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Susimušė Italai su Prancūzais. 

Monarchistų Revoliucija | 
Portugalijoje. į 

Petrogradas Finų Rankose. 
BULGARIJOJE REVO- 

LIUCIJA. 
Berlinas, gegužio 4 d. — 

Čia gauta žinių, kad Sofi- 
joje, Bulgarijoje kilo revo- 

liucija prieš Koburgų dinas 
tiją. Eina kruvini mūšiai 
tarp revoliucionierių ir vai 
džiai ištikimos kariumenės. 
Revoliucijonieriai reikalau- 
ja ]ste?gimo sovietų respub- 
likos. 

MUŠIS TARP FRANCUŽU 
{R ITALŲ. 

Londonas, geg. 3. Central 
News agentūra praneša, 
iš Viennos, kad ištiko susi- 
rėmimas tarp Francuzijos 
ir Italijos kariumenių: 

"Francuzai laikanti til- 

tą ties miestu Sussak atmu- 
šė italus, kurie norėjo per- 
eiti tiltu į miestą; miestą 
laiko iki šiol Serbai. Italai 
buvo priversti pasitraukti, 
palikdami 3 užmuštus ir ne- 

mažą skaitlių sukeistų". 

MONARCHISTU RE- 
VOLIUCIJA PORTU- 

GALIJOJE. 
Washington, gegužio 3d. 

Šiądien gauta ofieialis pra- 
nešimas, kacl Portugalijoje 
vėl iškilo monarchistų re- 

voliucija. Sakoma, net du 

pulkai kariumenės prisidėjo 
prie judėjimo, kad sugrą- 
žinus monarchiją, bet liku- 

sioji ištikima respublikai 
k^riumenė apvaldė sukilė- 
lius. Daugelis šalininkų se 

no režimo tapo suareštuoti. 

FINAI PAĖMĖ PETRO- 
GRADĄ. 

Paryžius, geg. 3. Čia gau- 
ta žinių iš gana patikėtinų 
šaltinių, kacl Finliandijos 
kariumenė užėmė Petrogra- 
dą. 

Ankščiau buvo gauta i'i- 
nių, kad bolševikai išsiunti- 
nėdavę iš Petrogardo civi- 
lius gyventojus. 

VOKIEČIAI GAILISI KO- 
LIONIJŲ. 

Londonas, gegužio 3 d. 
Gauta žinių iš patikėtinų 
Baltinių, kad vokiečiai iš vi- 
sų pajiegų priešinsis atėmi- 
mui nuo jų koiionįjų; taip- 
gi norės pasilikti sau tiesą 
pirktis Portugalijos kolioni- 
jas. , 

Gi dėlei koridoriaus Len- 
kijai per Danzigą vokiečiai 
jokiu budu nedasileis prie 
suteikimo lenkams tokio ko 
ridorio. 

SUPLAIŠINO TRAUKINI 
SU 30 VOKIEČIŲ. 

Londonas, gegužio 4 d. 
Pranešama, kad Bavarijos 
spartakai ties Munichu su- 

plaišino traukinį, vežusį vai 
džios kariumenę; žuvo apie 
300 kareivių. 

Bavarijos valdžios kariu- 
menė sušaudė komunistų 
valdžios ministerį Gustav 
Landauer. Bavarijos valdžia 
pasiryžusi persekioti ir 
kitus spartakus, kurie labai 
persekioję nespartakus. 

SIBIRIEČIAI MUŠA 
BOLŠEVIKUS. 

I leis. ingio įsas, geg. S. i\U 
sų laikraščiai praneša, kad 
Sibiro kariškos spėkos su- 
mušė bolševikų spėkas ry- 
tuose, ir sakoma, bolševikai 
traukiasi betvarkėje. 

ITALIJA KARIAUS UŽ 
FIUME. 

Rymas, geg. 3. Įtekmin- 
gos vietos laikraštis kate- 
goriškai užreiškė, kad Ita- 
lija turinti gauti Fiume. Jei 
talkininkai nepriskirs to uos 
to prie Italijos gražuoju, 

tai Italija atsiims jį si gink 
lu; 

r 

RUSIJOS ARMIJA 
VENGRIJON. 

Londonas, geg. 3. Lenki, 
jos komitetas šiądien pra- 
nešė, kad Rusijos bolševi- 
kai padarė sutartį su uk- 
rajiniečiais, kad praleistų 

118,000 bolševikų armijos 
T T 

vengrijon. 
! Šis siuntimas bolševikų 
armijos Vengri jon, mano- 

ma, yra sanryšyje su bolše- 
vikų ultimatumu, kuris ta- 
po pasiųstas Rumunijai, 
kad pasitrauktų iš Besara-' 
bijos. Matomai, bolševi- 
kai nusprendę pradėti for- 
maliai kariauti prieš Rumu 
niją. i • 5 ] < 

1 

RIAUŠĖS GARY, IND. 

Ga*y, Ind., gegužio 4 d. 
Šiądien apie 7,000 bolševi- 
kiškų elementų norėjo su- 

rengti demonstraciją. Bet 
besirengiant prie demonstra 
cijos išėjo susirėmimas su 

policija, kuriai gelbėjo taip 
gi kareiviai ir šiaip pilie- 

Į ciai. 
I Pasekmėje tapo 16 vpatų 
| suareštuota ir nemažai ap- 
daužyta, kurių tarpe dau- 
gelis rusų. 

Gali ir taip pasitaikyti. 
fcH. 60$n i 

1.—Tai linksmos dienos pavasarėlis. —taip tingu dirbti. 2.—Reik eit 
žuvauti, ar kurį gal$. 3.—Ant šito slieko turi but sieksnine lydeka. 4. — 

Nutruko, kad ją vanagai. 5—Kran'-Ja, tarsi malkas pjautų. 6.—Maloni pačiute: "Buvau žuvauti, o kur gi žuvjsj — eh?'' 

NENORI TAIKINOS SU 
VENGRAIS. 

Geneva, geg. 3. Čia gau- 
ta pranešimų, kad Čecho- 
Slovakijos ir Rumunijos 
valcLios atsiakė primti pa- 
siųlijimus nuo Vengrijos 
užrubežinių reikalų minis- 
terio Bela Kun, kuris su 
tais pasiųlijimais norėjo su- 

laikyti mušius. 

SUNKU NUSPRĘSTI 
LENKIJOS RUBEŽIUS 
Paryžius, gegužio 3 d. 

Šiądien "trįs didieji" t. y. 
Wilsonas, Clemenceau ir 
Lloyd George svarstė Len- 
kijos rubežių klausimą. 

Lenkijos rubežių klausi- 
mas, sakoma, galima bus 
išrišti tik arbitarcijos keliu, 
nes atkartotini pasistengi- 
mai neprivedė lenkų prie 
bendro su kaimynais darbo. 

RENGTASI ANT CLE- 
MENCEAU GYVASTIES. 

Paryžius, gegužio 3 d. 
Ties premiero Clemenceau 
palociumi suareštuota Cor- 
nillon, 19 metų; pas jį ras- 
ta durklas. Cornillon už- 
reiške, kad jis nemanęs kė- 
sintis ant premiero gyvas- 
ties, bet tik norėjęs pagąz- 
dinti. Cornillon turėjęs pa 
žintį su pirmesnių Clemen- 
ceau užpuoliku Cottin. 

SERBAI RENGIASI KA- 
RIAUTI PRiEŠ ITALUS. 

Berne, gegužio -3d. Apie 
300,00^ serbų ir jugo-slavų 
rengiasi traukti linkui Fiu- 
me, kad stojus kovon su 

italais. Jie turi vokiškuo- 
sius ginklus, kuriuos atėmė 
nuo grįžtančios Mackenso- 
no armijos. Italija irgi siun 
čia sustiprinimus į Fiume 
ir uile laiku gali kilti nauja 
karė. 

KANADA NEPRITARIA i 
LYGAI. 

Paryžius, gegužio o d.— 
Kanados' premieras Borden 
ir Australijos premieras 
Hughes mano, kad tų šalių 
parlamentai atsineš neprie- 
lanki?! link Tautų Lygos. 

TRAUKINYS SULAUŽĖ 
TROKĄ SU KAREIVIAIS. 

Orleans, Prancūzija, 
3. Šiądien traukinys smogė 
trokan, kuriuo važiavo 11 
Amerikos kareivių. Tris ka 
reiviai užmušta ant vietos 
ir 8 sužeisti. 

HINDEBURGAS RE- 
ZIGNAVO. 

Berne, gegužio ?. d. — 

Šiądien gauta žinių iš Bėr- 
imo, kad fieldmaršdas von 

Hindenburgas rezignavo iš 
Vokietijos armijos koman- 
duotojo urėdo ir preziden- 
tas Ebert priėmęs jo rezig- 
naciją. 

TALKININKAI ATMUŠĖ 
BOLŠEVIKU UŽPUOLI- 

MĄ. 
Londonas, gegužio 3 d. 

Oficiali pranešimai iš Ar- 
changelsko tvirtina, kad bol 
ševikai senai rengėsi už- 
pulti talkininkus ir pereitoj 
są vaite j e bandė užpulti, bet 
visur tapo atmušti. 

APTVERIAMA VOKIETI- 
JOS DELEGACIJĄ. 

Versailles, gegužio o d. 
Šiądien pradedama tverti 
tvorą, kuri atskirs vokie- 
čius nuo francuzų. Vienoj 

i pusėj tvoros galės vaikščio- 
ti tik vokiečiai; kitoj-gi pu- 

Isėj tik kiti gyventojai. 
Tapo sužinota, kad, ne- 

paisant visų uždraudimų, 
du vokiečiai žurnalistai jau 

[lankėsi Paryžiaus teatruose. 

PASKOLA EINA LĖTAI. 

Washington, D. C. geg. o. 

Valstybės iždo departa- 
mentas šiądien pranešė, 
kad sulyg atėjusių žinių pa- 
skolos surinkta iki šiol tik 
virš už pusantro bilijoną. 
Likusioj paskutinėj savaitėj 
išpuola surinkti, apie tris bi 
lijonus; taigi manoma, pra- 
dėti smarkiau darbuotis. 

SUŠAUKS KONGRESĄ 
PRADŽIOJ BIRŽELIO. 
Washington, D. C., gegU 

žio 3 d. Šiądien tapo su- 

žinota, kad ekstra Suvieny- 
tų Valstijų kongreso sesija 
bus sušaukta apie 1 dieną 
birželio ar tuoj po sugrįži- 
mo prezidento Wilsono iš 
Europos. 

ITALIJOS DELEGATAI 
GRĮŽTA KONFEREN- 

CIJOM. 
Paryžius, gegužio 3 d. 

Amerikos ambasadorius Ita 
lijoje pranešė, kad Italijos 
delegatai Taikos Konferen- 
cijoj! vėl mano grįžti Tai- 
kos Konferencijon, nes jų- 
jų politiką remia Italijos 
parlabentas. 

Italijos delegatai laukia- 
mi, kad pribus pirm įteiki- 
mo taikos sutarties paruoš- 
to teksto vokiečiams. Ma- 
noma, kad ši sykį abi pusi, 
t.y. Wilsonas ir Italija lei- 
sis ant kompromisų. 

HALLERIS KOVOS UŽ 
DANZIGĄ. 

Haaga, gegužio 3 d. Ge- 
nerolas Halleris užreiške ko 
respondentams, kad jis pri- 
pažįstąs Pilsudzkį lenkų va 

du, nes pats esąs priklauso- 
mu nuo maršalo Foch. Sy 
kiu Halleris užreiške, kad 
ji j galįs prislėgti, jog nie-| 
kam neatiduos Danzigo. 

Kam galima siusti 
pinigus Lietuvon. 

Amerikos Pagelbos Administracijos 
Pranešimas. 

Iki Šiol tarp Amerikos lie- 
tiniu dar nėra kaip reik išsi- 
aiškinęs klausimas, su lyg to, 
ar galini a siusti Lietuvon piir-l 
ginė pajre ba, kaip jri siųsti ir į 
ner ka. Šitie visi klausimai 

1 
" 

dar kol-kas nėra gerai paaiš į 
kinti. 

Siuntimą pinigu kontroline-! 
ja šios šalies valdžia. Nuo peri 
nai metu siuntimas bile kokiu! w« 1 

; 

pinigų Lietuvon brvo valdžios! 
griežtai uždraustas, nes val- 
džia negalėjo užtikrinti, j ke- 
nti rankas jie gali papulti. 
Siunčiami pinigai galėjo pa- 
kliūti arba j vokiečių, arba Į 
rusiškų bolševikų rankas. 

Kuomet vėliaus lietuvių vai 
džia susiorganizavo, kuomet 
Anglijos valdžia padarė konicr 
cij'nę sutarti ir prižadėjo Lie- 
tuvos neprigulmybe pripažin- 
ti, tai nesenai ir Suvienytų* 
Valstijų valdžia panaikino s;i j 
vo pirmesne drausmę ir leido į 
iųsti pinigus i>ri vai.i^koiii- 

staigoms. Bet tokios įstaigi).-* 
privalo turėti nuo Suv. Valsti- 
jų valdžios išsiėmę tam tikra 
laisni. Tik valdžios laisnj tu- 

rinčios įstaigos gali pinigus 
Lietuvon siusti, nors, žinoma, 
valdžia nesiima ant savęs at- 

sakomybės, kad tie pinigai ik- 
rai nueis paskirton vieton. 

Nelabai senai talkininkai i1' 
Suv. Valstijos pasiuntė Lietu- 
von keletą savo misijų. Išty- 
rus dalyką, paskirta Lietuva; 
Pagelbos Administracija po 
vadovyste žinomo administra- 
toriaus Tlooverio, kuris anais 
laikais teikė tokią puikią pageli 
ba badaujančiai ?>elgijai.| 
Hooverio administracija da ! 
bar užsiėmė tokiu pačiu dar-į 
bu ir Lietuvoj. 

Lietuviu Pildomasis Komi 
tetas gegužio 2 d. gavo nuo 

šios administracijos paaiškini- 
mą, kam galima siusti pinigus 
ir pagelbą Lietuvon. Pil(Jorna- 
s;s Komitetas prisiunčia šia- 
me reikale "Lietuvos" Dien- 
raščiui sekantį telegramą: 

W a s h i n g t o n, O.C. 
gegužio 3 d. Amerikos 
Pagelbos Administracija 
(American Relief Admi- 
nistration pranešė mums 

vakar, kad ji tuojaus per- 
siųs i Lietuvą bile kokias 
aukas-pin'gus (funds) 
musų organizacijų. Pi- 
nigai bus kablsgramu per 
siųsti Hooveriui, kuris nu 

siųs už tuos pinigus atsa- 
kanti skaitlių maisto j Lie 
iuVą, parduos jį tenai ir 
])o to gaitus tokiu budu 
iš to pardavimo pinigus 
perduos bile lietuvių or- 

ganizacijai, ar atskirai 
ypatai, k^kią męs nuro- 

dysime. Tokiu budu tie 
p. tjs pinigai gali but var- 

tojami atkartotinai mais- 
to siuntiniui. 

Pinigu nuo pavienių as 

rnenų Amerikoje i pavie- 
nius asmenis Lietuvoje 
rtięs [t.y. American Re- 
iief Adniinisiration] dar 
negaHme siųsti. Bet Pil- 
domasis Komitetas pada- 
rė žingsn'us atidaryti Ex 
c h a n g e (persiuntimą 
pinigų) j Lietuvą ir tikisi 
netrukus r.ulaukti prielan- 
kaus [valdžios] nuspren- 
dime. 

(Pasirašo) Vinikas, Žilis, 
Bielskis. 

TALKININKAI PRIPAŽI- 
NO JUGOSLAVIJĄ. 
Paryžius, gegužio 3 d. 

Universal Service agentūra 
praneša, kad talkininkai 
oficialiai pripažino Jugo- 
slavijos karalija (Serbija 
stovi priešakyje). 

— 

ISPANIJA GERINASI 
PRANCŪZIJAI. 

Madridas, geg. 3. Iš Is- 
panijos sinčiama specialė 
diplomatinė komisija Fran- 
cuzijon. Misijos tikslu yra 
suartinti abi šalis. 

UNIJOS NEPRITARIA 
AIRIAMS. 

Belfast, Airija, gegužio 
3 d. Vietos unijistai esą 
neužganėdinti, kad Angli- 
jos valdžia leidžiami Ame- 

rikos airių delegatams lan- 
kytis Anglijoje ir Airijoje. 
Girdi, toks Anglijos vai-į 
džios elgimąsi bus žymia; 
pripažinimo Sinn Feinerių, 
kas vėliau galės iššaukti ne 

ramumų. 

BOSTONO ALBANAI 
PROT£STUOJA. 

Boston, Mass., geg. 3. 
Bostono albanai išnešė pro- 
testą dėl priskirimo tulų 
miestų Italijai, kuri*, sulyg 
albanų užcriškimo esą gry- 
nai albaniški. Priskirime 
tų miestų Italijai albanai 
daug užmeta prez. Wilson. 

iIUŽIURI DAKTARA DA- 
RYME BOMBŲ. 

New Ycrk, geg. 2. Polici- 
ja suareštavo daktarą Char- 
les Boldwin, pas kurį ras- 

ta 9 bonkos eksplioduojan- 
čios medžiagos. Policija 
nužiuri jį bene bus prisidė- 
jęs prie darymo ombų. 

ORAS. 
_ Chlcago'c ir cpisllnkeje: 

Šiądien oras nepastovus 
ir kiek šalčiau; šiaur-vaka- 
rių vėjai. 

.Saulėtekis 5:41. 
Saulėleidis 7:53. Mėnu- 

lis nusileis 1:18 nakties. 
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Victory Paskola ir Lietuvos 
Neprigulmybe, 

Victory paskola yra paskuti- 
nė paskola. Bei lietuviai neprivalo joje 
buti paskutiniai3. Jeigu ne abelnu skait- 
liumi, tai proporcijonaliai jie privalo buti 
pirmiausiais. 

Męs jau nekalbėsim apie tai, kad šio3 
paskoios bondsu pirkimas suteikia dau- 

giau? patogumų negu bile kurios kitos iki 
šiol buvusios paskolos—žmonės gauna už 
'šios paskolos bondsus didesnį nuošimtį n 2- 

gu už pirmesnius bondsus, ir savo pinigus 
jie gaus pilnai atgal greičiaus — vos už 

kelių matų. taipgi nekalbėsime apie 
tai, kad kiekvieno piliečio yra pareiga at- 

siliepti į savo valdžios pakvietimą kogrei- 
čiausiai ir kuogausiausiai. Visa tai yra 
suprantama, ir Amerikos lietuviai, apla- 
ma: paėmus, neturi reika!o gėdintis savo 

rekordu prieš iioj šalies valdžią. Męs ra- 

čiaus dar sykį norime atkreipti visų Ame- 
rikos lietuvių atydą į tai, kad kuogausiau- 
sio paskolos bondsų pirkimo šiuo sykiu 
reikalauja ne tik jų locnas asmens išroka- 
vimas, ne tik jų pareiga, kaipo šios šalies 
piliečių, bet dar ir jų kaipo Lietuvos 
pareiga- 

Męfj žinome, kad mum broliai už j a- 

17] dabar deda visas pastangas, idant iš- 
gauti savo tautai ir savo tėvynei neprigi 1- 
mybės pripažinimą kaip nuo talkininku, 
taip ir nuo Suvienytų Valstijų valdžios. 

Li ituvos pripažinimas, abelnai paė- 
mus, priklauso nuo to, kokioj šviesoj pasi- 
rodo jos gyventojai: ar jie supranta ne- 

prigulmingos viešpatijos piliečiu pareigas, 
ar jie gali įsisteigti ir palaikyti tinkamą ir 
tvarkią valdžią, — žodžiu, ar jie yra užtek- 
tinai pilietiškai pribrendę? 

Lietuvos g y v e n t o ja i, palaikydami 
savo valdžią, organizuodami savo k/ii'iu- 
menę ir gindami savo tėvynę nuo prif 
savo locnu noru teikdami gausias pasko- 
las savo valdžiai, parodė savo politišką ir 
pilietišką pribrendimą ir Europos viešpa- 
tijos viena po kitai linksta prie Lietu /os 

neprigulmybės pripažinimo. Anglija jau 
tai prižadėjo, nekurios neutralės viešpa- 
tijos, kaip Švedija, Danija ir Šveicarija, 
pripažino Lietuvos valdžią kaipo d 2 
f a c t o valdžia, 

Reik, reik butinaį ir kuogreičiausiai 
išgauti ir Suvienytų Valstijų pripažinimą. 
Tas gali nukreipti Lietuvos likimą vienon, 
ar kiton pusėn. Bet Suvienytos Valstijos, 
sulyg ko gi spręs apie Lietuvių tautos pri- 
brendimą ir pripažinimo reikalingumą? Lietuva toii, Lietuvoj nėra amerikonų, ku- 
rie galėtų Amerikos valdžiai aiškinti r- ple 
lietuvių tautos pribrendimą prie neprigul- 
mybės. , 

Bet už tai čia, Amerikoj, yra eio.las 
beveik lietuvių tautos ketvirtdalis. Sulyg jų, sulyg mus, Amerikos lietuvių, Suvieny- 
tos Valstijos daugiausiai spręs i.; apie visos 
lietuvių tautos pilietišką pribrendimą. Nuo mus, Amerikos lietuvių, daugiausiai 
priklauso tas, kad Suv. Valstijų valdžia 
pripažintų Lietuvos nepri^uimybę. Ir Lo- dei šioje paskoloje, labjaus ne-.-u kurioje kitoje, męs, Amerikos lietuviai, privalome 
parodyti Amerikos valdžiai, kad męs esa- 
me politiškai prinokė, kad męs esame pir- mos kliasos piliečiai, kad męs mokame 
remti savo išrinktą valdžią ir pildyti savo, kaipo piliečių pareigas. 

Iš to išvedimas aiškus. Pirkime Vic- 
iory paskolos bondsus visi — visi iki vie- 
nam — lietuviai. Nusipirkę viena, pirki- 
kime priedui dar po kitą, pirkime kiek tik 
išgalėdami, šioj paskoloj kiekviena tau- 
ta gaus sau kreditą. Turime žinoti, kad 
lietuvių kreditas butu kuodidžiausis. At- 
likę savo užduotį sulyg šios šalies valdžios, 
męs su tyra sąžine, su didesne drąsa, su 
: tipresniu užsispyrimu galime ir nuo savo 

valdžios pareikalauti, idant ji prigelbėtų 
mūsų broliams Lietuvoje, idant ji pripa- 
žintų Lietuvos neprigulmybę. 

šioj a paskoloje, kiek tėmijama iki 
šiolei, lietuvių išpirktoji suma yra mažes- 
nė negu ji būdavo pirmiaus. Kaip minė- 
jome pirmiaus, nekurie lietuviai yra nu- 

siminę tuomi, kad Amerikos valdžia iki 
šiolei savo žodžio delei Lietuvos likimo 
nėra tariusi, ir tas atšaldina jų patriotišką 
upą laike šios paskolos. 

Męs tai suprantame. Bet todėl, kad 
męs tai suprantame ir todėl, kad męs ly- 
giai gerai suprantame ir tai, kad šioje va- 

landoje lietuvių upas ir pasiryžimas priva- 
lo būti kuodidžiausis, męš ir raginame iš 
visų savo pajiegų: 

"Nenusiminkit! Atlikite savo parei- 
gas kuogeriausiai! Parodykit savo poli- 
tišką ir pilietišką pribrendimą augšciau- 
oiam laipsnyj, — pirkdami bondsus kiek 
cik galit gausiausiai!" 

Tuomi jųs ne tik paskatinsite šios ša- 
lies valdžią, bet ją priversite pripažinti 
Lietuvos neprigulmybę. 

Turėdami Ameriką savo pusėje, męs 
galėsime savo didžią ir sunkią kovą už 
Lietuvos laisvę ir neprigulmybę skaityti 
išlošta. 

) Svetimoje Spaudoje Apie Lieitiviys 

The Evening Posi (New V ork) ilgame 
straipsnyje antgalviu "Case oc Smali Na- 
tions' (balndžio 19 d.) prielankiai atsilie- 
pia ir apie Lietuvos neprigulmybės reika- 
lavimus. 

Tarp kit-ko, tenai rašoma: 
"Su Lenkijos reikalavimais ir as- 

piracijomis liberališkas pasaulis jau 
senai simpatizuoja, bet su reikalavi- 
mais ir aspiracijomis lietuvių tautos, 
taip iigai amalgamuotų su lenkais, jis 
turi menką pažintį*** O vienok- nors 

jos [Lietuvos] politiška galybė' [bu- 
vusi praeityje] pražuvo, tai vienok 
branduolys autonomiškai viešpatijai 
pasiliko Kauno, Vilniaus, Gardino 
[Suvalkų] gubernijose' ir dalyj Kur- 
šo bei Rytinėj Prūsijoj, kur gyvento- 

jai dar tekalba lietuviškai ir auklėja 
tautiškus norus. Neigi šita lietuvių as- 

piracija prie atstatymo savo buvusio 
neprigulmingo stovio yra dalyk?s, gi- 
musis iš karės. Priešingai, nors jis 
sustiprėjo iš karės priežasties, bet gi- 
mė daug ankščiau ir pastaraisiais me- 

tais apsireiškė aiškiai apgalvotomis 
pastangomis neprileisti prie pamainy- 
mo lietuvių kalbos lenkiškąją kalba 
ir taipgi mėginimais išauklėti tautinę 
literatūrą"*** 

LIETUVIAI SUVIENYTOSE VAL- 
STIJOSE. 

Liter&ry Didest, balandžio 19 d., tal- 
pina savo skyriuje, pašvęstam High School 
mokykloms, viso puslapio straipsnį antgal- 
viu "Lietuviai Suvienytose Valstijose". 
Šio žingeidaus straipsnelio turinį parodo 
sekantieji jo padalinimai: 1) Kodėl lie- 
tuviai sulyginamai yra mažai žinomi; 2) 
Ankstyva žymesnė ateivystė; 3) Kur jie 
apsigyveno; 4) Lietuvių kolionijos; 5) Lie- 
tuviai, kaipo amerikonai, ir 7) Lietuvių or- 

ganizacijos. 
Tai yra vienas iš geriausių trumpų 

straipsnelių apie lietuvius, kokius tik 
mums teko iki šiol matyti. 

* * 

IŠ LENKŲ SEIMO. 
Vai savoj atsibūva Lenkijos seimas. 

Laike debatų vasario 27 d. atstovas 
:<Związku Ludov/o Narodovego", E. 
Adam, įneša "vvniosek nagly" (umą įne- 
šimą) reikale Lembergo (Lvovo) apgy- nimo. 1 

Kalbėdamas apie reikalingumą ginti 
Lvovą nuo ukrainiečių, atstovas Adam su- 
šunka : 

"Nėra Lenkijos be Lvovo, kaip nė- 
ra be Poznaniaus, Ciešino ir Vilniaus 
-(Bravo!—šaukia seimo atstovai)." 
— Sulyg raporto, tilpusio laikraštyj 

Dziennik Związkowy, Chicago, bal. 29 d. J 
1919 m. 

Šie bolševikų lyderiai iš Ekaterinbu^go tapo sugau- 
ti ir sušaudyti. 

Pranešimas iš Washmgteno 
Praeitą sąvaitę pranešime 

padavėm dabartinę Lietu- 
vos valdžios sąstatą. Šis 
sąrašas laišku mums pri- 
siųsta iš Lietuvos atstovy- 
bės Šveicarijoje. Toksai 
minsterijos sąstatas matyti 
buvo prieš išrinksiant pre- 
zidentą. Prezidentą išrin- 
kus, tūlos permainos Įvyko. 
Tas permainas nušviečia tik 
ką prisiųsta Egžekutyviui 
Komitetui nuo Lietuvos de- 
legacijos iš Paryžiaus, ka Į 
blegrama, kurią ištisai pa- 

•» 

auociam: 

"Lietuvos Valstijos Pre- 
zidentas Smetona užtvirti- 
no naują ministerių kabinę 
tą, susidedantį iš sekančių; 
Šleževičius premieras ir lai- 
kinai užimantis užrubeži- 
nių dalykų ministerio vie- 
tą; Leonas — vidaus daly- 
kų ministeris; Noreika — 

justicijos; Šimkus — pre- 
kybos; Stulginskį žemdir-j 
bystės; Černeckis — kra- 
sos; Kairys — maisto; Jo- 
nas Vileišis — iždo; Pak- 
nys — darbo; Tūbelis — 

apšvietos; Merkis — ap- 
saugos; Voronko — balt- 
gudžių reikaluose; Šernas 
be portfelio. 

"Baronas Roppas, būda- 
mas Berlyne, di^ba priešais 
Lietuvos valdžią ir skleidžia 
neteisingas žinias per 
spaudą." 

Taipgi gavom kablegra- 
mą nuo Lietuvos atstovybės 
iš Londono, kurioje pasa- 
ko: "Lietuvos valdžiai tuo- 
iaus reikalinga sėklos vei- 
us pusės milijono dolarių. 
Ar Amerikos lietuviai gal: 
pagelbėti savo gimtinei ša- 
liai, paskolindami dalį rei- 
kalingu pinigu? Arba gal 
kitokiu buciu galėtų pam- 
pinti Lietuvos valdžiai pini- 
gų atstatymui žemdirbys- 
tes. Pinigai tuoj aus reika- 
lingi." 

Gavus šią žinią Egzeku- 
tyvis Komitetas tuojaus pa- 
darė reikalingus žingsnius, 
kad reikalaujamą pagelbą 
butų galima greitai suteikti. 
Balandžio 26 d. atsibuvo a- 

biejų Tarybų Administraty 
vio Komiteto suvažiavimas 
New Yorke, aptarta budai 
parūpinti Lietuvos valdžiai 

reikalaujamų pinigų, sėklas 
ir maistą užpirkti. 

Iki šiol kaip politiški taip 
ir ekonomiški reikalai bu- 
vo pavedami Egzekytyviam 
Komitetai atlikti. šiame 
Tarybų Administraty vi o Ko 
miteto suvažiavime atrasta 
reikalingu skirti tam tikrą 
ekonominę Komisiją, kurios 
užduotimi, bus rūpintis vi- 
sais javų maisto ir kitų pro- 
duktų užsakymais del Lie- 
tuvos valstijos. Projektas 
paduota abejom Tarybom 
užtvirtinti ir nuskirti tinka- 
mus žmones i minėtą Ko- 
misiją. 

Lietuvos Valdžios atsto- 
vybę Anglijoje sudaro pp 

Čepinskis ir Bizauskas. Jie- 
du rūpinasi, kad gavus nuo 

Anglijos valdžios pripaži- 
nimą. 

Egzekutyvis Komitetas iš- 
siuntė Paryžiun sekančią 
kablegramą, adresuojant 
Valdemarui-Norui: "Why 
don't you cable news as 

reąuested by Vinikas, they 
are urgently needed. Four 
delegates asked by the .Litli- 
uanian Government liave 
been already eleeted by 
both councils. Credentials 
vvill be issued by Executive 
Committee. Norus and Do- 
bužis are there, other two 
names will announce later. 
These delegates represent 
American Lithuanians un- 

der direct authority of 
Lithuanian Government on- 

ly. Ali others from Ame- 
rica represent special ques- 
tions for which they were 

sent or aunointed. 
Vinikas, Žilius, Bielskis." 

Balandžio 21 d. gavome 
nuo Lietuvos delegacijos iš 
Paryžiaus sekančią kablc- 
gramą: 

"Lietuvos nepriklausomy- 
bė kas kart aiškėja. Netru- 
kus Taikos Konferencija 
paims svarstyti Baltijos val- 
stija, Finlandijos, Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos klausi- 
mą. Lenkai ketina pripa- 
žinti Lietuvos nepriklauso- 
mybę ir taipgi ketina kal- 
binti prie sutarčių militarj 
apsigynimo frontą sudaryti. 
Tikimės turėti dideles sun- 

kenybes nustatyme rube- 
žių. tarp Lietuvos ir Lenki- 
jos. Męs tikime, kad aki- 
vaizdoje pavojaus iš rusų 
pusės ir nepasisekimo lenkų 
imperijalistiškoms aspiraci- 
joms, jie bus priversti prie 
kompromiso. 

Narsus Lietuvos Armijos 
kariavimas su Rusijos bol- 
ševikais tęsiasi pasekmin- 
gai. Pasaulio atyda nu- 

kreipta į Lietuvą. Alijantai 
siunčia misijas Lietuvon, 
kad patyrus tą, "nežinomą 
šalį". Matyt pamiršta, kad 
viduramžiuose Lietuva bu- 
vo didžiausia valstija Euro- 
poje. 

Pasišventimas musų jau- 
nimo atkreipė Alijantų do- 
mą i Lietuvą ir susilaukta 
nuo jų pagelbos. Daugiau- 
sia pagelbos susilaukta nuo 

Anglijos. Amerikos pašel- 
pos Komisija tarėsi su Lie- 
tuvos Delegacija ir jau 
siunčia laivus prikrautus su 

maistu ir medikamentais. 
Kaunas patapo centru A- 

lijantų komisijų. Vokiečiai 
užpuo1^ Amerikos Raudo- 
nojo Kryžiaus komisiją 
Kaune. Vienas lietuvis ka- 
reivis likos užmuštas begi- 
nant amerikiečius nuo vo- 

kiečių užpuolimo. Lietu- 
viai didžiausia pasipiktinę 
vokiečiais. Laike užmušto- 
jo kareivio laidotuvių su- 

laryta didžiausia demons-1' 
racija prieš vokiečius. 

Lietuvos padėjimas dar 
apsuptas erškėčiais ir rei- 
kalaus daug sunkaus dar- 
bo ir kruvinos karės, bet 
neprivalom del to nusimin-l 
ti; priešingai, tas turėtų vi- 
sus lietuvius paraginti prie 
smarkesnio, energi&kesnio 
veikimo ir prie savęs pasi- 
aukavimo, nežiūrint kur 
šiuo tarpu jie butų apsigy- 
venę. Kariaujančios Lie- į 
tuvos akis nukreiptos Į A- 
merikos lietuvius. Jinai 
šaukiasi jusų pagelbos. Jus 
privabt suprasti sunkumą ir 
svarbą jusų roles link savo 

tėvynės, ir noriai atlikti sa- 

vo garbingą dalį." 
Iš Paryžiaus praneša, kad 

Prancūzijos valdžia nu- 

sprendė pasiųsti Lietuvon 
misiją, su tikslu surasti tin- 
kamas priemones Lietuvai 
nuo bolševikų apginti. Mi- 
sijos pirmsėždiu yra nuskir 
tas Majoras Roboul. 

Kiek laiko tam atgal e- 

same pasiuntę Paryžiun 
pluoštą lietuviškų gaidų. 
Pagal vėliausius praneši- 
mus matyt, kad nusiųstąsias 
gaidas jau panaudota, nes 

Paryžiuje buvo surengtas 
lietuvių vakaras, huriame a- 

part Lietuvos delegatų da- 
ly v avi* daugelis žymių sve- 

timtaučių. Vakar gavom 
kablegramą iš delegacijos 
reikalujant daugiau lietuviš- 
kų gaidų, ypač Sasnausko, 
Šimkaus ir Petrausko. Ma- 

tl% manoma, greitu laiku 
vėl k!į nors surengti Pary- 
žiuje. 

Su šiuo pranešimu siun- 
čiame kopiją kablegramos, 
kurią "American Agricul- 
tural Association" pasiuntė 
prezidentui "VVilsonui Pary- 
žiun, reikalaudami, kad Su- 
vienytos Valstijos tuojaus 
pripažintu Lietuvos nepri- 
klausomybę. (Tilpo subato- 
je—K e d.;. 

Reikia pastebėti, kad 
šios organizacijos Egzeku- 
tyvi Komitetą sudaro visų 
žymesnių darbininkų ir u- 

kinikų organizacijų galvos; 
išviso reprezentuojant apie 
tris milijonus S. V. piliečių. 

Taipgi siunčiame kopiją 
laiško, kurį įteikė Ameri- 
kos valdžiai "The Mid- 
European Union", Lietuvos 
nepriklausomybę pirpažinti 
reikalaudami. 

Ansonia, Conn. susidaręs 
Lietuvai laisvę išgauti Ko- 
mitetas prisiuntė Egzekuty- 
viair. Komitetui, per pp. Ta 
reilą, Gudziuną ir Čaplins- 
ką, devynių šimtų dolarių 
čekį ir šimtą dolarių bond- 
są. Pinigai skiriami Lietu- 
vai laisvę Pjauti. Egzeku- 
tyvis Komitetas, vardan 
Lievos laisvės taria nuošir- 
dų ačiu. 

Chicagoje gyvenanti Ma- 
žosios Lietuvos piliečiai pri- 
siuntė per p. Ilgaudą šim- 

tą dolarių, prašydami per- 
duoti Valdemarui, del pa- 
liuosavimo Mažosios Prūsų 
Lietuvos. 

Jau kelintą kartą Lietu- 
vos Delegacijos įvairiose ša- 
lyse per mumis- prašo, kad 
jiems siuntinėti visus Ame- 
rikos Lietuvių laikraščius. 
Egzekutyvis Komitetas dar 
kartą nuoširdžiai prašo visų 
laikraščių leidėjų siuntinė- 
ti Lietuvos Delegacijoms 
bent po vieną kopiją savo 

leidžiamo laikraščio. Čia 
paduodame Delegacijų ant- 
rašus: 

Delegacija Francuzijoje, 
24 Rue Bayard, Paris. 

Lietuvių Pramones 
Bendrovės 

Turbut visiems jau žino- 
ma, kacl pora metų atgal, 
kuomet Amerikoje lankėsi 
p. M. Yčas, Brooklyne tam 
tikrame veikėjų susivažia- 
vime įsikūrė Lietuvos At- 
statymo Bendrovė, kuri už- 
sidavė organizuoti čionai 
Amerikoje kapitalus, ku- 
riais tikimasi buvo atstaty- 
ti Lietuvos pramonę. 

Bendrovė likosi pastaty- 
ta ant pramonės pamatų, 
tai yra kaip ir kiekviena ki- 
ta bendrovė, kurios šėrinin- 
kams mokama dividendai 
arba nuošimtis. Juomi dau- 
giau turės bendrovė įplau- 
kų, tuom bus didesnis jos 
turtas, tuom labjau kils se- 

rų _Tertė, tai yra šėrininkų 
turtas. 

Mums pramonės draugi- 
jos yra begalo reikalingos, 
todėl ir šios bendrijos, kaip 
ir Kiekvieno stambesnio biz- 
nieriaus atsiradimas yra lie- 
tuviams labai pageidauja- 
mas. 

Vienok ir čionai neapsi- 
eita be partyviškumo. Dalis 
lietuvių turinčių pinigų ne- 

užsiganėdino, kad priešaky- 
je L. A. B. stovi tautinin- 
kai , sutvėrė kitą panašią 
bendrbvę užvardindami ją 
"Prekybos ir pramonės Ben- 
drovė" , kurion iki šiol pri- 
klauso vieni tik katalikai 
šėrininkai. 

Bendrovėms Lietuvoje 
plačiausia dirva, tik jos te- 
gul nesivaržo viena su kita, 
tegul tik viena kitai neken- 
kia. 

Svarbiausia yra tas, kad 
suorganizuoti Lietuvoj pra- 
monę. Reikia taip steng- 
tis, kad nereiktų į Lietuvą 
įvežti jokių prekių, o kad 
pati Lietuva pagamin- 
tų sau viską ir dar galėtų iš- 
vežti. Įvežti Lietuvon rei- 
kės tiktai žalią medžiagą, 
kurios Lietuvoje nėra. N„ 

• Frank Maudesty, kuris 
tarnavo 14 metų Anglijos 
laivyne. Jis dalyvavo nu- 

malšinime Chinijos bokse- 
rių; kariavo su būrais Af- 
rikoje, ir dabar pasižymėjo 
kareje su vokiečiais. 

Delegacija Anglijoje, 21 
de Vere Gardens, Kensing- 
ton, London. 

Delegacija Skandinavijo- 
je, 15 Styrmansgatan, Stock 
holm, S\veden. 

EgzckutyViG Komitetas 
Informacijos Bii^as. 



Savaitine Kares Apžvalga. 
Rašo L. Šernas i 

Dėl besipriešinimo leisti 
Italijai užimti Austrijos 
portą, šiuomi Italija pasi- 
traukė iš taikos konfernci- 
jos ir pertraukė diploma- 
tiškus ryšius su Amerika, 
nes Italijos siekiams pasi- 
pieršino vien Amerikos 
prezidentas. Abiejų kraštų 
ambasadoriai a])leiclo savo 

vietas. Sušauktas tuoj I- 

talijos parlamentas 380 bal 

sų prieš 40 pripažino už- 
sitikėjimą Italijos m miste- 
rių pirmininkui Olando, 
taipgi pagyrė jo politiką, 
ko jam ir reikėjo, nes jei- 
gu butų parlamentas kitaip 
pasielgęs, Orlando butų tu- 
rėjęs nuo vietos pasitrauk- 
i i 

Turėdams tautos atstovų 
didelės daugumos užsitikė- 
jimą, Orlando sumobiliza- 
vo kari umenę ir 200,000 
pasiuntė užimt" Fiume, ku- 
rie ir užėmė tą uostą. Rods 
kairumenę mobilzuoja ir 
jugo-slavai, kuriems prezi- 
dentas VVilson paždėjo 
Fiume, bet jie ir labiau- 
siai norėdami, negali tiek 
kareivių, kaip italai pasta- 
tyti, nei taip jų apgink- 
luoti. Lakiraščiai ir vi- 
sokių partijų vadovai užti- 
krina, kad Italija Fiume 
nesugrąžis niekam. Bet 

Italijos valdžia pasirodo 
dabar nuolankesnė, ji su- 

tinka pasitarti apie Fiume 
likimą, o pirmiaus atsisakė 
tartiesi", reikalavo vien aš- 
triai išpildymo su Francu- 
zija ir Anglija padaryto su- 

tarimo. Dabar vienok tai- 
kos konferncijoj Italijos at- 

stovų nėra, jie iš jos visai 
pasitraukė. Italija dabar 
taikG3 tarybose visai ne 

veikia, joje nedalyvauja, o 

laikraščiai garsina net pa- 
darymu atskirom 3u Vokie- 
tija taikos ir sugrįžimo 
prie senojo su Vokietija ry- 
šio. Bet dėl Fiume karės 
su Italija, turbut, nebus, 
tfet ji gali susitarti, susiar- 
tinti su kitais ir taikos 
konferencijos neužganėdin- 
tų tautų ir kaip rodosi, su 

viena net susiartino. Tal- 
kininkų /veikimas taikos 
konfencijoj, ypač gi Ame- 
rikos prezidento, iš dides- 
nių tautų neužganėdino nei 
Japonijos, kuriai Amerikos 
prezidentas nenorėjo pri- 
pažinti Šantung r>usalio su 

miestu Kiu-čau, ką japo- 
nai krauju savo kareivių 
nuo vokiečių atėmė. Japo- 
nija pagazdino sekimu Ita- 

lijos paveikslo ir pasitrau- 
kimu iš taikos konferenci- 
jos. Šiuom kaitų vienok 
prezidento Wilson neparė- 
mė nei Anglija, nei Fran- 

cusija, nes jos .karės pra- 
džioj buvo su Japanija pa- 
dariusios sutartį. Prezi- 
dentas Wilson, likęs vienas, 
be paramos, nes prieš Japo- 
niją ji nerėmė nei Anglija, 
nei Francuziją, turėjo nu- 

silenkti. šantung kokiam 
laikui pripažintas Japoni- 
jai. Bet jis ir vokiečiams 
buvo įarsamdytas vien 99 

metams, taipjau kaip ir Ru- 

sijai Dalnyj ir Vei-Hai-Vei, 
bet jie tą miestą neprivers- 
ti nebūtų jau chinams su- 

gražinę nei samdos laikui 
pasibaigus; butų vis išradę 
kokį tinkamą iškalbinėji- 
mą; ką ypač visokių kraš- 
tų valdžios mėgsta daryti 
Bet viena Amerika, be ki- 
tų talkininkų parar.ios, nori 

ir labiausiai ko nekęstų 
jam negali pasipriešinti y 
pač, jeigu tos nekenčiamo 

sios griebia ką pasiremda- 
mos padarytu 3U britais 
sutarimą. Išgauti vienok 
japonams kituose karštuo- 
se lygias su kitoms civili- 
zuotoms tautoms teises ne- 

pasisekė. Tam net Angli- 
ja pasipriešino, nes ji ne- 

turi galės priversti Austra- 
liją ir Kanadą japonams 
isame pripažinti lygias su 

kitoms tautoms tiesas, bet 
ir kitos tautos negali japo- 
nus priversti namieje pri- 
pažinti svetimiems daugiau 
tiesų, negu jie pas savę ja- 
ponams pripažįsta. 

Atkako jau Francuzijon 
Vokietijos atstovai. Juos 
patikti buvo pasiųsti Fran- 
cuzijos atstovai, kurie juos 
palydės nuo rubeziaus j 
VersailĮ. Paryžiun jų ne- 

leidžia, nes jie ten nei rei- 
calų neturi. J^elionej juos 
lydėjo žymus francuziški 
tautiški veikėjai, kad ke- 
lione j koks nemalonumas 
jų nepatiktų, bet juos vi- 
sur patikta mandagiai, o 

prefektai, taigi valdžios 
! atstovai kelionėj laikė į 
[ juos draugiškas prakalbas, 
niekur nieko juos užgau- 
načio neatsitiko. Su Vo- 
kietjos atstovais Francuzi- 
joj elgtasi visai kitaip, ne- 

gu elgė ii vokiečiai su taip-j 
gi sumuštais francuzais; 
1871 m Mandagus fran- 

cuzų pasielgimas su Įveik- 
tais priešais geriausiai pa- 
rodo, kad francuzai geriau 
už vokiečius išauklėti ir 
buda turi žmogiškesni, ge- 
resnį. Ko francuzai reika- 
lauja, tai pasako, bet sau- 

gojasi priešą bereikalingai 
užgaulioti. Rodos talkinin-j 
kų vokiečiams pastatyti; 
reikalavimai yra nemaži, j 
bet dar didesnius butų pa-j 
statę vokiečiai, jeigu jiems; 
ginklu butų pasisekę karės 

laukuose, bet paprastai gy- 
venime taip buna: kas no- 

ri per daug, tas tankiausiai 
nieko negauna, o taniuai, 
net savo turi pridėti. Tas' 
dabar vokiečius pasiekė, o! 
jie iš karės tikėjosi labai' 
daug pelnyti, nekalbant 
jau apie tai, kad jie tikė- 
josi visą žemės paviršių sa- 

vo globon paimti, visiems 
kur nors gyvenantiems 
žmonėms savo prisakymus 
davinėti, o dabar kiti vo- 

kiečiams davinės prisaky- 
mus. Iš Genevos Paryžiun 
praneša, ko Vokietja nuta-Į 
rė reikaluti, jeigu karę bu- 

tų laimėjus. Vokietija buvo 
nuo talkininkų nuspren- 
dusi pareikalauti panaikini- 
mo neprigulmystės prie 
v OKieijus ruueziu vioy ma- 

žų tautų, negalinčių savo 

nepriguimystę apginti, jas 
pavesti Vokietijos globon. 
Tokių mažų tautų Euorpoj 
nuo senai buvo diktai, o 

Vokietija dar daugiau jų 
sutverti norėjo ir jas savo 

globon paimti. Vokietija 
turinti nuo visų nepaken- 
čiamų Anglijos reikalavi 
mų pasiliuosuoti ir turi su- 

griauti rusišką milžiną. Vo- 
kietija turinti savo globon 
paimti Belgiją ir-Francuzi- 
jos pajurius nuo Dunkir- 
chen iki Bonlayne. Turi 
gauti Ang^jai prigulinčias 

j dvi Britiško kanalo, ^Įų 
: grupes- Tini,gauti Francu- 
zijos Lotaringiją su jos an- 

■ gliu ir geležies kasykloms. 
Turi po savo globa su- 

t> erti Afrikoj ciesorystę iš 
■ Belgijos, Prancūzijos Kon- 

go; Dahomey* franeazišku 

| vakarinės Afrikos kolioni- 
jų ir angliškos Nigerijos, 

i Reikalavimus tuos Vokieti- 
jos kancleriui Bethmann 
Hollvegui pastate Vokieti- 
jos katalikų vadovas Erz- 

berger, turintis Vokietijoj 
labai didelę įtekmę. Taigi 
Vokietijos godumas buvo 
mat labai didelis. Neįstabu 
todėl, jeigu ji iš to nieko 

negaus, bet turės tiktai sa- 

vo pridėti. Labai didelius, 
didesnius negu jie verti 
reikalavimus taikos konfe- 
rencijai pastatė ir lenkai. 
Apart didelių vokiečių ap- 
gyevntų žemės plotų, len- 

! kai reikalauja dar dalies 
vokiško kariško ir pirkly- 
bos laivyno, ginklų ir 25 

miliardų f randų (5 miliar- 
dus doliarių) atlyginimo pi 
nigais, kuomet daugiau nu- 

kentėjusiai, nes daug dau- 
giau už Lenkiją turėjusiai 
Belgijai skiriami jos atsta- 
tymui tik 400 milionų do- 

larių. Žinoma, ir lenkai ne- 

gaus visko, ko reikalauja, 
nes jų reikalavimai per 
daug begėdiški; tokių nei 
garsus Paderewskis neį- 
stengs iš Vokietijos išspau- 
811. 

Galutina taika už poros 
dienų bus padaryta, jeigu 
netikėti trukdymai neatsi- 
tiks. Vokiečių delegatams 
talkininkų taikos išlygos 
bus paduotos vien pasira- 
šyti, derėties jie negalės. 
Jiems palikta vien priimti, 
ar atmesti ir atnaujinti ka- 
rę; todėl jie negalės vilkin- 
ti galutino susitaikymo. Da 
bar prasidės jau taikos ta- 

rybon ir vokiečių dalyvavi- 
ryboj ir vokiečių dalyvavi- 
lygų sutrukdė pasitrauki- 
mas italų, bet dabar tas 
darbo jau netrukdys, nes 

talkinikai mato, kad italų 
ryšyj palaikyti negalima, 
todėl ir tarybose reikia be 
ju apsieiti. 

Už grobimus ir troškybą 
svetimo italus pasiekia ne- 

malonumai. Italai užėmę 
Albaniją, kuris tai kraštas 
kada tai Italijos republikai 
Genevai prigulėjo, toclel 
jie manė, kad ji ir dabar 
noriai priims Italijos jungą. 
Pasirodė vienok, kad to, 
kas buvo keli šimati metų 
atgal, dabar pritaikyti ne- 

galima. Dabar, nenorint 
apsirikti, reikia niekeno ne- 

geisti. Albanai dabar pa- 
rodė, kad jie Italijos jungo 
visai nepageidauja. Jie 
nuo jo pasiluosavimui, pa- 
sikėlė prieš italus ir sten- 

giasi visai pasiliuosuoti. 
Jų jungo netrokšta nei 
Dalmatijos slavai, nei gy- 
ventojai aplinkinių Fiume, 
nors pats miestas didesnėj 
dalyj yra jau suitalinėjęs. 
žmonių sukilimai gali grei- 
čiau priversti italus pasi- 
traukti iš Fiume negu rei- 
kalvimas Amerikos prezi- 
dento. 

1 gegužės, taigi darbi- 
ninkų šventė parodė val- 
džioms, kad jos veik nie- 
kur neturi pilno darbinin- 

kų užsitikėjimo. Kruvini 
susirėmimai darbininkų su 

valdžios kariumene buvo 
veik visuose civilizuotuose 
kraštuose. Smarkus susirė- 
mimai darbininkų su poli- 
cija ir kariumene buvo Pa- 

ryžiuj, buvo jie dideliuose 
Anglijos ir Vokietijos mie- 
štuose.; visur tekėjo krau- 
jas, •- užmušta ir sužeista 
kiek žmonių; Amerikoj 
kiuvini darbininkų susirė- 
mimai su policija buvo mie- 
ste Cleveland, 

Per pačtą Amerikoj mė- 

ginta žymesniems valdiniu- 

(kams siųsti bombos, bet 
jjom nieko neatsiekta, bom- 
loos nexplioclavo, jas pirm 
laiko susekė pats detekty- 
vai. Matyt ir siuntėjai ne- 

mokėjo prisilaikyti atsar- 
gumo. 

Vokietijoj laukia val- 
džios puolimo; nesutikimai 
didžiausi yra tarpperdėti- 
nio taikos komisijos Erz- 
bergerio ir užsienių minis- 

| terio BrockdorI Rantzau. 
Iš jų vienas turės pasi- 
traukti, bet tuom tarpu ne- 

galima permatyti katras. 
Vokietijoj didžiauis ne- 

ramumai yra Bremen ir jo 
aplinkėse. Susirėmimai čia 
nuolatai pasitaiko. Val- 
džia įvedė aštrias karės 
laiko teises. Miestą buvo 
apvaldė revoliucijonieriai 
spartakai, bet juos iš mies- 
to išvijo. Apgulimo teisės 
pagarsintos Bavarijos sos- 

tinėj Munichtn. Ramumo 
nėra nei Berlyne, nei Rei- 
no apskrity j. 

Rusijoj po senovės ramu- 

mo nėra. Laikraščiai pra- 
neša, buk bolševikų valdžia 
puola. Sulyg tų žinių, ru- 

siškų bolševikų vadovai: 
m '• 

JL1UC1S.1S 11 Ijeillll 11U11 Liteli 
iš Rusijos, tik jų nei vienas! 
kitas kraštas nenori pas sa- 

'vę įleisti, nes visi bijosi, 
kad jie ir pas juos maišatę 
nesutvertų. Vien Rusijos 
pietuose, jiems dar sekasi, 
kitur veik visur juos muša. 

Siberijoj juos muša Kol- 
čak, Ukrajinoj Petlura. Iš 
Vilniaus juos išvijo lenkų 
kariuomenė, nors jos nega- 
lėjo but daug, kadngi iš 
Francuzijos Lenkijon par- 
gabenta vos 1600 lenkiškų 
kareivių, o tuos reikėjo iš- 
skirstyti po visokius kraš-i 
tus, kokius; lenkai sau nori 
gauti. Lenkų kariumenė i? 
Vilniaus traukia Minskan 
nežinia ar visa, ar tik dalis 
iš Farncuzijos su generolu 
Halleris Lenkijon atkaku- 
sios. 

Prieš vokiečius kiti kraš- 
tai p radėjo šiaušties, 
gali jų niekur neįsileisti. 
Australija rengiasi iš savo 

Krašto vokiečius deportuo- 
ti. Vokiečių Australijoj y- 
ra gana daug. Gali jiems 
užsidaryti visai visos ang- 
liškos kolionijos. Neleidi- 
mo vokiečių reikaluja pie- 
tinės Afrikos boerai. Rei- 
kia, kad Anglijos valdžia 
kur nors padarytų pradžią 
su vaikymu vokiečių, o gali 
jiems u ž s i d a r y ti vi- 
sos angliškos valdybos. An- 
glijos paveikslą gali pano- 
rėti sekti ir kiti kraštai, nes 

laike šios karės vokiečiai 
visur pasirodė neištikimi. 

Prigulinčios Turkijai sa- 

los Dedekanedos atsišaukė 
Į Paryžiaus taikos konfe- 

renciją su reikalavimu,, kad 
jos prie Grekijos butų pris- 
kirtos. Jas rengiasi Itali- 
ja užimti. Nežinia kam jas 
pripažįs taikos konfernci- 
ja? Dar ir del jų gali kil- 
ti dideli vaidai Grekijos su 

Italija. Paprastai iki šiol 

Grekiją jos išsiplatinime 
remdavo visada Francuzi- 
ja, kaip ir Lenkiją. 

PHILADELPHIEČIŲ 
AT YDAI! 

Parsiduoda kiauliu auginimo bizni; 
su visais įrankiais, netoli Philadelr ii 
Jos ir Camden, N J., tik 6 mylios 
Farma 56 kkerių. jabai gražioj ie 
toj su dideliu sodnu ir gerais budin 
kais. 

Kontraktas ant 4 metu, randa pig 
—S400 i metus. Laišku galima k re t p 
tis tiesiai į fanną M. Dumsej*, RFD. 1 
\Vestvillo, X. .T. 

Platesniu informacijų galima gaut 
oas 

S. K1SZONIS, 
S.E. Cor. Lehigh Av. :r Thompsor. St 

PHILADELPHIA, PA. 

F A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar- 
bų'garantiją gauk už savo pinigus.] 
—teisingą darbą. Pirma jiegu ati i 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrą( 
kainą iš 

J. S. RAMANČIONIS, j 2611 W. 44th St., CHICAGO 
l'hone McKinley 276 

Pradik Naujus Metus su tobulu akių ro 
gijimu, taip. kad »icko nspraleistutnei per » 
sus metus, kas tau pilt t>uti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins airių u 

galvos skaudėjimus, trumparegystč arba toli 
refTj Ai praialinauia, pasitarkite su msai'E 
prieš einant kur kitur. Egzainlnacija DVKAJ 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND A V., CHICAGO 

Kampas lftes Gatvfts. 
3čios lubos, virš Platt'o aptiekos. T€mji!te 

< mano parašą 
Valandos: nuo 9tos *:al. ryto iki 8 vai. vak. 
Ncdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

'lietuviškas 
Išradėjas". 

Šituo yadru Išdaviam!) nauja 
knygute dėl Išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokiu išradėju ir išratlimų, su 
aprašimajs ir paveikslais miestų 
Now York'o ir Washington'o. 

Šia brangi? knygutę, męs iš- 
riunfiame kiekvienam ant 
reikalavimo. 

Jeigu Jus norite žinot' klek ( ' turtu žmonės prasigyveno ir 
i kiek dar galima prasigyventi 
l pu pagplbp. naudingu išradimų, 1 

į tai rašykite tuojaus reikalnuda- I 
I mi tos naudingos knygutes, 
| Kaipo '.novai (ekspertai) pa- j 

tentų, •« bandame išradimus 
l D Y K. A. 1. Rašykite: 
I 1 

1 Amerisan European Patent ] 
O'ficss Iro. 

2 56Broadway (LA.) į 
, NEW YORK, N. Y. j 

SH3 OiTC 00 0<J<1<HS<H3 ČH3 CH3<H3<J<J 0<J<J000^3<H3<H3<H30<HJ<fr 
"PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

ant Durų, Lentų. Rėmų ir Stogams Popierio 
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų Iš vidaus, po $1.40 už galioną 

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

LIBERTY 130NDS 
Męs perkame Lioerty Bonds už ifV A II 
pilng. "Cash" vertę. Atneškite .« «SI ■ * 
arba atslg.k.te J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien fluo 9—G 
Utarninkais Ketvergais ir 1335 Milwauke Ave. 
Subatomis i—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
W?a neesame bankeriai, bet ruęs gvarautuojame Tamstai suč§- 

uyraą 60 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabullus pas 
mus. Vyrama lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus lr 
overkuotus nuo $30.00 ik' 550.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 Iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 lr branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

s. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas aigaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienlais—-4kl 9 vai. vakare. 

Didelis 2S"x33", Pianas, Aišku 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

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

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 

Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
S) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

3253 S. MORGAN ST. CHICaGO, ILL. 

Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jus ją perskaity- 
site daugiaus negu vieną karta. 

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

Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą tartą vežasi 
su savim j namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knyga, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

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

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 

Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdėkite Į laišką su doliariu, ir prisiųslcitc 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St„ Ciilsego; iii, 



VIETINES ŽINIOS, 
i 

LIETUVIAIS ESAME 
GIMĘ. 

Chicagos draugijos šiuonn 

laiku sujudę, visos ar šiokiu, 
ar kitokiu budu rengiasi prie 
šeinio. Visiems rupi, kad sei- 
mas nusisektu. Nes paprastai 
seimai rengiami rytinėse vals- 

tijose, o Chicagai jų beveik 
netenka. Dabar chicagieėiai 
sak°: 

— Jei jau *į kartą nepasi- 
sektu gerai seimą surengti, 
tai chicagiečiai esame dingę. 
Netik ka Chicagą rytai pajuok 
tų, bet ir jau jokis seimas dau- 

giau nebūtų rengiamas Chica- 

goje. 
Žinoma, pasitaiko ir trini- 

masi tarp sriovių. Štai vie- 
nos draugystes susirinkime, 
vienas katalikas lietuvis pa- 
stebėjo, kad iki šiol kataliku 

taryba neprisidėjo. Toks svar- 

bus reikalas, o neprisideda del 

"uparos". Tuoj kitas giliai 
tikintis žmogus pasiprašęs bal 
so jam šitaip atsakė: 

— Męs esame lietuviais gi 
mę, męs buvome lietuviais dar 

motinų yščiuose. O katalikais 
tik vėliau pastojome, tik po 
krikšto, o visokia:s istais pas- 
tojome visai vėlai, suaugę. 
Taigi pirmiausiai męs ir turi 
me Imti lietuviais, o paskui ka- 
talikais. Kas niekina prigim 
tj, tas spjaudo motinai <mt vei- 
do. 

Tai paprasto žmogaus žo- 

džiai, bet jie begaliniai gilus. 
Ir istikro pirm m i ausiai turi- 
me buti lietuviais, nes esame 

jais gimę. 
"Lietuvos" reporteris... 

RENGIASI PRIE SEIMO. 

Tllinois Pašelpinis Kliuba: 
pereitoj subatoi turėjo savo su 

sirinkimą, kuriame plačiai ap- 
kalbėjo kUomi prisidėti prie 
Visuotinojo Seimo. Taikosi nu 

tarta, kad kiekvienas kliubie 
tis privalo dalyvauti šeiminia- 
me koncTerte, kuris atsibus 8 
birželio, nedėlioję, didžiausia 
me ChicagOje teatre "Audito 
rium". 

Apart to j seimą išrinkta ke- 
turi delegatai. Kliubiečiai 
kaip vienas rūpinasi lietuviu 
reikalais. 

Šio kliubo pavyzdi pr: r<.'e- 
tų pasekti visos organizacijos 
netik Chicagoje, l>et it* viso; 
Amerikoj. M. K. S'. 

SVARBU "BIRUTIE- 
ČIAMS". 

"Birutes" ehoras rengiam 
prie didelio koncerto, kuris i 
vyks gegužio 25 d., Kimhall 
Hali, mieste. Todėl panedė- 
lyj, gegužio 5 d., įvyks extrs 
choro repeticija. Visi daininir 
kai bei dainininkes malones sr 

srrinkti, ant 7 vai. vak. 

Nariai, kurie nelankys siu 
repeticijų, negales dalyvaiti; 
minėtame koncerte. 

Sekretore. 

DIDŽIAUSIS KONCER- 
TAS. 

Amerikos lietuviu istorijo- 
je dar nebuvo atsitikimo, kar 
kokiame nor pokylyje dalyvai 
kokiame nors pakylyj dalyvat 
bargi, kaip jau yra nutarta 
seimo rengimo komisijos ren 

f^ia tiesiog milžiniškiausj kon 
ccrtą. Tam tikslui ant 8 bir 
<elio nedėlios vakare paimta' 
didžiausis teatras, kokis til 
yta Chicagoje, tai Auditoriui! 
operinis teatras. Tr Šitam< 
tai teatre rengiamas didžiau 
sis koncertas. 

Tiek žmonių i tą teatrą tel 
pa, bet čia netik didumas ko 
misijai rupi, bc* ir gražumas 
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Jau ir dabar smarkiai ruošia- 
masi prie gražiausio koncer 
to, kuris turės nustebinti ir pa 
i ius lietuvius ir svetimtau- 
čius, kurie ateis pasižiūrėti. 

K. S. 

SEIMO KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS. 

Seimo rengimo komisijos su 

sirinkimas įvyks utarninke 6 
gegužės \Vodmano svetainėje 
ant 8:30 v. vakare. \ iso* 

sub-komisijos privalo pribūti 
ir išduoti raportus. 

Šioje pėtnyčioje 9 gegužės 
j vyks toje pat svetainėje drau 
gijų konferencija. Visi dele- 

gatai malonėkite pribūti. Daug 
yra reikalų aptarimui link sei- 
mo. Dr. P r augelis, sekr. 

I ALTS. KP. SUSIRINKI- 
MAS. 

| Šiądien vakare Įvyks A. L. 
Tautinės Sandaros 25-tos kuo 
pos menesuiis susirinkimas 
Fellovvsliip svetainėje (831 W. 
31 Place). Prasidės S:30 v. v. 

Visi būtinai susirinkite. 
Komitetas. 

j SKOLA KULTURA1. 
i Visa tai, ką męs turime 
savyje geresnio prakilnes- 

|nio, visa tai kuo męs gali- 
įme pasidžiaugti, ar net pa- 
sididžiuoti yra skola kultu- 
rai. Nors tas biskį keistai 

'skamba, bet taip yra. 
Kūdikis vos išvydęs pa- 

saulį, yra ant tiek 'netobu- 
las, kad net nemato ar ne- 

moka matyti to, kas aplink 
jį dedasi. 

Bet ilgainiui jo organai 
pripranta prie apsireiškimų 
šio pasaulio, vystosi, tobuli- 
nasi ir kūdikis pradeda at- 
skirti apsireiškimus vieno- 
kios rūšies nuo apsireiškimų 
kitokios rūšies. 

Nors kūdikio organai vis 
vystosi ir tobulinasi, ir pa- 
galiaus kūdikis tampa gana 
stipriu iš gamtiško atžvil- 

I gio, bet jis vistiek pasilie- 
i ka sieloje it laukinis, ir iš- 
l augtų tiesiog su laukine sie- 
1 la, jei vyresnieji, jei tobu- 
i lesni už ji, neauklėtu io. 
I- Reiškia, kad užauginus 
jaunuolį tobulu reikia, i- 

i dant butų kas tą jaunuolį, 
jau pats būdamas tobulu, 
vestų jj prie tobulumo. 

Žmonija auklėjasi praei- 
timi. Senesnė gentkartė 
stengiasi perduoti ir per- 
duoda jaunesnei gentkartei 
visa tas, ką ji turi prakil- 
nesnio, tobulesnio, kulturin- 
gesnio. 

Senesnioji gentkartė sten- 
gėsi išauklėti mus tobules- 
niais, kad paskui męs, sek- 
dami jų pėdomis ,tobulin- 
tame kitus. 

Mus auklėjo ne tik tėvai 
ir giminės, bet ir visuome- 
nė. Vien tik tėvų pastan- 
gomis negalima išauklėti 
jaunuoli tobulu; neuždyką 
išmintingi tėvai sergsti sa- 
vo vaikus, taip askant, nuo 

blogos kompanijos. 
Galų gale išeina taip, kad 

visp. tai, ką męs turime sa- 

vyje prakilnesnio, kulturin- 
i gesnio, yra it skola kultu- 

rai. v 1 
Būrelis žmonių pilnai su- 

■ prato, kad kiekvienas iš 
mųs yra kiek-nors skolin- 

• gas kulturai, ir kiekvieno y- 
: ra priedermė atsilyginti tą 
i skolą, nes tik tada pasau- 
s lis taps tobulu. 

Tas būrelis, supratęs sa- 
vo pareigas, ėmėsi organi- 
zuoti dienraštį "Lietuvą" 
kad su šiuo galingu įnagiu 
at?iligynus kulturai. 

Daugelis iš mus parėmė- 
me šį prakilnų užmanymą ir 
tapo atverta didelis kultū- 
ros šaltinis — Dienraštis 
"Lietuva". 

Bet.kad šis kulturos šal- 
tinis tinkamai aprūpintų 
lietuvių dvasios kulturinius 
reikalavimus, neužtenka pa- 
siganėdinti tuo, ką męs at- 
likome, suorganizuodami 
dienraštį. Reikia pasisteng- 
ti, kad šis kulturos spindu- 
lėlis, dienraštis "Lietuva", 
kaip galint daugiau pasiek- 
tų lietuviškų stubelių; vei- 
kia, kad kiekvienoje stube- 
lėje rastųsi kulturos rėmėjas 
— Lietuvos Dienraščio šeri- 
ni nkas. 

Kiekvieno kulturingo ir 
mylinčio tėvynę lietuvio y- 
ra pareiga prisidėti kultu- 
ros darbe, nes tai yra ati- 
davimas skolos kulturai. 

Veikiant pavieniai, dažnai 
esti menkos pasekmės. 
Dienraštis Lietuva kaip tik 
ir yra tuo centru, su kurio 
pagelba ir mažas prisidėji- 
mas kultūriniame darbe ne- 

lieka be naudos. 
Nemažai yra lietuvių, ku- 

rie darbavosi ir darbuojasi 
pakėlimui kulturos lietuvių 
tarpe; bet yra ir tokių, ku- 
rie, tartum, ko tai laukia ir 
negelbsti kitiems dirbti. 
Taip neturėtų buti. 

Tūliems kai prisimeni, 
kad jis kiek-nors pasidar- 
buotų kulturiname darbe, 
tai jis, tartum nusigąsta; 
daugelis, tur but, mano, kad 
nuo jų reikalaujama idant 
jie kalnus vartytų, ir nei ne- 

bando prigelbėti darbe. 
Tai butų klaidingas ma- 

nymas. Užtenka pirkalbint 
nors vieną naują skaity- 
toją ir esi prisidėjęs kultū- 
riniame darbe. O prikal- 
binti vieną naują skaitytoją 
tai tik juokai. Aš, nors nė- 
su agentas, bėgyje dviejų 
mėnesių prikalbinau tris 
naujus skaitytojus ir netu- 
rėjau jokio sunkumo. 

Męs matėme "Lietuvos" 
dienraščio pranešimą, kad 
manoma įvesti naujus dien- 
raštin skyrius. Tai smagi 
žinia. Bet norint pagerint 
dienraštį, prašoma, kad męs 
šėrininkai ir skaitytojai pri- 

sidėtume platinime ir rėmi- 
me dienraščio. 

Jei męs skaitytojai nors 

biškį prigelbėtume dienraš- 
čio vedėjams, tai aš tikiuo- 
si, kad užmanyti nauji sky- 
riai dienraštyje tuoj pasiro- 
dytų Taigi prikalbinkime 
nors po vieną naują skai- 
tytoją arba šėriniką ir kul- 
turos darbas eis smarkiai 
pirmyn. 

"Lietuvos" šėrininkas ir 
skaitytojas, 

P. Gužauskas. 

PERSERGĖJIMAS. 
Šiuomi pranešu, jog žemiau 

pasirašęs nebus atsakomybėje 
už skolas užtrauktas per mane 

pačią, Yalaniiną Antanaitis 
j^ocph Antanaitis, 3338 So 

Auluirn Avc., Chicago. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

FmJdeda 7 ks« vakaru. 

Sufcato:*! Ir fiedliloaL* 2 *»'. ms rktij 

Žemai115c 
Viršui 10j 

Čia prirokuojama ir kares mokestj 

AT.YDAI DARBININKŲ, 
Vežimų ir automobilių dar- 

/)ininkai Maremont Mfg. Co. 
916 So. \Yabash A ve,, strei- 
kuoja. United Automobile, 
Aircraft and Yeliicle \\ or- 

kers Local Union No. 174 Chi 
cago, Iii. 

AT YDAI: Detroit Aliclii- 
gan Automobilių darbininkai 
streikuoja. Nevažiuokite ten 
United Automobile Aircraft 
and Yehicle Workcrs of Ame- 
rica. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

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

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

gegužio 6 ir 7, Lietuvių baž- 
nytinėje svetainėje, 18ta gat 
vė, Chicago. 

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

2140 West 23rd Place. Randos j mė- 
nesį noša $fi0.00. Kaina $0100.00. 

Justin Mackiewich, 
2342 S. Leavltt St., Chicago 

Reikalingas geras, patyręs lietuvis 
pardavėjas prie pardavinėjimo drapa- 
nų ir avalinės. Atsišaukite tuojaus. 
O. Lustie's 3410 S. Halsted St. 

REIKALINGA heimyn'nkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaiky. Pasiovus darbas. Gera 
mokestis. Apsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So, Halsted St., Cbicago, 111. 

ANT RANDOS — WEST SIDEJ 
4, o, C, ir 7 krmbariŲ fliatai, pečium! 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės | 
ofisą.: Racine Are. ir 13 tli St., arba 
telefonuokite: West 95, arba Harrison 

Pajieškau sa ;o draugo Kazi 
miero Milickio. Jis paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav.. Cz- 
vcnčio par.f Junkelių sodžiaus. 
Gyveno mainose, Scranton, 
Pa., ant Providen Co; 17 me- 

tų kaip iš Lietuvos. 
Jis pats ar kas kitas, teiksis 

j atsišaukti šiuo adresu: 
1 Geo. S. Baszkis, 1610 Co. 
■Union A ve., Chicago, UI. 

SKOLINU PINIGUS 
aut antro morgečio labai prisinaruo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko } ofisę. 

H. EPŠTEIN, 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr: 

apsipažinę su žmonėmis Ir turi pažjs 
tanių, visi galės padvigubinti sa 'o algq 
nepertraukus savo dabartinio i '.slėml 
mo. Darbas lengvas, pelningas Ir anl 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mu pas: 

LIBERTY LAND AND 
IMVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST.P T.r.lCAGO, ILS. 

PRAHESIMAS 1 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės, j 

MĘS UŽDAROME f 
NEDĖLIOMIS j 
PER VISĄ DIENĄ Į 
H, B. STERN | 

3442-3444 S. Hahted .'it. į 

Liuerty Bondssi 
Męs Z. erkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

atidėliojimo—Bile sumą 
$50—$100—$500—$1000 

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGS- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau mieste ali siij 
j sti savobondsus užregistruodami pei 

į k rasą.; Mę prisiunčiamo jums pini- 
Į gus tą pačią dienę., kaip tik gaunam« 
I jūsų bondsą. 

Ateik—Rašyk—Telefonuok 
LIBEilTY SECURITIES CŪ. 

| Room 715—155 N. Clark St. 
Chicago, 111. 

Phone Majestic 8617 

KAS TAI? 

VALENTINE DRESSMAKING į || 
COLLEGE | 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing) | 
dienomis Ir vakarais dėl biznio W | 
namų. Paliudijimai išduoda^J ir vi®- | 
tos parupinumos dykai. Atsilankykite f 
arta raiyklte, o męs pasistenį-ii Jie = 

suteikti Jums patarimą. 
SARA PATSK, Principal \ 

6206 S. H&lsted SL. 2850 Wells St \ 

Daklaras 

Jonas W. Saroaliiis 
Gydytoja^ ir Chirurgas. 
3252 S. BALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Teiefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

Br. Virginia Nerimti 
Physician & Surgecn 

3001 West 32nd Street 
ai 11 MarshalJ Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 iki i *0 plefc 
7 lfcl $ vasara 

Tai Lavvndale 66G 
Qyvej3js*Aj 

VB1 Rookvvell 1681 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KUL9S 
LITTUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo viBoklas ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsiseuojusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted S t., Chicago, III. 

Dr. G. M. tilaser j 
Praktikuoja jau 21 met&i J 

3149 S. Morgan St, Kertė 32 «t. j 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, : 

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

TELEFONAS YARDS 607. £ 

Dr. M. Herzman i 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 rae- 
tg kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitria* ir chroniškas ligas, .j 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. ISth 
Stree'., netoli l:Uk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephcv* Canal 3110 

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

A.lfta»a!skis 
LIETUVIS SRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausial, teleirgiausial ir daug 
pigiau, kaip kiti, d&lto, kad 
męs patjB dirbame grabus ir 
turime eavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius ėauk- : 
tieB: Taipgi samdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms ; 
lr kitiems reikalams dieng, ar 

naktj. į 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

į AASTE2 mm > V" 11 * k 

Męs mokinamo SJ pulkų, gerai 
apslmokautj amatą J trumpą lai- 
ką. Kirpikal yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 
Lake State Bldg. 

190 N. State St., 4 lubos 

iiMiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitm 

Tik=ką išėjo iš Spaudos 

Naujos St, Šimkaus 
Dainos 

Vienam bals.ii prie piano 

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

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

VISOS NEPE?.f UNKIOS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

—«*° ISTORIJA AMERIKOJE v 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fratemalės organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija nes joje pakliudoma ir plačiai ap- 
rašoma musų visuomeniški santykiai išei- 
vijoje. 

# Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių 
isterija. 

D nituose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministracija šio adresu- 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVA1TĖ 
| 'Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
| 366 Broadwa.y, So. Boston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Fusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turimo didel} knygų sankrovų ir katalogų siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: bu prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžial uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
Jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskito money ord»^iis tr- ba registruotuoso laiškuose. 

"DIRVA'. 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

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