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Amerikonas perieke Atlantika. 
Francuzai kariauja su 

Morokko. 

Talkininkų Jūreiviai Danzige. 
GRIUVO RUSU SOVIE- 

TAI PETROGRADE. 
Londonas, gegužio 27 d. 

News agentūra gavusi žinia is 
Yiborgo per Stockholmą, k:: d 
Petrogrado rusų sovietai tapo 
nuversti. Rusu sovietus nuver 

tė chinai, latviai ir finai irgi 
bolševikai, bet nesutinkanti su 

rusų bolševikų veikimu. 
Toliau pranešama, kad Pet- 

rogrado ir Kronštado apielinkė' 
je girdisi stipri koninada (ka i 
nuolių šaudimasi), vienok nc-i 

žinoma ką reiškia šis šaudima-1 
si. 

AMERIKONAS PERLĖKĖ i 
PER ATLANTIKĄ, 

V/ashington, gegužio 27. 
Suvienytų Valstijų orlaivis 
NC-4 pribuvo Lisbonan, Porj 
tugalijon 4:01 popiet, sulyg 
"VVashingtono laiko. Šią dis| 
tanciją orlaivis lėkė iš Portą 
Delgada, Azores salos į Lis- 
bon, 786 mylias į 9 valan- 
das ir 44 minutas. 

Viso orlaivis iš Rocka- 
way Beach jau perlėkė 
3,136 mylias ir dar lėks iš 
Lisbono j Plymouth, Angli- 
jon, kur yra 760 mylių. 

Taigi pirmą kelionę oriai 
viu iš Amerikos Europon at 
liko amerikonai. Pribuvus 
lakūnams Lisbonan, jie ta- 

po patikti didelės minios su 

dideliu entuziazmu. 

FRANCUZAI KARIAUJA 
SU MOROKKO, 

Casablanca, Morokko, ge 
guž;o 27 d. Francuzijos ka 
riumenė uždavė didelį smū- 

gį Morokko vadui šerifui 
Gef Rauman, mūšyje apie- 
linkose Tamelett, pietinėje 
Morokko. Pergalėtas moro 

kiečių vadas pasitraukė pa- 
likdamas daug užmuštais. 

TALKININKU JŪREIVIAI 
DANŽIGE. 

Paryžius, gegužio 27 d. 
Iš Varsa vos atėjo žinia, kad 
Danzingc tapo išsodinta nema- 

žai Anglijos ir Suvienytų Val- 
stijų jureivų. Taipgi pranesa- 
na, kad Datizingo prieplankon 
.uoj pribus stipri talkininkų ka- 

rišką eskadra* 

PALAIKYS VENGRIJOS 
BLOKADĄ. 

Paryžiu», gegužio 27 d. 
Taryba keturių didižijų svars- 

tė klausimą Vengrijos bloka- 
dos. šiame klausime nuspręta 
palaikyti Vengrijos blokadą, 

pakol Vengrijoje neįsisteigs 
! valdžia, kuri atstovaus visus 
šalies gyventojus ir bus jų re- 
miama. 

AUSTRAMS IŠLYGAS 
ĮTEIKS PĖTNYČIOJ. 

Si. Germain, gegužio 27. 
Čia kalbama, kad talkinin- 
kai įteiks Autsrijos delega- 
cijai taikos sutarties išlygas 
link Austrijos sekančio j pėt 
nyčioj, gegužo 30 d. 

AU3TRIJA BE VOKIETI 
JOS ŽLUGS. — 

Vienna, gegužio 27 d.— 
Austirijos prezidentasDr. Kari 
Seiiz išleido pranešimą, kuria- 
me užreiškia, kad Austrija bū- 
tinai turi jungtis su Vokietija, 
nes kitaip ji turės žlugti. 

MONROE DOKTRINA 
LYGOS PAMATAS. 

Paryžius, gegužio 27 d. 
Prezidentas Wilsonas viename 
pokiiyje užreiške, kad Tautu 
Lyga, prieš kurią smarkiai ko- 
voja nekurie veikėjai Suvieny- 
tose Valstijose, turinti savo pa- 
mate Monroe doktriną. Girdi 
geriausias būdas apsaugoti kaip 
Ameriką taip ir bile šalį nuo 

kitų įsiveržimo yra Tautų Ly- 
ga. 

TALKININKAI ĮSAKĖ 
LENKAMS PASITRAUKTI 

Vienna, gegužio 27 d.— 
International News agentūra 
praneša, kad talkininkai įsake, 
idant butų ištraukta Lenkijos 

'kariumene iš Boryslaw, Galici- 
joje bėgyje 24 valandų. 

PRADEDA GVILDENTI 
BULGARIJOS KLAUSI- 

MĄ. 
Paryžius, geg. 26. Taryba 

keturių didžiųjų šiądien pra 
dėjo gvildenti sutartį su Bu! 
garija, kurią ruošia talki- 
ninkų ekspertai. 

LATVIU GINČAS DĖL 
SALOS. 

Stockholmas, gegužio 27. 
Dėl salos Runo, Rygos įlanko- 
je eina ginčas tarpe latvių ir 
e*tonų. Latviai apšaukė minė- 
ta salą dalimi Latvijos, gi esto- 
nai jau pasiuntė ant minėtos 
salos savo aficierą, su tikslu 
paskelbti salą dalimi Estonijos. 
Sis ginčas, k?.ip pranešama, bus 
perduota Taigos Konferenci- 
Ijcs sijecialei komisijai. 

| Ne, tai ne malda prieš valgį. | 

.. ; > > \ \ \ \ \ \ \ 'I I '. \ y 1 

Jeigu jums prisiėjo turėti kaimynus, gyvenančius ant antrų lubų, kur mamutė turi porą dukrelių, kurias nori išleisti už vyro ir kur kas antras vakaras buva arba šokiai, arba "baliai pri pantukės>" cai jųs žinosit, ką ši šeimyna, gyvenanti apačioj, mano apie savo kaimynus. 

VOKIEČIU UŽREIŠKIMAI 
JAU PARUOŠTI. 

Paryžius, gegužio 27 d. 
Taikos konferencijos rateliuo- 
se kalbama, kad Vokietijos de- 
legacija šį vakarą pilnai paruoš 
savo užreiškimą link Taikos su 

tarties, ir ii bus įnikta talki- 
ninkų atstovybėms seredoje. 

AMERIKA NEGELBĖS 
SINNFEINERIAMS. 

Paryžius, gegužio 27 d. 
Suvienytų Valstijų sekretorius 
Lansing raštu pranešė Ameri- 
kos airių atstovui YValsh, kad 
jie nedarytų jokių tolimesnių 
žingsnių prigelbėjimui sinn f ei 
neriams, nes dėl amerikonu > 

c 

airių menkų santikių su Angli- 
jos valdžia Suvienytų Valsti- 
jų delegacija Paryžiuje negalės 
airiams ką nors gelbėti. 

Eet iš Walsh atsakymo Lan- 
singui matomi, kad Amerikos 
airiai nei nemanė j ieškoti prie- 

lankumo pas Anglijos valdinin- 
kus. 

NORI ATSISKIRTI NUO 
VOKIETIJOS. 

Hamburg, gegužio 27 d. 
Vakarinėje dalyje Vokietijos 
yra stiprus judėjimas už suda- 

v mą Reiniškos Prūsijos nepri- 
gulminga valstybe. Iš TDnes- 
seldarf pranešama, kad vien tik 
mieste Chepelle surinkta po pe- 
ticija 50,000 parašų, kurioj rei- 
kalaujama sudaryti iš Reiniš- 
kos Prūsijos atskirą valstybę. 

ITALIJOS KARIUMENĘ 
KRAUSTO IŠ TURKIJOS. 

Paryžius, gegužio 27 d. 
Nesenai buvo pranešta, kad 
Italija išsodinusi Turkijoje į 
pietus nuo Smyrna savo kariu- 
menę. Prieš tokį Italijos elgi- 
mas užprotestavo Turkija. 

Vėliau gauta žinių, kad Ita- 
lija vel sodinanti savo kareivius 
į laivus atgal; matomai ji ga- 
vusi įsakymą iš talkininkų neš- 
tis iš Turkijos. 

AMERIKONAI PASIRUO- 
ŠĘ UŽPULTI VOKIETIJA. 

Coblenj, geg. 26 (suvėlinta) 
Šiądien pribuvo i Coblenz 
generolas Fayolle, vienas iš ko- 
manduotoje Prancūzijos armi- 
jos ir turėjo konferenciją st 

Suvienytu Valstijų generolu 
Liggett reikale užpuolimo Vo- 
kietijos, jei vokiečiai atsisakytu 
pasirašyti po taikos sutrrtimi. 

Suvienytų Valstijų armija, 
kaip pranešama yra pilnai pri- 
siruošusi žengt: gilyn Vokieti- 
jos, kaip tik gaus reikalingą 
įsakymą nuo vyresnybes. 

KAI PLAKUiNAS HAW- 
KER GELBĖJOSI. 

Londonas, gegužio 27 d. 
Hawker pasakoja apie savo ne- 

laimę. Lakūnai lėkė apie 15,000 
pėdų augštumoje; po. penkių 
valančių kelionės pradėjo neti- 
kusiai veikti nekurios paipos. 
lakūnai nusileido žemiau, bet 
tas negelbėjo, ir pavojur, arti- 
nasi. 

Taip dalykams esant, lakū- 
nai nusprendė j ieškoti išsigel- 
bėjimo budo. Tada lakūnai lei- 
dosi lėkti į laivų kelio juostą. 
Po dviejų valandų neramios 
kelionės, jie narnate laivą ir 
pradėjo lesti nelaimės signalus. 
..aivas užmatė jų signalus ir at- 
sakė irgi signalais. Tada lakū- 
nai nusileido apie 2 myli pirm 
laivo, ir tapo išgelbėti. 

DU LAIVAI ANARCHIS 
TIŠKŲ AGITATORIŲ. 
Buenos Aires, gegužio 27. 

Argentinos valdžia pakartojo 
gaudimą įvairių agitatorių, ku- 

rių veikimas, sitlyg policijos 
raportų, ruošias dirvą anarch- 
izmui- Jau 800 minėtų agitato- 
rių ateivių esą sugabenta ant 

dviejų transportų. Ir vis dar 

agitatoriai gaudomi. 
Gi agitatoriai Argentinos pi- 

liečiai siunčiami kalėjimo n ant 

salos Terra flel Fuego. Kiek 
yra suimta agitatorių Argenti- 
nos piliečių valdžia nepraneša. 

AMERIKOS LAKŪNAS 
ANT STOCKHOLMO. 
Stockholmas, gegužio 27. 

į Suvienyti] Valstijų lakūnas 
| kapitonas Batt, kuris atlėkė 
orlaivių iš Kopenha'geno, šią- 
dien lekiojo ant Stockholmo. 

SKILO VOKIETIJOS 
DELEGACIJA. 

Versailles, gegužio 27 d. 
Diplomatiškuose rateliuose kal- 
bama, kad tarpe Vokietijos de- 
legacijos no-iii taikos konfe- 
rencijon yra skilimas. Esą dvi 
žymios frakcijos; viena stovi 
už pasirašymą po sutartimi: ki- 
ta-gi prieš. 

Šalininkų pasirašymo po su- 
tartimi vadu > ra Voiketijos1 
kancleris Scheidmann; gi prie- 
šingųjų tarpe yra grovas Brock 
dorff, Rantzau ir Mathias Erz 
berber 'j $ 

ARMĖNIJOS SUTARTIS 
SU AMERIKA. 

Konstantinopolis, geg. 27. 
Specialis korespondentas laik- 
raščio Chicago Daily Ne\vs 
praneša, kad Armėnijos res- 

publikos prezidentas Katišian 
pasirašė po pirmu tos respubli- 
kos tarptautišku kontraktu. Jis 
padare sutartį su Suvienyto- 
mis Valstijomis, s u lyg kurio 
Amerika suteiks Armėnijai peu 
kis milijonus paskolos; Armė- 
nija gi atlygins ja kada turės 
pinigų* Minėta paskolos suma 
imama iš 100 milijonų, kuriuos 
kongresas paskirė maitinimui 
Europos. 

PETLURA NEPRISIDĖJO 
PRIE BOLŠEVIKŲ. 

Berne, geg. 25, (suvėlinta). 
Pirmiau buvo pranešta, kad 
ukrajinų vadas generolas Pet- 
lura prisidėjo prie bolešvikų; 
gi vėliau gauta žinių iš Stanis- 
lau, kurios tvirtoina,%ad gene- 
rolas Petlura vis kovoja prieš 
bolševikus, bet del lenkų verži- 
mosi Ukrajinon negalįs smar- 
kiai veikti. 

, MAYORAS ATIDARYS 
ŠEIMINĮ KONCERTĄ. 
Visuomenei jau žinoma, kad 

nedėlios vakare,, birželio 8 d., 
bus priešseiminis koncertas Au 
ditorium teatre. Tai seuno 

pradžia. Chicagos miesto Ma- 
yoras p. Thompsonas jau prisi- 
žadėjo jame dalyvauti. Jis pir 
iniutinis atidarys šeimine:, is- 
! kilmes. 

SUSIDURĖ LAIVAS SU 
LEDŲ KALNU. 

St. John's, N. F. geg. 26. 
Uostan pribuvo laivas Ca- 
ssandra, kuris susidurė su 

ledų kalnu apie 160 mylių 
nuo krašto. Ledas t-moge 
laivo žeroesnčn daliu. Lai- 
vas vežė 400 keliauninkų. 

Susidurus su ledų kalnu 
laivas šaukėsi pagelbos, ir 
prie to visomis spėkomis lei 
dosi krašto link. Laivas da 
sigavo link krašto ir aukų 
žmonėmis nėra. 

SUDUŽO DIDŽIAUSIAS 
ORLAIVIS. 

Londonas, geg. 26. Ties 
Farnborough ištiko nelaimė 
didžiausi iki šiol pastatytą 
orlaivį. Jis buvo bando- 
mas, bet nepasekmingai, Or 
laivis vėrė nosimi žemėn ir 
apsivertė; nelaimėje vienas 
užmušta ir keliolika sužei- 
stų. Orlaivis svėrė 20 tonų 
ir turėjo 6 inžinus. 

BOLŠEVIKAI ŠAUKIASI 
PRIE MOTERŲ. 

Londonas, geg. 26. Bevie 
linis telegrafas iš Rusijos 
praneša, kad bolševikų ap- 
sigininimo kariškas komite- 
tas išleido atsišaukimu į 
moteris, kviesdamas stoti 
liuosnoriai sovietų armijon. 

Abelnai imant bolševikų 
padėjimas yra silpnas. Su- 
lyg pranešimų iš Murman- 
sko, anglai lengvai galėtų 
užimti Petrogradą, bet iš to 
butų maža nauda, nes An- 
glija nesugebtų išmaitinti. 
Petrogrado gyventojus. Mat 
anglai kontroliuotų tik vie-j 
ną iviurmansKo geizKeno li-l 
niją; gi su laivais prie Pet- 
rogrado, nepaėmus Kron- 
štado, negalima privažiuoti. 

Dabar Sovietų valdžia 
pradėjo smarkiai organizuo 
ti kariumenę ir vis naujus 
pulkus siunčia prieš Sibiro 
armiją. Sulyg pranešimų, 
bolševikai turi tulus laimė- 
jimus apieilnkėje Samaros; 
bet ar -'elinkėje Viatkos bol- 
ševikai tapo sumušti. 

Omsko valdžia, kaip pra- 
nešama, pradeda irgi ge- 
riau organizuotis. Sudary- 
ta kelios naujos ministeri- 
jos iš patyrusių valstybinin- 
kų seno režimo. 

Ekaterinburge buvo susi- 
važiavimas apielinkės pra- 
monininkų, pirklių ir sodie- 
čių; susivažiavime pirminin 
kavo pats Kolčakas. Susi- 
važiavimas išnešė rezoliuci- 
jas užtikrinančias žydams 
tiesas ir rėmimą pramonės. 

Kelios žydų organizacijos 
išreiškė Omsko valdžiai už- 
sitikėjimą ir įteikė tūlas su- 
mas pinigų organizavimui 
kariumenės. 

Pabejimas Lietuvoj. 
.Vėliausios žinios nušviečia 

skaitlinėmis karišką stovį Lie- 
tuvoje sekančiai: Suvalkų-Au- 
gustavo fronte lietuviai turi 
1,500 kavalerijos, 3,000 kulkas- 
vaidžių ir 15,000 pėstininkų; 
ties Kaunu yra 8,000 vokiečių 
neva apsigynimui nuo lenkų ir 
bolševikų užpuolimo. Šiaurva- 
kariniame Vilniaus fronte, ant 

koešdarių-Olytos fronto, liniją 
laiko 6,000 lietuvių; Gardino- 
Balstogės liniją laiko 5,000 lie- 
tuvių. Taigi Lietuvos kariume- 
nė yra užėmusi Valkininkus 
ant gelžkelio į Gardiną ir Vie- 
vis air kelio į Kauną. 

Iš viršuje paduotos žinios ga 
Įima nusetinai aiškiai įsivaiz- 
dinti kas Lietuvoje darosi. Ži- 
iia, link 8,000 voikečių yra ga- 

ilia įdomi, tačiaus labai neaiški, 
nes vokiečiai, teisybė, ginasi 
kaip įmanydami nuo lenkų už- 

puolimo, vienok iki šiol dar ne- 
buvo patvirtinačių ^inių, kad 
voikečiai ginkluotųsi priešais 
bolševikus, kurių kariška spė- 
ka pastaruoju laiku beveik ne- 

teko prasmės- 
Kaip ten nebūtų, vienok Lie- 

tuvos neprigulmybė dideliame 
pavojuje nepaisant nei ant to, 
kad, nekurie iš sugrįžusių at- 

stovų iš anos pusės balos, mė- 
gina mus įtikinti, buk Lietuvos 
neprigulmybė jau užtikrinta. 

Anglija lietuviams daug kuo 
prigelbėjo nepaisant ir ant tr<k 
dvir.'T lenkų draugės, Francu- 
^ijos. Rūta. 

SIBIRE SL2EISTA 
TRIS AMERIKONAI. 

Vladivostok, gegužio 26d. 
Bolševikai norėjo užpulti 
traukinį, kuri saugojo ame- 

rikonai. Amerikonų patro- 
lis, gindamas traukini, nusi- 
vijo bolševilius. Ištiko šau- 
dymasi, kurio pasekmėje ta 
po lengvai sužeisti trįs ame 

rikonai. 

ANGLIJA REIKALAUJA 
AFRIKONU KAUKUO 

LIU. 
vvashington, u. U. lai- 

kos sutartyje yra ir tokis 
punktas, kuris tūliems gali 
atrodyti keistu, jis reikalau 
įa, kad Vokietija bėgyje 6 
mėnesių perduotų Anglijai 
kaukuolę Afrikos sultono 
Okawa ir kitų. 

Minėtos kaukuolės afri- 
konų yra skaitomos kaip ir 
šventomis, ypač sultano 
Oka\va, kuris pasižymėjo sa 

vo gudrumu tarpe afrikonų. 
Vokiečiai užvaldę tą kraštą 
surinko kaukuolės moksliš- 
kiems tyrinėjimams, bet už 
tai ant jų pyko afrikonai. 

Dabar tų kaukuolių rei- 
kalauja Anglija, matomai, 
tuomi norėdama prisigerin- 
ti afrikonams, sugrąžinant 
jiems gerbiamas kaukuolės 
ir patraukus afrikonus sa- 

von pusėn. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Seredoj ir ketverge dau- 

giau debcsiuota; maža at- 
maina temperatūroje; švel- 
nus šiaur-ryčių vėjai 

Saulėtekis 5:18;. 
* Saulėleidis 8:15, 
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"Deginantieji Klausiniai"- 
Lietuvoj ir Cia. 

Vakarykščiame "Lietuvos" numeryje 
tilpo C h i c a g o D a i 1 y N e w s specialio 
korespondento, p. Farbmano, straipsnis, 
kuris paduoda mums akyvų ir svarbių ži- 

nių ajūe dabartinį dalykų stovį Lietuvoje. 
Tarp kitę žinių, tenai randame ir pra- 

nešimą apie tai, kuomi yra mvwų broliai 
tonai Lietuvoje, dabar labj&nsiai susirūpi- 
nę. P-as Farbman sako: "Papartiniu laiku 
deginančiais klausimais yra sentikiai tarp 
Lietuvos k įlenki jos ir likimas Vilniaus, 
Gardino ir kitų lietuviškų teritorijų po len- 
kų užėmimu." Ir toliaus jis sako; "Stip- 
riai fr brutališkai išreikštas lfcnkų pasiry- 
žimas pasilaikyd sau Vilurų *** užkaitino 
lietuviu tautinas armijos ir Lietuvos poli- 
tikų (sleitam&mų) krauju net iM virimo 
punktui." 

Šie žodžiai aiškiai mums nupiešia lie- 
tuvių pažiūra# ir parodo jų jausmus sulyg 
lenkų pasikėsinimo art Vilniaus Ir kitų 
Iietuvoe dalių, kurias lenkai užgriebė gink 
lų ir kurių jie nemano geruoju lietuviams 
sugrąžinti. "įkaitino lietuvių knrmmenes 
ir Lietuvos ateitsm&nų kraują net iki viri- 
mo laipsnio.".. 

* * 

Męs atsimename, kad nesenai tes pats 
prajovae bwvo ir pas Amerikos lietuvius ap 
sireiskęs. Tai buvo prie§ pat Naujus Me- 
tus, kuomet mus pasiekė einios, kad len- 
kai kėsinosi siųsti savo kariumeng Lietu- 
von-nuo Baltstogės linkui Gardino. 

Tik ketinosi!... Tik kėsinosi slinkti lin 
kui Lietuvos, o tuomet po visą Ameriką 
atsibuvo visa eilė mitingų ir protestų ir vi- 
sa lietuviai Tienu balsu uareiškė, kad jie 
tokio kėsinimosi nepakęs. Kad tas buvo 
tikras, iš gilumos širdies p&einantis jaus- 
mas ir pasiryžimas, tą liudijo ir mėginimai 
tuojau^ tverti lietuvių kariumenę eia Ame- 
rikoj. 

^ 
O dabar? Dabar, kuomet lenkai savo 

kėsinimąsi jau išpildė; kuomet jie užėmė 
ginklu, ir laiko giiklu, na tik Gardiną, bet 
ir Lietuvos sostinę Vilnių; kuomet jie dur- 
tuvais prisispyrę draudžia lietuvių kalbą ir verčia kalbėti tik lenkiškai savo užim- 
tuose Lietuvos distriktuoae; kuomet jie už- 
puldinėja namus lietuvišku veikėjų Vilniu- 
je ir ištremia lietuvių inteligentiją, kuri tve 
rė lietuvių tautinį judėjimą,-kuomet lenkai 
vi«as tas nedorybes ir žvėriškumus pildo ką Amerikos lietuviai daro? 

Tyli! Tyii, kai šalti akmenai. Tyli apie Gardiną, tyli api& Vilnių, tyli apie skriaudimą 3avo likusfrų Vilniuje Teikėjų 
-su Dr. Basanavičium priešakyje. Tyli!.. Viską, ką męs iki šiolei girdėjome, tai 
vien tik ginčus, pjovynes, barnius delei to, 
ar dabar yra laikas Amerikos lietuviams 
savo baką pakelti, ar dabar yra laikas 
apie tai kalbėti ir paskaliui apie tai ap- reikšti, ar dabar jau atėjo tas pavojus—už- tektinai didelis pavojus,-kuris pateisintu Amerikos Seimo šaukimą, ar gal dar pa- 

Męs sakome, kad Šitas pavojus dar 
nėra didelis. Męs sakome, kad bus dar 
didesnis pavojus. Męs sakome, kad ateis 
toks pavojus, is-po kurio męs jau neišly- sim. Viaa tai ateis- jeigu męs dar tylėsim ir dar lauk3; ra. 

Bet ar męs to norim? Ar bent koks 
išmintingas žmogus gali to noruti ir prie to prileisti? 

Ar męs pradėsim kalbėti ir veikti tik 
tuomet, kąda "įilu*ai didelis" paveju?, 

iteis? Kada lenkai užims netik Gardiną 
ir Vilnių, bet ir Kauną ir Panevežį, ir Šiau 
lius ir Telšius su Raseiniais, ir Mariampolę 
ir Vilkaviškį su Naumiesčiu. 

Ar tada bus laikas kalbėti, protestuoti 
ir "veikti," ir seimą šaukti, idant "užreikšti 
augšeiausią tautos valią?" 

Jeigu taip, tai męs atvirai sakome, 
kad tokios "filozofijos" ir tokios "strate- 
gijos" męs absoliučiai suprasti negalime. 

Męs nesyki su sopulingu kantrumu 
stengėmės tokios "strategijos" gerumus pa 
matyti ir suprasti, ir-negalėjome. Nes vi- 
suomet ji mums yra panaši į "strategiją" 
avinėlio, kuris manytų gelbėtis tik po to, 
kaip jau ji vilkas prarijo su galva ir uode- 
ga ir "protestuotų"~jau iš vilko vidurių.... 

Kad prie to gali prieiti, kad lenkai 
vis smarkiau kelia galvas Lietuvoje, nes 

jaučiasi stipresniais po Vilniaus užėmimo, 
apie tai liudija ir minėto Faį'bmano straip- 
snis. 

Jis praneša, kad priėjo jau prie to, 
jog Kaunp Lietuvos Krašto Atsiminimo Ko- 
misija,-kas yra lygu Lietuvos karės mini- 
sterija-apskelbė karę lenkiškiems dvarpo- 
niams Lietuvoje. Už ką? Farbmanas pa- 
aiškina: Lietuvoj buvo įvestos tūlos agra- 
rėe (sulyg žemės padalinimo) reformos. 
Jas pradėta vykdinti ir lenkiškieji dvaipo- 
niai turėjo su jomis sutikti. Bet gan greit 
jie pajuto lenkiškus durtuvus šalimam Vil- 
niuje, ir jų upas tuojaus persimainė. Jie 
Lietuvon valdžios nustatytoms reformoms 
pasipriešino, nes tikisi, kad lenkų kariu- 
menė netrukus gal Lietuvą užims ir jų 
interesus apgins. Jie pakėlė savo galvas 
prieš Lietuvos valdžią ir jie kvies lenkų 
kariumenę Lietuvon. 

Ar jųs matote, kas Lietuvoj pradeda 
darytis? Ar jųs suprantate, kokios pasek- 
mės iš to bus, kuomet lenkų kariumenė 
laiko beveik pusp Lietuvos, o kitoj Lietu- 
vos pusėj lenkų dvarininkai yra, matomai, 
jau sukėlę atvirą buntą prieš Lietuvos val- 
džią, kuri yra priversta manifestais jiems 
karę skelbti? Ar jųs dar nematote "pa- 
v3jaus" oboliui, kurį voveris iš viršiaus dan 
timis kanda, o kirminas iš vidaus jį griau- 
žia? 

Męs daleidžiame galimybę, kad jus 
visi, kurie norite sulaikyti Amerikos lietu 
vlus nuo protesto, nuo pasidarbavimo, nuo 

seimo, gal but to pavojaus ir nematote. 
Gal but jųs j© negalite matyti, gal but jųs 
jo nenorite matyti. 

£et tas dar nereiškia, kad jo nebūtų. 
Tas nereiškia, kad ir kiti turėtų jo nematy- 
ti. Tas nereiškia, kad kiti, jį matydami, 
turėtų tylėti sykiu su jumis, kurie jo ne- 
matote. 

Ir tas reiškia, kad jie, tai matydami 
ir tai atjausdamj, turi teisę prabilti ir pa- 
sidarbuoti, kiek tik jie išgali minėto, jau 
esančio pavojaus prašalinimui. Jie turi to- 
kią pačią ir nemažesnę teisę prabilti savo 

susirinkimuose, savo susivažiavimuose, sa- 
vo Seime, kaip jųs-Seimo priešai-turite 
teisę apie tai tylėti. Argi ne? Ar neturi 
jie tos teisės? 

" 

Žinoma, kad turi. Jie turi tokią pat tei- 
sę seimą šaukti ir jame dalyvauti, kaip jųs 
turite teisę nuo seimo atsisakyti ir jame 
nedalyvauti. Tai yra sąžiniškos nuomonės 
teisė. 

Bet kam tuomet juos-seiman norin- 
čius susivažiuoti—už tai barti ir kolioti? 
Kam jiems blogus norus ir motyvus iškalno 
prikaišioti, kuomet blogi, ar geri norai ir 
motyvai tik Seimo darbais gali apsireikšti? Kam ant jų galvų kuolus tašyti ir žmones 
prieš juos kurstyti? Kam žmones nuo to 
Seimo atkalbinėti? Kam,-o kam pasaky- kit,--! politiką vėl tikybą brukti ir laisva- 
maniais, juos krikštyti? Jeigu jie ir butų lasvamaniais--kuo jie toli-gražu nėra,-tai 
ar jiems, laisvamaniams, nevalia Lietuvos 
reikalais rūpintis ir jos apgyniman stoti 
saiyg geriausio jų išmanymo ir geriausių jų norų? Ar tai jau vien tik kunigams ir 
jų aklai kontroliuojamiems gaivalams yra lemta butį a 1 f a ir o m e g a ne tik tikybom ir bažnyčios, bet taipgi ir svietiškos politi- kos reikaluose? 

Reik pasigailėti, kad Amerikos lietu- 
* i% 

viai, pripažinę Seimo reikalingumą, nesu- 
taikė delei jo laiko. Tuomi vienok nereik 
nusiminti. Žingsnis padarytas-ir jo atgal neatžengsi. 

Seimo priešai deda visas pastangas, idant iis nenusisektų. Seimo salininkai tu- 
ri dėti \isas pastangas, idant jis butų kuo- 
pasekmingiaasis. 

Tai yra dviejų priešingų pusių svar- 
biausi tikslai. Priešingų tikslų atsiekimui 
vartojama taipgi ir priešingos priemonės, 
-eimo priešai stengiasi suspardyti, apjuok- ai ir apjuodinti seimo šalininkus, ar jie to 
verti, ar ne. Tai yra jų užduotis, nuo ku- 
rios įvykdinimo priklauso jų tikslo pasise- kimas. Jie mano, kad jie negali kitaip da- 
-7*- Tą męs privalome suprasti. * 

Dokumentai iš Rymo. 
(Tq,sa) 

Iš priežasties įvykusiu svar- 

bių permainų nei Napoleono 
įkurta 1807 m. Var.šavos Her- 
cogystė, nei prancūzų impera- 
toriaus kalinys Šv. Tėvas Pi- 

jus \ J J, neužsiiėmė Šv. Stanis- 
lovo įstaigos likimu, ir tiktai 
kuomet Vienuos Kongresas 
pavedė Lenkijos Karalija 
Aleksandrui J, Šv Tėvas Pijus 
VII, rugsėjo 20 d., 1818 m. 

padovonojo šv. Stanislovo 
bažnyčia Rusijos imperatoriui 
— naujam jam Lenkijos Ka- 
raliui* 

Sulyg Vatikano Kontrakto 
sausio 5 d., 1818 m. Rusija pa- 
veldėjo bažnyčią ir prieglauda, 
ir nuskyrė Kanauninka Pi va 

j l a igos adm mist ra tor i um. 

Vienok iki 1824 metų Rusų 
valdžios rankose tebuvo tiktai 

bažnyčia, namai pasiliko sve- 

tima savastimi ir tiktai vėliaus 
Rusijos pasiuntinys pasekmin 
£ai užbaigė bylą su asmenimis, 
valdžiusiais nejudoma įstaigos 
turtą. 

Sulyg sutarties Rusijos val- 
džios su Vatikanu, prancūzų 
paliktoji suma turėjo visuomet 
pasilikti Vatikano (ir iki šių 
laikų suteikiai įstaigai nuošim- 
čių sumoje 2970 frankų į me- 

tus). Todėl Aleksand- 
rui I prisiėjo išpirkti įstaiga ir 
užmokėti už ja 23,867 rublius 
68y> kapeikų. Rusų Misija, 

| sulyg oficialių žinių, paėmė ši 
tuos pinigus pas bankierių Tar, 
loniją — išviso 15,647 skudus 

35/> bajoku; jam tapo pinigą' 
sugražinti iš Yaršavos Valsty- 
binės Kaznos. Nuo šio laiko 
Šv. Stanislovo įstaiga randasi 

Rusijos pasiuntinybes Romoje 
tiesioginėje priklausomybėje. 

Didesnio aiškumo delci -- 

klausimas: ekno savastimi yra 
Šv. Stanislavo bažnyčia ru pri 
klausoma prie jos prieglauda 
keleiviams — reikia pažymėli 
keletą istorišku faktų apie len- 

kų — Varšavos iždą ir jo kei- 
timąsi su Lietuva. 

Lenki a buvo beveik vienin- 
telė Europoje valstija, kurioje 

Bet męs lygiai privalome 
suprasti ir ta., kad kadangi 
musų-seimo šalininkų-tik- 
slai yra priešingi tikslams 
seimo priešų, tai ir musų 
priemonės privalo buti taip 
gi priešingos. , 

Lai jie bara, lai jie pei- 
kia, lai jie kolioja-męs da- 

rykim kaip sykis priešin- 
gai. Męs to viso nepaisy- 
kim, arba kantriai tą visą 
nukentėkim, ir rimtai dė- 
kim visas pastangas, kad 
seimas nusisektų kuogeriau 
siai. Koliodamiesi su musų 
užpuolikais, laiką gaišinda- 
mi ant ginčų su jais, męs 
seimo nei ant vieno colio 
nepagerinsim. Atpenč: įsi- 
leidę j ginčų ir polemikų 
klampynę, męs neteksim lai 
ko tikram darbui; ir dar 
kas aršiau-susiginčiję ir su 

[sivaidinę, męs galime išei- 

[ti iš kantrybės ir piktume, 
1 užsikarščiavę, galime kokį 
kvailą dalyką padaryti. 

To vengkime ir saugoki- 
mės! Politikos darbą dir- 
bame, o politikoj, kaip ir 
visuose rimtuose darbuose 
įjėra vietos nei užsikarščia- 
vimams, nei nesukontroliuo 
jamam piktumui, pagiežai 
ir kerštui. 

Atlikime šitą Seimą taip, 
kaip priešų-priešingų par- 
tijų ir sriovių-ir nebūtų. Pa 
naudokim visas savo pastan 
gas ir jiegas rimtam kon- 
struktyviam darbui, neatsi- 

žvelgia^ į priešus. 
Tuomet Seimas bus pasek 

mingas. 

nesirado nei finansų ministro, 
nei iždo. Kad šita dalykų stovį 
pagerinti, Lenkų-Lietuvių sei- 
mas 1763 m., po pragaištingų 
šaliai viešpatavimų Augustų 
Saksonų, nutarė, kad sutinkant 
su Liublino unijos punktais, 
Lenkijoje butų nuo Lietuviško 
atskiras iždas. 

Kuomet 1773 metais Šv. 
Tėvas Klemensas XIV panai- 
kino Jezujitų ordeną, tai jų vi- 
sas valdžios sukon fiskuotas 
turtas Lietuvoje priešingai įs- 
tatams papuolė į Varšavą. Lie- 
tuva negavo nei skatiko. Koks 
buvo tasai kapitalas, jeigu 
anais laikais nuošimčiai sieke" 
694,562 auksiniu i metus? Ši- 

u v 

tas nelegalis Varšavos pasiel- 
gimas pagimdė nuolatiniu' 
lietuvių ant lenkų nusiskundi- 
mus- 

Su tikslu, kad užbaigti ši- 
tuos nesupartimus, Lietuvos 
vice-Kancleris Chreptavičius 
1775 metais šeiniau įnešė sn- 

nianyma iš Jezutų kapitalo 
įkurti Edukacijos Komisija 
"abiems tautoms" (pirmoji 
"apšvietos ministerija"). Su- 
manymas buvo priimtas; Ko- 
misijaįkurta, kurios pirminin- 
ku tapo paskirtas Vilniaus vys- 
kupas kunigaikštis Masalski, 
bet pinigai ir ant toliaus pasili- 
ko Varsavoje, kas savo atveju 
sukėlė nuolatinius nesusiprati- 
mus ir nesutikimus tarp Vil- 
niaus (lietuvių) ir Yaršavos 
(lenkų) už nereguliari siunti- 
nėjimą algos profesoriams 
"Principalės Lietuvos Mokyk- 
lo" ("Sehola Principą lis 
Magni Ducatus Lituaniae") ir 

mokytojams jos globojančiu 
kitų mokyklų Lietuvoje, 

įvykus pirmam valstijos pa 
dalinimui, Targovicu Konfc- 7 O c 

renciia, prie kurios prisidėjo ir 
vyskupas Masalskis, norėda- 
mas užbaigti finansinius keb- 
lumus su YarŠava, balandžio 
mėnesyje 1703 metais, įsteigė 
iš lenku Jeziuitų Lietuviškų 
Kapitalų sugrąžinimo. Šitoji 
Komisija neilgai gyvavo; j? 

panaikino Gardino Seimas tais 
pačiais metais. Vėliaus 29 d. 
birželio 1794 m., laike Kostiuš- 
kos sukilimo, vyskupas ,M asais 
kis tapo lenkų pakartas Yaršo 
voje; lietuvių, pinigai taip ir 

nesugrįžo Į Vilnių. Galutinai 
žlugus valstijai 1705 m. pini- 
gai iki šiai dienai pasiliko Yar- 

šavoje, sudarydami dalį Len 
kijos Katalikiškos dvasiški jos 
apdraudoš kapitalo, vartuoja- 
mo katalikų tikybiniems reika 
lams. Sulyg ano istoriko yra 
pamatas tvirtinti, kad sumoje 
23,867 rublių 6Sy2 kapeikų 
Rusijos užmokėto iš Varsa vqs 
iždo už namus prie Šv. Stanis- 
lovo bažnyčios, yra dalis Lie- 

tuviškų pinigų, suvartotų iš Jė- 
zuitų Lietuviškos provincijos 
kapitalo. 

Be viršminėtos sumos Rusi- 
ja 1855 metais apmokėjo įstai- 
gos skola? — 14,343 rublius. 
Vėliaus 1900 m., už pataisymą 
ir tvarkon sugrąžinimo šitos 

! įstaigos, Rusu valdžia suvarto- 

jo 20,000 rublių; 1904 m., 15. 
000 rublių ir 1908 nv 8,000 
rublių. Iš viso Rusijos išlaidos 
Šv. Stanislovo įstaigai išneša 

81,210 rubių, arba 216,550 
lyrų, išskiriant kelias dešimti: 
tūkstančių frankų, užmokėtų 
skolų buvusiam valdytojui 
Delikati. 

Paliktasis prancūzų kapita- 
las 46,332 fr. kartu su Rusijos 
suvartotais 216,550 franku, 
suteiks aukų pavyzdį ant kiek 
Šv. Stanislovo įstaiga Romoje 
buvo užlaikoma lenkų lėšomis. 

Lenkų pamatai dar per pusę 
sumažės jeigu atkreipsime aty- 
dą, kad prancūzų paliktieji pi- 
nigai 46,332 fr. esą Lenkų- 
Lietuvių nuosavyj>e, tai eis-j 

mentarės teisybės delei, turi 
būti padalinti tarp lenkų ir 
Lietuviu, tuomet lenkans te- c 

pasilieka tiktai 23.116 frankų, 
arba išreiškiant Rusijos finan- 
sais 1,907. Tokiu budu "de 
fdeto" Rusija, pasirodo Šv. 
Stanislovo įstaigos savininkė 
beveik dešimtį kartų daugiau 
negu lenkai ar lietuviai. Jinai 
"de jure" ir yra viršminėtos 
įstaigos savininkė, kas apsireiš- 
kia iš parašų nnisu misijos Ro- 
moje su italų užrubežinių rei- 
kalų ministeriais ir Justicijos 
1873-78 metų laikotarpyje. Iš 
viršminėtų parašų matyti, kad 
iki prancūzų laikų šitoji įstai- 
ga buvo Lenku-Lietuviu nuo- O u C 

savybe. Vėliaus nupirkta impe 
ratoriaus Aleksandro I, ri iki 
šių dienų pasilieka Rusijos 
nuosavybė: atžagariai, turėtu 
buti valdiškas užrašas ant ke- 
no bent vardo, kurio visiškai 
nesame.. Iš čia pasirodo, kad 
kontraktu žodžiai: — "Vene- 
rabiie regia ciiiesa et Ospedale 
d i St. Stanislao della nazione 
polacca'' pasilieka vien pap- 
rastu notaro akto užvardinimu, 
neaprubežiuodami teisų tikro- 
jo ir teisėtojo Šv. Stanislavo 
Romoje įstaigos nejudinamo 
turto savininko, kokiu pasiro- 
do Rusija; todėl virsminetai 
įstaiga yra Rusijos nuosavybe 
Italijoje ir pastarosios likimas 
priklauso vien nuo Rusijos, ka^ 
tapo patvirtinta Rusijos Pa- 

siuntinybės Romon pranešimu 
užrubežinių reikalų ministerui 
vasario 20 d. (kovo 13) 1900 
m. No. 96 apie tai, kad įs.taigd 

beabejo yra vidujinių reikalu 
ministerijos nuosavybė. (Žiū- 
rėk Užrub- reikalų min. lap- 
kričio 11 d. 1885 m. No- 8119, 
Gerb. Vidujinių Reikalų Mi- 
nisteriui išvedimui kopijos Im- 
perialio Pasiuntinio Romon. 
Klausyme nuo 4 (16 spalio, 
1885 metų Nu. 971 prijun- 
giant). 

^ 

Kardinolas Hozijus iki Ru- 
sijos išpirkimui užlaikė viršmi- 
nėtą įstiagą su tuo tikslu, kad 
joje rastų prieglaudą maldinin 
kai iš Lenkų-Lietuvių valstijos 
ir pragyvenimą keletas jaunų 
vyrų, Ivaniškių, atvykusių į 
Rymą baigti teoliogijos moks- 
lus, kuriems buvo atliekamos 
pamaldos šioje bažnyčioje. Po 
nupirkimo čia ir vėliaus, glau- 
dėsi maldininkai ir iki 1835 

metų tai yra iki įkūrimo Var- 
šavos (?) Dvasiškos Akadt ni- 
jos, buvo užlaikomu du kleriku 
pasiųstu Ryman viršminėtos 
Akademijos augštesnio teoliogi 
jos mokslo įgijimui. Dienoje va 

sario 8 d., 1900 m. N-185, Vi- 
dujinių Reikalų Ministerio Si- 
piagino įsakymu įstaiga buvo 
pavesta globai Rusijos diplo- 
matiško agento dvasiškuose rei 
kaluose. 20 d. kovo 1900 m. 

N-15P1 direktorus D. R. S- T. 
įsakė agentui priimti prieglau- 
don su katalikais lygiai ir sta- 

čiatikių maldininkus, ii 12 d. 
gegužio 1900 m. N-23245 mel- 
džiant agentui, D. R. S. T. 
Departamentas suteikė leidimą 
priimti prieglaudon nedaugiau 
50 žmonių 7 dienomis. 

(Bus daugiau). 

Iš Amerikos Lieiuviij Tsutinės Tarybos Raštines, 
— 

Posėdis gegužio 20: Apsi- 
lankymai delegatų niusų posė-, 
din nuo siu tautu: Latviu, Es- 

c v 

tu ir Ukrajinų. Jos visos su- 

tinka su mumis drauge reng-i 
ti generalį mass-mitinga, Ge- 

gužio 25, Xcw Yorke- Latviai 
ir Ukrajmai pastato savo kal- 
bėtojus šalia Lietuvių ir savo 

tautų chorus su dainomis* 
Smulkesni techniški reikalai 
pavesta Dendrai šių tautų ko- 
mitetams sutvarkyti, podraug 
su p. Boyir raštine. Mass-mi- 
tingas bus rengiamas protes- 
tui prieš Lenkų įsigrovima į 
Lietuvos ir Ukrajinos žemes, 
taipgi reikalavimui pripažinti 
Lietuvos respubliką. 

Pranešimai Tarybon: Ra- 
portas p. Lapatto, pagiįžusio 
iš Europos. Perskaito Lietu- 
vos delegacijos laišką, kuria- 
me augštai pagiriama p. La- 
patto ir dėkuojama Amerikos 
Lietuviams už jų karštą triu-| 
są delei Lietuvos neprigulmy- 
bės. Lietuvos reikalai gerai sto 

vi, išėmus pavojų nuo Lenkų 
ir Rusų. "Lietuvių Dienos" pi- 
nigais per Amerikos R. K. jau 
supirkta daiktai ir išsiųsta Lie- 
tuvon pašalpa 2) Balutis rašo, 
jogei jau gatavas kelionėn. 3) 
A. L. Taryba atsako, jogei de- 
lei seimo dar nieko neturi pasa- 
kyti. 4) Brooklyno piliečiai in- 
terpeliuoja nuo katalikų srio- 
vės delegato p. Česnulio pra- 
kalbų, kuriose jisai užreiškęs, 
jogei dabartinei Lietuvos pro- 
vizionaliai valdžiai negalima 
esa patikėti, kas reiškia, jogei 
p. Česnulis sugrįžo su kokiais 

^slaptais planais kelti anarchija 
Lietuvių tarpe. 5) Seimo ko- 
misija prisiunčia iš Chicagos 
seimo rengimui platformę ir 
abelnajį programa. 6) Prane- 
šimai iš Lietuvos apie žygius 
pp. Česnulio ir Mastausko* 

X u t a r i m a i: 1) Greitu 
laiku užmegsti pamatą Lygai 
tautų paeinančių iš Baltiko r. 

Juodmario žemių, — tuomtar- 

pu Lietuvių. Latvių, Estonų ir 
Ukrajinir Šitas nutarimas pa- 
darytas bendrai su minėtųjų 

v 

tautų delegacijomis ir jų pri- 
tarimu. 2) Delei p. Česnulio 
už-eiškimo viešai prakalbose 
apie nepasif'kejimą dabartine 
Lietuvos pravizionale valdžia, 
nutarta: Šiuomi trumpai už- 
reikšti prieš Lietuvius gyve- 
nančius i menkoje ir prieš 

Lietuvius viso skieto, jo- 
gei Amerikos Lietuvių Tau- 
tine Taryba šitokį katalikų 
sriovės atstovo žingsnį visiškai 
pasmerkia, nes yra aiškus žin- 
gsnis prie noro įvesti Lietuvos 
gyveniman anarchija ir privel- 
ti prie civilės karės Lietuvos 
žmones taip ir Lietuvius ame- 

rikiečius. 
Kitas posėdis nut. 'a laiky- 

ti tuoj aus ant rytojau.. 
Posėdis gegužio 21 : Prane- 

šimai Tarybon: 1) Sneciališki 
delegatai praneša apie vaka- 
rykščiai atsibuvusia katalikų 
atstovų priėmimui vakarienę, 
kurioje tarpe kitų kalbų vienas 
kunigas viešai užreiškęs, jogei 
Lietuviai katalikai nesišalintų 
susidėti su Lenkais. 2) Nuo 
Dr. Bielskio pakvietimas į su- 

manomąjį bendrą Tarybų susi- 
važiavimą. 3) Nuo A. L. T. 
Sandaros pranešimas apie nu- 

skyrimą Tarybon naujų dele- 
gatų: A. M. Martf us ir E. Žu- 
kausko. 4) Mūsų komisijos 
pasiųsta žydų mass-mitingan 
telegrama su pabrėžimu, kad 
Lietuviai apgailauja jogei ant 
jų pačių žemės lenkai jsiverže 
Alkstančius lietuvių kalėjiman 
įmetė ir žydų krauią r.oąro- 
muose praliejo. 

Nutarimai: 1) Daly- 
vauti bendrame Tarybų susi- 
važiavime \Yashingtone gegu- 
žio 29 ir deleguota tenai: M. 
J. Yinikaitis, Adv J. Lopatto 
ir A* B. Strimaitis. 2) Kaz- 
lauskui iš Montello rekomen- 
duoti jo važiavimą Licluvon. 
3) Ekononjinen Komisijoj* 
prie Bush, Jankus, Dr. Yalu- 
kas ir Vilmontas, da])ildyti p. 
Yinikaitis. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos Sekretorius. 

J. O. Sirvydas. 



Daktaras 

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

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

Telefonai 
OfKna Yurds 2R44 
Namai Boutevard PCC2 

Dr. M. fterzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas li)įas, ry- 
tų. moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodą:. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisui. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, if 
6—8 vakarais. Te'ephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S o. Hnltted 3t. 
VALANDOS: S—9 rr*c. tiktai. 

i\ a — — — 

Tel YARD3 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas mofceriij, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
Ir paslaptingas vyrtj ligas 

3259 So. Halsied Si,, Chicaflo, III 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 ra o tai 

3149 3. Morgan St., kertė 32 «t 
Specialistas Moteriški;, Vyriškų, 

ir Chroniški} Ligų. 
Valandos: 9—n» ryto, 12—2 po 
piet. 8—8 vak., Nodėl. 9—2. 

TELEFONAS YARD3 687. 

PRANESIMiS 
Dėl Mušu Darbininkij Gerovės 

MĘS UŽDAęOME 
NEDĖLIOM1S 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Photie Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN ĖJUSiOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 iki 9 
vakarais, 

3103 SS. HOASM StftRET 

PradOk Naujus Metus su tobula aldij n 
gZjimu, taip. kad nieko n ^ralcisftimei per v 

sus metus, kas tau eall buti naudinga. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins ai it} 'j 

galvos fckaudijimus, trumparegystė si Ir jli- 
regjitė prašalinama, pasitarkite su m. i/" 
pritl einant kur kitur. Egzamlnacija Din >j 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., CMICAGO 
Kampas 18tos Gatvės. 

3čios lub», viri P'att'o aptiekos. Tėmy'.-".* 
5 mano parašu 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vik. 
NedSIioj: nuo 9 vai. iyto iki 12 vai. dienos. 

PADSDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kuria yri 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažį& 
tarnų, visi galės padvigubinti savo alg; 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTEP ST., CHICAGO, ILL, 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: angliškos lr lietui iskos fcalb.u 
aritmetikos, knygvedystčs, stenografijos, ty 
pewriti>if(. prklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abclnos istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystis. dailicrašystčs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 

landos po pietg. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

Iš Gyvenimą Lietuvių Amerikoje. 
KAST CHICAGO, IND. 
Vietine policija uždraudė 

laikyti susirinkimus visiems 
išeiviams, Ir buk prie to- 
kio žingsnio policiją prive- 
dė musų brolis bolševikas 
lietuvys ir tai dar Susivien. 
Lietuv. Amer. kuopos pir- 
mininkas. Štai ką pasako- 
ja patįs S. L. A. kuopos na- 

riai apie tą atsitikimą. 
S. L. A. kuopos nariai 4 

gegužio paskirtame laike 
susirinko susirinkimam o 

pirmininko vis nėra. Ilgai 
alukta, bet ant galo sulauk- 
ta. Susirinkiman ineina 
kuopos pirmininkas, o už 
kelių minutų ineina ir poli- 
cijos kapitonas su buriu 
policistų, kurie ir eina sta- 
čiai prie pirmininko. Jie 
pamatė ant jo žipono atla- 
po gusikuti su Dėbso pa- 
veikslu ir raudona vėliava, 

j Policija paima jį ir išsive- 
da. Vasdamiesi pasako, 
kad jis yra suareštuotas. 
Tuo kartu kiti valdybos na- 

riai išaiškina, kad čionai vi- 
sai nei jokis politiškas susi- 
rinkimas, kad čia bolešvikų 
nėra, bet savišalpinė SLA. 
Kr pitonas pagrąsino užda- 
rysiąs susirinkimą. Kuopa 
prašo, kad pfiliktŲ pirmi- 
ninką, kol nepasibaigs su- 
sirinkimas. Kapitonas at- 
sakė, kad jei jųs nebolše- 
vikai, tai kodėl tokius žmo- 
nes skiriate j vadovus. Kuo 
pos, nariai pasakoja, kad 
kuopos pirmininkas dalyva- 
vęs pirmos gegužės apvaikš 
čiojime ir nešęs didelę rau 

doną vėliavą. 
Iš to viso kuopai tiktai 

didžiausia sarmata, nes ant 
jos visos krinta nuožiura, 
kad ji bolševikiška. Ir dar 
daugiau pasididina niužiu- 
ra tuomi, kad visai nesenai 
bolševikų organo redakto- 
rius buk parašęs tai kuopai 
laišką prašydamas "žari- 
jai" pinigines paramos. Ir 
pirmininkui agituojant iš 
kuopos iždo likosi paaukau 
ta 25 doliariai. Gi kuomet 
1918 metai prašyta aukos 
del Lietuvos Neprigulmybės 
i L. N. F., tai tas pats pir- 
mininkas atkalbinėjo. 

Bogai kad kuopa užsi- 
traukė nuožiurą, ta nuožiu- 
ra gali kristi ir ant viso 
SLA. 

Ant vietos ištyręs 

ĮSO. SIDE, OMAHA, NEBR. 
JŠeinant kun. Jonaičiui ka- 

riumcnėn, jo vietą užėmė kun. 
Tamoliunas, kuris čionai iš- 

klebonavo apie 3 mėnesius ir 
paskui persikėlė j Sioux City, 
o jo vietą užėmė kun. Olecli- 
nevičius* Parapijonai iš pra- 
džios nusiminė, jog jiems bus 
perdaug išlaidų ir čia dar pri- 
sidėjo nesutikimai su klebonu 
ir parapijonįs parašė vyskupui 
skundą, bet tas viskas nieku 
pasibaigė. 

ir'askui ant parapijos susi- 
rinkimo buvo renkamas kdmi- 
tetas, kurin buvo du kandida- 
tu: F. Reibikis ir J. Armoška, 
bet patariant kun. Oleknavi- 
čiai išrinkti, dar prie minėtų 
dviejų prisidėjo K. Alukonis 
ir A. Leonavičius, bet vysku- 
pas ūžti virtino tiktai kunigo 
rekomenduotuosius. 

Nuo birželio 27 iki gegužės 
4 d. parapija buvo suruošusi 
bazarą, pelno liko ai|)e $1500. 
00, o gal net ir apie 2000.00, 
nes dar ir dabar išparduodami 
nekurie daiktai. Čia pasidarba- 
vo pp. A. Zalpis, A. Poškus, 
A. Akromas ,A. Masalskienė, 
f. ir B. Zigmačiutės, T.. Žu- 

jkauskaitė, M* Treinavičienė, 
'M. Verseckis ir kiti, kuriems 

* 

už pasidarbavimą buvo suruoš- 
ta vakariene, o merginos net la- 
bai išačiuotos. Parapijonai iš- 
girdę, kad nuo bazaro liksia 
daug pinigu, nepaisydami, kad 
parapija turi skolų, 18 gegužes 
nutarė nupirkti už 2,500,00 
namą ir lotą del seserų, kurios 
mokys vaikus. Parapijonįs 
yra labai užsiganėdinę. Apart 
to kunigas išsistenge, kad nito 
šimtis ant skolų likosi numa- 

žintas nuo 800.00 iki 500.00. 
taigi per kunigo pasistengimą 
parapija gavo kaip ir dovanų 
po 300 metams. 

Bet tarp parapijonų ir kle- 
bono visgi nėra gero sutikimo. 

T antininkas. 

CEDAR RAPIDS, IOWA. 
Baisi chspliosija krakmolo 

dirbtuvėje. 
Gegužio 22 d. 6:30 vai. va- 

karo pasigirdo baisus trenks- 
mas. Išpradžios manyta, kad 
perkūnas trenkė. Pasidarė du- 
rnu debesis. Žmonės ėmė bėsrti c O 

link atsitikimo vietos. Persi- 
tikrinta, kad tai krakmolinė 
dega. Ekspliozijos priežastis 
iki šiol nesužinota. Trenksmas 
buvo didelis, kad pusės miesto 

namų išbirėjo langai, o labiau- 
siai krautuvių, kuriose buvo 
dideli stiklai ir ypač mūrinių 
namų. 

Gyventojai, kurie gyvena 
arčiau dirbtuvės labjausiai bai- 
mės turėjo, nes jų netik kad 
nei vieno lango neliko, bet ir 
kaminai nuo stogų nuvirto, ki-, 
tur sienos apgriuvo ir porčiai 
nunešta šalin. 

Kiek žmonių žuvo eksplio- 
rijoje dar nesužinota. Kurie 
buvo toliau nuo atsitikimo vie- 
tos spėjo pabėgti. Daug yra 
sužeistų ir apdegintų. Gaisras 
dar vis tebesitesia ir gal dar 
tęsis keletą deinų. Ugnegesiai 
jieško griuvėsiuose lavonų; 
daugybė jų suanglėjusių sura- 

do. Žuvusiųjų daugiausiai yra 
grekų, nes jų ten didžiuma dir- 
bo. Iš lietuvių niekas nenuken- 
tėjo, nes jie visi dirba dieno- 
mis, o kadangi nelaimė atsiti 
ko po šeštos valandos, tai visi 
lietuviai jau buvo parėję iš 
darbo- Nelaimė patiko tiktai 
naktinius darbininkus. 

Aplink atsitikimo vieta ap- 
statyta per kelius bliokiu ka- 

reivių, kad žmonės nematytų 
išimant sudegusius lavonus. 

I. Ališauskas 

DETROIT, MICH. 
Žodis aukautojams Lietuvos 

Ncprigulmybci. 
Čia tulų aukautojų tarpe j 

Kalėdų Eglaitės Fondą apsi 
reiškė neramumas delei nega- 
vimo Paliudijimų. Yra ir to- 

kių, kurie mano, kad jų pini- 
gai "sunyko" nepasiekę tikslo 
Todėl visų aukautojų ir šiaip 
užinterasuotų žiniai ir šį paaiš- 
kinimą paskelbiame. 

Vietos Kalėdų Eglaites Ko- 
mitetas pradėjęs savo darbą 

— aukų rinkimą — dar prieš 
Kalėdas, užbaigė tik Balandžio 
mėnesyje. Tokis ilgas laikas iš- 

puolė dėlto, kad tas pats komi- 
tetas ir aukas rinko ir tvarkyti 
apyskaitas turėjo. Komitete 

darbavosi tik 10 ypatų ir susi- 
rinko SI,205.35. Visos aukš- 

čiau pažymėtos aukos buvo pa- 
kvituotos "Lietuvos" dienraš- 

tyje. 
Kas link paliudijimu, tai dar 

niekas čia negavo. Negavimo 
priežastis ta} kad kaip pas mus. 

taip ir centruose šiuose laikuo- 

se per daug yra darbo su vedi- 
mu apyskaitų ir dar kitokių rei- 

kalų. Bet męs juk aukavome 
ne tam, kad tik gauti; paliudi- 
jimus, bet tam, kad iškovoti 
Lietuvai neprigulmvbc, ir Ju- 

Isų aukos tam sunaudotos. Tie 

paliudijimai ateis kiekvienam, 
kuris at&avo nemažiau $5.00. 
K. Šnuolis Kalėdų Egi. pirm. 

ROCHESTER, N. .Y. 
Tėv. Myl. Dr. 52 kuopa ge- 

gužės 11 d. buvo surengusi 
"Apšvietos DieiKj/' kurioje bu 
vo skaityta paskaita apie apšvic 
tą. Paskaitą skaitė p. J. J. Žilis. 
Jis daugiausiai pajudino klau- 
sima, kokia sistema turėtu būti 
vartojama Lietuvos mokyklo- 
se. Jis nurodė, kad mokslo pa- 
matau turi buti dedama gamti- 
ninkystė. Kas link pačių mo- 

kyklų, tai jas privalo globoti 
valstybė, kad nebūtų mokino- 
ma tikėjimo dalykai, — tiems 
tikslams yra bažnyčios. 

Po paskaitos leista buvo 
publikai balsuoti, kaip įi alsi 
neša linkui išdėstytų klausimų. 
Viso balsuota, kad mokyklose 
neturi buti tikėjimo 13 balsi:, 
o priešingai, tai yra kad mo- 

kyklose butų ir išguldomi ir ti 
kėjimo dalykai balsavo 14 žino 
niu. 

Nekurie čionykščiai laikraš- 
čiu korespondentai tankiai įvai- 
riuose laikraščiuose pastebi, 
kad musų 'mieste tautininkai 
neturi žmonių užsitikėjimo. 
I'et tas netaip yra. Bet kam 
kalbėti apie užsitikėjinia, tai 
juk tokis dalybas ant kurio 
žmonės niekaip negali susitai 
kyti- 

i J. J. Žilis. 

NEWARK, N. J. 
Gegužės 21 d. vietos Tautos 

Fondo skyrius surengė prakal- 
bas sugrįžusiems iš Prancūzi- 
jos pp. Česnuliui ir Mastaus- 
kui, ar teisingiau — Mostov- 
skiui. Ponas K. Vaškevičius 
atidarydamas susirinkimą da- 
vė suprasti, kad čionai bus pa 
sakyta kas nors nepaprasto. 

Pasirodė ant estrados p. Čes- 
įiulis. Iš jo veido galima buvo 
aiškiai suprasti, kad nusiminės, 
neužganėdintas. Juk jis mums 

gerai pažįstamas. Jis labai per- 
simainęs, lyg ka negero pada- 
ręs. Jis savo ilga kalba pradėjo 
koliojančiais žodžiais, kurie 
rimto laikraščio skiltisna nega- 
lima talpinti. Pirmiausiai pas- 
merkė vietinius tautininkų su- 

teikdamas visokių jiems negra- 
žių vardų. 

Paskui pradėjo girti poną Į 
Mostovskį ar kaip jis dabar 
vadinasi — Mastauską. Suly^ 
Česnulio, lai tas ponas Alos- j 
tosvskis labai daug padare gc- ! 

ro, jei nejis, tai daug dadarė ge- j 
rodos, Paryžiuje padaryta- 

Kas lik ]). Mastauskio, tai jis 
pasakė ir tai turlmt teisybe, 
kad Mastauskas pirmiau nieko 
bendro su lietuviais neturėjęs, 
jų nežinojęs, iki j ii neatrado 
kataliku Taryba. Paskui tai 
jau buvo himnu giedojimas 
Mastauskui. Ir gi tik supraski 
te, kad toki didvyrį tautininkai 
apšmeižė, nepasitikėjo juomi ir 
padarė didžiausia skriauda. 

Čia aiškiai buvo jaučiamai 
kad užpakalyje kas nors slepia- 
si. Nes ar buvo kada nors atsi 

tikimas, kad du kalbėtojai eitų 
kalbėti, ir pirmasai nieko dau- 
giau nekalbėtų, kaip tiktai gir- 
tu antrąjį kalbėtoją. Taip da- 

lykai nesidarė iki šiol dar jo- 
kioje sriovėje. 

Tai taip kalbėjo ir išradinė- 

jo p. Čcsnulis. Paskui aklbėjo 
pats išgirtasis p. Mastauskas. 
Vienok jis neg')7 r ė Čcsnulio, 
nors reikėjo jam pariėkavoti 
už toki patarnavimą. Jis tik pa- 
s i sakė esąfe džentelmenas. Pa- 

sakė, kad visi užmetimai ant 

jo yra be pamato. 
Korespondentas. 

NEWARK, N. J. 
Per pasidarbavimu vietos 

Tautos Tarybos pirmininko 
Ambroževičiaus ir p. V. Vaš- 
ko, tapo prisidėta prie žydu 
protesto prieš lenkus, kurie 
geidžia Lietuva pagriebti Į sa- 

vo rankas- Toliaus yra rengia- 
ma tuo pačiu tikslu tarpiautiš- 
kas mitnigas, lietuvių, mažru- 
siii ir latviu. 

Čia yra susidaręs Lietuvių 

Kareivių Skyrius iš 30 ypatų. 
Susirinkimai yra laikomi kas 
sn vaite trečiadieniais. 
A. Žiugžda ir Ambrozevičiiis. 

BALTĮMORE, M D. 

]\Iusų miesto darbininkai 
Gegužinę apvaikščiojo gana 
ramiai, jų tarpe nieko blogg 
neatsitiko. Mat jokių demon- 
stracijų nebuvo, vien tik par- 
kuose prakalbos ir po jų pik- 
nikai. 

Bedarbių ikišiol nebuvo. 
Geistina, kad darbininkai 

vengtų, tokių prosesijų, kurios 
iššaukia kruvinus susirėmimus 
nesiš to nieko gero neišeina 
Reikia žinoti, ta, kad be susi- 
pratimo nieko negalėsima lai- 
meli. Pirma pats žinok o tada 
lik kitam pasakok. 

A. K arelaitis. 

AŠTRIAI- 
— Aš parašiau nuają veika 

lą ir žadu pasiųsti redakcijon. 
Ar nori, kad aš tau perskaity- 
čiau? 

— Dabar ne. Paskui per- 
skaitysi, kaip sugrąžys iš re 

dakcijos. 

MOKYKLOJE 
Mokytojas — Jokūbaiti, pasa- 
kyk kaip bus daugskaita nuo 

žodžio "stiklas.'' 

Mokinys — Šukės! 

NUOSTABA. 
— Kas ten per vaikas gu- 

bernatoriaus sode? 
— Nugi gubernatoriaus su 

nelis. 
— Eik jau, eik, juokus ne- 

krėtęs. Toks mažytis, toks jau- 
nas ir jau bus gubernatoriaus į 
suiium. 

ATVIRAS. 
— Ko tamista stovi ant vie- 

tos. Išejome šaudyti vilkus, o 

tu niekur neini nuo to medžio; 
ir gal manai, kad vilkas čicnai 
pas tave atbėgs ? 

— Jei aš taip manyčiau, tai 
senai bučiau iš čia pabėgės. 

DR. FRENCH S® 
ivuuiii xli\j nepuouc liKlg. 

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

tartie. 
Phone Harrisou 7536 

®W»5SISHB* 

1616 West 47th St., Chhago. 
South Side ofisas 

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

Pliono ttcilevard 344. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAIN4Š. 
ant Durų, L^ntŲ, Rėmų ir Stogams Popierio SPECIALIAI: Maleva malevcjimui stubų Iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. WRECICING CO. 

3003-3039 SCI HALSTED C'REET CHIOAGO, ILL, 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

DR. S, 5HANKS 
Gydytojas ir Chirargas 

859 N. Robey St. 
Kampas Iowa St. 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 
Biznio ofisas: 802 \V. Madison St., kamp. Halsted 

Valandos: 11—6 popiet; Nekėliomis 11—1 popiet Cliicago 

Gydo visokias Vyrų iri 
moterų ligas taipgi it| 

chirurgiškas ligas. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Edn.und 
CHIHilELINSKI 

1174 Milvvaukee Ave. 
netoli nuo Division 

Aptie. W. Wic\zorka 

Pastaba dėl nešiojau 
ciu akirvus. 

Peragzaminuok savo 

akis antru kartu, su 

naujausnu 3lektron 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

u 
TAISOME SENUS 

AKINIUS. 

Valandos: Kasdiena 

nuo 9 iš ryto iki 3 

vakare. Nedeiioj n»o 

9 ryto iki 12 diena. 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslatmėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, evirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujy, Inkstų, Nervų ir abelnas siekų nusUjimaj 
"iso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

l)et kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatomj, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas j.ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

lutaras, Eitteria, ir po 3 mėn. save paveikite pamačiau tokį skirtumu kaip tarp 
dienos ir ua'-ties. Da-bar jaučiuos smapiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
Salutans mylistų geradfjistei ir linkiu vi-?icms savo draugams ir pažįstamiems 
su tekiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Irutitution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So.Halsted St. Phonc Car.nl 6417 Chlcago 

— ./ 

Grynas Augmenu Margarinas 
Augščiausios Kokybes 

MOTERIS pageidauja NUT-OLA Margarinu, nes jis tinka kiekvienam reika- 
le ir užvaduoja sviestą—ant duonos karštiems pyragėliams, blynams, kep- 
toms bulbčms, kepimui pyragų, visokių habkų, prie abelno virimo ir kepimo. 
Vartojimas NUT-OLA užtikrina jums didelj sumažinimą išlaidų ant sviesto. 

Naujai patobulinta Armouro formula dirbimui NUT-OLA Margarino užtikri- 
na augščiausias "laikimo" kokybes taippat, kaip skon; ir priimnumą; taigi, pridedami tokį pat rūpestingumą NUT-OLAI, kaip kad jus pridedate ki- 
tiems augšto laipsnio maistams, jųsv'suomet galėsite jį vartoti su užsiganėdi- 
namų, tuo pat laiku taupydami su pasisekime 

NUT-OLA SUSIDEDA 
iš Kokosinių baltų kanduolių aliejaus, 
žemės riešutų aliejaus-augščiausio 
tobulumo. 
Riebaus pasteuruoto pieno. 
Geriausios rųšies druskos. 

DAUGIAU S NIEKO 

< Vartojimui privačių šeimynų pardavėjai, 
su kiekvienu pirkiniu pridės kapsulę 
gryno augmenų dažo tu nurodymais 
kaip \artoti. 

Paimkite svarą popieriniame vokelyje 
NUT-OLA šiądien. Persitikrini, ik pats jos 
verte ir ekonomiškumu savo namuose. Jųs 
pardavėjas pristatys tau. Neužmirškite pa- 
sakyti "Armour's NUT-OLA." 



VIETINES ŽINIOS 

ATYDAI GARSINTOJŲ. 1 

Kadangi Pėtnyčioj, gegu- 
žes 3Gtą pripuola Vainikų 
diena, kurią kartu su kito- 
mis valstijomis švenčia ir 
IlHnois, dienraštis "Lietu- 
va" tą dieną neišeis ir ad 
ministai"cijos ofi.jas bus už- 
darytas, todėl norintieji gar 
sntis subatiniame numeryje, 
privalėtų priduoti visus ap- 
garsinimus nevėliau, kaip 
gegužės 29 tą, ketvergo va- 

kare, 9:30 vai. 

"LIETUVOS" ADMINIST. 

"LIETUVOS" DIENRAŠ 
ČIO STOTIS. 

Pirmiau, kuomet p. M. J. Da- 
mijonaitis laiko krautuvę prie 
901 W. 33rd St., tai tenai bu- 
vo pardavinėjami visi lietuvių 
laikraščiai. Bet kuomet krau- 
tuvę pa lave kataliku juozapi- 
nių sąjungos kuopai, tai is "ge- 
ros" nuomonių pakantos, toje 
krautuvėje daugiau jokių lie- 
tuvių laikraščių nepardavinėja 
ma apart klerikališkųjų. 

"Lietuvos" dienraščio stotis 
ant \V. 33čios gatvės dabar 
randasi naujoje vietoje, tai yra 

*p^s F. Majauską, 834 W* 33rd 
St. 

IŠ LIETUVIU KAREIVIU 
1-MO REGIMENTO 

VEIKIMO. 
Pereitame sekmadienyje 

"Aušros" Vartų parap. s vėtai 
nėje buvo lietuvių kareivių 1- 
mo regimento ekstra susirin- 
kimas. Susirinkimo vedėju 
išrinktas Kaulakis, raštininku 
—seržantas Tuflis. Į susirn- 
kimą atsilankė ir būrys ką tik 
sugrįžusių iš Suv. Valstijų ka 
riuomenės kareivių, kurie pasi 
rodė esą tikri Lietuvos tėvynės 
sunųs, pasirengusieji gynti sa- 
vo šalį nuo priešų. 

Buvo svarstomas klausimas 
apie tai kaip užinteresuoti lie- 
tuvių kariuomenės organizavi- 
mo dalykais Suv. Valstijų val- 
džią. Nutarta galutinam to 
klausimo išrišimui sušaukti 
sekančiame ketvirtadienyje su 

sirinkimą, į kurį pakviesti ir 
tarnavusius Dėdės Samo ka- 
riuomenėje kareivius. To su- 

sirinkimo šaukimui išrinkta 
komisija iš trijų asmenų. 

Užsiminta ir apie A. L. Sei- 
mą, kuriam susirinkimas pru 
tarė su pasiryžimu remti jį vi- 
sais galimais budais. 

Kareivių upas yra pikilęs. 
Jie yra pasiryžę kovoti už Lie 
tuvą. tėvynę. 

Kareivis iš Regimcnto. 

WEST SIDE. 
T. M. D. 28-tos kuopos mė- 

nesinis susirinkimas įvyks tre- 

čiadienyje gegužio 28 d. 7:30 
vai, vakare M. Meldažio sve- 

tainėje 2242 W. 23-rd Pi. Vi- 
si nariai molonėkite atsilanky/ 
ti ir užsimokėti užsilikusius 
mokesčius, taipgi atsivesti 
draugų prisirašymui prie šios 
kulturinės draugijos- 

Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 
Prakalbos Seimo reikale. 
Panedelio vakare p. Alijo- 

šiaus svetainėje buvo prakal- 
bos, parengtos Susivienijimo 
Organizacijų. Vakaro vedė- 
jas p. I. Viskontas, atidaryda- 
mas prakalbas, paaiškino jų 
tikslą. Paskui pasakė, kad to- 
kios prakalbos jau buvo mė- 
ginta rengti pereitoje pėtny- 
čioje Davis parkutėje, bet jos 
nejvyko per blogos valios žmo- 
nes. Mat kas tai įskundęs Par 
kų Valdybai, kad prakalbos 
rengiamos, esą, tikslu platinti 
bolševizmą. Todėl buvo atsa- 

kyta svetaine i'- tuo budu pra- 
kalbos tapo sutrukdytos. To- 
liau* .ckė visa eilė kalbėtojų. 
Kalbėjo p. p. A. Kareiva, J. 
Alijošius, dr. K. Draugelis, ir 
Pivarunas. Jie visi aiškiai pri- 
rodė Seimo reikalingumą. L>e 
to p. Kareiva atkreipė klausy- 
toju doma į nepamatuotus tau- 
tininkams užmetinėjimus, lei- 
džiamos laikraščio "Draugo." 

Šiomis prakalbomis publika 
buvo užganėdinta. 

R. 

MELROSE PARK, ILL. 

Šiame miestelyje randasi 
pusėtinas lietuvių būrelis; yra 
ir devynios lietuviškos organi- 
zacijos, kurių vardai čia pažy- 
mėti: Dr-ja Kun. Algirdo, Dr- 
ja Ukesų Kliubas, Lietuvos Su 
nu ir Dukterų Dr-ja, S v. Jo'io 
Krikštytojo Dr., Šv. Onos Mo 
terų ir Panų Dr., S. L. A. 125 
kp., Teatrališkas Ratelis, Dar- 
bininku Vartotoju Bendrovė 
ir L. S. S. kp. 

\risi šių organizacijų virši- 
ninkai miega saldžiu miegu ir 
nei vienas jų nepakįla prie dar 
bo del tėvynės labo. Turbut 
jie užmiršo, kad reikia gelbė- 
ti savo brolius žūnančius nuo 

priešų ginklų. Kodėl jie ne- 

dirba del tėvynės ir negelbti 
savo tėvynainius? Turbut to- 

dėl, kad jiems tai įkalbėjo to- 
kie Jukeliai, Stilsonai ir kin 
jiems panašus gaivalai. 

Bet aš kviečiu visas viršmi- 
nėtas draugijas gelbėti savo 

tėvynę nuo lenkų ir rusų. Ar- 
tinasi L. A. Seimas į kurį tu- 
rime būtinai pasiųsti delega- 
tus. Todėl, draugi jo*, sukru- 
skite,—šaukite susirinkimus įt- 

rinkite delegatus į Seimą, ku- 
ris įvyks birželio 9, 10 ir 11. 

Lietuvy, jeigu myli savo tė- 

vynę, eik į Seimą ir reikalauk 
nęprigulmybės savo šaliai. 

Lietuvy s, 

EKSTRA SUSIRINKIMAS. 

S usiinciiijimo Lietuviškų 
Ryiuo Katalikiškų Draugijų 
IUinojaus Valstijos įvyks sere- 

doje 8 vai. vakaro gegužio 28 
d. Wodmano svetainėje prie 
32521 So. Lime st. Visi drau- 
gijų delegatai privalo atsilan- 
kyti, nes bus svarstomas Sei- 
mo klausimas. 

Rašt. K. Pritnckunas. 

SUGRĮŽO 33 PRAIRIE 
DIVIZIJA. 

Vakar atsibuvo didelė iškil- 
mė sutinkant 33 Prarie pėsti- 
ninkų deviziją. Devizija tu- 

rinti 6,000 vyrų. 
Visa devizija pribuvo Chi- 

cagon kartu panedėlio naktį 
aštuoniais traukiniais. Gelž- 
kclie stotyje nebuvo nei vieno 
kampelio, visur pilna kareivių, 
jų giminių ir šiaip chicagiečių, 
kurie, paprastai nepraleidžia 
nei vienos progos, kad nema- 
čius žymesnio judėjimo. 

Bet stotyje nedaugelis buvo 
laimingų, kuriems teko pasi- 
matyti su giminėmis, nes ka- 
reiviai neilgai laikėsi stotyje. 
Bet kurie susitiko, tai tikrai 
įvyko įspunuingos scenos 

Priėmimas kareivių ir jų pa 
rodavimas įvyko va k ir. Ka- 
reiviu eilės tęsėsi apie dvi my- 
li. Visi ėjo pro Art institutą, 
kur buvo paruošta viršinin- 
kams augštesnė vieta. 

Kareiviai visi numaršavo į 
Grand parką. Į parką, kuria- 
me buvo daromos tūlos cere- 

monijos buvo įleidžiami tik 33 
devizijos kareivių giminės." 

Kareivių parodavimą žiurė- 
jo didelė daugybė žmonių; taip 
buvo pirmas toks skaitlingas 
prisirinkimas žmonių sutin- 
kant kareivius. Tam tur but. 
prigelbėjo graži diena. 

Bet kareiviams nebuvo lai- 
ko daug džiaugtis su giminė- 

mis, nes 3 valanda popiet tu- 

rėjo sėsti į traukinius 11* ko 
liauti į Grant stovykla. 

Grįžtant kareiviams radosi 
ir "biznierių," kurie bandė nuo 

kareiviu pasipinigauti. Gclž- 
kelio detektyvai suareštavo du 
vyru, kurie turėjo pardavimui 
kareiviams degtinas ir alaus. 

TRIS ARMĖNAI UŽPUO- 
LĖ MERGAITĘ. 

Tris armėnai, kurie laiko 
restorana ties Ohio st. ir Mil- 
waukee ave. užpuolė mergaitę 
Bcrtha Seaman 14 metų Jie 
nugabeno mergaitę Į Colum- 
bus, ()hio, tai]) sakant, balto- 
jon vergijon, bet būrelis ka- 
rei viii, supratęs kame dalykas 
atėmė mergaite nuo užpuoli- 
ku. Dabar policija jieškanti 
nurodytų vyrų. 

ŠVEDU KAREIVIU 
ORGANIZACIJA. 

Švedu kareivių organizacija 
apvaikščios Kapų 1'nosinio die 
na (Decoration Dav) pasilink- 
sminimu Harm's parke, prie 
Western Avc. 

Šis mažas švedų kareivių or- 

ganizacijos pasilinksminimas 
primena, kad ir lietuviai galėtų 
turėti tokią organizaciją Chi- 
cagoje, bet nelemtasai party- 
viškumas neleidžią? mūsiš- 
kiams tinkamai rištis į buri. 

SEIMINĖS PRAKALBOS. 

Šiądien gegužio 28 d 8 vai. 
vakre atsibus seimo rengėjų 
surengtos prakalbos p. Mačiu- 
kevičiaus svetainėje kampas 
93 gatvės ir Dabson A ve. 

Burnside. 
i Ketverge gegužio 29 d. bus 

prakalbos p. Stasevičiaus sve- 

tainėje 4535 So. Rockvvell St. 

Brighton Park. Pradžia 8 vai. 
vakare. 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS. 

Antanui Ulevičiui. Viena 
Jūsų korespondencija spauzdi- 
name, o antras sunaudot ne- 

galime, nes apie ta dalyką 
tilpo aukščiau prisiųsta kores- 

pondencija. 

GERAS PATARIMAS. 
— Daktare, pagelbėkite 

man. Galva kaip švininė, spau- 
džia- 

— Panele! Nusiimkite savo 

milžinišką skrybėlę ir pirktus 
plaukus ii" jums palengvės. 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN 
/TI PAVEIKSLAI IŠ KA- 

RĖS LAUKO 
BOLŠEVIKŲ DARBAI. 

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

rais Geg. 27-28 dd. Bažny- 
tine Sale 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 Milwaukee Ave. Ke- 
nosha, Wis. 

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

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

2223 W. 23rd Place 
Chicago, III. 

Teiephonc Canal 5395. 

PAJIEšKAU brolio Juozapo Levc- 
kio, paeina iš Kauno gub.. Raseinių 
pavieto. Eržviikio parap., Rimfli sodos 
pirmiaus gyveno Gary, Ind., o dabar 
nežinau kur. Meldiu atssšaukti arba, 
Jei kas žinote, teieldžiu pranešti, nes 
turu svarbų reikalą. Pranas Levlckys, 
1234 So. West St.( Rockford. III. 

RŪMAS AN f RAND03 
Atiduodu vienam *»rba dviem atymu 

apšilodma rūmą su mandyno. Elektros 
šviesa. Vienas bliokas nuo gatvakarių. 
Atsišauktie 2847 W. 43-čla gatąe. Ant- 
ros lubos., C'nlcago, III. 

REIKALINGI tvojaus penki energiš-> 
ki vyrai. Darbg, gali ptllku vakau.is 
ir šventadieniais. Pelnas geras. 

Ats'?,aukite dir ia po piet pas 
Juozas Mažeika 4!t70 Archer A ve. 

Chicago, III. 
Vakarais panedelyje ir utarninke po 
numeriu 1447 So. 50th A ve. 

Cicero, 111. 
« 

REIKALINGA MERGINŲ siuvimui 
saguūlų del claoks ir siutų, taipgi 
reikalaujame finišerių. 

A .isaukito greitai ; 
1230 So. Halsted St. 2-ros lubos. 

PARSIDUODA plytų, dviejų Hiatu 
po 8 rumus, namas. Jokios derybos 
urbatinkamas pasuilymas nebus at- 
mestos. Perki tiesiai nuo savininko, 
o ne nuo jigento.. 

Klauskite aut anrtu lubų. 
Thos Mulcaby, 3304 So. Ashland Ave. 

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
lietuvių augyven.oje vietoje prie 
Sverto Jurgio bažnyčios. Biznis iš- 
dyrintas per 10 metų. Priežastis par- 
davimo savininkas eina i kitų biznį. 
Atsisaukite tuojaus 
Alox. Juknis 3225 Auburn Ave. I 

\ 
I PARSIDUODA naujas mūrinis, trjų : aukštų namas už labai pigių kainų. 
i Kreipkitės pas savininkų po numerių 1 941 W. 34th St. CUicago, 111. 

PARSIūLJOl/a—"Cheveroiet" 1917 
5 paaažieriij automobilius. Elek- 

tros Švitros ir "starter." Naujas 
kaštuoja $805. Parsiduoda už $375. Tairai tokio didumo kaip "FORD.'' 

NOVCAS & BAGDŽIUNAS, 
3407 S. Morgan St. 
Va-e.ntico Garažius. 

PARSIDUODA—akras žemės tinka- 
mos c]ol daržininkystės (truck garde*, n.ing). Prieinama kaina, lengvos iš- lygos. 

114th & Horuan Ave. 
Teiei. Drover 755. 

F A R M O S 
Jeigu roii Įsisteigti sau namus ii buti ncprlguiaiugu, pirk sau farmsj lietuviu kolionijoj "Vilno.'sz," Vilas 

.County, Wisconsine. Jei pirksi sau 
farmq. čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Męs esame 
savininkai 50,000 aki u žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akry išimtinai lie- 
tuviu kollonijai, esamo paskyrę Ka- 
zimierą Gadlauską, kolionijos direkto- 
riumi, kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yra, padėti Jums. Iki 
šio iaiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuviu, kuriems čia klojasi 
labai g'vv. Ivlęs pagelbstauie, kiek- 

]Mhi .Jrtiijasedžhn, kuris perka nuo 
r•!»>•... :»l's padedame jienijs pabu- 
duvotl trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ūkei reikalingus gy- 
vulius ii' žemei dirbti mašinas ant 
prieicamų išmokėjimų. Gali pirkti Į kokio tik nori didumo farmą 40, 80, 
120 arba 1G0 akorlų arba! daugiau, 
kainomis nuo $15.00 iki $25.00. Jeigu 
pageidauji likti nariu turtingos lietu- 
viu kolionijos neprigulmingų farmie- 
riŲ, rašyk mum^ lietuviškai klaus- 
damas pilnu intormaclju. 

SANBOf<N COMPANY, 
hiagle River, Wisconsin. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, Kirpimo, designinj; 
dienomis ir vakarala dėl bizuio n 
uam\;. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamus dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o tcęs pasistengsima 
suteikti jums patariu^. 

SARA PATEK, Principal 
2407 VV. Madison St. 

6205 S. rialsted "L. xoo0 Wells Su 

Pirmas Lietuviškas Hotelis Chica- 
gojo prie 1GU0 S. Halsted St. šis Ho- 
telis nėra brangus dėl darbininkų 
žinani j, taipgi parsamdom singeliaras 
ir ženočlams ir priimam pakeleivius. 
Ruimai parsamdami nuo dienos, sa- 
vaitės, arba mėnesio. Kainos priei- 
namos,. taipgi su valgiu. Naminė val- 
gykla. 

Savininkas Ona Petrulis. 

Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile suma 

$50—$100—$500—$1000 
Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali siu 
stl savobondsus užregistruodami p^i 
k rasę.; Mę prisiunčiamo jums pi»• 
gus tą pačią die^?, kaip tik gaunama 
j tisu bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECURIIIES CO, 
Room 716—155 N. Clark St 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

ED X IP 3ED S 
WM. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St.. Boulevard 933G | 

A. Masalskis 
LIETUVIS BRAB'JRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riaustai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dOlto, kad 

męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vesolijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dienį ar 

nnktj. 
3305AuburnAve. Tel.Drover4139 

Parengtas Dviejų Didžiausių Panų ir Moterų Draugijų 

Šv. Petronėlės ir Šv. Ražancavos 

Nedelieje, Birželio-June 1, 1919 
BERGMAN'S grove 

RIVERSIDE, ILL. 

PRADŽIA 9 VAL. IŠ RYTO. INŽANGA 25 CENTAI. 

Bus lenktynės ir kitokį žaidimai. Laimėjusiems lenktynes bus 
duodamos iovanos. Kviečia, KOMITETAS. 

LIBERTY IBOIsIDS 
Męs perkame Liberty Bonda zt 0% M ^ ffjr 
pilną "Cash" vertę. Atneškite W 421 Hrfl 
arba atsiųskite. Jr.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
TJtaminkais Ketvergais ir 1335 Milwauke Ave. 
Subatorais 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Kuri rengia 

Draugystė Visų Šventų iš Brightcn Park.. 

G. M. Chernaucko Darže 
LYONS, ILL. 

Taigi kviečiame visus atslankyti, nes bus puiki muzika, prie 
kurios bus galima smagiai pasilinksminti ir gražiai laikę. praleisti, 

Kviečia visus Komitetas 

Pasarga iš visų šaMų miesto važiuoti iki 22-ros, o 22-ra karais 
važiuokit iki galo paskui geltoni, Lyons karais iki davež daržo. 

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

Waist Beam ir skirt modeliu siutai nuo $17.50 iki $35.00. Konser- 
vativiškų stailu siutui nuo $15.00 iki $45.00. Vaikams siutai nuo $7.50 
iki 8.50. 

/ 
Męs taipgi turime puikiu jau kiek apdėvėtų drapanų, pilnus kos- 

tiumus, arba nekurias dalis. 

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

štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatorais esti 
atdaras iki 11 vai vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

v,Tarnat pikniko 
kurį surengė 

DRAUGYSTE ŠVENTO JURGIO 
atsibus 

Petn., Gegužio 30, 1919 
EDISON PARK 

Vakarinėje Dalyj Miesto. 

Nuoširdžiai kvočiame visuB lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir 
senus didelius ir mažus, kuoskaitlingausiai atsilankyti ant pirmutinio 
šių metu dideliai iškilmingo pasilinksminimo arba pikniko. O kas yra 
svarbiausia ir reikalingiausia kiekvienam žmogui pakvėpuot šviežiu oru 

Taipgi bus priimami nauji draugai visai uždyką, be jokio istojimo 
mokesties, tiktai užsimokės mėnesinę mokestį 50c, taigi gerbiamieji 
naudokitės iš progos. 

Tos visos pasilinksminimo ceremonijos atsibus Edison Park, (Edisono Darže) vakarinėj dalyj miesto. Važiuodami imkite karus 
(gatvekarius) Michigan Through, kurie daveža iki daržo duriu. Inžanga 
vyrams 25c, moterms 15c. Kviečia, šv. Jurgio Dr-stės Komitetas. 

Didžiausias Apvaikščiojimas 
Papuošimo Dienoje 

(DECORATION DAY) 

lietuviu Tautiškos Kapinės 
LITHUANIAN NATIONAL CEMETARY 

Archer and Kean Avenue3 Tel. Willow Springs 20 R/ 
Apvaikščios šešių metų sukaktuves nuo {steigimo Lietuvių 

Tautiškų Kapinių "Memorial Day"' 

Fetn., liegužes 30, 1919 
Pradžia 9 vai. ryte. Prakalbos ant kapinių prasidės 10 vai. ryt«. 

A^vaikščiojime dalyvaus tautiškos ir progresfviškos draugijos, 
progresyviška vsuomenė, kaip tai: "Birutės" Choras, Chicagos Vyrų 
Choras, Sarpaliu Orkestrą ir Chicagos geriausi lietuviai kalbėtojai. 
Naujienų redaktorius A. Montvidas, ir advokatas F. J. tagočius. Ant 
šio šešių metų Jubiliejaus visi lietuviai ir lietuvaitės yra kviečiami 
atsilankyt. 

Po apvaikščiojimo ant naudos Lietuvių Tautiškų Kapinių 

PIKNIKAS 
L E A F Y GROVE 

PASTABA: Važiuokite anksti. Imkite Archer-Cicero karus iki City 
Limits, o paskui Joliet karais iki "Li*liuanian National Cemetery,'' 
''Leafy Grove." 

imi"!. 

DAKTARAI yra jau se- 
nai datyrę, kad gera mu- 
zika priduoda žmogui 
sveikatą ir todėl pataria 
kiekvienam norinčiam buq ti sveiku klausyti geros 
muzikos. 

Geriausiai yra girdėti visokiu meliodijų, dainų, ir šokių ant 
grafonolos C2, kuri išduoda aiškų užžavėjantj balsą. Grafonola 
C2. toki kaip ant paveikslėlio, kainuoja tiktai $55.00. Pridedam (i 
dubeltavus rekordus ir 500 adatų. 

Kitų gramofonų kainos yra nuo $10.00 iki $350.00. : Užlaikome didžiausią gramofonų ir rekordų krautuvę Chicagoje, t todėl ATEIKITE arba RAŠYKITE. 
Kiekvienam pareikalavus katallogus pasiuntime veltui, j Priimam LIBERTY BOND'SUS už pilną preke, 

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

Lusnakojis. 
E 4099 Referatas apie nosis Ir Jaunystės atsiminimus, Monologai E 4098 Gerkite šaltyšlal ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkaus choras.. 
E 4181 Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka. Vilniaus Orkestrą. Pilviškių Valsas, Kauno kapellja. E 3796 Eisiu Mamai pasakyti ir Bernužėli Nesvoliok M. Petrauskas. 
E 3797 Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir Siį Nedėlelią. M. Petrauskas. 
E 3798 Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia. Indainavo Ant. Kvederas. \ E 3799 Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka. \ E 3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šljj Naktelę per Naktelę j Miego Nemiegojau, Įdainavo M. Petrauskas. j E 3841 Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, jdan. M. Petrauskas, j E 3S42 Sveika Marija ir Avo Marija, įdainavo Karužute. j E 3905 Anw Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle, įdainavo « Šimkaus choras. j E 3906 Bijūnėli Gražus, Bijūnėli žalias, Važiavau Dlcn$, {dainavo j Šimkaus choras. 

.... 
* 

E 3348 Suktinis ir Valia Valuže, (dainavo M. Petrauskas. E 3349 Prirodlno Seni £monės **an Jaunę Mergelę ir Kur Tas šaltinėlis, jdainavo M. Petrauskas. 3625 Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, jdainavo Karužutė. E 3626 Ant šešupės Kranto, Polka lr Lelijos žieda.% Valcas. E 3623 Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, Jdainavo M. PfitrnuKkna 
ojtaruas, Valcas. 

3C24 žlenpiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka. 3940 Naujas Rusijos Himnas, Choras. 
3998 Kadrilius ant abiejų pusių, Rusų Benas. 1700 Gallopas ant armonikos. 
4165 Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos meliodijos, Orkestrą. 1733 La Marselete Ir Bože Caria Chranl. Militarė Orkestrą. 2G95 Jūreivių Maršas Ir Skrajotojų Maršas. 2336 Lietuva Tėvyne Musų Ir Tykiai Nemunėlis Teka. 2357 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 2358 Darbininkų MarseletS Ir Sukeikime Kotu. 3191 Ant Marių Krantelio lr Saulutė tekėjo. 2223 Pamylėjau vakar lr Drauge. 1247 O kur buvai Dėduk Mano lr Ungarų šokis. 2225 Einu per dvareli lr Gaila Tėvynės. 2226 Per Girią Girelę i' Linksminkimės, Polka. PASARGA: Į kitus miestus mažiau nesiųslme kaip 6 rekordus Už prisluntimą, tavorų męs užmokam. 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 So. Halsted St., Chicago, UI. 
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