŠEVIKAI PALIUO- 
SUOS AMERIKOS 

KGNSULĮ. 
Washington, balandžio 28 

Atėjo žinių, kad bolševikai J c' 

mano paliuosuoti Amerikos 
konsulį Tredwell, kurį areš- 
tavo Taškente, kur jis tirinėjc 
aplinkybes tenykščio gyveni- 

mo. 

BOMBA MAJORUI 
PER KRASĄ. 

Seattle, Wash., bai. 28d. 
Čijnykštis krasos departamen- 
tas oficialiai pranešė, kad kra 

soj su laiškais ir siuntiniais 
rasta sprogusi bomba, kuri b; 
vo '.ižadresuota miesto majo- 
rui. 

FRANCU ZlJ A NEBIJO 
DARBININKŲ SUJUDIMO 

Paryžius, baladnžio 28 d. 
Francuzijos valdžia nesibijo 
darbininkų sujudimo, kitrj sa- 

ki ma rengė unijų viršininkai 
1 d. gegužio mėnesio. Pre- 

įmieras Clemencau leidžia lai- 

kyti ramias demonstracijas; 
gi už betvarkę atsakys demon- 

1 strancijų organizatoriai. 

VOKIETiJOS DELEGACI- 
JA JAU FRANCUZIJOJE. 

Londonas, balandžio 28ii. 
Didesne dalis Vokietijos de- 
legacijos su raštininkais 
jau pribuvo miestan Colog- 
ne, kur tapo sutikta francu- 
zų komisijos. Iš ten dele- 
gacija iškeliavo Į Versail- 
les. 

ŠIĄDIEN SUSIRENKA 
ITALIJOS PARLA- 

MENTAS. 

Rymas, balandžio 28 d. 
Pranešta, kad Italijos par- 
lamentas susirinks utarnin- 
ke, 2 valandą popiet. Tiki- 
ma^, kad utarninko posėdis 
bus trumpas, kuriame sako- 
ma bus išnešta rezoliucija 
pasitikėjimo dabartine val- 
džia. 

ORAS. 
Cbicagoje ir apielinkėje: 
Utarninke giedra ir gal ne- 

pastovus oras i vakarą taipg. 
ir seredoj; vis vėsus oras ii 
šiaur-ryčių vėjai. 

Saulėtekis, 5:49; saulelei 
l <Iis, 7 :4fl. 
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Pavojus Kares su Lenkija. 
Lietuvių tauta greitais žingsniais arti- 

nasi prie tokio dalykų stovio, kur jai pri- 
seis noroms-nenovoms paskelbti formališ- 

ką karę Lenkijai ir su ginklu atremti besi- 
veržiančią Lietuvon lenkų kariumenę, 
kuri jau užėmė Vilnių. 

Užėmimas Vilniaus, mator iškalno 

jau bavo iuplianuotas ir Lietu os valdžia 
apie- tai žinojo. 

Apie tai męs sužinome iš Dr. E. J. 

Dillon, amerikoniško korespondento, pra- 
nešimo, kuris dar balandžio 13 d. telegra- 
favo savo laikraščiams sekančią žinią iš 

Paryžiaus: 
"Lietuvių delegacija pasiuntė stip 

rų laišką premierui Tlemenceau (Tai- 
kos Konferen, pirmsėdžiui), protestuo 
jant prieš Lenkų valdžios teritorialius 
reikalavimus, prieš siuntimą lenkiškos 
kariumenės (Lietuvon) ir prieš suvie- 
nijimą Lenkiškai-Lietuviško kariško 
fronto prieš bolševikus ir reika- 
laujant, kaipo garantijos, tuč-tuojaus 
Lietuvos neprigulmybės pripažinimo, 
bei greitos pagelbos priešais bolševi- 
kus, pridedant reikšmingai: "Be šies 
imies garantijų (užtikrinimų) pasiro- 
dymas lenkiškos kariumenes ant Lietu- 
vių teritorijos bus Lietuvos valdžios 
ir gyventojų skau"»ma3 kaipo priešo 
į$:.veržiroas." 
Toks Lietuvių delegacijos užreiškimas, 

beabejonės, nebuvo padalytas be Lietuvo3 
valdžios žinios. Tuomi Lietuvos valdžia 
užreiškė, kad traukimas lenkų kariume- 
nės Lietuvon bus skaitomas priešo įsiver- 
žimu ir reiškia, kad tas kvepia paraku. 

Prie šios progos reik atkreipti atydą į 
nekurias žinias, kurios iki šiolei buvo ne- 
aiškios ir kurios paaiškėjo iš Dr. Dillon'o 
pranešimo.^ 

Kiek laiko atgal buvo žinia, kad len- 
kų parlamentas e3ą "pripažinęs Lietuvos 
neprigulmybę", pridėdama prie to uodegai- 
tę-"pasitikėjimą," .kad Lietuva sudarys 
bendrą karišką frontą su Lenkija prieš 
bolševikus. 

Tą "pasitikėjimą" lenkai pradėjo 
greitai patįs vykinti, apskelbdami, kad Lie 
tuvos-Lenkijos frontas prieš bolševikus esąs 
vienr^s. Matomai, jie tame reikale įtikino 
ir talkininkų specialę komisiją, kuri sėdi 
Varšavoj ir yra priversta žiūrėti į dalykas 
per lenkų akinius. Lenkai, matomai, lai- 
kė prieš talkininkus bolševikišką baidyklę 
v- -tikino juos, kad toks frontų suvienijimas 

pageidaujamas grynai kariškais ir stra- 
tegiškais isrokavimais, nes sustiprintų at- 
sispyrimą prieš bolševikus. Lenkai, be abe- 
jonės, nepaaiškino savo tikrų tikslų, ka- 
riuos ji9 po tokio pliano skvernu turi, bū- 
tent: kad toks fronto suvienijimas duotų lenkams parankią progą užimti, jeigu jau 
ne čielą Lietuvą, tai bent Vilnių ir visą tą dali Lietuvos, prie kurios jie stato savo 
pretensiįaa. 

Kadangi talkininkų komisija, kaip mi- 
nėta, yra Varšavoj ir, be abejonės, negali buti liuosa nuo stiprios lenkų įtekmės; ka- 
dangi pačioj Taikos Konferencijoj lenkai 
turi atstovus, o lietuviai iki šiolei negali įei- 

gos ten gauti,—tai aišku, kad lenkų naujas 
triksas 'frontų suvienijimas" galėjo talki- 
ninkams patikti, kaipo patogus iš pirmos 
pažiūros būdas kovai su bolševikais. Aiš- 
ku taipgi ir tas, kad lietuviai, neturėdami 
tiesioginio priėjimo nei prie talkininkų ko-! 

misijos Varšavoj, nei prie pačios Taikos 
konferencijos, buvo priversti griebtis vie- 
nintelio budo, kuris j.mis pasiliko, būtent: 
nevyniojant nieko į šilkus, atkreipti Taikos 
Konferencijos atydą, i tai, kad jeigu lenkų 
plėšrumas nebus sulaikytas, ir Lietuvos ne- 

prigulmybė nebus pripažinta, tai lai kon- 
ferencija taipgi žino, kokios bus iš. to pa- 
sekmes — būtent, kad Lietuva, nežiūrint 
to, kad ji. veda kovą su bolševikais, bus 
taipgi priversta stoti karėn su besiveržian- 
čiais iš užpakalio lenkais. 

Lietuvių balsas nepasiliko visai tuš- 
čias. Užvakarykščios žinios pranešė, kad 
talkininkų užrubežiniai ministeriai, "aky- 
vaizdoje d&bar/inio padėjimo, gręsiančio 
kare tarp lenkų ir lietuvių", nutarė šitokį 
padėjimą apsvarstyti su Lenkijos premieru 
Padarewskiu ir Lietuvos atstovu Paryžiuj, 
prof. Valdemaru; taipgi perstatyti šitą 
klausimą ir talkininkų komisijai Varša- 
voj. 

Talkininkai užreiške dar vieną svarbų 
principą nutarimo formoje. Tasai nutari- 
mas yra štai koks: kariška* užėmimas fcile 
kckios vieto3, dėl kurios eina ginčai, nstū- 
ri jokios vertes sulyg to, kam tokia vieta 
vėliaus bus paskirta. 

Tuomi talkininkai matomai atsako ant 
lietuvių protesto prieš užėmimą Vilniaus. 
Tuomi jie nori nuraminti lietuvius, kad 
nors lenkai Vilnių užėmė, tai tas vienok 
neprivalo lietuvių gązdinti sulyg galutino 
Vilniaus likirpo. 

Vargiai tačiau lietuviai tokiu užtikrini- 
mu galės pasitenkinti, kuomet ir pati Lie- 
tuvos neprigulmybė dar nėra pripažinta, 
žvirblys rankoje geresnis už lakštingalą 
medyje. Prižadai yra pripažadai ir net 
laike šios pačios konferencijos prižadai jau 
tankiai mainėsi. Pagalios, kodėl lietuviai 
privalo duoti išplėšti savo šalies širdį atėju 
nams lenkams ir pasitikėti plačiais pažadė- 
jimais, kuomet tais pažadėjimais nepasiga- 
nėdina lenkai? Juk lenkai gali turėti pil- 
nas rankas darbo su bolševikais ant savo 
iocno fronto, jeigu jie tik nori su jais ko- 
voti. Bet lenkai velija nepaisyti net ir tal- 
kininkų piižadų, bet skubinasi nagus už- 
dėti ant Vilniaus ir Lietuvos. 

Taikos Konferencija gali sau gražiau- 
sias formulas Paryžiuje dirbdinti, bet lie- 
tuviams, neturint nei Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimo, yra sunku tas formulas už 
gerą pinigą imti, kuomet jie mato, kaip jų 
neapkenčiamas priešas juos už pat gerkles 
griebia, — jie pergerai savo kaimynus pa- žįsta, kad tokiomis abstraktiškomis formu- 
lomis užsiganėdinti. 

Vilniaus patekimas į lenkų rankas ne 
tik yra lietuvių skaitomas šventvagystės darbu prieš Lietuvą, bet tas yra jiems — 

nei mažiau, nei daugiau — gyvybės ir mir- 
ties klausimas, nes Vilnius yra lietuviams 
pirmos kliasos strategiškas punktas, kont- 
roliuojantis susisiekimą geležinkeliais su vi 
sais Lietuvos kampais. Vilniaus neturint 
<avo rankose, lietuviai neturi bendro centro 
Lietuvai, susinėsimo linijos tampa perkirs- 
tos—pavyzdžiui, beveik visa Suvalkija ir 
Gardino gub. yra nuo Kauno gubernijos vi- 
sai atskirtos, nes neturi nei vienos patogios geležinkelio ilnijos. Tuo pačiu budu, len- 
kai, turėdami Vilnių, nelyginant iš širdies, turi savo rankose visas gįslas j visas Lietu- 
vos kuno dalis. 

Kokiu žvilgniu neimsi, lenkų laikymas Vilniaus savo rankose yra lygus smaugimui Lietuvos už jos gerklės. 
Ir todėl, kaip sakėme, tas klausimas 

yra Lietuvai gyvybės ar mirties klausimas. 
Ir todėl lietuviai negali užsiganėdinti abs- 
traktiškais talkininkų prižadais. Lenkai 
turi tu o jaus iš Vilniaus neštis lauk, kitaip Lietuvai prisieis griebtis už ginklo, idant 
pasiliuosuoti nuo smaugiančio ją griebio.l | Kitokio išėjimo lietuviai netur. 

Metam jie penktus metus neša baisiau- sias karės aukas, ne tam jie paklojo savo 
jaunimo žydim, idant dabar kuomet lais- 
vės ilgai laukiamoji aušra pradėjo brėkšti, jie turėtų ramiai ant kūlio šiaudų atsigulti ir duotis paliokui save pasiskersti. 

Prie tokios saužudystės lietuvių nie- 
I kas negali priversti.—Kol jų ranka gali pa- I kelti šautuvą, kardą, ar pagalios dalgį, ša- 
kę, ar spragilą, tol jie *okiai žudynei ne- 
pasiduos. 

Jie kovos — ir mirs — bet savo bude-| liams nepasiduos!... 

Medaliai iš vokiškų kanuolių nulieti—valdžio* davinė- 
jami už pasidarbavimą laike Paskolų. 

Iš Amerikos Lietuvių Tautines 
Tarybos Raštines. 

I 
Posėdis balandžio 22. — 

Iš pranešimų- Tarybon: 1) 
Nuo Inform, Biuro, jogei 
balandžio 23, New Yorke, 
yra rengiama didelė Lietu- 

vių demonstracija ir paro- 
da, todėl reikia apylinkių 
lietuvius į tai suorganizuoti. 
2) Nuo Liet. Sąjungos pa- 
kiškinimas į musų praneši- 
mą, jogei jie Visuotiname 
Seime nedalyvausią, nes 

jiems Lietuvos nepngulmy- 
bė esanti "mažmožis". 3) 
Laiškas nuo Lietuvių at- 
stovo Londone, Dr. Jono 
Šliupo, kuri laišką kitoje 
vietoje spaudai paduodame. 
4) Iš publikacijos pliano per 
p. Byoir: iškarpos straips- 
nių jau spaudoje tilpusių 
ir del jos pavyzdžiai paruo- 
štųjų. o) Memorandu- 
mas nuo k e 1 e e t o or- 

ganizacijų atstovų, interpe- 
liuojančių delei "Lietuvių 
Dienos" piningų. 6) Laiš- 
'kas nuo p. Ivanausko, kuris 
reikalauja, kad tik jo agen- 
tams butų leista žemlapių 
nuošimtinė platinamoji clir- 
va. 7) Raportas apie pasi- 
teiravimą su Vilniaus Uni- 
versitatės Draugija, iš ku- 
rios gauta nuomone, jogei ji 
nepoilgo laikysianti susirin- 
kimą ir reaguosianti į Dr. 
'šliupo bei Lietuvos atstovo 
Londone, p. Čepinskio, rei- 
kalavimus Lietuvon išrengti 
mokslo bei profesijų vyrus. 
8) Komisija matymuisi su 

p. Byoir praneša: publikaci- 
jos darbas plačiai užvestas. 
'Ėmė laiko tatai isiubuoti. 
Su Paryžium status susinė- 
simas. Visame komisija 
tikrina pasekmes. 9) Lie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
skyrių tvėrimo klausimas 
Washingtone i aiškų pavi- 
dalą dar nesidavė išrišti, 
bet prie to be perstogės ei- 
nam. Savu laiku veikiai at- 
sistos į gatavą kelią. 10) 
Liuosnorių komisijos žinios: 
Klausimas liuosnorių gabe- 
nimo dar galutinai neišriš- 
tas, vienok lai organizuojasi 
jaunuomenė be atidėliojimo 
į "Lietuvos Liuosybės Sat-v 
gų" skyrius. Tuom tarpu 
tas bus tik kuno lavinimo 
ir lengvo muštro darbu. 
11) Dvi senografės Pary- 
žiun užtikrinta. 12) Pildo- 
mojo Komiteto posėdis at- 
sibus balandžio 26, New 
Yorke. 

Nutarimai: 1) Delei pu- 
blikacijos plariO akcija pa- 
likta po senovės. 2) Liuos- 
norių finansavime klausi- į 
mas trupučiui l#iko atidėta,! 
iki -bus gauta nors paviršuti- j 
nė sąmata. 3) Paraginti Iš- 

pildomąjį Komitetą Wash- 

ingtone, idant Raudonojo 
Kryžiaus klausimas bent 
laipsniškai butų vykinamas 
ir visuomenei išskelbiamas. 
4) Stenografės: Kižutę ir 
Radzevičiūtę užtvirtinta ir 
rekomenduota kuoveikiau- 
siai Paryžiun pasiųsti. 5) 
Priimta rezoliucija i Prezi- 
dentą Wilsoną ir Su v. Val- 
stijų valdžią, protestuojanti, 
kam sąjungiečiai ilgiaus 
palaiko Lietuvoje vokiečių 
okupacijos armija, kuri až- 
uot 'tvarkos palaikyn.o/ te- 
roiizuoja Lietuvos gyvento- 
jus, ir net Amerikos pasiun- 
tinius Kaune užpuolė, ku- 
riuos lietuvių kareiviai vos 

apgynė ir vienas iš jų net 
!>avo gyvastį atidavė. Pra- 
šoma sąjungiečių, idant 
kuoveikiausiai vc kiečius iš 
Lietuvos iškraustytų, o Lie- 
tuvoje tvarkos dabojimui 
bei krašto gynimui paliktų 
liuosą kelią Lietuvos armi- 
jai. 6) New Yorke de- 
monstracija, visais galimais 
budais organizuoti. 

J. O. Sirvydas, 
A. L. T. Tarybos Sekretorius 

ŠLIUPO LAIŠKAS. 

įP-nui J. O. Sirvydui, 
A. L. T. T. Sekretoriui. 

Gerbiamasis Drauge! 
Šiandien atėjo laiškas, 

rašytas kovo 5 d. Labai a- 

čių! Aš-gi pats mažai ką 
rašiau, išskyrus savo žmo- 
nai, kuri maniau paduos 
laiškus "Tėvynei" atspaus- 
dinti; neturėjau laiko, būti- 
nai neturėjau. Čion buvo 
tiek darbo... Juk viskas nau- 

ja, visur reikėjo landžioti, 
ir po Foreign Offisą ir po 
'ambasadas, ir šiaip visokias 
pažintis darytis. O juk čion 
niekas pirmiau nebuvo ban- 
dęs... 

Netiesa, kad Britanija 
lietuviams priešgina butų. 
Britanija mums sympati- 
zuoja, tik vis dėlto reikalą 
vilkina: mat Paryžiuje vis- 
kas buvo padalyta... O ten 
Paryžiuje francuzai tai tur- 
but lenkai dalykus prieš 
mus: jie lenkams yra paža- 
dėję didelę Lenkiją pasta- 
tyti, tai bene ir mus jiems 
pavesti. Netikiu, kad tam 
pritartų Britanija ir Ame- 
rika, nors ir pastaroji labai 
ilgai svyravo. Bet dabar 
jau net savo komisiją Lietu- 
von pasiuntė dalykams iš- 
tirti... Ak, ir francuzai mi- 
litarę komisiją pasiuntę, be- 
ne užimti Liet. armijos ko- 
mandą; tačiaus ten kas- 

nors nėra gera, nes—sako 
—Gabrio draugas jon pa- 
kliuvęs. O Gabrys — tai 
nuvyko Lietuvon, pirma su 

Kapsuku pasitaręs. Dabar 
jis tai su vokiečiais, tai su 

lenkais, tau su Kapsuku su- 

sirašinėja — jau tik ne Lie- 
tuvos naudai. 

Reikia armijos! Atvykę 
užvakar p. Čepinskis su p. 
Bizausku sako: jeigu Ame- 
rikos lietuviai, kurių Lietu- 
voje visi pasigenda, nors 10- 
000, gerai apsiginklavę ir 
susiorganizavę, atvyktų, tai 
nei bolševikų, nei lenkų, nei 
vokiečių Lietuva nebijo, ir 
Lietuva j vieną sąvaitę bu- 
tų liuosa nuo visų nepriete- 
lių!... Turite gauti valdžios 
pagelbą, kad pervežtų ar 

Liepojun ar Klaipėdon; kad 
duotų sautnvų, machine 
guns, aeroplanų, ypačiai ar- 

tilerijos, ir, žinoma, maisto. 
Tai visa historija — nėra 
kas daugiaus čion pridėti ar 

atimti! Piningų, žinoma, 
reikia; bet jeigu lietuviai 
armiją siųs, tai jau be pi- 
ningų jos neišleis... Trūk- 
sta Lietuvoje kareivijos in- 
struktorių, vadų, štabo ofi- 
cierių. Kuomi greičiau ar- 

mija pasiųsite, tuomi grei- 
čiaus slėgutis nupuls nuo 

Lietuvos. Jusų rankose Lie- 
tuvos likimas. Ką Taikos 
Konferencija nepadarytų 
Paryžiuje, Lietuvių armijos 
misija reikalinga. "Bet ir 
'Paryžius negalės Lietuvos 
naikinti. Gana Lietuva pri- 
sikentėjo nuo visokų siurbė- 
lių. Vienintelis išganymas: 
Amerikos Lietuvių Armija 
bent 10,000 vyrų. 

P. Lopatto — girdžiu — 

dirba Paryžiuje su kitais. 
Apie p. Karužą nieko ne- 

girdėjau. Aš kablegramo 
nuo T. T. negavau. Bet 
kada užvakar atvyko iš Lie- 
tuvos atstovai, tai šiandien 
jiems perdaviau visą reika- 
lą, drauge ir type\yriterius, 
kurių čion du nupirkau už 
82 svaru. Tuomi tarpu jiems 
pagelbėjau ineiti i vėžes, 
r. ss aš jau truputį kelią pra- 
skyniau. Kada tai busiu at- 
likęs, aš užsiimsiu laikinai 
propaganda (nes diduma 
anglų nėra girdėję apie lie- 
tuvius!), o paskui bene ke- 
liausiu Lietuvon, kur — 

regima — labai reikalinga 
padirbėti ir sustiprinti žmo- 
nių dvasią. Čion kalbėjau 
dusyk pas katalikus lietuvius 
ir sykj pas bolševikus... Į- 
kirtau jiems taip, kad ver- 

kė iš piktumo. Dar reikės 
ir Škotijon nuvykti, kur 
manęs lietuviai laukia, iš- 
girdę, kad bolševikams taip 
kaili išpėriau. Londono 
kliubas "Union of Democ- 
ratic Control" pakvietė ma- 

ne kalbėti ant 8-tos d. ba- 
landžio. 

Lietuvoje nebūtų bėdos, 
'jeigu ne plėšikai-bolševikai 
ir lenku legionieriai—kurie 
bandomis (20-50 žmonių) 
žmonelius ganabija. Vo- 
kiečiai tai prigelbsti lietu- 
viams, tai painius daro: pri- 
guli, mat, kokio upo esti. 
Spartakai užpakalyje mū- 

sų armijos tiltus, geležinke- 
lius ir tt. ardo... Visi yra 
grobikai be tvarkos, ir todėl 
maža armija apvalytų Lie- 
tuvą trumpu laiku. Tik rei- 
kia amunicijos ir ginklų. 
Dirbkite dieną ir naktj, kad 
S. V. valdžia tuojau pervež- 
tų musų bent 10,000 gerai 
ginkluotų vyrų, ir Lietuva 
bus išganyta. Liaudis lau-; 
kia su išsiilgimu Amerikos 
lietuvių parvažiuojant su j 
kariška pagalba... Tai se- 

: 

miu ir iš Lietuvos laikraš- 
čių ir iš lupų pp. Čepinskio 
ir Bizausko. Čion klaidos 
nėra. Lietuvos išganymas 
yra rankose pačių lietuvių. 
Kaip pasiklosime, taip ir iš- 
miegosime. 

Tikėkite, kad čion atvy- 
kęs nesnaudžiau. P. Naru- 
ševičius 8 d. kovo iškelia- 
vo Paryžiun. Su manimi 
dirba pp. Narijauskas ir 
Vizbaras, ir 2 mergaiti — 

Juzė Martinkaičiutė ir E- 
milija Karasevičiutė. Vi- 
soms moku algas. Reikė- 
jo daug kas nupirkti, tarp 
kitko dvi rašomoji masini. 
Dabar jau pervedžiau viską 
Lietuvos atsovams. Keletą 
laikraščių užsakiau, ir Bri- 
tanijos muzejuje nufotogra- 
favau apie 30 Lietuvos viso- 
kių žemlapių, iš senovės iki 
dabar. Tai galima bus pa- 
daryti historijos atlasas, o 

Nprieg tam reikia žemlapių iš 
Paryžiaus. Galite suprasti, 
jog į porą mėnesių ir pini- 
gų gerokai išeiti turėjo. Bet 
ką darysi! Lietuvos atsto- 
vai už mane 30 sykių turtin- 
gesni atvažiavo, tai gal buti 
jie ir daugiau ką įstengs pa- 
daryti. Aš rengiuos: laikra- 
štininkams iškelti pietus; be 
to Sunku čion prieiti prie 
laikraščių, nors to labai rei- 
kia. Sulyginant Amerikoje 
yra gera propaganda pada- 
lyta. Kad čion butų tiek- 
pat atlikta buvę, na, tai ki- 
ta giesmė šiandien butų. 
Bet čion niekas nieko nepa- 
dare. 

Pavargau. Valgis man 

čion netinka. Oras baisus, 
šlapia, saulė ietai matosi. 
Šiaip butų viskas nebloga. 
Visokių dokumentų valdžiai 
inteikęs esmi. Darbo yra ne- 

maža,—bet dabar jau man 

bus lengviau, nes p-s Če- 
pinskis moka ir angliškai. 

Neužmirškite Univeršita- 
tės Associacijos. Gal ją 
apleidote? Taip? O ji yra 
viena iš reikalingiausių pa- 
ramos. Be musų pagelbos 
Vilniui negalės (?) užsilai- 
kyt jniversitatė. Reik ir pro- 
fesorių iš Amerikos! gamti- 
ninkų, technologų, dentistų. 
Lietuva tikisi iš Amerikos 
susilaukti. Ei, vyručiai ir 
sesutės — štai dirva... Prie 

visų bėdų turėsite akyje 
Assoeiation of Friends of 
University of Vilnius. Ne- 
tiktai piningus ten dėkite, 
bet ir rengkitės profesoriau- 
ti! Ne juokais šneku, bet 
liepia tai p. Čepinskis pra- 
nešti. 

Na, gana šiam sykiui. Ne- 
liūdėkite, bet dirbkite! O 
tuorni viską laimėsime. 

Su tikra pagarba, 
J. Šliupas. 

DZŪKAI IŠVIJO LENKŲ 
"RŽAD'-\. 

Lond ;'iC gautas ici.»mus laiš- 
kas, apie kurį "Js. Dr." rašo: 

"Dabar Į Londoną atėjo 
taipgi iš Lietuvos kitas laiš- 
kas iš ričių Suvalkų miesto. 
Ant konverto užtupdytas kaž 
koksai "vanagėlistai reiš- 
kia lenkų markė su Lenkijoj 
herbu (kaip musų vytis). 
Ant tos markės rašoma: 
"Polski rząd" lenkų valdžia! 
Iš šonu: "»S0 groszy'' 80 
grašių! Suvalkuose sėdi len, 
kai. Lenkai 1- ivę nusiuntę 
savo valdininkus ir į kitus 
Suvalkų gub. miestus, bet 

juos žmonės išvijo. Apie Sei- 
nus gyvena ne labai apsi- 
švietę lietuviai-dzūkeliai. 
Bet, atvažiavus tenai tam 
"I'olski rzad," 5000 dzūkų 
susirinko ir pareikalavo, kac1 
ant tų pėdų "Polski rząd iŠ 
sikraustytų.'' 



Pranešimas iš VVashingtono. 
SUSIŽINOJIMAS SU LIE- 

TUVA GALIMAS. 

Jau išgauta pavelijimas 
Lietuvai pagelba siųsti. 
Stengiamasi sekios ir mais- 
to produktus greitai išsiųsti. 

Jau esame pranešę, kad 
greitai bus galima su Lie 
tuva susižinoti, žinom ge- 
rai kaip kiekvienas lietuvis 
su nekantrumu laukia tos 

valandos, kada galės bent 
keiius žodžius savo išsiilgu- 
siems giminaičiams pasiųsti 
todėl skubinome pranešti 
tokią linksmą žinutę, nors 

ištikrųju mums buvo nusise- 
kę padryti vos tik pradžią 
gero užsibaigimo. 

Išpradžių valdžia išleido 
parnešimą, kad pavelijąma 
susižinoti su Estonija, Len- 
kija ir Lietuva. Estonijai 
ir Lenkijai išleido smulk-; 
menšką nurodimą kas reikia | 
daiyti norint kokius norsl 
daiktus siųsti į minėtas vai-' 
stijas. Apie Lietuvą ir 
Latviją tik užsiminta. 

Egzekutyvis Komitetas 
tuoj pasistengė ir Lietuvai 
panaši] nurodymą ir pilną 
leidimą išgauti. Po atkar- 
totinų pastangų ir geru pri- 
parodymą prašymas išpildy- 
ta. Kaip kitoms valstijoms, 
taip ir Lietuvai išdavė nu- 

rodymus ir taisikles del su- 

sižinojimo ir daiktų siunti- 
mo. Čia ištisai paduodam, 
minėtas taisyKie. 

"Veikiant sutartyje su auj 
torizuotais atstovais kitų , 

valstijų, Karės Pramosės! 
Komisija šiuomi paskelbia,' 
kad nuo balandžio 14 d. i 
1919 m., visiems Suvienytų 
Valsitjų gyventojams yra 
pavelita liuosai prekiauti ir į 
suisnešti, pirsilaikant minė- 
tos komisijos taisyklių, su 

žmonėmis gyvenančiais Lie- 
tuvoje ir Latvijoje. » 

Pagal šį pranešimą, apli-! 
kacijos bus priimamos del1 
išgavimo tam tikro raštiško; 
pavelijimo visokius daiktus 
Latvijon ir Lietuvon išvežti, i 
arba ir tenais šion šalin į- 
vežti. : 

Siunčiant visokias daiktus 
Latvijon ir Lietuvon, visuo-j 
se atsitikimuose, šiuos žing-į 
snilM reikia daryti: 

1. Siuntėjas norėdamas 
gatui tam tikrą pavelijimą, 
privalo keirptis prie "The 
Bareau of Exports, Wasli- 
ington, D. C.", arba prie bi- 
ie kurio šio biuro skyriaus, 
vartojant formą X-A. 

2. Visi daiktai suminėti. 
Komisijos išduotame ".Free 
List" del Šiaurinių Neutra- 
lių valstijų (išduotas kovo 
15 d., 1919 m.), gali buti; 
siunčiami be tam tikro lei-; 
dimo. 

■ 3. Kaslink siuntimo visų 
dalykų, ne įvardytų, minė- 
tame "Free List", siuntėjas 
pirm prašant tam tikro lei- 
dimo, privalo pranešti as- 

meniui esančiam Latvijoje 
ar Lietuvoje, kuriam norima 
daiktus siųsti, kad jisai gau- 
mj nuo Alijantų Blokados- 
Komisijos (Allied Blockade; 
Committee in London), ras-! 
tišką sutikimą siunčiamus 
daiktus praleisti. Šio suti- 
kimo numeris turėtų buti 
priduotas siuntėjui, kurs pa- 
žymės jį ant aplikacijos. 

4. Amerikos atstovas, e- 

santis Alijantų Blokados 
Komisijoc, visas smulkme- 
nas tokių sutikimų prisius 
Kares Pramones Komisijai 
Whshi»igtone, kurios bus 
naudojamos paduotąsias 
aplikacijas pertitikrint. 

5. Kas link įvežimo daik- 
tų iš Latvijos ir Lietuvos 
Amerikon, bus prisilaikoma 
tų pačių taisiklių, kurios ap- 
eina visas kitas neutrales 
valstijas Europoje". 

Išgavę tokias taisikles, 
tuoj kreipėmės prie Krasos 

departamento, kad sužino- 
jus ar jau laiškam kelias 

įtaisytas, nes žinom gerai, 
kad musų žmonės pirm siu- 
siant kokius daiktus, norės 
laiškais susimainyti su liku- 
siais Lietuvoj, kad patyrus 
kam ir kur butų galima pa- 
gelbos ranką ištiesti. Pasi- 
rodė, kad Lietuva dar ne- 

prijungta prie tarptautines 
krasos ir del to nėra kelio, 
kuriuo butų galima laiškai 
tenais pasiųsti. 

Egzekutyvis Komitetas, 
sutartyje su Karsos Depar- 
tamentu ir kitomis valdiš- 
mis įstaigomis padarė reika- 
lingus žingsnius, kad kuo- 
greičiauiai tasai kelias butų 
išdirbtas. Tam tikslui iš- 

siųtsa keletas kablegramų 
Europon ir kas valanda lau- 
kiama linksmaus pranešimo, 
kad jau krasos susinėsimas 
tarp Lietuvos ir kitų šalių 
yra įsteigtas. Egzekutyvis 
Komitetas taipgi naudoja 
visus galimus budus, kad 
įteigus tiesioginį tarp Lie- 
tuvos ir Amerikos kablegra- 
mų susinėsimą. 

Kaip tik kelias bus įtai- 
sytas tuoj visiems apie tai 

pranešim. 
Paskutiniame Tarybų su- 

vavažiame nutarta' tuojaus 
pasiųsti pasveikinimą pir- 
majam Lietuvos .fiezidentui 
Antaui Smetonai. Egzeku- 
tyvis Komitetas išsiuntė se- 

kančio turinio pasveikinimą 
kablegramą: 

"To His Execellency 
Antanas Smetona, 
Presiderit of Lithuania. 

There were glorious days 
of Lithuanian Independence 
i n the past, but only novv 

she has been crowned with 
a Republican Government. 
Lithuanians in America al- 

vvays desired only purest 
Democracy and therefore 
they are most happy to greet 
and congratulate your Ex- 
cellency as their first Exe- 
cutive of the Government 
o f their hopes and ideals. 
Your personai attributęs as- 

sure all that present difficul 
ties of our country will be 
overcome and a noble futu- 
re assured. Lithuanians in 
America pledge you their 
support and devotion 
through their National 
Council and Executive Com 
mittee, 

Vinikas, Žilius, Bielskis".; 

Prašant lietuviams kari- 
nikams i)- chicagiečiams nuo 

Town of Lake, Ekzekutyvis 
Komitetas pasiuntė sekantį 
pasveikinimu: 

■'To His Excellency Anta- 
nas Smetona, President of 
Lithuania. Greetings and 
congratulations from Lith- 
uanian soidies of America. 
Sventy-iive thousand orga- 
rJzed Lithuanians willing to 
defend their countiy from 
partitioning and oppression. 
Lithuanian Liberty Guards". 

"Also Congratulations 
and rnost hearty wishes 
from all Lithuanians of 

Gen. Dickman suteikia Croix de Guerre 38 regi- 
mentui, 3-ios S. V. pėst. d iv. už pasižymėjimus Marne. 

Town of Lake of Chicago, 
Viscont, Ohairman. 

Executive Committee, 
Vinikas, Žilius, Bielskis'\ 

Pirmesniuose praneši- 
muoe minėjom apie Lietu- 
vos valdžios uzaskymus, kad 
prisiųstumėte javų ir kitų 
maisto produktų. Egzeku- 
tyvis Komitetas susižinojo 
su tam tikromis firmomis ir 
užsakymas galima butų tuo- 
jaus išsiųsta, bet reikia pi- 
nigų. Parnešta apie tai 
Lietuvos valdžiai ir be abe- 
jo tuojaus padarys reika- 
lingus žingsnius. Bus mė- 

ginama panaudoti kaipo da- 

linę mokestį dabar esanti 
$.130,000.00, Raudonajame 
Kryžiuje. Ekzekutyvio Ko- 
miteto pirmininkas p. M. 
Vinikas ir Sekretorius Kun. 
J. Žilius nuvažiavo New 
Yorkan šiuo užsakymu rū- 

pintis. Ateinanti šeštadie 
ni, balandžno 26 d., atsibus 1 

abiejų Tarybų administraty- 
vio Komiteto suvažiavimas, 
tikimasi tuomet bus galima 
geriaus šis reikalas aptarti | 
ir reikalaujami javai ir kiti 
maisto produktai greičiaus 
išsiųsti. 

Egzek. Kom. Inf. Biuras, i 

Lenkai tykoja ant 
Lietuvos, 

Rcnrjkimčs prie Lietuviu 
Seimo. 

Vos iietuvys pradeda atskir- 
ti priešą nuo draugo; vos jam 
tenka susidurti su platesniu 
judėjimu visuomeninio gyve- 
nimo, ir jis pamato, kad jo 
priešu yra lenkas. 

Lenkas tamtum tam tik ir 
sutvertas, kad engti ir niekinti 
lietuvj. 

Ant kiekvieno žingsnio lietu- 

vys turėjo kęsti lenko perse- 
kiojimus ar tai namie ar tai 
svietur, visur lenkas stengėsi 
įžeisti lietuvi, net ir dievnamis 
nebuvo liuosas nuo intrigų. o i. 

Prisiartinus šiam ūidžiam 
mementui, kuomet rišamas tau- 

tu likimas, nerimauja kiekvie- 
no lietuvio siela, nes jis net 

brolyje (komi myli vadintis 

lenkai) mato savo priešą. 
Štai atėjo žinia, kad Hal- 

lerio lenkiški pulkai iš Franeu- 

zijos Lenkijoj. Ir su kiekvie- 
nu lietuviu pasikartojo patarlė1 
širdis jaučia tik nepasako, ka( 
tai vežama giltinė lietuviams! 

t'ž keliu dienu iš Varsavos 

pranešama, kad lenkai, mumn- 

šę bolševikus, užėmė Vilui- 
'ji dar už por« > dienu lenkų 
biuras Šveicarijoje su pasidi- 
džiavimu praneša, kad užėmi- 
;ne Vilniaus dalyvavo ir pri-j 
buvitsie iš Fracuzijos Hallerio 
kareiviai. 

Reiškia, širdis lietuvio jau- 
tė, tik nepasakė. 

Bet tūli mano, kad lenkų 
"anešimai yra melas, ir kad 
Vilnių užėmė ne lenkai, bet 

lietuviai. 
Lai būna tai melas, bet ir 

' is melas turi savyje nuodus. 
Tokiu melu lenb'u stengesi pri- 
ruošti pasauli,, kad nenusigąs- 
ti. kuomet lenkų legionai pra- 

dės grūstis Lietuvon,; Mat jie 
geradėjai, valys pasaulį nuc 
bolševizmo 

Ir engs Lietuvą 
Kągi męs darome akyvai z- 

doje tokio pavojaus? Nagi 
nieko; mat mušti tarybos nie- 
kaip negali susitarti. 

Taip dalykams stovint Chi- 
cagos organizacijos pasiima 
ant savęs sunkia naštą — su- 

šaukimą Amerikos Lietuviu 
Seimo. 

Garbė chicagiečiams, kurie, 
šiame sunkiame Lietuvos mo- 
mente, drąsiai ima Vytauto vė- 
liavą, kad apginiis ją nuo nuož- 
mojo priešo. 

Sunku darbą pasiėmė a r. i 
savo pečių chicagiečiai, bet už- 
tat garbingą; darbą dėl kurie 
daugelis supuvo kalėjimose ir 
Sibiro kasyklose; darbą — ko- 
vot i už Lietuvos laisvę. 

Ant Lietuvos slenka siau- 
bimas, kad vėl čiulps iš lietu- 
viškojo kuno gyvybės sulntis. 
Chicagiečiai drąsiai stoja ko- 
von prieš tą siaubimą. O, ar 

prigelbūs jiems kitos kolioni- 
jos? Taip, prigelbės! 

Nes negali rastis lietuvio, 
jei jo sieia dar nėra kuom nors 

suteršta, kad jis atsisakytu 
ginti savo gimtinį kraštą nuo 

gresiančio vergijos pavojaus. 

Tai gal paskutinis musii di- 
delis pasitarnavimas dėl niusų 
ruvargusios Tėvynės ir nuo jo 
gal priguplės Lietuvos ateitie. 

Kiek teko girdėti, tai seimas 
bus pradžioje birželio mėnesio 

Chicagoje, todėl draugijos pri 
valo subrusti, ir rinkti seiman 
delegatus, kad gelbėti Lietuvą, 
nes jei dabar jos neišgelbėsime, 
tai ir pačių draugiją ekzistavi 
mas tampa beprasmis. 

R. A. 

Paskolink savo Dėdei Šamui, kuo- 
met jis prašo! 

Lietuvy! Pagelbėk Dė'Jei Šamui: 
Jis pagelbės Lietuvai. 

iŠ LIETUVOS. 
KAUNAS. 
15 sausio. 

Kauno miesto Taryba vaka- 

rykščiame savo posėdyje at- 

mindama, kad visos miesto Ta- 

rybos frakcijos stovi ant Lie- 
tuvos Valstybes pamato, kad 
tautinės Kauno grupės užinte- 
resuotos tautinėse pastangose 
kurti Lietuvos demakratiuę 
valstybę, kad tautinės Kaune 

gyventojų grupės nesugebia pa 
siūti savo atstovu Į Lietuvos* 
konferencija neturėdamos de 
mokratiniai sutvertų atstovv 
bės organų, — Miesto Taryb? 
randa, kad jį turi duot tauti 
nėm grupėm galimumą daly- 
vauti Lietuvos Valstybės sta 

tyme ir užtat kiekvitna A lies 
to Tarybos tautinė grupė siun 
čia Į konferenciją savo kaip^ 
grupės atstovus. 

Konferencijos atstovai ren 

kasi gana skaitlingai. Va kr 
prieš piet buvo užsiregistravo 
siu jau apie 120 narių. Pasiro- 
do, kad savo atstovus galės at 
sinti tik pusė Lietuvos. Yra 
atstovių ir iš užimtų bolševiki; 
kraštu. 

Lietuviu krikščionių demc 
kratų kliubas, biuras ir "Tie 
sos Kardo" redakcija persike 
lė Į naują butą — Kuruvoska 
ja No. 3, prie Yilgelmo gatves 

Kauno miestą lietuvių konfe 
rencijoj atstovais p. Radžievi 
čius, kr. deni. partijos narys. 

Antradienyje sausio 21 d 
1919 m. rengiamas Miesto Te 
atre didelis Lietuvių koncertai 
Dalivaus: p. J. Naujalio veda 
mas "Dainos bei Scenos D ra u 

Įvijos" choras, solistas p. Olia 
kas ir artistas p. Sutkus. 

Išsilavinusieji ir norintieji 
dalyvauti koncerte iŠ kitur su- 

važiavusieji daininikai kviečia 
mi užsirašyti pas p. J. Naujai;. 

■ A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimu visame 
pasautyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SAVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
368 Brcadway, So. Boston, Mass. 

Domicei© Stasiūniene 
g f 

■ 5355 S, SHIELDS AVE 
Po ilgos ligos, metą ir pusės, persiskyrė su šiuo pasauliu 27-tą 

dieną balandžio, 10:30 vakar* 
\ ėlionė buvo 46 meti] amžiaus, iš Lietuvos paėjo nuo že maičiu 

Kalvarijos, paliko dideliame nuliūdime vyrą Antaną, ir dvi dukteri, 
Viktoriją ir Liuciją. Laidotuves atsibus ketverge gegužės (May) 1-ą 
dieną. Iš ryto apie S:C0 valandą, kūnas bus atlydėtas i šven- 
to Jurgio bažny.čią, iš kur po pamaldų lydės j šv. Kazimiero ka- 
pines. Giminės, draugai ir pažįstami esti nuoširdžiai kviečiami su- 
teikti paskutinį patarnavimą mirusiai. 

Pasilieka dideliame nuliudime 

VYRAS IR DUKTERIS. 

LIBERTY BONDS 
aięs pericame i.ioerty iionds už 
Ijiln^ "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketvergais ir 
Subatomis 9—9. 

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

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių už egzaminaciją, arba patarimą. Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergamiems žmonėms ge« 
reresnj ir moderniški}, patarnavimą. 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kuri <-uri tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami j y gydančią vertę nuo papras- tu nesveikatingumų. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi musų 
receptai yra pildimi tik rogitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKIE'fE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminaciją ir Patarimą 1616 WEST 47-th STREEET Męs Kalbame Lietuviškai 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELE KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
lietuviu nSl 
AMERIKOJE 

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 ulisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių 
istorija. 
Brutuose apdaruose — .$2.00 
Kaina $1.50 

Reikalaudami šios kmgos, 
kreipkitės Į ''Tėvynės'' ad- 
ministraciją šio adresu: 

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

Didečis 28?,x38", Pilsiąs, Aiškus 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimeliu;, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž' 
kelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, kraaos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

žemiapis susideda iš daugelio paaiškinimu ir 

v/ : 'AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1212—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
o) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
6) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Va'stybė prieš Padalinimų,. 
8) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. .T.EIŠ 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

A 

MATEUŠAS Šl^iCUfSAS 
3314 S. MORGAN ST., 

3 lubos iš užpakalio 
Po trumpos ligos persiskyrė su šiuo pasauliu, 29-tą d. 4."> minu- 

tas popiet. Velionis buvo liG metu am:!., paėjo ii; Roknkės mies- 
telio, Novo-Aleksandrovo par., Kauno >. 

Paliko dideliame nuliūdime moterj. Moniką, po t f: vai s Karvellutė, 
ir sun.j, Mateušą, mažiau dviejų metų. Laidotuvės atsibus ketver- 
ge, liną gegužės, apie 9:30 išryto. Kūnas bus atlydėtas j šv. Jurgio 
bažnyčia, iš kur po pamaldų bus nulyti, ras j šv. Kazimiero kapines 

Giminės, draugai ir pažįstami r.u širdžiai yra kviečiami suteikti 
paskutini patarnavimą mirusiam. Pasilieka dideliame nuliudime: 

MOTERIS MONIKA ir 

SUNUS MATEUŠAS 



VIETINES ŽINIOS, 
SEIMO REIKALE. 

Susirinkimas Seimo Rengi- 
mo Komiteto įvyks vakarą 
8 Valandoje, Yoodmano svet. 

prie 33 ir Lime gt. 
Visi' komiteto nariai privalo 

laiku atvykti. Susirinkime bus 

pateikta plianas seimo organi- 
zavimui ; taipgi Ims išrinkta rei- 

kalingos komisijos. Nepraleis- 
kite progo.^ pasidarbuoti Lietu- 
vai ! 

Dr. K. Draugelis. 
Seimo Reng. Kom. Sekretorius. 

6ita Paakutinž paskola yra geriau- 
sia. 

INDOMUS TEISMAS. 
Pereita pėtiiyčia teisme bu- 

vo nagrinėjama įdomi lietuvių 
byla. Dalykas taip yra: 

Pas ponią Čekonienę gyve- 
nančią prie 3314 Auburn A ve., 

buk bedžiustant ant augšto pra» 
puolusi staltiesė. Ji tuo pašis 
kundė namu savininkei poniai 
Plungienei ir juodvi nužiurę 
jo. buk tą staltiesę turėjusi pa- 
imti kita tuose pat namuose 

randauninkė ponia Dulevieie- 
nė. Juodvi ir sumanė padaryti 
pas Dulevičienę kratą. 

Kuomet juodvi nuėjo i Du- 
levičienės kambarius, tai jos 
namie nerado, ji dirba. Rado 
tiktai p. Dulevičių, kuris parė- 
jęs iŠ darbo (naktimis dirba) 
miegojo. Prisikėlė p. Dulevičiit 
ir pasakė kame dalykas. Dule- 
vičius jokiu budu netikėdamas, 
kad jo žmoni prisisavintu jai 
nepriklausantį daiktą, pasakė 
kad tegul pajieško, ir jei suras, 
tegul pasiima. Juodvi j ieškojo, 
bet nieko nesurado. 

Vakare parėjusi iš darbo p 
Dulevičienė rado išvartytus 
savo daiktus. Ji pradėjo susidė 
ti tuos daiktus ir atrodo buk 

prapuolę iš jos kuparo 400.00 

doliarių. Ji tuojaus apie tai pra- 
nešė policijai, pribuvo detekty- 
vas ir pagaliaus krėtikės likosi 
suareštuotos. 

Teismas nagrinėjo tą bylą. 
Svarbiausiu klausimu buvo pri- 
rodyti, ar ištikro ponia Dulevi 
čienė turėjo tuos '400 doliarių. 

Teismas likosi atidėtas art 

1 geginės. 
Lietuvy! Pagelbėk Dėdei Šamui. 

Jis pagelbės Lietuvai. 

TOWN OP LAKE. 
Užbaigus parašu rinkimo 

darbą, daugelis rinkikų ir šiaip 
pašalinių žmonių įdomauja pa- 
sekmėmis to darbo. Todėl a^. 
čia apie tai paaiškinsiu. 

Viešame susirinkime, įvyku- 
siame balandžio 10 d. pasizadS- 
jotam darbui prigelbėti apie 
50 gerų tėvynainių, iš kurių, vė- 

liaus, daugelis nepasirodė. Bet 
užtai į jų vietą pasisiūlė nema- 

žai kitų ir daroas ėjo pirmyn. 
Nežiūrint to, kad nekurie lietu- 
viai ir trugdė darbą, bet visgi 
jo pasekmės pasirodė gana ge- 
ros. Blankų parašams rinkti iš- 
duota aipe 2,000, sugrąžinta jų 
pripildytomis 1,214 su 13,212 
paršų, kurios tapo pasiųstos 
adresu: Lithuanian National 
Concil, 703 Fifteenth St. N. W. 
Washington, D. C. 

Parašų rinkimo sekretorius, 
A. J. Kareiva. 

Verta-i vardo Hamo, 
negelbsti DSdžs Samo. 

PABAIGĖ MOKSLĄ. 
Pereitos pėtnyčios vkare at- 

sibuvo vakariene ir išdalini- 
mas diplomų jauniems dakta- 
rams, kurie užbaigė mokslą 
Naprapatijos kolegijoj. \ 

riausiu vakaro kalbėtoju buvo 
pakviestas žymus pamokslinin- 
kas Bradley. Pamokslinin- 
kas Bradlev, pirm įsileisiant į 

¥ " 

gražią, turininga kalba, kokia 
jis pateikė porai .šimtu vakario 
niaujančių, viešai užreiškė, kad 
jo šeimyniškas daktaras yra 
I)r. V. \Yatters, Naprapati 
jos daktaras huo to laiko, kaip 
jis pus kitus nerado jokios pa- 
yclbos, o tik pastarasis 
paliuosavo ji nuo ligos. Jis 
dar pridėjo ir tai, kad perei 
tą Inetą, kuomet Influenza bu 
vo laiko viespatė, jo šeimynos 
naris jau turėjo uždegimą. 
Medikais daktaras pasakė* kad 
uždegimas išlaikys ligonį 21 

dieną, minėtas daktaras Nepra 
patas tą ligoni išgydęs j 6 die- 

nas. 

Šio žymaus pamokslininko 
panašus užreiškimas džiugino 
Xaprapatijos šalininkus. 

Vakarienė atsibuvo Grand 
Pacific viešbutyje. 

Sią mokyklą lanko ir vienas 
lietuvis i). M. Stapulionis. M. 

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

YVEST SIDE. 
Patriotiškas susirinkimas it 

m uzikaliskas vakarėlis. 
Baiandžio 25 d. Aušros Var- 

tų parap. svet. Lietuvių Sky- 
riaus Victory Bonds Komisijai 
rengė patriotišką susirinkimą 

į ir muzikališką vakarėlį. Apgar- 
sinta buvo, kad programe da- 

lyvaus 2 chorai ir 22 kalbė 

tojų. Vakarą atdarė kun. F. Se- 
rafinas. Iš pagarsintų 20 kal- 

bėtojų tiktai vienas jų teatvyko, 
kuris kalbėjo gerai ir kurio ka- 

lba padarė j publiką gilų ispudi. 
Žmonės tą kalbėtoją gyrė, saky- 
dami, kad daugiau mums tokių 
kalbėtojų butų- 

Vakaras butų pavykęs gerai, 
jeigu butų išpildytas progra- 
mas. Bet dabar girdėjosi žmo- 
nes rugojant, kad jie nesulaukė, 
to kas buvo programe garsinta: 
— nei kalbėtojų, nei muzikallš- 
kų veikalėlių, nei deklemacijų. 
Xor s nemažai žmonių užsirašė 
Laisvės bondsų, bet butų da 
daugiau užsirašę, jeigu visas 

programas butų atliktas. 
7. S karka. 

Vertas vardo Hamo, 
Kas negelbsti Dėdės Samo. 
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WEST SIDE. 
Padčkavottė p-ui Bagdžiunui. 

'Westsaidės Lietuvių Viešo 
Knygyno valdyba, 2222 So. 
Leavitt St., taria keletą padė- 
kavončs žodžių gerai žinoman: 

įChicagos lietuvių veikėjui ir 
bankieriui J. L Bagdžiunui už 

jo suteiktą knygynui auką 358 
I egzempliorius įvairaus turinio 
knygų, kuriu vertė yra apie 
$70. 

" 

t 

Dar sykį tariame ačių p-ui 
Bagdžiunui už jo gausią au- 

ką, kurios męs neužmiršime ir 
už kurią iš savo pusės pasisteną 
sime atsilyginti. 

L. V. K. Valdyba. 

UŽKLAUSIMAS. 
Subatoje balandžio 19 d. va 

kare lietuvių tautiška draugys- 
tė "Vienybė" turėjo savo susi- 
rinkimą ir tarp kitų reikalų bu- 
vo svarstytas Lawrence audė- 
jų stcrikas. Po pasiaklbėjimo 
įutarta paaukauti streikieri nis 
25 doliarius. 

Vienok pirmiau negu tuoj 
pinigus pasiųsti, kilo abejonė 
begu lietuviai gauna aukas. 
Vienas narys pranešė, kad jis 
kada tai priklausęs prie siuvėjr 
unijos Chicagnje ir streiko 
laiku visai mažai tegavęs pašal- 
pos. Tad draugija pasiuntime 
*os aukos atidėjo iki nebus tik- 
rai aišku. 

Taigi 'draugija "Vienybė'' 
pageidauja, kad Lawrcnce strei 
kieriai lietuviai per savo komi- 

tetus paaiškintu laikraščiuose, 
ar istikro lietuviai gauna pašal- 
pą. Prašome paaiškinti, ar lie- 
tuviai turi savo skyrių, ar pašai 
bą ima iš bendros kasos.. 
draugija tai pastebėjus pasiųs 
auką. 

Draugija "Vienybe" visuo- 
met remia visus tautiškus rei- 
kalus. Į ją lietuviai privalėtu 
rašytis. Sekantis susirinkamas 
j vyks 17 gegužės p. Čcrniauc- 
kio svetaneje, kertė 19 ir l'nion 
gatvių. 

Sek'. Mcdridas. 

DUONKEPIŲ STREIKAS. 
Vakar Chieagoje iškilo duon- 

kepiu streikas ir krautuvnin- 
kai turėjo nemažai bėdos, kad 
aprūpinus savo pirkėjus švie- 
žia duona. 

Pirmoj streiko dienoj suly- 
ginamai nebuvo jaučiama di- 
delė stoka duonos, nes daugelis 
darbininkų neunijistų dar pri- 
buvo darban ir cialis duonos 
tapo iškepta. 

B c t pereitą vakarą unijistai 
pradėjo piketuoti ir stabdys 
darbą kiekvienoj kepykloj ne- 

žiūrint ar ji turi unijos ženklą 
ar ne. 

.Unijos viršininkai tikisi, kad 
jiems pasiseks sušaukti duon- 
kepių masinius susirinkimu: 
ir kad visi uniijstai ir ncunijis- 
tai duonkepiai parems streiką. 

Duonkepiai ketina kovoti iki 
pergalei ir streiko vedėjai tiki- 
si. kad tas jiems pilnai pasiseks. 

Delei iškilusio streiko Chica- 
gos policistai kiek ilgiau bus 
ant tarnystos negu tas buvo iki 
šiol: matyt bijomasi, kad gali 
kilti riaušės. 

Vakarykščiuose anglų laik- 
raščiuose tilpo dideli duonke- 
pyklu apgarsinimai, kuriuose 
duonkepyklų savininkai nusis 
kundžia dėl duonkepių, buk ne- 

teisigumo ar bent perdidelių 
reikalavimų. Savininkai matyt 
nori patraukti savo pusėn vi- 
suomenės opiniją. 

Juo adugiau lietuvių pirks bondsų, 
juo geiraus padarys Dėdei Šamui, 

| Lietuvai ir patįs sau. 

DAR APIE KARĘ 
BALIUJE. 

Vakarykščiame No. minėjo 
me apie pereita subatą iškilu- 
sias muštynes, kur keli padau- 
žos vyrai įsilaužė i lietuvių ba- 
lių, parengtą Lietuvių Kliubų 
federacijos ir norėjo lietuviui 
apmušti. 

Dabar dar daugiau paaiški. 
Pasirodo, kad vienas vyrukas 
truputį isigėres atėjo baliun ir 
nusirengimo kambaryje užkei- 
kęs ant lietuviu ir lietuvius iš- 
vadindamas ('geltonaisiais len 
kais." Už tOKį lietuvių pavadi 
nimą lenku išsyk vienas lietu* 
vys kirtęs jam veidan. Paskui 
jis išmestas susiorganizavo ki 
tų tokių panašių grupą ir si 

lazdomis užpuolė lietuvius. To 
liau viskas, taip atsibuvo, kaip 
"Lietuvoje" buvo rašyta. 

Į ligonbutį nuvežtas liktai 
vienas. Kiti aštuoni buvo poli 
cijos stotyj gydytojų apžiūrėti 
galvos susiuvinėtos, rankos ap- 
raišiotos. Iš lietuvių nei viena, 
nebuvo ligonbutin ar policijos 
stotin paimtas. 

Vakar buvo teismas. Teis- 
mas nuteisė juos paleisti ant 

parankos po 1000 doliarių an 

6 mėnesių. Jei jie per tuos šesic- 
mėnesius ka nors nužiurėto pa- 
darytu, jie bus areštuti. 

Savininkas svetainės vėl ža- 
da skųsti tuos padaužas už nuo 

stolius. Juk nemažai sudaužyta 
stiklų, kėdžių, veidrodžių. Taiiį 
gi ir lietuvių kliubų fedaraciin 
žada skųsti tuos įsilaužėlius 
reikalaudama atlyginimo už 
nuplėšimą tai organizacijai gar 
bes. * 

šita Paskutinė paskola yra geriau- 
sia. 

....Nupirkom Dėdei Šamui žirgą — 

pridėkim ir balną. Pirkim laivės 
bondsus ios paskutinės paskolos. 

Juo adugiau lietuviu pirks bondt>u, 
juo gei'aus padarys Dėdei Šamui,- 
Lietuvai ir patįs sau. 

... Lietuviai netui-ėjo geresnio dėdės 
už Dėdę Samą — atminKit tai, ir 
pirkit bondsus. 

Nupirkom Dėdei S*mui žirgą — 

pridėkim ir balną. Pirkim Iaivė3 
bondsus ios paskutinės paskolos. 

DIDELIS BARGENAS 
Vienas akeris puikiausios žemės, 

kaina tik $;>.95, sąlygos $40 iškalno, 
$5. kas mėnesj, randasi prie Roek 
Tslanri gelžkeiio, galima pasiekti į 45 
minutas iš didmiesčio, 3 blokai nuo 
stoties. Sausa ir augšta viefa, tran- 
sus juodžemis, puiki vieta pašaro ar- 
ha paukšCiii farniai. Taipgi 5 akrai, 
kaina $1500, sąlygos $150. iškalno, $15. 
j mėnesj, išsimoka pasiskubinti. 

JOSEPH BENDEit, 
Rm. 40 106 N. LaSalle St. 

Telefonuok Main 2043 

PRANESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininku Gerovis. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

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 

yvė, Chicago. 
PAJIEšKAU merginos arba našlės 

už šeimininkę prie mažos šeimynos. 
Našlė gali buti su maža šeimyna. Ra- 
šykite: JUOZAS ŠŪKIS. Birch River 
Manitoba, Canada. 

ANT RANDOS — WEST SIDEJ 
4, 5, 6, ir 7 kambarių fliatai, pečiumi 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės į 
ofisų: Racine Ave. Ir 13 tb St., arba 
telefonuokite: West 95, arba Harrison 
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ANT PARDAVIMO. 
Kurpinū (bhoe repairing Bhcp>. 

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

REIKALINGA šelmyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera, 
mokestis. Atsišaukite greitsi l 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So Halsted SL, Chlcs«o, I1L 

Reikalaujame ?".riaučių ant koctume- 
riško darbo moteriškų drabužių. 

Mokame nuo $25. iki $30. j sę.vaitę. 
314b S. "VVells St., arti 3ist St. (1 

blokas nuo Wentworth Ave. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko | ofisę.. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 6 N. La Salle St, 

Telefonas Franklin 2803. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsės taisytojas visokių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kaa 
tuiėtumgt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W, 21 st PI., Chicago 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažins su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pe'nlngas ir ant 
visados. Klauskit® platesnių paąiSk!.-'. 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND , 
INVESTMENT CO. 

3301 S HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

PINIGU TAUPIN- 
TOJAS VISIEM 

Šie drūti padai sumažins 
tavo išlaidas. > j 9 

„Prįc darbo cemanto arba kitose 
tani panašiose dirbtuvėse, ten kur 
labai greit nuplyšta padai, reko- 
menduoju Neolin padus. Jie ste- 
bėtinai ilgai išlaikys. Prie darbo 
karštų plytų skyriuje, laike kuomet 
dveji paprasti čc.verykų padai nu- 
plyšta, tai mano Neolin padai at- 
rodo taip kaip ir nauji." Taip ra- 
šo p-nas A. F. Miller, Pcninsular 
Portland Cemento Bendrovės už- 
veizdėtojas iš Juckson, Mieli. 

Tai stebėtinas tų Neolin padų 
gerumas ir drutumas. Tie padai' 
pagaminti mokslišku bitdu ir yra 
labai smagus ir nepermirkstanti. 
Nauji čeverygai su šiais padais 
gaunami kaip vyrams, moterims 
taip ir vaikams. Kiekvienas šiau- 
čius gali pataisyti nuplyšusius pa- 
dus prikaldintas naujus Neolin 
puspadžius. Nešiok tik juos, o to- 
kiu budn mtnisžirsi išhickas. 

Neolin pmh s išdirbinėja The 
Goodyear Tire A Rubber Bendrovė 
i i AIr. on, Okao, jše ten pat padir- 
ba ir kojasparninius užkulnius 
gvarantuojarrtus daug ilgesnį nešio- 
jimą negu visoki kiti užkulniai. 

BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vieni) iš musų 40, 80, arba 160 
akerių dobilų, bulvių ir pienininkys- 
te# faimą garsioj 2 eže"ų apigardo- 
je Vilas county, VVisconsin. ant priei- 
namų išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
$30.00 už akerj. $200.00 pinigais įmo- 
kėti ant 40 akerių, $300.00 jmoklti 
ant 80 akerių, likusius išmokėti pagal 
budų, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSU PROGA. 

t. 

Kam atidėlioti igijimų. farmos Wis- 
consinoderllugiau»ios žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemėje daugiau vertos, negu apelsi- 
nai (oreačiai) Kallfornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utaruinko ir Pėtnyčios 
naktj. Atsišaukite pas G. P: SAN- 
BORN. mūsų Chicagoje atstovą, 908 
Peoples Gas Building ir susitarsime 
kaslink sekanlics ekskursijos arba 
tolefonuokite Wabash 1507 dėl paliki 
mo Jms vietos. Rašykite lietuviškai: 
CIIAS. GODLBSKI, Colony Director, 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin 

Box 4 

Liberty Bondsai 
Męa Perkame. 

LIBCRTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile suma 

$50—$100—$500—$1000 
Męs taipgi atperkame nepa- 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliou už miesto gali siu- 
sti sE-vobonusus užregistruodami per 
krasą; Mę prisiunčiamo jums pini- 
gus t-} pačią, dieną, kaip tik gauname 
jusij bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

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

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

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 užmokėti 
Lotas 25 X 125 pedų. 

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

3204 So.Ashland A ve., 1 pa- 
gyvenimas, 7 kambariai. Gat- 
vės pataisytos. Lotas 30 x 150 
pėdų. 

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

Kampinis biznio lotas, kam- 
pas 69 ir Artasian gatvių, vie- 
las blokas nuo \Vestern Ave. 
šitoj apielinkėj biznio lotai par 
siduoda nuo $1500. iki $5000. 
\z lotą—kaina šito loto $1000. 

Kreipkitės pas: 
:harles bagdžiunas, 

3400 S. Halsted St. 
arba į gyvenimo vietą: 

3343 S. Union Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durųi, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerio SPECIALIAI: Maleva m~1evojimui stubu iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 3003-3039 SO. IIALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

PRAKALBOS, OAINOS15 ŠOKIAI 
DARBININKŲ ŠVENTĖ, GEGUŽĖS PIRMĄ DIEN. 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 VVesl 23<"d Place 

Parengtas 4-ių progresinių draugijų: D. L. K. Keistučio Lietuvių Jau- 
nikaičių, Jaunų Vyrų Draugiško Kl Brolių ir Seserų Amerikoje. 
Programą. Išpildys sekantieji: Kalbės dnugas Dundulis, gerai žinomas visos Chicagos lietuviams. Nurodys vertę tos šventės, ir kaip darbinin- kai turi ją atminti ir viso pasaulio darbininkus. 

2. Dainuos Chicagos Vyrų Choras i'' Iveistiu-io mišrus choras iš Brigthon Park. Paskui šokiai iki vSlyvain laikui. Svetainės durjs atsi- darys laiku vakare. Programas prasidės ant septynių. Tikietai po 23c ypatai. Kviečiame visus Chcagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti aut šio musų iški'mū'go apvalkščiojimo, o busite visi tuomi labai už- ganėdinti. Kviečia, KOMITETAS 

VALENTINE D8ESSMAKING, 
CGLLEOc 

IVoklna siuvimo, kirpimo, des'o-Ding 
dienomis ir vakaraiB dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie> 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykit* 
artsi rašykite, o męs pasistengsimo 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principai 
6205 S. Halstod SU 1S50 VVells St 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Prancūzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje, Turkijoje, Balkanuose, Gre- 
kijoe ir Serbijoje? Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai kariavo oie? Ar nori ma- 
tyti kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Visk*} 
gali matyti savo nmuose, už labai Ae- 
iną prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės paveikslu dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tŲ paveikslų per ste- 
reskopų, jįjs jrivaizdinate sau, kad jųs 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
tą viską savo akimis. Stereskopas, ku- 
ri jųs matote žemiau, kainuoja vieną 
doliarj. 

No. 1. 200 visokių karts paveikslų $3.00 
Mes turime taip pat ir kitokiu ste- 

reskopų kares paveikslų, kurių seri- 
jų surašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienoc serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numerj, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolis 35 
104 Kelionė per D;.xie žemę 35 
105 Kelione { Vakarus 3b 
10G Kelionė i Pacifiko pakraštį 35 
107 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 
108 Kelionė į Philipinus 33 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Keliono j Palestiną, šv. ž mę 35 
111 Kelionė j Kyniją, ir Japonija 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italija ir Šveicarija 35 
114 Kelionė per Anglija ir Franciją, 35 
115 Kelionė per Norvegiją, ir Švediją 35 
116 Dyvai Senojo Pasaulio 35 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 35 
119 Valkai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per New York 35 
121 Kelionė skersai Panamos kanalu 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. S!';.'_ 

klte tik 25 centriS sidabru arba štampo- 
mis, o likusius damokėsite, Kuomet 
laiškanešis atneš siuntinį { jusų namus. 

Adresas: 
Slavia Commercial Co. 

149 E. I5th ST. NEW YORK CITY 

jV.Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius eauk- 
ties: ,Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dlenj. ar 
naktį. 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

DYKAI! DYKAI! 
SPEGIALiS PAVASARINIS PASIŪLYMAS 

Su kiekvienu nauju taeru, 
kurį jus pirksite pas mus 

šį mėnesį, duosime jums 
f U BE DYKAI 

South-Wesi Tirs Gompany 
Lietuvių Korporacija 

2038-40 W 35 St. 3475-77 Archer 
TELEFONUOK1TE McKINLEY 149 

Męs rokuosime jums $5.00 
už Jusų seną baterija ant 

naujos EXIDE 

K. MICHALOWSKi 
daktaras 
0PTIKA.1 

Egzaminuoja akis 
Ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų. Męs taipgi taisome visokius aukso 'r 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 RO. MC3GAN STREET 

y rifl5TER 5Y5TEn > I 
Męs mokinamo šj puikų, gerai 

apsimokanti amatą j trumpa lai- 
kę. Kirpikul yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik diena ar vakare. 

Ma ster Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

113 N. LaSalle St., 4 augštaj 
(Prieš City Kali) 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND A VE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 33 

Ofl o Telefonas Boulevard 160 

DR. M. T. surlkons 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. <*7th St. 

07IS0 VALANDOS: 
K ryto iki 3 po piet. 7 iki 9 vakare. 

NrdSliomis nuo 8 iki J po pietį). 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seelcy 420 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

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

3259 So. Halsted St., Chicagc. III. 

Dr. M, Herzman 
15 RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo ri?yręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. motery ir vaikų, pagat naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. ISth 
Street, notoli Fisk Street. 

VALANDOS; Nuo 10—-12 piet<j. !r 
6—8 vakarais. Telcphcnc Canal JUO 

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

Or. Virginra Narbuti 
Physiciaa & Surgeon 

30c i West 22tid Street 
21 n MarshaU Blvd 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 v akai'o 

Tai. !.awndr.le 66C 
GyveniiRstJ 

Tei. Rcckwell 1681 

Dr. G. M. Gisser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertč 32 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
plet. o—8 vak., Nedėl. 2. 

TELEFONAS YARDS 687. 
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