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[sakys nepasirašyti 
po sutartimi. 

Kesititasi ant Paoerewskio 
gyvasties. 

Talkininkai pasiruošę traukt Berlinan 

LIETUVOS MISIJA 
VARŠAVOJE. 

Paryžius, gegužio 12 d. 
(suvėlinta). Francuzijcs be- 
vielinis telegrafas praneš, 
kad Lietuves valdžia, kurios 
buveinė yra Katine, prisiun- 
tusi Varšavon savo specialę 
misiją. 

Užėmus lenkų kariumenei 
Vilnių ir išleidus generolui Pil 
sudskiui savo proklamaciją, 
>a'itikiai tarp lietuvių ir l;:^:ųi 
Kaip pranešama, tampa dau- 
giau draugiški (?). 

ĮSAKYS nepasirašyti 
PO SUTARTIMI. 

Basle, gegužio 13 d. 
Korespondentas National Zei- 
tung praneša, k?d Vokietijos 
kancleris painformavęs vokie- 
:ių laikraštininkus, jog Vokie- 
tijos valdžia įsakys- Yokietijo I 

delegacijai nepasirašyti po to- 

kia taikos sutartimi, kokia ji 
yra dabar. 

KĖSINOSI ANT PADA 
REWSKIO GYVASTIES. 

Varšava, gegužio 11 d. 

(suvėlinta). Specialis Ncw 
York Herald korespondentas 
Cameron Mackenzie praneša 
kad sugrįžus I. enk jos premie- 
rii Padarewskiui iš Francuzi- 
jos Varšavon, kėsintasi ant jc 
gyvasties. 

Išėjus t'aderevvskiui iŠ gelž- 
kelio st*>ti<r? ir artinantis prie 
automabilio du vyrai greta sto- 

vinti sušuko, šalin Padare\vski 
ir išsitraukė revolverius, bet 

jie tapo tuoj parblokšti ant že- 

mes nugikhioti ir gerokai su 

mušti, 
Pasikėsinusieji aut Pada 

rewskio yra tūlas jaunas žy- 
dukas Isaac Hablur.t ir lenkas 
kuris yra žinomas, kaipo kais- 
tas bolševikas. 

Lenkai padarė sugrįžus Pa 
darevvskiui didelę ovaciją. Ly 
ginai dideles ovacijas kėlė pri 
Inivrs Varšavon iš Prancūzi- 
jos generolui Haller, ir sugrj 
žus pergalėtojui iš Vilniau? 
eenerolui Juozapui Pilsttds- 
kini. 

TALKININKAI PASIRUO- 
ŠĘ TRAUKTI BERLIN \N. 

Londonas, gegužio 13 d. 
Reuterio a^tntura praneša 
kad jai pasisekė sužinoti, jog 
talkininkų kpriumenč yra pil 

nai prisiruošus1' traukti ant 

Berlino tuo pačiu keliu, kaip 
buvo suplianuota pirm sulaiky 
1110 mušiu. Ir jei tik vokie- 
čiai nepasirašys ant taikos su- 

tarties, tai, tikimasi, talkinin- 
ku armi'a nelaukiant trauks w J 

Vokietijon. 
Yra gandų, kad Vokietijoje 

gali įvykti permaina valdžios 
Tas butų atsisakymas dabarti- 
nės valdžios imti ant savęs at-' 
sakomvbę už galimas pasek- 1 

mes sąryšyje su aštria taikos 
sutartimi. 

B e d i s k u s u o j a n t situaciją 
Vokietijos kancleris Schcide- 
mann užreiškęs, jog jam at- : 

rodo, kad talkininkų demokra 
tiski elementai leis prispaus- 
ti Vokietiją; jie, girdi, nėra 
taip susiorganizavę, kaip vo- 

kiečiai. 
; į j % 1 

KANADA AUGINS SIBI- 
RO ŠERNUS. 

Winnipeg, Man., geg. 12. 
Šiaurių tyrinėtojas, Stefenson' 
rekomendavo Kanados val- 
džiai remti platinimąsi Kana 
dos dyklaukiuose j vairių nau- 

dingų žvėrių. 
Kanados valdžia scrioziai 

pradeda svarstyti apie užvei- 
simą Kanados dyklaukiaose 
Sibiro šernų, kurie Europai 
davė nen.ažai mėsos taipgi ir 
šerių šepečiams. 

NEATSIŠAUKIA ŽUVU- 
SIŲ KAREIVIŲ GIMINĖS. 

Waahi iyton, D. C. Kariš 
kos apuratulos biure yra apie 
50,000 čekių apdrauda žuvu- 
sių Suvienytų Valstijų karei- [ 
vių, kurių nesiranda gimines 
Raudonas Kryžius pasiėmė še 

jieškoti gimines 13,000 žuvu- 
siu kareiviu, ir surado ju jai1 
apie 9,000. 

Toks nesuradimas giminiu 
yra dėl jų adreso permainos- 
gi patįs gimines, matomai, n°- 

pasirūpinę suteikti savo adre- 
sus. 

KONKRITO LAIVAS UŽ 
£450,000. 

San Fiancisco, Cal. Karės 
laiku čia tapo padirbtas laivas 
iš konkrito, ir buvo daromi su 

jtir> bandymai. Dabar tas lai- 
vas parduota už 450.000 Xew 
Yorko kompanijai, gi laivas 

atsiėjo $900,000. 

| Velyt su šunyčiu, negu mokyklon fį 
HURRV AL0N6 TO 
SCHOOL RICHĄRt> 
OR VOULi BE TA^PV/ 
COM£ SPORf 
VOU MUSTSTAy 

V HOM6 
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A 
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PLIANAI AMERIKONI- 
ZAVIMUI ATEIVIŲ. 

Washington, gegužio 13. 
šiącĮįen knygynų peržiūrėtojų 
kongrese tapo t ekomenduota 
budai amerikonizavimui atei- 
tų. , 
, Tnlas Speek rekomendavo 
itkreipti didesnę atyda į ame-Į 
rikonizavimą ateivių moterų, 
įes kitaip girdi darbas nebuf j 
pasekmingas. Šiam tikslui, 
ijirdi, turėtų bnt pavesta spe- 
riale suma pinigų, priruoširnui 
atsakančių mokytojų, ir pri 
traukti moteris prie lankymo 
nokyklų. i ^ 

PORTUGALIJA ISILEI 
DŽIA AMERIKOS 

LAKUNUS. i 
Lisbon. gegužio 13 d. — 

Portugalijos valdžia daleido 
Suvienytų Valstijų lakūnams 
nusileisti r i.' Ozores salų. Ta- 
rimasi dči klausimo tarp 
Portugalijos ir Amerikos \č 
=>esi i mėnesj laiko. 

NORI UNIJOS SU 
MJSTRIJA. 

ParyK gegužio 13 d. 
Vokietijos delegacijos galva 
kreipėsi r i e talkininkų, pra- 
šydamas kisti susitikti su Aus 
frijos delegacija, kas talkinin- 
kų yra uždrausta. 

Taipgi pranešama, kad vo- 

kiečiai reikalaus, idant jiems 
hutų leista padaryti su Austn 
ja unija, jei ant to sutiktų pa- 
ti Austrija. 

TARPTAUTINIS MOTE- 
RŲ KONGRESAS. 

Zurich, gegužio 12 d. 
(suvėlinta). Šiądien atsidarė 
tarptautinis moterų Pastovios 
Taikos Kongresas. Kongre- 
są atidarė žinoma chicagiete 
p-lė Addams. 

Šis moterų kongresas darys 
tavo supęs t i; r s Taikos Konfe- 
rencijai Yersailles. Kongrese 
iki šiol dalyvauja šimtas mo 

terų atstovaujančių moteris 
trylikos Šalių. 

BERLINO SOCIAL M 
RAGINA TAIKINUS 

Berlinas, gegužio 13 d. 
Socialistu mažumiečiu ortja- w u O 

>nas patalpino centro komitete 
atsišaukimą, kuriame ragina- 
ma pasirašyti po taikos sutar- 
timi, nors joje ir neimtu žy- 
mių permainų. 

Atsišaukime užreiškiama, 
kad Vokietijos ivlaisviai bus 
sulaikyti; talkininkai užims 
(Vokietijos vietas turtingas 
žalia medžiaga ir uždės blo- 
kadą ant Vokietijos. 

Pasekmėje to viso bus be- 
darbė, badas ligos ir didelis 
mirtingumas gyventojų, nuo 

ko. žinoma, daugiausiai nu- 

kentės proletarai. 
Atsišaukime taipgi smerkia 

ma sunkios taikos išlygos ir 

kviečiama darbininkus vieny- 
tis pasaulinėn revoliucijon 
prieš kapitalizmą. 

VOKIETIJOS PARTIJOS. 
GRĄSf^A VALDŽIA! 

Paryžius, gegužio 13. d. 
Ateina per Basle žinių, kad 
o partijos pranešė kancleriui 

vadai dviejų Vokietijos demo- 
kratiškų partijų ir taipgi cent- 

Scheidemann, kad partijos iš- 
trauks savo atstovus iš val- 
džios, jei valdžm pasirašys po 
taikos sutartimi, kurią talki- 
ninkai paruošę pasiūlė. 

AUSTRAI IRGI BUS 
TEISIAMI. 

Paryžius, gegužio 13 d. 
Taikos sutartyje su Austrija 
nėra pažymėta punkto apie 
teisima Austrijos valdono, bet 
yra toks nats punktas link 
teisimo karišku vadų, kuriuos 
teis tarptautiškas kariškas teis 
trias. 

" "~~ 

Italijai priskiriama Austri- 
jos vokiškas distriktas turį? 
apie 250,000 gyventojų voki 3- 

čių. Tikslu tokio priskirime 
yra apsaugoti italus dėl gali- 
mo austrų užpuolimo ant Tta 
lijos: ištikus karei vokiečiai 
taptų karės juosta. 

AUSTRAI GRASINA 
KARE. 

Basei, Šveicarija, geg. 13 
Iš Vicnnos ateina žinių, kad 
'Austrijos premieras Dr. Kari 
Renner, kalbėdamas i minią 
užreiškė, kad Austrija 1 i si 

spėka nuspręst likimą. Girdi 
taika nebus paskutinis istori 
jos žodis. Austrų gale turė.- 

parodvti, jog čia (Austrijoje4 
gyvena žmonės, kurio supran 
ta savo tiesas ir gal' tvarkytis 
palis. 

TAIKOS SUTARTIS SU 
NA5.KINS PORTUGALIJĄ 

Paryžius, gegužio 13 d. 
Portugalijos atstovas Taikos 
konferencijon Juan Cagos 
Lvatsis Portugalijos premie- 
ras, užreiškė, kad taikos sutar- 

tis taip sutvarkyta, og Por- 
tugalijai gręsia pavojus suny- 
kimo. Portugalija turej* 
daug' nuostolių, gi jai nepas- 
kiriama jokio atlyginimo už 

nuostolius. 

BELA KUN NORi 
TAIKINTIS. 

Paryžius, gegužio 12 d. 
(suvėlinta). Vengrijos val- 
džia dar neaplaikė pakvieti- 

mo skirti delegatus taikos kon- 

ferencijon, bet, sakoma, P»el? 
Kuno valdžia norėtų pradėt 
tartis su talkininkais. Talki 
nir.Ivii atstovams Viennoje i- 
sakvta vykti Budapeštan, kai} 
manoma. Įteikti pakviet'mą 
Taikos Konferenciją. 

SUVAŽIAVIMAS UŽGY- 
RIMUI TAIKOS. 

New York, gegužio 13 d. 
Lyga užglrinuu Tautų Lygo. 
ir taikos nusprendė sušaukti 
penkiolika suvažiavimų Įvai- 
riose Amerikos valstijose, ku- 
riu se k.s užgirta Tautų Ly 
ga ir taipgi taikos sutartis. 

Toki susivažiavimai prasi 
dės nuo gegužio 26, Charles-, 
tone \Y. Va. ir kartosis kasdie 
ną vis kitoj valstijoje. 

I FRANCUZIJOS NUOSTO- 
LIAI ORLAIVININKAIS. 

Paryžius, gegužio 13 d. 
Kraneuzijos nuostoliai lakū- 
nais yra net /,555; jie paskirs- 
toma sekančiai: užmuštų, 1, 
945; sužeistu, 2.(>22; prapuo- 
lusių be žinios, manoma, yra 
apie 700 nustojusių gyvastis 
Aukščiau paminėti nuostoliai 

,atsitiko ant linijos ugnies. r>e 
to, ne musių lauke, bet sąry- 
šyje su kare dar buvo 1227 r>e 

laimės ?u lakūnais. Viso sic 

kia nuostoliai 7,555 lakūnai 
laike visos karės. 

VORARLBERG DEDASI 
PRIE ŠVEICARIJOS. 

Berne, gegužio 13 d. — 

Austrijos provincija visuotinu 
balsavimu nutarė dėtis prie 
Šveicarijos. 45,000 balsu bu- 
vo už prisidėjimą ir 11.000 
balsu prieš. 

Dabar Šveicarija is savo pu 
sės leis žmonių nubalsavimui 
klausimą, ar primti minėtą 
provinciją i Šveicarijos federaj 
ciją. j 
NUIMTA DRAUSMĖ LAI- 

VŲ DIRBTUVĖSE. 
Washington, gegužio 13. 

Prezidentas "YVilson pranešė 
Baltajin naman, kad laivų 
Urbtu vės Suvienytose Valstijr 
>e gali priiminėti užsakymus 
lirbimui laivu dėl svetimu že- 

niu; mat. laike karės tas bu 
o draudžiama. 

LYGA PRIEŠ BLAIVY- 
BĘ. 

New York, geg. 10. Čia 
tapo įkorporuota lyga, ku- 
rios tikslu yra kovoti prieš 
visuotiną blaivybę. Ji stei- 
gs savo kuopas po visas Su- 
vienytas Valstijas. 

Žinomas kalbėtojas ir 
blaivybės šalininkas Bryan, 
kviečia minėtą lygą Į deba- 
tus. Jei lyga eitų debatuo- 
ti su Bryan, tai manoma, 
kad jos pusę gintų tūlas re- 

daktorius iš Chicagos. 

SKOROPADSKI VAŽIUO- 
JA FINLIANDIJON. 

Stockholmas, geg 13 d. 
Cia pribuvo buvusis Ukraji- 
nos hetmanas generolas Skoro 
padski, kuri tuoj vyks Fin- 
liandijon. Manoma. kad jo 

kelionės tikslu yra prsideti or- 

ganizavime kovos prieš bolše- 
vikus. 

VIETOJE DEGTINĖS 
PILIULĖS. 

New York. Tūlas che- 
mikas \Yillet F. \Yittmorc ir 
Dr. Tohn C. Olsen sako esa J 

Suradę receptą naujos rūšies 
paliulėms, kurios atskiestos 
vandenyje galės pilnai pava- 
duoti degtinę, kuriai su 1 die- 
na liepos mėnesio prisieis skir 
tis su šiuo pasauliu. 

Išradėjai užreiškė, kad jų 
piliules turės pilną laisve ekzi- 
stuoti, nes yra bil us uždrau- 
džiantis pasirodyti šiame pk 
šaulyje svaiginantiems gėry- 
mams, bet nėra jokio bilio, ku- 
ris persekiotų svaginančias pi- 
liules. 

SIAURI SIJONAI PERGA 
!-EjG KARUS. 

\otkngstown, Ohio. Tuk 
legilaturos narys įnešė rez<; 

liuciją, kad gatvekar'n laipta 
butų nuleisti žemiau, nes mo 

terims su įvairiais ; ijoniaii 
neparanku i!i*>ti Į gatvekarius 
Rezoliucija legislaturoje per 
ėjo. 

ŠUO IŠGELBĖJO MOTERĮ 
IŠ EŽERO. 

St Louis, Mo., geg. 12 d 
Tūla Florence Rodriguez ap 
virtus valtelei apie 200 yarch 
nuo krašto, kurioj važiavo k< 
lios ypatos. buvo l)eskęstanti J I v 

bet ant kranto '.avęs šuo Vii 
kius pasiskubino jai ant pa- 
ęelbos ir išvijo moterį iš eže 
ro. 

GELŽKELIU UNIJŲ KON 
GRESAS. 

Columbus, Ohio, geg. 13. 
Čia rvtoi prasideda geležinke- 
lių 'inijvi kongresas, kurion 
laukiama atvykstant apie 15,- 
000 delegatu. Pirmoj dienoj 
bus tik rekofdavimas delegatų. 

KASYKLOSE UŽGRIUTA 
Kr.TURI VYRAI. 

Glen Ridge, 111. Marion 
Couiity Coal kompanijos kai 

syklose ištiko expliozija, lai- 
ke kurios iū>riuvo išėijmas ir 
tapo gyvais palaidoti keturi 
argliakasiai. Jų gelbė'imui 
dirbta visa naktį, bet dar jie 
nesurasti. 

AMERIKA STATYDINS 
500 ORLAIVIŲ. 

Washington, D. C. geg. 12. 
Karės (Apartamentas paruo- 
šęs kontranktų su įvairiomis 
firmomis padirbimui apie 500 
orla'vių; kontraktai pasiųsti 
kare. sekretorių' peržiūrėji- 
mui ir užgirimui. Orlaiviai 
bus naujausio typ). 

EKSPLIOZIJOJE UŽMUl 
TA AMERIKOS KAREI- 

VIAI. 

Dijon, Francuzija geg. 13. 
Netoli nuo čia ištiko dinamite 
ekspliozija, kurioje užmušta 
keliolika Suvienytu Valstijų 
kareivių ir apie tuzinas sužeis- 
ta. 

ORGANIZUOJA GAMB- 
LIERIU TRUSTĄ. 

New York, gegužio 1Z d. 
Čia gauta žinia, kad organi- 
zuojama 100 milionų korpora- 
cija jlasyniui gemblcriu namu. 
kurie butų panašus garsiec- 
sicms namams Monakko kuni- 
gaikštystjėjc Toki namai ke- 
tinama įtaisyti Havannoje, Cv 
ba ir Juaroz, Meksikoje. 

ORAS. 
Chicagoje iv apielinkėje: 
Sercdoj ir ketverge giedra 

maža atmaina temperatūroje 
vidutiniai ir įvairių pusių vė- 
jai. 

Saulėtekis, 5:32; 
Saulėleidis, 8:02. 



The Llthuaftian Daily 

LIETUVA 
Publiahed daily, except Sundays. toy tho 

Lithuanian Publiahing Co„ Ine, 
1263 So, Morgan St, CHICAGO, ILLINOIS 

Telephone: Boulevard 4250 

Entered as Seoond-Cla.aH .M a t to r July 13th, 1893, at the 

PoBt Offlco at Chicago. Ill>f uutlor Act of March 3rd, 1897, 
edItor. b. k. balutis 

Subscriptlon Prlce: 
In Chlcago, by mali— 

One year $6.00 
81x raontha 3 50 
Tbroe months 1.86 

In Chlcago, by carrler— 
One copy $ .02 
Per week — .12 
Per month .65 

In the Unttod Statea, mali— 
One year $5.00 | 
Six montha 3.00 
Three months 1.65 

In Canada, one year._. $7.00 
>Tn all other countrioa, 

n«r v*-ap 13.00 

Prenumeiatos kain«: 
Cbicagoje, per kraa#— 

Vienas metas $G.OO 
Sešlal mėnesiai— 3.50 
Tris mėnesiai 1.85 

Chlcagoje, per išnešiotoją— 
Viena kopija I .02 
Per eąvaitę .12 
Per mėnesi .55 

Suv, Valst,, per krasi*— 
Vienas metas $5.00 
šečl mėnesiai 3.00 
Trjs mėnesiai .. 1.65 

Kanadoje, metams $7.00 
| visas kitas dalis, 

metams S8.00 
''Lietuva" eina kasdien, Išskiriant neūėldienlus. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė. Redakcorluf. 

4dv, Bronius K. Baluti*, Adresas: 

Lithuanlan Publl9h!ng Co, 
253 So. Morgan Sf.., Cfck'ago, Iii. 

Telephone Boulovart. 11230 

Apgaro.i4.ou; kaina suieiklama partikaiavas. 

Pronumei-ato.", apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 

lais reik krolpli3 laiškais | Dienraščio Administraciją 
Korespondencijah, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo raščjo tikro vardo-pravar- 
dfis šapart nlaplvardės) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 
iJ-tal idryto lr nuo 5:30 Iki 6 vakaro. 

Dcdes Samo Pagalba 
Lietuvai. 

Kiek laiko atgal, ragindami pirkti Lai 
svės bondsus, męs buvome pasteoėję, kaci 
Dėdė Šamas yra geriausis Dėdė, kokį lie- 
tuviai kadanors turėjo. 

To priparodymus jau ir seniau turė- 

jome, bet vakar "Lietuvoje" paskelbta ži- 
nia, kad Amerikos valdžia paskynę vieną 
milijone doliarių Lietuvos pašalpai, kuri 
bus Lietuvoje išdalinta per Amerikos Pa- 

gelbos Administraciją, galutinai parodo, 
kad Dėdė Šamas yra tikras Lietuvių lau- 

tos dėdė. 
Jis pirmas oficialiai už'.ekordavo lie- 

tuvių tautą, kaipo savitą esybę, kuomet pa- 
skyrė lietuvių naudai "Lietuvių Dieną' 
1910 metais; jis pirmas r reiškė užuojautą 
lietuvių tautos aspiracijoms prie neprigul 
mybės; jis piram savo kongreso dokumen 
tuose leido lietuviams išdėstyti savo reika- 
lą; jis pirmas dabar su milijonu skubina 
į Lietuvių šalį, idant suteikti jos žmonėms 
pagelbę; jis, tasai musų senas brangus Dė- 
dė, neapleido musų tėvynės, dabar ir neap- 
leis jos ateityje. 

Lietuvy Amerikieti! Pasidžiaugk ir 
pasididžiuok, kad atvykus į šią palaimintą 
laisvės šalį, likimas tau leido tapti šio di- 
džiojo Dėdės sunrnn! Buk geras, buk jam 
ištikimas, kaip buvo išcikimi tūkstančiai 
musų jaunuolių, kurie liuosnoriai apsišar- 
vavo ginklu ir stojo jam pagelbon, kuome'f 
jis išleido pakvietimą! Klausyk jo, gerbk 
jį ir mylėk jį—nes ko1 neturi savo locno 
apgynėjo—neprigulm ingos Lietuvos—jis, 
Dėdė Šamas, yra tavo ir visų lietuvių ge- 
riausiu globė iu. • 

Męs, amerikiečiai, parodykim jam, 
kad męs esam priaugę, pribrendę ir sveiki 
šios šalies, piliečiai; kad nei męs, nei mu3\į 
broliai Lietuvoje, neesame sutrunėjusis 
žmonijos elementas, bet sveikas, kai dru- 
ska, produktas, kurio neims jokia kirmėle. 

Tuomet męs laimėsime ne tik sau pa 
garbą šioje šalyje, bet męs taipgi gražiai 
priversime savo gerą dėdutę pripažinti ii 
Lietuvos neprigulmybę. 

Lai gyvuoja musų Dėdė Šamas! 

Y patinga Rusijos Pažvalga 
Associated Press telegramas iš 

Paryžiaus praneša sekančią nekuriuo at- 
žvilgiu įdomią žinią: 

"Rusu komisija Paryžiuje, kurios pirmsė- 
džiu yra kunigaikštis Lvovas, skaitome tame 

tame telcgrame,—užprotestavo talkininku 
viešpatijoms prieš beislyg'nį [pilną] pripaži- 
nimą l'iuliandijos neprigulmybės iš tos prie- 
žasties, kad Rusijon leklimas privalo bu t i", 

gautas pirmiaus negu Finliandija gali buti le- 
•gališkai atskirta nuo Rusiškos imperijos." 

Toks protestas, paeinantis nuo libera- 
liškos rusų srioves vadų, yra reikšmingas. 
Jis parodo, kad Rusija, arba tie, kurie sa- 

kosi, kad jie Rusiją atstovauja, iki šiolei 
neturi sau išsidirbę teisingos nuovokos apie 
tikrąjį, reališkąjį šhdienines Rusiios sta- 
tusą (padėjimą). Paryžiaus rusų komisi- 
ja vaitoja kalbą 1914 metų, neatsižvelgda- 

m a į tai, kad per paskutinius penkis me- 

tus įvyko daug- atmainų, kurios ant pana- 
šių rusų užreiškimų uždeda juokingumo 
žymę. 

Bet, apart to, rusų misijos argumen- 
tas sulyg Finliandijos yra labai blogai pa- 
statytas ir pačios logikos žvilgsniu. 

Komisija kalba apie "legališkumą." 
Jeigu Finliandija, anot rusų komisijos, ne- 

gali buti legališkai nuo Rusijos atskirta be 
Rusijos leidimo, tai pats savaimi kįla klau- 
simas, ar Finliandija galėjo buti "legališ 
kai priskirta" prie Rusijos, be pačios Fin- 
liandijos sutikimo? 

Rusų pažvalga, kaip matome, yra la- 
bai įdomi, nes anot jų turėtų išeiti, Vari 
priskirimas prie Rusijos" yra "legalLku" 

nei skiriamojo nesiklausius, gi to paties 
"atskirimas nuo Rusijos" nėra "legališkas," 
kol Rusijos sutikimo tam nėra. Kitais, kas 
dieniniais žodžiais tariant: paprastas plė- 
šimas yra legališkas, bet išplėšto dalyko ati 
davimas jo savininkui yra "nelegališkas" 
kol tam nėra išgautas sutikimas nuo—pa- 
ties plėšiko... 

Męs buvome pripratę prie panašaus 
mintijimo ir panašios "diplomatijos" se- 
nuose geruose rusiškos autokratijos laikuo- 
se, bet girdėti vartojant tokius metodus šią dien nuo žmonių menamai liberališkų—yra 
pasigailėjimo verta regykla. 

Šisai rusų misijos užreiškimas iun dar 
tą pridėtinį svarbumą lietuviams, kad jų 
pažvalga sulyg Finliandijos yra taipgi jų 
pažvalga ir sulyg Lietuvos. 

Aišku, kad, nepaisant "progresyviš- kiausios revoliucijos," rusų minties ir poli- tikos vyrai dar vis tebesivelka čielu šimt- 
mečiu metų užpakalyje. 

jutimoje Spaudoje Apie Lieiuvius 

POLITIŠKAS PROGRAMAS LENKIŠ- 
KOS DEMOKRATIJOS. 

Gazefca Polska 16 d. kovo mėnesio 
(šių metų) gauna iš "Lenkų Demokratiškų 
jų vadovaujančių sferų" informacijas, ku- 
rios;* randasi teritorialis ir politiškas pro- 
gramas (lenkų) visuomeninio ir politiško 
jo kairiojo sparno. Šisai programas, su- 

trumpintas, skamba sekančiai: 

"Lenkiškos demokratijos siekiu yra 
neprigulminga Lenkijos viešpatija, ap- 
imanti visas lenkiškas žemes, su savo 
locnu pajuriu. Tuo tikslu Lenkiją 
reik sutverti: 1) iš buvusios prūsiškos 
dalies (zaboru pruskiego) su Banzigo 
uofetu, 2) iš Kongresinis Karalijos (be 
šiaurinės, lietuviškos daiies Suvalkų 
gub.); 3) iš buvusių Austro-Vengriš- 
kojo užėmimo žemių (D. K. Ciešin, be 
cechų pavieto Frydek, Galicija išstum 
ta i rytus taip toli, kad lenkų skaitlius 
Rytuose maž-daug atsakytų rusinu 
skaitliui Vakaruose, t. y. iki Bugo h 
Stryjaus upių, Orawa, Spisz, ii dalis 
Trenczyno pavieto). 4) iš dalies isto- 
riškos Lietuvos (Baltstogės, Gardino 
ir Vilniaus žemes su miestu Vilnium). 

"Tas padalytų gyventojų skaitlių iki 
30 milijonų, kame lenkiškas gaivalas 
sieKtų iki zu milijonų. Vokiečių butų arti 4 milijonai, žydų 4 milijonai, ru- 
sinu (ukrajiniečių) iki 3 milijonų, žy- dus reik skaityti po nekuriam laikui 
prie lenkų, nes jie neužima suglaustos 
teritorijos ir turi ypatybę rėmimo vi- 
sur vyriausios tautos. Vokiečiai Va- 
karuose gyvena suglaustoje 3 milijo 
nų masėje. Tokiu budū Lenkija butų žymiam laipsnyje tautme viešpatija, o 
ne iautų viešpatija [panstwem naro 
dowem, a nie narodowosciowern j. 

"Kaslink rytinio rubežiaus, reik pa- tėmyti, kad geriausiu išrišimu butų federacija etnografinės Lietuvos ir 
Baltgudijos su Lenkija. Lietuva, per- maža prie neprigulmingo viešpatijinio 
gyvenimo, iš to pelnytų- [zyskataby na 
tem], o katalikiškoji Baltgudija (Va- karuose) ir staciatikiškoji (Rytuose) įgytų tautinę čielybę, ir tuomet gal išstengtų. vesti neprigulmingą viešpa- ti jinį gyvenimą. 

"Pridedami delei informacijos šitą I 
teritorijinį programą, privalome pa- ženklinti, kad laikymas visos Rytinės j Galicijos yra Lenkijai neatbūtinas, i idant turėti bendrą rubežių su Rumu-į nija." j 

— Tš Džiennik Związkowjr, Chicago, 111.' 
Gegužio mėn. 1919 m. 

Egzekutyvio Komiteto Pranešimas,! 
Jau Galima Su Lietuva 
Susinešti Kablegrafu. 

Tikimasi Greitai Lietuvos 
Krasą Sujungti su Tarp- 

tautine Krasa. 

Washingtono Valdžia Pri- 
taria Ekonomines Komisijos 

Organizavimui. 

Kablegramas Lietuvon jau 
galima siųsti. Tail nors vie- 
nas susinėsimo būdas pasise- 
kė galutinai išdirbti. 

Isgavus nuo valdžios leidi 
1 
uią su Lietuva susinešti, reikė- 
jo pusėtinai vargo padėti nu- 

rodinėjant, priparodinčjant ir 
Įtikinant kol galutinai kelias 
tapo atidarytas taipgi is anos 

pt'isės. 
Pora savaičių tani atgal pa- 

sirodė pranešimas, kad buk 
galima Lietuvon kabelius siųs- 
ti. Kaip tik tuo laiku nuisų 
darbuotasi, kad bent šis kelia* 
kogreičiattsia at'daryti, bei 
dar nebuvo atidarytas ir spau 
don patekusi žinia bu\o niekur 
nepamatuota. 

Tai pat visi privačių įstai 
gų pranešimai apie pinigu 
siuntimą, apie susinėsimus su 

Lietuva, apie Lietuvos Taikos 
Delegaciją, nepriklausomybės 
pripažinimą, ek\. didžiuma to« 

kili pranešimų niekuo nepama- 

| tuoti. 
Žemiau paduodame telegra 

fu kompanijų oficialius pra- 
nešimus apie kabelių Lietuvm 
siuntimą. 

* ♦, 

Postai Telegrapb-Cabl: 
Company. 

May 3, 1919 
Lilbuanian National Council 
\Yashington, 1). C. 

Gentlemcn: 

Referring- to your verbai in 

quiry, 1 have to advise tliat 
\ve are authorized to accept 
cabels for 1 ithuania as fo! 
lows: 

"Private and Conimercial 
messages in plain langnage 
'Inglish or French n<>\v aecen 

ted for places in Latvia and 
Lithnania, rate 43 ccnts pei 
word from- Xe\v York. Lat- 
via includcs Liban and \Yin- 
dan. lUessages n >t accepted 
for Ri>va. In Lithuania Ivoviv 
i'one^vej, Rossieny, Schawl\ 
ind Telschi.' Cablcs accepte 
u sender" risk and there \vijl 
')c heavy delay". į 

Yours trnly, I 
G. M. Poolc, 

Manager. 
Už keli n dienų avom sc 

kantį pranešimą: 
The \Yestern Union Tele- 

graph Company. 
May 6, 1919 

Lithnanian National Council 
\Vashington, D. C. 

Gentlemen: 
In connection w tii your rc 

cent inąuiry rclat1' :c communi- 
cation \vith Latvia and Lith 
uania, ii is niy pleasure to ad 
v i.s e ve u ihat \ve are prepared 
to accept messages in plair. 
English or French sitbject t- 
heavv delav, for places in Lat 
via and Lithuania inentioned 
bclo\v at the rate of 46c per 
\vord from \Yashington, D. C 

The places vith \vhich ve 

have comniunication in Latvi? 
are Libau and Windan. and ci- 

_ 

ties in Lithuania: Kovno, Po j, nevvei, Rossienv, Scha\vly and j 
Telschi. ' 

1 

I banking you in anticipa 
tion of your continucd patro- 
nage, 1 am, 

Yery truly yours, 

//'. R. U'illiams, 
Acting Manager. 

Kas link laišku Lietuvon 
siuntinio, jau buvo pranešta, 
kad leidimas nuo Amerikos 
valdžios išgauta, bet dar ke 
lias neišdirbta. Iš. šios pusės 
yra viskas padaryta, kas bu- 
vo galima ir reikalinga, dabar 

palieka tik Lietuvos valdžiai 
užbaigti pasistengiant Lietu- 
vos krasą sujungti su tarptau- 
tine krasa. Egzekutyvis Ko- 
mitetas deda pastangas ir šia 

mt reikale pagelbėti. Taip pat 
kaip ir su telegrafu, tikime?, 
kad ir laiškams kelias bus grei 
tai įtaisytas. 

Eysckutyino JCom Informc 
c i jos Hiuras. 

KĄ RAŠO KITI 
LAIKRAŠČIAI. 

Kaine Bloga Pradžia. 

"Drangas" bekalbėda- 
mas apie Lietuvos ateitį, ra- 

šo: 

"Didesnės už mus tau- 
tos greičiau ir daugiau už 
mus Įgijo apšvietos ir jė- 
gos dėlto, kad tose tau- 
tose kiekviena draugija 
ir kiekviena įstaiga pra- 
šalindavo nuo savęs kiek 
vieną asmenį, kuris ne- 

mokėjo daugintis savo 

turtą ir garb<* tautai nau- 

dingais budais. 
Tarp lietuvių labai tan 

kiai pasitaiko, kad asmuo 

už savo kaltę supyksta 
ant asmens nepritarian- 
čio jam ir del keršto ken 
kia bendrai įstaigai, hors 
toji vien tėvynei yra nau- 

dinga. Šitokius nenaudin- 
gus kerštininkus lietuvių 
visuomenė dar pakenčia 
savo tarpe. Dėlto Lietu- 
vos reikalai tebėra taip 
neaprupinti. 

svetimiems laoai leng- 
va pasinaudoti tuo lietu- 
vių nesusitvarkomu ir pa 
griebti iš mųs rankų tą, 
kas brangu. Mųs vargai 
sumažės tada, kad nepa- 
kęsime šiukšlii1 savo tar- 
pe. Tegu kiekviena drau 
gija ir kiekvienas drau- 

gijos narys, ypač valdy- 
bos rinkimuose, pasiklau- 
sia savęs, l.okis yra tas 

žmogus, už kuri paduo- 
damas balsas, šiukšlių 
išmetimas yra vienas iš 
daugelio pasekmingai bū- 

dų aprūpinti tautos atei- 
tį." 

Teisingi tie "Draugo" žo 
džiai. Kerštas, pavydas, 
kišimas viens kitam kojos, 
'yra musų gangrena, kuri 
ėda musų draugijinį judė- 
jimą, nuslopina geriausius 
ir gražiausius musų darbus. 
Bet kodėl "Draugas" taip 
nedaro, kaip jis sako. Ko- 
dėl "Draugo" redaktoriai 
kitiems pavydi, kenkia, 
priešinasi, agituoja prieš ge 
riausius sumanymus ir dar-i 
bus? I 

BUVO PASKAITOSE. 
— Kodėl tu vakar nebuvai 

•nt paskaitos? 
— Kaip tai nebuvau? AŠ 

mvau ir tave mačiau. 
— Tai kodėl aš tavęs neina- 1 

:iau ? l 
— Tai turbut dėlto, kad tn i 

)irmiau manės užmigai. JI 

Senovės Didybes 
Dvasia, Atbusk! 

Kas-nors sako jums ir man 

tad esame čia kokiam tai dide 
iam tikslui; kad męs neberei- J Z 

-calu išbuvome tris milionus 
įietii mineralų ir pnglių p 
šauliuose; kad męs manėme at- 

keliami prie ko tai kur-nors, 
kuomet męs įsileidome žmoniš- 
ku plėtojimosi kelionėn aštuo- 
niolika milionu metu atidai. b- u O 

Męs esame dieviška šviesa. 
\ ienok-gi, toji šviesa tešviečia 
labai silpnai, ir dažnai kuone- 
nuslopsta susitinkančiame neiš 
matuojamume. 

Didis žmogus yra. Ir kas 
tik ji žemino — apsirikę At- 
le.skime jam. Knygų pažini- 
mas ar pamokinimas nepatik- 
rina mūsų apie vieną ar kitą 
dalyką. Siela mato ir žino. Jos 
žinojimas tampa mūsų žėdno.s 
dienos aš — dalimi tame mo- 

mente. kuomet męs daugiau av 

mažiau išeisime iš savęs ir at- 

sistojame, kadir per valandėlę, 
prie vienų amžinųjų vartų prie 
angio, kur galėsime paregėti 
ar išgirsti, jog net silpniau?'as' 
šūktelėjimas, visai bespalvinė 
mintis ar nusilpę aimanavimai 
nesupuola Į niekybę; arba jei 
jie ir nupultų, tada pats puo- 
limas ištikrųjų butų didis —iš- 
kilmingas, jog jis pajiegtų 
duot charakterį nntsų gyveni- 
mui. 

Pamastykime truputi apie 
prišinimasi, kuri mes turėjo- 
me apgalėti, kad padarius savo 

apsireiškimą laike angliarugš- 
tinio amžiaus. Męs perėjome 
saugiai perdėm nuodingus gu- 
zus ir sunkiai sukietintas že- 
mės plutas, — ir nepasižeidė 
me. 

Ir mušu ištvermė Mtlygįnta 
lininis atsakančiame laike. Mu- 
šu pasistengimai nebuvo tušti. 
Gamta, prigelbiama išmintingi] 
jiegų, atėjo j pageliu prie mu- 

šu iŠsiliuosavimo. ji išvyst •" 
eterines formas, daleles, — 

prie kurių ii buvo prikergtr. 
tame laike — is protoplazmiš- 
ko pasaulio, kurio? sudarė mu- 

šu žmoniškus kunus. 
Musu gyvastis nėra drus 

kos žiupsnys." Męs neatėjome 
iš beždžioniškų pratėvių. Mes 
pristatome darodymus tiems, 
kurie jų reikalauja, kad žum 

gus gyveno geologiškame am- 

žiuje, kuomet jokis pavienis 
dabar žinomų žinduolių pader- 
mių pavidalas neegzistavo. 
Musų pirmjiradiniai pavidalai 
buvo dievų išvysi "t i; ir nor.- 

gy veninio pradžios miglos lig 
šiol tebekaboja ant musu, vis 
gi męs pasekmingai perėjome 
kiaurai planetos ruka, kiauriai 
lapą ir humburą; męs išėjome 
iš chaoso ir tebeiname iki šiai 
dienai, — ir risime nuolatai. 

Teisingai buvo pasakyta 
kad analogija yra vadovaujan- 
tis jstalymas Gamtoje. Viškus 
fizinis pavidalas ir padermių 
evoliucija tęsiasi. Žemiškame 
o'vvenime męs randame savo- 

tišką tvėrimą pilname Įsibėki- 
me. Vienintelis kilimas Į ciyili- 
zuotą stovi neišaiškina prieža •- 

ties formos. 
Formos keičiasi. Jos keičiasi 

lodei, kad gaivinančioji siela 
juda-kruta; kad ji žengia amži- 
nai pirmyn. Tendencija ved.i 
augštyn. llet-gi netvarkos vi 
luryj, ir besikeičiančiuose pa- 
loj imuose, tas nevisad išrodo 
lišku. Bet valdantis pro- 
o išmanymas ištikrinu apreikš 
š senovės fragmentu tvarka 
— tvarka, kokia turėtų būti. i 

^merson'as nurodė faktą, kad s 

clckvienas pinnyn žengiąs pro- 
as randa žėdname i. u>1etoji- ] 
ne Į didesni apskriti mok_\v>ją,'^ 
vg Dievo atsiiistą. Konstruk- t 

:ijos ckirbą dirba tiktai k Ji. Ir 
reikalas verčia juos tai daryti. 
Jie stovi amžiname patarnavi- 
me "prie gyvybės fontano." 

Didis žmogus yra! Jis gali 
daryti tai, ką tik jis panori. 
Mistikas kartą pasakė. kad 
prietikiai bijosi augs ai sielų. 
Ir įiugščiausioji siela yra U\ 
kuri, regėdama toliausiai, tu- 
ri giliausią meilę žmonijai. Di- 
di dalykai praeina pro mus 

žėdną dieną. Ir nėra gamtoje 
jiegos, kuri galėtu sulaikyti j v 

bėgimą. Ir vis-gi prasta? -že- 

mas žmogus jų nepatėmiįa. C' 
žmogus galėtų buti ('idis ir 

iaugštas, jei to jis panorėtu. 
Męs turime realizuoti savo .di- 
dybę. Męs turime "sustingdyti 
savo nugarkaulį!" Mes turime 
buti lojaliskais prakilniais ne- 
sitikėjimui: sukonceni;uoti sa- 

vo jiegas; pasidrąsinti veikti 
sparčiai; paliuosuoti pasaulį— 
da ligšiol tebesanti barbarišku 
— nuo grasinančio likimo. 

Sklandyk sparnais intuici- 
jos. Prašalink mikčiojimą. Su- 
simanyk. Suparaližuok likimą 
galinga dieviška galybe, kuri 
laukia tavo pašaukimo žėdna- 
me momente, ne tiktai audroje, 
bet ir tykiuose prietemos mo- 

mentuose. 

Siela visuomet yra pasiren- 
gusi. Ji yra mitri. Suvartok 
jos galybę. Buk augšto suprati 
mo; turėk prakilnių-gilių min- 
čių. Tavo augštos idėjos pasta- 
tys didžias įstaigas. įstaty- 
mai yra tylus, j u slieką nesu 

laikoma. Naudokis jais. Jie 
laukia tavo veikmės, ir visi 
įstatymai žengia kartu su ta- 

vim, — ne pirmiaus. 
Mes gyvename svarbiame c O* 

periode. Mūsų galimybės be 
galinės. Gerai šiend'en buti ant I O 

žemės. Visos gyvenimo sąly- 
įįęs ir. padėjimai keičiasi, — 

keičiasi giliausiose gyvybės 
| gelmėse, kaip ir materialiame 

1 asaulyje, Į kurį žmonės atkrei- 
pia nepriderančią atida, pro- 
žiopsodami tikrąjį faktą, kad 
jų didžiausieji nuveikimai yra 
greitai nykstantį ir visiškai be 

žmogaus darbo vertės. Jie liu- 
liuoja dieną ir beliūliuodami 
patjs užmiega. Ir tada kelia 
baisų triukšmą. 

Aš regiu besiartinančią di- 
džią dieną — didžią dieną Lie- 
tuvai. 

Ir ištikrųjų Lietuva išsiplė- 
totų. jei jos dvasinė didybė se- 

kiotų liuosybės emblemą. 
Gal dar per drąsu tai pasaky- 

ti šiendien, bet tai bus galima 
tvirtinti rytoj. 

Senovės žmonių didybes 
dvasia! atbusk! N 

Su tavim męs liudijime pir- 
mutini -.ilpna šviesos spindulė 
li laiko brėkšnoje, kuomet ui;' 
nine migla, skritulio pavidale, 
uždega savo ritini perdėm v'sa 
erdve. 

Lietuvos vyrai ir moteris! 
tegul jusi] prakilniausiu vala 
du dvasia pasilieka jusu visa- 
dos. 

Paskubėkit panaudoti vi- 
siems m s senovės šalies sumi- 
šimams neriklią brolybės for- 
mulę. 

Ir tada uola aprube/.iuotas 
skritulys virpės, atsiliepdama-- 
kiekvienai Lietuves dalelei. 

Ir visos žvaigždes erdvėje 
reflektuos savo dvasines gra- 
žybes skaistybe, linksminda- 
mos sugrįžusio j Onovios Įlie- 
tu vos neprigulniybėie ir garbli 
je. Budrikas. 

CIRKE. 
—Sena merga. — Tegul 

tas jus arklys tiek kartų koki 
uit rėpsi-' kiek man metų. 

— Kiaunas. — Atleiskite, 
x>nia, dabar jau vėlu. Dabar 
ien- ,:ka, o ant dvilikos męs 
urme užbaigti. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
UTICA, X. V. 

Gegužio 6 d. I.. A. Bendro- 
vės kp. surengė prakalbas. Kal- 
bėjo inžinierius Žuris. Prakal- 
bos pasisekė kuogeriausiai. 
Kalbėtojas puikiai papasako 
jo apie Lietuvą ir jos turtus, 
jis nurodė kokiu budu tuos tur 
tus galima sunaudoti v i suome 

nės labui. Toliaus Žuris aiški- 
no apie L. A. Ii naudą ir jos 
tikslą, taipgi ragino klausyto- 
jus pirkti jos serus. Kalbėtojo 
raginimas neliko be pasekmių, 
nes prakalbai užbaigus, prasi- 
dėjo šėrų pirkimas. Pirko se- 

kamos vpatos: Juozapas Bori- 
sis ir Aleksandra Kaušis kiek- 
vienas po 10 šėrų. 

Po 5 šerus. 

Juozapas Rusas, Mateušas Lc- 
bednikas, Anastazija Kaušas, 
Petras Miliauekas, Petras Ba- 
landis ir Jonas Bagdzevieius. 
Pasižadėjo ir daugiau.- šėrų 
užsirašyti per vietini Bendro- 
vės įgaliotinį Juozapą Rusą. 

Turiu primiti, kad pas mus 

randasi ir tokiu lietuvių, kurio 
niekina prakalbas ir kursto 
žmones nesilankyti į jas Tais 
kurstytojais tai yra bolševikai. 
Jie išplatino lapelius, kuriuose 
niekindami Lietuvių tautos ve i 

kėjai ir atkalbinėjama žmones 
nuo aukų del išgavimo Lietu- 
vai laisves. Bet tais kurstymais 
bolševikai savo tiksio neatsie- 
kia, nes mūsų darbas duoda ge 
ras pasekmęs; pavyzdžiui, ne- 

senai susitvėrė fCeprigulmybės 
Fondo kuopa, kuri jau turi ka- 

soje $194.18. Le to manoma 

suorganizuoti L. R. K. skyrių 
ir padidinti 1.. A. bendrovės 
kuopą. 

Komitetas. 

WORCESTER, MASS. 

IV. L. Kareivių skyriaus 
veikimas. 

YV. L. K. skyriaus susirinH- 
me nutarta surengti vakarą te 

skyriaus .naudai. Taigi buvę 
pakeltas klausimas kas link 
kareiviškų drabužių (union 
formų), t. y. kokios spalvos 
kareiviams turi but drabužiai 
ir kas pasirūpins jų pagamini 
mu. Vienok tas klausimas tapo 
atidėtas išgvildenti per spaudu. 
Butų geistina, kad musų Tary- 
bas atkreiptų į ta' daugiau do- 
mos. 

Dabar lietuviai vienur-kitur 
jau pradėjo organizuotis į ka- 

reivių burius, bet jeigu tuo or- 

ganizavimosi inteligentija ne- 

pasirūpintų ir visuomenė jo ne- 

paremtu, tai kareivių būriai 
pradėtų snausti kaip jau už- 
snūdo nekurios kitos organiz.. 
cijos. 

Lietuviai kareiviai bt.rinai 
privalo turėti vienokius drabu- 
žius (union form), nes tas 

jiems priduotų daugiaus noro 

veikti. Dabar gi tiesiog nega- 
lima atlikti darbo atsakančiai, 

žmogus širdyje nors ir jaučia- 
si kareiviu, bet civilės drapa- 
nos jj padaro nedisciplinuotu. 
Be to nekarei viski drabužiai 
net ir mankšiimusi kenkia. Ta- 
tai pagalvokite. 

'Kareivis J. S. 

CLINTON, IND. 
Čia buvo socialistų apvaikš- 

čiojirnas pirmosios gegužės. 
Tame apvaikščiojime ir lietu- 
viai socialistai dalyvavo. Nie- 
ko nebūty stebėtino tame, kad 
socialistai apvaikščioja savo 

šventę, jeigu tas apvaikščioji- 
mas butų padorus. Bet dabar 

kaip tik to padorumo ir truko. 
Štai pavyzdžiui, musų bolševi- 
kai eidami pro stubas jiems ne- 

pritariančių ypatų, šukavo ir 

piktžodžiavo, tai žinoma dėlto, 
kad tos ypatos nepučia su jais 
] vieną dūdą. Turbut bolševi 
kai mano, kad ir toks jų pasi- 

ėlgitnas vra naudingas darbi o J 

ninkanis. 
.S u.npratį's Darbininkas. 

CLKVELANI), OHIO. 

Lietuvos Atstatymo I»end- 
rovės 12 Apskritys čia sniar 

kiai pradėjo darbuotis supazin 
dininmi vietiniu lietuviu su to; 

Uendrovės užduotimi. Tam 
tikslui atstovai laiko susirinkit 
mus ir kiekviena sykį ką nors 

nat io veikia \ ienas toks susi 
rinkimas buvo gegužio 5 d., kur 
riame tartasi kaip pasekmin 
giau veikti L. A. B-vės labui, 
jieškota budų didesniam išpar 1 

davimui seru. Nutarta sureng- 
ti antras iš eilės prakalbas, ku 
rios ir j vyks gegužio 17 d. vai 
vakaro prie 1420 E. 31 St. God 
riek House s/etanėje. Šiose 
prakali) >se bus daug aiškinama 
apie menamos bendrovės tiks- 
lą ir nurodoma, kad mes 

\mcrikos lietuviai turime prie 
jos rašytis ir remti ją pirkdami 
šėrus. Taipgi bus išaiškinta 
kodėl negali žūti jįdetj pinigai 
\. L. B-vę. Be to'biuj praneši- 

mai apie veikimą Bendrovės 
atstovų Lietuvoje, iš kur kas- 
dien sulaukiame is nauju ži 
nių. 

Taigi šios prakalbos yra la- 
bai svarbios kiekvienam lietu 
viui, todėl i jas privalo visi at 
silankyti; ypač yra kviečiam* 
Bendrovės šėrininkai, kuriu 
prakalbų vakare uei vienas ne 

turi pasilikti namie; nes juk 
vC-rininakti priedermė yra žino 
t i kas veikiama su jų pinigais 
ir k')kia nauda jie neša, kai] 
nunis ypatiškai taip ir musų 

tėvynei Lietuvai. 
Xei vienas šėriniukas nei- 

kite Į prakalbas vienas, bet: at 
įveskite savo draugus. Kai 

binkite ir juos tapti Bendrovei 
dalininkais. 

Menamose prakal1x">se bus 
visa eilė kalbėtojų, gerai apsi- 
pažinusių su Bendrovės reika- 
lais, būtent: Dr. I. Šemoliunas 
J.Gedminas, O. Žvmgiluitė 
Mihelchich ir J. Baltrukoniutė 

Atstovas R. K 

RAGINE, WtS. 
Gegužio 4 d aplankė gerb 

kompozitorius St. Šimkus; ta: 

rasiniečiams lietuviams buvo 
)irmas toks vakaras, kokio dau- 
gelis gal nesitikėjo sulaukti. 

P-lė M. Rakauskaitė savo 

puikiu balseliu sudainavo kele- 
tą gražiu u<iinelių, p. Šimkui 
ant piano skambinant; taipgi 
p. S t ogi s padainavo keletą dai 
nų; po tam Stogis su Rakaus- 
kaitė abu — duetą; o p. Šim 

|kus pasakė jausmingą ir įdo- 
|mią prakalbą. Jis kalbėjo apie 
tuoksią, dailę ir musų tėvynę 

Žmonių atsilankė Į koncertą 
tiktai apie 150. Tokiam neskait- 
lingam atsilankymui buvo ke 
lėtas priežasčių. Vieni neatėjo 
dėlei partijų isrokavimų, kiti 
delei buvus i i tą vakarą para- 
pijos prakalbų, o dan kiti delei 
įvykusio nesusipratimo koncer- 

i to rengime. Mat T. M. D. 121 
kp. ir A. L. T. S. 35 kp. buvo 
maniusios koncertą surengti 
savo vardu, o tūlas Mastaus- 

Į kas užbėgo toms draugijoms 
už akių, surengdamas pats vie- 
nas, nepasitaręs su komitetais 
Taigi delei tos priežasties ne- 

kurie irgi neatsilankė i koncer- 
tą. f 

1 

Man rodos, kad koncertus p 
Šimkui turėtų dfaugijos reng 
ti susivieniujusios, nes gerb 
k >mpozitorius partijų reikalų 
neliečia, o mokslas ir dailė juk 
visiems yra reikalinga. 

Šituo koncertu publika buvo 
labai patenkinta, nes puikiai 

| papuoštoje svetainėje dainin- 

1) Grudų sandėliai Konstancoje, Rumunijoje, kur, cakoma, išsėdo iš lai- 
vų Francuzijos kariumene. 2) Pershingas peržiūri Amerikos kareivius Vo- 
kietijoje. 3) Naujo typo greitieji Amerikos laivai. 

kų skambus balsai ir meilus žo- 
deliai širdį kutente kuteno. 

J. B. 

KENOSHA, WIS. 

Tas miestelis galėtų but ne- 

žinomas tiktai tiems, kurie ne- 

skaito laikraščių. Apie Keno- 
shos lietuvių veikimą yra rašo 
111a netik pažangesniosios sro- 

vės laikraščiuose, bet ir — ka- 
talikiškuose. Aš tame mieste, 
esu dar svetys, todėl daug ko 

apie vietinių lietuvių veikinri 

nerašysiu, tik priminsiu, kad 
Kenoshos lietuviai yra toli, toli 

pralenkę kitų olionijų lietu- 
vius netik apšvietoje, bet ir pir 
meivišku veikimu. 

Pačia pradžią tamsybės uka 
1111 prablaškė nenuilstantis vei- 
kėjas Kaž. Braževičius, kuris 
Kenoshos lietuvių tarpe prade 
jo uoliai darbuotis nuo 1906 

metų — kaip prie L. S.S., taų: 
ir prie tautiškos organizacijos 
S. T.. A. Anuometinis veikimas 
buvo daug sykių sunkesnis už 

šiendieninį. Anais metais atva- 

žiuojant iš Lietuvos žmonės 
buvo neapsišvietę ir pripusti 
veju dvasios. Tokie žmonės 

bijodavo paimti j rankas laik 
rasti, o apie įstojimą Į draugiją 
kuri nėra apkrikštyta kokio 
švento Jono, ar Jurgio vardu 
tai net ir neprisimink. Nors ir 

šiandiena dar tokių esama, ku- 
rie neskaito laikraščių ir ne 

priklauso j pirmeiviškas drau 
gijas, bet Kenoshoje jie suro- 

kuojami ant pirštų. 
Dabar Kenoshos lietuvia: 

džiaugiasi, kad turį visą eilę 
draugijų, pavyzdžiui: pašaipi 
nių, dailės ir apšvietos. Be to 

yra ir bažnytinis choras; o da 
bar susitvėrė laisviečių choras 
"Aidas," kurio vedėju yra ga- 
na plačiai lietuviams žinomas 
Valparaise mokiniasis p. I 
Sinkus is Kačine, VVis. 

Darbai čia šiuo laiku eina ne 

blogiausiai, bet žmonių yra 
daug privažiavusių iš kitų meis 
tų, taip kad net hoteliuose vie- 
ta labai sunku surasti, 

Ig. Kaz. Matcliulis. 

ST. CHARLES, ILL. 

Gegužio 4 d. Dr-tės D. T.- 

Kunig. Vytauto buvo suren- 

gus prakalbas, kurios pasiseka 
gana gerai. Kalbėtojai buvo iŠ 
Melrose Park, 111. Pirmas kal- 
bėjo J. Pelecki apie darbininkų 
padėjimą; antras A. Juncha 
Melrose Parko Darbininkų 
Vartotojų Bendrovės pirminiu 
kas. Pastarasis išaiškino dar- 
bininkų su kapitalistais santi 
kius ir nurodė kaip darbininkai 
turi vienytis delci apsisaugoji 

|mo nuo kapitalistų išnaudojl 
'mo, Įgijimo didesnio užmokc 
čio ir 1.1. Toliaus kalbėjo a( 
kapitalistiškas ir darbininkių 
kas unijas, partijas korporaci 
jas ir kooperacijas; patarė.įver- 
ti bendrovęs, — tokias kaip 
Mclrose Parko Bendrovė, nu 

rodydamas kodėl tokios bend 
rovės pairo kituose niiesteliuost 
ir kodėl Melrose Parke, netik 
kad nepriima, bet dar žviniai 
padidėjo per penekrius melu- 

jos gyvavimo. Kalbėtojas ra- 

gino klausitojus suorganizuoti 
Darbininkų Vartotojų Bend- 
rove. Jio kalba tęsėsi apie 3 vai.' 
žmonių buvo anie pora šimtu w c 

Tapo nutarta suorganizuo:* 
D. V. B-ve po Melrose Parko 
Bendrovės čarteriu. Išrinkta 
penkios ypatos suorganizav1' 
mui šėrų ] >irkikų. Šero kaina 
$10.00; viena ypata gali pirkti 
10 šėrų. 

Garbė Dr-tei 1). L. K imk; 
Vytauto už tokių prakalbų su 

rengimą ir garbė vieliniams 
lietuviams už jų bendrą darbą 
delei žmonių gerovės. 

Svečia\ 

Automobilių Savininkai 
šiuomi turime už garbą prnspėti vi- 

sus lietuvius kurie turi Automobilius 
ir vartoja tires, kad nuo Geę-.žio 12tos 
1919 rr,. v isitires yra nupuolė apie 15 
proc. Dėl persitikrinimu, kreipkitės y- 
patiškai arba telefenu prie vienos iš 
didžiausių Lietuviškų ištaigu. 
SOUTHWEST TIRE CO. 

Inc. 
2475-77 Archer Ave. 
2038 40 W. 35th St. 
Pncne McKinley 149 

Reikalingas kriaučius, prie koštu-1 meriško darbo; butu gerai, kad tu- 
rėtų šiokj-tokj patyrimą. Atsišaukite! 

Fra nk Degymas, 
830 W. 33rd St., Chcago, 111.' 

REIKALINGA dviejų Kriaučių, pa- 
gelbėti ant ž i ponų ir kelinių. Kostu- 
mieriškas darbas visados, ir vasarą 
pastovi vieta, trumpos valandos. Mo- 
kestis nuo $18. iki $30. ant nedėlios. 
Atsišaukite greitai. Wm. B. Prank 
624 Realty Bldg-, Spokane, Waoh. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Gaspadinystės ant 180 akrų fanuos. 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra merginu 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaip čio 
narį yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu : 

Mr. P. Blinstrupis. 
P. O. Box 215, Kenosba, 

# 
Wis. 

Pajieškpu, brolio Juczapo Navickio, 
kuris paeina iš Iv.uino gub., Raseinių 
pavieto. Šimkaičių valsčiaus, Naukai- 
mio sodžiau". Jau apie dešimts mo- 
tų kaip Amerikoj. Pirma girdėjau, 
bug gyvenęs mainose, Scrantone. o 
dabar nežinau kur. Meldžiu jo paties, 
arba kas apie ji žino pranešti sekan- 
čiu adresu: 

Petronė Pocienė (Navickaitė) 
...831 W. 34th Place Chicago ,111 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA mūrinis 7 kambariu 

namelis iš fronto, taipgi madinis na- 
melis užpakalyje. Kaina $2.800. 
$1,000 reikia įmokėti perkant, o liku- 
sius ant išmokesčio. 

Mrs. O r p. 
244 \V. 33rd St., 

(skersai nuo Armour Parko). 

Namas Ir lotas pigiau atsieis šian- 
dien, negu budavojimas. Ant dviejų 
lubų mūrinis n inas, U- G ruimai fin- 
tas. maudynės ir t. p. oak finis ir 
grlndj'o. Piačiumi apšildoma. Prie 
llnion Ave., ir 33-cios. Kaina 
$6500.00. 
Ignatius Chap & Co.. cxcl'js;ve agentas. 

31-nia ir \\ .illace Sts. 

PARSIDUODA 2 tian :ii ant vieno io- 
to. v rte $". 700, parduodu už $4,500. 
Pri žastis pardavimo — mirtis brolio, 
Kuris paliko didelių farmą su daug 
gyvulių. Turiu parduoti širj savaitę. 

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

Farpiduoda aut 2-jų lubų plytų na- 
mas, 0:;G pėdų r.i.v.ai, pečiu apšildo- 
ma, randasi prie 3211 S. Union Ave. 
lotas tO pėdų ploč'.c. Klauskite pa» 
Feeney, Sl-ma ir Wallace gat.. 

ANT RANDO-®; -- vvEST 8!DEJ 
4. 5, 6. ir 7 kambarių fliniai. pečium' 
apšildomi; moderniški, kreipkitės j 
ofisų: Racine Ave. ir 13 th St., arba 
telefonuokite: Yv'est 95 arba Harrison 

306. 

u i i ii^ wr v E3cw j 
Męs perkamo Liberty Ilonos .i f* į\ <CL £-1 
pilną "Cash" vertę. Atneškite ■"> " 

I 
nrtm atsiųskite. j Q. SACKHEIM & CO. • 

Atdara kasdien nuo 9—6 
v K Utarniakais Ketvergals ir 1335 Mihvauke Ave. 

Subatomis 9—9. tarpe VVood ir Paulina gatvių: t 

A S ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS labai sirgau per 3 melus, nusiabnėję": pilvelis j buvo. Dispepsija, ncvirinimas pilveliu, nusiabnėiiioas. j 
Krauju, Inkstų, Nervų ir ;<belnas sjėkų nusk»jimas j 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- j siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau ii»o j sveikatai pagelbos. j 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ultterio, J 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų £r Reumatizmo ! 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo auigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, utegliai nebebadė po kratine. 
Vidurių rėžimas išr.ko po užmušimui visų ligų. Rė- 
giu J mėnesių įsgt. -avau Kas savaite po liuteli ha- 

lutaras, Bitterla, ir po 3 mėn. tavo paveiksle pamačiau tekj skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Iia-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoiu 
oalutat?R mylistų grradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažj^tatr.icms 
su tokiais ai -.įtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salotaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Praf. 
1707 So.hnlsted St. Flione Ccnal 6417 Chicijo 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTI^ 

"DIRVA" 
* 

Eina penktad. 
Kai.a metnms 52. Pusei motų $1. Kanadon aetams $2:50 

Numerius pažiursimu! siunčiame dykai. 
Turime dld^ij knygų sankrovą ir katalogą siunčiami ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaiua SI: su prisluntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais ia vienuo- 
lių-zokoninkių gyvenimo už taudžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga ukublai eina: Pinigus siųskite money ord^jrjjf \r- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRV-A.", 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

9? 
<*35 

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

EINA KAS SAVAITE 

Skaitykite Visi. Metams $2.00 
Reikalaukite pežiurejimui adresuodami: 

"SANDARA" 
266 Brcadway, So. Bcston, Mass. 

i?M! (!! 11111! 1111! 1111111II111! 111111 lt 

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

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 
vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim j namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
sta' ytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
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 1 aišką su doliariu, ir prisiuskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", . 3253 S, Morgan 3}., Chicap, III- 
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Seimas 
Chicagoje 

"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. vyto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 
S valanda vakare. 

Kas Nori LIETCVAi NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Neprig'ulmybe 
e 

Trukdoma Lietuvos Badaujančiųjų 
Šelpimo Darbas. 

— — »y»y— 

Amerikos Lietuvių Cen- 
tralio Komiteto Žinioje iki- 
šiol buvo likusieji nuo Lie- 
tuviu Dienos pinigai, sudėti 
Amerikos Raudonajame 
Kryžiuje,-viso buvo, pridė- 
jus nuošimčius, apie 135,- 
000 doliarių. A. L. C. Ko- 
miteto pirmininkas, adv. J. 
S. Lopatto, keliaudamas 
Europon, matėsi Washing- 
tone, D. C., Raudonajame 
Kryžiuje su valdininkais ir 
čia prieita prie supratimo, 
jog J. S. Lopatto, nuvykęs 
Paryžiun, ištyręs Lietuvos 
dalykų stovį, per Lietuvos 
atstovus ir Raudonojo Kry- 
žiaus Komisija Europoje, 
tarsis dėlei kuoveikiausio 
suteikimo Lietuvai pagal- 
bos tais pinigais, kurie bu- 
vo likę Raudonajame Kry- 
žiuje ir kurių visų karės lai- 
ku nebuvo galima išsiųsti. 

Am. Liet. Vis. Seimas, bu; 
vusis peiliai New Yorke, iš- 
klausęs skundų tų Centra- 
lio Komiteto buvusiųjų na- 

rių, kurie pasitraukė iš jo, 
ir išklausęs paaiškinimų 
adv. Lopatto apie Lietuvių 
Dienos pinigų stovį, nutarė, 
kad butų rūpintasi kuovei- 
kiau&iai išsiųsti pinigus ir 
priėmė sekančią rezoliuci- 
ją 

"Amerikos Lietuvių Vi- 
suotinas Seimas nutaria, 
kad Lietuvių Dienos (1 d. 
lapkričio, 1916 m.) pinigai 
butų kaip galima greičiau- 
sia išsiųsti. Dabartinis Cen- 
tralis Komitetas rūpinsis iš- 
siųsti Lietuvių Dienos pini- 
gus drauge su Amerikos 
Lietuvių Tarybos įgalioti- 
niais lygiu balsu." 

Uentr. Komitetas rupini 
mąsi išsiuntimu pinigų pa- 
vedė savo pirmininkui aclv. 
Lopatto, o Liet. Taryba pa- 
skyrė Komisiją, Komisija, 
drauge su adv. Lopatto, ke- 
liais atvejais keripėsi į 
Raud. Kryžių tuo reikalu, 
bet, kol karė tęsėsi, nieko 
nebuvo galima padaryti: pi 
nigų išsiųsti nebuvo galima. 

Išvažiavus Komiteto Pir- 
mininkui Europon, 8 d. ba- 
landžio Centralis Komite- 
tas gavo sekantį telegramą 
iš Raudonojo Kryžiaus: 

"Washington, D. C., Apr. 
8,. 

Lithuanian Central War 
Relief Committee, 

320 Fifth A ve., New 
York, N. Y. 

"Follo\ving cable re- 

ceived from Colonel Olcls 
Conference with John S. 
Lopatto, President of Cen 
tral Committee for Relief 
of Lithuanian War Suffe- 
rers, which collected 
fund, of \vhich about one 

hundred thirty five thou- 
sand dollars still in hand 
of American Red Cross, 
as custodian. Have 
reached understanding, 
that, if as result of inves- 

tigations now being con- 

ducted by American Red 
Cross, Hoover and Ame- 
rican Mission, it is dee- 
med practicable to take 
action in Lithuania, 
fund will be»donated to 
American Red Cross and 
supplies substituted for 
Lithuanian Relief to be 
carried on under Ameri- 
can Red Cross direction. 
Ha ve you any sugges- 
tions to make. End quo- 
te. Please advise Ame- 
rican Red Cross head- 
ąuarters Washington 
your decision." Pasirašo 
Douglas Stewart. 

Centr.' Komiteto Direkto- 
rių Taryba 10 d. b'alanclžio 
sušaukė ekstra susirinkimą 
ir ten priėmė rezoliuciją, 
kurią tno.jaus ir pasiuntė, 
per telegramą, į Raudonąjį 
Kryžių Washington'e. Te- 
legramo ti vinys buvo se- 
kantis: 

"American Red Cross, 
Washington, D. C., 
Attention Mr. Douglas 

• Stewart. 
After receiving your te 

legram of April 8, spe-i 
cial meeting of the j 
Board cf Directors of the 
Lithuanian Central War 
Relief Committee was 

called today. Following 
resolution was adopted: 
Central Committee for 
the Relief of the Lithua- 
nian War Sufferęrs, in 
accord with understan- 
ding, which was reached 
in conference between 
Jonn b. Lopatto and Co- 
lonel Olds, is willing to 
donate to American Red 
Cross all funds, deposi- 
ted, at present with Red 
Cross, as custodian, with 
full understanding, that 
all monev \vill be used 
exclusively for the relief 
work in Lithuania under 
auspices and direction of 
American Red Cross. We 
will appreciate vour fur- 
tner informations as to 
finai disposition of said 
fund. Lithuanian Cen- 
tral War Relief Commi- 
ttee, per V. K. RAČKAU 
SKAS, Secretary" 

ŠiČion reikia patėmyti, 
kad Egzekutyvis abiejų Ta- 
įybų Komitetas kablegra- 
ma kreipėsi į Lietuvos at- 
stovus Paryžiuje, patarda- 
mas, kad jie, drauge su 

Amerikos atstovais, PASI- 
MATYTŲ SU PULKININ- 

|KU OLDS ir drauge išrištų 
j klausimą Lietuvių Dienos 
pinigų. Bet Ekz. Komite- 
tas, savo keliu, skelbė, jog 

j jis paimąs tuos pinigus Į sa 
vo rankas,—nors tokiam 
žingsniui neturėjo autoriza 

Ivimo nuo Centralio Komi- 
| teto. Centralis Komitetas, 

duodamas tokią rezoliuciją 
Raudonajam Kryžiui, nesi- 
kreipė į Lietuvių Tarybos 
Komisiją, paskirtą drauge 
su C. Komitetu rupinties 
IŠSIUNTIMU Lietuvių Die 
nos pinigų, dėlei dviejų 
priežasčių: a) Vis. Seimas 
priskyrė tą Komisiją rupin- 
ties išsiuntimu, bet ne dis- 
pozicija aukų, nesa -dispo- 
zicija aukų buvo nustatyta 
tame Seime, kurs įsteigė 
Centralį Komitetą, ir to 
Seimo nutarimų niekas ne- 

permainė ir negalėjo per- 
mainyti. b) pats faktas, 
kad Ekz. Komitetas, kuria- 
me atstovaujama yra ir 
Liet. Taryba (net Washing 
tone yra anosios Vis. Seime 
išrinktos Komisijos narys), 
prašė Lietuvos ir Amerikos 
Lietuviu atstovu tarties del 4- 

Liet. Dienos pinigų su pul- 
kininku Olds, liudijo, jog 
Ekz. Komitetas ir Liet. Ta- 
ryba sutinka su decizia, ko- 
kią išnešė tasai pasitarimas 
Paryžiuje. 

Nesenai paskelbti kable- 
gramai iš Europos (pavzd- 
inž. T. Naruševičiaus ir J. 
S. Lopatto) parodo, jog 
Am. Raudonasis Kryžius 
ir Maisto Administratorius 
H. Hoover JAU SIUNČIA 
LIETUVON M A I S T A, 
DRABUŽIUS IR MEDIKĄ 
MENTUS, panaudodami 
tam darbui likusius nuo Lie 
tuvių Dienos pinigus; ži- 
nome taip pat, jog, Am. 
Raud. Kryžius, pradėjęs 
Lietuvos šelpimo darbą su 
nedidele suma pinigų, koki 
buvo musų surinkta 1 d. 
lapkričio, 1916 m., tęs tą 
darbą ir toliaus, duodamas 
reikalingus pinigus iš savo 

fondų. Tos žinios mus la- 
bai nudžiugino—LIETU- 
VA JAU PRADĖJO GAU- 
TI PAŠALPĄ UŽ TUOS 
PINIGUS, KURIE GULĖ- 
JO AMERIKOJE PER 
PUSTREČIŲ METU. 

Negalima čia nepastebėti 
to fakto, kad 20 d. balan- 
džio, 1919 m-, Centarlis Ko 
mitetas gavo iš Ekzekuty- 
vio Komiteto sekančio tu- 
rinio laišką: 

"The Lithuanian Cen- 
tral War Relief Co- 
mmittee, 
320 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 
Didžiai Gerbiami Ta- 
mistos :*— 

Egzekutyvio Komiteto 
nariam atsilankius Ame- 
rikos Raudonajame Kry- 
žiuje reikaluose organi- 
zavimo Lietuviškų skyrių 
Raudono Kryžiaus ir pra 
šyme patarimų, kaip bu- 
tų patogiau siųsti nuba- 
dėjusiai Lietuvai maistą, 
tapo taipgi, neišvengti- 
nai, pakeltas klausimas 
apie pas juos gulinčius 
Lietuvių Dienos pinigus. 
Jų dabartinis atsinešimas 
kas link tų pinigų mus la 
bai nustebino,—jie pilnai 

t sutiko tuojaus pavesti 

globon Egzekutyvio Ko- 
miteto visus pinigus, jei- 
gu tiktai bus gautas su- 

tikimas ir autorizavimas 
originalio Centralio Ko- 
miteto narių, arba jųjų 
legalių inpėdinių. 

Kadangi, šie pinigai, 
jeigu jie butų dabar Lie- 
tuvių rankose, galima'bu- 
tų tuojaus panaudoti pa- 
dengimui "margin" arba 
kaipo dalinė kaucija pir- 
kime ir siuntime maisto 
nubadėjusiai Lietuvai, 
kas butų daug geriau ne- 

gu nusiuntimas pačių pi- 
nigų, ir kadangi Ameri- 
kos Raudonasis Kryžiui 
neapsiėmė savo vardu 
naudoti šiuos pinigus io- 
kiam tikslui iki tio pini- 
gai nebus jiem padova- 
noti, tad ar nebūtų ge- 
riau paimti tuos pinigus 
į Lietuvių rankas ir tuo- 
jaus panaudoti juos pir- 
kime ir siuntime maisto 
i Lietuvą? Jusų nuomo- 
ne ir patarimas šiame 
reikale bus labili bran- 
gintina. Su augšta pa- 
garba, Egzekutyvis Ko- 
mitetas, M. J. Vinikas,— 
Pirmininkas, J. J. Biel- 
skis,—už Sekretorių." 
Tasai paklausimas Cen- 

tralio Komiteto "nuomonės' 
ir patarimo/' rašytas 19 d 
balandžio, atėjo C. Komi-! 
tetą 20 d. balandžio. U 
tuo tarpu, kaip sužinome 
iš Am. Liet. Tarybos pro- 
tokolo (iš 4 d. balandžio), 
Ekz. Komiteto delegaciją 
4 d. balandžio jau lankėsi 
Raudoname Kryžiuje ir pra 
šė, kad Liet. Dienos pinigai j 
butų perduoti Ekzekuty- 
viam Komitetui,—PIRMA 

įTO NESUŽINOJUS, KAS 
j TAME KLAUSIME PADA 
i RYTA'ARBA DAROMA 
iYRA IŠ CENTRALIO KO-j 
1VIITETO PUSĖS. Juk tai 
atrodo kompromitacija sa- \ 
ves ir nenuoseklumas atli-j 
kinėjime savų reikalų! 

Tačiaus, tas yra menkas 
dalykas. Centralis Komi- 
tetas, per pastaruosius du 

j metus daug perkentėjo per- 
sekiojimų ir šmeižtų, tad 
jam nesunKU dus pergyven- 
ti ir šis pasikėsinimas atim- 
ti iš jo, jam to nežinant, 
jam Seimo (1916 m.) pa- 
vestą pareigą pridaboti Lie! 
tuvių Dienos pinigus, kad į 
jie nueitų Lietuvon, žmonių ! 
sušelpimui. Prie to dar,1 
Centralis Komitetas, kaipo 
jsiaigą, ikišiol nežino, kad 
Ekzekutyvis Komitetas rei- 
kalauja pinigų, kaipo "mar 
gin" pirkimui maisto; neži- 
no ir kitos įstaigos, nesa 
Ekz- Komitetas ikišiol dar 
nematė reikalingų oficialiai 
pranešti toms įstaigoms, jog 
jis užsiima pirkimu maisto 
Lietuvai ir jog tam reika- 
lingi yra pinigai. Jei musų 
įstaigos, k. t. fondai, komi- 
tetai, bendrovės etc., butų 
tinkamai painformuotos, sa 
vu laiku; jei butų sušaukta 
konferencija iš jų atstovų, 

-tai nėra abejonės, kad už- 
sakymai maisto (jeigu to- 
kie ištikrųjų atėjo i Ekz. 
Komitetą) butų buvę jau 
išpildyti. 

Kaip augšeiau minėjome, 
męs visi apsidžiaugėme, su- 

žinoję iš kablegramų iš Eu- 
ropos, jog Liet. Dienos pi 
nigai jau neša pagalbą ba- 
daujančiai Lietuvai ir jog 
tos pagalbos nepritruks, jei 
Amerikos Raudonasis Kry- 
žius ima Į savo rankas šel- 
pimo darbą. Am. Raud. 
Kryžius, šelpdamas visą Eu 
ropa per puspenktų metų, 
turi prityrimo, turi užtekti- 
nai šaltinių,—tad be abėjo 
,1-s yra kompetentiškesnis 
atlikti toki svarbų darbą, 
negu kas kitas. Bet tam 
musų džiaugsmui netikėtai 
užduota smūgis. Štai, 6 d- 
gegužės iš Amerikos Rau- 
donojo Kryžiaus gauta se- 
kančio turinio laiškas: 

"Mr. V. K. Račkauskas, 
Secretary, 
Lilhuanian Central War 
Relief Committee, 
320 Fifth Avenue, 
New York, N. Y. 
Dear Sir:— 
Un April 21, 1919, you 

wrote us i 11 regard to the 
funds collected by your 
Committee on Lithuanian 
Day, November 1, 1916, 
which were on deposit 
with the American Red 
Cross, at the same time 
giving us a certified copy 
of a resolution of your 
Board of Directors autho 
rizing us to expend this 
money according to the 
agreement made in Paris 
between your President, 
John S. Lopatto, and our 

Colone] Olds. 
On .May 3rd, Messrs. 

Matthias J. Vinik and 
Dr. J. J. Bielskis calied 
on me in regard to this 
fund and stated that be- 
fore we could act on vour 

j'esolution we should also 
have the approval of the 
Lithuanian Couneil of 
America, as the conven- 
tion of the Lithuanians of 
America had authorized 
the expenditure of this 
fund by your committee 
and by the Lithuanian 
Council of America with 
equal vote. Accordingly 
we have placed the mat- 
ter before the Lithuanian 
Council of America, and 
have, meamvhile, cabled 
our Commission in Paris 
to stop the expenditure 
of this fund, in so far as 

possible, until we obtain 
a resolution from the Li- 
thuanian Council of Ame- 
rica. 

Will you kindly, there- 
fore, get in touch with 
this Council so taat \ve 

may straighten this mat- 
ter out at the earliest 
possible moment. 

Very tiuly yours, (sig- 
ned) Philip L. Ross, Assi- 

.■i. >i.ii iiiiiiii imi n imi iiiiiiiii 

stant to the Vice Chair- 
man." 
Gavę tokį laišką, žinoma, 

nustebome,—vadinasi, su- 

laikyta Lietuvos šelpimo 
darbas! 

Kad dalykas kuoveikiau- 
siai butų išrištas badaujan- 
čios Lietuvos naudai, Cen- 
tralis Komitetas tuojaus pat 
7 d. gegužės atsikreipė į 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
sekretorių, p. J. J. IMelskĮ 
su sekančio turinio laišku: 

"J. M. J. Bielskiui, 
Washingtnn, D. C., 
Gerbiamasis Tamsta 
G dieną gegužės iš 

Kaudonojo Kryžiaus ga- 
vome pranešimą, jog Ta- 
mista ir gerb. M. J. Vi- 
nikaitis, apsilankę 3 d. 
gegužės Raudon. Kryžiu- 
je, painformavote, jog 
Lietu* ių Dienos pinigai, 
buvę ikišiol globoje R. 
Kryžiaus ir sudėti tenai 
per Centr. Komitetą, ne- 

gali buti SUNAUDOTI 
be Am. Lietuvių Tarybos 
pritarimo. Tokią savo in- 
formaciją Tamstos parė- 
mėte Vis. Seimo nutari-j 
mu. Raudonasis Kryžius,i 
remdamasis takia Tamstų 
informacija, kablegramu 
savo Komisijai Paryžiuje 
įsakė sustabdyti siuntimą 
Lietuvon maisto už tuos 
pinigus, nors tas jau bu- 
vo pradėta, kaip dėlei to 
buvo padaiyta sutartis su 

minėta Komisija, per mū- 

sų Komiteto pirmininku 
advokatą Lopatto; tai su- 

tarčiai pritarė ir Centralis 
Komitetas savo posėdyje 
balandžio 10 d. 

Man rodos, kad čia Įvy 
ko nesusipratimas kaslink 
teisės sunaudojimo, pini- 
gų. Vis. Seimas nutarė 
priskirti Liet. Tarybos na 
rius vien tiktai priskubi- 
nimui išsiuntimo pinigų, 
bet ne sprendiniui apie jiį 
sunaudojimu, nesą sunau- 
dojimas tų pinigų buvo 
nustatytas Seime, kurs 
1916 metuose Įsteigė Cen 
tralj Kįpmitetą. Centralis 
Komitetas, pavesdamas 

Lietuvių Dienos pinigus 
Raud. Kryžiui, kad šis 
panaudotų juos kuovei- 

| kiaušiai pagalbai Lietuvo 
; je, neapsilenkė su Vis. 

Seimo nutarimu. 

Iš pranešimų, kuriuos 
gerb. Tamstos skelbėte, ži 
noma, kad šelpimo dar- 
bas, paremtas Liet. Die- 
nos pinigais, jau yra pra- 
dėtas Lietuvoje,—TO- 
DĖL MES NEGALIME 
SUPRASTI, KOKIAIS 
MOTYVAIS TAMSTOS 
VADOVAVOTĖS, SU- 
STABDRMAI ŠELPIMĄ 
BADAUJANČIU ŽMO- 
NIŲ! 

Aiškinimas Raudona- 
me Kryžiuje Vis. Seimo 
nutarimo prasmės ir tik- 
slo (iš musų pusės) galė- 
tų parodyti musų sriovi- 
nius santykius tokioje 
šviesoje, kad tas užkenk- 
tų visiems kitiems dar- 
bams,—tad ar negalite ra 
sti galimu, dėl šventos 
ramybės ir dėl pagreitini- 
mo pašalpos Lietuvai, 
kuoveikiausiai prisiųsti 
Centr. Komitetui Liet. Ta 
rybos narių sutikimą per- 
vesti Raud. Kryžiui Liet. 
Dienos Fondą, tuo supra- 
timu, kad jis butų panau- 
dotas šelpimui Lietuvos, 
po globa ir priežiūra Ame 
rikos Raudonojo Kry- 
žiaus- 

Laukdami greito atsa- 
kymo nuo Jusų, pasilie- 
kame su pagarbi—Amer. 
Liet. Centralis Komitetas, 
per V. K. Račkauskas, 
Sekretorius. 

Kokius žvilgsnius pada- 
rys tame svarbiame rei- 
kale Lietuvių Taryba—pra- 
nešime visuomenei, kaip 
jau patįs žinosime. Męs ne 

abejojame, kad Liet. Tary- 
ba nepanorės' trukdyti Lie- 
tuvos šelpimą, kurį pradė- 
jo Amerikos Raudonasis 
Kryžius. 

V. K. Račkauskas. 
Am. Liet- Centr. Kom. 

Sekertorius. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYSI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternales organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija nes joje pakliudortia 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 hnigos, 
kreipkitės į "T Čvyitds" ad~ 
vi i n ist raciją^ ši o ad r esu • 

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



BAI LYS. 
——————.. 

Jis nylėjo j., labjaus už 
viską. Jis mylėjo tokia 
karsta meile, kad didesnės 
negali buti. Jis mylėjo ją 
net tuomet, kaip ji pasidarė 
Bruno nuotaka. 

Jis buvo gana rimtas, 
jis net galėjo p*o ašaras 
juoktis. Ir tiktai dėlto jis 
suvaldė savo jausmus, kuo- 
met ji pasidarė Bruno nuo- 

taka, kuomet ji rengėsi iš- 
tekėti už Bruno. Jis 
džiaugėsi tuomi, kad ji 
Bruno glėbyje jaučiasi lai- 
minga. Su nusišypsojimu, 
nors su drebančiu baisu jis 
jai paliankėjo visokios lai- 
mės. Jo širdis truko iš 
jausmo prie jos, bet jis per 
galėjo, jis nušluostė akis 
pilnas ašarų. Jis džiaugėsi, 
kaip džiaugiasi tėvas, kuo- 
met išteka mylimoji duk- 

».« 

Ji buvo del jo visukuom. 
Ji del jo buvo vienintele, 
kuria jis galėjo patikėti sa- 
vo širdį, savo laimę. 

Kuomet jis vieną gražią 
cieiną dazmojo, Kad ji jam1 
neteks, kad jis ant visados 
jos nustoja, jis nenorėjo; 
pats sau pirsipažinti, kad 
jis pasilieka elgetų. Jis 
net įtikrinėjo save, kad jis 
užtektinai turtingas. Kad 
save nuraminti, jis tyčia to 
nenorėjo suprasti. Bet kuo- 
met jis vienas sėdėjo savo 

kambaryje, kuomet negau- 
davo iš j03 laišku, kuomet 
jis šimtus kartų perskaiti- 
nėdavo senus jos laiškus, 
kuomet dar ]i nebuvo Bru- 
no mylimaja,;į is pajuto, 
kad jis vienas. 

Dabar jis galėjo tik per 
langą žiūrėti į tuos namus, 
kuriuose ji gyvena; galėjo 
žiūrėti į tas duris, prie ku- 
rių jis pirmiau stovėdamas 
laukdavo jos. 

Ji niekados nežinojo, 
kaip ji jam barngi, kaip jis 
ją mylėjo. Jos laiškai bu- 
vo tai laiškai draugės, bet 
ne mylimosios. Jai niekad 
neatėjo galvon, kad jis jos 
laiskus išbučiavo po tūks- 
tantį kartų. Ir iš kogi ji 
galėjo tą viską žinoti, jei 
jis visuomet taip labai prie- 
lankiai atsinešdavo link 
jos jaunikio Bruno. 

Buvo gražus vakaras. 
Jis sėdėjo socle prieš n°.- 

mus ir svajojo. Vakaruose 
geso paskutinė dienos švie- 
sa, o tdlimi kalnai buvo ru- 
žavi. Mažame sodelyje 
viešpatavo tyla ir smagus 
kvėpavimas liepos žiedu. 
Takeliai išbarystyti smul- 
kiais akmenukais vingia- 
vosi tarpe medžių ir krūmų 
ir \ ;.Lcie i n;imų prieangj. 
Prie namų stovėjo užties- 
tas stalas; ant stalo buvo 
pastatyta žibanti lempa ii" 
gėlių buketai. Jiedu tenai 
sėdėjo. Bruno sėdėjo at- 
sirėmęs i sėdynės užpakali,, 
jo veidas buvo lempos ap- 
šviestas. Ji sėdėio Diiešias 
Bruno. žvaigždes senai 
jau sviete padangėse ir nei 
jokis šlamėjimas neper- 
trauks viešpataujančios ty- 
los. 

Jo galva nulinko ant 
krutinėo, o ant lupų pasi- 
rodė nuliudimo šypsą. 

Staiga jis pajuto, kad 
kas tai padėjo savo ranką 
ant jo peties. 

— Tu vėl svajoji? 
Jis apsisuko: prieš ji 

stovėjo draugas Bruno, jau- 
nikis jo numylėtosios. 

— Aš?.. Taip! Aš svajo- 

i u apie tave ir apie tavo 
laimę. 

— Apie mano laimę? 
Kodėl tu geriau nesvajoji 
apie savo laimę? 

— Dėlto kad... Dėlto, 
kad aš bijaus grįžti prie ti- 
krybės. Tu juk žinai, kad 
laimės pas mane mažai be- 
liko. 

Biuno bevik neklausė jo. 
Jis žiurėjo į jnrešais jį e- 

santį langą. 
— Tu rytoj ateisi prie 

melnyčios. 
— Ne. 
— Delko? 
— Dėlto, kad aš rengiuo- 

si išvažiuoti iš čionai. 
— Tu?... Kur?... Del- 

ko?... 
Bruno su nusistebėjimu 

žiurėjo į jį. 
— Aš... aš negaliu čionai 

pasilkti, kuomet ji taps ta- 
vo pačia, negaliu. Pasa- 
kyk, jai, kad ji mane vi- 
siškai nepamirštų, kad nors 

po trupučiuką mane mylė- 
tų. 

— Mylėtų?—pikčiau už- 
klausė Bruno. 

— Taip, mylėtų! 
— Bet tu žinai, kad ji 

mano sužiedutinė, tu ži- 
nai... — pradėjo Bruno 
rimtai kalbėti. — Bruno!! 
— sušuko jis nuliudusiai 
žiurėd&ms i Bruno. 

Bet j3runo nieko nenorė- 
jo klausyti. Ar tai buvo 
pažadintas Bruno pavydas, 
ar užgauta garbė, bet kuo- 
met jis pasipažino Brunai 
meilėje prie jos, Bruno ga- 
lutinai indukęs sušuko: 

— Kytoj ryte, męs peši- 
mės dvikovoje, kardais. 

Tai pasakęs Bruno grei 
tai jį apleido. 

Jis pažiurėjo nulradusio- 
mis akimis į nueinantį 
draugx. Jo akįs buvo pil- 
nos ašarų. Jis nedalikė ir 
sušuko: 

— Bruno! 
Jis leidosi paskui Bruno, 

jis sake, bet pasijuto, kad 
kojos po juomi linksta,, jo 
širdis prisipildė kerštu. Bet 
jis suvaldė savo jausmus ir 
sušuko. 

— £:uno, ar gi aš užsi- 
tarnavau? 

Karei iis muštis jis nesi- 
bijojo. Nųo to laiko, kaip 
jis ipckykloje buvo, nuo ta- 
aa jis yra garsus, kaipo ge- 
ri ausis kardo valdytojas, 
•jei jis stos prieš Bruno, 
Bruno yra žuvęs. Jis tai 
žinojo. 

Jis pažiurėjo į namus, 
ir liūdnai tarė: 

— Buk alimingal Buk 
laimingas Bruno. 

Ant ryotayjs Bruno su 
sekundantais ir gydytoju 
jo laukė ties malūnų. Bet 
jis vis nesirodė. Nusiuntė 
pasiteiaruti, bet niekas ne- 

žinojo kur jis. 
Visi priėjo prie išvedi- 

mo, kad jis bailys, bijo sto- 
ti dvikovon kardais, o y- 
pačiai nebuvo smagu jo 
sekundantams. 

— Toks gabus kardais 
mustis, o toks bailys, — 

pastebėjo vienas iš esan- 

čiųjų. 
Ir tai vadinasi vyras! 

— pridūrė kitas. 

Bet niekas, net ji, jo nu- 

mylėtine, nedažinojo, kiek 
j jis 'pasiaukavo del jos. 

Vertė Jonukas. 

NEMUNU, 
I 

Atėjo laikas. Garas veikt pradėjo, 
Garsiai sušvilpęs. Laivas sudrebėjo 
Ir rėžia upes šaltąją krutinę... 
"Sudiev!" Sujudo širdis nusiminę... 
Apleidžiam Kauną, žiląjį senelį. 
Jau bematyti vien viršūnės bokštų. 
Nors siela veikiai aplankyt jį trokštų,— 
Deja! ne viskas išsipildyt gali!... 
Dar valandėlė—miesto nebmatyti; 
Jisai tenai—už tų žaliųjų girių... 
Ei, prisieina ašarą praryti... 
Sudiev, meilusis, tėviškė didvyrių... 

Ir prasidėjo tos meilingos vietos, 
Tėvų krauju ir prakaitu aplietos, 
Tos puikios vietos, kur talentai gema, 
Kur graikų mūzos sau paruoštų namą. 
I dvi eili sustoję kalnai tęsias, 
Lyg kad tvitrovės augštos, stiprios sienos 
Meilingai sergsta jos bangas brangiausias; 
Jos liūdnos stovi, nes paliko vienos: 
Pražuvo tankios girios, jųjų draugės, 
Garbė ir grožis Nemuno galiūno... 
Kur miškas liko,—retas, menkas tuno, 
Kai-kur ant kalno nedrąsiai išaugęs... 
Bet gražios esat, liekanos, bet mielos! 
Jus regint šįla musų šaltos sielos, 
Ir gėris akįs, ir jausmai sukįla; 
Tėvynės meilė maloniai pratyla. 
Męs mylim savo gražų, mielą kraštą, 
Tėvynės didžią praeitį, jos sunus! 

* 
" 

Mes joj nešiosim savo vargo naštą, Mes joj, numirę, paguldysim kunus! 

II 
Vakarų vėjelis pučia, 
Mano veidą glosto. 
Saule siunčia spindulėlį 
Nuo auksinio sosto. 
Kiek švelnaus, meilingo grožio 
Akį man ramina! 
Kokią gilią gilią giesmę 
Nemunas gamina! 
Kįla- bangos, kįla, dūksta, 
Lyg plačiojoj jurėj: 
Tai girdėties, lyg kas verktų 
Vargdienio pašiūrėj, 
Tai surinka piktos vilnįs, 
Lyg nuožmus siaubimas, 
Vėl ištolo ramios užia, 
Tartumei malūnas, 
Ar minios balsai sumišę, 
Kad atėjo mugė, 
Ar kareivių, kad nuo priešo 
Bėga jie pabūgę... 
Kįla bangos, kįla, užia, 
Gieda giesmę griaudžią, 
Skundžias, tars. gedulėlis, 
Kad jį priešas skriaudžia... 
Ei, kas gali išrokuoti, 
Ką vilnis man gieda! 
Ji apsako, kur atrasiu 
Laimės, skaistų žiecUj,; 
Šviesią praeitį pradarius, 
Jon mane ji veda 
Ir sušildo, ir sutirpdo 
Jausmo storą ledą..'. 
Laivas skuba, slegia bangą; 
Nemunas dejuoja. 
Saulė leidžias. Oras sala. 
Dangus raudonuoja. 

Vakarų vėjelis žaidžia, 
Mano _veidą glosto. 
Spindulius saulutė siunčia 
Nuo auksinio sosto. 

III 
Veržiasi sielon banga atminimai 

Kūdikystes šviesiųjų dienų... 
Sesių daina, stebuklingi suopimai... 

Valandėlės auksinių sapnų... 
Vietos-vietelės, o brangios, o dailios, 

Kur jaunystėj laimingas buvau... 
Minijos vilnįs, ir tylios, ir bailios, Kur guviąsias žuvytes ganiau... 
Meiliosios vietos! Į eilę sustoję 

Čia kalneliai įvairus, linksmi, 
Dirvų apklotais margais pasikloję, 

Kur nestaigus, c platus, žemi.; Neša ten kitas žoliucįančią girią, O krumeliuos paskendęs giliai... Burį upelių jis Minijai skiria; $ie blikčioja, čiurlena meiliai; 
Pievų žaliųjų gaivina jie rubą,— 

Tą žolelę, gražiuš žiedelius... 
Pi ieglobstin upės matutės jie skuba, Kur brangiuosius supils lašelius. 
Motyna džiaugias, vaikelių sulaukus; 

Juos priglaudus karštai prie savęs, 
Plaukia sau, karklų bučiuodama plaukus, 1 Kur nusvirę į josios gilmes. 
Blizga vilnis margaspalve ir mainos, 

Ir, užgesusi, teka tolyn... 
Skamba po slėnį lakštingalos dainos, 

Belydedamos Miniją marių glėbyn.. 
Brantriosios vietos, nepaprastos, dailios, 

Kur jaunystėj laimingas buvau!... 
Minijos bangos, nesriaunios ir bailios, 

Kur linksmąsias žuvytes ganiau L 

Mc Vaitkus, 

KAIP ŠIĄDIEN LIETU- 
VI A1 KOVOJA UZ SAVO 

NEFRIGULMYBĘ. 
Tikri lietuviai, nesudemo 

ralizuotieji šiądien pasirįžo 
neatbūtinai iškovoti nepri- 
gulmybę Lietuvai. Jie ži- 
no, kad neprigulmingoje 
Lietuvoje jie patįs pasiliks 
liuosi, patįs galės apspręsti 
savo reikalus taip, kaip jie 
norės, ar kaip jiems patiks. 
Bet kad gerai gyventi, rei- 
kia mokėti gyventi. 

Musų jaunimas Lietuvo- 
je kovoja už laisvę tėvynės 
Lietuvos su ginklu rankose. 
Yisoki užgrobikai, visoki 
priešai vėl, kaip pirmiau, no 
ri pagriebti Lietuvą ir ją iš 
naudoti. Musų šviesesnis 
jaunimas gerai permato tą 
pavojų, todėl gina Lietuvą, 
nes kitaip liuosybės nebus, 
jei patįs jos neiškovosime. 

Kiti vėi žmones, kurie 
del kokios nors priežasties 
negali nuvykti ir ginti savo 

kraštą, gina ją kitokiais bu- 
dais. Jie gina ją per spau- 
dą, jie skleidžia tikras ži-l 
nias apie Lietuvą, ir kitais | 
budais darbuojasi. 

Lietuviai, kurie mąsto, 
tie žino, kad nors čia męs 
Amerikoje turime nemažai 
savo laikraščių, kurie iš pa- 
sk utinių jų stovi už Lietuvą 
ir kovoja. Bet tokiu laikraš-1 
čių, kurie tikrai stovėtų už 
Lietuvą, be kitokių priedų, j 
netaip jau daug turime. 

Tokių laikraščių, kurie 
užsidavę vien tik Lietuvos 
laisves ir gerovės reikalais, 
pirmoje vietoje stovi dien-į rastis "Lietuva." 

Kad įgyti neprigulmybę, j pirmiausiai reikia pačiam Į 
būti neprigulmingu, pir- 
miausiai turi buti žmonės 
neprigulmingi, o kuomet 
bus žmonės neprigulmingi, 
tai jau kraštui neprigulmy-j 

bę gauti nesunku. Taigi "i, 
sas dalykas ir yra, kad pir-1 
miausru turi buti žmonės 
apšviesti. 

Visokia apšvieta, ar mo- 

kykloje ar kur kitur įgija- 
ma tiktai per skaitomą. 
Skaitymas, tai apšvietos sal 
inis. Paprastai juk šian- 
dien vieton kad sakyti, anas 
apšvietas žmogus, sako,— 
anas apsiskaitęs žmogus. 
Apšvieta ir apsiskaitymas 
jau šiądien beveik tą patį 
reiškia. 

Taigi reikia skaityti, kad 
apsišviesti. Bet ką skaityti? 
Suprantama, kad reikia 
skaityti dienraštį, nes tik iš 
jo galima susipažinti su gy- 
venimu. Kas neskaito, tas 
nežino kas sviete dedasi, 
tas gyvena kaip kokiame 
kalėjime. Taigi reikia ne- 

praleidžiant nei vienos die- 
nos skaityti ir skaityti dien- 
raštį. 

Bet kokį dienrašti? Su- 
prantama, kad tą, kuriame 
yra paduodama daugiausiai 
ir įvairiausių straipsnių, pa- 
mokinančių žinių. Tokiu 
dienraščiu yra "Lietuva" ir 
jį reikia skaityti. Skaityti 
reikia dėlto, kad mokėti ne 

prigulmingai gyventi. 
Vienok nors dabar "Lie- 

tuva" dienraštis duoda dau 
giausiai visokių straipsnių, 
bet visada nėra ^ganėtinai. 
Bar galėtų buti daug dau- 
giau. Dar galima butų ke- 
lis kartus spausdinti dau- 
giau. Tas nepadaroma tik 
tai dėlto, kad nėra tam pa- 
jiegii. Kad tą atlikti reikia 
daugiaus redantorių, dau- ! 
giaus raidžių rinkėjų. Vie- 
nu žodžiu tam reikalinga j daugiau išlaidų. 

Čia męs ir norime pa- 
klausti tų visų lietuvių, ku- 
rie kartais daug kalba apie 
apšvietą, pripažįsta jos rei- 
kalingumą, ar daug jie 

praktiškai prisidėjo prie to 
darbo? I tą klausimą męs 
patįs atsakysime, kad prie 
to didelio apšvietos darbo 
dar tiktai m'iža dalelė pri- 
sidėjo. Tiktai nekurie. Tai 
ir kviečiame praktiškai pri- 
sidėti prie leidimo tokio 
dienraščio, kuris kodau- 
giausiai apšvietos duoda 
skaitytojams. Kviečiame 
prisidėti prie "Lietuvos" 
dienraščio leidimo, prie pa- 
gerinimo jos turinio. 1 ai- 
gi kiekvienas mylintis ap- 
švietą privalo įsigyti "Lie- 
tuvos" dienr. šėrus. Šero kai 
na 510. Pirk kiek išgali. Ir 
tai ne vilkinant tą privalėtų 
padaryti. Juo didesnis bus 
skaičius leidėjų, tuom di- 
desnė bus parama, tuom 
daugiau moksliškų straips- 
nių bus galima talpinti "Lie 
tuvoje". "Lietuva", 3253 S- 
Morgan St., Chicago, 111. .. 
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1 numesimas I 
♦♦ Dėl Musų Darbininku GerovSs J 
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| NEDĖLIOMIS | 

PER VISĄ DIENĄ, | 
3 H. B. ŠTERN I 
1 3442-3444 S. Halsted St. H 
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Fradik Naujus Metus su tobulu akių r» 
(fėjimu, taip. kad mieko ntpraleisturaei per f. 
sus ni'tus, kas tau pall outi naudinga. Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių it 
galvos skaudėjimus, trunparsgystS V.'oh t«L> 
te&jES prašalinama, pasitarkite su man->. 
prieš einant kur kitur. Kgzamlnacija DVKA1. 

John smetana 
SPECiALiSTAS AKIŲ 

1S01 S ASHLAND AVE. ".^ICAGO 
Kampas IBtcs Gaivia. 

lubos, virš Platt'o aptiekus. Ttm'Sltf 
mano parn&r 

Valandos: nuo 9v-\ va1., ryto iki 8 vai. vnk. Ncdėlioj: nuo 9 vai. lyto iki 12 vai. dienos. 

Kr" IEKVIENAS kumpis, kuris yra tinkantis del Armour Žvaigždės ^ turi būti AUGŠČiAUSIO sorto. Męs panaudojame kumpių pras 
tesnio sosto j tarpą tų, kurie buna "Armour Star". Po perleidimo 
šių kumpių per garsia Armouro džiovinimo metodą, jie buna išrakin- 
ti ant riešut-medžio ugnies—tiesicg iujų "Stockinet" vyniojime. 

Tasai "Stockinet" Suvyniojimas 
užlaiko visas tas geras kumpių 
sultis ir tą kvepentį skonį kum- 
pio viduryje, tokiu budu sutei- 
kia tam produktui tą, kas yra 
stipru, minkšta, drėgna — Kum- 
pi kokiu jis i'iri Luti. 
Tai todėl Armour'o Star Kumpis 
kepasi, verdasi, spirginasi ai* smo 
sinasi geriausiai. Jisai pjaunasi 
lygiai. Vymojimas ji apgina pa- 
kol jisai pasiekia jusų stalo, pa- 

silieka saldum ir drėgnu pakol 
paskiausias kąsnelis susinaudoja. 
Pirk visą "Star" Kumpį, yra eko- 
nomiška. 

"Star" Lašiniai perstato tokią 
pat atydą parinkime ir prirengi- 
me kaip ir "Star" Kumpis, ir 
yra tokia pat vertybe dėl Jus 
pirkti šiądien. 
Klausk savo krautuvninko 
mour'o fltar Kurinių ir Lašinių. 

CHICAGO 



VIETINES ŽINIOS. 
LIETUVIAMS SEPTINTA 

VIETA PASKOLOJE. 

Tarpe ateiviu Cliicagoje, 
licttivai u/ima septinta vieta iš 

pirkime penkta paskolos bond 
su. Lietuviu pirkikų bu v 

1(J63, kurie išpirko paskolos 
bondsu u/. $206,700. 

Pirmoj vietoj tarpe*ateivių 
esą čecho-slovakai su 9,47/ 
pirkikų, kurie išpirko bondsų 
už $1,328,200. 

Viso taip vadinamoji ateivių' 
divizija, išpirko pa kol.>s bond 
sų už 6,519,250, turėdama 57,- 
388 pirkikus. 

PRAKALBOS. 
Seimo Rengimo Komitetai! 

rangia prakalbas sekančiose 1 

vietose: 
VVicnyclcivskio s ve t. 

Seredoje ,geg. 14-ta 8 vai. vak 
Mildos svet. 

Ketverge, geg. 15 d. 8 vai. vak 
lilias si'ct. 

Ketverge, geg. 15 d. 8 vai. vak 
Šiemaičio sz'ct. 

(18-ta ir Union A ve) 
Ketverge, geg. 15 d. 8 vai. vak 

, Kučinsko si r t. 

(8756 Ilauston A ve.) 
Ketverge, geg. 15 d. 8 vai. vak 

5. R. K. 

DAR APIE KAREIVIŲ 

TOWN OF LAKE. 
% 

Pereitoj nedėlioj užbai- 

gus lietuviams kareiviams 
maršuoti, visas būrys suėjo j 
Daivis square svetainę. Paša- 
liniai žmones nebuvo leidžiami 
j svetainę išskiriant laikraščiu 
reporterius ir šiaip keletą įžy- 
mesnių svečių. 

Svetainėje tuoj prasidėjo 
programo pildymas, kuris su- 

sidėjo iš dailės gabalėlių ir 

prakalbų. Vakarą tvarkanti 
panelė Bridziutė pakvietė pa- 
kalbti žinomą veikėją p. Ka- 
reivą, kuris maloniai pasveikt 
no sugrįžusius lietuvius karei 
viits. 

Paskui prasidėjo dainos. 
Gana gražiai palinksmino vai 
kilčiai šv. Kryžiaus parapijos 
sudainodami keletą dainelių 
v ik gaila, kad tai nelietuviškos 
daineles. K f, 

Paskui kalbėjo leitenantas 
J. Baronas, kuris savo trum 

poje prakalboje karštai ragin. 
lietuvius kareivius važiuoti tė- 

vynėn ir ginti tenai savo kra:: 
ta nuo lenkų ir rusų. 

Po jo kalbėjo sugrįžęs kn- 

reivis Lenkis, kuris buvo prie 
šingas karevinur, bet panelė 
Brendzaitė ncpakęsdama t': 

apsileidimo, kokį Lenkis pa- 
rodė, karštai užreiškė: ('\l 
gimiau Amerikoje, nepažįstų 
Lietuvos, bet čionai per visa 
karės laiką dirbau Dėdei Ša- 
mui, kad apgynus tautu laisvę 
Tai kaip galima neginti Lietu 
vos? AŠ, kaip tik keliai atsida 
rys važiuosiu Lietuvon, kad 

dirbti Lntuvai, važiuosiu ap- 
ginti nuo lenkų ir rusų." 

Paskui p. f. J. Zalpis paaiš- 
kino laisvės vertybę ir ragino 
organizuotis lietuviams j lietu 
viską armiją. Reporteris. 

SEIMAN ATVYKSTA. 
Sužinojome, kad Lietuviu 

Seiman Chicagon apart kitu 
daugelio delegatu atvyksta p 
M. .Bučinskas Brooklyn 
Ne\v V< »rk, žinomas stambu- 

rėmėjas visuomenišku reikalu 
Taipgi atvyks didžiausios 

Amerikos lietuvių organizaci 
jos Susi v. Liet. Amer. prezi- 
dentas S. Gegužis. 

Taipgi girdėjome, kad ati 

vyks iš Cleveland p. ]. Gedmi 
nas. buvęs "Dirvos" redakto 
rius ir įžymus literatr.s. 

ŽUVYS IR GAZAS 
PRIEŽASTIMI MIRTIES. 
Vakar rasta negyvais du vai- 
kai 9 ir 10 motų ir jų močiu- 
tė Auna Albrecbt 58 metų 
Kambariai rasta pripildyti ga- 

bet daktarai mano, kad 

prie mirties prisidėjo netiku-1 
*ios žuvys, kurios rasta stulx> 
je priruoštos valgiui. 

Kad užnuodijimas paėjęs ne 

vien tik nuo gazo, liudija ir 
las, kad užsinudinusieji mirė 
kančiose, kas paprastai nebu 
va mirštant nuo gazo. 

IŠ WEST SIDE. 

L'r.: I "mintinų Seimą. 
Gegužio 4 d. I)r-tė s v. Roko 

laikė savo mėnesinį susirinki 

mą. Apsvarsčius draugystes 
bėgančius reikalus, buvo pakol 
las klausimas kas link Visuo- 
tino Seimo. Vienbalsiai nutai 
tn Seime dalyvauti ir išrinkti 

j ji keturis delegatus. De- 

legatu rinkimas tapo atidėta? 
iki sekančio susirinkimo, ku- 
ris įvyks birželio 1 d. 

Reikėtų pažymėti, kad drau 

gija yra paaukavusi iš savo ka 
sos $300 Lietuvos labui. Pc 
Seimui tie pinigai bus pasius- 
ti, kur pasirodys reikalas. P»c 
to, ta draugija nutarė nupirkti 
už $500 L. P. bondsų. 

F. Balch unas. 

POLICIJA JIEŠKO 

KETURIŲ MERGAIČIŲ. 
Užvakar prapuolė, keturios 

mergaites 14—15 metų. Chi- 
cagos policija ir detektyvai vi 
si ant kojų, kad suradus pra 
puolusias mergaites 

Mergaitės parašė savo mo- 

kytojui laiškelį, kuriame pa- 
briežia, kad jos keliaujančios 
į joms paruoštą victp ir prašo 
nemanyti apie nieko blogo, ne? 

jos mylinčios savo mokytoją. 
Prieraše dvi mergaitės pa- 

žymi, kad jos dvi nenorinčio? 
keliauti, bet jor turi tai daryt 
ti. 

Laiškas trumpas ir negali 
ma suprasti, kas juomi nore 

ta pasakyti, bet policija mano 

kad mergaitės gal yra pavog 
tos, ar su grasinimais verčia 
mos kur keliauti. 

BRIDGEPORTO. 
Gegužio 4 d. Simano Daui 

kanto Dr-ja laikė savo papras- 
tą susirinkimą Mark \Yhite 

squarc svetaiėje. Po apsvars 

tymui bėgančių, reikalų, ]>riei 
ta pire naujų klausimų. Pir- 

mininkas M. Tamulevičius, 
Seimo rengimo Komisijos na 

rys paaiškino, kad* Seimas tik* 
rai j vyks Chicagoje ir gal but 

prasidės Birežlio 8 d. 
Menama Draugja jausda- 

ma savo šventą pareigą gelbėti 
brangiai tėvynei išgauti laisve 
vienbalsiai pritarė šaukimui 
Seimo, j kuri ir lapo išrinkti 

penki delegatai. Tais delega- 
tais yra sekamos ypatos: P 

Kenutis, P. Jonaitis, A. Rn- 
dauskas, Y. Paplauskas Ir A 
Kaulakis. 

Toliaus susirinkimas išreis 
kęs pasitikėjimą Seimo ge- 
riems rezultatams, išklausč 

raportą komi.cto statymo ant 

Bridgeporto svetainės. Tapn 
vienbalsiai nutarta dirbti de- 
H greitesnio to tikslo atsieki 
mo iv visais galimais budais 
remti svetainės statymo kor- 

poraciją. Po to keletas nariu 
užsirašė svetaines serus. Jais 
yra sekanti: M. Tamulevičius 
A. Bijanskas, P. Jonaitis, T 
Yurgilas, J. Meškauskas, A» 

įMurauskas, G. Černauskas, A. 
Gudauskas ir P. eKnutis. 

P. Kcnutis. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVOKS LAI. 

IŠ kares lauko, bolševikų 
[darbai u' iliustruotos karės 
ir tėvynės dainos. 

Podoma: 
Seredos vakare, Gegužio 

14d. Bažnytinėje Salėje, 
West Pullman, 111. 

Kurie norite surengti va- 

karus, meldžiu kreiptis ant 
šio antrašo: A. T. Račiūnas 
1632 N. La r>alle Street, 
Chicago, 111. 

VALENTINE DRESSMAKjNG 
CCLLEu* 

Mokina Bluvlmo, klrplzao, doHigniną j 
dienomis ir vakaruie dėl Liizi..o Ji | 
nami;. r,aliudij,:..a. išduoda i ir sie i 
tos parūpinamos dykai. AtSiiMiiKykiu ' 
arta rašykite, o njęs pasistengs- 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principą 
6205 S. ilalstfd S L. uo',! Wellb fcii 

24J7 W. Maa'ison St. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos .Ibi;, 
aritmetikos, knygvedystės, stenografijoj, ty- 
p?writing, jirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinCs 
ekonomijos, pillctystės. dailiaraJystės. 

MoUnimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va* 
U.idos po pietų. Vakarai nuo 7:30 iki 9:30. 

8106 S. Halstecl stM Cl;icago 

BZ X r A 
R>EIKALiNGAS SAVINiNKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi- 
sokius popierinius stogus ir taisome 
senu's. Dedame rain paipas, dlrbamt- 
blekinius kaminus,. dedame blekines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius stogus ir visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse CM 
cagos. Dari/g atliekam atsakančiai ir 
duodam gyarantiją. Kam toki žmonos 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

2106 W. 24th St. Tel. Canal 4802 

EXP Fi K SB «! 
WM. DAMBHmUGKAG 

j 017 W. 24th 3t.. Boulevard 9336 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yri 

apsipižinę su žmonėmis ir turi pažįūp 
tamų, visi galės padvigubinti savo al«i 

nepertraukus savo dabartinio užsiėmė 

mo. Darbas lengvas pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškink 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
1NVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

ifluMasalskis i 
LIETUVIS 6RA80RIUS j 

Patarnauju Laidotuvėse koge- į 
riausiai, teisinr įausiai ir daug i 
pigiau, kaip Kiti, dėlto, kad 
męs patja dirbama grabus ir 
turime savo kara^onus ir au- ! 
tomobilius ir pe. tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi samdomo automo- 
bilius veselijoms, krik-tynoma 
ir kitiems reikalams dieną, ar 

naktj. 
3305 Auburn Avs. Tel.Oroter4139 

Dr. M, Herziiian 
!« R'JSIJOS 

G"rai lietuviams žinomas p.>r 16 me- 

tų kaipo patyręs gydjttojas. chirurgas 
ir akušerio. 

Gydo a3»rias ir chroniškas Jisas, vy- 

rų. moten: ir vaikų, papai naujausias 
metodą:. X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 \V. 18ih 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—^2 pietų, ir 
6— 8 vakarai?. Te'ephrjnc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Habted 3t. 
VALANDOS: 8—9 ryto. tiktai. 

Daktaras 

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

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

Tehfonai 
Ofisas Yards 234 i 
Narnai Boulevard 36C2 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ." 

Tel YARD3 1532 

DR. J.KOLIS 
LIETUV'S CYOYTOJAS 

IR C ."IlnURGAo 

Gydo visokias li^as moterių, 
vaiku ir vyn) Speciališkal Ky- 
do limpančias. už-sisonSjusias 
ir paslaptingas vyrų ligus 

3259 So. HalsUd S*,, Chicago, III. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «t. 

Specialistas Alutariškij, Vyrišky, 
ir CUrouiškiJ Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. b—S vuk., Nedėl. 9—2. 

TELE.'ONAS YAH»?S 637, 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio lcbai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kum reikalinga slcj- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofisę. 

H. E?STE1N. 
Iloom 708; 5 No. LaSsIle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

Pitone Boulerard 2160 

Dr. Ii j. Karalius 
UŽHISENEJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 iki 0 
vakarais. 

3303 S3 MORGAN ST3EET 

PIRMA NEGU HRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
nnl Dury, L^nto, Remij i;* Stogams Popicrio 

SPECIALIA'.: Malcva rr.alcvojimui &':_bų iš vidaus, po $1.40 už galionu 
CARR BkvOS V/RECKING CO. 

3C03 3C39 30 HALSTED STH7KT CHICAGC, ILL, 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Etimund 
CNKIELMSKI 

1'./4 Milvvaukce Avi\ 
netoli nuo Division 
Aptie. W. Wio"7,orka 

Prsiabn dėl nešiojau 
č'.ij akiniue. 

Pevagzaminuok savo 
akis antru kartu, su 

naujausnu Plektro", 
aparatu. I'ersitikrir < 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasčiacft 
nuo !) iš ryto iki 0 
vakare. Nedėlioj nite. 

9 ryto i^ci 12 dionę.. 

SURPRIZAS! SURPRIZAS! 

Šaiaputris vėl scenoje, su Originališka Šalaputriene 

Su užbaigimu sezono 

S. L. A. 20S MOTERŲ KUOPA 

Sukatoje, Ss®guži© !7tą, ISE9 
M. MELDAŽIO SVET , 2242 W. 23rd Place 

Bus m amiTmcH so'° 'r ^a>nuoSi žodžiu 
Lošta ",Ajji i firSi (j ft bus interesingus programas. 
Komedija yn!«« ŲlS'jy PO TAM ŠOKIAI IKI VĖLUMUI. 

Pradžia .V. 15 vai. vakare. 

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

Waist seam ir skirt modelių siutai nuo $17.50 iki $35.00. Konscr- 
vativiškų stuil•« siutai nuo $15.00 iki $43.Vaikams siutai nuo $7.30 
iki 8.60." 

Męs taipgi turimo puikių jau kiek sipdės^ėtų drapanų, pilnus kos- 
tiumus, arba nekurias dalis. 

S. G3RDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, U-L. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaros iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

Kiekvienas gali sutaupyti 
20c ant dolerio 

'kuris pasinaudos šiuo di- 
desniu išpardavimu. 

Kelinii: ir Marškinių 
dvTeju^O^rTū 

~ 

SKLEPUOSE. 
Idant pratuštinus vietą dėl 

naujų vasarinių ir rudeni- 
nių prekių, męs paskyrėme 
dali dabartinių kelinių ir 
marškinių ant išpardavimo 

20 niios, nii!ei>ižiama 
nuo paprastų kainų, ty. y. 

r 

Jį7} 
nuo paprastu kainų, tai yra: 

3 cloliarinės kelinės tik 

6 doliarinės kelinės tik 
I 

2 doliarinius marškinius tik .. 

Meldžiamo atsilankyti pas mus ir apžiūrėti, kaip didelį pasi- 
rinkimą visokios rūšies ir vertės męs esame paskyrė ant išpardavi- 
mo. darome su tuo tikslu, idant davus progą kiekvienam musy 
nariui eutaupymo pinigų. 

šis išpardavimas tesis tik per vieną savaitę, pradedant nuo 

panedėlio, gegužės 12 d., iki Subatos gegužės 17tą. 
6,000 nariu Kapitalas $500.000 

$2.40 
$4.80 
$1.60 

Prekybine 
Korporacija IPafatine 

1112 1114 Mihvaukee A v Kamp. 47 ir Paulina 

j 6,000 Narių. $500,000 

Įskiltai 
Aut Išpardavimo Trijuos Dideliuos Skiepuos Bro iu Perlovvskių 

ši.nta: pirkėju r.audojasi iš mušu -Gegužinio išpardavimo, šimtus speciališkumų siūlome da- 
bar, kadanrji "Js tavoras buvo pirktas, kuomet viskas pabrango męs galime parduoti jums pigiai, 
nckuriuos dalykus męs galime parduoti jums pi giau. negu kad galima pirkti nnt obelio. 

TAIGI ATEIKITE PAS MUS, tegul jumis kas kitas neiiinauodja. tegul jusu pinigais sve- 
timtaučiai nekovoja prieš jumis. 

Ateikite, kviečiame jumis, tegul vienas iš penkų BroliŲ Perlovvskių jums ypatiškai patar- 
naus ir teoiiI rnusy Union Plianas paliuosuos "nuo aujjštu ka'nų ant rakandij. 

NEREIKALAUJATE PINIGŲ, MĘS DUOSIME JUMS ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMU, ANT 
TOKIŲ, KOKIE JUMS BUS KUOPARANKIAU SIAIS. Tas pečius jums daug sutaupys 

ant gazo. šis "Peninsular" pe- 
čius turi kuonaujausi patobulini- 
mu. Gerai verda ir puikiai kepa. 
rritaisvmas g a 7.0 dy- 
kai. Specialiai 

'•LiBERTY GRAMAFONAI" sps 
dališkai dėl mūsų užsakymą. Tu- 
ri kogerlaiigius patobulinimus, gru 
jiua visokius rekordus, puikus to 
nas ir gražus užbaigimas, dideli- 
pasirinkimas. Kainos (PfiH ftfi 
tnut. *175. iki b U U 

Vaiku vežimukai. Ateikite pa- 
sižiūrėti mosij didelį nuidėlj. 
Lloyd Prlncess vežimukų, tu- 
rine Jų su visokiais ratais ir 
visokio dydžio, stipriai pada- 
ryti ir patogus K3*5 
už ij Sm y *j; 

5 
125 kambariniai stalai, visokių 
pavyaalu ir spalvų, čia pa- 

duodame tik "William ir Ma: 
ry" pavydalo. C1Q 7R 
Specialiai i S 

Musii speciališka ledinyčia, pa 
d-ryta ii kieto arvuolo, igy. darni ją chm s suččdysite imt 
lodo. Labai puikiai nupoll- 
t&ravota. Si>ec.ialipi /j 
už 

"Ičtiectcs Kanapos." Ateiki- 
te ir pamatykite mūsų dideli 
sandėlj denginių. Kuopuikiau 
sio darbo kainose <?ca ko 
nuo $300 ir žemiau 

BROLIAI PERLOWSKIAI 
mmmf—mi ■ ■ ■ 

T rys 
Sandeliai 

fliJMįj | ®i)J 9 
F^įi ^.'J'*!" -""' '■■7'^-'- 

1272-1278 MILWAUKE£ AV., prie Paulina 
4705-11 S. ASHLAND AV., prie 47-tos. 
1055-67 MILWAUK.EE AV-, prie Robey ir North Av. 
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