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SYRIJONAI REIKALAU- 
JA NEPRIGULMINGOS 

PALESTINOS, 

Buenos Aires, balandžio 
20 d. — Syrijonų kongresas, 
atstovaujantis 150,000 syri- 
jonų, gyvenančių Argenti- 
noj, Pietinėj Amerikoj, te- 
legrafavo prezidentui Wil- 
sonui Paryžiun, paantrinda- 
mas savo reikalavimą, idant 
absoliutiška neprigulmybė 
butų pripažinta "sufederuo- 
tai Syrijai, Lebanon ir Pa- 
lestinai" ir idant Amerika 
ir talkini ikai gvarantuotų 
tą neprigulmybę. 

[Iki šiolei Taikos Konfe- 
rencijoj manyta padalinti 
tuos plotus tarp Anglijos ir 

Francuzijos, paskelbiant jų 
protektoratus]. 

PRIPAŽĮSTA OMSKO 
VALDŽIĄ. 

Wa*hington, D. C., balan- 
džio 20 d. — Iš oficialių 
šaltinių sužinota, kad An- 
glija, Francuzija, Italija ir 
Suvienytos Valstijos nutarč 
pripažinti Omsko valdžią 
visos nebolševikiškos Rusi- 
jos. 

Prieš tai buvo keletas ki- 
tų pasikalbėjimų svarstyta, 
bet jie tapo atmseti, o virš- 
minėtas pasiulijirnas pripa- 
žinimo Omsko valdžios tapo 
priimtas. Tarp atmestų pa- 
siulijimų buvo šie: pasiųsti 
didelę ginkluotą jiegą šiau- 
rinen ir pietinėn Rusijon 
bei Siberijoi: ir pripažinti 
valdžias įvairių rusiškų ap- 
skričių bei kazokų, kaip pa- 
vyzdžiui: Denikino, Kolča- 
ko valdžių, Kaukazo ir Ar-! 
changelsko valdžių ir t.t. ' 

MŪŠIAI TIES MUN!CHU. 

Londonas, bal. 19. Čia 
gauta bevielinis telegramas 
iš Vokietijos, kuriame pra- 
nešama, kad ties Bacnau iš- 
tiko susirėmimas tarp Mu- 
richo komunistų ir valdiš- 
kos kariumenčs. 

Telegramoje taipgi pa- 
briežiama, kad komunistai 
turi užėmę visus kelius link 
Municho ir gina juos su ar- 

tilerija ir kulkasvaidžiais. 

DAUG UŽMUŠTŲ IR SU- 
ŽEISTŲ VIENOJE. 

Kopenh&gea, bal. 20 d. Iš 
Viennos pranešama, kad 
ketverge laike demonstran- 
cijos bolševikų šalininkų, 
daugumoj bedarbių, tapo už 
mušta penki policist?1' ir 
apie keturiosdešimtįs sužeis- 
ta. Taipgi yra užmuštų ir 
sužeistų ir tarpe demonstran 
tų. 

Iš kitų šaltinių ateina ži- 
nių, kad Viennos valdžia 
perejo į kareivių sovietų 
rankas, bet sakoma, kad 
valdžia pasiliks ta pati tik 
po sovietų kontrole. 

AMERIKONAI KAREI- 
VIAI SIUNČIAMA IŠ 

ITALIJOS. 

Paryžius, bal. 20. Univer- 
sal Service praneša, jog 
Amerikos komanduoto jas 
Italijoje įsakė, kad visi Ame 
likos kareiviai turi tuoj ap- 
leisti Itaiiią. Tas, sakoma, 
daroma, kad išvengus be- 
reikalingos agitacijos. Ita- 
liją taipgi turi apleisti ir ki- 
ti karės darbininkai; gi tie 
kurie pasiliks Italijoje, turi 
dėvėti civiles drapanas. 

LAKUNUI PER ATLAN- 
TIKA NESISEKA. 

Limerck, bal. 19. Majo- 
rui Wood, kuris buvo ma- 

nęs lėkti pėtnyčioj per At- 
lantiką, nepasisekė. Jis lėk- 
damas išvEast churcli j Li- 
merick įkrito jaresna; jo or- 
laivis nugabentai j Holy 
head; gi kelionė atidėta. 

STREIKLAUŽIUS APIPI- 
LA VITRIOLIU. 

C&iro Egiptas, bal. 19 d. 
Streikieriai apipila streik- 
laužius vitrioliu; vienas yra 
visiškai apakintas. Keliose 
vietose Egipte buvo sumiši- 
mų. Keneth'e yar apie 40 
ypatų suareštuota. 

STREIKAS TABAKO 
DARBINIKŲ. 

Havana, bal 19 d. Šiądien 
tabako darbininkai išėjo 
ant streiko; reikaluja pa- 
kėlimo algos ir pagerinimo 
darbe. Streikas palieiča iki 
12,000 darbininkų. 

Pavasario Seimas 

Saulutei pradėjus šilčiau kaitinti, neišlaikysi vaikų namie. 

PLIANUOJA DUNOJAUS 
FEDERACIJĄ. 

Paryžius, bal. 19 d. Ko- 
respondentas Dr. E. J. Dil- ; 

lon praneša, kad naujai at- 

gimstančios "tautos ir kitos : 

mažos vidurines Europos 
valstyoės plianuoja sudary- 
ti Dunojaus federaciją. Bul- 
garija irgi remianti panašią 
federaciją, bet Serbija ne- 

prielankiai atsineša link Bul 
gari jos, kurios tikslu yra 
'tapti vadu panašios federa- 
cijos- 

NAUJA PASKOLA EURO- 
PAI. 

Washington, D. C. bal. 
19. V&istybės iždo departa- 
mentas šiądien pranešė, kad 
Suvienyt s Valstijos suteikė 
talkininkams naują paskolą. 
Anglijai skolinama $100,- 
000,000, Rumunijai $5,000,- 
000 ir Serbijai $268,000. 

VELYKŲ SKRYBĖLĖ — 

IR DU LAVONAI. 
Newark, N. J., balandžio 

19 d.— ~-Telykų skrybėlė pri- 
vedė prie to, kad Benjamin 
Vernon ir jo žmona šiądien 
yra lavonai. Jiedu susiba- 
rė už tai, kokią skrybėlę jų 
duktė turi dėvėti Velykų die 
noje. Laike barnio Vernon 
užmušė savo žmoną, o pas- 
kui ir i„ats sau gyvenimą at- 
ėmė. 

MANO PADALINTI 
FIUME. 

Paryžius, balandžio ZO d. 
Klausimas sulyg to, kam tu-i 
ri buti atiduotas uostas Fiu- 

me, už kurį eina dideli gin- 
'Čai tarp italų ir jugo-slavų, 
anot laikraščio Temps, bu 
siąs išrištas tikrai "Saliomo- 
nišku budu". Sakoma, kad 
nutarta jis padalinti pusiau. 
Italija esą gausintj daiį mie- 
sto ir uosto ant dešinio kran 
to upės Recina, o jugo-sla- 

vai gausią priemiestį Susak 
ir dalį uosto ant kairiojo 
<ranto minėtos upes. Sulyg 
sito laikraščio pranešimo, 
Dalmatijos pakrantės liki- 
nas dar nėra nuspręstas. 

BOLŠEVIKAI TRAUKIASI 
ATGAL RYTUOSE. 

Londonas, balandžio 20 d. 
Bevielinis bolševikų telegra- 
nas pažymėtas balandžio 
L6 d., skelbia žinią, sulyg 
sūrios oolševikiška kariurae- 
lė pasitraukė atgal beveik 
int viso fronto rytinėj Ru- 
sijos dalyj: 

Šita žinia skelbia sekan- 
čiai: 

"Musų kariumenė pasi- 
traukė atgal ant apie 100 
verstų j piet-vakarius nuo 

strelitamsko. Męs apleido- 
me Buguraslaną, Ufos gu-1 
bernijoj". 

Pranešama, kad kiti bol- 
ševikų pasitraukimai "sulyg 
pliano" įvyks apielinkej Bu- 
gulna, į vakaras nuo Uf8s; 
Menzelinske, Sarapolyj, Och 
anske, Perme ir išilgai vir- 
šutinės dalies upės Karnos. 
Visos šitos vietos randasi 
Uralo kalnų apskrityj. 

Murmansko fronte, šiau- 
rinėj Rusijoj, bolševikai sa- 

kosi užėmę išnaujo ežerą 
Aros. 

Anglijos oficialiame prane 
Šime skelbiama, vad rusų ka 
riumenė, veikianti sykiu su 

talkininkais išilgai Murma- 
no geležinkelį, užėmė perei- 
tą ketvergą ežerą Vigozero 
ir svarbiausi kelią j šiaurius' 
nuo Baltų jūrių. 

Į pietus nuo Archangels- 
ko talkininkai, vydamiesi 
bėgančius bolševikus, užėmė 
svarbią stotį Bolšije Oze:ki. 
Porą mėnesių laiko ėjo ko- 
va už šitą vietą, kuri atida- 
rą talkininkams antrą lini- 
ją susinėsimo tarp Onegos 
ir Obožerskoja stoties ant 
Vologdos geležinkelio. 

"PASAULIS SAU GALĄ 
PASIDARYS, JEIGU LY- 
GOS NEPRIIMS" — SAKO 

TAFTAS. 
KanSas City, Kan., balan- 

džio 19 d. — Ex-preziden- 
tas Taftas, laikydams čia 
prakalbą, išreiškė nuomonę, 
kad jeigu pasaulis dabar ne- 

padarys Tautų Lygos, tai į 
10 ar 20 metų pasaulis pasi- 
darys sau galą. 

"Jeigu męs turėsime kitą 
karę, sakė Mr. Taft, — 

tai ji bus tiek blogesnė už 
dabartinę karę, kiek dabar- 
tinė karė buvo blogesnė už 
pirmesnes. Į dešimts ar 

dvidešimts metų, prie leng- 
tyniavimo apsiginklavimuo- 
se, kurie bus neišvengtini be 
Tautų Lygos, ir prie dar di- 
desnio naikinimo ateinančioj 
karėj, į kurią Suv. Valsti- 
jos neišvengiamai butų į- 
trauktos, kaip kad jos bu- 
vo jtrauktos i šią karę, — 

visa tai privestų prie tokio 
dalykų stovio, kuris butų 
panašus i saužudystę". 

PARSIGABENO VOKIŠ- 
KĄ SUBMARINĄ. 

New Yorkas, balandžio 20 
d. — Vakar vakare New 
Yorko uostan atvyko pirmas 
kariškas submarinas U-lll, 
su kaizeriška vėliava, vir- 
šui jos plevėsuojant Ameri- 
kos vėliavai. 

Amerikos valdžia gabena 
iš Europos penkis tokius vo- 

kiškus submarinus, kurie 
bus rodomi Amerikos įvai- 
riuose uostuose leike Perga- 
lės-Laisvės paskolos. 

Vienas toks submarinas 
|bus atgabentas taipgi Chi- 
cagon. Idant pasiekti Chi- 
cagos, jis turės keliauti iš 
Atlantiko per šv. Lauryno 
upę ir Ontario, Erie bei 

[Michigano ežerus. Virsmi- 
nėtas laivas atvyko Ameri- 

[ kon savo locnomis jiegomis.. 

Sąstata Naujosios Lietuvos Valdžios 
Kaip Amerikoniškuose taip ir Lietuviškuose laikraš- 

čiuose jau yra tilpę pranešimai apie permainas Lietu- 
vos ministerijoje, bet iki šiam laikui nežinota kas dabar 
jon ineina. 

Šiądien gavom iš Lietuvos biuro, Šveicarijoje, pra- 
nešimą, kuriame paduoda naujosios ministerijos sans- 

tatą. 
Dovydaitis (Krikšč. Dem«) ministerių pirmininkas. 
Prof. Voldemaras (pažang*) užrubežinių dalykų 

ministeris. 
Rosenbaum (žydas), vice-ministeris užrubežinių 

dalykų. 
M. Yčas (pažang.), iždo ministeris. 
Petrulis, veikiantis iždo ministeris. 
Merkis, veikiantis apsaugos ministeris. 
Stulginskis (Krikšč. Dem.), vidujinių dalykų mi- 

nisteris. 
J. Yčas (bepart.), apšvietos ministeris. 
Noreika (pažang.), justicijos ministeris. 
Šimoliunas (bepart), kraSos ir telegrafo adminis- 

tratorius. 
Egzek. Kom. Informacijoj Biuras. 

PREZIDENTAS NESIKIŠ 
į STREIKĄ. 

Paryžius, bal. 19 d. Nau- 
josios Anglijos gubernato- 
riai kreipėsi prie prezidento 
Wilsono, prašydami, kad 
prezidentas imtųsi sutaiky- 
ti streikuojančius telefonų 
darbininkus su darbdaviais. 
Bet prezidentas pranešė sek 
retoriui Tumulty, kad jis 
jaučiąs, jog būdamas taip 
toli negalėsiąs-ką daug veik- 
ti. •> 

SUKILIMAS BOMBERGE. 
Berlinas, bal. 19. Vossische 

Zeitung praneša, kad Bum- 
berge, buveinėje Bavarijos 
laikinos valdžios su premie- 
ru Hoffman ištiko komunis- 
tų sukilimas. Komuaistai 
buk užėmę centralę geležin- 
kelio stotį, buvusiojo kara- 
liaus palocių ir taipgi ka- 
reivių kazarmes. , 

DANZIGAS LIUOSAS 
UOSTAS. 

Paryžius, bal. 19 d. — 

Talkininkų premierai svars* 

tė Danzigo likimą ir rube- 

žių tarp Vokietijos su Len- 
kija. Nors nuosprendis ne- 

pagarsinta ,bet manoma, 
kad Danzigas taps liuosn 
uostu, gi Lenkijai bus suteik 
ta koridorius iki Danzigo. 

EGIPTIEČIAI ATVYKO | 
FRANCUZIJON. 

M«irseilles, bal. 20 d. Čia 
pribuvo Egipto nacionalistų 
'delegacija, kurios vadu yra 
Zagloul Paša, vice-pirminin- 
kas Egipto parlamento. De- 
putacijoje yra ir daug kitų 
žymių valdininkų. 

Manoma, kad ši deputa- 
cija vyks Paryžiun, kad iš- 
dėsčius Taikos Konferenci- 
jai egiptiečių reikalvimus, 
kurie nuo senai siekia prie 
pilnos neprigulmybės. 

CZERNINAS SUAREŠTUO 
TAS. 

Berlynas, balandžio 19 d. 
Grafas Ottokar Czernin, bu- 
vusis Austro-Vengrijos už- 
rubežio ministeris, tapo su- 

areštuotas, kuomet jis mė- 

gino pereiti iš Austrijos Į 
Šveicariją. 

Areštas atsibuvo vietoj 
vardu Feldkirch. 

ITALAI KRITIKUOJA 
WILSONĄ. 

Rymas, balandžio 19 d.— 
Rymo laikraštis Tribūna, 
kaip ir kiti italų laikraščiai, 
pradėjo pusėtinai kritikuo- 
ti prezidentą Wilsoną. 

Viršminėtas laikraštis, pa- 
vyzdžiui, taip atsiliepia apie 
prezidentą: 

"JNera reikalo bovytis sva- 

jonėmis. Nieko rimto, nei 
pastovaus; nieko tikro, nei 
teisingo negali išeiti iš Pa- 
ryžaus konferencjos, valdo- 
mos ir vedamos tik vieno 
žmogaus mintim ir noru. 

"Jis, apart to, yra vyras, 
kuris gyvena abstrakcijų pa- 
saulyj, geru norų vyras, bet 
perprastas taip komplikuo- 
tam pasauliui, kaip kad yra 
senasai pasaulis [Europa]; 
vyras, žinantis apie Europos 
reikalus taip mažai, kad jis 
susipažįsta su jais laikas 
nuo laiko tik per ekspertus, 
— kaip, pavyzdžiui, kaslink 
Adriatiko klausimo, kuris 
taip arti mus palieti. 

"Wilsonas yra vyras, ku- 
ris neturi jiegos nei užtik- 
rinti savo idėjų ir darbų pa- 
tvirtinimo Amerikoj, net ir 
savo loenoje partijoje. Męs 
su pasibaisėjimu mintijame 
apie tai, kad tiek daug j?li- 
no italų kraujo gal but ta- 
po pralieta uždyką, ačiu 
tam, kad Wilsonas netikrai 
supranta Italijos istoriją — 

arba ačiu jo ekspertų klai- 
doms". 

DĖL KARĖS TAKSU 
TEATRUOSE. 

Washington, D. C. bal. 
20. Tuoj bus išleista tai- 
syklės, kuriose bus, kaip ma 

noma, paliuosuota nuo karės 
taksų teatruose keturios klia 
sos. Vaikai iki 12 metų; 
įvairi valdininkai, lankana 
teatrą su oficialiais reika- 
lais; kareiviai ir jūreiviai 
uniformose, ir teatro darbi- 
ninkai. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Panedėly.je giedra ir gal 

titaminke; kiek šilčiau; ry- 
tų vejas. 

Saulėtekis, 6:00; saulė- 
leidis, 7:37. i 
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Vyručiai prieš tai kovokim, 
Šiądien prasideda penktoji Victory Li- 

berty Loan paskola. Apie ją ir apie lietu- 
vius męs norime porą žodžių tarti. 

Iš vienur ir iš kitur mus pasiekia ži- 
nios,-negeros žinios. Tai čia, tai ten tenka 
mums štai apie kokias kalbas girdėti. 

— Lietuviai per pereitas keturias pas- 
Kolas-sako tie balsai—rėmė šios šalies val- 

džią; kiek išgalėdami pirko Laisvės bond- 
sus, siuntė savo sunųs ir patįs ėjo karen. 
Nes jie tikėjo, kad ši šaijs tikrai kovoja už 
demokratiją, už prispaustų tautų paliuosa- 
vimą; jie tikėjo į prezidento Wilsono už- 
reiškimus apie tas tautas ir buvo giliai įsi' 
tikimę, kad, karę laimėjus, bus taipgi lai- 
mėta ir laisvė Lietuvai. 

Ir toJaus šitie balsai, kaip męs girdi 
me, išvadžioja sekančiai: 

— Bet jau kan pasibaigė. Karę V.i- 
mėjome. Lietuvos žmonės susiorganizavo 
sau savO valdžią. Jie, kovojusie nuo pir- 
mos karės dieno3, kovoja ir dabar su bolJ 
ševikais, kuomet kitos viešpatijos jau ilsisi. 
Kovodami, jie maldauja sau pagelbos pas 
talkininkus, o vienok Lietuvos delegatai 
nėra iki šiol prileisti prie Taikoa Konferen- 
cijos stalo, Lietuvos valdžia tuščioms pi aso 

jos pripažinimo. Atpenč--talkininku ravo 

rizuojami lenkai grąsina lietuviams iš už- 

pakalio peilį įsmeigti, kuomet tie savo silp- 
nomis jiegomis stengiasi sulaikyti, bolše- 
vizmo vilnis. Talkininkai to naujo pavo- 
jaus neprašalina, verčia lietuvius bijosis už 
griobimo, iš Lenkijos pusės. 

Teisybė Anglija—tik viena Anglija- 
davė prižadėjimą Lietuvos neprigulmybę 
pripažinti. Gi Amerika, ant kurios męs 
tiek pasitikėjome ir tiek vilties dėjome, iki 
šiolei nei to prižado Lietuvai nedavė. Tai 
kam gi męs turime dabar vėl iš kailio ner- 
tis delei Pergalės Laisvės paskolos? Kiek 
tas lytisi Lietuvos, laisvė ten iki šiolei ne- 

pergalėjo. Lietuviai šiądien nesidžiaugia 
Laisvės Pergale, bet jiems gręsia naujo?. 
Vergijos pergalė.... 

Tokių ir panašių balsų mums jau šią- 
dien tenka girdėti. Juos męs čia tyčiai 
platokai paminėjome, iclant lietuvius iš- 
kalno perspėti,—idant perspėti apie tai, kad 
toks manymas ir sulyg tokio manymo elgi- mąsi butų blogiausis pasitarnavimas Lietu- 
vos reikalams. 

Męs suparantame labai gerai savo bro- 
lius lietuvius, panašiai manančius ir kal- 
bančius. Per juos kalba didis nekantru- 
mas, didis noras matyti savo tėvynę laisva, kokia ji ir privalo buti. 

Tačiaus, kaip kiekvienam reikale, taip ir šitame reikale, reik vadovautis ne tiK 
karštais pageidavimais, bet taipgi ir šaiti 
išmintingu protu. 

Teisybė, šita šalis Lietuvos neprigul- mybės formališkai dar nėra pripažinusi. Vieno* kiekvienas lietuvis privalo nepamir- šti to, kad jeigu šita Amerikos valdžia ii 
jeigu jos prezidentas Wilsonas šiądien ne- 
dalyvauti} Taikos Konferencijoj Paryžiuje, tai Lietuvos klausimo šiądien ten gal ir vi- sai nebūty 

Męs esame įsitikinę, kad daugiausiai ačiu Amerikai, ačiū prezidentui Wilsonui ir jo išreikštoms pažvalgorns, Lietuvos klau 3imas visgi tapo pastatytas ir męs tikimės, kad jis bus lietuviams prielaukiai išrištas. 
Męs, suprantama, kuolabjausiai velytu- me, kad Suv. Valtsijos tuojaus Lietuvos 

ntprigulmybę ir jos valdžią pripažinti^ Męs privalome dėti visas, kuodidžiauslas 
pastangas, idant tokį pripažinimą gavus, bet dabartinės V i e t o r y-L i b.e.r.t.y pa- skolos boikotavimas kaip sykis butų kuo- didžiausis "meškos patarnavimas" Lietuvos reikalui. Tuomi negalima šios šalies vai-' džios prispirti pagreitinti Lietuvos pripaži- 

nimą. Kuomi galima pagreitinti Lietuvos i 

pripažinimą tai kaip sykis kuodidžiausiu | 
sios paskolos rėmimu. 

Męs tai privalome daryti, kaipo šios 
šalies gyventojai; mes privalom j tai daryti, 
kaipo šios šalies piliečiai, ir męs privalome 
lai daryti, jeigu męs tikrai gerai supranta- 
me Lietuvos reikalą. 

Todėl, jeigu jums prisieis išgirsti pa- 
našius aimanavimus; jeigu jums prisieitų 
girdėti atkalbinėjimus nuo šios Paskolos 
bondsų pirkimo-perspėkit visus tokius, su- 
drauskite juos, nes tuomi jie ir sau ir s~vo 
tėvynei tik didžiausią blėdi daro. 

Lietuvos laisvė dar nepergalėjo. Bet 
gi gali pergalėti ir bus pergalėtoja. 

Stok sale Pergalės Laisvės Paskolos! 
Tai yra vienas iš būdų užtikrinti pergalę ir 
Lietuvos laisvei. 

Lenkų armija traukiu 

Talkininkų padavadijimui lenkų armi- 
ja, buvusi iki šiolei Prancūzijoj, pradėjo 
traukti skersai Vokietiją Lenkijon. Jos yra 
Šešios divizijos—tarp 50 ir 60 tūkstančių 
vyrų, po gen. Hallero vadovyste. 

Su abejotinais jausmais lietuviai seks 
šios armijom žingsnius. Nes ji važiuoja Len 
kvjon ne su ramiais tikslais. Ji važiuoja su 

krauju akyse. Kurion pusėn ji pakryps, 
Lenkijon atvykus? Ar ji žengs kovon su 
rusinais Galicijon, .ar su cechais Čiešine? 
Tą netrukus pamatysime. Veikiausiai ji 
ei3 kovon "su bolševikais." 

O kuomet lenkai kalba apie bolševikus, 
tai jų akis daugiausiai atkreiptos į Lietu- 
vą, ypatingai i Vilnių. Po pretekstu kovos 
su bolševikais, jie deda visas pastangas už- 
griebti Į savo rankas Baltgudiją ir bent da- 
lį Lietuvos su Vilnium. 

Dabar važiuojančios lenkų armijos va- 
dps, gen. Kaller, dar nelabai senai, savo be- 
ne pirmame "dienos prisakyme" iškilmin- 
gai užreiškė toje prasmėje, kad tarp kitų 
prezentų, lenkų kareiviai ant durtuvų galų 
atneš Lenkijai ir Vilnių. 

Nieko gero tas lenkų armijos važiavi- 
mas velemi, nebent talkininkai užmaus dru 
t'4 apinasrį ir paims pilnon kontrolėn lenkų štabo veiMumą. Kitaip—vieną gražią die- 
ną męs galėsime pamatyti putojanti lenkiš- 
ka asilą, besispardantį iš Var avos į visas 
ouses. Toks cirkas gali but labai juokin- 
gas, bet ramybės dėlei, jis visai nėra pagei- dautinas. 

i Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius j 
HRKLYBA SU LIETUVA ATIDARYTA. 

W a s h i n t o n, D. C. Balandžio 13 cl 
-Veikiant sykiu su kitomis valdžiomis, Ka- 
lės Pirkiyoos Taryba (War Trade Board) 
paskelbė šiądien, kad, pradendanti su Lie- 
tuva prekyba. 

įsus priimos aplikacijos exportavimui, 
arba importavimui visv reikmenų firmoms 
d- ypatoms, esančioms toje salyje, impor- 
tai įs tenai bus tvarkomi sulyg tų pačių tai- 
syklių ir padavadijimų, kurie yra padary- 
ti importavimui reikmenų iš Kitų neutra- 
lių šalių Europoje. 

Siundantieji prekes iš Suvienytų Val- 
stijų, p™ padavimo aplikacijos išgavimui 
iXpo-'to laisvio, privalo gauti žinią nuo bu- 
bančio importuotojo (t. y. to, kam prekes 
siunčiamos Lietuvon) apie tai, kad Talki- 
ninkų Blokados Komitetas Londone (Allied iilockade Oommittee in London) išdavė 
paliudijimą, kuriuomi užginama toks ir 
prekių persiuntimas. 

Iš N cw iforii Commercial. 
Balandžio 14 d. 1919 m. 

BOSTONO LIETUVIAI DARBUOJASI. 
Bostono laikarščiai pusėtinai daug ra- 

šo apie triukšmą, kokį jie sukėlė savo pa- roda, mitingais ir kalbomis, kurios buvo 
u 'engtos iš priežasties rinkimo parašų ant 
peticijos už Lietuvos neprigulmybę. Ilgi straipsniai—net ir redakcijiniai—buvo tal- 
kinami ir fotografijos mitingų padėtos. Laikraštis Boston Post iš tos priežas- ties rašo: 

"Bostonui paskirtas skaitlius su- 
rinkimo 10,000 parašų ant peticijos už 
Lietuvos neprgulmvbę, tapo surinktas 
vakar po piet laike mass-mitingo apie 2,000 lietuvių Faneuil Hali svetainėj. Peticijos taps persiųstos Lietuvių Ta- 
rybai Washingtonan, kuri iš eilės ka- bi^ gramuos prezidentui Wilsonui, ra- 

| gindama, idant jis remtų Lietuvos rei- 
kalą Taikos Konferencijoj. 

Mitinge buvo pilna prakalbų, pa- smerkiančių bolševizmą ir Lenkiją, kuino kundžiama, kad m^ina kon- 
troliuoti Lietuvos valdžią." 

— -Iš Boston Post 
Balandžio 14 d. 1019 m. 

T arabilda. 

VILIŪGE 
Taniosius po perskaityme 

tik-ką apturėto laiško- leng- 
viau atsiduso ir iš po usų iš 
spruko žf;dis: "Po aržuohi." 

I 'alengva sulankstė laišką; 
truput j rankoje pasvėrė lyg no- 

rėdamas ištirti, kiek tuose Aliu 
•Lės žodžiuosi yra teisybės ir at- 
sargiai deda kabančio ant sie- 
nos švarko kešenėn. 

"Dar kartą pamėginti,"— 
bliketelėjo neaiški mintis. Pri- 
imti užkvietimą ir pasimatyti 

į po aržuolti. Ir ten savo šir- 
dies skausmus išlieti po AliutSs 
ko j 11. 

Nusileidimui pasiprieši no 

puikybė ir j^imč baisi kova, tar 

pe meiles ir puikybės; taeiaus 
atgimusi link Aliutės meilė per 
galėjo viską ir Tamošius grim- 
zdo aklosios meilės jurėn. 

Tamošius toliai1 nebemąsto 
apie praeitus *u Aliutė kivir- 
čius, bet kaip tik atbulai, veja 
šalyn kiekvieną nesmagesni 
minties apsireiškimą ir stengi- 
asi svajoti ką nors puikaus— 
gražaus.... 

Laukia Tamošius paskirtas 
valandos; gatavas net laikro 
džio rodyklę pavaryti, kad tik 
greičiau gauti progą susitikti 
su Aliutės melsvomis akytėmis 
ir i.-, tų akyčių patirti, Sugrįžti 
sios meilužės meilės žiburėlį. 

Nebesiseka nei darbas Ta- 
mošiui; tik-ką pradėtas siūti 
švarkas iŠ rankų išpuolė, adatos 
nebenulaiko.... Sieloje kartoja- 
si Aliutės vardas... 

Meta viską šalin ir eina. Ei- 
na vingiuotu sale upelio take- 
liu, dargi netėmidamas nei įsi- 
bėgėjusį sriauną vandenėlį. 

Nei upelio srianas čiurleni- 
mas, nei gluosnių slėpiningas 
ošimas, nei gamtos grožybės 
neatkreipė Tamošiaus atydos. 

Nieko nemato ir nejaučia. 
Viena mintis sukasi: tai Aliu- 
tės skaistus veidelis ir plono** 
rausvos lupytės.... 

Nebetoli šimtmetinis aržuo- 
las, su iškėstomis rankomis lau 
kia priėmimui meilės ištrošku- 
sio Tamošiaus. Ir tas senis 
girių tėvas taps liudininku at- 

sinaujinančios meilės.... 

Sėda Tamošius atsiremda- 
mas aržuolo liemeniu; ištiesia 
sudžiu vu sias y t šeivas kojas; 
pažvelgia i raudonuojančius 
nuo saulėlaidžio dvaro trobe- 
sius ir vaidentuveje mato einan 
čia Aliutę eglinėlio link. 

Ištiesia Tamošius rankas 
apkabinimui brangiausios šir- 
džiai ypatos. Aliutė—gi ei- 
na, liuosai j tas rankas, dargi 
su šypsą ant lupyčių metasi Ta 
mošiaus glėby n ir.... 

Sujunda Tamošiaus širdis; 
blaškosi krutinėję, tarytum no 

rėdama pasiliuosuoti iš ankš- 
tos buveinės n* sujungti st, 

Aliutės širdimi amžinu ryšiu, 
niekuomet neatrišamu ryšiu.... 

Spaudžia prie išdžiuvusios 
meilės pasiilgusios krutinės, 

lupomis jaučia saldu bučkį; ir 
semia Tamošius iš rausvu lu 

pyčių meilės likučius.... 

Nebeperskirs jau jų niekas; 
nėra tos galybės meilės užsi- 

lėpsnojusioms krūtinėms su- 

ardyti. Nepaieis jis jos dau- 
giau, amžinai laikis prie savęs 
ir džiaugsis begalo, bekrašto... 

Pasoksta Tamošius, pratri 
na akis' apsidairo, nieko nėra; 
tik senis aržuolas kažką slėpi- 
ningo bilojo. 

Sapnas—mąsto Tamošius, 
ačįiatis kaip butu malonu, jei 

taptų tikrenybė, kad šis sap- 
nas kuomet nors išsipildytų. 1 

Saulutė meta, paskutinį 
spindulėlį išbliškusin Tamo- 
šiaus veidan ir slepiasi už eg- 
lyno puošdama spindulių liku- 
čiais aržuolo vy šunę. Vaka- 
rinė žvaigždutė išdidžiai mir- 
ga mėlynoje erdvėje. 

Tamošius kartkartėmis žiu- 
ri laikrodėliu ir ima abejoti. 
Jau penkios minutės praslinko 
nuo pažymėto laiko, o jos dar 
nėra. Rasi užmiršo? 

"O, ne. Aliutė ateis/'—Kal- 
bėjo sielos gilumoje. "Ateis"— 
pakartojo Tamošiaus lupos. 
Taip, ji ateis. Cia jiedu po ar- 

žuolu susitiko; čia jųdviejų 
praeities slaptybes paaiškės; ir 
šitam daug amžių stovinčiam 
milžinui savus skundus sudės. 

Bet Aliutės nėra. Tamo- 
šius palšoje tamsoje akimis 
j ieško, bet nieko neįžiurį, tik 
rugių laukas yt jūrės liuliuoja. 

Pagalios ir rugių lauką už- 

dengia tamsus rūkas; iš egly- 
nėlio—gi plaukia rami, širdį 
gaivinanti kvapsnis. 

Už pusverščio sušlamėjo kru 
mokšniai ir staiga nutilo: "Tai 
Aliutė."—Šnabžda Tamošius. 
Anuo takeliu ateina.... 

"EikŠ širdelė, eikš! Aš lau 
kiu tavęs! Priglausiu, apkabv 
^iu, skaistųjį veidelį išbučiuo 
siu! Siela ir kuną atiduosiu, 
tarnu tavo busiu. Eikš meilu- 
že eiks!... 

Bcreikalo Tamošius rūpino- 
si, veltui šaukė, Aliutės nebu- 
vo. Gal taip kokis žvėrelis 
krumokšnius sujudino, o rasi 

taip sau ausyse pasigirdo. 
Ir laukia Tamošius ramin- 

damas pats savę; kad ir visą 
naktį reikėtų laukti, vistiek ne 

nusibostų* jei tik sulauktų. 
Tamošius žvilgterėjo raukš- 

lėtan mėnulio veidan ir staiga 
blikstelėjo nauja mintis: ''Iš- 
tirti." Nueiti krumokšniu lin1- 
ir sužinoti šlamesio priežastį 

Ant pirštų galų selina Ta- 
mošius prie krūmokšnių. Bai- 
mė ima jei ten Aliutė butų ir 
kartu gėda darosi jei nieko ten 

nerastų. 

Intempton Tamošiaus ausin 
atsimušė lyg kad girdėtas ty- 
k'.is šnabždėsis, jungdamosi su 

alksnių šlamėjimu. 
Kaip ilgas Tamošius išsitie- 

sė ant rasotos pievos ir ėmė 
šliaužti taip tikiai, kad ir už 

žingsnio nesigii įėjo. 
Pagalios prišliaužė į krū- 

mokšnį ; praskleidė nusvirusias 
alksnių šakelės ir ko tik nesu- 

šuko: "Aliutė!" 

Kraujais pasruvusiomis aki 
mis žiuri Tamošius netiketan 
reginiu. Širdis sustojo plakus, 
kuomet pamatė Aliutę Jokūbo 
glėbyje. 

Norėjo šokti ir suskaldyti 
nevidonui galva, teeiaus silp- 
nesniu jausdamas susilaikė. 

Atsistojo Juokubas; pratie- 
sė Aliutėn ranką, pakėlė nuo 

rasotos žolės, apkabino žemiau 
pažastų ir pasipylė nesuskaito- 
mi nusitiesianti bučHai.... 

Tik po valandėlės atsi- 
peikėjo Tamošius ir pašoko aut 

vojų. 
P/įžvelgė nueinarieion poron 

r iš gilumos sielos išsiveržė 
įepaliaujantis kauksmas'* Vi- 
iugė, viliūgė, viliūgė!.... 

Ir šitan Tamošiaus skundan 
šypsojosi mėnulio raukšlėta> 
reidas 

K«ks Yra Didžiausias Išradimas. 
(Tąsa) 

Per 40 meų Lietuviai ver- 

gavo, kuomet savo spaudos' 
neturėjo. Ir butų vergavę1 
400 metų ilgiau, jeigu savo; i spaudos butų neišgavę. 

Į dešimts metų po atga- 
vimo spaudos visa Lietuva 
persimainė. Per spaudą vi- 
si lietuviai pamatė savo ne-| 
laimių pirežastį; per spaudą 
visi, sudėję savo protus krū- 
von, surado budus, kaip iš 
vergijos pasiliuosuoti, ir šią- 
dien lietuviams jau aušta 
laisvės ir laimingesnio gy- 
venimo aušra. 

To nebūtų buvę be spau- 
dos. 

Tukstančius tomų galėtum 
prirašyti—ir tai neišskait- 
liuos visų spaudos nuopelnų 
ir jos gerumo. Bet išmin- 
tingam žmogui šiądien nei 
nereik ilgų lekcijų apie tai 
klausyti. 

Kas reik—tai tik laikas 
nuo laiko jam priminti: kad 
jo ir jo vaikų gerovė; kad 
jo tautos laimė; kad visos 
žmonijos gerbūvis priklauso 
daugiausiai nuo spaudos, 
nao jos gerumo, nuo jos iš- 
siplatinimo. 

Štai kodėl šiądjen kiek- 
viena išmintinga tauta sten- 
giasi turėti kuodidžiausią, 
kuoturtngiausią raštais, kuo- 
geriausią spaudą. 

Jeigu šiądien m^ne kas 
užklaustų, kokis yra mano 

geriausis velijimas Lietuvių 
tautai ir Lietuvai; kokis yra 
geriausis patarimas, kuris 
greičiausiai ir tikriausiai pri 
vestų visus lietuvius prie di- 
desnio gerbūvio, prie geres- 
nio, laimingesnio gyvenimo, 
tai aš nei valandėlės negal- 
vodamas pasakyčiau: spau- 
da, gera ir didelė spau- 
da! 

Lietuviams niekas nieko 
nepagamino nei nepadova- 
nojo. Viską jie patįs sau 

pagamino ir pasidarė. Jie 
turi sau ir tą didelę, gerą 
spaudą pasigaminti. Tai yra 
didžiausis ir galingiausis 
ginklas atsigynimui nuo prie 
šų ir skriaudikų ir podraug 
tikriausis būdas pasiekimui 
geresnio lietuvių tautos ger- 
būvio. 

Kiekvienas lietuvis,—iš- 
mintingas ir gerai manantis 
lietuvis—privalo savo pirštu 
pridėti prie to, idant lietu- 
vių spauda su kiekviena die 
na butų didesnė, geresnė, 
galingesnė. 

Tu, aš ir jiv—visi męs— 
galime prie to prisidėti. 
Daug tam budų yra. Leng- 
viausis ir geriausis yra šis: 
Remk ir prigelbėk savo laik- 
raščiui. Pridėk savo pirštą 
prie to, kad jis butų su kiek- 
viena diena geresnis. 

* * 

Sakysim, pats skaitai 
"Lietuvą." Skaitai todėl, 
kad ji tau patinka; todėl, 
kad ji yra žingeidi ir nau- 

dinga. Teisybė, "Lietuva" 
yra geras ir iau didžiai 
užsitamavusis laikraštis. 
Daugelis tvirtina, kad 
iš visų laikraščių ji per 27 
metus savo gyvavimo gal 
but daugiausiai prisidėjo 
prie Amerikos lietuvių pa- 
kėlimo. 

Bet nemanykit, kad ir šis 
geras laikraštis "Lietuva" 
negali buti dar geresnis. 
Šiur, jis gali buti. Šiądien i 
už du centu į dieną jis su- 

teikia daugiau žinių neg a 

bile kuris kiltas lietuvių laik 
rastis. Jis padarytų dar 

daug daugiau, jeigu jis bu- 
tų didesnis. Pats gali pri- 
gelbėti prie to. Kaip? O, 
budų yra daug. štai kele- 
tas iš jų: 

1. Patark savo draugui, 
kad ir jis "Lietuvą" skaity- 
tų. 

2. Prisidėk prie "Lietu- 
vos" leidėjų bendrovės, jei- 
gu dar neesi, nusipirkdamas 
jos šėrą, kuris kainuoja tik 
dešimts doliarių ir buk ne 
tik skaitytojas, bet ir kar- 
žygis, kurio šėras eina ko- 
von už lietuvių geresnę at- 
eitį. 

3. Tranešk "'Lietuvai'■ži- 
nių iš savo miestelio—tuomi 
pagelbėsi padaryti ją žingei- 
desne, įvairesne. 

4. Skaityk save "Lietu- 
vos" draugu, kaip kad ji yra 
tavo draugu. Užtark ją, ap 
gink ją nuo neteisingų už- 
sipuolimų. 

Ar vienu, ar kitu budu, 
bet prisidėk prie savo laik- 
raščio padidinimo, pageri- 
nimo, sustiprinimo. Tas nė- 
ra perdidelis prašymas. To- 
kį mažmožį lengvai kiekvie- 
nas gali padaryti. Bet kuo- 
met męs visi bent po pirštą 
pridėsime,—pažiūrėsit, ko- 
kios pasekmės bus. Bus nau- 
da jums, nes turėsite geres- 
nį ir didesnį žinių nešėją, už 
tarėją ir pamokyto ją. Bus 
nauda ir visiems lietuviams, 
nes Lietuvių tauta turės di- 
desnį, stipresnį ir galingesnį 
apgynėją nuo savo skriaudi- 
kų ir išnaudotojų. Bus nau 
da ir visai žmonijai, nes lie- 
tuviai juo greičiau pasivys 
kitas civilizuotas tautas ir 
lygiai su kitais darbuosis 
pasaulio patobulinimui, 

Didžiausi išradimą turime 
savo rankose. Mokėkim ir 
netngėkim juomi pasinau- 
doti. 

UŽĖJO MADA LIETUVIŠ- 
KAI KALBĖTI. 

Mums vienas lenkas, ar tei- 
singiau sakant, sulenkėjęs lie- 
tuvys paeinantis iš Lietuvos, 
gavęs '"Lietuvos" dienraščio 
ar.trašą nuo savo pažįstamo 
rašo mums lenkų kaily se- 

kantį laišką: 
"Guoduotonas redakto- 

riau! Gavės fusu antraša C J U 

nuo vieno pažystamo norė- 
čiau išsirašyti lietuvišką 
laikraštį. Vienok esu ne- 

stipras lietuviu kalboje, o 

dabar ateina toki laikai, kad 
jei sugrįžsime į seną "kra- 
ju," į Lietuvą tai turėsime 
lietuviškai kalbėti. Taigi 
prašau gerbiamo redakto- 
riaus prisiųsti man nors po- 
rą XX dienraščio "Lietu- 
va" ir prašau atleisti, kad 
rašau lenkiškai. Nors mo- 

ku lietuviškai kalbėti, vie- 
nok rašyti man daug leng- 
viau lenkiškai, ar rusiškai. 
Su pagarba, Klemens Ance- 
wicz„" 
Taip, iau užėjo tikra mada 

lietuviams lietuviškai kalbėti 
ir bėda tiems, kurie Lietuvoję 
gyvendami ilgiausius metus 
neišmoko lietuviškai, kaip kad 
bėda tiems, kurie ilgai gvvena 
ir amžinai nori pasilikti čionai 
Amerikoje nesimokama anglu 
kalbos. 

I š kitos pusės vėl šitokis laiš 
kelis ir tai jau nepirmutinis pa 
rodo, kad tie visi žmonės, ku- 
rie bėgo pirmiau nuo lietuvių, 
dabar grįžta atgal. Ir kaip 
tik gausime Keprigulmvbe Lie 
:uvai, visi pavirs lietuviais. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
BROOKLYN, N. Y. 

Prakalbos Lietuvos Scprigui- 
mybčs Klausime. 

.Balandžio 12 d. Tautiškame 
Name buvo prakalbos Lietu 

vos Neprigulmybės klausime- 
kurias surengė T AID. 3 kp. 
Pirmuoju kalbėtoju buvo J. U. 

Sirvydas, Taukinės Tarybos 
sekretorius. Jis savo nuosek- 

lioje kalboje išaiškino kam rei- 

kalinga kiekvienam lietuviui, 
arba ir geram amerikonui pa 

sirašyti po Lietuvos Npriklau- 
sjmybės peticija. Kalbėtojas 
pasakė, kad viršminėta peticija 
su dviem milijonais parašų, tai 

bus politiška kanuolė, atkreip- 
ta prieš lenkų grobikus-impe- 
rialistus. 'Mat lenkai garsina; 
amerikonų spaudoje buk lietu | 
viai liuosu noru dedasi prie Len 

kijos; priešingi tam pridėji- 
mui, girdi, tikiai esą keli lietu- 

vių politikieriai, arba vokiečiu 

pataikūnai. Kalbėtojas nuro- j 
dė, kad tokios nešvarios lenkų) 
intrigos plačioje Amerikonui 

spaudoje padaro nckurį įspū- 
dį. Jos gali net blogai atsi- 

liepti j Lietuvos Neprigulmy- 
bės klausimą, svarstomą taikos 
konferencijoje. 

Taigi p. Sirvydas išaiškino, 

kad parašai po peticija, atrems 

lenku intrigas ir parodys pa 
šauliui, kad jie, lenkai, netei- 

singai perstata Lietuvos rei- 

kalus. 
P-as Sirvydas užsiminė ir 

apie bolševikus. Bolševikai, 
girdi, paskelbė mažomsioms 
tautoms apsisprendimo teises, 
o patįs pirmutiniai tuos prin- 
cipus mindžioja. Kalbėtojas 
sakė: Kaip tik bolševikai inėjo 
j Vilnių- tuojaus išvaikė Lietu- 
vos valdžtą ir įsteigė savąja, o 

lietuviška ka!!>ą išbraukė iš 

valstybės departamento knygų, 
įvesdami užimtame Lietuvos 
krašte—rusišką kalbą. Tuomi 

kalbėtojas prirodė, kad bolševi 
kai yra Lietuvos engėjai' ly 
ginai tokiais pat kaip buvo caro 

žandarai, kurie Lietuvoje tuo- 

met naikino lietuvių kalbą, raš- 
tus ir viską, kas tik rišosi su 

Lietuvos gyvybe. P-as Sirvy- 
das privedė, kad lietuviai ne- 

privalo pasitikėti bolševikais, 
nes anot jo, jeigu bolševikai sa 

vo pirmuose žingsniuose bruka 

po prievarta rusišką kalbą, ku- 

rios didžiuma kaimiečiu nesu-, 

pranta ir praveda tokius Įsta- 
tymus, kokiu Lietuvos žmonės 

nenori, tai kokio gero galėtų 
tikėtis nuo jų, kuomet jie Lie- 

tuvoje sustiprėtų ? 
Antru kalbėtojum Ihivo sc j 

nelis Astramskas. Tas sena* 

lietuvių veikėjas ragino rinkti 

paradus po peticija; patarė dirb 

ti su vilčia, nes, kur esanti vil- 

tis, ten ir isganymas. 
Mikas Slakčnas. 

ROCHESTER, N. Y. 

Kovo 6 d. Šv. Jurgio baž 

nytinėj svet. buvo metinis su- 

sirinkimas vietos L. T. Fondo 

skyriaus. Neturiu reikalo ap- 

rašyti susirinkimo tarimus, nes 

nesu tam įgaliotas. Aš tiktai, 
noriu pasiteisinti dėlei padary- 
tu man užmetimų tame susi- 

rinkime. Dalykas štai kaip bu- 

vo: 

Menamame susirinkime nau 

ja valdyba* užimdama vieta, 

paklausė senos valdybos: Ar vi 

si pinigai tapo pasiųsti į Centrą 
ir ar visi užsimokėjo, kurie bu- 
vo žadėję mokėti stambesnes 
aukas. Finansų rasiininkas i 

klausimu taip atsakė1 kuri", ati- 

davė—gerai, o kurie neatidavė 
nieko nepadarysi ir prie to pa- 
stebėjo, jog as dar esąs kal- 
tas $50.00. Naujas pirminiu 
khs pareikalavo nuo manęs pa 

siaiškinti. Aš pasakiau, kad 
man apie mano skola senoji va 

dyba nieko nepranešė. Tuomei 
mušu gerb. klebonas aštria: 

man tarė, jog- buvo garsinta 
per pamokslu apie aukų prida- 

į vimą, pridurdamas, kad toliau^ 
I tokiais žmonėmis kaip aš ne- 

reikią užsitikėti. Dėlei klebone 
užmetimo ve ką aš pasakysiu: 
Tą-kart kada aukos bažnyčioj 
buvo garsinamos, gal man ne- 

pasitaiko proga ten nueit. Apie 
mano pažadėta auką Fondo vai 
dybos priederme buvo man pri- 
minti. 

Toiiaus gerb. klebonas sakė, 
kad aš vietoj pinigų galėjęs at 
nešti Liberty Bondsus. Čia tu 

riti paaiškinti, kad aš visus Li- 

berty Bondsus kiek jų turėjau 
(penkis) padovanojau tėvynės 
labui. Daugiau jų nebeturiu, 
o tuos $50 užmokėsiu pinigais. 
K<į aš prižadėjau, tčį išpildysiu, 
nes branginu savo žodį. 

Dar klebonas man pasakė: 
"Kad nenori, neprigulėk prij 
mūsų parapijos." Nuo para- 
pijos tegul mane atstato, bet 
nuo tautos, tai neatstatys, nes 

aš myliu savo tėvynę, todėl ma- 

no priedermė yra gerbti ir gel- 
bėti ja. Jei kas netiki' kad aš 
remiu tėvynę, lai ateina pas ma 

ne; aš parodysiu paliudijimus, 
kurie prirodys mano žodžių tei 

singumą. 
Taippat ir parapijos labui 

darbavaus ir darbuojuos. Dar 

musų klebonas tebebuvo Lietu- 

voj, o aš jau buvau tos para- 
pijos nariu. Šv. Petro ir Po- 

vylo Draugija sutvėrė parapi- 
ja ir a> prie jos prisidėjau. Vi- 
sas parapijos duokles mokėjau 
ir moku ir nuo aukų niekados 
neatsisakau. Kataliku buvau 
ir busiu. 

Girdėjau apie mane kalbant, 
kad aš aukaująs tautos ir tiky- 
bos reikalams dėl bizniu. Tai 
gi paaiškinsim koks mano yra 
biznisdienomis dirbu dirbtu- 
vėse, o vakarais užrašinėju žmo 

nėms naudingus laikraščius ir 

knygas. Užsirašiusiems duo- 
du geras dovanas. 

Todėl prašau gerb. klebono 
nepykti ant manęs ir atleisti 
man; to paties prašau ir visų 
parapijonų, nes aš neturiu ypa- 
tisko piktumo nei ant vieno. 

Juozas Saiuioras. 

DETROIT- MICH. 

Balandžit 6 d. š, m. Dr-stė 

Lietuvos Dukterų laike savo 

mėnesinį susirinkimą. Aptarus 
bėgančius reikalus, svarstė til- 
pusi "Lietuvos" Xo. 57-58 iš 
Detroito protestą, po kuriuo 
Dr-stės Lietuvos Dukterų bu 
vo padėtas vardas. Apsvars- 
čius išnešė sekamą rezoliuciją: 

Kadangi Detroito skandalis 
tai neteisingai pavartojo Lietu- 
vos Dutkeru Draugijos vardą 
savo pozicijoms palai-yti, ka- 

dangi Draugija nemato reika- 
lo prieš tuos proteste menamus 

asmenis protestuoti, kadangi 
jai neapeina tų asmenų geros, 
ar blogos ypatybės,—tai Dr- 
stė Lituvos Dukterų užreiškh, 
kad tie protesto rašytojai ne- 

drįstų daugiau taip elgtis ir ne- 

sidangstvtų neutraliskų draugi 
jų vardais. 

Y aldyba: 
Benedikta Dapkienė, Pirm., 
Antonina Isganaitienč, V-P. 
Ona Žvirblienė, Fin. Rast., 
L. Bizauskienč, Iždininkė, 
F. Bandzienė, L'žrašų Rast. 

Lawrence, Mass. Audėjų 
streikas jau trečias mėnuo 

tęsiasi. Buvo jau ir riaušių. 
Darbdaviai nepaiso darbi- 
ninkų. 

LIETUVIAI IR PENKTA VALDŽIOS PASKOLA. 
"VICTORY LIBERTY LOAN" 

Amerikon valdžia dabar skolina nuo gyventoj: sa- 

vo krašto $4,500,000.00 ant trumpo laiko, 3 ir 5 metų, 
mokėdama 3-3% ir 4-3 Paskola yra užvardinta 
"Victory Liberty Loan" (Pergalės Laisvės Paskola) ir 
užtikrinta bondais, valdžios išduotais, kurie yra lygiai 
taip saugus, kaip ir pinigai. 

Narsumas nrsų kareivių ir pinigai paskolinti ant 
praeitų keturių Liberty Bondų laidų laimėjo karę ir 
šiądien vokiečiai, kurie buvo pasikėsinę pavergti visą 
pasaulį, turi mokėti pergalėtojams kontribuciją, išne- 
šančią apie $25,000,000,000. Jeigu karė butų musų 
praleimrta, tai męs, vieton skolinti pinigus ant gero 
nuošimčio Amerikoniškai valdžiai, priversti butumc mo 

keti vokiečiams kontribucijn per kelias gentkartes. Bu- 
tumėm netekę netik pinigų, bet ir laisvės. 

Pinigai, kuriuos męs paskolinome valdžiai, sugrįžo 
atgal šios šalies žmonėms pavidale gerų algų. Didelės 
buvo paskolos, bet buvo ir augštos algos; niekas nepa- 
mena Amerikoje tokių didelių algų, kokias darbininkai 
gavo laike karės. Apart to, bondai suteikė žmonėms 
progą tuos pinigus sutaupinti ir jie šiądien neša geres- 
ni procentą, negu laikomi bankoje. 

Pinigai Penktos "Vietory Liberty Loah" paskolos 
pasiliks irgi šioje šalyje. Kaip Laisvės Paskolos lai- 
mėjo karę, taip Vietory Liberty Bondai prigelbės šiai 
šaliai permainyme kariškos industrijos ant taikos pra- 
monės ir pirklystes. Jie prisidės prie pakėlimo šios ša- 
lies gerovės, iš kurios visi perkantieji Vietory Liberty 
Bondus turės ypatišką naudą,, apart nuošimčio gauna- 
mo už paskolintus valdžiai pinigus. Savo keliu, Ame- 
rikos valdžia yra saugiausis skolininkas. Pinigai tai 
valdžiai paskolinti negali pražūti. Todėl, kas kiek iš- 
gali, privalo Vietory Liberty Bondus pirkti. 

Pereitose keturiose Liberty Bondų paskolose Lietu- 
viai sudėjo arti $20,000,000. Tuomi jie prisidėjo prie 
karės laimėjimo, ir tuomi atkreipė valdžios atydą j lie- 
tuvių tautą. Lietuvos klausimas dabar yra artimesnis 
Amerikos valdžiai, ir negalima pasakyti kad atsinešimas 
Amerikonų į Lietuvos laisvę yra neprielankus. Pa- 
skolindami dabar Amerikos valdžiai dar kelis milijonus 
doliarių, męs įgysime teisę dar drasiau reikalauti, kadi 
Amerikos valdžia prisidėtų ne tik prie Lietuvr i laisvės 
atgavimo, bet taipgi ir prie žmonių gerovės Lietuvoje. 
Amerikos Parama Lietuvai yra neapkainuojama, todėl 
šioji paskutinė paskola privalo turėti lietuvių tarpe di- 
džiausią užuojautą. 

Šioje paskutinėje paskoloje visos tautos stengsis pa 
siradyti kuogeriausiai. Bus taip kaip lenktynės įvairių čia apsigyvenusių tautų. Kad tas lenktynes męs laimė- 
tume, tai neužtenka, kad męs kuodaugiausiaį Vietory 
Liberty Bondų pirktumėm, bet dar svarbesniu yra daly- kų, kad Amerikos valdžia žinotų kiekvieną lietuvių nu- 
pirktą bondą, kaipo lietuvių darytą paskolą. Męs^ pri- valome turėti tikrą surašą visų lietuvių išpirktų bondų, ir turėti tam tikrus prirodinėjimus valdžiai, taip kad 
progeu pasitaikius galėtume pasakyti: "Lietuviai rėmė 
Amerikos valdžios reikalus, tai dabar Amerikos valdžia 
privalo remti Lietuvos reikalus." 

Kadangi Victory Liberty bondai yra išduoti ant 
trumpo laiko ir neša augstą nuošimtį, tai žvilgsniu tau- 
pumo, nėra mažiausios abejonės, kad kiekvienas lie- 
tuvy?1, nežiūrint i jo politiškas ir tautiškas pazvalgas, 
tuos oondus pirks. Bet kad už tą lietuviai galėtų gauti 
kreditą, tai jau yra dalykas taip pirkėjų, kaip ir lietuvių 
skyriaus pardavėjų bondų. Perkant bondus,—ar tai 
darbe, ar banko,ie, ar nuo atstovų,-kiekvienas lietuvys 
privalo pažymėti ant bondo aplikacijos "Lithuanian Di- 
vision," taip kad Lietuviai o ne kas kitas gautų kreditą, 
kada centraliniame ofise bus padaryta tautų sutrauka. 

Lietuvių Centralinio Komiteto Ofisas Chicagoje yra 
Universal State Bank, 3252 S. Halsted St., kur kiek- 
vienas gali gauti bondų aplikacijas ir bondus užsirašy- 
ti ir užsimokėti. Bet to kiekvienoje lietuvių kolionijoje 
yra paskirti tam tikri ofisai, kaip parodyta šiame ap- 
skelbime, kur galima aplikacijas gauti ir bondus užsi- 
rašyti. 

Išlygos pirkimo bondų yra knoprieinamiausios. Ku- 
rie negali iš kalno užsimokėti, gali išmokėti per 9 mėne- 
sius mokant po $5.00 j mėnesį, arba po $2.50 kas dvi są- 
vaiti. Užsirašant, reikia įmokėti $5.00 ant $50.00 bon- 
do, 10.00 ant $100.00 bondo. 

Platesniam nurodymui, kaip ir ką reikia veikti, yra 
surengti didžiausiose lietuvių kolionijose specialiai su- 
sirinkimai. Susirinkimai tie bus papuošti gerais kalbė- 
tojais ir muzikališkais piogramais, todėl visi tie, kurie 
nori gauti pilnus padavadijimus apie "Victory Liberty 
Loan," kaip ir tie, kurie nori linksmai ir naudingai pra- 
leisti laiką, gali į tuos vakarus atsilankyti. Inžanga vel- 
tui—nauda didelė. 

Victory Liberty Bondus galima užsirašyti sekančio- 
se vietose Chicagoje: 

Bridgepo^t: Universal State Bank, 3252 S. Halsted 
St., 

"Lietuvos" Redakcija, 8253 S. Morgan St., 
Towzi of Lake: Joseph J. Elias, 4600 S. Wood St., 
"Draugo" Redakcija, 1800 W« 46th St., 
Brighton Park: Kun. A. Briško, 4400 S. Fairfieid 

Ave., 
West Side: John L Bagdžiunas, 2334rS. Oakley Av., 

18th ir Union Ave: Alex Dargis, 726 W. 18 th St., 
Kun. Ig. Albavičius, 717 W. 18th St., 

Noith Side: Šv. Mikolo Parapijos Klebonijoje, 
Marshfield ir Wabąnsia Aves.. 
Joseph Karlikauskas, 2241 Courtland St. 

South Chicago: Jos. Trijonis, 8756 Honston Ave., 
Cicero, 111: Alex Lemont, 1405 S. 49th Ave., Cicero, 111. 

Roseland, 111: Kazimieras Klimavičius, 10801 S. Mi- 
chigan Ave., 

Su pagarba, 
Lietuvių Skyrius Victory Bondų Komisija. 

padaryti ekstra pinigų liuo- 
su laiku, po $10.00 ir dau- 
giau i vakarą. Kreipkitės i 

"LIETUVA" 10, 
3253 So. Moi&gan St., 

CHICAGO, 1LL. 

Tel YARDS 1532 

DR. J..'KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaiky ir vyrų Speclališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjuma 
Ir paslaptingas vyrij ligas 

3259 So. Halsted St., Chicagc, III 

Ofiso Telefonas Iloulcvard 160 

DU M. T. strikofls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 jo piet. 7 iki 9 vakare. 

Nedeliomis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seeley *120 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 

> 0PTIKA3 
f) Efe/auiinuoja akis 
*0 Ir priskiria akinlut 

LHueiis saucielis' visokių aukfeo daistij. I 
Męs taipgi taisome visokius aukso •' 
sidabro daigtut;. Kainos žemiausios. 

33C3 £0. MCRGAN STREET 

A.S¥5asa!skis 
LIETUVIS OPiABORiUS 

Fatuma* „u Laidotuvėse koge- 
rinusiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius š^uk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vesolijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dienį ar 
naklj. 
3395 Aubcrn Ave. Tel.Drowr41$ 

Br. Virginia Narbuti 
Fhysician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 
21 ii Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iltį 4 po piet 
7 iki 9 vakare 

Tei. Lavvndale 66C 
Gyvenimu 

Tol. Rockwell 1681 

T eatras 
J 3138-42 S.Halsted St 

t Pra»k!cd* 7 ralandt ku ra baru. 

| Sub#t(,?ai ir nedillorai 2 ra!. re 
I 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestj 

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo radru Išdavląmo nauja 
knygute dėl išradėju, talpinanti 
20 pavoikslŲ'.r iliustracijų, vi- 
sokiu Išradėjų ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šių brangių lcnygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant r-> 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norito žinoti klek 

turte žmonos prasigyveno ir 
klok dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi to^ naudingos knygutes. 
Kaipo i r. o vai (ekspertai) pa- 
tentų, bacdame išradimus 
D Y K A. I. Rašykite: 

Americon Europgan fateii! 
Oificos Inc. 

256 Broativvay (LA.) 
NEVY YORK, N. Y. 

Telepiione Drover 8167 

j. F. BUDR1K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rehorfių. 

Auksinių Laikrodėlių, žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

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

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

d? 50 proc. ant. Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabu2luj pas 
mus. Vyrams ir vaikinamus padaromo ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00- iki $60.00 ant orderio dalytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaiky siutai $2.50 iki i-7.50: Skrynios ir valyzal. 

s. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILl. 
Storas atdaras kasdieną, ir vakarais iki 9 vai. Subatomis eatl 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedč'ldieniais—iki 9 vai. vakare. 

Naujai aut.', i sytas Puikus Vadovas Esperanto 
Kalbos. Parašytas p. Vidikausko. Popieros ap- 
darais $1.00. Audeklo $1.25. Kartu užsisakyk ir 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
Nedilinį Beparyvišką Laikraštį 

Rašyk: "AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Meilbury Street Worchester, Mass. 

Didelis i!8"x33", Pilnas, Aiškus 

LIETUVOS 

mm 
nmiiBni uroaB 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gebi 
kelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visns Lietuvoje gyvenančias* tautas ir jųjų kalbas. 

žemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinis Valstij s. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindauglu V1L i—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedemiuu (1316—1341). 
5) LietuVos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
6) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
8) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. / 

LISTPVA 
3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternalės organizacijos, bet 
tai yra beveik vikų 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. 
Drūtuose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 

Reikalaudami šios kttigos, 
kręiį>ki*ės į ''Tėvynes" ad' 

minisPracijiį šio adresu: 
LITHUaNIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 



VIETINES ŽINIOS. 
AA 

VISŲ DOMAI. 
Pergalės paskolos rei- 

kale. 
1 Šiądien 8 valandą vakare j 
Šv. Jurgio parapijinėje sve- 

tainėje atsibus Pergalės pa- 
skolos kalbėtoju susirinki- 
mas. Šis susirinkimas yra 
labai svarbus dėl lietuviui 
skyriaus veikimo, todėl visi1 
malonėkite atsilankyti. 

IŠ \VEST SIDE. 

Velykų subatoje, Meldažio 
svetainėj davė koncertą L.M. 
P.S. IIf Rajono. Apgarsini 
niuose buvo paskelbta, kad šia 
n:e koncerte dalyvaus geriau 
sios artistu spėkos. Bet ištik 

rujų tos spėkos pasirodė ko- 

silpniausios. 
Reikia pažymėti, kad ir aln-1- 

nai imant mušu "draugai" so 

cialistai visai nesistengia pra- 
mokti dailės; iš visų koncertų, 
kiek jie davė per visą žiemos 
sezoną, išėjo vis fiaseo. Tas 
pats buvti ir su šiuo koncertu; 
dainavo bent tris chorai ir nei 
v ietie s jų neatliko savo užduo- 
ties gerai. 

Bet kas keisčiausia, tai kad 
pas socialistus labai madoj pi- 
gios vertės monologai. Tokį 
pigios vertės monologą ("Da- 
vatkos politika") ir šį kartą 
sulošė viena moterėlė iš Cice 
ros. Galima tikėtis, kad so- 

cialistai netolimoj ateityje pra- 
dės lošti ir "gražių" merginų 
monologus. 

Buvo rodomi ir krutamie'l 
paveikslai iš dabartines revo- 

liucijos. Paveikslėliai neblog' 
tik prie jų nebuvo pritaikinta 
tam tikra šviesa ir todėl jų re- 

ginys neaiškiai atsivaizdino. 
Ant galo krutamais paveik- 

slais iškirstas geriausis šposas, 
—tai Rusijos caro nuvertimas 
ir bolševizmo giminias. Laike 
bolševizmo gimimo buvo grlais 
narnos kalėjimų sienos ir pa- 
liuosuojami kaliniai. Tuo lai- 
ku užtraukta tam tikra giesme: 
"Linksmą dieną apturėjom, kuo 
met laisvę paregėjom,—aleliu- 
ja' aleliuja..." Dainuojant tą 
giesmę, publikoj pasigirdo šv-1 
pimas ir kitoks triukšmas. Žiu 
rititiš šalies, visa tai atrodė la- 
bai keistai. 

Bolševizmas tik gimsta pa- 
saulyje, o jo išpažintojai jau 
mėgina pavergti kitų pažiūras, 
įsitikinimus ir jausmus. 

i/. K. Š. 

BklDGEPORT 
Nuo balandžio 11 d. šių me- 

tų garsiausiu ristiku Ameriko. 
pasiskelbia Petras Katauskas, 
kuris dabar yra žinomas kaipo 
ristikų karalius jaetik lietu- 
viams, bet ir svetimtaučiams. 
Katausko mokytojum buvo prr 
garsėjęs senesniais laikais, bet 
nustojęs savo garbės dabar, lie 
tuvis ristikas Bancevičius, ku- 
ris įgijo drutuolio vardą ve ko- 
kiu bildu: Nuo 1913 iki 1915 
m. Banvezičiaus mandžierius 
Jonas Kūlis surengė jam daug 
ristvnių, o kadangi tuomet kaip 
lietuvių, taip ir anglų (?) risti- 
ku mažai buvo, tai Bansevičiui 
lengva buvo pragarsėti kaipo 
drutuoliui. 

Petras Katauskas nekart i 
su Bancevičium ritosi ir tose 

ristynėse atsižymėjo savo tak- 
tiškumu vikrumu ir liūtišku 
smarkumu, kas pakėlė jo varčia 
kaip lietu/ių taip ir svetimtau- 
čių tarpe. Ir nuo to laiko jis 
tapo visiems žinomas kaipo 
"lietuvių Hutas"—"Lithuanian 
lion."B e to Katauskas yra ne 

tik smarkus ristikas, o ir geras 
lietuvys. 

Kuomet Bar.cevičius pama- 

tč\ kad jo mokinys Katauskas 
įgi ja vis geresnį ir geresnį vai 

dą, tai jam pradėjo prie kiek- 
vienos progos koja kišt. Vie- 
nok toks Banceeiėiaus pasiel- 
gimas netik kad jam nepagel- 
bėjo, o priešingai—nupuldė jo 
kaipo ristiko vardą. Katauskas 
atėmė nuo Bancevičius Char.i- 
piono garbės diržą, kurį jis bu 
vo įgijęs laike Jono Kulio man 

džiervstės. Kad Katauskas yra 
ištikro milžinu (?) tai liudija 
tas jog jis su cirkonis važinė- 
jas: buvo išvažiavęs 1916—17 
m. ir šiais metais gegužio mė- 
įesyje žada važiuoti. 

Bet dar keletą žodžiu delei 
Bancevičiaus "kojos kišimo" 
Katauskiui. Ir taip: Kataus- 
kis patėmijęs* kad Bancevičius 
jam keršija, nutarė iškišti špo- 
są, ir štai kokiu btidu: 1015 m. 
.« .V I išvažiavus iš Cliicagos 1 Lau- 

cevičiaus nianadžieriui Jo- 
nui Kuliui, Katauskas iššau- 
kė savo openanta į ristynės; 
abu sudėjo po $25.00 Bance- 
vičius apsiėmė paristi' Katau- 
skj i 1 vai. 15 min., prieš pra- 
sidėsiant ristynėms Bancevi- 
čius dar išsilygo 15 min. Tuo 
tar|)U ir Kūlis Į Chicagą par- 
važiavo ir ant ristynių atėji. 
Bet kaip reikia ristis, Bance- 
vičius atsisako. Tr jeigu ne 

Jono Kulio paduotas Bancevi- 
čiui ultumatumas, ristynės bu- 
tu iširusios. Jonas Kūlis pa 
siūlė Bąncevičiui pasirinkti vie 
na iš dviejų: ar tapti išvilktam 
iš drutuolio garbės rūbų, arba 

I stoti j ristynės. Bancevičius 
pasirinko pastarąjį pasiulimą-- 
jis apsiėmė ristis, ir ritosi, bet 
Katausko neparito ir tuo buctu 

pralošė $25.00 ir champijono 
garbės vainiką. (?) Nuo to 

I 
laiko j. Kūlis tapo Katausko 
mandžierium; jis surengė Iva- 

nauskui gana daug ristinų kaip 
visose dalyse Chicagos miesto, 
taip ir kituose miestuose. Tas 

i tai ir suteikė Katauskiui galin- 
go drutuolio vardą, kuris tapo 
garsus savo pergalėmis ne tik 
lietuviu, bet ir svetimtaučiu 
tarpe. 

Katauskas pasiryžo visai su 

naikint Vancevičiaus garbę. 
Tuo tikslu jisai nuo 1916 me- 

tų iki šiol apie tuziną kartų 
kvietė savo oponentą i ristynes. 
Paskutinis ultimatumas jam 
buvo paduotas balandžio 11 d. 
šių metų, nuo kurio jis atsisa- 
kė. 

Taigi dabar Katauskas a p 
siskelbe drutuoliu karalium, | v 

" 

prieš kurį Bnsevičius nulenkė 
savo galvą. Kas norite su ma- 

nim ristis kreipkitės į mano 

manadžierių sekamu adresu. 
Jonas Kūlis, 3259 So. Halstec. 
st., Chicago, 111. 

Petras Katauskas. 

BRTGHTON, PARK. 

Bronislo"o Vargšo veikalai 
•šviečia lietuvių visuomenėje 
kurių parašymui jis pašventė 
savo brandų-laiką. Užtai Clii- 
cagos įvairių draugijų kuopos 
ir rateliai sumanė pastatyti ant 

[Vargšo kapo paminklą. Nuo 
to sumanymo praėjo gana ilgas 
laikas, o nieks nesistengė jį vy 
kelinti. Bet galų-gale britonie- 
čiai (Koki draugija? Red.) su- 

rengė kovos 30 d. Meldažio sve 

tainėje Vargšo paminklo nau 

dai vakarą. Vaidinta buvo 
Blynda—Žemaičių razbainin- 
kas. Vakas pasisekė ytin ge- 
rai, žmones užjauzdami suma- 

nymo svarbai atsilankė gana 
skaitlingai, ir gryno pelno tapo 
padaryta apie $200.00. Bet tie' 

pinigai nebuvo paskirti staty- 
mui paminklo; ju°s susiėmė tū- 
las komitetas. Jis paleidęs 
vakaro Įplaukų bylas vėjais 
ėmė aimanuoti, kad jam nela< 
mė atsitiko. Vienok jam tas 

nepavyks padaryti- pinigus jis 
turės iškrapštyti iš savo kiše- 
niaus ir sugrąžinti kam pride- 
ra. 

VaryŠo Draugas. 

NAMAI UŽGRIUVO TRIS 
VAIKUS. 

Subatoj sugriuvo mediniai 
namai 3060 Normai Avc. J*c 
sugriudami užgriovė tris vai- 
kus. 

Josepli Brohmer, 13 metų, 
3626 Normai A ve. mirė nuo su 
žeidimo. 

Bruno Samulis, 13 metų, 
3624 Parnell A ve., turi sulau- 
žyta koja ir turbut vidujinius 
sužeidimus. 

Frank Žilius, 9 metų, 3626 
Normai A ve., sužeistas užpa- 
kalyje galvos ir petin. 

Sugriuvus namui ir pasigir- 
dus vaikų riksmui, subėgo keli 
šimtai moterų, daugiausia at- 

eivių, kurių vaikai paprastai 
žaisdave toj apielinkėj. 

Taipgi tuoj pribuvo šeši po- 
licistų vežimi ir j pustuzinį ug- 
niagesiu vežimu. u c 

Prie griūvančio namo buvo 

nelengva darbuotis, nes jis prie 
kiekvieno prilytėjimo slinko že- 
myn, o po juo buvo užgriūti 
vaikai. 

Pagalinus ugniagesiams pa 
s i sekė kiek pakelti su pagelba 
įrankių namo kampus it* suže^ 
tieji tapo ištraukti iš-po namo. 

Ištrauktus vaikus negalima 
buvo pažinti ir tas daugeliui 
moterų pridarė daug baimės, 
nes kiekvienai rodėsi, kad t ui 
gal jos vaikas. 

1 Vienas iš vaikų josepli Broli- 
man mirė kelionėje Į ligonbutj, 
kili du randasi ligonbutyje. 

Namas jau nuo tūlo laiko bu 
vo neapgyventas ir net buvo, 
kaip savininkai tvirtina, ser- 

giamas- kad prie jo nesiartintų 
j vaikai. Bet vaikai, naudoda- 
miesi namo silpnumu, lupinėjo 
nuo namo malkai lenteles, kas 
visiškai susilpnino namą ir pri- 
vedė prie šios katastrofos. 

i GAUDYMAS PLĖŠIKŲ. 
į Pabaigoje pereitos savaitės 
Chicagos policija smarkiai pra 
dėjo darbuotis apie šio miesto 
plėšikus. Mat paskutiniais lai- 
kais Chicagoje gana daug at- 

likta įvairių piktadarysčių ir 
policija nori pradėti gaudyt', 
tuos piktadarius. 

j Jau esą sugaudyta a p c 25C 
(nužiūrėtų ypatų ir tyrinėjama 
ar neprisidėjo kuri nors iš mi- 
n ė tų ypatų prie kokios nors pik 
tadaryi-tCs. 

J r šis ''ablavas", manoma 
tęsti dar nekurį laika- kad norą 
kiek apvalius miestą nuo nepa- 
geidaujamų elementų. 

PERGALES PASKOLA. 
\ alstybes iždo departamen- 

tas jau paskelbė sumą ir išly- 
gas Penktos Pergalės Pasko- 
las. Paskola daroma puspenk- 
to bilijono doliarių trumplai- 
kinėmis notomis 2-jų rusių; po 
4% nuošimčius ir po 3->4 nuo- 

šimčius. Notos bus išleistos 
nuo 20 dienos gegužio 1919 
metų iki 20 dienai gegužio 
1923 metą, t. y. keturiems me- 

tams. 

Nuošimčiai už notas bus mo- 
kami kas 15 dieną gruodžio ir 
birželio mėnesių. Gruodžio 
15 dieną 1922 metų jau galima 
bus atsiimti už notas pilnus pi- 
nigus. 

Notos su 324 nuošimčių pel- 
no bus siūlomos pirkikams su 

mažesne suma, mat nuo šitų 
paskolos notų nuošimčiai nėra 

paliuosuo jami nuo inplaukr 
taksų, tat jos geriau tinka ma- 

žiau pasiturintiems pirkikams, 
kuriems vistiek nereikia, ar ir.a 

/ai tereikia mokėti taksų nuo 

111 plaukų. 
Notos su 4nuošimčių pel 

no bus siūlomos pirkikams sr 

stambesne suma. Nuo šitų no- 

tų nuošimčiai yra paliuosuoja- 
mi nuo Valstybinių taksų ant 

inplaukų. 
Be to šioj paskoloj gali kar 

tais nepriimti didesniu sumų. 
Sumos paskolai neviršijančios 
$10,000 Ims visuomet priima-i 

į mos, bet didesnės sumos gali 
Imti, taip sakant, ir apkapotos 

Mat valstybės iždo departa- 
mentas nepageidaująs surink4; 
daug perviršijančią nustatytą 
normą paskolos; jei paskolos 
susirinktų daug daugiau negu 
puspenkto bilijono' tai galimas 
dalykas, kad didesnės paskolos 
sumos, t. y. virš $10,000 nuo 

vieno asmens, bus mažinamos. 

Valstybes iždo sekretorius 
pranešdamas apie, paskolą, sy- 
kiu pabriežia, kad ši Penktoji 
Pergalės paskola yra ir pasku- 
tinė. 

Iš viso pranešimo pasilieka 
įspūdis, kad Suvienytų Valsti- 
jų iždas jaučiasi stipriai, nes 

nemato reikalo mokėti nuošim- 
čius už paskolą, vpač stambiem 
šiems skolintojams. Iš kitos 
pusės vėl matosi noras pri- 
traukti prie paskolos daugiau 
plačiąsias minias. 

REIKALAVIMAI. 
REIKALINGA želmyninkė prie ma- 

žos šeimynos. Mergina arba našlė 
bo vaikų. Pasiovus darbas. Gera 
mokesti*. Atsišaukite greitai l 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRATORY 

1718 So. Halsted St., Cbicago, 111. 

Reikalingas rankinis ze- 

ceris; gera vieta. "Lietuva." 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda 7 kambarių me- 

dinis namas, ant cementinio 
fundamento, karšto vandens ši 
luma, elektrikos šviesa, vėliau- 
si plumberiški įtaisymai, 4206 
Lowe A ve., kaina $2,500. 

J. Ryan, 

| PARSIDUODA: extra bargenas, biz- 
I nio i>raperty netoli nuo šio ofiso, sto- 

ras ir flctai, neša geras randas ir la 
bai žema kaina. Labai geras plytų, 
2 fletais namas, prie Emorald Ave. 
Netoli nuo 31-mos. turi buti parduotas 
šių. savaitę labai pigiai. 

Pulki plytų cottage 8 rūmai, galima 
padaryki du fletu, extra lotas uždyka, 
prie Union Ave.. netoli nuo 35-tos. 

Geras medinis 2-jų fletų namas prie 
Union Ave... netoli nuo 35-tos: žemus 
kainos. Galite atsišaukti kasdieną, 
vakarais arba nedėliomis: 

ERNIS E. FEENEY, 
603 West 31st St.. 

PARSIDUODA: 3?tf* Normali Ave., 
ant 2-jų lubų plyti; namas, du fletai. 
su mažu groserio štoru. $500.00 įmo- 
kėti, o kitus ant prieinamų sąlygų iš- 
mokėjimo. Kaina $3200.00 vertėm 
$5000,00, priverstas parduoti, savinin- 
kų. galima matyti krautuvėje. 

BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vieną lš musų 40, 80, arba 160 
akerių dobilu, bulvių ir pienininkys- 
tės farmą garsioje 2 ežerų apigardo- 
je Vilas county, Wisconsin. ant priei- 
namų išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
SHO.OO už akerj. $200.00 pinigais jmo- 
kėti ant 40 akerių, $300.00 jmokėti 
ant 80 akerių, likusius išmokėti pagal 
buda, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti įgijimą, farmos Wis- 
consinoderlingiau^ios žemės užolsė- 

J lio kalnas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemėje daugiau vertos, negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utarninko ir Pėtnyčios 
naktį. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
BORN. musų Chicn.goje atstovą. 903 
Peoples Gas Building ir susitarsime 

i kaslink sekanlios ekskursijos arba 
teleforuokite Wabash 1507 «3<1 paliki- 

I mo jms vietos. Rašykite lietuviškai: 
CHAS. GODLBSKI, Colouy Director. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin 

Box 4 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Pajieškau sr.vo brolio Domininko 
Novickio paeinančio iš Kupiškio pa- 
rapijos, Vilkmergės pavieto. Kauno 
gubernijos: Prieš karę jis gyveno 
Pitsburgh, Pa. Turir. labai dieglį ir 
svarbu reikalu (noriu užrašą, padary- 
ti): Jis prs, ar kiti geri žmonės 
prašau tegul paducaa jo tikri} adresą. 

Kazimeris Novitzky, 
Benoni. P O. Rom V Transvaal, 
South Africo. 

REIKALAUJAMA: VYRŲ 
IR MOTERŲ. 

Kodėl neišsimokyti Laboratorinės Dcntinin- 
kystės su musų metodą? Nes tai yra Lens- 
viausis, Greiėiausis. ir i'igiausis būdas. Tu 
nereikalauji mokslo; labai menkas supratimas 
Ai.^liškos Kalbos reikalingas, nes ypatiškos 
instrukcijo" praktiškame darbe be studijavimo, 
tu gali atai iiinok'i į labai trumpa laiku už 
labai mažai pinigŲ — dienomis arba vaka- 
rais. 

Dentin:nkyst6 yra augjčiausis j rofesijonalis 
ir geriausis verteiviškas amatas; Jidelis rei- 
kalavimas dcntlninkiškt) darbininkų. Di- 
dqiausia užmokestis. Paliudtj' tas yra pri- 
pažintas visame sviete. Priimtiernsiems apli- 
l ntains užganėdinimas g varant uoj amas. Ateik 
pats lr pasiteirauk. Męs išaijkinsime ir iide- 
monstruosime visq darbq. 

Lengvos išlygos. Amžius 17 iki 50. Ypa- 
tingai patraukianti propozicija tiems, kurie 
atsišaukia tuojaus. Reikalauk kataliogo, ar''? 
ateik ypatiškai į of:sa. Valandos: 10 ryto iki 
8 vakaro. 

SniOOL OF MECIIAN'O-DENTISTRY 
802 West Madison St., 2-»»d Floo»- "^hlcago, III. 

i)r. M. mmm 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

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

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10— \2 pietų, ir 
6-— S vakarais. Telephone Canal 3110 

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

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «L 
Specialistas Moteriškų, VyrJSkų, 

ir Chroniškų Li>s>#. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. e—8 vak., Nedėl. 2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dli. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrs 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algrj 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio lcbai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga s;ko- 
linti pinigai, togul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Salle 3t., 

Telefonas Franklia 2903. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGZ 

Mokina siuvimo, kirpimo, desigūing 
dienomis Ir vakarais dėl biznio lr 
namų. Paliudijimai išduodami ir die- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba raiyklte, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Prncipal 
6205 S. Halsted SU, lbfcC Wells St 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsės taisytojas visokių na- 
miniu rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreip'is nas inane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 
i A V A rC A F. IN E 

M -J K Y K L A 
Cia gali lengvai ir sreita: išnokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos. 
Lietuvos ir abeh:} isto'ita?, geografiją, rafiyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hifrh 

! SchooVtų byrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liao -čį Uika pasimokinimui nesigailėsite. 

Aififc;ioan College Preoaratory School 
<•' 310.5 SO. riALSTEr ".Z.. CHICAGO ?LL. 

I1A5TER SYSTEfl > 
S; ■ 1 

Męs mokinamo puikų, gerai 
rpsimokantį amatą. 1 trumpa lai- 
kų. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dienų ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštaa 
(Prieš City Hali) 

ObeTRTy bonds 
Męs pe-kame Liberty Bonds už f* A S M 
pilni}. "Cash" vertę. Atneškite \* 
arba atsiųskite. jr.G- SACKHEIM & CO. 
Atdara kasdien nuo 9—6 0_- m... » 

Utarninkais Ketvergais ir 1335 Mllwa,jke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

i PIRMA NEGU PIRKSI, GAMK MUSU KAINAS. 
4. 

ant Durų, L«Ptų. Rėmų i. Stogams Poplerio 
SPECIALIA!: Maleva malevojimui stubu Iš vidaus, po $1.40 ui galioną 

CARR BROS- V/RECKING CO. 
3C03-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

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: 

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

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

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rųšies kariškos mašinos 

Apie vandens vagilių atliekamus 
drrbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociu^se, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs snaityti šią knygą. 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

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

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdekite i laišką su doliariu, ir prisiuskitc 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St„ Chicago, III, 
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