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Turkai ir Bulgarai Vyksta 
Paryžiun 

Halleris gelbsti bolševikams 
Bolševikų užpuolimai Baltiko fronte 

ESTONAI ARTI PETRO 
GRADO. 

Stockholrnas, geg. 21. (su 
vėlinta). Šiądien gauta ofi 
cialis Estonijos štabo prane- 
šimas, kad estonų armija vis 
stumia bolševikus artyn Pet 
rogrado. 

Pranešime pabriežiama, 
kad estonai užėmė stotį Yru 
gą, kur suėmė 700 nelais- 
vių. Vruga yra arti Gatči- 
na apie 35 mylios nuo Pet- 
rogrado. 

TURKAI IR BULGARAI 
VYKSTA PARY2IUN, j 
Geneva, geg. 20. (suvėlin 

ta). Čia atvyko Turkijos 
ir Bulgarijos atstovybės Tai 
kos konferencijon. Jos ve- 

žasi daugybę įvairių doku- 
mentų. Abi delegacijos ke- 
tinančios kelti didelius pro- 
testus prieš taikos Konfe- 
rencijos elgimąsi link tų že- 

mių. 
Turkija labai priešinsis už 

padalinimą Turkijos; ypač 
priešinsis už judinimą Kon- 
stantinopolio. Gi Bulgari- 
ja reikalaus būtinai sugrą- 
žinti jai Drobrudžia ir uo- 

sto Konstanzo. 

HALLERIS GELBSTI 
BOLŠEVIKAMS. 

Vienna, geg. 19. (suvė- 
linta). Bolševikai pradeda 
daugiau spausti rumunus, 
nes jų rankos yra paliuo- 
tos nuo ukrajinų armijos. 
Mat ukrajinai dabar įtem- 
pė savo spėkas apie 50,000 
prieš Hallerio veržimąsi Uk 

rajinon. 
Rumunams, kaip rodosi 

gręsia pavojus atsidurti 
tarp dviejų ugnių, nes ir 

Vengrijos sovietų valdžia, 
sakoma, rengias: smarkiai 
užpulti Rumunijos spėkas. 

Gi ukrajinų svarbiausias 
punktas Tarnopol, kaip pra 
nešama, irgi esąs pavojuje 
dėl prisiartinančios Mask- 
vos sovietų kariumenės. 

BOLŠEVIKU UŽPUOLI- 
MAI BALTIKO FRONTE. 

Paryžius, gęg. 22. An- 
gence Radio gavo is*Liepo- 
jaus pranešimą; kad bolše- 
vikai pradėjo stiprų ofensy- 
vą Baltiko fronte tarp 
Schlock ir Bauskė. Praneši- 
me tvirtinama, kad užpuoli- 
mams naudojama didelės 

spėkos. 

PASIRAŠĖ KRAUJU 
DĖL TĖVYNĖS. 

Tokio, geg. 22. Keliolika 
chinų studentų Japonijos 
mokyklose pasirašė kiekvie- 
nas savo krauju po rezoliu- 
cija, kurioje kviečia visus 
chinus studentus Japonijoje 
kurių ten yra apie 4,000, 
kad grįžtų Chinijon išneši- 
mui protesto prieš taikos 
konferencijos nuosprendį 
Štantungo klausime. 

ORLAIVIAI PERSEKIO- 
JIMUI DEGTINDARIŲ. 
Wa*hington, D. C. Komi- 

sijonieiTUS Roper kreipėsi 
prie karės departamento, 
norėdamas gauti keletą or- 

laivių, su kurių pagelba per 
sekios slaptus degtinės da- 
rytojus. Orlaiviai lekioda- 
mi po kalnus lengvai galės 
užmatyti degtinės varymo 
vietas. 

NAUJA ERA BOLŠEVIKU 
METASKAIČ1UJE. 

Helsingforsas, geg. 21. So 
vietų valdžia įnešė naują 
sistemą metų chronologijoj. 
Jie nori pradėti metus su 25 
diena spalių mėnesio, kada 
tapo įvesta bolševikų reži- 
mas. 

Bolševikiški metai, kaip 
pranešama, turės 280 darbo 
d.'enų. 

SULAIKYTA AMERIKO- 
NŲ KELIAVIMAS NAMO. 

Paryžių®, geg. 22. Šiądien 
tapo sužinota, kad Suvieny- 
tų Valstijų kariumenės 4- 
tos ir 5-tos devizijų gabeni- 
mas į Ameriką tapo atidė- 
tas. Tas sakoma surišta su 

vokiečių grūmojimais nepa- 
sirašyti po taika. 

.. ŽUDOMA MERGINOS 
BUDAPEŠTE. 

Vienna, geg. 20. (suvėlin- 
ta). Čia gauna, žinių, kad 
Budapešte dėl buvusio suki- 
limo prieš komunistus tapo 
nužudyta visa eilė žymių 
ypatų. Tapo nužudyta ke- 
letas ypatų jų tarpe ir vie- 
nas vyskupas, kurios buvo 
paimtos užstatan, kad jų 
draugai nesipriešins komu- 
nistų tvarkai. 

Taipgi nužudyta ir kelio- 
lika merginų, kurios dirb- 
dino kontr-revoliucijonie- 
riams trispalvius kvietkus. 
Tulų kūnai, kurios buvo 
siunčiamos kalėjiman, rasta 
Dunojuje. 

Kas gali išgelbeti Rusiją, 

Duonos, maisto ir daugiaus duonos ir maisto—tas gali išgelbėti Rusiją. 

REIKALAUJA ITALU 
PASIAIŠKINTI. 

Paryžius* geg. 22. Tapo 
sužinota iš tikrų šaltinių, 
kad Suvienytų Valstijų, An- 
glijos ir Francuzijo atstovy- 
bės bendrai užklausė Itali- 
jos atstovybės, idant pasi- 
aiškintų, kodėl Italija išso- 
dino savo kariumėnę Tur- 
kijoje. 

Italijos premieras Orlan- 
do, sakoma, davė tarne pa- 
aiškinimą. Bet pirm aiški- 
nant pareikalavo, kad pra- 
sišalintų iš posėdžio Greki- 
jos premieras Venizelos. 

PASIRENGĘ PRIPAŽINTI 
KOLČAKO VALDŽIĄ. 
Washington, D. C. geg. 

22. Taikos konferencija iš 
Paryžiaus pranešė admiro- 
lui Kolčakui, vadui Omsko 
valdžioje, kad talkininkai 
esą pasirengę pripažinti Om 
sko valdžią dėl visos nebol- 
ševikiškos Rusijos, bet yra 
reikalinga, kad Omske su- 

sidarytų pastovi valdžia ir 
steigiamasai susirinkimas. 

AUSTRALIJA GAVO 12 
LAIVU. 

A# 

Melbourne. Anglijos val- 
džia padovanojo Australijai 
6 narlaivių naikintojus ir 6 
narlaives, kaipo atlyginimą 
už Australijos laivyno žy- 
mų veikimą bėgyje perei- 
tos kares. 

UKRAJINAI PROTES 
TUOJA PRIEŠ LENKUS. 

Paryžius, geg. 22. Ukra- 
jinų delegacija įteikė taikos 
konferencijai protestą dėl 
lenkų veržimosi' Ukrajinon. 

Lenkų ir ukrajinų atsto- 
vai išdėstė savo reikalus 
prieš tarybą keturių didžių- 
jų (Amerika, Anglija, Fran 
cuzija ir Italija), bet prie 
jokio sutarimo neprieita. 
Ukrajinai grąsina pertrauk- 
ti padalytas sutartis.' 

PAKVIETĖ KAUTSKY I 
VERSAILLES. 

Versailles, geg. 22. Pribu 
vo Vokietijos neprigulmin- 
gu socialistų lyderis Kari 
Kautsky. Jis manoma tapo 
pakviestas Vokietijos dele- 
gacijos del pasitarimo klau- 
sime, surištame su pasirašy- 
mu po taikos sutartimi. 

VOKIEČIAI REIKALAU- 
JA KAIZERIUI DVARO. 

Berlin&s, geg. 22. Vokie- 
tijos žmonių partija įteikė 
Vokietijos steigiamam susi- 
rinkimui peticiją su keletą 
tūkstančių parašų, prašyda- 
mi, kad butų įtaisyta val- 
džios lėšomis dvaras Vokie- 
tijoje buvusiam Vokietijos 
kaizeriui. 

BERLINO KAREIVIAI 
REIKALAUJA TAIKOS. 

Rerlinas, geg. 21. (suvė- 
linta). Berlino kareivių ir 
darbininkų taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje reįkalau 
ja, umaus pasirašymo po 
taikos sutartimi. Rezoliu- 
cijoje taipgi atsišaukiama į 

i proletariatą talkininkų ša- 

jlių. 
NUNEŠĖ STOGĄ UŽ 

MYLIOS. 

WilIiamsport, ~t&. geg. 22 
Vakar ištiko didelė viesulą 
miestelyje Dewart. Nune- 
šė ketą stogų; vieną nešė 
net visą mylią, bet aukų su 

gyvastimis nėra. 

SVARSTĖ PAGELBĄ 
LENKIJAI. 

Paryžius, gcg. 22. Augš- 
čiausia ekonominė taryba 
svarstė teikimą pagelbos ša 
lims, kurios to prašo bet 
nepildo talkininkų padava- 
dijimų. Manoma, kad pir- 
moje eilėje buvo gvildena- 
ma atsinešimas link Lenki- 
jos. 

PASIDAVĖ BOLŠEVIKU 
PULKAS. 

Omsk, geg. 21. (suvėlin- 
ta). Dešimtasis Maskvos 
pulkas dalis bolševikų ar- 

mijos ties Kama nepanorė- 
jęs eiti i frontą prieš Kol- 
čako kariumenę; delei to 
daug kareivių tapo sušau- 

: dyti. 
Vėliau pulkas išreiškė no 

rą eiti muštis, bet, prisiarti- 
nęs prie mūšių linijos, iš- 
šaudė savo aficierus bolše- 
vikus ir pasidavė Sibiro ar- 

mijai. Pulkas susidedąs 
i daugiausiai iš Maskvos dar- 
bininkų. 

UŽLEIS LENKAMS TIK 
SUNAIKINTĄ ŠALĮ. 

Londonas, geg. 22. Vo- 
kietija pradeda daugiau 
jausti savo pavojų ir ren- 

giasi sutikti jį, jei reikės, 
su didele auka. 

Vokiečiai ketina už jokią 
kainą neatiduoti Lenkijai 
augštesnėsės Silezijos, ku- 
rią talkininkai nori priskir- 
ti prie Lenkijos. 

Sakoma 1,500,000 ypatų 
esą iškilmingai pasirašę po 
prižadu, kad jei reiktų ati- 
duoti tą karštą Lenkijai, tai 
liejinyčios ir kasyklos bus 
paverstos į griuvėsius; pa- 
ti-gi vieta bus nulėta krau- 
ju. Tvirtinama, kad toj 
apielinkėj esama 135,000 
prigudusių karėse Prūsijos 
kareivių. 

ORLAIVIU J ŠIARINI 
POLIU. 

] 
Dayton, Ohio, geg. Žino- 

mas Šiaurių tyrinėtojas Ste- 
fanson plianuoja lėkti į 
šiaurinį polių orlaivyje. Jis 
manąs, kad yra galima pa- 
budavoti specialį orlaivį ku 
riuo butų lengvai dasigauti 
į šiaurinį polių dėl tyrinė- 
jimo. 

ČECHO-SLOVAKAI 
APLEIDŽIA RUSIJĄ. I 

Vancouver, Britiškoji Co 
lumbia, geg. 22. Aficieras1 
Čecho-slovakų armijos Ru- 
sijoje leitenantas Richter, 
kuris šiądien pribuvo iš 
Vladivostoko, praneša, kad 
likučiai čecho-slovakų ar- 

mijos apleidžip Rusiją. Ap- 
leidimo priežastimi yra, 
kaip praneša leitenantas 
Richter, čecho-slovakų ne- 

pritarimas Kolčako diktatū- 
rai. Be to čecho-slovakai 
labai nori aplankyti laisvą 
gimtinį kraštą. 

ATĖMĖ NUO BOLŠEVI- 
KŲ MIESTĄ. 

Archangelskas, geg. 20. 
(suvėlinta). Rusų ir talki- 
ninkų kariumenės Murman- 
sko fronte atėmė nuo bolše- 
vikų miestą Povienec ant 
kranto ežero Onega. Da- 
bar talkininkų laiveliai ga- 
lės veikti Onegos ežere. 

Ties upe Vaga rusų pa- 
trulis iš 100 vyrų persilau- 
žė per bolševikų liniją ties 
sodžiumi Malo Bert nik, už- 
mušė priešo 20 kareivių ir 
suėmė vieną, patįs nepaneš- 
daml jokių nuostolių. 

KEBLUMAI SU JUODU- 
KAIS ANGLIJOJE. 

Londonas. Anglijoje kįla 
nemažai keblumų su Afri- 
kos juodukais. Mat kilus 
karei daug Afrikos juodu- 
kų tapo pargabenta Angli- 
jon prie įvairių darbų; da- 
bar gi karei užsibaigus, dau 
gumai tų juodukų valdžia 
privalo mokėti paramą kai- 
po bedarbiams. 

Bet didesnis yra keblu- 
mas su šliubais. Nemažai 
baltveidžių apsivedė su juo- 
dukais; bet daugelyje tokių 
atsitikimų kunigai atsakė 
bažnytinį palaiminimą jau- 
navedžiams skirtingų rasių. 
Iš to susidaro pusėtinas ne- 

smagumas. 

KALINIS PRIGAVO 
POLICISTUS. 

San Francisco. Prie tū- 
lų dviej policistų pribėgo 
pusnuogis vyras su aprišta 
galva. Jis užreiškė polici- 
stui, kad jį užpuolė plėšikai 
ir jis tapo netik apiplėštas 
bet ir sumuštas. Policistai, 
žinoma, nugabeno nukentė- 
jusi ligonbutin, kur jam su- 

teikta daktariška pagelba. 
Kadangi apiplėštasis spirėsi 
būtinai vykti namo, kad ap- 
lankius savo šeimyną kuri 
rariasi nuošaliai nuo mie- 
sto, tai j^m suteikta drapa- 
nos ir kiek pinigu ant tikė- 
to. Vėliau pasirodė, kad 
tai buvęs kalinys Warren. 

SUSTREIKAVO DĖL U2-] 
UOJAUTOS. 

St. Paul, geg. 21. Čia iš- 
ėjo ant streiko 5000 vyrų na 

riai šešiolikos unijų tik iš 
paramos streikuojantiems i 

prastiems darbininkams, ku 
rie reikalauja pakėlimo al- 
go iki 50 centų į valandą, 9 
valandų darbo dienos ir pri 
pažinimo jų unijos. 

ANGLAI VĖL SUMUŠĖ 
AFGANCUS. 

Londonas, geg. 22. Angli 
jos kariumenė turėjo susirė- 
mimą su afgancais apielin- 
kėje Dakka Afganistan 
įvlušiai ištiko 16 ir 17 die- 
nose gegužio. 

Anglijos nuostoliai lo5 
indijonai; gi afgancų 100 
užmuštais ir daug sužeis- 
tais. Tarpe užmuštų rasta 
nemažai ir reguliarių karei- 
vių. Anglai taipgi suėmė 
keturias kanuoles. Tai nė- 
ra reguliarė karė, tik afgan- 
cų sukilimas prieš kaimynus 
anglus. 

EŽERAS PRIEŽASTIMI 
ŽEMĖS DREBĖJIMO. 
Washington, D. C. Mok- 

slavyriai, kurie tyrinėja 
priežastis žemės drebėjimo 
San Salvador, praneša, kad 
pasikartojanti žemės drėbė-: 
jimai San Salvicior'e paei- 
na nuo persipildymo van- 

dens ežere Ilopango, kurisj 
randasi augštai kalnuose, 

Paskutinis žemės drebė- 
jimas pridarė San Salvador 
mieste blėdies apie ant $10, 
000,000, ir taipgi žuvo 50 
ypatii prie daugelio sužei- 
stų. Todėl San Salvador *• 

valdžia nutarė nuleisti kj-į 
lanti ežere vandenį. 

CEDAR RAPIDS DIDELĖ 
EKSPLIOZIJA. 

Cedar Rapids, Ia. Vieno- 
je dirbtuvėje ištiko didelė 
ekspliozija. Nuo ekspliozi- 
jos sudrebėjo visa apielin- 
kė. Ekspliozijoje, kajp ap- 
skaitliuojama, žuvo apie 25 
ypatos ir }-ra apie 100 su- 

žeistų. Iš 150 darbininkų) 
/os keli liko neužgauti; nuoĮ 
stolių yra apie $3,000,000. j 
VOKIETIJA REIKALAUS 

PLEBISCITO. 

Berlinas, geg. 22. Vokie-< 
tija, kad apginus savo po-j ziciją ketina reikalauti ple- 
biscito apsisprendimui kur 
tie kraštai nori prisidėti. Jie 
to reikalaus pasiremiant 
Wilsono užreiškimu. Vo- 
kiečiai taipgi reikalaus, kadi 
prie balsavimų dalyvautų ir. 
neutralių šalių atstovai, ku-j 
rie prižiūrėtų teisingumu! 
skaitymo balsų. j 

ARMENIJOJE PRAKTI- 
KUOJAMA ŽMOGĖDY- 

STĖ. 

Koi stantinopolij, geg. 2C| (suvėlinta). Amerikos lab 
darybės. komisijos atstovai 
praneša, kad Armėnijoje 
badas ant tiek yra didelis.f 
jog gyventojai pradeda^ 
praktikuoti žmogėdystę. į 

orasT \ Chicagoje ir apielink^e:^ 
Pėtnyčioj di lai dcbesiuoti 

ir kiek šilčiau; ^ubatoje grei 
čiau giedra; įvairus švelni vė 
jai. s 

.g; Saulėtekis 5:22; Saulėleidi? 
8:10. B 
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Naujagadyniai Kryžeiviai. 
Pono Bizauskio, Lietuvos Valdžios at- 

stovo kablegramas iš Londono, tilpusis va- 

karykščiame "Lietuvos" numeryje, patvir- 
tina t&i, k> męs senai bijomės ir apie ką 
neabejojame, — būtent, kad lenkai neišsi- 
žadės Lietuvos patol, pakol jie' matys nors 

mažiausią progą per intrigas, per apga- 
vystę, ar net per kraujo praliejimą ją sau 

pasilaikyti. 
Žydams jie jau įtaisė pogromus ke- 

liojdešimtyj l^enkijos ir Galicijos miestų, 
nepralenkdami nei lietuyių sostinės Vil- 
niaus. Męs nenusistebėtum, jeigu išgirstu- 
me, kad lenkų užimtuose distriktuose jie 
rengia pogromus ir lietuviams. P-no Bi 
zausko pranešimas, kad lenkai užpuolė 
čielą eilę namų musų veikėjų Vilniuje, yra 
nurodymu, kad toki dalykai yra galimi. 

Kiek anksčiau jau buvome pastebėję, 
jog prisiuntimas Hallero armijos iš Fran- 
čuzijos išaugins lenkams naujus ragus. Tas 
pasitvirtina. Vos spėjo jos sulaukti, len- 
kai išsyk pradėjo užpuolimą ant ukrajinų. 
Jų 3eimas Varšavoj net nutarė sulaužyti 
talkininkams' duotą prižadą, kad jie pasi- 
liaus kovoję su ukrajiniečiais Galicijoj ii 
lauks talkininkų nutarimo. *. 

Talkininkų komisija, dalykus ištyru- 
si, patarė Galiciją padalinti sulyg tautinių 
rubežių: rytinę Galiciją atiduoti ukraji- 
nams, vakarinę — lenkams. Lenkams 
net atiduodama miestas Lvovas—senovės 
ukrajiniečių-rusinų sostinė. 

Ir to tačiaus gašliems lenkų imerialis- 
tams neužteko. Varsa vos seimas su gai- 
dišku pasiputimu "nutaria", kad esą nei 
sutartis su ukrajinais, nei taikos konferen- 
cija Galicijos klausimo neišriš. Jisai esą 
gali buti išrištas "tiktai ?nt kardo ašme- 
nų". 

Męs esame įsitikinę, kad tokiu pat 
budu, "tiktai ant kardo ašmenų" lenkai no- 
rės rišti ir Vilniaus ir Lietuvos klausimą. 

Ir jeigu talkininkai, paleidusieji len 
kams vadžias, suteikusieji jiems amunici 
jos, nesulaikys jų — prie to turės prieiti 
neišvengtinai. 

Lietuva stovi prieš naujos gadynės 
kryžeivius, šeši šimtai metų tam atgal, 
sulyg Lenkijos pakvietimo, ant Lietuvos 
plūdo iš visų vakarinės Europos tautų avan 

turistai, kurie su kryžiais ant ploščių mė 
gino rišti Lietuvos likimą "tik ant kardo 
asmenų". Ties Žalgiriu jis buvo išrištas 
1410-tais metais. 

Ar ir dabar Vakarų Europos nuleisti 
nuo virvės šitie nauji "kryžeiviai" turi vėl 
pradėti Lietuvoje baisenybių gadynę, riš 
dami Lietuvos klausima "ant kardo ašme-j 
nų"? 

Lai Dievai praneša tą audrą! Bet 
jeigu ji turi užeiti, jeigu ji neišvengiama, 
jeigu Lietuvai dar sykį turi prisieiti savo 
laisvę ir gyvybę krauju ginti—tai ki- 
tokio išėjimo nėra, kaip tik imti ginklą 
rankon ir parodyti, kad nei Keistučio, nei 
Vytauto laikų dvasia lietuviuose dar nėra, 

mirusi; kad lietuvių tauta, kuri atsilaikė 
,>rieš viduramžių kryžeivius, atsilaikys 
taipgi ir prieš šiuos naujos gadynes kry- 
žeivius. 

Lenkai šaukiasi kardo ašmenų — ge- 
rai! Jie juos turės — ir ne vienų tik lie- 
tuvių. Jie netrukus pamatys, kad sekti kai 
serizmo pėdomis reiškia susilaukti ir kei- 
serizmo likimo. 

Lenkijos nauja viešpatija pražydėjo. 
3et pats žiedas jau kirmija. Pasekmės? 
To tik aklas negali matyti. 

į Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
LIETUVA. 

Tarp paskendusių Europos tautų yra 
/iena tauta, kuri išplaukė viršun karės su- 

kuryje ir į kurią neatkreipta tiek atydos, 
kiek reikėjo atkreipti. Šita tauta yra Lie- 
cuva. Senesnė už Slavų ir Germanų tau- 
tas — taip, siekianti atgal į neaiškų istori- 
jos brėškimą gal net toliaus negu Grekų ir 
Romėnų imperijos, vėliaus apsupta stipres- 
nių ir nedraugingų tautų, kurios mėgino 
užsmaugti jos gyvybę, Lietuva nesiliko 

I praryta, neigi jos savitumas yra dingęs. 
Lenkija kentėjo ir išliko, daugelyj pro 

tų, kaip rodos, symbolizuodama tautiškojo 
gyvenimo romaną ir tragediją. Bet Lie 
tuva buvo jau sena tauta pirm negu Len- 
kija dar gyveno ir Lietuva nukentėjo net 
tiek, kiek Lenkija kentėjo, tik jos kentėji- 
mai niekados nebuvo eksploatuojami iki to 
kiam laipsnui. 

Lietuvos istoiija taip toji eina pra- 
eitų amžių keliu, kad ji dingsta legenda- 
riskų tradicijų šešėliuose. Tačiaus yra 
vienas dalykas, kuris gali buti paskaitytas 
savo rūšies neišdildoma žyme. Lietuvos 
kalba, nors nelygiai tokia pati, bet turi tokį 
artimą panašumą prie senovės Indijos 
Sanskirto, kad tikima, jog ji yra tos pa- 
čios šeimynos. Jeigu tai teisybė, jeigu lie- 
tuviai paeina iš tos pačios šeimynos, kaip 
Aiyonai, kurie užėmė Indijos aborigenų 
vietą, tai tuomet yra galimas dalykas, kad 
oita tauta, kurios negalėjo išnaikinti nei 
praryti Slaviškas ir Teutoniškas beširdišku- 
mas, jau buvo padariusi sau vietą pasau- 
lyje dar prieš tą laiką, ar apie tą laiką, kuomet Abrahomas dėjo pamatus Semitų rasei. 

Bet yra rimtesnės priežastjs už mytiš- kas legendas, kurios duoda teisę Lietuva 
interesuotis. Vienok jau tapo pažymėta— 
išlaikymas tautinės čielybės per priespau- dos amžius. Kita priežastis yra ta, kad 
per visą šitą laiką Lietuva vystė dailę ir 
literatūrą ir užlaikė senovinę dailę ir lite- 
teraturą tokiu budu, kad tas yra beveik 
stebuklu, jeigu nepamiršti jos izoliuotos 
pozicijos. Ir per visą šitą laiką Lietuva 
buvo namų ir industrijos šalis. Paprastu- mas buvo vadovaujančia ypatybe tautiš- 
kame ir naminiame gyvenime, bet tai buvo 
garbingos rūšies paprastumas. 

Dabar, belaužant gyvenimą Europos, ir išdalies viso pasaulio, Lietuva stoja prieš Teisybės tribunalą ir reikalauja įsileidimo, kaipo pilnai kvalifikuotas tautu šeimynos 
ric.rys. Akyvaizdoje jos žinomos istorijos, jos galimojo paėjimo ir jos šimtmetinių persekiojimu, kurie nesunaikino jos tau- 
tiškų aspiracijų ir savitumo, butų nepa- prastai skystąs teisybės supratimas, jeigu nebūtų išklausytas šauksmas šios garbin- 
gos tautos ir jeigu nesuteiktų visoj pilny- bėj tos laisvės, kuri buvo apalpusi, bet ku- ri niekados nebuvo sunaikinta Lietuvoje. 

— Iš Dcmccrat, Rochester, N. Y., re- 
dakcijos straipsnis. 

Gegužio 6 d. 1919 m. 
* * 

DĖLEI LIETUVOS LAISVES VARPO. 
Didelis varpas, kuris turi buti nusiųstas į Lietuvą nuo Lietuvių Seimo, kuris atsibus 

Chicagoje birželio 9, 10 ir 11 dd., bus pa- dirbtas St. Louise, Stuckstede Bell Foundry dirbtuvėje. Varpas bus pakabintas Vilniu- 
je, Lietuvos sostinėje, ir bus žinomas, kai- 
po "Lietuvių Neprigulmybės Varpas". Jonas L Bagdžiunas, Seimo rengimo pirmsėdis, pranešė vakar, kad varpas bus 
gatavas birželio 5 d. ir bus išstatytas Sei- 
me Chicagoje, kur bus sutaisytas prašy- 
mas ir pasiųstas į Suvienytų Valstijų Kong- 
resą, reikalaujant , id^nt Lietuvai butų leista tapti neprigulminga viešpatija. Lietuvos emblema, žirgvaikis, pada- bins varpą, o tuo jaus po juo bus parašas lietuvių kalboje, kuris'skamba sekančiai: j O, skambink per amžius 

Vaikams Lietuvos, 
Kad laisvės nevertas, 
Kas negina jos. 

— IšGlobe Democrat, St. Louis, Mo. 
Geg. 15 d. 1919 m. 

* * 

(Iš "N. Y„ World." Vertė Ona). 
Nukankinta Rusija Kjla Prieš Bol= 

ševikus ir jų Vadus. 

S u lyg gautų raportų Bri- 
tanijos Parliamente, Balan- 
džio mėnesyje, ir kurie tik 

| dabar pasieke šią šalį, Bol- 
ševizmas yra perstatomas, 
kaipo organizuota tyranija 
ir žmogžudyste. Platumą- 
tos Rusijos padėjimo apžval 
gos galima apspręsti pagal 
tąjį faktą, kad daugelis iš 
tų raportų yra tiktai trumpi 
pranešimai apimanti laiko 
protarpį nuo Rugpjučio mė- 

nesio praėjusių metų iki pa- 
baigai Kovo mėnesio šių me 

tų, ir kurių yra išviso vos 

aštuoniosdešimts-aštuoni pus 
lapiai. Tie raportai paro- 
do, kad įstatymų nepripažį- 
stanti elementai, kurie pri- 
sidėjo prie Bolševizmo, at- 
grąsino nuo savęs Rusijos 
žmonių užuojautą, kas ir iš- 
aiškina kode] Rusijos žmo- 
nės, su tokiu prielankumu 
pasitiko praeitą sanvaitę an- 

ti-Bolševikiškus kareivius. 

Raportai pirmiausiai pri-| 
mena apie areštavimą Britą 
nijos pavaldinių Petrograde 
ir Maskvoje praeitą Rugpju 
čio menesj,—apie užpuo- 
limą ant Britanijos Amba- 
sados Maskvoje Rugsėjo 
mėnesyje ir apie nužudymą 
Kapitono Cromie, Britanijos 
Laivyno Atašė; apie Bolše- 
vikų riaušes Petrograde ta- 
me pat mėnesyje, kada su- 
virtum 500 žmonių likosi 
gatvėse sušaudyta ir kaip 
Bolševikų spauda siundė 
kraujo ištroškusiai gaujas. 

Atradimas lavonų caro šei 
mynos Įmestų į kasyklas Ala 
paevsk'e, padėjimai kalėji- 
muose, kur svetimžemiai < ir 
Rusijos buržujai buvo užda- 
ryti, uždraudimas laikyti vie 
šų susirinkimų ir Įvedimas 
Rusijoje teroro yra tai pra- 
nešimai nuotikių iki pabai- 
dai 1918 m. 

Pirklyba Maskvoje Supara- 
ližuota. 

Maskvoje, 1918 metų pa- 
baigoje, pirklyba ir komer- 
cija, apart neteisotos pirkly- 
bos, buvo visiškai sustoję. 
Pieno kaina buvo 5 rubliai 
už stiklą; cukrus, 50 rublių 
svaras; sviestas, 80 rublių 
svaras; arbata, 125 rubliai 
svaras; kava, 100 rublių sva 

ras; juodi miltai, 10 rublių 
svaras. Tiek buvo imama 
ne del stokos maisto, bet del 
to, kad Bolševikų buvo už-j drausta maisto Maskvon da- 
statyti. 

Raudonoji armija, kuri su 

sidėjo iš 200,000 kareivių ir 
kurie turėjo ganėtinai mai- 
sto pasipriešino jų pergabe- 
nimui iki jų tarpe likosi iš- 
dalinta didele suma pinigų. 
Viršininkai, bei valdininkai 
juos užganėdino su popieri- 

I niais pinigais, kurie buvo 
verti mažai kiek daugiau, ne 
gu jų padirbimas atsiėjo, 
vienok su tais pinigais tie 
kareiviai galėjo nusipirkti 
kas jiems buvo reikalinga. 
Pora čebatų kainavo 800 
rublių, o viena eilė viršuti- 
nių drapanų (suit of 
clothes) 2,000 rublių ir dau 
giau. Žmonės maitindavosi 
arkliena. Tokios aplinky- bės pritraukė Į kariumenę 
daugybę chiniškų, korėjiškų ir latviškų banditų ir huii- 
ganų, kuriems buvo įduota i 
ginklų } •, kurie buvo prie-' žastimi taip vadinamo "lai- 

tojo teroro," apie kuri mi- 
nėtuose raportuose štai kas 
sakoma: 

Tūkstančiai žuvo. 
"Skaičius žmonių, kurie 

ša1 tu krauju nužudyti Mas- 
kvoje, yra milžiniškas. Tuk 
stančiai tapo sušaudyti, o 

vėliau pasmerktieji likosi iš 
karti ir tai žiauriausiais bu- 
dais. Tie nelaimingieji 
žmonės buvo išvedami pul- 
keliais anksti ryto užu mie- 
sto; čia jų marškiniai buvo 
nuplėšami ir po tam viens 
po kitam buvo kariami; už- 
nėrus virvę nelaimingasis 
buvo tiek iškeltas kad kojos 
tik nesiektų žemės ir ten jis 
pasiliko iki mirtis ji paliuo- 
savo iš kančių. Tokį tai 
darbą atlikdavo mongoliški 
(chinai) kareiviai. Mat 
jiems šaudymas buvo per 
daug trenksmingas ir ne 

taip tikras, kaip pakorimas. 
Paleidus šuvius sužeistiem- 
siems pasisekadvo išsprukti, 
o kiti dar gyvi pateko j ka- 
pus. Būdamas Stockholme 
tūlas Estonijos valdžios at- 
stovas man papasakojo, 
kad Raudonoji Gvardija 
suėmė Pskov'e 150 Rusų ofi 
cierių ir atidavė juos mon- 
golų kareiviams, kurie su 

pjūklais ir kitais Įrankiais 
supjaustė juos i šmotelius." 

Du telegramų, siųstu per 
Generolą Poole į Karės Mi- 
nisteriją, atspindi padėjimą 
ir Bolševikų siekius Sausio 
mėnesyje šių metų. Štai ką 
Gen. Poole praneša: 

''Bolševikai dabar naudo 
ja gaujas chinų Rusų oficie- 
rių ir dezertierių žudymui. 
Tos gaujos yra išžudę ne- 
mažai kaimiečių už nepil- 
dymą rekvizicijos Įsakų ir, 
net tarnaujančių oficierių 
šeimynos likosi per juos iš- 
žudytos. Šis pranešimas 
yra paremtas ant autentiš- 
kų informacijų. 
Žinios iš užrubežio iškrai- 

pytos. 
"jlnuo suimtų bevielinių 

žinių ir lapelių aišku, kad 
palaikymui užuojautos už- 
rubežyje, Bolševikai varo 
clviejopą kampaniją. Tar- 
pe vokiečių kareivių dali- 
nama lapeliai su Įsakymais, 
kurie niekuomet nebus pil- 
domi, o j Berlyną bevielinių 
telegrafu siunčiama atsišau 
kimai tokioje liberališkoje 
šviesoje, kad sulyg tų atsi- 
šaukimų išrodytų, kad Bol- 
ševikai esanti lygus Vokie- 
tijos Socialistams. Tuo pat 
laiku Bolševikai šaukiasi į 
proletariatus, kad vieny tusi ir iškeltų pasaulinę revoliu- 
ciją. Pagal papasakojimo į 
dezertierių ir pabėgėlių iš 
Centralės Rusijos, aišku, 
kad Bolševikų stengimasis 
išnaikinti šalies draugijinį ir ekonominj gyvenimą ne- 
siliauja. 

"Taipgi yra darodymai, 
kad keliuose miestuose jau Įvesta komisarijatai laisvos 
meilės ir, kad doros moters, 
kurios griežtai atsisakė pa- 
siduoti, yra žiauriai plaka-1 
1x106. įstatymas, pagal ku-| rį moteris tampa valstybės 
nuosavybe, jau įėjo į galę ir 
keletas bandymų padaryta link vaikų nacionalizavimo. 
(Paaiškinimas: pagal "lais- 
vos meilės', -įstatymą vaikai 
Bolševikiškoje Rusijoje bus 
ne tėvų, bet valstybės au- 
ginami ir, tokie vaikai ne- 

priklausys tėvams, bet vai- j 
stybei.- Vertėja)- Aš ti- 
kiu, kad Jo Didybės Val- 
džia nepavelys Taikos Kon- 
ferencijai įtikėti į tai, kaip 
Bolševikai perstato savo rei 
kalus užrubcžyje, nes pas 
juos namuose viskas daro- 
ma, kaip tik tam priešin- 
gai". 

Apie padėjimą Kiev'e, 
kaip praneša Dr. Girša, ku- 
ris yra nariu Čcchų tautinės 
tarybos, buvo raportuota 
sausio mėnesyje, užrabeži- 
niam ministeriui, Balfour'ui 
per konsulą Alston, Vladi- 
vostok'e, kuris sako: 

"Kada Bolševikai užėmė 
miestą, tai Kiev'e šimtai ofi 
cierų likosi sušaudyta. Ne- 
paisant šalčio žiaurumo, tie 
vyrai buvo paima iš jųjų na 

mų, įmesti į automobilius ir 
vežimus ir, išskyrus kepu- 
,rių ant galvų, buvo privers- 
ti nusiimti visus drabužius 
— liko nuogi. Žiemos lai- 
ke didžiausiame šaltyje, be 
drabužių, tie vyrai turėjo 
eilėje valandų valandas sto 
vėti ir Bolševikų kareiviams 
buvo duotas pavelijimas 
juos sušaudyti, kada ir kaip 
panorėjo, ar po vieną, ar 

pulkais. Oficierius prisiėjo 
slapstyti net ir kamaraitėse, 
nors ir mirtinai sužeistą, 
kad išgelbėjus jį nuo su- 

šaudymo per Bolševikus. 

Sužeistieji sušau- 
dyti ligonbučiuose. 

"Daugybė pavojingai su- 

žeistųjų buvo paimti iš li- 
gonbučių ir sušaudyti be- 

\ mielaširdystės Kiev'o gat- 
vėse. Bolševikai išvarė Į 
gatves vyrus su kulkv žaiz- 
doms pilve, su nulaužytoms 
kojoms ir rankoms ir kito- 
kiomis pavojingomis žaiz- 
domis įvairiose kuno daly- 
se. Pats daktaras matė su- 

! nis bedraskant oficierius 
Kiev'o gatvėse. Dr. Girsos 
pagelbininko moteris ir-gi 
matė, kaip Bolševikai, pil- 
nai prikrautą sušalusiais 
oficierų lavonais automobi- 
lių gabeno į užmiestį. 

"Tie vyrai buvo išvaryti 
iš savo namų vidurnaktyje, 
ligonbučių lovos buvo ištuš- 
tintos; ligoniai, pavojingai 
sirgdami, buvo išskersti tie 
pasigailėjimo ir be teismo". 

''Du mokytoju, kurie ap- 
leido Maskvą sausio 21 d., 
raportavo apie mokyklų su- 

ėmimą per vaikus. Rapor- 
tas, kuris siustas Užrube- I * ** 

žios Ministerijai, štai ką 
sako: 

"Kiekviena kliasa turi sa- 
vo komitetą ir, papra- 
stai, geriausiai vi- 
siems patinkantis mokinys 
yra paskiriamas atstovu i 
mokytojų (masters) susirin 
kimą. Tų komitetų mie- 
ris yra: 1. kontroliuoti mo- 
kytojus; 2. tvarkyti maisto 
dalinimą, nes visi vaikai ir 
mergaitės — mokiniai — 

gauna pavalgyti vidudieny- 
je. Faktiškai žiūrint, tai 
vien dėlto vaikai ir lanko 
mokyklas, t. y., kad gauti 
pavalgyti. 

"Vaikai ir mergaitės kar 
tu mokinasi, tarpe kurių nė- 
ra nei kiek morališkumo 
doros. Stoka disc:xninos 
šiame atvejyje turės lnjai 
blogą efektą ant busiančios 
karte.b. Kliasose nėiu jo- 
kios disciplinos. Vaikai da 
ro kaip jiems patinka, net 
kartais viduje lekcijos pakį- 
la ir išeina. Tas tankiau- 
siai atsitinka pietų laikui be 
siartinant, kada vienas už 
kitą nori buti pirmesnis. Nė 
ra bausmės, nėra naminių 
lekcijų, nėra jokių pažyme- 

įimų už gerai, ar blogai at- 
liktus darbus. Iš irokyklų 
lankymosi galima tik bjau- 
rėtis, iiCS vaikai ateina ir 
išeina, kaip jiems upas už- 
eina. 
Vaikas valdė mokytojus. 
"Tvarkos jokiu buclu ne- 

galima užlaikyti, nes klia- 
sos yra panašios j daržus, 
kur alus parsiduoda. Jei- 
gu mokytojas, nepatikai, 
tai vaikai jį išvaro. Kartais 
mokytojui nuėjus ant lekci- 
jų randa, kad vaikai laiko 
susirinkimą ir i kurį jam 
nevale kištis. Kolomnoje, 
tarpe Maskvos ir Kazanio, 
va:kas aštuoniolikos metų, 
buvo paskirtas mokyklos ko 
misorium ir tokiu budu vi- 
si mokytojai nuo jo priklpu 
sė. 

"Universitetuose taipgi 
stokuoja disciplinos. Bent 
vaikas, šešiolikos metų am- 
žiaus, gali įstoti universi- 
tetan, nežiūrint to, kad jisai 
nemoka skaityti, nei rašyti. 
Bolševikai skersai ir išilgai 
paskelbė naudingumą nau- 
josios proletariato kulturos. 
VHuje suminėti faktai pa- 
rodo, kaip toji kultura vai-s 
ką praktikuoja. 

"Lordas Kiimanock vasa- 
rio mėnesyje pasiuntė Lord' 
ui Curzon'ui pirmutinį ofi- 
cialį raportą apie Bolševi- 
kų žvėrišką elgimąsi Wesen 
berg'e ir Dorpat'e potam, kada Estonijos kareiviai iš- 
vijo Bolševikus ir> Wesen- 
berg'o, saivio 17, ir kada 
kapai Bolševikiško teroro 
aukų tapo atidengti. Pir- 
mutiniame kr.pe atrasta še- 
šiolika lavonų, o antrame 

I net penkiosdešimts, 
(Toliaus bus) 

DVIDEŠIMTS PENKINIŲ 
ARMIJA: 

i Vyrai! Moteris! Kas tik iš- 
gali t, stokite į šiuos musų ar- 

mijos pulkus. Amžina garbė 
tiems, kurie Lietuvos reikalais 

! rūpinasi! Šiame momente, tai 
jdidžiausis aukų reikalingumas, i remkite Lietuvos Neprigulmv- 
| bes Fondą savo gau- 

siomis aukomis. Čeki: arba 
: Money Orderiai turi but išra- 
šyti iždininko T. Paukščio var- 
du ir pasiųsti L. N. Fondo Sek- 
retoriai p. Jurgcliutci, 307 \Y. 
30tli St., New York, N. Y. 

b tai garbingų vyru armija: I. Markevičius iš Brooklyn. N. Y. .'. $35*66 
K. Zunas iš Ne\v Britain, 
Conn 26.61 
L. U. Pol. Kliubas iš Nauga- 
tuek, Conn 28.(>0 
Prano Vaičaičio Tcat. 
Kuopa 25.00 
T. P. S. L. C. Y 25.03 
]. Kazlauskas iš Bristol, 
Mass 25.00 
Liet. Dukterų Dr-įa iš Bridgo 
port, Conn 25.00 
J. Dunšaitis iš Bridgeport, 
Ccnn 25.00 
f. Rvmdeiko, iš Atlantic City, 
N; J. 30.0D 
B. Urban 25.00 
St. Urban 25.00 
1\. S. Magis iš Detroit, 
Mieli 26.00 
SLA. 200 kp. iš Bingliamton, 
N. Y 25.00, 
SLA. 74-ta kp. iš Chieago, 
1111 25.00 
!). L. K. Vytauto Dr-ja. Xe\v 
Britain, Conn 25.00 
A. L. T. S. 47 kp. Tamaqua, 
Pa 25.00 

"XTF.R0 N'F.NTSTOJO. 
Kapitonas. "Yi«kas žųva ' 

Mes negalime laivo išgelbėti!" 
Moiši "Iekau, ar girdi, ka 

jisai sako? laivas skėstas." 
Ickus "Xiu. lai skėsta. Ka C C 

mes pašom? Jis mums nepri- 
klauso.'1 



Seimo Reikaluose.! 

SVARSTYKLES. 

Išmušė Lietuvos likimo va- 

landa. Lietuvos būtybė meste 
ant svarstyklių ir bus nulemta 
ar buti Lietuvai laisvai ir ne- 

prigulmyngai, ar vergauti ki 
tiems. Pasaulinės Taikos kon- 

ferencija šioje valandoje lemia, 
ar lietuvys, kaipo lietuvy .s bus 

pilietis ar vergas. Tūkstančiai 
lietuvių sulaikę kvapą laukia, 
Jie viską, ką turi gero, meta 

ant tos svarstyklių pusės, kuri 
turi nusverti Lietuvai nepri- 
gulmybę. 

Lietuviai deda ką turi sva- 

raus savo pusėje. Sviriausiu 
daiktu yra Amerikos lietuvių 
Seimas. Jis šaukiamas, jin su- 

važiuos tėvynę mylinti tauti- 
ninkai, katalikai, ir socialistai. 
Į seimą nevažiuos tie, kuriems 

nerupi Lietuvos laisvė, ku 
riems rupi ar terptautinis dva- 
singumas, ar tarptautinis ma- 

terializmas. 
Reikia pastebėti, kad šį sei 

mą bešaukiant susiniovė lietu- 

vystes spėka su tarptautišku- 
mu, susiniovė lietuvystė su 

srioviniu egoizmu. Ir lemta bus 

viršų paimti augštieins ir švie- 
siems idealams, nes kitaip rei- 
kėtų pripažinti, kad netiesa pa- 
ima viršų, kad blogas apgali 
gerą. 

Ir ar rasis spėka, kuri galėtu 
atsilaikyti prieš tiesą, prieš tė- 
vynės meilę? Ne! Nesiras! 

Nesulaikys toki melai sklei- 
džiami tolimensniuose kolioni- 
jose; kad seimo rengimo komi- 

sija suirusi, ir kad katalikiškos 
draugijos atsisakę dalyvauti. 

Nesulaikys tos idėjos i>erga- 
lę ir pravardžiavimai seimo 

rengėjų. 
Nesulaikys lietuvystės dar- 

bą šioje išimtinos svarbos va- 

landoje nei bandymai Laisvos 
Lietuvos pirešų sukelti kivir 
čius tarpe rengėjų ir Tautinės 
Tarybos, kuri aiškiai užreiŠk«", 
kad ir ji kartu Seimą šaukia. 

Kaip negalima sulaikyti lai- 
ke audros jūrėse vilnis,.taip ne- 

galima sulaikyti darbo už Lie- 
tuvos Neprigulmybę, taip- ne- 

galima sulaikyti Seimo. 
Tad seiman visi, kam Lietu- 

va brangi!! Su pagalba seimo 
lietuviai sudėkime savo širdis 
ant svarstyklių ir lai jos nus- 

veria, kad Lietuva turi buti 
Neprigulminga. 

Neklausykite jokių paskalų, 
buk rengėjai suskilo. Nesuski- 
lo, bet kas kartas dar daugiau 
rengė ;ų pasididina. 

Ne. ginčykime su tai?, ku- 
rie nemato reikatingumo sei- 
mo, nes su alkais nėra ko gin- 
čytis apie spalvas. Juk aišku, 
kiekvienam, kad jei dabar sei- 
mas nereikaliangas,tai jis nie- 
kad nebus reikalingas. Ginčas 
už seimo reikalingumą yra iš- 
juokimu žmogaus. Juk vis tiek, 
kaip kad užsidegus namui pra- 
dėti vesti ginčus apie tai, ar 
reikia gesinti namą ar ne. Šią- 
dien Lietuvos neprigumybės 
klausimas dega taikos konfe- 
rencijoje ir męs turime gesinti, 
tai yra turime viską daryti, kad 
Lietuva liktųsi neprigulminga. 
O ta galima padaryti per sei- 
mą ir su seimo pagalba. 

Tad seiman visi! Vardan 
Lietuvos neprigulmybės nepra- 
leiskime nei vieno akmes nepa- 
judinę, kuris riogso ant kelio 
prie laisvės. 

Antras iš rengėjų* 

BE DARBO. 
— Kuom tamista užsiimate ? 
— Niekuom.... neturiu lai- 

ko. 
— Kaipgi neturite laiko? 
— Beveik visą laiką sėdžiu 

už vagystes, t?i nėra laiko už- 
siimti savo darbu. 

Vokietijos valdiška kariumene vartoja skystą ugnį prieš spartakus Berline 
Tuomi išvengiama sužeidimo nekaltų ypatų. 
__ • 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
AA 

PITTSBURG, PA. 

Gegužio 17 d. L. M. Pi-jos 
svetainėje buvo koncertas ir 
perstatymas. Pirmiausiai "Bi- 
rutės" choras, vedamas J. T.. 
Semulio sudainavo šias dainas: 
"Pasveikinimo dainą," "revo- 
liucijos himną" Ii* "Saualelė 
raudona;" publikai neatlei- 
džiant dar sudainavo "Saulelė 
tekėjo." Toliaus prasidėio per- 
statymas užvardijimu ''Gra- 
fas kaimiečio bernu" — šešių 
aktu komedija. Rolės išpildy- 
tos sekamai: grafo rolėje lošė 

J. Gilius, bajoro — P. Giliui, 
grafo tarno — K. Šimkūnas, 
ūkininko — K. Caras, ukinin- 
ko žmonos — A. Vitkevičiūtė, 
ūkininko dukters rolėje — M. 

Juozevičiutė, užveizdos — J. 
Virbickas, berno — A. Zdaus- 
kas; samdininkų rolėse: Igno 
— V. Jurkus, Frano — J. Na-j 
krosas, Matijošiaus — V. Pet-j 
rauskas ir Kampininko — O. 
Kum sienė. 

Veiklas g?na puikus ir ak- 
toriai savo roles vtin gerai at 
liko. I toki lošima buvo miela tu c 

Ir žiūrėti. Užtai garbė birutie- 
čiams, kad jie užganėdino pub- 
liką. Tik apgailėtina, kad ne- 

perdaugiausiai publikos buvo,; 
kaip del tokio perstatymo tu- 

rėjo netilpti žmones į sveitaine. 
Skaitlingesniam publikos atsi- 

lankymu! gal but pakenkė gat- 
vekarių streikas, nes iŠ toliau.? 
žmonės negalėjo atvažiuoti, 
bet kurie atsilankė, tai to pers- 
tatymo neužmirš per ilgą laiką. 
Butų geistina, kad birutiečiai 
ta veikalą dar sykį atkartotų. 

Ant galo choras vėl sudaina- 
vo šias dainas: ''Mačiau besi- 
leidžiant/' "Oi jus kaimynai,'' 
"Darbininku himną" ir "Lie- o u 

tu va tėvynė." Tuomi vakaras 
užsibaigė. 

!JCpncęrte Buvęs 

ROCHESTER, N. Y. 

Gegužio 17 d. čia buvo ves- 

tuvės J. Putrimo su C. Borzi 
lauskaitė, lariodu plačiai yra 
žinomi tarp Rochesterio lietu- 
vių kaipo uolus rėmėjai auko- 
mis Lietuvos neprigulmybės 
reikalų. 

Jaunavedžių šilubas havo su 

niisiomis šv. Jurgio lietuviu 
bažnyčioje. Fotam sukviestas 
svečių būrelis pas Andriuškus 
prie 51 Fredrik P-rk pradžioj 
linksminos, o pasilinksminimo 
pertraukose ir svarbiais daly- 
kais užsiiminėjo. Pavyzdžiui, 
St. Klimaitis pasakė įdomią 
prakalbėlę apie Lietuvos poli- 
tiškus reikalus; J. Baranauskas 
nupiešė gražią Lietuvos ateit j; 
pagaliau s K. Šilinis ir K. An- 
druška pakvietė svečius paau- 
kauti Lietuvos reikalams. Ant 
to svečiai mielai sutiko. Užma- 
nytojai perėjo rinkdami aukas. 
Aukauta sekamai: K. Šilinis ir 
j. Baranausakas po $2.00; po 

$1.00: A Bernatavičiute, j. 
Putrimas, St. Klimaitis, A 
Zuironas, P. Žuronas ir P Bar- 
zilauskas; po 50 centų: P. 
drejauskas, J. Dovidaitis. P 
Stroticnė, Ant. Žurauskas ir 
K. Andruška; E. Rasii.. nte — 

25 centus. Pinigai perduoti vic 
tos Tautos Fondo iždininkui 
1\. Andruškai. . 

Laimingo pagyvenimo jav»-| 
nai poreliai. Linkėtina, kad ji 
ir ateityje nepamirštų tėvynei 
reikalų. 

Ant. Žicmis. 

ELIZABETH, N. Y. 

Laikykite s teisybės. 
"Lietuva" num. 113 patai 

pino žinutė su labai puikiu ant 

gaivi "Vardan teisybes." Jeigu 
autorius šios žinutės butų ra- 

šęs sulyg užvardinimo savo 

straipsnelio, gal ir butų teisiu 
gai užbaigęs ir nepabūgęs pa- 
sirašyti oąvo pavardės, bet* pa- 
miršęs antgalvio žodžius, 
traipsnelį pakreipė priešingos 
pusėn. v i 

Nemanau Draugui dargiau 
beatsakynėti į jo užsipuolimus 
ir prikaišiojimus buk aš ueiib* 

riu skaitytis su teisybe. 
Bet kaip tyčia gegužio 15 d. 

suėjome į L. L. j. K. susirinki- 
mą. Užbaigus draugijos reika- 
lus, vienas narys parodė man. 
kad menamas Draugas pasiro- 
do su naujomis pretenzijomis. 
Perskaitęs žinutę, pasijutau 
labai ir neteisingai įžeistu, nes 

mano pavardė paženklinta, o 

prirodinm mano neteisybių nė- 
ra. Galima visaip pavadinti 
žmogų, bet reikia priduoti ap- 
kaltinimo faktus. 

Nebe;škentęs, užklausiau tau 

tininkų kokiuose dalykuose jie 
mane įtaria neteisingu, jeigu 
išdrįso viešai paskebti netei- 

singu, — "jis lienori skaityties 
su teisybe." 

Sekretorius, viršminėtos 
dr-jos, A. Zailskas irgi nepa- 
gyrė autoriaus neteisingos ži 
nutės. 

Išgyvenau Elizabethe 17 mė- 
nesių ir tik pirma sykį išgirdau, 
kad esu neteisingas; kiekvienas 
nori buti teisingu, ir aš taipgi, 
tad ir paklausau jų: pasakyki- 
te kame apsireiškia mano netei- 
sybės? Pasimisliję valandėlę 
pora tautiečių ėmė komentuoti 
kaip reikia suprasti žodžius 
"ne nori skaitytis su teisybe." 
Man regis kas nes: xaito su 

teisybė, tas neužlaiko teisybės 
ir yra neteisingas. 

Kaltina manę, kad aš bu- 
vau priešingas rinkimui presos 
komisijos, — netiesa. O kad 
daug neteisingų žinučių iš Eli 
zabetho tilpo, tai visiems na 
riams aišku. Nors Draugas 
nėra oaigęs nei pradinės mo- 

kyklos (kaip kiti liudija), bet 
r.oriai visiems davinėja instruk 
d jas, buk kiti neturį tikro su- 

pratimo nei jo žodžiuose, nei 
straipsniuose. 

Nariai presos kom. nei vieną 
straipsneli tik teparašė, kaip 
kad tvirtina Draugas, bet virs 
tuzino, aš apie tiek parašiau, 
o juk ir kiti rašynėjo. 

Kaip ten nebūtų, visgi aeiu 
Draugui, kad pasižada dau- 
gi aus nebeatsakynėti man t. v 

nebetarkuoti manęs be prii:- 
dimų. .Šiądien nebetikima vien 
žodžiams, reikalaujama faktų. 
Darbai liudija žmogaus vertę. 
Lai būna ir mano paskutinis 
atsakymas Draugui. 

P. Dauiuhas. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Čia susitvėrė Kliubas iš jau- 
nų vyrų (60 ypatų). Tasai 
Kliubas nusisamdę puikia sa- 

lę, kuria nuo pat pirmo Kliu 
1)0 atidarymo užleido Raudo* 
n: jam Kryžiui. Tas y? a ge- 
rai, nes ta' buvo pasielgta su-i 

lyg didžiumos Kliubo nariu no 

ro. Bet štai antrą kartą vėl 
buvo pavesta svetainė Raud. 
Kryžiui ir sį kartą ją pavedė 
tiktai keturi nariai, o kiti na- 
riai nieko apie tai nežinodami, 
nuėjo į savo svetainę, kurioje 
negavo nei kėdės atsisėsti. 

Kliubiečiai nemegsta, kad 
keturi nariai iš jų tarpo elg- 
tasi prieš didžiumos norą. Ir 
jeigu jfe mėgins ir ant toliaus 
panašiai daryti, tai Kliubas nu 

stos didžiumos &avo narių. /. 

žinios žineles, 

Lawrence, Mass. Gegu- 
žio 1 d. policija užpuolė ant 
darbininku uarodos. Dau- C- X 

gelis darbininkų tapo bai- 
siai sumušti ir suversti į ve- 

žimus nuvežti į policijos 
stotį. 

Herkimer, N. Y. Čia lietu 
viai atbunda. Pirmiaus jų 
didžiuma buvo sulenkėję ir 
kalbėjo lenkiškai, bet pas- 
tarais metais įvyko nauja 
"mada" kalbėti savo tėvų 
dailia lietuviška kalba. 

Norwood, Mass. Laikė 
prakalbą V. Ambrozaitis.1 
Jo kalba buvo skaud: ir aš- 
tri. 

Roshester, N. Y. Tautos 
Fondo 24-tas skyrius nuta- 
rė atsišaukti į Amerikos lie- 
tuvių visuomenę rimčiau 
žiūrėti į Amerikos Liet. Sei- 
mo šaukimą, kaip galint 
greičiau. 

Cambridge, Mass. ŠV. Ste 
pono dr-ja surengė puikų 
vakarą. Buvo sulošta du 
veikalai. Be to, buvo dai- 
nų ir kalbų. 

La\vrence, Mass. Norėta 
nulinčuoti streiko vadą. Da- 
lykas buvo taip: 15 ginkluo 
tų vyrų, veidus kaukėmis 
paslėpę, įsiveržė į hotelį ir 
iš lovos ištraukę du unijos 
organizatorių išsivežė juos 
už miesto. Vieną jų primu- 
šė ir apnuogino, o antrą 
bandė pakarti, bet pamatę 
privažiuojant automobilį, 
pabėgo. 

Harrison-Kearney. Dar- 
bai dar pusėtinai eina. Ne- 
kurie ctar ir viršlaikį dirb^T, 
bet bedarbių yra užtektinai, I 
riat mokestis sumažino, per 1 

tai daugelis meta darba iri 
jieško kitur. I 

Athol, Mass. Gegužio 9 
d. sudegė vietos lietuvių 
bažnyčia. Gaisro priežastis 
nežinoma. 

Providence, R. I. čia pik- 
tadarių tapo užpultas sa- 
liuninkas A. šarko. Jis ta- 
po sunkiai sužeistas smugiu 
į galvą ir ant rytojaus mi- 

Gardner, Maas.. Šv. Pet- 
ro ir Povylo draugijos susi- 
rinkimuose yra ergelių dėl 
maldos. Mat, tuli nariai 
varosi už tai, kad malda bu- 
tų atkalbama prieš ir po su- 
sirinkimo. 

Detroit, Mich. Vyčių va- 
karėlyje tapo priimta rezo- 
liucija prieš lenkus, parašy- ta kun. Kemėšio, visų Det- 
roiti lietuvių vardu. Kur 
logika? 

Cleveland, Ohio. Lietuvių Teatralis Choras buvo pa- 
rengęs puikų vakarą. Pro- 
gramas susidarė iš muzikos, lošimo veikalo "Eglė—žal- 
čių karalienė", prakalbų ir 
dainų. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant turų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerlo SPECIALIA!: Maleva malevojlmui stubų iš vidaus, po $1.40 uz galioną 
CARR SUOS. WRECKING CO. 

3C03-3039 SO HALSTED STRSET CHICAGO, ILL, 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kai;.a metams S2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime dideli knygų sankrovų ir katalogų siunčiame ant pareikalavi- 

mo, gavę 3c štampų. 
Vėliausia indomiausia mu^ų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiunt'mu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais Iš vienuo- Ui.i-zokonlnkiŲ gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orčsrtiis ir ba registruotuose laiškuose. 

"DIRV A" 
7907 Supcrior Strtet Cleveland, Ohio 

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

Didelis 28"x33", Pilnas, Aišku 

LIETUVOS 

ZEMLAPIS 
IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOl'SANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: \isus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujy kalbas. 

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų. ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš /storinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
fc.) IJetuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1302—1433). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
R) Dabartino Lietuva. 

KAINA $1.00. 

LIETUVA * f; 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

Telia vos Akyvaizdoje" 
Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jųs ją perskaity- 

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo 'e spaudos gar- 
saus francuzŲ rašėjo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma tei- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie rai'mSdaaai sa- 

vo laive, ušpuola kfttn laivas, 
apvagia juos ir vis* turtą vežtįsi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jųs neisite gulti iki neužbaigsite 

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

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

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdėkite i laišką su doliariu, ir pasiųskite 
mums šiuo adresu: 

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



Seimas 
Chicagoje 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 
AUDITORIUM, 

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

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRJSON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON MOTELYJE 

Utaininke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGOLMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Neprigulmybe 
Lietuvoje 

Ka Rašo Kiti Laikraščiai 
n p 

KĄ RASO KITI LAIK 
RAŠČIAI. 

"Išeivių, Darugas" N 18 

paduoda pluoštą indonių ži- 

nių, kurias žemiau išspaus- 
diname : 

K A R D I N O L A.S 
LIETUVAI. 

Šv. Tėvas rašė į talki- 
ninkus, užtardamas Lie- 
tuvą ir prašydamas duoti 
Lietuvai neprigulmybę. 
Vilniaus Vyskupas (tur- 
but Vysk., Matulevičius- 
Matulaitis) yra kandida- 
tu į Kardinolus. Reiškia: 
Lietuva iš atžvilgio į baž- 
nytinių reikalų tvarkymą 

# prigulėtų tiesiai nuo 

Tėvo, be jokios tarpinin- 
kystės Mogilev'o (I%tro- 
grade) ar Varšavos ant- 
vyskupių, kaip būdavo 
prieš karę. 

Kurjeraa L i.e.t.u- 
v.o.n. 

Kun. A. Vilimas siun- 
čiamas Lietuvon iš Pary- 
žiaus kurjero (pasiunti- 
nio) vietoj. Jisai nuvež 
stačiai žinias Lietuvon 
nuo lietuvių Taikos Dele- 
gacijos Paryžiuj, taipogi 
paaiškins nekuriuos keb- 
lius ir painius dalykus žo- 
džiu. Iš Lietuvos jo ma- 

noma važiuoti Amerikon 
tais pačiais tikslais. 

AMERIKOS MAISTO 
KOMISIJA KAUNE. 
m 

"16 Kovo, po pietų 
apie antrą valandą, dele- 
gacija valdžios atstovų ly 
dima keliais automobi- 

z liais išvažiavo Mariampo 
les link. Mariampolė, 
kur jų laukta atvažiuo- 
jant, juos iškilmingai pa- 
sitiko j eiles (špalerais) 
sustoję kareiviai, milicija 
ir didelė žmonių minia. 
Autom' >biliai sustatyta 
pas komendantūrą, kame 
juos pasitiko komendan- 
tas ir vietos savivaldybų 
delegacijos boi komitetų 
atstovai. Ameirkos dele- 
gacija priėmė visus atsto- 
vus ir pasveikinimus ir ka 
clangi tos komisijos vy- 
riausias tikslas yra ištirti 
musų maitinimo reikalus, 
cacl ir išklausinėjo savy- 
valdybų ir komitetų at- 
stovus jų skundus dėl 
maisto ir kitų reikalų. 

Ž^nonės papasakojo sa- 

vo vargus, nelaimes vis 
karo metu patirtas ir rei- 
škė savo pageidavimus, 
Komisija visą tad tėmijo, 
jos norėta buvo be val- 
džios atstovų parnešimų, 
išgirsti ir vietos žmonių 
nusiskundimų. 

Iš Mariampolės, vieš- 
butyj pagėrę arbatos, sve 
čiai nuvažiavo Vilkaviš- 
kin. Ten taip pat labai 
iškilmingai pageidauja- 
mus svečius pasitiko; itin 
gero įspūdžio padarė pa- 
vyzdingai sutvarkyta ka- 

riuomenė ir raitoji milici- 
ja. Vietos klebonas lietu 
viams paprastu svetingu- 
mu pavaišino mielus sve- 

čiui vakariene, kaip Ma- 
riampolėje, taip ir Vilka- 
viškyj. Amerikos komi- 
sija išklausė žmonių at- 
stovus Iš Vilkaviškio 
tuo pačiu keliu delegaci- 
ja grižo Kaunan. 

18 kovo, Amerikos de- 
legacija valdžios ir karo 
štabo atstovų lydimą iš- 
važiavo frontą pamatyti 
už Lietuvos laistę kovo- 
jančių. Spėjama, ka^l de 
legacija iš Kauno išva- 
žiuosianti 19 kovo rytą." 

Bolševikų Propaganda. 
"Dresdener Auzeiger" 

Iš r. 66, kovo 8 d. rašo: 
Pasak 'Times" praneši- 
mo Į Helsinkiu, komunos 
prezidentas Petrapilyje 
viename sovietų susirinki- 
me pasakęs: Mūsų raudo 
najai armijai skirta kovo- 
ti netiktai Rusijoje, bet 
Londono, Paryžiaus ir 
Romos gatvėse ir aikštė- 
se už komunizmo aukšta- 
sias idėjas. Dabar męs 
gana sustiprejom, turime 
tiesioginius ryšius su Vo- 
kietijos spartakais, su ku- 
riais greitai dirbsime iš- 
vien.. 

Visai netikėtai Hinden 
burgąs suėmė paskutinė- 
mis karo dienomis prie 
Rytprūsių sienos ginklų, 
kurie buvo skirti raudo- 
najai armijai. Bet męs 
greitu laiku atsilyginsime 
ir tada nusigąs Londono 
ir Paryžiaus buržuazija. 

Tas pats kalbėtojas drį 
so skelbti, kad kovo mė- 

nesį, l^skvos užsienių 
propagandos tekcija išlei 

N dusi 360 milijonų rublių, 
kurių 50 milijonų rublių 
buvę skirta judėjimui Ai- 
rijoje. 

Nauja Bendrove. 
Kaune susitvėrė "Lie- 

tuvos Laivininkystės Ben 
d rovė." Jos tikslas įkur- 
ti susisiekimą Nemunu ir 
kitais Lietuvos vandeni- 
mis; pamatinis kapitalas 
500,000 markių, vienas 
pajus 5,000 mr. Bendro- 
vės valdybon išrinkta:- 
Banaitis, inž. Maciejaus- 
kas, Čarneckis, Račkaus- 
kas ir šėmiota. 

NAUDINGAS DAIKTAS. 
— Tamista negali sau per- 

si statyti kiek daug aš sutau- 

pau su šita patentuota degtu- 
kinyčia, kuri pati užsidega. 

— Pet ji beveik neveikia. 

• — \ i tai ji ir naudinga. 
Šiądien bevaikščiodamas bu- 
čiau mažiausiai surukęs tris 
cigarus, o dabar nei vieno ne- 

surukiau, nes negalėjau užsi- 
degti. 

Traukinys ligonbutis, kuris gabeno ligonius kareivius iš New Yorko Califoini- 
jon. Šis traukinys ligonbutis turįs visus prietaisus reikalingus ligonbučįui. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
« 
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ŽIEŽMARIAI. 

(Kaišedarių apskr.) 
Vasario mėn. 23 d. vietos mi 

licija, Piliečių Apsaugos Vado 
vedama, suėmė čia vagių lizdą 
am 20 žmonių. Surado gyvu- 
lių, mėsos, audeklų ir kitokių 
daiktų, o vienų tik pinigų mili- 
cija rado ir j tėmė arti 10 tūks- 
tančių markių. 

Reikia pastebėti, kad kele- 
tas Žiežmarių voikečių karei- 
vių, dalyvaujant buvusiam ligi 
26 d. II. Žiemarių Komendan- 
tui, norėjo vagis paleisti ir gra- 
sino miliciją, šauuysią. Bet mi- 
licija nenusigando juo labiau, 
kad už ją stojo naujai atėjusie- 
ji vokiečių žandarai. 

Milicija atgabeno visus va- 

gis Kaišadorysna kalėj i man, 
kur jie ir turės bu ii iki teismo. 

Beje, vokiečiai užtojo vagis 
ypač todėl, kad to prašė jų pa- 
žįstamos meilužės. 

Tada Apsaugos Vadas areš- 
tavo ir tąsias "meilužes" ir jas 
pasiuntė Kaunan. 

Tai padare ypačiai todėl, 
kad jos šmeižė ir niekino Lie- 
tuvos Valdžią ir vokiečių pa- 
gelba stengėsi trukdyti darbą 
vietos milicijai. 

SKAUDVILĖ. 
11-19. (LSB). — Iš ap- 

skrities komiteto gautas yra 
laiškas rašytas 17 š mėn. tokio 
turinio: 

Skaudvilės apskr. žmonių 
lipas nekokis, ypatingai pas- 
kutiniu laiku, kada iš vienos 

pusės briaujasi iš Šiaulių ap. 
bolševikai, prie kurių skuba 
prisidėti visi vietos nepastovus 
ir ištvirkę elementai, iš antros 
— atėjusi mušu ginti vokiečių 
kariumenė, kuri savo neįžabo- 
tais reikalavimais ir sauvalin- 
gu elgimosi tiesiog stumia gy- 
ventojus ])rie bolševizmo. 

Dauguma gyventoju : na 

jau teiriautis, kas kvietė vokic- 

čius. Pradeda leisti paskalų, 
kad'tai ponų, kunigų ir komi- 

tetų darbas, susitarusių su cent 
raline Vyriausybe. Vokiečių 
darbų pavyzdžiui duodami šie 
faktai: Nemakščių parapijoje, 
neva j ieškodami ginklų, išplėšt 
mėsos ir lašinių už 700 rub. 

i apiplėšė kleboną 5,000 markių 

* 
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Titavėnų parapijoje važinėjo 
8 kareiviai, kurie reikalavo pi- 
nigų ir apiplėšė gyventojus ke- 

liais šimtais rublių. Kelmėje, 
atėję pabau_;i banditų už nu- 

ginklavimą 3 vokiečių, nubau- 
dė nekaltus miestelio gyvento- 
jus 9,000 mr. ir, be jokio reika- 
lo šaudydami i miestelį, sužei- 
dė vieną žmogų; kitą gyvento- 
ją sušaudė turgavietėje už tai. 
kad nenorėjo parduoti svaro 

sviesto už 4 markes. 
Stalgių ir Gi diškės parapi- 

jose nusivarė keletą kiaulių. 
Kur tik pakliūva, reikalauja1 
pašaro ir ima vežimus, kiek pa- 
sipriešinus, grasina sušaudyti. 

Tai visa kęsdami, gyventojai 
klausia: kas ir nuo ko mus gi- 
na? Išmintmgenieji pradeda 
suprasti, kad mums reikalingv. 
sava tvirta armija, svetimiems 
negalima Įsitikėti, nes jie eida- 
mi neva musų ginti, mus nesv- 

kj skaudžiai užgauna ir skriau- 
džia,. _ 

ŠAKIAI. 
N e priklausomybes iškilmes. 
Kaip visur, taip ir pas mus 

vasario 1(3 d. buvo iškilmingu 
manifestacijų, prakalbų ir tt. 

Gutkaimyje ir ties apskrities 
komitetu kalbėjo du lietuviu 
kareiviu: Jočys ir Narijauskas. 
Jie kalbėjo labai drąsiai pami- 
nėdami, kad, ką voikeęių žan- 
darai neatėme iš žmonių, tai 
dar atplūsta kiti plėšikai, kurie 
atims paskutinį kąsni duonos 
ir ragino, kad kiekvienas jau- 
nas lietuvis turi būtinai eiti 
kariumenen. neskiriant nei pa- 
prastu darbininku ir tt. Po rna- 1 o t* 

nixestacijų apie 4 valandą abu 
karei\ iu buvo areštuoti ir nu- 

vesti pas vokiečių viršininką 
uz tai, kad paminėjo apie vo- 

kiečiu žandarų žiaurumą su 

lietuviais karės metu. Butų gai 
ir reikėję nukęsti nemalonumų 
iš voikečių pusės bet d-ras J. 
Staugaitis, išgirdęs, kad lietu- 

vių kareiviai suimti, pasikvie- 
tė kitus komiteto narius ir nu- 

ėjo pas vokiečių viršininką rei- 
kalauti, kad paleistų lietuvių 
kareivius. Vokiečiai nenoro- 

mis, tik po ilgų ginčių, vis pa- 
leido. Be to už lietuvius karei- 
vius ūžtojo ir vienas voikečių 

žandaras, daug prisidėjęs prie 
kareiviu paleidimo. Jo buta 
Prūsų lietuvio. Po pietų buvo 
du spektakliu: vienas 3 vai., o 

kitas 6 vai. Vaidino Giros *T>e- 
'auštanti Aušrelė." Vaidinimas 
pasisekė ir pritiko prie tos die- 
nos šventės. Re to, buvo dek- 
lemacijų ir tautinių žaidimų. 
Žodžiu sakant, šakiečiai visu 
kuo buvo patenkinti. Tiktai 
buvo labai nusiminę kairieji, 
kurie ėjo po gatves dainuoda- 
mi "Marselietę." 

Tylustonis. 

ŠAKIAI. 

Nepagaunamas priešiniu 
kas. Milicija valsčių sueigos, 
valsčių komitetai, apskričio ko- 
mitetai apskiričio konferenci- 

jos, II valstybės konferencija. 
M misterių kabinėtas, visokia 
pasaulinė ir dvasinė valdžia 
kovoja su girtybe ir degtinva 
riaib. O Šakiuose i-sigėrusių i" 
girtų ne tik šventomis, bet ii 1 

šiokiomis dienomis nuolatos 
sutiksi. Žmonės kalba, kad mi- 

licija parsidavus degtinva 
riams. Kaikurie kaily , kad Ša- 
kiuose yra "stebuklingų" vietų, 
kur iš žemės eina svaiginančios 
du jos! 

O ištikrųjų Šakiuose jokių 
stebuklu nera, milicija nepa 
pirkta. Visa bloga pareina iš 

to, kad Šakiuose yra keliolika 
smuklių, kuriose geriama ii 

pardavinėjama degtinė. Jeigu 
tų smuklininkų nebūtų, žiltų 
Y\ degtinvarių. Stambus deg- 

itinvaris lygus vagiui, iam rei 

kia turėti vogtų daiktų, pri 
j ėmėją. Tokls priėmėjas yra 
į smuklininkas. Ir nėra Šakiuo- 
se tokios valdžios, kuri baustų 
smuklininką — degtinės par- 
davėją. 

Basas Arčuoloęiis. 

("Lietuva") 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų. kurie yra 

apsipažine su žmonėmis ir turi paži> 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg? 
nepertraukus savo dabartinio užsižmL 
mo. Darbas lengvas., pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškink 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

JU! l^iiRTY BONDS 
Męs perkamo Liberty Bonds až 
piliuj "Casli" vertę. Atneškite 
arba atsiyslute. 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utamlnkals Ketverrnis ir 
Subatomis 9—9. 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wqq<J ir Poullua gatTlų: 

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

Waiat seain ir skirt modelių siutai nuo $17.60 iki $35.00. Konser- vativišku stalių siutui uuo $15.00 Iki $45.00. V&ikams siutai nuo $7.50 iki 8.50. 
Męs taipgi turime puikių jau kiek apdėvėtų drapanų, pilnus kos- tiumus, arba nekurias dalis. 

s. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET, CH1CAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomls eetl 
atdaras Iki 11 vai. vakare. NedSldienlaia—iki 9 vai. vakare. 

:DRAUGAS NELAIMĖJE!, 
» i"*cl'f>nikai, ondejirf, fnbrikos ir ci/vp visokie 'lusukui, dirbanti viduj ir lauke, _ 

ra amžiui drnugnl i 

PAMPELIER 
•Tau suvirS penkiosdeJimty* metu 
k*i|> šiln j>ltikl gyduole yr\ viir- 
tuo jauta su gerinusioms pnsek- 
itiein*. iSgydymni r n m r. t i amo, 
Hknunnu krutinėjo, šoiioso ir i»u- 
iiu-nvse, įipiirn'gijo*, strenu die- 
gimą ldlo ir kosulio. 

Neapsigauk pjrkilanms pigins vaistns dldeleso bnnkose. Relkclnuk gerinusiu. Kuomet pirksi I'aiu-Hipoller, persitikrink ar yra IKARA. vai*l>!i£enklis nnt baksiukn, 35 centai ir to centai uf bonkutę. Gaunamos visose apti»kosc, ar tiesiog is labortorijos. c. F. AD. RICHTER & CO., 74—80 WasIilH3ton St., New York, N.Jf," 

Marškiniu 
DVIEJOSE NARIŲ 

SKLEPUOSE. 
Idant pertikrinus visus narius ir rėmljus, 

jog narių skiepuose galima pirkti gėrę. tavorų 
daug pigiau negu kur kitur, išstatyslme didelį 
sandelį marškinių nužemintomis kainomis ant 
išpardavmo 

Marškiniai su apikaaklėmis, 
arba bo apilcaklių, labai gero per- 
kelio, lagai puikių spalvų, paprasta 
kaina $1,50, parduosime tiktai uf: 

šis išpardavimas tęs's per visij ėią, sąvaiatę 
Pasinaudokite iš šios progos ir ateikite tuo- 
jaus, kol yra iš ko išsirinkti. 

95C 

Prekybas Korporacija Palatine 
1701-1703 West 47-ta. į tliS 

1112 1114 Milwaukee Ave., 
Du Skiepu, 

ISTORIJA 
KOZNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE 

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

Drūtuose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynes" ad- 
ministraciją' šio adresu' 

LITHUANkAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30fch ST., NEW YORK, N.Y. 



TIKRAS VAGIS, 
Jau dvi dieni, kaip aš nema- 

čiau Roberto. Niekad® tai{ 
neatsitikdavo, kad mudu Imtu- 
me bent vieną dieną nesimatę. 
Mane pradėjo apimti nerimas- 
tis. 

— Turbut jau Robertas ser- 

ga, tariau sau. 

Trečios clicnps ryte aš ant 

galo neiškenčiau ir nukeliavau 
oas jį. Jis gyveno kitame mies- 
to kraštę. Ant mano paskanbi- 
nimo duris atidarė tarnas. 

— Sveikas, — tariaus aš 
tarnui. — Ar ponas namie? 

— Namieje. 
— Ar sveikas? 

— Sveikas. 
— Ar galiu įeiti ? 
—Meldžiame. 

Tarnas nebuvo daugkalbis, 
todėl aš tikėjau jo žodžiams. 
Jo atsaykmai kaip tikro ameri- 
kiečio buvo trumpi ir aiškus. 
Aš nenorėdamas tuščiai leisti, 
laiko ir žinodamas kambarius 
tiesiog nuėjau į Roberto kam- 

barį. 
—Jis vanoję, — man einant 

pratarė tarnas. Aš apsisukau 
ir pabarškinai! į vanos duris. 

— įeikite! — pasigirdo bal- 
sas iš vanos. 

Aš įėjau Robertas sėdėjo va- 

noję vandenyje ir ruke vigarą 
Jis neikiek nenusistebėjo pa- 
matęs mane. Jis nasveikino: 

— Labą rytą! 
— Labą rytą!! — Atsakiau 

aš pykdamas ant jo ramumo. 
— Ant galo tamistą matau. Ar 

nepasakysi kur tu per Šias dvi 
dieni slapsteisi. Ar tamista 

sergi, ar nusiminęs, ar kas 
kitas? Tau reikėjo mane pasi- 
kviesti ir aš bučiau pagclbejęs. 
Ištikro sakyk, kas gi su tavim 
atsitiko? 

Jis padarė man ženklą, ro- 

dos, norėdamas sustabdyti ma- 

no skubumą. Jis išlipo iš vanos 

ir apsivilko balaku. Po tam 

paėmė kedę ir atsisėdo priešais 
manęs-. 
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— Man labai smagu, kad 
atėjai. Ar esi sveikas pa- 
klausė. 

— Taip, visiškai sveikas. 
Ačiu. Bet dalykas ne manyje, 
Kodėl gi tavęs nebuvo galima 
matyti per dvi dieni? 

— Nieko ypatingo 311 ma- 

nim neatsitiko, mane tikta 
apvogė. 

— Gatveje? Namie je? Ką 
pavogė? Ar pinigus? 

— Nedidelį daiktelį- žiedą 
Tą ižeda, kurį as gavau nuo te 
tos ir kurį aš labai branginu. 

— Tamista nepranešei poli 
cijai ? 

— Aš niekad nieko nepran< 
šu policijai. Aš pats apsirupin 
savo reikalais. 

— Bereikalo. Tai vienatini; 
būdas surasti pavogtą daiktą 11 

vagį. 
*— O Tie! Štai prirodymas 

nuo vakar vakaro vėl pas man< 

žiedas. 
— Labai gerai! Laimin 

sras 

Kolei jis kalbėjo, aš į jį žiu 

rijau. Jis buvo apsivilkęs balit 
prausmčs balakonu panaš;u ; 
romiška toga. Gerai išskusta.- 
smakras, veidas išreiškianti' 
energiją pridavė jam romiško- 
stovvlos forma. Rodos kad a- 

kalbu su žmogumi ne Ameri- 
kos mieste, bet kur senovės 

Romoje. As net laukiu, kad iš- 

girsiu ji prakalbant Cieeronc 
kalba. Ta reginį gadino tikta 
iš jo burnos kyšantis cigaro ga- 
las. 

Taip, man labai smogu 
— tariau aš. — Bet papasako- 
kite, kaip Jus pagavote vagi: 

— Visiškai paprastai! Štai 
žiedas, ir jis atkišo ranka, anl 

kurios piršto buvo užmauta?* 
žiedas su dideliu deimantu. 
— Aš visuomet šį žiedą devė- 

j u, nusiimu tiktai ant nakties 
I 'rie^ tris dienas aš ryte atsi- 
kėliau ir pastebėjau, kad žiede 
nėra. Į mano kambarį niekas 
neturėjo įeiti apart dviejų žmo- 

:«ių: Tarno ir 
— Nejaugi'jis pavogė? 
— Xe, mano tarnas negali 

vogti, nes aš jam brangiai mo- 

ku. .. Bet sakau, į mano kam- 
barį tegalėjo įeiti tiktai arba 
mano tarnas, arba kambarių 
savininkė, franeuzė... 

— Bet Robertai, aš jaučiu, 
kad tu ką blogo nori pasakyti 
apie mano tautiečius francu- 
zus. 

— Aš nekaltas. Aš nei mi- 
nutos nesvyravęs, nuėjau prie 
kambarių savininkės ir kad 

bereikalingai jos nekaltinti, 
jos šypsodamasis paklausiau. 

— Ar tamista neturite par- 
davimui vyriško žiedo. 

— Jei ji butų buvusi nekal- 
ta, tai butų nesupratusi manęs. 
Bet buvo matyti iš jos suju 
dimo, kad ji pavogė: 

— Gal buti ir turiu. Bet kiek 
[duosite, —atsakė ji. 

— Puiku. Šimtą doliariu 
c c 

duosiu! Bet kita kartą tamista 
už žiedą gausite dešimti mėne- 

sių kalėjimo. 
— Męs susiturgavojome ir 

ji man sugražino žiedą. 
— Ir tamista jai davei Šim- 

tą doliariu? # 
— Daviau. Juk aš pats pa 

siuliau. 
— Xa, o ta vagilką, tikiuosi, 

atidavei policijos rankosna. 
Ne. Aš net padidinau užmo- 

kestį už patarnvimą, nes ge- 
rai žinau, kad ji daugiau nuo 

manęs nevogs. 
Jei aš bučiau buvęs ant Ro- 

berto vietos, aš bučiau taip ne- 

pasielgęs. Bet tai amerikoniš- 
ka mada, ir vėl jo gįslosc teka 

'senų avanturistų kraujas. 
Jis pastebėjo mano užsimąs- 

tymą ir tarė: 

| — Tai tiesa, kad męs ameri- 
kiečiai patįs teisiame. Aš vi- 
suomet panašiai elgdavausi. 
Vienok ne visuomet man taip 
gerai pasisekdavo, kaip šį kar- 
ta. Viena kartą 

j Robertas gardžiai nusijuo- 
'kė ir tęsė savo pasakojimą: 
| — Viena karta aš sumaniau 
pavaišinti mano draugus. Tai 
buve Ne\v Yorke kel' meta: 
tam atgal. Aš maniau, kad pa< 
mane susirinks nedaugiau de- 
šimties mano draugu, bet susi 
rinko apie penkesdešimtis. Tie- 
sa, aš visus pažinojau, bet ki- 
tus labai mažai. Aš manau 
kad panašiai atsitinka ir pas 

: jus Prancūzijoje. Juk tai vai- 
i šini žmonės, kuruios mažai pa- 

žįsti, nežinai iš ko jie gyvena 
; nei kuom užsiima. Kartais pa- 

sitaiko netikėtini dalykai. Pc 
pavaišinimo laikraštyje pama- 
tai, kad vienas jus draugas ke- 

: laujantis akrobatas, kitas yra 
pirmininku geleženkelių vagių 

Vienok aš visus gerai pa 
vaisinau ir kuomet kilome iš 
užstalės, galvose gerokai jau- 

[ tėme vyno veikimą. Męs suė- 

jome į rūkomąjį kambarį ir 
bežaizdami užsirukųme ciga- 
rus. 

Tą pat ryta aš senų dailės 
daiktų krautuvėje buvau pir- 
kfs gana gražią sidabrinę sto- 

> vylėle. Ji buvo labai gražaus 
artistiško darbo ir aš už ją bu- 
vau užmokėjęs didelius pini- 
gus. Tą brangią stovylėlę aš 
parnešęs pastačiau ant stalo 
greta taip pat brangios aukso 
dėžės. 

— Visi musų istoriški gro- 
žės daiktai pereina į jusų ame- 

rikiečiu rankas, — pastebėjau 
— Jie jums nereikalingi, nes 

iųs turite praeitį,—atsakė Ro- 
bertas, — o mums amierikie- 

čiams ją reikia pasigaminti... 

t Aš buvau užganėdintas save 

pirkiniu ir jį parodžiau save 

svečiams. Visi pasigrožėjo. 
gi priduriau: 

— Aš manau, kad tai dar- 
bas didelio dailininko. 

Tokios nuomones laikėsi ir 
diduma svečių. 

— liet aš niekaip negaliu 
suprasti, kaip tas viskas atsi- 
tiko. Męs ta stovylėle gerėjo- 
me, tik kuomet aš ja norėjau 
padėti atgal ant stalo, jus ne- 

buvo, ji kažin kur dingo. Pra- 
dėjome jieškoti, niekur nesura 

dome. Aš paeiliui išklausinė- 
jau visų svečių ir kiekvienas 
atsakė, kad perdavęs kaimynui 
sulyg -sėdynės. Daryti kratos 
nenorėjau prisibijodamas skan 
dalo. Tai pikta, kuomet jus 
apvagia prie jusų akių. 

— Ir tamista nepranešei po- 
licijai? 

— Ne, aš norėjau gudriai 
pasielgti. Aš pasakiau, kad jei 
niekas stovylėlės negali suras- 

ti, tai ji pati atsiras. Aš pasa- 
kau, kad aš užgesy iu elektrą 
porai miliutų ir ji atsiras. Aš 

tikėjausi, kad tamsoje vagis 
bijodamasis skandalo ją pa- 
dės atgal ant vietos. 

Svečiai tam pritarė, o aš net 

apsidžiaugiau savo išmislu.j 
Aš buvau įsitikinęs, kad vagis 
tikrai padės tą stovylėlę. 

— Ar jauvprisirenge? — 

sušukau. 
— Prisirengę! — atsake 

svečiai. 
— Gesinu žiburius. 

1 i 

—Kambaryje pasidaro visi- 
škai tamsu, net nežibčiojo de- 

ganti cigarai. Aš pradėjau bal 
siai skaityti: vienas, du, tiįs ir 
t.t Kiek atskaitęs aš vėl užde- 
gau žiburius. 

— Ha ir ką? Ar atsirado ant 
stalo ta stovylėlė? — nekan- 

traudamas paklausiau. 
— Klystate, drauge, — a t- 

'sakė Robertas. — Stovylėlės 
nebuvo, ji neatsirado. Bet laike 
tr.msos be jokio pėdsakio išny- 
ko nuo stalo ir brangi auksine 
dėžė. 

Vertė Jonukas. 

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 dieną mums at- 
neša žinias vis apie naujus 
stebuklingus išradimus. 

Štai Chicagoje gyvena 
vienas jaunas vyrukas, pa- 
sižymėjusia jau ne vienu la- 
bai įdomiu išradimu. Jis 
dirba ant plianų, kurie jei- 
gu bus pasekmingi, tai su 
laiku galės padaryti čielą 
revoliuciją laikraštininkys- 
tės dirvoje, nes tasai jo su- 

manymas visai pakeistų Iaik 
raščių išvaizdą ateityje? 

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

įĮP3P$Pff) 
Grartiofoninis 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 , 

I 

PURVAS, VIEN PURVAS.. 

Parašė Pr. Bajoras. 

Kur pažvelgsi—pasisuksi—visur purvas vien tematos. 
(Nesislėpsiu, bet teisingai apsakysiu be sarmatos). 
Purvo pilna mano lovoj; purvas valgyj—lašiniuose; 
Jis po galva ir ant pirštų—purvas mano marškiniuose. 
Purvo yra ir ant duonos, jojo rasi ir kavoje; 
Pilni batai ir pančiakos ir guli purvo baloje. 
Valgio induos, purvas "žėri", visur purvas, nors but vii- 
fv-v > [nos— 
Purvas krinta man ant veido, taipgi akįs purvo pilnos. 
Kaip saulutė tik pakįia—imsi purvą tuoj valyti; 
Apsivalius ima džiaugsmas! Bet, Dievuli! Pradėj' lyti!... 
Ir vėl purvo visur pilna. Pilnos duobės ir aęt kelio. 
Purvu viskas vėl pavirsta; nėra švaraus nė daigtelio... 

(Mšių laukuose). 
GRĮŽTANČIU tėvynėn lietuviu daina. 

:;l-V >. 

Parašė Pr. Bajoras. 

Ta diena štai jau atėjo,— 
Skaisti saulė sužibėjo: 
Grįžštam, grįžštam į tą šalį, 
I savo brangų kraštelį. 
Į Lietuvą męs sugrįžšim, Vargus savo apsakysimi 
Svetimoje kaip gyvenom, 
Ne saviems dievams tarnavom. 
Svetur žmonių širdįs kietos— 
Svetimžemiui maža vietos: 
Kur tik eina, ką daryti, 
Visur priešą sau matyti. 
Nors męs sakėm: "Esam ponai! 
"Nes, mat juodi mųs žiuponai/' 
Bet juk tankiai atsitiko— 
Neturėjau ne skatiko. 
Tuomet mintįs geros buvo: 
Reik sugržšti į Lietuvą; 
Arti lauką ir akėti, 
Niekad bado nekentėti. 
Tik čion kilo amžių baimės;— 
Mųs Lietuvoj ir nelaimė: 
Priešai spaudžia ją kankina, 
Kitų kalbą mųs naikina. 
Daba/ laikas jau kitokis— 
Nespaus vargas mumis jokis: 
Saulė žiba mums rytuose, 
Mųs Lietuva liekas liuosa: 
Nemunėlis uždam's plaukia: 
"Grįžškit, vaikai, kur kas bu"ę— 
Grįžštam, grįžštam, Nemunėli, 
Męs prie tavęs , sengalvėli. 
O sugrįžę ten gyvensim, 
Kol pražūsim, kol pasęnsim. 

(Francuzija). 

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 laikraštyj talpina- 
mos. Su tam tikro mecha- 
nizmo pagelba šisai centra- 
linis gramofonas kartotų ži- 
nias be paliovos. Nuo jo 
^atų nutiestos vielos i kiek- 
vieno skaitytojo namus, ly-| 
giai taip, kaip dabar nutie- 
siama teleforo vielos. Skai- 
tytojo namuose, vieton da- 
bartinio telefono, butų kitas 
gramofonas, kurį atidarius 
ir paleidus, žn ogus atsisė- 
dęs kėdėje, užsidegęs Npyp- 
kę, ar cigarą, galėtų sau iš- 
klausyti visų žinių per gra- 
mofoną — lygiai taip, kaip 
jis šiądien klauso "Sukti- 
nio," ar "Klumpakojo," 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 
bėda su tokiu gramofori- 
niu laikraščiu butų ta, kad 
iš gramofono negalėtum 
"pikčierių" 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 įvairiu 
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 prie to 
straipsnio yra ii paveikslų, 
tai čia pat jie pasirodo 
—lygi*:, kaip ant krutomų- 
jų paveikslų. 

iNori Kitokių žinių — 

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 la'kai kai-kam butų. 

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

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

Polemikoms ir korespon- 
dentams, kurie myli ginčus 
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- 
riai ns, kurie dabar tankiai 
myli savo "mokytus" gin- 
čus ir polemikas su kitais j laikraščiais varinėti, prisi- 
eitų sunkus laikai" ir rei-go, III, 

ketų apie ką kitą nauclinges 
nį pagalvoti — nes ir tąsi 
skyrius, kaip galima many- 
ti, daugelio "kostumerių" 
neturėtų. 

Skaitytojams užtai butų 
labai gerai: jie mokėtų tik 
už tokį "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 žinokito, kad jusų 
laikraštis "Lietuva", kuris 
visuomet iki šiolei pirmiau- 
siai įvesdavo visokius page- 
rinimus, taipgi pirmas įves- 
tų ir šitokį pagerinimą — 

apie tai neabejokite Bet 
tuo tarpu, kol sulauksim to- 
kių laikų, turime daryti 
taip, kaip daro visi kiti" iš- 
mintingi ir apšviesti "žmo-I 
nes. O jie daro štai ką — 

tik pasiskaitykit: 
• * 

Aleksandra Š srpeiis iŠ 
Chicagos aną dien užėjo 
pats "Lietuvos" Dienr. ofi- 
san ir. pasakė, kad jam "Lie 
tuva" taip patinka, kad jis 
negali ilgiaus iškęsti ir tun 
prisidėti prie visos tos ar- 

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

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

♦ * 

Kristoferas Kolumbas at- 
rado Ameriką, bet jis ne- 

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

P aa Kristoferas Juška 
gyvena Roch estery j, Minn., 
ir apdabina to, miesto gra- 
žias leides gražiomis dra- 
panomis, kad butų dar gra- 
žesnes. O sulyg jo many- 
mo panele "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 
nuomones, kaip ir Kristofe- 
ras ir padarė tą patį, nupirk 
damas vieną "Lietuvos" 
Dienraščio šėrą. 

* * 

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 
Šamas išsiuntė kviesi uo 

kviesti davatnus bernužė- 
lius, kurie galėtų Kaizerį 
"pafiksyti" už tai, kad jis 
įžeidė ir net norėjo užgrieb- 

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

* * 

Yra dar vyrukų, kurie 
prie "Lietuvos" taip pat 
spiečiasi, bet 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. 

Siųsk dešimtinę bent už 
vieną "Lietuvos" šėrą tokiu 
adresu: "Lietuva" Daily, 
3253 So. Morgan st.. Chica- 

Viršininkai Draugystės £/. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr, 
Petras Kirdelkis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vicepirmininkas, 

3116 , T Street, 
Antanas Akrorr avičius, Fin. Ražt, 

6328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas, Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 6311 So. 33r<S SL, 
Juoz. Aleksa, 6309 So. 33rd St., 
P-. Reibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 

1 B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 
Maršalkos 

Viršininkai Lietuvių Dr-joa 
Švento Jurgio, 

Detroit, Mich. 
A. Meinikaitis, pirmininkas, 

Bos 52 R. F. D. H. 3 Dearborn 
Mich. 

J. Bandža, Vice-pirm, Detroit. Mich, 
259 Cardoni Avo 

P. Ulinskas, Prot. Raštininkas, 
192 Cardoni Ave. 

J. šalaševičlus, Fln. Raštininkai 
229 Cardoni Ave. 

j. Na.jokas, Iždininkas, 
217 Cardoni Ave. 

J. Lenkaitis, MarfcalKa, 
229 Cardoni Ave. 

J, Statkevičius, Knygų vedėjas, 
195 Cardoni Ave. 

A. šalaževičius, Knygų vedėjas, 
221 Cardoni Ave. 

D. Kadys, Knygų vedėjas, 
79 Melvlllo Ave. 

Draugystės organizatoriai arba 
laikraščio užrašytojai: 

J. Psndza, 259 Cardoni .Ave. 
N. Dapkus, 223 Cardoni Ave. 
Susirinkimus laiko ltsa paskutinj mė- 
nesio nedėldienį ant 12:30poplet para- 
pijos svetainėje. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fisher Av«., 
Kasos Globėjai 

748 H^ndrie Street, 
Jos. velioniftkis, Nutar. Rašt., 

625 Livernios Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų Rait, 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuves'' Dienraščio organo užra- 
šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kl'ubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
rį nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai Dr-stes 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 4Cth St 
Lud. šimulis, Pagelbininkas. 

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

2518 \V. 46th PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 So. \Vood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
To\vn of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas l.etukas, Pirmininkas 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vics-Pirmininkas, 

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

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

4512 So. Talman Ave. 
Jona3 Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas Klimaiauskis, Iždo Olob. 

So. Washtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4'o00 So. Marahfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47tli Street 

Viršininkai 'Birutės' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

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

H. Labanauskas, Finansų Rašč. 
818 Albors Street, 

A. Tunkev'iic, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičius 
3247 Emerald Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Rašt. Petras Ke.iutis 
815 So. Kolman Ave. 

Finansų Rast. Antanas Jonikis 
148 R. 107th St. 

Kasierius S. F. Martinkus 
3342 So. Haisted St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomaj Janul s 

937 W. 34th PI. 
Vladas Stankus 



VIETINES ŽINIOS, 
IŠRINK n DELEGATAI I 

SEIMĄ. 

Gegužio 18 d. šv. Jurgio 
parap. svetainėje buvo Drau 

gijos Šv. Martino mėnesinis 
susirinkimas. Po apsvarsty 
mui bėgančių reikalų, buvo 

pakeltas klausimas apie A. 
L. Seimą. Nutarta seime 

dalyvauti, į kurį ir tapo iš- 
rinkti sekami delegatai: M. 
Z. Kadzevskis, Martinas Ta 
muliunas, Ad. Bužinskis ir 

Juozas ŠidlausKas. Prie to 
buvo nutarta dalyvauti ir 
Seimo koncerte. 

Ndrys. 

SEIMO RfclKALE. 

Šį vakarą Wodmano sve- 

tainėje Įvyks Chicagos 
Draugijų Atstovų Konferen 
cija. Pageidauja, kad susi- 
rinktų kodaugiausiai atsto- 

vų. 
Tikietų komisijai pritruko 

Seimo, vakaro tikietų. 
Taigi atstovai, pas "kuriuos 
dar užsiliko neparduotų ti- 
kietų, būtinai privalo atsi- 
lankyti į menamą konferen- 
ciją ir atsinešti likusius ti- 
kietus. 

šioje konferencijoje bus 
pranešta keletą žingeidžių 
dalykų. 

Dr. K. Draugelis, 
Seimo Rengimo Gen. Sekr. 

i 

CICERO, ILL. 
Gegužio 15 d. Chicago 

Grane Co. parengė iškilmin- 

gą vakarienę Congress ho- 
telyje, times darbininkams, 
kurie išdirbo 25 metus toje 
kompanijoje. Darbininkams 
dalyvavusiems toje vakarie 
nėje buvo įteikta nuo kom-! 
panijos dovano po auksinį 
medalį. 

Pasirodė nemažas būrelis 
žmonių išdirbusių tokį ilgą 
laiką vienoje vietoje. Tame 
būrelyje pastebėjau ir kele- 
tą lietuvių, kurių tarpe bu- 
vo Jonas Traškelis, išdir- 
bęs visą laiką foundrėje už 
chill moulder prie vieno bo- 
so. 

Už tą darbininkų kantry 
bę, kad jie tokį ilgą laiką 
iškentėjo prie vieno darbo, 
kompanija suteikia jiems 
kas metą po dvi sąvaites 
pasilsio su apmokėjimu. 

Menamoje vakraienėje 
dalyvavo ir nemažas būre- 
lis buvusių kareivių, anks- 
čiaus dirbusių toje kompa- 
nijoje. Tarpe tų kareivių 
buvo keletas ir lietuvių. 

Ten Buvęs. 

BR1DGEP0RT. 
Prakalbos Seimo reikale 
Seredos vakare Mildos 

svetainėje buvo prakalbos 
Seimo reikale. Kalbėjo p. 
p. J. J. Bagdžiunas ir dr. 
K. Drangelis. Abu kalbė- 
tojai aiškiai prirodė, kad 
Seimas yra reikalingas ko- 
gėričiausiai, ne3 žinios pra- 
neša, kad lenkai bangomis 
plaukia j Lietuvą, ir ten te- 
rioja musų viengenčius. 

Kalbėtojai sakė, kad Lie- 
tuvos atstovai Paryžiuje šau 
kiasi prie amerikiečių ir 
Amerikos Valdžios delei pri 
pažinimo Lietuvai neprigul- 
mybės. Jie nurodinėjo, kad 
dabar yra patogus laikas 
Seimą šaukti del to, kad pra 
sideda Illinojaus legislatu- 
ros kongreso sesijos, kurio- 
se lietuvių balsas bus išgir- 
stas. Kalbėtojai kvietė prie 
darbo visus tuos kurių gįs- 
lose teka lietuviškas krau- 
jas. Jie sakė, kas yra prie 
šingas Seimui, tas yra Lie- 

tuvos neprigulmybės prie- 
šas. 

Turiu pastebėti, kad me- 

namose prakalbose smuiko- 
rius J. Reikauskas su pianis 
te p-le Bagclžiuniute palink 
smino publiką sugrieždami 
lietuvišką ir amerikonišką 
himnus taipgi ir keletą kitų 
muzikos gabalėlių. 

Reikia patėmyti, kad 
vVestsaidėje yra sparčiai 
perkami seimo koncerto ti- 
kietai. Žmonės eidami iš 
menamų prakalbų tikietus 
pirko ko ne visi, ir tai ne 

po vieną, bet po du, tris ir 
keturius. 

Publikos tose prakalbose 
buvo pusėtinai ir ji visa, ma 

tomai, oratorių kalbomis bu 
vo užganėdinta. 

Reporteris. 

BRIDGEPORT. 

Gegužio 18 d. Šv. Jurgio 
parap. svet. Leb-Gvardija 
Didž. L. K. Vytauto I ma 

Div. Raitelių laikė „avo mė- 

nesinį susirinkimą, kuriame 
tapo vienbalsiai nutarta da- 

lyvauti A. L. Seime, į kuri 
ir liko išrinkti trjs delega- 
tai. 

Toliaus buvo svarstytas 
klausimas apie pastatymą 
lietuvių svetainės. Taipgi 
vienbalsiai nutarta prisidė- 
ti prie to sumanymo su 

$500.00 iš kasos. Be to už- 
sirašė svetainės šėrus seka- 
mi nariai: Junas Mazilaus- 
kas, Antanas Stukas ir Pet- 
ras Zukas-po 2 šeru; K. 
Kvelkus, S. Kunevičia, B. 
Jenkauskas, J. Barčius, Ig. 
Adomavičia, K. Pupelis, S. i 
Šures, S. Pankauskas ir Ig. 
Lukošius-po vieną Šerą. 

.Draugijos narys. 

BRIGHTON, P ARK. 

Seredos vakare, gegužio 21 

d., Liberty svetainėj prie 39 ir 
Kedzie Ave., Įvyko šeiminė? 

prakalbos. 
Vakaro vedėjas M. Dūdas, 

pirmiausiai perstatė kalbėti 
"Lietuvos" redakcijos narį p. 
R. Acizgį. P-as Adžgis perbė- 
gęs trumpai lietuvių vargus 
baudžiavos laikuose ir lenku 

dvarponių žiaurų elgimasį su 

lietuviais, ir rusų biurokratijos 
persekiojimą Lietuvos žmonių, 
priėjo prie dabartinio sunkaus 
Lietuvos žmonių padėjimo Lie 
tuVoje. Priminė Lietuvos žmo- 
nių pastangas išgauti neprigul- 
mybe ir lenkų imperialistų pa- 
stangas prijungti Lietuvą prie 
Lenkijos, ir dabar užėmus Vil- 

nių lenkų surengti pogromai 
ant žydų ir naikinimą lietuvų 
veikėjų rezidencijas. Po to 

kalbėtojas nurodė kokiu budu 
Amerikos lietuviai gali pagel- 
bėti Lietuvai laisvę išgauti, ir 
faktais prirodė delko Seimas! 
reikaliukas. Taip jau nupeikė 
tos, kurie be jokio pamato prie- 
šinasi rengemam seimui. Žo- 
džiu, kalbėtojas nušvietė reika 
!us ir faktais paremdama, del- 
ko Seimas reikalingas. 

Antras kalbėtojas p. Kviet- 
ka, kalbėjo apie lietuvių vargus 
prieš karę ir dabar lenkų im- 
perialistų troškimą pavergti 
ir būtiną reikalingumą organi- 
zuoti .'lietuvių kaiįiumenė čia 
Amerikoje, kad kaip tik pro- 
ga pasitiakys keliauti Į Lietuvą 
ir pagelbėti apvalyti Lietuvos 
žemę nuo priešų. 

Trečias kalbėtojas p. Stan- 
kų?,, taip jau kalbėjo apie sei- 
mo reikailngumą ir pabriežė. 
kad Amerikos lietuvių liaudie?, 
pasirižimo niekas negali sulai- 
kiti ir seimas yra sparčiai ren- 

giams. 

"BIRUTĖS" KONCERTAS. Nedėldienio vakare gegužio 25 d. prie Jackson Blvd.ir Wabash Av. įvyks puikus "Birutės" Choro koncertas po vadovyste St. Šimkaus. Komitetas. * 

Parduodu, perku ir mainau namu j 
ant lotu ir lotus aut namų ir an 

groserniu. Ant Bridgerorto ir ar; 
North SidGs turiu daug namų, ęer 
bargenai galirra labai pigiai nupirkti 

K. KAUPAS Co., 
j M.c?A estato. loans, insūrance and 
I ^ oxchange. 
11630 N. Rohpy St. 

Phone Humbolut 7196. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamą, vle 5 

į {g,. Niekuomet nebuvo toks dide- j 
; lis šoferių reikalavimas kaip da- j 

bar. Męs 
* duosimo užsiėmių ] j kiekvienam pabaigusiam kursus | 

mušu mokykloje Mokinime pa- J 
sinaudojame individinčmis sisto- j 
momis — nuoseklua pažinimas ir S 
praktika važinėjime automobiliai* ' 
visokiu rųšių. Prityrę mašinistai 

j pamokins tamstą ir suteiks tiu- 
Į kamus patarimus ir nurodymus. 

Musiį mokyklai netrūksta gcriiu- 
j piu automobiliu irkitų prietaisų. 
J Užtikriname ta.mir.tai, kad tuojaus 
, gausi leidimų. Dieniniai ir va- 

kariniai kursai Visas kursas 
j $25.00, Federal Ass'n of Auto 

IEnginecrs, 121416 Jacl on Blvd. 
(Inc.) 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan St., kerti 32 «t. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—3 po 
piet. 6—8 Tuk., Nedėl. 9—2. 

TELEi-ONAS YARDS 6«7. 

Tel YARDS 1512 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAI 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsiaenoiusias 
ir paslaptingas vyru Ilgus 

3259 So. Halsted Si., Chlcago, IIL 

Daktaras 

jonas.W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

MESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininku Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Dr. M. Hraan 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 ine- 

tų kaipo patyręs gydytojas. c.\irurgas 
ir akuJ«rls. 

Gydo Otrias ir chronilkas ligas, vy- 
rų. mv>tcrvi ir vaiki], pagal naujausias 
metada-^ X-Ray ir kitokii'S elektros 
(rictaisus. 

OfUas Ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Stfc«t netoli Fūjc Stroet. 

VALANDOS: Nuo 10—y pkttJ. ir 
6—8 vaJaHaM. Tclephoae Cau*l 3110 

GYtRNIMAS- 3412 So. Haktcd 3t 
VALAJTDOS: 8—9 ~*r. tlkuL 

Paskui buvo balsavimas, 
apart vieno visi balsavo už sei- 
mą. Žmonių buvo apie šimtas t, •' 

yaptu visi klausėsi su atyda ir 
ramiai užsilaikė. 

Kareivi-. 

WEST SIDE. 

Gegužio 1S d. Melclažio 
svetainėje draugijos Lietu- 
ves Ūkininko susirinkime 
tapo išrinkti 8 atstovai į 
Amerikos Lietuvių Seimą, 
kuris bus Chicagoje birželio 
9, 10 ir 11 dienose. 

Reporteris. 

REIKALAUJAME 

OPERATORIŲ 
prie cloak ir siutų. Atsi- 
šaukite greitai. 

1236 So. Halsted St., 

PARSIDUODA medinis na, 
mas ant 2-jų augštų, randos 
neša S35 į mėnesį. Prekė tik- 
tai $3,200. 

^ \7 F3,ij 
PARSIDUODA naujas mc 

clinis namas ant ?-jų augštu, 
randus neša $38 i mėnesį. Pre 
kė $3,800. 

<■:. "■ į. į 
PARSIDUODA muro na- 

mas ant 2-jų augštų, randos ne 

ša $68. į mėnesį. Prekė tik- 
tai $7,600. 

i •• 

PARSIDUODA naujas mu 

ro namas ant 3-jų augštų, su 

štymu šildomas ir lotas greta, 
randos neša $130.00 į mėnesi. 
Prekė $19,000. Visi augščiau 
paminėti namai randasi Cice- 
ro, 111. Kreipkitės pas: 

J. MOZERIS, 
1447 S. 50th A ve. Cicero, 111. 

ANT RANDOS 

ANT RANDOfi ~ vvEST S1DEJ 
4, 5, t, ir 7 kambarių fliatai, pa&ium' 
ap§UdoiQi; moderniški. Kreipkitės j 
ofiaą: Raola* Ave. ir 13 th St., arba 
telefonuok'to: "West 95 arba Harrison 

866. 

PUIKS VIETA BUčERIUl 
Savininkai, turintis didelę groser- 

nę ir pats nemokantis bučerystės, no- 
riai priimtŲ vyrą., kuris moka tą ama- 

tą, įtaisyti sau buCemę už maža at- 
lygiui mg. randos formoj. Puiki proga 
vyrui, galinčiatm čia įsitaisyti biznį, 
nes vieta patogi. 

M. G. 
8111 S. Cbicago Av. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA čeverykų krautuvė, 
lietuvi)) apgyventoj vietoj, su namų 
arba be Namo 

M. KARA. 
1913 So. Halsted St., 

Ant Pardavimo 
Parsiduoda 2-ju lybu augs 

čio namas 2 pa'gyv. po G 
kambarius elektras baltoms 
sinkoms ir maudynėms, na- 

mas vertas $6000.00. Prekė 
tiktai $4800.00, namas ran- 

dasi ant So. Union Ave. gat 
vės tikrai yra gera proga 
uždyrbti geras pinigas ant 
to namo. 

Parsiduoda 3-ju lubu augs 
čio mūrinis namas su bes- 
mentu 4 pagyv. po 4 kam- 
barius raudos neša $57 Į m ė 
nesį preke tiktai $5500.00. 
Atsišaukite kas norite, gerą 
ir pigų namą, nupirkt, nes 

tas namas bus parduotas 
graitam laike. ! 

I 
Parsiduoda 3-ju lubu augš 

čio mūrinis namas 5 pagyv. 
po 4 kambarius 2 lotai 50X 
125 namas geram padėjime, 
randos neša $720.00 per me 

tus prekė tiktai $5500.00 na 

mas randasi prie 3622-24 
So. Union^Ave., gatvės. 

Parsiduoda 3-ju lubu augš 
čio mūrinis namas 5 pagyv. 
po 4 kambarius ir vienas | 
storas labai gražioj vietoj 
dėl bučernės ir grosernės ir 
nuo seno lietuvių apgyven-| 
ta, randos neša $80.00 į mė-; 
nesį Prekę $6700.00. 

Namas vertas $25000.00 
parsiduoda už $14000.00. 
3-jų lubų augščio mūrinis 
namas 6 pagyvenimai 4 pa- 
gyv. po 8 kambarius 2 pa- 
gyv. po 7 kambarius pasta- 
tytas ant 2 lotų, akmenų 
frontas, elektras maudynės, 
garu šildomas, aržuolų pa- 
puoštas, marmolo prieduris, 
už tai tas namas taip pigus, 
nes savininkas turi apleisti 
miestą. Atvažiuok ir parsi- 
tikrink šitaja proga. 

Parsiduoda 2-ju lubu augs 
čio mūrinis namas; 2 pagyv. 
po 5 kambarius su besmen- 
tu preke tiktai $3800.00. 
Įmokėti $500.00 kitus kaip 
randa, namas randosi ant 
So. Lowe Ave. gatves. 

Parsiduoda lotas 25X125 
randasi prie 3224 So. Lowe 
Ave. preke $1100.00, $200.- 
00 Įmokėti kitus $10.00 per 
mėnesį. 

MICHAEL J. KIRAS 

3331 So. Halsted St. 

PARSIDUODA- bučernė ir 
grosernė su fiamu ir 2-iem au- 

tomobiliais. Visa tai galima 
pirkti kartu arba atskirai, ar- 
ba galima visa tai išmainyti 
ant rezidencijinio namo. Atsi- 
šaukite pas. 

K. JAMONTAS, 
1739 S. Halsted str. 

PARSIDUODA 
NEDĖLIOJE. 

16 melžiamųjų karvių ir telyčių, ge- 
riausios rūšies. Pirkėjams pristaty- 
sime galvijus. 

6801 S. Oakley Ava., 
2 blckai i rytus nuo \Vestern Ave. 
Telefoca&i "'^apect 5615. 

PARSIDUODA. 
1 V* leno trokas, puikaus subuda- 

vojimo. Su budele ties sėdyne—Con- 
tinental motor, parsiduoda už 550— 
Klauskite pas 

# NOVCAS & BAGDŽIUNAS. 
3407 So. Morgan St., 

Vivlantino Garage. 

Reikalingu Lietuvišku margina dC-l 
Gaspadinystės ant 1C0 akrų fanuos, 
Mergina turi but atsakanti prie \iso- 
kių darbu. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų ©it dirbt ant farmos, kaiy čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu : 

Mr. P. BlinetrupU, 
P. O. Box 216, Kenosha, Wis. 

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
prie vyri&ko koatumerlško darbo. 
Gern mokestis pastovus darbas. 

F. ALEKNO 
911 \Y. 33rd St. 

Chicago., 
Drover 6836. 

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

P. O. Box 145, Westville, Iii. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti juras bunga- i 
low (namelj) dviejų flatų MAROUET-j TB MANOR. Netoli antrojo didžiau-1 
aio parko Chicagoje su visai maiu 
(mokėjimu ir ant labai prieinamų iš- 
mokčjmo sąlysų jus galite įgyti sau 

namą.. 
FRANCIS KIBORT & CC. 

3403 W. C3ri St„ 
Tel. Prospect 923. 

Liberty Bondsai 
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 ui miesto njali sii> 
stl savobondsua uirogistruodami ?ef 
krasą; M? prislund'ame jums pini* 
gus tą. pačią dloafc, kaip tik gaunam* 
jūsų bondaę. 
Ateik—Rašyk—T elef onuol* 

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

Chicago, III. 
Phone Majestic 8617 

SKOLINU PINIGUS 
int antro morgečio labai prlalnamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko j ofisą. 

Hr EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LcSallc St. 

Telefenas Franklin 2803. 
i ; 
r 

VALENTINE DRESSMAKiNO 
•CGLLEGE 

Mokina siuvimo, klrplaao, designtag 
dienomis ir vakarais dėl biznio U 
namų. Paliudijimai lšducia' i ir vi& 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengs.ui. 
suteikti Jums patarimą. 

SARA PATKK, Principal 
6205 S. tfalstod iiiO VVells St 

24)7 VV Madison St. 

j© :x: i-j re s s s 
wm. Dambrauskas 

817 W. 34th St., Boulevard 9336 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABINIUS 

Patarnaujr Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, I.aip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: i'aipgi samdomo automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams diena ar 
naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel.Drofer 4139 

_ 

OR. FRENČH 
mjum IZIU itepuDliC Bltlg. 

209 So. State Street Chicago. Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pajai su- 
tartis*. 

Pbone Harrison 7536 

1816 Weat 47th St., Chicago. 
South Side ofisas 

(Aptiekoje) 
Vai: 4 po piety VI 8 Ytl. rak 

Pliono Boulevard S44. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
D R. S. SHANKS 

Pagyvenimo ofisas Gydytojas ir Chirurgas 
359 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 

Kampas Iowa St. ^^^^^^rrotoru ligas taipgi ii 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^j^^irurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Matlison St., kamp. Halsted 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomls 11—1 popiet. Chicago 

Iškilmingas Piknikas 
parengtas 

DRAUGYSTĖS LIETUVIŲ TVIRTYBES 
— CtC-ERO. ILLINOIS 

NEDĖLIOJĘ GEGUŽIO MAY 25 ta, 1919. 
NATIONAL DARŽE, Riverside, III. 

š i ta r piknikas bus gražus ir linksmas. Turėsime gorų gėrimų ir 
užkandžiu. Kviečiamo visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti imt mu- 
šu parengto pikniko, nes griež puiki muzika, tuomi linksmai praleisime 
pavasario laiką tyru oru kvėpuodami'.. Atsilankę busite visi užganė- 
dinti. Pradžia 9 vai. iš ryto. Kviečia, % Komitetas 
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