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LENKU TERORAS VILNIUJ l_ 

Petrograde Visuotina 
Mobilizacija 

Lenkai muša Ukrajinus 
Ukrajinai grąsina Lenkų Skerdynėm 

ATSTOVU BUTAS UŽ 
SUFRAGIZMĄ. 

Washington, D. C. geg. 
21. Suvienytų Valstijų atsto 
vų butas šiądien priėmė su- 

fragizmo bilių. Bilius šį sy 
ki turėjo labai geras pasek- 
mes. Už bilių balsavo net 
304 atstovai, prieš bilių 88. 

Taigi sufragizmo bilius 
gavo reikalaujamus du treč- 
daliu balsų atstovų bute ir 
sufragistės tikisi, kad bilius 
turės gerą pasisekimą ir Su 
vienytų Valstijų senate ir su 

fragistės laimėsiančios ly- 
gias moterims teisės. 

Sufragizmo šalininkai at- 
stovai, remdami bilių noro- 

dinėjo didelius moterų nuo- 

pelnus laike šios karės. Gir- 
di jei ne inoterįs tai karė 
butų pralaimėta. 

PETROGRADE VISUOTi 
NA MOBILIZACIJA. 

Stockholmas, geg. 21. Šve 
dų korespondentas praneša 
iš Petrogrado, kad proleta- 
rų apsiginimo komisija, su 

zinovjev priešakyje, kuri ne 

seniai tapo įsteigta, paskel- 
bė mobilizaciją visu vyrų 
iki 40 metų amžiaus. 

LENKAI MUŠA 
UKRAJIMUS, 

Varšova, geg. 20. (suvė- 
linta). Lenkijos generalis 
štabas praneša, kad lenkų 
kariumenė Galicijoje užėmė 
tris miestus, Drohobych, 
Boryslav ir Mikolajev ii 

taipgi persikėlė per upę 
Dniestr ties Razvadov. 

Pranešime pabriežiama, 
kad užimant Drohobycz ii 
Boryslav lenkai užvaldė 
aliejaus šaltinius kurie rasta 
gerame stovyje. Gi perė- 
jus per Dniestr lenkai kon- 
troliuoja svarbų gelžkelį 
nuo Lembergo j Mikolajev 

Toliau pabriežiama len- 
kams teko daug kariškos 
medžiagos ir nelaisvių, ku 
rių dar nespėta suskaityti 
Gi ukrajinai, kaip praneša 
ma traukiasi nuo lenkų be 
tvarkė je. 

UKRAJINAI GRĄS1NA 
LENKŲ SKERDYNĖMIS. 

Vienna, geg. 20. (suvė- 
linta). Čia gauta praneši- 
mas, kad rytų Galicijoje ei- 
na smarkus mūšiai tarp len- 
kų ir ukrajinų. Vakarines 
Ukrajinos premieras Holu- 
bovič smalkiai kaltina de- 
iei šių musių talkininkus. 
Holubovič užreiškimas 
skamba sekančiai: 

"Nesveika politika pa- 
laikant lenkus yra atsako- 
mybėje dėl šios situacijos. 
Talkininkai sutarė, kad Ha- 
llerio armija nebus vartoja- 
ma prieš mus, bet ji yra 
vartojama. Premieras Pa- 
darevski lošia komediją, gą 
sdindamas rezignavimu, 
kad negalįs išpildyti savo 
prižadų." 

Toliau pramieras Holubo 
vič savo užreiškimą užbai- 
gia sekančiai: 

"Galimas pralėjimas krau 
jo tūkstančių lenkų Ukraji- 
noje puls ant galvų tų, ku- 
rie veda ar daleidžia už- 
puolimus ir naikinimą Uk- 
rajinos vilties tapti laisva." 

AMERIKONAI PRIEŠINGI 
TAIKOS IŠLYGOMS. 
Londonas, geg. 21. Korės 

ponclentas Westminster Ga- 
zette praneša, kad Suvieny- 
tų Valstijų delegacijoje vis 
daugiau neužganėdinama 

utaikos išlygomis. Kores- 
pondentas pažymi, kad ne- 
kurie delegacijos nariai tie 
siog užreiškia jog sutartis 
reiškia ne taiką, bet karę. 

DAUGELIUI SUMAŽINA 
BAUSMES. 

Washington, D. C., Sp$- 
cialė komisija, kuri' peržiu-! 
ri nubaudimus dėl prasižen 
gimų, sujungtų su kareivia- 
vimu, praneša, kad apie 91 
nuošimtis perkratinėtų nu- 

j baudimų, tapo visai panai- 
kinti ar sumažinta. Dar 
yra peržiūrėjimui 2100 įvai- 
rių nuotikių, kurie, mano- 
ma, bus peržiūrėti šį mėne- 
si. 

Kitas ''popiergalis''. 

Vokietija 1914 m. sulaužė savo sutartį su Belgija* pavadindama tai "popie* galiu." Dabar kitas "popiergalis" (taikos sutartis) gali sulaužyti pačią Vokietiją. 
grereHFHgąffžCT 

FRANCUZĖMS SUTEIK- 
TA BALSAVIMO TEISĖS. 

Paryžius, geg. 21. Atsto- 
vų butas priėmė bilių, ku- 
ris suteikia moterims balsa- 
vimo teisės rinkimuose į ap 
skričių ir departamentų 
(statė) susirinkimus. 

KERENSKIS PRAŠO GEL- 
BĖTI RUSIJĄ. 

Paryžių8, geg. 21. Buvu- 
sis Rusijos premieras Keren 
ski ir keletas kitų žymų ru- 

sų išleido atsišaukimą, ku- 
riame kreipiasi į pasaulio 
demokratijas, prašydami 
gelbėti Rusiją. 

Atsišaukime rekomenduo 
jama sudaryti specialę tal- 
kininkų komisiją, kurion 
įneitų ir darbininkų atstovai 
ir pasiųsti ją Rusijon išaiš- 
kinimui rusams demokrati- 
nių idėjų. 

RUSAI REMIA KOLČA 
KO VALDŽIĄ. 

New York, geg. 21. Tū- 
las rusas praneša, kad Om- 
sko valdžią su admirolu Kol 
caku priešakyje remia rusai 
Šiaurines ir Sibiro Rueijos, 
kurių yra, sulyg pranešėjo, 
apie 20,000,000 šeimynų. 

UŽĖMUS SMYRNA 
KRIZIS TURKIJOJE. 

Konstantinopolis, geg. *21 
Užėmus talkininkams mie- 
stą Smyrna, Turkijoje įvy- 
ko ministerių kabineto kri- 
zis, kuris atsistatydino. Da- 
bar sudarymas ministerių 
kabineto pavesta Ferid pa- 
šai, kuris bus ir didžiuoju 
viziru ir ministeriu užrube- 
žinių reikalų. 

TALKININKAI RENGIASI 
PRIE BLOKADOS. 

GeneVa, geg. 21. Šveica- 
rijos telegrafo agentūra pra 
neša, kad talkininkai Įteįkė 
Šveicarijos valdžiai užklau- 
simą kaip Šveicarija elgtų- 
si, jei talkininkai apskelb- 
tų blokadą Vokietijai. Vai 
džia studijuoja užklausimą, 
kad paruošus į tai atsaky- 
mą. 

Tas parodo talkininkų no 

rą sužinoti kokios taktikos 
laikysis Šveicarija; mat tal- 
kininkai, jei panorėtų, gali 
ir Šveicarijon neįleisti nie- 
ko įvesti iš neutralių šalių, 
nes jos rubežiai nesusidu- 
ria su neutralėmis šalimis. 

I VOKIEČIAI PRAŠO PA 
I ILGINTI LAIKĄ. 

Paryžius, geg. 2 L Pirmi- 
ninkas Vokietijos delegaci 
jos grovas Brockdorff-Rant 
zau kreipėsi prie talkinin- 
kų prašydamas prailginti 
laiką dėl pasirašymo po tai 
kos sutartimi, nes, girdi, 
ruošiamas prie taikos sutar- 
ties pastabos nebus galima 
įteikti pirm 1 valandos po 
piet 22 dieną gegužio, kada 
baigiasi laikas. 

Havas agentūra praneša, 
kad yra nuomonė, jog tal- 
kininkai sutiks kiek prail- 
ginti laiką dėl vokiečių ga- 
lutino atsakymo. 

VOKIEČIAMS DUODA 
DAUGIAU LAIKO. 

Paryžius, geg. 21. Šiądien 
vėlai tapo išleista oficialis 
pranešimas, kad vokiečių at 
sakymui prailgintas laikas 
dar septyniomis dienomis, t. 
y. iki 29 d. gegužio. 
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PRANAŠAUJA NAUJĄ 
KARĘ. 

Coblenz. Henry Mogen- 
thau, buvusis Suvienytų Vai 
stįjų ambasadorius Turkijo- 
je, savo kalboje kareivių su 

sirinkime užreiškš, kad Su- 
vienytos Valstijos už kokių 
15 ar 20 metų bus vėl įvel- 
tos karėn. Dabar, girdi, 
pasaulis džiaugiasi tik per- 
trauka karės. 

KARĖ CAUFORNIJOS 
NODAMS. 

Sacramento, Cal., Valsti- 
jos sveikatos departamen- 
tas pranešė, kad šiemet bus 
pradėta smarki kova prieš 
uodus, kurie suteikia daug 
nesmagumų vietos gyven- 
toms. 

VISUOTINAS STREIKAS 
PRIEŠ KARĘ. 

Zurich, geg. 18. (suvėlin- 
ta). Tarptautini? moterų 
kongresas vienbalsiai išne- 
šė rezoliuciją, kurioje už- 
reiškia, kad moterįs steng- 
sis iššaukti visuotiną streiką 
visame pasaulyje, jei bus 
apskelbta nauja karė. 

Taigi priimta ir pridėč- 
kas, kad bus iššaukiama vi- 
suotinas streikas jei karę 
apskelbtų ir Tautų Lyga. 

Moterų kongresas taipgi 
išrinko delegaciją Taikos 
Konferencijon, kuri. persta- 
tys konferencijai moterų 
kongreso pažiūras j taikos 
išlygas. 

KARĖS STOVIS VAKA- 
RINĖJE PRŪSIJOJE. 
Bern, geg. 21. Iš Berlino 

gauta žinia, kad Vakarinė- 
je Prūsijoje paskelbta karės 
stovis. 

Washington, D. C.--Lietuvių Egzekutyvis Komite- 
tas Washingtone skelbia sekantį kablegramą, gautą 15 j d. gegužio nuo p. Bizausko, Lietuvių Valdžios atstovo 'Londone: 

"Musų frontas eina per Variną, Vievį, į vakarus 
nuo Vilkmergės, Panevėžį ir į šiaurius iki Kuršo ru bežiui. Bolševikai koncentruoja stiprią jiegą prieš Vilnių. Jų artilerija bombarduoja miestą. "Lenkai plėšia dabar, lenkai gyventojai naikina rezidencijas Emilijos Vileišienės, Onos Vileišienės? inžinieriaus Mašioto, Jakučionio, Žmuidzinavičiaus, Rucevičiaus, ŠUingienės ir kitų. Taipgi tikras po- gramas tapo sutaisytas prieš žydus. Du šimtai už- mušta ir daugelis sužeistų. Nuostoliai, lenkų pada- ryti siekia apie šešįųdešimtų milijonų. Smulkmenų stoka. 

"Gardine lenkai primušė lietuvių aficierą Dand- linską (?) beveik iki mirties. Lenkai verčia nelen- kiškus gyventojus užimtuose distriktuose kalbėti tik tai lenkiškai. Lietuvių pasiulijima* lenkams suda- ryti bendrą veikimą prieš bolševikus tapo atmestas. Flatinkit plačiai apie padarytą neteisybę. (Pasirašo) Bizauskas*" 

I PRASIŽENGĖLIUI GAILI- 
SI MAISTO. 

Des Moines, Tūlas Char 
les Walker prisipažino, kad 
jis nužudė vieną moterį, ir 
tapo uždarytas kalėjiman. 

! Vėliau atvyko prie kalėjimo 
keliolika farmierių norėda- 
mi išgauti prasižengėlį. Gir- 
di, tas išsigimėlis nėra ver- 

I tas, kad butų aikvojama pa- 
vieto turtas jo užlaikymui. 

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
GRUDŲ KORPORACIJA. 

New York, geg. 17. Su]yg 
prezidento Wilsono įsaky- 
mo, maisto administracijos 
grudų korporacija toliau va 

dinsis Suvienytų Valstijų 
grudų korporacija. Ir kor- 
poracijos kapitalas padidi- 
nama nuo $150,000,000 iki 
$500,000,000. 

Pradžioje birželio mėne- 
sio bus laikoma New Yorke 
konferencija ,kurioje bus 
apsvarstyta tūlos permainos 
smulkmenose link grudų rin 
kos, bet kaip užreiškia Ju- 
lius H. Barnes, kviečių kai- 
nos vis pasiliks nežemesnės 

VOKIEČIAI NEPASIRA- 
ŠYS-PAVOJUS KARĖS. 
Berlinas, geg. 20. (suvė- 

linta). Associated Press 
agentūra praneša, jog šią- 
dien Vokietijos kabinetas 
užreiškė, kad Eberto val- 
džia nepasirašys po dabar- 
tine sutartimi, nes ji sunai- 
kintų vokiečių tautą. 

Jei tas atsitiktų, tai nau- 

ja karė, kaip ir apskelbta. 
Bet vienu iš svarbiausių, to- 
kiame atsitikime, talkinin-' 
kų žingsnių butų blokada 
Vokietijos ir žinoma užėmi- 
mas nekuriu Vokietijos vie- 
tų. 

VIŠČIUKAS SU KETU- 
RIOMIS KOJOMIS. 

Los Angeles, čia pas tū- 
lą Gibbs radosi viščiukas su 

keturiomis pilnai normalė- 
mis kojomis. Viščiukas au 

ga pilnai normaliai. 

ŽYDU PROTESTAI DĖL 
POGROMŲ. 

Dėl žydų žudynių kurios 
įvyko paskutiniais laikais 
kiek Rumunijoj o daugiau- 
siai Lenkijoje ir užimtuose 
lenkų kraštuose Galicijoje 
ir Lietuvoje, Amerikos žy- 
dai 21 dieną gegužio turėjo 
gedulingus apvaikščiojimus 
proteste delei. 

Tokius protestus apvaikš 
čiojimus žydai rengė įvai- 
riuose didesniuose miestuo 
se. Daugelyje vietų, laike 
apvaikščiojimo, buvo net 
uždarytos žydų krautuvės ir 
kitos įstaigos. 

New Yorke apvaikščioji- 
me dalyvavo apie 10,000 žy du Suvienytų Valstijų ka- 
reivių bei jūreivių. Jie vi- 
si dėvėjo ant rankovių ge- 
dulingus raiščius. 

Chicagoje irgi buvo di- 
delis žydų protesto apvaikš 
čiojimas. Chicagiečių Sei- 
mo rengimo komisija taipgi 
išreiškė savo užuotą žy- dams dėl jų viengenčių žu- 
dynių Lenkijoje ir kitur. 

REIKALAUJA PALIUO- 
SUOTI INDIJONUS. 

Chicago, 111. Vietos liuo- 
sybės draugystė turėjo di- 
delį susirinkimą, kuriame 
išnešė rezoliuciją, reikalau- 
jant suteikti indijonams ly- 
gias Jesas su baltveidrais. 

Rezoliucijoje pabriežia- 
ma, kad 17,000 indijonų 
esą Francuzijoje ir nemažai 
jų buvo armijoje Suvieny- 
tose Valstijose. Šiuo laiku 
prižiūrėjimui indijonų iš- 
leidžiama $12,000,000 į me 
tus, gi suteikus indijonams 
pilnas tiesas tie pinigai bu- 
tų sutaupyti. 

| ORAS. 
Chicagoje ir apielinkd)e: 
Ketverge lengvas lietus ir 

vis vėsu; pėtnyčioi greičiai 
giedra ir kiek šilčiau; vidu- 
tiniai daugiau šiaur-ryčių vė 
jai. 

Saulėtekis, 5:23; saulelei 
idis, 8:10. 
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"Kvlturos" Pėdomis. 
Kiek laiko atgal, kuomet diena iš die- 

nos ėjo vis prieštaraujančios žinos sulyg 
to, ar Vilnius yra lenkų, ar lietuvių, ar bol- 

ševikų rankose, vienas Amerikos žydų Jaik 
rastis labai įdomiai patemijo: Lenkai Vil- 
niaus nėra užėmę — jeigu butų užėmę, tai 
butum girdėję apie žydų pogromus. 

Aną dieną atėjusios žinios pranešė, 
kad Vilniuje, netrukus po to, kaip jį užė- 
mė lenkai, įvyko žydų "pogromas", arba 
skerdynės, kuriose, kaip pranešama, žuvo 
net du tuksiančiu su viršum žydų. 

Tokiu budu ano žydų laikraščio pra- 
našystė išsipildė. Žydų pogromas įvyko 
— ergo, nėra abejonės, kad Vilnius yra 
lenkų rankose. 

Ir štai pasaulis turi dar vieną naują 
pavyzdi išbubnytos lenkų "kulturos" Pa- 
saulis turės tokių pavyzdžių ir daugiau— 
jeigu 'jis spręs apie lenkų vadovaujančius 
imperialistus ir aristokratus iš jų vieversi- 
nių giedojimų apie savo "cnatas", o ne- 

sistengs jų pažinti nuodugniau. 
Ruflus vadinta barbarais už žydų po 

gromus. Ir teisingai — skerdynės negin- 
kluotų žmonių yra nepakenčiama, pasi- 
biaurėtina barbarizmo liekana. 

Tačiaus butų klaidinga manyti, kad 
pogromai — tai rusų išmislas. Rusai ne- 

turėjo nei dešimtos dalies tiek pogromų, 
kiek jų surengė lenkai. Lenkai bene bus 
ir šio "sporto" išradėjais. 

Nuo viduramžių lenkai žuirėjo į žy- 
dus ne kaipo į žmoniškus sutvėrimus, bet 
kaipo į "psia krew" (šunies kraujas) ir 
"parchy" (parkai). Sį pastarąjį išsireiški- 
mą jie ir Lietuvoj užskiepijo. Nuo senų 
laikų Lenkijoj, ir ypatingai Ukrajinoj len- 
kišku valdymu, žydų pogromai buvo, taip 
sakant, ant reguliario lenkų Valstybinio 
veiklumo programo. Net ir Rusijoj męs 
niekados negirdėdavome, kad žydus so- 
dintų ant medžiu ir kaino varanas šatirlv- 
tų. Tokią rūšį pasilinksminimo buvo lem- 
ta išrasti tiktai lenkų "civilizacijoj" iš- 
augusiems aristokratams. 

Tos žvėriškos "civilizacijos" prajovų 
neturėjome per pastaruosius apie pusantro šimtd metų — kuomet Lenkija savo laistės 
nustojo. Prie pirmo tos laisvės prašviti- 
mo sugrįžta ant scenos atgal ir sena .len- 
kiška "kultura" pilnoj savo šviesoje. Užmesti kam kraujageringumą yra rimtas apkaltinimas. Tačiaus, kaipgi ir 
kuomi galima pateisinti šitą paskutinį Vil- 
niaus pogromą? Žyclai gyveno Vilniuje 
nuo Vytauto laikų ir niekados ten pogro- 
mo nebuvo. J;e gyveno tenai ir per ketu- 
ris karės metus — pogromų nebuvo. Jie 
gyveno Vilniuje po lietuvių valdžia iki kol 
bolševikai Vilniaus neužėmė .. ir pogromų nebuvo. Užtenka poros sąvaičių lenkams 
Vilniuje paviešpatauti — ir sai 2,200 žy- dų išskersta. 

Žydai taip greit nepersimainė. Jeigu j;e galėjo sugyventi su lietuvias, kodėl jie negalėjo sugyventi ir su atėjūnais? 
Todėl, kad žąsis negali sugyventi su 

"bučeriu". 1 
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į Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvio^ 
KĄ LIETUVIU DELEGACIJA PASAKĖ 

AMERIKOS VALDŽIAI. 
(A, 3ociated Press Korespondencija) 

Paryžius, balandžio 19 d. — Laiške, 
kuris Lietuvių Komisijos prie Taikos Kon- 
ferencijos tapo priduotas Valstijos Sekre- 
toriui Lansingui, yra isdėstytas prašymas,, 

idant Suvienytos Valstijos ir jos talkinin- 
kai pripažintų Lietuvos valdžią ir suteik- 
tų ginklų, amunicijos ir reikmenų, reika- 
lingų užbaigimui apvalymo Lietuvos nuo 

bolševikų. Klausimas suiyg to, koki pri- 
valo buti Lietuvos rubežiai, gali buti išriš- 
tas vėliaus, — Lietuvos komisijonieriai sa- 

ko; viskas, ko Lietuva dabar prašo-yra 
pripažinimas jos neprigulmybės iš didžiųjų 
viešpatijų pusės. 
Laiške sakoma sekančiai: 

"Vilkinimas su neprigulmybės pripa- 
žinimu iki politiškas Rusijos status (pa- 
dėjimas) bus išrištas ir bendra Taikos 
Konferencijos politika sulyg Rusijos bus 
nustatyta, paremtų anarchijos viešpatavi- 
mą ir betvarkę Lietuvoje ir tas kliudytų 
bei silpnintų tvarkos organizavimą. 

"Rusijoj yra įvairios mažos tautos, ku 
rios atsiskyrė nuo buvusios rusiškos impe- 
rijos ir kurios savo jiegomis ir galybe pa- 
rodė pasauliui, kad jos yra vertos buti ne- 

prigulmingomis. Vilkinti su jų neprigul- 
mybės pripažinimu ir neduoti joms pagel- 
bos, kurios jos reikalauja ir kurios jos pra- 
šo, ypatingai kuomet tokia pagelba pa- 
gelbės talkininkams užvesti tvarką Euro- 
poje, butų rimta- klaida. 

"Apart to, išsivystymas ir suorganiza- 
vimas šitų naujų viešpatijų bus pamatu, 
ant kurio Rusijos klausimas gali buti iš- 
rištas. Sekantis žingsnis šių mažų viešpa- 
tijų gyvenime, neabejotinai, bus tvėrimas 
aliansų vienoj, ar kitoj formoj, ką jos tu- 
rės pilną teisę daryti, veikdamos sulyg 
taisyklių, kuriomis Tautų Lyga vadovau- 
sis. 

"Pakol bus leista gyvuoti dabartinėms 
politiškoms ir ekonominėms sąlygoms Lie- 
tuvoje, patol Vokietija ir toliaus naudo- 
sis tomis sąlygomis, o rusiškieji bolševikai 
vis gaus padrąsinimą savo ambicijai. 

"Vokiečiai dar vis laiko užėmę vaka- 
rinę Lietuvos dalį. Jie išveža iš ten me- 

džius, maistą ir įvairuis kitus žemdirbys- 
tės produktus. Vokiečiai paprastai nusta- 
to savo locnas kainas ir paprastai moka 
vokiškais "Ober Ost" [speciališkais ka- 
riškais, Lietuvai išleistais ir be vertės] pi- 
nigais. Kitą syk jie ir visai nemoka, pri- 
žadėdami atsiųsti iš Vokietijos prekių (ta- 
vorų) mainais už paimtą medžiagą. 

"Kadangi nėra galima laikyti tvar- 
kingų surašų apie šitas tranzakcijas, nes 
Lietuva dar nėra pripažinta Suvienytų Vai 
stijų arba Talkininkų, kaipo neprigulmin- 
ga viešpatija ir neturi jokios savo rube- 
žių kontrolės, tai Vokietija pilnai tokiu 
dalykų stoviu naudojasi. 

"Dėlei tos pačios pirežasties yra ne- 
galima sulaikyti Lietuvoje cirkuliaciją ru 
siškojo rublio. Butų didele nauda ne tik 
Lietuvai, bet lygiai ir kitoms užinteresuo- 
toms viešpatijoms, jeigu rusišio rublio 
cirkuliacija butų sulaikyta, arba prašalin- 
ta, nes šis būdas, kurio pagelba bolševi- 
kai turi progą platinti savo propagandą Lituvoje, galėtų buti pasekmingai prašalin- 
tas. 

"Pripažinusi musų tautinę viešpati- 
ją Taikos Konferencijoj, męs galėtume 
kontroliuoti savo naminius reikalus ir dis- 
kredituoti šituos faktiškus vokiškus ir ru- 
siškus popierinius pinigus ir atsisakytum 
legalizuoti jų vartojimą ir tokiu budu pa- 
sekmingai sulaužytum vokišką ir bolše- 
vikišką propagandą, kuri yra varoma vien 
tik su pagelba šitų netikusių pinigų. 

"Lietuva tiki, kad bolševikai negalėtų 
išsilaikyti po vieno gero pralaimėjimo mū- 
šyje. Lietuva uždavė keletą rimtų sumuši- 
mų bolševikams, bet dėlei stokos kariškų 
reikmenų Lietuva negalėjo savo pergalių davaryti iki galutines decizijos, kuri ga- 
lėjo pasibaigti pilnu bolševikų supliekimu. 

"Męs norime ypatingai pabriežti tą 
faktą, kad tvarka viešpatauja toje Lietu- 
vos dalyje, kurią lietuviai paliuosavo nuo 
bolševikų. Męs specialiai prašome Suvie- 
nytų Valstijų ir jos talkininkų dabar su- 
teikti mums ginklų, amunicijos ir reikme- 
nų Lietuvos kariumenei užbaigimai taip gerai pradėto darbo — išvalymui bolševi- 
kų lizdo Lietuvoje. Męs neprašome talki- 
ninkų kariumenės pagelbos, nors mums 
butų tokia pagelba smagu turėti. Męs pra- 
šome tiktai, idant musų locna kariumenė 
butų aprūpinta tam darbui. ir tokiu budu 
prigelbetų išgelbėti ir talkininkų reikalą. i 

"Ar gali talkininkai nepripažinti Lie- 
tuvos ir nesuteikti jai pagelbos, kuomet 
tuomi jie patįs įgyja taip didelę ir geisti- 
ną patarnavimą ir išvengia reikalingumo 
siųsti Rusijon talkininkų armiją?" 

— Tilpo Pioneer Press, St. Paul, Minn. 
ir daugelyj kitų laikraščių. 

Gegužio 11 d. 1919 m. 

Lietuviškas Koncertas ir Paskaita 
Paryžiuje 29 Kovo 1919 m. 

Ml 

Kun. A. Vilimo sumanytas 
koncertas Paryžiuje poros mė- 

nesių įvyko. Ant jo telegramų 
į Washingtona, Friburgą, Lon- 
doną ir Glasgovvą atsiliepė tau- 
tiečiai prielankiai ir prisiuntė 
liek gaiclų, kad galima buvo 
surengti net tris koncertus. 
Reikėjo lik surasti paskaitos 
skaitytoja žymų vyra. Ant to 

reikalavimo atsiliepė poetas 
Liubič-Milošas, musų tautie- 
tis dvarponis, jau nuo 20 metų 
apgiedąs Lietuvos kampelius 
prancūzų kalboje, jis sutiko 
viešai ateiti skelbti Lietuvos 
vargus ir ginti jos reikalus. 
Nupirkta 5-kios puikios vėlia- 
vos1 dvi lietuviškos (Lietuvių 
Tautinė vėliava — Vytis ant 
raudono lauko ir Lietuvos Pro 
vizorinė Valstybinė vėliava — 

trispalve: geltona, žalia ir rau- 

dona), Prancūzų, Anglijos ir 
Amerikos Suvienytų Valstijų. 
Profesorius Sharpantier apsi- 
ėmė surasti ir prirengti giedo- 
rius: chorą solistus. Dviejų 
savaičių laike viskas prirengta. 

Visi lietuviai Paryžiuje, csan 

tieji laukėme 29 kovo su nera- 

mumu. Iš vienos pusės labai 
įdomu kaip prancūzai ir pran- 
cūzės lietuviškai giedos, o iš 
kitos pusės, norėjosi parodyti 
svetimtaučiams viešai lietuvių 
sielos veikimą ir dailę. Už ke 
lių dienų prieš koncertą gavo- 
me pakvietimus ir programa 
Kovo 29 d. 8l/z vai. dailioje 
Geografijos Draugijos pilnin- 
tėlyje ant 550 ypatų salėje (184 
B-d S-T Germain) prasidėjo 
lauktasis koncertas. 

Matėsi ant scenos po pu oš tas 
5-mis v-elevomis 23 žmonių 
choras, vedamas profesoriaus 
Serres, skaitytojas Lubič-Mi- 
lošas ir va karo vedėjas p 
Bruyež. Tik neužimtos trįs plin 
šinės dailės kėdės (foteliai) 
kažin ko rimlaus ir nepaprasta 
laukė Tik štai atsidaro iš kai- 
rės pusės durys ir rimtu sta- 
čiu palengvu žingsinu užžen- 
gia ant scenos profesorius Au 
gustinas Valdemaras, pirmin. 
Lietuvos Taikos Delegacijos 

Paryžiuje ir ministeris užru- 
bežinių dalykų su p. Lopatto. 
Amerikos lietusių delegatu, kn 
rio tvirta išvaizda kreipia į sa- 

ve visos publikos domą. Pro- 
fesorius Serres vienu rankos 
žėstu giedorius suelektrizuoįa 
ir skamba Lietuvos Tautinis 
Hymnas: "Lietuva Tėvynė 
Mūsų." Visi iki vienam kelias 
ir atiduoda kentančiai Lietuvai 

t 

gilios pagarbos ženklą. Kiek 
vėliaus ateina p. Martinas 
Yčas, finansų mnisteris ir de- 7 t# 

legatas Lietuvos Delegacijos 
Paryžiuje, ir užima iš p. Val- 
demaro kairės kėdę. Lietuviai 
reiškia ant savo pabalusių vei- 
dų tėvynės meilės jausmus, o 

kiti šluostos nosine aitrios aša- 
ros rasą Svetimtaučiai jaučia- 
si kokioje tai paslaptingoje 
draugystėje. 

Po Lietuvos Tautinio Hym- 
no, visiems "atsisėdus, p. Bru- 
vež, vakaro vedėjas, pfcrstatė 
svečiams Lietuvos valdžios at- 
stovus ir p. Lubič-Milošą, lie- 
tuviu tautos sielos reiškėją — 

poetą ir šios dienos paskaitos 
skaitytoją. 

Po ;o skaito savo paskaitą p. 
Lubič-Milošas: "Kas tai yra 
Lietuvhį Tauta ir koki lietuvių 
reikalavimai šiame pasaulinia- 
me tvarkymosi." 

Skaitytojas su tokiu p<ysi 
ėmimu ir karštumu skaitė, kad 
visoej salėje rodėsi nėra jokio 
žmogaus. Toksai įdomumas ir 
tyla viešpatavo. P. Lubič-Mi- 
lošas neapsakomai užjdomavo 
klausytojus lietuviu tikyba pa- 
gonių laikais, pasakodamas 

apie "Amžiną Ugnį." "Taipogi 
aštriai jis pasakė lenkams, ki> 
rie nori išplėšti Lietuvos širdį- 
Vilnių, sakydamas: "Nėra čia 
nė vieno lietuvio, kuris neati- 
duotų savo paskutinį kraujo 
laša už savo tėvų sostinę." 

Po paskaitos p. Lubič-Milo- 
šas dar skaitė savo poezija 
apie savo gimtinį narna Lietu- 

voje, aprašyta poeto jaunystės 
dienos. Jam pabaigus skaityti, 
jo paties poezija buvo .'kaityta 
artystės-deklematorės panelės 
Andree Cahuzac, iš Sarah 
Bernhart teatro. 

Pabaigus skaitymui, choras 
giedojo: 1). "Pulkim ant ke- 
liu;" 2). Įžangas. Šimkaus; 3). 
"Sėdžiu po langeliu" p. Šim- 
kus; 4). "Užmigo žemė"' — 

Sasnauskas; 5). "Vienas žo- 
dis ne šneka" — Šimkus; 6) 
''Oželis" —Šimkus. Visos dai- 
nos buvo labai gerai išpildytos. 
Didžiausį trukšma sukėlė tai 
''Oželis." Net pareikalavo dar 
antra karta pfergiedoti. Visa 
publika taip išsijudino ir juo- 
kėsi iš "Oželio," kad jautėsi 
kaip vienoje šeimynoje. 

Tarpais po choro buvo gie- 
dota solistų: 1). "Kur bakūže 
samanota;" 2). "Ant marių 
krantelio;" 3). "Ko vėjai pu- 
čia'' — Šimkus, išpildė ponia 
Malnory-Marseillac. Ši ponia 
taip gerai ištarė lietuviškus žo- 
džius ir giedojo, kad patįs lie- 
tuviai manė, kad ji yra lietuvė. 
Bet giedant "Kur bakūžė sa- 
manota" išreiškė liūdėsi ir nusi 
minima visiems lietuviams. 
Šypsantys veidai mūsų val- 
džios atstovų ant scenos tuoj 
persimainė ir nubalo.. 

"Skubink prie kryžiaus" — 

Sasnauskio; išpildė labai pui- 
kiai basas — Maurice Trem- 
blay pritariant smuiku vienai 
panelei ir fortepijanui prof. 
Serres. 

Koncertas paskaita uį/ibai- 
gė Lietuvos Hymnu. Riekia 
pasakyti, kad kancertas ir pas- 
kaita labai gerai pavyko ir to- 
mi atnešė milžinišką. Lietuvai 
naudą. Profesorius Louis de 
Serres yra prižadėjęs nekarta 
patarnauti savo choru Lietuvos 
naudai. Lietuviai-muzikai, ku- 
rie nori pažinti bažnytine ir 
taip muzika turėtu atkreikli 
savo doma į "Scholo C auto- 
riui!." Ta mokykla yra daug- 
išdavusi gražiu muzikų u* pla- 
čiai žinoma. Pačiame Paryžiu- 
je kalbama apie ja su didelia 
pagarba. Paskiaus plačiaus ap- 
rašysiu apie "Schola Canto- 
rum" (269, rtte Saint-Jacquee: 
Paris), kad arčiau supažinus 
musu muzikus su šia garsia 
mokykla. A. Spaknis. 

("Išeiv. Dr.") 

Gen. Sir H. S. Horne, aplai- 
kęs nuo Wilsono D. S. me- 

daliu ir generolo moteris. 

"Lietuvos" Kampelis. 

PROTO STIPRUMAS. 

Nevyniodami dalykų j bo 
velną ir kalbėdami atvirai, 
turime- pasakyti, kad vieni 
žmones greitai sumąsto, vis 
ką permato, niekur neapsi- 
gauna. Tokius žmones pa- 
prastai vadina gabias, pro- 
tingais, sumaniais, "latrais" 
ar tam panašiais vardais. 
Toki žmonės tampa vado- 
vais, jiems sekasi gyventi. 

Vėl yra kiti žmonės, va- 
dinami vidutiniais, lėtais. 
Bet yra žmonių ir su atbu- 
kusiu protu. Juos paprastai 
vadina kvailiukais. Kvai- 
liukui sunku gyventi, jis vi- 
sur apgaunamas, jis sunkiai 
dirba ir mažai uždirba, kur 
jis ką sau perka, tai arba 
permoka, arba gauna blo- 
gas prekes. 

Ir tokis žmonių gyvenime 
skirtingumas paiena nuo 

žmonių proto stiprumo. Ne- 
reikia manyti, kad žmonės 
proto stiprumu prigema. Ne, 
žmogus savo protą tiktai 
išlavina per hr.ndymą, per 
prityrimus, per lavinimusis. 

Kad protą galima išlavin 
ti ir sustiprinti, tai nėra jo- 
kis išradimas, bet sena tai- 
syklė, taip sena, kaip atsi- 
rado ant žemės kulturiški 
žmonės. Dar gilioje seno- 

vėje, Grekijoje prieš Kris- 
taus gimimą buvo atrasta, 
kad protą galima ir reikia 
sustiprinti. Proto sustipri- 
nimas vadinamas mnemoni- 
ka. Ir buvo net Įsteigti tam 
tikri dievnamiai, buvo gar- 
binama net proto dieve 
Mnemozina. Susirinkdavo 
jaunikaičiai ir merginos į 
toki dievnamį ir maldavo 
dievės Mnemozinos, kad ji 
suteiktų proto stiprybę. Bet 
maldomis neužsiganėdinda- 
vo, ne* prie pat tų dievna- 
mių būdavo tam tikros mo- 

kyklos, kur vaidylos duoda- 
vo tam tikras lekcijas proto 
susitiprinimui. 

Senovės laikai senai iš- 
nyko, praėjo pora tūkstan- 
čių metų, bet ant nelaimės, 
išnyko ir tas geras senovės 
graikų paprotis lavinti pro- 
to stiprumą. 

Dabar paprastai taip yra. 
Mokyklos ir mokytojai su- 
teikia daugybes pamatinių 
žinių priaugančiai kartai, iš 
mokina daug ko, bet tokis 
išmokytas žmogus paskui 
gyvenime labai mažai nau- 

dojasi tomis mokyklose įgy 
tomis žinomis, ir tai dėlto 
mažai naudojasi, kad neturi 
stipresnio proto ir nemoka 
tas žinias pritaikyti gyveni- 
me. 

Vėl iš kitos pusės yra 
žmonės visai nemokyti, ne- 

lankę mokyklos, o vienok 
gyvenime jiems sekasi, jie 
yra godojami, jie vadovau- 
ja kitus. 

Viskas tas paeina nuo to, 
kaip žmogaus lavus ir stip- 
rus protas. Protas pirmiau 
siai už viską, protas paver- 
gia gamtos pajiegas, apga- 
li* audras. Žmogaus protas 
padarė tai, kad žmogus gy- 
vu balsu susikalba su kitu 
žmogumi esančiu už tukstan 
čių mylių, protas pajungė 
vėjus, iškasė giliausius 
griovius. Žmogaus protas 
pasiekė tolimiausias žvaigž- 
des, kurių šviesa pasiekia 
žemę tiktai į keletą tukstan 
čių metu. Protas išskait-' 

liavo žvaigždžių kelius, su- 

žinojo iš ko susideda tos 
žvaigždės. Protas sutvėrė 
pasaulyje stebuklus. Jr tik 
tai vienas yra ant žemės 
stebuklas — tai žmogaus 
protas, kiti gi visi stebuklai 
nėra stebuklais, nes juos ap 
ima žmogaus protas. 

Protas tai pasaulio esybė. 
Kiekvienas žmogus turi 

protą, bet, ant nelaimės, 
mažai jį lavina. Paklauski- 
me kiekvienas savęs, ar 

daug padarėme, kad musų 
protas butų lavesnis, kil- 
tebiiH Turime pasakyti, 
kad labai mažai. Žmonės 
tingi judyti savo protą, tin- 
gi duot smegenims darbo, 
ir protas atbunka nuo ne- 

j veiklumo. 
Jei nori buti protingu, jei 

nori turėti stipru protą, pri- 
valai jam duoti darbo, jį 
lavinti įvairiomis mintimis. 
O tą galima atsiekti tiktai 
skaitant įvairų dienraštį 
"Lietuvą". Kas skaito tą 
dienraštį, to visi kampai 
smegenų diena iš dienos vei 
kia, tas tobulinąs, kįla, tam 
gyvenimos sekasi ir tas lai- 
mingas. Į 1 

Buk protingas ir skaityk 
"Lietuvą","3253 So. Morgail 
St., Chicago, 111. 

ĮGALIOTINIAI. m 

"Lieturot" Bendrovės 
Šerų pardavėjui i 

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

N. Y. 
K. Abyshell, Detroitu Mich. 

1 Vitautas Shauklis, Ansonia, 
Conn. fU 

1 J. Butkus, New Haven, 
Conn. 

■ S Ambrasas, Amsterdam, 
N. J, 

A. S. Trečiokas, Newark, 
N. J. 

Kaz. Shimkus, Brooklyn, 
N. Y. ; 

M. Karosas, Waterbury, 
Conn. 

Mateušas Vilkevičius, 
Youngstown, O. 

A. Trainavičius, Nashua, 
N. H 

Ant. P. Osteika, Waterbu- 
ry, Conn. 

M. Ivupris, Wilkes Barre, 
Pa. 

P. J. Lalas, Amsterdam, N. 
Y. 

Jos. Kadaras, Wyoming, 
Pa. 

T. K. Pangonis, W. Frank- 
fort, 111. 

Juozas Žekonis, Westfield, 
Mass. 

Julius Kirdulis, Cicero, 111. 
Ant. F. Laurusevičius, 
Gilberton, Pa. 

AUKSINIS VIDURYS. 

Velnias pagriebtų, už kam- 
barius visiškai nėra kuom už- 
mokėti. 

— Ir užtatyti nėra ką 
— Žinai ką? išsirinkim auk- 

sinį vidurį. Pameskim kamba- 
rius neužmokėję. 

NURAMINO. 
— Delko tu dukrele nenori 

tekėti už Jonaičio. 
—Mama, man labai nepa- 

tinka jo žili plaukai. 
— Na jau nusiramink. Jis 

tuo bus plikas. 



REZOLIUCIJA. 

Amerikos Lietuvių Seimo 
Rengimo Komitetas susirinki- 
me Wodmono svetainėje, ge- 
gužės 20 d. 1919 m. Chieago- 
je, išnešė sekančia rezoliuci ją * 

Kadangi kaikurie kunigai 
apsireiškė Amerikos Lietuvių 
Seimo priešininkais ir savo pa- 
rapijose skeblia, 

kad Amerikos Lietuvių Sei- 
mas neįvyksiąs, 

kad Seimo Renginio Komite- 
tas sugriuvo, 

kad Amerikos Lietuviu Sei- 
o 

mas šaukiamas laisvamanių, 
kad Amerikos Lietuvių Sei- 

mą šaukia tik keletas asmenų, 
kad katalikiškosios draugi- 

jos atsisakė Seimą šaukti, 
Todėl, męs Seimo Rengimo 

Komitetas užreiškiatne, kad vi- 
sa tai yra melas ir kad tai yra 
daroma su mierht kiek galint 
daugiau užkenkti Amerikos 
Lietuvių Seimui ir Seimo ren-i 
gimui; 

Toliaus, męs Seimo "Rengi- 
mo Komitetas, savo ir Seimą 
rengenčių draugijų vardais už- 
reiškiame, 

kad Amerikos Lietuvių Sei- 
mas įvyks paskirtoje dienoje ir 
vietoje, t. y. birželio-June 8, 
9, 10, ir 11 dd. Morrison Ko- 

telyje, Chicagoje, ir, kari apart 

tautiškųjų draugijų Amerikos 
Lietuvių Seimą rengia sekan- 
čios katalikiškos draugijos: 
Draugyste Šv. Kryžiaus 

" " Šv. Vincento 
" " šv. Agotos 
" " Šv. Jono Krikštyto-• 

jaus (Tcwn of Lake} 
" " Šv. Juozapo 
" " Šv. Kazimiero 
" " Šv. Roko 
" " Šv. Antano 
" " Apveizdos Dievo 
" " Šv. Jono Krikštito- 

jaus (nuo 18-tos) 
" " Šv. Kazimiero (nuo 

Bridgeporto) ) 
n " Šv. Jurgio 
" " Šv. Jono 
" " Sald. Širdies V. Je- 

zaus 
" " Šv. Martino 
" " Šv. Mateušo 
" " Šv. Juozapo 
" '* Š/. Domininko 
" " Šv. Ražancavos 
" " Šv. Petronėlės 
,f " Šv. Antano 
" " Simano Daukanto 
" " illinois Liet. Kliubas 
" " Birutės Kalno 
" " Vytauto Gvardija 
" " Motiejaus Valan- 

čausko 
" " Lietuvos Gojus 

Teisybės Mylėtojų 
No 1. 

" " Gvardija D. L. K. 
Vytauto (Tow of Lake) 

" " Cicero Liet. Pa*. 
Kliubas 

" " Lietuvių Kareivių 
i J. I. Bagdziunas, 

Seitno Rcng. Koni. Pirm. 
Dr. K. Draugelis, 

Seimo Reng. Kom. gen. sekr. 

BINGHAMPTON, N. Y. 
Draugystes rengiasi į Seimą 

Chicagon. 
Balandžio 2 d. čionai įvyko 

draugijų masyvis susirinki- 
mas, kuriame nutarta, kad sei 
mas yra reikalingas. 

Dabargi, kuomet šaukiamas 
seimas Chicagon, tai 18 gegu' 
žės likosi sušauktas antras vie 
šas susirinkimas ir visos tau i 
tiškos ir katalikiškos draugi- 
jos tam pritaria. 

Šios draugijos nutarė siųsti 
Chicagon seiman delegatus. 

Šv. Jono draugija. 
Lietuvos Vyčių 31 kuopa 
Šv. Juozupo Rvm. Kat. Pa- 

rapija 
Tali tos Fondo skyrius 
Šv. Marijos Magdelenos dr- 

■i 

__ r, «■«••ww-,-vmrv.\.v.v;^į>.»:.v*'!'M\^:''C»'^M>^iS)<^ii8y Kanados indijonai s eniau ir dabar. Paveiksle lis parodo senesnę indijonų 
gentkavtę jų paprastuose ap rėdualuose, ir jaunesnę gen tkartę Anglijos kariumenės 
uniformoje. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
DETROIT, MICH. 

Lietuviu Pilietinimo Kliu- 
bas rengia vasarinę ekskursi- 
ja. nedelicje, birželio 29 d. ant 

salos Sugar Nrlch Island 
Park. Laivas išplauks iš do- 
ko Foot of GrisA'old St. 8:40 
vai. ryto. Sugar Island Park 
yra gan graži vieta su geromis 
maudynėmis, kurias ekskursan 
tai galės panaudoti plaukioji- 
mui. Prie to L. P. Kliuba.v 

surengs žaidimus su išlaimė- 
jimais. 

Todtl visi yra kviečiami da- 
lyvauti toje ekskursijoje, kad 
pasigerėti gamtos gražumu ir j 
išlaimėti preisus. Tikietus ga 
Įima gauti pirkti pas L. P. K1 i 
komitetus. j 

L. P. K. Komitetas j 

BROOKLYN. N. Y. 

"KorneviliO Varpai" Scenoje. 
Gegužio l7 d. vakare opere- 

tės draugija statė scenoje ko- 

nr'aką operą trijų aktų, ketu- 

rių atidengimų "Kornevilio 
Varpai." McCaddin svetainėj. 
Publikos buvo pilna svetainė, į 
kurią telpa 800 suviršum. Lo- 

šimas pavyko labai gerai visais 

atžvilgiais. Aktoriai buvo pa- 
rinkti, geriausi Brooklyne ir 
New Yorke, už tai ir lošė la- 
bai gerai, ypatingai gerai savo 

rolę atliko p. Sodeika Gas- 

paro, sktipuolio ūkininko ro- 

lėje. V. J. N. 

BROOKLYN, N. Y. 

Gruodžio 1 d. buvo prakal- 
bos, Apreiškimo pan. šv. par. 
svetainėje. Kun. J. Jonaitis 
Prancūzijos parvažiavęs, kalbė 
jo kaip karė prasidėjo, kaip 
Amerika įstojo į karę, kaip ka- 
reiviai liuosnoriais stodovo į 
pulkus ir eidavo kariauti, kaipo 
ir jis pats būdamas kunigu pa- 
sidavė liuosnariai ir važiavo į 
Prancūziją. Parsivežęs iš ka- 
rės fronto keletą kariškų įran- 
kių, rodinėjo publikai: vokiš- 
ką revolverį, durtuvą vokišką 
ir amerikonišką , diržą kuria- 
me buva sudėtos kulkos, aiški- 
no kaip jame daug telpa kulkų 
ir kaip jos greitai sauja, rodė 

kareivišką geležinę maską, ku- 

rią kareiviai naudoja ant vei- 
do nuo agžų, skeveldros bom- 
bos ir šrapnelio, kurios iššau- 
tos lėkdamos sutruksta, du me- 

daliu kuriuos kareivai nešioja 
ant kaklo (vadinasi katalikiš- 
Įką ženklą). Kunigas sako, kad 
karės fronte nėra nei vieno 
kareivio bedievio, ten buk pa- 
jsidarą visi geri katalikai. 

T. M. Dr. 15 kp. 
S. L. A. 200 kuopa 
C. Komiteto skyrius 

V. A. KerŠcvičius 
Viešo sus ir. sekretor. 

Žmonių buvo pilna svetaine 
virš keturių šimtų. Kalbėtojas 
patarė pereiti per svetaine pa- 
rinkti kiek nors ^inisru del Lie- i. Oi, 

tuvos, bet nepasakė ar pi litis 
kietus reikalams, ar žmonėm* 

badaujantiems. Aukų surinkta 
penkios dešimtis dol. su vir- 
šum ; visgi labai mžai iš pačios 
geriausios katalikiškos publi- 
kos. Pasikalbėjimuose užklau- 
sus vieno kito kodėl dabar taip 
mažai aukau jama, kada Lietu- 
vai aukų labjausiai reikia, ne- 

kurie verkia su ašaromis, sa 

kvdami ne del to neaukaujame, 
kad to nejaustumem, tik del 
to kad netikime ar Lietuva 
gaus tuos pinigus. Sako aukau- 
davome po $10 dol, po $25 ir 
daugiau, mokėdavome mėnesi- 
nes j Tautos Fondą, o ar iš- 
siuntė tuos pinigus į Lietuva, 
ar išdavė nors sykį atskaitas; 
pirmiaus teisinosi, kad nega- 
lima buvo siusti, o ka dabar 
veikia, dabar tyli. Nekurie n t 

taip pradeda kalbėti, sako lai- 
i ys čia, dabar nesiūs, o pas- 
kui ir sudils. 

V. J. N. 

WORCESTER, MASS. 

Besiartinant vasarai, įvai- 
rios draugijos ir rateliai baigia 
savo teatrališką sezoną, reng- 
dami visokias pramogas, tai 
koncertus, tai teatrus. L. D. 
D. Draugija "Aušrelė, taipgi 
neatsilieka. Balandžio 28 d. ji 
sulošė savo leidinio veikalą 
"Gyvenimo Verpete," kas pa- 
sisekė gan puikiai. Lošėjai sa- 

vo roles kai-kurie tai net visai 
gerai atliko. Veikalas publikai 
labai patiko. Dabar "Aušrelė" 
jau rengiasi pire pastatymo 
operetės "Birutė" nedėlioje 
balandžio 8 d. Poli's Theatre. 

Gerb. Mikas Petrauskas, 
kuris vadovauja "Aušrelės" 
chorą, tvirtina, kad lošimas ir 
dainos turės pasisekti, nes visi 
choristai labai uoliai dirba ir 

interasuojasi dainomis ir loši- 
mais. 

Worcesteris išsiilgęs tokių 
veikaių kaip "Birute." Kad 
vvorcesteriečiai mėgsta tokius 
veikalus, tai matyt jau ir iš to, 
jog' kada tik lošia kokia opere- 
tę ar operą Bostono "Gabija," 
kurią'taipgi vadovauja p. M. 
Petrauskas, i.ai \vorcesterieeiu 
visuomet nuvažiuoja didelis 

būrys, O dabar jie turės progą 
matyti namie "Birutę," kurią 
suloš vietinios spėkos. 

Operetė "Birutė" yra gan 
puikus veikalas. Žymus musų 
lietuvių rašėjas Žemkalnis 
sugebėjo nupiešti puikiai mu- 

šti istorišką nuotikį "Birutėje." 
Gi konpozit^rius I likas Pet- 
rauskas, pamatęs dar vieną tru 

kumą minėtame veikale, da- 
pyldė parašydamas muziką, 
kas ir padare veikalą iš įspū- 
dingiausiu veikalu, musu dar O. c u 

neturtingame lietuvių reper- 
tuare. Taip! Puikus veikalu. 
"Birutė," daug reiškianti žo- 
džiai, žavejanti muzika!!... 

Man teko "Birutę" matyti 
jan du kartu Bostone, bet dar 
su didelių įdomumu matysiu 
VVorcesteryje. Butų pageidau- 
jama, kad tankiau męs turėtu- 
mėm proga matyti panašių mu- 

zikaliskų veikalų. Nuo jaunu- 
tės draugijos "Aušrelės" daug 
laukiame ateinančiame sezone. 

Lietuviu teatru rėmėjas. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Pas mus pastaruoju laiku 
lietuviai labai sujudo dirbti dėl 
Lietuvos reikalų. Jie vis lab-j 
jau užsiima badaujančių lie-1 
ruvhi šelpimo darbu ir rūpi- 
nasi laisvės reikalais. Susi- 
tverė Liet. Raudonasis Kry- 
žiuj prie kurio nemažai yra 
priklausančiu ir kurį visuome- 
nė remia savo aukomis, nes 

daug drabužių ir pinigų yra 
surinkta. 

Dabar sugrįįo nemažai ga- 
bių vyrukų iš Dėdės Samo tar- 
nystės, kurie rengiasi organi- 
zuoti Lietuvos Laisvės Sargus. 
Ir šiaip randasi nemažai jau- 
nuolių, kurie yra pasirengę sto 
ti už tėvynės laisvę. Tik ne- 

žinia, kodėl jie vis dar nepra- 
deda organizuotis ir lavintis. 

Iki šiol lietuviai neturėjo sa- 

vus svetainės, todėl daugumas 
jų smuklėse, arba ant gatvių, 
liuosą laika praleisdavo. Jau- 
nimas ir draugystės neturėda- 
vo kur net surengti paprasta 
Laliii. Bet susitvėrus Ameri- 
kos Lietuvių Kliubui, tapo pa- 
imta nuonion svetainė ant ilgo 
laiko. Kliubas pats toje sve- 

tainėje nieko nespėjęs sureng- 
ti, davė ja panaudoti Raudo- 
namjam Kryžiui. 

Amerikos Lietuvių Kliube 

priklauso gabiausi vyrukai, ku 
rie visuomet dirbo ir dirba lie- 

tuvių visuomenės gerovei. 
Jiems nerupi kokios nors par- 
tijos sustiprinimas; jie tik vei- 
kia dėl šviesesnės ateities. A. 
L. K-ui priklauso ir keletas 

biznierių, kaip tai A. K. ii D. 
.Y.; jie taipgi daug prisideda 
prie veikimo. Didžiuma A. 

Reikia pastebėti, kad nema- 

žai yra veikiama organizavi- 
me Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovės. Susitvėrus tos ben- 
drovės kuopai, veikimas turi 
geresnes pasekmes, nes visi 

prie bendrovės prigulinti ragi- 
na ir kitus prigulėti, ir dauge- 
lis žada prie bendrovės prisi- 
dėti. 

Pradžioje gegužio menama 

bendrovė buvo surengusi pra- 
kalbas. Kalbėjo- P. J. Zuris. 
Kiek teko girdėti, jo kalba vi-į 
siems patikus, išskiriant kai- 
riuosius socialistus.- Kad p-o 
Zurio prakalba patenkino pul> 

; liką, liudija ir tai, kad po pra- 
' kalbos seka skaitlingas užsi- 

rašinėjimas bendroves Šerų. 
Kiek sužinojau, tai Albanv, N. 
Y., Scheneetady ir Amsterda- 
me užrašyta šerti už $2,500. 
Nors tos kolionijos yra mažos, 
bet kadangi žmonės supranta 
bendrovės nauda, tai daugelis 
ju perka šėrus be didelės agi- 
tacijos. Aps. Ingaliotinis, 

MATEMATIKAS. 
— Jeigu aš ir toliau taip da- 

ryiu, tai į tris mėnesius visiš- 
kai išnyksiu. Aš kasdien nu- 

stoju 2 svaru svarumo. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kur'e yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažja 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg? 
nepertraukus savo dabartinio užsiSmL, 
mo. Darbas lengvas,- pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paalSklnfc 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

"01 3. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

E X P R E S S 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St., Boulevard 9336 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLL/V4. 

Mokina siuvimo, Kirpimo. otui^ ■$ 
dienomia ir vakarala uei blzuic »r 
n&mij. Paliudijimai išduoda ) ir vi© 
tos parūpinamo"} dykai. Atuuankyklta 
arba ra&ykite, o paslsteuyBaii<- 
Buteikti Jums paiarimę. 

SARA PATEK, Principai 
6205 S. Halstod St~ iafcO Wells St 

2407 W. Madison 8t. 

EXTR A 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi- 
2106 W. 24th St. Tcl. Canal 4802 

sokius popierinius stogus ir taisome 
semite. Dedame raln paipas, dirbame 
blekinius kaminus, dedame blelcines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kiu? stogus lr visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chl 
cagos. Darbą, atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantlją,. Kam toki įmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

SKOLINU PINIGUS 

Į aut antro raorgsčio labai prislnano* 
mis sąlygomis. Kum reikalinga sko- 
linu pinigai, tegul atsilanko 1 ofisę. 

H. EPŠTEIN, 
Iloom 7C8; 5 No. LaSalIe St. 

Telefonas Franklin 2803. 

A*Masalskis 
LIETUVIS liBABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rtausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdomo automo- 
bilius veselijoms, r'ik&tynomtt 
ir kitiems reikalams dlera ar 
naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai męs esame užtikrinti, jog 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuo* 
jus—visai ba jokiu mokesčių už egzaminaciją. arba patarimu. Peoplev 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms g<* 
reresn} ir modernišką, patarnavimu 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, vi 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NSGAUS{ Mšs "parenkame tas gyduoles, ži lodami jų gydančių vertę nuo papraf 
tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi mus® 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistiniiKais: 

ATEIKITE IR PAMATVKIE^E MUS. 
Atminkite! vi*i nl«ko neimamo už Ef2amlnaclj4 Ir Patarimą 

1616 WEST 47-th STREEET Mes Kalbame Lietuviškai 

"Vienintelis Kelias" į STARYED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IKI SPALIO 20tos 

—~~ ft) R A 14 Chlcagoa' Archer Ave., rt m A ——— 

'n Abi Pusi & Z..1U*'""..^*1^°% Z.Sll Abi Pusi 
u 1 ** Ta pat kaina Iš Argo, l!l 63-rd St., <r 

KAINOS INEJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 15, 1918 

$9 9Auriuose nuo 50 ir mažiau (PO An Buriuose nuo 200 
ep£*&Ukaįp 200 žmonių. ir daugiau žmonių 

Kad pasiekti Archer Ave. stotį, iink i pietus eina tj gatvekarį ant State gatvės arba Archer Avenue 
pažymėtu "Archer-Cicero," arba imk transfety nu kitą gatveakrių; perkertančių linijas. SPECIALIAI 
TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJI, išeina iš Chicago kas Utarninka. Subat^ ir Nedele. Užsisakykite sau vietas iSkalno per ChlcaĮjo Trave Bureau 1410 Otis Building, 10 So. La Salle St., Tolefonas Franklin 2077 arba McKiniey 2795 

Rašykite; Generala Office, Joliet, III, relkalaudam aprašymo ir 'rformacijų. Telefonuok'te: Joliet 2511. 

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

"Vėliavos 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzų rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie var.dens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie vaifcvMaini sa- 

vo laive, užpuola kftus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savin? į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite. 

"LIETUVA". 
Čia prisiunciu $ už k., malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas. 

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

''Lietuva", 32^3 S. Mergai) SI, fliisaio, III' 
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Seimas 
Chicagoje 

"LIETUVIŲ VAKARAS" 
AUDITORIUM, 

Nedėlioje, BIRŽELIO 8 d., 
7:30 valandą vakare. 

Pradeclant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MOR^ISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORjCISON HOTELYJE 

Utafninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Neprigulmybe 
Lietuvoje 

VIETINES ŽINIOS. 
SEIMO REIKALUOSE. 
Utarninilfo vakare p. \\'oci- 

mano svel. buvo A. L. Seimo 

įvairiu komisijų susirinkimas 
pasitarimui delei spartesnio 
prisirengimo prie nenam o Sei- 
mo. Pasirodė, kad komisijos 
gana gyvai veikia ir jau daug 
ko nuveikė. 

P-as J. Martinkus, konfe- 
rencijos sekretorius pranešė, 
kad gerai parsidavinėja kon- 
certo tikietai, todėl galima ma- 

nyti, kad neužilgo jų pritruks. 
Paaiškėjo, kad apgarsinimui 

rinkimo komisija gana ener- 

gingai darbuojasi. Jis jau pu- 
sėtinai surinko apgarsinimų 
nuo lietuvių pramoninkų. 

Dailininkas p. J. Šileika pa- 
gamino labai puikų auksinės 
spalvos progrortio labelį su Lie- 
tuvos herbu. O p. St. Šimgus 
paaiškino dailės programa, ku- 
ris susidės iš įvairių na«ijų dai- 
nų. Be to jis sakė, kad bus pa- 
naudoti ir garsus vargonai'pa- 
linksminimui publikos. 

Prie to komisi jos apsvarstė j 
ir surado reikalą išnešti rezo 

liuciją, užginčijančią netisin- 
gus gandus, leidžiamus Seimo 
priešų, apie tai, buk Seima> 
pairsiąs. Susirinkimas pripaži 
no, kad menamas Seimas pa- 
vyks kuogeriausiai, nes'sulyg 
sekretoriaus pranešimo, kiek- 
vieną dieną iš įvarių miestų 
mandatai plaukte plaukia. 

Reporteris. .. 

RUBS1UV1Ų DOMAI. 
Paskutiniu laiku rubsiuvių 

tarpe įvyko didelės permainos. 
Rubsiuvių ponų susivienijimas 
tapo galutinai pergalėtas. Dar- 
bininkai, dabar, turės tiesą 
spręsti apie darbo sąlygas birb- 

tuvėje. Per devynius metus bu- 
vo vesta kova už pripažinimą 
rubsiuvių organizacijos ir už 

prašalinimą visokių persekioji- 
mų veiklesnių unijos narių per | 
darbdavių susivienijimą. 

Visa tai atsiekta Amalga-1 
mated Clothing Workers ofi 

America veikimu. 
Kadangi rubsiuvių tarpe yra 

nemažai lietuviu, kuriu reika- c7 c 

lai dirbtuvėse yra bendri su ki- 
tų tautų darbininkais, tai ka i 
išaiškinus geriaus dalykus apie 
organizaciją, yra šaukiamas 
Amalgamated Clothing Wor~ 
kers of America Lietuvių Sky- 
riaus masinis mitingas, kuris 
įvyks pėtnyčioje gegužio 233 d 
7:30 vai. vakare unijos salėje 
1564 N. Robey St., prie North 
Ave. Visi lietuviai kriaučiai 
kviečiami yra atsilankyti. 
A. C. IV. o f A. Lietuvių Sky- 
rius. 

ŽYDU PROTESTAS 
PRIEŠ POGROMUS. 

Vakar vakare didžiulis 
Auditorium teatras buvo 
prigrūstas Chicagos žydų 
publikos, susirinkusios iš- 
nešti protestą prieš savo1 
viengenčių žudynes Lenki- 
joj ir Pvumunijoj,-taipgi Lie 
tuvoj. 

Tarp daugelio kalbėtojų 
buvo ir žinomas vyskupas 
Follows. Visose prakalbo-1 

se lenkai gavo kiek tik len- 
da. "žmogžudžių tauta," 
"kraujageriai" ir t. t. toki 
buvo žydų kalbėtojų išsirei- 
škimai. 

Užbaigimui išnešta pro- 
testo rezoliucijos, kurios bus 
pasiųstos Prezidentui Wil- 
sonui, ir įvairiems Kongre- 
so atstovams. 

Didelį įspūdį padare, kuo 
met užbaigimui visa susirin- 
kusi žydų publika, atsisto- 
jus, ir kartodama paskui va- 

karo vedėją, žodis po žo- 
džio, priėmė sekančią pri- 
siegą: 

"Męs, žydų rasės vai- 
kai, susivieniję skausme 
ir desperacijoj,"prisiekiam 
ant savo sąžines ir ant 

musų nukankintų brolių 
ir seserų atminties, kad 
męs stovėsim ir kovosim 
sykiu priešai žvėrišką 
brutališkumą ir palaidų 
skerdimą musų brolių 
Lenkijoj, Rumunijoj, ir 
kitur. Męs darome šitą 
šventą prisiegą nepasi- 
liauti savo pastangose pa 
tol, pakol neišvysim iš pa 
šaulio baisius žiaurumus 
ir pakol nesulaikysim pra 
liejimo kraujo musų žmo- 
nių." 
Vakarykščia diena visoj 

Amerikoj buvo žydų paskir 
ta kaipo "gėdulystės" ir pro 
testo diena. Viaos žydų 
krautuvės iš tos priežasties 
buvo uždarytos. 

SEJMINĖ3 PRAKALBOS. 
I 

> 

Bridgeport atsibus prakalbos 
ke t vergo vakare, Mildos svetai 
nejc, 3142 S. Halsted St. 

A n t 1 S-tos gatves atsibr" 
prakalbos ketverge 22 gegužės; 
p. Šemaičio svetainėje, kampas 
18-tos ir Union A ve.. 

Prakalbos visur prasidės 8ta 
valanda vakare. 

Lietuviai, skaitlingai susirin- 
kite į tas prakalbas, nes jose bus 
išaiškinta kas yra seimas, kam 
jis šaukiamas, k<į jis atsieks ir 
dėlko kunigai jam priešinasi, o 

katalikai remia jį. 
Seimo rengimo komitetąs 

WEST SIDE. 
Leib Gvardija Didžio Lie- 

tuvos Kunigaikščio Algirdo 
Draugija, tai yra bažnytine 
draugija, kuri nors nariais 
yra neskaitlinga, bet Lietovos 
laisvės reikaluose neatsilieka 
nuo kitų draugijų. 

I praėjusį Amerikos Lietu- 
vių Seimą siuntė savo atsova. 

Prasidėjus rinkimui aukų del 
Lietuvos laisvės, ta draugija 
paaukavo už $100.00 Liberty 
bondsą ir nariai nuo savęs su- 

metė $42.00. Štai ir dabar lai- 
kytame savo mėnesiniame su- 

sirinkime vienbalsiai nutarė | dalyvauti busiančiame Amen- į 
kos Lietuvių Seime. Atstovu i j 
Seimą tapo išrinktas P. Karo- 
lis Aleksandravičius. Taipgi 
vienbalsiai nutarė dalyvauti 
Seimo rengiamame koncerte. 

Ši draugija laiko .susirinki 

|nuis kiekvieno mėnesio trečia- 
me nedėldienyje M. Meldažic 
Sevtanėje 2242 \V. 23 P!. Geis 
tina luitu, kad norintieji prisi- 
rašytų prie šios draugijos; 

lypae yra pageidaujama buvu- 
[sieji kareiviai. 
[ Af, /. 

DETROIT, MICH. 
Susirinkimas. 

Lietuvių Šv. Jurgio Kata- 
likiškos Draugijos natinis 
susirinkimas bus nedeldie- 
nyje gegužio 25 d., tuojaus 
po bažnytinių pamaldų 12 
30 vai. parapijinėje svetai- 

! neje prie Westmenester ir 
Cardoni gatvių. Nariai, ne- 

atsilankiusieji į šį susirinki- 
jmą bus draugijos baudžia- 
|mi. 

AR AŠ GALIU GAUTI 
TAI? LAI PI 

Rupinimasi jsiatimdavy- 
stės įvesti blaivybę sujudi- 
no visuomenę iki niekurio 
laipsnio. Daugumas žmo- 
nių, kurie žino jog vieninte- 
lės gyduolės, kurioms gali- 
ma pasitikėt, nuo blogo ape 
tito, nevirkštinimo, užkietė- 
jimo, galvos skaudėjimo ir 
nuo daugumo kitoniškų vi- 
duriu nesveikatingumų, yra 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine, klausia musų: 
Ar blaivybės įvedimas pa- 
lies šias gyduolės? Ar a? 

galėsiu gauti jas paskui Lie- 
pos 1-mo? Taip, jus visuo- 
met galėsite gauti kaip ir 
šiandien, nes Trinerio Ame- 
rican Elixir of Bitter Wine 
yra tesiškai pripažintos ir jų 
formula vėl tapo patvirtinta 
Gegužės 2-rą, 1919., per S. 
V. Internal Revenue Dept., 
Washington, D. C., kaipo su 
tinkanti visais atžvilgiais su 
blaivybės įstatiniais, taipgi 
Trinerio Angeiica Bitter To 
nic taipgi tapo patvirtinta 
Ar jus žinote ką nors ap:3 
šias stebėtinas gyduolės? 
Jos papildo gyvir^umą ir 
energiją ir palengvina dar- 
bo naštą, kaip linksmą, kas 
daug reiškia farmierui pri-> 
siartinant rugpjutės laikui. 
Pasistengk dabar gauti tų 
gyduolių ir visuomet turėk 
jų ant rankos, savo na- 
muose. Kiekvienas vaisti- 
ninkas užlaiko jas. 
Joseph Tnner Company, 

1338-I34a l-e Ashland Ave. 
Chicago, 111. Apsk. 

PUIK; VIETA BUČERIUI 
Savininkas, turintis didelę groser- 

nę ir pats nemokantis bučerystea, no- 
riai prMmtų v y r.-j., kur?a moka ta ama- 
tą, Jaitaisyti sau bučernę už mažą at- 
lyginimą randos formoj.- Puiki proga vyrui, galinčisim čia įsitaisyti bJznj. 
nes vieta patogi. 

M. G. 
8111 S. Chicago Av. Ch'cago, 111. 

ANT PARDAVIMO. I 
PARSIDUODA čeverykų krautuvė, lietuvi^ apgyventoj vietoj, su namų 

arba bu Namo 
M. KARA, 

1913 So. Halsted St., 

Parduodu, perku ir mainau namus 
ant lotų ir lotus ant namų ir ant 
tfroseraiu. Ant Brldgeporto lr ant 
Korth SiJės turiu daug namų,, geri 
bargenai galirra labai pigiai nupirkti. 

K. KAUPAS Co., 
Real estate, loans, insurance and 

exc'nange. 
1630 N. Robey St. 

Phone Humboldt 7196. 

PARSIDUODA- bučernė ir 
grosernė su namu ir 2-iem au- 
tomobilinis. Visa tai galima 
pirkti kartu arba atskirai, ar- 

ba galima visa tai išmainyti 
ant rezidencijinio namo. Atsi- 
šaukite pa-. 

K. JAMONTAS, 
1739 S. Halstcd str. 

PARSIDUODA 
NEDELIOJE. 

15 melžiamųjų karvių ir telyčių, go- 
riausios rūšies. Pirkėjams pristaty- 
sime galvijus. 

C801 S. Oakley Ave., 
| 2 blokui } rytus auo VVostorn Ave. 
Telefonus: "''VHŲect 6615. 

FARSIDUODA. 
V/s iono troltas, puikaus subuda- vojimo. Su budele ti«?s sėdyne—Con- 

tinental motor, parsiduo^*" už 550— 
Klauskite pts 

NOVCAS & BAGDŽIUNAS. 
3407 So. Morgan St., 

Vulantino Garaže. 

ANT RANDOS. 
I 

ANT RANIT08 — vv'EST S1DEJ 
4, 5, 6, ir 7 kambarių peiiium' 
apšildoųii; mo4©rnlikl. Kreipkitės i 
ofisų: Itacin.? i.ve. ir J.3 tli St., arba 
telefonuose: Yv'est 95, arba Harrison 

m. 

P AJ IEŠKAU savo brolio, Frank 
Thomas, paeina iš Šiaulių pavieto. 
Domantų sodžiaus, 15*18 metais gy- 
vena Minneapolis, Minu., dabai* ne- 
žinau kur gyvena. Meldžiu kas apie jį žino arba jis pats teatsisaukia, nes 
turiu labai pvarbų reikalu, kasliuk 
Lietuvos, pasikalbėti, 

CASPEP. THOMAS, 
3409 U. St, 

9* Oins.ii*, 

PAJIii&KAU savo 'lėdės, Antano 
Adomavičes, ir puaseterės Mortos 
AdomavjčaitSsl paeina Kauno ęub., Šiaulių pav., Kuršėnų parap., is Ku- 
bilių. Meldžiu aitsišaukti jo patie|3 
arba kas ji žino pi įnešti, šiuo adresu : 

A. BRASLAUSK1S, 
Us. K: Box U?, 

Elco, Pa. 

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
prio vyriško kostumerlško darbo. 
Gora mokestis pa&tovus darbas. 

F. ALEKNO 
911 W. 33rd St. 

Cblcago., 
Drover 6836. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Gaspadinystėg ant 100 akrų termos. 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Gerai* mokeanls, ir pra- 
gyvenimas. Talpai, totra margina 
norčtų ©it dirbt ant Sirmoa, kaip čio- 
nai yra pamln*l&, Nuožirdilai mel- 
džiu panelių gvait atslSauktl Sluo ad- 
resu: 

Mr. P. Bllnitrupis. 
P. O. Box 215, Kenoaha, Wia. 

MES MOKAME PINIGAIS Mž 
LIBERTY BONDSUS j 

Jeigu esi priverstas parduoti «*vo l.' j berty Bonds% ateik arba rašyk p** mus į .\If« taipgi atperkamo neišm0k^Hs Li- 
berty BondsufJ. M$b perkame bondsus !r kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunCiame pinigu*? I Europą.. 
E. BUTZKE, 1549 Mllwaukeo Ave., Chl- 
cago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9 
lyto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

F A R M O S 
Jeigu no: i įsisteigti sau namus iv bnti ncpriguiiaingu, ;ūrk sau farm^ lietuvių liolionijuj *'\ilno'^," Vilas 

County, Wisconsino. Jei pirksi sau 
farmą čia žinok, jog perk J nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Męs esamo 
savininkai 5u,000 akrų. žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie- 
tuvių kolionijai. esame paskyrę Ka- 
zimierą. GadlauBkg, kolionijo3 direkto- 
riumi, kurie gyvena toj koiionijoj ir 
kurie uždaviniu yrs- padėti jums. Iki 
šio laiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuviu, kuriems 6ia klojasi 
labai gerai. Męs pagelbstame, l.iek- 

ienam nnujasedžiui, .kuris perka nuo 
muMį. M's padėd'ame jiemfcs pabu- 
ūavcti trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ūkei reikalingus gv- 
vulius ■ Ii žemei dirbti mašinas ant 
1 i^eiuamt; išmokėjimų. Gali pirkti 
kokio tik r>ori didumo farmą 40, 80, 
120 arba 1C0 akerių arba[ daugiau, 
kainomis nuo $t&.OO iki $25.00. Jei'^aiĮ •■•pęeldnnii i.kli narin turtingos lietu- į "-tu kolion'jos nepritrulmitigų farmie- 
vv, rašvV murrfp lietuviškai klaus- 
ima" pilnv informacijų. 

SANROPN COMPANY, 
Eagle E?ver, Wisconsin. į 

Reikalinga kiek apsišviestusi mo- 
'teris ar mergina prie ^erų. namų už 
gaspadinę; turėtų but nuo 35 iki 43 
nu' \, įera vieta ir užtikrintas gy- 
venimui, dėl geros išmintingos mo- 
teries. Klauskit šiuo adresu: 

P. O. Box 145, Westville, 111. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti jums bunga- 
low (namelj) dviejų fiatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje bp viaai mažu 
JraokGjlmu ir ant labai prieinamų iš- 
mokfjmo sąlygų jųs galite Jgyti sau 
namų. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. C&rū S t., 

Tel. Pruspect 923. 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 matai 

3149 8. Morgan 3t., kerte 32 st. 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
pivt. «—8 vak., Nedėi. 9—S. 

TELE'rONAS YARDS 687. 

Tel YARDS 1532 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAI 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. užsifjenOjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halstęd 3tj Chicago, III. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Kakalius 
UJS'lSF NĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 ikt 'J 
vakarai*. 

3303 SO MORGAN STftEEI 

Daktaras 

Jonas W. Sarpalius 
Gydytoja^ ir Chirurgas. 
3232 S. HALSTEDST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yartis 2544 
Namai Boulevard 5602 

PAANES'MAS 
Dėl Musų Darbininkų Geroveą 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tu kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir ąkuicitį, _~w'Ai&10B vydo aistria* ir ckroni&as ligas, vy- 
n|. u^teru ir vaikų, pa^al naujausias 

J-JRay ir kitokius elektros 
triAtuiNL 

OJtaas tr TakuatarŲą: 1025 W. 18'h 
SumL b>^u Fuk Street vSLiNDOS: 3a» 1M? P»ctv, Ir 
M vetorai*. T«U»boiM Canal 3110 

GTTIHIMASi 1419 So. Halsted St. TALAJfbOt! l—o «*« ♦«>♦<.» 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Banda 
pilną "Cash" vert*. Atn?žkit« 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo >—6 
Utarninkais Keiveigola Ir 
Subatomls 9—9. 

O Al H 
J.Ci- SACKHEIM * CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tame Wood Paulina ■ratilu 

_ 
DJf.FRENCH wS«BWF» 

aivuiu iiiu ivupuunc JJiag. 
209 So. State Street Chlcago, 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pajai su- 

tarties. 
Phone Harrison 7536 

-H ——— 

161J We«t 47th St., Cl^lcago. 
South Side ofiaas 

(Aptlekoje) 
Tai: 4 po pietų iki 8 T*t rak 

Phone Boul®var<l 144. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS*. 
ant Gurų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popierlo SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų 16 vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, V L, 

Marškiniu 
DVIEJOSE NARIŲ 

SKLEPUOSE. 
Idant pertikrinus visus narius ir rėmėjus, 

jog narių skiepuose galima pirkti gera ta vorą 
ū:aig pitfi01' uegu kur kitir, išstatysiuie didelį 
saL;loU marškiniu nvSenintomis kainomig ant 
išpariavmo 

Marškiniai su apikaaklėmis, f% V* 
arba be apikakllŲ, labai gero per- UflA 
kelio, lagai puikiu spalvų, paprast?. J ̂ j|j kaina ?i,50, parduosime tiktai už wW 

šis išpardavimas tęsia per visę ėią sąvaiat? 
Pasiuaudokite iš šios progos ir ateikite tuo- 
jaus, kol yra IŠ ko išsirinkti. 

Prekybos Korporacija Palatine 
1701-1703 West 47-ta. 

1112-1114 Milwaukee Ave., 
Du Skiepu, 

Tėmyk j0įį&į!^ Pirkite 
si jl] kcr jis 

ženklą. ^į^ĮBį^ Iškabytas 

Jus rasite manę ant Halsted gatves, tarpo 31ir 39-tos. 

Aš esu ženklu Central District Business Men's Association. Aš 

esu pinigij taupytojas, aš sutaupysiu jums dolerius ir centus. Aš 
stoviu už teisingą, dorą ir sąžiningą apsiėjimą 8u publiką. 

TODĖL 
tai ir apsimoka jieškoti to ženklo, taipgi reikalaukite musu Dis 
count Štampą kurią jus išleidžiate yra kaip pinigai. 
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