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Ukrajinai prisidėjo prie 
Bolševiku. 

Laivai Bombarduoja Petrogradą. 
Bolševikai sumušė Rumunus. 

SAKO RE J K LIETUVIUS 
IR LENKUS SUTAIKINTI. 

Paryžius, gegužio 19 d. 
Londono Times rašo se- 

kančiai kaslink Rytinio 
fronto: 

"Męs privalome prižiurę 
ti, kad Latvija ir Lietuva 
butų vokiškos kariumenės 
apleistos ir paJiuosuotos nuo 
vokiškos įtekmės. Reikalas 
laikyti vokišką kariumenę 
Lietuvoje yra daug mažes- 
nis nuo to laiko, kaip len- 
kai inėjo j Vilnių. 

"Po talkininkų aficiehf 
vadovyste latviai ir lietuviai 
neturėtų sunkenybės suda- 
rymui tokių armijų, kurių 
užtektų išlaikymui linijos 
prieš bolševikus nuo Vil- 
niaus j šiaurius ir skersai 
Dauguvą. I 

"Reikės nuraminti lietu- j 
vių abejones ir prikalbinti! 
juos, kad skaitytų lenkus 1 

kaipo talkininkus, o tuo pa-į 
čiu kartu reikės atgrąsintii 
lenkus nuo reiKalavimo tū- 
lų Lietuvos dalių. Bet, pri- 
leidus, kad šitie nesutiki- 
mai bus užkasti, nėra prie- 
žasties abejoti apie tai, ko- 
dėl suvienytas Lenkiškai- 
Lietuviškai-Latviškas ir Es- 
toniškas frontas negalėtų bu 
ti sudalytas ir kurio parėmi- 
mui nereikėtų nei vieno vo- 
kiško kareivio. Svarbiausis 
dalykas yra tame, kad tal- 
kininkai ir ypač Didžioji 
Britanija, kuri turi didžiau- 
sius interesus Baltike, nu- 

spręstų veikti greitai." 

UKRAJINAI PRISIDĖJO 
PRIE BOLŠEVIKŲ. 

Rerlinas, gegužio 18 d. 
Varšavos laikraščiai atspaus 
dino žinią, kad ukrajinų ly- 
deris generolas Petlura su- 

sijungė su bolševikais. 
Tokį ukrajinų žingsnį len 

kų laikraščiai aiškina ukra- 
jinų neužsiganėdinimu link 
talkininkų, kurie esą negel- 
beję ukrajinams kovoti prie 
šais bolševikus. 

LAIVAI BOMBARDUOJA 
PETROGRADĄ, 

Londonas, geg. 17. Iš 
Maskvos gauta bevielinis 
pranešimas, kad vienas 
skraiduolis ir kiti du kariš- 
ki laivai bombarduoja vie- 
tovę Ropšą, apie 24 mylios 
į šiaunus nuo Petrogrado. 

Bet kokiai šaliai tie laivai 
priklauso, tai nėra žinoma. 

Vienok yra spėjama, kad 
tai yra talkininkų, kurie, 
kaip buvo pranešama, sto- 
vėjo Heslingforse. 

Manoma, kad tai talkinin 
kų laivynas dar ir todėl, kad 
Anglijos premieras Lloyd 
George vienoje kalboje at- 
stovų bute išsireiškęs, jog 
talkininkai gali pradėti 
smarkiau veikti Rusijoje. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
RUMUNUS. 

Londonas, geg. 17. Ex- 
change Telegraph gavo 
pranešimą iš Viennos, ku- 
riame sakoma, kad Rusijos 
bolševikų minitseris prane- 
šęs Vengrijos komunistų ly- 
deriui Bela Kun, kad Uk- 
rajinos bolševikų armija su 

mušusi rumunus ties upe 
Dniestru persikėlė Rumuni- 
jos pusėn. Gi Rumunijos 
armija, sulyg čičerino už- 
reiškimo, vis traukiasi at- 
gal. 

PADEREWSKIS NORi 
REZIGNUOTI. 

Londonas, geg. 17. Laik- 
raštis Morning Post gavo 
pranešimą nuo savo kores- 
pondento iš Varšavos, kad 
Lenkijos permieras Pade- 
rewski norėjęs rezignuoti 
iš Lenkijos premiero urėdo. 
Priežastimi tokio elgimosi 
yra Lenkijos parlamento 
nutarimas užpulti Galiciją. 
Rezignacija tapo paduota 
pereitą ketvergą, bet ji ta- 
po nepriimta. i 

LANSINGAS PIETAVO ! 
SU KARALIUMI. 

Londonas, geg. 17. Su- 
vienytų Valstijų sekretorius 
Robert Lansing ir poni Lan 
sing turėjo audienciją pas 
Anglijos karalių ir karalie- 
nę, Buckingham palociuje, 
paskui pasiliko ir pietauti. 

i 

PRIEŠ-BOLŠEVIKIŠKA 
VALDŽIA VENGRIJOJE. 

Basei, gegužio 17 d. — 

Vienrios laikraščiai parne- 
ša, kad Vengrijoje, Arade 
įsisteigė nauja prieš-bolše- 
vikiška valdžia. Josios va- 

du esąs grafas Julės Karo- 
lyi, giminaitis buvusio Ven- 
grijos premiero. 

'Džiure' jau išrinkta. 

NA/ILLIAM H0HEN20LLERN 
AND OTHERS VERSus 

CIWLI2ATI0/S 

T e i sėjas (1 alkininl:?i) : Dabar bus byla Wilhelmo Hohenzollerno prieš Ponią Civilizaciją... 

TALKININKU UNIFOR- 
MAI PAVOJUS 

BERLINE. 

Berlinas, geg. 17. Tapo 
įsakyta, kad Amerikos, An- 
glijos ir kitų talkininkų afi- 
eierai neitų laukan su 

uniforma, nes tas sukelia 
žmonių demonstracijas. 
Taipgi sakoma, kad Ameri- 
kos uniformuoti kurjierai 
turėjo laikytis viešbutyje i- 
dant išvengus incidentų. 
Manoma, kad trumpoj atei- 
tyje gali iškilti nemaža in- 

cidentų. 

PARYŽIUS UŽTARS 
VOKIEČIUS. 

Rymas, geg. 17. Atsi- 
žvelgiant j prašymus vokie 
čių vyskupų, kad popiežius 
užtartų Vokietiją taikos 
konferencijoje, popiežius 
Benediktas manąs kreiptis 
prie talkininkų, prašyda- 
mas, kad jie suminkštintų 
dabartinę taikos sutartį 
link Vokietijos. 

REIKALAUJA IŠKLAU- 
SYTI AIRIJOS ATSTOVŲ. 

Paryžius, geg. 17. Ame- 
rikos airių delegatai Dun- 
ne, Ryan ir Walsch kreipė- 
si prie Lansingo reikalauda 
mi, kad Lansing formaliai 
kreiptųsi prie Anglijos val- 
džios idant Anglija užtikrin 
tų Airijos sinnfeinerių lyde 
riams saugų nuvykimą tai- 
kos konferencijon, kad iš- 
dėsčius Taikos konferenci- 
jai Airijos reikalavimus. 

VICE SEKRETORIUS 
STUDIJUOS OR 
LAIVININKYSTĘ. 

Washington, gegužio 17. 
Karės sekretoriaus pagelbi- 
ninkas Crowell važiuoja 
Europon, kad išstudijavus 
tenykšcias orlaivių išdirbys- 
tes. 

ANGLAI SUMUŠĖ 
AFGANCUS. 

Londonas, gegužio 17 d. 
Anglijos kariumenė Indijo- 
je, perėjus Afganistano ru- 

bežių, sumušė Afganistano 
spėkas ir užėmė fort<į Bek- 
ka. Užėmus šį fortą su- 

stabdyta Afganistano kariu 
menės veržimąsi link Lun- 
dikotal, ir abclnai tai yra 
didelis smugic Afganistano 
valdžiai. Taip Afganista- 
no ir Indijos parubežinių 
spėkų tulą įaiką vis buvo 
susirėmimai. 

SUMUŠĖ KOLČAKO 
KARIUMENĘ. 

Londonas, gegužio 17 d. 
Rusijos bevielinis telegra- 
fas praneša, kad Rusijos 
bolševikų spėkos sumušė acl 
mirolo Kolčako kariumenę 
ties Bugulma ir užėmė mies 
tą. Pranešime priduriama, 
kad sovietų kariumenė per- 
sekioja pasitraukiančias 
Kolčako spėkas. 

SOVIETU SPĖKOS UŽ- 
ĖMĖ LUGANSKĄ. 

Londonas, gegužio 17 d. 
Bolševikų bevielinis tele- 
grafas praneša, kad sovietų 
kariumenė užėmo Luganską 
Dono apskrityje. 

MILIJONAS RUSU NE- 
LAISVIŲ VOKIETIJOJE. 

Londonas, gegužio 17 (i. 
Tarptautinis raudonas kry- 
žius prisiėmė pereigą pri- 
daboti rusus belaisvius Vo- 
kietijoje, kurių ten esama 

apie milijonas. Nors karė 
užsibaigus, bet dėl Įvairių 
aplinkybių rusai nelaisvi ai 
vis dar laikomi Vokietijoje. 

Sakoma, raudonam kry- 
žiui pagelbon ketina ateiti 
Čecho-Slovakija, kuri nori 
pasiimti nemažai nelaisvių 
dėl ūkės darbų. 

ARGENTINA PRISIDĖS 
PRIE LYGOS. 

Buenos Aires, geg. 17. 
Argentinos prezidentas ra- 

šytoje kalboje atstovų butui 
pabriežė, kad Argentina ne 

pritarė talkininkų plianui 
organizuoti tautų lygą be 
neutralių šalių, bet sutiko 
dalyvauti organizavime, 
kuomet tas bus daroma ne 
vien tik kariavusių talkinin 
kų vardu. 

Argentinos taktiką lygos 
klausime paaiškino talki- 
ninkams Argentinos minis- 
teris Paryžiuje. Dabar tal- 
kininkai jau pakvietė Ar- 
gentiną dalyvauti pirmame 
viešame organizacijiniame 
susirinkime. 

MŪŠIAI SMYRNA GAT 
VĖSE. 

Konstantinopolis, gegužio 
18 d. Pereitą ketvergą, už 
ėmus grekams miestą Smyr 
na, ištiko mušis tarp turkų 
gyventojų ir grekų. Mušis 
ištiko turkų apgyventame 
kvartale, kur iš kiekvieno 
namo pasipylė šūviai link 
grekų. Mūšyje krito apie 
300 turkų ir apie 100 grekų. 

AUSTRIJA MOKĖS 
AUKSU. 

Paryžius, geg. 17. Sulyg 
sutarties Austrija turės už- 
mokėti už padarytus karėje 
nuostolius vos dvidešimtą 
dalį kiek reikalaujama nuo 

Vokietijos. Nuo Austrijos 
reikalaujama 5 bilijonus 
kronų (apie $1,250,000,- 
000), bet ji turėsianti už- 
mokėti auksu; nuo jos ne- 
bus priimami joki bondsai 

Italija nuo Austrijos rei- 
kalauja būtinai sugrąžint: 
Italijai įvairius dailės veiks 
lus, kuriuos Austrija paė- 
mė iš Italijos laike pirmes- 
nių karių. 

ORLAIVIS NULĖKĖ I 
AZORES SALAS. 

Washington, gegužio 18. 
Iš trijų orlaivių, išlėkusių iš 

Trepassey į Azores salas nu 

vyko pasekmingai tik vie- 
nas orlaivis NC-4. 

! Gi orlaivis NC-1 kelyje 
dėl blogo oro kiek nukentė- 
jo ir priverstas buvo susilai- 
kyti nuo tolimesnio lėkimo; 
jis buvo nuo Azores salų 
jau tik apie 200 mylių. Or- 
laivio įgula randasi ant ka- 
riško laivo. 

Gi trečias orlaivis NC-3 
visai dingo ir jo niekur ne- 

galima surasti. Dedama vi- 
sos pastangos, kad jį sura- 

dus ; tam tikslui pasiųsta ke- 
letas ekstra laivų. 

Orlaivio NC-4 lėkimas iš 
Azores salų į Portugaliją 
yra kiek atidėtas dėl blogo 
oro. 

RIAUŠĖS VOKIETIJOJE. 

Berlinas, geg. 16, (suvė- 
linta). Vokietijos valdžia 
yra pasiruošusi leisti plebis 
eitu taikos sutartį, jei talki- 
ninkai nedarys joje jokių 
pagerinimų. 

Berline įvyko milžiniška 
demonstracija, kurioje da- 
lyvavo apie 200,000 ypatų, 
kur buvo daug ir kareivių, 
sugrįžusių iš karės fronto. 

Local Anzeiger gavo ži- 
nią iš Stetino, kad įv^ko di- 
delės riaušės. Minia už- 
puolė kalėjimą ir išleido ka 
linius; paskui kareivių re- 

zervus. Manoma taipgi, kad 
ir gelžkelio stotis randasi 
minių lyderių rankose. 

Taipgi atėjo pranešimų, 
kad didelės demonstracijos 
įvyko ir Hamburge; minia 
pasmerkė taikos sutartį. 

LEMBERGAS TENKA 
LENKAMS. 

Berlinas, geg. 17. Iš Vie- 
nnos ateina žinių, kad tarp 
Lenkijos ir Ukrajinos, tar- 
pininkaujant talkininkų ats 
tovams, padalyta sutartis, 
su'yg kurios žymus miestas 
Le.nberg (Lvov) tenka len- 
kams; gi kitos Galicijos da- 
lįs į rytus tenka ukrajinams 
(galicijonams). 

SAKOMA ITALIJA 
NUSILEIDŽIA. 

Paryžius, geg. 17. Sako> 
ma, kad Italija jau sutiko 
padaryti Fiume liuosu uos- 

tu, bet jie ketina stipriai 
reikalauti nekuriu salų, ku- 
rias Italijai norima užgin- 
čyti. Tos salos randasi Ad- 
riatiko jūrėse. Vienok galu- 
tino nutarimo, kaip prane-į 
šama, dar nėra padaryta' 
nei viename ginčijamuose j klausimuose. 

KALTINA VIRŠININKĄ 
ĖMIME KYŠIŲ. 

Oakland, Cal., gegužio 
15 d. Grand jury įsakė ar- 
eštuoti policijos viršininką, 
kuris yra kaltinamas ėmime 
kyšių. Tvirtinama, kad im- 
davęs nuo gamblierių ky- 
šių apie $10,000 kas mė- 
nuo. 

NYKSTA TURKIJOS 
IMPERIJA. 

Paryžius, geg. 17. Kaip 
Europos taip ir Azijos Tur- 
kijos šalyse daug kraštų pa 
vedama talkininku kontro- 
lėn. Turkijos sultonas, kaip 
manoma, persikels miestan 
Brussa, kurio netolimos apie 
linkės sudaiys tikrąją Tur- 
kiją. 

Konstantinopolis, Turki- 
jos sostinė, kaip plianuoja- 
ma ir taipgi Armėnija, bus 
po kontrole Suvienytų Vals 
tijų. Mesopotamija ir Peles 
tina Anglijos užžiuroje. Sy- 
rija ir Cilicija pavedama 
Prancūzijai. B e to, ši-tą 
gaus ir Italija su Grekija. 

Taigi iš buvusios galin- 
gos ir gobščios Turkijos ini 
perijos gali liktis tik mažas 
sklypas savystovios šalies. 

REVOLIUCIJA BU- 
JOJA BULGARIJOJ. 
Londonas, gegužio 17 d. 

Iš Viennos pranešama, kad 
Bulgarijos sostinėje Sofijoj 
ištiko smarkus mušis tarp 
valdžios kariurr. ̂ nės ir rt> 

voliucijonierių, kurie reika- 
lauja nuvertimo dabartinės 
valdžios ir Įsteigimo sovie- 
tų. « — 

Be to pranešama, kad pa 
našus sujudim?: esą Rušču- 
ke, Filipopolyje ir Varnoje. 
Viennoje manoma, kad Bul 
garijoje tuoj bus sukilim. * 

visoje šalyje, ji 

VOKIEČIU LYDERIS 
APLEIDO FRANCUZIJĄ. 

Paryžius, gegužio 17 d. 
Vokietijos atstovybės galva 
išvažiavo Berlinan; jis iš- 
važiavo iš Paryžiaus 11:30 
vakare. Jo išvažiavimas 
skaitomas didelės svarbos. 
Nuo to gal prigulės klausi- 
mas, ar pasirašys vokiečiai 
po taikos sutartimi, kokia H 
yra, ar ne. 

"N 

JAPONAI PAGEIDAUJA 
AMERIKONŲ TURISTŲ. 

Tokyo. Tula Japonijos 
kompanija nusprendė įtai- 
syti tris pasažierinius laivus 
sulyg Amerikoniškos syste- 
mos. Tuomi, matyt, norima 
pritraukti Japonijon dau- 
giau amerikoniškų turistų. 

APLAIKYTA PREZIDEN- 
TO ŽODIS KONGRESUI. 

Washington, D. C. geg. 
17. Prezidentas Wilsonas 
prisiuntė kablegramu savo 

kalbą dėl ekstra sesijos Su- 
vienytų Valstijų kongreso. 
Tekstas prezidento kalbos 
turįs apie 4,500 žodžių; 
kalba atėjo kablegramu pe- 
reitą naktį ir randas sekre- 
toriaus Tamulty rankose. 
Prezidento kalba, kaip ma- 
noma, bus perduota kongre 
sui sekantį utarninką. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkė$e: 
Panedėlyį lytinga ir kiek 

vėsiau; uKrainke gal pra- 
dės blaivytis. Švelni įvairus 
vėjai. 

Saulėtekis 5:8; Saulėlei- 
dis 8:07. 
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Kodll Lietuviai Drąsiai 
Kovoja? 

Šiame numeryje telpa labai žingeidus 
straipsnis antgalviu "Tolimiausis Avanpos- 
tas." Jis nušviečia dalykų stovį ant Lietu- 
vos fronto; jis taipgi labai aiškiai parodo, 
kodėl lietuvių žmonės-ne aristokratai, ne 

buržujai ir kapitalistai, bet Lietuvos kai- 
miečiai ir darbininkai bei jų vaikai su tokiu 
narsumu ginasi nuo rusiškų bolševikų. 

Lietuviškas komandierius labai gerai 
pataiko, kuomet jis vienu sakinio išaiškina 
visas lietuvių narsumo priežastis. Lietuvos 
žmonės, kaimiečiai, kovoja prieš bolševi- 
kus,-sako jis,--lygiai taip, kaip jie kovotų 
"su išalkusių vilkų gauja, arba su girios gai 
srų." 

Štai ir visas sekretas. Arba tavo gyvy- 
bė, arba mano gyvybė. Ir iškalbingiausis 
bolševikiškas agitatorius negali įtikinti Lie- 
tuvos žmogaus, kad jam bus genaus, kuo- 
met Lenino-Trockio gauja nuvilks jam pa- 
skutinius marskinius, nuplėš viską ir paliks 
jį badu stipti. 

Čia pas mus, Amerikoje, atsiranda to- 
kių, kurie dalykų nežinodami, mėgira mū- 

sų žmonėms išaiškinti, kad bolševikai esą 
paprasti darbininkai vargšai, traškantieji 
Lietuvos darbininkams laisvės ir gerovės. 
Lai jie perskaito minėtu straipsnį, lai jie 
įsitėmija, kaip į bolševikus žiuri tie jų bro- 
liai-Lietuvos kaimiečiai ir darbo žmonės, 
kurie apie bolševizmą ne iš lapelių žino, 
bet kurie akis-akin su juo susidurė. Lai 
perskaito sykį ir antrą, ir drūčiai apie tai 
padumoja. Tuomet jie neklaidins nei patįs 
savęs, nei kitų žmonių. 

Tuomet jie patįs stos į eiles tų, kurie 
gina savo ir savo artimųjų—tėvų ir brolių, 
ir seserų-gerovę ir gyvybę. G1113 iki pa- 
skutinio lašo kraujo, nes ir jie turės supra- 
sti, kad Lietuvos žmonės- -tie patį3 kaimie- 
čiai ir darbininkai-dar nėra sterva, kuria 
turėtų misti gaujos iš Maskoliios atvyk u- 
sių, ar atsiųstų vanagu. 

Maskolija ir Lenkija, ir Vokietija jau 
ilgai mito Lietuvos žmonių prakaitu ir krau 
ju. Dabar atėjo laikas, kuomet vardan bol- 
ševizmo nuo jų reikalaujama, kad jie patįs gultų ant žemės, ištiestų kojas ir pastiptų —idant išalkusis Bolševizmas tais Lietuvos 
lavonais galėtų pasisotinti, idant Lenino- 
Trockio galybė nuo to padidėtų. To Lietuvos žmonės padaryti negali. Savo gyvasties numėzimui bolševikiškos 
dirvos jie pašvęsti nenori-todel ir narsiai iki pa»kutir>;jų kovoja, nes tai yra kova už savo fcyvybę. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
T0UM1AUSIS AVANPOSTAS. 

Rašo Elias Tobenkin, 
Specialis T r ib u n e Korespondentas. 

Kaunas (Krasa).—Specialė Ame- 
rikos Pagelbos Administracijos komisija, kuri atvyko čia ištirti maisto situacija Lie- 
tuvoje, užbaigė savo darbą su vizitą į Lie- 
tuviškai-Bolševikišką frontą, dvidešimts 
dvi mylios j rytus nuo Kauno. Komisija susideda iš Majoro Ross ir Kapitono Hol- 
lister iš Amerikos armijos, ir iš Raudonojo Kryžiaus atstovo ir tapo išsiųsta iš Var 
savos pulkininko Grove, kuris yra perdė- tiniu Lenkijos Pagelbos Misijos. Tribūne' 
os korespondentas lydėjo misiją. 

Po pusvalandinės kelionės męs susto- 
jome kaime, susidedančiame iš 150 namu 
ir buvome priimti Lietuvių Komanduojan-, cio aficiero, kuris pirmiaus buvo kapitonu 

rusiškoj armijoj. Komandierius gerašir- 
džiai išaiškino, kad žemė, ant kurios Ame 
rikos komisija stovi, yra "tolimiausis civi- 
lizacijos avanpostas" ir kad už kelių ki- 
lometrų yra "Niekeno 2emė," kur bolševi- 
kai laiko kontrolę. Jis taipgi išaiškino, 
kad dalis fronto, esanti jo kontrolėj, yra 
svarbiausia, nes bolševikai pageidauja įei- 
ti į Kauną, iš kur tiesioginė geležinkelio li- 
nija eina į Rytprusius, o rusiški bolševi- 
kai trokštų susijungti su Karaliaučiaus 
Spartakais. Bolševikai taipgi tikisi pagel- 
bos nuo Spartakų, kurių sakoma yra daug 
vokiškoji armijoj, esančioj Kaune ir Lie- 
tuvoje. 

Bolševikiškas frontas yra primityvisĮ 
ir visai ne taip, kaip kiti kariški frontai, 
išrodo. Jie neturi spygliuotų tvorų, nei 
tranšėjų. Du trečdaliu kareivių turi uni- 
formas ir labai mažas skaitlius turi dau- 
giau negu du mėnesiu kariško lavinimosi. 
Vienatinis dalykas, kuris pažymi šiuos 
kaimiečius vaikinus kaipo kareivius, yra 
jų militariškos kepurės su geltona juosta 
aplink, kurią kiekvienas jų dėvi, idant pa- 
rodžius savo teisę šautuvo nešiojimui. 

Komandierius po to išaiškino, kad ka- 
rė su bolševikais yra iš didesnės dalies 
g u e r i 11 a rūšies ir toje ypatingoje da- 
lyje iš didesnės dalies lietuvių pusė vien 
ginasi. Jis pasakė, kad lietuvių armija 
yra vos dviejų mėnesių senumo, kad jos 

j didumas neišneša daugiaus, kaip dešimts 
tūkstančių vyrų ir kad ji yra varžoma sto 
ka amunicijos ir drabužių. Nepaisant to, 
jis neabejoja, kad bolševikai bus pergalė- 
ki, nes jo kareiviai, kaimiečiai vyrai, ko- 
į voja su didele energija ir jie turi pilniau- 
sią paramą Lietuvių tautos, kuri šitą armi- 
ją užlaiko. Komandierius toliaus taip na- 
sakoj o: 

"Lietuviai kovoja su bolševikų armija 
taip, kaip jie kovotų su gauja išalkusių 
vilkų, arba su girios gaisru. Kaimiečiai 
kovoja už savo gyvenimą ir išgelbėjimą sa- 
vo namų ir turto, kuri jie sučėdijo laike 
gentkarčių ir net šimtmečių. Nei dešimtas 
nuošimtis bolševikų annijos, kuri kovoja prieš mus, neturi jokio supratimo apie idealizmą, kokį jame mato žmonės Leni- 
no typo. Sovietų armijai šiose vietose bol- 
ševizmas, kaipo praktiška propozicija, reiškia užgrobimą ir plėšimą. 

"Kuomet Sovietų kariumenė užima 
Lietuvių kaimą, tai jų kareiviai visiškai 

apiplėšia gyventojus, atimdami nuo jų duoną, javus, galvijus, drabužius, vežimus 
ir įvairius įrankius ir visa tai siunčia į 
sunaikintą .Rusijos gilum^. Męs turime 
rvimtus atsitikimų, kur bolševikų kariume- 
nė, užėmus Lietuvos teritoriją, paliko tik 
po vienus marškinius kiekvienai ypatai, o 
viską kitą rekvizavo (paėmė per prievar- tą). Musų karė čia prieš bolševikus yra 
tiesiog ne kas kitas, kaip kova už gyvybės 
išlaikymą,—iš to ir paeina desperatiškas 
narsumas, su kuriuo musų vaikinai kovo- 
ja, nepaisant šalčio ir kitų nepatogumų. 

"Lietuvos kaimiečiai padarė iš šios 
kovos su Sovietiška Rusija savo rųšies šei- 
mynišką aferą. Kasdien nuo dešimts iki 
penkiolikos kaimiečių atvažiuoja su savo 
vežimais atlankyti savo kareivius-vaikinus 
ir atveža jiems maisto,, marškinių, *rba 
naujai numegstų vilnonių pirštinių bei pan- čiakų." 

Po to jis pranešė, kad nepaisant to, kad lietuvių kariumenės padėiimas yra blogas, bolševikų kariumenės padėjimas 
yra dar aršesnis ir kad pastaruoju l?iku 
kelios rotos išbadėjusių bolševikų armi- 
reivių pasidavė, o kuomet jų klausinėta, 

! tai didesnė jų dalis griaudžiai verkė ir 
pasakojo, kad jie pastojo įbolševikų armi- 
ją todėl, kad tai buvo vienatinis būdas iš- 
sigelbėjimui nuo bado ir mirties. Kaipo kareiviai jie bent galėjo aprūpinti save 
jgriobiant ir plėšiant. 

Po to komendantas pridėjo, kad bol- 
ševikai paprastai siųsdavo su kiekvienu i pulku vieną kareivį iš agitacijos komiteto, kuris skleidžia prokliamacijas tarp gy- ventojų — atvaizdint puikius paveikslus 
apie tai, ką Sovietų valdžia padarytų kai- 
miečiams. Užkirtimui kelio šitai propa- gandai lietuviai platina prokliamacijas pa- našaus bolševikams tono ir frazeologijos, bet kurios mintis yra anti-bolševikiška. 
Net iki pastarųjų laikų Sovietų valdžia 
siųsdavo į Lietuvą paslaptus agentus su 
tokia bolševikiška propaganda, bet dabar 
Lietuviai kontr-atakavo, siųsdami savo 
agentus su anti-bolševiklška literatūra į 
Sovietų linijas. Tas yra pavojingiausia 
karės dalis, nes kuomet kaip rusai, taip lietuviai nieko nedaro paprastam belais- 
viui, prokliamcijų platintojas iš bile ku- 
rios pusės, kuomet buva pagautas, yra ant 
vietos nušaujamas, arba durtuvais nuve- 
riamas. 

—Iš New York Tribūne. 
Gegužio 13 d. 1919 m. 

Linco Įstatymas. 
Linco teismas, tai teismas ne 

suvaldamos minios, kuomet ine 

namas prasikaltėlis vra minios 
užmušamas be jokio teismo. 

Kur pirmiausiai ir kuomet 
atsirado tas Linco teismas, nė- 
ra tikrai žinoma. Vieni tyrinė- 
tojai sako. kad jis atsiradęs 
Suvienytose Valstijose. Sako- 
ma, kad kada tai Siaurinėje 
Virginijoje buvęs koks tai dik- 
tatorius Lincas, kuris panašiai 
teisdavęs prasižengėlius Nuo 

jo vardo buk ir pasidaręs to 
Linco teismo pavadinimas. Vėl 
kiti tvirtina, kad Linco teis 
mas ar Linčo įstatymas buvo 

praktikuojamas iš pirmiau.To 
ks pavadinimas buk paeina nuo 

seno angliško žodžio "lynch", 
kuris reiškiąs — lazdomis už- 
mušti. v 

Linco įstatymas yra greižtai 
priešingas civilizacijai. Kur 
Linco teismas praktikuojamas, 
ten žmonės maža autoritetą 
pripažįsia įstatymam, permažai 
pasitiki valdžiai, kuri išpildo 
įstatymus. Linco įstatymas 
tiktai tenai turi prasmę, kui 
šalis visai neorganizuota, kuv 
nėra nei valdžios nei kitų įsta- 
tymų. Ir dėlto tai visose civi- 
lizuotose šalyse Linco teismas 
yra įstatymais uždraustas. 

Bet ar teisingas Linco Teis- 
mas? Lin^o teismas negali buti 
teisingas jau vien tiktai dėlto 
kad jis bu va teismas sulyg mi- 
nios upo. O kas yra minios 

upas, tai jau žinoma. Minia 

gali vienoje valandoje turėti 
blogiausią lipą, po kelių miliu- 
tų geriausią upą. Reiškia Lili 
čo teisme teisiama ne sulyg lie- 
sos, ne sulyg prirodymų pra 
sižengėlio kaltės. Jr užtai tan- 

kiai pasitaiko, kad atimama 

gyvybė visai nekaltam žmogui 
per įnirtusią minią. 

Linco teismas tarp civilizuo- 
tų tautų tankiausiai praktikuo- 
jamas Suvienytose Valstijose. 
Čionai beveik kas trečią dieną 
nulinčiuojamas koks nors žmo 

gus. Tankiausiai nulinčuojami 
negrai, bet pasitaiko, kad 1111- 

linčiuoja ir baltus žmones. Lai- 
ke pastarųjų 30 metų Suvie- 
nytose Valstijose viso nulin- 
čiuota 3.216 žmonių. Tai paro- 
do valdiškos statistikos. 

Paskui linčiavimas yra pla- 
čiai išsiplėtęs pas lenkus. Len- 
kai paprastai mėgsta karti 

žydus. Iš to linčiąus įstatymu 
ir išsivystė žydų pogromai. 

Kitose šalyse Linčy teis- 
inas yra retas atsitikimas. Lie- 

tuvoje jo beveik nėra. Lietuvių 
didžiausis minių teismas, tai 
jei jie pagauna arkliavagį, tai 

jį skrudžiai sumuša, bet gyvy- 
bės neatima. Vienintelis atsi- 
tikimas Linco teismo, tai 
1894 metais Suvalkijoje nu- 

baudimas rusų kareivio, kuris 
buvo pavogęs kiek lašinių nuo 

ūkininko augšto. L'ž tok j nedi- 

delį prasižengimą išalkusio ka 
reivio nubaudimas buvo dide- 
le neteisybe. Vienok neturime 
užmiršti, kad tie laikai, tai bu- 
vo Klingenbergo laikai, kuo- 
met Kražiuose liejosi lietuvių 
kraujas, o Suvalkijoje buvo 
daromos begalinės kratos ir 
žmonės išsiuntinėjami ant 

"poselenijos." Tai buvo laikai, 
kuomet Lietuvoje, buvo plati- 
namos knygos rusiškoms rai- 
dėmis, kuriąs išleido rusų val- 
džia. Lietuviai tuomet griežė 
dantimis ant rusų ir išliejo 
kerštą ant alkano ruso karei- 
vio. Tai buvo daugiaus ne Lin 
eo. teismas, bet lietuvių kerštas 
prieš rusus. 

Kiekvienas kulturiškas žmo- 

i 

gus turi smerkti Linco teismą 
kaipo barbarizmo apsireiški 
mą. Jei žmonės kur bandytų ką 
nors linčuoti tai tam reikia prie 
sintis visais galiniais budais, 
nors tai kaltirmkas butų did- 
žiausis prasižengėlis. 

Iki šiol nii^s kalbėjome apie 
Linco teismą, tai yra apie žmo- 

nių nugalabinimą per minią. 
Reikia gi dar porą žodių pasa 
kyti apie morališką nulinčia- 

vimą. 
Gali žmogui minia be jokio 

teismo atimti gyvybę, bet gali 
atimti tik jo garbę, jo gerą var- 

dą, kas taipgi yra didžiausia 
skriauda, — tai morališkas nu- 

linčiavimas. Kas link morališ 
ko nulirčiavimo, tai jis pas 
amerikiečius lietuvius labai 

praktikuojamas. Ant kiekvie 
'nu žingsnio pas lietuvius ban 
doma. linčiuoti, ynač partijų rei 
kainose. Pas amerikiečius lie 

tuvius, galima sakyti, tarp par- 
ti jinio nėra kitokio teismo ir 

| kitokios teisės, kaip tiktai Lin- 
co teismas. Moraliai linčiuoj.i 
ką tik kas gali, nesiskaitydami 
su pasekmėmis. Moralis kaj 
linčiavimas jau daėjo iki to 
kad atšipo. 

O vienok jis taip-pat nege- 
ras, negražus ir barbariškas. 

Draugija turi vengti jo, nes 

kr«l jis bus vartojamas, tol ne- 

galimas lietuvių kultūrinis ki- 
limas. 

N. 

Vieša Padėka 

Kunigėlių dienraštis 
'Draugas,' No. 116 me, duo 
da. Dr-ui K. Drangeliui, 
Amerikos Lietuvių Seimo 
generaliam sekretoriui, visą 
eilę patarimų ir paaiškini- 
mų, kaip rengti Amerikos 
Lietuvių Seimą Chicagoje, 
birželio 8, 9, 10 ir Ii dd. 

Patarimų straipsni baigia 
sekančiu sakiniu: "Mano- 
me, kad Dr. Drangelis ii 
"Lietuvos" skaitytojai tik- 
rai bus dėkingi mums už 
tuos paaiškinimus." 

Ištiesų, kiekvienas žmo- 
gus, podraug ir "Lietuvos" 
skaitytojai, kurie žymiai pri 
sidecla rengime Amerikos 
Lietuvių Seimo, yra ir bus 
visuomet dėkingi nevien 
"Draugui," bet ir visiems 
tiems, kurie tokiame šun- 

iniame darbe stengiasi su- 
teikti paaiškinimus tuosgi 
palengvindami Seimo Ren- 
gimo Komitetui atsakomy- 
bės naštą. Bereikalingas 
yra priminimas buti 
"Draugui" dėkingais už jo 
patarimus, nebent "Drau- 
gas" mane, kad rašantys 
šiuos žodžius bandys už ge- 
rą blogu užmokėti.! 

Jau kelintu kartu Seimo 
Rengimo Komitetas prime- 
na visuomenei, kad duotu 
savo paaiškinimus ir suma- 

nymus Seimo rengėjams, 
tuo labjau, kad Komitetas 
nori dirbti drauge su visais 
ir mielai laukia visuomenės 
patarimų. Nekartą atsitiko, 
kad iš galvos bemokslio 
(nemokančia pasirašyti) ki 
lo didelės mintys ir atnešė 
žmonijai didelę naudą. Nuo 
"Draugo" vien to laukia- 
ma, nes "Draugas" veda- 
mas mokintų ir gabių žmo- 
nių. 

Taigi, nenorėdamas pa- 
likti "Darugui" skolingu už 
patarimus Seimo reikaluo- 
se, šiuomi, iš gilumo Lie- 
tuvos sunaus širdies, tariu 
didelį ačiu. 

Dr. K. Drangclis. 

Dovanos admirolui Sims, vadui Amerikos lai- 
vyno Europos vandenyse. Sim»—iš kaires. 

Vyrai, Renkimės Lietu- 
von važiuoti! 

Amerikos lietuvių karininkų 
organizacija "Lietuvos Liuo- 

sybės Sargai" nesenai kreipės: 
j Lietuvos karės ministeriją 
prašant kaikurių nurodymų ir 
norėdami išgirsti mūsų brolių 
Lietuvoje nuomonę apie orga- 
nizuojamus čia Tėvynės liuo- 

suotojų burius. Atsakyman į tą 
paklausyma šiandien atėjo iš 

Danijos nuo Lietuvos karės 
ministerio sekanti kablegrama: 

Copenhagen, May 6, 1919. 

Lithuianian \Yar Ministry 
greatly pleased to kncw Lith 
uanians of America so deeply 

isympathize \vith bitter strug- 
gle of fatherland for freedom 
ana \velfare and tliat Lithua- 
nian boys are determined upon 
returning to Lithuanįa to stand 
\vith arms in hand againsj 
cruel eneniv. The Ministry re 

quests to send imniediatelv 
over Libau to Lithuania Le- 
gions of Freedom and othei 
Lithuanians that served in 
American Army. Organized 
and trained soldiers \vill be 
sent to defend Fatherland, and 
untrained boys \vill be placed 
to perform duties in interior 
LithuanianArmy armed \vith 
German gtins and Russian arti- 
lery. Desirable that Americans 
bring as many as possible Ger- 
man gims or else American 
guns and all sorts of \var ma 

terial and clothing. 
War Minister Merkis. 

(Savickis, Viešbutis Cosmopo* 
lite, Lietuvos Atstovybė). 
Lietuviškai telegrama skamba: 

Kopenhaga, Gegužio 6, 1919 
Lietuvos Karės Ministerija 

tapo didžiai užganėdinta, kad?, 
sužinojo, jog Amerikos lietu- 
viai taip giliai atjaučia save 

Tėvynes sunkiai kovai už lais- 
vę ir kad Lietuvos vaikai vrz 

pasiryžę sugrįžti Lietuvon ir 
ginklu rankoje stoti prieš žiau- 
ru priešą. Ministerija prašo 
tuojaus siųsti per Liepėjų 
Liuosybes Legijonus ir kitus 
lietuvius, tarnavusius Ameri- 
kos armijoje. Organizuoti ir 
išmiklinti karininkai galės tuo 

jaus stoti ginti Tėvynę, o neiš- 
lavinti vaikinai padės šalie» 
vidujinę tvarką palaikyti. Lie- 
tuvos armija yra apginkluota 
Vokiečių šautuvais ir Rusų ar 

tilerija. Pageidaujama, kad 
ameriikečiai atsivežtų sykiu su 

savim, kiek išsigali. Vokiškų ar 

Amerikoniškų šautuvų ir viso- 
kios rūšies karinės medžiagos 
taipgi uraDuzui. 

Karės Ministeris Merkis. 
(Savickis, Yiesbutis Cosmopo 
lite, Lietuvos Atstovybe). 

Broliai karininkai! Iš augš 
čiau tilpsios kablegramos ma 

tote, kad Lietuva laukia iš nni-i 
su pagelbos. Prie auksinių sau- 

lės spindulių, dieną, ir prie si 

dabrinės mėnulio šviesos, nak- 

tyj giliai į Baltijos jure įsmei- 
gus akis, jį žiuri, tėmija, kada 
pirmutinis laivas su p;rmuoju 
Lietuvos liuosuotojų, Liuosy* 
bes Sargų, buriu jos pakraš 
čiuose pasirodys! Bet ar grei- 
tai ji mus sulauks, ar greitai joj 
troškimas išsipildys — tas nuo 

mūsų priguli. Taigi į darbą! 
Skubėkime rengties ton šven- 
ton misijon — savo Tėvynę va- 

duoti. Visur, kur tik galime 
organizuokime Lietuvos Liuo- 
sybės Sargų skyrius, mankštin- 
kimės, lavinkimės, tarkimės 
kokiu budu ir kaip galėtume 
savo tikslo pasiekti. Kas gali 
klabinkit duris augšėiau, kad 
prašalinti musų darbo var- 

žančias kliūtis. Pasidarbuoki- 
me savo kolionijose taip, kad 
neliktų nei vieno lietuvio kari 
ninko, kuris prie Liuosybėa 
Sargų būrelio neprigulėtų. . 

Girdime iš Lietuvos bals?, 
kad kas valanda mus pribuvime 
ten laukiama. Dabar vaziuot;, 
negalime. Bet jau gal arti ta 
valanda, kada tai padaryti ga- 
lėsime, Taigi bukime pasiren- 
gę. Ruoškimės savo Tėvynės 
vaduot''. Lietuva mus laukia.. 

Lietuvos I.iuosybės Sargi* 
organizatorius 

J. K. Milius. 

JUOKELIAI. 
KOMPROMISAS. 

— O, mielasai, kaip aš lai- 
minga!! Tu mane myli! Kas 
per džiaugsmas. Tiktai mane 

baugina musų metų skirtumas, 
Penkiolika metų, tai bedugnė. 

— Nieko nesibijok! Męs ta 

bedugnę užpilsime tavo krai- 
čiu. 

SVARBI PRIEŽASTIS. 
— lvą, ar tu nusirandavojai 

tuos kambarius, kuriuos aš 
tau parodžiau? 

— Nenusamdžiau. Jie labai 
neparankus. Nuo jų reikia eiti 
ištisą pusvalandį, kad pasiekti 
pirmutinę karčiamą. 

MAŽAS, o ET BRANGUS. 
Bankierius. — Tai tamista 

sakai, kad kelias tamistos pa- 
rašytas dideles knygas apmai- 
nytum ant vienos mažos kny- 
gelės. 

Rašytojas. — Su mielu no- 
ru ant vienos jusų mažos 
čekių knygelės. 

PIRM VISKO. 
— Mare, aš važiuoju mies- 

tan. Tu. girdėjau, nori, kad a s 
tau ką tai nupirkčiau. Čia t".- 
riu paišelį, sakyk ir aš užsira- 
šysiu. 

— Pirmiausiai paimk ilgą 
maišelį, šituom viso nesurašysi. 

GATVĖJE. 
— Tai labai gerai eiti pro 

įeregį ir neduoti jam aukos. 
— Ivodel? Juk jis iųs nepa- 

natys. 



Savaitine Kares Apžvalga. 
Rašo L. Šernas 

Gavusi nuo talkininkų tai- 
bos išlygos, Vokietija žino da- 
bar, ko nuo jos reikalaujama. 
Visoj .Vokietijoj prasideda 
smarkus prieš tas išlygas pro- 
testai: protestuoja konservaty 
vai, junkeriai, katalikai, pata- 
ria jas priimti tik viena ne- 

prigulmingų socialistų parti- 
ja, kitos visos vokiečių parti- 
jos kalbina jas atmesti, išly- 
gų tų, jeigu jų talkininkai ne- 

perkeis, atmesti, jų nepriimti, 
greičiau karę atnaujinti, negu 
taip sunkias išlygas priimti. 
Talkininkai vienok nesiskubi- 
na vokiečių norus išpildyti, 

nes ir jie niekados pergalėtų 
norų nepaisė. 1871 m. vokiš- 
kuose laikraščiuose iš perga- 
lėtų francuzų tilpo vien pasity- 
čiojimai, bet ne sanjausmas. 
Argi todėl reikia stebėtiesi, jei 
gu dabar pas talkininkus vo- 

kiečiai niekur pasigailėjimo ne 

randa. Kas blogą sėklą sėjaj 
tas dar blogesnius vaisius ren- 

ka. .Vien Hollandijos laikraš- 
čiuose matyt daugiau pasigai; 
Įėjimo vokiečiams, kitur nie- 
kur nei to nematyt. Matyt vo- 
kiečiai sanjausmo nei neu/J- 
pelno, nes jo jiems niekas nei 
nerodo. Vokiečiai gązdina ka 
rės atnaujinimu. Talkininkai 
ant to atsako pagązdinimu už 
traukti aštresnę Vokietijos blo 
kadą, kad ji nieko iš svetur par 
sigebenti negalėtų. O be sve- 

timi* žalių produktu ir maisto 
Vokietija apsieiti negali. Pju 
tė dar toli, o iki jai Vokietijoj 
maisto nėra, reikia j j iš sve- 

tur gabenti, o talkininkai su 

maišiu ir žaliais produktais lai 
vų Vokietijon neleistų. 

Be maisto iš svetur Vokie- 
tija apsieiti negali. Sulyg ofi- 
ciališkų imių: Vokietijoj dėl 
maisto vien stokos išmirė jau 
milijonas vaikų ir moterų. Be 
talkininkų leidimo Vokietija iš 
svetur maisto gauti negali, o 

namieje jc neturi. 

Per Amerikos tarpininkystę 
Vokietija padare sutartį su 

Lenkija, kuri pasižadėjo duofi 
Vokietijai bulvių, bet iki ru- 

dens jų daf;ar pati 7 .enki ja ne- 

turi, o iš Ui L a r jų gauti ne- 

gali, negautų jų nei iš Lenki- 
jos, jeigu atmestų talkin'nkų 
taikos išlygas. Todėl, ar pa- 
tinka, ar ne, Vokietija turi ir 
snukiausias išlygas pruniti. 

Vokiečiai, vietoj taikytiesi 
j//ie talkininkų jiems perduotų 
taikos išlygų, siunčia jiems no- 

tas, reikalaujančias permainų 
visokių palengvinimų. Jie 

teisinosi, kad priėmus jiems 
perduotas taikos išlygas, Vo- 
kietija v'isai nupultų ir jos žrao 
nes badan butų įstumti, nes 

maisto j' turi vos 40 milijonų 
žmonių, o gyventojų ji tur 67 
milijonus, mažiausiai 15 mili- 
jonų turėtų badauti. Del mai- 
sto stokos numirė jau milijo- 
nas vaikų. Bet talkininkai vi- 
ę ai nesirengia vokiečiams pa- 
statysta išlygas sumažinti; ant 

daugelio jų pastatyų protestų 
nei atsakymo neduoda. 

Talkininkų kariumenės va- 

dovas maršalas Foch iškeliavo 
karės frontan ir rengiasi prie 
karės atnaujinimo. Ir Vokie- 
tija negali ilgai traukti dery- 
bų, gerai žinodama, kad jos ne- 

atgabęs nei jokių pasekmių. 
> Francuzijon atkako ir Aus- 

"tr.ijos atstįpvaL Juos čia daug 
prielankiau, priima negu pri- 
ėmė vokiškus atstovus. Aus- 
trai prisipažįsta, kad tapo įveik 
tf, todėl turi priimti taikos iš- 
lygas, kokios jos nebūtų. At- 

i stovams Francuzijon išvažiuo- 
janti, susirinkę žmonės šukavo 
k^a.4 jie neužmirštų, kad yrą vc 

h Jfeęials ir kad gyventojai nor: 

i 

vien vienybę su Vokietija pa- 
laikyti ir nesiduos nuo vieny- 
bės atskirti. Bet vokiečiai Vo 
ralberg (vokiškos) provincijos 
išreiškė norą susijungti su Švei 
carija. Bet, 'kol kas, iki šiol 
ant jų pasiūlymo Šveicarija at 

sakymo neck.vė, nes dėl jų ne- 

nori su kaimynais įsipainioti į 
nesutikimus, 

Balkanuose netvarkę ir vai- 
dus mėgina kelti nec talkininkų 
sumuštos tautos, kurioms pri- 
derėtų džiaugtiesi, kad nuo jų 
daugiau neimama. Talkinin- 
kų sumušta visai Bulgarija ne- 

laukė nei galutinos taikos, bet 
užėmė patekusią Rumunijai po 
paskutiniai Balkanų karei Do- 
brudzą, dėl ko kilo nauji vaidai 
Balkanuose, o gal ir karė ten 

atsinaujinti, jeigu talkininkai 
neįstengs susivaidijusių už gro 
bį tautų sulaikyti. Dobrudza 
vienok ne bulgarų apgyventa, 
bet dauguma rumunų. Bulga- 
rus, kaipo talkininkų priešus, 
parankiau talkininkams ramin- 
ti drausmėmis negu savo padė- 
toj us ir draugus. 

Grckai su savo kariumene 
užėmė Mažosios Azijos pakran 
tes ir miestą Smyrna. Kraštai 
tie taikos konferencijos pripa- 
žinti Grekijai. Turkai, kuriems 
jie prigulėjo, nei nemėgino jų 
ginti, nes tai daryti nei negali, 
kadangi Mažosios Azijos pa- 
krantėse sutraukti vLų talki- 
ninku kariški laivai. 

Lenkai kreipėsi prie talki- 
ninkų su meldimu, kad jiem: 
butų atiduota bent dalis vo- 

kiško kariško laivyno, bet to jie 
negaus, tas jiems atsaykta neva 

todėl, kad kariškiems laivams 
jie nei porto neturi, o gal at- 
sakyta todėl, kad juo daugiau 
jiems duodama, juo daugiau 
jie reikalauja, kad jų niekados 
pasotinti negalima1 juo dau- 

giau talkininkai jiems dudda, 
juo daugiau jie reikalauja 
jiems neprigulinčių kraštų, ku- 
rių gyventojai visai nepagei- 
dauaj lenkų globos. 

Rusiškiems bolševikams Ru- 
sijoj pradeda nesisekti: dauge- 
lyje Rusijos kraštų juos muša 
priešai: rytuose muša juos ad- 
mirolas Kolčak, Mažrusijoj 
Ukrajinų vadas Petliura, o fi- 
nai traukia Petrogradan, kurį 
nori nuo bolševikų atimti; ir 
kaimiečiai, kurie iki šiol nesi- 
priešino bolševikų viešpatavi- 
mui, prieš juos pradeda sukili- 
nėti. Nors bolševikų ginkluo- 
tos minios gana didelės, bet j?s 
reikia po visą milžinišką Rusi- 
ją išskirstyti, tai veik niekur 
nei kariautojų skaitliumi jie 
ant savo prešų persvaros ne- 

turi. 
Talkininkai, bent svarbesnie 

jie, pripažino Finliandijos ne- 

prigulmybę ir jos nuo Rusijos 
atsiskyrimą. Piieš tai pakėlė 
smarkų protestą buvę dar prie 
caro valdininkai, net paėmę 
valdžią j savo rankas puolus 
caru*, ypač gi buvęs prie Ke- 
renskio ministerių pirmininkas 
"kunigaikštis Lvov. Bet turbut 
tie protestai nedaug svers, ka- 
dangi protestuojanti savo ran- 

kose veik jokios pajiegos ne- 

turi, o bejiegių nieks dabar ne- 

nori klausyti. 
Balkanuose smarkiai susimu 

Šč serbų kariumenė su chorva- 
tais. Bet toa neva atskiros tau 
tcs yra tai viena ir ta pati ser- 

bų tauta. Visas tarp jų skir- 
tumas yra vien tame, kad ser- 

bai yra pravoslavai ir vartoja 
rusiškas litaras, o chorvatai 
yra katalikai ir vartoja loty- 
niškas, bet kalba abiejų yra 
ta pat; serbiška. Dėl tikėjimo 
skirtumo jos tarp savęs nesi- 
kenčia. Iš to vokiečiai vien 

nauda sau traukė, besistengda- 
mi tas tautas pavergti ir išda- 
lies pavergė, ir laike savo ver- 

gijoj tol, kol jų kiti, galingesni 
už vokieičus nepaliuosavo 

Talkininkai skundžiasi, kad 
dėl vokiečių veikimo ir intri- 
gų Lietuvoj ir Latvijoj, jie ne- 

gali pasekmingai ten pradėti 
veikti prieš rusiškus bolševi- 
kus. 

Angliškiems ir amerikoniš- 
kiems aficicrams Berline už- 
drausta savo uniformose gatvė 
se pasirodyti, kad ten žmonių 
neerzintų. 

Seimo Reikale. 
Seimo Rengimo Komiteto su 

sirinkimas įvyks utarninke, ge- 
gužio 20 d., 8:30 v?l. vak., \Yod 
mano svet. Visi nariai ir ši.-iip 
norintieji prigelbėti lai atsilan-i 
ko. Ypatingai kviečiami drau- 

gijų atstovai sunešti savo man- 

datus, nes u z dienos kitos jau 
pradėsime garsinti kas ir iš ko- 
man. Paėmusieji pardavinėti 
tikietus "Lithuanian Recep- 
tion" Auditorium lai pasisten- 
gia surinktus pinigus už tikie- 
tus perduoti Finansų Komisi- 
jai šiame susirinkime. Progra 
mo Apskelbimų Komisija ii* ki- 
tos lai prisirengia su rapor- 

tais. 

Musų darbas diena nuo die- 
nos eina lengvyn, nes vis dau- 

giau darbininkų randasi. Sma 
gu dirbti, kuomet ir laikraš- 
čiai dirba iš peties. 

Tik vienas nesmagus dalykas 
apsireiškia, buk kai-kuriose pa- 
rapijose, mažesniuose mieste- 
liuose, vienas, kitas kunigas, 
nepritariantis AmeriVos Lietu 
Ivių Seimo šaukimui šiuomi lai- 
ku (jie nori Seimą šaukti, ka- 
da jau bus per vėlu) paleido 

paskalą, kad Seimo Rengimo 
Komisija sugriuvo. Nieko pa 
našaus nėra ir nebuvo. Visi 

Chicagiečiai, kaip rengė, taip ir 
rengia, visi išvien, katalikai 11* 

tautininkai-demokratai. Tos 

paskalos leidžiamos su tikslu 
suklaidinti kolionijų žmones. 
Tad netikėkite tam. Seimui 
priešingi tiktai kunigai ir ke- 
letas jų polittkos pasekėjų, o 

katalikų visuomenė kaip ruošė- 

si, taip ir ruošiasi seiman. 
Dr. K. Drangelis. 

Seimo Rengimo Sekretorius 

ŽINIOS--ŽINELES. 

Shenandoah, Pa. Jau an- 

tra sąvaite kaip streikuoja 
darbininkai "Schylkill Rail 
vvay Co," ir jokis elektriki- 
nis tramvajų karas nepasi- 
rodo. 

Rochester, N. Y. L. M. P. 
S, 26 kp. scenoje statė "Pa- 
skutinę Bangą." Kadangi 
lošėjai buvo rinktiniai, tai 
veikalas atvaidinta puikiai. 

Bridgeport, Conn. Čia I 
jaunimas gražiai gyvuoja. 
Susitvėrė dailus choras po 
vadovyste J. Šiaučiuno ir 
smarkiai varo pirmyn savo 

darbą. 

Lawrence, .Mass. Rasta 
kur ten bomba paaėta. Bė 
da metama ant streikierių, 
bet turbut ją darbininkų 
priešai padėjo. 

West Frankfort, III. Čia 
Anglių kasyklos dirbama 
tik'po dvi dienas savaitėje, 
o Arzburge ir'JSapoice ang- 
lių kasyklose darbas visai 
sustojo. 

Shenandoah, Pa. Vietos 
lietuviai politikoje pusėti- 
nai atsižymi. Jie turi mie- 
sto valdyboje keletą lietu- 
vių valdininkų. 

Minersville, Pa. Miego li 
ga atsilankė. Dvi ameriko- 
nės jau pora sąvaičių kaip 
tąją liga serga, o lietuvė p. 
Paukštienė penkęs dienas 
išmiegojo. 

Naugatuck ir Union City 
Conn. Lietuvių Visuotina- 
me susirinkime tapo sutver- 
tas Lietuvių Raudonojo Kry 
žiaus skyrius ir suaukauta 
i jo kasą nemažai pinigų. 

Mechanicsville, N. Y. Vy 
tauto Dr-jos susirinkime bu- 
vo surinkta Tautos Fondui 
aukų $175. Pati D-ja au- 
kavo $50. 

Lincoln, N. Y. Lietuvi? i 
ir mažrušiai darbininkai su 
rinko aukų Lawrenco strei- 
kieriams $101 su centais. 

Po^vidence, R. I. Čia su- 

streikavo trijų didelių au- 

dinyčių darbininkai. 

KAIP GALIMA PRIE! 
PERGALĖTI. 

Nesenai Lietuvos apginė- 
jų eilėse gimė vienas iš stip 
riaušių kareivių, kur kariau- 
ja už Lietuvos laisvę ir ge- 
rovę ne su kardu, bet su 

didžiausiu įrankiu, tai yra 
su aršomaja plunksna. Tas 

naujas kareivis yra dienraš- 
tis "Lietuva." Akiveizdoje 
iškilusių mus tautoje svar- 

biausių reikalų, šis dienraš- 
tis drąsiai stojo prišakyje 
visų ir šaukia vis kovon, ko 
von už Lietuvą,, už visų lie- 
tuvių gerovę ir laisvę. Die- 
na iš dienos, klausimas po 
klausimo dienraštis riša, 
žadina, rodo naujus takus. 
Editorialas po editorialo, 
straipsnis po straipsnio vis 
gvildenama. Kol Amerikos 
lietuviai neturėjo LIETU- 
VIU dienraščio, tol duvo 

kaipir be rankų, kaip ir be 
burnos. Prie dienraščio lie- 
tuviai greitai praregėjo, kur 
buvo klaidos. O buvo di- 
džiausia klaida, kad ankš- 
čiau lietuviai neturėjo dien- 
raščio. Neturėjo dienraš- 
čio, nematė lietuviai savo 

padėjimo, užtai ir buvo re- 

težiuose apkalti. Juos spau 
dė ir tyčiojosi lenkas, rusas 

ir vokietys. 
Amerikos lietuviai pa- 

reikalavo Amerikos lietuvių 
Seimo, ir "Lietuva" drūčiai 
ir širdingai parėmė. T?s 
aiškiausiai parodo, kad "Lie 
tuva" yra žmonių dienraš- 
tis, žmonėms tarnau ja, o ne- 

užmeta savo valios, savo pa 
liepimų, kaip kiti aplinkui 
daro. 

Pamatė Lietuvos močiu- 
tės nedraugai ir nusigando. 
Nusigando, kad negalima 
daugiau tukstančius žmonių 
šokinti sulyg savo noro, bet 
ką, tai nesulyg savo noro, 
bet sulyg bažnytinės politi- 
kos, ar sulyg tarp tautiškos 
antitautiškos socialistų teo- 
rijos, ir pradėjo ją persekio 
ti. Bet dienraštis "Lietuva" 
drąsiai stojo ir stovi už lie- 
tuvius, už žmones ir su žmo 

PAJIEŠK0J1MAI. 

Pa'ie^iau caro dukters Petronėlės 
Kasparavičiūtės ir Juozo DukaviėiauS 
Abudu randasi Chieagoje. Aš pame- 
čiau Jų adresus. Meldžiu atsisaukt 
po šiuom adresu: 

Anton Melnikaitis, 
R. F. JJ. R. 3, Dox 52, Dearborii, Mieli 

Mergina pajieško kambario aut 
North sides, arba. Brighton Parko 

apielinkėje. Norėčiau apsigyventi to- 
se kolionijoso. Kas turite kambarj 
prie mažos šeimynos, meldžiu at.si 

liepti, 
Mlss G. S.. 

4013 S. Maplewood Ave., Chicago. 

nemis. Ir šiandien Ameri- 
kos lietuviai broliai ir sese- 

rįs stoja kaip vienas ginti 
savo tėvynę, gelbėti Lietu- 
voje esančius brolius, ir at- 
skirt, kuris jiems laikraštis 
padeda tą darbą dirbti ir 
kuris tiktai dangstosi inter- 
nacionalėmis idėjomis. 

Bet kiekvienas kareivis 
ant Lietuvybės mūšio lauko 
su priešais turi turėti užtek- 
tinai amunicijos. Tūkstan- 
čiai kareivių būdami be 
amunicijos nieko nereiškia. 
Vienas gerai apsiginklavęs 
gali apimti tukstančius. Kad 
apgalėti priešą, tai reikia 
turėti amunicijos. 

Brolau! Kovoje už lietu- 
vystę amunicija tegali buti 
tiktai žinios, patirimas, pa- 
sišventimas. O kad žinias 
ir patirimą turėti, neišveng- 
tinai reikia eiti žinių ir pa- 
žinimo arsenalan, kad tenai 
to pasisemti. Tokiu žinių 
ir lietuvystės arsenalu yra 
dienraštis "Lietuva." Joje 
ūekvienas randa sau tinka- 

mos amunicijos ir kanuo- 
lėms ir paprastiems šautu- 
vams. Taigi kasdien bro- 
lau semk tą amuniciją iš 
dienraščio "Lietuvos," semk 
ir kariauk kiek tik spėkos 
turi. Netik pats semk, bet 
ir pasakyk savo draugams, 
kad kasdien semtų tą amu- 

nicija-žinias ir pažinimą iš 
dienraščio "Lietuvos". Juo 
daugiau tokios amunicijos 
tnųs žmonės pasisems, tuom 
jie bus stipresni, galingesni 
ir tuo bus greičiau nugalėti 
lietuvybės priešai. 

Vienok kiekvienas šalti- 
nis, kiekvienas arsenalas 
;uri dugną. Jei iš niekus 
nebus pripildoma, jei mažai 
tas prie leidimo 'Lietuvos' 
dienraščio prisidės, tai jis 
negalės gaminti gerai Amu- 

nicijos. Reikia, kad butų 
gaminama pirmos kliasos 
amunicija. Tam reikalin- 
ga daugiau indėlių, daugiau 
organizacijinių kapitalų. To 
dėl kiekvieno tikro lietuvio 
yra pareiga įsigyti po šėrą 
"Lietuvos" dienraščio "Irea 
sury Stock", kaina $10.00, 
dėlei dienraščio pagerini- 
mo. Taigi tą atlikti reikia 
kogreičiausiai. Šiuose vi- 
suose reikaluose kreipkitės 
Į: "Lietuva," 3253 S. Mor- 
gan str., Chicago, 111. 

VALENTINE DRESSMAKIKG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desigaing 
dienomis Ir vakarais dėl biznio tl 
namu. Paliudijimai Išduodami ir vi& 
tos parūpinamos dylcal. Atstiankyklt# 
arba raoykits, o męs pasistengsime 
sutelkti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St~ laoO Wella St 

2407 W. Madison St. 

"Lietuviškas j 
Išradėjas". ! 

šituo vadru išdaviamu nauja 
knygute dol išradėjų, talpinanti 
20 paveiicslųir iliustracijų, vi- 
šokių išradėjų ir išradimų, bu { 
apraširaais ir paveikslais miešti} ( 
New York'o ir "VVashington'o. { 

šių brangių knygutę, męj iš* j 
siunčiame kiekvienam ant ]>a* 
reikalavimo. 

DYKAI I 
i 

Jeigu .Tug norite žinoti kiek į 
turto žmonSs prasigyveno ir ( kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rąžykite tuo.iaus reikalauda- 1 

mi tos naudingos knygutes, i 

Kaipo :'inovai (ekspertai) pa- 
feiittj, bandame išradimuB 
D Y K. A. L Rašykite: 

American European Patent 
Oifices inc. 

256 Broadvvay v (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

PIRKITE SAU DRAPANAS, KUR JUS GAUSITE 
TIKRĄ VERTĘ UŽ SAVO PINIGUS. 

Walst scam ir skirt modelių siutai nuo,$17.50 iki $35.00. Konser- 
vativlfkų stalių siutai nuo $15.00 iki $45.00. Vaikams siutai nuo $7.50 
Iki 8.50. 

Męs taipgi turimo puikių jau kit-k apdėvėtų drapanų, pilnus kos- 
tiumus, arba nukuriaa dalis. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Luuatomls esti 
atdaras iki"ll vai vakare. Nodėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

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

Turime dideli knygų sankrovų ir katalogų siunčiame ant pr reikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
Hų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus biųskite money ord^artei* ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superlor Street CIeveland, Ohio 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

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

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO vnmAU 
LIETUVIU 

1 

AMERIKOJE 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fratemales organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija nes joje pakliucbma 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 knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministraciją šio adresui 

L1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N .Y. 

Didelis 28"x38", Pilnas, Aišku 

LIETUVOS 

m 
IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- 
helius, upes, ežeru3. kalęus, kelius, vieškelius, krasos kulius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

zemlapis susideda iii daugelio paaiškinimu ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorine Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—12G3). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

LIETUVA 
1 3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 
AUD1T0PJUM, 

Nedelioje, BIRŽELIO 8 d., 
7:30 valandą vakare. Seimas 

Chicagoje Kas Nori L1ETŪVAI NEPR1GULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISCN HOTELYJE 

BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. Neprigulmybe 

Lietuvoje 
VIETINES ŽINIOS, 

SEIMO RENGIMO KON- 
FERENCIJOS. 

Pereitos pėtnyčios vaka- 
re Wodmano svetainėje Chiį 
cagos draugijų atstovai tu- 

rėjo konferenciją. Dalyva- 
vo dar daugiau atstovų ne- 

gu visuomet. Didžiuma tai 
atstovai katalikiškų draugi-j 
iš- 

skaitytas ir vienbalsiai; 
piiimtas protokolas perei- Į 
tos konferencijos. Paskui 
išdavė daugybė įvairių ko- 

misijų savo raportus. Svar! 
biausia, tai p. J. I. Bagdžiu- 
no raportas. Jis kaipo pir- 
mininkas seimo rengimo ko j 
misijos buvo nuvažiavęs i 

St. Louis ir tenai užsakė, i 

Lietuvai laisves Varpą. Tas 
varpas pirmiausiai suskam- 
bės seimo išvakarėse, pas- 
kui skambės laike seimo, o 

vėliau keliaus po kolionijas 
ir skambins .lietuviams ap- 
riekšdamas laisvę. 

Pirmininkas nujiskundė, 
kad dienraštis ''Draugas" 
jau tiesiog besąžiniškai ! 
šmeižia, išmislindamas ne- I 
butas sensacijas art seimo, 
rengėjų, kad tik kaip nors, i 
kadir nedoriausiais budais 
sulaikyti lietuvius nuo sei- | 
mo ir nuo dirbimo laisvės1 
reikalams. Paskui pirminin 
kas p. Bagdžiunas pasakė, ! 
kad lai Dievas padeda 
''Draugui," bet męs j tuos 
šmeižtus neatsakinėsime, ne 

šmeižšime, o tik dirbsim sa- 
vo darbą. Lai "Draugas"! 
šmeižia katalikus, kurie ren 

gia seimą, nuo to tie kata- 
likai, nepasidarys kitokiais, 
o jau šmeižimo nesimokys 
iš "Draugo." Į tokius žo- 
džius pirmininko visi susi- 
rinkę gausiai rankomis pa- 
plojo. 

Visų katalikų upas buvo 
prieš "Draugą," bet upas ne 

keršto, ne šmeižto, o tik pa-1 
sigailėjimo. 

Seimo rengimas begalo 
sekasi, visos komisijos vei- 
kia su didžiausiu entuziaz- 
mu Reporteris. 

LAISVES VARPAS JAU 
UŽPRAŠYTAS. 

West Sidės Chicagoje dr- 
jų Susivienijimas jau už- 
prašė pas save Lietuvos" lai- 
svės varpą. Laisvės varpui 
West Sidėje bus suruošta 
puota subatoje, birželio 15 
d. Taigi tos kolionijos drau 
gijos pirmiausiai po seimo 
užskambįs Lietuvai laisvę. 
Draugijos jau dabar prade- 
da ruoštis prie Lietuvos lai- 
svės iškilmių apvaikščioji- 
mo. 

Visgi westsidiečiai kitas 
kolionijas pralenkia ir nie- 
ko nepadarysi. 

Reporteris. 

DAR VIENAS SKAN- 
DALĖLIS. 

Dar nepamiršome, kaip vi 
si sujudome, kaip p. A. J. 
Kareiva draugijų konferen- 
cijoje dėl seimo pranešė 

i 

apie menamus kunigų dar- 
bus, kaip štai pereitos pėt- 
nyčios vakare kiio kitas atsi 
tikimas. Vienas vaikinas pra 
nešė seimo rengimo konfe- 
rencijai, kad pereitą pane- 
dėlį laikytame susirinkime 
Dievo Apveizdos uarapijos 
svetainėje, kun. Albavičius 
pasakęs, kad iš bolševkų 
pusės daug didesnis pavi- 
jus gresiąs, negu iš lenkų. 

Reporteris. 

SEIMO DĖLEI PRAKAL- 
BOS. 

Pereito ketvergo vakare 
Mildos svetainėje buvo su- 

rengtos prakalbos seimą ren 

giančios komisijos. Kalbė- 
jo p. J. Gaubas ir Dr. K. 
Drangelis. Jiedu plačiai iš- 
aiškino kam seimas reika- 
lingas ir kodėl Lietuva turi 
buti neprigulminga. 

Reporteris. 

"ŠALAPUTRIS" SCENOJ. 

Pereitos subatos vakare 
SLA. 208-ta moterų kuopa 
statė scenoje "Šalaputrj." 
Geriausiai savo užduotis at- 
liko p. A. Stanlcus ir p. Moc 
kienė. 

Apskritai, programas bu- 
vo sutaisytas su dideliu rū- 

pestingumu; buvo solo, dai- 
nų, deklemacijų ir t.t. Gra- 
žiai sudainavo p-lės Ona 
Radauskaitė ir Elena Vai- 
teraitė. 

Publikos buvo neperdau- 
į-Lusiai ir jos užsilaikymas 
buvo nevisai pavyzdingas. 

M. K. Š. 

"B3RUTIEČIŲ" DOMAI! 

P-as Stasys Šimkus jau 
namieje; reiškia,—kiekvie-, 
no birutiečio yra užduotis 
būtinai atsilankyti ant repe 
ticijos utarninko vakare, 
kaip visuomet tuom pačiu 
laiku "Birutes" svetainėje. 

Kadangi musų koncertas 
įvyks ateinančio nedėldie- 
nio vakare, t.y. 25 d. ge- 
gužio, Kimball Hali, prie 
Jackson Blvd. ir Wabash 
Ave. užbaigimui sezono, 
taigi jums aišku, birutie- 
čiai, ką tas reiškia. Apart 
to rengiamės prie Visuoti- 
no Lietuvių Seimo, taigi vi- 
si ant repeticijų. A. M. 

PIENO IŠVEŽIOTO J AI 
LAIMĖJO STREIKĄ. 

Kelios clienos atgal buvo 
sustreikavę Chicagos pieno 
išvežiotojai. Miestas buvo 
likęs beveik be pieno, nes 

pieno išvežiotojai buvo ge- 
rai susiorganizavę. 

Bet streikas tęsėsi vos po- 
rą dienų ir subatoje pieno 
išvežiotojai vėl stojo dar- 
ban, taigi pieno Chicagoje 
vėl netrūksta. 

Pieno išvežiotojai streiką 
pilnai laimėjo, nes tapo iš- 
pildyta jų reikalavimai; jų 
algos bus pakeltos $9 sąvai 

tėje; dabar pieno išvežio- 
tojai gaus algos iki §35 są- 
vaiteje.. 

Pieninyčių savininkai 
daug nesipriešino algų pa- 
kėlimui, nes valdžios leido 

jiems pakelti kainas ant pie 
no. Daba * už kvortą pieno 
bus imama vieton 13 centu, 
14 centų. 

Tokiu budu Chicagoje 
bus Įplaukų už pieną apie 
$2,000,000 daugiau negu 
prie senosios pieno kainos. 
Taigi iš šios sumoį bus ne- 

sunku padengti pakeltą iš- 
vežiotojams mokestį. 

Sulyg sutarties išvežioto- 
jai turės diibti septynias 
dienas savaitėje nemažiau 
8 valandų ir nedaugiau 12 
valandų į dieną. 

Dabar išvežioto jų unija 
mananti statyti nuosavą na- 

mą. Išvežiotoji] organizato 
rius užreiškęs, kad pieno iš- 
vežiotojai dabar gaus j me- 
tus $468 daugiau, taigi ga- 
lės iš iškovotos algos pa- 
skirti namo statymui. 

Vienok pakeliant pieno 
kainą randasi ir pasiprie- 
šinimas tokiam žingsniui. 
Dr. Robertson reikak įja 
numušti ant pieno kainas 
net iki 11c. už kvorta, ki- 
taip, girdi, jis kreipsis prie 
miesto tarybos, ragindamas 
ją įsteigti miesto pininyčias, 
kur pienas nebus branges- 
nis už 11 centų. 

Dr. Robertson užreiškia, 
kad pieninyčios, pakelda- 
mos ant kvortos pieno po 
vieną centą netik padengia 
naujai pakeltą išvežioto jam 
mokesti, bet dar kita tiek 
pelno. 

Dr. Robertson iš savo pu- 
sės rekomenduoja visai pa- 
naikint systemą išvežiojimo 
pieno ir pardavinėti pieną 
tik 700 stočių, kas, sulyg 
jo užreiškimo, atpigintų pie 
ną iki 11 centų už kvortą. 
SEIMINĖS PRAKALBOS. 

Roscland. Šiądien vakare 
(panedėlyje) atsibus prakal- 
bos seimo rengimo reikale. 
Prakalbos atsiims Brolių Stru- 
milų svetainėje, 107-tos gatvės 
ir Indiana Ave. 

IVest Sidc atsibus prakalbos 
seredos vakare 21 gegužio, p. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd Placc. 

Brighton P ark atsibus sere- 

dos vakare, Liberty svetainėje, 
3925 So. Kedzie a ve. 

Bridgepoft atsibus prakalbos 
ketvergo vakare, Mildos svetai 
nėje, 3142 S. Halsted St. 

Ant I8-/0.? gatves atsibus 
prakalbos ketverge 22 gegužės 
p. Šemaičio svetainėje, kampas 
18-tos ir Union A ve. 

Prakalbos visur prasidės 8tą 
valandą vakare. 

Lietuviai, skaitlingai susirin- 
Isite j tas prakalbas, nes jose bus 
išaiškinta kas yra seimas, kam 
jis saukiamas ką jis atsieks ir 
delko kunigai jam priešinasi, o 

katalikai remia ji. 
Seimo rengimo komitetas 

15LOGAS PASIELGIMAS. 
— Kodėl gi Petraičiai dau- 

giau nelanko ta daktara ir net 

pyksta ? 
— 'i bailiai bjauriai su jais 

pas ilgė. 
— Kaipgi? 
— Apsivedė su kita mergi- 

na. 

PAVOJINGA. 
— Kaip jus manote? Ar ne- 

pavojinga dažyti sau plaukus? 
— O, labai pavojinga. 
— Kasgi? 
— Mano dėdė pernai pradė- 

jo dažyti savo barzdą tai ir ap-j 
j ivcdc su našle, kuri turi tris 
vaikus. 

NELAIMĖ. 
Ko taip verkiate, panele? 

Gal kas nuskriaudė? 
— Ne! 
— Tai ką nors pametėte? 
— Visai ne. 
— Tai kas gi? 
— Jaunuko nesuradau. 

REIKALAVIMAI 

Reikalinga moteris prižiūrėjimui 2 
ir p- jos metų kūdikio, kambarys ir 
valgis, o taip gi primukėsių ant pra- 
gyvenimo. Malonėkite atsišaukti, 
arba kurie jaučiate kur galima gauti 
tokią moterj, praneškite greitai. 

Krakauskas, 
3051 1 So. Poplar Ave. 

REIKALINGAS pirmos kliasos bar- 
berys. $25.00 i sąvaitę ir eummision. 

916 W. 59th St, Chicagj. 

REIKALINGA dviejų Kriaučių, pa- 
gelbėti ant žiponų ir kelinių. Kostu- 
mieriškas darbas visados, lr vasarą, 
pastovi vieta, truroos valandos. Moi 
keštis nuo $18. iki $30. ant nedėlios. 
Atsišaukite greitai. Wm. B. Prank, 
624 Realty Bldg-, Spokane, Wash. 

Reikalinga LietuvibKa mergina dčl 
Gaspadinystės ant 160 akrų farmos, 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų cit dirbu ant farmos, kaip čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinstrupls, 
P. O. Box 215, Kenosha, Wis. 

E: :K T R A. 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktoTius. Dengiame vi- 
sokius popieriniu* stogus ii* taisome 
serifs. Dedame raln paipas, dirbame 
blekinius kaminus, dedame blekines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius stogus ir visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chi 
cagos. Darbą atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantiją. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN R£D 
ROOFING CO., 

2106 W. 24th St. Tel. Canal 4802 

ANT RANDOS. 

ANT RANDOS — vv'EST S1DEJ 
4, 5, 6, ir 7 kambarių, fliataj, peClum' 
apšildonji; modcrnlžkl. Kreipkitės į ofisą: Racine A ve. ir 13 tli St, arba 
telefonuokite: West 95, arba Harrison 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA PIANAS. 
Būtinai turiu parduoti šj mėnesyj STBGER CABINET GRAND pianą ir 

suolelj. Pianas geriausiame padėji- 
me; labai prieinama kaina. 

GRACE A. TOLEI K, 
3129 S. Halsted SL 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti jums bunga- 
lo\v (namelj) dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau-' 
sio parko Chicagoje su visai mažu 

jjmokėjimu ir ant labai prieinamų i- 
mekėjmo sąlygų jųs galite Įgyti sau 
namą. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. 6Srd St., 

Tel. Prospect 923. 

PARSIDUODA 2 namui ant vieno lo- 
to. verte $5.700, parduodu už $4,500. 
Priežastis pardavimo — mirtis brolio, 
kuris paliko dideliu farmą su daug 
gyvul'n. Turiu parduoti šią eavuity. 

John Mikshys, 
3826 S. Emerald Ave., 
1 lubos iš priešakio. 

Parsiduoda pigiai tik UŽ 
$4500,00 ant 2jų augstų na- 

mas, prie Parnell Ave., ne- 
toli nuo 31, 2 f lėtai po 6 
ruimus. Su maudynėmis, ga 
zu ir toiletais. Augštas beis 
mentas. Savininkas dėl sa- 
vo ypatiškų reikalų yra pri- 
verstas apleisti šią apielin- 
kę. Ignatius Chap & Co., 
exclusive agents. 31 st dnd 
Wallace Sts., Chicago, 111. 

KAS NORITE TURĖT! GERĄ 
GYVENIMĄ 

tai nusipirkite sau studiją (p'kčer- 
nę) su vėliausios mados {taisymais, 
geroj lietuviškoj kolionijoj netoli Chi 
cagos. Toj kolionijoj yra virš 25,000 
gyventojų, o G-šių mylių/ apielinkėj 
panašaus biznio nėra. Laibai goras 
oras. Priežastis pardavimo — ėjimas 
} kitą biznj, nea salininko pačiols gi- 
minės yra pailsę biznyje, tai einama 

.ms pagelbėti. 
Atsišaukite tuojaifc. P^s: 

K. JAMtJNTAS, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko J ofisą 

H. EPŠTEIN, 
Roorn TOS; No. LaSalle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

Automobiliu Savininkai 
Siuomi turime už garbę perspėti vi- 

sus lietuvius kurie turi Automobiliu] 
ir vartoja tires, kad nuo Gegužio 12tos 
1919 m. visi tires yra nupuolę apie 15 
proc. Dėl persitikrinimo, kreipkitės y 
patiškai arba telefonu prie vienos iš 
didžiausių Lietuviškų įstaigų. 
SOUTHWEST TIRE CO. 

Inc. 
3475-77 Archer Ave. 
2038 40 W. 35th St. , 

Phone McKinley 149 

Liberty Bondsai 
M®s Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

atidėliojimo—Bile sum<j 
$50—$100—$500—$1000 

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali siiį> 
stl savobondaus užregistruodami pet i 

krasa; prisiunčip-ne jums pini- 
gus pafiUį dien?,, kaip tik gaunam* 
juiiŲ bondiSĮ. 
Ateik—Rašyk—Telefonuok i 

LIBERTY SECURITIES CO. 
Room 716—155 N. Clark St 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

T eatras 
3! 38-42 S. Halsted St 

piT.i -lods 7 vaUadą ku rtkaraa. 

Sufcato.r.i U oedilionti 2 r»'.. oo pkt^ 

Žemai' 15c 
Viršui 10c 

Čia priroknojama ir karės'mokestį 

EXPRESS 
WM. DAMBRAUSKAS I 

817 W. 34th St., Boulcvard S336 

PADIDINK ALGĄ. 
Peikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmončmis ir tur! pažjo 
tarnu, visi galės padvigubinti savo algj 
nepertraukus savo dabartinio užslėmL 
mo. Darbas lengvas, pelninga^ ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mu pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

PRANEŠK 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖL10MIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Gerkite ir 
Gyvenkite! 

BURDOS ARBATA išvalymui pa- 
prastai veikia ant organizmo vlrškl 
nimo ir valo krauju. Tai yra pasek- 
mingas, švelnus ir malonus valymo bu 
das. Greitai prašalina visus užkletė 
jimo atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nų, dispepsija, rūgštis viduriuose 
triukšmą lr £ aivos sukimosi Ir plčtmua 
nuo veido. 1 

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

Kaina 25c už vien$ pakolj. Galima 
gauti visose aptiekose arba tle.)lal per 
krasę lš 

Burda Orug GoJ 
1363 N. Ashland Av., Chicago, III. ' 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABflRIIIC 

Patarnauju Laldotuvčsa koge- 
riauslai, teisingiausiai ir datig 
pigiau, kaip kiti, d§lto, kad 
męs patjs dirbame grabus 1/ 
turime eavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per ta! nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi Bamdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien® ar 

nakt|. 
3305 Auburn Ave. Tel.Orover 4139 

Pradčk Naujus Metus su tobulu aidi) rt> 
gijimu, taip. kad sieko nepraleistumei per r 
sus Ketus, kas tau *all buti naudingu. 

(jcroi pritaikinti akiniai praialins akitj ii 
galvftJ skaudėjimus, trumparegystė crbt t«li- 
teg >oXė prašalinama, pasitarkite su manifr. 
priei einant kur kitur. Egzaminarija D i'KAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CHICAGO 
Kampas IStos G&tvts. 

3čios lufo., virš PJatt'o aptiekos. Timyki:* 
mano paraS 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vile. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. tyto iki 12 vai. dienos. 

Daktaras 

Jonas w. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
O/isas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

Tel YARD3 1532 

DR. J. KULiS 
LIETU MS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterių, 
▼aikų ir vyrų Speclališkal gy- 
do limpanCias. užsisenSjuslao 
ir paslaptingas vyry Ilgas 

3259 So. Halsted St, Chicago, II 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuicrU. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. motery ir vaikų, pagal nr.ujaurias 
metodas. X Ray ir kitokiu:, e.Vktr >s 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 102i \V. 18th 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS; Nuo llJ-^12 pietį, ir 
6—8 vakarais. Telephoae Canal JUO 

GYVNIMAS: 3412 So. Halsted SL 
VALANDOS: S—9 ryto, tiktai. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan St, kerta 32 it 
Speclalltta* Moteriškų, Vyriškų, 

lr Chroniškų Ligų, 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
plet. C—S t ak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

8r, Virfinia Narbutt 
Pfaysician & 3nrgson 

gooz West 2211d Street 
a iii MarshalJ Blvd. 

Oflga va lando#] 
8 Uet 4 pa piet 
1 9 va&arti 

Vai Lawnfele 660 
eyvcnjmra; 

5*L RgckvvoU 1681 

DR. FRENCM VJpr?c ilr.u Sr as8 4 
Room 1210 Republic BMg. 

209 So. State Street (ihlcago. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir piv?:al bu- 

tarties. 
Phone Harrison 7536 

1616 VVettt 47th St., Chlcago. 
South Side ofisas 

(Aptiekoje) 
Vai: 4 po pietų iki 8 vai. vak 

Phone Boulevard 344. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUX MUSŲ KaINAS. 
ant Durų, Lentų. R8 tių Ir Stogams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų Ii vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 80 HALSTEO STREET CHICAGO. ILL, 

LIBERTY 
Męs perkame Liberty Bonds ui 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
s,rba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkaia Ketvergals Ir 
Subatoraia 9—9. 

BONDS 
O A S H 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 
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