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Rusų Protestas de! Finlandijos. 

Pergales F su perviršis. 
Bela Kim jieško saugios vietos. 

VOKIEČIAI APLEIS TAI-j 
KOS KONGRESĄ. 

Paryžius, geg. 10. A.psi-| 
mainymas nuomonėmis tarp j 
talkininkų atstovybių ir Vo- 
kietijos delegacij as jau pra 
sidėjo. Viskas atliekama 
raštiškai. 

Vokietijos delegacija sa-! 
vo dviejuose laiškiose smar^ 
kiai protestuoja prieš talki-! 
ninku paruoštą sutarties tek 
stą. Kuone kiekviename 
svarbiame taikos sutarties 
punkte jie nesutinka ir skai- 
to tai visai nepriimtinu. 

Pirmoj eilėj jų užmetimų 
yra nurodymas, kad talki- 
ninkai neprisilaiką 14 punk 
tų, kuriuos paskelbe prezi- 
dentas Wilsonas su kuriais 
sutiko taipgi talkininkai, 
nes Wilsonas buvo jų noro 

išreiškejas. 
Talkininkai nenusileidžia. | 

Talkininkai atsakydami į 
Vokietijos delegacijos už- 
metimus pabriežė, kad tal- 
kininkai viską esą darę 3U- 

lyg pirmiau padarytų su 

pergalėtais vokiečiais santai' 
kos sutarties, kurioje vokie-1 
čiai pasidavė ant talkininkų j 
huožiuros. Todėl ir ginčai 
dėl paruoštos taikos sutar- 
ties yra ne vietoje. 

Dėlei 14 punktų atsakys 
Wilsonas. 

Dėlei Vokietijos delegaci 
jos užmetimų, kacl taikiniu 
kai neprisilaiką prezidento 
"VVilsono 14 punktų, vokie- 
čiams atsakys, pats prezi- 
dentas Wilsonas. 

Dėlei Vokietijos kolioni- 
jų, kurias Taikos Konferen 
cija paima nuo Vokietijos 
ir perduoda globon vieno 
iš talkininkų, vokiečiai už- 
reiškia, kad tas yra griež- 
tai priešinga Wilsono penk- 
tam punktui. 

Bet, sulyg Taikos Kon- 
ferencijos biuro informaci- 
jų, kolionijos pereina Tau- 
tų Lygos žinion ir tik pri- 
dabojimui ir įvedimui ko- 
lionijose geresnės tvarkos, 
jos esą pavedamos kontro- 
leri vienos ar kitos iš talki-, 
ninku valstybių. * 

Vokiečiai apleis^ Ver- 
sailles. 

Specialis korespondentas 
Henry Wales praneša, kad 
teko sužinoti iš vieno Vo- 
kietijos atstovo, kad vokie- 

čiai pilnai rengiasi apleisti 
Versailles ir keliauti Berli- 
nan. Buk Vokietijos atsto- 
vybės galva grafas Brock- 
dorff Rontzau jau įsakęs 
visiems delegacijos nariams 
pakuoti savo daiktus ir bū- 
ti pasirengusiais keliauti Vo 
kietijon bile laiku. 

Girdi Vokietijos delegaci 
ja jokiu budu negalinti ra- 

šytis po paruošta talkininkų 
sutartimi, nes jos vistiek ne 

priims Vokietijos gyvento- 
jai. 

Talkininkų atstovybės tu 
rėjo pasikalbėjimą dėl' ma- 

nomo vokiečių pasitrauki- 
mo bei nepasirašymo po tai 
kos sutartimi. Talkininkai, 
esą nusprendę leisti Vokie- 
tijos atsovybei liuosai elg-l 
tis, kaip jai patinka; taigi 
vokiečiai liuosai galės va- 

žiuoti nepasirašę Vokieti- 
jon, jei tik jie panorės. 

Bet daugelio manoma, 
kad vokiečių toks grąsini- 
mas nėra nuoširdus, bet tik 
dirbtinas, idant šj tą išsi- 
derėjus. Ir manoma, kad 
jei vokiečiai ir išvažiuos 
Berlinan, tai tik pasitari- 
mui su Vokietijos valdžia ir 
tuoj vėl sugiįž į Versailles. 

RUSU PROTESTAS DĖL 
FINL1ANDIJOS. 

Paryžius, gegužio 11 d. 
Rusų komisija Paryžiuj, ku 
rios pirmininku yra kuni- 
gaikštis Lvov, buvusis Ru- 
sijos permieras nuvertus ca- 
ro valdžią, užreiškė griežtą 
protestą dėl pripažinimo 
Finliandijai neprigulmybės. 
Komisija tavo proteste už- 
reiškia, kad norint suteikti 
jai neprigulmybę, reikia pir 
ma gauti Rusijos sutikimą 
ant to. 

PERGALĖS PASKOLA SU 
PERVIRŠIU. 

! Washington, gegužio 11. 
Iždo Departamentas prane- 
ša, kad Pergalės Paskola su 

rinkta su dideliu perviršiu. 
Nors dar nėra galutino ap- 
skaitymo, bet jau manoma 

yra bondsų išparduota apie 
už šešis bilijonus, gi pa- 
skolos nustatyta suma yra 
puspenkto bilijono. 

Šioje paskoloje pirkėjų 
bondsų buvo api? 15 mili- 
jonų, gi ketvirtoj paskoloj 
pirkusių bondsų buvo į 2. 
milijoną ypatų. 

Kuomet tarnaite flirtuoja. 

Kuomet paneli Taika su ponaičiu Psauliu flirtuoja, visas kavos puo- das (bolševizmas; gali išvirti. 
-•! 

BELA KUN JIEŠKO 
SAUGIOS VIETOS. 

Vienna, geg. 10. Vengri- 
jos sovietų valdžia esą la- 
bai susirupinusi dėl vis au- 

gančio judėjimo prieš Ven- 

grijos komunistišką valdžią 
ir vis besiartinančių prie 
Budapešto čecho-slovakų ir 
rumunų. ^ 

Bela Kun Vengrijos so- 

vietų lyderis lankėsi pas 
Amerikos atstovą profeso- 
rių Philip Brown ir klausė 
ar Amerika neužtikrintų 
jam, jo žmonai ir vaikams 
saugios vietos Suvienytose 
Valstijose. 

Vienuos diplomatinucse 
rateliuose manoma, jog Su- 

vienytos Valstijos nesito-i 
lineios suteikti Bela Kun 
prieglaudą Amerikoje. 

BOLŠEVIKŲ ATAKOS 
NEPAVYKO. 

Arshangelskas, geg. 10. 
Talkininkų armijos koman- 
duotojas praneša, kad 5 d. 

gegužio priešai ptakavo tal- 
kininkų pozicijas ties upe 
Vaga. Atakoje bolševikai 
paleido apie 5,000 arti- 
lerijos šūvių ir darė dvi 
piestininkų atakas, bet bu- 
vo atmušti; talkininkų nuo- 

stoliai nežymus. 
Iš Murmansko generolas 

Maynard praneša, kad tal- 

kininkų kariumenė užėmė 
Karelską, Maselgą ties eže- 
ru Segozers. 

RUMUNAI VENGRIJOJE 
SULAIKYTI. 

Geneva, gegužio 11 d.— 
Rumunijos spaudos biuras 

«praneše, kad Suvien. Val- 
stijos ir Anglija sulaikė ru- 

munų žengimą pirmyn link 
Budapešto. Tikslas tokie 
žingsnio nėra žinomas, bet 

.manoma, kad yra politiškas 
išrokavimas. 

PASKOLOS DARRININ 
KAI SPECIAL POL1C- 

MONAIS. 

Toledo, Ohio, geg. 10 Ke- 
li tūkstančiai Pergalės pa- 
skolos darbinir'vU suside- 
dančių iš biznierių ir Įvai- 
rių profesionalų bus prisiek 
dinti kaipo special policmo- 
nai, kurie galės but pagel-J 
ba policijai dėl iškilusių ne- 

susipratimų su streikieriais. 
Prisiekdinimas atsibus pa- 
nedėlyje 12 d. gegužio. 

FRANCUZUAI PASKOLI- 
NO 50,000,000- 

Washington, D. C., geg. 
10. Šiądien Valstybės iž- 
do departamentas paskel- 
bė, kad Francuzijai vėl su- 

teikta paskola $50,000,000; 
! dabar Francuzijos skola sie 
1 kia $2,802,477,000. 

WILSONAS SUGRIŽŠ VI 
MĖNESIO. 

Paryžius, geg. 10. Laik- 
raštis Temps praneša, jog 
Amerikos atstovybės, m ano- 

|ma, kad Prezidentas Wilso- 
nas grįžš Amerikon apie 15 
dieną birželio. 

Kalbama, kad preziden-" 
tas laikys visą eilę prakal- 
bų Suvienytose Valstijose, 
kad supažindinus gyvento- 
jus su taikos sutartimi ir 

Tautų Lyga. 

UŽDRAUDŽIA AUSTRO- 
VOKIEČIŲ SĄJUNGĄ. 
Paryžius, geg. 10. Tap^ 

paskelbta, kad Taikos su- 

tartyje su Vokietija yra 
punktas, kuris uždraudžia 
vokiečiams daryti sąjungą 
su austrais. Minėtų šalių 
sąjungos Vokietija labai pa 
geidauja, bet ji galima tik 
tuomet, jei ant to duotų sa- 

vo leidimą Tautų Lyga. 

TALKININKU LAIVAI 
RUSIJOS UPĖSE. 

Archangelskas, geg. 10. 
Talkininkų kariška flotilija, 
plaukia upėmis Dvina ir Va 
ga prieš bolševikų spėkas. 
Laivai jau atakavo Tulgas 
ant upės Dvina ir Kicka ant 
jpės Vaga. 

PROVINCIJA BALSUOS 
KUR PRISIDĖTI. 

Vienna, geg. 10. Austri- 
jos provincija Voraryberg 
daro plebiscitą, kur prigu- 
lėti, ar prie Austrijos ar pri 
sideti prie Šveicarijos. Šio- 
je provincijoje yra apie 
100,000 vokiškai kalbančių 
gyventojų katalikų. 

Šveicarijos taryba dar ne 

nuspręnde, ar prisiimti šią 
naują provinciją. Mat gali 
suteikti šalyje persvarą vie- 
nam tikėjimui, ';as galėtų 
padaryti šaliai nesmagumų. 

KARIUMENĖ APSUPO 
AIRIJOS PARLAMENTĄ. 

Dublin, geg. 9. (suvėlin- 
ta). Kariumenė apsupo na- 

fmą, kuriame buvo laiko- 
mas Airijos parlamento po 
sėdis. Vienok apsupimas, 
kaip paaiškėjo buvo pada- 
rytas, kad suėmus sinnfei- 
nerį J. J. Walsh, kuris yra 
pabėgęs iš kalėjimo. Šioj 
sesijoje dalyvavo taipgi ir 
Ameirikos delegatai. 

ANGLIJOS DARBININ 
KAI KRITIKUOJA SU- 

TARTĮ. 
Londonas, geg. 10. Angli 

jos darbo partijos valdyba 
išleido rašinį smarkiai kri- 

tikuojanti taikos sutartį si 

Vokietija. Ten užreiškia 
m a, kad Anglijos darbo pai 
tija permato, jog ši sutartis 
nertneš pageidaujamos ra- 

mybės. 

~ 

MEKSIKA UŽGIRI A 
TEISMĄ KAIZERIUI. 
Mexico City, geg. 9. Me- 

ksikos spauda užgiria su- 

manytą kaizerio teismą. 
Girdi, toki autokratai, kaip 
kaizeris turi but teisiami ir 
baudžiami; taipgi lyginai 
ir kiti panašus plutokratai 
turėtų but baudžiami, lai 
toliau nesikėsina ant žmo- 
nijos gerovės. 

PRIEŠINGI NAUJAI VO- 
KIETIJOS VĖLIAVAI. 
Paryžius, geg. 10. Belgi- 

jos valdžia užreiškė forma- 
li protestą prieš naują Vo- 
kietijos vėliavą, kuri susi- 
deda iš raudonos, geltonos 
ir juodos spalvų, nes ir Bel- 
gijos yra tokia pat vėlia- 
va. 

Pirmiau Vokietijos res- 

publika buvo pasirinkusi 
sau auksinę spalvą, bet vė- 
liausiais laikais auksinę 
spalvą sun nė pakeisti gel- 
tonąją ir iliava pasidarė 
panaši Be ?ijos vėliavai. 
Belgijos pi Dtestas įteikta 
talkininkų komisijai. 

PROTESTUOJA VISA 
VOKIETIJA. 

Berlina», gegužio 11 d.— 
Sužinojus sutarties turinį su 

judo protestuoti prieš ^tai 
visa Vokhtija. Protestuoja 
visokios rūšies organizaci- 
jos. Valdžia yra užversta 
protesto telegramomis. Pro 
testuose pasmerkiama autar 
tis, kaipo neteisinga. Pro- 
testuose taipgi tenka daug 
ir prezidentui Wilsonui ir 
Suvienytoms Valstijoms nuo 
ko vokiečiai pirmiau susi- 
laikydavę. 

LAIKRODIS 100 METU 
SENUMO. 

New York, Tūlas Bergen 
iš Bouncl Brook, N. Y. tu- 
rįs laikrodį 100 metų senu- 

mo; jis padarytas firmos 
Micalfed ir ir Giglio, Mal- 
toje. Laikrodis yra dviejų 
colių diametre ir dar gerai 
rodo laiką. 

ORLAIVIAI LEISIS PER 
VANDENYNĄ. 

TrepaSey, N. F. ge£. 10. 
Suvienytų Valstijų du crlai 
viai, kurie čia prbuvo va- 

kar vėl rengiasi kelionėn į 
Ozorės salaj; taigi rengia- 
si padaryti pavojingiausį 
galą kelionės. Jie, manoma, 
išlėks iš Trepassey panedė- 
lyje. 

BELGIJA NORI RYTINĖS 
AFRIKOS. 

Paryžius, gegužio 9 d. — 

Belgijos delegacija užreiš- 
kė, kad Vokiškoji dalis Ry- 
tinės Afrikos turėtų but pa- 
vesta kontrolėn Belgijos, o 
ne Anglijos, kaip nuspren- 
dė didžiosios valstybės. Gir 
di, Belgija daug pašventė 
'gyvasčių, kad užtikrinus p«?r 

i galę ant vokiečių Rytinėje 
■ Afrikoje, todėl jai privalėtų 

tekti tas kraštas. 

HOLLANDIJA IŠDUOS 
KAIZERĮ. 

Londonas, geg. 10. Is 
Haagos atėjo žinia, kad Ho' 
landija nusprendė išduot 
talkininkams buvusi kaize 
rj, jei to talkininkai pare 
kalaus. 

RUSIJOS CARIENĖ 
ANGLIJOJE. 

Londonas, geg. 10. ir 
dien čia pribuvo Rus 
buvusi carienė Marija I 
dorovna, motina caro 

kalojaus. Ji atvažiavo su 
savo duktere Ksenija. Jas 
atvyko pasitikti Anglijos 
karalius ir karalienė; taip 
pat karalienė našlė, motina 
Anglijos karaliaus. 

PARODA PERSHINGO 
KARIŠKOS MAPOS. 

Washington, D. C. geg. 
10. Šalies muziejuje išsta- 
tyta dėl parodos Amerikos 
armijos, ar kitaip sakant 

Pershingo, kariška mapa to 
kioj pat pozicijoj, kaip ji 
buvo Amerikos armijos ge- 
neraliame štabe. 

Ant šios mapos aiškiai 
nurodyta visas karės bėgis 
nuo pat įstojimo Suvieny- 
tų Valstijų karėn iki jos už- 
baigai. Karininkai priduo- 
da šiai mapai didelę htoriš 
ką vertę. 

JUGOSLAVIJA NORI 
LAIVŲ. 

Paryžius, geg. 11. Jugo- 
slavija" stengiasi išgauti sau 

dali Austrijos laivyno, kurį 
talkininkai esą nusprendę 
konfiskuoti. 

Tūlas Jugo-Slavijos val- 
dininkas, kuris yra tituluo- 
jamas admirolu Jugo-Sla- 
vijos laivyno tapo priimtas 
Amerikos de^gacijos. Jis 
užreiškš, kad Jugo-Slavi- 
jai būtinai yra reikalingas 
laivynas. Ji tikisi, kad tal- 
kininkai suteiks jai dalį 
Austirijos laivyno, kitaip 
Jugo-Slavijos ateitis butų 
tamsi. 

TĖVU KONGRESAS. 

iCansas City, Mo., geg. 10. 
Čia atsidarė Amerikos mo- 

kytoji; susivažiavimas, ku- 
ris pavadinta tėvų kongre- 
su. Jis pavadintas tėvų 
kongresu todėl, kad jojo 
yra tikslas pagerinti lavini- 
mą ir auklėjimą vaikų Eu- 
ropoje ir Azijoje. 

Pirmoj eilėj profesorius 
Iowa universiteto W. F. 
RusselI davė pranešimą 
Rusijoje; jis nesenai lankė- 
si Rusijon, kad apsipažinus 
su tos šalies mokinimo sis- 
tema. i 

ORAS. 
Šiądien oras nepastovus, į 

vakarą gaii buti lietaus; kiek 
šilčiau: švelnus rytu vėjai. 

Saulėtekis 5:32; Saulėleidis 
8:00. 
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Kas Pavojingesnis. 
Įvairuiose musų laikraščiuose jau nesy 

kį mėginta gvildenti, kuris iš Lietuvos prie- 
šų yra Lietuvai pavojingesnis: Rusija, Len- 
kija, ar Vokietija? 

Tai yra geras gvildenimui klausimas, 
ir skaitytojams pamokinantis. Bet, kad 
patįs laikraščiai turėtų tarp savęs leistis 
j ginčus ir vienas kitam prikaišioti ir bar- 
tis už tai, kuris Lietuvos priešų yra pavo- 
jingesnis, tai aišku, kad žioplesnio daly- 
ko ir su žvake nesurastum. Ant nelaimės, 
pastaruoju laiku panašus palinkimas lyg 
apsireiškia nekuriose musų organuose. 

Ir ypatingai, sakytum butų už ką gin- 
čytis ir bartis — ypač šiuo laiku. Visi 
tie priešai yra krankliai, krankiantieji ties 
Lietuvos kapu. Visi jie, savo esybėje, yra 
lygiai pavojingi, nes bile vienas jų atski- 
rtum ir visi sykiu užmautų Lietuvai kilpą 
ant gerklės prie pirmos geresnės progos. 

Mažesnis, ar diuasnis jų pavojingu- 
mas, kuomet lyginame vieną su kitu, gali 
buti tik tulu momentu, prie tuių tam tik- 
rų susidėjusių aplinkybių. 

Prieš karę pavojingiausiu l/etuvos 
priešu buvo Rusija, nes ji tuome, turėjo 
didesnę progą smaugti Lietuvą negu Vo- 
kietija, arba Lenkija. \ Karei prasidėjus ir Lietuvą užėmus Vokietijai, gi Rusijai 
vėliaus griuvus, Vokietija buvo pavojin- 
giausiu Lietuvai priešu, nes savo batu ii 
galėjo išspausti iš parblokštos Lietuvos pa- skutinę gyvybės kibirkštį. Griuvus Vokie- 
tijai ir pasirodžius Lenkijos apetitams, ir 
apsireiškus galimybei, kad bent nekurie 
talkininkai yra palinkę tuos lenkų norus 
užganėdinti ir Lietuvą prie Lenkijos pri- jungti, pasidarė kiekvienam aišku, kad 
pavojaus centars iš Rusijos ir Vokietijos persikėlė Lenkijon. Gi atsiminus sulenkė- 
jusį gaivalą Lietuvoje, ypatoje žymios dva 
rininkų ir bajoru dalies, tasai pavojus ne tik sulygsta primesniam vokiškam pavo- jui, bet jį net žymiai perviršija. 

Ir šiuo laiku šisai lenkiškas pavojus vienas prieš Lietuvos akis teberiogso. Dar 
tasai juodas debesys nepraslinko, ir šiuo 
momentu šita šmėkla labjausiai grąžina Lietuvos politiškam likimu1'. 

xra dar bolševikiška šmėkla, gręsian- ti Lietuvai iš rytų. Pavojus nemažas, ta- ciaus Lietuvos ateities žvilgsniu jis nėra taip pavojingas, kaip lenkiškas, nes šią- dien berods, nėra abejonės, kad tai laiki- nis, o nepastovus pavojus, panašus į upę, kuri ipsiiieja pavasario laiku, bst visi ži 
nome, kad ji turės ir vėl atslūgti. Yra dar viena gaiimybė, — tai susi- formavimas iš dabartinių atskalų vienos imperialistinės rusų valdžios, sapnuojančio! apie atstatymą Rusijos 1914 metų ru.be- ] ŽitfoSe. Kaip jau buvome šioje vietoje kiek laiko atgal rašę, šiuo sapnu, kaip ro- dosi, sapnuoja visos rusų partijos, prade- dant nuo monarchistų ir baigiant net to kiais radikalais, kaip bolševikai. Ir jeigu r-plinkybės taip susidėtų, kad Rusijoj grei \n laiku įsigalėtų tvirta valdžia tokios pa^ Kraipos, tai tuomet, sale lenkiškojo pavo- jaus, Lietuvos neprigulmybei iškiltų nau- jas rusų pavojus. 

Prie to vienok dar nepriėjo ir vargiai greitai prieis. Todėl centras pavojingiau- sios perkūnijos Lietuvos neprigulmybei tuo tarpu dar vis tebegręsia iš Varšavos 
pusės. 

(Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
KAS KAUNE ATSITIKO. 

Kiek laiko atgal trumpi telegramai 
pranešė apie vokiečių užpuolimą ant Ame- 
rikos misijos Kaun?, laike kurio buvo už- 
muštas lietuvis kareivis, stovėjusis ant sar- 

gybos ir nenorejusis misijon vokiečių įleis- 
ti* jį. j 

Dabar gauname platesnių apie tai 
aprašymų, ačiu musų skaitytojui ir šerinin- 
kui, kareiviui Juozui Jakimavičiui, pargrįžu 
siam iš Francuzijos į Philadelphią ir parsi- 
vežusiam su savim visus numerius New 
York Herald laikraščio, Paryžiaus laidos, 
kur tik buvo apie Lietuvą kas minėta. 
Šiuos numerius jis teikėsi mums atsiųsti ir 
žemiaus paduodame sekantį aprašymą 
Herald'o specialio korespondento iš Var- 
šavos, rašytą 16 d. kovo. 

"Pranešimai iš 'vairių ypatų, ku- 
rios atsilankė Danzige ir Karaliaučiu- 
je, Rytinėj Prūsijoj, bei vietose to- 
liaus į rytus Lietuvoje, nurodinėja, 
kad tose apielinkėse yra nemažai bė- 
dos dėlei bolševizmo. Laike pastarų- 
jų dviejų sąvaičių buvo tokios bėdos 
ir Karaliaučiuje. 

4'Nors įvairios talkininkų misijos 
padarė keliones po Rytinę Prūsiją ii 
po visą Lenkiją, bet vykti toliaus į 
šiaurius nuo Kauno linkui Kuršo pa- 
sirodė nepatartina, nes bolševikai da- 
bar [tai buvo kovo mėnesyj] laiko vi- 
sus svarbesnius miestus Kurše. Brita- 
nijos misija atvyko į Kuršą dvi sąvai- 
ti tam atgal, vykdama į Rygą ant ka- 
riško laivo. Nors pats Kaunas yra pil- 
nas lietuvių kariumenės ir išrodo už- 
tektinai apsaugotas, bet tankiai pa- 
sitaiko susikirtimų, ir nėra stebėti- 
nas atstikimas pamatyti šaudymasi 
gatvėse, kuomet bolševiką [mieste] 
pagaunama. 

"Vienos misijos narys, kuris tik- 
ką pargrįžęs iš tos šalies, pasakoja 
apie navatną atsitikimą Kaune. Štai 
locni jo žodžiai apie tai: "Męs buvo- 
me išvažiavę į frontą, kur mus buvo 
priėmę nekuire buvusieji Rusijoj ofi- 
cierai, kurie dabar yra Lietuviškais 
oficierais. Sugrįžus mums į hotelj 
Kaune, aš patėmijau nepaprastą bruz- 
dėjimą ir sužinojau, kad keturi vokiš- 
ki kareivai atvažiavo automobilium ir 
reikalavo įleidimo vidun. Lietuvių 
sargyba stivėjusi prie durių, nenorėjo 
jų įsileisti ir prasidėjo muštynės, lai- 
ke kurių lietuvis kareivis, stovėjusis ant sargybos, tapo ant vietos nušau 
tas. Gatvės buvo pilnos žmonių, ka- 
reivių sargybos stovėjo visur ir aš tik- 
rai maniau, kad bus daugiau bėdos. 

"Aficieras, esantis Amerikoniš- 
kos Misijos komendantu, tuojaus nu- 
siuntė žinią vokiškam komendantui, idant tasai prisiųstų savo atstovą pa- simatymui su juo, ir komendantas 
pats pribuvo; tuomet nuo jo pareika- lauta apsaugos Amerikos vėliavai, plevėsuojančiai ant hotelio, ir taipgi apsaugos Misijai. Vokietys prižadė- jo padaryti viską, kas tik bus galima ir netrukus pastatė kulkasvaidžius 
gatvėse, kuribs tapo nuvalytos aki- 
mirksnyje. 

"Kitas nesenai sugrįžęs iš Lietu- 
vos asmuo pasakoja sekančiai apie tą šalies dalį [Patėmykit, kaip šisai ko 
respondentas, kalbėdamas apie Lie- tuvą, skaito ją "dalim šalies", arba kalbėdamas apie misijos kelionę po Lenkiją, prideda, kad "toliaus Kau- no" buvę nepatartina toli?us važiuoti; iš to matosi, kad Varšavoj esanti sve? timtautiški korespondentai yra lenkų inpompuoti kalbėti apie Lietuvą, kai- 
po Lenkijos dalį. Vert.]: į 

"Lietuva, abelnai paėmus, dau- giaus slegiantį įspūdį padarė ant ma- nęs. Ūkininkų gyvenimas išrodo la- bai primityvis, žmonės turi tik kas j yra reikalingiausia pragyvenimui iri neturi jokių patogumų. Šalis daro j plikumo įspūdį ir nors žemė yra labai derlinga, bet mažai apdirbinėjama. Vokiečiai ir rusai kovėsi čia 1915 me- tais, vieni kitus ten ir atgal varydami, penkis ar šešis sykius, ir miestai išro- Į do panašus į miestus sunaikintoj Fran cuzijos dalyj. Lietuvių vyriausybė parodo didžiausi širdingumą sve- čiams". 
— Iš New York Herald, Europos Lai- 

da, Paryžiuje. 
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ČECHO SLOVAKAI RUSIJOJ—būrys kareivių 
su kulkasvaidžiais ant ta vorinio vagono. 

Gelbekime Lietuvos Laisvę 
Brangus broliai ir sese- 

ris: Lietuva jau liuosuojasi 
iš po vergijos jungo ir kiek 
męs galime spręsti iš gau- 
namų žinių, ten tveriasi lai 
sva respublika, kurią remia 
visos ten esančios partijos. 

Linksma girdėti, kad mu 

sų tėvynė liko demokratiš- 
ka Valstybė, bet dar yra 
linksmiau, matyti kaip ten 
visos partijos, suprasda- 
mos momento svarbą, nu- 

metė tuščius ginčus į šalį 
ir pradėjo dirbti išvien tė- 
vynės labui. 

Besidžiaugdami tais ge- 
rais atsitikimais, neturime 
užmiršti, kad darbas išliuo- 
jSavimo Lietuvos dar nepa- 
baigtas, nes męs žinome, 
kad musų tėvynė yra apsup 
ta priešais beveik iš visų! 
pusių. Kuomet Lietuva pa- j 
siskelbė respublika, tuomet 
jos priešai dar labjau pra- 
dėjo ją spausti, ir vieni tų 
priešų, būtent lenkai, net 
paėmė musų sostinę Vilnių 

Pranešama yra, kad vo- 

kiečiai yra sudarę 'sutartį 
su lenkų imperalistais pasi- 
dalinti Lietuvą. Tuo tikslu 
vokiečių junkeriai dar tebe 
laiko 46,000 savo kareivių 
Lietuvoje ir, patogesniam 
laikui atėjus, jie mano nu- 

galabint visus lietuvius ka- 
reivius. Be to lenkai iš 
Francijos parsitraukė 60,- 
000 kareivių, o Rusijos už- 
puolikai taipgi skaitomi tuk 
stančiais. 

Dabar čia Amerikoje ra- 

mu, todėl karės baisenybių 
męs negalime suprasti. 
Persikelkime i Lietuvos mu 

siu laukus tik mintyje. Męs 
pamatysime, kaip Lietuvos 
jaunikaičiai trijuose fron- 
tuose gina nuo priešų tą pa 
čia žemę, už kurią musų 
didvyriai kovojo praeityje 
idant išgelbėti tautą nuo 

pražūties. 
Lietuvos kariuomene, gin 

dama savo tautą, šaukiasi 
pagalbos nuo brolių Ameri- 
koje ne vien delco, kad mu 

sų tėvynė tapo išardyta per 
4 karės metus, ne vien dėl- 
to, kad ten žmonės tapo 
baisiai nuvarginti, bet ir 
dėlto, kad mūsų priešai di- 
plomatiškais budais mėgi- 
na Lietuvą pavergti. Jie 
išsiuntinėjo savo agentus į 
Paryžių, Versailių ir kitus 
miestus, idant pertikrinti di 
plomatus, jog lietuviai ne- 

gali savęs valdytis ir t.t. Ba 
ronas Ropp, nuvažiavęs j 
Berliną, primelavo kiek ga-į 
lėdamas apie Lietuvių vei-1 
kimą. Lenkų atstovas Pa-| 
derewskis ir Co. tą patį vei- 
kia Paryžiuje, o vokiečių 
imperialistiškieji atstovai f 
Versalleje ir gi lošia savo' 

rolę tuo pačiu tikslu, tik bis 
kutį gudriau negu rusai ar- 

ba lenkai. Kas propagan- 
dos vedimo tarp Amerikos 
lietuvių, męs numanome, 
kad yra ypatų, kurios lošia 
išdaviku rolę. 

Vienok nežiūrint visų tų 
priešų veikimo, Amerikos 
lietuviai išgirdo Lietuvos 
šauksmą ir pradėjo organi- 
zuotis Į kareivių bunus. 

Lietuva prašo musų, kad 
prisiųstumėm bent 10,000 
kareivių. Lietuviai Ameri- 
kos kariuomenėje Francijo- 
je taipgi šaukiasi Į paliuo- 
suotus kareivius, kad tie su 

darytų bent keletą pulkų 
ir tuoj važiuotu tėvynei į 
pagalbą. 

Ką jus manote broliai, 
girdėdami tuos šauksmus iš 
musų tėvynainiu lupų? Ar 
ne laikas prisidėti prie lie- 
tuvių kareivių skyriaus? 
Pradžia padaryta. Dides- 
nėse kclionijose jau susitvė 
rė skyriai. Prie tų rašyki- 
tės; o jeigu jusų mieste dar 
nėra skyriaus, tuomet jusų 
pareiga yra tuoj sutverti ji 
ir mums ilgai netrukus apie 
tai pranešti. 

Amerikos lietuviai, nenu- 

stokite garbingo savo var- 

do—lietuvio. Atminkite, 
kad per keletą šimtmečių 
nepasitaikė Lietuvai tokia 
proga, kaip šiądien, išgau- 
ti visišką liuosybę. I- įduo- 
kime tėvynei pagalbos ran- 

ką. Parodykime priešams, 
kad musų gyslose teka dar 
tas pats lietuviškas kraujas, 
kuris tekėjo gyslose karžy- 
gių, pasekusių pėdomis did- 
vyrio Vytauto ir kitų. 

Tas, kuris, neduoda pagal 
bos savo tėvynei, yra men- 

kos vertės lietuvys; jeigu 
kas negelbsti Lietuvos, tas 
yra jos priešas, ir visi turi- 
me tokių ypatų saugotis. 

Visi tikri tėvynainiai i 
darbą, tiktai nepriimkim 
agentų i savo tarpą. Jiems 
pinigus užmoka svetimų ša 
lių valdovai, idant keltų bar 

nius, trukšmą ir nesutikimą 
musų kovoje del laisvos Lie 
tuvos. 

Kad suorganizuoti ir pa- 
siųsti kariuomenę i Lietu- 
vą, visi Amerikos lietuviai, 
be skirtumo partijų, turi pri 
sidėti prie' to prakilnaus 
darbo. 

Jau turime dideli lietu- j 
vių buri, kurie pasirengę j 
pamesti darbus, biznius, gi-J 
minaičius ir šiaip smagesni 
gyvenimą, idant galėtų ke- 
liauti Lietuvon ir stoti pe- 
tys Į petį su savo broliais! 
tėvyneje gyvenančiais. Jie 
eina tais pačiais takais, ku- 
liais mūsų bočiai keliavo, 

kuomet jieškojo liuosybės; 
jie deda savo kunus pnt. na- 
triotizmo aukuro, clelto, 
kad jie nori sulaukt tą die- 
ną, kuomet Lietuva galės 
lengvai ir liuosa5 auklet sa- 
vo sunųs. 

Daugumas lietuvių karei- 
vių, kurie buvo sužeisti 
Francuzijos laukuose, vėl 
pasirengę yra stoti į lietu- 
vių kariuomenę, ir keliauti 
į tėvynę, kad tik gavus pro 
gą patarnauti savo gimtinei 
šalelei. 

Šiame darbe visi lietu- 
viai turi prisidėti su finan- 
siška parama. Tam tikslui 
tapo sutvertas Karininkų 
Iždas; iš to iždo turės buti 
apmokamos visos lėšos, ku- 
rios atsitiks musų organi- 
zavimo darbe. Pinigų rei- 
kės daug ir prisiuntimą au- 

kų meldžiame netrukdyti. 
Visas aukas meldžiu sių- 

sti pas Karininkų Iždą šiuo 
antrašu: Jonas E. Karosas, 
242 West Broadway, So. 
Boston, Mass. 

Karininkų Iždas yra kon 
ti'oleje Lietuvos Liuosybės 
Sargų, kurie organizuoja 
lietuvius kareivius Ameri- 
koje. 

Meldžiu gerbiamųjų skai 
tytojų praplatint tą atsišau- 
kimą tarp visų savo kolio- 
nijos lietuvių. 

Vincas Vaškas, rast. 
Lietuvos Liuosybės Sargų. 
(Angliškai: Lithuanian Li- 

berty Guards). 
71 Warwick Str. 

Newark, N. J. 

Egzekutyvie Komiteto 
Pranešimas. 

Lietuvą Jau Galima Šelpti 
Dabar Šelpimo Sutartis Jau 

Užbaigtos Reikia Tiktai 
Pinigų* 

Jau esame pranešę, kad 
pasisekė kelius Lietuvon ati 
daryti. Amerikos Pramo- 
nės Komisija pavelijo susi- 
nešti ir siųsti Lietuvon vi- 
sokius daiktus ir maistą. 
Reiškia, iš Amerikos pusės 
pasisekė pilnai išgauti teisę 
liuoso susinešimo ir preky- 
bos su Lietuva—bet šis lei- 
dimas dar y*a supainiotas 
blokada, Anglijos, Franci- 
jos ir Italijos. Šių šalių 
taip vadinama Alijantu 
Blokados Komisija taipogi 
reikalauja tokių pat gvaran 
cijų nuo Lietuvos valdžios 
taip, kaip buvo reikalauta 
čionai Amerikos valdžios, 
būtent, kad maistas ir pro- 
duktai nepateks jokiu budu 
Į neprietelių ar Bolševikų 
rankas ir kad susinėsimais 
nebus daleista naudotis nei 
neprieteliui nei Bolševi- 
kams. Nežinant ar Europo 
je esantiem Lietuvių atsto- 
vams pasiseks intikinti Ali- 
jantus, kad tuojaus atidary 
tų susinėsimo kelius su Lie- 
tuvą iš Europos pusės, Eg- 
zekutyvis Komitetas, idant 
nevilkit pašelpą Lietuvai, 
pasistengė sujieškoti kelius, 
kad apeiti Alijantų bloką 
dą iš šios pusės. Tas pasi- 
sekė guna gerai. Vakar, 
American Relief Adminis- 
tration, prie kurios męs krei 
pėmės su savo reikalavimais 

i ir argumentais, pranešė 
mums, kad ta administra- 
cija pilnai sutinka tuo- 
jaus pasiųsti Lietuvon ka- 
beliu visas didesnias sumas 
kokias męs tiktai turim, ši- 
tie pinigai, vienok nebus ! 
pasiųsti Lietuvon kaipo pi-1 
nigai, bet kaipo maistas.! 
Šis maistas bus parduotas 1 

Lietuvoje nupiginta kaina, 
o surinkti pinigai bus paves 
ti tokiai organizacijai ar 

ypatai kokia bus nurodyta, 
tų, kurie siunčia pinigus. 
Galima tuos pinigus, jeigu 
norima, panaudoti atkarto- 
tinai užpirkimui daugiau 
maisto nuo Amerikos Ko- 
misijos. Minėtos Komisijos 
atstovai užtektinai turi mai 
sto Europos sandeliuose ir 
tuoj aus gali Lietuvon pri- 
statyti. Komisija užtikrina 
mus, kari už sąvaitės po įtei 
kimo pinigu, jau butų pri- 
statyta Lietuvon maistas ar- 

ba reikalingi daiktai. 
Pavieniems žmonėms Liė 

tuvoje nei pinigų nei daik^ 
tų pakol kas siųsti negali- 
ma. Daroma pastangos, 
kad toksai pavelijimas tuo 
jaus išgauti. 

Privačiom Įstaigom drau 
džiama daiktai, pinigai ir 
•maistas siųsti. Viena žydų 
organizacijų norėjo pasiųst 
Lietuvon $150,000. Ame- 
rikos valdžia atkreipė į tai 
Egzek. Komiteto atydą, pra 
sė nuomonės ir užvirimo. 

Kuo daugiau pinigų tu- 
rėsim, tuo daugiau maisto 
pasiųsim, ir kas svarbiau- 
sia, kad pinigai ir maistas 
pateks Lietuviam Lietuvo- 
je. Paaukuojant savo pini- 
gus šelpimo organizacijom, 
kaip R a u d o n a m Kry- 
žiui, maistas bus nupirktas, 
ir dovanai išdalintas—to- 
kiu budu, maistą gaus bet 
pinigų, už kuriuos galima 
butų daugiau maisto nusi- 
pirkti, jau nebus. 

Visos šelpimu užsiiman- 
čios lietuvių organizacijos 
turėtų pasinaudoti šią pro- 
ga, susiunčiant pašalpai ski 
riamus pinigus, Egzekuty- 
viam Komitetui, viršminė- 
tam tikslui, arba tokių bu- 
du pardavus daiktus pini- 
gus galės palikti Lietuvoje 
nuskirtom ypatom ar orga- 
nizacijom. Jei dabar Lie- 
tuvos šelpimas užsitęs, tai 
tik del stokos pinigų. 

Egz. Komitetas. 

JUOKELIAI. 
ŠIOS GADYNĖS VAIKAS. 

— Xa, Jonuk, ar tu moki 
skaitliuoti? 

— Moku. 
— Xa tai suskaitliuok! 
— Dviakis, triakis, ketur- 

akių, penkakis, šešką, eeptyn- 
akė, aštuonakė 

TĖVAI IR VAIKAI. 
Tėvas — Aš tave baudžiu 

dėlto, kad myliu tave ir noriu 
išmokyti. 

Vaikas (pro verksmus) Ta-, 
vo laimė, kad aš dar mažas ir 
negaliu parodyti savo meile 
prie tėvo. 

KONCERTE. 
— Bravo, bravo! 
— Palauk, Jonai. Dar ji ne- 

užbaigė savo dainos. 
— Velniai pagriebtų. Aš 

pc rgra i t a i a ps idžiaug i a u. 

PAŽĮSTAMA. 
— Pone! Tamistos klausia 

kokia tai ponia? 
— Kas tokia? 

! — Nežinau. Ji tiktai pa- 
klausė: Ar tas mano senas asi- 
las namieje. 

— O, tai žinau. Prašyk Įeiti. 

PAČIOS. 
— Mano vyras reikalauja, 

kad aš pakeisčiau savo skry- 
bėlė ! 

— Xa ir tū ant to sutikai. 
— Kur tau. a^ verčiau pa- 

keisčiau savo vyrą kitu. 



Savaitine Kares Apžvalga. 
Rašo L. šernas 

Vokiečiams įduotos jau tai- 
kos išlygos. Jos labai sunkios. 
įYra tai užmokesnis ir t,ai tei- 
singas, už vokiečiu godumą ir 

pageidavimą svetimo, o jie sve 

timo visuomet pageidavo. Juk 
veik pusė Vokietijos yra tai vis 
svetimi, vokiečių užgrobti kraš 
tai, taip kaip ir Rusijos daug 
didesnė dalis tai ne rusiški, bet 
svetimi kraštai. Vokietija ant 
visados turi atiduoti Prancūzi- 
jai 5,600 ketvirtainių angliškų 
mylių, Belgijai du mažu dis- 
triktu 989 ketv. angliškų my- 
lių. Apart to turi pavesti iš 

numirusių prisikėlusiai Lenki- 
jai pietinę dalį Silezijos ir Va- 
karinių Prūsų, išviso 27,685 
ketvii tainių angliškų mylių; 40 
angl. mylių šiaurinės dalies Ry 
tinių Prūsų (Mozūrų žemes) 
į šiaurius nuo Klaipėdos, 723 
ketv. mylių teritorijos prie Dan 
zigo, 738 ketv. mylių žemės tar 
pe Vakarinių Prūsų rubežiaus 
ir Bavarijos, pietinę dalį Lu- 
xemburgo, 2,787 ketv. mylių 
vokieč' j nuo Danijos atimti J 
Šleswigo. Belgijai turi ati- 
duoti visą Moresnes teritoriją 
taipgi Eupen ir Malmady teri- 
toriją. Bet gyventojai tų kraš 
tų turi tiesą į pusę metų pakel- 
ti protestą prieš jų priskyrimą 
prie Belgijos, jeigu jos nori 

prigulėti prie Prūsų. Tąsyk 
specialė talkininkų komisija nu 

spręs. .Vokietija turi išsižadė- 
ti visų pirma padarytų suta- 
rimų su Luxemburgu; jis su 
visu išstoja iš vokiečių muito 
sąjungos. Vokietijai uždraus- 
ta iki 50 kiliometrų savojoj Rei 
no pusėj rengti kokius nors su 
drutinimus ir tvirtoves. Su- 
laužymas to talkininkų bus lai 
kytas neprielankiu sau vokie- 
čių besielgimu. Atimtos nuo 

Francuzijos 1871 m. Elzase- 
Lotaringija dabar vėl sugrįžta 
Francuzijai ir turi but paliuo- 
suotos nuo visų viešų skolų. 
Per 5 metus Elzase Lotaringi- 
jos išdirbiniai turi buti liuo- 
sai, be muitų įleidžiami Vokie- 
tijon. Francuzijai tenka visi 
tiltai per Reino upę. 

Vokietija nužudo visas savo 

kolionijas, ku/ jos nebūtų. Hel 
golando tvirtoves turi but nu- 

kastos. Kielo kanalas tampa 
tarptautišku. Kariumenės Vo 
kietija gali laiykti nedaugiau, 
kaip 70,000 pėstininkų ir 30,- 
000 raitelių. Priverstinas ka- 
riumenėj tarnavimas Vokieti- 
joj tampa panaikintas; kariu- 
menė gali susidėti vien iš 100,- 
000 liuosnorių. Iš Šlesw:go ir 
Holšteino vokiečiai turi į 10 
dienų pasitraukti ir tuos kraš- 
tus perduoti Danijai. Vokiš- 
koj Reino pusėj visos tvirtovės 
iki 60 kiliometrų turi but nu- 

kastos, ginklai kokinors Vokie- 
tijoj dirbti beveik suvisu už- 
drausta. Laivyne Vokietija 
gali turėti vien 6 irusio laivus, 
didesnius kaip 10,000 tonų įtal 
pos, 6 skraiduolius, 12 torpe- 
dinių laivu, povandeniniai lai- 
vai jai suvisu uždrausti. 

Už visus vokiečių padarytus 
unostolius, jie turi atlyginti. 
Pirmutinę atlyginimo mokestį 
20,000,000,000 markių grynais 
pinigais tuoj turi pradėti mo- 

kėti, tolesnius galės bondsais 
mokėti. Vokietija turi priim- 
ti ir savo kaizerio teismą. 

Apart to, dar tapo pagar- 
sinta, kad jeigu Prancūzija be 
provokacijos butų vokiečių už- 
pulra, Amerika suteiks jai sa- 

vo pageltu. Tokią jau pagel- 
bą Francuzijai pažadėjo ir An 
glija. (Vokietija gali užpulti 
vien Francuziją, nes nei Ang- 
lijos, nei Amerikos, kaipo toli 
nu ) jos gulinčių, Vokietija pa- 
siekti negali, jos nuo Vokieti- 

jos yra pertoli. 
Kolionijų Vokietija su visu 

netenka. 
J; lygas talkininkų pastatytas 

vokiečiai be jokių ginčų ir de- 
rėjimų turi priimti, arba išnau- 
jo karę pradėti, ko jie daryti 
negali, nes kariumenė jų tapo 
nepasisekimų suvisu sudemo- 
ra1izuota, o išnaujo ją peror- 
ganizuoti talkininkai jai laiko 
neduos. Vokiečiams palikta 
ja mokėti. Austrija pražudė 
išlygas priimti, arba jas atmes- 
ti ir karę vėl atnaujinti. Tai 
franeuziškoj kalboj vokiečiams 
delegatams pasakė Francuzi- 
jos ministerių pirmininkas. Ką 
vokiški delegatai gali prieš tal- 
kininkų išlygas pasakyti, turi 
tai raštu, bet ne žodžiu pada- 
ryti. 

Kad talkininkų vokiečiams 
pastatytos išlygos yra sunkios, 
tai visi mato. Išlygos tos sun- 
kiai gula ypač ant Vokietijos, 
bet ne. ant jos talkininkių, bet 
už karę vokiečiai yra kalčiau- 
si. Rods karė pirmiausiai ki- 
lo tarp Austrijos ir Serbijos ne 

va už užmušimu Austrijos sos- 
to įpėdinio, bet visi žino, kad 
Vokietijos Austrija tapo pri- 
versta Serbijai tokias išlygas 
pastatyti, kokių ji priimti ne- 

galėjo. Dėlto ir kilo karė, bet 
ja ne Austrija, tik Vokietija 
uždegė. Bet ir Austrijai pri- 
sieina 'labai daug aukauti ir 
aukauti turi ne visa Austrija, 
bet vien jos vokiškos Austri- 
jos provincijos, nes ne vokiš- 
kos provincijos pasiliuosavo ir 
jos Austrijos skolų nereikalau 
ja mokėti. Austrija pražudė 
Vengriją ir visas slaviškas ir 
itališkas provincijas. Bet ir 
daugiau negu ant pusės savo 

teritorijos sumažinta Austrija 
turi moktei o milijardus mar- 

kių karės išlaidų, taigi, sulyg 
jos turtingumo, labai daug. Vi 
sos slaviškos, itališkos provin- 
cijos ir visa Vei £rija nuo jos 
atpuola, pasiliuosoja ir ant 
Austrijos uždėtų kares išlaidų, 
nereikalauja mokėti, turės jas 
vien vokiečiai mokėti, nors jie 
ir prieš karę buvo sunkiai mo- 

kesčiais apsunkinti, kadangi tu 

rėjo ir pirma daug nepasek- 
mingų karių, už kurias turėjo 
priešams gana didelius pinigus 
mokėti, per tai daug sko!ų tu- 

rėjo. 
Apie Lietuvos likimą po ka- 

rei taikos išlygose nei puse žo- 
džio nepaminėta, nežadama jai 
nieko, apie jos neprigulmystę 
nieko nepasakyta. Lenkai, ži- 
noma, tiki Lietuvą gauti, nes 
iki apskutmiam Lenkijos pada 
lininiui ji Lenkijai prigulėjo, 
bet reikia abejoti, kad lenkai 
Lietuvą gautų, nors to ir lab- 
jausiai pageidautų. Juk jeigu 
lietuviai su ginklu tik pamėgin 
tų ginti savo neprigulmystę, 
išvengimui kraujo praliejimų 
talkininkai turėtų Lietuvą ne- 

prigulminga padaryti. Ir len- 
Kai ciabar saugojasi kalbėti 

apie Lietuvos paglemžimą, bet 
norėtų kad Lietuva, kaipo au- 

tonomiška dalis pati su Lenki- 
ja susijungtų, bet turbut savo 

vilčių išsipildymo niekada ne- 

sulauks, nors lenkiškos kariu- 
menės vadovas generolas Hal- 
ler ir žada prie Lenkijos pri- 
skirti viską, kas jai kada nors 

| prigulėjo, nors tie kraštai ne 

lenkų butų apgyventi ir'jų gy- 
ventojai visai nenorėtų prie 
taip laimingos Lenkijos pri- 
gulėti. Kaip ten nebūtų, bet 
talkininkai turės greitai ir apie 
Lietuvos likimą nuspręsti. 

Vokietijai, sujyg taikos iš- 
lygų, prisieina žudyti gana di- 
delius žemės plotus, daug di- 
desnius negu 1871 m. Francu 

zija buvo nužudžiusi. Dabar 
vėl Francuzija ir bc kolionijų 
bus už Vokietija di- 
desne. Išviso Europoj Vokie- 
tija netenka 43,747 ketv. ang- 
liškų mylių, o kolionijose net 
1,0" 1,567 angl. ketv. mylių. 

Taikos Konferencijon iške- 
liavo taip Austrijo atstovai: 
keliaus ten taipgi .ilgarijos 
ir Turkijos atstovai, ik jie vi- 
si savo kraštams, tinbut nuo 

talkininkų nieko neišderės. 
Gaus jie vien tai, ką talkinin- 
kai duos jiems iš gero noro, be 
piievartos ir derybų. Bet ar 

Versailles tarybos atgabęs tai- 
ka, ar karės atnaujinimą, da- 
bar Įspėti negalima. Berlyne 
žmonės šukauja ir kviečia sa- 

vo atstovus atmesti taip sun- 

kias taikos išlygas. Visa vil- 
tis taikos trokštančių yra ta- 
me, kad Vokietijos kariumenė 
taip sudemoralizuota, kad ka- 
rės atnaujinti negali su talki- 
ninkais, galėtų ją atnaujinti 
vien su lenkais ir jiems Dan- 

zigo ir Vakarinių Prūsų ne- 

duoti, nes tie kraštai iŠtikro 
ne lenkiški. IŠ oficiališkų lai- 
ke rinkimų paduotų balsų ten 
buvo paduoti vien 2 nuošimčiai 
lenkiškų balsų. Klastavimas 
tų balsų vokiečiams negalėjo 
duoti nei jokios naudos, todėl 
turbut jie jų nei neklastavo. 

Italijose delegatai, kurie bu- 
vo pasitraukę iŠ tiakos tary- 
bų, vėl sugržjo Paryžiun ir vei- 
kia drauge su talkininkais, nes 

juos tuom tarpu užganėdinta. 
Siberijos valdžia pripažino 

Šiaurinės Rusijos valdžia. A- 
bidvi jos ne bolševiku, bet jų 
priešų valdžios. Amerika or- 

ganizuoja naują 8,000 karei- 
vių armiją, kuri bus Siberijon 
pasiųsta, o dabar ten esanti 
Amerikos kariumenė bus na- 

mon sugrąžinta. Sulyg žinių 
iš Stockholmo, finų raudonoji 
iš Stockholmo, finų raudo- 
noji kariumenė užėmė Petro- 
gradij. 

Sulyg naujausių žinių: Yil- 
nių vis laiko rusiški bolševikai. 
Todėl lenkų armijos vadovai 
visai be pamato gyrėsi jo už- 
ėmimu. Jie mėgino Vilnių ver 

žti nuo bolševikų, bet tas jiems 
nepasisekė: jų užpuolimas ta- 
po atmuštas. Lenkų kariume- 
nė dabar stovi arčiausiai Vil- 
niaus Gardine; arčiau Vilniaus 
niekur jie nepriėjo. Rusijoj 
pereitą sąvaitę nieko svarbaus 
neatsitiko. 

Taikos išlygose minima vien 
apie tai, ką Vokietija turi žu- 

dyti, kiti dalykai galutinai dar 
nenuspręsti; nenuspręsta nei 
Lietuvos likimas. Kiti daly- 
kai bus nuspręsti vėliau, jau 
tikrą taiką su Vokietija pada- 
rius. Vokiečiams paduotose iš 
lygose nieko nepaminėta nei 
apie Palestinos likimą, apie jos 
atidavimą žydams, nors pirma 
užėmę ja anglai pažadėjo ją 
žydams. Bet tai talkininkai 
gali ir vėliau padaryti. Su žy- 
dais jie karės nevedė, tai su 

jais taiką daryti nereikalauja; 
gali tai vėliau padaryti be besi- 
skubinimo; gali vėliau nuspręs- 
ti ir apie Lietuvos likimą, nes 

ir su ja karės nevedė. 

UNITED STATES PUB- 
LIC HEALTH SERVICE. 

Laikas subrusti naikinti 
pradedančias rastis ankstybą- 
sias muses, sako Suv. Valsti- 
jų Sveikatos Biuras. Daug 
lengviau neleisti veistis šim- 
tams' mušiu dabar, negu, kad 
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gaudyti ir mušti milijonus vi- 

durvasary]. 
Suv. Valstijų Sveikatos Biu 

ras apskaitliuoja, kad viršum 

septynių milijonų Suv. Valsti- 
jų gyventojų yra užsikrėtė drįs 
gio liga. 

"Žmonių' sveikata yra per- 
i-kama", sako Suv. iValstijų 

Sveikatos Biuras, ir prideda, 
kad pirmos kliasos sveikatos 
apsaugoj ima galima gauti, 
kiekvienam, mokant po vienn 
doliarį į metus. Kai-kuriuo* 
se miestuose sveikatos biurai 
atlieka gražaus darbo, kiek- 
vienam mokant tik septynias- 
dešimtis penkis centus. Tai- 
gi visi, petys į petį, ir padėki- 
me vykdinti sveikatos darbą 

1 
savo apielinkėje. 

Suv. Valstijų Sveikatos Biu 
ro priruoštieji skaitmens paro- 
do, kad Pietuose suėmus j kru 
va visus nuostolius nuo karš- 
tiniu, džiovos, kirminų ir pa- 
lagros dar nėra tik nuostolių, 
kokius padaro viena drugio li- 
ga. 

Ar tebevartoj i patentuotųjų 
vaistų kalendorių? Geriau nu 

mesk jj šalin ir gauk nauja iš 
Suv. Valstijų Sveikatos Biu- 
ro (U. S. Public Health Ser-| 
vice, Washington, D. C). Jis1 
siunčiamas kiekvienam parei- 
kalavus. i 

Dėdė Šamas priims j sani- 
toriunia ir ligonbučius visus 
vaikinus, atle'stus iš armijos 
ar laivyno, ir sergančius kokia 
nors liga, kuri buvo gauta 
tarnaujant savo šaliai. Su v. 

Valstijų visuomenės sveika- 
tos Biuras jau pradėjo dirbti 
taip svarbų žingsnį ir skubiai 
didina savo ligonbučius visoje 
šalyje. Viena sanitorija bus 
prie Davvson Springs, gerai 
žinomo sveikumo vietos Ken- 
tucky valstijoje, kur kitos bus, 
dar dabar nežinoma. 

TEISYBES IŠ DUGNO, 

Ar nelaikas dabar eiti atgal. 
Pirmiau ėjoma per karę i taiką, 
0 dabar reikėtų eiti per taika 
1 karę. 

Prmiau talkininkai kariau- 
dami norėjo taikos ir pergalės. 
Dabar turi pergalę, bet taikos 
nėra. Pergalė ir taika krūvoje 
nesusitaiko. 

Dabar nežingeidu žinoti, 
kas pradėjo pasaulinę karę; 
žingiaudžiau žinoti, kas pradės 
pasaulinę taiką. 

Jei kas šįmet užsimokėjo 
mokestis nuo įplaukų, tai ne- 

sirūpinkite apie ateinančius 
metus. Gali taip buti, kad tu 

įplaukų gali visai nebūti. 
«.T— wm0tY 

Rusijoje visai nėra popieros. 
Ji visa sunaudota pinigų dirbi- 
mui. 

Po Taikos Konferencijos bu 
tinai turės buti sušaukta kita 
laikos konferencija, kad sutai- 
kyti susipešusius tautų atsto- 
vus. 

Taikos Konferencija jau bu- 
tų išsiskirsčiusi, jeigu jos du- 

rįs butų buvę atdaros. 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 

BURDOS ARBATA išvalymui pa- 
prastai veikia ant organizmo virški- 
nimo ir vaJo kraują-- Tai yra pasek- 
mingas, švelnus ir malonus valymo bu 
das. Greitai prašalina visus užkiete 
jimo atsit^imus, apsunkinimus kepe- 
.nų, dispepsija, rūgštis viduriuose, 
triukšmą ir galvos sukimąsi ir plėtmus 
nuo veido. 

BURDOS Arbata yra labai brangin- 
tinu vaistą, gydymui peršalimo, kosu- 
lio, karščio arba viduriu kataro. 

Kaina 25c už vieną pakelį. Galima 
gauti visose aptiekose arba tiesiai per 
krasą iš 

Burda Drug Co. 
.1363 N. Ashland Av., Chicago, III. 

ŽINIOS-ŽINELES. 
Haverhill, Mass. Įvyko 

tarptautinis socialistų vaka- 
ras su perstatymais ir dai- 
nomis. 

Rochester, N. Y. Susitvė- 
rė L. Atst. B-vės kp. 

Braddock, Pa. Čia tapo 
užmuštas Aleksandra Šilei- 
kis. Užmušė jį Petras Ole- 
ska, velionio kambaryje," 
muštynėse įvykusiose jiems 
begirtuokliaujant. Užmušė 
jas areštuotas. 

To*"rington, Conn. D. L. 
K. Vytauto Dr-ja paaukavo 
La\vrenco streikieriams iš 
savo kasos $10; atskirai na- 
riai sumetė $12.60. Viso 
$22.60. 

Hudson, Mass. Liet. Lais- 
vės Dr-tės surengtose pra- 
kalbose kalbėjo F. Bago- 
čius. Po jo kalbos prie 
draugijos prisirašė 23 nariai 
ir surinkta aukų Lawrenco 
streikieriams $6149. 

Aberdeen, Wa?'h. čia or- 

ganizuojama "Loyal Lum- 
ber and Laggers Union". 
Sakoma, kad tos unijos tik- 
slu yra kontroliuoti darbi- 
ninkišką judėjimą, kad jis 
neštų naudos samdytojams, 
o ne darbininkams. 

Dorrisvilie, 111. Patiko ne- 
laimė Vincą Kazakevičių; 
jis tapo ant gelžkelio už- 

Yi. 

Custer, Mich. Šv. Anta- 
no Liet. Ūkininkų Dr-ja bu- 
vo surengusi apvaikščioji- 
mą lietuvių dienos. Apvaik- 
sčiojimas įvyko su gana tur 
tingu programų, kuris į pu- 
oliką padarė gana gerą ispu 
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C. Brooklyn, N, Y. Ne\V 
Xorko lietuvių paroda nusi- 
sekė. Bolševikų agitacija 
prieš tą parodą puolė. 

Rochester, N. Y. Aido 
zhoras surengė puikų kon- 
certą, kuriame, dalyvavo ir 
ukrainiečių socialistų cho- 
ras. 

Pa j ieškau savo brolių Jono 
ir Motiejaus Babušų, tapgi ir 
pusseseres Onos Margeliutes, 
po vyru Klimienė. Paeina vis 
iš Vilkaviškio miesto, Elvito 
gminos, Suvalkų gub. Meldžiu 
jų pačių atsiašukti, arba ekno 
kito pranešti šiuo antrašu: 
Mari jona Pauliukevičiukė, 

Esh a 10 Kolin St., 59. 
Luxemburg. 

''Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru Išdaviam)) nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokių išradėjų ir išradimų, su 

aprašlmais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šię brangi? "knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

Jeigu Jus norlta žinoti kiek 
turte žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pugelba naudingų išradimų, 
tai Tašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos knygutes. 
Kaipo :':inovai (ekspertai) pa- 
tentu, — bandame išradimus 
DYKA. X. Rašykite: 

American European Patent 
Offices Inc. 

256 Broadway (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs noesame baukiriai, bot męs gvarantuojamo Tamstai buCS- 

(lynKj, 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrama ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus if 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.0* ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaua. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SLUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas ajeras kasdieną, ir vakarais iki 9 vai. Subatomls entl 

atdaras iki 11 vaJ. vakaro. Medėldieniais—Iki 9 vai. vakare. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
?nt Cupų, L«ntŲ, RSmiį ir Stogams Poplerio 

S°ECIAL1M: Maleva malevojlmui stubų iš vida1 i, po $1.40 už galioną 
CARR ĮSROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SC. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

MOKSLO, LITERATŪROS !R POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaita metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metama $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime dideli knygų sankrovų ū katalogų siunčiame ant pareikalavi- mo. gavę 3c štampą. 
vėliausia indomiausia mūsų 'aidos Knvga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiunt'mu. 132 puslapiai: Su G pavoikslais iš vienuo- 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite mouey ordRfitif ar- ba registruotuoso laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superlor Street Cieveland, Ohio 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 
"S A N D a R A" 

366 Broadway# So. Boston, Mass. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ SUSIVIENIJIMO TfirgiATMM ISTORIJA LIETUVIU 

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 užsisakysite, tuo greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 
Dnituose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynds" ad- 
viinistraciją šio adresu' 

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

Tik=ką išėjo iš Spaudos 

Naujos Si Šimkaus 
Dainos 

Vienam balsui prie piano 

1 j- Sunku man gyventi vidut. balsui) ..60 
2) Miegok, mano kūdikėli (vid. bal.) .60 
8) 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 ST., CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS. 
«■>& 

PERGALĖS PARODA 
CHICAGOJE NUSISEKĖ. 

Vtctory Loan paskola Chica- 
goje slinko palengva ir kiti nia 

nė, kad gali nepasiekti paskir- 
tos sumos. Vienok ištikro iš- 
eita kitaip. Chicago netik su- 

rinko išpuolusią paskolos dalį, 
bet dar surinko perviršį apie 
penkiosdešimties milijonų. 

Paskolos darbininkai ypač 
pasižymėjo paskutinėje pasko- 
los dienoje, subatoje. Suba- 
toje paskolos bondsų tapo iš- 

parduota virš už $80,000,000. 
Subatoje Chicago sumušė re- 

kordą išpirkime bondsų, nes 

tai pirmas Chicagos istorijoje 
atsitikimas, kad butų išparduo- 
ta boiidsi^ už tokią didelę su- 

mą pinigų bėgyje vienos die- 
nos. 

Bet galutina atskaita pasko- 
los reikale bus tik panedėlyje. 
Galutina atskaita, tikimasi, 
mažai kuo skersis nuo skubotai 
surinktų žinių. 

Paskolos pasisekime daug 
prisidėjo ir teatrai, kurie prie 
kiekvienos progos ragino atsi- 
lankius prisidėti prie paskolos 
nusisekimo. 

Paskolos darbininkai darba- 
vosi iki paskutiniai be atodai- 
ros, kad tik surinkus pripuo- 
lančią Chicagai suma. Gi, už- 
baigus darbą ir suvedus ap- 
lamai atskaitą, pamatė, jog to- 
li perviršijo paskirtą miestui-su 
mą. 

Dideliam nusisekimui daug 
prigelbėio bankieriai, kurie pa- 
skutinėje dienoje pakrapštė sn 

vo kišenes, ir reikia pripažinti, 
kad jie didžiumoje padarė pa- 
skolos perviršį. Bet galimas 
dalykas, kad dalis jų paskolin- 
tų pinigu bus sugrąžinta, nes 

valdžia mananti perviršio ne- 

priimti, ir grąžinamos bus tik 
didesnės paskolos sumos. 

Chicagos paskolos darbinin- 

kai, užbaigę pasekmingai dar- 

bą, tiesiog Šventė atlikę per- 
galės darbą. Buvo atsitikimų, 
kad ir ant gatvių minia, suži- 

nojusi apie pasekmes, krykš- 
taudami šventė pasekmingą už 

baigimą Pergalės paskolos. 
Taigi Chicaga gali drąsiai pa- 
sakyti, kad tikrai užbaigė pra- 
dėtąjį darbą—atsiekė pergalę. 

NAUJA MOTERŲ 
DRAUGIJA. 

Balandžio 27 d. šių me 

tų, susitvėrė pirmutinė Prū- 
sų Lietuvių Moterų draugi- 
ja Chicagoje. Draugijos 
vardas yra "Ziono Dukte- 

rų Draugija". Jos tikslas 
savitarpinė pašelpa. Be to, 
draugija užsiima protesto- 
nų bažnyčios reikalų šelpi- 
mu ir kitais vien tik Prūsų 
lietuvius apeinančiais daly 
kais. 

Ši draugija bus grynai 
lietuviška ir visi jos reika- 
lai bus atliekami lietuvių 
kalba. 

Į minėtu draugijos valdy- 
bą yra išrinktos sekamos 
ypatos: Pirmininkė , p-nia 
M. Šereikienė, jos pagelbi- 
ninkė, E. Petraitienė, nuta- 

rimų raštininkė M. Naujo- 
kienė, finansų raštininkė, J. 
Fraukienė, iždininkė M. Pe! 
džienė;- iždo globėjos: J. 
Waltuienė, A. Dervinskie- 
nė, ir M. Mockaitienė; 
knygų peržiūrėto jos: M. 
Jurgaitienė ir E. S^argiu- 
tė; Maršelkos: Ą. Borker- 
tinė ir J. Macaitienė. Drau 
gijos teisdarė (Sudžia) M. 
Drignaitienė, jos raštininkė, 
E. Dičmončienė. 

Šit?, draugija yra pirmu- 
tinė savos rūšies organizaci- 
ja ne vien Chicagoje, bet 

ir visoje Amerikoje. Ji su- 

sitverė todėl, kacl Prūsų 
lietuvių moteris kaipo pro- 
testonės negali atrasti tau- 
tiškose moterų draugijose 
to, ko jos iš tikro pageidau- 
ja; gi tikybinėmis Chicagos 
lietuvių moterų draugijoms,! 

į Prūsų lietuvių moterims vi- 
sai neglima priklaustyti. 

Prie miėtos draugijos pir- 
mame jos susirinkime prisi- 
rašė 29 moterys. Tikimės 
nejžilgo susilaukti ne toli 
šimto draugių. 

Mare Naujokiene, rašt. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI. 

Pereitos pėtnyčios vakare 
Šv. Jurgio parapijos svetainė- 

je p. A. Račiūnas roclė paveik- 
slus iš karės laukų ir iš bolše- 
vikų darbų. Paveikslai gana 
žingeidus. 

Apart to p. A. Račiūnas pa- 
rodė labai gražius vaizdelius 
iš Lietuvos. Tie vaizdeliai yra 
malonu matyti kiekvienam lie- 
tuviui. Rodant tuos vaizde- 
lius dainuojama gražios dai- 
nelės; tai atlieka ponia Račiū- 
nienė4. 

Tokių paveikslų lietuviai pri 
valėtit eiti pasižiūrėti visur, 
kur tiktai p. A. Račiūnas su- 

rengia. M. K. Š. 

NEKENČIA LENKŲ. 
Viena vakaro. Vi i Idos teatre, ^ v 

kur susirenka gana daug sve- 

timtaučių rodant judamus pa- 
veikslus buvo parodyta, kaip 
atvyko Taikos Konferenciją po 
nas Jan Padarevvski ir kaip len 
kų generci is Halleris rengia 
lenkų kariumenę j mušius. 
Publika pamačiusi tuos paveik- 
slus pradėjo švilpti ir nerimau- 
ti. pykti. Šis atsitikimas aiš- 
kiausiai parodo žmonių upa. 

M. K. S. 

DRAUGYSČIU ATSTO- 
VŲ KONFERENCIJA 
Gegužės 9 d. j). \Vodmano 

svetainėje atsibuvo draugysčių 
atstovu konferencija dėlei lie- 
tuviu seimo rengimo. Paste- 
bėta, kad žinomi kartu nuo di- 
desnio skūitliaus draugijų da- 
lyvavo atstovų ir visos ruo- 

šiasi prie Seimo. Buvo išduo- 
ti raportai, delegatai užgvrė. 

Buvo įntsta klausimas apie 
nuliejimą Lietuvos Laimės Yar 
po ir tas likosi užgirta. Tą 
reikalą nutarta pavesti atlikti 
seimo rengimo pirmininkui. 

Buvo dalinamos blankos sei- 
mo delegatams Mandatų užra- 
šymui. Taipgi buvo išdalinta 
ir biletai seimo koncertui. Iš- 
dalinta pardavimui netoli 3 tuk 
stančiai bilietų. Girdėtis, kad 
bus vienas iš puikiausių kon- 
certų. Delegatas. 

PRAKALBOS. 
Pereitos pėtnyčios vakare 

Mildos svetainėje, laikė prakal- 
bą žinomas ultra kairysis Ge- 
ležėlė. Prakalba uvo apie po 
nus darbininkus, kurių buržu- 
jai nenori kLatsyti ir vis dar 
priešinasi. 

Jis jau neskelbia dabar tiek 
bolševizmą, kiek I.W.W., tur- 
būt mada art bolševizmo jau 
pradeda praeiti. Prakalbos tu- 

rėjo demoralizuojančią pras- 
me. T. D. 

SUDUŽO GATVEKA- 
» RIAI. 

Subatoje ištiko nelaimė su 
dviem gatvekariais. Du gat- 
vekariai, kupini keliaujančių 
darban žmonių susidužo ant 
Torrence A ve., netoli 107-tos 
gatvės. Nelaimė ištiko dėlei 
sugedimo v'ieno karo meclianiz 

1 .no, kuris dėlei šios priežasties, 

norėdamas pakliūti i Larų dar- 

žinę susidurt' su kitu karu. 
Sudužus karams, kuriais va 

žiavo nemažai ir moterų i So. 
Chicagos dirbtuves, pakilo di- 
delis riksmas. Visi nešdinosi 
per duris lauk, k-'ti-gi, bijoda- 
mi, kad kas blogo umai neiš- 
tiktų spruko per langus. J'a- 
sekmėje yra daug sužeistų. 

TOWM OF LAKE. 
Kareiviu Paroda. 

Vakar po pietų ant Town 
of i ake buvo paroda kareivių, 
pargržįiisni iš Dėdės Samo pul- 
kų. Kareivių susirinko apie 
60 ypatų, kurie sustojo j eiles, 
maršavo gatvėmis, nešini ame- 

rikoniška ir lietuvišką vėlia- 
vas. 

Ta kareivių paroda, mato- 
mai, padare j minias didelį įspu 
dį, nes jai maršuojant žmonių 
minios veržėsi artyn, kad pri- 
sižiu rėt i marš uoto j ams. 

Davis Scjuare svetainėje ka- 
reiviams buvo surengtas poky- 
lis. Surengė ji Tovvn of Lake 
Moterų Sąjunga prigclbstint 
1 )raugysčių Siu ivienijimui. 

Reikia pažymėti, kad kain pa 
rodos, taip ir pokylio surengi- 
me daug pasidarbavo pp. A. J. 
Kareivia, T. Viskantas ir Bal- 
nis. 

Numaršavus j Davis Sąuare 
svetaine, buvo išpildytas turtin 
gas programas, apie kurį bus 
aprašyta vėlinus. 

Reporteris. 

"KATRA NEIŠMANO". 
Vakar vakare šv. Jurgio pa- 

rapijos svetainėje A. L. Rymo 
Katalikų Moterų 1-ma kr >pa 
statė scenon veikalėli "Katra 
Neišmano." ^ .ikalėlis para- 
šymas kun. P. Bučio. Veika- 
lėlis trumpas, paimantis sulo- 
šimui kokia 15 miliutų. Žmo- 
nės susirinkę buvo neužganė- 
dinti, nes sunku jiems buvo 
veikalėli suprasti. 

Paskui buvo dcklemacijų ir 
muzikos gabalėlių. Ant galo 
gi kun. Kr,jšas sakė prakalbą. 

IŠ LIETUVOS NEFRIGUL 
MYBĖS FONDO. 

"Lietuvos' redakcijoj" ran- 

dasi paliudijimai iŠ Lietuvos 
Neprigulmybes F< nd'o sekan- 
tiems aukautojams: 

P. Tubiriui, 
D. Rumkevičiui, 
A. Čeliadinui, 
J. Starevičiui, 
A. Bakučioniui, 
N. Krukoniui, 
Z. Mališauskui, 
Pranui Vaikui, 
Simonui Mišeikiui, 
J. Balčiunui, 
Lietuvos Sunų Dr-jai 1 
Susivienijimo Brolių Lie- 

tuvių Draugystei. 
Bukite malonus užeiti re- 

dakcijon ir pasiimti palnidiji- 
mus. 

ŽINOJIMAS. 
Ant žemes visuose kraš- 

tuose yra šimtai, tūkstan- 
čiai ir net desėtkai tūkstan- 
čių įvairiausių mokyklų: 
pradinių, vidurinių ir apgš- 
tesnių. 

Šimtai tūkstančių ar mi- 
lijonai jaunų žmonių lan- 
ko mokyk]as, leidžia tam 
pinigus, laiką. Vargsta, 
skursta, kad tiktai lankyti 
mokyklas. Kodėl taip da- 
ro? 

Kad žinoti! 
Visas mokslas, visos mo- 

kyklos, tik tam ir yra, kad 
žmogM padaryti daugiau ži 
nančių. Tas, kuris daugiau 
žino, ja-n ir lengviau gy- 
venti ir smagesnis jo gyve- 
nimas. Nežinėlis gi žmogus 
vis skriaudžiamas, jis dir- 
ba sunkiausius darbus, gau- 
na mažiausią atlyginimą. 

Juo žmogus daugiau ži- 
no, tuom jo gyvenimas 
lengvesnis, patogesnis. Bet 
kam mums tą čionai prirc 
dinėti, kuomet tas ir be to 
aišku yra kiekvienam. Vi- 
si žino, ką reiškia gyveni- 
me žinantis žmogus ir ką 
nežinėlis. 

Mokykla žmogui suteikia 
pamatines žinias, išmokina 
ko reikia ir ko norima iš- 
mokai. Bet ką mokykla iš- 
mokina, tas neilgai žmogu- 
je pasilieka. Jis greitai 
daug ką pamiršta. 

Kad žmogus butų visuo- 
met kurse žinių, tai ką jis 
daro? 

Skaito dienraštį! 
Ir ištikro šiandien nėra 

jokio apšviesto žmogaus, 
kuris neskaitytų dienraščio 
Dienraštis tai žinių ir mok- 
slo papildymas, nuolatinis 
panaujintojas praktiškųjų 
žmogaus žinių. Žmogus 
mokykloje išmoksta teori- 
ją, o dienraštis paduoda 
gyvenimo faktus, reikalin- 
giausias žinias. Neskaitan- 
tis dienraščio žmogus yra 
kaipir išmestu iš gyveni- 
mo. 

Kad taip yra, parodo ir 
patsa* gyvenimas. Tas 
Žmogus mažai žinių turin- 
nors priežasčių, ar tai bū- 
damas kelionėje, ar kur 
kitur, neskaito dienraščių, 
kaip paskui jis sueina su 

kitu, tai sako: 
— Neskaičiau laikarščių, 

nesekiau gyvenimo, tai ir 
nežinau. 

Tokį pasakymą nuolai 
galima girdėti. 

Taip elgiasi žmonės, ku» 
rie supranta reikalus. Bet 
ką galima pasakyti apie 
žmones, kurie sau ramiai 
gyvena ir hieko nenori skai 
tyti. Ką jie atsiekia? Jie 
atsiekia tiktai tą, kad pa- 
tįs save išsimėtą iš gyveni- 
mo bėgio, patįs užsidaro 
duris nuo gyvenimo ir liuo- 
snoriai atsiduoda skurdui. 
Žmgous mažai žinių turin- 
tis ir nesistengiantis jų į- 
gyti neišvengiamai turi 
skursti. Tai jau pamatinis 
gamtinis įstatymas. 

Kad žinių užtektinai tu- 
pėti, suprantama, reikia 
skaityti tokį dienrašti, ku- 
ris daugiausiai paduoda i- 
vairių žinių, moksliškų 
straipsnių. "Lietuva" dien- 
raštis kaip tiktai ir stengia- 
si, k^d tą viską žmonėms 
suteikti. Bet ar žmonės, 
plačioji liaudis tai supran- 
ta? Didžiumoje supranta, 
bet dar daug yra tokių, ku- 
rie to nesupranta. 

Ot čionai tai ir yra di- 
džiausia pereiga tų, kurie 
supranta, pamokyti tuos, 
kurie nesupranta, kad sten- 
gtųsi įgyti patirimą. O tą 
gali atsiekti tiktai skaity- 
dami dienraštį "Lietuvą". 
Taigi suprantantieįi turė- 
tų šiandien pradėti tą ap- 
švietos ir žinojimo darbą,, 
jei jie nori pagelbėti savo 

broliams mažiau supran- 
tantiems. Męs senai dirba- 
me, bet mųs vienų darbo 
nepakanka. Tad visi dar- 
ban! Lai visi užsirašo ži- 
nojimo šaltini "Lietuvą". 
Taipgi nusipirkite vieną-ki- 
tą "Lietuvos" Dienraščio 
šėrą—kaina $10.00. "Liet- 
tuva" 8253 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

, TIKRAS PRIRODIMAS. 
— Ar netiesa, kad suvalgius 

Šviežia kiaušinį balsas pasida- 
ro geresniu ? 

— Tikrai taip. Kaip tik viš- 
ta padeda kiaušinį, pas ja tuo 
balsas atsiranda kudakuoti. 

FARMOS! 
Nuo 40 iki 160 akerių, nuvp.iyta, su 

tricbėsiais, tvoromis, šuliniu ir t.p. pie- 
nininkystės distrilcto '.Visconsin valsti- 
jos. Prio molio,-užtektinai lietaus, geri 
keliai, netoli nuo turgaviečių, mokyk- 
los, bi/nyCios, gelžkelių ir miestų. 
Puikiai dera Timothy, dobilai, rugiai, 
avižos, miežiai, bulvės ir t.p. Pilnas 
-ilsias suteikiame dykai. Geležinkelio 
išlaidas grąžiname pirkėjui. Arkliai 
karvės ir kiti daiktai duodami ant pri- 
tinamų sąlygų. Tai yra gera proga 
j i i savo farmą. Ant dešimts metų 
išmokėjimo. Turi puikių progų pra- 
dėti gyventi puikiausioje ūkiškojo vie- 
tojo \Visconsine. 

THE GENSKE AGENCY, 
255 Main Street, 

Kenosha, Wis. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

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

Rodoma: 
; Utarninko vakare Geg. 
13 d., brolių Strimulių salėj 
107th Str. ir Indiana Ave., 
Kensington, 111. 

ANT RANDOS. 
Po 4-is rumus flatai, prie 3557-3559 

'So Wallace St. Visi nauji ir švarus 
—$10, $12, $15. Atidara subatoj ir 
nedėlioj. Savininkas bus to*i pat ne- 

! dėliojo 

ANT RANDOS — vv'EST SiDEJ 
4, 5, 6, ir 7 kambarių fllatai, pečium' 
apšlldoųii; moderniški. Kreipkitės j 
ofisų: Racine Ave. ir 13 th St., arba 
telefoauokite: Vv^est 95, arba Harrison 

366. 

REIKALINGA lietuvis, kuris moka 
dirbti saliune už baro. Gera mokestis. 

Atsišaukite: 
2063 W. COULTEK ST. 

CH1CAGO, ILL. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Gaspadinystės ant 160 akrą farmos. 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaip Čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Biinstrupis, 
P. O. Box 215, Kenoslia, Wis. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ant 2-jų lubų plytų na- 

mas, 6x6 pėdų rūmai, pečiu apšildo- 
ma, randasi prie 3214 S. Union Ave., 
lotas 60 pėdų ploGio. Klauskite pas 
Feeney, 31-ma ir \Vallace gat.. 

PARSIDUODA uit 3-jų lubų mūrinis 
namas, su štoru. penkiais flatais, po 
4—5 kambarius ir barne ant kiemo. 
Tarpe 28-tos ir 29-tos gatvių, prie Wal 
lace gat., galima pirkti pinigais, ar- 
ba išmokėjimo. Rašykite arba atsi- 
šaukite; 8624 So. Paulina St. 
Telefonas Stewart 7538 

VALENTINE TRESSMAKINO 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dier.cuils ir vakarais d61 birni» ur 
namų. Paliudijimai išduodami ir vle 
tos parūpinamos dykai. Atsiiankyklt* 
arba rauykite, o xaęa pasistengsim*- 
suteikti juina patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. tfaletod R t- ia60 Well3 9t 

2407 W. Madison 8t. 

SKOLINU PINIGUS 
™ 

ant nntro morgečlo labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko } ofisį. 

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

K X T R A 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiamo vU 
soltius popierinius stogus ir taisome 
senifs. Dedamo raln paipas, dirbame 

blekinius kaminus, dedame blekines 
lubas vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius scogus ir visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chl 
cagos. Darbį atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantiją. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO.f 

2106 W. 24th St. Tel. Canal 4802 

Teatras 
3138-42 S. Halsted St 

Prf-^iccLi 7 TAlandc bu rakusi. 

Eufeatc.su Ir nedėliojai 2 tiL do 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prlrokoojama ir karės mokesti 

bIBE —— 
Mos perkame Liberty Bonds už M M -#*■ *» pilną "Cash" vertę. Atneškite w Mi> -2S> Ini 

„uo 9-e J-G- SACKHEIM & CO. i Utarninkais Keivergais ir 1335 Milwauke Ave. t Subatomis 9—9. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: I KummiHtnmnumumnnnmnHMHH* — 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar bij garantiją, gauk už savo pinigus. 
—teisingu darbą.. Pirma negu ati duosi kokiam žydeliui gauk tikrę. kainą iš 

J. S. RAMANČIONIS, 
2611 W. 44th St., CHICAGl 

Plione McKinley 276 

PADIDINK ALGĄ. Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra apsipažinę su žmonėmis Ir turi pažį» tarnų, visi galės padvigubinti savo alg) nepertraukus savo dabartinio užsiėmL 
mo. Darbas lengvas, pelningas Ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

E >C r-J RESS 
WM. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St„ Boulevard 933C 

Pradčk Naujus Metus au tobulu akiu re> 
gijimu, taip. kad sieko nepraleistumei per v 
sus metus, kas tau a«li buti w.udiosu 

Gerai pritaikinti praialLu akių y 
galvoe skaudėjimus, trumparegystė trl« t«U- 
rCfk+lė pfaialinnnia, poalurkita oi a>alr. 
prieš einaut kur kitur. Egzamloadji DY&Al 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

Į 1801 S ASHLAND AVE« CHĮCAGO 
Kampoj l&cs Gatvfca. 

3čios liboa, viri Platt'o aptiekoa. 'ft i- 

i mano parai? 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 nl. rak. 
Nedčlroj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Daktaras 

Jonas. W. Sarpalius 
Gydytoja ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:80 ryto iltį lt 
2 iki 4 popiet T Iki 9 vak. 

TelefonaJ 
Ofi?as Yarda 2(544 
Namai Boulevard £602 

JI.Masalskis 
LIETUVIS GRAB8RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- riausiai, teisingiausiai ir daug pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus lr turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Ta'pgi samdome automo- bilius veBelijoms, krikštynoms lr kitiems reikalams dieną, ar 
naktj. 
3305 AubumAve. Tel.Drover 4139 ■ 

PRATESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖL10MIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. HaUted Sl. 

Dr, Virginia Narbutt 
Fhysician & Surgpon 

3001 West 22nd Street 
21 ii Marshall Blvd, 

Ofiso Vjilandoa: 
2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lswndale 660 

&aL FUckwelj 1581 

Dr. M. fierzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinomas p«r 16 mv.- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuše.ls. 

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy- 
r 14. moterų ir vaikų, pagal naijausias 

X-Ray ir kitokius elektros 
(rirji<u& 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Stutt. a c to! i Fisk Street. 

VALANDOS: Kuo 10—13 pietų, Ir 
6—8 vakarais. Telcphaca Canai 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Te! YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moteriŲ, 
valkų ir vyrų Speciališkaf gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyri# ligas 

3259 So. Haleted Si.. Chlcago, III. 

Dr. G. H. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 8. Morgan St, kert# 32 tt 
Spaclallfrtsu Moteriškų, Vyriškų, 

tr Chroniikų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
pi*t •—8 yak., Ned§l. 9—2, 

TELEFONAS YARDS 687. 

Didelis 28"x38", Pilnas, Aišku 

LIETUVOS 

ZEMLAPIS 
ISLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

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

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Tstorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalyste po Gedeminu (1316—1341). 
B) Lietuvos Imerlja po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*i) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—143,0). 
.) Lietuvos Valstybe prieš Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

kaina $i.oo. ;; 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 
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