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Rumunai žada apleisti 
Konferencija. 

Kolčako Armija užeme 
Samarą, 

Vengrai sumušė cechus. 
Vokiečiai sušaudė 72 rusus. 

RUMUNAI GRĄSINA AP- 
LEISTI KONFERENCIJĄ. 

Geneva, gegužio 15 d.— 
Rumunijos spaudos biuras 
Berne, sulyg žinių gautų iš 
Paryžiaus praneša, kad Ru- 
munijos delegacija gali ap- 
leisti Taikos Konferenciją. 

Priežastimi tokio žingsnio 
yra nuosprendis dešimties 
tarybos padalinti Banat dis 
triktą tarp Rumunijos ir Ser 
bijos. Minėtas biuras pa- 
briežia, kad Rumunijos at- 
stovybė ypatoje premiero 
Bratiano tik tuomet neap- 
leis Konferencijos, jei afr- 
manys nuosprendį dėl 
Banato distrikto padalini- 
mo. 

KOLČAKO ARMIJA 
U2CMC SAMARA. 

Berne, gegužio 15 d. Uk 
rajinos spaudos biuras pra- 
neša, kad gavęs žinių ia tik 
rų šaltinių, jog admirolo 
Kolčako armija užėmė Sa- 
marą. Tai yra žymus mies- 
tas ant upės Volga. 

VENGRAI SUMUŠĖ ČE 
CHO SLOVAKUS. 

Budapeštas, gegužio 12. 
(suvėlinta). Tapo paskelb 
ta oficialiai, kad Vengriios 
sovietų kariumenė sumušė 
čecho-slovakų armiją j Šiau- 
rius nuo Salgo Tarjan, 48 
mylios j šiaur-ryčius nuo 

Budapešto. 
Pranešime užreiškiama, 

kad vengrai suėmė 6 kulka- 
svaidžius, 27 vagonus ang- 
lies ir užėmė didelį plotą 
žemės. 

VOKIEČIAI SUSAUDE 72 
RUSUS. 

1 

Berne, gegužio 15 (1. Laik 
raščiai praneaš, kad Bava- 
rijoje, giriose arti Graefel- 
fing, Wuertembergo kariu- 
menė suėmė 72 buvusių ne- 

laisvių rusų, kurie tapo su- 

šaudyti sulyg nuosprendžio 
kariško teismo. 

Minėti nelaisviai, paliuo- 
savus juos iš nelaisvių sto- 
vyklos prisidėjo prie spar- 
takų ir stoj atviron kovon 
3u valdžios kariumene. Sy- 
kiu su rusais suimta ir bū- 
rys vokiečių spartakų, ku- 
rie irgi tapo sušaudyti. 

NORI ATPIRKTI SAVUS 
DAIKTUS. 

Berlinas. Vokietijoje yra 
labai daug apskelbimų, kur 
savininkai kreipiasi prie va- 

gilių prašydami sugrąžinti 
pavogtus daiktus, už ką sa- 

vininkai apsiim^ apmokėti 
pilną kainą ir neišduoti po- 
licijai. Mat yra daug daik- 
tų, kurie turi didelę vertę 
tik savininkui, gi kitiems, 
esą mažai naudingi. 

BOLŠEVIKAI KRAUSTO 
SI IS PETROGRADO. 

HeUingforsas, gegužio 14 
Čia gauta žinių, kad bol- 
ševikų valdžia patarė gyven 
tojams kraustytis iš Petro- 
grado. Gi valdiškas įstai- 
gas, sakoma, nuspręsta iš- 
kraustyti iš Petrogrado iki 
1 dienai liepos. 

TALKININKAI SAUGOS 
SCHLESWIG. 

Paryžių-, geg. 15. Pasi- 
tarukiant vokiečių kariume 
nei iš Sch!eswig, talkininkų 
užrubežinių reikalų minis- 
terių taryba, nutarė tuojau 
imtis pridabojimo tvarkos 
minėtame krašte. 

FOCH COBLENZE. 

Cobknz, ęeg. 15. Marša- 
las Foch lanko vieną po ki- 
tai talkininkų armijų sto- 
vyklas ir tariasi su armijų 
vadais, šiądien turėjo pa- 
sikalbėjimą su Amerikos ge 
nerolu Liggett. 

TEISMAS LIEBKNECHTO 
UŽMUŠĖJŲ. 

Berlinas, gegužio 14 d. 
(suvėlinta). Šiądien buvo 
teisiami Lieblmechto ir Ro- 
zos Luxembburg užmušėjai. 
Vienas kapitonas surištas 
su užmušyste nuteistas 2 
metams kalėjiman; gi leite- 
nantas pustrečių metų ka- 
lėjiman. Kiti penki kalti- 
nami prie užmušystės pa- 
liuosuoti. 

AUSTRAI GAUS SUTAR- 
TĮ SEPEDOJ. 

Paryžius, gegužio 15 d. 
Yra manoma, kad taikos 
sutarties tekstas su Austrija 
bus įteiktas Austrijos dele- 
gacijai sekančio] seredoje, 
t. y. 21 d. gegužio. 

''Sėjau rūtą sėjau metą". 

fSy] 

NESVARSTYS VOKIE 
ČIŲ PASTABŲ. 

Paryžius. Vokietijos at- 
stovybes galva Broekdorff- 
Rantzau įteikė talkininkams 
savo pastabas sutvprkynio 
taikos sutartyje tarptautinio 
darbo reikalų. Vokiečių 
nuomone toks sutvarkymas 
yra netikęs. 

Keturių didžiųjų taryba į 
tai atsakė vokiečiams, kad 
taikos sutartyje suteikiama 
darbo kliasai daug didesnės 
tiesos negu to galėjo tikėtis 
darbo kliasa po penkių me- 

tų žiaurų persekiojimų. To- 
dėl talkininkai nemato rei- 
kalo gvildenti vokiečių ke- 
liamus klausimus. 

Talkininkai savo tvirtini- 
mus paremia cituojant tai- 
kos sutarties punktus, kurių 
paduoda gana ilgoką eilę. 
Talkininkų vardu pasirašo 
Konferencijos pirmininkas 
Clemenceau. • i A.^ 

DARYS REVIZIJĄ KORE 
JOS TVARKAI. 

Tokyo, gegužio 15 d. Šią 
dien turėjo posėdį Japoni- 
jos rodinink taryba, pirmi- 
nikaujant Japonijos cieso- 
riui. Posėdyje nuspręsta 
apie dalinę reviziją Korėjos 
įstatymų, kurie lyiisi šalies 
valdymasi. 

KALBĖTOJAI KURSTO 
PRIE REVOLIUCIJOS. 
Bėdinas, gegužio 15 d. 

International News agentū- 
ra praneša, kad šiądien kal- 
bėtojai Berlino susirinki- 
muose ragino minias prie 
revoliucijos. Girdi, verčiau 
revoliucija negu siūlomoji 
taika. 

WILSONAS GIRIA SALA- 
VEIŠIŲ DARBĄ. 

New York. Vietos sala- 
vcišių komitetas aplaikė nuo 

prezidento Wilsono kablegra- 
tną, kuriame preizdentas giria 
salaveiMU uolų pasidarbavimą 
kares laukuose Francuzijoje. 

AMERIKONAI IŠTUŠTINO 
VAGONĄ ŠAMPANO. 
Coblenz. Pertraukus mu- 

šius kompanija amerikonų 
važiavo į kariumenės mo- 

kyklą. Jų tarpe 3 majorai, 
15 kapitonų, 92 1-mi leite- 
nantai, 174 2-ri leitenantai 
ir 647 kareiviai. 

, Atvykus kompanijai į 
,Toul sekančią naktį išgerta 
iš vagono 2,175 bonkos šam 
pano. Sakoma baliuje da- 
lyvavo ir francuzai karei- 
viai, bet amerikonai buvo 
gaspadoriais. Bet kas su- 
rado šampaną ir kas jį pir- 
mas pardėjo smaguriauti ne 
susekta. 

AIRIAI AMERIKONAI 
GELBSTI REVOLIUC '' 

Londonas, gegužio 15 d., 
Bonar Law, valdžios atsto-l 
vas, pranešė atstovų bute, 
kad Anglijos premieras bu- 
vo uŽKvietęs Amerikos airių 
atstovus, kad su jais apkal- 
bėjus Airijos situaciją, bet 
dabar atšaukęs savo pa- 
kvietimą, nes pasiųsti ame- 
rikonai E. Dunne, Fr. P. 
Walsh ir M. F. Ryan gelbsti 
Airijos revoliucijai. 

SUDEGĖ AMERIKOS 
LAIVAS. 

Montevideo, Uraguay, ge 
gūžio 15 d. Atvykęs iš Port 
Arthur, Texas. Amerikos 
laivas su aliejumi, ištikus 
ant jo ekspliozijai, sudegė. 
Vienas įgulos narys žuvęs ir 
septyni sužeisti. 

BERGERIS NORI BUTI 
KONGRESMANU. 

Washington, gegužio 15. 
Victor Berger, kuris dėl jo 
elgimosi laike karės yra po 
teismu gali but prašalintas 
iš kongreso, kurin pereituo- 
se rinkimuose jis tapo iš- 
rinktas. Bergeris užreiškė, 
kad jis antrusyk kandida- 
tuos, jei dabartinis manda- 
tas nuo jo bus atimta. 

VOKIEČIAI PRIEŠINASI 
KAIZERIO TEISMUI. 
Paryžius, gegužio 15 d. 

Šiądien popiet tapo sužino- 
ta, kad vokiečiai priešinsis 
kaizerio teisimui per talki- 
ninkus. Sakoma, kad Vo- 
kietijos delegacija įteikė tai 
kininkams užreiškimą, kad 
jie pripažįsta, jog Vokietija 
turi imti atsakomybę už ka- 
rę, bet Vokietija negali su- 
tikti su tuo punktu, kur kal- 
bama apie nubaudimą at- 
skirtų ypatų. 

TALKININKU MANIFES- 
TACIJA MAŽOJOJ 

AZIJOJ. 
Paryžius, gegužio 15 d. 

Laikraštis Excelsior prane- 
ša, kacl talkininkai plianuo- 
ja suruošti Mažosios Azijos 
pakraščiuose didelę kariškų 
spėkų demonstraciją. De- 
monstracijoj dalyvaus Fran 
cuzija, Anglija, Italija ir 
Grekija. 

SCHEIDEMANN ATSI- 
ŠAUKIA Į ANGLUS. 
Londonas, gegužio 15 d. 

Vokietijos kancleris Schei- 
demann persiuntė Anglijos 
darbininkiško laikraščio He 
rald korespondentui atsišau 
kimą į Anglijos žmones, pra 
šydamas atkreipti atydą j 
vokiečių padėjimą dėl tai- 
kos išlygų. 

SKUS PRISAIKINTUO 
SIUS TEISĖJUS. 

Chicago, 111., geg. 15. Chi 
cagos miesto teisėjai laiko 
konferencijas, kad saradus 
tinkamesnį budą, kaip ap- 
skundus buvusius balandžio 
mėnesyje prisaikintuosius 
teisėjus, kuire, sako, įžeidę 
miesto teisėjus, pavadinda 
mi teismus teisybės šapomis 
su nereguliare praktika. 

Teisėjai rengiasi skųsti 
prisaikintuosius teisėjus ant 
kokių 34 milionų doliarių. 
Tarpe prisaikintų teisėjų 
yra turtingų. 

AMERIKOS ATSTOVAS 
TAUTŲ LYGON. 

Washington, gegužio 15. 

Suvienytų Valstijų atstovu 
Tautų Lygon paskirtas žy- 
mus New Yorko advokatas 
Raymond B. Fosdick, 36 me 

tų; jis buvo pirmininku ko- 
misijos prižiūrėjimo' karei- 
vių stovyklų. Bet jo tik- 

| roji rolė dar nėra tikrai ži- 
noma. 

ČECHO SLOVAKAI UŽ- 
PULS VOKIETIJĄ. 

Berlinas, gegužio 15 d. 
International News agentū- 
ra praneša, Čecho-Slovaki- 
ja plianuoja užpulti Vokie- 
tiją, jei ši nepasirašytų po 
taikos sutartimi. Sakoma, 
kad čecho-slovakų pulkai 
jau koncentruojami ties 
Taus, arti Bavarijos rube- 
žiaus. 

WILSONAS TRUMPAI 
PRABILS I KONGRESĄ. 

Paryžius, gegužio 15 d. 
Tapo pranešta kablegrafo 
kompanijoms, kad preziden 
to Wilsono kalba, atidarant 
specialę Suvienytų Valstijų 
kongreso sesiją, bus visai 
trumpa. Kalba, kaip pra- 
nešama, bus vos iš kelių šim 
tų žodžių. 

ŠVENTĖ SUKAKTUVES 
ORLAIVINĖS KRASOS. 
Washington, gegužio 15. 

Šiądien čia iškilmingai švę- 
sta metinės sukaktuvės or- 

laivinės krasos New York, 
Philadelphia, Washington 
linijos. Bėgyje metų tapo 
atlikta 1,136 svkius kelionė 7 M 

tarp New York ir Washing- 
ton; laišku pervežta 1,720,- 
840. 

FIUME KLAUSIMAS 
ANT VIETOS. 

Paryžius, gegužio 15 d. 
•Jugo-slavų atstovas turėjo 
konferenciją su pulkininku 
House, Amerikos atstovu ir 
Page, Suvienytų Valstijų 
ambasadoriumi Ryme dėl 
Fiume klausimo, bet sako- 
ma, kad prie nieko gero ne- 
prieita. 

AMERIKONAI KUMŠ- 
ČIUOJASI GAIZERIO 

DARŽE. 
Coblenz, gegužio lo d.— 

Y.M.C.A. parengė kumšti- 
ninkams areną ant pievelės 
priešais kaizeri^ Reinišką 
palocių. Yankiai tviitina, 
kad kaizerio sodai ir base- 
bolei labai gerai tinka, ir 
žada tuoj pradėti base-ba- 
linį sezoną. 

ORGANIZUOJASI PRIEŠ 
STREIKIERIUS. 

Winnipeg, Man., geg. 15. 
Apie 1,000 šio miesto pi- 
liečių sutvėrė specialę orga- 
nizaciją, kurios tikslu yra 
kovoti su visuotinu streiku, 
kuris šiądien prasideda. 
Streiką apšaukė virš šešių- 
dešimtų įvairių unijų tary- 
ba; prasidėjus streikui, mie 
ste viskas ramu. 

SUTARTIS—BADAS 
( VOKIETIJAI. 

Berlinas, gegužio 14 d. 
(suvėlinta). Vokietijos at- 
stovybės Taikos Konferen- 
cijon galva grafas Brock- 
dorff-Rantzau Įteikė talki- 
ninkams tris užreiškimus. 

Viename užreiškime gra- 
fas gvildena ekonominį klau 
simą. Jame pabriežiama, 
kad paruošta sutartis lemia 
Vokietijai neišvengiamą ba- 
dą. 

Mat Vokietija šiuo laiku 
gali išmaitinti savo duona 
vos apie 40 milionų gyven- 

tojų, gi Vokietijoje yra 67 
i milijonai gyventojų. 

Pirm karės Vokietija gau 
! davusi maisto iš kitų šalių 
pamainomis už įvairias ma- 

šinas ir tokiu budu šalis pa- 
virto Į industrijinę valsty- 
bę. G: paruošta sutartimi 
labai aprubežiuojama plėto 
jimasi Vokietijos industri- 
jos ir Vokietijoje užviešpa- 
taus bado šmėkla. Girdi 
taika Vokietijai bus pražu- 

i tingesnė už karę. 

TEISĖJAS PAŽEMINO 
PASKOLOS BONDSĄ. 
Somerville, Mass., gegu- 

žio 15 d. Tūlas Harring- 
ton apmokėjimui $50 baus- 
mės, kurią uždėjo teisėjas, 
pasiūlė 850 paskolos bond- 
są, bet teisėjas atsisakė pri- 
imti bondsą pilna kaina ir 
įeikalavo $50. 

PABĖGO AMERIKOS 
DIRIŽABLIS. 

St. Jchn, N. F., gegužio 
15 d. Amerikos dirižablis, 
kuris rengėsi lėkti Europon 
netikėtai, dėl stiprumo vė- 
jo, nutraukė virves ir pra- 
dėjo kilti augštyn. Dirižab 
lio valtyje buvo leitenantas 
Charles G. Little, kuris sten 
gėsi išleisti iš pūslės kiek 
gazo, kad neleidus dirižab- 
liui kilti augštyn. 
Bet virvė, kuria atidaroma 

pūslėje langelis išleidimui 
gazo, jam smarkiai patrau- 
kus, irgi truko. Aficieras ma 

itydamas, kad jam gali pri- 
1 sieti atsisveiknti su žeme, 
šoko iš dirižablio apie nuo 
25 pėdu augštumos; aficie- 
ras tik nikstelėjo koją. Pa- 
siųsta skraiduolis jieškoti di 
rižablio ir jei negalima bu i 
pagauti, tai sušaudyti, tada 
nukris žemyn. 

STREIKAS DĖL MOONEY 
Oakland, Cal., geg. 25, 

Ramiojo vandenyno pakraš 
čio geležies amatų darbinin 
kai ketina streikuoti del pa- 
liuosavimo Thomas Mooney. 
Streiko reikale išnešė prie-, 
lankią rezoliuciją unijų ta-I 
ryba, atstovaujanti 250,000 \ 
narių. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Pėtnvčioj dalinai (lcbesiuo- 

ta ir vėsiau; vidutiniai besimai 
inanti vėjai. 

Saulėtekis, 5:28. 
Į Saulėleidis, 8:04. 
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Ačiu! 

Lietuvių balsas, reikalaujantis savo 

tautai laisvės, prie kurios kiek viena susi- 
pratusi tauta turi teisę ir protestuojantis 
prieš "sesiriškus" retežius, kuriuos Lenkija 
su tokiu atkaklumu stengiasi Lietuvai už- 
kalti, per ilgą laiką buvo balsu, šaukiančiu 
tyruose. Išrodė, kad niekas jų negirdi, ir 
nenori girdėti. 

Tačiaus įgimtas lietuviui užsispyrimo 
būdas, šiuo sykiu sustiprintas pajautimu, 
kad jo reikalas yra neužginčinamai ir ab- 
soliučiai teisingas, suteikė jam ištvermę ko 
voti už savo šventas teises iki pat karčiau- 
siam galui. 

Toje kovoje lietuviai nesykį užsivyle, 
kuomet, kaip minėta, visos jų pastangos lik 
davosi be pasekmių. Tačiaus lietuvis ne- 
priklauso prie tų, kurie greitai rankas nu- 
leistų. Kiekvienas nepasisekimas, kiekvie- 
nas apsivylimas žadino juos tik prie dides- 
nio, prie griežtesnio pasiryžimo. 

Ir štai pagalios jų balsas atkreipia i juos pasaulio atydą. Nepaisant Lietuvos 
priešų pastangų, ilgakentės lietuvių tautos 
Klausimas išeina ant pasaulinės arenos. 

Mums yra nepaprastai smagu, kad tą balsą bene pirmiausiai ir su neabejotina užuojanta išgirdo Amerikos tauta—kaip ofi cialėse sferose, taip ir spaudoje. 
Amerikos spauda su įgimtu sau "com 

mon sense" visųpi-miausiai sugebėjo pa- matyti Lietuvos klausimą per lenkiškų ir kitokių intrigų rukus ir pastatyti jį prieš Amerikos publiką tikroje jo šviesoje. 
Kaipo pavyzdį tokio bešališko, teisin- 

go ir širdingai žmogiško linkui Lie'/uvos atsinešimo męs paduodame didžiojo Ne\v York Heraldo redakcijinį straipsnį, tel- pantį šiame ''Lietuvos" numeryje. Jis pa taiko buliui, tarp sakant, pačion akin. 
Begaliniems melams in intrigoms pri- valo but greitas galas, kuomet toki spaudos karžygiai pasiryžę surasti teisybę. Lietu- viai tik tos teisybes išplaukimo viršum ii trokšta. 

Tuomet jie bus pilniausiai užganedin ti išduotu verdiktu, apie kurio turinį jie tuomet neabejoja. 
Gi tuom tarpu, jeigu ne vardan savo 

brolių Lietuvoje, tai vardan ginamcfc cei 
sybės, Amerikos lietuviai yra širdingai de kingi už tokį teisybės apgynimą, kokio pa- vyzdį paduoda viršminėtas New Yorko laik rastis. 

» * 

Dar Vienas Komplimentas 
Lietuviams 

Męs, lietuviai, neesame pripratę nuo 
kiekvieno papeikimo žemėn iš gėdos lysti, kaip lygiai neesame pratę dėlei kiekvieno 
pagyrimo ir iš pasiputimo trukti. Tačiaus 
yra visai naturaiiška, jog kiekvienam sma- 
giau yra rausti už pagyrim? negu už pa- peikimą. 

The Chicago Daily Journal jau nuo 
senai yra žinomas, kaipo širdingas lietuvi i 
draugas ir lietuviai yra jam skolingi ne už 

vTieną gerą žodį tartą. Prie pirmesnių si- 
jai laikraštis užvakarykščiame savo nu- 

meryje pridėjo dar vieną. 
Rašydamas apie pasekmes tik-ką už- 

isbaigusios V i c t o r y Paskolos ir atkreip- 1 
damas atydą į tai, kad svetimgimiai Chi- < 

cagos piliečiai yra tarp geriausių Ameri- j 
ko ? piliečių, šis laikraštis tokį komplimen- J 
;ą ir Chicagos lietuviams išrėžia: 

"Italai, Skandinavai ir daugelis kitų 
tautų pasirodė labai gerai sulyg savo 1 

ištekliaus proporcijos, bet Lietuviai 
suteikė vieną iš netikėjų Paskolos 
kampanijos prajovų. Devyniolika 
šimtų šešios dešimts tris ypatos paėmė 
$206,700 V i c t o r y bondsų—kas ga 
Įėjo sapnuoti, kad Chicaga turėjo už- 
tektinai šitų išlėto kalbančių, rundin- 
galvių šiaurinės tautos sunų, idant pa- 
daryti >kį rekordą? Jie turėjo iš- 
skusti patį dugną savo stalčių." 

Well! Glad to be of any service... 

į Svatimoje Spaudoje Apie Liefuviits 

SUMANYTOJI SLAVIŠKA 
FEDERACIJA. 

•Lenkų nenoras pripažinti Lietuvių tau 
tiškojo judėjimo yra apgailėtinas, r.es su- 

mažins užgyrimą jų locnų pastangų linkui 
pilno tautinio pasiliuosavimo. "Junkerių" 
Kliasos Lenkijoj siekia, kaip sakoma, prie 
įtraukimo Lietuvos ir Ukrajinos i federuo- 
tą Slavišką viešpatiją. Męs žinome, kad 
ukrajiniečiai stipriai priešinasi bile kam 
panašaus ir gindami, kaip jie tiki, savo loc- 
nus interesus, jie palytėjo interesus Len- 
kijos Rytinėj Galicijoj. 

Bet nepaisant kaip daug reikėtų Len- 
kijai užjausti cLelei jos bėdų su ukrajinie- 
čiais, kurios didesnėj dalyj yra pasekmė 
vokiškos propagandos ir darbo, ji [Lenki 
ja] privalo saugotis, ida«t nenustotų sau 
užuojautos per savo neleistinas aspiracijas ir reikalavimus, kaip kad yra atsitikime su 
Lietuva, Visųpirmiausiai, lietuviai nėra 
slavai. Jie priklauso prie atskiros šakos 
žmonijos šeimynoje—Indo-Europėjiškos— 
su. visiškai skirtinga istorija, tradicijojnis ir kalba, kame negalime surasti jokios sla- 
viško pėdsako. 

Lenkai, kurie kentėjo daugiaus (?) 
negu bile kuri kita Emopos tauta nuo ilgai 
besitęsiančios kaip teutonų, taip rusų prie- 
spaudos, patįs nebuvo visiškai be kaltės 

'viduramžiniame Europos laikotarpyje už- 
griebdami teritoriją ir laužydami tautines 
teises Lietuvoje. Šiądien yra taip gerai 
teutoniški, kaipA ir lenkiški "ekspansionis- 
tai," arba imperialistai ir lenkų aristokra- 
tija ypatingai susidarė sau neteisingą su- 
pratimą kaslink savo vietos ir teisių Lietu- 
voje. iš kitos pusės, reik taipgi pripažin- ti, kad dalis Lietuvos bajorijos apreiškė pa žymėtiną lenkišką orientaciją ir suteikė 
paramą taip vadinamam Lenkijos nacio- 
nal-demokratiškam judėjimui tikslu "atnau jinti" uniją tarp Lietuvos Lenkijos. 

Bet tokios unijos niekados "ebuvo. Po Lietuvos užėmimo 1916 metais per vokie- 
čius, buvo peticija, kurią įsiveržusįeji suin- žinieriavo ir kurioje prašyta unijos tarp Lietuvos ir Lenkijos po vokišku valdymu. Ant jos pasirašė keturiosdešimts keturi ba jorai iš Vilniaus, jų tarpe lenkai ir lietu- vi o i 

Bet tas nebuvo tikras ir savaimi apsi- reiškusis noras lietuvių tautos, kuri šiądien nieko taip labai negeidžia, kaip buti lais- 
va ir neprigulminga. Viena padrąsinanti ypatybė šiame dalyke yra ta, kad kaip le"kai, taip lietuviai šiądien yra išvien prie šingi bolševizmai, ir kad pastaraisiais lai- kais jie uždavė žymius smugius Rusijos re- voliucijoniniems jiegoms [bolševikams]. 

Nėra jokios priežasties tam, kodėl šitas bendrumas tikslų, vardan. laisvės ir tvar- 
kingos valdžios, negalėtų buti ir toliaus vienas sale kito su pilna abiejų šalių ne- 
prigulmybe. Stipri ir žydinti Lenkija yra toli ne negalima prie laisvos ir neprigul- mingos Lietuvos. 

— Iš New York Herald (Redakci- jinis straipsnis). 
Gegužio 3 d. 1919 m. 

Puikus redakcijinis New York Heral- 
do straipsnis "Didi Tautele," kurio verti- 
mas jau tilpo šiame skyriuje kiek laiko at- 
ril, tapo atkartotas keleto kitų Amerikos 
laikraščių, jų tarpe Allen-town (Pa.) Lea- 
der'yi Columbia (S. C.) State ir Manches- 
ter (N. H.) Mir & Am. 

Bolševikų Diplomatija. ! 
.v:. 

Daug teko skaityti apie tai, 
taip bolševikai purtosi nuo 

;laptos diplomatijos — net se- 
įosios valdžios slaptas sutar- 
:is su kitoms valstijoms pas- 
celbė. Iš paviršaus išrodė, kad 
bolševikai ištikrųjų bando pa- 
laryti taip, kad išeitu gražu, 
lavyzūingt. taeiaus toli gražu 
aip nėra ir patvirtina tai se- 

ganti faktai: 

Dar prieš biauriausūjja is-i 
tori joje taika, Brest-Litovške, 
bolševikai darė slaptas dery- 
bas su Anglijos konsulu, Lock- 
hart'u, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus nariu, Pulkininku 
Raymond Robins'u ir kitais, 
vienok pertraktaeijos tarpe jų- 
jų ir po šiai dienai pasiliko slap 
tomis; nei vienas pasigarsinu- 
sių teisybės mylėtojų?nei Le- 
ninas, nei-gi Trockis neišdrįso 
viešai prasitarti apie kada 
tarėsi. 

Bolševikai nei žodžio nepra 
sitarė kokiais tikslais jie buvo i 
čia atsiuntę Micheal S. Farb-( 
man'ą, kurs prisitraukęs po 
Ne\v Vorka ir \\"a^hin«Jtoin' c *> <, 

ir nieko nepešęs ant laivo Nev 
Amsterdam sugrįžo atgal E u 

ropon. Gi visa paslaptis buvo 
tame, kad pagal paties l'arb 
mano prisipažinimu, jisai ban- 
dė išgauti nuo Valstybės De- 
partamento nors dc f acto pri- 
pažinimą Sovietu respublikos: 
žinoma, jeigu jam butų pasi 
sekę išgauti pripažinimą, tai 
ji§ai automatiška1 butų pasi- 
likęs Sovietų atstovu. O. tai 
buvo mandrus žydelis! 

Farbmanui nepasisekus finų 
bolševiku vadas, Santeri Nuo- 
rteva, ant karštų pėdų paskelbė 
vokieti, L. C. A. K. Mertens'n, 
Sovietų aistovu. Nepaisant ar 

Valstybės Departamentas Ai c: 

tens'ą pripažins, ar ne, Nuor- 
teva, Suvienytų Valstijų val- 
džią tiesiog1 ig*noi uojant, pra- 
dėjo darybas su Amerikos fab- 
rikantais ir "kapitalistais." 
Kad geriau Amerikos turčius 
prisiviloti Nuorteva pavarto- 
jo štai koki metodą: paskelbė, 
kad buk So\ ietų respublika 
esanti pasiryžusi su Amerikos 
'žmonėmis daryti biznį ir tam 
ikslui Sovietų atstovas, Mer- 

tens'as aprūpintas $200.000.j 
000 aukso! Akyva iždo j e to 
fakto, kad Sovietų respublika 
tiek aukso neturi, o kredito 
taipgi jokio, atsirado '"kapi 
talistų," kurie atsiliepė ant t<- 

paskelbimo ir ketina daryti su 

bolševikais bizni, vadinas. 
Xuontovos paskcll^inio būdas 
pasirodo patraukiančiu, vertu 

užpatentavimo. Kaip ten ne- 

imtų, bet paprastai geresnė f ir 
ma, nepaisant kaip gerai "l:o~- 
tumieris" save perstato, tylo- 
mis pasiklausinėja, ištirynėja 
ir tas, kuom, '"'kostumeris" gi- 
riasi esąs turtingu, yra teisybė: 
ir tik tada užmezga ryšius ir 
dan) pertraktaci jas. 

Panašų bluff'ą bandė iš- 
krėsti bolševikų "atstovas," 
Michael Grudenberg, iŠ Chica 
^'os, kurs nuvažiavęs i Ska^ 
dinaviją paskelbė save akredi- 
tuotu Sovietų atstovu, turin- 
čiu milžinišką sumą pinigų, ^ 

taipgi ir kreditą, ir bandė iš- 
L^iuti Skandinavijoje Sovietu 
respublikos pripažinimą. Jam 
irgi nepasisekė tai atsiekti, vie- 
nok jisai gyvendamas Christi- 
anijoje surado budą persiun- 
timui didesnių sumų pinigų 
Nuortevai propagandos tiks- 
lams Amerikoje. Nepersenai 
Gruzenberg'ą iŠ Skandinavi- 
jos i.š\ i jo ir dabar jisai naudo- 
jasi užmogstais tenais ryšiais: 
pasak ponios Gruzenbergienės 
— jos vyras bandąs per tarpi- 
ninkystę p. Karakhan, Norve 
gijos diplomato,' apsimainyti1 

su Amerika belaisviais. Gru- 
zenberg'as apsiimąs gauti pa- 
liuosavimą Amerikos piliečio, 
Calamatiano, jeigu Suvienytu 
\'aistijų 'valdžia išleistų iš 
Amerikos prof. Lomonosovai 
ir kitus bolševikus. Čia jau 
bolševikai aiškiai peržengė na- 

ehališkumo rubežius tuo, kad 
prof. Lomonsovas nėra ka- 
liniu ir vargia' kas pastotų 
jam kelią, jeigu jisai panorėtų 
šia >alj apleisti. Jeigu Gruzen- 
bergienei patikėti, tai bolševi- 
ku pastangas matomai yra ta- 

me, kad užnuodyti mintis Skan 
dinavijos diplomatų, buk Lo- 
monosovais Amerikoje randa- 
si belaisvėje ir, kad Amerika 
pavirto iš laisvos Į despotiška 
šaij. 

Viršuje paduoti pavyzdžiai 
liudi ja, kokios rūšies diploma- 
tija vartojama pertraktacijose 
su "kapitalistiškomis" valdžio- 
mis; liet yra abejonė, kad pa- 
naši diplomatija turėtų pasi- 
ekimą juo labi?u, kad tarpe 

Į'capitalistų visai nėra tiek daug 
kvailių kiek bolševikų naujai 
"5 kept i "diplomatai" tikisi toj: 
srityje surasti. Kad ir Nuor- 
tevos šposas pagarsinant Mer* 
tens a garsios Kusu. 1 )emidov- 

Donato plieno išdirbystes fir- 
mos atstovu vargiai atneš lau- 
kiamos pasekmės. Jau pradeda, 
Isklysti paskalai, buk Merten- 
nuo 1906 iki 1911 metu vargęs 

I Londone ir yra abejotina, kad 
tokia milžiniška f:rma, kurioje 
dirbdavo 28.000 darbininku 
butu pasirinkusi sau užėveizda 
žino u. kurs kur ten Londone *_» C 

ilgus metus badavo; taipgi nuo 
1911 iki 1916 m. Merten'as te- 

galėjo but; Pomidoro firmos 
tarnystėje. Bolševikams pradė- 
jus šeimyninkauti 1917 m., 
kaip žinoma, visos svarbesnės 
dirbtuvės ir fabrikai tapo su 

konfiskuoti, t. y. Mertens'ui 
Amerikoje begyvenant, nes 

į pagal Nuortevos paskellvmsj. 
Mertens'as apleidęs Rusiją 
dar 19i6 metuose. Iš kurios 
pusės Nuo: tęvos paskelbimą 
neimtum, visgi jis išrodo keis-j 
tas, bent neįtikinantis. 

Ruta. 

ĮGALIOTINIAI. 
"Lietuvos" Bendroves 

Serų pardavėjai: 

Apsega, L. Cleveland, Ohio 
Orlauskas, K. A. Rochester, 

N. Y. 
K. Abyshell, Detroit, Mich. 
Vitautas Shauklis, Ansonia, 

Conn. 
J. Butkus, New Haven, 

Conn. 
S- Ambrasas, Amsterdam, 

N. J. 
A. S. Trečiokas, Ne\vark, 

N. J. 
Kaz. Shimkus, Brooklyn, 

N. Y. 
M. Karosas, Waterbury, 

Conn. 
Mateušas Vilkevičius, 

Youngstown, O. 
A. Trainavičius, Nashua, 

N. H- 
Ant. P. Osteika, V/aterbu- 

ry, Conn. 
M. Kupris, VVilkes Barre, 

Pa. 
P. J. Lalas, Amsterdam, N. 

Y. 
Jos. Kadaras, Wyoming, 

Pa. 
I. K. Pangonis, W. Frank- 

fort, 111. 
Juozas Žekonis, "VVestfield, 

Mass. 
Julius Kirdulis, Cicero, III. 
knt. F. Laurusevičius, 
Grilberton, Pa. 

"Lietuvos" Kampe!:s. 
KAIP GALIMA PRIEŠĄ f. 

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- 
VIŲ dienraščio, tol buvo 
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. Tas 
aiškiausiai parodo, kad "Lie 
tu va" yra žmonių dieni ao- 

tis, žmonėms tarnauja, o r.e- 

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

Pamatė Lietuvos močiu- 
tės nedraugai ir nusigando. 
Nusigando, kad negalima 
daugiau tuksfcančius žmonių 
šokinti sulyg savo noro,-bet 
ką, tai nesulyg savo noro, 
bet sulyg bažnytinės politi- 
kos, ar sulyg tarptautiškos 
antitautiškos socialistų teo- 
rijos, ir pradėjo ją persekio 
ti. Bet dienraštis "Lietuva" 
drąsiai stojo ir stovi už lie- 
tuvius, už žmones ir su žmo 
nėmis. Ir šiandien Ameri- 
kos lietuviai broliai ir sese- 
ris 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 amunicijas. 

Brolau! Kovoje už lietu- 
vystę amunicija tegali būti 
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 
kiekvienas randa sau tinka- 
mos amunicijos ir kanuo- 
lems ir paprastiems šautu- 
vams. Taigi kasdien bro-\ 
lau semk tą amuniciją iš j dienraščio "Lietuvos," semk 
ir kariauk kiek tik spėkos 
turi. Netik pats semk, bet 
ir pasakyk savo draugams, 
kid kasdien semtų tą amu- i 

nicija-žinias ir pažinimą iš \ 

iienraš^io "Lietuvos". Juo 
iaugiau tokios amunicijos 
nųs žmones pasisems, tuom 
jie bus stipresni, galingesni 
r tuo bus greičiau nugalėti 
lietuvybės priešai. 

Vienok kiekvienas šalti- 
nis, kiekvienas arsenalas 
turi dugną. Jei iš niekus 
nebus pripildoma, jei mažai 
kas prie leidimo 'Lietuvos' 
dienraščio prisidės, tai jis 
negalės gaminti gerai amu- 

nicijos. Reikia, kad butų 
gaminama pirmos kliascs 
amunicija. Tani reikalin- 
ga daugiau indėlių, daugiau 
organizacijinių kapitalų. To 
ciei Kiekvieno tikro lietuvio 
yra pareiga įsigyti po šėrą 
"Lietuvos" dienraščio "Trea 
šury Stockkaina $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. 

ROCHESTER, N. Y. 
Temykit rochesteriečiai. 
Kr*s užsirašys pas mane 

"Lietuvą" Dienrašti ant vi- 
sų metų, tas gaus dovaną 
vertės $1.00. 

Tik dėl vietinių gyvento- 
ju. 

Juozas Saunoras, 7 Dud- 
ley St., Rochester, N. Y. 

Į KLAUSIMAI IR ATSA- 
KYMAI. 

Meldžiu mar- paaiškinti 
šiuos klausimus: 

1) Kokioje vietoje ir valsti- 
joje yra r, vieta, kur buvo ro- 

jus, kuriame gyveno Adomas 
ir JIeva? 

J) Ar yra išleista didesne 
lietuviu kalboje gramatika, 
kaip Tamulevičiaus ? 

3) Ar gali didesni lai\ai 
plaukioti Nemunu? Ar gali 
plaukioti juoiiii toki laivai, 
kaip George Wasliiift>ton ? 

4 ) Būvant piliečiu šios -a- 
'ies ir važiuojant Lietuvon r 

persekios v; kiečiai ar bolševi- 
kai kelionėje? 

5) Kaip dabar yra s u tais 
pinigais, kurie buvo amerikie- 
čiu pasiū ti i Rusijos valdžios 
bankas? 

B. 0. M. 
<• 

ATSAKYMAI: 
1) Kokioje vietoje buvo ro- 

jus, tai toki klausima privaly- 
tumėte užduoti dvasišikeiiH 
vadovanias, kunigams. 

2) Lietuvių kalbos gramati- 
ka yra parankiausia mokyto- 
jo Damijonaičio gramatika. 
Ją visose didesnėse lietuviška 
knygų sankrovose galima gauti 
nusipirkti. 

3) Nemunu gali plaukti ga- 
na dideli laivai. Žemiau Kauno 
Nemunu plaukioja garlaiviai, 
vienok daug mažesni, negu lai- 
vai. kurie perplaukia Skersai 
didjurius. Tokis laivas, kaip 
George VVasliington negalėtų 
plaukti Nemunu, nes tūlose 
vietose butų perseklų. Kad tei- 
ki laivai galėtų plaukti, reikė- 
tų Nemuną gilinti. 

4) Nėra ir negali Imti jokių 
istatymų kuriais pasiremiant 
bolševikai ar vokiečiai galėtų 
persekioti Suv. \ alstijų pilie- 
:ius. 

5) Su tais pinigais, kurie 
)rie"earo valdžius buvo paclčti 

Rusijos valdžios bankas ne- 
činia kaip bus. Šiądien jų ne- 

galimą atgauti, u ar bus gali- 
na tgauti ir kada, lai ateitis 
>arodvs. 
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kp. pastangomis buvo sureng- 
ta paskaita, kuria skaitė p I.. 
Mažonis. Paskaitos tema: 

"Jaunuomenės švietimas pas 
nuis ir kitur Prieš pratiesiant 
paskaitos prelegentas pasakė 
gana turtingą toje temoje kal- 

ba. 
Po paskaitos p. P. Petronis 

pakalbėjo apie T. M. I). užduo- 
tį. Po to buvo diskusijos temo- 

je: "koki sistema privalo buti 
Lietuvos mokyklosePublikos 
didžiuma stovėjo už tai, kad 

mokyklos butų liuosos nuo baž 
nyčios. 

Ant galo buvo leista išlai- 

mėjimui T. M. D. įvairių kny- 
g. Iš laimėjo 20 ypatų. 

Šiuomi pavyzdingu surengi- 
mu, publika buvo užganėdinta. 

Paukštelis. 

MANCHESTKR, N' Y 

Čia nežinomų ypatų buvo su- 

rengtos prakalbos Paskleisti 
plekatai apie tas prakalbas bu- 
vo be jokių parašų, tik su obal- 
siu — darbininkai vienykimės. 
Į prakalbas publikos prisirinko 
daug. 

Toje pačioje dienoje L. R. 
Kryž-aus skyriaus buvo šau- 
ktas masinis susirinkimas. 
Žmonių mažai atėjo. Tuomet 
vienas iš susirnkusiujų suma- 

nė atsivesti žmonių iš menamu c c 

prakalbų. Jis nuėjęs į prakal- 
bas pasakė j publika keletą žo- 
džių apie dabartinio momente 

svarbą ir pakvietė publiką eiti 
su juomi į sušauktą R. K. susi- 
rinkimą. Žmonės jo paklausė ir 
beveik jie visi atėjo į R. K. su- 

sirinkimą. O tie neva darbinin- 
kų vieny tojai paliko tiktai su 

keliomis ypatomis. 
Menamame susirinkime bu- 

vo svarstomas klausimas apie 
surengimą R. Kryžiaus savai- 
tės tikslu parinkti aukų sušel- 
pimui Lietuvos žmonių. To- 
liaus buvo pakeltas klausimas 
apie Amerikos Lietuvių Seimą; 
čia iškilo diskusijos: vieni sto- 
vėjo už Seimą, kiti gi — prieš; 
ypatingai prieš dalyvavimą sei- 
me varėsi vietinis Tautos Fon- 
do skyriaus pirmininkas. Tuo 
tarpu buvo perskaitytas tilpęs 
"Lietuvoje" atsišaukimas tame 
klausime; ir po to didžiuma 
balsų nutarta Seime dalyvauti. 
Buvo sumanyta išrinkti ant 
vietos ir delegatus į Seimą, bet 
delei neskaitlingo publikos at- 
silankymo, tas sumanymas ta- 

po atidėtas sekančiam susirn- 
kimui. Reikia pastebėti, kad 
vietos R. Kryžius yra gana 
stiprus; jis turi 119 narių ir 
kasoje $115.00, todėl gali pa- 
sekmingai darbuotis. 

Pandrėjunas. 

GLEENRIDGE, ILL. 
Pereitą panedėlyje 12 gegu- 

žio vakare ištiko anglių kasyk- 
lose explozija. Ištiko explozi- 
ja tuomet kaip anglekasiai bu- 
vo išsikėlę lauk po darbo, o ka- 
syklose dirbo tiktai keletas ang- 
lies šaudintojų. Explozija bu 
vo smarki ir dikčiai išardė. Vi- 
so užmušta keletas darbininkų, 
trijų lavonai išimti, bet dar 
vieno pasigendama. Visi ame- 

rikonai. 
Čionai gyvena 9 lietuvių šei- 

mynos. Yra čionai Kudirkos 
pašalpinė draugija. Kas link 
parašų po pieticija del Lietu- 
vos Neprigulmybės, tai ir čio- 
nai buvo renkami. Surinkta 
keletas parašų. Lietuviai ma- 
žai rašėsi, nes čionai daugu- 
moje subolševikėję ir nežino 
kur jie esą. 

Darbai eina silpnai. Del ex- 

plozijos darbas sustabdytas 
menesiui laiko. P. Bagdonas. 

PHILADALPHIA, PA. 

Milčiniska Piiiladclphijos 
Lietuvių paroda. 

Pasinaudojant proga 5-tos 
pergalės paskolos, Philaclel 
p'nios lietuviai surengė milži- 
niška poroda ir podraug de- 
monstracija, su protesto re- 

zoliucija, prieš lenku kėsini- 
mąsi veržtis i Lietuvos šalį. 

į Šioje parodoje dalyvavo gal 
ikoki 8000 vpatu. Paroda tęsė- ! 
Įsi apie 8 ar daugiau ilgus Phi- 
|ladellij)ijos skverus. Buvo apie 
;8 trokai — flotai Įvairių gru- 
; pi u iš istorijos ir dabartinių 
laikų. Kadangi ši paroda bei 
demonstracija, buvo iš didžiau- 
sių ir gražiausių šiame mieste, 
tad nors trumpai noriu pami- 
nėti ir intalpa jos. 

Pirmiausia ėjo Lietuviškas 
"Dainos" benas, su !'nele Sa- 
mu priešakyje; taipgi vivo ne- 
šamos lietuviška ir amerikoniš- 
kos vėliavos. Paskui ėjo keli 
šimtai uniformuotų, lietuvi1.; 
kareivių bupvusių amerikoniš- 
koje armijoje bei karės fronte 
Kareiviai buvo vedami kapi- 
tono Dr. Dambrausko. Pasku 
kareivius važiavo trokas si 

Liuosybės Varpu (Libert) 
Bei),ant to troko buvo: Dėdt 
Šamas, Laisve (Liberty), ka- 
reivis — jūreivis ir 2 merginos 
"Columbus Girls." O ant ve- 

žimo iš abiejų šonų buvo dide- 
li užrašai: "Founder and pro- 
teetor Liberty and Democrac\ 
for all Xations," gi iš gali 
užrašas — "Justice.'' 

Antras trokas buva panašu: 
j kalėjimą. Jis buvo išlaukc 
apkaltas štangoms, o viduj ( 
moterįs tautiškais rūbais apsi- 
rėdžiusios išreiškiančios prieš- 
paudą, iš abiejų šonų troko di 

Įdėli užrašai'- "VVe Apeal tc 

įDemocratic flearts" iš pryša- 
kio — "\Ve Crave Liberty,'' i* 
iš užpakalio: — "Let Persecu- 
tion End." Šis trokas iššaukė 
labai didelius šauksmus ir ran- 

jkų plojimus žiūrėtojų, del ko 
vietos angliški laikraščiai ap- 
rašė, kad lietuviai reikalauja 
liuosybės Tragiškai. 

Triačias trokas buvo pareng- 
tas Lietuva: kaimiška šeimy- 
na: Moteriškė verpia, viena 
koja suka ratelį, o kita vin- 
giuoje mažą kūdikį, o šalimais 
sėdi vaikutis, kur j ji mokina 
pirštu rodydama A, B, C. Ta.*, 
reginys tai išreiškimas lietu 
viškos mokyklos budo, kurioje 
lietuviai ingi jo apš vietą. Pas- 
kui šeimyninkas mala ant tik- 
rų padirbtų girnaičių ir praei- 
viam parodo jau gatavus su- 

maltus miltus ir dar pora vy- 
rų, suka su sukučiais kanapęs 
ir veja virvęs ir pančius. 

Ketvirtas trokas — šiena- 
pjūte. Vyrai su delgiais mergi- 
nos su grėbliais tautiškuose ru- 

buose, ir paskui dar daugybė 
einančių. Išrodė labai natūra- 
li škai — tarsi Lietuvoje lanko- 
je šienelį grėbia. 

Penktas trokas labai Įspū- 
dingas, — tai karės pabėgėliai 
j Maskoliją. Grupes žmonių 
labiausiai nuvargę, su krep-j 

šiais, su ryšuliais, kas gali ga- 
bena su savim nuo karės ne- 

laimės gilumoii Maskolijos. 
Grupos ant šio troko buvo la- 
bai naturališkai aprėdyta vy- 
rai, moteris su mažais vaike- 
liais ir t.t. 

Šeštas trokas — Lietuva 
dabartyje, "Lithuania at the 
preserit time." Šiame troke bu- 
vo parėdyta jauna mergelė tau- 
tiškais rūbais ir lietuviška 
vėliava, o apie ją Lietuvos prie 
Šai su užrašu "Germany, Pols 
and Bolsheviks." Vok ietys bu- 
vo aprėdytas kaizerio išvaiz- 
doje, lenkas lenkų aficierio 
uniformoje, o bolševikas mas- 
koliško kacapo rubuose. Tie 

visi tris Lietuvos priešai, tam-]; 
posi kas sau ta jauną mergele| į 
— Lietuvą, ir karts mm kartoj 
net tarpe savęs susipeša nega-jt lėdami pasidalinti. Kada du \ 
pešasi, tai trečias nori Lietuvą s 

sau paimti, tad tie du ir vėl 
ant trečiojo puolasi ir 1.1. 1 

Septintas trokas — Litini- 
uanian Renensance," Lietuvos 
atgimimas. Ant šio truko buvo : 

labai gražiai parėdita mergina 
"Yictory"—Pergalė. Ji buvo 
baltuose rubuose su sparnais 
ir žilvičio šakele rankoje, glo- 
boje kitą jaunutę merginą lie- 
tuviškuose rubuose apsiaustą 
lietuviška vėliava, kaipo jaunu- 
tę atgimstančią Lietuvą. Visas 
trokas buvo papuoštas tautiš- 
kos spalvom, ir daugybė gyvų 
kvietkų jame. 

šie paminėti trokai ir įvai- 
rios grupos vaikų, merginų, 
moterų ir vyrų. buvo labai gra- 
žiai ir tvarkiai aprėdyta drau- 
gysčių, kliubų ir kuopų, tarpe, 
kurių irgi buvo daugybė labai 
gražių pasipuošusių tautiškais 
rūbais ir 1.1. Tos Įvairios drau- 
gystės taipgi nešė visokius už- 
rašus, visokias gražias frazes 
apie ką buvo pažymėta vieti- 
niuose angliškuose laikraščiuoj 
se. Visa paroda tarsi koks ste- 
bėtinas gyvas gamtos kaspinas 
taip ir tęsėsi miesto gatvėmis, 
margu'odamas įvairiomis spal- 
vomis ir užrašais. Praeiviai 
bei žiūrėtojai plojo delnais ir 

■ ėmėsi kepures prieš ta nepap- 
rastą proceseją. 

Apie 4-tą valandą po piet 
pirmutinis parodos galas pra- 
dėjo eiti j Keiths teatrą, kuris 

i yra vienas iš gražiausių teatrų 
1 Philadelphijoję. 
1 I keliolika minutų tapo užpil- 

dytas visas teatras nuo apačios 
iki viršaus ir dar daugelis žmo- 
nių netilpo. 

Dr. Klimui kaipo pirminin- 
kui rengimo parodos, atidarius 
susirinkimą, tapo sudainuota 
amerikoniškas ir lietuviškas 
himnai, pritariant "Dainos" 
lietuviškam bcnui, paskui kun. 
Kaulakis kalbėjo kokia tai mal- 
delę, bet delei balso žemumo ir 
neaiškumo, negalima buvo su- 

prasti ką jis kalbėjo. Angliš- 
ki i kalbėjo advokatas Edmond 
\V. Kirby, E. T. Stautesbury, 
kuris per lietuviu komitetą už- 
sirašė $5,000.00 Pergalės pas- 
kolos bondsų; paskui kalbėjo 
sudžia augščiausio Suv. Valst. 
teismo Joseph Buffington; — 

abudu apie paskolą. Potam kal- 
bėjo advokatas Clinton Rodger 
Wooddruff, Jis labai gražiai 
kabėjo už Lietuvos neprigyl- 
mybės reikalus ir nurodynėjo, 
kad lietuviai turi reikalauti sa- 
vo teisiu, nes tos teisės jiems 
priguli. Už ką publika jam 
anlodavo. Lietuviškai kalbėjo 
kapitonas Dr. A. P. Dambraus- 
kas tik-ką sugryžęs iš Francu- 

:ijos. Potam buvo išlicituota 
>cr pirm. Dr. Klimą 5 kaizerio 
epures "I Ielmete." Reikia pas- 
ėbėti, kad tas kepures iš- 
)irko daugiausiai nioterįs, už- 
.irašydanios net iki $16*000.00 
uctory Bondsų. \nt galo kal- 
k" jo kun. Jonas Žilius iš \Yash- 
ngton, 1). C. J. Žilius nors 

rumpai kalbėjo, clelci laiko 
^t< ik*. >s, bet jo kalbą vietos lie- 
ifiai atsimins ilgai, nes paju- 
lino gan opiu klausiniu, kurie 
lygiai kiekvienam apeina, kaip 
karščiausiam katalikui, taip h 
^iai ir kairiausiam socialistu'. 

1 \agaliaus baigiant susirin- 
kimą, tapo išnešta tam tikra 
rezoliucija, protestuojanti prieš 
lenku veržimąsi į Lietuva, ku- c C 

ri vienbalsiai tapo susirinkimo 
priimta (Teksto priduot nega- 
liu, nes neturėjau progos jį nuo 

tam tikrų ypatų gauti. Mat sto- 
ka demokratybės) ir nutarta 
pasiųsti steito sekretoriui ir 
Senatoriams bei kongresma- 
nams, o taipgi informacijos 
biurui j \Yashingtona, tą dar- 
ba turėjo atlikti Dr. Klimas 
kaipo pirmininkas ir k. Miklas 
sekretorius. 

Reikia pažymėti, kad žmo- 
nės šiame susirinkime ant tiek 
buvo entuziastiški, kad rodos 
gatavi viską padėti až Lietu- 
vos li uosy bę. 

Už ta miliniška darba šios U C. C- 

parodos surengime reikia iš- 
tart širdingą ačiū rengėjams, 
kurie daugiausiai triūso padė- 
jo tame darbe. Jais yra: Dr. 
Klimas, K. Miklas, kun. Kau- 
lakis, J. Grinius, A. Užemec- 
kis, Advokatas S. Paukštis, 1. 
Pracfkunas ir kiti. Taipgi rei- 
kia labai gražiai padokuoti vi- 
soms draugystėms, kuopoms ir 
kliubams, kurie prisidėjo prie 
surengimo šios parodos, negai- 
lėdami nei triūso, nei pinngu 
padengimui kaštų, nei agitaci- 
jos. O labiausiai riekia ištarti 
ačiū, visoms mergelėms ir mo- 

terėlėms, kurios negailėjo savo 

triūso ir pinigų, pasigaminti 
taip puikius drabužius —kos- 
tiumus, padabinimui tų visų 
vežimų ir grupių kurie taip 
stebėtinai puošė parodą, kad 
net svetimtaučių akys džiau- 
gėsi iš lietuvių parodos. Di- 
džiausios padėkos užsitarnavo, 
tos moteris, kurios parengė sa- 

vo mažus vaikučius ir mergai- 
tes, taip gražias drabužiais, 
kurių taip didelis būrys mar- 

šavo dainuodami lietuviškas 
dainas ir nešė už kraštų didelę 
amerikonišką vėliavą. Ačiu ir 
tiems visiems, kurie teikėsi 
paskolinti trokus — vežimus ir 
nereikalavo jokio atlyginimo 
liž tai. 

Paminėjau paviršutiniai tn 

taip milžinišką darbą čion iš 
įįeros pusės, bet kai)) visur tai]) 
ir pas mus, neapsieina ir be 
blogų dalykų. \ ienok pakol 

Tik=ką išėjo iš Spaudos 

Naujos $t Šimkaus 

Dainos 
Vienam balsui prie piano 

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

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

VISOS NEPERSUNKIOS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: 

"LIETUVA" 
32S3 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

dar geri darbai blogiausius per-] 
sveria, tai apie tuos šiuoni lai-! 
ku užtylėsiu. Jei bus reikalas,) 
galima bus juos kitu kartu pa- 
minėti. Palikim tuo?, kurie da- 
ro negerai dar ant "poprav- 
kos," gal pasitaisys. 

J'arodojc Dalyvavęs. , 

ŽINIOS--ŽINELES. 

Sheboygan, Wis. Katali- 
kų buvo trumpas susirinki- 
mas, kuriame tartasi apie 
reikalingumu patogios sve- 

tainės. 

Benid, Iii. Lietuviu so- 

cialistų buvo surengtas pra 
kalbos paminėjimui pirmos 
gegužės šventės. 

Boubonnars, lll. ŠV. "Via- 
toro Kolegijos profesoriai 
ir studentai pasirašė po Lie 
tuvos Laisvės peticija. 

Oklahoma City. Pasidar- 

bavimu p-lės Rimšiutės pa- 
rinkta parašų, kurie pasių- 
sta Washingtonan. T^ip gi 
Lietuvai Laisvės išgavimui 
surinkta 10 dol. 

Beloit, Wis. Lietuvių Ap 
švietos Kliubas paaukavo 
150 clol. šelpimui badaujan 
čių. 

Baltimore, Md. Ruigiu-' 
viai kostumeriški nepame- 
na kada turėjo tiek daug 

'darbo kaip prieš šias Ve- 
lykas. Jie dirbo daug, bet 
ir uždirbo nemažai,—iki 
$60 i sąvaitę. 

Lowell, Mass. L. D. L. D. 
surengtose prakalbose kal- 
bėjo Ambrozaitis iš Bosto- 
no. Kalbėtojas savo užduo 
itį atliko puikiai. 

Newark, N. J. Nevvarko 
davatkynai ir davatkos 
skundžia kun. Budrevičių 

I vyskupui ir kelia prieš jį ar 
midelius. 

LUJ>BK,'l^y BONDS 
C A S H Męs perkame Liberty Bonr's \il 

pilną "Ca.«h" vertę. Atneškite 
.;raa atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Keivergais ir 1335 Mllwauke Ave. 
bubatorais 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

J.G- SACKHEIM & CO. 

IIIIUIIIIIIIIIIIillilIlIMIIIi 

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 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

SALIN SKAUSMAS! 
<£> Buduinas sveiku, darbo rasi smutrunift, 

nepaisaut kaip sutikus tas darbas butu. 
Kiekvieno prieilcrino yra saugot save nuo liga. Turint šalti ir nebam'^tat 
ji prašalint, t'nli išsivystyt 

1 

pavoiingį lig4. Menkiausi* tiiksterojliAas 
gali vėliaus uuti labai pavoj^gu, je'.gu tuoj uslmu prižiūrėtas. 

PAIN-EXPELLKR 
t.ii užtikrinanti namine gyduoL, kuri turi rastis kiekvieno na- 

muose). Isgvdymul iaičiu krutituje. ikuusinu iouose ir įn.gu- 
riję, ruraati'ziuij ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skius- ~ 

ir.m raumenyse u r *i>iiurluu<><» l'uin-t: -'eiler ira godause?. 
>.otxpslg:uik pirktiiirlaR pigius vaistus leleso lionko'e. 
Pelkuluuk geriausiu. Kuomet pirkii I'ain Exp«ller, pe.sl- tkrink tiv viii IlvARA. valsb.-iženltlis ant buksluio. VISU 
KITOKIU NICIMK. 3j bentni ir 6.1 oentci ui bnnkmę. 
C-auuumos visoso rptU'koso nr tiesiog is laboratorijos. « 

DESTROYS ANY 

w F. *D. RICHTER & CO., 
« 7 J—80 NVasbicglon S t., 

MOKSLO, LITERATŪROS IR "OLITIKOS SAVAITRAŠT'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

KaL.a metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiurčjimui siunčiame dykai. 

Turime dideij knygų sankrovą, ii katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
m gavę 3c štampą. 

Vėliausia iudomiausia musų laidos Knvga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su orisiuntiaiu. 152 puslapiai: Su C paveikslais iš vienuo- 
lių-zokoninkių gyvenimo ui tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
ja^s, nes knyga skubiai eina: ^'nigus siųskite money or&j'.zžs ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superior Street CIevelanci, Ohio 

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

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

Neseniai iš j jo iš spaudos gar- * 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagiliu atliekamus 
darbus. Kaip jie vaJinSdami sa- 
vo laive, užpuola kifus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

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

"Lietuvos"' išleistą knygą; Veliamos Akyvaizdoje. 

Iškirpę kuponą, įdekite Į 1 aišką su doliarju, ir prisiųskite 
mums šiuo adresu: > 

'Ji 

"Lietuva", 3253 S, Morgan St., Ghicago, lil< 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedilioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON MOTELYJE 

Uta^ninke, BIRŽELIO 10 d. 
S valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGUI.MYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

■ 4- 
Neprigulmybe 

e š 

Ką Žmenes Sako. 

MUSŲ DABARTIS. 

Bežiūrint į musų srioves 
ir į jųjų veikimą, darosi la- 
bai liūdnas įspūdis, nes mu- 

sų sriovių arba partijų va- 

dai niekaip negali susitai- 
kyti ir lieja sarkazmą ant 
ne savo nuomonės žmonių. 

Šiądien yra vadų, kurie 
nesilaiko nei fakto, nesilai- 
ko nei logikos. Ir tai jie 
daro ir gali daiyti tiktai del 

to, kad turi apie save susi- 
organizavę burius žmonių, 
kurie aklai visko, ką jie sa- 

ko, klauso, jie ploja ranko- 
mis, kuomet jie kalba, 
jiems duoda aukų visai ne- 

klausdami kur tos aukos 
bus suvartotos. Nors iš to 

gale išeina tiktai ardymas 
vienybės, tiktai skriauda 
Lietuvai, bet bile viršų pai- 
ma savo "aš," tai jau viskas 

gerai. Viskas remiasi ant 
savo "aš," tas "aš" viešpa- 
tauja skersai ir išilgai, vieš- 
patauja visur, kur tik yra 
galima, viešpatauja ant pa- 
žiūros gražiausiuose ir nau- 

dingiausiuose musų visuo- 
meniškuose darbuose. 

Jei taip yra, tai visiškai 
neįstabu, jei musų politika 
užsilikusi, jei męs nieko 
svarbaus negalime nuveik- 
ti. Ten kur pavydas ir ne- 

pakanta viešpatauja, ten 

gero negali buti. 
Tarpe Amerikos lietuvių 

yra pripažintos trįs parti- 
jos: kairieji viduriniai ir 

dešinieji. Kairėjeje pas 
mus yra visokios rųšies so- 

cialistai, dešnėjeje—krikš- 
čionis demokratai ir kleri- 
kalai, o viduryje tautinin- 
kai demokratai. Tautinin- 
kai demokratai kokybėje 
tai pats stipriausis elemen- 
tas. Viduriniai susideda iš 
pažangių ir rimtų katalikų 
ir iš laisvesnių pažiūrų žmo 
nių. Čionai susipietusi visa 
inteligentija, visi rimtesnie- 
ji veikėjai. Apie šitą srio- 
vę sukasi visas veikimas, 
nes ši sriovš stovi grynai 
už tautinius reikalus be 
priemaišos internacionaliz- 
mo ar tai žiūrint religiniu 
žvilgsniu, ar ekonominiu— 
tai yra darbininkų klausi- 
mu. 

Kas link skaitlingumo 
šios sriovės, tai negalima 
butų pasakyti, kad ji butų 
skaitlinga. Ir ji negali buti 
skaitlinga, nes kad buti tau 
tininku demokratu, reikia 
turėti nemažas kvalifikaci- 
jas. Cia ne vienas paklaus, 
kokios tos kvalifikacijos. 

Pirmiausiai reikia gerai 
suprasti tautini padėjimą, 
reikia suprasti religinį klau 
simą, reikia vėl gerai buti 
apsipažinusiu su istorija. 
Žmonės, kurie nepraregėjo, 
tie sau tuno po skvenu ku- 
nigo, kalba kunigo lupomis 
politiškuose reikaluose, ku- 
nigas veda jį kur nori. 

Kiti gi, delei ko nors pa- 
kelia galva ir pradeda ku 

nigo neklausyti. Bet toki 
dar nežino kas yra tvarka 
kas yra idėjos. Tokis žmo- 
gus mato skriaudas, bet ne 
žino nieko, kaip jas taisyti, 
ko griebtis. Jis šaukia prieš 
viską kas yra, jam viskas 
negera. Toks žmogus tai 
gatavas bolševikas, iš ka- 
taliku akla agitacija padaro 
bolševiką, bet vistiek žmo- 
gus nuo to nepasidaro nei 
apšviestesniu, nei naudin- 
gesnių draugijai ar tautai. 
Ot tai delko tankiausiai iš 
neapšviesto kataliko iš kart 
pasidaro bolševikai. 

Ir ištikro, jei prisižiūrėti 
1 abiejų musų kraštutinių 
sriovių darbus, tai jie pasi- 
rodo dvynai. Vieni visk# 
peikia, kas nekatalikiška, 
kiti—kas nesocialistiška. 
Vieni žada rojų danguje, 
kiti čia ant žemės, vieni 
skleidžia nepakantą, kiti 
daro tą patį. Vieni yra in- 
ternacionalai dvasiniuose 
reikaluose, kiti internacio- 
nalai kuno reikaluose. Vie- 
ni kaimynuose jieško užta- 
rimo savo tikybai, kiti Lie- 
tuva norėtų jungti prie bol- 
ševikiškos Rusijos, nes ten 
"visą" parama gautų nuo 

bolševikų rusų. Vieni atvi- 
rai šaukia kovon, kas ne su 

jais, iš savo organizacijų 
varo lauk nors kiek su jais 
nesutinka, kiti daro lygiai 
tą pati. 

j Ir kiek męs nei kalbėtu- 
me, kiek argumentų nei pri- 
vestume, visi vieną paro- 
dys, tai yra tą, kad socia- 
listai ir katalikai linkui Lie 
tuvos užima beveik vieno- 
das pozicijas. Sakome be- 
veik vienodas, o ne vieno- 
das dėlto, kad katalikai no- 
ri aiškiai neprigulmingos 
Lietuvos, kurioje nei viei^o nebūtų "heretiko". Kuomet 
socialistai irgi norėdami, 
kad Lietuva butų bolševi- 
kiška, irgi darydami viską, 
kad Lietuvoje, nebūtų kito- 
kių žmonių, apart sociali- 
stų, jie nestoja už Lietuvos 
neprigulmybę. Tai viso?, 
skirtumas. 

Vidurinei sriovei reikia 
viską atlaikyti, reikia atlai- 
kyti kirčius iš abiejų pusių. 

Vienas tiktai yra smagu, 
kad lietuviai vis kįla apšvie 
toje, moksle, kulturoje. Tas 
kilimas nororas ar neno- 
roms daugiausiai stiprina 
tautininkus, nes kas apsi- 
švietęs ir rimtas, tas kitokiu 
buti negali. Ir pas augš- Įčiau pakilusias tautas tas 
taip yra. Franęuzai, Ang- 
lai, italai, amerikonai, bel- 
gai ir visos tautos augščiau 
pakilusios pirmiau savo dar 
bų pamatan deda tautinį 
klausimą, o tik jau paskui 
partijas. Kaip tik lietuviai 
nors kiek pakils, tai viskas 

t atsimainys. 
Vanagas. 

LENKŲ AGITACIJA. 

Žemiau talpiname prisių- 
stą laišką iš Clevelando. 
Laiškas rašytas nemokyto 
lietuvio, kuris čia Ameri- 
kon atvykęs pramoko rašy- 
ti. Talpiname palikdami 
stilių. Tas laiškas parodo 
kiek daug sveiko protavimo 

1 ir nepagadinto jausmo yra i 
musų liaudyje. 

"Gerbiamas Tamista 
"Lietuvos" Redaktoriau. 
Bukite geri ir patalpinkiti 
ši laiškeli į laikrašti, jeigu 
galima, ale jei negalima, tai 
nors nesijuokite, o suglam- 
žę numeskite kur i pintinę. 

Clevelande, Ohio, jau 
1 ketvirti metai tarpe mus 

darbininkų eina visokios 
kalbos apie mus mylimą 
Lietuvą. Męs girdime vi- 
sokių paskalų ir nežinome 
kam tikėti ir kam ne. 

Darbe tankiai sueiname 
paliokus. Kaip tik likosi pa 
skelbta žinia, kad paliokai 
užėmė Vilnių, tuoj ant ry- 
tojaus paliokas priėjęs prie 

manęs ir sako: "Ziendobri 
pani, teras polaki z litvina 
mi". Girdi, lietuviai prašc 
paliokų, kad gelbėti juos. 

Paskui tas pats poliakas 
nuėjęs prie sulenkėjusių lie- 
tuvių ir vėl tą patį sako. 
Sako ir sveikina. 

Mus lietuvių nuo tokių 
pasveikinimu kraujas užvi- 
rė ir ką tik dirbtuvėje su- 

silaikėme, kad jiems ką ne- 

padarius. 
Pikčiausiai tai tas, kad 

tas poliakas matyt nori ge- 
rai apsieiti, bet nemoka, vis 
didžiuojasi, sako kad dabar 
poliakai visus "pafiksis" ir 
viską padarys. 

Kiek laiko praėjo, išsi- 
kalbėjom su tais poliakais, 
jei vis didžiuojasi, ir męs 
kaip mokėjom, taip pasa- 
kėm kad niekas nenori su- 
eiti su paliokais. Aš pasa- 
ldau apie jų visus negražius 
darbus. Man pradėjo ploti 
rankomis lietuviai, įai len- 
kai mus užkeikė ir nuėjo. 

Mano nuomone, čia yra 
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; ne kas kitas, kaip tiktai po- 
įliakų agitacija. Jie per sa- 
ivo laikraščius lietuvius sa- 

vinasi, jų atstovai Paryžiu- 
je tą daro, tai turbut ir dirb 
tuvėse eina prie mus lietu- 
viu ir nori gerumu prisige- 
rinti, kad paskui mums 
skrandas daryti. Ale jau to 
nebus, poliakai mus lietu- 
vius daugiau neapgaus. 

I Kituose miestuose lietu- 

| viai, kur dirbate kartu su 

poliakais dirbtuvėse su jais 
| visai nesusidėkite. Tegul 
! jie sau sveiki gyvena, o męs į j sau. Verčiau su bile kuom j 
jbuti, bet ne su lenku, ale 
j butų geriausia sau vieniems 

j buti. 

"Lietuvos" Skaitytojas. 

SKOLINU PINIGUS 
nnt antro morgečio labai prialnnrr.o- 
niis sąlygomis. Kam reikalinga cko- 
liuti pinigai, tegul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN. 
Room 708; 5 No. LaSalle St. 

Tftlefcnas Fra n kliu 2803. 

I3ir. JK" Pč ET INI M venekiskų ligų 
i « SPECIALISTAS 

Koom 1210 Republic Bltlg. 
209 Su Staie Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal su- 

tarties. 
Phone Hąrrisou 7536 

I South Sido ofisas 
i616 West 47th St.( Chicago. 

(Aptlekoje) 
Vai: 4 po pietų iki 8 vai. vakare. 

Phone Boulevard 344. 

KOŽNAS PRIVALO JSIGYT1 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

sr° ISTORIJA AMERIKOJE 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- gios mušu fratemales organizacijos, bet 
tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija. nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- 
vijoje. 
Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 

Dririuose apdaruose — $2.00 
'Kaina $1.50 
Reikalaudami šios hiigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministraciją šio adresu: 

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

Didžiausia drapanų S 
ir čcverykų krauta $ 

vė didmiestyje. ' 

Atdara Ketverge ir l 
Subafccs vakar ais, \ 
taipgi Nedelics ryte } 

Ashland ir Milwaukee Avenues 
■ v 

f 

IE čia—nauji augštos rųsies ir brangus siutai ir viršutiniai overkotai, kuriuos męs užsakėme keli mė- nesiai atgal nuo gerai žinomų drapanų dirbėjų. Ką tik jie tapo pristatyti. Ir vyrai, kurie atvažiuos Subatoj, turės progą pasirinkti kuopuikiaušių siutų arba overkotų, kokių dar męs patįs nesame ma- Męs nemanom girti perdaug arba priduoti daug svarbos šiam nuotikiui, bet drapanos pertikrins ju- į fcarr&ftSk, _ — 

mis, jog jųs tunte vieną iš puikiausių progų, įgyti naujausios ma- 
dos ir brangios vertės, kaip tik sezonui tinkančius parėdnius. Siu- 
tai ir overkotai, visokios mados ir audimo, Įvairių kainų, dundan- 
čių progą kiekvienam pasirinkti pagal savo išgalę. Vėliausių ma- 
dų darbąs čia priskirtas—ir jųs negalite nerasti to, ko jųs norite. 

M 

to Kuriems ura sunitu inffii-Hart StMiier k Marx 
puikiausios ir dailiausios rūšies drapanos. 

Taipgi Kuppenheimer ir Society Brand modeliai nuo garsiausių drapanų siuvėjų visoj Amerikoje. Tai yra drapanos, kurios paro- do jų nešiotojus, kaipo žmones,' nusimanančius apie vertę drapa- nų. Kiekvienas parėdnys turi savo ypatingą skirtumą, kurį galima greitai pastebėti. Vyrai, kurie nori paskutinį žodį puikiausių pa- rėdnių, norės įgyti vieną iš tų gražiausių siutų ir overkotų. Conti- 
nental sučėdija jums pinigą, parduodant pigiau, negu didmiestyje. 

MOTINOS, TĖVAI IR VAIKAI VISI SUTINKA 
JOG CONTINENTAL YRA 

Viena iš geriausiy Mirty dėl vaiky. Stiprios drapanas, didis sutaupomas 
Niekuomi jus negalite užganėdinti taip savo vaiką, kaip pavely- dami išisrinkti jam tokį siutą, kokis jam labjausiai patinka. Jųs galite tą padaryti kuogeriausiai, jeigu jųs atsivesite jį čia, pas mus, kur kiek- vienas parėdnys yra taip pasiutas, jog jis užganėdins netik ji, bet taip gi ir jumis. Jųs norite, kad drapanos kuoilgiausia nešiotųsi, visuomet butų švarios, geras audimas, ir atsakantis darbas. Tą viską jųs ra- site čia. Jusų vaikas, be abejo, pasirinks, kas jam geriausiai tinka. Jis gali būti užtikrintas, kad čia jis ras viską, nes musų didelis sande- Į lis naujausių madų turi savyje visaspavasarines ir vasarines madas 1919. Į Jis bus užganėdintas, jųs sučėdysitedoliarius. Ateikite su juo Subatoj. j 

SS HBJK: LJI 

ir Kepures del 
Vyru ir Vaiku 

Skrybėlės clel išmintingų 
galvų. Štai čia vertė, kuri 
užganėdins jusų skonį. Jos 
yra vėliausios mados, bet 
jų kainos nepaprastai pa- 
traukiančios. Audimas yra 
kuopuikiausias. ]\7usų mink- 
štos skrybėlės yra' tokios, 
kad ju forma laikosi tol, kol 
skrybėle, susinešioja. Kepu- 
rėj taipgi. Vyriškos kaĄ) ir 
vaikų. Dapper pavyd a.lo. 
Didelis pasirinkimas. 



Protokolas. 

Abiejų Tarybų Administra 
tyvio Komiteto suvažiavimas 
atsibuvo balandžio 26 d. 1919, 
m., Pennsilvania Motelyje. 
Posėdis atidaryta trečioj va- 

landoj po pietų; pribuvo sekan 
ti nariai: Kun. J. Žilius, p. M. 
Yinikas, Dr. J. Rielskis, p. P 
Vilmontas, p. J. Vasiliauskas 
])r. Jonikis, p. J. O. Sirvydas 
ir p. V. Jankauskas. 

Protokolas iš praeito susi- 
rinkimo priimta. Perskaityta 
laiškai nuo p. p. J. K. -Miliaus- 
ko ir J. Karoso lietuvių kari 
ninku reikale ir nuo Dr. Va 
luko Raudonojo Kryžiaus rei- 
kale. 

Raportas Komisijos dirban- 
čios prie p. Boyor. vedamo in- 
formacnjos biuro Ne\v Yorke. 

Komisijoje įvyko kai kurios 
permainos, p. J. Kaupas išva- 
žiavo Chicagon, jo vieta už- 
ėmė kun. l'ankauskas. Kun. 

J. Žilius #gi pribuvo N e u 

Yorko biuran dirbti. Rapor 
ta išduoda, Komisijos pirminin- 
kas kun. J. Žilius. Nurodc j 0 

technišką biure susitvarkymą 
ir publikacijos darbo varymu 
Kampanijos varymui naudo- 

jama įvairus budai; stengia- 
masi kodaugiausia žinių patai 
pinti dieniniuose laikraščiuose 
Ilgesni straipsniai talpinima 
mėnesinuose žurnaluose. Ren 

giama prakalbos, paskaitos ir 

šiaip vakarėliai bei koncertai 

Pradėjus publikacijos dar- 

bą ant platesnės skalės, pasiro. 
dė medegos trukumas; deda- 
ma visos pastangos ir įkinky- 
ta visos galimos jiegos reika- 

lingos medegos ganėtinai pa 
rūpinti. 

Komisijos iždininkas p. P. 
Molis reportuoja, kad iki šios 
(iienos išleista $6726.02. Fi- 
nansinė dalis yra <>erai tvar- 
koma; visų išlaidų bilos ir pa- 
kivtavimai randasi ant ranku* 

P. V. Jankauskas papilei 
raportą pažymėdamas Komi- 

sijos susitvarkymą1 Kun. J. 
Žilius pirmininku, p. V. Jan 
kauskas raštininku, o p. P. M c 

lis iždininku. Apkalbėta len- 
ku varoma propaganda ir be- 

sisavinimas kai kurių Lietu- 
vos dalių. 

P. P. Vilmontas irgi clapii 
clo raportą. Suteikęs Komis i 

jai Įvairios medegos ir žinių 
apie Lietuvius ir Lietuvą, ypač 
apie Lietuvos bajoriją. 

Egzekutyvio Komiteto ra 

portą, .išduoda Komiteto pir« 
mininkas, p. M. J. Yinikas. Pa 
sirodo, kad Egezutyvis Komi- 
tetas \Vashingtone rūpinasi vi 
sais Lietuvos reikalais. Nors 

yra paskirta tam tikros komi- 

sijos kai kuriuos reikalus tvar- 

kyti, kaip tai, daiktų rinkimo, 
Raudonojo Kryžiaus organi, 
žavimo, karininkų statistikof 
rinkimo komisija, bet tos vi- 
sos komisijos irgi kreipiasi prie 
Egzekutyvio Komiteto, prašy 
damos nurodymų ir pagelbos. 

Išgauta leidimas siųsti Lie- 

tuvon įvairius daiktus, išgauta 
leidimas krasa ir kabiegrafaii 
su Li?tuva susinešti; padaryta 
viskas, kas yra galima iš šio4 

puses. Dabar šiuose rcikaluo 
se palieka Europiečiams save 

dalį atlikti, būtent, siunčiami 
daiktus, jie turi užtikrinti Ali 

jantų Blokados Komisiją Lon 
done, kad tie daiktai nepateks 
Į priešų rankas; norint siųsti 
laiškus, jie turi išdirbti krasos 

sistemą Lietuvoje, prisilaikant 
Tarptautinė-; K rasos Sąjun- 
gos taisyklių. Dedama pastan 
gos, 1rad palengvinus Europie- 
ęiatjrįj savo dalį atlošti. 

Perskaityta tekstai kablegra 
mų, kurias pasiuntė Preziden- 
tui \\ ilsonui. The Amerikar 
Agricultural Association ir 
The Mid-European Union, rei 
kalaudam >s, kad Amerikos 
valdžia tuojaus prij>ažintij 

Lietuvos nepriklausomybę 
Nutarta išreikšti ačiii mineton? 

organizacijom už jų paramą. 

Apkalbėta nepasisekimas 
Lietuvių demonstrancijos 23 

d. balandžio New Yorke. Lie- 
t v ai jaučiasi užgautais iš 

prižasties nedavimo lietuviams 
vietos Amerikos lairkaščiuo I 

se, nors tai buvo iškilmė sui 

jungta su kampanija penkto- 
sios laisvės paskolos. Kadan- 

gi sis reikalas apeina daugiau 
sia vietinius lietuvius, todėl 

butų geriausi jiems patiems 
dalyką ištirti. Šis reikalas 

palikta Lietuvių Informacijos* 
P.iurni "Kevv Yorke. 

Svarstyta Ekonominės Ko Į 
misijos reikalingumas. Refe- 

ruoja p. \ Jankauskas. Pasi- 

rodo, kad ateina užsakymai 
nuo Lietuvos valdžios užpirkti 
javus ir visoki maisto produk- 
tą. Tokie dalykai apsukina Eg- 
zekutyvį Komitetą, kuris turi 
užtektinai politiško darbo. I »e- 

abejo -reikės Lietuvai paskolą' 
užtraukti šioje šalyje, šiuo rei-i 

kalu užfiimtų Ekonomine'Ko 
misija. Norint pasekmingai 
veitki ir išvengti nesusiprati- 
mų, Lietuvos valstijos ekoi.o 
minius reikalus negalimą pa- 
vesti kokiai nors privačiai įstai 
gai. Delei tų priežasčių yra rei 

( 

kalinga sudaryti Ekonominę 
Komis i j 

Komisijos reikalingumas 
principe užgirta. Projektą tni-| 
nėtai Komisijai išdirbs Egza- 
kutyvis Komitetas. 

Pasirodė reikalingų, kad Eg 
ezkutyvio Komiteto budžetas! 
laike gegužio mėnesio butų i 
SI5,000.00. Vienbalsiai toksai' 
budžetas užgirtas. j 

Paaiškėja, kad kai kuriose 
kolitu i jose dar nuo "Lietuvių 
Dienos" randasi užsilikusių1 
pinigų. Nutarta kreiptis į Ame- 

rikos Lietuviu Tarvba ir i Cen- 
z 1 

tarlį Komitetą, kuriems \ įsuo* 

tinas Lietuviu Seimas pavedė 
minėtus pinigus globoti, kad 

pasistengtų iš visn kolionijų 
visus "Lietuvių Dienos" užsi- 
likusius pinigus iškolektuoti 
ir kartu su pinigais esančiais 
Amerikos Raudonam jame Kry 
žiuje Lietuvos šelpimui panau- 
doti. 

I'.ivesia Egzekutyviatn Ko- 
mitetui surasti budus ir prie- 
mones Lietuvos Raudoną Kry 
žiu organizuoti. Paaiškėjo, kad 
daugelis kolionijų sudarė tam 

tikrus komitetus su tikslu pa- 
daryti juos Lietuvos Raudono, 
jo Kryžiaus skyriais. Minėt: 
komitetai jau darbuojasi ir su- 

rinko nemažai drabužių ir 
šiaip įvairių daiktų. Egzekuty- 
vis Komitetas pasirūpins gan 
ti nuo Amerikos' Raudonoje 
Kryžiaus sandelius minėtiems 
daiktas, bet pakol kas pataria- 
ma pačioms kolionijoms kreip- 
tis prie vietinių Raudonojo 
Kryžiaus skyrių, prašant vie 
tos surinktus daiktus sudėti. 

Užgirta abejų Tarybų nu- 

skirtoji komisiją Lietuvių ka- 
rininkų statistika rinkti. Ko- 
misija sudaro: Karininkas Jo 
nas Karosas, iždininkas, kari- 
ninkas Purvis, pirmininkas 
sarzantas \ askas, raštininKas, 
Lieutenantas J. Romanas ir 
korparalas Jonas Milius. 

Užgirta lietuvių karininkų 
organizacijos vardas, kaipo 
"Lietuvos Liuosybės Sargai." 

Kas link minėtos komisijos 
Jarbo finansavimo pasirodo 
kad Amerikos Lietuvių Tary- 
bą jau yra nuskyrusi tam rei- 
kalui viena tūkstanti doliarių 
todėl nutarta kreiptis prie Lie- 
tuvių Tautinės Tarybos, kad 
iš savo pusės pampintu tam 

iarbui reikalingą sumą. 
Nutarta atkreipti kolionijų 

lomą j reikalą rengti iškilmin- 
gas "Lietuvių Dienas," tuomi 
parodant savo gyvumą ir indo 
navima. 

Posėdis užbaigta septintoj 
/alandoj vakare. 

M. J. V inikas, Pirm. 
J. J. Bielskis 

Veikentis sekretorius 

Žinios iš Lietuvos, 

SEINAI. 
''Zitos" susirinkimas. 

Birželio 23 dieną buvo "Zi- 
tos" draugijos susirinkimas. 
Išrinkta valdyba ir nutarta 

įsteigti, geriau sakant, atgai- 
vinti (nes prieš karę buvo ir 

gerai tarpo) Seinuose arba t 
namis. Z. 

SEINAI. 
J 'akariniai kursai. 

Nuo Velykų Seinuose veikia 
vakariniai suaugusiųjų kursai, 
kursuose dabar mokinasi 15 

vaikinų ir 2 mergaiti. Kursuo- 
se rengimą jaunimas stoti ar- 

ba ginmazijon, arba mokytojų 
kursuosna, arba šiaip jau, kad 

paskum galėtų užimti kokią 
plunksnos darbo v'etą. Priva- 
lytų todėl atkreipti domės j kal- 
bamuosius kursus visi .e jau- 
nuoliai, kurie neturi progos ar 

galėjimo eiti pradedamąja mo- 

kyklą, bet sia!p norėtų prasila- 
vinti ir paskiau foliau pasinio 
kyti. Mokestis už mokslą nedi- 
delis — tik 10 markių mėne- 
siui, Kursinis gyvenimas yni 
sutvarkytas ir prižiūrimas. 

J. Dr. 

SEINAI. 

Mokyklos pašventinimas. 
Liepos 10 d. iškilmingai pa- 

šveintinti lietuvių pradedama- 
jai mokyklai namai. Iškilmėm 
prasidėjo miŠiomis, kurias lai- 
kė dekanas J. Laukaitis (buv 
V. Dum atstovas). Per mišias 

giedojo lietuviškai giesmes 
vaikai ir suaugęs jaunimas, 
Vaikai buvo suėjo iš visų para- 
pijos mokyklų, tautinėmis vė- 
liavomis nešini ir tautiniai, 
ženklais bei drabužiais pasi- 
puošę. Po mišių kun. J. Lau 
kaitis pasakė gražų jausmingi: 
pamokslą, ]>o kurio iškilminga 
procesija ėjo visi į mokyklą 
Jaunimas pakeliui giedoje 
vysk. Baranauskio giesme 

"Sveika Marija, Dangaus Le 
li ja," kuria reiškiami lietu vii 
vargai ir prašymas tautu Lai 
mintojos Motinos pagelbėti 
Kaip Seinai Seinais yra, jie 
tur buti, dar nebuvo matę to 
kios viešos lietuvių iškilmės, 
Mokyklos namus, pavyzdingai 
įtaisytus buvusioje laikinėje 
rusų cerkvėje, pašventino kun, 
J. Laukaitis. Namai bus elek 
tros šviesa ppšviečiami. Pusiau 
penktos Seinų šilelyje vaikai 
suvaidino "Šventąjį Kazimie- 
rą," o suaugusis jaunimas pa- 
dainavo dainų. Mokykloje bu 
vo pasakytos kelios trumpos 

oficiaV.nės prakalbos, padaino 
ta dainų ir pasakyta eilių. IŠ- 
klimėse dalyvavo kaimynai k!c 
bonai ir apskrities vyresnybė 
su svečiais. Šitas mokyklos pa- 
šventinimo nuotikis padarė 
vietos iietmiuose daug gilaus 
įspūdžio, iškilmėse ypač pasi- 
žymėjo susipratęs Seinų para- 
pijos jaunimas. 

M. D. 

MUSŲ TEATRAS. 

ivaip niusu g. g. korespon 
(lentai praneša, lietuvių vaka- 
rai buvo šiose vietose'- 

SIMNE. 

Apiclinkes mokytojai sutai- 
sė liet. vakarą. Vaidino l'apo- 
ranės 3-jų veiksmų scenos 

vaizdeli "Rytojaus dieną." Po 
vaidinimo buvo pasakyta mo- 

nologu ir mok. A. Bero ved? 
mas choras padainavo dainų. 

VILKAVIŠKIS. 
Vaidino "Kerštinga meilė" 

ir "Abejotina ypata;" pasižy- 
mėjo pats režisierius ir mėgėju 
vaidintojų kuopelės kūrėjas 
S. Bartininkaitis. įdainavo V. 
Narkevičiaus choras. Virš pro- 
gramos du vyruku pasakė ne- 

vykusį dijalogą, kuriuo užga- 
vo klausytojus ir pagadino 
šiaip jau gražų ir sumaningai 
sutaisyta vakarą. 

Pussanaryki-s 

BŪDVIEČIUOSE. 

(Vilkav. apskr.) 
Vaidino "Ant bedugnės kraš 

to." Varj. Pesio choras nadai- o 

navo dainų. Pinigai skiriami 
kaimo mokyklai. Tai gal pir- 
mas šiame pasienio kampelyje 
protingas- pasilinksminimas. 
Kitas korespondentas mini, 
kad vaidinimas buvęs silpnas. 

VIKAVIŠKYJE. 
Septintas iš eilės karės metu 

vakaras. Vaidino "Švarkas ir 
milinę,'' trijų veiksmu vazdelj. 
mokyt. Plekaieio vedamas cho- 
ras padainavo dainų ir {.sietu- 
vos himną pradžioje ir pabai- 
goje. Pelnas labdarybės tiks- 
lams. 

VEIVERIAI. 
Iš visų buvusių čia įstai- 

gų beveik viena pradedamoji 
lietuvių liaudies mokykla. 
Reiktų pasirūpinti, kad čia vėl 
butų kokia aukštesnė mokykla. 
D:'.lieji mokytojų seminarijom 
rūmai tinka. Gyvenimo sąly- 
gos lengvesnės, neg dideliuose 
miestuose. Susisiekimas pavi- 
krus plentu ir gelžkeliu* 

SEINAI. 
L a i k rasei ų skaitymas. 

Seinų parapijon pareina sie- 
kių ir po tiek lietuviškų laik- 
raščių: ''Liet. Aidas" — 5f 
egz., "Tėv» Sargas" — 7: 
egz., "Dabartis" — 20 egz. 
"Ateitis" — 10 egz. 

Skaitytojas. 
(Iš "Lietuvos Aidas.") 

DAUG .NORINTIS. 
— Stepai, kodėl tu Šiaclier 

toks nusiminęs? 
— Supranti, Jonai, aš šią- 

dien pralošiau byla. Ruvau ap- 
skundęs darbdavį. Dviejose 
teismuose išlošiau, o paskuti- 
niame pralošiau 

— Nusiramink. Nenorėk ° 

taip daug. Tegul kur nors ii 
tavo darbd?vis išlošia. 

Žinios apie Vilniaus pačminiii 
neteisingos, nes nebuvo dar 
girdėti, kad tenai lenkai butv 
surengę pagroma ant žydą. 

Viršininkai Draugystės Šv. 
Antano iš Fadvos 

South Side. Omaha, Nebr 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas, 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška. Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. Rast., 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas. Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Ksz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd St, 
Jucz. Aleksa, 530!) So. 33rd St., 
Pr. Rei 'ikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Streei, 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

Maršalkos 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

A. Melnikaitis, pirmininkas, 
Box 52 R. F. D. 11. O Dearborn 

Mich. 
J bandža, Vice-phm, Detroit, Mich, 

259 Cardoni Avo 
P. Ulinskas, Prot. Raštininkas, 

192 Cardoni Aro. 
J. Salaševičius, Fin. Raštininkas, 

229 Cardoni Avo. 
J. Naujokas, Iždininkas, 

217 Cardoni Avo. 
J. Lenkaitis, Maršalka, 

229 jCardonl Ave. 
J. Statkevičius, Knygų vedėjas, 

195 Cardoni Ave. 
A. šalaševičiuc. Knygų vedšjas, 

221 Cardoni Ave. 
D. Kadys, Knygų vedėjas, 

79 Melvllle Ave. 
Draugystės organizatoriai arba 

laikraščio užrašytojai: 
J Bandža, 259 Cardoni Avo. 
N. Dapkus, 223 Cardoni Avo 
•Susirinkimus laiko lesa paskutini mė- 
nesio nedėldienj ant 12:30popiet para- 
pijos svetainėje. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeiki6, Pirmininkas, 

1075 Fislier Avo., 
Kasos Globėjai 

748 Hendrie Street, 
Jos. VclioniSkia, Nutar. Rašt., 

625 Livernloe Street, 
VVm. Leščinskia, Finansų Rašt., 

204 Cardoni Avc., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'* Dienraščio organo užra- 

šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 
217 Cardoni Avenue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 
kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 

rą nedėldien}, 2:30 vr\ po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai Dr-stes 

Šv. Stanislovo V. ir K. 
Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 40th St. 
Lud. šimulis, Pagelbininkas. 

4524 So. Paulina St." 
F. C. Rauba, Nutarimų Raštininkas. 

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 So. Wood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
L'udvikas Šimulis, Vice-Pirmininkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talinan Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Viri entas Petkeviczlus, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 

4441 So Washtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1840 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47th Street 

Viršininkai 'Birutės' Dr-jos 
Kenosha, Wis. 

P. Beišyc, Pirmininką?, 
182 N. Ho\vland Avo., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jenne Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rašt.* 
818 Albers Street, 

A. Tunkevioe, Iždininkas, 
367 Broad Streot, 

| Viršininkai Lr-stes Šv, Vin" 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazauskis, Vice-Pirmininkas, 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Trot. Rast., 

173G W. 47th Street, 
Nik. Klimašauskis, Finansų Rast., 

44<x So. Washtenaw Ave., 
Jonas Vickontas, Iždininkas, 

1809 W. 4Cth Street, 
Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 

'4937 S. \Vood St., 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauskis. 

4346 So. \Vood Street, 
Juozapas Rimkcviče, Maršalką, 

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičius 
3247 Emerald Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Rašt. Petras Kenutis 
815 So. Kolman .Ave. 

Finansų Rast. Antanas Jonikis 
148 E. 107tli St. 

Kasieritis S. F. Martinkus 
3312 So. llalsted St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janul's 

937 W. 34th PI. 
Vladas StankuE 

1333 So. 5'J-tIi Ct. Cicero, 111. s 

io*J\Kmj 

hZ X T W A 
R>EI KALINGAS SAVINiNKAMS 

Lietuvis konfi •ktorius. Dengiamo vi- 
sokiu* popierinius stogus ir ♦•ilsome 
seniJk. Dedamo rain palpacj, dirbamo 
blekiniue kaminus, dedame blek'nes 
lubas — vienu žodžiu išdirbamo viso- 
kius stogus ir visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chi 
cagos. Darba atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantijo. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

2106 W. 24th 8t. Tel. Canal 4*02 

VALENTINIS DRESSMAKiNG 
COLLEvl» 

Mokina siuvimo, kirbino, defiiuatng diottoaila ir vsjuuabt dėl blzutt lt 
nam*. Paliudijimai l&d jodyt tr rifc 
uis pampinamo* dyl*ai. Atlankykite 
arba rafryklt®, o mę« pasistengsim*- suteikti Jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
<5205 a. H.ilstod S L. HC 0 Wells 3t 

2407 W. Madison St. 

PADIDINK ALGĄ. 
Polkallnf* Vyrų, kuri* yra 

ar.i-jjiiinf bu imonflmU Ir turi paž]> 
tarnų, vlai gsl6« padvigubinti savo altf 
nepertraukus savo dabartinio u?iidmi> 
mo. Darbas lengvas, pelningas Ir ari 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mų pae: 

LIBERTY L AND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO. ILL, 

EXPRES SI 
W M. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St„ Bculevard 9336 l 

v " 

A.ffiasefckis i 
LIETUVIS GRABORiUS § 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, d 31 to, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius &auk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ai 

naktj. £ 
330 j Autam Ave. Tel.Drover 41391 

Tel YARDS 1532 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligaa moterių, 
vaikų ir vyrų SpecialiSkai gy- 
do limpančias. užsieenčjuslas 
ir paslaptingas vyrų Ilgas 

3259 So. Haleted St0 Chicago, III. 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st 

Specialistas Motorlfikų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 0—8 vak., NedSl. 9—S. 

TELErONAS YAP.DS 687. 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Ofisas Yarcis 2544 
Namai Boubvard 56C2 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams itnomns pfr 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušetl*. 

Gydo aitrias ir dironiSkas ligas, ry- 
tų. .Tioter') ir vaikų, pagal naujausias 
ir.etoda*. XRay ir kltoldu elektrw 
I rietaises. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi*k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, ir 
6—8 vakarais. Telephc-ae Canai 3110 

GYVF.N'MAS: 3412 Sc. Hahted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkama vto 

Niekuomet nebuvo toks Aidu- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiSmią 
kiekvienam pabaigusiam kureua 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame lndividinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokiu rųšig. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu irkitŲ prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jacluon Blrd. 
(Inc.) 

V, ^ ̂  ̂  s+M* ** ̂ ^ jyOyOrOrTVVV UV" VMVM 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. į ant Cury, Lentų. RBmų ip Stogams Poplerlo 
SPECIALIAI: Maleva rralevojimiji ^i'Jbų iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS, WRECKING CO. 
3003 3039 SO. HALSTED STREKT CHICAGO, ILI-, į 

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

W.-ųst seam ir skirt modelių siutai nuo $17.50 iki $35.00. Konser- 
vativiškų stailų siutai nuo $15.00 iki $45.00. Vaikams siutai nuo $7.50 
iki 8.50. 

Męs taipgi turimo pu,ikių jau kiek apdėvėtų drapanų, pilnus kos- 
tiumus, arba nekurias dalis. 

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

Storas atdaras kasdien:}, ir vakarais iki 9 vai. Subatorals esti 
atdaras ikl""ll vai. vakaro. Nedčldieniais—iki 0 vai. vakare. I 

: IŠLEISTAS PO NURODYMU 

j AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

į LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ j LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

į PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gOiZ' j ".telius, \1p03, ežerus, kainus, kelius, vieškelius. krasos kelius, kanalus i j 
l Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujij kalbas. 

zemlapis sus..^oda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
\) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedemiuu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*<.) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (.1302—1430K 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą.. 
S; Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS. 
LIEJAMAS LIETUVOS 
LIUOSYBŽS VARPAS. 

P-as J. Bagclžiunas specia- 
liai nuvyko į St. Louis už- 
sakyti Lietuvos Liuosybės 
Varpą. Vakar jis mums iš 
St. Louis telegrafavo, kad 
tas varpas yra užsakytas nu 

lieti iš tam pritaikyto me- 

talo. Smulkmenas jis pa- 
pasakos parvažiavęs Chica- 
gon. 

LIETUVOS LAISVĖS 
VARPAS. 

Birželio 13 d. Seimo Ren 
gimo Komisija laikė savo 

susirinkimą, kuriame galu- 
tinai užgyrė Lietuvos Lais- 
vės Varpo nuliejimą. Ko- 

misijos pirmininkas p. Bag- 
džiunas tą pati vakarą iš- 
važiavo Į St. Louis Mo. pa- 
duoti užsakymą Varpo nu- 

liejimo, kun3 ant Gedimi- 
no kalno pasveikins Lietu- 
vos laisvę, garsiai užgaus- 
damas. 

Varpas bus 4 pėdų augs- 
Čio ir 1,000 svaru sunkumo. 
Ant jo bus trumpas užra- 
šas, išreiškiantis lietuvių 
tautos idealus ir paminėta 
L. A. S. vietą ir datą. Taip- 
gi bus atmšutas Lietuvos 
herbas-žirgvaikis. 

Tą yarpą turėsime progą 
pirmą kartą matyt Chica- 
goje laike A. L. Seimo bir- 
želio 8, 9, 10, ir il dienose. 
Vėliaus varpas keliaudamas 
j Lietuvą aplankys ir kitas 
lietuvių kolionijas. 

Komisijoo narys. 

PARAPIJOS SUSIRINKI- 
MAS. 

Seredoje gegužio 14 cl. 
šv. Jurgio parap. svetainė- 
je buvo sušauktas parapijos 
susirinkimas, j kurj atsilan- 
kė apio 100 ypatų, daugu- 
moje vyrai. Prasidėjo svars 

tymas parapijos reikalų, ku 
riuos apsvarčius, kunigas 
Krušas užklausė susirinku- 
siųjų, ar neturi kas kokių 
naujų patarimų. Tuomet 
vienas parapijos komiteto 
narys pasiprašęs balso, ėmė 
aiškinti apie reikalingumą 
vienybės, ir kad reikia Sei- 
man išrinkti delegatus. Tą 
kalbą susirinkimas užgyrė 
gausiu delnų plojimu ir 
balsais parėmė. 

Tuomet kun. Krušas ėmė 

kalbėti, kad seimą šaukia 
laisvamaniai; o mes esame 

katalikai; gi katalikiškos 
darugijos nepristoja prie 
Seimo. 

Kunigas neužganėdino pa 
rapijonų, pavadindamas Sei 
mo rengėjus laisvamaniais, 
nes susirinkusieji po kunigo 
kalbos, vienas paskui kito 
pradėjo reikalauji balso. O 
gavę balsą nurodinėjo, kad 
Seimo reikalauja ir katali- 
kiškos draugijos ir pavie- 
niai katalikai. Girdi, juk 
ir męs parapijonįs esame ka 
talikai, o Seimo reikalauja- 
me. 

Kunigas matydamas, kad 
visas susirinkimas, išskyrus 
tik tris moteriškes, reikalau- 
ja Seimo, — pasakė,'kad 
nepavelijas daugiau kalbė- 
ti nei vienam. Tą ištaręs 
uždarė susirinkimą, neatsi- 
žvelgdamas į porapijonų 
protestus. Parapijonaa. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Jurgis Daržinikas, gyve- 
nantis prie 823 W. 33 rd PI. 
balandžio 12 d. gavo laišką 
ift Lietuvos nuo savo tėvu. 
Laiškas rašytas kovo 31 d. 

š. m. Panevėžio apigardoje. 
Šale pasviekinimų laiške ra- 

šoma sekančiai: 
Mums saulelė jau prašvi- 

(to. Kovo ?\ d. valdžia pa- 
skelbė, kad galima laiškus 
siuntinėti Į užrubežį. Todėl, 
mielas sūneli, aš ir skubinu 
jums pranešti, kad esame 

gyvi, sveiki ir linksmus. Bet 
perleidome baisiausias aud- 
ras; viskas tapo sunaikinta, 
tik viena kumelė liko — ir 
tai dėkui Dievui. 

Męs dabar lauksime nuo 

jusų laiško. Rašykite grei- 
čiau kaip jums ten einas? 
Gal neužilgo parvažiuosite 
į Lietuvą? Mažu dar ir pa- 
simatysime šiame pasauly- 
je 

Tas laiškas cenzūros per- 
žiūrėtas. Ant konverto 
Lietuvos 50 skatikų krasu- 
ženklis su žyrgvaikiu. 

Reporteris. 

UŽ A. L. SEIMĄ. 
Balandižo 20 d. draugys- 

tė šv. Antano iš Padvos, 
laike savo čvertmetinį susi- 
rinkimą. Apsvarsčius bė- 
gančius reikalus, buvo pa- 
keltas klausimas kas link 
busiančio Seimo. Susirinku 
šieji vienbalsiai nutarė, kad 
Seimo reikia į ?.urį ir išrin- 
ko tris delegatus. 

Valdyba. 

NORTH SIDE0 
Prakalbos. 

Gegužio 13 d. šv. Miko- 
lo parap. svetainėje, įvyko 
kun. Bučio ir J. Kaupo, liet. 
katal. Tarybos narių Wash- 
ingtone, prakalbos. Pirmas 
kalbėjo kun. Bučis, kuris 
stengėsi išaiškint ar reikalin 
gas dabar rengiamas A. L. 
Seimas. Tas kalbėtojas kiek 
tik sugebėdams stengėsi 
publiką įtikinti, kad dar, 
girdi, seimui laikas neat- 
ėjęs. Tečiaus, daugelis 
klausytojų, matomai, nesu- 

tiku su kun. Bučio nuomo- 
ne apie Seimą. 

Paskui kalbėjo A. P. Kau 
pas. Jis nuo pradžios iki 
galui savo kalbos užsipuldi 
nėjo ant ypatų ir organiza- 
cijų, kurios nėra kunigų 
kontrolėje. Pradėjo nuo 

Chicagos dentistų. Dau- 
giausiai teko daktarams 
Drangeliui ir Zimontui; 
brazdavo jis ir kitus Chi- 
cagos daktarus ir advoka- 

' tus. 

Daugelis klausytojų to- 
mis prakalbomis pasipikti- 
no. Notrhsid ietis. 

BRIGHTON P ARK. 
PrakaJ.bos apie A. L. S mą. 

Seredos vakare Vingėliau 
sko svet. buvo prakalbos 
apie A. L. Seimą. Kalbė- 
jo P. Šimaitis ir V. Andru- 
lis. Jiedu nurodė ant kiek 
Seimas gali but naudingas 
dėlei iškovojimo Lietuvai 
laisvės; taipgi pažymėjo 
dabartinio momento svar- 

bą. Publikos buvo pilna 
svetainė. Išrodė, kad žmo- 
nės pritarė Seimo šauki- 
mui. M. K. 

TIKIETUS Į SEIMO KON 
CERTĄ PERKA IR SVE- 

TIMTAUČIAI. 
Tūlas Seimo Kmisijos na- 

rys nusinešė j dirbtuvę S-mo 
Koncerto tikietų, kad par- 
duoti juos savo pažįsta- 
miems. Bepardavinėjant 
tikietus lietuviams, pamatė 
ir svetimtaučiai. Jie pasi- 
teiravo kas per tikietai, ir, 
po paiškinimui, kad tai yra 

dėlei įžangos į A. L. S-mo 
koncertą, kuris pyks birže- 
lio 8 d. Auditorium svet., 
trįs svetimtaučiai tuojaus 
nusipirko kiekvienas po du 
tikietus. 

Taip noriai perkant S-mo 
koncerto tikietus ne tik lie- 
tuviams, bet ir svetimtau- 
čiams, galimas daiktas, kad 
tikietų greitai neliks. To- 
dėl, kurie norite menama- 

me koncertae buti, pasisten 
gkite tikietus gauti iškalno. 

M. K. 

BRIDGEPORT. 

Dr-tė po vardu šv. Domi- 
ninko laikys savo mėnesinį 
susirinkimą subatoje gegu- 
žio 17 d. 8 vai vakaro P. 
Wodmano svetainėje prie 
3251 So Lime st. 

| Tame susirinkime bus ren 
1 kami delegatai , A. L. Sei- 
mą. Valdybos karys, 

... Ant. Bugališkis. 

CICERO, ILL. 
Pranešimas. 

L. M. Dr-jos sekretorius 
permaino savo gyvenimo 
vietą. Todėl tos draugijos 
nariai su reikalais turi kreip 
tis žemiau nurodytu antra- 
šu. Tuo pačiu antaršu ga- 
li kreiptis ir tie "Lietuvos" 
skaitytojai, kurie dėlei ko- 
kių nors priežasčių Ciceroje 
negauna dienraščio. 

Juozapas Karpus. 
1420 So. 48th st., 

Cicero, 111. 

CICERO, ILL. 

Dr-tė Lietuvos Kareivių 
laikys menesinį susirinkimą 
nedėlioje, jegužio 18 d. S. 
Zvibo svet. prie 1347 S. 50 
ave. Šiame susirinkime na- 
riai turi sugrąžinti likusęs 
serijas. John Šoris, Rast. 

CHICAGO BE PIENO. 
Pieno iš vežioto jų streikas 

žymiai atsiliepia ant Chica- 
gos gyventoj1]. Ypač vaikams 
toks dalykų stovis yra nepa- 
geidaujamas, kurie nepripa- 
žįsta jokių bile keno reikalavi 
rnų, tik reikalauja pildyti jų 
valia 

o 

Suteikimui nors kiek vai- 
kams pieno bus įsteigta 700 
pieno stočių Chicagopje, ku- 
rios nors išdalies patenkins 
reikalavimą. Be to, ligonbu- 
čiai ir vaikų prieglaudos irgi 
gaus kiek pieno. 

Pieno išvežiotoji! unijos 
agentas pranešė, kad jei pie- 
no kompanijų bosai patįs nore 

tų išvažioti pieną, tai tas Ims 
leista daryti, bet unija neda- 
leis išvežioti pieną darbinin- 
kais ne nnijistams. Dėlei to 
gatvių kampai apstatyti pi- 
ki :tais. 

VIDUDIENYJE NUNEŠĖ 
$60,000. 

Penki vyrai išpiešė banką 
Doltone, 111. ir išsivežė pini- 

gais ir vertingomis popieromis 
$60,000. Plėšikai pataikė lai- 
ka, kuomet iš pdšalinin nieko 
nebuvo bankoje i» taipgi buvo 
isėjusie iš. bankos kuone \ isi 
bankos darbininkai. 

Du plėšikai sLovėjo ant sar- 

gybos, vienas lauke dideliame 
automobiliuje, gi kiti du įėję 
bankon, suėmė kasierių ir \1c- 
na mergina, dirbusią- bankoje, 
įsakė atidaryti stalčius. Su- 
ėmę pinigus, uždarė kasieriu 
ir merginą rusyje-kelnorėje ir 
užrakino dui is. 

Jiems išeinant iš bankos į- 
ėp bankon tūlas geležinkelio 
darbininkas išmainyti čekius; 
plėšikai jj uždarė prausiama- 
jam kambarin, nudumė auto- 

mobiiiuje Chicagos link. 

ATSTOVŲ ATYDAI. 
Šiądien vakare, Wodma- 

no svetainėje, kampas 33- 
čios ii* Lirne st., įvyks visų 
draugijų atstovų konfern- 
cija Seimo reikale. 

JUOKELIAI. 
MAŽA PERMAINA 

— Na kaip gyvenate? Ar 
už ganėdintas ženočio gyveni- 
nui. Ar tavo pati dar vis tamis- 
tą laiko savo "brangiausiu iur- 
tu." 

— O taip ji dabar dar mane 
daugiau apvertina. Ji mane lai- 
ko jau ne turtu, bet gyvais pi- 
nigais ir ir juos 
semia. 

Į KALĖJIMO. 
— Tamistos sėdėjimo laikas 

įpasibaigė. Pamišta liuosas. Aš 
tikiuosi, kad daugiau jus eio- 

I nai nematysiu. 
— Argi ponas kalėjimo per- 

;(lėtinis atsisakote iš tarnystės? 

ŠMEIŽTAS. 
— Tamista esi apkaltintas 

neteisingame aukų rinkime. 
•- Tai šmeižtas, popa teisė- 

jau! iTkras šmeižtas. Kam aš 
rinksiu, aš turiu sveikas kojas 
ir rankas. Dar aš, ačiu Dievui, į galiu ir pavogti. i 

LOGIŠKA PABAIGA. 
Vyras — Tu šiądien tik pra- 

dėjai skaityti romaną, o jau 
skaitai paskutinius lapus. 

Pati. — Aš noriu žinoti, kas 
atsitiko su senu milionierium, 
kuris savo numylėtinei kasdien 
pirkdavo po penkes skrybėles. 

I y ras — Aš ir be romano 
p'isakysiu. Senis milionierius 
nuėjo į prieglauda del neturtė- 
liu. 

NEPAKLUSNUS ARKLYS 
Du vyrai pasisamdė a/klį ir 

vežimą ir išvažiavo žuvauti. 
Pasiekus vietą jiedu arklį iŠ 
kinkė ir paliedo jį į lauka žolės 
paėsti. Kuomet prisiartino lai- 
kasnamon grįžti, nei vienas, 
nei kitas nežinojo, kaip arklį 
užkinkyti. Daugiausiai klapato 
buvo su žąslų. Viską darė. o 

arklys visai nepaisė. 
''Ką daryti?'' — tarė vienas 

ir didžiai nusiminęs atsisėdo 
ant žemės. — "Reikės laukti." 

"Laukti? ICo laukti?" — 

klausinėjo jo draugas. 
"Laukti iki tasai gyvulys 

išsižios!" 

SEIMO REIKALE. 

Pėtnyčioje, 16-tą dieną ge- 
gužio 8:30 valandą vakare. 
Wodmano svetainėje, kampas 
33-čios ir Lime gatvių (prie 
Halsted), bus Seimo Rengimo 
Komiteto susirinkimas. 

Seimo Renginio Komiteto 
pirmininkas, p. J. I Bagdžiu- 
nas yra išvažiavęs su Liuosy- 
bės Varpo reikalais į St. Louis, 
taigi šiame susirinkime sagrį- 
žęs išduos raportą, kas tame 
reikale yra nuveikta. 

Pereitą pėtnyčią žmonių j 
susrininkimą atsilankė tiek, j 
kad net netilpo i svetainę, nors 
ir šį kartą tikimasi nemažiau 
žmonių susirinks, bet pakol 
kas šaukiame susirinkimą i ia 

v. 

pačią svetainę. 
Seimo Reng. Kom Sekr., 

Dr. K. Draugelis. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

I Męs galimo parduoL' juras bunga- 
low (nameli) dviejų flatų MAROUET-f 

I TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- ' £<io parko Chicagoje bu visat mažu 
įįmokėjimu ir ant labai prieinamų iš- 
mokėjmo sąlygų jus galite įgyti sau 
namą.. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. 63rd St., 

Tol. Prospect 923. 

Pajieškau savo didės, .Toro Švedo, 
paeinančio iš Lietuvos. Kauno gub., 

j Raseinių pav., Eržvilko parap., Telve- 
kų kaimo. Širdingai meldžiu, dėdės, 
atsišaukti, norėčiau su jumis labai su- 
sižinoti, arba k-s apie jį žinote, mel- 
džiu pranešti sekančiu adresu, už k;j 
širidingai padėkavoBk:. 

Izidorius Kimutis, 
P. O. Uox 215 Collinsville, 111. 

Mergina pajieško kambario aut 
North sidos, arbd Brighton Parko 
apielinkėje. Norėčiau apsigyventi tu- 
sę kolionijose. Kas turite kambarį 
iiiic mažos šeimyncs, meldžiu atsi- 
liepti, 

Miss G. S.. 
4013 S. Maplov.'ood Avc., C'hicago. 

Pa'le 'zau navo dukters Petronėlės 
Kasparavičiūtės ir Juozo DukavičiauS. 
Abudu randasi Chieagoje. Aš pame- 
čiau jų adresus. Meldžiu atsifaukt 
po šiuom adresu: 

Anton Melrikaitis, 
R. F. D. H. 3, Box 52, Dearborn, Mieli 

Aš,Agnieška Railiukė, pajieškau 
savo dėdžių, Stanislovo ir Vikto Kai 
liti. Paeina iš Kauno gub. Vilkmergės 
pav. Pagirių parap., žėgunų sodos. 
Girdėjau, kad jie gyvena Chieagoje. 
Malonėkite atsišaukti, arba kas aplo 
juos žino, meldžiu pranešti, nes turiu 
labai svarbių reikalų. 

AgnieSka Valickicnė, 
8129 Vinceness Ave., Chieago, III. 

ANT RANDOS. 

ANT RANDOS — vvEST S'DEJ 
4, 5. 6, ir 7 kambariui fliatai, pt>5iuui' 
apšildomi; modcruiSki. Kreipkitės j 
ofisą: Racino Ay«. ir 13 th St., arba 
telefonuokite: West 95. arba Harrison 

366. 

REIKALAVIMAI 
Reikalingas kriaučius, prie koštu- 

meriško darbo; butų gerai, kad tu- 
rėtų Siokj-tokį patyrimą. Atsišaukite 

Frnnk Degymas, 
832 W. 33rd St.. Cbicago, 111. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Gaspadinystės ant 160 akru farraos. 
Mergina turi but atsakanti pri° Uso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaip čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinstrupi®, 
P. O. Box 215, Kenosha, Wis. 

REIKALINGA dviejų Kriaučių, pa- gelbėti ant žlponų ir kelinių Kostu- 
mieriškas darbas visados, ir vasarą, pastovi vieta, trumpos valandos. Mo- 
kestis *iU0 $18. iki $30. ant nedėlios 
Atsišaukite greitai. Wm. B. Prank. 
624 Realty Bldg-, Spokane, Wash. 

REIKALINGAS pirmos kliasos bar- 
berys. $25.00 } sųvaitę ir eummision. 

916 W. 59th St., Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA 2 namai ant viono lo- to. vertė $5.700, parduodu už $4,500. Priežastis pardavimo — mirtis brolio, kuris paliko didelią fai-mą su daug gyvulių. Turiu parduoti šią savaitę. John Mikshys, 

3826 S. Eme-ald Ave., 1 lubos iš priešakio. 

PARSIDUODA 
NEDELIOJE. 15 melžiamųjų karvių ir telyčių, ge- riausios rūšies. Pirkėjams pristaty- simo galvijus. 

6801 S. Oakley Ave., 
i blokai i rytus nuo VVestern Ave. 
Telefonas: Prospect 5615. 

PIRMAS Lietuviškas Hotelis Chica- 
joje prio 1606 S. Halsted St. šis Ho- 
telLs nėra brir.gus dėl darbininkų 
binonių. taipgi parsamdom singeliams 
r ženočiams ir priimam pakeleivius. 
Ruimai par^amdomi nuo dienos, są- 
k'JVitės, arba mėnesio. Kainos priei- 
namos, taipgi su valgiu. Naminė val- 
gykloje. 

Savininkas Onna Petrulio. 

PARSIDUODA mūrinis 7 kambarių 
namelis iš fronto, taipgi medinis na- 
melis užpakalyje. Kaina $2,800. 
$1,000 reikia įmokėti perkant, o liku- 
sius ant išmokesėio. 

Mrs. Orr, 
244 \V. 33rd St., 

(skersai nuo Armour Parko). 

Namas ir lotaa pigiau atsieis šian- 
dien, negu budavojimas Ant dviejų 
lubų mūrinis namas, 2—6 ruimai flv 
tas, maudynės ir t. p. oak finis ir 
grlndįs. Piačlumi apšildoma. Prie 
Union Ave., ir 33-čios. Kaina 
56500.00. 
Ignatius Chsp&Co., exclusive agentas, 

31-ma ir Wallace Sts. 

Parsiduoda PIGIAI puikus ant vie- 
no pagyvenimo muro namelis su ga- 
su, elektra ir kitais parankumais, 
randasi lietuvių apielinkėje ant 
Bridgeporto; prekė greitam pardavi- 
mui tik $1800.00, reikia įmokėti $300.- 
00, likusius ant išmokėjimo po $15. 
00 i mėnes|. Atsišaukite pas A. GRI- 
GAS & CO. 

3114 S. Halsted St., Chicago, III. 

PARSIDUODA TIKRAI GER \S MU- 
RO NAMAS ant dviejų pagyvenimų 
po 5 ir 6 kambarius lettuvių apielinkė 
jo ant Bridgeporto; prekę greitam 
pardavimui $3000, vieną trečdalį rei- 
kia įmokėti, likusius ant lengvų iš- 
mokėjimų. Atsišaukite pas A. GRI- 
GAS & CO. 

3114 S. Halsted St., Chicago, III. 

ŪKININKŲ 
PRANEŠIMAS. 

Jieškantiems pirkti farmų, pirkite 
per Lictuviu Ūkininku Draugiją, Scott- 
villo, Mioh., kuri yra susiorganizavus 
vien iš Lietuvių Ūkininku su tkslu: 
1) Apgyvendinti j puikų kraštų vien 
lietuviais ūkininkais; 2) palaikyti tar- 
po min ų lietuvių ūkininkų ir jaunuo- 
mensė lietuvystę,.platinti apšvieti}, ir 

| mokslą goresnio budo ūkininkavimo, 
j3) Korporatyvišku budu supirkinėti u. 
kėms reikalingus daiktus ir parduoti 
ūkio produktus iš ko ūkininkas apturi 
didelj pelnų, 4) Draugija duoda pini- 
giuką pagelbą paskc,los formoje dėl 
pagerinimo ukininkystės atsitikus ne- 
laimei, neužderėjus javams. i.<-išgainlt 
į laikų skolų išmokėti, G) Susirgus 
ukininkui, duoda pinigšką ir darbu pa 
gelbą, (!) Numirus palaidoja. 

Kurio norite turėti geras ukes ir biznius tarpe savy broliu ūkininku, atvažiuokite j Didžiausią Lietuvių uki- ninkjų kolioniją Amerikoje, kur:oj esa me virš 400 lietuvių ūkininkų. Tik šj pavasari iki 1 dienos jegužio (May), nupirko mūsų kolionij0j 37 farmas lietuviai. Visas tas puikus kraštas virsta tikra Lietuva. Turime net 4 draugijas; 3 yra laisvos, tauii'kos, 1 
yra katalikiška; tur.rae dvi parapi- jas, kapines ir kunigu. Anglai far- meriai, matydami tolcj dideli skaitlių lietuvių apsigyvenant ant ūkių ėmė nerimauti ir mufuotis laukan, pavee- dami savo puikiai {taisytas ukes su gerais budinkais, su sodais ir apsė- tais javais, su gyvuliais ir mašinomis. Tik pareikite Ir gyvenkit, kr.d ir vi- duryj vasaros. Gausite gatavas ap- dirbtas ukes. Musų Lietuvių Ūkinin- kų Draugija turi paėmusi iš anglų farmerių dešimts ūkių ant pardavimo lietuviams. Vienos yra mažos ūkės, kitos yra didelės. Parduodame labai pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. 

Turime 3 št0rus, grosernę 1. Pe- kcrne ir hotelį 1. Bučernę 1 ir sūrių fabrikų. Kurie norite turėti gerų biz- 
nj tarpe lietuvių ūkininkų, arba ukę., atvažiuokite j Scottville, Mieli., ku> 
yra pats centras didžiausios lietuviui kolionijos. 

šioj apielinkėje yra labJi puikus, ly-, 
gųo laukai su derlingiausia žeme dėl 
visokii; javų,* daržovių, sodų ir pievų.' Keliai žvyravoti. Kraštas puikiomis farmomis apgyventas su daug gražių upių ir žuvingų ežerų ant kinų kran- 
tų lietuviai turi ukes ir linksmai gy- 
vena. ln Scottville, M'ch. grli atva- 
žiuoti per Grr.nd Rapids, Mieli. Trei- 
nais per antrą musų kolionijos miestą 
Ludington iš Chicagos ir M'hvaukee 
gali atvažiuoti pns mus laivais. Kuo- 
met atvažiuosite į Scoitville. ateikite 
į Lietuvių Ūkininkų Draugijos ofisų Rabinson Building'e palei pa^tq Main 
St. Gausite veltui nakvynę pas drau- 
gijos sąnarius ir pirmi, kas npvažinės 
Su automobiliu po musų kGlionijas, 
parodysime ukes, iš kurių galėsite pa-, •.irinkti pagal savo norų. VisuometI 
pirm atvažiavimo praneškite laišku, 
kuomet išvažiuojate. Norintieji pla- 
tesnių žinių jdėkite krasos ženklelį už 3c. Adresuokite: 

Lietuvių Ūkininkų Draugija! 
Rabinscn Bldg.. Scottville, Mich. 

(Apgarsinimas) 

PARSIDUODA PIANAS. 
Būtinai turiu parduoti šj mėnesyj 

STEGER CABINET G R ANI) pianą ir 
suolelj. Pieunas geriausiame padėji- 
me; labai prieinama kaina. 

GRACE A. TOLEI K, 
3129 S. Halsted Sc. 

NEMOKEKIT1 KITI E M E" RENDŲ. 
Supraskite, kad su mažu jmokėji- 

mu Jijh salite nusipirkti sau tinkamą 
namą ir iš rendų išsimokėti namą. 
Męs turime pardavi—ui dideli pasirin 
kimų visokiu namu ir po visas lie- 
tuviu aplelinkes. Norėdami pirkti 
sau lii.'camą namą, ar tai išmainyti, 
atsilankykite į mūsų ofisą bile kuo- 
met ir atsilankę persitikrinsite, kad 
męs turimo dideli pasirinkimą viso- 
kių namą po visas apielinkes, ku" 
tik kas geistu. Reikale kreipkite 
pas mus sekančių antrašu: A. G H 
GAS & CO. 

3114 S. Halsted St., Chicago, III. 

KAf NORITE TURĖTI GERĄ 
GYVENIMĄ 

tai nusipirkite sau studijų (p:k6er- 
nę) su vėliausios mados {taisymais, 
geroj lietuviškoj koiionijoj netoli Cbi 
cagos. Toj koiionijoj yra virš 25.0UU 
gyventojų, o C-šių mylių: apielinkėj 
panašaus biznio nėra. Labai geras 
oras. Priežastis pardavimo — ėjimas 
j kity. biznj, nes savininko padols gi- 
minės yra pailsę b.'^nyjp, tai einamu 
jiems pagelbėti. 

Atsišaukite tuojaiįs. pas: 
K. JAMONTAS, 

1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 
* 

Automobilių Savininkai 
šiuomi turime už garbę praspėti v'- 

3U6 lietuvius kurie turi Automobilius 
ir vartoja tires, kad nuo Gegužio 12tos 
1919 m. v isitires yra nupuolė apie 13 
proc. Dėl persitikrinimo, kroipki'ės y- 
oatiškai arba telefonu prie vieno- i] 
didžiausių Lietuviškų įstaigų. 

SOUTHWEST TIRE CO. 
Inc. 

3475-77 Archer Ave. 
2038 40 W. 35th St. 
Phone McKinley 149 

PRANEŠIMAS 
Dėl Musy Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Męs duodam 16 uncijų į svarą 
Persverkite savo mesą namie. 

SPECIAL 
Puiki Veršiena nuo Kulsies 
Šmot, uuo 9 iki 12, Šviežia...■ ' 2 1TJC 

New City Packing Co 
4737-39 S. Ashland Ave. 

Nuo m u su perka Moteliai ir Vafgyklos 

Spec. Pardavimas Petn. ir Sub. Geg, 16,17 
Męs duodam New City Packing Go, Fish ar Star ženklelius 

Pulki Jautiena kepimui \^\/ A 
svaras tiktai po I į /2o 
Nativo Club Steikas 

Puikiai nutaisyta šutininuii vištiena 

Sv?ož£ jautienos Inkstai 

Sūdyti kakliakauliai 
6 svarai tiktai už 

Puikus Sūdyti šonkauliai 
Svaras tiktai po 

O/l / u Svaras parsiduoda po 

Good family shortening OCI/.A Svaras tiktai po f Ir* 
Puikus Tirpyti Taukai OOĮ/.a Svaras tiktai po vfc //l» 

Svaras tiktai po ^ J 
G1/.« S aras tiktai po O/įC 

OKa 
CJb 

1/11/n 
i i2° 

23R 

SPECIAL 
Gukravoti Lašiniai šmotukais nuo oru 
8 iki 12 svary . . ZO2U 
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