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Latviai išžudė Rygos 
Bolševikus. 

Anglijos laivynas apšaudo 
Krymą. 

Bijomasi šventosios kares 

Žuvo Anglijos lakūnas Hawker. 

LATVIAI IŠŽUDĖ 
RYGOS BOLŠEVIKUS. 

Kopenhagenas, geg. 20. 
Čionykštis latvių informaci 
jos biuras praneša, kad Lat 
vijos gvardija užėmė Ry- 
gą ir nužudė daugelį bolše- 
vikų komisionieri^. 

ŽYDŲ ŽUDYNES 
VILNIUJE. 

New York, geg. 20. Ame- 
rikos žydų sionistų organi- 
zacija gavo pranešimą, kad 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje 
įvyko žydų žudynės. Tas 
atsitiko 18 dieną balandžio, 
kuomet lenkai įsiveržė Vil- 
niun. .• #i|Įįg 

Žydus mušė, kaip prane- 
šama, ir lenkai ir bolševi- 
kai. Viso žydų yra užmuš- 
ta į 2;200 ypatų ir apie 
10,000 išsiųsta iš Vilniaus. 
Be to tapo paimta užstatan 
35 žymios ypatos, kurių tar 

pe dvi ministerių moterįs. 
Pranešime priduriama, 

kad gauja įsiveržė tulon se- 

nagogon ir išmušė besimel- 
dančius žydus. 

ma remti tikybiniais pama- 
tais, kas lengvai gali iššauk 
ti tikybinę arba šventą mul- 
zumanų karę. šios karės 
talkininkai labai nepagei- 
dauja ir manoma, kad. tal- 
kininkai sumanymą iškrau- 
styti Turkijos Sultaną iš 
Konstantinopolio atidės į ša 
lj. Taipgi stengsis švelniau 
elgsis ir link kitų Turkijos 
kraštų. 

ANGLIJOS LAKŪNO 
HAVVKF.R NESURANDA, 

Londonas, geg. 20. Va- 
liausio* žinios praneša, kad 
žymaus Anglijos lakūno, 
australiečio Hawker ir lei- 
tenanto Grieve vis dar ne- 
surado ir pradedama abė- 
jotį ar pasiseks juos suras- 
tf. 

Taipgi ateina praneši- 
mai, kad išlekusiejie jų jieš 
koti lakūnai, dėl smarkaus 
vėjo lietaus ir miglų buvo 
priversti grįžti atgal. 

Pirminu buvo pranešta, 
kad Kawker pasiekė pa- 
kraščius Airijos, bet Angli- 
jos admiraltija išreiškė nuo 
monę jog nėra užtektinų 
prirodymų, kad lakūnai 
taip toli pasiekę, ir admi- 
ralf'ja mano, kad lakunus 

į nei imS ištiko arčiau New- 
| foundland. 

ANGLIJA ATAKAVO 
BOL5EVIKUS KRYME. 

Londonas, geg, 20. IŠ 
Maskvos oficialiai praneša- 
ma bevieliu telegrafu, kad: 
Anglijos laivynas bombar- 
davo bolševikų pozicijas ] 
ties Kere, rytinėje dalyje 
Krymo pusjalio. 

Hawker norėjęs gauti 
Londono laikraščio Mail 
dovaną $50,0C0. Gavimui 
dovanos reikėjo perlėkti 
vandenyną bėgyje 72 valan 
dų. Sustoti galima tik ant 
vandens. Išlėkimui ir su- 

stojimui vieta turi but Su- 
vienytos Valstijo3, Kanada 
ir Newfoundland iš vienos 
pusės Anglija ir Airija iš 
kitos. 

Hawker leidosi lėkti iš 
St. John, Newfoundland ir 
manė apsistoti Airijoje. Jis 
išsileido nedideliame orlai- 
vyje su vienu inžinu; pats 
orlaivis sveriąs mažiau tri- 
jų tonų. 

Orlaividnkai pasiėmė 
350 galionių petrolinio alie 
-jaus, kurio smarkiai varant 
turi užtekti 22 valandoms. 
Maisto orlaivininkai pasi- 

BIJOMASI 5VENT0SI03 
KARĖS. 

Paryžius, geg. 19. (suvė- 
linta). Nors nuosprendis 
apie Turkijos likimą dar 
nepaskelbtas, bet manoma, 
kad pati Turkija taps tik 
nedidelė valstybėlė vidury- 
je Mažosios Azijos. Gi pa- 
kraščiuose daugumoj val- 
dys talkininkai. 

Bet iš kitos pusės bijoma- 
si, kad muzulmanai nepa- 
skelbtų Šventosios karės. Ir 
net jau pradeda rasti®, ne- 

mažas judėjimas prieš krikš 
čionis. Tokis judėjimas yra 
pastebimas ne tik Turkijos, 
bet ir kitose muzulmanų ša- 
lyse, ir judėjimas pradeda- 

v 

Ziurek, kur žengi. SUKILIMAI PAS 
BOLŠEVIKUS, 

i Omsk. geg. Ii). Čia gauta 
: pranešimas bolševikų komi 
sijonieiraus Viatkoje Dzer- 
ginsky, kuriame užreiškia- 
ma, kad sukilimai Diran- 
ske, Samaroje ir Smolen- 
ske bus smarkiai persekio- 
jami nežiūrint kas sukilime 
dalyvaus. 

| SAKO SENATAS UŽ- 
GIRS LYGĄ. 

Washington, D. C., geg. 
20. Čia yra nuomonė, kad 
Suvienytų Valstijų Senatas; 
užgirs Tautų Lygą. TokiSj išvedimas galima padaryti 
iš išsireiškimų Įvairių sena- 

torių republikonų, kurie pir 
miau buvę priešingi Tautų 
Ljgai. 

REIKALAUJA PERŽIŪ- 
RĖTI MICHIGAN 

RINKIMUS. 

Washington, D. C., geg. 20. Senatorius Pomerene iš 
Ohio Įnešė Senatan rezoliu- 

; ciją, kad butų peržiūrėk ! balsavimo pasekmės Michi- 
gan valstijoje, ko reikalau- 
ja Henry Fcrd pralaimėjęs 
pereituose Senatorių rinki- 
muose. 

NORI PAKEISTI "KIN- 
DERGARTEN" VARDĄ. 

Baltimore, Md., geg. 20. 
Susivažiavime vaikų prižir 
rėtojų dieninių mokyklėlių, 
taip vadinamų "Kindergar- 
ten," tapo išreikšta visų pa- 
geidavimas pakeisti šį mi- 
nėtų vaikų užvadinimą ko- 
kiu kitokiu. Mat žodis "kin 
dergarten'' yra vokiško pa- 
ėjimo. 

NAUJA RESPUBLIKA 
VENGRIJOJE. 

Virnna geg. 1&. (suvėlin- 
ta). Sakoma, kad Arad, 
Vengrijoje įsisteigė nauja 
respubliką, kurios tikslu yra 
kovoti prieš komunizmą. 
Prezidentu minėtos respub- 
likos išrinktas grafas Ste- 
fan Tisza; jis pirmiau ne- 
ouvo žymus politikoje. 

VOKIEČIAI ĮSILEIS 
AMERIKOS KOMISIJĄ. 

Beirlinas, geg. IV. (suvė- 
linta). Tapo oficialiai pa- 
skelbta, kad Vokietijon bus 
Įsileista Amerikos komisija 
gavimui informacijų apie 
amerikonų nuosavybės stovį 
esančios Vokietijoje; bet 
Vokietija taipgi į.ori, kad 
butų leista Vokietijos komi- 
sijai atvykti Suvienytosna 
Valstijosna ir suteikta pilna 
galė veikime link gavimo 
informacijų. 

i karės stovis 
ISPANIJOJE. 

Madridas, geg. 20. Val- 
džia nusprendė ir ant toliau 
palaikyti šalyje karės stovį, 
nepaisant liberalų, republi- 
konų ir socialistų protestų. 

.DĖL ŠOKIO PRAVARĖ 
60 MOKINIŲ. 

Burlington, Iowa. geg. 20 
Vietos highschoolėje tapo 
pravaryta iš mokyklos 60 
mokinių. Jie visi dalyvavo 
šokyje, kurin mokyklos už- 
žaizda buvo uždraudę eiti. 
Mokiniai pe>* teisiną reika- 
laus jų sugrąžin mo moky- 
klon. 

Atsargumas visuomet yra geras dalykas. Šis vyras jo neturėjo---gavo greb" liu gaivon. 

ėme i porai dienų. 
Orlaivis patrrastai dary- 

davęs į 100 mylių i valan- 
dą, bet orlaivininkai, kad 
palengvinus orlaivį, pasi- 
leidus kelionėn numetė or- 
laivio račiukus, tas turėjo 
padidinti greitumą orlaivio. 

Orlaivis lėkė apie 10,000 
pėdų augstumoje ir galėju 
gauti ilnias bevielinio tele- 
grafo apie nuo 300 mylių, 
bet jis neturėjęs aparato iš- 
siuntimui bevielinio tele- 
grafo. 

Orlaivininkai turėjo su 
savimi audeklinius prietai- 
sus, kurie reikalu- prisiėjus 
gali atstovėti valtį, b^t prie 
didelių bangų tie aud 'Kil- 
niai gelbėjimosi prietaisai 
neužtektinai saugus. 

LAIKAS PASIRAŠYMUI 
PO SUTARTIMI 
PRAILGINAMA. 

Paryžius, geg. 20. Dabar 
pradeda aiškėti, kad lai- 
kas pasirašyti po taikos su- 
tartimi nusitęs iki kokiai 
8 dienai birželio mėnesio. 

Mat Vokietijos delegaci- 
ja priduos pirm 22 dienos 
gegužio daugybę Įvairių 
naujų įnešimų, kurių ap- 
s arstymui talkini, kams ne 

mažai ims laiko, tikimasi, 
kad tas užsitęs mažiausiai 
iki 1 dienai birželio. 

Paskui dar bus leista vo- 

kiečiams apsvarstyti talki- 
ninkų galutiną užreiškimą 
kokias 8 dienas. Talkinin- 
kų sekantis užreiškimas bus 

[formoje ultimatumo. 
Vienok yra taipgi ir tvir- 

tinimų, kad vokiečiams jo- 
kio pailginimo laiko nebus 
duota ir jie turės ai pasira- 
šyti ar atsisakyti 22 dieną 
gegužio. 

LENKAI VEIKIA 
LIETUVOJE. 

Varšava, gegužio 19. (su- 
vėlinta). Lietuvos fronte 
bolševikai užatakavo lenku 
pozicijas ties Podbrodzie 
(Pabrugde ?), bet priešai 
tapo atmušti su sunkiais 
jiems nuostoliais. Gi lenkų 
priekiniai pulkai pasiekė j 
Balnikus. 

FOCH SUSITVARKĘS 
UŽPULTI VOKIETIJĄ. 
Paryžius, ęeg. 20. Marša- 

las Foch perstatė tarybai 
keturių didžiųjų plianą de) 
kariško veikimo prieš Vo- 
kietiją jei kartais Vokiet' 
ios atstovybė atsisakytų pa- 
sirašyti po taikos sutartimi. 

Tapo taipgi sužinota, kad 
generolo Pershingo atsilan- 
kymas Anglijon gali but at- 
šaukta. Tokia žinia paskiy 
dc po Pershingo pasikalbę 
jimo su prezidentu Wilso I 
nu, 

KALINIAI i*US LEIDŽIA- 
MI LAIDOTUVĖSNA. 
New York. Wawen Bro- 

phy valdininkas Sing Sing 
kalėjimo pranešė, kad įėjo 
galėn įstatymas sulyg kurio 
minėtas kalėjimas gabens 
savo kalinius į jų giminių 
laidotuves, jei jie to reika- 
laus. Gabenimai bus vals- 
tijos lėšomis. 

PREZIDENTAS REKO 
MENDUOJA PALIKTI 

ALŲ. 
Washingion, D. C., geg. 

20. Prezidento Wiisono 
kalboje Suvienytų Valstijų 
senatui, tarp kitko, reko- 
menduojama sulaikyti bilių, 
uždraudžianti vartojimą 
svaiginančių gėralų. Ypač 
aiaus ir vyno prezidentas 
nepataria išnaikinti. 

Šalininkai gėralų tuomi 
labai užganėdinti, gi blai- 
vininkai esą nuliudę ir sako 
jie nesitikėjo tokio iš pre- 
zidento žingsnio. Bet yra 
ir nuomonė, kad Senatf t 
vistiek nubalsuos padaryti 
šalį sausa. 

Orlaivininkų viltis buvo, 
kad ištikus juos nelaimei 
juos galč:į paimti nuo jūrių 
koki> r..>2'8 laivas, vienok 
iki šiam laikui jokis laivas 
ji: nesurado. 

Haivker yra jaunas aus- 

tralietis; prieš karę jis buvo I 
mechaniku, gi patekęs ka- 
riumenėn, tapo vienu iš ga- 
biausių lakūnų, jie paliko 
moterį ir mergaitę, kurios 
šiuo laiku gyvena Londone. 
Jo moteris bu\o atvykusi 
j vietą su-lojimo laukti vy- 
ro, bet veltui ji ^stovėjo 
keletą vanlandų ant lauko 
sustojimo. 

NULINCAVO JUODUK/,. 
Vicksburg, Misa. Tūlas 

juodukas užpuolė baitą mer 
giną. Vėliau mergina pri- 
pažino, kad tai buvęs Lloyd 
Clay* kuris tapo pasodin- 
tas kalėjiman. 

Minia apie iš 1000 ypa- 
tų Įsiveržė kalėjiman, nu- 
ginklavo 12 policistu ir iš- 
sivedę juoduką vidurin mie 
sto, apipilė aliejumi ir už- 
degė. Paskui bedeganti 
peršovė. 

ORAS. 
Chicagoįe ir apielink^e: 
Scredoj.e debesiuota, ketver- 

ge giedra; vidutiniai, daugiau 
tauriu vėjai. 

Sau1ėtckis 5:24: Saulėleidis 
8:10. 

| STETINO RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA 29 YPATOS. 
Berlinas, geg. 19. (suvė- 

linta). Vėl pranešama, kad 
Stetine įvyko didelės riau- 
šėm, kur tapo užmušta 9 ci- 
vili ir 20 kareiviai. 

IŠRADO NAUJĄ 
PROPELLERĮ. 

Urbania, 111. Profesorius 
ilflinois universiteto inžinie- 
rius Morgan Brooks išrado 

i varymui orlaivio naują pro- 
i pellerį. Jis bus plieninis, 
I dabratiniai gi mediniai; pro 
jfesorius tvirtina, kad jo iš- 
i rastas propelleris r edarys 
: ūžimo, bet orlaivį vaiys dar 
smarkiau už dabar vartoja- 

I mus propellerius. 

AMERIKOS LAKŪNAS 
RENGIASI PORTUGALI- 

JON. 

Washington, D. c. gcg. 
20. Gauta pranešimas iš 
PonKi belgada, kad orlai- 
vis N C-4 rengiasi šiądien 

I išlėkti Portugalijon. Orlai- 
I vis gi N C-3 nesugebs sykiu 
keliauti su savo draugu. 

UŽSIMUŠĖ DU LAKUNU. 

Pensaccla, Fla., gegužio 
17 d. Šiądiedn nukrito hy- 
droplianas jurėsna netoli 
krašto. Orlaivis sutrupėjo; 
orlaivininkas praporščikas 
F. M. Fowler ir intenden- 
itas Eyar užsimušė. 

IIUOSAS PREKIŲ 
LISTAS ANGLIJOJE. 
Wachington, D. C., geg. 

21. Anglijos ambasada šią 
dien praneše, kad Anglijo- 
je paskelbta listas 75 įvai- 
rių prekių, kurios bus Įlei- 
džiamos Anglijon be jokio 
muito. Bet nekurie dalv- * 

kai bus visai draudžiami 
įvežti Anglijon. 

NENORI STREIKUOTI 
UŽ MOONEY. 

Butte, Mont. geg. 20. Vie 
i tos inžinierių unija, viena 
iš didžiausių šiame distrik- 
te, nubalsavo nestreikuoti 
dėl Mooney paliuosavimo iš 
kalėjimo. 
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Amerikiečių Pareiga. 
% 

Pereitą panedėlį prasidėjo nepaprasta 
Suvienytų Valstijų Kongreso sesija. Perei- 

tą mėnesį, sulyg dabar atėjusios žinios il 

Paryžiaus,. Lietuvos Delegacija pridavė 
Amerikos atstovams prašymą, idant Ame- 

rikos valdžia pripažintų Lietuvos nepri- 
gulmybę. 

Šiedu faktai patįs savimi parodo ii 
Amerikos lietuvių pareigą. Amerikos iie 
tuviai privalo paremti Lietuvos valdžio- 
atsišaukimą prie Amerikos valdžios. Ta- 
tai galima padaryti, įtikinus Amerikos kon 
gresą, idant jis šio3 šalies žmonių vardi 
patartų Amerikos valdžiai Lietuvos nepri- 
gulmybę pripažinti. 

Amerikos lietuvių Seimas, kuris at- 
sibus Chicagoje ateinantį mėnesį, beabe- 
jonės, atkreips ypatingą atydą į šį reika- 
lą. Tai bus viena iš svarbiausių šio Sei- 
mo užduočių: atsiliepti Amerikos lietuvių 
vardu ir prašyti Kongreso, idant jisai pa- 
tartų ir pareikalautų Lietuvos neprigulmy 
bes pripažinimo. 

Tačiaus, idant Seimo balsas padaryto 
dar didesnę įtekmę ir greičiaus privesti; 
prie pageidaujamų pasekmių, yra išmin- 
tinga ir reikalinga prirengti tam balsui, 
taip sakant, dirvą, iškalno. Kitais žodžiais 
tariant, yra geistina, kad Seimo reikala 
vinias nenugriutų ant kongreso galvos, 
kaipo visai nelauktinas, visai netikėtas h 
nepažįstamas dalykas. Reik, kad su tokiu 
lietuvių pageidavimų Kongresas jau iš 
kalno butų susipažinęs ir kad Seimo ko 
lektyvis balsas butų apvainikavimu viso 
lietuvių judėjimo ton linkmėn. 

Todėl yra ne tik patartina, bet yrs 
būtinas reikalas, kad visi Amerikos lietu- 
viai tuojaus pradėtų Kongresą su savo pa- 
geidavimais supažindinėti. 

Tai reik padaryti sekančiu budu: 
Kiekviena lietuvių draugija Ameriko 

je privalo tuojaus savo susirinkime išneš 
ti tam tikras rezoliucijas su prašymu, idant 
Lietuvos nepiiguimybė butų pripažinta. 

Tokios rezoliucijos privalo būti pasiųstos 
ant rankų savo vietos kongresmanų ir sa 

yo valstijos senatorių su reikalavimu, kac 
jie tikį įnešimą Kongrese padarytų. Apart draugijų, panašias rezoliucijas turėtų pa- dalyti ir tam tyčiai sušaukti lietuvių mass 
mitingai. Kopijos tokių rezoliucijų priva lo but neatbūtinai pasiųstos taipgi ir Lie 
tuvių Pildomam jam Komitetui "VVashing | tone. 

Nedaro skirtumo,, ar jųs Seimui prita- riat, ar ne; nedaro skirtumo, ar jųsų drau 
gija nuspręndė Seime dalyvauti, ar ne — 

tokių rezoliucijų siuntimas Kongreso na- 
riams yra šiuo laiku neatbūtinas ir privalc but padarytas, nes dabar Amerikos lietu- 
viai turi pirmą progą savo balsais paremti Lietuvos valdžios balsą prieš savo Suvie- 
nytų'Valstijų Kongresą. Juk butų navat 
na tikėtis, kad Amerikos valdžia išklausy- tų Lietuvos valdžios prašymų, jeigu 800,- 000 lietuvių Amerikoje nepritartų t?m, ko Lietuvos valdžia prašo. 

Amerikos lietuvi*] tylėjimas šiuo lai-j ku butų tolygus nepritarimui. Ir todėl Ame i rikos lietuviai tylėti negali. Jie savo bal-l 
są turi pakelti per savo draugijas, mass- 
mitingus, konferercijas, suvažiavimus, Sei- 
mus ir t.t. 

_ 

Kuomet Kongresas tai išgirs — jis 
netylės. O kuomet jis savo galingu balsu, 

nes visos tautos vardu, pritars. Ame- 
rikos valdžia jo reikalavimą išpildys. 

Prezidentas Wilsonas jau gavo, ar 

bent iki šiam laikui turėjo gauti, lietuvių 
peticiją su milijonu parašų. Kuomet tos 
peticijos parėmimui ir Kongrtsas tars sa- 

vo žodį — męs neabejojame, kad Lietu 
vos ir lietuvių troškimai bus užganėdinti. 

Todėl,-paantriname, dabar yra paran- 
kus psychologiškas momentas ir jis privalo 
but panaudotas visų lietuvių — nepaisant 
partijų, nepaisant pažvalgų, nepaisant Ki- 

virčų ir nesutikimų už seimus, ar ką kitą. 
Padarykime tai! 

Minioje Spaudoje Apie Lieluvius 

KĄ ŽYDAI MANO APIE LIETUVĄ. 
Dar 1380 metuose, kuomet-žydai bū- 

davo deginami ant auto-da-fe Ispanijoj 
ir kankinami iki mirties Vokietijoj, Vy- 
tautas, Lietuvos karalius, suprato jų vertę 
ir pritrukę pusėtiną žydų skaitliu j savo 

sali, suteikdamas jiems tikybinę laistę ir 
apsaugą. Jis išleido įstatymus, draudžian- 
čius mirtim kiekvieną, kas užpultų žydą, 
sužeistų, ar užgautų jį. Toks mielaširdin- 
gumas tais laikais, kuomet likusiame pa- 
saulyje žydai turėjo mažai apsaugos, o dar 
mažiaus užtarimo, nepasiliko nepatėmytas. 

Šiądien Lietuva reikalauja savo ne- 

prigulmybės pripažinimo nuo pasaulio, ir 
žydai yra integrale (vidurinė) jos dalis. 

Žydų nuošimtis Kaune šiądien yra 35- 
tas, Vilniuje — 41-as. o Suvalkuose £4- tas. 

Žydai sudaro 17-tą nuošimtį visų Lie- 
tuvos gyventojų. Per juos lietuviai darė 
biznį ir jie yra randami visose veiklumo 
sakose. Medžio ir paukščių pramonėje 
jie buvo veiklus nuo keleto šimtų metų. 

Vilniuje ir Kaune yra geriausios Tai- 
muchnes mokyklos, aplink kurias žydiški 
(Yiddiš) poetai nuverpė tūkstančius le- 
gendų. Faktas yra, kad niekur žydai ne- 
sidžiaugė tokia tikybine laisve, kaip Lie- 
tuvoj. 

Lietuviškieji žydai yra žinomi, kaipo 
geri Hebraizmo mokslinčiai ir skaito sa- 
ve augštesniais, nes jie mokinti ant "Je- 
sibas" senų tradicijų, iš visų pogromų, riuriuos žydai nukentėjo, nei vieno negali- 
ma užmesti Lietuvai. Lietuva buvo sau- 
gumo uostu. Niekur kitur, bet Lietuvoj i i cl i š (žydų žargoninė kalba) pasidarė kalba, kuria žydai kalbėdavo ir tenai, ne 
kur kitur, ji pirmu sykiu tapo suvartoto 
iiteratiškon naudon. Yra faktas, kad du 
trečdaliai Y i d i š literatūros, didesnė 
dails išleistuvių ir didesnė dalis Y i d i š 
rašytojų yra gimę Lietuvoje.. 

Buvo ir yra daugelis žydų, veikiančių kovoje už Lietuvos neprigulmybę. Lie- 
;uvos žydai visuomet apkainuodavo libe- 
rališką Lietuvių dvasią ir jie visuomet įvir- 
indavo, kad jie yra lietuviai, o ne rusiški 
žydai. 

I Y i d i š laikraščiai šioje šalyje kas- 
dien talpina laiškus, kurie jiems ateina iš karėje esančių šalių. Pasakos apie žu- 
dynes ir persekiojimus, kurie dabar vyksta 'Ncprigulmingoj Lenkijoj" po akimis mu jzikališkojo Prezidento, yra taip baisios, kad šiurpuliai perima ir kumščiai spau- džiasi, beskaitant pirmuosius žodžius. Po- 
gromai ir pogromų kurstymai buvo beveik 
/i3ur. Vyrai, moteris ir vaikai yra žudo- 
mi kasdien. Bet męs dar neesame girdė- ję, kad žydai Lietuvoje butų nekentė ję iš 
ritu priežasčių, negu tų, kurios buvo bend :o's ir visiems Lietuvos gyventojams laike 
šios žiaurios karės. Žydai, gyvenantieji di 
ieliuose Lietuvos miestuose, buvo taip ge •ai susiorganizavę, kad jie nereikalavo nei 
>usės tos pagelbos, kurią męs nusiuntėme 
į kitus miestus. 

Laike trečios Nacionalistų konferen- 
cijos, kuęi buvo laikyta Lausanoje birželio 
mėnesyje 1916 m., lietuvių delegatas įnešė ir rezoliucijos tapo priimtos, kuriose gva- 
rantuojama kiekvienai ypatai laisvė jo kal- 
bos, tikybos ir politiškos bei civilės lygy- bės. Laisvas susidraugavimas tapo pripa- žintas, kaipo "teisė". 

Yra nurodymų, kad nauja Lietuvos 
Respublika ir toliaus seks geromis tradi-j 
ciįomis savo didžio karaliaus [kunigaikš-; čio] Yytauto ir kad Vilnius, Kaunas, Gar- 
dinas ir 'Suvalkai pasiliks didžias Talmu- 
diškais centrais pasaulyje. 

— Iš The Jewish Daily N ^ws, New 
York. 
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Jūrių Gelmėse. 

Daugybė mokslo vyrų, 
veik visi gamtininkai, lai- 
kosi tos nuomonės, kad gy- 
vybė esą gimė jūrėse. Jūrė- 
se esą atsirado pirmieji 
vunai, kurie paskui išsivy- 
stė ir persikėlė gyventi ant 
sausžemio. Dėlto tai nieko 
nėra stebėtino, jei jūrės, o 

ypatingai didjuriai atkrei 
pia į save mokslo vyrų aty- 
dą, kad jie nuodugniai ty- 
rinėjami. Pagaliaus tas 
mokslas, arba tie jūrių ty- 
rinėjimai sudarė net atski- 
rą mokslo* šaką, kuri likosi 
pavadinta okeanografija. 
Paskutiniausi nuomom" 
maž daug yra tokia: 

Paprastai viduryje kiek- 
vieno gyvo organizmo yra' 
tam tikras skįstimas, kuris 
apsemia visus svarbiausius 
vidurinius gyvūno organus 
ir juos maitina. Vienu žo- 
džiu, tas skįstimas yra kai]) 
ir mažytis akvariumas, ku- 
riame gyvena celės. Ta* 
skįstimas ir yra kaipir 
jūrių vandens palaikai. Tai 
tokia teorija. 

Ištyrinėjus gi augštesnių 
gyvūnų organus ištikro pa- 
sirodo, kad svarbiausi or- 

ganai, kaip kad širdis, gy- 
vena sūriame kraujuotame 
skįstime. Net tyčia buvo 
padaryti bandymai. Buvo 
nuleistas visas šunies krau- 
jas ir jo vieton Į'šunio gįs- 
las buvo įpumpuotas jūrių 
vanduo. Šuva netik kad ne 

greit stipo, bet nekuri laika 
pasirgęs net visiškai pasvei 
ko. Vėl buvo" padarytas 
kitas bandymas su kitu šu- 
nimi, tik vieton suraus jū- 
rių vandens buvo j jo gįs- 
las įpumpuotas paprastas 
geriamasis vanduo, šis šu- 
va tuojaus pastipo. 

Jeigu taip yra, tai buvo 
didelė atyda atkreipta į jū- 
rių vandenį ir tyrinėta iš ko 
jis susideda. Atrasta, kad 
priešistoriškuose laikuose, 
jūrių vanduo nebuvo toko 
suras, kaip dabar. Vanduo 
visuomet tirpina visokias 
druskas ir mineralus ir tas 
viskas vis renkasi jūrių van 

denyje. 
Paskutiniuoju laiku daug 

patilta apie jūrių gyvunus. 
Giliausia jūrių vieta, tai ties 
Karolinę salomis Ramiam- 
jame vandenyne. Tenai jū- 
rės .turi 9636 metras gilu- 
mo. Prie progos pažymė- 
sime, kad augščiausis pa- 
saulyje kalnas turi 8840 me 

trų. Taigi jūrių gilumas 
yra didesnis, negu kalnų 
augštumas. Vienok viduti- 
nis jūrių gilumas, jei suly- 
ginti jūrių gilumą, yra 4000 
metrų. 

Visuose jūrių sluogsniuo- 
se yra gyvūnai Pirmiau 
buvo manyta, kad jūrių gel 
mėse delei perdidelio van- 
dens spaudimo, negali buti 
tenai jokios gyvybės. Vie- 
nok pastarųjų laikų tyrinė- 
jimai parodė, kad ir jūrių 
gelmėse yra tam tkri gyvu 
nai, žuvįs, kurie savu noru 

niekados neišplaukia į jū- 
rių pavirš j. 

Jūrių vandenyje angleda 
rio (oro dalis) yra sekan- 
čiai. Palei vandens pavir- 
šių iki 55 metrų gilumo kiek 
viename vandens litre yra 
8 kubiški santime irai angle 
dario. Paskui iki 500 met- 
rų gilumo jau yra tiktai pu- 
sė tiek oro. Stebėtina tas, 
kad dar giliau, vėl yra dau- j giau oro, nors, žinoma, nie-Į 
kados nėra tiek daug, kiek; 
palei paviršį. i 

Apskritai pirmiau buvo Į 
manyta, kad jūrių gelmėse j nėra jokios šviesos, kad te- 
nai viešpatauja tamsa. Bu- 
vo manyta, kad giliau kaip 
350 metrų jau jokis šviesos 
spindulys nedasigauna. 

Vienok dabar likosi ki- 
taip prirodyta. Pasirodo, 
kad vieni saulės spinduliai 

į pasiekia tik 50C metrų gi- 
luinas, bet užtai kiti pasie- 
kia net 1000 metru gelmės. 
Tik gilumoje 1700 metru 
jau prasideda absoliutiško 
ji tamsa. 

Vienok ir tose gilumose, 
kur viešpatauja amžinoji 
tamsa, ir tenai yra savotiš- 
kos žu\įs, vienos kurių vi- 

sai neturi akių, o kitos tu- 
ri akis, bet užtai jos turi 
ir tam tikras fosforines lemi 
pas. 

Antru gana indomiu fak- ; 
tu yra tas, kad gelmėse vai?į 
duo yra gana šaltas, jis kar-! 
tais turi nedaugiau puses 
laipsnio šilumos. Tų gel- 
mių gyvūnai ir prie šio pri- 
sitaikė, jų kraujas šaltas, 
kaip šaltas aplinkinis van- 

I duo. 
Neišememas gyvybės pri- 

sitaikymas. Gyvybė pavi- 
dale įvairiausių gyvūnų už- 
ėmė visą* žemė paviršių, 
užėmė oro erdvės. Gyvy- 
bė užkariavo ir jurhi gel- 
mes. N- 

"Lietuvos" Kampelis. 

KOKI BUS LAIKRAŠ- 
ČIAI ATEITYJE. 

Šisai musų pasaulis mai- 
nosi, kad šiądien kartais nei 
sapne negali sapnuoti, kas 
rytoj tikrai atsitiks. 

Gyvename didžiausių iš- 
radimų laikuose ir beveik 
kiekviena diena mums at- 
neša žinias vis apie naujus 
stebuklingus išradimus. 

štai Chicagoje gyvena 
vienas jaunas vyrukas, pa- 
sižymėjusis jau ne vienu la- 
bai įdomiu išradimu. Jis 
dirba ant plianų, kurie jei- 
gu bus pasekmingi, tai su 
laiku galės padaryti čielą 

i revoliuciją laikraštininkys- 
teš dirvoje, nes tasai jo su- 

manymas visai pakeistų laik 
raščių išvaizdą ateityje? 

Šisai vyras yra jau ne pir 
mas, kuris galvoja apie 
laikraščių permainą. Kiek 
laiko atgal buvo pasirodęs 
suma nymas, kuris štai kaip 
išrodė: 

Gramofoninis laikraštis. 

Spausdinti laikraščių esą 
nereikėtų: nereikėtų nei ze 

cerių, nei mašinų, nei pre- 
sų, nei popieros. Jisai su- 
manė panaudoti gramofo- 
ną ir telefoną sujungus juo 
du krūvon, visai pakei- 
sti dabartinę laik- 
raščių išvaizdą. Sulyg to 
sumanymo laikraščio išleis- 
tuvėje vieton tonų popieros 
ir mašinų ir presų, butų į- 
statytas, taip sakant, "be- 
galinis gramafonas," į ku- 
rį butų Įkalbėtos visos nau- 

jausios žinos, kokios papras 
tai yra laikraštvj talpina- 
mos. Su tam tikro mecha- 
nizmo pagelba šisai centra- 
linis gramofonas kartotų ži- 
nias be paliovos. Nuo jo 
butų nutiestos vielos į kiek- 
vieno skaitytojo namus, ly- 
giai taip, kaip dabar nutie- 
siama telefono vielos. Skai- 
tytojo namuose, vieton da- 
bartinio telefono, butų kitas 
gramofonas, kurį atidarius 
ir paleidus, žmogus atsisė-) 
dęs kėdfje, užsidegęs pyp- 
kę, ar cigarą, galėtų sau iš- 
klausyti visų žinių per gra- 
mofoną — lygiai taip, kaip 
js šiądien klauso "Sukti- 
nio," ar "Klrmpakojo," ar- 
ba "Oi, grybai-grybai, jus 
mano patieka", arba bile ko 
kios kitos dainos nuo gra- 
mofono rekordo. 

Tai butų fain dalykas — 

daugeliui tinginių nereikėtų, 
mokytis nei skaityti. Viena j bėda su tokiu gramofoni-1 niu laikraščiu butų ta, kad1 
iš gramofono negalėtum 
"pikeierių" matyti. 

Naujas sumanymas. 

Taigi anasai vyras, apie 
kurį minėta augščiau, turi 
sumanymą dar geresnį "špi- 
tokelį" padaryti, — kad ir 
paveikslai butų matyti. Jo 
sumanymas yra labai pai- 
nus ir visų jo smulkmenų 
aiškinti čia negalima, bet, 
jeigu jis kada nors išsipil- 
dys, tai trumpai kalbant, jis 
išrodytų maž-daug sekan- 
čiai : 

Kiekvieno skaitytojo na- 

muose įstatoma tam tikra 
šėputė su daugeliu Įvairi ų 
skyrių. Ant vieno skyriaus 
užrašyta "Politiškos žinios", 
ant kito "Pasakos", ant'tre- 
čio "Redakcijiniai straips- 
niai", ant ketvirto "Juoke- 
liai", ant penkto "Vietinės 
Žinios," ant šešto "Eilės" ir 
t.t., — tiek įvairių skyrių, 
kiek jų yra dabartiniuose 
įvairiuose laikraščiuose. 
Kiekvieną skyrių kontroliuo 
ja tam tikras knypkis-guzi- 
kutis. Paspaudžius jį, už- 
sižiebia lempa ir ant tam 
tikros prietaisos, panašios į 
krutamu paveikslų drobę 
pradeda eiti visos žinios to 
skyriaus, kurio knypkis yra 
paspaustas. Jeigu prL to 
straipsnio yra ir paveikslų, 
tai čia pat jie pasirodo 
—lygiai, kaip ant kratomų- 

I jų paveikslų. 
Nori kitokiu žinių — 

t* ir 

spausk kitokį knypkį, gau- 
si kitokio skyriaus žinias. 
Už kiekvieną skyrių atski- 
ra prenumerata — pasirink 
sau tokius .skyrius, kokių 
nori ir tik už tokius mokėk. 
Blogi laikai kai-kam butų. 

Teisybė, humbugiški dak 
tarai nuo to labai nukentė- 
tų, nes koks biesas norėtų 
jų apgarsinimus skaityti — 

jų skyriaus niekas neprenu- 
meruotų, o dabar jie vis vie- 
na įlenda laikraštin, ar skai 
tytojas jų nori, ar ne. 

I Polemikoms ir korespon- 
dentams, kurie myli ginčud 
per laikraščius varinėti, rei- 
kėtų taipgi sprandus sukti, 
nes tokio skyriaus niekas 
neprenumeruotų ir išleistu- 
vei tokios medžiagos neap- 
simokėtų gaminti. Net ir 
nekuriems ponams redakto- 
riams, kurie dabar tankiai 
myli savo "mokytus" gin- 
čus ir polemikas su kitais 
laikraščiais varinėti, prisi- 
eitų "sunkus laikai" ir rei- 
kėtų apie ką kitą naudinges 
nį pagalvoti — nes ir tas 
skyrius, kaip galima many- 
ti, daugelio "kostumerių" 
neturėtų. 

Skaitytojams užtai butų 
labai gerai: jie mokėtų tik 
už toki "tavorą", kokio jie 
nori, o nemokėtų už visą 

jovalą, kurį jie tankiai yra 
priversti dabar gauti drau- 
ge su geru "tavoru". 

Well, jeigu toki laikai at- 
eis, tai žinokite, kad jusų 
laikraštis "Lietuva", kuris 
visuomet iki šiolei pirmiau- 
siai įvesdavo visokius page- 
rinimus, taipgi pirmas įves- 

jtų ir šitokį pagerinimą — 

į apie tai neabejokit. Bet 
tuo tarpu, kol sulauksim to- 

kių laikų, turime daryti 
taip, kaip daro visi kiti iš- 
mintingi ir apšviesti žmo- 
nės. O jie daro štai ką — 

tik pasiskaitykit: 

Aleksandra Šerpetis iŠ 
Chicagos aną dien užėjo 
pats ''Lietuvos" Dienr. ofi- 
san ir pasakė, kad jam "Lie 
tuva" taip patinka, kad jis 
negali ilgiaus iškęsti ir turi 

prisidėti prie visos toS ar- 

mijos gerų vyrų ir moterų, 
kurie tokį naudingą laikraš- 
tį leidžia. 

— Ką jis padare? — Dar 
klausi! Žinoma, pastojo į 
"Lietuvos" Dienraščio šėri- 
ninkus, čia pat pasipirkęs 
du Dienraščio šėrus po $10.- 
00. 

& A 

Kristoferas Kolumbas at- 
rado Ameriką, bet iis ne- 

daug ko pamokytų Kristofe- 
rą Jušką — šisai 4'atrado" 
"Lietuvą". 

P-as L.ristoferas Juška 
gyvena Rochesteryj, Minn.. 
ir apdabina to miesto gra- 
žias leides gražiomis dra- 
panomis, kad butų dar gra- 
žesnės. O sulyg jo many- 
mo panelė "Lietuva" yra iš 
visų panelių jam gražiau- 
sia ir arčiausiai prie širdies. 
Todėl jis nupirko jai vieną 
šėrą "pasogo". 

* * 

P-as L. Geležinis, yra taip 
gi kriaučius Chicagoje, ant 
Town of Lake. Jis yra apie 
panelę "Lietuvą" tokios pat 
nuomonės, kaip ir Kristofe- 
ras ir padarė tą patį, nupirk 
damas vieną "Lietuvos" 
Dienraščio šėrą. 

ik !»f 

Jus, be abejonės, girdė- 
jote apie p. Praną Kibartą, 
ar ne? Šiur, turėjote girdė- 
ti, jeigu '"Lietuvą" skaitėt. 
Jis turėjo garbę buti pirmu 
lietuviu, pastojusi į aficie- 
rų mokyklą, kuomet Dėdė 
Sainas išsiuntė kvieslius 
kviesti davatnus bernužė- 
lius, kurie galėtų Kaizeri 
"pafikč/ti" už tai, kad jis 
įžeidė ir net norėjo užgrieb- 
ti jo numylėtą L i b e r t y. 

Well, leitenantas Kibar- 
tas, taip pat turi gerą akį 
ant p-lės "Lietuvos" ir ža- 
dėjo "užfundyti" jai šėrų 
už čidą šimtinę. 

Yra dar vyrukų, kurie 
prie Lietuvos" taip pat 
spiečiasi, į>et visus krūvon 
ant sykio suvesti butų blo- 
ga strategija — todėl apie 
kitus papasakosim vėliaus. 

O tuo tarpu, brolužėli, ką 
pats manai? Ar ir pačiam 
nevertėtų prie tos kompani- 
jos prisidėti. Žinai, sma- 

gioj kompanijoj visiems 
smagiau. 

Siųs1r. dešimtinę bent už 
vieną "Lietuvei' šėrą tokiu 
adresu: "Lietuva" Daily, 
3253 So. Morgan st., Chica- 
gc, 111. 

xETsrnivixĘS. 
— Vienok, biesas in pag- 

riebtų j 11 s mane iv ilu laikote!? 
— Ka gi. Aš neįsitikiiięs, gal 

ir klaidą darau. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
DETROIT, MICH. 

Detroito lietuviai iki šiam 
laikui gyveno labai gražiai ir 

spietėsi i viena vietą, būtent 
apie lietuviu ba/nyėia. Cia jų 
buvo apsigyvenę apie 400 šei- 
mynų, kurių apie du trečdaliu 
turėjo įsigyję nuosavus namus. 

Bet karei pasibaigus lietuviai 
namų savininkai kažin ko pa 
bugo ir pradėjo numus parda 
vinėti žydanus. Tuo budu žy- 
dai užima lietuvių vietas. Jie 
nuperka iš lietuvių namus ir 
lietuviai moka žydams gana 
brangias nuomas. Kodėl taip 
yra? Tai turbut todėl, kad lie- 
tuviai neaprokuoja dalykų iš 
prekystė' žvilgsnio. Jie neat- 

sižvelgia j tai, kad darbininkų 
užmokestis kįla ir visų pragy- 
venimo reikmenių kainos kjla; 
taigi sykiu juk turi kilti ir na- 

mų kainos. O jeigu taip, tai ar 

yra išrokavimas namus pigiai 
parduoti? Rodos turėtų Imt 

aišku, kad ne. 

Na, o jeigu jau aplinkybes 
verčia namą parduoti, tai par- 
duokite kaip pridera, o ir lie- 
tuvių pirkėjų nesunku yra su- 

rasti, nes kaip girdėtis daug 
lietuvių j ieško namų nusipirk 
ti. Tik vienas keblumas buvo 
tame dalyke, kad iki Šiol nesi- 
rado lietuvių, kurie užsiimtu 
tarpininkyste pirkime bei par- 
davime namų (Real State). 
Bet dabar kaip girdėtis, kad p. 
Abyšala prie 206 Cardoni A ve. 

tokia tarp ;ninkyste užsiiminės, 
todėl jis menamuose reikaluo- 
se lietuviams patarnaus. Be to 

pas p. Abyšala galima užsira- 
šyti visokių gerų hikraščių ir 
nusipirkti įvairių knygų. 

Lėtinių l} riete lis. 

KEARNY IR HARRISON 
N. T. 

Čia lietuviai puikiai prade- 
da darbuotis tautos reikaluose, 
bet visgi ne visi. Pageidauja- 
ma, kad kiekvienas lietuvis 
imtųsi už darbo tėvynes labui 

Cia jaunimo būrelis yra su- 

siorganizavę.4 į Dailės Dra- 
mos Draugiją, kuri gegužio 
24 d. statys scenoje didelį is- 

torišką ve-kalą ''Živilė." 
Patartina yra jaunimui pri- 

sidėti pire D. D. Dr-jos ir veik- 
ti visiems išvien, kad galėtu- 
mėm lavintis patįs save ir la- 
vinti kitus, tuomet susilauksi- 
me linksmesnės ateities. 

W. J .P—is. 

PJTTSBURG, PA. 

Cegužio 14 d. seredes vaka- 
re buvo išleistuvės gerb. St. 
Šimkaus ir p-lės Rakauskaitės. 
Išleistuvės įvyko L. M. svetai- 

nėje, kur susirinko Birutės 
choras. P-as Šimkus pasakė 
birutiečiams gražią prakalbą. 

Išleistuvių vakarienė buvo 
pas p.p. Virbickus, kur dalyva- 
vo Saboniai, Senuliai, Jankai. 
Varašiai ir Kazlauskai. Ir čia 
p. Šimkus pasakė prakalbėlę. 
Buvo inešta, kad ir kiekvienas 
išreikštų, nors keliais žodžiais, 
savo įspudžius. Visi vakarienė- 
je dalyvavusieji buvo užinte- 
resuoti dailėje ir meilėje prie 
Lietuvos. 

Beto gerb. Šimkus pasisten- 
gė ir santaika padaryti tarpe 
chorų ir jų vedėjų, kas iš da- 
lies jam ir pasisekė atsiekti. 
Tarp nekuirų choro narių 
anksčiau santykiai buvo pab- 
logėję, bet prie p. Šimkaus jie 
pasidavė rankas vieni antriems 
ir pasižadėjo dirbti dailės sry- 
tyje išvien. 

Korespondencits. 

CLEVELAND, OHIO. 
Čia randasi trjs dailės drau- 

gijos, kurios viena kitai užsi- 
vydi veikime. Štai pavyzdis: 
St. Šimkus parašė laiška vie- 

tos dailės draugijoms delei su- 

rengimo jam koncerto. Į tą lai' 
ką atsiliepė vyčiai, kad jie vien1 
rengią Šimkui koncertą, be pa- 
galbos kitų draugijų. Tuomet 
Šimkus pranešė, kad jis dar- 
buojasi visoms dailės draugi- 
joms, o ne vien tik vyčiams. Po 
to vyčiai* nusprendė kenkti 
Šimkaus koncertui. Pirmiau- 
siai. jie, draugijų sąrįšio susi- 
rinkime užprotestavo prieš 
Šimkaus koncertą, kur jų pro- 
testas tapo užtvirtintas, l'as- 

įkiaus jie nuėjo pas vietos kle- 
boną ir tam apie Šimkų prime- 
lavo. Klebonas, jų melų paklau 
sė ir per pamokslą uždraudė 
žmonėms eiti ant menamo kon- 
certo. To dar negana. Vyčiai 
pasistengė, kad dienoje* Šim- 
kaus koncerto parapija suren- 

gtų balių, ir paskelbė, kad kas 
eis į koncertą, o ne j balių, tas 

bus pasmerktas. 
M erė Maišo n. 

NE\VARAK, N. J. 
Gegužio 13 d. Šv. .Mikolo 

|i)r-ja laikė susir'nkimą po ap- 
! kalbėjimui bėgančių reikalų 
'pakelta klausimas kas lik Am. 
Liet. busenčio Seimo Chicago- 
je. Kilo dideli ginčai. Apšvies- 
tesni nariai reikalavo, kad butų 
pasiųstas delegatas Į Seimą. Gi 
tamsenieji ir partizantai agi- 
tavo prieš Vienas vaikinas, 
kalbėdamas prieš Seimą taip 
išsikarščiavo, kad išrodė visai 
nenormališku. Jis bandė įkal- 
bėti, kad Seimo tikslas esas 

pakenkti Lietuvos valdžiai ir 
pripasakojo visokių nesąmo- 
nių. Gaila, kad lietuvių tarpe 
randasi tokių neišmanančių 
žmonių, ii pažymėtina, kad 
menamas vaikinas vadinasi 
vietos vyčių lideriu. Aišku ko- 
kius liderius išsirenka vyčiai. 

Šv. Mykolo Dr-ja yra viena 
iš pažangesniųjų vietos katali- 
kiškųjų Dr-jų. Ji Lietuvos rei- 
kalams visados pritaria. Man 
rodos, kad ta dr-ja neatsiliks 
ir dabar. Jei ji neįstengs dele- 
gato pasiųti, tai nors prisidės 
prie lėšų padengimo, '^-as J. 
Šadis — dr-jos pirmininkas 
yra gerai apsišvietęs žmogus; 
jis pilnai supranta reikalo svar 

bumą. Tr šaip tos clr-jos didžiu- 
ma narių yra rimti žmonės ir 
geri lietuviai. 

Susirinkime Dalyvavęs. 

NEYVARK, N. J. 
Gegužio 12 d. L. N. F. 12 

skyrius laikė susirinkimą. 
Aukų rinkimas kaip ir sustojo. 
Bet susirinkimas buvo labai 
gyvas. Nariai jausmingai iš- 
sireiškė kas link Lietuvos rei- 
kalų. Buvo skaityta praneši- 
mai nuo TarybųPildomojo Ko- 
miteto iš VVashingtono; paaiš- 
kėjo daug svarbių dalykų. 

Toliaus kalbėta apie busian- 
ti Seimą Cbicagoje. Visi issi- 
reikė už siuntimą kuodaugiau- 
siai delegatų j Seimą. 

Perskaičius pranešimą apie 
susinėsimą su Lietuvą, tapo su 

manytą pasiųsti telegramą, 
pasveikinančią Lietuvos val- 
džią. Čia ant vietos sumesta 
užtektinai pinigų apmokėjimui 
siuntimo lėšų. 

Vietos tautininkai labai su- 

kjlo prie darbo. Dirba išsijuo- 
sę. 

Narys. 

BROOKLYN, N. Y. 
Puikus amerikonų koncertas. 
Dalyvavo lietuvaitės Mare ir 

Laura 'Karušuitčs 
Yra kalbama, kad svetim- 

taučiai tai viską moka, o mes c. w' c 

lietuviai nieko ypatingo. Pa- 
kalbama ir užbaigiama tuomi, 
kad męs silpni, negalime. Te- 
gul bus kaip, kas nori silpny- 
be tautos išteisinti savo nega-r 

bumus. Bet aš atsiprašydamas 
turėčiau dar pasakyti, kad mus 

tautos silpnumo taip mažai' 
yra, jog jo beveik ir nematyti. 
\ ienok silpnumas vra ne abel- 
nai tautoje, bet veikėjuose. Ir 

pas juos ne silpnumas fizikinis, 
ne stoka gabumo, bet stoka, aš 
pasakyčiau, savitarpinio ger- 
himosi. Tam prirodyti pasaky-! 
siu pavyzdj. 

Vienoje kolionijoje atsirado 
du muziku, du chorų mokyto- 
ju. Nors vienas vienos kolio- 
nijos krašte, o antras kitame 
krašte ir abu turi duona ir dar- 
bo, nei ne konkurentai, bet 
vienas antra, galima patėmyti, 

į gana nemaloniai patinka. Ben- 
dro darbų pasitarimų apie tos 
kolionijos muzikos ir dailės rei- 
kalus nebuvo niekad užvesta. 
Sakosi vis juodu, kad nienas 
geras, bet kitas geresnis. Besi- 

darbuojant juodviems naujų 
muzikų vidurį kolionijos išau- 
go. Gabus, mokyti savo amate. 

Bet mus muzikai jų nemato. 
Mat jie nėra odoratorijos juo- 
dviejų talento. Tik tas pas juo- 
du geras, kad ir menkas muzi- 
kas, kuris kita peikia ir odoruo- 
jania giria. Ir štai, daleiskime, 
kad tie muzikai susieis pėkšti 
j vidurį, pasimatys su išaugu- 
siais muzikais, bet su jais apie 
bendrą akcija dailės srityje ne- 

paminės. Kam, o dar ir pavo- 
jus graso. Visuomenes opini- 
ja, vienas mano, apie mane 

dabar gera, o dalyvaujant su 

jais pienburniais galima pa- 
kenkti. Kitas vėla tokius argu- 
mentus pastatys, kad su kitu 
genijų, savo genijaus nerodys. 
Ir taip begalo. Kiekvienas sau 

tveria, kiekvienas savotiškai 
tveria. O Mikita visus dalinin- 
kus myli, bet jam negalima j u 

girdėti, nes kiekvienas sau veik 
dami dailininkai, amatoriu Mi- 
kitai rodo, bet ne dailininkus. 
T r galvoja Mikita, kodėl taip 
vra. I klausima atsakvma susi- C- U e. 

laukia, kad mus tarta dar pra- 
sidėjo nesenai gyvvuoti, tai ji 
silpna ir toli gražu negali ly- 
gintis su kitais, nes męs tik kol 
kas turime vieną negęstančią 
žvaigždę, o kiti—oi daug, 
daug. Iš kito šono vėla tokia 
žinią atėjo. 

Mikita niiliudo, palingavo 
galvą ir pritarė, turime tik vie 
na žvaigždę. Kada atėjo iš 
antro šono žinią, jis vėl atsidus 
damas tarė — turime tik vieną 
žvaigždę. 

Tiek to. Gyvenimas savo pa- 
sakys, o talentas save apreikš 
ir parodys pasauliui plačiam. 
O kaip męs geidžiame talentu. 
Brooklynas jų. pasiilgęs. Brok- 
liniečiai nuvykę į Ne\v Yorką 
girdi muziką Carnegie Hali, 
Metropolitan Opera, Aolyn 
Hali atvykusių tik iš svetur ru- 

sų ir mato kaip jiems ameri- 
konai delnais ploja, jie galvo- 
ja, ot tas "grinoris" nei žino 
kalbos, nei pažinčių turi, o štai 
kokj furorą padarė salėj. Kaip 
taip? 

Į paklausimą ateina atsaky- 
mas: mus tautos tafy neken- 
čia, kad jos talentams pasirody- 
ti nenori duot. Ir mano brook- 
liniečiai, kad gali but tiesa? Jų 
supratimu muzikai vistiek, ko- 
kios tautos žmogus išpildys, 
bile tik atliks puikiai, tai ir 
jam paplos, parašys apie ii. 
Pagalvojo. Pagalvojo numojo 
ir tarė, kas ten žino, kas tei- 
sumas. 

Štai krašte Brooklyno anglai 
rengia nedidelį koncertą, vie- 
tos rezidencijų gyventoju 
Koncertui muzika rinktine — 

augštesnės kliaso9 publikai. 
Redaktorius Globė "Our Fa- 
mily Music Page" ir autorius 
muzikas veikalų ir bendradar- 
bis rimčiausių muzikos mėnraš 
čių C D. Isaacson, pradeda 
kalba apie muziką, kaip ji tve- 
iama, ko muzikoje jieškoma. 

Jis skaito idomę pralėkei ją apie 
\ erdi, kaipo muziką. Po lo k >n Į 
Gertas su gan įvairiu, iš klosi-j 
kiuės muzikos veikalu progro- 
mu. Ko čia nerasi: Donizetti, 
Mendelsono, Rubinsteino, Sliu- 
berto, Cliopino, Rogerso, "Ma- 
niuszko ir k. veikalai. () atliki- 
tiėtojai vėla artistai iš operų: 
\ ermont, Gauldo, l.lumcn- 
erauz ir k. Tarpe jų ir dviejų 
lietuvaičiti vardus užtinkame: 
Mares i,r Lauros Karužiučių 
Audiencijoje vėla keli lietuviai. 

\'akaro vedėjas perstato 
viena ]>o kitos dainininkes, 
pianistes, pagalios ir liet n vai 
tes perstato. Pamini, kad tai 
lietuvaitės, kur Lietuvos Šalis 

yra ir kad karė tą šalį palietė. 
Ir tuo lietiniu daina pasigirdo: 

Močiute mano, 
Širdele mano ir t.t. 

Niekas jos žodžių nesupran- 
ta, niekas dainos minties neat- 

spėja, kad ne muzika, kad ne- 

daininkės puikus atlikimas. Sa- 
lė nutylo. Sena žilagalvė 1110- 

čiutė-amerikonė atsidusta, lys* 
suprasdama, kad jos duktė rau 

da prie jos. Jausmingas ir pui- 
kus sopranas pasėjo liūdėsi 
klausytojų tarpe. Ir štai stebė- 
tinas atsitikimas, kad svetim- 
taučiai suprato lietuvės dainą, 
lietuvės raudą. Aplodismentai, 
kone ovacijon pereiną. Ir vėla 
kartojama lietuvių dainą, bet 
bet kitą—Karžygių dainą. 
Ir vėla suprasta i'- vėla aplodis- 
mentai lig irečios lietuvių dai- 
nos susilaukta. Užbaigta dai- 
ną; salė skamba dar "bis," dar 
garsesni aplodismentai. Tuoj 
kalbos, akylesni daininkei pri- 
sižiurę jimai. Matai, rodos, kaip 
stebisi, kad lietuvė scenoje to- 
kia gali. Atmenu Carnegie 
Hc.ll Prokofovui rusui taip pri 
sižiurejo, kaip jis davė savo 

veikalų koncertą. Ir vėla tęsia- 
si programa. Lyg ramina. Ant- 
ra eilė lietuvaitėms ir pirminin- 
kas pranešdamas, net dainos 
ypatybes paminėjo ir garbe sau 

,laikė perstatyti antru kart lie- 
tuvaites. Ir vėla kartojasi sma- 

rkus plojimą1', nors ŠĮ kartą ne 

lietuvių daina tebskambėjo: 
Schuberto "Serenada," Ro- 

gers'o "At partingdi Chiari 
"La Spagnola." 

Turi svetimtaučiai, męs ne- 

turime, męs biedini, kartoja 
mums veikėjai. Kuom biedni, 
bet nedainininkais, ne pianis- 
tais, nei kitais dainininkais. 

Męs biedini tai savo psichologi- 
ne ypatybe. Ir visur ta ypaty- 
bė žymisi. Ir jas turi mus dai- 
lininkai vadai, jie visi turi. Ir 
mus brookliniečiai ne kitoki. 
Štai koncertas, n progromoje 
eilė atnatoriu mokiniu su dide- 

V C 

leis balsais, bet.. O kitur kon- 
certai — panašios rūšies. Ar 
neverta pagalvoti mus dailinin 
kams lyderiams ir elgtis trupu- 
tį kitaip, kaip kad pavyzdį;; 
nusako. 

Kaip mes lietuviai patįs sa- 

ve išmokinsime guodoti*vienas 
kita, tuomet ir kiti mus paguo- 
dos. Tuomet mes nebusime bie- 
dini, o mus dainininkai dainos 
mums, bet ne svetimtaučiams. 

Dain oris. 

žinios žineles. 

New Kensington. L. S. S. 
151 kp. susirinkime, tapo 
išrinkta atstovai į Rusijos 
išeivių socialistų konferenci 
ja, kuri įvyks Pittsburgh, 
Pa. 

Reading, Pa. Iš plieno 
dirbtuvių tapo pavaryta 
apie 600 darbininkų už da- 
lyvavimą gegužineje paro- 
doje. Likusieji darbininkai 
taipgi apleido dirbtuvę pa- 
skelbdami streiką. 

Terre LJaute, Ind. L. S. S. 
XII rajono konferencija už-' 
gyrė tretijį socialistų inter-į 
nacijonolą ir pasmerkė —' 
antrąjį. 

Kenosha, Wis. Lietuvių 
šeimynoje įvyko baisi tra-1 
gėdija. J. Bagvila ketu-, 
riais revolverio šūviais už- 
mušė asvo pačią Marijoną, 
žmogžudystės priežastis — 

šeimyniški nesutikimai. 

Montreal, Canada. Dar- 
bai sumažėjo. Daug lietu- 
vių yra be darbo. Tarpe 
jų nėra sutikimo. Katali- 
kai su socialistai ergeliuoja- 
si. 

Amsterdr»m, N. Y. Vietos 
lietuvai uoliai darbuojasi 
dėl Lietuvos. Jie sutvėrė 
L. Raudonojo Kryžiaus sky- 
rių, kuris į trumpą laiką su- 

rinko $250.00 ir nemažai 
drabužių. 

Philadelphia, Pa. Čia tve 
riasi blaivininkų kuopa. Be- 
lei jos sutvėrimo darbuoja- 
si p-lė Lukošaičiutė. 

Athol Mass. Iki šiol At- 
holo miestelis buvo "sau- 
sas", bet nuo gegužio 1 d. 
saliunai vėl atsidarė. 

Niagara Falls, N. Y. Čia 
susitvėrė L. R. K. skyrius, Į 
kurio kasą suaukauta $50,- 
50. 

Collinsville, 111. Įvairių 
unijų skyrių delegatų kon- 
vencija nutarė paragint sa- 
vo lokalus rengtis prie ge- 
neralio streiko, tikslu iš- 
reikšti protestą prieš kalini- 
mą Dėbso, Mooney ir kitų. 

Montel!, Mass. Buvo vai- 
kų "Žiburėlio" koncertas. 
Vaikučiai skambino ant pia 
ano, griežė smuiką, dainavo 
ir labai daug dekliamavo. 

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

Neseniai išėjo iš spaudas gar- 
saus francuzu rašė jo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 

Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip ji« vaitnidami sa- 

vo laive, užpuok klfcu* laivus, 
apvagia juos ir vi*% turtą vežasi 
su savim j namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytu jse po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčia $ už ką malonėkite prisiųsti man 

"Lietuvos'' išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su doliariu, ir prisiųskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St., Otiicago, III- 

Boston, Mass. Panedėly- 
je, gegužės 12, "Sandarą" 
aplankė Vincentas Velžis, 
kuris seniau turėjo fotograf. 
studiją Providenc<, R. I. ir 
karės metų tarnsvo armi- 
joj irgi savo amatu kaipo 
lakunas-fotografas. Sugrįž- 
damas iš Francijos atsive- 
žęs Įvairių įdomių "souve- 
nirs" — karinių nuotikių fo 
tografijas paveikslus. Studi- 
ją atidaryti mano Baltimo- 
re, Md. Geirausios kloties! 

Milwaukee, Wis. S. L. A. 
177 kp. apvakščiojo savo 

penkių metų gyvavimo ju- 
bilejų. 

Montello, Mass. Susitvė- 
rė naujas jaunuomenės kliu 
bas vardu "Amorita Kliu- 
bas". 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio lebai prl3inan:o- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti piniprai, togul atsilanko j ofisę. 

H. EPSTEINj 
Room 708; 5 No. LaSalle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desig.alng 
dienomis ir vakarais dėl biznio 11 
nami;. Paliudijimai išduodami Ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arta raayklte, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St~ l.>60 Wells St 

2407 W. Madison St. 

E X T R A. 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi- 
21C6 W. 24th St. Tel. Canal 48C2 

sokius popierinius stogus ir taisome 
senife. Dedame rain paipas, diibame* 
kiekinius kaminus, dedame blekines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius stogus ir visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chi 
cagos. Darbą atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantiję. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Edmynti 
CHMIELSNSK1 

1174 Milwaukes Avo. 
netoli Divlsion 
Aptle. W. W; 3azorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 

naujausnu ?lektr<r, 
aparatu. Persitikrini; 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdiena 

nuo 9 i* ryto iki 3 

vakare. NedGlioj n*o 

9 ryto iki 12 dieių. 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A5 labai sirgau per i metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas sj.ėkv} nustejimas 
viso kūno, 1: buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieikojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubei" '. bet niekur negavau " •"* 

sveikatai pagelbos. 
liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteno, 

Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Viduriu rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Uė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

lutaras, Ritte: la, ir po 3 rnėn. savo paveiksle pamačiau tekį skirtumu kaip trrp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
Salutatfs ffiy'istų geradėjlstei ir lir.kiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su takiais at »itikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrcnas, Prof. 
1707 So.Halstel St. Phone Canal6417 *C;iicago 
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Seimas 
Chicagoje 

"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedalioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON MOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BAN2UETAS 
MORRISON MOTELYJE 

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

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGBLMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Neprigulmybe 
Lietuvoje 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai, 
APIE Dr. J. ŠLIUPO DAR- 

BUS ANGLIOJE. 
Kur yra patriotiškumas ir 

tikra tėvynės meilė, tenai del 
tos tėvynės meilės susitaikoma, 
vieni kitus pagerbia, vieni ki- 
tiems nekenkia, o dirba kaip 
vienos motinos sunųs. 

Musų amerikiečių kunigai 
visaip niekino Dr. J. Šliupą, 
bet užtai Angjijos katalikai ir 
padori kunigai j gerbia, jo 
darbais gėrėjas i. Kuomet taip 
yra, tai ir Dr. Šliupas nei kris- 
lo neturi prieš tokius kunigus, 
kurie dirb? del Lietuvos. Var- 
dan meilės tėvynės Anglijos 

lietuviai didžiausiame sutiki- 
me dirba visą, kas jų spekoje. 

Priparodymui to, žemiau iš- 
spausdiname du straipsniu iš 

Anglijos katalikų leidžiamo 
laikraščio "Išeiviu Draugo:" u .o 

ĮKŪRIMAS LIETUVIŲ 
ATSTOVYBĖS LONDONE 

"Žinome ir pagalios, regč- 
jonie, kad Dr-as Šliupas at- 

važiavo į Britaniją. Išlipo 
iš laivo, rodos, 4 dieną va- 

sario Liverpol'yj, o iš tenai 
nukako Londonan .Nuo tos 

dienos praėjo vos du mėne- 

siu, o lietuviu klausimas Di- 

džiojoj Britanijoj gerokai 
pašokėjo. Šiandien turime 

Britanijos valdžios pusiau 
oficiališkai pripažintą lietu- 

vių Legaciją arba Pasiunti- 
nybę, kitaip tariant Atstovy- 
bę ar kokiu kitu vardu tą 
Lietuvos įstaigą nepavadin- 
sime. Tiesa, Atstovybė pri- 
pažinta laikinai, kaip jau 
esame rašę. Bet visgi pripa- 
žinta. Kaip Lietuvos nepri- 
gulmybės arba laisves klau- 
simas išsiris Taikos Kon- 

ferencijoj, taip bus ir su At- 
stovybe. Tuotarpu Dr-as 
Šliupas atsiekė savo tikslą 
— įkūrė Atstovybę. 

Tas patsa; faktas, kad lie- 

tuvių Atstovybė įkurta, nors 

laikinai, parodo ir įkvėpia 
vilties, kad ta Atstovybė ga- 
lės pasilkiti visados, nes At- 
stovybė padės (jau daug pa- 
dėjo) nukreipti Lietuvos ne- 

prigulmybės klausimą į gerą 
pusę Didžiosios Britanijos 
diplomatu tarpe. Nors tas 

padaryta vėlai, bet visgi rei- 
škia daug ir geriaus nors 

vėlu, neg niekados. Visos 
paskutinės žinios apie di- 
džiųjų valstijų (bent Ame- 
rikos, Britanijos ir Prancū- 
zijos) atsineŠimą į Lietuvos 
klausimą daug gero lemia, 
žada laimingą ir pasekmingą 
Lietuvos klausimo išrišimą. 
Amerika, kur tiek lietuvių 
gyvena, tiek intelektuališkų 
spėkų randas tiek daug jų 
tenai dar prieš karę ir labiau 
siai karei prasidėjus Lietu- 
vos labui darbuotas Amerika 
yra pasižadėjusi i skalno Lie 
tuvos reikalų nepamirš'*. 
Turbūt visų lietuvių Ameri- 
ka laikyta pirmoji Lietuvos 
rėmėja. Bijotasi Prancūzi- 
jos ir Didžiosios Britanijos. 
Francuzija kelių pastarų sa- 

vaičių tarpe žymiai Lietuvos 

pusėn palinko. Tai patvirti- 
na, kad ir francuzų pasiūta 
Lietuvon Komisija ir tos Ko 
misijos viršininko raportas, 
iš Kauno Paryžiun pasiits- 
taš,4viską kitaka apleidus. Jei 
taip, tai Taikos Konferenci- 
ja bene galės visai lietuviš- 
kai, t. y. taip, kaip lietuviai 
pageidauja, Lietuvos reika- 
lus sutvarkyti. Bet ką ištik- 
rųjn mano Didžioji Britani- 
ja apie Lietuvą? Ji leido įsi- 
kurti lietuvių Atstovybei. 
Bet mums rodos, sulyg tu- 

rimių žinių, kad Didžioji 
Britanija rimtai rūpinasi 
Lietuvos likimu ir Lietuvos 
reikalams taipgi užjaučia 
bent taip, kaip ir kitos valsti 
jos, jos sąjungninkes. Męs 
čia pasakysime dar dau- 
giaus: Britanija (jos val- 
džia) norėjo pažinti Lietu- 
vos klausima, į jį įsigilinti, 
pažinti ko Lietuva verta, o 

visą Lietuvos liusybės ir ne- 

prigulmybės klausima paži- 
nus, rasit, manė padėti Lie- 
tuvai atsistoti ant kojų. Tuo 
tikslu Didžiosios Britanijos 
\'aidžia — Foreign Office 
— užsieniniu dalykų minis- 
terija, dirba." 

UŽKVIETĖ DR. ŠLIUPĄ 
LONDONAN. 

Dr-as Šliupas atvyko 
Londoną nc patsai savo iŠ-1 
mislu ir noru (nemindžioti 
Britanijos valdžios prieme- 
nės, kaip nekurie #iunija), 
bet jj pakvietė Prof. Sim 
son'as. Britanijos Foreign 
Office valdininkas Londo- 
ne. Anglijos užrubežinių 
Dalykų Ministerija 19 lap- 
kričio, 1918 metų pasiuntė 
Britanijos Ambasadai Wa- 
shingtone bevėlią telegramą, 
įsakydamas tos telegramos 
turinį pasiųsti Dr-ui Šliu- 
pui 1419 North Main Ave., 
Scranton, Pa. Telegramoje 
Dr-as Šliupas prašomas at- 

vykti Londonan. Neužilgo 
po to Dr-as Šliupas gavo 
laišką su parašu Prof. Sim- 
non'o, Anglijos Užrwbežinifų 
Dalykų Ministerijos rėdy- I 

tojo, rašyta gruod. 3 1918 Į 
m., kuriame laiške Dr-as 
stačiai prašomas greitu laiku 
atvažiuoti j Londoną, ir j 
kaipo lietuvių reikalų žino- 
vas (authoritatively) išaiš- 
kinti lietuvių reikalus, pa- 
geidavimus, siekius, suteik 
ti tikrų žinių ir išgvildenti 
Lietuvos klausimą tai Mi- 
nisterijai. Augšč'aus minė- 
tus dokumentus mums teko 
regėti ir turėti rankose. Štai, 
kaip Dr-as Šliupas atvyko 
Britanijon ir kaip jo dėka 
įsikūrė lietuvių Atsovybė 
Londone. Tad ir iŠ šito apra- 
šymo matyti, kad Anglija 
nebuvo paskutine Lietuvos 
klausimo rėmėja. Tarp tų 
sunkių ir ilgų Lietuvos iš- 
kentėtų vargų spygsi Lietu- 
vai geresnių laikų vilties 

spindudėlis. Jug, tiesa, n-j 
saip dar gal būti: nepcrŠoke 
per grabę — nesakykime 
"op!" Bet jeigu lavas, kuria- 

me Dr-as Šliupas plauke 
Europon, nenuskendo, nors 

skendėjo, tai vilki.nės, kad 
ir Lietuvos "Liuosybė, Ne- 
prigulmybė ir Savystovybė," 
rasit, nenuskęs galutinai, 
nors skendėja! Dr-o Šliupo 
įsetigta Londone naujakurė1 
Lietuvos Atstovybė, dabar 
jau susilaukusi iš paeios 1 .ie 

vos naujų atstovų iš po.pati 
Lietuvos valdžios šono, pa-j 
sistengs ta Lietuvos išgany- 
mo Arką Lietuvos Liuosv- 
bės ir Neprigulmybės j: 
"Laimės Prieplauką"' įves-! 
ti... Turėkime viltį! Į 

ŠIĄDIENIS VERGIŠ- 
KUMAS. 

Viduramžiuose ir baudžia- 
vos laikuose būdavo kaip koks 
žmogelis pamato urėdninką, ar 

dvasišką vadovą arba „jei jų 
prašo kokios molonės, tai tuo 

klaupia ant kelių prieš didžiū- 
ną ir išreiškia savo vergiškus 
jausmus. Tai buvo vergų ga- 
dynė, vieni vergai klupščioka- 
vo, o kiti didžiūnai reikalavo 
arba mėgo, kad prieš juor> 
klupščiakuotų. 

Dabar toki s vergiškumas 
visur yra išnykęs, pasiliko tik- 
tai divejose victrse: meilėje ir 
pas lietuvių socialistus bolševi- 
kus.. 

Meilėje paprastai priimta, 
kaip vaikinas įsimyli i merginą 
ir nori ją vesti, tai atsiklau- 

'pia ir maldauja. Žinoma, mer- 

ginai smagu, kad nors vieną 
kartą jos gyvenime vyras bū- 
va jos vergu. 

Pas socialistus irgi tas pafr. 
Jie reikalauja vergiškumo, pil- 
no vergiškumo, su atsiklaupi- 
mu, su žemiausiu persiprašy- 
mu, maldavimu. 

Daugelis netiki tam ir ma- 

no, kad kaip gi gali socialistai 
bolševikai vergijos reikalauti, 
jug jie kariauja prieš visokj 
vergiškumą. Nežiūrint j šim- 
tus ar tūkstančius tų gražių žo- 

delių, jie, tai yra Lietuvių So- 

cialistų Sąjungos XIJ apskri- 
čio konferencijos delegatai nu- 

tarė, kad tokis vergiškumas 
turi buti ir tai su klupščiokavi- 
mu. Štai kaip jų nutarta (Ci- 
tuojame sulyg "Laisvės" Ko. 

38): 
"Išnešta rezoliucijos pireš 

"Naujienas" ir "Keleivį," 
užreiškiančios, jog męs smel- 

kiame ir kovosime prieš 
juos,, pakol jie neateis ant 

kelių klupsti ir nepradės 
skelbti kairiųjų socialistų 
principus." 
Reiškia, kad tolei socialistaf 

kovos ir smerks, kolei "Kelei- 
vis" ir "Naujienos" netaps 
vergais ir atsiklaupę vergiškai 
nemaldaus atleidimo viešpačių 
socialistų dolševikų. 

DAR IR JAU. 
— Kuomet gi galima iš jus 

iškolektuoti bilą? Ar liepsite j 
ateiti pirma mėnesio diena? Į 

— Tuomet jau aš neturė- 
siu pinigų. 

— Tai gal ateiti 15 mėnesio 
dieną ? 

— Ir tuomet as neturėsiu 
pinigų. 

y? 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
KAUNO KRONIKA 

/ 'aldininkų kursai. 
Pradedant Valstybini Lietu- 

vos gyvenimą tvarkyti patiems 
lietuviams, daug ko mums dar 
trūksta, Nesant pakankamai 
ingudusių darbininku, negali- 
ma tinkamai tvarkyti m usų 
krašto aparatus-valstibines įs- 
taigas. Kur tik šiandien pa- 
žvelgsime, su kuo tik pasikal- 
bėsime, visur išgirsime viena ir 
tą patj: "trūksta mums tinka- 
mu darbininkų, o dar labiau 
tokių, kurie mokėtų tinkamai 
lietuvių kalba savo mintis iš- 
reikšti ir jas be ortografijos 
klaidų išdėstyti raštu." 

Kad šiek tiek tame reikale 
pagelbėjus, Švietimo Ministe- 
rija steigia laikinus valdinin- 
ku kursus. Mokslas juose bu:, 
vedamas dviems grupėm: 1 
grupėj bus mokomi suvis men- 

kai moka ar visai nemoką lie- 
tuvių kalbos ir rašybos. 2 gru- 
pėje bus mokomi daugiau mokiį 
lietuviškai: 1) lietuvių kalbos 
ir rašybos. 2) Lietuvos istori- 
jos ir literatui o*. 3) Lietuvos 
geografijos, 4) Teisės, esant, 
reikalui, bus mokoma raštve- 
dystes, knyvedystės ir kitų spe- 
cialių šakų valdininkams pa- 
ruošti. Mokymas tęsis abiejose 
grupėse po tris mėnesius. Užsi- 
rašyti kursuosna galima Švie- 
timo Ministerijoj (buv. Vyru 
gimnazija, kieme fligelyje). 

Pamokos manoma pradėti 
kovo mėn. 3 d. 

Inžin. /'. Račkauskas. 

PLANGA. i 

II-27. — Čia latvių Įvestas 
karės stovis ir manoma pada- 
ryti mobilizacija. Susirinkimai 
ir bent kokios prakalbos drau- 
džiamos, galima kalbėti tik už 
latvių kariumę. 

VILKAVIŠKIS. 
Čionai įvedus karšė stovį, 

buvusieji plėšikai pranyko. 
Priešvalstybinė agitacija pa-j siliovė. Atvažiuojantieji agita-į toriai arba suimami, arba turi, 

pasišalinti. Vyrai stoja į vietos 
garnizono eiles. 

Vasario 23 d. buvo rengia- 
ma neprigulmybės sukaktu 
vėms paminėti manifestacija. 
Manifetacijoj dalyvavo kariu- 
menė visos vietų organizacijos, 
neišskyrus nei žydų. "Bundas" 
norėjo dalyvauti tik su .tomis 
salygbmis, kad jam butų leista 
manifestacijoje dainuoti rusų 
revoliucijos dainas ir nesti rau-j 
donas vėliavas su "Bundisti- 
niais" lozungais. 

V ilkaviškio slotį sergsti vien 
vokiečiai. Musų sargybos, net 

milicijos, nematyti. Stotyi val- 
kiojasi intariamų žmonių. 

Vietos savivaldybės uždrau į 
dė bent kokią prekybą bejos lei- 
dimo. Net pavasarį žydelių pa- 
kuloms ir šeriais "kupčiavi- 
mas" draudžiamas. Už išvelia- 
mąją žalią medžiagą pirkliai 
sutink;' pargabenti cukraus 
druskos, geležies ir kitų nau- 

idngų dalykų. 

Tik=ką išėjo iš Spaudos 

Naujos St, Šimkaus 

Dainos 
Vienam balsui prie piano 

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

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

VISOS NEPERSUNKICS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: 

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

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

Turime didelj knygų sankrovą, ir katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

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

7907 Superior Street CIeveland, Ohio 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

uoom m u Repubiic Bldg. 
209 So. Stato Street Chioagc. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pajai su- 

tarti ©a. 
Plione Harrison 7536 

1616 We»t 47th St., Chicago. 
South Sido ofisą* 

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

Phone BouleTard 344. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Curg, Lentų, Riimj Ir tUfiams Poplerl# 

SPECIALIAI: Msleva malevojimui «iuby Ii vidaus, po $1.40 ui galioną 
CARR BKOS. WRECK1NG CO. 

3003 3039 00 HAL8TED STR5ET CHICAOO, ILL, 

A. L. T. 5 ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAIT/ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
368 Broadwa.y, So. Boston, Mass. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE 

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

^ Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 

Ūmiuose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad~ 
minist raciją šio adresu' 

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

Didejis 2B"x38", Pilnas, Aišku 

LIETUVOS 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJ E. 

I'ARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius. miestus ir miestelius, gelž 
kelius, upes, ežeru3. kulnus, ke'ius, vieškelius, krauos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

zemlapis susidedu iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedominu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
f>.) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392— 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
8) Dabartinė Lietuva. 

kaina §:.oo. 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 



ŽIEDAS. 
Leonė ryte lipdama links- 

mai suruko1 
— Šiądien man lygiai dvi- 

dešimts metų! 
Ir ji linksmai pribėgo prie 

veidrodžio. Ji, gal Imti mane 

ant savo veido pamatyti kokia 
nors nauja žvmę, kokia nors 

permaina.' Skaitydamas ro- 

manu, eilių, ik'vis lūkestis mer- 
^7 c7 O 

ginai sukakus dvidešimts metu 

priduoda kokia tai paslaptį. | 
Leonė nebūtų nusistebėjusi,! 
jei š'ądien ryte veidrodyje ji ! 
Imtų pamačiusi, kokią tai švie- 

są aplink savo galvą. Vienok,- 
nežiūrint kad jos šiądien buvo' 
dvidešimtas g;mtadienis, jos; 
galvelė buvo apsupta tiktai 

gražiais plaukais, jos veidas j 
veidrody jų šypsojosi taip ly- 
giai, kaip kad vakar. Ant ga- 
lo ji pati sau tarė: 

— Aš taip-pat graži, kaip 
ir mama. 

J r i>tikro jaunos moteriškės: 
paveikslas kabantis išrodė, kad 
tai paveikslas esančios kamba- 

ryje merginos paveikslas. Vis- 
kas buvo labai panašu. 

Leonė pakėlė savo gražias 
akutes link motinos paveikslo 
ji mastė, kad ji taip-pat graži, 
kaipir jos motina, tiktai jos 
akįs buvo drąsiasnės negu mo- 

tinos. 
Ji paėmė savo naktinių dra- 

bužiu šlieja ir nuėjo prie tėvo. 

Tė^as baigęs skusti barzda 
ir šukavosi plaukus pakraščiais 
galvos. Viršugalvis jo buvo 
plikas. Jis priėjo prie dukters, 
paėmė jos rankas ir tarė: 

— Tikra motina! Tikras 

paveikslas motinos. Nei kiek 

panašumo j mane. 

Ir tai jam buvo dovanėlė, nes 

tą, kurios jis nustojo, kuomet 
šis kūdikis dar buvo vystykluo 
se, gali pakeisti savo išveizda 

jo duktė. 
Tėvas ilgai .glostė plauku.? 

Savo mylimos dukrelės, ant gel- 
io atsidusdamas atsimini- 
mams jis tarė: 

— Reikia gi tau suteikti do- 

vanėlę.... Žiūrėk, tenai antį 
komodos 

Leonė nubėgo linkui kamo- 

dos, pagriebė nedidelę dėžutę 
ii linksmai sušuko: 

— Žiedai! Žiedas! Žiedas 
su deimantu 

1 — Tai atmintis tavo moti- 
nos, — tarė tėvas. — Ji ma-i 

viena kartį pasakė: v\s atiduo- 
siu ta žiedą Leonei, kaip jai 
sukaks dvidesimts metų." Tas 
žiedas matomai buvo pas mo- 

tirn, kuomet ji dar kūdiki u 

buvo, nes aš ši žiedą jai nebu- 

vau padovanojęs. 
Jiedu nuėjo pusričiauti i ma- 

žą valgomąjj kambarį, kuria- 
me jiedu laike aštuoniolikos 
metu susėdę vienas pierš kitą 
pusryčiaudavo. Augštas krės- 

lelis, kuriame Leonė kada ta; 

sėdėjo, dabar stovėjo nuskin- 
tas kampan. 

Malonus saulės spinduliai 
persilaužė bonkoje su vande- 
niu ant stato ir skirstėsi įvairio 
mis spalvomis. Leonė negalė-' 
jo nuo jos atitraukti akių. Ji 
bežiūrėdama žiedan ant savo 

balto piršto sušukę>: 
— O, Dieve mano. aš per- 

laužiau žiedą! Tėte, žiūrėkit! 
Xc, tai neperlaužtas, bet jis 
atsidaro. Ten kas nors parašy- 
ta. Palauk 

Ji pripy'3 pilną stiklą van- 

dens, kuriu Įmetė žiedą, kad 
nuplovus dulkes, kad geriau 
butu galima skaityti. Ji per- 
skaitė: 

— "Birželio 22 d. 1896 me- 

tu." Ar tau, tėte, ta diena ni'j- 
ko neprimena? 

— Birželio 22 d. 1896 me- 

tu ! — pakartojo, tėvas, iš ku 
rio ranku išsprūdo šakutė.— 

Xe, nieko! Palauk, Birželio 

mėnesyje 1896 metuose aš bu 
vau Senegaliuje. Tu turbut su- 

klydai. ... Duokš, aš pažiurč- 
siu!.... 

Ji jam padavė žiedą. Jis pa- 
žiurėjo žie lan ir truputį pa- 
balo. Paskui jis patraukė pe- 
čiais ir nusišypsojęs tarė: 

— Leone, mano kūdiki, tai 
kas nors mano užmiršta. 

Xors jis taip kalbėjo, vienok 
jis atmintyje rinko visas ži- 
nias apie mirusią savo žmo- 
na 

Jis nieko nekalbėjo iki pa- 
baidai pturyčių, paskui pakilo 
ir užsidarė savo kambaryje; 
jam norėjosi bnti vienam....'. 

Xuožir.va augo jame.... 
Bet argi jis galėjo kame nors 

nužiūrėti savo mylimąją žmo- 

;iia Klarisą? Ne, tai negalimas 
! daiktas. Tai visai A vatų šei- 
jmynai gėda. Jnk jo pasitikėji- 
mas negali gi priklausyti nuo 

tokio menkniekio, kaip žiedas. 
Juk tai galų-gale galėjo buti 

j graverio klaida. 
Vienrk abejonės vis ėmė ir 

jis iš šėputės išsiėmė savo my- 
limos Klarisos rašytus laišklls, 
kad nusiraminti jos meileis 
žodžia's, kuriuos ji jam rašė, 

; kuomet buvo išvažiavęs. Jis 
j paėmė vieną laišką, paskui ki- 

jtą, ant galo trečią, ant kurio 
buvo padėta data "Birželio 23 
d. 1896 m." Tame laiške buvo 
žmonos jam parašyta: 

"Mylimasai:— 
Po ilgų nedėliu šiądien aš 

pirma karta išėjau laukan. 
Tat Leonas mane prikalbino; 
jis tankiai mane kalbindavo 
pasivaikščioti. Šiądien aš su- 
likau su juomi ir jis mane nu- 

sivedė tenai prie akmenio. Juk 
tu tai. kokia graži tenai vie- 
ta. i u mane tenai niekados 
nebuvai nusivedęs. Tenai prie 
jūrių pas akmenį aš žiurėjau Į 
jūrių vilnis ir mąsčiau, kad tu 
kur tenai toli nuo manęs 

Jis nedaskaitė toliau, laiš- 
kas iškrito iš jo rankų. Tiesa, 
toliau laiške jau nebuvo mini- 
mas Leonas. 

Paskui ijs ant greitųjų per- 
skaitė kitus mylimosios Klari- 
sos laiaškus, bet ir juose nebu- 
vo minimas Leono vardas. 

Jis atsisėdo k.?dėn ir užsi- 
mąste. Jam prisiminė kaip pas 
juos namieje gyveno jo jau- 
nesnis brolis Leonas, toks gra- 
žus vyras. Jis išvažiuodamas 
kelionėn paliko savo broli Leo- 
ną savo namuose. Jis juk taip 
labai maloniai apseidavo su 

jo žmona, jis labai mylėjo gi- 
linusią mažiukę Leone. 
I Prisiminė jam kaip jo brolis 
1 

Leonas mirė, kaip Klarisa la- 
ibai jo. apgailestavo, kaip ji iš 
■gailesčio apsirgo ir paskui nu- 
mirė. Ant galo jam prisiminė, 
kaip ji mirdama prašė jc, savo 
tikro vyro atleidimo nežinia 
už koki tai prasikaltimą. 

Jis uždengė akis rankomis; 
jj purtė šaltis. Tuom laiku Leo- 
nė įėjo jo kambarin. 

— Tai dar tu neapsirėdęs. 
Ji jau buvo apsitaisiusi. 
Jis pašoko, pertraukė savo 

mintis ir užsimiršęs paklausė: 
— O kur męs eisime? 
— Nugi ant kapiniu, kaip 

kiekvieną metą. 
jis geitai apsirengė. 
Leonė eidama susikabinusi 

rankomis su tėvu jautė, kad p 
rankos dreba. Jis ką tai sau po 
nose kalbėjo. Ant galo ji pak- 
lausė: 

— Tėte, ką gi tu vis šnabž- 
di? 

— Aš skaitliuoju. 
■— Ką? Žingsnius? 
— Xe. Aš skaitliucju mėne- 

sius, kuomet tu gimei. 

Štai maži revolveriai, kuriuos vokiečiai, pasiduo- 
dami paslėpdavo rankose, o paskui iš jų šaudydavo. 

— Tėte, sakyk kas tau yra! 
Aš dar niekad nemačiau Jus 
taip užsimąsčiusį? Tėte, apie 
ką taip mąstai? 

Tuom tarpu jie įėjo i kapi 
nes ir surado pažįstamus ka 
pus. Tenai greta buvo du kapu Į 
po kuriu vienu ilsėjosi jo myli- 
moji Klarisa, o po kitu jisai) 
greta jos — jo brolis Leonas. 

Jis atsiklaupė prie kapo savo 

žmonos ir nulenkė galvą. 
Leonė jau būvu .pripratusi 

prie tėvo ilgų maldų ant kapo 
jos motinos. Ji vaikščiojo kapi 
nėse pataisydama susodintas 

gėlės. Praėjo bertainys valan- 
dos, o jis vis meldėsi. Leonė jį, 
bandė palengvėl pašaukti, bet 

jis nieko neatsakė. 
—. Nelaimingas tėvas! — 

pamąstė Leonė. — kaip labai 

jis mylėjo mamą! 
Ir'Leonė nuėjo toliau kapi- 

nėsna pasivaikščioti. 
Kuomet ji sugrįžo po gana 

ilgo pasivaikščiojimo, tėvas 
vis dar meldėsi ant kapo. Jis j 
buvo taip žemai nusilenkęs, 
kad kakta siekė kapą. Praei- 
viai žiurėjo j jį, kad jis visiš- 
kai nejuda, kad Leonei net ne- 

gražu pasidarė. 
Leonė net užraudo delei pra- 

eivių tokio atsinešimo. Ji prie ! 

jo prie tėvo ir užpykusiu balsu 
tarė. 

— Tėte, tu perilgai meldie- j 
si. Laikas namon eiti. Kelkis.' 

Bet jis nesujudėjo tartum 

kokia stovvla. 
Ji jj pajudino ir* jo rankos 

nukrito ant žemės, pasirodė' 
negyvas veidas su sustingusio •1 

mis akimis. 
Jis buvo negyvas. 
Jo akis buvo atdaros tartum 

jos sakė: 
— Klarisa! Kaip gi tu ga- 

lėjai Leoną labiau mylėti negu 
mane ? 

Vertė Jonukas. 

VYRAI PI M Y N! 

j Lietuvos didvyriai 260 my- 
Iiu fronte visu smarkumu stu- 
mia priešą atgal. Jiems rcika-i 
jlinga mūsų, ameriikeeių para- 
I ma. 

! Lietuviai kareivai, kurie bu 
i vo Prancūzijos laukuose leng- 
vai gali suprasti, kokia jie ver- 

tę turėtų nuvažiavę j Lietuva. 
Kuomet pasirodė Amerikos 

jkanumenės pulkai Anglijoje 
ir Prancūzijoje, tuomet pradė- 
ta kalbėti, kad kare išlaimės 
alijantai. 

Pirmiaus angiai ir fiancuzai 
riešai kalbėdavosi, kad vokie- 
tys kare išlaimės, bet kuomet 
pirmas amerikonų pulkas pasl 
rodė jų šalyse, tuomet ir alijan 
tų upas pasimainė. 

Skaitytojams yra žinoma, 
kad amerikonų tarpe Prancū- 
zijoje randasi tūkstančiai Ame 
rikos lietuvių. Vadinaisi lietu- 
viai pagelbėjo alijantams karę 
išlaimėti. Pagelbėjo del to, kad 
tikėjosi neužilgo matyti" lai;\ą 
ir nepriguln,:ngą Lietuvą. Lie 
tuvių rimtumą ir narsumą pri- 
pažįsta amerikonai kareiviai, 
duoda garbę. 
Šios šalies spauda pirmiaus ne- 

žinojo apie lietuvių tvirtybę 
karės lauke, bet Amerikos ka- 

APLEISTAS. 
Parašė Pr. kiajoras. 
Ve prie kelio--vieškelėlio, ant krumuoto lauko 
Daug jaunųjų kareivėlių pražuvime plauko. 
Iš-už miško iš giružės priešai čia atėjo. 
Ir iškilo didis mušis, kardai sužvangėjo. 
Augštai ma73S vyturėlis dainelę čiulbavo, 
O ant lauko to kraujuoto jis skausmu dejavo 
Jisai šaukė motinėlę savo mylimiausią, 
Rankas augštyn, dangop kėlė, maldavo Augščiausią,— 
Kad suteiktų jam pageibą, skausmus nuramintų, 
Ir nušautas jojo kojas Jis jam sugrąžintų. 
Nes, mat mušis ir dejonės tik-ką prasidėjo. 

• (Musių laiuke.) 
ATSIMENU. 

Atsimenu, atsimenu t* grintelę, kur gimiau ♦ | 
Tą langelį, kur saulute rytmečiais kįl&nt mačiau, 
Vyšnių sodą ir beržyną—dar kitus augštus medžius, j 
Sesės daržą miną rutų; raudongalvius jurginius. 
Atsimenu tą upeli, kurs po sodą taip liūdnai 
Dieną naktį berituodam's giesmeles giedoj' liūdnai, 
Storą beržą gale grinčios plačiai išskėstomis šakom's, 
Kur lyg saigas mumis globė, nedavė paliest audrom3. 
Atsimenu, kaip su broliu męs po tuomi globėju 
Žaidėm, supomės šakomis,—laiką leidome vėju. 
Kaip tėtušis mus matydam's kartais subara aidžiai: 
"Tinginiaujat, mano sunūs!—-uums ateis sunkus lai- 

[kai!" 
O mavuše prisiglaudus prie tėvo stiprio peties, 
Kad nebartų vaikus josios, jį maldauja iš širdies, 
Ir tai visa tikras sapnas—jau praajo, jau toli, 
Bet pajutus sviete vargą, to užmiršti negali 
Nėra beržo to globėjo, nei jurginiai gi nežydi, 
Nėr, kam barti, ar užtarti, visi laimės tepavydi... 
Beldies sviete- —jo bangose—priešais tave kelias mar- 

[ffas- 
Kur neeisi, kur nežengsi—tave spaudžia kietas varg- 

[gas... 
III—20—1919, Versailles, Francuzija. 

(Myiių laiuke-) i 

rininkai, kurie kariavo petys j 
petį su lietuviais, pertikrino sa 

vo laikraštija apie lietuvi..] 
uarsuina. Ir šiandien lietu- c 

viams kareiviams grįžtant iš 
lrl"ancuzijos, amerikonai ati- 

duoda pagarba. 
I )abar randasi mūsų tėvy- 

nainių dideli būriai, pasiren- 
gusių važiuoti į Lietuva. Jų 
tarpe yra tokių, kurie buvo su- 

žeisti Prancūzijoje ir kurie tu- 
rėtų pasilsėti, bet jie atsisako 
nuo pasilsio, nes jų broliai sau- 
kiasi pagalbos. 

Tokia tai dvasia randasi ir 
turi rastis tikro lietuvio širdy- 

Siųskime didvyrius į Lietu- 
vą dclci gelbėjimo mūsų pa- 
vargusių broliu, giminaičiu 
musų žemę nuo priešų apginti. 
Aukaukime kiek kas galėdami. 
Raginkim visus prisidėti prie 
to tėvynės apgynimo darbo. 

()rganizaeijos, l.uopos, rate- 
liai... visi prisidėkite prie to 
darbo. Rengkit balius, teatrus, 
koncertus, prakalbas ir tani 
tikrus vakarus idant galėtu- 

mėt surinkti reikaliga sumą pi- 
i"ig'U. 

Visi dirbkim kiek kas išga- 
lėdami. nes dabar Lietuva rei- 
kalauja pagalbos nuo mūsų. 
Talkon visi talkon! Visi su- 

kaukime į kareivių iždą! 
Jonas Ii. Karosas, iždininas 

242 \V. l»rod\vay, Iloston, 
) Mass. 

į I incas l'aškas, raštininkas 
l/l \\ arcester" St. Xea\vrk, i 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
A. Račiūno vakarai bus seka 

niose dienose ir vietose: 
Seredos ir ketvergo vakarais 

gegužio 21 ir 22 d. d. Ciccro. 
Iii., Šv. Antano bažnytinėje 
svetainėje, prie 49to Ct. ir 15- 
to.c gatvės. 

Pėtnyčios ir subatos vaka- 
rais, gegužio 23 ir 24 d. d. 
Chicago. 111., M. Meldažio sve- 

tainėje, 2242 W. 23rd PI. 
A. Račiūnas. 

Lighthouse Cleanser 
V eiklus—Ekonomiškas 
1GHTHOUSE nuveikia tokį pat darbą kaip kad br&ngiausis valytojas, taip pat gerai ir lengvai, ir yra čaip pa t tinkamas visokiu budu. Jos prieinama kaina yra didelis nuostabumas daugeliui šeimininkių, kurios paty- rę, jog daugelis valytojų žemos kainos yra taipgi žemos rųšies. 

1^ 

^ghtens 

A comp^ 
<Oo 

fecitS-NET WS,8HT. -af^ 

LIGTHOUSE CLEANSER visai tinka 
šveitimui, trinimui, valymui, disinfekta- 
vimui. 

MĖGINKITE JĮ ANT MEDŽIO, marmuro, 
plytų, stiklo, virtuvės indų ir t. p. 

JIS ALIUOSUOJA TUOJAUS, pasiekia 
kiekvieną aksnpclį, neecla rankų ir nedras- 
ko daigto valomo. 

BLEKINĖSE LIGHTHOUSE CLEANSE- 
RIO prisiduos jums labai ir užteks ant il- 
go laiko. 

UŽSISAKYK nuc savo pardavėjo šiądien. 

ARMOUR & COMPANY 
CHICAGO 

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

Waist Bcam ir skirt modelių siutai nuo.517.50 iki $35.00. Konser- 
vativi'kų stalių eluta! nuo $15.00 iki $45.00. Vaikams siutai nuo $7.50 
iki 8.50. 

Męs taipgi turiiue puikių jau kiek apdėvėtų drapanų, pilnus kos- 
tiumus, arba nekurias dalis. 

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

Storas atdaras kasdienų ir vakarais iki 9 vai. Subatomk esti 
atd^'-ps iki 11 vai. vakare. Nodėldleniais—iki 9 vai. vakare. 

DAKTARAI yra jau se 

nai drtyrę, kad se re. mu- 

zika priduoda žmogui 
sveikatą ir todėl pataria 
kiekvienam norinčiam fcu^ ti sveiku klausyti geros 
muzikos. 

Geriausiai yra girdėti visokių mellodijų, dainų, ir šokių ant 
grafonolos 0^, kuri išdaoda aiškų užžavėjantį balsą. Grafonola 
C2. toki kaip ant paveikslėlio, kainuoja tiktai §55.00. Pridedam 6 
dubeltavus rekordus ir 500 adatų. 

Kitų gramofonų kainos yra nuo $10.00 iki 5350.00. 
Užlaikome didžiausių gramofonų ir rekordų krautuvę Chioagoje, 

todėl ATEIKITE arba RAŠYKITE. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogus pctslun*iame veltui. 
Priimam LIBERTY BOND'SUS už pilną, prekę, 

NAUJI LIETUVIŠKI GRAŽIAUSI REKORDAI. 
E 4180 Medžiotojau, 2 daljs, Dialogas, atliko Pleniunas ir 

Lusnakojis. 
E 4099 Referatas apie nosis ir Jaunystės atsiminimus, Monologai 
E 4098 Gerkite šaltyšiai ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkaus 

choras.. 
E 4181 Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauao kapelija. 
E 3796 Eisir Mamai pasakyti ir Bernužėli Nesvoliok 

M. Petrauskas. 
E 3797 Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir šią Nedėlelią M. Petrauskas. 
E 3798 Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia. 

Indainavo Ant. Kvederas. 
E 3799 Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka. E 3840 Aut Kalno Karklai Siūbavo ir šių Naktelę per Naktelę Miego Nemiegojau, įdainavo M. Petrauskas. E 3841 Vai ,'{ad Aš Išjojtu ir Atėjo žiemelė, jdan. M. Petrauskas. E 3842 Sve'ka Marija ir A ve Marija, (dainavo Karužute. E 3905 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle, įdainavo Šimkaus choras. 
E 3906 Bijūnėli Gražus, Bijūnėli žalias, Važiavau Dieną, (dainavo Šimkaus choras. 
E 3348 Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas. E 3349 Prirodiuo Seni /monės Man Jauną Mergelę ir Kur Tas šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas. 3G25 Miškas Užia ir Sudiev Lietuva^ įdainavo Karužutė. E 3826 Ant šešupės Kranto, Polka ir Lelijos žiedas, Valcas. E 3623 Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano Skarbas, Valcas. 

3GJM šienpiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka. Polka. 3940 Naujas .Rusijos Himnas, Choras. 
399S Kadrilius aut abiejų pusių, Husų Benas. 
1700 Galiopas ant armonikos. 
•3165 Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos meliodijos. Orkestrą. 1733 La Marsele^ ir Bože Caria Chrani. Militaffė Orkestrą. 2095 Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas. 
2336 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 2357 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą. 3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė tekėjo. 2223 Pamylėjau vakar ir Drauge. 1247 O kv buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis. 2225 Einu per dvarelį ir Gaila Tėvynės. 2226 Per Girig. Girelę ir Linksminkimės. Polka. •PASARGA: į kitus miestus mažiau nesiųsime kaip 6 rekdrdus Už prisiuntimą tavorų męs užmokam. 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 So. Halsted S t, Chicego, 111. 



VIETINES ŽINIOS. 
\VEST SI D E. 

Ketvergo vakare, gegužio 15 
diena, atsibuvo VVest Sicle Lie- 
tuvių Draugijų Tarybos susi- 
rinkimas, kuriame buvo apkal- 
bėtas reikalas išsiuntimo au- 

kų, kurios buvo surinktos šio- 
je apygardoje. Po trumpam1 
apsvarstymui nutarta aukas iš 
s;ųsti Pildomam jam Komite- 
tui \Vasihngtone sn patarimu, 
kad minėtasis komitetas pa- 

naudotų tas aukas reikalams 
išgavimui Lietuvai laisvės pa- 
gal jo gei iausį numanyma. Su- 
ma aukų buvo sekanti: 
Pinigais $1,770.23 
Laisves Bondsais .... 400.00 
War Savings Stamps .40.00 
Thrift Stamps 18.00, 
Prieaugis, kuorai 

bondsii 8.28, 
.Viso ..... .$2,236.511 

Gal būti ne prosai j paminė- 
ti, kur tos aukos tapo surink- 
tos. Susirinkime, parengtame j 
šios apygardos tėvynę mylinčiu 
lietuvių lapkričio 22, 1918 m., 
p. Meldažio svetainėje $1.M.- 
25; susirinkime p. Meldažio 
svetainėje gruodžio 16, 1918, 
laike p. Liutkausko prakalbu 
$1,013.98; Lietuvos Ckininko 
Draugija iš iždo ir nuo nariu 
$362.10; D. L. K. Algirdo Dr- 
ja $142.00; Siinano Daukanto 
Skolinimo ir Budavojimo D t- 
ja laike susirinkimo surinko 
tarpe narių ant užmanymo ad- 
vokato Jono Kučinsko $110.00 
pav'enitt asmenų smulkesnės 
aukos $15.00; Baltos Žvaigž- 
dės Kliubas $19; surinkta po 
namus $458.85; Jonas Jauku- 
tis surinko $10.00. Iš surink- 
tųjų aukų likosi atitrauktos 
lėšos spausdinimo paliudijimų 
aukautojams, apskelbimų ir ki 
tos smulkesnės išlaidos. 

Draugija Šv. Roko yra pa- 
aukavus S300.00, bet paskuti- 
niame susirinkime nutarė su- 

laikyti išsiuntimą aukų iki Sei- 
mui, kuris bus Chicagoje bir- 
želio 8—11 d(l. Yra kitos (Irau 
gijos, kurios turi paskyrė au- 

kas, bet taipgi žada laukti Sei- 
mo pirm siuntimo aukų. 

Prie šios progos West Side 
Lietuvių Draugijų Taryba no- 

ri ištarti širdingiausią ačiu vi- 
siems tiems, kurie nepasigai- 
lėjo savo sunkiai uždirbtų cen- 

tų Lietuvos laisvės reikalams, 
ir taip gausiai aukavo. Taip- 
gi taria čaiu visiems tiems, ku 
rie netik ką aukavo, bet ir pa- 
dėjo daug laiko ir triūso ren- 

gime vakarų ir rinkime aukų. 
Tarpe skaitliaus ypatingai pa- 
sidarbavusių yra p. Vincas Bru 
sokas—"Stepukas"—kuris su: 
pagelba panJės Onos Virbic- 
kaitės savo galmi talentu su- 

traukė taip didelę minią žmo- 

nių į susirinkimą gruodžio 16 
dieną, 1918 m. Mykolas Juzė- 
nas, Jonas Faionis, Petras M i 
laševičius, Jonas Urbikas, Pra 
nas Erbreder's ir Antanas P>ut 
kis—šie sėsi patriotai vaka- 
ras nuo vakaro lankėsi po na- 

mus rinkdami aukas ir jų pa- 
sidarbavimo vaisini buvo pa- 
veiksle $458.85.* Taipgi daug 
kredito priguli ir p. Rapolui 
Zaurai, kuris buvo iždininku 

surinktų aukų iki jų išsiunti- 
mo ir nemažai laiko padėjo jų 
sutvarkyme. Kegalima užmirš 
t: nepaminėjus ir p. M. Mel- 
dažio nuopelnus, kuris du syk 
paaukavo savo salę veltui, u- 

taupindamas vakarų rengėjam 
virš $50.00 išla'dų, todėl ir jam 
tariame aeiu kaipo vienam R 

.stiprių stulpų, remiančių Lie- 
tuvos laisvės reikalus. 

Siyiku yra išskaitliuoti vi- 

sų veikėjų vardus, kurie taip 
noriai prisidėjo savo darbu ir 

aukomis, bet lieka dar vienas 
musų apygardos veikėjas, ku- 
ris su didžiausiu pasišventimu 

prisidėjo prie t > darbo ir kit- 
jriam i^al bu t turėtų buti pri- 
| pažinta ypatinga garbė — tai 
į yra p. Jonui Bagdžiunui. Jis 
savo kalbomis uždegė' kiekvic-s 
no lietuvio širdį meile šio kraš- 
to Ir meile gimtinio krašto Lie- 
tuvos ir kas jo kalbą girdėjo, 
tas gausiai aukavo. 

Taryba nutarė dalyvauti sei 
įue ir išrinko Joną Žili atsto- 
vu. 

Komisija Aukų Siuntimo: 
M i kolas Juzėnas, 
P 01 i las B a g donas, 
j / i kolas Palovis. 

CICERO, ILL. 

Išrinktas delegatas į Seimą. 
Lietuviu Pašelpos Kliubas 

savo susirinkime tarp kitų klait 
simų užsiminė ir apie busimą| 
Seimą. Kadangi jau pirmiau) 
buvo nutarta Seime dalyvauti, 
tai dabar be jokiu svyravimu 
tapo išrinktas delegatas j Sei- 

mą. Lauksime su nekantru- 
mu ką Seimas nuveiks Lietu- 
vos labui*. 

Kliiibo pirmininkas 

CICERO, ILL. 

Kas tai yra, kad taip tyli ta 
musii Cicero kolionija? Pir- 
miaus keletas išsireiškė už A. 
L. Seimą, o dabar kuomet vi- 
sur rengiamasi ^rie Seimo, tai 
mušu draugijos tyli. Tyli net 
ir tautiškos draugijos. Apie 
bažnytines, žinoma, nėra ko 
daug nei kalbėti, nes joms per 
spauda ir iš sakyklos yra ka- 
lama mintis prieš seimą, prieš 
lietuviu vienybę. 

Bet kitose kolionijose ir 
bažnytinės draugijos nepaiso 
savo vadovų priešseiminės agi 
tacijos; jos renKa delegatus i 
Seimą ir gana. Todėl ir mums 

ciceriečiams reikėtų pasirody- 
si. jog ir męs trokštayie Lietu- 
vai neprigulmyi'ės. už tai ei- 
kime prie jos per A. T.. Seimą. 

Teisingas. 

NUO 18-TOS GATVĖS. 

Draugystė Šv. Antano iš 
Padvos laikė savo mėnesinį su 

sirinkimą nedėldienyje, gegu- 
žio 18 d. parapijos svetainėje 
ant 18-tos gatvės. Po apsvar 
styniui nekuriu reikalų prieita 
prie klausinio kaslink Ameri- 
kos Lietu S\\. Seimo. Draugi- 
jos narys J. Bagdžiunas išreiš- 
kė savo nuomonę tame klausi- 
me, nekliudydamas nei vienos 
partijos. Bet tūlas kitas na- 

rys šoko nuo kėdės ir pamė- 
lynavęs, kumštis sugniaužęs iš 
piktumo, pradėjo šaukti prieš 
A. TJ. Seimą, gi bešaukdamas 
užmiršo, apie ką kalbąs, todėl 
savo kalbą užbaigė velykirfe 

išpažinčia. Jis savo 

tokiu triukšmingu išsišokimu, 
matomai, bandė susirinkimą' iš 
ardyti, bet nepavykus tai pa-į 
daryti, bėgo lauk su keletą sa-( 
vo draugu jieškoti mažiau už* 
save suprantančių. 

Draugijos Narys, j 

S EI MINĖS PRAKALBOS. 
J Vest Sidc atsibus prakalbos 

seredos vakare gegužio 21 d,, 
p. Meldažio svetaainėje, 2242 
\V. 23rd Place. 

Brighton f ark atsibus sere- 

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

Bridgcport atsibus prakal- 
bos ketvergo varare, Miluos 
svetainėje, 3142 S. Halsted St. 

Art vr-tos gatves atsibus 
prakalbos ketverge gegužio 22, 
p. eSmaičio svetainėje, kampas 
18-tos ir Union A ve. 

Prakalbos visur prasidės 8ta 

valandą vakare. 

Lietuviai, skaitlingai susi- 
i 
rinkite j tas prakalbas, nes jose' 
bus išaiškinta kas yra seimas, 
kam jis šaukiamas, ka jis at- 
sieks ir delko kunigai jam prie 
šinasi, o katalikai remia ii. 

Seimo rengimo Komi f etas. 

TOWN O F LAKE. 

I)r-tes Meilės Lietuvių sr. 

sirinkimas bus seredoje gegu- 
žio 21 d. A. Česnos svetainėje 
prie 4509 S<>. Paulina St. J Uis 
renkami delegatai i Seimą ir 
svarstomi svarbus reikalai. 

Rast. D. 1>—skis. 

WEST SIDE, 

Išrinkti dclrgaitai i Seimą. 
Lietuviu Piliečių Darbininku 

Pašalpinis kliubas laikė savo 

mėnesinį susirinkimą J. Mika 
liūno svetanėje prie 2334 So. 
Leaveitt St. 
Apsvarsčius Degančius reika- 
lus, buvo pakeltas klaiis'nias 
kas link A. L. Seimo, Vienbal 
siai nutarta Seime dalyvauti Į 
kurį ir tapo išrinkti šie delega- 
tai: 1*. Kabelis, [. Mikaliunas, 
R. Mažeika, P. Ulis K. Heržan 
skis ir A. 1). Kaulakis. 

Turiu priminti, kad geguži" 
21 d. Meldažio svetainėje sei- 
mo reikaluos: yra rengiamos 
prakalbos, kuriose bus proga iš 

girsti gerų kalbėtojų kalbų ir 
nusipirkti tikietus Į lietuvių va 

karą, busianti birželio 8 d. Au- 
ditorium teatre. 

Kliubo narys J V. D. 

UŽ A. L. SEIM.į. 
Išrinkti delegatai j Seimą. 

Lietuvių Darbininkų Drau- 

gijos Amerikoje mėnesiniame 
susirinkime, laikytame gegužio 
10 d. Šiemaičio svet., i 750 S. 
Union Ave. buvo apkalbamas 
klausimas apie A. L. Seimą. 
Po trumpų diskusijų didžiuma 

balsų tapo nutarta Seime daly- 
vauti, i kurį ir tapo išrinkti 
delegatai Kazimieras Rugis ir 

J. B. Zitra. 

TOWN OF LAKE. 

Gegužio D. L. K. .Vytauto 
laikys savo mėnesinį susirinki- 
mą nedėlioję gegužio 25 d. 
vai. po pietų Šv. Kryžiaus pa- 
rapijos svet. 

Delei busenčio Seimo ir dau 
gelis kitų riekalų yra reikalin- 
gas visų narių buvimas. 

J. Legnugciris, Rpšt. 

ROSELAND, ILL. 

Panėdelio vakare brolių Stru 
milų svetanėje buvo prakal- 
bos seimo rengimo reikaluose. 
Kalbėjo Dr. A. L. Graičiunas 
ir M. K. Šilis. Kalbėtojai aiš- 
kiai darodė kam yra reiaklin- 
gas A. L. Seimas ir ką jis gero 
gali atnešti Lietuvai. Taigi pri- 
rodė, kad didžiausiais Seimo 
priešais yra keletas kunigų pri- 
šakyje kun. Bučio ir Kemešio 
kurie pravardžioja katalikiš- 
kas draugijas laisvomaniško- 
mis ir levoliucijoniškomis, už 

jų darbavimasi Lietuvos labui. 

Reporteris. 

BRIDGEPORTAS. 

Nedelioje popietų Mark 
\Vhite Sąuare svet. "Ateities 
Žiedo"' Draugijielės buvo pro- 
gramėlis, kuri išpildė kuopui- 
kiausiai. vaikučiai. Programė- 
lių vadovavo p-lė Solomija Sta- 
niuliutė. 

Riekia tik pasidžiaugti, kad 
,p-le Staniuliutč taip gabiai mo- 

kina dailės tą vaikučių būreli, 
iš kurio, galima tikėtis, išeis 

j gabių dailės mylėtojų. 
| Į menamą programėlį buvo 
pakviestas p. A. Stankūnas, ku- 
ris nuo viso vaikų būrelio (80) 
nuėmė paveikslą. 

Reporteris. 

IŠ SO, ENGLEWOOD 
The Auburn Park Li- 

thuanian Corporation ben- 
drovės žolininku generalis 
susirinkimas Įvyks šiądien 
lZl d. gegužio, 7:30 vai. va- 

kare, Jmo Butkevičiaus 
svetainėje, 8134 Vincennes 
ave. Visi šėrininkai malo- 
nės atsilankyti. 

Ignas Paurazas. 

P AJ IEŠKAU savo brolio, Frank 
Thoma.s, paeina iš Šiaulių pavieto. 
Domantu sodžiaus, 1918 metais gy- 
vena Minneapolis, Minu., dabar ne- 
žinau kur gyvena. Meldžiu k;is apie 
jj žim arba jis pats teatsisaukia, nes 
turiu labai svarbu reikalą, kastlnk 
Lietuvos, pasikalbėti. 

CASPER THOMAS. 
3409 U. St., 

So. Omaha, Nebr. 

PARSIDUODA. 
Fordas 1916—5 pasažierių, gerame 

stovyje, parsiduoda už $250—klauski- 
te pas 

NOVCAS & BAGDŽIUNAS, 
3407 So. Morgan St., 

Valantino Garage 

PARSIDUODA. 
IV; tono trakas, puikaus subuda- 

vojimo. Cabon eet—Continental nio- 

tor. parsiduoda uz $400—Klauskite 
pas 

NOVCAS & BAGDŽIUNAS 
3407 So. Morgan St., 

Vnlautino Gitrage. 

Reikalinga kiek apsišviestusi mo- 
teris ar mergina prie gerų namų už 
gaspadinę; turėtų but nuo 35 iki 45 
metu, gera vieta ir užtikrintas gy- 
venimas, dėl geros išmintingos mo-1 
teries. Klauskit šiuo adresu: 

P. O. 13ox 145, Westville, 111. 

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
prie vyriško kostumeriško darbo. 
Gera mokestis pastovus darbas. 

F. ALEKNO 
911 W, 33rd St. 

Ciiieago., 
Drover 6836. 

PARSIDUODA čeverykų krautuve 
lietuviu apgyventoj vietoj, sv. namų 
arba bo Namo 

M. KARA. 
1913 So. Kalstei! St., 

PUIK! VIETA BUCERIUI 
Savininku.'' turintis didelę groser- 

nę ir pats nemokantis bučerystės, no- 
rlai priimtu vyrą, kuris moka ta ama- 
tą, Įsitaisyti sau bučernę už mažą at- 
lyginimą ramios formoj. Puiki prosą 
vyrui, galinčiam f-ia Įsitaisyti bizni, 
nes vieta patogi. 

M. (J. 
8111 S. Chicago Av. Chicago, 111. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męa galimo parduoti jums br.nga- Į low (namelj) dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
{mokėjimu ir ant labai prieinamu iš 
mokėjmo sąlygų jus galite Įgyti sau 
namą. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2102 W. 63rd St., 

Tel. Prospect 023. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
GaspadinystSs ant 100 akrų farmos, 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių da-v,u. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtu eit dirbt ant farmos, kaip čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit, atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinstrupis, 
r. O. Box 215, Kenosha, Wis. 

ANT PARDAVIMO^ 

PARSIDUODA- bučernė ir 
grosertiė su namu ir 2-icni au- 

tomobiliais. Visa tai galima 
pirkti kartu arba atskirai, ar- 

ba galima visa tai išmainyti 
ant rezidcncijinio namo. Atsi- 
šaukite pas. 

K. TAMONTAS, 
1759 S. Halsted str. 

ANT RANDOS. 

ANT RANDOS — vv'EST SiDEJ 
4, 5, 6, ir 7 kambarių fliaiai, pečium' 
apžildanii; moderniški, ivroipkitės j 
ofisą.: Racino Avc. ir 13 Ui St., arba 
telefonuokite: West 93, arba Harrison 

366. 

Jau keii tik beliko 4-rių rūmų flia- 
tai prie 3557-3559 So. Waliace St., Viskas naujai ir švariai ištaisyta. Randa $10, $12, $15, f mėnesj. Jau 
galima gyventi. Atsišaukite bile die- 
ną, taipgi per visą dieną nodėlioj. 

KAS NORITE TURĖTI GERĄ 
GYVENIMĄ 

tai nusipirkite sau studiją (p'keer- 
nę) su vėliausios mados jtaisyraais, 

j geroj lietuviškoj kolionijoj netoli Cki 
cagos. Toj kolionijoj yra virš 25,000 
gyventojų, o G-šiu myliii apielinkėj 

I panašaus biznio nėra. Labai geras 
oras. Priežastis pardavimo — ėjimas 
{ kitą biznį, nes savininko pačiois gi- 
minės yra pailsę biznyje, tai einama 
jiems pažibėti. 

Atsišaukite tuojaite. P"s: 
K. JAMONTAS, 

1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Parsiduoda pigiai tik už 
į $4500,00 ant 2jų augštų na- 

mas, prie Parnell Ave., ne- 
toli nuo 31, 2 fletai po (j 
ruimus. Su maudynėmis, ga 
zu ir toiletais. Augštas beis 
mentas. Savininkas dėl sa- 
vo ypatiškų reikalų yra pri- 
verstas apleisti šią apielin- 
kę. Ignatįus Chap & Co., 
exclusive agents. 31 st and 
Wallace Sts., Chicago, III. 

Liberty Bondsai 
I Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

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

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 
MĘS MOKAME AUGŠ- 

ČIAUSIAS KAINAS. 
Gyventojai toliau už miesto gali siu 
sti savobonclsus užregistruodami ?e! 
krasg.; Jkle prisiunoiams jums pini- 
guB tij, pačlij. dbu?., kaip tik gaunami jusu bondsg. 

Ateik—Rašyk—Telefonuok | 
LIBERTY SECURIIIES CO. 

Room 716—155 N. Clark St. 
Chicago, III. 

Phone Majestic 8617 

!express 
W M. DAMBRAUSKAS I 017 W. 34th St„ Boulevard 9336 

-r- t- -V* -T* 

A.Masalskis 
lietuvis oraborius 

Patarnauju Laidotuvėse koge- riausiai, teisingiausiai ir daug pigiau, kaip kiti, dolto, kad 
mgs patja dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviamg pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdoma. automo- 
bili-jB veeelljoms, krikitynomu 
ir kitiems reikalams diena ar 
naktj. 
3305 Aubarn Ave. Tel.Drover 4139 

PADIDINK ALGĄ. 
Peikalings keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinc su žmonėmis ir turi pažį& 
tarnų, visi galės padvigubinti savo aini 
nepertraukus savo dabartinio užsiėml 
mo. Darbas lengvas., pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškink 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 'j HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER ViSĄ DIENA 

3442-3444 S. Halstec! St. 

Dr. f/i, Hotp. 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tg kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušc^K 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moter'i ir vaiki], pa^al naujausiai 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
irieidisui. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—3 vakarais. Telephene Canal '110 

GYVENIMAS: 3-112 So. Habted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

1'Jioiie Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SENĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 Iki 'J 
vakaraib. 

3333 SO MORGAN STREET 

Daktaras 

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

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

Tclsfonei 
Ofisas Yards 25<4 
Narnai Boulevard 56C2 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morjjan St., kertė 32 «t. 

Speclallstaj Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valanaos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—S vak., Nedėl. 9—2. 

TELE.-ONAS YAP.DS 687. 

Tai Y.aRDS 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo visokias Ilgas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciallškai gy- 
do limpančias. užsisenėjuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted Si., Chicago, III. 

Pradfk Naujus Metus su tobulu aidi) l'c 
gėjimu, taip. kad aicko ncpraJeistumci per *' 
sus cetus, kas tau call outi naudinpa. 

Gerai pritaikina akiniai prašalins akių <> 

Į galvos skaudėjimus, trumparegystJ crba t»L:- 
j 'CiTjvifS prašalinama, pasitarkite su tnanir. 
prieš einaat kur kitur. Egzamlnacija DtfKAi. 

įJOMN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

j 1S01 S ASHLAND AVE., C^ICAGO 
fampas 18tos Gatvės. 

3čios lubos, 'irš Platt'o aptiekus. Tėrayk'l<, 
^ « mano pcra&) 

Valandos: nuo 9tos va!, ryto iki 8 vai. vsk. 
Nedėlioj: nuo 9 v.1 įyt^ iki 18 vai. dienos. 

LIBERTY BQ]XIDS 
Męs perkame Liberty Bon^s 12 
pilng, "Ca^h" vertę. Atneškite 

: arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 0—6 

; Utarninkais Keivergais ir 
Subatomis 9—9. 

C A S H 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpo A'ood ir Paulina gatvių: 

"BIRUTES" 
KONCERTAS 

, KimbalS Ha!l 
25 E. JACKSON BOULEVASD 

Kampas \Vabash A ve., Vidurmiestvje 

=•— Pradžia 8 valandą vakare 

Tikietai po $1.00 
Vietos Rezervuotos 

IVIazi vaikai nebos įlaidžiami 

Gerbiamieji muzikos mylėtojai: — £iuo koncertu "Birutė" užbaigs sav > 

vakarų se.-nn} ir parodys metų veikimo d^rb;}. P. Griežiame, kad stengiamasi šį koncerto 1 ažymėti ne didumu, bet gražumu išpildyme jo. Programas susidės beveik išimtinai iš lietuvių muzikos. Bus dainoiama 
visų įžymesnių lietuvių kompozitorių parinktinės dainos. 

Apart "Birutės" choro ir geriausių mūsų solistų, da^į f.rogramo išpildys 
f. St. Šimkus — vargonais. 

Pirkite tlkletus i-'-kalno ir pasirinkite ijciesnes vietas. Tikietai gaunami: "Naujienose," "Lietuvoj" ir pas "birutiečius." "BIRUTE" 

$1.00 įmokėjęs ir mokėdamas po $1.00 į sąvaitę įgysi labai pigiai ir la- bai gražioj vietoj lotą. Tik 10 minutų iki gatvekario, netoli nuo Crane Co., dirbtuvių, prie Archer ir Kedzie Ave. 

Nei Jokių Taksų bereikia teketi 
VISAI NEJOKIU NUOŠIMČIU PER VISĄ LAIKĄ IKI SAUSIO 1- MO, 1921. 

Telefonuokite mun:s ir męs atvažiuosime Į jusų namus su automobiliu ir nuvežšime aprodyti prapertę. Padalysime tai, kaip jums parankiau, pa- prastą dieną arba nedėldienyje. Pasirūpinkite kaip galima anksčiau, nes jau tik keli lotai tebeliko. 

CHICAGO, ILLINOIS 

TELEFONAS McKINLEY 5153. 

šitą kuponą iškirpkite ir prisilakite 
mums, o męs sutriksime jums pilnas ži- 
nos apie Šiuos lotu 

KUPONAS' 
Rubin Bros- 

3804 S. Kedzie Ave. 
Gerbiamieji:— 

B'1 jokios obligacijos iš mano pusės, malonėsite prisiųsti man pilnas informa cijas kaslink jusu lotu. 

Vardas 

Adresas 
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