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Gaisrai ir Ekspliozijos 
Petrograde. 

Estonai Paeini Peterpf. 
Ruošia 2ydi| Pogromus Rusjjoje. 

HAWKER IŠGELBĖTAS. 

Londonas, gegužio 25 d. 
Lakūnas Hawker ir leitenan 
tas Grieve, kurie leidosi lėk 
ti per vandenyną sąvaitė at- 
gal ir buvo skaitomi žuvu- 
siais, yra išgelbėti. 

Jie perlėkę apie du treč- 
daliu kelionės, dėl netiku- 
sio veikimo paipų orlaivio 
inžine, priversti buvo nusi- 
leisti ir nusileido greta Da- 
nijos laivo Mary, kuris la- 
kunus ir išgelbėjo. 

Bet laivas Maiy neturįs 
bevielinio telegrafo ir todėl 
negalėjęs apie tai pranešti. 
Gi važiuojant pro vieną 
Škotlandijos salą, padavė 
signalą, kad HaVker ir jo 
draugas išgelbėti, bet orlai- 
vis dingęs,. 

Ši žinia Anglijoje sukėlė 
didžiausi triukšmą džiaug- 
smą visi tik laukia tolimes- 
nių žinių. Paėmimui lakū- 
nų nuo laivo Mary pasiųsta 
kariškas laivas. 

žinia pranešta Hav/ker 
pačiai, kuri prilipdė prie 
vartų parašą: "Hawker iš- 
gelbėtas." Tuoj visas mies 
čiukas, kuriame ji gyvena, 
susirinko ties Hawker namų 
ir kėlė dideles ovacijas. 

Suraminimui lakūnų, nors 

jie neperlėkė Atlantiko, bus 
išduota pusė dovanos, t.y. 
$25,000. 

GAISRAI IR EKSPLIOZI 
JOS PETROGRADE. 

Londonas, geg. 24. Daily 
Mail korespondentas prane 
ša iš Helsingforso, kad Pet- 
rograde ir apielinkė.je gir- 
disi didelės ekspliozijos ir 
matosi dideli gaisrai. Ma- 
noma, kad bolševikai, spau 
džiami estonų naikina amu 

nieijos sandėlije Petrogra- 
de. 

ESTONAI PAĖMĖ 
PETERGOFĄ. 

Londonas, gegužio 25 d. 
Exchange Telegraph gavo 
žinią iš Kopenhageno, kuri 
praneša, snlyg tikrų šalti- 
nių, kad Estonijos armija už 
ėmė žymų miestą Petergoi 
19 mylių j vakarus nuo Pe- 
trogrado. 

Gi Helsingforso laikraš 
čiai, pasiremiant ainiomis i s 

Maskvos praneša, kad so- 

vietų premieras Nikolai Le 
nin kreipėsi prie admirole 

Koleakc, prašant sustabdyti 
: mušius, idant pradėjus tai- 
(kos derybas. 

RUOŠIA ŽYDU POGRO 
MUS RUSIJOJE. 

Paryžius, geg. 23 (suvė- 
inta). Korespondentas laik- 
raščio Chicago Tribūne Fra 
zier Hunt praneša iš Hel- 
singforso, kad Petrograde 
ir Maskvoje nuolatos girdi- 
si šauksmai: "Šalin žydai". 
Duokit mums duonos!" Ir 

gal netoli nauja Riisijoje 
revoliuciją kurios obalsiu 
bus: "Mušk žydus!" 

Sovietų valdžioje žydų 
yra apie 30 ar 40 nuošim- 
čių* tarpe didžiųjų valdi- 
ninkų žydų nedaug, žymes- 
niais yra Trocki ir Zinovjev 
bet jų yra nemažai antraei- 
lias komisarais. Jų yra ne- 

mažai civiliais komisarais 
armijoje, kurie prižiūri vei- 
kimą al'icierų iš caro laikų. 
Jau dabar esti atsitikimų, 
kad žydai komisarai esti 
užmušami. 

Prieš žydus daug kursto 
ir dvasiškija. Žydai kaltina- 

l m i visame kas yra, ar kas 

į atrodo, bloga. Gi minia ne- 

mato to ką žydai komunis- 
ti galėjo padaryti gero. 

Žydai. pradeda bijotis 
naujo išsiveržimo, nes jame 
kaip manoma, bus persekio- 
jama visi žydai nepaisant 
jų veikimo. Tą matomai ir 
sovietų valdžia permato, 
nes į naujas žymias vietas 
renka žmones su dideliu at- 
sargumu ir rusus. 

Reikia pažymėti vieną at- 
sišaukimą, kuris rasta Uk- 
rajinoje. Jame tarp kitko 
klausiama kame žydai kal- 
tinami. Į tai atsakomą: 
"Užmušime krikščionių ma- 

cams ir padaryme moterų 
bendra nuosavybe". 

Reikia tikėtis, toliau sako 
korespondentas, kad puoli- 
mas Rusijos bolševikų vald- 
žios prasidės sykiu ir žydų 
pogromais. 

SUSIORGANIZAVO 
AIRIJOS VETERANAI. 
Dublin, geg. 24. Buvusie 

airiai kareiviai susiorgani- 
zavo į veterenų draugiją, 
kad apgynus savo reikalus, 

i Bet tuli tame organizavi- 
me buvusių kareivių mato 

■ rengimąsi kovon už Airijos 
• Įneprigulmybę. ; 

Tragedija, kokių daug, 

1.—Labą rytą!—Labą rytą. 2—Norėčiau vidutinišką siutą pirkti. 3 — Ali right! Ei va čia! 4.—Męs turime p uikių siųtų—štai šitas bus kaip sykis tamistai geras. 5.—Je-k, o kiek jis bus? 6. —Visi pigiai: tik penkicsdešimts doliarių. (kostume- 
ris): Vajazau—ir apalpsta. 

RAUDONA VĖLIAVA 
KAREIVIŲ STOVYKLOJE 

Chicago, 111. Great Lakęs 
laivyno stotyje pereitą ket- 
vergą buvo ruošiama dėl 
jūreivių pasilinksminimo 
vakaras. Susirinkus masinis 
tams mechanikams pama- 
tyti teatrą, niekaip negalima 
buvo susilaukti artistų. 

Pagalįaus tūlas Gould pa- 
siryžo susirinkusius kiek nu 

bovyti, šį tą pasakęs jis pa- 
kartojo žodžius žinomos dai 
neles "Micky, little Micky". 
Jam nutilus jūreiviai pra- 
dėjo kartoti Micky, bolšęvi- 
ki! Micky, bolševiki. 

Gould užklausė ar daug 
jus esate bolševikai? Į tai 
visa eilė atsakė aš, ir aš, ir 
aš. Ant galo tūlas jūreivis 
dargi ir raudoną vėluk# pa- 
kėlę. 

Priežastimi tokio jūreivių 
elgimosi išdalįea buvo ap- 
vylimas jų su teatru ir ne- 

užsiganėdinim&s nekuriais 
kitais dalykai*. 

HINDENBURGAS JIEŠKO 
PRIEGLAUDOS ŠVEICA 

RIJOJE. 
Gene^a, geg, 24, Field- 

maršalas Hindenburgas for- 
maliai kreipėsi prie Šveica- 
rijos valdžios prašydamas 
leisti jam apsigyventi Švei- 
carijoje, kur jisai neseniai 
nusipirko vilią ant kranto 
ežero Konstance. 

žinant Hindenburgo mo- 

narehiškumą ir norą vari- 
nėti intrigas valdžia neno- 
riai leis jam apsigyventi 
Šveicarijoje. Mat bijoma- 
si, kad jis pradėtų varinėti 
intrigų ir Šveicarijoje sėdė- 
damas. Prie to Hindenbur- 
gas užreiškęs, kad nuo ka- 
rės pradžios jis turėjęs vos 

14 šrenKį Hiftfų. W y 

KĄ KOLČAKAS 
VALDYS? 

Paryžius, gegužio 24 d. 
Rolland Morris, Amerikos 
ambasadorius Japonijoje iš- 
kelavo Rusijon tartis su ad- 
mirolu Kolčaku ir Omsko 
valdžia, kas yra pirmi žing 
sniai prie pripažinimo Kol- 
čako valdžios. 

Pirmiau buvo manoma, 
kad Kolčako valdžią pripa- 
žins valdžia dėl visos ne- 

bolševikiškos Rusijos, bet ve 

liau pradėjo rastis gandų, 
kad Suvienytos Valstijos pa 
siūlys pripažinti Kolčako 
valdžią tik tų kraštų, ku- 
riuos jis valdo. 

FRANCUZAS LĖKS PER 
ATLANTIKĄ. 

Paryžius, geg. 24. Leite-' 
nantas Roget, lakūnas Fran 
cuzijos armijoje rengiasi 
lėkti per Atlantiką. Jis be 
sustojimo perlėkė iš Lyons 
Ryman, 680 mylių. Dabar 
pasileido iš Paryžiaus j 
Morokko iš kur jis plianuo- 
ja lėkti per Atlantiką, Bra- 
zilijon. 

TURI PRIIMT LYGĄ. 
AR SOVIETUS. 

Des Moines, Iowa. Žy- 
mus laikraštininkas Carl W. 
Ackerman Iowa pramonin- 
kų susivažiavime užreiškė, 
kad pasaulis turįs priimti 
Tautų Lygą, nes kitaip už- 
viešpataus sovietai. Girdi, 
bolševizmas smarkiai plati- 
nasi ; ypač jis turi geras pa- 
sekmes mažai susiorganiza- 
vusiose šalyse. Ackermano 

i nuomone pramoninkai ture- 

| ti dėti pastangas, kad ge- 
riau sutvarkius šalį dėl kon 
struktyvio darbo, kas sykiu 
užkerta kelią ardančiai pro 
pagandai. 

AMEkIKA NEGLOBOS 
KONSTANTINOPOLIO. 

Paryžius, geg. 24. Sako- 
ma, kad Prezidentas Wilso- 
nas davė suprasti talkinin- 
kų delegacijoms, idant ial- 
kininkai rūpintųsi išrišti 
Konstantinopolio kontrolės 
klausimą, jei Suvienytos 
Valstijos nepanorės globoti 
Kontantinopolį ir taipgi ki- 
tas Turkijos dalis. Mat yra 
nuomonė, kad Suvienytų 
Vaistijų kongresas atmes 
talkininkų pasiulijimą pri- 
imti kontrole nekuriu Tur- 
kijos dalių. 

Prezidentas Wilsonas 4š 
savo pusės priežiūrai Kon- 
stantinopolio, kaip mano- 

ma, rekomenduos du budu. 
Pavesti Konstantinopolį 
priežiuron didžiųjų valsty- 
bių. Jei ta? butų nepriim- 
tina, tai paveisti Konstan- 
tinopolį Grekijai, kurią tu- 
rėtų palaikyti ir didžiosios 
valstybės. 

i 

ESTONAI SUĖMĖ 10,000 
BOLŠEVIKU. 

Kopenhagenas, geg. 
Atstovas Estonijos armijos 
šiądien pranešė, kad esto- 
nai nuo 24 dienos kovo iki 
14 dienai gegužio esą suė- 
mę nelaisvėn 60,000 bolše- 
vikų kareivių ir 250 kanuo- 
lių. Todėl minėtas atstovas 
esąs nuomonės, bolševikai 
Estonijos fronte negali da- 
lyti žymesnius užpuolimus. 

SUDEGĖ LAIVAS. 

Norfolk, Va., geg. 24. 
Laivas Virginia užsidegė 
ties Smiths Point. Keliau- 
ninkai, kurių buvo apie 160 
ir laivo ingula išgelbėta per 
Floridos botus. Manoma, 
kad žuvusių nėra. 

UŽ PAČIĄ $150,000. 
New York. Tūlas Laverne 

A Davies, išvažiuodamas 7 

Francuzijon, paliko New 
York savo jauną pačią. Jam 
kariumenėje sekčsi neblo- 
gai ir jis gavo aficierio van- 
m- 

Pačiutei Nęw Yorke irg' 
neblogai klojosi ir ji prisi- 
junkė milijonierių. 

Sugrįžęs aficieras iš Fran 
cuzijos apskundė milijonie- 

;rių už paviliojimą pačios. 
Teismas pripažino aficierui 
didelius nuostolius, už ką 
milijonierius turės užmpkė- 
ti $150,000. 

ATMAINOS PASTOJIMO 
KARIUMENĖN. 

Washington, D. C. geg. 
24. Vyrai, kurie pastojo 
Suvienytų Valsltijų kariu- 
menėn prieš 2 d. balandžio 
1917 m. ar.i; trejų metų, da- 
bar tapo paliuosuoti. Bet 
vėliau išleista naujas pada- 
vadijimas, kad vėl gali įsto 
ti kariumenėn ai; ant vienų, 
ar ant trejų metų. 

SODIEČIAI ORGANIZUO 
JASI PRIEŠ BOLŠEVIKUS 
Omsk, geg. 17 (suvėlinta). 
Sibiro laikraštis praneša, 
kad sodiečiai apielinkėje 
Samaros išnešė rezoliuciją, 
kurioje pasmerkia bolševi- 
kus ir nutarė apginkluoti 
visus vyrus nuo 18 iki 50 
metų kovai prieš bolševikų 
režimą. 

Gi generalis Sibiro štabas 
praneša, kad bolševikų ar- 

mijoje upas puola. Vėles- 
niais laikais iš bolševikų ar 

mijos pereina Sibiro armi- 

jos pusėn. Tai esą daugiau 
siai mobilizuoti sodiečiai. 

Sakoma, kad bolševikų 
komisarai irgi pradeda jau- 
stis savo armijoje it ne val- 
donai; gi pirmiau buvę ki- 
taip. Iš to daroma išvedi- 
mas, kad bolševikai patįs 
permato savo trumpą vieš- 
l atavimą. , 

TRIS SUAREŠTUOTI 
TIES CLEMENCEAU 

NAMU. 

Paryžius, geg. 24. Šiądien 
tapo suareštuoti ties Cle- 
menceau namu trįs ispanai, 
kurie turėjo automatiškus 
revolverius. Jų veikimas 
atiodė keistas; be to jie bu 
vo pastebiami arti Cle- 
mencea namo ir kitom9 die- 
nomis. 

GRĄSINIMAI BUVU- 
SIAM AUSTRIJOS 

CIESORIUI. 

Geneva, geg. 24. Buvusis 
Austrijos ciesorius Karolis 
gaunąs daug grąsinančių 
laiškų iš Austrijos, ypač iš 
Viennos. Jam grąsina, rei- 
kalaudami umaus atsisaky- 
mo nuo sosto, nuo luino 
nenorįs atsisakyti. 

Šveicarijos valdžia dėlei 
šių grąsinimų padidino sar- 

gybą toj apielinkėj, gurio- 
je gyvena buvusis Austrijos 
ciesorius. 

LUDENDORFF PAJUO- 
KIA WILSONĄ. 

Berlinas, geg. 24. Specia- 
lis korespondentas laikraš- 
čio New York World Cyril 
Brown praneša, kad field- 
maršalas Ludendorff tie- 
siog pajuokia prezidentą 
VV'lsoną ir Suvienytas Val- 
stijas. 

Jis nurodo, kad iškelti 
prezidento Wilsono obal- 
siai buvo tik tuomet gerbti- 
ni ir pačių talkininkų, kuo- 
met buvo reikalinga Suvie- 
nytų Valstijų spėka prieš 
Vokietiją. 

Bet žuvus Vokietijai Su- 
vienytų Valstijų spėka dau- 
giau jau nereikalinga, tai- 
gi ir prezidento Wilsono pa 
tarimai esą bereikalingi. 
Ir talkininkai, anot Luden- 
dorffo, pradeda Suvienytas 
Valstijas ir prezidentą Wil- 
soną ignoruoti. • 

MIRĖ ITALIJOS ATSTO 
VAS KONFERENCIJOJE. 

Rymas, geg. 24. Šiądien 
mirė Salvator Brazilai, Ita- 
lijos atstovas taikos konfe- 
rencijoje. Jis taipgi buvo 
gubernatoriumi Austrijos 
žemių, kurias turi užėmę ita 
lai. . 

AUSTRIJOS KARIUME 
NĖ BUS 15,000. 

Paryžius, geg. 24. Šią- 
dien tapo. oficialiai praneš- 
ta, kad taikos sutartis su Au 
strija bus apsvarstyta pil- 
noj utarninko sesijoje. Au 
strijos delegacijai sutartis 
bus Įteikta, kaip manoma, 
sekančioje seredoje. 

Autsrijos armija, kuri pir 
miau turėjusi arti milijono 
vyrų, bus sumažinta iki 15, 
000 vyrų. Abelnai paėmus, 
visa Austrijos militarė galė 
mažinama iki minimumo. 

NELAIMĖJE ATGAVO 
AKIS. 

Decatur, Ind. Julas Ben 
Winans, kuris jau nieko ne 

matęs per devynis metus, 
netikėtai iškrito iš kresės ir 
susidaužė galvą. Dakta- 
rams begydaųt jo sumuštą 
galvą užvarvėjo kiek vaistų 
ant ligonio-neregio akių. 
Netikėtai akįs pradėjo at- 
skirti žymesnius stuboje 
daiktus. Daktarai serioziš- 
kai studijuoja minėtų vai- 
stų veikmę j akis, kurie ne- 
tikėtai prigelbsti akimis. 

AFGANAI NORI 
TAIKYTIS. 

Simla. Vyriausis Afga- 
nistano kariumenės vadas 
kreipėsi prie Anglijos at- 
stovo Knybere, prašydamas, 
kad butų pertraukti mūšiai. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Panedėlyje dalinai debe- 

siuota ir greičiau nepasto- 
vus oras utarninke; maža 
atmaina temperatūroje ir 
švelnus daugiau rytų vėjai. 

Saulėtekis 5:20; Saulėlei- 
dis 8:14. 
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Vai s » vos Vodevilius. 
Aną dieną Varsavoje buvo pusėtinai 

juokingas, nes piktinai gremėzdiškai su- 

loštas vodevilius. 

P-no Padarewakio valdžia, matote, už- 
simanė gauti visą Galiciją, nors pusė jos 
apgyventa yra rusinais, arba ukrajiniečiais. 
Bet rusinai ją kardu gynė ir rusinai turėjo 
daugiaus kariumenės negu lenkai. Lenkai 
prievarta jos pasiimti negalėjo. Talkinin- 
kai gi velijo, kad tas ginčas tarp lenkų ir 
ukrajiniečių butų išrištas be kovos. Jie 
prisakė abiems kovojančioms pusėms su- 

laikyti mušius ir paskyrė komisiją, kuri tu- 

rėjo raikalą ištirti ant vietos ir dalyką iš- 
rišti ramiu abiejų pusių susitarimu. 

Tėmykite, kf lenkai padarė. Jie su 

tuo sutiko, kaip sutiko ir ukrajimpčiai. Ma- 

nyta, kad abidvi pusės padarė tai su atvi- 
ra širdingumu. Bet ne taip išėjo, kaip tai 
greitai pamatysime. 

Lenkai, kaip dabar yra aišku, sutiko 
ant talkininkų propozicijos (paslulijimo) 
del dviejų priežasčių: 

Viena, pačioje Taikos Konferencijos 
pradžioje, kuomet karė tik-ką buvo pasi- 
baigusi, visam pasaulyj buvo labai stiprus 
upas prieš naujas kares, prieš rišimą ginčų 
kardu ir kaauole—nes argi netveriama Tau 
tų Lyga, kuri kaip sykis visus panašius da- 
lykus turi išrišti be karių? Tas, kuria to- 
kioj valandoj stovi už senovinį kraujo lie- 
jimo budą, negali rasti pasaulyje nei krislo 
užuojautos. Lenkai tai suprato ir jie nusi- 
lenkė, idant parodyti, kad jie yra rami tau- 
ta, palinkusi taikytis. 

Jbet tai t>uva iantiaeilė priežastis. Pa- 
ti svarbioji priežastie buvo tame, kad, kaip 
minėta, tuo laika lenkai, turėdami mažiaus 
už ukrainiečius kariumenės~ypač kad kita 
puse jų kariumenės buvo naudojama kovo- 
se su cechais Silezijoj ir su vokiečiais Poz- 
naniilje,-negalėjo ukrajiniečių iš Galicijos 
jiega išoodinti. Todėl jie sutiko su Tai- 
kos Konferencijos prisakymu, podraug 
pabraukdami tuomi, kad jie yra "rami tau- 
ta." 

Bet savo sieloje lenkai pasiliko po se- 
novei murzini, kai puodai ir kraujageringi, 
kai vilkai. 

Tą laikotarpį jie sunaudojo parsitrau- 
kimui apie trijų divizijų lenkiškos gen. 
Hallero kariumenės, buvusios Francuzijoj. 
Kaip greit tą kariumenę parsitraukė, kaip 
greit jų kariumenė pasiliuosavo nuo Sile- 
zijos fronto, kur taikos sutartis išrišo ru- 
bežių lenkams prielankiai, taip greit lenkų iki&iolei įtraukti nagai pasirodė. 

Talkininkų komisija nutaria, pusėtinai 
teisingai, Galiciją padalinti tautiniais pa- 
matais: vakarinę jos dalį, kur lenkų didu- 
ma, siūloma atiduoti Lenkijai, rytinę gi da- 
lį, kur yra absoliute rusinu, arba ukrajinie- čių diduma, siūloma atiduoti Ukrajinai, atė 
mus nuo jo3 net jų senovinę sostinę, aplen- 
kintą Lvovą. 

Ar lenkai sutinka su tuo? Kur tau! 
Jie dabar turi parsigabenę Hallero divizi 
ja*, }ie turi kariumenę nuo Silezijos fronto. 
Jie sutikti niekados negali. Bet p- as Pada 
w?wski, jų premieras, davė garbčs žodį tal- 
kininkams, kad Lenkija pati savo kardu, 
daugiaus delei Galicijos kraujo nelies. Pra 

(lėti karę, reiškia laužyti žodį talkininkams 
duotą. Ir pan Padarewski, kuris yra meis- 
teris nuo klavišų, mėgina pasirodyti taipgi 
meisteriu suktos politikos. 

Ta politika štai kaip pasirodo: 
— Jųs-sako pan Padarewski savo par 

lamentui,-padarykit trukšmą. Jųs visos 
Lenkijos vardu užreiškit, kad Galicijos 
klausimo neišriš nei Komisija, nei derybos 
su Ukrajiniečiais, nei pati Taikos Konferen 
cija, bet tik "kardo ašmenįs." Jųs pasaky- 
kit, kad visa Lenkija kovos-ar nepadarė 
to paties italai del Fiume? Aš-sako to- 
liaus pan Padarewski, gabus kliavišų mei- 
steris,—esu, kaip žinot, suirštas garbės žo- 
džiu; aš daviau garbės žodį, kad męs dau 
giaus nesikausim, todėl aš turėsiu rezig- 
nuoti, bet jųs žinote patįs, ką turite tuomet 
padaryti: aš savo džiabo nustoti ištikro 
nenoriu. 

Ir parlamentas tą visą komediją su- 
losią. Padaro nutarimą apie "kardo aš- 
menis," o pan Padare wski-džentelmenas 
iš džentelmenų, turintis savo garbės žodį 
gelbėti,—rezignuoja, su aktorišku rankos 
pamojimu parlamentui užreiškęs: "Aš, vy- rai, su tuo jusų nutarimu nesutinku. Aš 
daviau garbės žodį, kad jųs tokio trikso 
nepadarysit, kad jųs laužot, tai aš—r r re 
migliuoju". 

Ir pan Ignac Padarewski, gudrus len- 
kų politikas ir premieras, įsižeidęs tokiu 
savo rodakų neužsitikėjimą,— tragiškai — 

bac! rezignaciją ant stalo... 
~ Ne, ne, Ignac !-šaukia parlamentas 

-męs tavo rezignacijos nepriimam. Tu 
musų vadas ir toliaus (kad tau Dievas duo 
tų sveikatą, kad tokį gudrų triksą išgalvo- jei)... 

~ Na, vyrai, jeigu taip-tai nors aš ir labai įžeistas, bet aš prie savo džiabo pasi- lieku. O nuvažiavęs Paryžiun, aš prašysiu, kad talkininkai mane nuo mano garbės žo- džio, duoto Lenkijos vardu, paliuosuotų. Jie tikrai tai padarys, matydami, kad jųs visi norite "kardo ašmenų," kuriuos męs dabar, ačiu Dievui, jau gavome... 
Ir taip atsitiko. P-as Padarewski nu- 

vyko Paryžiun, prašyti, kad talkininkai pa- liuosuotų Lehkiją nuo duoto žodžio ir kad leistų lenkams išrišti Galicijos klausimą- "ant kardo ašmenų..." 
Visas tas gremėzdiškas lenkiškos po- litikos vodevilius butų juokingas, jeigu jis nebhtų taip begėdiškai šlykštus. 
"Now, hurry up" su ta Tautų Lyga! Štai jau laukia pacientas, kuris reikalauja rimtos operacijos!... 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius į 
| LIETUVOS REIKALAVIMAS. 

Kuomet galutinai Rusija išplauks iš vi 
dūrinės kovos chaoso, tarp atskirų tautinių 
vienučių, prašančių pas pasaulį neprigul- 
mybės pripažinimo, bus lietuviai. Grancl 
Rapids yra ypatingai užinteresuotas Lietu- 
vos viltimi, nes-kaip ir Lenkijos atsitiki- 
me—yra šiame mieste šimtai Amerikos pi- 
liečių iš lietuvių paėjimo, arba Lietuvoj gi- 
musių. 

Lietuvos reikalavimai sau neprigulmy- bės iškelia švieson žingeidžią istoriją. Da- 
bartiniu laiku yra apie 6,000,000 lietuvių 
buvusioj Rusijos teritorijoj. Jų istorija sie 
kia neatmenamų amžių. Ptolomėjus pami 
nėjo dvi gimines, Galindus ir Sudenius, ku- 
rie sulyg Encyclopedia Britannica, buvo 
"greičiausiai lietuviai iš vakarinės tos tau- 
tos šakos Borusų, arba Prūsų." Penki tūk- 
stančiai metų prieš krikščionybės erą jau buvo lietuvių tauta, sako tos tautos istori- 
kai. Jie gyveno tarp tankių miškų ir ba- 
lų; miškai gerai jiems pasitarnavo įvairiuo 
se mušiuose prieš užpuolikus. Delei to, kad 
lietuviai buvo priešingi besiveržiantiems i 
Lietuvą svetimiems gaivalams, jie buvo 
tarp paskutinių Europos tautų, priėmusiu 
ivriKscionyDę. 

Pradžioje 15-to amžiaus Lietuvos vieš 
patija užimdinėjo didelius plotus; jos vieš- 
patija siekė net iki Viazmos, ant upės Mas 
kvos krantų, o į piet-ryčius net iki Poltavos, Azovo jūrių krantų ir Odesos, apimant ir 
turtingus Kievo ir Lucko distriktus. 

Vėliaus Lietuva suėjo unijon su Len- 
kija ir jos istorija buvo dalimis Lenkijos 
istorijos net iki 1792 metų, kuomet Balto- 
jo Aro žemė buvo padalinta. 

Lietuviai atsišaukė prie šios šalies, pra šydam i pagelbos išgavimui savo neprigul- 
mybės. Jų reikalas yra stiprus. Jie neabe- 
jotinai yra atskira tauta, gyvenanti atskira- 
me Europinės Rusijos distrikte. 

— Iš Herald, Grand Rapids, Mich.,- 
redakcijinis straipsnis. 

Geg. 13 d. 1919 m. 

Nukankinta Rusija Kįla Prieš BoL 
ševikus ir jų Vadus. 

(Iš N'.Y. World. Vertė Ona) 
■ *!k» ■■ ■ 

Rusai Anti Bolševikai. 

"Didžiumoj Bolševikai 
yra žydai ir vokiečiai, ir jie 
yra nepaprastai darbštus ir 
drąsus. Gi rusai yra (di- 
džiuma) anti-bolševikai; jie 
yra svajotojai ir neprisilai- 
ko vienodumo jokiame da- 
lyke ir, tokiu budu, dabar- 
tiniame atvejyje visiškai nei 
pajiegia numesti jungą sa- 
vo prispaudėjų. Veik kiek- 
vieną naktį kontr-revoliu- 
cijinės draugijos laike susi- 
rinkimus ir slaptai svarstė 
kaip atsilaikyti prieš Bolše- 
vikus, vienok, nepaisant vi- 
sų plianų ir nutarimų,, rusai 
nepasistenge nei vieną jų 
įvykinti gyveniman. Badas 
daugiau negu kas kitas at- 
ėmė jiems energiją. Vūa 
šalis yra vien anarchijos 
apimta. 

"Tasai francuzas primi- 
nė, kad Bolševikų dienos su 

skaitytos ir, kad atsilaikyti, 
jie bando į dalykų bėgį į- 
traukti atstovus vidurjnės 
sriovės, k. t. social-revoliu- 
cijonierius ir sulyg tuomi 
Bolševikai sutaisė iš naujo 
savo programą. Kad įgyti 
šiek-tiek užuojautos "tero- 
rizmas" likosi sušvelnintas, 
žudymai esti retesni ir net 
nemažai Raudonosios Gvar 
dijos narių likosi sušaudyti 
už papildytas žomgžudys- 
wCS. 

"Taipgi stengiamasi ko- 
munizmo principus įvesti j 
ant labjaus ideliškų pama- 
tų. Nors užgrobimai ir api- 
plėšimai per Raudonąją 
Gvardiją nėra uždrausta, 
vienok atsitinka ir šitaip: 
Jeigu vienam pasiseka ge- 
rokai daigtų pavogti ir jisai 
atsisako su savo draugais 
pasidalinti, tai tokis lfeka- 
si draugų sušaudytas. Pa- 
gal jo nuomonę (minėto 
francuzo), tai bandymas į- 
vesti komunizmą visiškai 
nenusisekė. Tokia tvarka, 
kuri užtvirtintų maistą, tuo- 
jaus rastų paramą, žmonių 
tarpe ir bent kokia tvarka, 
nežiūrint kaip tironiška ir 
netikus, kiek butų švelnes- 
nė ir teisingesnė, negu da- 
bartinė, Bolševikų įvesta 
"tvarka". 

Mužikai ginkluojasi. 
Užvaizda tūlos didelės 

firmos Petrograde, kuris 
ištupėjo kalėjime tris ir pu- 
s£ mėnesių, vasario 3 d. at- 
silankė Užrubežio Dalykų 
ofise. Jisai papasokojo, 
kaip Bolševikai vogdavo 
nuo mužikų bei kaimiečių 
ir už tai mužikai ginkluo- 
jasi, kad bolševikus išnai- 
kinti. Kiekvieną dieną vi- 
sur Rusijoje yra mirtini su- 

sirėmimai už javus. Dau- 
gelis mužikų suimta ir kal- 
binami už kurstymą žmonių 
prie kontr-revoliucijos. 

Tasai užvaizda ištruko į 
užrubežį, besislapstydamas 
Kaimiečių triobelėse, ir ku- 
rie keikė Bolševikus su aša- 
romis paplūdusiomis aki- 
mis. Pagal jo nuomonę, 
tai kaimiečiai yra anti-Bol- 
ševikai iki vienam vyrui ir, 
kad artimoje ateityje kai- 
miečiai bus tvirčiausia par- 
tija Rusijoje. 

K a r e i vi ai neužganė- 
dinti, nors jie gauna po 250 
rublių j menesį ir auksinių 
laikrodėlių su lenciūgais pa 
imtų nuo buržujų. Naujai 
pašaukti kariui a enėn karei- 
iviai gauna ginklų Petrogra- 
1 de, nes Bolševikai jiems ne- 

pasitiki. Bolševikai laiko 
ištikimais vien chiniečius, 
latvius ir keletą batalijonų 
jūreivių. 

Minėtas užvaizda sako, 
kad darbininkų būvis nei 
kiek nepagerintas. Iš pra- 
džių aštuonių vaiandų dar- 
bo diena ir augšta užmokės 
tis juos nudžiugino, bet lai- 
kui bėgant jie pamatė, kad 
iš to visko niekas neišeina 
delei pragyvenimo brangu- 
mo. Buržujams dar blo- 
giau, nes jų savastįs yra ap 
taksuotos pagal jų pilną 
vertybę, o negalint ant lai- 
ko užsimokėti viskas liekasi 
Bolševikų sukonfiskuota. 

Kiti. prisirengusieji prie 
Bolševizmo nuvertimo yra 
socialistai, social-de;mokra- 
tai ir social-revoliucijonie- 
riai. Nemažai tų partijų 
narių dirbo už revoliuciją 
ir, kaipo atlyginimą, Bolše- 
vikai juos areštavo ir sušau- 
dė, kur kapitalistai, su pa- 
gelba kyšių, galėjo iš ban- 
kų atsiimti savo pinigus ir 
kitokius turtus ir išsprukti į 
užrubežj. 

Darbininkų kliasa, kuri 
išpradžių rėmė Bolševizmą, 
dabar yra tam priešinga, 
pagal liudijimą nario Bri- 
tanijos Spaudos Unijos, ku- 
ris dirbo Rusijoje, kaipo 
darbininkas iki sausio mė- 
nesio' šių metų, nes darbi- 
ninkai persitikrino, kad 
Bolševizmas, kaipo draugi- 
jinė reforma yra tiesiog ne- 

galimas. Jisai tvirtina, kad 
kaimiečiai, geresnės kliasos, 
geidžia pamatyti Rusiją pa- 
liuosuotą nuo Bolševizmo 
jungo. 

Vasario 14 d., pagal Bol- 
ševikišką bevielinį praneši- 
mą, Maskvoje likosi atideng 
ta kairiojo sparno social-re- 
valiucijonierių anti-Bolševi- 
kiška konspiracija. Jos su- 

laikymui padaryta reikalin- 
gi žingsniai; tada anti-Bol- 
ševikai sumanė varyti pro- 
pagandą tarpe kareivių ir 
kaimiečių su tuo tikslu, kad 
Bolševizmą nuversti ar per- 
galėti. 
Gyvenimo reikmenų kai- 
nos augštesnes, negu už- 

darbis. 
Didžiuma darbininkų yra 

anti-Bolševikai, nors gyve- 
nimas juos vercta dirbti Bol 
ševikams. Jie yra neužga- 
nėdinti, nes, nors algos bei 
uždarbis pakilo nuo penkio- 
likos iki dvidešimts syk 
tiek, kiek pirmiaus darbi- 
ninkai gaudavo, tačiaus 
maisto kainos pakilo nuo 

300 iki 1000 syk tiek, kiek 
pirmiaus kainavo. Kaimie- 
čiai atsisako maistą parda- 
vinėti už nupuolusius rub- 
lius; nuo kaimiečių maistas 
gaunamas tiktai už reika- 
lingus išdirbinius, kurie gau 
nami vien iš miesto dirbtu- 
vių, o dirbtuvės yra per Bol 
ševikus suparaližiuotos, ar 

visiškai sunaikintos. 
Keletas lapų parlamenti- 

nio dokumento pašvęsta Ru- 
sijos spaudos ištraukoms, pa 
gal kurias reikalaujama 
kraujinio keršto, minimo te- 
roro, mirties buržujams ir iš 
naikinimo tų spėkų, kurios 
priešinosi Bolševizmui. Iš 
tų visų baisenybių išsivystė 
sriprus tikėjimiškas jaus- 
mas, kaip miestuose, taip 
ir kaimuose. Tai, be abe- 
jonės, yra apsireiškimas pa- 
sipiktinimo priešais Bolševi 
kų persekiojimą ir_žudymą 

iunigų. 
Skaičius bažnyčias belan- 

kančiųjų žymiai padidėjo, 
d kunigpi, nieko nesibijoda- 
mi, smerkia Bolševikus nu- 

rodydami, kad Bolševikai 
jau bijosi užgaulioti žmo- 
nių jausmus link kunigų, ir 
bažnyčių. 

(Pabaiga) 

Buržujai. 
Visai nekaltas francuzų žo 

dis "buržua"—miestelėnas lu 
pose tų, kurie dedasi beturčių 
gynėjais, pavirto keikiamuoju 
žodžiu. "Buržuazas" arba "bur 
žujus," dabartinės rusu demo- 
kratijos nuomone, tai nebe pi- 
lietis, tik pasiutęs šuo, kuris 
nieko daugiau nebelieka, kaip 
užmušti. Ir mušama jų šim- 
tais ir tūkstančiais. "Buržu- 
jo" vardas nustojo pirmykščios 
savo prasmės. Juo dabar Ru- 
sijoje pravardžiuojama kuni 
gaikščiai, grafai, baronai, ba- 
jorai, dvarininkai, pirkliai, ver 

teiviai, kunigai, inžinieriai gy- 
dytojai, advokatai, profesoriai, 
aficierai. Sodžiaus ukininkas- 
gaspadorius, kurs turi bent pus 
valakį žemės, tas taip-pat esąs 
buržujus, nors ir "smulkusis". 
Buržujus yra, kuris tik gat- 
vėje pasirodo nesudriskęs, ypač 
gi kailiniuotas ar stačiai šva- 
riai krakmolyta apykaklėle. Vi 
si jie nebe žmonės, nebe pilie- 
čiai, tik dėlės, siurbėlės, nenau- 

džiai; iš jų valstybės, nei tei 
sybės, nei žmonių laimės ne- 

padarysia. 
Buržujus, žmogus niekam 

tikęs. Valstybei sudaryti, ir tei 
sybei visame pasaulyje į- 
vesti, ir visiems palai- 
minti, tesąs: kareivis, fa- 
, briko juodadarbis, valstietis 
bežemis ir bernas. 

t Jie sudaro 
"soviety soldatskich, rabočich, 
krestjanskich i batrackich de- 
putatov," o iš tų sovietų susi- 
'daro ir visa: "Rossijskaja so- 

vietskaja socijal-demokratičes 
kaja respublika," peninti val- 
stybę visiems žinomomis saldy 
bemis. Istorija per amžių am- 

žius neužmirš, kas tai yra ocli- 
tokratija, arba minios, tamsių 
barbarų, viešpatavimas; ko- 
kios iš jos galima laukti tei- 
sybės, lygybės ir 1.1. 

Ochtokratija minėti man ne 

butų buvę reikalo, kad jos ne- 
dėtu į antrr. svarstyklių lėkte v C C- J K* c 

atsverti "buržujai," destis, vi- 
siems, kas tik nėra bolševikas, 
arba bent su bolševikais susi- 
dėjus. Prieš tokį suvertimą į 
vieną išmatų krūvą aristokra- 
tų, inteligentų, turtuolių ir prc. 
vardžiavimą jų bendru ir vi- 
sai jiems netinkamu buržuju 
—miestelėnų vardu as, kad tu- 
rėčiau garbės Uiti tikru "mies- 
telėnu,'' kuosmarkiausiai pro- 
testuočiau. Visiems pasaky- 
čiau; šalin nuo pagerbimo ver- 

tų miestelėnų, arba tikrųjų 
buržujų! Kaip kad bučiau pa- 
sakęs* ieį bučiau sodiečių val-| 
stiečiu likęs: šalin minių pa- 
taikūnai, jų žemųjų instinktų 
panaudotojai, liaudies nariais 
apsimetėliai: Miestelėnų gai- 
valas yra toks pat garbingas 
miestuose, kaip liaudis, sodie- 
čiai ūkininkai ir tarnaujantie- 
ji sodžiuose. Jiems, miestelė- 
nams, kiekvienas kraštas turi 
skiriamus skaisčiausius savo 

itoiijos lapus. Senovėje bajo- 
rija kraštą gynė, uz jo nelie- 
čiamybę kovojo, savo kraują 
liejo, skaisčiais nuopelnais ap- 
sidangstė. Ilgainiui turtas, lai 
jvė ir tinginiavimas juos pra- 
<ude: privilegiuotieji luomai iš 
sigimė kunu ir dvasia. Tai 
gamtos dėsnis Kas buvo gera 
^era, o u/, blogą—jų p^čių kar 
ų kartos atgailoja. 

Karės nuopelnų nebtekus, 
privilegijų nebgaunant. prisi- 

i jo didikams tapti skaudikais 
ir išnaudotojais silpnesniųjų, 
nes paliko papratimas plačiai 
gyventi, švaistytis. Tik ir to 

ilgam negalėjo tesėti. 
Ir butų žlugęs kraštas, sa- 

kysime, Francuzija, kad į vie- 
ta dykaduonių sodžiaus "ka- 
raliukų," boči1; nuopelnais 
dangstančiųsi nebūtų iškilęs as 
meninio darbo nuopelnų mies- 
telėnų gaivalas. Amatai, pra- 
monė, pirklyba, nauji išradi- 
mai, nesiliaujantieji pagerini- 
mai, nuolatinis galvosūkis, 
pūslėtos rankos, prakaituota 
juoda nugara—išgelbėjo Fran 
cuziją ir jos finansus. Aris- 
tokratai, bajorai temokėjo pra- 
leisti; miestelėnai-buržujai te- 

mokėjo produkuoti ir pelnyti 
turto sau ir visai valstybei. O 
vargas ir nuovargiai kaulų 
jiems nelaužė, tik darė žaliu- 
kus kunu, karžygius G' asia, ir 
jie davė valstybei darbininku 
ir genijų, kurie ją iškėlė į ne- 

matytas aukštybes ir apvaini- 
kavo dar nebuvusiu garbės vai- 
niku. 

Turtai ir visa galybė dabar 
atitenka buržujams ir... pa- 
skandina juos, kaip seniau pri- 
vilegiuotuosius. Gavus galimy. 
bės sau pataikauti, jie tvirksta 
ir miestelėnų veislė išsigema. 
0 kapitalai, k\ip seniau privi- 
legijos, leidž'a ir verčia tapti 
silpnesniųjų skaudikais. 

1 

Vis dėlto, kas buvo mieste- 
lėnų gera, tai gtra; to iš re- 

jestrų neišbrauksi, kad ir kaS 
žin kaip pyktumei ant dabar- 
tinių kapitalistų. 

Lietuviu valstybė dabar sto- 
vi kaip tik ant to pereiginio 
gerojo laipsnio. Didikai dva- 
rininkai baigia išsigimti ir nie- 
kam nebetikę, Valstybę statant; 
jie nuo to darbo atsargiai ir at 
sisako. Pamatą gi ir sienas 
valstybei sudaro sodžius ir mie 
stelėnai. Ap;e sodžių paskui; 
o gemančia Lietuvos buržua- 
zija tegalima vien pasigerėti, 
kad ir kasžin kaip šaipytųsi vai 
pvtųsi "tikrieji,'' dar tikres- 

nieji ir patįs tikriausieji "de- 
mokratai." 

Amatai, (pramone, pirklyba, 
fabrikacija, kaip tekantis nau- 

jas vanduo, gaivina tų naudin- 
gųjų žmonių sielas ir kunus. 
Jie sotus ne iš svetimų rankų; 
jie garbingi ne bočių nuopel- 
nais; jie nesilenkia kam nors 

pataikaudami; neturi nei ką 
keikti. Darbštus, pamaldus, 
nieko neabejojantįs, nesurugę, 
nesugyžy, neapkartę neišdri- 
kusių nervų, moterystėje gy- 
vena nekvtruodami, gamtos į- 
statų visokiais Maltuzianiz- 
mais ne "taisydami." Ir vi- 
suomenė iš jų turi nepagedusių 
kunii ir siela, linksmu ir ener- 

gingų darbininkų, kuriems pri- 
dera ateitis ir visi jos geru- 
mai, 

Koks menkas nužauga aky- 
vaizdoje keikiamojo tikro "bur 
žujo" (miestelėno) rėksnys ni- 
hilstas, kurs niekuo nebetiki ir 
veik nieko gera neblaukia, tik 
savo kartėliu moka visiems vis- 
ką apkartinti! Kokie nlikai, 
-r^kie paiaidi vėjai visi tie didi 
rėksmai prieš tylų darbą amat- 
ninKo! 

Mūsų bent visuomenei ne 

buržujai naikintini, t;k visoki 
pesimistai, nihilistai, iš gyve- 
nimo pasidirbę irreivą veidrodį 
ir patįs savęs jame nebepažįstą. 

Tad į darbą, į produkciją, į 
laisvas rungtynes išdirbiniais 
'"r išmislais, naujoji Lietuva: 
tau skirta, ne rėksniams, suda- 
ryti nepriklausomas kraštas, 
kurs taptų ne kainu ; pašai- 
pai! In miestelėnus, kas tik su- 
manus^ir energingas! Šalin 
abejojimai ir kaltininkų jieš- 
kojimai, patiems nieko pozity- 
viai nepadirbant! 

("Liet. Aidas") / į 



Savaitine Kares Apžvalga. 
Rašo L. šernas 

Gegužio 20 d. pasibaigė vo- 

kiečiams paliktas laikas priim- 
ti taikos išlygas, ar jas atmesti 
ir pradėti iš naujo karę. Bet 
vokiečiu taikos pasiuntinių per 
dėtinis, .Vokietijos užsienių mi 
nisteris, atsišaukė į talkininkų 
taikos tarybą su prašymu pail- 
ginti jam laiką atsakymui, nes 

į taip trumpą laiką, jis negali 
pilno atsakymo suteikti. Tal- 
kininkai pailgino Vokietijai 
duotą atsakymui laiką 7 die- 
noms. Ar tas pailgintas atsa- 

kymui laikas atgabęs galutiną 
taiką, ar karės atnaujinimą, tą 
tik ateitis parodys. Bet taikės 
atitolinimas gali išardyti vieny 
bę tarp k/uvon susijungusių 
talkininkų. Rodosi, to ir nori 
vokiečiai ir tas jiems gali pa- 
sisckti. 

Laikrščiai praneša, kad dau- 
gelis amerikonų taikos komisi- 
jos narių yra neužganėdintų iš 
taikos derybų. Tie mano, kad 
sunkios vokiečiams pastatytos 
taikos išlygos atgabęs vien ka- 
rės pertrauką, o po keliolikos 
metų ji dar baisesnė negu da- 
bartinė, atsinaujins.A Atsinau- 
jinimą karės gali pagimdyti 
persunkios Vokietijai pastaty- 
tos taikos išlygos. Apie tai 

laikraščių reporteriams pasako 
ja neužganėdintieji taikos ko- 
misijos nariai. Tas rodytų, 
kad ir pačioj taikos komisijoj 
tikros vienybės ir nuomonių vic 
nodumo nėra, o kur to nėra, 
ten negalima nei vienodo dar- 
bo tvirtai veikti. Tą pamatę, 
vokiečiai galėtų griebtiesi tarp 
savęs pjudymo pačių talkinin- 
kų ir mėginti juos supešdinti 
Kur gi nuomonių vienodume 
nėra, ten visuomet galima tai 
padaryti; jeigu supešdinti ko 

negalima, tai visgi galima bu-j 
vusius draugus išskirstyti, jei-! 
gu jau butų iš jų nedraugų ne-, 
galima padaryti. To vokiečiai 
ir geidžia. Bet rodosirkad tas 

nepasiseks, nes Anglija ir Ame 
rika pasižadėjo visuomet pa- 
remti Francuziją, jeigu ją .Vo- 
kietija. norėtų užpulti, nes ant 

kitų dabartinėj karėj jos pa- 
dėtojų Vokietija užpulti nega- 
li, jų negali pasiekti. 

Francuzai sutraukė savo ka 
riumenę prie Vokietijos rube- 
žių, ten iškeliavo ir vyriausia- 
sis talkininkų kariumenės va- 

das. maršalas Fodi, kad gavęs 
ženklą, galėtų karę atnaujinti 
ir giliau Vokietijon įsiveržti. 
Bet greičiausiai ten veižtiesi 
.įereiks, nes talkininkai Vokie- 

tiją dabar ne vien mūšio lau- 
kuose gali įveikti, bet dar grei- 
čiau perkirsdami Vokietijon 
maisto privezimą, be ko Vo- 

kietija apsieit negales. Tal- 
kininkai jau oficiališkai užklau 
sė Šveicarijos, kaip ji užsilai- 

kys, jeigu talkininkai apšauk- 
tu Vokietijos blokadą- Talki- 
ninkai reikalauja, kad Šveica- 
rija Vokietijon neleistų gaben- 
ti nei jokių maisto produktų 
Šveicarija dar atsakymo neda- 
ve, bet talkininkai žino, kad ji, 
ar, nori, ar nenori, turi jų no- 

rus pildyti, nes jie gali ir Švei- 
carijon sulaikyti maisto gabe- 
nimą, o ji namieje savo gyven- 
tojams pakaktinai maisto ne- 

turi, jį jai suteikti vien talki- 

ninkai gali. Jeigu jię sulaiky- 
tu jo Šveicarijon gabenimą, 

jos gyventojams prisieiti! ba- 
dauti 1'odel ji turi pildyti, kad 
ir nenorėtų, talkininkų reikala- 
vimus* 

Vokietijoj duonos yra labai 
mažai, o p jute, kuri galėtu mai 
sto stokjį atitolinti, dar toli. 
Bet Vokietijoj ir prie gero už- 
de rė j imo jai locnos duonos ne 

» užtenka. Todėl talkininkai ir 
rūpinasi, akd ji nuo kaimynų 

maisto negalėtų gauti, nes ba- 
das, maisto stoka gali greičiai: 
siai priversti vokiečius talki- 
ninkams pasiduoti, liauties: 
slapto besipriešinimo. 

Talkininkai užtikrina, kad 
jie paskutinį karta atideda lai- 
ka vokiečiams priimti jiems su- 

teiktas tai!:os išlygas; daugiau 
atidėliojimų nebus, bet bus vien 
taika, arba karės atnaujinimas. 

Vokietija lenkams nenori ati 
duoti viršutinės Silezijor su 

jos turtingomis anglių ir ge- 
ležies kasyklomis, j^igu bu- 
tinai turėtu tai lenkams ati- 

V 

| duoti, tai pirma mėgįs visus nu 

'nerališkus ten esančius turtus 

| išnaikinti. Ir g; ventojų dau- 

jgumas nenori su Lenkija su- 

sijungti. Ir Danzigo gyveti- 
tojų daugumą protestuoja prieš 
priskyrimą jų prie Lenkijos. 
Pe reikalo lenkai melagingas 
svietan žinias siunčia apie no- 

rą Danzigo prigulėti Lenki- 
jai. Nepageidauja laimės Len 
kijai prigulėti nei Thorn. .Va 
karinių Prūsų miestas. 

Nors talkininkai pailgino vo 

kiečiams laiką pasirašyti, taigi 
priimti- s r atmesti taikos išly- 
gas, bei jie rengia ravo kariu- 

menę karės atnaujinimui. Jų 
kariumenė, tame ir pora ame- 

rikoniškos kariumenės divizijų 
sutmikta, drauge su kitų tal- 
kininkų kariumene prie Reino 
upės. Jeigu tik vokiečiai at- 

mestų taikos išlygas, talkinin- 
kų kariumenė gali traukti gi- 
lyn Vokietijon, kur dar iki šiol 
nebuvo. Vokietijos valdžia ži 
no, kad karės vesti negali, kad 
vakaruose tapo jveikti, bet gy- 
ventojų daugumas «.o nežino ir 
net valdžiai nenorint kokiu ne- 

tinkamu pasielgimu gali karę 
atnaujinti, nors iš to ir nema- 

tytų savo kraštui naudos. To- 
dėl tai talkininkai ir sutraukė 
savo kariumenes prie Reino 
upės, laukia vien pasibaigimo 
Vokietijai pailgino laiko pri- 
imti, ar atmesti taikos išlygas 
ir atnaujinti karę. Tiltai per 
Re;ną yra talkininku rankose, 
tai Vokietija negali stabdyti 

talkininkams perkelti savo ka- 

riumenę kiton upės pusėn ir į 
traukti giliau tikron Vokieti- 
jon. Jeigu atsinaujintų karė 
ir Vokietija jos vesti negalė- 
tų ir turėtų taikos vėl prašyti, 
talkininkai dar sunkesiies tai- 
ko? išlygas galėtų pastatyti. 
Tą Vokietijos valdžia be abe- 
jonės žino, bet nesuprantanti 
dalykų stovio žmonės gali ją 
pastūmėti prie karės atnauji- 
nimo. 

I\ors ItaiijoF atstovai sugrį- 
žo Paryžiun, bet tikro sutiki- 
mo su talkininkais nėra, ry- 
šiai gali trukti* Kuonlet gre- 
kai užėmė Mažosios Azijos mie 
stą Smyrna, tuomet italai iš- 
>duiiiu savo Kanumenę jo apie 
inkėse ir užėmė pajūrių šmo- 
:ą- Italai matyt nori vėl savo 
rankose turėti visus kraštus, 
curie kitą syk Rymui prigulė- 
jo. Juose vienok italų nėra 
:>et grekų juose yra gana daug. 
Talkininkai vienok matyt, 
neleis italams kitų tautų lėšo- 
mis perdaug užaugti. Pakaks., 
jeigu'Italija gaus pietines Aus 
trijos italų apgyventus kraštus 
ir Adriatiko pakrantes. Jos 
perdidelio susidrutinimo, užau 
gimo iki senovės Rymo galy- 
bės net kaimynai, jos draugai, 
nepageidauja. 

Paryžiun atkako Turkijos 
ir Bulgarijos atstovai su savo 

reikalavimais pas talkininkus. 
Bulgarija reikalauja sugrąžini 
nio jai atgal užimtos Rumuni- 
jos Dobrudzo?, o Turkija rei- 
kalauja palikimo jai Konstam 
tinopolio, kurį talkininkai rei> 

giasi neutrališku padaryti. Bet 
lygiai Bulgarija, kai]) ir Tur- 
kija buvo su Vokietija susiri- 
šusios ir talkininkų įveiktos, 
tai jos jokių reikalavimų sta- 

tyti negali, bet turi pasiganė- 
dititi tuom, ką talkininkai joms 
palieka. Turbut todėl savo pro 
testais jos nieko neatsieks. 

Lietuvių atstovai iš Euro- 
pos praneša, jog lenkai vėl už- 

ėmė Vilnių ir ten nuo žmonių, 
ypač nuo lietuvių, plėšia viską, 
ka tik išpiešti gali; ne lenkus 
verčia lenkiškai kalbėti. Toks 
mat yra 

1 inkų teisingumas. *•> o 

Dabar vėl pradeda didintiesi 
lenkų apetitai. Jie nori sau 

pasisavinti ne vien Lietuva, 
bet ir Ukrainą, o gal panorės 
ir Palestinos, nes ir ten yra 
žydų iš Lenkijos ir Lietuvos, 

94 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
—* 

KENOSHA, WIS. 
Rinkimas delegatų į Seimą v' 

Seimo priešai. 
M asų kolionijoje smarkiai 

rengiamasi prie Seimo. Seimo 
priešų kad ir yra, bet nedaug, 
—tiktai keletas klerikalų. 

Delegatai išrinkti iš šių drau 
gijų: "Birutės'' — A. Kveda- 
ras, S. Jocius ir H. Labanaus- 
kas; Šv. Petro Dr-jos S. Zelec- 
kis ir S. Piningis; S. L. R. K. 
A. kp. — J. Trakšelis ir .Vyčių 
kp. — R. Balauskas. 

Manoma, kad ir kitos drau- 
gijos išrinks savo delegatus į 
Seimą. 

Viršmineti delegatai visi yra 
geri tėvynainiai, bet pirmoje 
jų vietoje stovi Vyčių kp. dele- 
gatas p. Balauskas, nes jis ap- 
siėmė savo lėšomis važiuoti į 
Seimą. j 

Nekurie mušti klerikalai mė- 
gina tautininkų veikimui už- 
kenkti, bet nepajėgdami to pa- 
daryti pradėjo špyga rodyti ki- 
šeniuje ir niekinti per ''Drau- 
gą." Pavyzdžiui "Dr-go'' 
num. 110 tūlas korespondentas 
pasirašusis "Sargu" nusiskun- 
džia, kad fautininkai neleidę 
klerikalams masinių susirinki- 
mų vadovauti ir nepriėmę jų 
programų. O aš pasakysiu, kad 

klerikalų programai ne del to 
buvo nepriimti, kad tautininkai 
jų nenorėjo, o dėlto, kad pati 
publika juos ignoravo. Mat 
žmonės pradėjo atskyrti pelus 
nuo grudų, ir reikia pasakyti; 
kad tą astkirimą palengvino 
patįs klerikalai savo pasielgi- 
mu. Kad taip tikrai yra, tai tą 
liudija karir masinis susirinki- 
mas, laikytas kovo 30 d. Į tą 
susirinkimą atėjo klerikalai ir 

užreiškė, jog tiktai jie vieni ga 
li tarti apie parašų rinkimą ir t. 
O kuomet buvo pareikalauta 
pirmsėdžio paaiškinimo tame 
tai jis pasakė, kad 
uždarąs susirinkimą ir lai pub- 
lika eina namon. Bet susirin- 
kusieji tuo užreiškimu neužsi- 
ganėdino; jie išsirinko kitą 
pirmiinnką ir tęsė susirinkimą 
toliaus. Tapo sutvarkytas pa- 
rašu rinkimo dai oas ir išrink- c 

[tas komitetas. 
Taigi įs virsminėto aišku, 

kad klerikalai nustojo įtekmės 
minioje ariu savo sauvališkam 
pasielgimui. Todėl bereikalo 
jie pyksta ant tautininkų ir 

stengiasi užkenkti jų prakil- 
niam darbui, patįs nieko ne- 

veikdami. 
S. L. A. 212 kp. labai gerai 

auga aeiu veltam jos išgarsi- 
nimui bažnyčioje iš sakyklos. 
Nauda to išgarsinimo didelė, 
nes per šia kunigo kampanija 
kuopa gavo 14 naujų narių. 
Keep up ! 

Gegužio 18 d. susitvėrė 
Draugijų Sąryšis. Tar< parodo, 
Kad pas mus manoma draugi- 
joms gerai sugyventi. O kada 
Liuosybės Varpas užskainbes, 
tai neapykanta iš srovių tarpo, 
gal visai pranyks. Kad grei- 
čiau tas įvyktų ! 

Vietinis. 

■BALTIMORE, MD. 
•e 7 

>Baltimoriečiai lietuviai or- 

ganizuoja Rubsiuvių Bendrovę 
su 125 tūkstančiais kapitalo 
delei įrengimo Lietuvoje rubi 
siuvimo dirbtuvių amerikoniš 
kos sistemos. 

Gegužio 25 d. bus tartasi 
su Lietuvos Atstatymo Benu 
rove apie pavedimą jai organi- 
zavimo Rubsiuviii Bendrovės 
už 10%. 

Bedroves serai bus pardavi- 
nėjami po 25 dol.; vienas as- 

muo negalės pirkti šėrų dau- 

giaus kaip už 2000 dol. Prie 
Bendrovės galės prigulėti ir ne 

'rubsiuviai. 
Prie to turiu pažymėti, kad 

čia randasi mano vedama mo- 

kyklėlė lietuviškos rašybos, ku- 
rią lanko 35 mokiniai; 10 mo- 

kiniu baigia mokintis trumpą- 
ją gramatiką,'o kiti mokiniai 
dar mokinasi. 

Antanas Kurdai lis. 

BROOKLYN, N. Y. 

Pereitu savaitę visur buvo 
dalinami plakatai sekamo turi- 
nio: Gegužio 19 d. panędėlyje 
atsibus Mass-mitingas) iv 

prakalbos, Apreišk. pan. Šv. 
para]), svetainėje. Kalbėtojai 
pakviesti, kun. J. Žilius, narys 
pildomojo Tarybų komiteto 
Waslringf.one ir kiti. Bus aiš- 
kinta, kodėl Nemunas paskirta 
tarptautine upe ir kodėl 'Klai- 
pėda atiduota Tautų Lygai. In 
minėtą vakarą žmonių prisirin- 
ko pilna svetainė, neužteko nei 
sėdynių, daug j to vėjo stačių 

Vienok kun. Žilius nekalbė 
jo, o pirmininkas nepaaiškino 
del ko kunigas nelaikė prakal- 
bos. Kalbėjo p. J. O. Sirvydas, 
plačiai išaiškindamas kam šau- 
kiamas šitas mass-tingas *r 

apie Lietuvos padėjimą: kaip 
į Lietuvą briaujasi tiek Paliu- 
kai, tiek bolševikai, ir šeiminin- 
kauja po musų šalį, atimdami 
viską iš lietuviu. Todėl sakė 

y 

kalbėtojas, mes turime prie* 
tai protestuoti. Po tam kalbėjo 
p. Ši viekas iš New Yorko, ir 

perskaitė protesto rezoliuciją, 
kurį tapo vienbalsiai priimta ir 
kuri bus pasiųsta į Washingt<s 
na, prezidentui Wilsonui. Dar 
kalbėjo :p. Česnulis, sugrįžęs 
iš Europos, p. Šimutis, ''Gar- 
so" redaktorius, p. eŠmis sug- 
rįžęs iš k;iriumenės iš Prancū- 

zijos. Visi kalbėtojai aiškino 
apie įvairius iLetuVos ir lietu- 

vių reikalus, nekeldami partijų 
reikalų. Aukų surinkta $182.80 
Lietuvos reikalams. Gegužio 
20 d. vakare buvo rengiama 
vakarienė, rodos Vyčių priė- 
mimui delegatų p. Mastauskio 
ir p. Česnulio. 

V. /. N. 

ANSONIA, CONN. 

Turbūt pirmą kartą męs, 
ansonicčiai, šventėn atvirame 
ore gegužinę, kurią parengė 
S. L. A. 66 kp. Gegužinė buvo 
šale miesto lietuvio ukėje, labai 
gražioje vietoje: ant kalno 
tarp didelių ir mažu medelių, 
taipgi ir krūmų, kuriuose gir- 
dėjosi paukščių čiulbėjimas; ten 

ipat bėga.mažas upelis; palei ta 

upelį lietuvių būrelis linksmi- 
nos ir gėrėjos gamtos gražumu. 

Buvo pagarsinta, kad kalbės 
V. K. Račkauskas iš Ne\v 
Yorko, bet jis neatvažiavo. 
Vietoje jo atvyko net du kai 

bėtojai. Pirma kalbėjo M. Vo 
kietaitis, o antras Alksnis — 

abu iš Xl\v Haven, Conn. Kal- 

bėtojai pasakė po trumpą, bet 
gražią prakalbą, kuriomis su- 

i susirinkusieji liko patenkinti. 
Ta pačia diena bažnytinėje 

svetainėje buvo koncertas, kurį 
parengė šv. Antano Parapijos 
choras, Minėtas choras yra 
silpnas. Jaunimo mažai prie jo 
priguli. Priežastis neprigulėji- 
1110 yra ta, kad vieni nenori lai- 
ko eikvoti "gadžinkoms," o 

kiti įsipykino su kunigu ir at- 
sisakė nuo parapijos; o kurie 
dar parapijoje ir liko, tai tie 
su kunigu kivirčijasi; gi tūlas 
parapijonas, gegužio 11 d., 

gerokai apsistumdė su kunigu 
Taigi delei kunigo nesutikimo 
su parapijonimis prie choro 
priklauso daugiau vaikų negu 
suaugusių žmonių. Užtai cho- 
ras negali pasigirti savo veik- 
lumu. Jo surengti vakarai dai- 
lės žvilgsniu mažai reikšmės 
teturi; vien matosi vartimasis 
vaikų vienų per kitus; arba 
koks parėdytas žydas su dide- 
le barzda kraiposi be jokios 
reikšmės. Žinoma, matant visą 
tai darosi juokai, bet del pasi- 
juokimo publika kviesti neap- 
simokėtų. Dainuojama irgi ne 

vykusiai ir nežine kodėl, ar tai 
delei negero mokinimo, ar del 
kitko. Šiame parengime ne- 

blogai sudainavo tiktai dvi dai- 
neles, būtent, Lietuvos ir Ame- 
rikos himnus. 

Kas link Seimo, tai ši kolio- 
nija pritaria jam. Gegužio 18 
d. draugijų valdybos laikė su- 

sirinkimą tuo tikslu. Prie vie- 
tos draugijų pi iklauso lietuviai 

'« kitu mažu miesteliu, bu- C C k 

tent: Derby, Shelton ir Sey- 
mour. Visų draugijų vardu ge- 
gužio 25 d. bus šaukiamas ma- 

sinis susirinkimas, kuriame 
bus prakalbos apie Seimą ir 

beabejonės taps išrinkti dele- 
gatai. 

Vietos Aš. 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Visokiu Naminiu ftakan-i 
dų, persikėlė po šiuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 
Chicago, 111. 

Teiephone Canal 5395. 

VALENTINE DRESSMAKCNG 
C0LLEG3 

Mokina siuvimo, Jclrp'jao, deslgnin$ 
dienomis ir vakarais dėl biznio H 
namų. Paliudijimai išduoda*ni ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rafiykite, o męs pasistengsime j 
suteikti Juuis patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
2407 W. Madlson St. 

6205 S. Halsted SU i*«0 Weils St 

SEIKALINGA 

Reikalinga mergelė arba 
vaikinas mokanti ant rašo-j 
mos mąšinos (,typwriter) ir 
pažįstant lietuvių kalbą, 
dienomis arba vakarais po 
kelias valandas per tris są- 
vaites. Gera mokestis.. At- 
sišaukite prie Seimo Rengi- 
mo Sekretoriaus: 

DR. K. DRANGELIS 
3261 S. Halsted St. Chicago 

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

Šituo vadru Išdaviam* > nauja 
knygute dėl Išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųlr iliustracijų, vi- 
sokių išradėjų Ir išradimų, su 

aprašimais ir paveikslais m'estų 
New York'o ir Washington'o. 

šių brangiį knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kieli 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos najudingos knygutes. 
Kaipo :':inovai (ekspertai) pa- 
tentų, bandame išradimus 
D Y K. A. I. Rašykite: 

American Europesn Patent 
Offices Inc. 

\ 256 Broadvvay (LA. 

| NEW YORK, N. Y) 

LIBERTY BONDS 
Męs perkamo Liberty Donds Už 
piln.'j "Cash" verte. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkals Ketvergais ir 
Subatomis 9—9. 

G A S H 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvTų: 

FIRMA NEGU f IRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. j ant Cupų, L«ntų, Rėmų Ir Stogams Popierio SPECIALIA:: Maleva malevojimui stubų ii vidaus, po $1.40 už galioną į 
CARR BROS. WRECKING CO. j 3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, ; 

... »•» «»-» — — «*» •*» *** "** *** *" 

Room 1210 Republic Blig. 
209 So. State Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pajai su- 

tarti oi. 
Phone llarrison 7536 

H u Q w /1 o .j LI§U 
o,^-IaLL,A3 

1116 West 47th St., Chicago. 
South Side ofisas 

(^ptiokoje) 
Vai: 4 po pietų iki i vai. vak 

Phone Boulerard 344. 

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

Waist seam ir skirt modelių siutai nuo $17.50 Iki $35.00. Konser* 
vativiškų stailų siutai nuo $13.00 iki $45.00. Vaikais siutai nuo $7.50 
iki 8.50. 

Męs taipgi turime puikiŲ jau kiek apdėvėti) drapanų, pilnus kos* 
tiumus, arba nekurias dalis. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET, 6HICAG0, ILL. 

Storas atdaras kasdienį ir vakarais iki 9 vai, Suba'-oi&lfi eetl 
atdaras iki 11 vaL vakare, Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
D R. S. 5HANKS 

Gydytojas ir Chirurgas Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 
Kampas Iowa St. 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakaro 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kan>p. Halsted 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago 

Gydo visokias Vyrų iri 
moterų ligas taipgi l'i 

^chirurgiškaa ligas. 

Kasr: 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
I 

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

LINA KAS SĄVAITČ 
Skaitykite Visi. Metair.s $2.00 

Reikalaukite pažiurę j imui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kak.a metams 32. Pusei mpfŲ ?1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pns'.iurėji.uui siunčiame dykai. 

Turime diriPiJ knygų sankrovą. .1 ratalogą siunčiame ant pareihalavl 
rao, gavę 3c štampu. 

Vėliausia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

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

"DIRVA". 
7907 Superior Street CIeveland, Ohio 

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

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE ISTORIJA 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternales 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 Amerikon lietuvių 
istorija. 

Brutuose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministraciją šio adresu: 

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

"LIETUVIŲ VAKARAS" 
AUDITORIUM, 

Nedelioje, BIRŽELIO 8 a., 
7:30 vahndą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON MOTELYJE 

BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

UtaTninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRiGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

^eprigulmybe 
Lietuvoje 

VIETINES ŽINIOS, 
SEIMO REIKALE. 

Utaminko vakare, geg. 
27 d. 1 y gi ai 8 v a 1 v ak. 
Wodmano svetainėn šaukia 
ma Seimo Rengimo Komi- 
teto ir visų komisijų susi- 
rinkimas sykiu su draugijų 
atstovais. Ta-; daroma to- 
dėl, kad kaskart vis dau- 
giau naujų atstovų priside- 
da ir jie labai žingeidr.uja, 
kas yra Seimo Rengimo Ko 
miteto lygšiol padaryta. At- 
stovų konferencijose yra 
beveik negalima plačiai 
apie viską išsikalbėti dėlei 
stokos laiko. Tat šiuomi 
kartu, atstovai dalyvauda- 
mi kartu su Seimo Rengimo 
Komitetu galės su visukuo 
tinkamai susipažinti. 
Šiuomi prašoma visų Seimo 
rengimo komisijų parūpinti 
šiam susirinkimui ant rašto 
raportus iš nuveiktų darbų. 
Tuomi sutaupinsime daug 
laiko :r geriau supažinsime 
draugijų atstovus #u Seimo 
reikalų progresu. 

Subatoje ir Nedėlioje iš- 
rinkti draugijų atstovai Sei 
man teiksis atvykti minė- 
ton kQnferencijon ir drau- 
ge atsigabenti savo manda 
tus. 

"Lithuanian Reception" 
(Auditorium teatro) nepar- 
duotus tikietus prašoma su- 

nešti šin susirinkiman drau 
ge su pinigais už parduotus. 
Nuo sekaiičio susirinkimo ti 
kietai, manoma, bus parda- 
vinėjami tik paskirtose vie- 
tose ir Auditorium teatre. 

Sekančioje pėtnyčioje, 
geg. 30 d., susirinkimo ne- 

bus iš priežasties Kapų Lan 
kymo Dienos—"Decoration 
Day." 

Nesenai pargrįžęs iš Pa- 
ryžiauš advokatas Jonas S. 
Lopatto prisiuntė savo man 

datą, kas reiškia, jo daly- 
vavimą Seime. 
Seimo Rengimo Komitetas. 

SUGRĮŽO. 

Šiomis dienomi3 sugrįžo 
15 kariumenės Stasys Dran- 
gelis, žinomo veikėjo Dr. K. 
Drangelio brolis. Jis jau- 
čiasi linksmas ir sveikas. 

R. 

KOKS BUS SEIMO 
KONCERTAS. 

Pereitoje pėtnyčioje bu- 
vo Chicagos draugijų kon- 
ferencija, kurioje p. St. šim 
kus pranešė apie tai, kokis 
bus koncertas 8 birželio Au 
ditorium teatre. Sulyg pra 
nešimo aišku, kad dar var- 

giai kur buvo tokis didelis 
ir tokis gražus "koncertas, 
kokis yra rengiamas. 

Koncerte dalyvaus "Biru- 
tės" choras po vadovyste p. 
S. Šimkaus. Paskui bus 
Lietuvos liuosybės varpas, 
bus daugybė solistų, bus 
trumpos prakalbos svečių 
amerikonų ir lietuvių. Taip 
gi bus paveikslai. 

Bilietai į koncertą jau bai 

giami išparduoti. Matyt 
kad pritruks sėdynių. Kas 
dar neįgijo bilieto, pasisku 
binkite, nes paskui bus per- 
vėlu. 

š. 

DR-STĖ ŠV. PETRONĖLĖS 
Dr-stė Šv. Petronėlės tu- 

rėjo savo extro susirinkimą 
vakar 25 gegužės. Šiame 
susirinkime galutinai už- 
tvirtinta pasiųsti du dele- 
gatų A. L. Seimą. Delega- 
tais yra ponios Andriulienė 
ir Liaudanskienė. 

Susirinkime buvo išsita- 
rimas, kad nereikia daly- 
vauti tame seime. Bet bu- 
vo kitos narės atsakyta, kad 
čia šaukiamas seimas ne 

partijų, o tik lietuvių, o ku- 
nigai su socialistais esą su- 

sitarę jame nedalyvauti. 
P. 

CICERO, ILL. 

Šio mėnesio 21 ir 22 d. 
čionai p. A. Račiūnas rodė 
paveikslus. Paskutinį va- 

karą žmonių buvo labai 
daug prisirinkę. Paveikslai 
buvo' gan gražus, žmonėms 
patiko. Ypač prakalbėlė 
apie bolševikus buvo gana 
indomi. 

Teisingas. 

IŠ "PALIM1NTOS LIETU 
VOS" DR-TĖS SUSIRIN- 

KIMO. 

Ši draugija turėjo savo 

susirinkimą geg. 24. Tarp 
kitų dalykų apsvarstė ir Sei 
mo reikalus. Išrinkti du de 
legatai į Am, Lietuvių Sei- 
mą. 

P. 

PRAKALBOS. 
Northsidės lietuviai ren- 

gia indomias prakalbas. 
Bus įžymus kalbėtojai. Pra- 

< kalbos atsibus šiądien vaka 
re (panėdėlyje 26 geg.). 
Liuosybės svetainėje 1822 
Wabansia ave. 8 vai. vaka- 
re. 

Visi geri lietuvei užkvie- 
čiami. 

Rengėjai. 

NUO 18 TOS IR UNION 
GATVIŲ. 

Ketvergo vakare, 22 ge- 
gužio atsibuvo prakalbos p. 
D. šiemaičio svet. kaslink 
reikalingumo remti Kiek g a 

lint busiantį A. L. Seimą. 
Kalbėtojais buvo ponas Pi- 
vorunas ir Dr. Zimontas. 

Minėti kalbėtojai labai 
nuosekliai aiškino reikalin- 
gumą Seimo ir kvietė visus, 
kas myli tėvynę ir kam jos 
reikalai bei ateitis rupi, pri 
sidėti su savo geromis min- 
timis prie Seimo. Susirin- 
kimas l/uvo gana pasekmin 
ga9. Žmonių buvo pilną 
svetainė ir visi rimtai kliu- 
sėsi kalbėtojų. Linksma 
patėmyti, kad musų visuo- 
menę kaskart pradeda ge- 
riau suprasti savas užduotis 

kas link niusų tėvynės Lie- 
tuvos apie ką ir šis susirin- 
kimas liudija. 

SEIMO REi&ALE. 
Jau pora savaičių, kaip 

parsidavinėja tikietai dėl 
"Lithuanian Reception" Au 
ditorium, birž. 8 d, prieš 
Seimo atidarymą. Šiame 
vakare bus atidengtas 
"Liuosybės Varpas," daly- 
vaus Lietuvos pasiuntiniai 
šiomis dienomis pasiekusie- 
jie Ameriką ir bus dar dau- 
giau žingeidžių dalykų. To- 
dėl visi chicagiečiai pasirū- 
pinkite nusipirkti tikietus i 
vakarą iškalno. Tikietus 
galima pirkti sekančiose 
vietose: 

"Lietuva" 
3253 S. Morgan St. 

Universal State Bank, 
32b2 S. Halsted St. 

J. J. Elias Bank, 
46-th ir Wood St. 

J. I. Bagdžiunas Bank, 
Oakley Ave. ir Leavitt St. 
J. Martinkus, 

3324 S. Halsted St. 
Seimo Reng. Komitetas. 

IŠ TMD. KP. SUSIRINKI- 
MO. 

Vakar po pietų "Birutes" 
svetainėje įvyko TMD. 22 
kuopos susirinkimas. Ap- 
svarsčius kp. reikalus, bu- 
vo įnešama, kad Centro Vai 
dyba pasinaudodama Lietu 
vių Seimu prie progos su- 

šauktų TMD. konferenciją. 
Pereitame susirinkime kuo- 
pa buvo rekomendavusi C. 
V. šaukti extra seimą, bet 
jei C. V. neparanku šaukti 
seimą, tai privalėtų bent su- 

šaukti TMD. konferenciją. 
Komisija išdavė raportą 

apie knygų rinkimą. Pir- 
miau knygos buvo suneša- 
mos pas p. Damijonaitį, bet 
jam pardavus krautuvę da- 
bar visi knygas neškite p. 
Justino Kulio aptiekon 
3249 So. Halsted Str. 

Reporteris. 

NELAIMĖ SU KARU, 
15 SUŽEISTŲ. 

Ant Harrison gatvės, ties 
upe, vienas gatvekaris, iš 
priežasties taisomo tilto ir 
naudojamasi laikinais bė- 
giais, nuvažiavo upės pa- 
krantėn. Apie 40 pasažie- 
rių, dideliai nusigandę, mė- 
tėsi po gatvekariu, negalėda 
mi niekur išeiti: pirmaga- 
lys gatvekario leidosi upėn, 
gi pasturgalys riogsojo ore. 

Gatvekaris tikrai galėjęs 
atsidurti upėje, jei fulas peČ 
kurys Cornelius E. Burke bu 
tų nesulaikęs savo stipriais 
pečiais minią, kiui it pėdai 
griuvo su gatvekariu prie- 
kyn. 

Pagaliaus tapo išimtos lan 
guose grotelės ir tik tokiu 
budu keliaujanti buvo pa- 
liuosuoti iš pusiau kabančio 
gatvekario. 

Į vietą tuoj pribuvo ug- 
niagesiai, policija ir greitoji 
pagelba. Sužeista tapo net 
15 ypatų, oet nieko serio- 
ziškai. 

"BIRUTĖS" KONCERTAS. 
Vakar vakare Kimball 

Hali atsibuvo "Birutės" cho 
ro koDcertas po vadovyste 
p, St. Šimkaus. 

Koncerto programas bu- j 
vo gana įvairus'; daugiausiai 
buvo cai p. St. Šimkaus pa- 
rinktos kompozicijos. Kon- 
certas prasidėjo vargonų 
gaudimu. 

Iš solistų geriausiai pasi- j 
sekė p. P. Stogiui, kurį iš-1 
šaukė pakartoti. Taipgi, 
kaip ir visuomet, gerai pa 
vyko p lęt M. Rakauskaitei. 

"Birutės" choras pasirodė 
tiktai iš gerosios pusės. Su 
tokiu dainų išpildymu gali 
ma pasirodyti ant geriau- 
sių miesto scenų. 

Publikos buvo prisirinkę 
vidutiniškai. 

PERBRĄNGIA*. 
— Jis netikėtai pamate ma- 

no koją įsimylėjo Į manę ir ap- 
siv dė su manim. 

— Vienok tai gana bran- 
giai apmokėjo. Užviena tavo 
koja atidavė savo abi rankas ir 
širdį priedan. 

ŠIOS GADYNES PRIE- 
ŽODŽIAI. 

Tam ir lydeka jūrėse, kad iš 
jos sriubą virti. 

Pas moterį šlgas plaukas, jei 
ji dėvėja dirbtinas kasas. 

Atėjo bėda, išversk uišenius. 

GERAS UŽSIĖMIMAS. 
— O kuom gi užsiima justi 

vyriausioji sesuo? 
— Niekuom. 
—■ Geras užsiėmimas, tik 

jei jis duoda gerą pelną. 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 

J3URD0S ARBATA ilvalymul pa- 
prastai veikla ani organizmo vlrški 
nlmo Ir valo Krauju. Tai yra pasek- 
mingas, Švelnu? Ir malonus valymo bu 
das. Greitai praSallna visus uikiete 
Jimo atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nų, dispepsija, rūgštis viduriuose 
tr:ukšm$ Ir galvog sukimosi lr plStmus 
nuo veido. 

DURDOS Arbata yra labai bi'.ngln- 
tlnu vaistu, gydymui perSalimo, kosu- 
lio, karfiCio arba viduriu kataro. 

Kaina Ko už vlen% pakerti. Galima 
gauti visoee aptlckose arba tiesiai per 
kraJ»Q U 

Burdi Drug Go. 
1363 N. Ashland Av.t Chlcugo, Iii. 

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 gali sii> 
sti savobondsus užregistruodami pe! 
krasę.; Mę prlslunčiame jums pini- 
gus tą. pačiį dien'?,, kaip tik gauname 
jusų bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECURITIES GO. 
Room 716—155 N. Clark S t 

Chicago, III. 
Phone Majestic 8617 

PADIDINK ALGĄ. 
Peikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažj& ! 
tarnų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio tižsiėmL 
mo. Darbas lengvas, pelningas i; an! ! 
visados. Klauskite platesnių par.lškinl 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN'' 
TI PAVEIKSLAI IŠ KA ! 

RĖS LAUKO 
BOLŠEVIKU DARBAI. 

Illiustruotas Daineles, 
Bus rodama šiose vietose. 
Utarninko ir Seredos vaka 

rais Geg. 27-28 dd. Bažny- 
tine S°'le Waukeegan, 111. 

Ketvergo vakare Geg. 29 
d. Strand Theatre; Wiscon- 
sin gatvės Racine Wis. 

Subatos ir Nedėlios vaka- 
rais Geg. 31 d. ir Birželio 
1-mą d. Lietuvių Bažnytinė 
Salėje Mihvaukee A ve. Ke- 
nosha, Wis. i 

Utarninko vakare, Birže- 
lioJune 3 d. Mendelshon Sa 
lėje, W. Main St., Rockfordj 

PAJIEšKA-U brolio Juozapo Levc- 
kio, paoina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Eržvilkio parap.. Kimšų sodos 
plnniaus gyveno Gary, Ind., o dabar 
nežinau kur. Meldžu atssšaukti arba,! 
jeil kas žinote, meldžiu pranešti, nes 
turu svarbu reikalu. Pranas Levickys, 

1234 £o. Wesl St., Rockford, III. ) 

RŪMAS ANT RANDOS 
Atiduodu vienam arba dviem atymu 

apšiloilrcjj ru mą su mandyne. Elektros 
šviesa. Vienas bliokas nuo gatvekarių. 
Atsišauk tie 2847 W. 4.'5-čia gatąč. Ant- 
ros lubos., Chicago, III. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalingu Lietuviška mergina dėl 

Gaspadinystės ant 160 akrų farmos. 
Mergina turi but atsakanti Tv\e viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. T:;ii>gl, katra mergina 
norėtų eit dirbt t1 it farmos, kaip čio- 
nai yra paminom. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių g-'čit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

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

4 
REIKALINGAS SIUVĖJAS 

prie vyriško kostumeriško darbo. 
Gera mokestis i.ustovus darbas. 

F. ALEKNO 
yil W. 33rd St. 

Chicago., 
Drcver 683.. 

Reikalinga kiek apsišvietusi mo- 
teris ar mergina prie reru ?iamų už 
gaspadinę; turėtų but nuo 35 iki 45 
metų, gera vieta ir užtikrintas gy- 
venimas, dėl g^ros išmintingos mo- 
teries. Klauskit šiuo adresu: 

P. O. Box 145, "VVestville, 111. 

REIKALINGA moteris dėl plovimo 
grįndų ir dėl abeln valymo. Pastovus 
darbas ir gera užmoekstis,. Chicago 
Mai! Order Company, 2601 Ind'ana 
Ave., Chcago, III. 

PARSIDUODA— bučernė ir 
groserne su namu ir 2-iem au- 

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

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

K. JAMONTAS, 
1739 S. Halsted str. 

FARMA PARDAVIMUI, i 
PARSIDUODA farma 35 ake.'ių, Į Berrien county, Michigan. LIETU- = 

VIŠKOJ KOLIONIJOJ. 6 rumų pagy- i 
venimo neonas, gerame stovyje, nauja | 
barnč ir visi kiti triobesiai, ARKLIAI | 
karves !R vištos., vežimai Jtai- § symai ir mašinos. Parsiduos pigiai, | 
jeigu kas pirks greitai. Rašykto 

"LETUVA" NO. 10. 
3253 S. Morgan St. Chicago, III. | 

Taipgi, randasi ant šios farmas vais- 
medžių: obuolių ir slyvų. 

3 E35-42 S. Halst 2d St 

Prpv"i:42 7 T*lan<U k" ftkrara*. 

Subats^a ir ried*liomi 2 va', ea pktu 

Žetn ai'loc 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestį 

Pradėk Naujus Metus su tobulu aid') «• 
ffijitnu, taip. kad uicko nepraleistumei per » 
;us 'setus, kas tau pall buti naudingu. 

Gerai pritaikinti ak'nial prašalins aidų u 
laives Ekaudčiimus, t.umparcgystė Ciba tcli- 
cg^ >tž prašalina la, pasitarkite su tnanir 
>ricš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKA 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ i 

801 S ASHLAND AVE., CMICAGO 
Kampas lbtcs Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o ap'iekua. TimykH' 
i mano para» 

/alandos: nuo 9tos vai. ryto "iti 8 Tai. vak. 
'Jedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 3 tai. dienos. 

Or, Virginia Narbutl 
Physician & Sdrgron 

3001 V.'est 22nd Street 
31 ii Marshal] Blvd 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po ylet 
7 iki & vakare 

Tel Lavvndale 66C 
Gyvenim?*; 

TaL Rockwtsll 1681 

Te! YARDS 1552 

BR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaiki? ir vyry Speclališkai gy- 
do limpanč/a8. užsistačiusias I 
ir paslaptingas vyj-y Ilgas 

3259 So. Halsted St, Ohicago, III 

« 

Daktaras 

Jonas K. Sapilus Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

Dr. M. Herznian 
IŠ RUSIJOS 

G:r?.i lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri*. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
tų. moterų ir vaiky, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
t rietaisus. 

♦ Ofisas iętLaboratorija: 1025 \V. 18tb 
Street, netoli Fi'.k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, Ir 
6—8 vakarais. Telephene Canal 2110 

GYVENIMAS- ?412 So. Halsted St 
VALANDOS: 8—9 r-V. tiktai. 

Dr. G. T! Gl&ser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 8. Morgan St., kertž 32 «t. 
Specialistai Motariškij, Vyrišky., 

ir Chroniški* Ligų. 
Valandos: 9 -10 ryto, 12—2 po ji piet. e—S vak., Nedėl. 9—3. c 

TELEFONAS YARDS 687. į 

Dėl Mūsų Darbininku Geroves. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Ai Masalskis t 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 5 
riausiai, teisingiausiai ir daug 2 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad į' 
męs patįs dirbame grabus lr jj 
turime 6avo karabonus ir au- S 
toraobilius ir per tai nereikia 5 
Lietuviams pas žydelius šauk- g 
ties: Taipgi samdomo automo- 5 
bilius veselljoms, krikštynoms s 
ir kitiems reikalams dieną ar g 
naktj. ^ S 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 § 

V»T pikniko 
kurį surengė 

DRAUGYSTE ŠVENTO JURGIO 
atsibus 

Petn., Gegužio 30, i 919 

EDISON P ARK 
Vjka.-inėje D'lyj Miesto. 

Nuoširdžiai kvečiame visus lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir 
senus didelius ir mažus kuoskaitlingauflial atsilankyti ant pirmutinio 
siu metų dideliai iškilmingo pasilinksmluinio arba pikniko. O kas yni 
svarbiausia ir reikalingiausi", kiekvienam žmogui pakvėpuot šviežiu oru 

Taipgi bus priimami nauji draugai visai uždvkę, bo jokio Jstojjmo 
mokerties, tiktai užsimokės mėnesinę mokestj 50c, taigi gerbi tižieji 
naudokitės iš progos. 

Tos visos pasilinksminimo ceremonijos atsibus Edisor; Park, 
(Edisono Darže) vakarinėj dalyj mle6to. Važiuodami imkite karus 
(gatvekarius) M/i c hi gan Through, kurie daveža iki daržo durių, lnžanga 
vyrams 25c, motėms 15c. Kviečia, Sv. Ju-gio Dr-stže Komitetas. 

Į N O RT S A I D I EČ I Ų DOMAI. 

Gegužio 26 d. 8 va». vakaro Liuosybes 
Svet., prie 1822 Wabansia Ave. Northsai 
diečiai rengia dideles prakulbf a. 

Komitetas. 
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