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Austrijos atstovai rengiasi 
Konfereticijon. 

Peršove už nepagerbimą hymno. 
RENGIASI PRIPAŽINTI 

FINLIANDIJĄ. 
Paryžius, gegužio 6 d. — 

Taryba talkininkų užrubeži 
nių reikalų ministerių nu- 

sprendė pripažinti Finlian- 
cliją, bet su tik tam tikro- 
mis išlygomis, kurios iki 
šiol dar nėra paskelbtos. 

LONDONAS, LAIKINA 
LYGOS SOSTINĖ. 

Paryžius, gegužio 6 d. 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Tribūne 
praneša, kad panedėlyj ta- 
po nuspręsta, kad Londonas 
bus buveine Tautų Lygos 
komisijom Komisijai, sako 
m a, bus pavesta išrišti Saar 
distrikto -likimas. 

Pirmsedžiu organizaciji- 
nės komisijos tapo išrinkta 
Stephen Pichon, užrubeži- 
nių reikalų Francuzijos mi- 
nisteris. M 
AUSTRIJOS ATSTOVAI 

RENGIASI KONFE- 
RENCIJON. 

Vienna, geguži^ 6 d. Vo 
kiškosios Austrijos, taipgi 
manoma ir Vengrijos at- 
stovai pabaigoje šios savai- 
tės iškeliaus Taikos Konfe- 
rencijom Delegacija susi- 
dės iš 30 delegatų ir jų pa- 
gelbininkų, 20 sekretorių ir 
keturių laikraštininkų. 

PERŠAUTAS UŽ NEPA- 
GERBIMĄ HYMNO. 

Chicago, 111., gegužio 6d. 
Čia įvyko šiądien paroda 
agitacijai už Pergalės Lais- 
ves paskolą. 

Popiet vienos mokyklos. 
vaikai padirbę žaislus 
tam paruoštoje vietoje su- 

giedojo Amerikos hymną. 
Giedant hymną tūlas Jo- 

seph Goddard, 55 m. nenu- 

siėmė kepurės ir nesistojo, 
nors publika reikalavo. Vie 
nas ;:ureivis prišokęs nuėmė1 
jam kepurę ir norėjo pa- 
kelti, bet šis tuoj išsitrau- 
kė revolverį, grąsindamas 
peršauti bile vieną. 

Tuoj pribuvo į sceną sar- 

gybinis jūreivis. Goddard 
pamatęs juerivį su šautuvu 
daug nelaukdamas leidosi 
bėgti, bet jūreivis paleido 
keturis šuvius, peršaudamas 
bėgančiam petį ir koją. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ j 
YANKIŲ. 

Archangelskas, gegužio 
4 d. (suvėlinta). Iš Hel- 
sinforso buvo pranešama, 
kad bolševikai buk nukir- 
tę galvas 60 amerikonų ka- 
reivių nelaisvių. Kariški 
viršininkai praneša, kad 
toks tvirtinimas yra nepa- 
matuotas, nes Amerikos ka- 
reivių prapuolė be žinios i 

vos 43 iš kurių dauguma 
randasi skaičiuje nelaisvių 
pas bolševikus. 

VALDŽIA PARDAVĖ 12 
STOVYKLŲ. 

Washington, gegužio 6 d. 
Suvienytų Valstijų valdžia 
pardavė iš turgų 12 kariu- 
menės stovyklų už $548,000 
Pirkikai taipgi apsiėmė ap- 
mokėti visus nuostolius, jei 
kas tokių reikalautų nuo vai 
džios sąryšyje su kareivių 
stovyklomis. 

SUKILIMAS ARGENTINO 
JE NEPASISEKĖ. 

Buenos Aires, geg. 5. Ne- 
delioje vietos anarchistai 
buvo užmanę iššaukti suki- 
limą, bet piliečių organiza- 
cija tam pasipriešino ir su- 

kilimas neįvyko. Piliečių 
organizacijos nariai turėjo 
baltus raiščius ant ranko- 
vių ir tik jiems buvo leista 
visur lankytis, gi kitiems 
nebuvo leista eiti į vietas, 
kurios buvo paskirtos su- 

sirinkimo vietomis dėl de- 
monstrancijos. 

AMERIKA GAL NETAPS 
SAUSA. 

New York, gegužio 6 d. 
Laikraštis New York World 
praneša, kad prezidentas 
\Vils0na3 užreiškęs, jog jam 
sugrįžus Amerikon jis pa- 
vartos legalius kelius, kad 
nepadarius šalies sausa, jei 
matys, kad to reikalauja 
Amerikos visuomenė. 

Šią žinią parvežė Ame- 
rikos darbo federacijos de- 
lega.ai, kurie nesenai sugrį- 
žo iš tarptautiškos darbo 
konferencijos Paryžiuje. To 
kį prezidento užreiškimą 
buk iššaukė daugybė reika- 
lavimų pasiųstų prezidentui 
kad nedžiovintų Amerikos. 

Laikas eiti sulos gauti... 

DAUG SUDEGĖ COLUM- 
BUS GAISRE. 

Columbus, O., gegužio 6. 
čia ištiko dideliame gyve- 
name name gaisras. Sude- 
gusių rasta 7 ypatos ir ma- 
noma jų skaičius pasieks 
iki 12; be to daug yra la- 
bai apdegusių, kurių gyvas- 
tis yra pavojuje. 

Viena mergina, ant 5-to 
augšto, negalėdama išbėgti' 
per duris, išlindo per langą 
ir, laikydavę-' 
už lango, kybojo, laukdama 
pagelbos, bet ugnis iš že- 
mesnio augšto ją apsvilino 
ir jos gyvastis pavojuje. 

ŠVENTĖ PERGALĘ, ANT 
K0MUNV7TŲ. 

Munich, gegužio 5 d. (su 
vėlinta). Vakar mieste bu- 
vo didelė paroda dėl val- 
džios pergalės ant komunis- 
tų; pasirodžius suimtų spar 
taku buriui iš minios pasi- 
pylė grūmojimai. 

Minia labai karštai sveiki 
no Austrijos sodiečių bata- 
lijoną, kuris susidedąs iš 
800 liuosnorių Austrijos so- 

diečių. Jie liuosnoriai pri- 
sidėjo pagelbon bavare- 
čiams ir, sakoma, kad net[ 
pergalė daugumoj nuo jų Į 
prigulėjo. 

MASKUOTI VYRAI IŠVE- 
ŽĖ STREIKO VADUS. 

Lawrence, Mass., gegužio 
G d. Šią naktį du audėjų 
streiko vadai tapo išvilkti 
maskuotų vyrų iš viešbučio 
kuriame jie gyveno, išga- 
benti automobiliuje iš mies- 
to. Dieną jie sugrįžo ap- 
daužyti ir pranešė, kad juos 
grąsino užmušti, jei jie grįž 
Lav/rencan. 

Viešbučio klerkas paaiš- 
kino, kad atvykę dvylika 
maskuotų 'vyrų su revolve- 
riais pareikalavo nurodyti 
kur guli minėti streikierių 
vadai ir paskui nusivežė 

i juos. 

COSTA RICA REVOLIU- 
CIJA PLĖTOJASI. 

Managua, Ntcaragua, ge- 
gužio 6 d. Valdiškos Costa 
Rica spėkos, vadovaujant 
generolui Chavez, kurios bu 
vo apsikasiusios ties so- 
džiumi La Cruz, besiarti- 
nant revoliucijonierių spė- 
koms apleido apkasus ir 
traukia linkui Liberia, kur, 
kaip manoma, valdžia da- 
rys pasipriešinimą revoliu- 
cijonierių armijai. 

NEPRIPAŽINO SOVIETU 
ATSTOVO. 

VVashington, gegužio 6 d. 
Valstybės departamentas 
šiądien pranešė, kad Suvie- 
nytų Valstijų valdžia, ne- 

pripažino atstovybės L. A. 
Martens nuo Rusijos sovie- 
tų valdžios, nes ir bolševi- 
kų režimas nėra pripažina- 
mas kaipo valdžia. 

AR ITALIJA DIDŽIOJI 
VALSTIJA. 

Paryžiuje daug kalbama ar 
Italija bus priskaitoma prie 
didžiųjų valstybių, ar ne. 

Mat karę išlošus, Italija bu- 
vo skaitoma viena iš pen- 
kių didžiųjų valstybių, bet 
jos pasitraukimas iš Taikos 

Konferencijos padarė nema 

žai keblumų ir jei Italija 
nesugrįžš Taikos Konferen 
cijon, tai galimas dalykas, 
kad ji bus išbraukta iš tar- 
po didžiųjų valstybių. 

Dėlei nuotikio su Italija, 
sakoma, gaminama ir Tai- 
kos Konferencijos sutarties 
blankos; viena, kurioje Ita- 
lija minima, kaipo didžio- 
ji valstybė, po kuria žino- 
ma pasirašytų ir Italija; ki-i 
ta-gi blanka, kur Italija ap- 
leidžiama. Tas daroma del i 
nežinojimo ar Italija dari 
grįž Taikos Konferen cijon, j 
ar ne. Bet vėliausios žinios 
praneša, kad Italijos dele- 
gacija vėl keliauja Pary- 
žiun. 

MAISTO MINISTERIS EI- 
NA PRIEŠ VALDŽIĄ. 
Budapeštas, gegužio 6 d. 

Dabartines bolševikų val- 
džios maisto ministcris per- 
ėjo naujų revoliucijonierių 
pusėn. Jis užreiškė, kad 
Bela Kun veikia kai caras 
ir su juo negalima darbuo- 
tis. 

AMERIKOS 8,000 RE- 
KRUTŲ SIBIRAN. 

V/ashington, D. C. Šią- 
dien tapo išleista įsakymas 
surekrutuoti 8,000 vyru tar- 
nystėn Sibiran, kurie pamai 
nys dabar ten esančius Ame 
rikos kareivius. Organiza- 
vimui stovykla bus San 
Francisco; kareiviai bus 
siunčiami partijomis po 
500 vyrų. 

OVACIJOS AMERIKO- 
NAMS AIRIJOJE. 

Dublin, gegužio 6 d. Pri- 
buvus delegatams nuo airių 
organizacijų Amerikoje, vie 
tos gyventojai daro jiems 
dideles ovacijas. Atstovais 
iš Amerikos yra buvusis Il- 
linois gubernatorius Dunne 
ir M. J. Ryan iš Philadel- 
phijos. 

BOLŠEVIKĄ? PAMO- 
SUOJA POLITIŠKUS 

KALINIUS. 

Paryžius, geg. 6. Čia gau- 
ta žinių, kad rekomenduo- 
jant Petrogrado gubernato- 
riui M. Zinovievui, Leninas 
paliuosavo daug politiškų 
kalinių. Sprendžiama, kad 
tokis žingsnis daroma, i- 
1.9 n t prit raukus gyventoju 
simpatijas. 

Gi priešbolvešikiški ele- 
mentai matomai /is prade- 
du stiprėti. Dargi mano- 

ma, kad jie bandys pavesti 
visą kovos darbą prios bol- 
ševikus kontrolen vienai 
ypatai, kas be abejones bu- 
tų nemažas *mugis bolševi- 
kų režimui. 

MUNICHE AREŠTUOTA 
5,000 YPATŲ. 

Berlinas, gegužio 5 d. 
(suvėlinta). Laikraštis Ta- 
geblatt praneša, kad M imi 
che, užėmus miestą valdžios 
kariumenei tapo suareštuo- 
tu apie 5,000 ypatų. 

Areštuotų tarpe yra ir Dr 
Levin, lyderis neprigulmin- 
gų socialistų Bavarijoje ir 
gubernatorius Weber. 

Muniche yra 150 ypatų 
užmuštų ar tai užimant mies 
tą ar vėliau nužudyta; tar- 

j ])e užmuštų yra daug komu- 
nistų lyderių. 

FIUME iTALiiAI PO 
2 METŲ. 

Londonas, gegužio 6 d. 
Exchangs Telegraph prana- 
šai iš Paryžiaus, -kacl tal- 
kininkai su Italija galutinai 
susitarė Fiume klausime. 
Sulyg pranešimo Fiume pe- 
reis Italijos rankosna po 
dviejų metų; gi iki tam lai- 
kui bus autonomiškas mies- 
tas. 

MURMANSKO BOLŠEVI- 
KĄ* ATKIRSTI. 

Paryžius, gegužio G d.—! 
Bolševikai veikianti Mur- j 
mansko pussalyje it jo ai , 

kirsti nuo Maskvos, ir toms; 
bolševiku spėkoms gręsia 
pavojus iš trijų pusių. Be- 
ne svarbiausiuoju bolševikų 
priešu esą finai, kurie per- 
kirto bolševikams susinėsi- 
mo liniją su Maskva. 

Pasirodo, kad ta paslap- 
tinga finų spėka, kuri už 
ėmė Petrozavodsk, Olonec 
ir kitas susided? iš 4,000 
rusų sodiečių po vadovyste 
generolo Udenič. Gi su- 

stiprinimui šios spėkos Fin- 
liandijos suteikė irgi kariu- 
menės ir amunicijos. 

PAGERBĖ MOTERĮ PRO- 
FESORĘ. 

Madridas, geg. 3. Ispani-' 
jos karalius Alfonsas sutei- 
kė Great Cross poniai Sklo- 
dowska Curie, profesorei 
Paryžiaus universiteto. 

DARBO ATSTOVAS 
APLEIDO KONFEREN- 

CIJĄ. 
Paryžius, gegužio 4 d.— i 

Leon Jouhaux, darbo fede- 
racijos sekretorius, kuris bu 
vo Prancūzijos taikos misi- 
joje, tapo sužeistas pumoj 
dienoj gegužio ir dėl tos 

priežasties rezignavo iš tai- 
kos misijos. Savo laiške 
pivmierui Clemenceau jis 
pabriežia, kad po nuotikiu 
pirmos gegužio, Kada poli- 
cija žiauriai su darbinin- 
kais elgėsi jis nematąs rei- 
kalo bendradarbiauti su 

Clemenceau valdžia. 

KALĖJIME UŽGRIUTA 
2'? KALINIŲ. 

" 

B"own3vil!c^ P«., gegužio 
2 d. Šiądien ryte po stip- 

; raus sprogimo sugriuvo vie- 
i tos kalėjimas, užgriudamas 
20 k'iliniiį kalėjimo rūsyje, 

'kuriuos vo^ pasisekė išgel- 
bėti. 

KETURIOS TAUTOS • 

NEPRITARIA SUTARČIAI 
Paryžius, gegužio G d.— 

Šiądien Taikos Konferenci- 
jos posėdyje' perskaityta tai 
kos sutartis. Italija, Chini- 
ja ir Portugalija užreiškė 
savo nepritarimą tokiai su- 

tarčiai. Gi maršalas Foch 
patarė Francuzijai nepnsin 
syti po šia sutartimi, nes 

neapginanti Fnncuzijos iš 
kariuko atžvilgio; bU tai 
buvo tik jo ypatiška nuo- 
monė. 

DARBININKU MINIOS 
VALDO KOKOMIS, ILL. 

vVashmgion, gegužio 6d. 
Čia gauta telegramas iš No- 
komis, 111., Montgomery pa- 
vieto, kuriame pranešama, 
kad darbininkų minios da- 
ro botvai -\ę ir valdžia nega- 
linti to sustabdyti ir prašo 
pagelbos iš darbo departa- 
mento 

SAO FAULO STREIKUO- 
JA 70,000 DARBININKŲ. 

Ric J?neiro, gegužio 6 d. 
Sr.o Paulo iwšejo ant streiko 
70,000 fabrikų darbininkų; 
gi miesto Santos streikuoja 
15,000 darbininkų. 

VOKIEČIAI REIKALAU- 
JA SKUBIOS TAIKOS. 
Londonas, gegužio 5 d. 

(suvėlinti), Šiądien gauta 
Vokietijos bevielinis tele- 
grafas, kuriame pranešama, 
kad jei Versailles talkinin- 
kai vis vilkins su taika, tai 
Vokietijos valdžia atšauks 
savo delegatus ir pasiųs an- 
tru syk, kuomet talkininkai 
bus pilni i prisimošę. 

TIJOJ IŠRIŠ RUSIJOS 
KLAUSIMĄ. 

Paryžių, gegužio 6 d.— 
įvairios talkininkų misijos 
Paikos konferencijoje pasi- 
kvietė žinovus Rusijos klau 
simo ir tikimasi, kad Rusi- 
jos klausimas bus išrietas 
bėgyje šokančių kelių savai- 
čių. 

STREIKUOJA BANKU 
DARBININKAI PA- 

RYŽIU JE. 
Paryžius, gegužio 5 d. — 

Čionai streikuoja apie 80 
nuošimčių banKų darbinin- 
kų, kas sudaro apie 15,000 
žmonių. Daugelis bankų* 
buvo uždaryta ištisą dieną. 

VAIKAS NUSKANDINO 
VAIKĄ. 

Grand R&pids, Mich*, ge- 
gužio 6 d. Šiądien 4 metų 
vaikas įstūmė upėn 7 metų 
vaiką, kuris ir nuskendo. 
Tą matė šimtai darbininkų, 
bet dėl tolumo negalėjo gel 
bėti. Vaikas vėliau užreiš- 
kė, kad jis užmušęs vaiką 
iš pykčio. 

ORAS. 
_ Chicagoje ^pielinkčje: 

Sercdoj oras nepastovus; 
ketverge greičiau giedra ir 
vėsiau; vidutiniai šiaur-va- 
kar'u vejai. 

Saulėtekis 5:37. 
Saulėleidis 7:56. 
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Lenkų "Bliofas". 
Vakarykščiame '"Lietuvos" numeryje 

tilpusis oficiaiis Lietuvos Delegacijos Pa- 
ryžiuje pranešimas apie Vilnių pagaliu-: 
parodė, kad pirmesnės lenkų siunčiamos 
ž'nios didesnėj dalyj buvo vien paprastas 
lenkams "bliofas". 

Per dvi sąvaiti, t. y. nuo to laiko, 
kaip atkartotinai pradėjo eiti žinios, buk 
lenkai užėmę Vilnių, buk jų vadai trium- 
fališkai jėjo į Lietuvos sostinę, lietuviams 
širdis neapsakomai skaudėjo. Vakarykš- 
čia žinia bus, nelyginat raminanti mosti3 
ant žaizdos. Ne dėlto, kad Vilnius bol- 

ševikų rankos, bet todėl, kad jis ne lenkų 
rankose. 

Kad žinia teisinga, kad lenkų "blio- 
fas' pagalios išėjo viršun, tą patvirtina ir 
žinia iš Berno, kuri per franeuzų bevieliai 
telegrafą praneša, kad lietuviai visų fron- 
tu nuo Kuršo net iki Gardino enia prieš 
bolševikus ir kad artinasi prie Vilniaus. 
Jeigu bolševikai yra dar šią-pus, į vakarus 
nuo Vilniaus, tai aišku, kad lenkai negali 
buti Vilniuje. 

Bet jie "mėgino užimti Vilnių" — sa- 

ko Lietuvių Delegacijos pranešimas. Va- 
dinasi, pasikėsinimas atimti Vilnių nuo 

bolševikų buvo. Dabar aišku, kad tai ga- 
lėjo padaryti tiktai Vilniaus lenkai, kurie 
matomai sukėlė nepasekmingą "buntą 
prieš bolševikus — lygiai, kaip mes apie 
tai ir spėjome anuo laiku. 

Kaip minėta, lietuviams smagi yra ži- 
nia, kad lenkų "bliofas" pasiliko tikta 
"bliofu". Lietuviams šiuo sykiu yra dau;- 
patogiau su sostine Vilnium. Jiem 
jį lengviaus atsiimti, nes kariaujant prieš 
bolševikus, jie kariauja su talkininkais, gi 
užpuolant ant lenkų Vilniuje, išrodytu. 
kad jie kariauja neva prieš talkininkus, ii 
tas pagimdytų reikalą aiškinti" kodėl lie- 
tuviai kariauja prieš talkininkų draugę,. 
Lenkiją. Lietuviai gi ir be tokių aiškini- 
mų turi daug darbo. 

Kad lenkai tokias žinias paskleidė, 
tas padarė lietuviams daug nesmagumo. 
Bet daug daugiau ne tik nesmagumo, be> 
blėdies pasidarys nuo to patiems lenkams. 
Nes jų "bliofas" dabar išėjus aikštėn, jie 
patįs pasistatė prieš pasaulį puikioj šviesoj 
— kaipo "bliofeirai ', kuriems yra pavo- 
jinga užsitikėti. 

Darželiai. 
Nameliai, prie ji] darželis, — tai tau- 

tine, sakytum prijungta lietuvių ypatybe. 
Nieko gražesnio, nieko malonesnio nėra., 
kai pamatyti Lietuvoj gražu name'J, prie 
jo švariai užlaikomą kiemelį, sale jo sesu- 
čių rankelėmis ištaisytą rutų darželį. 

Nameliai gal ir nepuikiausi, bei kuo 
m et jie švariai užlaikomi, kuomet aplink 
juos yra visur S^aru, kuomet žalia pievu- 
tė. arba gčlių darželis per visą vasarą lai 
ko ji apjuosęs vainikėliu,—kaip link-mi 
jame gyventi, kaip gražu pro jį svetimam 

praeiti, kaip smagu karštom v vasaros dic-' 
nomis tarp gėlių pasėdėti, pasilsėti. 

Čia Amerikoj, dideliuose susigrudi- 
muose, nevisur lietuviai gal' įsitaisyti sau 
darželius. Taeiaus labai nedaug yra tokių 
namų, kur nebūtų bent šmotelio žemės na- 
mų priešakyj, arba "jarde". Kaip nesma-J 

įu matyti "jardą", užversta gelžgaliais, 
jlekinemii, arba kitokiomis atmatomis; 
taip nesmagu matyti jį numindžiotą, bėt- 

(dikų, kur galėtų žolele žaliuoti, arba gra- 
sus darželis žydėti? 

Kiekvienas turintis bent ažią žemes j 
:>rie savo namų gali ją apvalyti, gali ją1 
sukasti, gali ją žole, arba gėlėmis užsėti,— 
d jeigu plotas bent truputi didesnis, Jciek- 
vienas, sulyg seno gero lietuviško papročio 
ir daržovėmis ji uzr odinti. 

Dabar, pavasariui esant, laikas tai pa- 
daryti. Lietuviai,, palaikykite lietuvių se- 

ną gerą paplotį. Apsivalykite aplink sa- 
vo namus, surengkite gražius darželius, 
kur tik galima. Gausioji gamta gražiai 
jums už tai atsimokės, suteikdama savo 

grožybių per visą vasarą. 

įSvdtimojs Spaoieje Apie Lieiuvius j 
LIETUVA GAL GAUTi PRIPAŽINIMĄ. 

Lieluviu nacionalis biuras Vvashing- 
tone tikisi, kad didžiosios talkininkų vieš- 

patijos į Keletą dieni; pripažins Lietuvos 
respubliką. Žinios, gautos kablegramu 
vakar po piet, suteikė informaciją, kuri 
sukėlė tokią, viltį astovams' šio< jaunos 
viešpatijos rytinėj Rusijos dalyj * * * Lie- 
tuviu nacionalio biuro pranešimas apie tai 
kad jis turi pamato tikėtis, jog Lietuvos 
neprigulmybė netrukus bus talkininkų pri- 
pažinta, patvirtina pvivatiškas žinias, gau- 
tas čia laike pastarųjų kelių dienų ir pra- 
nešusių, kad dar dvi ar daugiau neprigul- 
mingos valdžios Rusijoje žada buti 
pripažintos,, kaipo- d e f a o. t o valdžios, 
^tikrųjų, nekuiios ypatos oficialėae ir di- 
plomatiškose sferose Washingtone jau- 
čiasi įsitikinę, kad konferencija pripažins 
visas tas nebolševikiškas valdžias Rusijoj, 
kurios parodo užtektinai pastovią organi- 
zaciją ir kuiios yra absoliučiai liuosos nuo 

bolševikiziuo. Jeigu ne delei kitu priežas- 
čių, tai toks talkininkų žygis yra skaito- 
mas reikalingu ir imperatyviu, kaipo būdas 
sutikimui bolševikiško povojaus. 

"čionykščiose oficialės sferose yra 
žinoma, kad Paryžiaus konferencija laike 
pereitos savaites daug svarstė "raudonųjų1' 
veiklumą ir pripažinimą d e fa c to ne- 

bolšsvikiškų valdžių. Yra taipgi žinoma, 
k:id keletas planų, gal-but mažiau ai1 dau- 
giau tentatyvių, tapc suformuluota ir tik 
laukia "keturių didžiulių" patvirtinimo 
piim negu bus pradėti vykinti. Sužinota, 
kad Sekretorius Lansing yra autorium vie- 
no plano, su kuriuo, kaip menama, talki- 
ninkų valdžios sutiko ir kurio tikslu yra 
pripažinti bent vieną iš nebolsevikų d e 
t acto Rusijos valdžių. Duota suprasti, 
kad Sekretoriaus Lansingo plane reikalau- 
ji ma tuojaus pripažinti Omsko- valdžią.— 1 Iš autoritetingų šaltinų yra sužinota, kad 
Valstybės Departamentas (Washingtone) 
jau pradėjo susinėsimus su užrubežiniais 
ofisais Didžiosios Britanijos, Italijos ii 
Prancūzijos tuo tikslu, idant išdLbti rei- 
kalingus detalius, surištus su tokiu pripa- žinimu. 

Iš kitos vėl puses, nekuriose sferose 
yra manoma, kad nei Omsko, nei Lietuvos, 
nai jokia kita rsprigulminga valdžia Ru- 
sijoj nebus pripažinta iki taika bus nu- 

spręsta ir detaliai išdirbti. Sulyg dabarti- 
nių nurodymų, tikimasi, kad, kaip ten ne- 
būtų, užinteresuotos valstijos neturės ilgaj 
laukti, kol jos apie savo likimą išgirs nuo 
talkininkų. 

"Sustabdyme "raudonųjų" — yra pri- 
pažįstama, kad Lietuva padarė didelį pa- 
tarnavimą. šita maža viešpatijėlė turi 
mūšio lauke daugiaus negu 45,0i)0 vyrų i: 
nuo mėnesių laiko buvo beveik nepasiliau- 

| jančioj kovo į. Laike pastarųjų kelių sąvai- 
ciu ji pasekmingai vertė atgal raudonuo- 
sius caip, kad šiuo laika jie vos telaiko vie- 
ną aštuntdalį Lietuvos ceri tori jos. A- 
part šito pavojaus, Lietuviai turi pilnas-, 
rankas darbo, kovodami su vokiečių ag- 
resija užpakalyje. Jaunoji respublika iki 
šiolei buvo pusėtinai pasekminga "kovoje už savo gyvybę," kaip jų čionykščiai, atsto- 
vai tą vadina. Lietuvo? žmonės praliej j 
daug kraujo ir iškentėjo didelių vargų, bet i s visų gaunamų žinių matosi, kad ju dvasia pasilieka ta pati ir jie stipriai lai- 
kosi prie savo reikalavimų — neprigul- 
mingos gyvybės. 

Kelelius misijų nuo talkininkų vie.^a- ti jų atlankė Lietuvą pastaraisias laikais, ir 
sstkoma, kad raportai, kuriuos jos pauarė, 
yra pamatu tvirtam įsitikinimui, kad šita 
viešpatija bus pripažinta.*** 

-— Iš Eveiung Star, Washjngton, D. C- 
Balandžio 23 d. 1919 m. i 

KAS REIKTŲ ATLIKTI, y 
Tokiu antgalviu "Drau- 

gar" talpina sekantį redak- 
cijinį straipsnį: 

"Amerikos Lietuvių Ta 
ryba atkartptinai yra skel 
busi savomis rezoliucijo- 
mis, kad gali iškilti mo- 
mentas ir reikalas ar tai f 

visuotinąjį Amerikos lie- 
tuvių seimą šaukti, ar tai 
kitokiems darbams buti 
prisirengusiems. Tad 
draugijoms ir organizaci 
joms, kurios Amerikos 
Lietuvių Tarybos balsą 
ir nurodymus seka, reikė 
tų labiau susispiesti, artu- 
moj ir susižinojime laiky 
tis. 

Pavelu bus organizuo 
tis, kuomet Taryba kokin 
nors darban pašai 1 ;. Pri 
sieilų tuomet viską ant 
greitųjų atlikti. Skubus 
darbas nėra vaisingas ir 
išsamus. Verčiau iškal- 
no sudaryti centrus ir iš- 
kalno apkalbėti priemo- 

į nes, kuriomis pasekmin- I giau kokį reiklaujamą | 
darbą galima butų atlik- 
ti. O tų darbų pramato- 
liia bLčil KOKie. 

Nežinome kada, bet 
Amerikos Lietuvių Tary- 
ba, tautos reikalus sergė- 
dama, gali draugijas ir 
jvairias organizacijas 
Seiman pakviesti, kad ap 
reiškus tautos valią. Pri- 
sieis atstovus rinkti. To- 
kius dalykus iškalno ap- 
kalbėti reikėtų. 

• 

Amerikon parkeliauja 
A. L. T. žmonės ir P ran- 

cūzijos ir Lietuvos. Jie 
nurodymų ir aiškinimų 
parvež. Keliaus per ko- 
lionijas ir žiniomis dalin- 
sis. Prakalbų pasiseki- 
mas reikalauja pastangų. 
Nėr abejonės, kad Lietu- 
vos Raudonajam Kry- 
žiui ir kitokiems reika- 

lams bus renkamos aukos. 
Rinkliavos pasisekimas 
reikalingas priruošiamo- 
jo aaroo. 

Tokiems ir tolygiems 
reikalams aptarti pravar- 
tu kolionrų draugijoms, 
organizacijų kuopoms ir 
skyriams ant vietos grei- 
tu laiku susižinoti, pada- 
ryti atstovų ir valdybų 
susirinkimus. Amerikos 
Lietuvių Taryba kur-kas 
našiau galės veikti, jei 
su ja einančios draugi- 
jos bus pasirengę reika- 
lingiausius darbus greitai 
ir našiai atlikti. 

Į tai atkreipiame do- 
mą visų kolionijų veikė- 
jų, kurie šiame reikale 
privalėtų bufci inicijato- 
riais." 
Tas straipsnelis daug 

pasako. Pirmiausiai pasa- 
ko, kad paskui bus vėlu 
organizuotis. Taigi laikas 
organizuotis, dabar laikas 
parodyti lietuvių valią. O 
uį gan atiiKtiKti ^eimas. 

Paskui vel pasakoma, 
"kad ir kataliku Taryba ga- 
li bile dieną šaukt] Seimą, 
ir senai jau laikas šaukti 
?eiraą jau ir taip susivėli- 
nama. Taigi šaukite, kaip 
galima greičiau, visi kartu 

Katalikai, matomai, bijo, į 
kad tautininkai seime gali! 
išmėtinėti katalikams. Be- 
reikalinga baimė. Šian- 
dien kiekvienam lietuviui, 
kuriam brangi tėvynė, ne- 

luri rūpėti si'ioves ir parti- 
jos, bet Lietuva ir kaip at- 
fcauti Vilnių. Ir seime ne- 

turi kilti jckis sric vinis 
klausimas- o vien 'cik Lietu- 

cs visiems lietuviams ben- 
ki reikalai. Seimas šau- 
damas, ne partijas barti, ne 

revoliucijas kelti, bet kad 
/eikti, kad dirbti. Ko da- 
bar nepadarysime, to pas- 
kui gal niekad negalėsime 
padaryti. 

ANARCHiSTIŠKI LAI- 
KRAŠČIAI. 

Lietuvių tarpe iki šiol 
dar nebuvo girdėti, kad 
kur nors rastųsi lietuviai 
anarchistai, o apie anar- 
chistiškus laikraščius lietu- 
viu kalboje iki šiol nebu- 
vo nei mąstyta. 

Vienok musų visuomenės 
taip vadinamas radikalis. 
sparnas persmarkiai juk ei- 
na kairy n. Dešimts metų 
atgal pas lietuvius buvo 
tiktai socialistai, kurie sto- 
vėjo už Lietuvos laisvę ir 
friaž daug dirbo ant lietu- 
viškos dirvos. Tuomet dar 
ir daugelis ratlikališkesnių 
tautininkų galėjo buti soci- 
alistu tarpe. 

Vėliau tautinis elemen- 
tas, tautinė kultura, be ku- 
rios negalima jokia pir- 
mynžanga, liekasi nepaiso- 
ma. 

Dar vėliau jau taip toli 
nužengiama, kad jau ei- 
nama priešais tautiškumą, 
smerkiama viskas, kas lietu 
viška. 

Apie mėnesis laiko at- 
gal jau pasakoma, kad ir lie 
tuvių socialistų organizaci- 
jas net negali priklausyti 
marksistai. Liekasi veja 
mi laukan toki socialistai, 
Kaip Ungaitis. 

Bet jei taip smarkiai bė- 
gama kairejėn, tai argi 
galima apsistoti dabartinė- 
je bolševikiškoje pozicijo- 
je? Tai juk butų stebuk- 
las, jei įsibėgęs kas staiga 
galėtų sustoti. Tai prieš 
gamtinius įstatymus. Ir 
socialistai bolševikai neap- 
sistos. 

Jei neapsistos, tai kas 
tuomet bus? Kas kartas 

Į vis norima "geresnės" val- 
džios. Bet nors ir ideališ- 
kiausia ir geriausia valdžia 
butų, ji vis vien aprubežiuo- 

j ja žmonių laisvę. "Ge- 
| riausiai, kad valdžios visai 
neDutu. įai anarcinzmas. * 

Ar pavirs bolševikai j 
anarchistus? Į tai jau 
mums nereikia atsakyti. Į 
tai atsako socialistu laik- 
raštis "Keleivis" No. 18. Jis 
suranda, kad jau dabar esą 
anarchistiški lietuvių laik- 
raščiai. Tokiu laikraščiu y- 
ra "Laisvė", kuri, 'mot 
"Keleivio", rūpinasi lab- 
ajusiai lytiškuoju klausimu, 
o paskui bolševikiškumu. 
Jau kad laisvė, tai laisvė 
visame kame. Tiesa, "Ke- 
leivis" tiktai surenka fak- 
tus, kad taip yra, bet pats 
nedaro išvedimo, nebakste- 
lia pirštu, bet kiekvienam 
skaitytojui juk aišku. Vie- 
nok vietoje, kad mums kal- 
bėti, paduosim "Keleivio" 
prirodymus, kad "aLisvė" 
anarchistų organas. Štai 
jie: 

Ji ("Laisvė"—Red.) 
daugiau mėgsta lytiškus 
dalykus, negu sočiaiizmo 
mokslą. Jeigu pagal iš-j 
leistas knygas spręsti a- 

pie laikraščio pakraipą 
ar speciališkumą, tai pa- 
sižiurėjus į "Laisvės" ka- 
talogą reikėtų padaryti iš 

| 
vedimą, kad ji yra ne po-į 
litikos laikraštis, bet ko- j 
kios nors akušerkos orga-: 
:;as. J 

Tečiaus apie "Laisvės" 
pakraipą męs sprendžia- 
me ne pagal jos knygas 
(sensaeines knygas ji lei- 
džia del biznio). Męs 
turime geresnių argumen- 
tų. Apie sočiai anarchi- 
stišką jos pakraipą męs 
sprendžiame iš jos pačios 
ir jos šalininkų pozicijos. 
Pavyzdžiui, ji nuolatos 
vadina socialistus "bur- 
žujais" arba "buržuazi- 
jos bernais." O jug tai 
paprasti anarchistų argu- 
mentai. Anarchistai yra 
taip "kairus", kad socia- 
listus jie visados pra- 
vardžiuoja 'buržuazijos 
bernais.' Mat socialis- 
tai pripažįsta organizuo- 
tą valdžią ir dalyvauja: 
parlamentuose. Gi su- 

lyg anarchistų, valdžia, 
parlamentas ir įstatymai j 
— tai buržuazijos išmis- 
las. 

Panašiai pradeda gie- 
doti jau ir "Laisvė" su 
savo šalininkais. štai 
vienas "kairysis" rajonas 
jau nutarė Socialistų Par' 

tijod kankidatų į valdžios 
urėdus neber'emti. 0 
juk tas rajonas yra di- 
džiausis "laisvės" užta- 
rėjas. Jisai giria "Lais- 
vę," o "Laisve" giria jį. 

Toliaus, anarchistai 
nepripažįsta jokio teis- 
mo. Anarchistas Proud- 
hon sako: "Ką gali reikš- 
ti įstatymai tam, kuris 
savistoviai protauja ir 
pats atsako už save?" 
Ir jis atmeta visokį au- 

toritetą: "Autoritetą 
mėgsta tiktai absoliutis- 
tai, buržujai, demagogai 
ir socialistai". "Nereikia 
jokių autoritetų". "Aš 
pats sau valdžia". Taip 
kalba anarchistas Proud- 
hon. 

Na, o "Laisvės" redak- 
torius ar kitap atsakė, 
kada drg. Grigaitis pa- 
šaukė jį trečiųjų teisman 
del šmeižimų? Jis taip 
pat užreiškė, kad jo įsiti- 
tikinimų negalį teisti jo- 
kie teismai. Ar tai ne 

anarchistiška pozicija?" 

I i Lapkričio 16 d. 1918 m. laik- 
j raštyje BiinjhamptoiiV.) 
Press buvo patalpintas Mmc 

ĮTurczyno\viez paveikslas, po 
kuriuo yra sekantis paaiškini- 
mas: 

"Madare de Tūrczyno- 
\vicz, kuri leikys prakalbą 
Kalurh Temple svetainėj, 
vieton First Coiigregassional 
Church, akip pirmiaus buvo 
paskelbta straipsnyje 'The 
Needs of Poland" (Kas rei- 
kalinga Lenikjai), yra pre- 
zidentu Lenkijos Atstatymą- 
-Komiteto (Polish Recons- 
truction Committee). Nuo 
laiko savo ištrūkimo iš Len- 
kijos ji pašventė visą savo 

laiką ir energiją Lenkijos 
atstatymo darbui po karės. 
Madame Turezynouiez ma- 

te savo šalies sunaikinimą ir 
žino ką reiškia atstatymas. 
Jos paskaita "Kuomet Pru. 
sai [vokiečiai] atvyko Len- 
kijon" buvo skaityta visuose 
didesniuose Amerikos mies- 
tuose. ji turėjo nepavydėti 
ną užduoti tarnauti feld 
maršalui von Hindenbirgui 
ir jo aficieramas, kuomet 
jos namuose įsteigta štabo 
buveinę." 

Musų korespondentas p. 
Lakštutė iš Binghamptono 
kuris viršminėtą iškarpą 
mums prisiuntė, nuo savęs 
štai, ką prideda apie šios po- 
nios atsilainkvma Bingham- L, O 

tone: 

''Lietuva" rašo, kad ji gy 
venusi Suvalkų gubernijoj 
bet męs, Lietuvoje būdami 
nieko neesame girdėję apie 
panašius grafus. Lietuvoje 
ne tik visi grafai, bet ir visi 
didesni poneliai yra žinomi 
arba bent girdėti, bet apie 
grafus Turczyno\viez, man 

rodisi, niekas Lietuvoje nė- 
ra girdėjęs. [Seinų paviete 
apię Lcipalangj (berods 
Stracunų ar Barzdžiunų 
kaime) buvo Turčinavičiai 
smulkus bajorėliai, leidusie 
savo vaikus j mokslus; vie- 
nas ar du jų buvo ėję Į ku- 
nigus. kiti kitus mokslus; 
tais laikais jie buvo sulenkė- 
ję — gal but iŠ tų paeina ir 
šisai menamas grafas]. 

Lapkričio 16 d. 1918 m 

Ši ]>ania "grafienė" buvo čia 
i.'is mus Binghamptone, lai-. 

kė paskaitą ir dainavo dide- 
liame teatre jau antru syk 
— ji dirbo lenkams. Šį kartą 

.surinko Lenkijai apie $800. 
00, ir tai daugiausiai nuo 

amerikonų, ne nuo lenkų. 
'Vietinis laikraštis P> i ūg- 
li a m p t o n P r es s plačiai 
iš kelių k&rtų apie ją rašė 
Ji čia prikalbinėjo nebūtų 
dalykų. Sakė, kad jos vyrą 
paėmė .vokiečiai į nelaisvę 
o jos namai esą buvę netoli 
Varšavos ir kaip vokiečiai 
paėmė Va r savą, tai Hinden- 
burga? esą apsigyvenęs jos 
namuose ir ji turėjusi esą 
jam valgyti virti: sakė. kad 
ji esą gerą pažintį su Hin- 
denburgu turinti. Publika 
gausiai aukavo, išgirdus 
kad štai čia jie savo akimis 
mato, ką jie manė esant 
"mučclninke" 1 linden- 
burgio virėją. 

"Lietuvoje" rašoma, buk 
ji sakėsi, kad ii yra su savo 

vyru- persiskyrusi, o čia ji 
pasakojo, kad nors ji esanti 
kanadietė, bet ištekėjusi už 
lenko ir didžiai mylinti savo 

vyrą; todėl ji ir jos trįs vai- 
kai — visi išsimokinę gra- 
žiai lenkiškai ir dabar ji iŠ 
visų jiegų ir visos dusios 
dirbanti Lenkijai. 

"Dabar girdime, kad ji 
staiga buk atsivertusi ir ta- 
pusi didelė lietuvių drauge 
ir nuvykusi Lietuvon su 

tarptautine pagelbos komi- 
sija ■*— ir dargi buk su Lie- 
tuvos premiero įgaliojimu. 

Čia aiškiai matosi "vilkas 
iš po avies kailio.'' Reik pa- 
sidaboti nuo tokių naujai ir 

/greitai atsivertusių lietuvių draugų, Reik daboti, kad 
neišeitų taip, kaip su M. 
Čiurlioniu, (iš Detroito?), 
kuris yra neva lietuvys, bet 
kuomet atvažiavo į Bing- 
hamptoną, anot savo žo- 
džių, "valdžios reikalais, tai 
nuėjo Į lenkų parapijos sve- 

tainę ir ten rėžė "spyeių"— 
ragino steti j "pols!w" arini- 
ją visus (neiskiriant ir liė 
tuvių) ir atstatyti• Lenki i:u 
anot jo žodžių', tokin kokia 
ji pirmiaus buvo, t. y. "od 
morža do mor-r-rža." 

Atsargiaus su tokiais ''ve- c 1 

O 

radėjais"!.... 
Tegul jie eina pas lenkus, 

kuriems dirba! 



ATSISAUKIMAS 
l AMERIKOS LIETUVIUS. 

Lietuvy! Argi nesudrebi, kuomet tavo motinos šir-j 
lis, Lietuvos sostinė Vilnius išplėsta per amžinus musų 

priešus lenkus? 
Lietuvy! Ar neverda tavo kraujas gįslose, kuomet 

Lietuva šaukiasi pagelbos šaukiasi vyrų ginti savo tėvy- 
nę? 

Lietuvy! Ar nealpsta tavo širdis, kuomet Lietuvo- 

je siaučia epidemijos, o męs iki šiol negalėjome beveik 
niekuom pagelbėti ir r.esuorganizavom Lietuvių Raudo- 

nąjį Kryžių? 
Lietuvy! Ar tu nejauti, kad šiandien rišams Lie- 

tuvos klausimas ir anot "Nevv Yorko Tribūne" kores- 
pandento — Vilnius ir Gardinas nuimti atiduoti len- 
kams? 

Lietuvy! Ar tu nenujauti, kad dabar pergyvena- 
me kritiškiausi momentą ir todėl reikia griebtis didžiau- 
sių įrankių, kokius męs turime, kad atsiekus savo teisin- 
gą tikslą ir ingijus Lietuvai neprigulmybę su Vilniumi, 
Gardinu, Suvalkais ir Prūsų Lietuva? 

Tokiu didžiausiu įrankiu kovsi už musų tiesas yra 
Lietuvių ae'mas. 

Lietuvių Seimas turi pradėti organizuoti lietuvių 
karium^ne apginimui tėvynės. 

Lietuvių Siemas turi padėti pamatus organizavimui 
Raudonojo Kryžiaus. 

Lietuvių Šeimas turi pareikalauti, kad lenkai ar ki< 
toki svetimtaučiai atimtų savo purvinus nagus nuo Vil- 
niaus, Gardino ir Suvalkijos. 

Lietuvių Seimas turi pareikaluti, kad butų pripa- 
žinta Lietuvos neprigulmybė ir jos laikinoji valdžia su 

prezidentu Antanu Smetona. 
Lietuviu Seimas turi Įsteigti vieną bendrą iždą vi- 

siems lietuviams Lietuvos valstybės parėmimui, o ne 

partijoms. 
Lietuvių Seimas turi subendi inti visų Amerikos lie- 

vių veikimą linkui Lietuvos neprigulmybės išgavimo. 
Lietuvių Seimas neturi kištis į siiovių ar patrijų 

reikalus, neturi jis, vardan 3varbumo momento, ką nors 

peikti ar išmėtinėti, bet turi viską daryti, kad išeitų tik- 
tai Lietu- ai ir lietuviams ant gero. 

Tokis seimas būtinai reikalingas ir todėl męs tokį 
Amerikos lietuvių seimą šaukiame ant 9, 10 ir 11 dd- 
birželio Chicagon. 

Šaukiame vardu susiorganizavusių, didži a u s i o s 

lietuvių kolionijos Chfcagos organizacijų. 
Šaukiame su pritarimu šimtų organizacijų išsimė- 

čiusių po visą Ameriką. 
Šaukiame su pritairmu Am. Lietuvių Tautinės Ta- 

rybos. 
Saukiame 311 pritarimu Prūsų Lietu /ių Tarybos. 
Šaukiame su pritarimu didžiausios lietuvių organi- 

zacijos Amerikoje S. L. A. 
> Šaukiame dėlto, kad musų tarybos negali bendrai 

susitarti, o svarbesnio momento niekados nebus. 
Lietuviai! Lietuviškos draugijos, kuopos, kliubpi, dramatiški rateliai, ir visokios kitokios kogreičiausiai sušaukite susirinkimus ir išrinkę delegatus siųskite Lie- 

tuvių seiman, Chicagon. Visi! 
Delegatus seiman siųskite sekančiai: 
1) Visos draugijos, kuopos, kliubai, rateliai, bend- drovės siunčia po vieną atstovą nuo kiekvienų 50 savo narių arba didesnes jos dalies. 
2) Parapijos siunčia po 3 atstovus nuo parapijos nežiūrint kiek joje narių butų. 
3) Centralės organizacijos nežiūrint, kad jų kuo- 

pos turės atstovus, dar nuo centrų siunčia po 3 atstovus. 4) Laikraščių redakcijos siunčia 3 atstovus. Visi seiman! Seimas yra didžiausis įrankis kovai už Lietuvos Neprigulmybę. Kas šiandien nenori jo pa- vartoti, tas yra Lietuvos Neprigulmybės priešas. Kas priešinasi seimui, tas kenkia Lietuvos laisvei ir nepri- guimybei! 
Lai buva Neprigulminga demokratiška Lietuva! Lai laikinoji valdžia su prezidentu A. Smetona daveda Lietuvą prie Pirmojo Steigiamojo Lietuvos Seimo! Lai buva Amerikos Lietuvių seimas, kuris remia Neprigul-1 mingą Lietuvą ir jos valdžią. Visi Seiman! Visokį kiti padavadijimai bus paskelbti vėliau. Visokiuose Seimo reikaluose kreipkitės į Seimo rengimo sekretorių: Dr. K. Drangeiį, 3261 So. Halsted str., Chicago, 

SEIMO RENGIMO KOMISIJA. 
Jonas Viskontas, 
A. J. Kareiva, 
B. K. Balutis, 

P. Norkus, 
Dr. A. L. Graičiunas, 
Dr. K. Drangelis, 
Dr, A. Zimont, 
Adomas Misevičius, 
Petras Šimaitis, 
Jonas Dimša, 
Marijona Zolpienė, 
Antanas Bug&liškis, 
Martin Tamulevičia, 
Justin Zdanevičia, 
Frank Basevičia, 
Stasys V alančius, 
Jonas Gaubas, 
Petronėlė Valasevičienė, 
Silvestras Klimas, 
M. K. Šilis, 
Antanas Stankus, 

Ben. M. Butkus, 
J. A. Mart inkus, 
M. Dūdas, 
Jonas Biežis, 
Jonas Grigaliūnas, 
Vincas Andriulis, 
Petras Pivaronas, 
M. Juška, 
J. Krotkus, 
A. Ambrozaitis, 
J. Trijonas, 
J. Pupauskas, 
Kasparas Gavene, 
St Šimkus, 
Kazys Kasputis, 
Jonas I. Bagdžiunas, 
Juozos J. Hertmanowicz. 
Adv. F. P. Bradchulis, 
Adv. Jonas Kučinskas, I 
Jonas Ilgaudas, ' 

D**. S. Naikelis, ti.j 
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Pirmoji Amerikos, Armija Francuzijoje atiduo- 
duoda pulkininkui Roo^e veltui pagarbą dienoje jo 
laidojimo. Panaši pagarba buvo Rooseveltui su- 

teikiama visoj Amerikos. armijoje. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
MINNEAPOLIS IR | 
ST. PAUL, MTNN. 

Parašių rinkimo pasekmės. 
Čia esant mažai lietuvių 

kolionijai ir nesant veikejų ne- 

galima pasigyrti nei parašų 
rinkimu. 

Laikraščiuose buvo pagar- 
sinta, kad parašų rinkimui yra 
paskirtos balandžio 12 ir 13 

dienos; o peticijų blankos 
mums atėjo tik balandžio 18 
d. Bet męs visgi rinkome Min- 

neąpolyj, rinkėjai buvo seka- 
mi : Antanas Piečiliunas, 

Antanas Masis, Jonas Sabas, 
Teofilis Kibortas, Martinas 
Sabaliauskas ir Juozapas Che- 
do. Daugiausia surinko A. Pie- 
čiliunas ir Jonas Sabas. Visa- 
me Minneapolyje tik 500. pa- 
rašų tesurinkta; tiek pat ir St. 

rainyje. 
Sr. Paulyje parašus rinko 

sekamos ypatos: Stella Čeka- 
nauskaite, Helena Čekanaus- 
kaitė. Jonas Kuncaitis, Ant?, 
nas Sukis ir Antanas Mondei- 
ka. Iš tų visų daugiausia su- 

rinko Čekanauskaitės. 
Svetimtaučiai nelabai atsi- 

sakė parašus duoti, bet lietu- 
viai socialistai, tai nesirašė. 
aiškindamiesi tuom. kad dabar 
tinė Lietuvos valdžia nesirūpi- 
nanti ekonomišku darbininkų 
klausiniu. 

o 

Trriu pri ninti, kad gavome 
ir 500 atviručių su žemlapiais. 
Bet kas iŠ jų, kad Švedija ir 

Norvegija klaidingai paženk- 
linto;., o čl:i kaip tyčia skandi- 
navų daugiausia gyvena. Tū- 
liems savo pažįstamiems skan- 
dinavams aš parodžiau tas at- 

virutes; jie juokėsi, sakydami, 
kad Lietuva nori neprigulmv- 
bės, o nežino kokie jų kaimy- 
nai. 

Darba: kaip visur, taip ir 
čia šiomi laiku sumažėjo. 
Draugystės yra dvi pašelpinės 
ir T. M. D. kuopo. Visos jos 
gyvumo mažai teparodo. 

A. -Mosis. 

Žinios-Žineičs. 
Cambridge, Mass. Soci- 

alistai surengė lietuvišką 
masLradą su šokiais, o vy- 
čiai delei gavėnios laiko tą 
maskaradą boikotavo. 

J. J .Elias, 
F. A. Juozapaitis, 
A. Altfauakas, 
J. M. Kirienė, 
M. J. Damijonaitienė, 
J. Raugevičius, 
S. Kodift, 
L. Gaizaitė, 
Dr. M. Strike Ut, 
Dr. S. Z. Vezelie, 
J. Šatkauskas, 
J. Tunaitis, 

J. Sadauskas, — v 

Racinev W>s. L. L. F. 
8 kp. surengtose parkalbo- 
se kalbėjo stud. A. Ma'rge- 
ris. Jo kalba buvo nuosek- 
li ir pamokinanti. 

Brooklyn, N. Y. Praė- 
jus darbininkams rengtis 
prie apvaikščiojimo pirmos 
geužės, pasklydo gandas, 
kad cukernių bosai mokės 
darbininkams dvigubą mo- 

kestį, jeigu jie sutiks 1 geg. 
dirbti. 

Brooklyn, N. Y. Valdžia 
tyrinėja socialistų prakalbų 
turinį, buvusių balandžio 
11 d. Sako buk oratoriai 
tose prakalbose peraštriai 
kalbėjo. 

Akron, Ohio. Čia dar-l 
bai eina gerai, visokių dirb 
tuvių ir išdirbisčių yra, o 

užvis daugiausia randasi 
gumos, a'ba roberių išdir- 
bisčių. 

Brooklyn, N. Y. Drau- 
gystė Šv. Juozapo sutvėrė 
skyrių gelbėjimui lietuvių, 
nukentėjusių nuo karės ir 
nutarė aukas siųsti tiesiog 
i Lietuvą. 

Harwood, Mass. Para- 
šų rinkimo dienoje buvo iš- 
kilminga paroda, kurioje 
dalyvavo 1000 žmonių ir 
kalbėjo penki kalbėtojai. 

Sioux City, Iowa. Pilie- 
čiai reikalauja majoro atsi- 
statydinimo nuo jo vietos 
už dalyvavimą I. W. W. 
kenvencijoje. * 

Hartford, Conn. Čia ne- 
senai susiorganizavo karei- 
vių skyrius ir jau turėjo 
trečią pamokos muštrą. 

Brooklyn, N. Y. Vietos 
L. S. S. kuopoje tarp bolše- 
vikų ir menševikų kyla 
nuolat peštynės. 

Montello, Mass. L. S. S. 
17 kp. vaidinta komedija 
"Nesipirešink". Moterįs lo- 
šė vyrų rolėse ir per tai pri- 
darė publikai smagaus juo- 
ko. 

West Frankfort, 111. Kun. 
Mockaus misijos tiek žmo- 
nes užinteresavo, kad vi- 
siems, negailma buvo ir į 
svetainę Įsigrūsti. 

Rumford, Me. "Darbi- 
ninko" redaktorius savo 

prakalboje pasakė, kaip tū- 
las karievis nukeliavo į 
dangų ir neradęs ten nei 
vieno lietuvio aplink Abra-> 
omo sostą gavęs paaiškini- 
mą, kad jie visi gyveną 
dangaus bušiuose. 

DĖLEI A. L. SEIMO. 

PaM:a>:inouse " Lietuve »s" 
numeriuose pasirodė, kad yra 
icngiamas Amerikos Lietuviu 
seimas. Taigi yra nors ant 

^alo daromas tas svarbiausis 

žingsnis, kokio lietuviai sena' 

jau laukė. Dabar jau pasilie- 
ka tik visokioms organizaci- 
joms ir kuopoms bei įvariomi 
draugijoms remti tą seimą 
kaipo svarb;ausj žingsnį. 

?>et mano nuomne seimas. 

])ats per save butų keliolika 
kartu svarbesnis, jei tam sei- 
mui butų siunčiami visoki pi 
nigai, tai yra, surinktos aukos 
kurios dabar yra tankiausiai 
laikomos kolionijose vietos ko- 

mitetuose. Šis seimas juk tu 

res padaryti pamatus visokiai 

organizacijai, turės padėti pa- 
matus daugeliui nacionalių or 

ganizaeijų. O ką-gi seimas 

padarys, jei jis neturės tam 

reikalingų lėšų. Taigi neuž 

tenka vienų tik delegatų, bet 

reikia ir siųsti seimo rengimo 
komisijai kodaugiausiai aukų, 
o seimas jau mokės su didžiau- 
sia lietuviams nauda tas au 

kas suvartoti. 

Toliau seimas privalo būti- 
nai padaryti, arba suorgani- 
zuoti Lietuvos valstybės parė 
minnii iždą. Dabar tiesiog 
juk nemaloniausis apsireiški- 
mas. Turime visiems bendrą 
Pildomąjį Komitetą, bet jis 
nei žingsnio negali žei.gti, nes 

visus finansus apsigniaužę 
laikosi partijos. Jei kas par- 
tijai nepatiko, nors tas butu 
Lietuvai naudingiausis dar- 
nas, vis vien neduos pinigų 
Taip likosi praleista pro šalį 

daugybės geriausių progų 
Pagaliaus męs norime vienos 
Lietuvos, o ne kelių Lietuvų 
tai kaip galime skirstytis Lie- 
tuvai laisvės įgijime? 

Isors dabar ant valandėlėm 
užmirškime partijas. Kaip į- 
gvsime Neprigulmingą Lietu- 
vą, tai paskui jau pasipešime 
už partijas; kuri bus stiprės 

nč, tai yra kurioje btis dali- 
nau žmonių, ta paims viršų | Didžiuma juk valdo. Taisai t.') 
*asime vėliaus. Dabar ųi meš 
kos kaili dalinamės, kol dar 
meška yra miške. 

KAPITONAS DAMB- 
RAUSKAS PARGRĮŽO. 
Dr. Dambrauskas iš Phi- 

ladelphijos, pastojusis ka- 
rės pradžioje į Suv. Valsti- 
jų armiją kaipo pirmasai 
Leitenantas, keletą sykių 
sužeinstas Francuzijoj, ne- 

kuriu laikraščių paskelbtas 
užmuštu., kitų gi jau apverk 
tas kaipo sužeistas taip bai- 

siais, jog likęs nebyliu, ak- 
lu ir kurčiu, sugrįžo- atgal 
ir su kapitono ranga. 

Dr. E. Kliunas iš Phila- 
delphijos pranešė "Lietu- 

Įvai" sekančią žinią: 

"Kapitonas A. Dambraus 
kas sugrįžo iš Francuzijos. 
•Jis yra dabar Camp Dix, 
N. J., kur laukia ga'utino 
paliuosavimo. Kapitonas 
išrodo gerai. Išbuvo Pran- 
cūzijoj 22 mėnesiu". 

PRAKESIMA3 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

VALENTINE DRESSMAKiNG 
CCLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deBignirg 
dienomis ir vakarais dėl biznio >f 

namų. Paliudijimai išduoda ra ir *ie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arta rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
C205 S. Halst^d SL. 1S60 Wella St 

24J7 W. IViadison St. 

AK!3 EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

G r. Edmund 
GHMIELINSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aj tie. W. Wiociorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čiu akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 

naujausnu ?I?ktnr, 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

— 

u 
TAISOME SENUS 

AKINIUS. 

Valandos: Kasdiena 

nuo 9 iš ryto iki 'J 

vakare. Nedėlioj n*o 

9 ryto iki 12 diecį. 

A S ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
« SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai lahai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustejimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visuf jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelbos. 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bllterio, 

Kraujo valytojo, Nervą toną. Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauii, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų !igų. lė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau Kas sav:.:e po butelį ac- 

lutaras, Bittcria, ir po 3 mčn. tavo paveiksle pima čiau teki skirtumą kaip tarp 
dienosi ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoj" 
Galutaias invlistų geradčjlstei ir linkiu vi-sieros savo draugams ir pažj;tauiicms 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical InMitution J. Baltrsuas, Prof. 
1707 So. Halsted St. Phone CcnaI 6417 C r c ; » 

"Vėliavos Akyvaizdoje" 
Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jųs ją perskaity- 

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš 6paudos gar- 
saus francuzu rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagiliu atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
šu savim į namus, kibiuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

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

"Lietuvos'' išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdėkite Į laif ją su doliariu, ir prisiųskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S, iVlorgan St., Chicago, III, 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
KAUNAS. 

— Sausio 5 d. buvo zitie- 
čiii susirinkimas. Tarp svar- 

esnių nutarimu pažymėtinas 
— įsisteigti savo viešbutį. 

— "Šviesos" spaustuves 
darbininkai pastatė naujus 
darbo sąlygų reikalavimus. 
Šta jie: 1) panaikinti akordi- 
nį rinkėjų darbą. Nustatyti 
sąvaitinį darbą. įvesti Vilniaus 
Grafikos tarifą. 2) Įvesti 8 

valandų darbo dieną. 3) Ne- 
susipratimas rišti tarp darbda- 

vių ir darb'nivikų renkama ko- 
mitetas. Į komitetą išrinkta 
šie Žmonės: is rinėjų skyriaus 
V. Mikalauskas, iš mašinų 
skyriaus A. Puzinausk: t' is 

knyg. skyriaus J. Kūčias y A. 
Rutkauskas kandidatu. Rei- 
kalavimai Draugijos priimti ir 
pradėta vvkdinti nuo sausio 
7 d. 

— Sausio 6 d. miesto runui 

salėje kr-demokratų buvo su- 

šauktas lietuvių mitingas. 
Žmonių susirinko 300—400. 
Dalyvavo jvairių partijų žmo- 
nės. Kalbėjo taip pat įvairių 
partijų atstovai. Kalbėta dau 

giausia dienos momentu, del 
grasomo Lietuvai pavojaus. 
Visi kvietė ginti Lietuvą, eiti 
į Lietuvos kariumenę; peskelb 
ti kovą visiems Lietuvos prie- 
šininkams: rusams, lenkams ir 
vokiečiams. Visa ėjo ramiai 
Įnešė šiek tik suirutės kalbėto- 

jas, raginantis eiti su lenkais. 
Susirinkimas nenorėjo to ragi- 
nio klausyti, pakelė truksimi. 
Kalbėtojas turėjo pasitraukti 
Po kalbų mitingas vienbalsiai 
priėmė pirmiau nurodytą kr. 
d. p. C. K. nusprendimą dėl 
žemės klausimo ir sekančią 
rezoliuciją1 Kauno lietuvių 
mitingas, sušauktas L. Kr.-d. 
partijos sausio 6 d. nutarė 
kvieti visus Lietuvos darbo 
žmones ginti Lietuvos gerovę, 
laisvu, nepriklausomybę nuo vi 
sų mūsų krašto priešų. Lietu- 
va ir darbo žmonių laisvė ir 

gerovė pavojuje. Męs patys 
kursime nepriklausomą Lietu- 
vos Liaudies Respubliką. i 

—Šv. Juozapo ir Šv. Zitos 

draugijos įsteigė darbo biurą. 
Reikalingi įvairus amatininkai 
ir amatninkės. Darbo prania- 
tonia daug. Darbo biuro ras 

tmė kol kas dirba Liet. drau- 
gijos nukentėjusiems dėl kares 
šelpti bute. Su reikalais pri- 
imama nuo 5 ligi 7 vai. po pie- 
tų. 

— Šįmet sausio 9 d. 3 va", 
gimnazijos bute (Kaiser \Vil- 
helm 55) Kauno miesto ir apie 
link'" s Lietuvių Mokytojų Pro 
fesinė Sąjunga, kviečia visus 
lietuvius mokytojus, gyvenan- 
čius Kaune <arba nors galin- 
čius su juo susisiekti, į visuo- 
tinį mokytojų susirnkimą. Su- 
sirinkimo dienotvarkė šitokia: 
1) svarstymas ir taisymas Są- 
jungos įstatų; 2) naujų narių 
įsirašymas; 3) pranešimai; 
naujos valdybos rinkimai; 5) 
santikiai su valdžios atstovais 
ir savivaldos organai; 6) san- 

tikiai su kitų tautų mokytojų 
organizacijomis; 7) Mokyto- 
jų Profesinės Sąjungos ekono 
miniai reikalavimai ir 8) na* 

rių sumanymai. 

PRUSU LIETUVIU KA- 
RIUMENES BŪRIAI RA- 

SEINIUOSE. 
Raseiniuose esama Prūsų 

lietuvių kariumenes, kuri į 
stovi pasirengusi eiti prieš 
bolševikus. 

PRUSU LIETUVIAI 
JURBARKE. 

aGuta žinių, kad i Jur- 
barką buvo atėjęs Prūsų 

w- 

lietuvių kariumenės būrys, 
kuris paclręs mieste revizi- 
ją ir pasiėmęs keletą bolše- 
vikų su savim išėję pasienio 
link. 

VILNIAUS ŽUVIMAS. 

Rauda) 
Vilniau, tu mūsų dydvirių 

lopšys. Tu tautos gyvybė: 
širdis. Kodėl nutilai...? Til> 

žvilgterėk, tai tavo vaikai ap- 
leisti tavęs verkia... Tai prie 
ša s tave užvaldė. Kaip liūd- 
na aplinkui, kur vien medžiai 
tik ošia, o tavo vaikų nei dai- 
nos, nei kalba jau nebeskam- 
ba. .. Jau tyli krūtinė prislėg- 
ta svetimų priespauda po am- 

žių perleist kančiose... 
Kas už k;^ kariauja, nuo t:j 

ir žųsta... l'ž laisvę liuosybc. 
šviesa ir tiesą, tavo vaikai 
kentėjo, už buvį ir -idealus, 
persekiojimai, kankinimai bu- 
vo, už laisvę Lietuvos širdis, 
Vilnius ir žuvo. 

Kas mums šiądien rodys ta- 

kus, kas ves i karę su priešais 
kuomet musų širdįs nustojo 
[ilsavę.. ? 

Kas skins liauni lapus ii. 
puoš vainiku galvą mūsų Mo- 
tinos-Tėvynės ? Kas platins 

Lietuvos garbę ir kels Lietu- 
vos varda larpe svetimtaučiu? 
Tu mūsų širdis pasilikai iš- 
plėšta iš pasaulio ženilapio. 

Ir taip męs vos svyravom 
žengdami takais erškėčiuo- 
tais prie lietuvystės atgimimo; 
prakilniausi vyrai krito auko- 
mis svetimu tautų kirčių, taip, 
<a:p rudens pageltę lapai, o| 
dabar ir .tu, Lietuvos širdie, 
likaisi iš musų išplėštas. 

Saulė ant Lietuvos dangaus 
<ruvinai teka ir kruvinai lei- 
džias, debesiai audras ant mus 

veja. Žaibai blizga ir. perkū- 
nijas mėto. Žiaurus vėjas ar 

ž'uolus laužo... 

Į kruti įviisų motinos nevi- 
donas įsmeigė kardą iki pat 
rankenos ir skriodžia jos šir- 
dį. Kraujai- up^iiai. bėga, 
ašaros teka..., o jis dar lab- 
jau spaudžia savo sunkią le- 

teną... 
Doresnieji jos sųnųs supra- 

to, nori išliuosuoti ja iš tų ža- 

bangų, arba nors kančias pa- 
lengvinti. Išblaškė likimai 
juos po visus pasaulio kraštu?, 
arba išžudė... Tai tik išrink 
tieji, o ką kiti?... Kiti lyg pro 
lo netekę eina pagelbon mūsų 
priešams, kad tik greičiau pra- 
žudžius tą brangiausą mušti 

bočių numylėtą pili. O dar 
kiti miege paskendę, arba ypa- 
tiškai snaudžia, arba volioda- 
miesi karčiamose po stalais, 
žemina Lietuvos ir žmogaus 
vardą, nes idealų j ieško tik 

dugne degtinės stiklelio. 
O, broliai pavargėliai! Prie 

jus aš ypatingai tiesiu savo 

rumbuotą nuo darbo ranką: 
Kelkit iŠ po stalo, štai saulė 

jau aušta!... Kiti vėl pasida- 
linę Į partijas kardus prieš 
vienas kitą galanda. 

Čion pas mus, išgin- 
tuosius iš Lietuvos ame- 

rikiečius, kokis apgailėtinas 
padėjimas, kuomet mūsų Tė- 

vynes širdis kardu perverta 
vos alsuoja, męs nemokau 
susiet vienon vieton pasitarti 
kokia pagelbą jai suteikus. Yk 
ni šaukiam "Broliai, Visuoti- 
no seimo mums reikia"! Kifc 
sarkastiškai iš to šaipomes žii 
rėdami kaip musų Tėvvnė-Lie 
tuva merdėja. Jie juokiasi ii 
tų, kurie norėtų kokią norin; 
pagelba nešti. Trukdo, stoj* 
skersai kelio. Kiek tai žlun 
ga bereikalingai darbo ir lai 
ko?.. .• O, žmonės dar pasku 
kruvinai uždirbtu skatiku tur 

Vaizdelis New Yorke> kuomet 27 divizija paroduoja, sugrįžusi iš Fran- 
cuzijos* Ant vaizdelio matosi Pergalės Arka, kurią. New Yorko miestas pa- 
ruošė pagerbimui sugrįžtančių kovotojų. 

už tą tarpsriovinę karę užmo 
keti. 

Sunkus prieš visuomene nu- 

sidėjimas. Nėr '"Meilės", "Vie- 

nybės"'. O kaipgi mums truks 
ta tos meiles, broliškos idea 
liškos? Meilės, kuri rišo Keis 
tutį su Algirdu. Tarsi dvie 
juose kunuose, viena dvasia 
buvo; ta dvasia tai buvo Lie- 
tuva. k a tik jai suskaudė- 

jo, abudu lygiai jautė ir iš- 
vien vaistų jieškojo, idant ją 
gydyti. 

/ 

Nelaimingas jau šiądien tu 
Vilniau patekai j svetimas ran 

kas, nematai, nematai, kas de. 
dasi mūsų tarpe: Vargai vai- 

tojimai, nesutiikmab. ašaros... 
tų, kurie tau buvo ištikimi su 

visa širdimi... Gaila man ta- 

vęs ir labai gaila, gaila tūks- 
tančiams, šimtams tukstau- 
cm. 

c- 
> 

Kad aš galėčiau pasiversti 
j milžiną, iškilti i augštį ir iš 
ten risti iš savo krutinės žo- 

• 

džius kaip uolas, kurie paju- 
dintų iš pauiatų žemę, sušauk- 
čiau brolius Į meilę, ir užkur- 
čiau jų krūtinėse tą šventąją 
ugnj, tąsyk ir didžiausi van- 

dens ją neužgesintų. Lieps- 
nodama ji eitų_kai[> stulaps Ir 

naikintų viską, nors didžiau- 
sias galybes, pakelvj sutikda- 
ma. 

Vienok... Vienok... pri- 
gimtis skaudžiai mane nubau- 
dė nesuteikdama talento, ne- 

lemtos aplinkybės neleido Įgy- 
ti man moksle, todėl vos vailcs 

|čiojau žeme, kai]) menkas va- 

balėlis, sergėdamasis, idant 
kas koja neužmintų. Jei ka- 
da ir mėginu pakelti silpnuti 
savo baisa, tankiausiai neran- c" 

du atbalsio: neretai dar jif 
atgal atsimuša išjuokimai.; 
man j krutinę darydamas žai? 
das... Laimingas tas, kuri 
turi kam, ir gali išlieti jaus- 
mus; tuom sau palengvina 
kančias. 

Aš gi nemoku išlieti jaus 
mų, kaip tikram Lietuvos su 

nui pridera, nors širdis dau£ 
jaučia! Prieš akis daug gra 
žiti paveikslų, bet nesugiebii 
juos apimti Į atsakančius ap 
darus, papuošti žodžių formn 

je ir leisti i broliją, kad užža 
veti juos, pakelti jų mintis 

pažadinti prie idealų, paragii 
ti prie vienybės, prie darbo !a 
bui Tėvynės... L'ž tat man' 

gyvenimas be saiko, be nau 

dos draugijai; praeisiu pro s; 

vuosius kaip šešėlis nesupras 
tas, neatjaustas... ir vis ta 

ką kenčiu, nusinešiu i kapus., 
\rilniau, kuomet aš tavę 

i nustojau jau man galutina 

gyvent nesinori; tik tave pri- 
siminęs noriu dar apverkti ta- 

vo likimą. Pavelyk man išlie- 
ti mano gailestį; juk męs ir 

taip neturim tvirtovių, o ir ta- 
ve mušu priešas mums išplė- 
šė. Už tad išsiverkęs gal nu- 

stosiu ir gailestį; palengvinsiu 
sau kančias. O jeigu ir tuo- 

met nerasiu susiraminimo, 
grįžšiu pas tave mano numy- 
lėtas Vilniau. Nueisiu ant Ge- 
demino kalno perplėšiu kru- 

tinę, išlupsiu širdį padėsiu aut 

| G°demino pilies griuvėsiu, o 

.kūnas, lai griūva ten ant vie- 
tos. Gal broliams atėjus ap- 
lankyti šventąją vietą, nors 

netyčia užtikš jų gaili ašara ir 

ant manojo kapo. 
Vicnturitis. 

TRUPINIAI. 
; ... 1 

Žmonės su dideliu pajidi- 
džaiavimu ir pasigėrėjimu apie 
savo darbus sako: "Aš pada- 
riau viską, ką galėjau.'' Bet ta- 
me nėra nieko išdidaus. Jei 
žmonės galėtu pasakyti: "Pa- 
dariau tą, ko negalėjau pada- 
ryti." Tuomet tai butų stebėti- 

,110. 

Žmogaus noras buti laimin- 
gu yra tumi akstinu, kuris nu- 

stato žmogaus visą veikimą. 
Didelis geras yra turėti 

viską, ko nori. liet dar didesnis 
geras V ra nieko daugiau ne- 

norėti, apart to ką turi. 

Tiktai sapne yra žmogaus 
laimė. Gyvenime laimės nėra. 

Iš Angliįos. 

Dr-o Šliupo P. Bizausko 
Prakalbos. 

Tasai veteranas Lietuvos 
patri jotas, Lietuvos Atstovy- 
bės jsteigėjas Londone, su p. 
Bizausku lietuviu Atstovybės 
sekretorių laikė prakalbas 
Glasgo\v'e 6 d. bal. Taip ne- 

paprasto sveč'o įsiėmimui, ko 
ki uyra Dr-as Šliupas, Glas- 
go\v'o lietuviai prisirengė, 
kai]) mokėjo. ''Blaivybės'' dr 

• savo nedidele ir neperšvarui 
svetainę aplopė, atnaujino 
Parengė visai tautiškai-patri- 
otiską susirinkimą, Į kur j su- 

sirinko tiek žmonių, kiek ga- 
i Įėjo tilpti. Prakalbos tęsėsi 

(abiejų kalbėtojų) su atsaky- 
> mais į klausimus nuo 5 vai 

iki 10 vai. naktj, pamarginto* 
Įvairiomis vietinio choro daim 
lėmis. Svetainė prakalbom; 

i buvo išpuošta įvairioms visi 
talkininkų vėliavomis, taipg 

s lietuviškomis. Ant estradoj 
i pataisyta paveikslų ir portre 

tų rinkinys: Prezidento \Yil- 
son'o, Anglijos karaliaus Jur- 
gio V., Lietuvos kunigaikščiai, 
paties gerb. Dr-o Šliupo gra- 
žaus darbo portretas, Dr-o Ba 
sanavyčiaus ir Roll of IIo- 
nor" tai yra visų žuvusių ka- 
rėj Britanijos lietuvių sara- 

šas, dailiai padrytas. 

Prakalbu Tur'uiys. 
Kadangi jau Dr-as Šliupas 

kalbėjo du syk Londone, o tu 

prakalbu turinys buvo "Iš 
Dr." paduotas, tai nelabai rū- 

pinamės ir nesikubiname iš- 
naujo prakalbų turinio apra- 
šyti. Tai atliksime kitame 
"Iš. D r." numeryje. Tuo tar- 

pu paminėsime, kad prakal- 
bos labai pavyko. Niekuomet 
dar Škotijoj nebuvo tiek su- 

sirinkę žmonių į lietuviškas 
prakalbas, kiek šį sykį. Nie- 
kuomet žmonės taip žingei- 
džiai neklausė prakalbų, kaip 
šitą kartą. Tarp kalbų ir 
klausimų atsakinėjimų Glas- 

go\v'e paduotos svečiams-kal- 
betojams dovanos: Dr-ui Šliu 
pui jo paties portretas. P. Bi 
zauskui gėlių bukietas. 

Prakalbos Burbankc. 

Balandžio 7 d. taipgi buvo 

gerb. svečių iš Londono pra- 
kalbos Burnbank'e. Apie porą 
valandų kalbėjo Dr-as Šliu 
pas. Po io p. Rizauskas. Lai- 
ko prakalboms labai daug ne- 

turėta. Klausytojų buvo dau- 

giau negu reikia, t. y. daugiau 
negu buvo galima laukti ir į- 

sivaizdinti. Mat ir oras pa- 
tarnavo, staiga atšils ir pui- 
ki diena pasitaikius. Todėl 
lietuviai privažiavo ir iš kitų 
apielinkinių kaliom* ių. Kaip 
uiasgo\v"e, taip ir j >m nuaiiK. <• 

daug klausimų ir įpatingų ne- 

buvo. Glasgow'e buvo (lan- 

giau klausimu. Tiesa, nei lai- 
ko daug nebūtų buvę paklausi- 
mams, nes nuodugniai norint 

dalykus apipasakoti, reikir, 
keliu valandų, o ir tai tik ši m- 

c. c" 

tąja dali visų klausimų, kurių 
šiądien tiek daug turime, te- 

galėtų paliesti. Visokius klai: 
simus pažadėta atsakyti laik- 
raštyje, jei koki rastųs ir kas 

paduotų, nors ant rašto. 

Šalip Prakalbu. 
Bc prakalbų gerb. svečia: 

Dr-as J. Šliupas ir p. Bizaus- 
kas dar padare kelias pažinti* 

: Glasgo\v'e su vietiniais ang- 
* lais. Tarp kitų apsilankyt: 
į ]>as Glasgo\v'o Arcevyskupc 
i sekretoriaus Monsignor Rit 
> chie, jsikalbėta apie Lietuvą ii 
lietuvių reiaklus. Padovano- 

tos knygytės apie Lietuvą ir 
t.t. Atlankyta Glasgovv'o Uni 
versiietas. Pasimatyta su žy- 
miu prof. Philimore, kurs be 
galo žingeidžiai klausėsi apie 
Lietuvą, klausinėjo ir išreiškė 
daug užuoa jutos lietuvių tau- 
tai ir naujos lietuvių valstijos 
atgimimui. Jam paduota Ame 
rikos vaklžios išleista knyga 
apie lietuvius ir Neprigulmin- 
gą Lietuvą. Prof. Philimore, 
išvadžiojęs ;r įŠrodęs visą uni- 
versitetą, buvo taip malonus 
parašyti pora laiškų-rekomen- 
dacijų: pas Sir John Samuel 
K. P). E. Glasgo\v'o miesto 
Lord Provost Sekretoriaus, 
kurs pažadėjo padėti surengti 
paskaitą Dr-ui Šliupui apie 
Lietuvą žinomame institute 
"Atneum". Antra rekomen- c 

daciją prof. Philimore parašė 
j Edinburglrą pas Edinburgh- 
,o Universiteto profesorių Sa- 
rolea, kurs išleidžia savaitraš- 
ti "Every Man" ir daug rašo 
apie mažas tautas: Serbus. 
Cechus, Slavokus, o kartais ir 
Lietuvius. Glasgovv'e aplan- 
kote' dar daugiau kitų naudin 
^ų littuviams žmonių. Pama- 

tytos visos įstabesnės viet 
įsta:gos ir 1.1. Taipgir ir Ed 
burgh'yje. ("Iš, Dr.") 

< 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro raorgečlo labai prieina 
mis sąlygomis. Kum reikalinga i 
linti pinigai, tegul aU'.lanko j of 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalle 
Telefonas Franklin 2803. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI 

Iš kares lauko, bolševik 
darbai ir iliustruotos kar 
ir tėvynės dairios. 

Rodoma: 
Utarninko ir seredos va 

gegužio 6 ir 7, Lietuvių ba 
nytinėje svetainėje, 18ta g 
ve, Chicago. 

| P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
I Dirba po visas dalis mieBto. Da: 

Jbij garantiją gauk už savo pinigu* 
I—teisingu darbi}.. Pirma neffu at 

j duosi kokiam žydeliui gauk tikr 
j kainę iš 

j J. S. RAMANCIONIS, 
{2611 W. 44th St., CHICAGC 

Phone McKinley 276 
t 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet mes gvarantuojame Tamsiai sučė- 

nymij, 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinam? padarome ant orderio naujus siutus Ir 
overkuotųs nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio dai/tus siutus lr overkuotus par- duodame po $5.00 J? brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvčtas kelines nuo $1.00 lr bianglaus. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, !LL. 
štoras aigaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

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

Tik=ką išeįo iš Spaudos Į 

Naujos Si Šimkaus j 
Dainos Į 

Vienam balsui prie piano 

i; Sunku .man gyventi vidut. balsui) ..60 | 
2) Miegok, mano kūdikėli (vid. bal.) .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vid. bal.) *50 
4) Era, mano brangi (Bass) 50 | 
5) a Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge [ Kaina 75c. 
c) Via putė, putė J | 

VISOS NEPERSUNKIOS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: 

"LIETUVA" | 
3253 S. MORGAN 3T., CHICAGO, ILL. 

Didelis 28"x33", Filn&s, Aišku 

LIETUVOS 
V 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
CRiilNALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

F.tRODO: visus kaimelius, bažnytkiemhis, miestus ir miestelius, gelž 
'jellus, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, kraaos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir juju kalbas. 

zciulapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva 'r Europinės Valstijos. 
2) Prieš Isto iė Lietuva 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (124^—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
M Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lif-tuvos Valstybė prica Padalinimą. 
8) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS, 
DĖDĖ GREITAi ATSI- 

RADO. 
Kad '"Lietuva" yra geras 

būdas paj ieškojimams, apie1 
tai liudija paskelbimas apie 
Liudvika I'ahijnskutj, 7 metų 
vaikiuku, nuvykusį i Ualtomo- 
re ir pamėčius] savo dėde-. 

\ akar "vietinėse žiniose 

tilpo aprašymas apie Liudvi 
kučio bėda ir pajieškojimas jo 
kito dėdės C iiicagoje. Tą pa- 

čią dieną povakarėn "Lietu- 
vos" otisan atsišaukė ne tiktai 
vienas jo dėdė, bet čieii du. 

Pirmiausiai atsišaukė l 'abi- 

jauskučio dėdė Jonas Lesaus- 
kas, gyvenantis prie 2122 \Y. 
24th St., iš kurio namų vai- 
kinas išvažiavo ir kuris pada- 
vė adresą kito dėdės, V inco 
Damkaus, gyvenančio prie 229 
So. Gren st., Baltimorėj. 

Tapo tuojau išsiųsta telegra 
mai Baltimorėn: Į Travlers 
Aid Society, kurį vaikiuką su- 

laikė ir į jo dedę _\ inca Dam- 
kų. 

Vi pusvalandžio '"Lietuvos" 
ofisan atsišaukė dar kitas jo 
dėdė. Jonas Juška, — vaikino 
motinos pusbrolis, gyvenantis 
prie X22 \V. 34th plaee, kuris' 
taipgi užreiškė norą šiame rei- 
kale prigelbėti. 

Žmonės buvo labai užganė- 
dinti ir dėkingi " Lietuvos" 
dienraščiui už gerą patarnav: 
mą. 

GERAI BUTI STASIU. 
Gerai buti Stasiu — ir Šim- 

kum — ir turėti varduves —ir 

gauti gražių dovanų. 
Stasio išpuola tik šiądien 

bet }>. Stasys Šimkus, žinomas 
lietuvių kompozitorius ir "Bi- 
rutes'' vadas, apvaikščiojo jas 
jau užvakar, f r todėl, kad "Bi- 
rutė' nenorėjo jo iš Chicagns 
išleisti be varduvių. 

Užvakar apie pusiaunakti p 
Šimkus išvažiavo i Pittsburgą 
kur jis duos ei!^ koncertų, tad 
"Birutė" surengė savo gabiam 
vadui išleistuves ir sykiu var- 

duves. Vakarėlis atsibuvo loc 
noj "Birutes" svetainėj prie 
3249 So. Morgan St.. kur pa- 
silinksminta. "pašumyta" ir 

pagalios sudėta geriausi veliji- 
mai. 

Kad p. Šimkus veda "Biru- 
tės" chorą puikiai, tą visi ži- 
no; bet ir birutieriai moka ap- 
vertimi savo gabaus vado pasi 
darbavimus ir moka už tai at- 
sidėkavoti. Sykiu su gražiais 
velijimais birutiečiai užvakar 
jteikė jam puikią "batutą" 
(lezdelę choro vedimui): juod- 
medžio ir drambliakaulio, su 

auksiniais ormamentais ir 

įgraviruotu Įrašu: "Stasiui 
šiipkui, 5-8-19, "Birutė." 

P-as Šimkus, kaip patėniyta 
buvo didžiai tokia biruticčiti 
atyda užganėdintas ir jų dainų 
lydimas jis išvažiavo iš ''B 
rutės" svetainės i geležinkelic 
totį. 

UŽ VISUOTINĄ SEIMĄ 
Gegužio 4 d. Dr-stė Apvaiz- 

dos Dievo No. 1 laikė savo mė- 

nesinį susirinkimą, parapijos 
svetainėje, prie 18-tos gat. ir 
Union Ave. Apsvarsčius 1)3 į 
gaiičius reikalus, išklausė ra- 

porto iš prirengiamosios Vi- 
suotino Seimo Konferencijos, 
kurioje delegatu buvo V. Pik 
turna; jis tarp kil-ko paaiški- 
no, kad Seimas įvyks fcirželii 
9, 10 ir 11 dienose; prie to bu- 
siąs surengtas ir koncertas. 
Delegato raportu visi nariai ta 

po labai užganėdinti, išskiriant 
vieną patarėją, kuris prie- 
šinosi Seimui ir kabmėjosi 
prie delegato; bet is jo kiti na- 

į riai tiktai pasijuokė. 
P>e to tuii nariai paaiškino; 

kad kun. Albavičia išmėtinė- 

jcs bažnytinėms draugijoms už 

jii rengimąsi prie \ išimtinojo 
Seimo; bet musų draugystė nie 
ko nepaiso kunigo pasakos 
o tik dirba kiek išga- 
lėdama Lietuvos labui. Patar 
tina, kad ir kitos draugystes 
tai j) darbuotųsi. 

I )ar turi priminti, kad tame 
.susirinkime tano išrinkti i Vi 
suotina Seimą du delegatai: 
J'»nas Kastenas'ir \'inccntas 
Pikturna. 

f Ira u (j y s t čs X a rys. 

MIRĖ M. GARMUS. 
šiuomi pranešu, kad gegu- 

žio 6 d. 4 vai. po pusdienio 
South Chicagoje mirė Mikas 
Garmus. Šermenįs yra prie 
SS 14 LIouston A ve. 

Jo gimnės ir pažįstami teiks 
ites ateiti ir atiduoti jam pas- 
kutinį atsisveikinimą. 

Velionio brolis dr. Garmus 
vra Rusijoje, o tėvai — Lie- 

tuvoje. 
.. Jo draugas P. Šimaitis. 

SUSIRINKIMAS 
Dr-stės Motiejaus Yab.n- 

tausko Žcm. Vyskupo sekantis 

| <,u "ir'nkimas bus gegužio 11d. 

paprastoje P. \Vodmano svct. 

13251 S. Linie St. Visi nariai 
teiksitės atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui 

! Bus renkami delegatai i Sei- 
mą, busiant] birželio 9, 10 ir 
11 d., taipgi turėsime nutarti 
už kiek draugystė pirks Šerų 
ant statymo svetainės Tiridge 
n. rto kolionijoje. 

f. Jocius, pirm., 
V. M ar geri ei us, rast 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Gegužio 3 d. Illinojaus Lie- 

tuvių Paaslpinis Kliubas laike 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Apsvarsčius bėgančius reika- 
kalus ir išklausius delegatų 
raportus iš prirengemasios Vi- 
suotino Seimo konferencijos, 
vienbalsiai nutarta dalyvauti 
Seimo koncerte.Po to buvo 
renkami delegatai j Visuotiną 
Seimą.- Tapo išrinkti sekami 
nariai: Kazimieras Žuraitis, 
Izidorius Papauskas, Mikolas 
Silius ir Vladas Lėkis. 

Ue to Kliubas apsvarfcė dele- 
gatų raportus iš Susivienijimo 
Bridgeporto Draugysčių kas 
link statymo svetainės. Pasi- 
rodė, kad svetanė yra būtinai 
reikalinga, t'odel nutarta pirk- 
ti svetainės šėrų už $500.00 iš 
Kliubo kasos, o pavienės ypa- 
tos dar užsisakė už 220.00; taip 
kad viso pasidarė $720.00. 

Nariai, kurie užsirašė po 
viena serą yra sekanti: J. /.ri- 

fai .ka, K. Žiūraitis, T. Martin 
kits. I z. Pajauskas, M. Tarnu- 
liūnas, J. Diliantas, L. Izda- 
nas, A. Izdonas, S. Stonis, P. 
Lėkis, J. Jankauskas, M. Kas- 
mauskas, J. Bijanskas, A. La 
zauskas, T>. Butkus, F. Nor- 
kus, F. Dalkus, K. Kodis, J 
Pocius, ir J. Monkus. 

Kviečiame ir kitas draugy- 
stes bei Kliuhos, taipgi ir pa- 
vienias ypatas užsirašyti šėrų 
kiek galimą daugiaus, nes sve 

tainę reikalinga mums pasta- 
tyti kogreičiausia. 

Prez. J. Bijanskas, 
Xutai\ rašt. Lazauskas. 

NEPAPRASTA UŽMU- 
ŠYSTĖ. 

| Panedėlyje per piet P. F. 
Volland kompanijos ofisan, 
58 W. Washington St., in- 
ėjo senyva moteris ir už- 
reiske, kad būtinai norinti 
matyti kompanijos prezi- 
dentą P. F. Volland; nesant 
jam ufise, ji pasisakė lauk- 

sianti. 
Parėjus Vollandui, po 

trumpo jų pasikalbėjimo, 
pasigirdo suvis ir Volland; 
peršautas širdin, už penkių' 
iminutų'mirė. 

Buvusios ofise kelios dar- į 
bininkės persigu: do dėl to-, 
kio netikėto skandalo ir ne- 

( 

žinojo ką daryti. Bet už- 
mušėja visai kitaip jautėsi; 
ji įsakė pašaukti policistą, 
gi pati, kaip nieko neatsiti- 
kus, ramiai sau žiurėjo tai 

per langą, tai į užmuštąjį. 
Atvykus policijai atidavė 
jai revolverį ir ramiai nu- 

ėjo kalėjiman. 
Pasirodo, kad užmušėja 

yra Vera Trepagnier, GO m. 

našlė, kurios vyras užsiimi- 
nėdavęp auginimu cukrinių 
'burokų Louisiana valstijoje. 
Užmuštasai Volland, 45 m., 

turėjęs tris vaikus, bet bu- 
vo pėrsi skyrę s su pačia ii 
norėjęs vesti antru syk. 

Priežastimi užmušystės, 
kaip užreiškė V. Terpag- 
nier, buvo kompanijos no- 

re jiiras nuskriausti moterį 
pinigiškai. 

V. Trepagnier pasakoja, 
kad ji turėjusi mažą George 
Washmgton paveikslėli, iš 
kurio norėjusi padaryti pa- 
didintas kopijas ir padaryti 
iš to kiek pelno. Volland, 
kurio užsiėmimu buvo dirb- 
dinimas ir pardavinėjimas 
paveikslų, pasižadėjęs duoti 
savininkei paveikslėlio $5,- 
000 pelno nuo pardavinėji- 
mo padidintų jo kopijų. 

Bet Volland pasiėmęs i 
savo rankas platinimą pa- 
veikslėlio kopijų bėgyje tri- 
jų metų, netik kad nepri- 
siųsdavęš savininkei jckių 
pinigų, bet ir j laiškus ne- 

atsakydavęs išskiriant vieno 
laiško, kuriame jis už su- 

grąžinimą paveikslėlio rei- 
kalavęs $174, nes, girdi, dėl 
paveikslų jis turėjęs tik nuo 

stolius ir, beveik, neturėjęs 
pelno. 

V. Trepagnier kreipėsi 
prie advokatų, norėdama 
teismo keliu bylinėtis su Vol 
land, bet advokatai patarė, 

| kad sulyg sutarties ji nie- 
I f!' 

ko negalėsianti laimėti. Ta 
da Trepagnier nuvyko Vol- 
land ofisan ir po trumpo pa 
sikalbėjlmo išsitraukė revol 
veri, kaip ji tvirtina, tik pa- 
gązdinimui Vollando. Bet 
Volland, toliau užruiškė V. 
Trepagnier, griebė ją už 
gerklės ir revolveris auto- 
matiškai iššovė, peršauda- 
mas Valland širdin. 

Ofiso darbininkės negir- 
dėjusios ką jiedu kalbėjo ir 
nemačiusios prie kokių ap- 
linkybių atsitiko peršovi- 
mas. 

Pajieškau sesers Merijos iVilimavi- 
čiukės. .)i yra ištekėjus. Paeina iš 
•/.nrų kaimo, Siulcrgų p.irap., Nau 
niiešėio pavieto; — ir save dviejų 
pusbrolių Adolfo ir Ottaus Vilimavi* 
čių. 

Meldžiu ją i-nCių atsišaukti. arba 
k"iio kito pranešt šiuo adresu: Augus 
tas Viliunr.iitis Ksh :i 10 Koiin St.., 57 
Luxemburg. 

Pajieškau šeučni lietuvi, nevedusi. 
Amžius — nedaro skirtumo. Del tai- 

symo čeevrykų. Gera mokestis, nuola- 
tinis darbas. 

Atsišaukite adresu: 
John Wolf Tliorp, Wls. 

\ (Vitkauskas). 

I Aš Aleksandras L Relko\v pajieš- 
kan savo giminių bei pnžjstamu iš 
Lietuvos bei Amerikos, nes norėčiau 
susirašinėti, yra svarbu. 

Ale* L. Reikow, j 
702 S. 2:id St., Mlllville, N. J.Į 

E X P R E S S 
W M. dAMBRAUSKAS 

!j 817 W. 34tli PI. Boulevard 9336 

New Philadelplm, Pa. 
Balandžio 2!) tl. pabggo iš ėia .lurgiš 

Zujrs, paimdrmas i'; mano kišeniaus 
.lis yra apie 33 metų amžiaus, 

ant kuktos ženklą (rumba nuo kir- 
rio). Ant dešinos pusės kaklo ir ant 

sprando taipgi turi kirCiij ženklus. Pa- 
eina i', duvalkų rėdybos. Tisus nusi- 
skutęs. llas ar-U1 .)> praneš ž< niaus 
pasirašusiam g;uis atlyginimo $10.00. 

Vincas Vaškelis, 
Box 328, Silver Creek, Pa. 
P. O. 

PARS1DPODA r.nt 3-ju lubų mūrinis 
namas, su storu, penkiais flatais, po 
4—r> kambarius Ir barno ant kiemo. 
Tarpo 28-tus ir 29-t.os gatvių, prie \Val 
laco gat., galima pirkti pinigais, ar- 
ti;'. ianioUfjjimo. Rašykite arba atsi- 
šaukite: 8C24 So. Paulina St. 
Telefonas Stcw;:rt 7538 

PARSIDUODA. 
Muro namas, ant 4riu lubų, prio No. 

'JI40 \Yest 23rd Place. Kandos į mė- 
nesį nešu $G0.00. Kaina $0100.00. 

Justin Mackiewlch, 
2342 S. Leavitt St„ Cliicago 

ANT RAMDOS — WEST SIDF.J 
4, 5, G, ir 7 kambariu Hiatui, pečiumi 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės i 
ofisą: Raoino Ave. ir 13 Ui St., arba 
tekfonuokite: \Ve.st !)5. arba. Hr.rrison 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «t. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. b—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELErONAS YARDS 637. 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GN DYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Specifiškai gy- 
dc limpaLčias. užsisėdėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

32f0 So. Halsted St., Chicago, Iii i 

Teatras, Dainos ir Balius 
Rengia S.L.A. 55ta Kuopa, W. Pullman 

Ned., Gegužio il, 1919 
K. OF P. SVETATAINEJE 

liC37 Mchigan Avc., Roseland 

Pradžia 7-tę, vai. vakare 

Režisieriaus p-ia M. Dundulienė 
Rolea išpildys gabiausi artistai iš Chicagos. 

Daiinuos L. D. K. Keistučio Pašei p. Kliubo Dainininkai 
Progi'mui pasibaigus* linksmi šokiai. 

Kviečia vjsus RJjNGžJAI 

Idant padaryti vietos naujiems pavasariniams tavorams 

Dviejuose Nariu Skiepuose 
Baigiant per visą. šią sąvaitę iki nedėlios Gegužės 10. 

N 

NULEIDŽIAMA 

centu nuo doiiario Z 

I šį išpardavimą įeina sekantieji moteriški parėdiniai: 

PLOšo! Al, PUSPLOf-čIAI |R PALERINOS ponių. panelių 
ir vaikų, visokio didžio, vilnonių Serges ir Poplius, Ga- 
bardine ir Broad Clotb, taipgi labai gražiosSilverton, leng- 
vesni pe pamušo ir sunkesi.l ir šiltesni su pamušu. Dide- 
lis pasirinkimas visokių spalvų ir madų: mėlyni (Navy),, 
šviesiai mėlyni (Trench-Blue), žali (Nile), pilkas (Taupei, 
arba konaujausia spalva: "American Beauty'\ 
KOSTU M Al (sjutai) iš vilnonių Sergės, Popins ir Gabar- 
dine spalvos Navy, juodose ir pilkose, darbas labai pui- 
kiai atliktas; prikirpta ir primieruota figūrai ir vėliau- 
sios mados su liuosais pečiais, su šilkiniais bruslatais, 
puikios sagutės šilk'niai iasiuvinėjimai. 

J AK ES (dresos) šilkinės, Taffeta ir Crepe <le Chine arba 
vilnonės Sergės Ir Tricotine, šviesins tinka veselėms arba 
tamsosenės, tinka kaip tik šiam laikui, puikios ir prastes- 
nės. šilku atsiulėtos, su sagutėmis arba karoliukai? visos 
didžio nuo 16 iki 44, milžiniškas pasirinkimas visokių spal 
vų. N 1 1 

Su kiekvienu pirkiniu duodame dvigubai ženklelių 
® ® r^> 4 ■ 

i a 

1112-1114 Milwaukee Ave. ir 1701-1703 W. 47th Street 

6,000 nariu 5C0,0C0 kapitalas. 

ar. m. nm\m 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 ine- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

(lydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, panai naujausiai 
mrtodas. X-Ray ir kito .is elektr>s. 
prietaisus. 

Ofi ir Laboratorija: 102S VV. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

\ AT.ANDOS: Xuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcphers fanai illO 

GYVENI MAS: 3412 Ho. Ilal.ted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Phonc Eoulevard 2160 

1 Dr. ft. J. Karalius į 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

J LIGOS 

^ Valandos: 9 iki 12 Ir 4 lkl 2 
5 vakar a iB. 
2 

•333 S? M0H6&K STREET 

LABAI GERAI ŽINOMAS 

LIETUVIAMS 

gyvenatis prie 3149 So. 

Morgan St.. tapo pašautas, 
ant laimės nepavojingai, 
dabar, kaip ir pirma, savo 

ofise priima ligonius. Jis 

taipgi siūlo 300 doliarių 
dovanų tam, kas nurodis 

užpuolikus. 

A.Masalskis 
LIETUVIS SRASORiUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dSlto, ka4 
m?s patjs dlrb mo grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai neteikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dienę ar 
naktj. 
^30 j Auburn Aye. Tel.Drover 4139 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: -angliškos Ir lietuviškos kalbų, 

aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- 
pc.vritfng, r.irklybos teisių, Suv. V'alst istori- 
jos, alidnos istorijos, geografijos, politikini! 
ekonomijos, jiilietystes. dailiarašystCs. 

Mokinimo valandos: nuo S ryto iki 5 va- 

landos po pictij. Vakarais r.uo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halstecl st., Chicago 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yri 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažį:- 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg^ 

i nepertraukus savo dabartinio užsieni- 
nio. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškina- 
mu pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVE5TMENT CO. 

| 3301 'J HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 
r : 

Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile suma 

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

MĘS MOKAME AIJGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali si-> 
sti savobondsus užregistruodami ?e! 
kra.sa; Mę prisiunčiamo jums riai* 
gus tą pačią dieu?, kaip tik gaunair.fl 
jusli bondsą. 

Ateik—Rašyk—T elefonuok 
LIBERTY SECUhiTIES CC, 

Room 716—155 N. Clark St 

Chicago, III. 
Phone Majestio. 8617 

^ -Hi 

į PradSk Naujus Metus su tobulu aki-j 
gėjin-u, taip. kad »icko nrpraleistum-'i per *" 

•» metus, kis tau i;j![ juti naudinga. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki 'j •< 

galvos ckaudfcjimus trumparegysti i-ba uli- 

rcg*j tž prašalinama, pasitarkite su mini"-', 
pdei einant kur kitur. Egzamlnacija DYi'»\A_. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AV., CHICAGū 

Kampas IStcs Gatvės. 

3ėios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tftmyktte 
( iucno paraat 

Valandos: nuo 9tns vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Neilėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 

LIBERTY BOINIDS, 
Męs perkame Liberty RonJs už 
pilnij, "C.sh" vertę. AtneJdte 
arba al^skite. 
Atdara kasdien nuo 9—5 

i TJtarninkais Kelvergals ir 
i| Subatonils 9—9. 

G A S H 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave.( 
tarpe \Vood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI~ GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Durg, L^ntų, Rėmų ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už gc.lion^ 
CARR BROS. WRECK!NG CO. 

3003 3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Pirkite mažą uke ir bukite neprigulmingi 

Lengvi išmokėjimai 

Šios ukes randasi tiktai 45 į min. nuo vidurmies- 
čio ant Rock Island R. R. Žemė yra augštai ir sau- 
sa ir viskas augs. Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite pas mane tuojaus ir leiskite man parody- 
ti jums šią puikią nuosavybę. 

PAUL PILKIS 
i 06 N. La Salle St., Tel. Main 2043. 

729 W. 18th St., Tel. Cam>l 4730. 
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