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Francuzy ginčuose kliuvo S,V. 
žibalo irustui. 

Didelis streikas šaukiama Prancū- 
zijoj gegužio pirmoj. 

FRANCUZŲ GINČUOSE 
KLIUVO S. V. ŽIBALO 

TRUSTUI. 
« -į + f 

Paryžius, bal. 29 d. — rrancu- 

7.\\ atstovų 'bute utarninke. besi- 

ginčijant del valdžios kelių ži- 
balui gauti sunkus apkaltinimai 
padaryta Amerikos žibaliniams 

^reikalams. Atstovas C olrat, kuris 

yra susidėjęs su irancuzais im- 
portuotojais žibalo, -pasakė, kad 

Anglijos ir Suv. Valstijų valdžios 

panaudojo žibalinius reikalus po- 
litikos tikslams. Jis pasakė, kad 
šituos reikalus rėmė y valdžia, 
ir tvirtino, kad tuojaus po musių 
pertraukai Suv. Valstijų valdžia 
•bandė pakreipti franeuzų politiką 
per Stardardo Žibalo kompaniją. 
Jis privedė skaitlines parodymui 
to, kad Standardo žibalo kompa- 
nija ir Karalinis Olandų monopo- 
lius padarė begalinius pelnus. 

•Socialistu atstovas Marcei ( a- 

chin išvadino Standardo Žibalo 

kompanija "aršiausiu plėšiku, ko- 
kis kuomet buvo pasaulyje." Anį 
re Tardieit pasakė, IcaM rmierr^ 
1917 m:, kuomet "Prancūzijai bai- 
siai prireikė žibalo; Amerikos ži- 
balo reikalai parodė tokį nenorą 
kelti kubilinius laivus iš Pacifi- 
ko ramumos j AtUmtiko pavojus, 
kad francitzų augštasis kotnisi- 
ninkas Amerikoje buvo privers- 
tas kreiptis j premjera Clcmen- 

ceau, kuris gruod. 15 d., 1917 m. 

pas imi t ė kablegramą prezidentui 
YV i bortui. 

Šitoj ka'blegramoj Clcmenceau 

pasakė: "Jei talkininkai nenori, 
kad karė butų pralošta, tai už- 

pulta Prancūzija, vokiečių di- 
džiausios pastangos valandoj tu- 

ri turėti žibalą, kuris yra tiek 

pat reikalingas, kaip ir kraujas 
rytojaus kovoms." 

j si tą prezidentas W i 1 šonas re- 

kvizavo ioo,ooo tonų kiubifinius, 
kurių franeuzai reikalavo ir kurių 
žibaliniai reikalai nenorėjo duoti. 
Ačiū rekvizavimui žibalas pasie- 
kė Francpziją j patį laiką pagel- 
bėti franeuzų ėroplanams ir fran- 

euzų trokams vokiečių puolimui 
sulaikyti, po to kaip anglų lini- 

jos buvo pralaužtos pavasari, 
1918 m. 

Atstovas BoiitlIoux Lafront 

pasakė, kad Prancūzija pasiliko 
visiškai priklausoma nuo užsie- 
nio kompanijų žibalu ir kubili- 
niais, nors žibalas fouvo tiek pat 
reikalingas šaliai kaip geležis, 
kviečiai ir anglys ir turėjo tokią 
pat svarbą laivynui, prekybi- 
niams laivams, lakstybai, civili- 

nei ir karinei transportacijai, 
pramoniniams motorams ir net 

gelžkeliams. Visi kalbėtojai bu- 
vo vienos nuomonės tame, kad 

pasaulio žibalo sandėliai dabar 

yra rankose dviejų galingų są- 

jungų, amerikinės Standardo Ži- 
balo kompanijos ir Karalinės 
Olandu kompanijos, kuri nors iŠ 
vardo olandiška, ištikrujų yra 
angliška. 

\ 

Standardo Kompanija 
Galirgesnė. 

Atstovas Barthe pasakė, kad 
Karalinė Olandu kompanija kon- 

troliuoja reikalus vertės 6,odb, 
000,000 frankų (normaliai $1.200, 
000,000), turi 6co,coo tonu laivy- 

ną ir pagamina 10,000,000 ton Jį 
žibalo k.\s metas, >bet Standardo 
Žibalo prilipė dar gailingesnė. 
Prancūzija, neturėdama savo ži- 
balo. turėjo gauti jį iš jų abiejų. 
N'ors atstovas Colrat pasakojo 
apie aštrią konkurenciją tarp ši- 
tų dviejų grupių, bet. girdi, Fran 
cuzija priversta buvo iš vienos 
jų pirkti ir todėl Barthc'o nuo- 

įmone, tarp jų galėjo buti susi- 
pratimas. 

Atstovas Charles Tiaron niuro- 

dė j tai,'kad rusų, rumunų ir Ga- 
licijos žibalo dar vis negabma 
gauti, vienintelės žibalo sėmyklos 
pasilieka Azijoje ir Amerikoje. 
Amerikos išdovis, pasak jo. ma- 

žėja, o vartonė eina didyn iki to- 

kio laipsnio, kad Prancūzija ne- 

užilgo negriės visai gauti, kad 
ir kiek mokėdama. 

Todėl jis ragino valdžią pasi- 
rūpinti atrasti žybalą Prancūzi- 
joje, ar franeuzų kolonijose. 

DIDELIS STREIKAS ŠAU- 
KIAMA FRANCUZIJOJ 

GEGUŽIO PIRMOJ. 

Paryžius, tbal. 29 d. — Visuo- 
tinoji Prancūzijos Darbo Federa- 
[cija šiandien nuspręndė ,paremti 

ielžkelininktj federaciją apskel- 
biant visuotiną streiką geg. 1 d. 
naktį. Yra sakoma, kad streikas 
bus ne išgavimui didesnių al^ų, 
o išreikalavitniui suvisuomenijimo 
visu susisiekimo tarnybų. 

Kraštutininkai, kurie pasigavo) 
kontrolę ant gelžkelių darbinin- į 
kų federacijos sumanė padaryti 
gegužio pirmos streiką pradeda 
muoju ncaprihotam visuotinam 
streikui išgavimui apvisuomeniji- 
mo viešųjų patarnavimų. Pir- 
įmiaus šioj dienoj buvo daroma 
pienai tik darbininkų demonstra- 
cijai. 
Į 

Gelžkelinės federacijos pildo- 
masis komitetas išleido pašauki- 
mus streikuoti, kurie priklauso 
nuo visuotinos darbininkų fede- 
racijom pripažinimo. 

Gelžkelininkų delegatai vakar 

į vakare ilgai tarėsi užsidarę su 

visuotinos federacijos pildomuo- 
ju komitetu. Visuotinoji federa- 
cija iš principu buvo priešinga 
politiniams streikams. 

Pildomasis komitetas ketino 

|matytis šiandien su premjeru 
Millerandu ir kabineto susirinki- 
mas tapo sušauktas padėties ap- 
svarstymui. y 
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APŠAUKTA KARĖS 
STOVIS. 

Madridas, Ispanija, bal. 29 d. 
— Sulig oficialiu paskelbimu 
Ovieciros provincijoje tapo ap- 
skelbtas karės stovis. Šitas žings 
nis tapc įdarytas apsisaugoji- 
mui nuo galimu kliūčių geg. 1 d. 

Pranešama apie apgulimo sto 

\j Saragossoje, kur buvo nera- 

mumas tarp angliakasių. Visuo- 
tinas streikas iššauktas Saragos- 
sos mieste kelios dienos tam at- 

gal išsiplatino po visą provinci- 
JJ]* 

Suirutes iškilo del maistų sto- 
kos Casas Tbnnc/.'e Albacete'o 
provincijoje ;r Tuelayo'ie, Avi- 
los provincijoje. 

] UŽPUOLĖ KAZARMES 
ARTI DUBLINO, 

t 

Dublin, Airija, bal. 29 d. — 

| Policijos stotis už 10 nuliu įflio 

[Dublino šiandien* buvo užpulta 
Ignu-luoto buriu. Tai yra pirmas 
[toks atsitikimas taip arti sosti- 
nės. 

Užpuolimas prirengta nukirti- 
mu medžiu užankštimui kelio ir 

sugadinimui telegrafinio susisie- 
kimo. Net laidžioje Šiaurinio 

gebkelio telegrafini sistema bu- 
vo atkirsta. Seržantas perdėtinis 
kazarmės apturėjo sunkius su- 

žeidimus, kiti policistai tapo su- 

žeisti ir nunešta kazarmių sto- 

gas. 

Corko Siuntiniai Pavogta 
Trečiu Kartu. 

Cork, Airija ,bal. 29 d. — Di- 
delis būrys ginkluotų kaukėtu 

vyt šiandien sulaikė paštinį 
traukini einantj iš Corko j I'ant- 
ry ties iKinsatle sujungimu. Paim- 
ta du maišai siuntiniu. Tai yra 
t.ečias kartas, kaip yra apiplė- 
šiama pašta ties šita vieta. 

RENGIA LENGVESNIUS 
PERSKIRU ĮSTATYMUS 

ANGLIJOJE. 

Londonas, įbal. 15 d. (Koresp.l 
As^oc. Press). — Dabartiniame 
atstovu buto posėdyje bus reika- 

laujama 'Anglijos perskirti jsta- 
ty mtt pertaisymo. 

Yra tvirtinama," kad valdžia 
bus moraliai verčiama palengvin 
t. /priėmiipą įstatymo, kuris leis- 
tu persk'ras šitokiais pridėtiniais 
pamatai*: 

Gera valia apleidimas per tris 
metus, žiaurumas, beprotystė, 
nuolatinis girtuokliavimas ir do- 
vanota mirties bausmė. 

Bažnyčia sutinka su reikala- 
vimu atpiginimo perskirti jieško- 
jimo, lyčių lygybės, bet neina 
tol i aus. 

CHICAGOS TRAUKINYS 
SUSIMUŠĖ. 

Penki Užmušti ir Dvylika Žmo- 
nių Sužeista Susimušus Trauki- 

niams ant Northwestern 
GelžkeHo Minnesotoj. 

Lamberton, Minn., bal. 29 d. 
— Penki žmonas tapo užmušti 
ir 12 sužeistų vienas sunkiai, ka- 
da Chicagos pasažieriniai trauki- 
niai num. 516 ir 517 susimušė 
ant Chicago & Nortlnvestern 
gelžkelio arti šito miestu šian- 
dien. 

Nelaimė atsitiko del klaidingo | 

supratimo įsakų, pagal kuriuos 
traukiniai turėjo prasilenkti ties 
Sanbornu, ne ties Lambertonu. 
Keturi vagonai ^ abudu garve- 
žiai susidaužė. 

DIRBS PAGAL 
TAISYKLES. 

Londonas, bal. 29 d. — Lon- 
dono gelžkelininkų taryba nuiš- 

sprendė, kad jos nariai norintieji 
gauti didesnį mokesti nuo suba- 
tos dirbs grieštai .pagal taisyk- 
les. 
Tokis darbas, kaip unijos vadai 
sako, nuves prie didelio užankš- 
timo įgelžkelių ir net prie susisie- 
kimo sustabdymo, jei tas bus da- 
roma visli. 

Yie?ojo patarnavimo darbas 
neapsistos apvaikšč'ojimui gegu- 
žio -pirmos. Vienok pranešimai 
amatinių unijų kongreso sėdy- 

!bon Londe rodo, kad daugelis 
j dirbtuvių, laukų jr paskaidofe 
darbininkų susilaikis nuo darbo. 

VOKIETIJA TURI NUSI- 
GINKLUOTI, SAKO 
] LOYD GEORGE. 

! i 

Londonas, bal. 29 d. — Pre- 
mjeras Lloyd George, šiandien 
kalbėdamas atstovu bute apie 
talkininku konferenciją San Ke- 
rnojo, pasakė, kad pr:» s konferen- 
ciją buvo šiokių tokių nesu.-i].ra- 
tinių gana .imtų, bet žymiai pa- 
didėjusiu ački1 nesusivaldančiu 
žmonių kurstymui. Vienok kon- 

ferencija likosi visi užganėdiniti, 
sakė i i s. 

Pasak premjero konferencija 
buvusi indomiausia iš visų bu- 
vusių .po mušiu ■pertraukai. Šita 

konferencija piašalinusi visokią 
abejonę tame, kad versailinė su- 

tartis turi buti priversta ir kad 
nėra jokio skirtumo miomonės 
pas talkininkus kas del prisiver- 
timo sutarties. 

•Nesusipratimas buvo kilęs ta- 

me. kas turi numalšinti suirutę 
Ruliro apskrytyj. kuri^ grūmojo 
ne tik vokiečiu, bet ir Europos 
taikai. 

Francuzai manė kad tą pri- 
valo padaryti talkininkai, o visi 
kiti manė, kad tai vokiečių rei- 
kalas tą padaryti. 

Šitas nesusipratimas tapęs iš- 
aiškintu ir vokiečiams esą pra- 
nešta. kad trauiaizŲ kareiviai 
tuojaatis busią atšaukti iš Frank- 
forto ir Darmstadto, kaip veik 
vokiečiu kareivių skaitlius Ruliro 
aipskrityj bus sumažintas. 

įPremjeras pasakė, kad Fran- 

euzijos nesu«*ipiatimas kas del 
Anglijos noro taisyti sutartį ta- 

po prašalintas. Jis tpasakė, kad 
jis įpriparodęs, jog Anglija ne- 

nori taisyti sutarti, nes ji turi 
buti pamatu talkininkų politikai 
ir kad Anglija nori veikti išvien 
su Francuzija ir kitais talkinin- 
kais jos prisivertime. 

Anglija taipgi priparodžiusi, 
kad ji nepritars jokiai Francu-1 
zijos aneksavimo (politikai Vo- 

kietijoje. Tiirdi, yra negalimu 
daiktim turėti antrą Alzaciją Lo- 

tarinigija. 

ŽYDAI PRAŠO WILSONO 
PADĖTI JIEMS PALESTI- 

NĄ ATGAUTI. 

Washington. bal. 29 d. — 

Baltnamyj šiandien paskelbta te- 

legrama nuo Amerikos ir Kana- 
Į dos teisiatlkių žydu rabinu uni- 
jos, kurioje prašoma', kad butų 
pavartota Amerikos diplomatinė 
intekmė ''pagelbėjimui atstatyti 
Palestiną josios vaikams." 

Telegrama adresiivota preziden- 
tui \Vlilsonui iš konvencijos, 
kurią unija laikė pereitą savaite 
Lake\voode, X. Y. 

Telegramoje išskaitoma žydų 
tautos nuopelnai Suv. Yalsti- 
joms: girdi ''Hyman Solomon, 
šitps resipublik(5s tėvas suteikė 
finansus Amerikinės 'laisvės rei- 
kalui, nors, nelaimėn, visi istori- 
ninkai ir mokyklų knygos ii ig- 
noravo." 

I 

FRANCUZŲ VALDŽIA 
FRANKFORTE NE 

TOKIA AŠTRI. 

Frankfort ant Maino, Vokietija, 
bal. 29 d. — Nematyt, kad fran- 
cuzai rengtųsi išeiti, nors vokie- 
čių laikraščiai garsiai šaukia, kad 
valdžios sargai apleido Ruhro 
klonj iškiriant tokią apsti, kokia 
yra leidžiama. Okupuojamieji su- 

varžymai eina švelnvn. Uždary- 
mo laikas ,nuttaukta iki 11 vai. 

jvak., o paaportai daugelvj ap- 
skričių nereikalingi. 

Palmų darže didelė vokiečių 
j 
minia ploja franeuz-ų kariniam 
koncertui. 

S. V. APMOKĖTA AP- 
DRAUDA KAIPO BO- 
NUS AI KAREIVIAMS. 

Washington, bal. 2 8d. — At- 
stovu buvo Įmonių ir budų komi- 
teto respublikonai nariai šiandien 
nusprendė prisl"iityti pr»e savo 

programo kareiviams šelpti pie- 
ną apmokėtos .vpdraudos, kurios 
vertė aug. kas metas nuo sudė- 

jtuiių palukių it su kuriomis bus 
galima užtraukti paskolą kiek- 
vienoj pačtoj. 

šita pridėjus buvusieji karei- 
viai j^alės pasiskirti \ ieną pen- 
kių sekamų pienų, knirie yra res- 

publikonų programe. 
Cirvnais pinigais bonusas po 

S 1.25 i dieną už kiekvieną tarnyt 
bos dieną. 

Pagelba perkant žemę ūkei, 
že^ę ištaisant valdžiai. 

Paigelba pekrant namus mie- 
ste. 

Pagelba apsišviesti, arba ap- 
drauda. 

Teikia $1.75 1 Dieną. 
Kad trys paskutiniai pienai ge- 

riaus patiktu, respublikonai pro- 
poniuoia duoti po $1.75 į ci.jną 
už kiekvieną tarnavimo dieną 
vieloje $1.25 piniginiu bonusų 
kaipo pamatą p.ii. lpai skaityti. 

Apdraudos pienas komitetinin- 
kėms atrodo geriausiu. Vidutinis 
karėj tarnavimo laikas yra 400 
dienų, o apmokėtos apdraudos 
jie gautų $1,857, kuri butų išmo-] 
kaina Jiems po dvidešimties me- 

tų, arba tuojaus ju paveldėto- 
jams, atsitikus mirčiai. 

Paskolinamoji apdraudos ver- 

tė negautų be trijų metų išbuvi- 
mo pieno galėję, o po trijų me- 

Itų atsitarnavęs kareivis 400 die- 
nų galės gauti pasiskolinti $557. 

teitas pienas, jei j< priimtų vi- 
si tarnavusieji pasaulinėj karėj 
kareiviai, lėšuotų valdžiai daug 
[daugiau negu piniginiai bonai po 
$1.25 j dieną. Skaitant, kad tar- 

kavusių karėje yra 3,500,000, ap- 
draudos pienas, jei jis butų visų 
priimtas atsieitu valdžiai apie 

,000,000,000. Piniginiai gi bo- 
usai lėšuotų $ 1.807,000 ,«-oo. 

ARKANSASO NEGRAS 
KANDIDATUOJA I GO- 

VERNARUS REŠP. 
TIKIETU. 

Little Rock, Ark., bal. 29 <1. — 

(Negras J. B. Blunt tapo norni- 
įnuotas j governorus negrų res-' 
publrkonų konvencijoje, kuri va- 

kar vakare ct;kilo nuo visu val- 
stijos respublikonų konvencijos. 
Bluvnt yra pirmas negras valsti- 
jos istorijoje, kuris kandidatuo- 
ja valstijos tarnybon. 

TIESUS BEVIELINIS TE- 
LEGRAFAS Į JAPONIJĄ. 

Honolulu, bal. 29 d. — Sulig 
kaWegraina atėjusia čionykščiam 
japonv 'ni1craščiui Nippu Jiji 
tarp Japonijos ir Su v. Valtsijų 
bus Įsteigtas tiesus bevielinis te- 

le/grafas geg. r d., kuomet bus 

atidaryta nauja pajiegi stotis 
Haranomachie'je. 

JAPONIJA PRISAKO RŪ- 
PINTIS ATIDAVIMU 

ŠANTUNGO. 

Tokio, bal. 2 9d. — Šiandien 
pusiau oficialiai buvo pranešta, 
kad japonų užsienio raštinė ne- 

senai prisakė ministeriui (Abatai 
Pekine pradėti vėl tartis su Chi- 
i\ų valdžia Šantung® provincijos 
sugrąžinimo reikale. Užsienio 
ministeris Ucliida, kaip pusiau- 
oficialis pranešimas ssako. šitą 
vakar pasakęs kabinetui. 

Visą Sachaliną užėmė japonai. 
Amerikos skraiduoliai Mek- 

sikos uostuose. 
VISĄ SACHALINĄ UŽ- 

ĖMĖ JAPONAI. 

Tokio, įbal. 24 d. (Pavėluota). 
— Japonų kareivi jos būrys beei- 
damas \ikolajevsko distriktan 
rytu Sibire, užėmė šiaurinę Sa- 

įchalino salos dali (rusų kraštą) 
j 
be pasipriešinimo, skelbia karės 
raštinė šiandien. 

Pranešime sakoma, kad kar- 
laiviai Miksa ir Mišina išlaipino 
kareivius Aleksandrovske bal. 22 

d. Kareiviai vėliau eisią Xiko- 

lajeyskan, iš kivrio dar vis nėra 

jokios iinios apie japonų kon- 
sulio ir gyventojų likimą. Garni- 
zonas \ikolajevske esąs išnai-i 
kintas. j 

Pranešime toliaus sakoma, kad 
laikinosios, sibirinės zemstvos 
valdžios delegatai seredoje pri- 
ėmė japonų reikalavimus, tarp 
kurių yra reikalavimas ištrauki- 
mo visų kareivių per 30 kilomet- 
ru (18.6 mylių) nuo apskričių 
užimamų jajponais ir nuo gelž- 
kelio, atidavimo rusų karinių lai- 
vų, ginklų ir arsenalų ir atnauji- 
nimo prekybos. 

Okupuojamojo distrikto admi- 
nistracija yra po rusų policija. 

AMERIKOS SKRAIDUO- 
LIAI MEKSIKOS 

UOSTUOSE. 

Washington, bal. 29 U. — 

Amerikos skraiduoliai Salem ir 
Sacramento šiandien atvyko i 
jiems .paskirtas vietas, j Mazat- 
laną ir Tampico, Meksikoje, kiur 
jie buvo pasiųsti prašant Ame- 
rikos atstovams tuose miestuose 
suteikti apsaugą amerikiečių gy- 
vastims ir nuosavybei. 

Valstybės skyrius užreiškė, 
kad Amerikos reikalų atstovas 
Meksikos mieste Geo. T. Sum- 
merlin, kuris \\'ashingtone matė 
si su skyriaus viršininkais va- 

kar išvažiavo iš Laredos j Mek- 
sikos sostinę, kur jis pribus sa- 

vaitės pabaigoj. 
Oficialiai pranešimai iš Mek- 

sikos sako, kad (xx) federalių 
kareivių nuvyko Vera Cruząn 
vakar ir tapo pasiųsti į Alvara- 
tlo. kelias mylias i pietus nuo 

Vera Cruzo, kur federalis garni- 
zonas sukilo ir plėšė miestą. 
Gelžkelinč Tarnyba Sustabdyta. 

Gelžkeliniai ir telefoniniai su- 

sisiekimai tarp Juarezo ir Clii- 
huahuos miesto sustabdyti ir 

traukiniai einantieji iš Juarezo i 
pietus yra priversti grįžti nuo i 

pusiaukelės j Chihuahua miestą. 
Plėšikų esą arti Gtuadalajaros, 

kur Meksikos valdžia vakar su- 

mobilizavo 8.000 federalių karei- 
vių. Plėšikai paėmė pajiegos 
•fabriką ui Momly miesto ribų ir 

atkirtę šviesą, pajiegą ir vande- 
ni miestui. 

S. V. Kareiviai pasienyj. 
EI Paso, Tex., bal. 29 d. — 

Amerikos kareiviai, apsistoję 
čia vakar vakare Meksikos pa- 
sienyj, šiandien laukia pirmo 
ženklo menamojo sukilimo Me- 
ksikos mieste, Juareze skersai 
sieną. 

Kareiviai pastatyta arti sienos, 
šoviniai išduota kareiviams 'ir 
vietos policijai, kuriems prisaky- 
ta neleisti per sieną nei vieno 
civilio. Juareze ištikimieji Car- 
ranzos kareiviai miegojo ant sa- 

vo ginklų, pasirengę stoti kovon. 

Aršiausia Chihuahuos padėtis 
yra C'hiliuahuos mieste, kur nu- 

kilusieji kareiviai tapo išvyti iš 
miesto ir pasislėpė liejykloj, u/, 

mylios kelio. 

KIETŲJŲ ANGLIŲ KASĖ- 
JAI NESUSITAIKO 
SU KASYKLŲ SA- 

VININKAIS. 

TIew York. bal. 29 d. — Kietų- 
jų auglių tarybų likimas šian- 
dien tapo pavestas kasyklų savi- 
ninkų atstovų komitetui paskir- 
tam parašyti naują sutartį kietų- 
jų anglių apygardai. 

Angliakasiams atmetus savi-! 
ninku pasiulinmą pakėlimo al- 
gos apie 15 nuoš. arba prez. \Yil- 
sono paskirto komiteto nuspren- 
dimą. tarybos likosi vakar be 
persvaro. » 

Angliakasių atstovai prieš ėji- 
mą posėdin su savininkais šian- 
dien pasakė, kad jie neturi ką 
daugiau pasiūlyti ir kad jie lai- 
kysis savo reikalavimų. Savinin- 
kai neparodė, kad jie turi ką nau- 

ja pasiūlyti. 

RUSAI LAIMĖJO PER- 
GALĘ ANT LENKŲ. 

Londonas, bal. 29 d. — Ofi- 
cialia sovietinės \ aidžios prane- 
šimas bevielinin telgratu iš.Mas- 
kvos šiandien, bet datuotas se- 

redos data sako. kad rusu ipajie- 
;;os aturėjo viršų kovose visame 
lenkų fronte. Pranešime pridu- 
riama: "Mes sėkmingai a t mušė- 
me priešo puolimą visame fron- 
te nuo Krostono iki Mogilevo, 
Podolijoje." 

PINIGŲ KURSAS 
l'žsienio pinigai apštimis po 

11 $25.000 ar 'adugiau tarp batikų 
kai]) paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

hal. 29 l»al. 28. 
Anglijos svaras $ 3.86 S 3.87 
Francijos (už $1) fr. 1642 16.57 
Italijos (už $1) lirų 21.95 -<2-5° 
Belgijos (už Si) fr. 15.35 15-45 
Olandijos 100 florinų 36'j 36^ 
Danijos ux:> kronų 17.30 17.10 
Švedijos kx) kronų 21.50 21.30 
Norvegijos 100 kronų 19.45 19.30 
Vokietijos 100 markių 1.78 1.80 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5.35 5.35 
Lenkijos 100 markių .70 .70 
Lietuvos 100 auksinų 1.78 1.80 
Kanados St.000 — 8<>oo $900^ 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

Rol. 30 d., 1904 m. atgavimas lie- 
tuviu spaudos Lietuvoje. 

Geg. 1 d., 1533 m. numirė Ostra- 
ga, gabiausis lietuvių karve- 
dis. 

Geg. 3» d., t791 m. konstitucijos 
apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

Cleg. 12 d., 1571 m. numirė San- 
guška, narsus lietuvių kar- 
vedis. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKEJE 

Šiandien apsiniaukęs su lietu- 
mi ; vėsiau. 

Saulėtekis, 4:48 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:46 vai. vak. 
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NAUJAS LENKŲ "ŽYGIS". 

Lenkai pradėjo "genevalę pirmyneigą" 
ant Ukrainos delei "išvijimo" "raudonųjų" 
— skelbia pranešimai iš Varšavos. Girdi, 
"bohatersta armija Polska" žengia pirmyn 
ant 180 mylių fronto... Ištiesų galinga ta 
"proše-panų" apdriskusi armija. Sulig pa- 

skutinio laiko pranešimų išeina, kad bol- 
ševikai negali ir pašiuršėti prieš lenkus.— 
Lenkai kaipo pergalėtojai Dauguvos srityj, 
lenkai sumuša bolševikus Pripet baseine, 
lenkai žengia pirmyn linkui Dniperio... Tur 
but greitu laiku išgirsime, kad "koroniar- 
žai" traukia ant Maskvos-Matuškos, linkui 
Volgos, o vėliau ir linkui Uralu kalnų. Mat, 

: del "proše-panų" viskas yra galima. 
Savo žygyje ant Ukrainos "generaiis 

į lenkų štabas" "mato" prašalinimą "sveti- 
mų užpuolikų" (bolševikų) ir mažrusių te- 

; ritorijos. Girdi, lenkai traukia ant Kije\o. 
Pan general Pilsudski išleido "savotišką" 
atsišaukimą, kuriame skelbiama, kad po 

; prašalinimo "svetimojo elemento lenkai pa 
siliks Ukrainoje ikitol, kol krašto kontrolę 
paims į savo rankas "autorizuota" u kr ai-* 
nų valdžia. 

Taigi kokie "prakilnus" tie lenkai! — 

Jie "apsaugoja" demokratizmo principus 
ir "stengiasi inkųnyti" svetimuose kraštuo- 
se tvarką! — Mes visi žinome, kaip jie 
"kunija" tvarka Lietuvos užimtose teritori- 
jose? — Lengva suprasti, kas lenkams ru- 
pi ir prie ko jie žengia. Tik reikia stebė- 
tis, kad ukrainai ikišiol dar nepermato im- 
perialistinės lenkų politikcfs. 

Kad patraukti savon pusėn daugiau 
ukrainų, pan Pilsudski panaudoja atbėgu- 
si j Varšavą ukrainiečiu vadą Petliurą, ku- 

ris, pralošęs pirmesnius save "laimėjimus", 
leidosi "do Warszawy" prašyti pagalbos 
pas militaristiniai-imperialistinius lenkus. 
Lenkams, t. y., Varšavos "tūzams", mato- 
mai, Petliūros maldavimai pasidabojo ir jie 
pasiryžo "paliuosuoti" ukrainus nuo bol- 
ševikų. Juk panašiai lenkai "paliuosavo" 
ir Lietuvos žemes nuo bolševikų. 

Vienas pano Pilsudskio atsišaukimo 
"posmas" skamba sekančiai: "Kartu su 
lenkais sugrįžta į Ukrainą jos didvyriški su 

nųs po vadovyste Simano Petluros, kuris 
surado prieglaudą Lenkijoje, o kaitų ir pa- 
galbą sunkiausiose del Ukrainos dienose". 

Puiki pagalba — Lenkai giriasi taipgi 
nepaprastai "puikiomis' 'pasekmėmis. Pir- 
mą dieną savo maršavimo jie "padengę" 
50 mylių, paimdami Ovručą, Žitomirą, Ber- 
dičevą, Vinnitcą. Žmerinką ir visą eilę ki- 
tų miestų. Kartu pranešama, kad ukrainai 
skubiai organizuoja savo kariuomenę, sek- 
cfami padarytą sutartį su Lenkija, sulig 
kurios paskutinoji apsiėmusi suteikti Ukrai 
nai pagalbą jos žygyj linkui upės Dniperio. 

* 

Lenkai savo pranešimuose skelbia, kad 
ukrainai atsisako tarnauti bolševikiškoje 
kariuomenėj. Spėjama, nes, kad toje ka- 
riuomenėje iškilę sumišimai, kurie, girdi, 
priversią prie bolševikų puolimo Ukraino- 
je. 

Taip-tai lenkai "gelbsti" savo kaimy- 
nams kovoje už liuosybę... Kaslink bolše- 
vikų — tai galima pasakyti, kad jeigu jie 
ir šiame atvejyje neatsikreips tvirta spėka 
prieš lenkus, tai tuom pačiu jie pasirodys 
silpnais, negalinčiais stoti atviron kovon, — 

tačiaus galima taipgi manyti, kad tas len- 
^ų "žygis" — tai tik "varšavinis burbu- 
las". .. 

nn 

SUJUNGIMUI INDIJOS SU CHINIJA. 

Anglijos valdybos per Indiją susisie- 
kia su Chinija. Anglijos didžiausiu noru 

yra sujungti šitas dvi tirščiausiai apgyven- 
tas šalis gelžkelių linijomis. Nelaimėn tas 
tikslas nelabai sekasi įvykinti, nes Gima- 
lajų kalnai yra perdaug augšti gelžkeliui 
tiesti. Bet jvykinimiii šito plano surasta 
kiti budai. Tapo sugalvota Burmos-Chini- 
jos gelžkelio planas. Viename linijos gale 
bus Burmai, o kitame, Talifu Janamo pro- 
vincijoje. Pradedant nuo Talifu Anglija 
nuties tris linijas sujungimui Chinijos: 1. 
į Šučou Šečuane kontroliavimui augštuti- 
nių-Jangtse klonių, 2. i šašihą Hunane, 
kontroliavimui vidurinių klonių, ir 3. į Nan 
kingą (iš čangteh'o prie Talifu šaših lini- 
jos) kontroliavimui žemutinių klonių. Kuo- 
met šitos linijos bus .užbaigtos, tai Anglija 
turės visus Jangtsės kraštus savo rankose. 

\ 
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Pastabos- 
Išvados. 

Majoras Povilas Žadeikis 
"galop" "diplomatišku to- 
nu" atsakė laiške "Draugo" 
redakcijai ("Dr." N. 101) 
į nesąmoningus "Dr." re- 
daktoriaus užmėtinėjimus 
sąryšyje su nesenai paskelb- 
tu straipsniu "Lenktynės...." 
Kadangi tame laiške išreikš 
tos pastabos yra oficialės ir 
turi visuomeninę svarbą, tai 
bus naudinga ir "Lietuvos" 
skaitytojams susipažinti su 
to laiško turiniu. Laiškas 
skamba sekančiai: 
"Gerb. "Draugo" Dedakci- 
-ja:— 

Delei straipsnio "Atsar- 
giai su lenktynėmis", Liet. 
Valdžios uždėtų ant manęs 
pareigų spiriamas, prisiun- 
čiu sekančią oficijalę in- 
formaciją : 

1000 liuosanorių — yra 
Lietuvos valdžios noras. Są- 
lygos stojimu yra juietuvos 
[valdžios nustatytos ir kiek-j vienam liuosanoriui žino- 
mos, yra tai tarnybos sąly- 
!gos, Lieiuvos respublikoje 
veikiančios. 

Lietuvos Misija in corpo- 
re, taip-gi ir atskiri jos na- 
riai viešai išstodami jokių 
privačių tikslų neturi ir vy- 
kina pagal savo išgalės ir 
nusimanymo vien valstybi- 
nius uždavinius.. Apie kiek- 
vieną Lietuvos Misijos žin-l 'gsnį pranešama Lietuvos 
'valdžiai, kuri ir sprendžia, 
Į o ne kas kitas. 

Manau gerb. "Draugo"! 
redakcija lengvai gali su- 

prasti, kad deklaruoti pl?- 
(čiai 'visuomenei čionykštėse 
sąlygose Lietuvos valdžios 
karinius tikslus, Tiors ir at- 
rodytų geistina pasekmingu 
mo žvilgsniu, nėra bet-gi ga- 
lima ir tikslinga. > Tečiau. 
kas atidžiai sekė visus mano 
šiuo reikalu straipsnis, ga- 
lėjo atsakymą Į visus svai- 
ibesnius klausimus rasti, 
j Krašto Apsaugos Ministe- 
rio rašte ir kovo 4 d., š. m., 
:\o. 7!-i, KaT.ri-, — del.n 
mano darbu v h, kaipo Lie- 

Lietuvos Laisves Paskola. į • 
r 

i. Sukruskime prie darbo. 
Lietuvos Misija jau yra paskel- 
bus, kad Lietuvos Laisvės pasko 
los bonų pardavinėjimas bus už- 

baigtas Liepos i dieną šiais me- 

tais. Todėl visi, kas yra užsi- 
sakęs paskolos boną, tepasiru- 
>pina greičiau užsimokėti ir gal 
nevėliau 20 Dirželio prisiųsti jaiui 
virus pinigus, kad jam butų ga- 
lima ir bonai išsiųsti. 

Sukruskite prie darbo visos 
esamos stotįs ir žiūrėkite, kad 'pa 
skirta jums kvota 'butų išpirkta. 
Pradėkite daryti sąrašus, kas yra 
pirkęs ir kas iš vietos žmonių 
dar nėra pirkęs, o gali pirkti. 
Šiaip sudarytfts sąrašus galėsi- 
me po Liepos i-mos dienos jau 
skelbti ir gėda bus visiems tiems, 
kurie galėjo pirkti, o nėra pir- 
kę. Rasit kada paskui Lietiuvos 
respublika panorės kaip-nors ir 
iš tų sąrašų .pasinaudoti ir pir- 
kusiems suteiks kokių nors ieng- 
venyDiii, Kad pavyzdžiui nors ir 
žemės pirkimui Lietuvoje. 

Apeikite visus, kas nėra pir- 
kęs, pasiūlykite ne vien:i; bet 
dešimtį kartų, pertikrinkite., jog 
reikia pirkti. Kur tik galima, 

■j 

js' a a 4. ■ į t 

tu vos Karinės Misijos rolė- 
je, pasakyta: " 

p matosi 
iš raportų, Tamsta pilnai su 

pratai tikslą tveriamos Am. 
brigados ir tvėrimo pamatai 
yra visai tikri ir sutinka su 
valdžios nusistatymu." Pa- 
sirašo Majoras Merkis. 

Minėtas "Draugo" straips 
nis pasėjo daug abejones 
visuomenėje ir aš įtikinan- 
čiai prašyčiau jas išblaškyti. 
Nes jeigu tas straipsnis ne- 
bus atšauktas, tai, meldžiu 
man dovanoti, gerb. Redak- 
toriau, tas "Draugo" žygis 
bus "meškos patarnavimas" 
Lietuvos valstybei ir pa- 
tiems liuosanoriams asme- 
niškai: Lietuva mažiaus be- 
gaus jai reikalingų vynį, o 
liuosanoriai negaus pasel- 

į)OS kelionei. 
Su pagarba, 

P. Žadeikis, 
L. Kar. Mis. p-kas ir 

majoras. 
Pittsburgh, Pa.,, 
Balandžio 24 d., 1920 m.". 

ruoškite vietos prakalbas, ragin- 
dami visus prie greitesnio išpir- 
kimo. išlaikyti egzaminui pasili- 
ko vos tik du mėnesiu, o Ameri- 
kos lietuviai privalo tą egzami- 
ną išlaikyti, jeiįpu' jie nori, kad 
Lietuva'Jbutų laisva, neprigulmin- 
ga respublika. 

Trumpu laiku jau susirinks 
i Steigiamasai Seimas ir Lietuvos 
kurinio darbas bus jau užbaig- 
tas, o pasisekusi paskola bus tin- 

i kalniausiu Amerikos lietuvių vai 
niku šiai naujai Lietuvos res- 

publikai. Todėl pinkime visi ir 
visur, kur tik galima, tą mūsų 
tėvynės laisvės vainiką. 

II. Kaip žadama išdalinti pirku- 
siems laisves bonai. 

Visi stočių viršininkai prašo- 
mi yra sudaryti sąrašus visu 
tų žinovu, kurie 'per juos yra 
pirkę ir pilnai užsimokęję lais- 
ves įbonų. Tie sąrašai reikia 
prisiųsti patikrinimui j Lietuvos 
-Misiją, kuri galės tuoj atatinka- 
mą laisvės 'bonų skaičių par- 

:siųsti ant rankų stoties iždinin- 
ko išdalinimui. Žinoma, įbus ga- 
lima prisiųsti ir daugiau bonų. 
atsižvelgiant i tai, kiek bus ža- 
dama išparduoti. Kiekvienas per- 
kąs boną turi įbuti, kaip ir pir-i 
rniau užrašomas paskolos knygu- 
tėse, idant butų žinoma, kokia 
stotis kiek yra išpardavusi ir po 
kokiu numeriu kiekvienas yra ga- 
v£s boną. v 

•Kaip jau nesykį buvo skelbia- 
ma. 'bonai parduodami už pini- 
gus. Jeigu vietoj grynų pini- 
gų, kas nors induoda Amerikos 
laisvės boną, tai atsižiūrint į jo 
dabarties kainą, pakeičiant jj 
Lietuvos laisvės bonu, reikia nuo 

paskutinio nukirpti vienas, du 
ar trįs kuponai iš eilės. Jeigu 
.Amerikos uonas prekiuoja ne- 

mažiau 95 dol., tai vieną, jeigu 
>preki;uoja nemažiau 90 dol., o ne 

jdaugiaiv 95 dol., tai du, jeigu 
prekiuoja mažiau 90 dolarių, tai 
tris kuponai. Kuponai kerpami 
iš eilės, būtent Liepos 1 diena 
1921 m.. Liepos 1 dieną 1922 m. 

ir t.t." Negalima kirpti tolymes- 
nių kuponų. Jeigu kas ima du 

į ar daugiau 'bonu, tai negalima 
nukirpinėti kuponai nuo vieno 
bono už kokiais 4 ar šešius me- 

tus, o nuo kitų bonų nieko ne- 

kinpti. Nukirptieji kutponai turi 
buti kaip pinigai apskaitomi ir su 

grąžinami Lietuvcr Misijai, kuri 
turės pristatyti juos apyskaiton 
Lietuvos Vyriausybės. 

III. Kada ir kaip bus išmokami 
nuošimčiai arba procentai. ( 

TT -S Lž kiekvieną šimtą dolarių pa 
skolos Lietuvos iždas apsiėmęs 
yra kasmet mokėti po penkis do- 
larius. Kuponai bus išmokami 
kasmet po i-mos Liepos mėn. 
Tas nuošimtis bus išmokamas' 
nurodytose Amerikos bankose vi 
suose didesniuose miestuose ir 
pas įvairius agentus. Todėl leng 
va 'bus kasmet tas nuošimtis at- 
siimti. Visi tie, kurie, paėmę 
paskolos boną, bus sugrįžę Lie- 
tuvon, gaus išmokėjimą nuošim- 
cių Lietuvos pinigais sulig kur- 
so, kiek bus jų mokama už do- 
larj. Kiekvienas turįs šimtą do- 
larių boną gaus nuošimtį tiek 
Lietuvos pinigų, kiek jų bus 
mokama ui penkis dolarius, o jei- 
gu bus užtektinai apyartoj do- 
larių, tai galės apmokėti ir do- 
lariais. Bonų kuponas tai vis- 
vien kaip pinigas. Kas jį turės, 
tas gaus užmokesnį. 

IV. Darykite rokundas. 
Kiekviena stotis yra prašoma 

vesti kas savaitę savo rokundus 
idant butų matoma, kiek kas sa- 

^ 
vaitg nuperkama bonų. Reikia 
žymėti, kiek ikišiol yra išpirkta, 
kiek per sąvaitę yra nupirkta ir 
kiek iki kvotos užbaigimui rei- 
kia išpirkti. Tas savaitines ži- 
nias prašome prisiuntinėti į Lie- 
tuvos Misiją. 

Lietuvos Misija. 

SC RANTO N, PA. 
Gegužės 4 d., F. Kunigaucko 
salėje, 'Dailės Mylėtojų Dr-ja 
rengia didelį Atsisveikinimo Kon- 
certą musų gerb. komp. St. ši tu 
kui, kuris išvažiuoja Lietuvon. 

Gerb. cliorvedis A. Sodeika 
skubiai lavina Dailės ^Mylėtojų 
Chorą ir žymiausius šios kolo- 

nijos solistus ir daroma didžiau- 
Isias prisirengimas suteikti svei- 
ko dvasios }xmo sc/antonieciams, 
kurie su džiaugsmu laukia sutik- 
ti tą musų dailės pionierių. 

Dailės Mylėtojas. 

Ant piano niekuomet nelaikyk 
tlul'kiiĮ. Gražiai jį nudulkinus 
nutrink sena šilkine skepečiuke, 
o medis, .žvilgės kaip naujas. 

Vyturys- ] 
Velnias Bolševiko Rolėje. 

(Išsvajotas geografiškas vaizdelis). 

(Pabaiga). 

Jis .sustojo ant 'Piazza Michel- 
Angdo" — augsčiausio punkto nc 

tik paties miesto, bet ir plačios jo 
apielinkės. Pamatęs ant tam tikros 
"toblvčios" užrašą tos vietos vardo, 
jis net šaltu prakaitu apsipylė, nes 

jam momentališkai prisiminė Mi- 
kolas Archatigelas, kuris šuniniai 
laužo velnio galybę. Jis išsyk įsi- 
vaizdino, jog čia yra to Archangelo 
laikinė stovykfe. Vienok greit atsi- 
peikėjo. Skubiai* apsižvalgė aplin- 
kui.— Tarp ko kilo jo'akjs sustojo 
ant namo Bartoloanejaus ir Savona- 
rolos. Ant ypatingos struktūros na- 

mu jis perskaitė užrašus: Rafael, 
Perugino. (įhirfandajo, lioiticcli. 
Lipjri, Amlrea clel Sarto, vėl Mi- 

chel-Angelo ir t. t. Galop jis atsi- 
duso ir.išlcngvo pratarė: Tai d'ai- 
los milžinai, tai piešimo genijai, ku- 
rių veikalais gėrė j a.si visas pasau- 
lis!" 

"Bet kas <»i su manim darosi?—į 
Juk aš ne dailus studijuoti čion pri- 
buvau.— Darban 

Tuoj jis nusiskubino Į vieną su- 

sirinkimą ; — ten viską atrado "pui- 
kioj'' tvarkoj. Atlankęs dar por* 

vietų, jis visu smarkumu nudumė 
j Milaną. čia jis nutųpe ant gar- 
saus teatro "La- Scala". Jis prisi- 
minė. jog tame mieste randasi gar- 
saus piešėjo Leonardo da Yinči mis 
teriškas paveikslas "Paskutinė va-į 

kariciič''; — prie tos minties jit 
net sudrel)ėjo. (Iš viso matosi, jog 
Tartaro pasiuntinis turėjo ypatin- 
gą patraukimą prįe clailos.) 

Tame Lombardijos didmiestyje 
jis atsilankė dviejuose darbininkų 
ir kareivių susirinkimuose, kur jis 
daug kartų girdėjo "minavojan1" 
vardus Lenino. Trockio, Bela Kūno. 
Oičerino ir kitų bolševizmo "korj- 
fėjų". 

Nudžiugo ''tartarietis'". "Dcnner 
\Vetter! — Puiku ! Lai gyvuoja Mi- 
lano proletarai-! >ol še vikai! Nors 
įnik ir pcrmesk tįltą tarp šio mie- 
sto ir Maskvos-Matuškos". 

\ isgi iis ir čia "aprūpino" nar- 

siuosius agitatorius-oratorius tūlais 
sumanymais. 

b Milano .jis patraukė Į kantonu 
kraštu, kuriame randasi susispietę 
iš .visos Europos, taipgi :r iš Ame- 
rikos, visokio plauko turistu, poli- 
tiku. valdininkų, diplomatų, eks- 
karalių, kunigaikščiu, agitatorių, 
bolševikų. anarchistu ir lt. ir tt.— 
Pirmiausiai jis apžiurėjo Tautų 
Lygai skiriamus namus (lenevoj; 
paskiau atsilankė tūlose konferen- 
cijose. kaip < ienevoje, taip ir Ker- 
ne ir Zueriche. Abclnai imant, ta VI 
;>ų valstija-sala lygir supainiojo jojo 
iliintis-planus. 

Spruko toliau.— Štai jis Ba- 
varijos dįdnliestyje. Skaudu jam 

pasidarė delei žlugimo čionai bol- 
ševikų gfalybės. Cia jis sužinojo 
apie tikrą dalykų stovį Vokietijoje. 
Apleisdamas ta mj^tą, jis, giliai 
atsidusęs, pamanė sau: "Perdaug! 
jau tie hunai filosofai — su jais 
"reik ra elgties atsargiai -ir išlengvo.... 
Jie norėjo pasinaudoti iš "nuisų 
draugų'' Lietuviškos Išrastos sutar- 

timi, bet sutiko dar "kartesnę" su- 

tartį \'ersalyje.... Mos gi jiems 
paruošime kitą Versali. ... llik 
daugiau kantrybės 1. 

Dunojaus pakraščiais, per Vieną, 
nusklendė "tamsybių bolševikas" Į į 
llela Kun'o sostinę. Tečiaus čio-j 
nai neužsiliko ilgai, nes — iš vie- 
nos pusės — perdaug čia visi iš- 
badėję, o iš kitos — nematė jis ir 
reikalo, kadangi Ivun palaikė nuo- 

latinius susinėsimus su bolševikų 
|"caru'' Kremliuje. D?lci abelno 
Įspūdžio jis atsilankė viename ma- 

siniame mitinge. 
Buvo vėlus laik'as.— Jau buvo 

prasidėjusi" konferencija vįename 
"Auksagalvės" palociuje, palei "Jo- 
no varpinyčią". Todėl ir inusų "bol- 
ševikas" pasiskubino šiaurryčiu pu- 
sėn. Lėkdamas pro Przemyylą ir Į 
Lembergą. j įs p'amatė lenkų bū- 
rius. Jo ausis pasiekė garsai: " lesz- \ 

# !cze folska nie zginęla. .. ." Xo- 
< rGjo sustoti vyriausioj lenkų ka- 
riuomenės stovykloj, bet. prisiminęs 
apie stoką laike-, nusispjovė atsi- 
sukdamas Varšuvos pusėn, palinkėjo 
pianistui ilgiau "skambantį sujun- 
gi ecius žavė jaučią "polką-mazur- 

ką"' ir šypsodamasis pratarė: *'(). tie 
'karštakošiai! Jie jau kariauja prieš 
visas kaimyniškas tautas. Jie nori 
kuodaugiausiai užgrobti Vokietijos, 
Rusijos. Galicijos, Ukrainos ir Lie- 

tu vos. J iet jie neišsilaikys. Jie 
žlugs.... Jų i'olska gali vėl "z0i- 
nąc'\ ... Sąjungiečiai, o ypač 
"Tigris"' su savo pasekėjais,- tjk 
nesmagumų su tais "baltojo erelio 
vaikais" prisidarys.... Bet.... 'te- 
gul.... gal tas viskas galų-gale 
išeis mums ant naudos...." 

" jreieiau Maskvon!" — suriko 
patsai sau "bolševikas", Jau jis ne- 

atkreipė dotuos ant ukrainiečių 
kariuomenės ir nesustojo cia ilgiau 
pakelyje užtiktuose miestuose.... 

Ištolo jįs pamatė tą Rusijos "šir- 
dį"' su 40.C40 ."cerkvių". Mašina- 
liškai "bolševikas" pradėjo net 
"muses gainioti"' iš-po nosies, 
šnabždėdamas: "Gospodi, pomi- 
lui!...." 

štai jis atsidūrė aut "Raudonojo 
pleciaus''.... O čia ir "caro pie- 
čius".... Kiek atsiminimu, kiek 
skaudžiu momentų!... Yelnias- 
bolsevikas ''savotiškai" nusišypsojo. 
Apsižvalgė aplinkui — visur matėsi 
kanuolės ir "apsišarvavę'' kareiviai. 

"\yrai-bolšev:kai! SunVaniai čia 
palaikoma tvarka!— Kieko stebėti- 
no, ka bolševikus remia plačioji vi- 
suomenė.... O kur ta didžiulė 
"car-puška?" — Juk jos šūvis gal 
ir Versalin pataikytų?!....'' 

Tame momente jį padrebino bai- 
sus tranksmas — lyg1 sumaišytas 
garsas nuo varpo gaudimo ir "puš- 
kos" šovinio..., Iš jo lupu išspru- 
ko tik trįs žodžiai: "Lenin, Troc-i 
kij gelbėkite!...." 

Tas nepaprastas tranksmas reiškė 
pasveikinimą ypatingos rezoliucijos, 
kuri tapo priimta bolševiku vadu į 
konferencijoje — po vadovystėj 
Ltpino-Trockio-Čičcrino. 

Tartz.ro pasiuntinis, pamatęs' 

^ 
skaidriai "iliuminuotu' palociu. 
tuoj pro apsaugos tarpą praspruko 
Į puikią salę. Cia jis pirmiausiai pa- 
žino pirmaeilius savo "draugus"' ir 
bolševizmo ramsčius: Leninu ir 
Trockį. Ant tribūnos tūlas apisenis 
bolševikas aiškino atskirus ką-tik 
priimtos rezoliucijos punktus. Greit 
"tartarietis" susekė, jog tai "sovie- 
tu" valdžios užsienio ministeris, 
'draugas" Čičerin. Išklausęs pa- 
aiškinimų, jis net sutrepsėjo iš 
džiaugsmo.— Tai buvo rezoliucija 
apie sukėlimą "soeialistiškai-bolše- 
vikiškos revoliucijos visame pasau- 
lyje". 

} Štai' k'alba natsai Trockis.— Kal- 
ba karštai, ; •o,*>4 mostiguoja ran- 

kom, trypia kojom ir vis maina, fi- 
zionomijos išraišką — išsyk lengva 
pc?inti, jog tai "tyro kraujo" žy- 
das. Savo kalbą jis užbaigia išsirgiš- 
uimu: ''Mes turim pasinaudoti pro- 
ga, nes pergalėtojai neįstengia pasi- 
naudoti pergalės vaisiais* iie taikos 
tarybas tęs metus ar daugiau; taja 
taika liks, g'alop, nepatenkintos vi- 
sos tautos, o ypač mažosios ir žy- 
dai ; jai bus priešingi ir viso pa- 
saulio darbininkai.. .Tegul jie 
tveria tą Tautų Lygą, kuri, juk, bus 
paprasta trijų valstijų karės lyga, 
—lik 'vilsoniška skraiste' pridengta. 
Todėl Rusijos bolševikų valdžia tu- 
ri puikią pi ,g«ą de" p'adrebinimo vi- 
so pasaulio sočiai i stiškos revoliuci- 
jos audra.... Tegul revoliucijos! 
ugnis apima visą F.uropą. o paskiau 
dolarinę Ameriką ir visas kitas žc-; 
mės rutulio dalis*... ! Draugai, ko- j 
vokime visa energija iki galo! — 

Juk kovoje — pergalė!. ..." 
Tardamas paskutinius žodžius. Į 

jis taip smarkiai tėškė kairi'a ranka. 

btalan, kad net ''draugas" Lenin'as 

skruptelėjo. 
Tuoj atsistojo "sovietų" vadas, 

''draugas" Lenin. Tiesdamas 
j susirinkusius rankas, lengvu balsu 
jis šiaip pratarė: 

"Taip, mes turime sukelti socia- 

listiškai-komunistišką revoliuciją vi 
same pasaulyje.... Mus bandė nu- 

gąsdinti vakarinės valstijos ir Ame- 
rika, — bet mes atsilaikėme; prie- 
šingai, tie visi kapitalistiškai-buržu- 
jiški neprieteliai susmuko. Taipgi 
smunka ir pačioje Rusijoje vei- 
kiantjs bolševizmo priešai, kuriuos 
remia sąiungieeiai, būtent: monarch. 
Koleak. Dinikin. Seniionov ir ki- 
ti.— Kolčak'as greit atsidurs J»ai- 
kalo ''maudynėse". P„cnikin — Kas- 
pijos pelkėse, o Seniionov galės 

apsigyventi Mančžurijoje ir pra- 
dėti "arljatos bizni".. Kaip ži- 
nome. suouiiai irgi kyščioja, bet ir 
jie turės pasiskubinti j savo eže- 

irus. Taigi musij priešakyje matosi 

j pergalė. O jeigu šiuom atveju ir 
i nepergalėtume, tai visgi padrebin- 
sitne pasaulį, pasiliuosuosime nuo 

didelio skaičiau^ kapilalistu-bur- 
žujų ir plačiai paskleisiuie tyro so- 

eializmo idėją. Tai bus puikus ir j 
Visai žmonijai naudingas eksperi- 
mentas! Aš kviečiu visus pne 
darbo — prie sunkaus darbo! Lai 
gyvuoja socialistiniai-tarybinė Ru- 
sijos respublika! Lai gyvuoja so- 

cializmas! S:».lin su senuoju svie- 
tu "ir jo rėmėjais!...." 

"Bravo, bravissimo! — suriko 
Tartaro pasiuntinis.— Aš su jumi-, 
aš visados jums pagelbėsiu!— Mes 
turime laimėti! " 

Velnias tik smarkiai kvėpavo, 
mefistofeliškai šaipėsi ir via kar- 

tojo: ''Mes nepralošim.... Mes 

atsispirsim.. ..Pasaulis bus mūsų 
rankose.... Lai gyvuoja žmonijos 
genijai — Lcnin ir Trockij 

Greit jis pastebėjo, k'ad bolše- 
viziiic vadai nereikalauja "inkvė- 
pimo", kad jie puikiai supranta pa- 

^ 
šaulio darbininkų dvasią, kad jie 
skaitosi su visomis aplinkybėmis ir 
kr.d jie, galop, turi "išdirbį" puikiau 
sius planus delei nuoseklaus veiki- 
mo ateityje. Del viso ko jis, te- 

čiaus, "pakuždėjo" ausin vienam- 
kitam bolševikui, perstatydanias 
savo nuomones, — ypač psichologi- 
niu žvilgsniu, — ir. matydamas, 
kad jau susirinkusieji pradeda 
skirstyties nakvynėn, pasiryžo ir jis 
apleisti s'alę. Dar kartą maloniai 
pažvelgė ant bolševikiškos ''trejy- 
bės" ir niekieno nepastebiamas spru 
ko per duris. 

| {'/. minutės-kitos mūsų "bol>evi- 
kr.s" atsidūrė Tartaro gilmėse, kur 
jo hiukė susirinkęs "tuzn'' būrelis. 
Čia jis "raportavo" apie s.'vo die- 
nos veikim.-į ''Belzebubai" ir kitiems 
požeminės karalijos didžiūnams.— 

Išklausę jo raporto, vibi vienu 
balsu trukšmiiiįiui suriko: 

"Bravo! Puikiai pasidarbavai! 
Mes laimėsime! Lai gyvuoja Tar- 
taras! Lai gyvuoja socialistiška pa 
saulinė revoliucija! Lai gyvuoja 
Lcnin ir 'l'rockij! " 

L'leveland, O. 

Uj— V— iy. 



Jaunimo Kampelis. 
PAVASARIS—LINKSMOJI 

DIENA. 

Štai jau išaušo linksma pava- 
sario diena. Prašvito maloni, 
džiaugsmo viltį nešanti šviesa. 

Tamsiai juodas debesys, slėgys 
ištisą žiemą visą gyvybę, gam- 
tos grožį, žmonijos dvasią, pra- 
nyko nuo mėlyno dangaus skliau 
lo; jis nuplaukė toli, toli be- 

ribių erdvių bedugnėn ir dingo... 
dingo, palikdamas gyvus šviesos 
spindiu'lius-—linksmą, pilną džiau- 

gsmo, saulutės šypsą, kuri jau 
be paliovos gaivina širdį, sie- 
lą, kelia iš ilgo žiemos miego 
'gyvybę, .žadina gamtos grožį; 

priglaudusi prie savo krutinės, 
kalba tyliai kaž-ką paslaptingo 
jaunuolių Slrclysna, skiepija juo 
se meilę, dvasios ramybę. 

Pavasaris, tai linksmiausia me- 

tų dalis, — net iš to džiaugsmo 
ir saulutės veidas pakila aiugš- 
čiau, žymiai teikia daugiau ši- 

lumos, sutarpina baltą sniegą, 
atgaivina įgamtos grožj ir visą gy 
vybę. Laukai, pievos, sodnai, 
miškai apsidengia vėla žaliuoju 
dažu. Paukščiai vienas ipo 
kitam grįžta iš kitu kraštų. Augs 
tai padangėje, apreikšdamas links 

'tną .pavasarj, pragysta veversys. 
Tai vėl pralėkdama pempė, tarsi 

BEAUŠTANT PAVASARIUI. 

Šiaurys jau nešvilpia pro medžių viršūnes, 
Nelaužo apnuogintų medžių šakų. — 

Pranyko sniegai, šalta žiema vis grumęs'— 
Paliko tik ženklus kelionės takų. 

Štai rieda padangėj augščiau ir saulutė; 
Karštesnis, meilesnis ir jos spindulys. 
Jis laukia kol sniego bučiuota žemutė 
Iš miego gyvybę švieson išvarys. 

Tik vietoms dar plaukia balti debesėliai 
Nudažę padangę maloniu dažu, 
Kuriuose iškilę čiulbą veversėliai, — 

Jų balso kiausycis visuomet gražu. 
*%S. Bareliai vaikučių linksmi bėginėja 

Ir žaidžia "kavonę" prie kūgio šiaudų. 
Pavasaris širdis ir jiems glamonėja, 
Ką greit pamatysi iš jųjų veidų. 

Rūdijęs per žiemą noragas žagrelės 
Jau blizga; jį nušveitė savo ranka 
Bernelis-artojas juodosios žemelės— 
Gilioji, plačioji artojaus vaga. 

Žymiai dar patvinusi upė banguoja 
Per sodžiaus taip brangius gimtuosius laukus 
Ir laikas nuo laiko saldžiai ji bučiuoja 
Apglėbusiu meiliai abudu krantus. 

Ir špokas pas klėtką giesmelę užtraukia 
Linksmai sukalena ant lizdo garnys, — 

Pavasario vėju jų atbalsiai plaukia. 
Kas džiaugsmą jų meilės nūnai apsakys? Jau veržias į platųjį lauką gimtinės— 

Sesutės širdyje nerimsta daina, — 

Atbudo jinai gilumoje krutinės, 
Po šiaudiniu stogu paliko baila. 

Pavasaris aušta atverdamas grožį— 
Paviršių plačiosios, mielosios gamtos,— 
Vilioja prie savęs lyg žydinti rožė 
Praeivį įprie savo krutinės mielos. 

Klevas* 

Oleomargarine 
PASIDAUGINANTIS skaičius gaspadiniu 
vartoja Oleomargarine :^.nt stalo 

ir kepime — kadangi jos visuomet randa ii 

augštos vertės. Armour'o Apvalainis Žen- 
klas ant pakelio reiškia, kad tas yra geriau- 
sias kas gali buti padarytas. Abudu, koky- 
be ir ekonomiškumas rekomenduoja jį. 

armourAcompany 
CHICAGO 

Ženklas, kuris prašali- 
na pirkėjų spėliojimus! 

Jusy verteJg03 gali 
suteikti iums. Pirk 
šiandien. 

budindama gamtą iŠ miego su- 

'rinka; "gyvis! gyvis!"' Iš miš- 

ku ir sodu pasipilą kitu paukšte- 
liu Įvairus balsai iv/1 raukius pa- 
vasarinę.. 

'Kur tik nežvelgsi, visur akį 
traukia, vilioja. Laukų-pievų 
švelnaus 'pavasario vejalio. O 

gėlės, praskleidę savo puošnius 
žiedus, 'bailiai dairosi kutenamos 

kvapai, kvapai! susilieję krūvon 
masina kiekvieno širdj... Net ir 
bitutė pajutusi tą saldu kvapą, 
glaudžiasi, bučiuoja gėlių žiede- 
lius. 

Štai čia žiūrėk sustojęs alyvų 
krūmas prie 'pirkios lango giliai 
atsiduso. O kaip saldus, malonus 

jų kvapas! % 

Lietuvaitė, taisydama lyseles 
ir sėdama gėlių sėklą arba so- 

dindama jų diegelius, apdainuo- 
ja rutų darželj. 

Tėvyne mano numylėta, tu bo- 
čių šalie! Kada tau užtekės ry- 
to nauja aušrinė; kada niuo ta- 

vo krutinės nuslinks tamsusis 
n-ikties debesys? Kada, o kada 
vietoj tavo sūnų krauju, nu- 

praus tavo veidą auksinė rasa ! 

Kadangi tie erškėčiu takai pavirs 
gėlėmis, kurias lietuvaitės širdis 

taip yra pamylėjusi? U bran- 
gi lakštute, iškilk atugštai, augš- 
tai į įplačią padangę ir nuskrjsk 
mano tėvynėn; pasveikink mano 

seną motutę, o šį baltą lelijos 
žiedą suteik jai kaipo ženklą pa- 
vasario džiaugsmo, grožybės. O 
tuomeft jai, sengalvėliai, išdžius 
tekėję jos veidais upeliai grau- 
džių ašarų. 

Tuomet lygir viena širdimi vi- 
sa Lietuva balsiai sušuks: — 

Tikrai jau išatuo pavasaris — 

linksmoji' diena!.... 
Meilės Dieve. 

; Dar del "Meiles Galybes." 
Kuti. J. Jonaičio atsakymas ii 

kun. A. Tamoluno užmetinėjimtu. 
šį atsakymą kun. A. Tamolunui 

esnii priverstas rašyti ne del gar- 
bes ar apsiginimo, bet del teisy- 
bes. Jau šeši mėnesiai, kaip jis 
u/sipvola ant manęs ir per laikraš- 
čius. ir laiškais, ir ypatiškai (Zr. 
Praėjusiu metų "Lietuva"nr. 205. 

r'Draugas" nr. 200, "Darbininkas'' 
< nr. 102. "Garsas"', nr. 39, ir šiais 
metais "Vytis" nr. 3). Jis visur 
skundžias, kad aš jį nuskriaudęs, * 

.1 
pavogęs nuo jo ir neteisingai pri- 
sisavinęs mano išleistąjį veikalą 
"Meilės Galybę". Ištikrųjų-gi rei- 

/kilias yra štai koks: 
/ 

j Veikalą ''Meilės GUlvbc" aš ver- 
čiau iš anglu kallx)s dar prieš še 
šerius mietus. Tarp svetimtaučiu 
gyvendamas, lietuviškos kalbos ge- 
rai nemokėjau, bet kaip dabar, taip 
ir tada mokinaus jos tiek, kiek ga- 
lima. Darbą atlikau taip, kaip ge-1 
ri'attsiai mokėjau. Prieš duosiant j 
spausdinti aš padaviau savo ver- 
timo lietuvišką kalbą tinkamai iš- 
taisyti. Tą darbą pavedžiau kun. 
A. Tamolunui, su 'kuriuo tuo lai- 
ku labai geruoju gyyenova. Jis iš- 
taisė ir savo ranka parašė, kad kuri. 
J. Jonaitis yra tos knygos vertėjas ir leidėj'as. Aš tą visą galiu priro- 

(lyti. l)al)ar klausimas ir kįla, kam 
tas veikalas priguli, ar tam kas jį 
surado, išvertė, ir išleido, ar tam 
kas jo kalbą ištaisė ir gavo už sa- 

vo darbą atlyginimą? Atlyginta-gl 
už, tą ištaisymo darba juk buvo la- 
bai gi'ažiai. Teisybe reikia pasa- 
kyti, v kad aš ne.;u toks literatas, 
kaip ikun. A. Tamolunas. Aš už t'^ 

ji gerbiu ir džiaugiuos, kada jis 
dirba Dievo ir tėvynės naud'ai, kai- 
po geras veikėjas. Bet žmogus be 
savo gerųjų pusiu turi ir silpnumų. 
Silpnumai-gi priveda kiekvieną 
prie vargo. Tas atsitiko ir su kun. 
Tamolunu. jis pats ir daugelis kitų 
turbut tai dar gerai atsimena. Bet 
gal jis neatsimena, kas jį.iš p t var- 

gų tuomet ištraukė. Tai butų pra- 
vartu atsiminti, ypatingai kuomet 
taip drąsiai ir neteisingai kaltina- 
ma tą patj žmogų, kuris darė vis- 
ką, kas galima, kad iš tų nelai- 
mių išgelbėti. 

Tais jo nelaimių laikais, kuomet 
visų draugų ir prielelių buvo apleis 
tas, aš, sužinojęs ir pamatęs jo ne- 

laimingą padėjimą, parsivedžiau j 
savo namus. Taip kaip anas Sama- 
ritouas apraišiojau jo žaizdas, nu- 
valiau ir stengiaus kiek galint pa- 
gelbėti, del Dievo ir artimo meilės. 
Cž tą savo darbą nei pirmiau, nei 
dabar aš nuo jo nieko nereikala- 
vau, ir nereikalauju, ir niekam net 

nepasakojau. Visa tai tik Teisingas 
Dievas težino. Bet kada aš šiais 
metais p'arašiau kun. Tamolunui 
laišką ir priminiau apie savo drau- 
gus, su ikuriais kun. Tamolunas 
Omahoje gyvendamas nepasielgė, 
kaip pridera, tai jis man štai kaip 
atsako: 

Pittsburgjb, Pa. Sausio, i d. 1920. 
(Jerb. kun. J. F. Jonaitis, 

Detroit, Mieli. 

Gerbiamasis:— 
Atsakydamas į Jūsų laišką gryna 

širdimi galiu t'arti: i) aš nei vie- 
nos Jusų knygos nepaėmiau iš J il- 
sų knygyno, bet dar sergėjau? ir 
raktus atidaviau jusu broliui ir 2) 
Jums nepadariau jokios skriaudos, 
man padarėte dideliausią skriaudą, 
kuri visuomet primins man Jusų 
veidmainystę. 

Klausyk! Jeigu pats butum iš- 
tikrųjų toks ištikimas i; geras kaip 
prieš mane norėjai pasirodyti, tai 
šiandieną ir taii Dievas geriau pa- 
dėtų. 1 iuvai veidmainis dar prieš 
išvažiuosiant ir didesnis hipokri-j 
ras lįkai sugrįžęs. Jeigu pats nebū- 
tum manęs, bučiau tylėjęs ir pagel- 
bėjcs tau su "Meilės Galybė'', j 
Šiandiena gi visi žino. nes šimtus i 

1 laiškų •turiu nuo savo draugų man 

užjaučiančių, kad tu nėši "Meilės 
Galybės" vertėjas. Tuo labiau pa- 
sirodo iš t'avo laiško man rašyto, 
kad tu neatjauti tos "Meilės Ga- 
lybės'', ta; gi kokiu budu ją ver- 
tei ir, kam taip judošiškai persista- 
tai jos vertėjas? Žinok ir gi. kad! 
aš turiu 100 parašytų pusią; ų me- 

džiagos apie tavo įvairius darbus j darbelius. Ir, jeigu aš turėčiau to-j kią ''Meilę", kaip tu. kad turi. lai j tavo vyliugystė pasklistų po visus) 
kampus ir neturėtum, kur vielos | 
sau surasti. 

Bet gi "Meilė nepažįsta keršto 
nei pikto '. Siendieną gi sulauku- 
Naujujų Metų, linkiu, ir'Tau. kad 
pąmestum savo vyliugystė s ir dirb- 

tuni darbą del Ifažnyčios garbės ir ! 
Tėvynės gerovės su tikru pasiauka 
vimu liekuos, Su pagarba, 

A. Tamoliuuas. 

Tai štai kaip įkun. Tamolunas iš- 
tesejo man atsimokėti už visą jam 
sutektą geradėjistg. Priimdamas ji 
i savo namus aš irianiau ji pada- 
rysiąs žmogumi, atsimindamas, kad 
"k"l yra gyvybė, tol yra viltis". 
Kol su manimi buvo apie keturius 
mėnesius mokėjau algą ir rodžiau, 
kaip žmogui reik'H gyventi ant šio 
svieto. Kuomet pašaukė mane ka- 
riuomenėn, palikau jam savo pa- 
rapiją ir viską, ką aš tlirėjau — 

tik dirbk ir Dievą garbink — naudo 
kis visu "Mano turtu, kurį sunkiais 
savo darbais per devynerius metus 
buvau susitaupęs. Aš nekaltas, kad 
kun. Tamolunas neilgai (tegyveno 
Omahcje po mano ičėjimo. Kaip 
aš nekaltas, kad jis negali grįžti 
1 Kansas CJitv, Kas., arba j Sioux 
City, la. 

[ Aš tikiu, kad tai visa ką čia pri- 
miniau pilnai apmoka už pataisy- 
mą lietuviškos kalbos mano vers- 

tame veikaliuke. Bereikalo keršyti 
per laikraščius, per žmones ir laiš- 
kais. Mano praeitis yra visiems at- 

vira, nesibijau savo praeities dar- 
bu. Taip kaip '"Meilės Galybę'' ga- 
li kiekvienai skaityti, taip ir mano 

darbus =ali kiekvienas matyti. Be- 

reikalingas gązdinimas ir džiaugs- 
mas, jog Dievas už tai mane bau- 
džia ir jog jis turi medžiagos ma- 

ne apkaltinti. 
Žinoma esmi žmogus, klaidų esii 

padaręs, nesu be nuodėmių ir netu- 

riu angelų sparnų lakioti padangė- 
mis. Tečiau nėra reikalo bereika- 
1 ingų gązdinimų bijotis. 

Bet kunigui su kunigu diskusuo- 
ti asmeni* :us.dalykus per laikrašti 
juk liepai. .1. Taigi lai buna tam 
visam galas. 

Kun. J. Jonaitis. 

STATISTIKA. 
~4 

IBRITAI PERKA DAUG ME- 
DAUS IŠ AMERIKOS. 

lAnglai mlėgsta amerikonišką 
meilų v Delei stokos cukraus, 
Anglijos žmonės vartoja daug 
medaus ir rods ateityje reikala- 
vimas 'bus, nepaisant kiek cuk- 
raus turės. 

Išsunktas medus stikleliuose 
daugiausia parduodamas ir Kali- 
fornijos medus užima pirmybę, 
sako reportai Prekyvietės Biuro, 
Suv. Valstijų Agrikultiuroa De- 
partamento. 

1914 metais buvo Įvežta j An- 
gliją 2.600.000 svarų medaus. 
1918 metais pasididino lig' 36,- 
500,000 \svarų ir kainavo .,13,- 
500,000. 1918 metais Amerika 
prisiuntė Anglijai daugiaus me- 

ilaus negu kitos šaljs; jos dalis 
buvo 16,000,000 svarų prekiuo- 
jant $5,500,000. 

I 

Pirklystes Santikiai. 
1. Praneša iš Kopcnliagen, ba- 

landžio 10 d., jog Britu Delega- 
cija užbaigė tarybas su Rusijos 
sovietu atstovais kaslink santi- 
kių tarp Anglijos ir Rusijos. 

2. Iš Monterey, Mexico, praneš 
ta, jog' sausio ir vasario mėnesį 
buvo išvežta j Suv. Vaistijas ka 
vos kainiuojant suvirs $i,ooo,ooo. 

Naęionalės Apsaugos Taryba. 
Sulig pranešimo Herbert Shen 

ton. Veikiančio Direktoriaus, iš- 
duota balandžio 10 d., jeigu da- 
bartinis neautorizuotas streikas 
ge-žkelių darbininkų kenks trans 

poriicijo? ir pavojun pastatįs 
maisto gabenimą, Suv. Valstijų 
Valdžia, trumpu laiku, galės pri- 
statyt 45,000 savo vežimų pe- 
lengvinti krizį, bet jeigu strei- 
kas tęstųsi bus galima pristatyti 
700.000 privatiškų trukų, ir apie 
7,000,000 pasažierinių automobi- 
lių. 

Grud// Korporacija. 
(Korporacija praneša, jog kvie- 

čių ir miltų nuo liepos 1 <1. 1919. 
iki tbalandžio 2, n»j20 išvežta 91,- 
559,000 bušelių kviečių ir i^,- 
249.000 bačkų miltų iš viso 151,- 
181,000 (bušelių kviečių. Perei- 
tais metai iki balandžio 2 d. bu- 
vo išvežta 131,249,000 bušelių 
kviečių, ir 19.S62.000 bačkų mil- 
tų. 

_, Įfe sto'im. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU.. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

CARR BROS. VVRECKING CO. 
MOS—3009 80. HAL3TED STREET CHIOAOO, LLL- 

"Lietuvos" Redakcijoj j Gaunamos Sekančios 
************ yyyyy y y y y y y y ■ 

Knygos /dHL Knygos 
★★★★*★★★★★** ★★*★★★★★★★★★ 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Francuziškai parašė -T'jles Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Chmiellauskas. Šioje knygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 
nfnkų po vandeniu jūrių gilumo- 
•s. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. šiądieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai, tartum ant 
šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokl'iR stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Vern?, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap- 
nų. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki' dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuvis- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina. 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose "eiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurią, galima lengvai 
skaityti ir jos mintj aiškiai su- 
prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Ją galima greit išmokti ir 
mažai mokintiB lošijams, ir sa- 
vo užduoti gerai atlikti 
kaina 10 v 

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

Kurie nori sužinoti, iš kc da- 
rosi žaibai, g ausmal, lietus ir 
sniegas, .kas yra debesiai, aLf 
ko jie laikąsi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaiūa c 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. Parašyta Dr. F. Matulaičio. Mo 

terišk* dalykai ir sekretai, ku- 
riuos kiekviena mergina ir mo- 
teris turi žinoti.' 
Kaina 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For the Lithuanian nation b, T. Norus and J. žilius. Issued by Lithuanian National Council in Ų. S. ofAmerica Washing- ton, D. C. 
Price 25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietuvjų kalbą. Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kuris tinka lygiai vaikams^ kaip Ir suaugu- siems. šita knyga yra i&ver&ca J visas civįlizuoto pasaulio tau- tų kalbas ir turėcų rastis kiek- 
vieno lietuvio namuose. 'Pusi. 362. Kaina $1.00. Ta pati apdaryta $1.50. 

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

naitis. Vienatinis lietuvių kalbos 
vaidovėlis tinkantis mokyklose 
ir patiems per save mokintis, 
Popieros kietais veršeliais 45 c. 

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
The Problems of Peace amL r 

the Rights of Little Natior^ 
šita maža knygelė yra labai ver- 
ta išplatinti tarpe Amerikonų,", 
kad susipažintų su mumis ir mū- 
sų įautos pageidavimais. Užsis- 
teliuok brolau bent penkias šias « 

knygelias ir išdalink savo kaimy- 
nams amerikonams. 
Kaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturlnio darbo Lie 
tuvoje, nuo 1905—1915 moty. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską, kas 
per 10 metų buvo Lietu\oje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietusiai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdlrbystės, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, ^aip iri: Daukšos, 
Poškos baukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Vlduno, literatų dailinin 
kų ir kitų žymių vyrų. taipgi jų 
fotografijos. Parašė M. šalčius. 
Puslapių 99. 
Kaina. 25 c. 

No. 10. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

Tai yra viso svieto kulturos 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi at-įtikimai api- 
plėšti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stoyylų, dievų, 
dievaičių, ulįų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.00. 

| Gražiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlįų: or- 

laiviu zepeliuų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
jgytų oro. žemės įr vandenų už- 
kariavimų. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
Išrado, padirbo ir praktikon įve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmįeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų (Jrama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosai 
vertė J. J. /olp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nomiela- 
širdingumų ir žiaurumų, o dar- 
bininkų nuliudimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina •• : 35 c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 
Užsisakunt knygas, iškirpk'te žemiau pridėtą, kuponų ir išpiidę siųskite sykiu su pinigais, money orderiu> arba čekiu: 

LIETUVĄ 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL 
■ ■■■■■■■■■■ KUPONAS■■■■■■■■■■■ 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., CIIICAGO, [LL. 

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c...„ už kuriuos malonėsite man iš- 

siųsti sekančias knygas: 

Vardas ir pavardė 
No. ir gatvė 

Miestas Valstija 

V'|VV|".VV.VAVAVW/>'A,.V.V.VW/ISW.VAW.VI.'.V.VJ 
SKAITYME 'R PUTINKITE "UETUVf 
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Vietines Arnuos 

"LIETUVOS" ŠĖRININKU 
SUSIRINKIMAS. 

''Lietuvos" Bendrovės 
spccialis susirinkimas Įvyks 
Bendrovės rastinėse pėtny- 
cioj, balandžio 40 d., 1920 
in. (pradžia 8 vai. vak.). Su- 
sirinkime bus apsvarstomi 
ir rišami dienrašti "Lietu- 
vą" lytintys klausimai. 

-\EDOR\T.fiS i»AX(»A ŠLUOJA 
MIKSIU. 

Tula p-ni S. < iąsn užgauta ir ap- 
vogtu per yagiliu'kareivio unifor- 

moje ties Seeley ir l'almoral ave. 

Atimta krepsis. kuria nt* buvo $j6. 
1). S. Schaffner, 3X58 \V. Ma- 

(tison gatve, ,'>uvo susta) lytas dvie- 
jų vyrų prie California ir Irulton' 

gatvės. Apvogtas ant $108 pinigais 

ir S r 72. čekiais. 

Trys apsiginklavę vyrai užpuolė j 
I)*'. Samuel Rosenstein, prie St. 
I.r.uis ir Dutiglas IJIvd. Atėmė S8 Į 
ir fontanine plunksną. 

II. L. Cotvels. buvo patikta- dvie! 
jų vyru su ginklais pas (»rand blvd., j 
pietinėj rtalyi viršutinių geležinke- 
liu stotj. Xuo jo laimėjo $10. 

Tūlas \Yittemherg, 2623 Floren- 
ec ave., kuomet ėjo namo, buvo su- 

laikyta- pas Mersey Park ir J'est 
ave. vieno vagiliaus, kuris turėjo 
pelno S25. 

Ivhvanl Darro\v prisipažino l'hi 

C«if;d a ve. policijos nuovadoi, j ocjei 
ji^ apvogęs vertės S 1.500 austu kau 

ru. transtcr kompanijos. 
Jo areštavimas buvo per polici- 

jantą John Connerton po vijimosi 
keleto blokų, kur iššauta keletas 
^11 viii. Gi jo sąri raugai pabėgo. 

PEOPLES MUSIG STORE 
1813 W. 47th Street 

Telephone McKinley 4242 

Atminki*. kad tiktai je i- mus galite pirkti L1ETL'\ ISKl, RI- 

Tl.'L£l-IV dcl Automatiškai grojančio piano (Playcr Piano). 
Taipgi galite gauti ritulėliij >u vėliausiomis ang'iškomis rainomis 

Lietuviški Muzikos Rituleliai dėl Player Piano 
1. Mano Mielas, Polka ... 70c 
2. žydas Stalinėj?, P Ika. 70c 
3. Pavasaris, Polka ir 

Klumpakojis 70c 
4. Dėdukas, "ilka 70c 
5. Audra, Muurkas ir 

Mazūras 70j 
6. Ant Dunojaus Dangų, 

Valeas 70c 
7. fialas Sv'nt, Paika 70e 
8 JuH:s Akis, Polka 70c 
9. Linksma Kaimiete, Polka70c 

10. Aplankymas, talcas 70c 
11. Pabučiavimo, Vaicas 90c 
12. Vestuviu Maršas ...85c 

REK( )RDAl!! Pas mus galite- kokiu tik norite rekordų. 
Lietuviškų, lei\kisku. čekišku, angliški! ir kitokiu. Tifc. kurie pirko 
nuo tnusų, yra labai patenkinti tais naujais r^kord'iis. Galėsite 

pasirinkti kokie jums patiks. Att ikite ir persitikrinkii<5. o nesigai- 
lėsite. Mes taipgi taisome gr^niafonn ir gva rantuojame darbą. 

PEOPLES MUSIC STORE 
1813 VVest 47th Street Chitago, III. 

Jau Galima Siųsti Drapanas 
ir Kitus Daiktus į Lietuvą 

Lietuvoje šiuo laiku, kaip jums patiems žinoma iš laiškų, stoka 

drapanų, avalinės ir l:itokiii daigtų. Pas mus gulite gauti pigiomis 
kainomis ko tik norite. Vyrų, moterų ir va'kų drapanar siutai, šve- 

deriai ir t. t. Mūsų krautuvė atdara nedėliomis taipgi. Mes supa- 
kuosime ir duosime visus reikalingus patyrimus, kaip siųst daigtus 
j Lietuvą. Mes turime sampeliuS tavorų atlikusių nuo važiuojančių 
pardavėjų. 

Ateikite ir persitikrinkite. BARGENAI. 

Wien's Bargain Store 
722'/2 MAXWELL STREET" CHICAGO, 1LL. 

Dvkai Rašomo ji Mašinuke 
Kam turi rašyti su plu: tsna, kadangi 

DYKAI gali turėti gerą drukuojamą maši- 
nėlę (Typewriter)# kuri parašo gražiai ir 
aiški.",', negu su plunksna. Ant tos ma- 
šinėles gali kiekvienas teisint ir grei- 
tai rašyti laiškus ir dokumentus. La.bai 

, o&rankl tiems, kurie negali gerai rašyti 
..n plunksna. Padarya gražiai, tvirtai ir 
niekados neužsikerta; rašo aiškiai, turi vi- 
sas literas, numerius ir raštiškus ženklus. 

1ą mašiniuke turėtu turėti kiekvienas 
Ji parsiduoda po *4.00 ir brangiau, mes Į?, duodame kiekvienam DYKAI, 

-kas pirks mūsų laikrodėlj. / 

J AS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6-75. 
Jeigu norite turėti grasi} vr tvirtu Laikrodėlį, prie 
darbo arbo. šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus JJ. Tai laikrodėlis yra taip vadinamas se- 

nosios šalies sistemos "Roskopo Patentas, kuris 
yra vid». inio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laiką laiko iki minutos turi gražius tvirtus \ .ršus, 
su gražiu ciferblatu ir gali laikyti daug metų. Nie- 
kur negaup.it geresnio laikrodėlio prie darbo. Laik- 
rodėlis yra verta? Sl'.OO. mes tik per truumą laika 
del supažindinimo publikrs parduodame po $6.75, 
Ir priedo kiekvienam duosime DYKAI rašoioą ma- 
šinėlę. Jeigu norite turėti tą, vertingą laikrodėlį ir 
mašinėlę, tai ilga', nelauk, tik prffciij.sk 25c. sidab- 
rinį arba stampomia rankpinigių o likusius $6.50 
užmokėsit paimdami laikrodėli !r spintukę. Ra- 
šykite tuojaus Ir adresuokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North lrving A ve*, Dept. J16. Chicago, 111- 

DVIDEŠIMTS DAILĖS 

NUMERIŲ... 
Sta-sio Šimkaus Išleistuvių Kon 

certe sekančiame nedėldieny- 
je, gegužio j — bus išpildyta 
jo tyros dailės numeriu — sulig; 
programo. pradedant nuo solo ir 

baigiant choru... l'.us dar ir "eks- 
tra" p'imeriii... tiirdėjome, kad 
"ekstra" dainuosiąs p. I\. Sar- 

ipalius. Prieitam, 20 numeriu 

skaičiuje nėra nei vieno nume- 

rio, kuri ant piano išpildytų 
patsai k Jinp. Stasys Šimkus, — 

t'jiji mano.ne, kad susirinkusie- 

ji skaitys "atsisveikinimo"' kon- 

certą užbaigtu tiktai tada. ka- 
da .g. (Stasys Šimkus išpildys ant 

piano vienn-kitn veikalą... t'lii- 

cagiečiai tos progos neturėtų pra 
leisti... 

\ Ui rengiasi prie koncerto.. 
Visų kalba nukreipta linkui to 

iškilmingo vakaro ir atsisveikini- 
mo su geri). Stasiu Šimkum. 
Reikia manyti, kail visai mažai 
liks neišparduotų iki koncerto 
vakaro bilietų... Taigi, kurie dar 

nejsigijote — pasiskubinkite.. 
I.ilietiis perka pluoštais — tai/p 
vakar "Liet." adm.-je Šv. Kr. 
Parap. Chorui (ipo vad. p. Daiv-' 
kšos) i.s To\vn> of Lake paimtai 
šsyk (yo bilietu. 

Stasio Šimkaus '"Išleistuvių j 
Koncertas" čia-pat.. Chibagie-! 
:iai, be abejone .. pasis.engs pri-1 
lerančiai atsisveikinti su visiems Į 
mums brangiu kompozitoriumi! 
ir mokytoju ir tuomi parodys j 
savo prakilnumą ir subrendimą į 
dailės žvilgsniu.... I 

BRIDGEPORT. 
Atsidarė pastos stotis. 

Šiamis dienomis, ant Hridge- 
[>orto atsidarė pašto totis. Kaip 
jam žinoma pirmiaus buvęs pas- 
tos skyrius po numeriu 901 V\ 
33-čia ifatn'ė, apleidus p. M. J. 
Datnijoi aičiui, nebuvo atsakan- 
čio ten vedėjo, todėl ir laikinai 
nivo užsidaręs, o delei to bridge- 
portiečiai daug turėjo neparan- 
kumu su siuntiniai ir kitais 
pastos reikalais. 

Dabar paėmė visą reikalą ves- 

ti cbicagiečiams gerai žinomas 
p. Baltutis. Kol kas stotis rem- 
iasi po ooi \\". 33-eia gat.. bet 
iT*poilgam žadama ją perkelti ki- 
ton vieton, "būtent arčiau prie 
Halstc.'i gatvės. 

P-s 1 Jaltutis žada daug pasi- 
darbuoti lietuvių gerovei laikas 
nuo laiko informuojant spaudo-1 
je padavaditas teises, susinėsimą 
su Lietuva ir t.t. 

Kaip jau žinoma, p. Baltutis 
yra darbštus tėvynainis ir be- 
abejonės savo viengenčiams teiks 
gerus patarnavimus. sykiu ir 
bridgeportiečiams bus patogiau 
su pastos reikalais. M. K. Š. 

APLENKTA. 
Lietuvos X. (p, pastebėjau apra- 

šyme Lietuvos Dailės Ratelio kon- 
certo, atsibuvusio McKinley park, 
jogei ypatos dalyvavusios progra- 
:ne nevisos pažymėtos. Aplenkta 
p-lė J. Širvaičiutė. Ji dalyvavo ])ro-. 
grame ir gana gražiui sudainavo. 

Narys. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Pildančiojo Komiteto Chicagos 
Lietuviu Tarybos susirinkimas jvyks 
pėtnvčioje. balandžio 3o d.. 1<>20 m., 

8:3c /alandą vakare. 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
y>tos kuopos S. L. A. mėnesinis 

susirinkimas ir rinkimai Centro 
viršininkų ir atstovų Seiman j vyk s 

nedėlioję, gegužio 2, 1020, t vai. 
po pietų, Aušros svet., 3ota iv S. 
T lalsted gatvės. 

.9. V. Vdfučauskas, fin. rast. 

TOWN OF CAKE. 
I)r-stčs Šv. Vincento Ferercušo 

mėnesinis susirinkimas atsibus ned., 
<re£. 2 d., j vai." po pietų, šv. Kry- 
žiaus parap. svct. 

J. Lefjungoris, rast. į 

.("1CF.RO. ILL. 
S. 1.. A. i»)4-tus kuopos susirin 

kinus atsibus ned., ^eg. 2 d., i vai. 
po pietų, ( >. Tamuliunienės svet., 
1447 S. 49-th Ave. 

E.v-1, jlfi'ctorius. 

I 'K AK ALIU )S. 
S. A. 1-iet. Kareiviu antros kuo- 

pus prakalbos atsibus subaioj, geg. 
i d., 8 vai. vak.. Dievo Apveizdos 
pr.rap. svet., iS-ta ir l'nioti A ve. 

S..-I.L.h. 2 Valdyba. 

PRA.VESLNIAS. 
Keistučio KluL > dramos skyriaus 

susirinkimas atsibus pėtnyčioj, hal. 
30 d., 7:,^o vai. vak., A. Pociaus 
svet., 3Hj4 S. Kedzie A ve. 

./. Misevičius, org. 

CICERO, 11. L. 
Visi dr-stės Liet. Kareivių nariai 

nokinėkite susirinkti subatoj, geg. 
1 1!.. 7 vai. vak.. S. Zvibo svet., 1^4" 
S. 50-th A ve. Korespondentas 

S. 2 KP. KAREIVIŲ DOMAI. 
Susiv. A. L. K. 2 kuopos pamo- 

kos-mankštinimosi atsibus bal. 30 
1., 7:30 vai. vak., Rašinskio svet., 
731 \Y. i8-ta gatvė. 

Kuopos Valdyba. 
1 

BRTGHTON, PARK. 
Laisvės Lietuvos Draugijos mC*- 

icsinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 1 

^eq. 2 d., 2 vai. po pietų, A. Po- 
ciaus svet., 3824 S. Kedzie Ave. 

J. Misevičius, rast. 

PRANEŠIMAS. 
SLA. 129-tos kuopos visuotinas 

susirinkimas atsibus nekėlioje, £Cg. 
2 <!.. 2 vai. po pietų, Stanford Pa r k 

>vct., prie 14 1M. ;r l'nion A ve. 

Kuopos korespondentas. 

AT YDAI!!! 
GPAND RAPIDS IEČIŲ 

Norintieji ussirašyti arba pirkti pa- 
vieniais numeriais dienraštį "LIE- 
TUVA", £ali gauti pas: 

V. K. LŲCKUS, 
329 N'. \Y. Leonard St. 

(irand Rapids. Mich. 

S. L. A. 122 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioję, geg. 2 d., 2 vai. 

Į)o ])i?tu. p. Skinderio svet.. 4523 
S. \Y000 gatvės. 

K. Genis, fin. sekr. 

Parsiduoda dailus mūrinis na- 

mas ant 4 pragyvenimų, su augs 
tu' beisemntu dailoj vietoj, ant 

33 St. ir Lo\ve ave. Turi buti 
parduoti įtrumpą laiką. 

5 akt/ių famra prie pat Chica- 
goV; arklis, karvė 75 vištos ir 

žansų: taipo ir kiti ,vis įrankiai, 
reikalingi del fąrmos. 

6 ruimų, namas ir barnė viskas 
parsiduoda už $3500.00. 

Mažas namukas parsiduoda ant 

43 irFrancisco Ave., beveik dar 

naujas ui/. $2300.00. 
Norintieji pirkti atsišaukite pas 

G. Vaslovą, 4215 South Artesian 
Ave., 2 lubų; vakarais arba nedėl 
dieniais. 

LIETUVOS VAIZDELIAI 

puikus, musų tėvynės vaizdeliai, 
net miela pažiūrėti. Čia pamatysi 
Lietuvos kaimus, miestus, eže- 

rus, bažnyčias, teatrus ir kitas 
puikias vietas. 12 vaizdelių 30c; 
45 už $1.00. Reikalaukite pas: 

CHAS. P. URBANAS 
942 W. 34tfc St., Chicago, UI. 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišeniui. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jauny vaikinų siutai 
!r overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki llemės, 
formališkai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk mūsų 
fcpeciales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. Ir $!?0.00. Juodi iutal nuo $45.00. iri $60.00. Plue serge siutai nuo i35.00. iki $60.00. Vaikų siutai Ir overkotai nuo $6.50 ir augščiau. Vyri, keli- 
nės $4.00. ir augščiau. Blu© oerge kelinės nuo $5.50. iki $17.£0. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki valandai vakaro. Subatorais iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis Iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. HaUted St., CHICAGO. ILL- 

i riRKITE DABAR FARMA. 

60 akeriti farma, su gerais bu- 
dinkais prie g< ra i taisomo kelio, 
prie geležinkeliu, mokyklų, 2 mylios 
įuvi puikaus miestelio, puikus dide- 
lis sodnas. Kas pirmas atsišauks, nu 

pirks pigiai. 
_»o a keriu farma, su naujais bu- 

<liūkais, prie gero kelio, netoli pui- 
kaus miestelio, prie mokyklų, ba/.ny 
čiu, turgaviečių ir taip toliau. Par- 
siduoda pigiai. 

Mes turime ir daugiau labai ge- 
ru farniu toj pačK>i apielinkėj, Illi- 

nojaus valstijoje, visokio didumo, 
kokios kas norėtu. Taipgi farmas 
mainome ant namu. lotu ir t. t. 

Taipgi turime labai gerų fanui] 
ir kitose valstijose, kaip: Wis,c., 
Ind., geros žemės ir su gerais lnt- 
dinkais, su gyvuliais, mašinomis ir 

;nip toliau. Parduodame ant lengvų 
išmokėjimų. Norėdami gerų fermų 
visada kreipkitės prie nius. o pilnai 
busite užganėdinti. 

S. SLONKSNIS 
3357 — I T'alsted Street, 

Chicago, 111. 

Didelis llargenas. Parsiduoda ge- 
ras trokas del duonos arba grose- 
rio išvežiojimo. Turiu parduoti grei 
tai, ues išvažiuoju j Lietuvą, kaipo 
už dyką. Prekė $250.00. Atsišauki- 
te greitai: John l>agdonas, 2540 
\Y. 4?th PI., Chicago, 111. 

EXTRA 
Parsiduoda naujos stailos mažiu- 

kas automobilhis. Priežastis parda- 
vimo, apleidžiu Chiragą, Povilas 

Strungis, 3123 Emerald Ave., Chi- 

cago. 111. 

REIKIA PATYRUSIŲ 
marškinių prosytojų. Gera vieta. 
Atsišauk, 

Commonwealth Laundry, 
518 E. 43rd St., 

Chicago, 111. J 

REIKIA LYGINTOJŲ IR 

sky rinė to j ų. A t si ša uk, 
Commomvealth Laundry, 

518 E. 43rd St., 
Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 
Reikia vvrų ir vaikų dirbti div.ia- 

vimo skyriuje. Mokestis labai ge- 
ra. Pastovus darbos. 

ARNOLD BROS.. 
660 W. Randolph St.. 

Chicago, 111. 

REIKIA 

merginų ir moterių dirbti dėžiavi- 
tno skyriuej. Mokesnis 38 centai j 
valandą ir 17% bonus. Darbas pas- 
tovus. 

ARNOLD BROS. 
660 \Y. Randolph St. 

Chicago, 111. 

Reikia 100 dailvdžių (carpen- 
ters), del dirbimo tavorinių ka- 
rų. Taipgi 25 leberių. Atsišau- 
kite: ROCK ISLAND LIXES. 
i24th St. ir Ashland Ave., Blue 
Island, 111. 

Reikia rinkėjų ir suolų padevinė- 
tojų. Pastov sudarb'as. Gera užmo- 
kestis. Mason—Davis & Co.. 7740 
So. Chicago Ave., Chicago, 111. 

Reikalinga mergina arba moteris, 
kuri apsimtų prižiūrėti namus ir 

dvejatą vaikų. Apie mokestį, sutik- 
sime ant vietos. Atsišaukite greitai. 
Antanas Jakubauskis, 658 Ratine 
Ave., Kenosha, Wis. 

Dr. Maurice Kahn 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Ofiso vai. 8—io, i—3, 6—8. 
ir 

Dr, Leon. Steni 
DENTISTAS. 

Vai.: 9—12, 1—5, 6—g. 
4631 So. Ashland Ave.. 

Telefonas Yards 994. 

1 eiephcpe Yards 6492. 

AKUSERKA 
A. SHSJSHO 
Turiu patyri- 
iii;į moterų li- 
go;;e; rūpes- 

tingai prižiū- 
riu ligonę ir 
kūdiki .laike 
li.eos. 

3255 S°- Halsted Si. Chicago, 111 j 

, 
PASPAKTŲ BLANKAS 

PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

John Kuchiuskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
TeTephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
uUbatomis: 9 iki 1 po pietį) 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkuš Dokumentus. Sutel- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. v> 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canal 2552 

I 
NAUJAS BUSINESS IR ! 

TEISINGAS 
PATARNAVIMAS. 

Su šiuomi pranešu 
savo visiems pažj.? 
ta niems; kad aš 
už.sidėjau ofisą: 
Namą pardavinėji- 
mui Jr farmŲ. Taip 
gi skolinu pinigus 
ant Namų ir i'ar 
niŲ, už mažą nuo 

šimtj, ir apsaugo 
ju namus, Rakau j 
dus. ir aufnmnhi l 

lius nuo ugnies, geriausiose korapani- į 
jose. Aš turiu ant pardavimo daug 
namų — naujiu ir seny — brangiu ir 
pigiu — mūriniu ir medinių. Taipgi 
turiu ir gražių farmų ant pardavimo 
ir ant randos, su gyvuliais ir su vi. 
sais j taisymais kas tik yra reikalinga į 
prie gyvenimą. Eik tuojaus ir gyvenk į 
nes viskas yra gatava. Tos farmas yra i 
valstijose. Wisconsin ir Michigan. To | 
dėl nepraleiskite tos geros progos: į 
nes dabar yra laikas važiuot ant far 

mų ir pradėt gyventi ir kad vėliaus ne ! 

sigail&tumet: ale ateikite j mano ofi 1 

sa ir galėsit gauti daugiaus infornui į 
cij'i apie namus ir farmas. 

GEORGE PETKUS 
Real Estate Loans & Insurance \ 

Foreigs Exchange & Steamship Tickts 

3402 S". Halsted St. Chicago, III. 
Tel Yards 5379. 

LIETUVIU UKININKU 
KOLONIJA. i 

Važiuok į Vilas County 
Wisconsin, kur skaisti žemė 
ir pirk ukę ant lengvų išmo* 
keščių: tobulas klimatas, ge 
ri keliai, arti miesto, daug 
turgaviečių; ežerų, apių, šal 
tinių, gera žemė del bulvių, 
ant vieno akerio žemės už- 
auga 250 bušelių bulvių, ki- 
ti javai taipgi gerai auga. 
Gali pradėti ukininkauti su 

maža suma pinigų. Didžiau- 
sia lietuvių ūkininkų koolni- 
ja Amerikoje. Del pilnos in- 
formacijos ir ukininkystės 
knygutės, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 
siunčiaine, adresuok: 
SANBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis. 

PAJIEŠKAU PUSININKO 
Turiu automobilių dirbtuvę. 4 

automobilius ir Ford'o dalių san- 

krovą. Taipgi perku ir parduodu 
vartotus automobilius. Turiu viso- 
kiu dalykų reikalingų dcl automo- 

bilių. vertės šešių tūkstančių dola- 

irių. Riznis gerai išdirbtas ir nerei- 

kalauja visų pihigų; man pinigų 
užtenka, tik man reikia gero žmo- 

gaus. Darbą mokėti nėra reikalin- j 
ga. aš pats išmokinsiu. Atsišauk 

greitu laiku: CHARLES S. SIIA- 
TTAS. Auto Repair Shop and 

Ford Supplv Co., 708 XV, i8th 

St, Chicago, 111, Tel. Canal 334? 

DR. S. BIE2IS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ♦ 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street | Telefonas Canal 6222 J 

Vai: 1 E lr 7 iki 9 vai. vafc J Syvenlaio 3114 W. 42id 8t( 

c'toone La'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 lkl 12; 1 lkl 8 vak 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

CHICAGO. ILli 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST.. ROOM 324 
Telspbone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephon6 Yarcls 4681 

Lithuaniari—American hitonnation 
Burcau* 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, LegalUki Dokumentai, Forelgn 

Exchange, Real Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halated St., Chlcago, 111, 

Tel. Boulevard 4899. 

iel. Yards 3654. AKUŠERKAi 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Alruierijoi ko- 
legij»; ilgai praktika- 
vusi Pennsilranijat 
hospita'ėie, Pasekmin 
gal patarnauja prie 
gimdymo, Duoda *od* 
visokiose li-ose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Haisted St 

(ant antrų lubi]) 
CHICAGO, ILL. 

nuo 6 Iki 9 ryto ir 7 mi veiai vaxj 

Phone C anai 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 Iki 12 ryto ir 2 Iki 9 rakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGC 

DR. JOHN N. THORPE| 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

1637 W. 51-ma ir kamp.MarshfieldS 
Vai.: iki 9; iv 3 iki 4 ir 7 iki 8 | 

Telefonas Prospecc 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metvj kaip* 
ištyręs gydytojas. chirurgas ir akuieria 
Gydo aštrias ir chronisnas ligas vyrų, no 

ten; ir vaikų, f-agal naujausias metodas 
X-Rav ir kitokius elektroi frietaisn* 

Ofisa9 ir Labarato?ija: 1025 W 
18th St. netoli Flsk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakarais. Dienomis: Canal 
f 3110 arba 357 

Teleplionai: J Naktimis Drexe) 

[ 950 Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

—'—7 T— 
A. PETRATIS S. FABIJONAS. 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

HEAL ESTATE INSURANCE 

Europeah American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohorta* 

NOTAHIJLŠAS 
3249 So. HaLIeč Street, Chicijo Illinois 

L* Telephone Boule^ard 611 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:3< 
!ki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieni) 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26. 

Phone varda 2544 

DR. S. NA1KELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Of: lr gyv: vieta 3252 S. Halated 8' 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—»:80 

'Telephone Drover 7042 

DR. C. Z. VLZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

į Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare.! 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND AVENUl 

arti 47-tot g»tvt« 

icicpBuac x«ru* J 532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS 

3YDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
•jdo risokus ligas moterų, vaikų ir vyrv 

Specialiai gy^o limpančiai, kum ir 
paslapungai Tyri) ligai , <289 8. HALSTED ST., CHlCAOuj 
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