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Botnbininkų organizacija 
Suvienytose Valstijose. 

Nauja Revoliucija Vengrijoje. 
Finai ir Estonai užėmė Petrogradą. 
REIKALAUJA PRAŠA- 

LINT! LENKUS IŠ 
LIETUVOS. 

Paryžius, birželio 3 d.— 
Lietuvos delegacija savo 

memorandume taikos kon- 
ferencijai reikalauja, kad 
augščiausia talkininkų ta- 

ryba paskirtų specialę tal- 
kininkų komisiją ištirimui 
padarytų pogramų Lietuvo- 
je ir kitokių žiaurumų, ku- 
riuos atliko lenkų kariume- 
ne užėmus Lietuvos žemes. 

Taipgi pareikalauta, kad 
augščiausioji talkininkų ta- 
ryba įsakytų lenkams ap- 
leisti Lietuvą. Toliau pa: 
žymima, kad išėjus lenkams 
Lietuvos valdžia galės ap- 
ginti šalį nuo bolševikų, jei 
bus suteikta jai ginklų ir 
amunicijos. > 

I po sugadentas, bet nėra au- 

i kų žmonėmis, 

Pittsburgh, Pa. Bombos 
suardė gretimus namus su j 
namais teisėjo W. H. 
Thompson ir ateivystės in- 
spektoriaus W, W. Sibray, 
ant kurių gyvasties, kaip 
manoma, kėsintasi, 

New York. Teisėjas Char- 
les C. Nott, kurio namas su- 

ardyta ir užmušta namo sar- 

gas, taipgi yra ir sužeistų. 
Newtonviile, Mass. Kėsin- 

tasi ant gyvasties valstijos 
legisliaturos nario Leland 
W. Powers, 

Philadelphia, Pa. Siiardy 
ta klebonija, kurioje tuo lai 
ku buvo keletas katalikų 
kunigų. Bombą kleboni- 
jon įmetė du vyrai iš auto- 
mobilio. Taipgi suplaišin- 
ta viena bangių akmenų 
krautuvė. Ekspliozijose su 
žeista trįs ypatos. 

BOMBININKU ORGANI- 
ZACIJA SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE. 
Washington, D. C. birž. 3 

Neseniai Suvienytose valsti- 
jose tapo išsiuntinėta iš 
Nevv Yorko kelios dešimtįs, 
taip vadinamų pekliškų ma- 

šinų įvairioms žymioms ypa 
toms. Panedėlio naktį vėl 
pasirodė bombininkų veiki- 
mas. 

Pirmiau buvo manyta, 
kad bombininkai gal ran- 

dasi tik New .Yorke ir ban- 
dė, su pagelba siuntinių nu- 

žudyti nepatinkamas ypa- 
tas. Vienok pasirodo, kad 
bombininkai turi neblogą 
organizaciją, kuri sutartinai 
veikia daugelyje vietų. 
Panedelyje vėlai vakare ir 

naktį sprogo bombos net aš 
tuoniuose miestuose, kas pa 
rodo, kad bombininkai turi 
neblogą organizaciją, nes 

sugebi veikti sutartinai toje 
pačioje valandoje. 

štai sąrašas ypatų ant ku- 
rių gyvasties kėsintasi. 

Washington, D. C. Gene- 
talis prokuroras Palmer, ku- 
rio naman mesta bomba; 
užmušta vienas žmogus, ma- 

noma, kad tai esąs pats bom 
bininkas. Taipgi kėsintasi 
ant gyvasties senatoriau? 
Swanson iš Virginijos. 

Boston, Mass. Ant gyvas- 
ties Albert F. Hayden, tei- 
sėjo Roxbury miesto teismo 

CIeveland, Ohio. Ant mi( 
sto mayoro Harry G. Oavis 
kurio namas expliozii« >s ta> 

Paterson, N. J. Suardyta 
namas šilkų fabrikanto 
Goki, nelaimių su žmonė- 
mis nėra. 

Ekspliozijų nekuriose 
vietose rasta speciali raš- 
teliai, kur pažimima, kad 
šį darbą atlieka anarchistai 
kovotojai. 

Rašteliuose nurodoma,: 
kad ekzistuojanti Suvieny- 
tų Valstijų vaklžia yra ne- 

tikusi ir ji turi but nuver- 

sta; tai, žinoma, pasiryžę 
atlikti anarchistai. 

Bombininkų naujas vei- 
kimas sujudino Suvienytų 
Valstijų valdžią net ir kon- 
gresą. Tuli kongresmonai 
reikalauja kongreso na- 

riams specialės sargybos. 
Policija įvairiuose mie- 

stuose yra suareštavusi ke- 
letą nužiurėtų ypatų, bet 
pakol kas neturi užtektinų 
prirodymų jų kaltės. Pitts 
burge suareštuota būrys 
rusų, kaltinamų anarchiz- 
mo platinime, #kurie buš ty- 
rinėjami ir šąiyšyje, su bom 
bų atsiradimu. 

IŠTIKO RIAUŠĖS 5,000 
BEDARBIU. 

L 

Toledo, Oliio, birželio 3 
■ d.—šį vakarą ištiko didelės 

.riaušės kuriose ėmė dalyvu- 
mą apie 5,000 darbininkų, 

s kurie dėl buvusio streiko 
rOveiiand dirbtuvėje vis ne 

■ turi darbo. 

"V 

Kuomet Žmogus Nelauki 

Kuomet manai pasilsėti, ir išsirengi, ir "gazieta" žingeidžiai pradedi skaity ti,—žiūrėk, nelabasis, nelauktus svečius atneša ir turi dalyti išnaujo rengtis.,. 

Riaušės ištiko ties minė- 
tos kompanijos dirbtuve. 
Buvo susirėmimas bedarbių 
su dirbančiais dirbtuvės 
sargais. Pasekmėje yra 11 
sužeistų, kurių du sunkiai; 
bet tai tik pirmutinis rapor- 
tas apie riaušes ir todėl 
skaitlinės gal netikros. 

NAUJA REVOLIUCIJA 
VENGRIJOJE 

Paryžius, birželio 8 d.— 
čia gauta žinių iš Viennos, 
kad Vengrijoje įvyko nauja 
revoliucija, kuri nuvertė, 
Vengrijos sovietų valdžią. 
Sakoma, kad ministerių ka- 
binetą sudaręs Herr Ger- 
man, buvusis ministeris gro 
vo Karolyj kabinete. 

Bėrimas, birželio 3 d.— 
Pranešama, kad daugelyje 
sodžių ir miestų vakarinės 
Vengrijos kilo kontr-revo- 
liucija; visur didelė betvar- 
kė. Šimtai žmonių pribūva 
į Austrijos rubežių. 

Žmones noriai sutiko naują tvarką. ;Po to pra- 
dėjo bijotis ir neapkesti "Raudonųjų"' 

Rašo Michael Farbman 

[Specialis kablegramas į 
Chicago Daily News] 

Kaunas, Lietuva, gegužio 
27 dieną (Suvėlintas). — 

Aš tik-ką pargrįžau iš kelionės 
į Lietuvos gilumą, t.y. iš vietų 
kurios pirmiaus prie nrui val- 
džios buvo žinomos varau Kai- 
no gubernijos. 

Alano mieriu buvo dasigaut; 
iki Maskvos ir pranešti apie 
dalykų stovį sovietiškoj R ".si- 
joj. Man nepasisekė pereiti. 
Tik pora savaičių atgal šitas 
kelias i Maskva buvo atdaras, c o 

bet kuomet aš atvykau, tai at- 
radau, kad yra labai sunku pa- 
siekti bolševikiškų linijų: sun- 

kenybės daugiausiai techniškos 
—būtent, stoka transportacijos 
bu du. 

Js abiejų pusių fronto gele- 
žinkeliai yra sunaikinti, arklių 
yra labai mažai ir reikėjo čick.fc 
mylias eiti pėkstiems per sali 
—savo rūšies "Niekeno Žemę." 
Pasas nuo vokiečių užrubežinio 
ofiso ir nuo Lietuvių Genėralio 
Štabo davė man galimybę pa- 
siekti labiausiai į rytus išstum- 
tą Lietuvių linijų punktą ir gal 
but man butų pasisekę dasigau- 
ti i Rusiją, jeigu ne staigi bol- 
ševikų pirmynžanga kai]» sykis 

j toje Lietuvių fronto dalyje, 
j Aš radau Lietuvių armiją be- 
sitraukiant atgal. Pasitrauki- 
mas buvo tik menkas, bet nors 

jis buvo mažas, visgi jis sukėlė 
tikrą paniką po visą apielinke. 
Kaimiečiai atsisakė mane vežti 
bile kur arti mūšio linijų, nes 

bijojosi, kad j u arkliai ir veži- 
mai gali Imti IJetuvių kariu- 
menės rekvizuoti, arba, kas dar 
aršiau, butu konfiskuoti bol- 
ševiku. 

Bolševikai Sukelia Paniką. 
Nudėvėti arkliai, koki dar 

yra kaimiečiams užsilikę po ne- 

apgalvotų rusiškos "armijos re 

kvizieijų; po to tris metai vo- 

kiškojo užėmimo bei pastarų i u 

laikų bolševikiški įsiveržima; 
padarė tai, kad arklių yra tai]? 
mažai, o šiuo meto laiku jie 
taip reikalingi, kad nuo vieno:: 
tik minties nustoti save arklio, 
kaimietis pradeda drebėti. Jo- 
kiais pinigais negalima nei vie- 
no iš jų patraukti prie tokio 
žygo. Ištikrųjų gandai api<* 
bolševikų pirmyneigą sukėlė to 
kią didele panika, kad mažųjų 
žemės (savininkų kliasa ir net 
kaimiečiai nuvarė savo arklius 
ir galvijus daugelį mylių Į už- 

pakalį. 
Prie tokių aplink}!:';; mano 

kalbinimai savo furmono va- 

žiuoti tolinus buvo perniek. \ ic 
natinis būdas pasiliko eni pėks 
eiam, bet mano pasas leido man 

pereiti, rubežių tiktai tuose 
punktuose, kur mūšiai "nėjo. 
T>et kadangi, kaip išrodė, veik- 
lumas kaip bolševikų, įaip ū- 
Jietuvių kariumenės, matomai, i 
ėjo didyn šioje vietoje, tai 
mums nepasiliko nieko kito, 

kaij) tik grįžti Kaunan ir iš- 
naujo apsvarstyti dalykų stovį. 
Ar alima butų pasinaudoti ko i 

:kiu k:tu keliu? Čia man nu- 

FINAI IR ESTONAI 
UŽĖMĖ PETROGRADĄ? 

Kopenhagenas, birželio 3 
d.—National Tidende ap- 
laikė telegramą, iš Vardol, 
kad estonų ir finų kariume- 
nė jau užėmė Petrogradą. 
Bet patvirtinimo šiame 
kkiusime negauta. 

TALKININKAI SVARSTO 
VOKIEČIU REIKALAVI- 

MUS. 
Paryžius, birželio 3 d.— 

Keturi Didiejie svarstė ne- 
kuriuos vokiečių reikalavi- 
mus. Manoma, kad bus 
padaryta vokiečiams pa- 
lengvinimas dviejuose klau 
simuose. 

Sakoma^ kad bus suma- 
žinta piniginė mokestis ir 
bus priimta vokiečių siūlo- 
moji 100 bilijonų markių. 
Gi išrišimui Silezijos klau- 
simo bus panaudota ple- 
biscitas, ko irgi reikalavo 

i vokiečiai. 

rodyta kad, nors dar vis buvo 
galima dasigriebti Maskvos, 
dikčiai keliaujant peksčias, bet 
sugržįimo atgal šansai yra la- 

ibai maži. Į keletą savaičių ne- 

išvengiamai butu tokios dide- 
lės permainos, kad joki prisi- 
rengimai, iškalnn padaryti, ne- 

šlaikvtų. Bolševikų padėjimas 
yra labai desperatiškas ir buvo 
aišku, kad netrukus rubežiu> 
visai gali būti hermetiškai už- 
darytas. 

Rusijon Žengti Nepraktiška. 
aišku pat savaimi, kad laik- 

raščio korespondentas visados 
turi paimti atydon buda susi- 
nešimo su savo laikraščiu. T.i? 
vpatingai yra reikalinga dabar, 
kuomet išlaukiniam pasauliui 
yra labai svarbu žinoti apie 
lai, kas daros Rusijoj. TodėlI 
aš maniau nepraktišku dalyki1' 
esant įženg+i Rusijon prie to- 

kių aplinkybių. Vienok, aike 
savo kelionės, aš susitikau t^ip 
daug rusu, lietuviu ir kitu.—> O k.1 w w 

daugelis kurių tik-ką buvo ap-j 
leidę Rusija ir galėjo su lyg- sa-į 
vo locno patyrimo kalbėti apie! 
tenykščių dalykų stovį ir anie j 
aspiracijas bei plianus auti- 

bolševikiškų elementų.—kad aš 
greitai galėjau įsivaizdinti sau 

pa veikslą dalykų stovio Rusi- 
joj ir to ko męs galime tikėti* 
netolimoj ateityj. 

Mano kelionė per Lietuvos 
kaimus ir mažus miestelius, 
kur bolševikų viešpatavimas 
buvo įsteigtas per keturis mė- 
nesius ir kurie tik pastaruoju 
laiku tapo užimti Lietuvių ka- 
riumenės, buvo taipgi labai pa- 
mokinanti. Kauniečiai, pasakė 
man savo paj rastas, nevaizd'n- 
gas istorijas, kuomet aš perva- 
žiuodavau pe: kaimus ir aš pri 

*71 L^fll 1-TOil ^ ^ 1 «"* 4"v,r""w 
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pasakojo, buvo tarsi pažiūrėji- 
mas į bedugnę. 

Laike ilgų pasikalbėjimų ir 
Lietuvos kaimiečių aš galėjau 
po rūpestingų išklausinėjimų 
suprasti kaip ir kodėl bolševi- 
kai, kurie, iš visa ko spren- 
džiant, išpradžių buvo laukiami 
Lietuvoj su pasiilgimu ir vil- 
tim, paskui pasidarė ucapkeu- 
čiami ir kodėl iii bijomasi. Bet 
juo daugiau aš žmonių su- 

tikdavau, juo labiaus aš įsiti- 
kindavau, kad bolševizmas nė- 
ra galutinai atmestas, ar mi- 
ręs. Ištikrųjų, aš atradau, kad 
tūlas neaiškus gyvybės mirgsė 
jimas dar tebelieka. Tas mane 

labiausiai nustebino ir padarė 
ant manęs didžiausi įspūdį. 

Naujo Pasaulio Sapnas 
Sukelta. 

Sapnas apie naują pr^auH, 
kurį bolševizmas sukėlė \rcio pat 
pradžių, dar vis tebeglūdi iki 
tūlam laipsniui tarp šitų žmo- 

nių, ypatingai tarp biednų. Jie 
taipgi papasakos jums anie bo! 

ševikų prasikaltimus ir pa- 
smerks juos, bet jie,tai daro ne- 

drąsiu. sarmatlyvu budu ir su 

palinkimu užglostyti ar rasi i 
pateisinimus. "Bolševikai bu 
vo alkani"—jie sako. "Ką gi 
jie turėjo daryti? Jie nieko 
negalėjo pirkti su savo Keren- 
skiniais (taip vadinama popie- 
riniai pinigai po JO ir 50 rub- 
lių, kuruos pradėjo dirbti Kc 
:>j/iskis, o vėliaus bolševiku 

spausdinami "holseliu") ir ni< 
kas nieko jiems nenori par- 
duoti." 

Šitie kaimiečiai atkakii:.i at- 

sisakinėja bent ką priešingo pu 
šakoti prie.": bolševkų pvogra- 
111,-į. Jie skaito didele neiaune, 
kad bolševiku armijos blogai el 
iriasi, bet ir vėl jie turi savo pa 
teisinimus. Ant nelaimės, sa- 

ko jie, raudonoji armija pri- 
traukė prie savęs daugelį nie- 
kam netiku-ių elementu ir-pa- 
daužų, kurių vienatinis rūpes- 
tis yra duona ir plėšimas. 
Trumpai kalbant, nors bolše- 
vikai yra išversti ir jų galybė 
šiame apskrity j tapo galutinai 
perlaužta jiegomis, bolševiz- 
mas dar vis ekzistuoja." 

ĮSAKĖ areštuoti 
REINO PREZIDE'TĄ. 
Paryžius, birželio d d.— 

Vokietijos laikraščiai pra- j 
neša, jog Vokietijos vai- į 
džia įsakiusi suareštuoti r 

naujos Reino respublikos 
prezidentą. Dr. Dorten. 
Taipgi Vokietija pasiuntu- 
si savo protestą prieš tvė- 
rimą naujos respublikos tai 
kos konferencijom ir į Spa, 
kariškai abiejų pusių ko- 
misijai. 

SURASTA BOLŠEVIKU 
SUOKALBIS FINLIANDI- 

JOJE. 
Londonas, birželio 3 d. 

Exchange Telegraph gavo | 
žinią iš Kopenhageno, kad 
Finliandijoje surasta dide- 
lis bolševikų suokalbis, 
idant nuvertus dabartinę 
Finliandijos valdžią. 

Sakoma tik Helsingfor-e 
bolševikų agitacijai išleista 
apie 3,000,0Q0 markių. Gi 
daugeliui bedarbių buvo 
slaptai išdalyti ginklai. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
CHERSON. 

Londonas, birželio 3 d.— 
Gauta bevielinis telegra- 
mas iš Maskvos, kad bolšs- 
^ikų kariumenė po smar- 

kaus mūšio užėmė žymų 
niestą Cherson ant kranto 
.įpės Dniepro. 

Bet su kuo bolševikai tu- 
rėjo muštis, nežinia. Gal 
sukilę ukrajiniečiai buvo 
užvaldę Chersoną, nes šiaip 
karišku spėkų arti Cherso- 
tio nebuvo. 

LENKAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS. 

Paryžius, birželio 3 d.— 
Ravas agentūra praneša iŠ 
Varšavos, kad vokiečių ka- 
riumenės skyrius apie iš 
1200 vyrų perėjo uždrau- 
stą liniją ties Osovec ir 
Grajevo (Lomžos gub.). 
Bet lenkai pasiuntė ton vie- 
ton sustiprinimų ir vokie- 
čiai tapo sumušti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Seredoj ir ketverge gal 

bus kiek lietaus; maža at- 
maina temperatūroje, ir vi- 
dutiniai įvairus vėjai. 

Vakar augščiausia tempe 
ratura buvo 75 apie 3 va- 

landą popiet. 
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Sumušė Kalbėtoją. 
Aną clien Chicagoje buvo surengtos 

laisvamanių prakalbos. Kalbėtoju buvo 

pakviestas p. F. Bagočius, kuris, sulygina- 
mai, yra dar jaunas vyrukas, bet kuris, sa- 

vo keliu, suspėjo jaū ne sykį figuruoti pu 
sėtinai garsiuose skandaluose. 

Paskiausis su juo pasitaikęs skanda- 
las yra nemažiau klomus už pirmuosius: 
viešose prakalbose, kurias jis laikė Chica- 

goje, ant Town of Lake, jis gavo mušti— 

kaip sakoma, visai dikčiai. 
Už ką? P-as Bagočius kalbėjęs apie 

tikybą, bet ne už tai jis gavęs kėde pei 
galvą. Šviesos užgęso ir kedė nušvilpė 
ant scenos, linkui kalbėtojo, po to, kaip 
kalbėtojas leido sau pavartoti tokius žo- 
džius apie nekuriuos tikybos dalykus, kad 
tuomi užgavo tikinčiųjų žmonių švenčiau- 
sius jausmus. Pasakius smulkiau, — jis. 
sakoma, padaręs, sakramento prilyginimą 

j prie arklio mėšlo. 
Tai viena puse medalio. Antra puse 

medalio yra tokia, kad pasakojama, buk 
esą ženklų, kurie nurodo, jog kalbėtojo 
sumušimas buvo jau iškalno nustatytas ii 
viskas tapo atlikta sulyg iškalno sugalvoto 
pliano. Tas neva turėtų buti mušeikų, ar- 

ba muštinių organizatorių papeikimu, o 

kalbėtojo pateisinimu. 
Niekas nemano girti mušeikų, ne; 

muštynių — tas yra labai paprastas ir ne- 

civlizuotas kovos būdas šiame civilizuota- 
me amžiuje. Tačiaus menkos protiškos i) 
doriškos vertes butų tas, kas tokį kalbė 

itoją už tokią prakalbą ir tokias zaunas ga 
lėtų girti, ar teisinti. 

Nereik buti tikinčiu kataliku, nereil< 
buti net nei krikščioniu, idant tokia pra- 

j !r?.lba ir tokiais palyginimais pasipiktinti. 
Net didžiausiam katalikybės, ar abelnai 
tikybos priešui, jeigu tik jis padorus žmo- 
gus, turintis išauklėjimą, arba bent papras- 
tą skoni (nekalbant jau apie sensą), už- 
sinorės vemti iš pasipiktinimo tokiomis 
žemomis necenzuruotomis bjaurybėmis. 

Butų dar attolina, jeigu panašius me 

todus naudotų tamsus ignorantas, arba 
žmogus, kuri męs esame papratę vidinti ne 
išmanėliu. Durniaus niekas nepaiso. Bet 

Į čia turime reikalą su žmogum, kuris skai 
tosi apšviestu vyru. Ir todėl, kad jis to 
kiu skaitosi, panašios bjaurybės — kitokie 
vardo męs tam surasti negalime — yra ne- 
atleistinos. Tai yra nusidėjimas net priet 
elementarį doros, žmoniškumo ir manda 
gumo supratimą, ir gėda lietuvių inteligen 
tiškuinui. 

Jiegu prisirinktų sau vyras panašių į 
save subjektų,' — be skonio, be jausmų ii 
be senso,—te sau tauž^Lų iki sienos ne- 

plyštų. Bet sukviesti, surinkti žmones ii 
tikinčius ir pado?ius, ir liepti jiems užsimc 
keti įžangą, ir po to viso panašias prakal- 
bas sakyti, — tai reiškia tą pati, ką spjau 
tum ant jo krutinės, arba lietum jam vei 
dan dvokančiomis pamazgomis. Ar drįs 
tų tai padaryti, jeigu jau ne kitus, tai bent 
pats save godojantis žmogus? 

Lietuviams yra tikra gėda už panašius 
"kalbėtojus". Jie ne naudą žmonėms neša. 
bet demoralizaciją—ne tik tuo, ką' jie 
sako, bet ir tuo, kad kursto kitus prie ne- 

kultūringų apsiėjimų, kokiais yra mušty 
nė3 Scena nėra vieta panašiems "misi- 
jonieriams", -- kievienas turintis sveiką. 

uoslę ir nesugadintą skonį, turės pripažin-j 
ti, kad tinkamesnė jiems vieta butų—mėš- 
lynas. 

Jeigu laisvamanybė mano tokiomis 
misijomis platintis, Lai musų laisvamaniai 
yra labai žemos nuomonės apie savo kul- 
tūrą (Beje, sąryšyje su tuo, ar Draugas & 
Co. po to atsitikimo mato kokį nors skir- 
tumą tarp laisvamanių ir tautininkų? Ar 
;al dar vis saunoriai serga oftalimizmui?). 

♦ * t 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius, ! 

LENKAI — VILNIAUS GERADĖJAL 

''Lenkų "Komiiet Narodovvy' Pary- 
žije išsiuntinėjo du sekančius k o m u n i 
k a t u s (pranešimus) iš priežasties išliuo 
savimo Vilniaus iš bolševikiško jungo: 

"Įžengimas lenkiškos kariumenės j. 
Vilnių reiškia vienu sykiu bolševizmo iš 
metimą ir galą vokiškos ekspansijos į eu- 

ropinius Rytus."1** 
"Reik išsyk padaryti pasargą, kad su 

grįžimas Vilniaus prie lenkiškos tėvynės 
visai negręsia Lietuvos neprigulmybei 
[Kaipgi! Vert.]. 

"Visi lenkai be skirtumo sriovių geis- 
I tų matyti lietuvišką viešpatiją, kįlančią 
savo etnografinėse rybosev 11* sukonfede- 
motą [sujungtą] su Lenkija dėlei bendro; 
abite jų gerovės. [Vilkas anuomet tokią pa- 
čią "konfederaciją" norėjo daryti su avinė- 
liu, — ir taipgi dėlei tokios pačios "bend 
ros abiejų gerovės." V e r t.]. Lietuvos vies 
pati ja tokiam atsitkime apimtų Kauno gu 
berniją, vakarinę dalį Vilniaus gub., šiau 
rinę dali Suvalgų gub. ir visą parubežinį 
Rytinių Prūsų apielinkę. Tuo tarpu Vii 
nius ir jo apielinkės, kaip lygiai ir Gardi 
no gubernija, apgyventos lenkų [Is tha 
so? Vert.] ir turinčios stiprius ženklui 
lenkiškos kulturos (?), trokšta (?) but 
tiesioginiai sujungtos su Lenkija." 

Šita apielinkė yra ištkrųjų viena i: 
augščiausių lenkiškumo ugniaviečių (?). 

"Ten gimė Kosciuška, Mickevičius 
Pilsudzki ir visa puiki plejada lenkiškų ra 

šytojų ir valstybės vyrų [Kas parodo tikta 
tą, kad ne lenkai davė kulturą lietuviams 
bet lietuviai lenkams. Vert.]. Rusų pa 
naikintas 1831 m. lenkiškas (9) universi 
tetas Vilniuje skaitėsi prie puikiausių mo 

kyklų pasaulyje. 
"Kas lytisi dabartinio upo gyventoju 

pagaliosj)aliuosuotų nuo baisios vokiškai 
bolševikiškos šmėjklos, tai su entuziastiški 
džiaugsmo pakilimu pasveikinta komen 
danto Pilsudzkio įėjimą j senąjį miestą. 

"Laimingesne už savo lenkiškąją se 
sutę, Francuzija jau pilnai yra paliuosuo 
ta nuo priešo įsiveržimo.1*" Vilnius pe: ištisus mėnesius buvo bolševiku rankose 
Nelaimingas tas miestas per šimtmetį si 
viršum kentėjo caro ir cariškų bernų jun 
ęa, o paskui per tris metus nepertraukia 
mų kančių—vokiečių okupaciją balsiau- 
sioj formoj [Tikrai Vilniaus nelaimingas nes iš rusiškos, vokiškos ir bolševikiško, 
?kaurados įkrito į lenkiškas žarijas su žy ių pogromais ir lietuvių inteligentijos per sekiojimais. V e r t.]. 

Bet bolševikų viešpatavimas, nor: 
trumpas, paliks ant visados skaudžiausii Vilniaus martyroliogijos atsiminimu. Šia 

; me atsitikime valdžios ten nevede kokis | nors žiauri biurokratija, arba kokia nors 
aimija žinoma visam pasaulyj iš savo žve- iškumo. bet ištikrųjų tatai buvo barban; įorda, kuri įsisėdo miestan ir valde juc lavo žudynėmis ir lupimu, teroru ir badu [Teisybė, ir visgi net ir jiems tame žudy- įių remesle lekciją parodė ponai paliokai, uojaus surengusie žydų pogromus i" nu- 
upusieji lietuvių inteligentiją. Vert.]. "šita civilizacijos gėda,'šita XX-tojo imžiaus nelaimė [Rašyta dar prieš pogro- nus Vilniuje. Vert.] tapo iš/yta wiašnie 
s Vilniaus per jauną lenkų armiją, kuri, įepaisant stokos amunicijos, reikmenų ir 
provianto, piiminė vienok šioj pirmoj tavo 
kampanijoj augšciausias senos Lenkijos kariumeniškos garbės tradicijas. 

"Vilnius buvo sujungtas su Lenkija (f!) nuo 1086 meių h lenkiška dvasia "už- 
igruntavojo" ten ant visados (?) per krikš 
nonišką "vierą", per laisvę ir per civiliza 
riją. 1387-t?is metais uždėta katedra, ku- "i užėmė vieta senų pagoniškų dievybių maldnamių, o ir užlaikydama pelenus did- 
vyriu ir šventųjų, garbinamų nemažiau 
Lenkijos, kaip ir Lietuvos, tapo nuo to laiko vyriausia tautos šventenybe. Tuo pačiu laiku apskelbta Vilniųie pirma konstitucijini aktą, suteikianti visai šaliai 
visuomenines iaisves, kuriomis džiaugėsi1 Lenkiia [Pavyzdžiui, baudžiavą, kurios 
lietuviai niekuomet nebuvo iki tam laikui) pažinoję. Vert. J.**? I 

Suvienytu Valstijų, ligonbutis Sibire, kurį Amerika įtaise dl1 rusų ir cecho" 
L?ovakų kareivių. Jame telpa 30li Hgonių. 

• 

Lietiiviai Darban! tik Lietuvai ji gali ir turi buti 
priskirta, kad Klaipėda ir Ry- 
tinė Prūsija nuo amžių apgy- 
ventos lietuviu ir tik Lietuviai 
jos turi buti paskirtos ir kad 

1 Jetuvos nepriklausomybr 
Amerikos valdžia ir kongresas, 
taipgi alijautai, tuojaus pripa- 
žintų. 

Šie tai yra svarbiausi šiadiei 
reikalai musų tautai, mūsų Li; 
tuvai ir mums patiems Ameri- 
ko j e gyvenantiems. 

Gaila, kad aš neturiu Ange 
lo Gabrieliaus triubos, ar nor 

auksinių žodžių, kuriais ga- 
lėčiau pasiekti kas viena lietu 

, vį, ar jis katalikas, tautininkai 
socialistas ar kunigas, kas vie 
noje Amerikos kolionijoe, i' 

ji pertikrinti dabar, kad grieb 
tusi prie savo tautos apgininn 
ir išgelbėjimo. Galiu tik sav< 

| visa menka jiega melsti, ka< 
j kas vienas lietuvis, ar amerik< 

nas, ar susirinkamuose ar pat 
vienas, siųstu dabar—šiądiei 
— ne ryt — telegramus ar lai- 
kus savo senatoriams, kongres 
manams, ir i Department o 

vState \Yashingtone, t ai p,c 
J Amerikos atstovams Paryžių 
j je, meldžiant, prašant ir reika 
laujant, kad 1) Lietuvos nepri 
gulmybe pripažintų tuojaus 
|2) Lenkus prašalintų lauk i 

■\risos Lietuvos. 3) Upe Neimi 
:nas, Klaipėdos' (Memel) por 
'tas ir apielinkės butų priskyr 
tos tik Lietuvai. 

Kas mokate rašyti patįs, ki 
ti eikite pas savo kaimynus — 

amerikonus, žydus, švedus 

anglus, francuziV elc. — 

eikite pas ką nors; kad ji 
jums ir palįs tuojaus parašyt 
laiškus, telegramomis su šiai 

I reikalavimais ir prašymais. 
; Milijonai doliarių tiek mum 

j dabar negalės pagelbėti, kie! 

galės šitokios telegramos i 
laiškai; šimtai tūkstančių ka 

reivių tiek nepadarys mum 

I gero vėliaus, kaip šie reikalu 
i viniai dabar. Kas gyvas — vy 

jrai, moteris, merginos—griei 
į kitos prie darbo šiądien, ne. 

j ryt gal jau bus pervėlu, ga 
bus jau žuvus jūsų motin1 

| Lietuva. 5) Važiuokim i'isi 
I seimą dabar. Kada bus per vė 

jlu, seimo mums nereiks, ne 

, tauta, šalis, musų žmonės, vis 
kas kas mums yra brangu 

Gergi a n1 i c j i Tau t i eč ia i: 
Šiądien męs priėjom pri .• į 

svarbiausio laiko mušu viešu-j 
111c gyvenime ir musų tautos' 
likime. \ ili.ius, mus i lautos 

širdis, yra Lenku rankose. I'e- 
veik visa \ ilmatts ir (vardino 
gubernijos yra lenku užmuš:- 
mais, piešimu ir gėda suterš- 
tuose naguose. Nei šios guber- 
nijos, nei musų sostapilė \ il- 

uius, nei Lietuva niekados ne- 

pirkUuisč Lenkijai, nors Lie- 
tuv- su ja buvo turėjus arti- 
mus politiškus rvšius. 

5 1 4» 
Lenkai per šimtmečius mė- 

gino musų tautą sulenkinti, — 

5 išnaikinti. Prie šio bjauraus 
darbo prisidėjo Lenkijos ir iš 

, 
dalies Lietuvos kunigija ir tik 
jie sutvėrė ir pa'laike šį praža 

i tingą musų tautai politišką są 
, riši su Lenkija. 

iądien. kada musų tau'a yra. 
kodiclžiausiaiiie pavojuje, ka- 
,da gresia musų šaliai vėl t- >ks 

pats ir da aršesnis likimas prie 
* Lenkijos ne kaip buvo senovė- 

je, kada jau lenkų armija ap- 
} ima musų miestus, mum že- 

mes, musų visą šalį, engia ir 
pjauna musų gentis ir visą tau- 

ta naikina, kada mušu tauta 
V, t* c, 

šaukiasi pagelbos nuo lietuvių 
■ amerikiečių, ar gi męs tylėsi- 

me ar gi duosime lenkams mu- 

ąų tautą išpiešti, išnaikinti: 
1 Kada seimas yra tam koreika- 

lingiausias, musų .kunigai tyli, 
prieš lenkus niekur neprotes- 
tuoja, net turi drąsą patarti, 

; kad gal butų geriaus, kad susi 
dėtumem su Lenkija ir beveik 
visi kunigai sako, kad seimas 

yra dabar nereikalingas. Jei 
yra tikri savo motinos Lietu 

į vos sunųs, jie taipgi žino, kad 
seimas yra dabar reikalingas. 
Aš žinau, kad musų visi kata 

i likai yra tikri savo motinos, 
■ Lietuvos, sunųs ir geri tėvy- 
: nainiai, ir kad jie nenori, kad 

musų šalis butų prijungtn prie 
Lenkijos, nors ir kuirgai — 

jų vadovai — t<> geistų kola- 

bjaušlai. Nors kunigai, vary- 
dami savo tokią politiką, sako. 
kad seimo nereik, aš žinau, kad 

geri katalikai savo širdyse jau' 
eiasi, kad seimas niekad ne bu- 

vo taip reikalingas, kaip dab:o" 
— kada musų tauta žų-ta. Jei 

kunigai sulaikys katalikus nuo 

seimo ir musų tauta ir šalis 
papuls į tuos suterštus Lenki- 
jos nagus, kun'ujai bus atsako- 

mybėje laikomi' nes tik jie prie- 
šinasi seimui ir tik pas juos 
randasi toki, kurie nori su mu- 

šu žudytojais drauge eiti ir mu 

su žmones nustumti į amžina 
pragarą. Ar gi musų geri tė- 
vynainiai, katalikai, duos ke- 
liems kunigams savę taip už- 
nosies tampyti ir musų tauta 

lenkams siulinti? 
Ar gi nebūtų geriau.-, kad 

katalikai savo visomis jiego- t 
N 

mis (stengtųsi) priversti savo 

kunigus gelbėti Lietuvą, kada 
jai gresia kobiauriausis pavo- 
jus? 

Ne gana, kad lenkai į Lietu- 
įvą grūdasi, bet Taikos Konfe- 
rencija Paryžiuje nusprenžia 
atimti iš Lietuvos rankų z'isą 

! A'eimmo itj-ę, su jos visomis 
šakomis, portais, prieplauko- 
mis ir konekeijonris. \timi 

į Klaipėdą su keturesdešimts ke- 

turkampių mylių žemės plotu 
i ir gresia, kad Lietuva gal ne- 

; pasiliks neprigulminga. 
l'adere\vskis atkeliavo ve1 

Iromis dienomis Paryžiun, p c 

į užėmimui Vilniaus ir Gardi- 

| no gubernijų, apreikšdamas v 

sam pasauliui, kad jisai reika- 
laus dar daugiaus žemės, dai 

| daugiaus miestų, teritorijų, ne 

Ikaip Lenkijai jau alijantai da- 
vė. Be abejonės jis reikalaus 
kad butų Lenkijai atiduota vi- 
sa Lietuvą. A gi męs tylėsi- 
me? Ar nereiks nei dabar sei- 

lino, mano mieli kunigai?! 
Anu rikos atstovai Paryžiu- 

je, Amerikos lietuvių atstovai 
Paryžiuje ir AVashiugton, taii: 
gi Amerikos kongresas \\ asli 
ingtone negalės nieko mums 

pagelbėti, negalės išreikalauti 
1 .ietuvai neprigulmybės, jei 
męs Amerikos lietuviai, musų 
visose kolionijose ir per reimg 
neparodysiu] visam baltam iv 
plačiam svietui, kad męs esa- 

me dar vis gyvi, kad męs rei- 
kalaujame, kad Lietuva butų 
neprigulminga. kad lenkų ar- 

mija eitų lauk iš visos Lietu- 
,vos — kaip iš Vilniaus taip ir 
iš Gardino gubernijų ,kad Ne 
muilo tipe teka tik Lietuvoje i1* 

"Aukaudama [Girdi?—"aukaudama". 
Vert.] Vilniui nuo XIV šimtmečio viską, 
ką turėjo pas save geriausio, Lenkija po- 
draug' gynė j; nuo barbariškų užpuolimų 
(?), kurie per šimtmečius ėjo pirm bolše 
vikiškojo užpuolimo.:: 

"Šiądien po ilgų nelaisvės metų, ilsisi 
.(?) Vilnius po ranka lenkiškos eiviies ir 
kariškos valdžios. Atminkime, kad mie- 
stas turi 54 nuošimčius lenkų [Teisingiau 
— lenkbernių. Vert.], 42 nuošimčius žy- 
du [jų po poros pogromų bus mažiau. 
Vert.], 3 nuošimčius (tiktai?) lietuvių 
ir 1 nuošimtį baltgudžių. 

"Trokšdami, kad Vilnius ir lenkiška 
(?) dalis to paties vaido gubernijos pri- 
klausytų prie Lenkijos, lenkai nemažiau 

trokšta, idant kaimynės apielinkės su per 
sveriančiu lietuviškuoju gaivalu sudary- 
tų nepriklausomą lietuvišku viešpatiją, su- 

konfederuotą su Lenkija ir tai dėlei abeju 
d03 naudos abiejų šitų šaliiĮ [Turėdami to- 
kius pačius "gerus velijimus" linku; 
lenjtų, velijame širdingai, kad 

# 
lenkiški 

plotai, lenkais apgyventi, sudarytų nepri- 
klausomą lenkišką viešpatiją, sukonfede- 
ruotą su Vokietija, ir tai dėlei abejųdos 
naudos abiejų šitų šalių. Lodziaus mie- 
stas, apgyventas vienų tikrų vokiečių, ii 
su apielinkėmis privalo buti prijungtas 
prie Vokietijos. V e r t.]. 

— Iš Dziennik Związkcwy, Chicago, 
111. 

Geg. 26 d. 1919 m. 

miela ir malonu, bus tada žuvę 
ant amžių. 

Turėkime drasa, narsuma, 4, X, 7 s. J 

ir darbuštuma savo protėviu, 
gclbėkim dabar save, savo tau- 

tą ir savo šalį! A'cnusiminki- 
i-ic! Musų reikalavimai yra tei 
s ingi, musų priešų reikalavi- 
mai yra vagystė: tame mes esa- O* C 

m,; stiprus, o jie silpni! Tik 
diibkime, dirbkime visi dabar! 
()) Taipgi sinskime kopijas 
visi' savo laiškų, telegramų ir 
rezoliucijų musų atstovui \Ya- 
singtone "p. M. J. \ inikui, 703 
15th St., N. \Y., \\'ashingto!i. 

1). C. ir atsivežkime jas Sei- 
man. 

Su pagarba, 
J'i/icas I'. Jankus 

(Jankauskas). 

ASILAS IR JO ŠEŠĖLIS. 

Vieną kartą garsusis Greki 
jos prakalbininkas ir įrokslin- 
čius Demostenas laikė prakal- 
bą arba poniokinimą daugybei 
žmonių, bet jis pastebėjo, kad 
daugelis visai jo neklauso, ne- 

kreipia i jį atydos, lygiai kain 
kad pas lietuvius yra laike pra- 
kalbų. Tuomet Denientenas 
pertraukė savo kalbą ir Šitaip 
atsikreipė į žmones: 

"Dabar aš jums papasako- 
siu naujausią anekdotą, koks 
tik rali būti: viena karta laike O w c 

didžiausios kaitros vienas jau- 
■ nas žmogus i> mūsų miesto 

parsisamdė* asilą, kad nujoti i 
> miestą Magara. Vergas ėjo C O C O 

) greta asilo. Jaunas žmogus, kad 
! apsisaugojus nuo kepinančių: 
> saulės spindulių, nulipo nuo 

5 asilo ir norėjo susilenkęs ei-i 
i greta asilo, kad tokiu budu pa- 
š sinaudojus asilo šešėliu.' Ver- 

gas, kuris jam parsamdė asilą 
f tuojaus užginčijo tą teise; gir- 
i di, jei tas jaunas žmogus pa- 

sisamdė jojimui asilą, tai tegul 
sau joja, o neturi teisės nau- 
dotis jo šešėliu, jaunas žmo- 

., gus gi tvirtino atbulai, gir(ii jei 
š jis nusisamdę asilą, tai turi tei 

sę naudotis ir asilo šešėliu." 
Tuos žodžius taręs, Demos- 

tenas nulipo nuo tribūnos ir 
nieko daugiau nesakė. Tuomet 
visi susirinkusieji veik vien- 

balsiai sušuko: 
> — Na, baigk savo pasakoj t- 

mą, pasakyk, kuomgi pasibai- 
? gė tas ginčas. 
i Demostenas vėl užsilipo ant 

tribūnos ir pasakė: 
— Tas ginčas tuo pasibaigė 

Ir vergas ir jaunas žmogus su- 

^ tiko tame, kad tie žmonės, ku- 
rie neklauso gero pamokinimo, 
o klauso tiktai tuščiu pasakai- 
čių apie ginčus, tie žmonės ei- 
na prie savo pražūties. 

Toks Demosteno pamokini- 
mas tuose laikuose padarė di- 

j tlclį įspūdį. 
Toki Domosteno ž idziai t e i 

j singi ir šiandien: Žmonis, kn-\ 
rie klauso tuščiu pasakaičių ir 

; interesuojasi dar tuštesniais 
ginčais, eina prie pražūties. 

PERMAINA VIETOS. 
l)u airiu, ką tik pribuvo į 

Ameriką ir apsistojo viena!: e 

pigesniųjų Ne\v Vorko viešbu- 
čių. Per didelį trukšma vidur- 
naktyje abudu iš miego 'pabu 
do. Menas šoko iš lovos ir nu 

j bėgo pas langą. Tuo tarpu .pra- 
lėkė du ugnies inžinai, palie- 
kant eilę > durnu ir kibirkščių 
ant gatvės. 

"Kas darosi." Klausinėjo 
lovoje pasilikęs airis. 

Jo draugas, prie lango stov" 
damas, sako: "Broluž, jau 
pekla kraustos. Du vėžiniai jau 
pravažiavo." 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
WATERBURY, COX\\ 
Pas mus lietuviu judėjime 

vis kas nors apsireiškia naujo. 
Štai kad ir- dabar vietos žydai 
kreipėsi į lietuvių draugijas su 

prašymu, kad jos imtų dalyvu 
mą su žydais šaukiamame ge- 
gužio 2() d. masiniame susirin- 
kime dėlei užprotestavimo prieš 
daromus lenkais žydų pogro- 
mus. \ekurie lietuviai tame 

susirinkime dalyvavo; o žydų 
rezoliucijose, tilpusiose v:.'t<>> 

angliškuose laikraščiuose apie 
tą lietuvių dalyvavimą buvo 

paminėta. 
Gegužio 25 d. buvo TMD. 

5-tos kuopos susirinkimas, ku 
riame svarstyta apie Seimo šau 
kimą. Kadangi kuopa nepec- 
stipr'ausiai finasiškai stovi, tai 
nutarta delegato nesiųsti Į Sei- 
mą, o til'tai pasiųsti į jį pri- 
tariančia rezoliucija. Buvo pa 
keltas klausimas u* kaslink iš- 

leistų draugystės knygų. Čia 
pasirodė narių neužsiganėdini- 
mas, kad jie tų knygų negau- 
na; dt"lei ko apsireiškė net puo- 

tų iš po Tautos Fondo globos, 
tai tasias aukas pavesti 
jam; gi jcij^ii R. Kryžius tą 
pačią taktiką vartos, tai aukas 

pasiųsti i Lietuvą, per Aukš- 

tuolį (Švedijoj), J. Basanavi- 
čiaus vardu. 

Tėvynės Gelbėtoji! Draugi- 
jos atskaita nuo jos pradžios 
gyvavimo iki likvidavime: 
Mėnesinių mokesčių $2<S().88 

sumokėta iš šalies draugi- 
jomis ir pavieniais $136.91 

Viso sumokėta $426.7() 
Išsiųsta per Aukštuolį 

(š ve ii joj) į Lietuvą J. Basa- 
navičiaus vardu .... $250.00 
Smulkių išlaidų buvo .28.60 

\ iso iŠleidų .... $278.60 
Randasi pas iždininką J. Ja- 

ruševičių $148.19 
Finansų rašt. Kazys Mataitis. 

I SEIMĄ! 

I Seimą, sesute, 
I Seimą, brolau- 
Rytuose saulutė 
Jau teka ir tau!.. 

Prie darbo, kol laikas; 
Užtenka svajot,— 
Kol kraujas dar karštas, 
Už Laisvę reik stot! 

Iš uito tamsybių 
Pakilk lietuvy, 
Pažadink ir brolius, 
Jei Laisvę myli. 

I Seimą, lietuviai, 
I Seimą tautos, 
Ištarkite žodį 
Vardan Lietuvos! 

I Seimą-juk šaukia 
Lietuviai senai. 
Darbuotis gi reikia, 
Lietuvai vienai!.. 

Sušaukite minią, 
Sušukit visi! 
Lai veda jus meilė 
Tėvynes šviesi! 

Pelėda^ 

linias narių upo. 
Tą pačia dieną vakare buvo 

prakalbos. Kalbėjo "Keleivio" 
redaktorius Michelsonas. Jisai 
kritikavo rusų ir lietuviu bol- 

ševikų veikimą; be to kalbėto- 
jas abejojančiai išsireiškė ir 

apie j it dorą, nurodydamas 
kad bolševikų tarpe yra ir to- 

kių žmonių, kurie kada tai par- 
davinėjo velnius. 

Toje pačioje dienoje įvyko 
A. L. T. Sandaros 11 kp. susi 
rinkimas. Buvo svarstoma kas 
link Se'mo, busiančio- ateinan 
ti rudenį Waterburyje. Del ge- 
resnio to klausimo išrišimo, 
tapo išrinkta komisija iš trijų 
asmenų. Be to išneštas nutari- 
mas kreiptis prie "Varpo" 
Draugijos, kad ji suloštų YVa- 
terburyje laike Seimo suvažia- 
vimo kokį nors veikalą. 

Reikia paminėti, kad Sanda- 
ros 11 kuopa svarstė ir apie 
siuntimą delegatų į A. L. Sei- 
mą, busianti Chicagoje. Nu- 
tarta: kadangi delegato kelio- 
nės lėšos butų gana didelės, tai 
pasiųst" tiktai pritariančią re- 

zoliuciją Seimo rengimo komi- 
sjai. 

Pasešupietis. 

WESTFIELD, MASS. 

Pas mus upas kas link Sei- 
mo yra pakilęs. Gegužio 25 d. 
D. L. K. V. Dr-ja savo susirin- 
kime nutarė atsišaukti i kitas 
draugijas, kad bendrai susidė- 
jus išrinkti delegatus į Seimą. 
Tikimasi, kad tas atsišaukimas 
bus priimtas draugijomis prie- 
lankiai. 

Be to, tame pačiame susirin 
kime buvo pakeltas klair imas 
apie sutvėrimą L. Raudona jo 
Kryžiaus skyriaus. Nutarta 
R. K. skyrių tverti. Tani tiks- 
lui tapo išrinkąs komitetas iš 
5 ypatų, kuris turės atsišaukti 
į kitas draugijas menamu rei- 
kalu. 

Juozas vekonis. 

JUOKAI. 

IŠ NAUJAUSIOS NESAN- 
ČIOS ENCIKLOPEDIJOS, 

Automobilis — mašina su 
kurios pagelba geriausiai pa- 
bėgti nuo skolininku ar nuo o 
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įsipykusios merginos. 
Birža — vieta kur vyrai su- 

jįę turi proga pliotkus padary 
ti. 

Amžinybe — sparnuotas žo- 
dis pas įsimylėjusius. 

Moterų kambarys — tai ka- 
rieta greitos pagelbos. 

Apalpintas — antraktas, kad 
turėti laiko apmąstyti. 

ApŠvieta — labai retas at- 
sitikimas. 

Kraitis — moterų koketiš- 
kumas, kurį vyrai labai mėgs- 
ta. 

Tuštybė — Tai medžiaga, 
kuriaja pripildyti kišeniai. 

Nusišypsojimas — Tai nau 

jausio išradimo be vielinis te- 

legramas. 
Cinizmas — Tvarto moks- 

lų akademija. 

IŠ LIETUVIŠKO LAIK- 
RAŠČIO KORESPON- 

DENCIJOS. 
'Testinėse Petras likosi su- 

žeistas. Jis guli ligonbutyje ir 
turi dvi žaizeli. Aišku, kad del 
pirmos žaizdos prašina jam 
mirtis, o antroji visai jo gyvy- 
bei negresia." 

Kas mažu užsiganėdina, tas 
nevertas didesnio. 

Alijantai griežia maršą ant 

kapo vokiškojo militarižmo, o 

Vokietijai reikia už tą muziką 
užmokėti. 

Visuomeniškas ragaišis skil- 
vį gadina. 

WATERBURY, CONN. 
Gegužio 25 d. buvo susirin- 

kimas Tėvynes Gelbėtoju Dra*; 
gijos. Delei draugijos visi^kr> 
neveikimo, tapo nutarta ja lik- 
viduoti. Draugijos tikslas buvo 
rinkti aukas gelbėjimui Lietu- 
vos. Tartasi kur pasiųsti liku- 
sias aukas, buvo manoma jas 
perduoti Lietuvių Raudona- 
jam Kryžiui, bet paaiškėjus, 
kad tas Kryžhis randasi po 
Tautos Fondo globa, tad jam 
neperduota. Likvidavimui drau 
gijos, tapo išrinkta komisija 
iš penkių ypatų. Tai komisijai 
susirinkmo patarta, kad jegu 
R. Kryžus savo taktką pakeis- 
tų geresne, t. y. jeigu jis tap- 
tų bepartyvišku ir pasiliuosuu- 

; Laikraštija ir žmonių 
gerove. 

AA 

Bile kokios tautos laik- 
raštija turi tris užduotis ar- 

ba tikslus: viena, — infor- 
muoti, t. y. parnešti žmo- 
nėms žinių apie tai, kas kur 
dedasi; antra, — šviesti, t. 
y. suteikti tokių straipsnių, 
kurie tobulintų ir didintų 
žmonių pažinojimą įvairių 
dalykų, ir trečia, — suteik- 
ti žmonėms smagų laiko 
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Šitie pirmieji laikraščiai, 
pagimdžiusieji vėliaus apie 
30 naujų laikraščių, savaitė 
nuo sąvaitės, mėnuo nuo 

mėnesio, metai nuo metų, 
kantrai, su pasišventimu ir, 
patįs vargdami arė lietuvių 
visuomenės apžėlusią ir ap- 
leistą dirvą, sėjo jon ap- 
švietos, apmokinimo ir in- 
formacjos sėklas — ir šią- 
dien lietuvių visuomene jau 
naudojasi to darbo vaisiais; 
šiądien lietuvių visuomenes 
gerove nesulyginamai augš- 
čiau stovi negu prieš 25 me- 

tus; šiądien lietuviai rengia 
si sau laisvę įgyti ir nepri- 
gulmingą tėvynę atsistatyti 
— iš svetimų vergų liet aviai 
tampa laisvais, lygiais vi- 
siems kitiems žmonėms. Vi- 
sa tai — yra d augai ausi a i 
gerų laikraščių darbas ir pa 
tarnavimas. 

"Lietuvos" leidėjams ir 
jos skaitytojams yra smagu, 
kad ir jie žymiai prisidėjo 
prie to milžinško ir nemir- 
tino darbo — lietuvių tau- 
tos prikėlimo. 

* * 

Kaip buvo praeityje, pa- 
našiai bus ir ateityj. Lie- 
tuvių gerove ir bujojimas 
priklausys daugiausia nuo 

to, kokia bus jų laikraštija. 
Juo ji bus galingesnė ir 
stipresnė, juo ir lietuvių ge- 
rovė bus buinesnė, geresnė 
ir didesnė. 

"Lietuva" visuo aet buvo 
pirmose lietuvių laikrašti- 
jos eilėse. Ji tuvi pasilikti 
ir toliaus tokioj pačoj vie- 
toj: pirma su geriausiomis 
žiniomis, pirma su naudin- 
gais pamokinimais, pirma 
su sveikais, dorais palinks- 
minimais. 

I Idant". rlasiplfi e ii iri- 

praieiuinižį. 
Idant išpildyti pirmą už- 

duotį — informavimo už- 
duotį — žinios privalo buti 
pren^šamoe greitai, jos taip 
gi privalo buti teisingoj 
šviesoj paduotos. 

Antroji, švietimo užduo- 
tis reikalauja, idant straips- 
niai, aiškinantieji tulą mo- 

kslo šaką, butų aiškus ir 
nevienpusiški. Jeigu aiški- 
namasai klausimas yra toks, 
dėlei kurio esama įvairiu 
nuomonių — visos tokios 
nuomones privalo but tin- 
kamai pažymėtos. 

Trečioji užduotis —v su- 

teikimas smagaus praleidi- 
mo laiko —reikalauja, kad 
žingeidi,, lengva, linksmi- 
nanti medžiaga butų svei- 
kos dvasios. Nekurie laik- 
raščiai paduoda įvairių ra- 

šinėlių rūšies, kurie sukelia 
jų palaidumo, išgverimo 
jausmus. Jie, toki laikraš- 
čiai žino, kad žmoguje yra 
ir gyvuliškų jausmų ir jie 
tuos jausmus mėgina išnau- 
doti, talpindami laikraštin 
"riebius" straipsnius apie 
lytiškus dalykus, talpinda- 
mi pliku mergų paveikslus 
etc. Nėra nei reikalo pasa- 
koti, kad panašiems laik- 
raščiams nedaug rupi tik- 

| rasai žmonių apšvietimas, 
jų informavimas ir gerovė 
—jiems rupi žmonių dolia- 
ris, kurį vydamiesi, jie, to- 
kius straipsnius talpindami, 
žagina žmonių dorą. Pana- 
šus laikraščiai savo civasia 
ir savo tikslais nedaug kuo 
skirias nuo tų, kurie turtą 
sau krauna', steigdami, ir 
užlaikydami viešus paleis- 
tuvystės namus. Tikrieji 
laikraščiai panašių dalykų 
nedaiys, nes tikrojo laikraš 
eio vyriausioji užduotis nė- 
ra pinigo darymas. Pinigo 
darymas jam tik tiek rupi 
ir apeina, idant, jį gavus 
sunaudoti jį gresnim virš- 
minetų trijų laikraštijos 
siekių arba užduc^ių atsie- 
kimni 
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sados turi gerintis tobulin- 
tis, didėti. Idant tai atsie- 
kus, ji turi turėti vis dides- 
nę paramą savo skaitytojų, 
vis didesni skaitlių savo lei- 
dėjų-šėrininkų. Juo dau- 
giau žmonių, juo daugiau 
darbo galima padaryti. 

Štai kodėl "Lietuva" kvie 
čia jus prisidėti prie lietu 
vių visuomenės dirvos ar- 

tojų ir tapti vienu iš jos šė- 
rininkų. "Lietuvai" visados 
buvo reikalingi pinigai, ii 
yra reikalingi pinigai — ne 
tam, idant ant jų, kai višta 
ant kiaušinių, sėdėtų, bet 
tam, idant vis labjau laik- 
raštį tobulinti, gerinti ir di- 
dinti, kad tuomi lietuvių vi 
suomenės gerbūvį, stiprumą 
ir susipratimą padidinus. 
"Lietuvos" gerove reiškia 
lietuvių gerovę, o lietuvių 
gerovė suteikia "Lietuvai" 
vis didesnę progą padidin- 
ti savo gerovę lietuvių vi- 
suomenės naudai ir dar di- 
desnei gerovei. Kaip mato 
te, "ranka ranką prausia". 

* * 

Ne visi lietuviai dar viio- 
minėtas teisybės supranta. 
Jeigu suprastų, — tai nerei- 
kėtų jų taip labai raginti. 
Bet sekantieji vyrai, šiomis 
dienomis prisidėjusieji prie 
"Lt'jUvos" bendrovės šėri- 
ninkų, tai gerai supranta: 

P"as Juozas Rauktis, iš 
Worcester, Mass., prisiųs- 
damas $10 už vieną "Lie- 
tuvos šėra pastebi: 

"Matydamas didelį rei 
kalą ir begalinę naudą iš 
tokio dienraščio, kaip 
"Lietuva", aš prioiunčiu j 
jums $10 dar už vieną 

Kokia yra laikraštija, to- 
kia yra ir tauta. Kur yra 
galinga laikraštija, ten yra 
galinga ir tauta. Kur yra 
menka laikrašti jos gerovė, 
ten, gali eiti laižybosna, yra 
ir menka tos tautos žmonių 
gerovė. Ir atpenč, kur laik 
raštija gerai pasilaiko, ten 
ir žmonių gerovė daug di- 
desnė. Paimkim bile tau- 
tą visame pasaulyje ir ga- 
lėsi lengvai persitikrinti, 
kad t£S yra teisybė. 

Paimk kad nors ir lietu- 
vius. Jų laikraštija kol-kas 
dar silpnoka, — ir jų tautos 
žmonių gerovė taip pat koi- 
kas dar nėra pertvirčiausia. 
Bet vienas dalykas yra aiš- 
kus, būtent, kad 25 metai 
atgal lietuvių gerovė bent 
25 sykius buvo silpnesnė ne 
gu dabar — nes ir lietuviš- 
kų lakraščių tais laikais 
kaip ir nebuvo. 

Tais laikais lietuviai tu- 
rėjo tik tris laikraščius iš 
viso — "Lietuva" buvo "vie- 
nas iš jų. 

šėrą. Mums visiems reik 
tų daugiaus pasidarbuo- 
ti, nes dabr yra didžiau- 
sis laikas lietuvių visuo- 
menę ir tėvynę kelti. O 
kas-gi tai geriaus padaro 
už dienraštį? Todėl ve- 

liju "Lietuvos" dienraščiui 
ir toliaus darbuotis iš vi- 
sų pajiegų išgavimui Lie- 
tuvos laisves ir visos mū- 

sų tautos susivienijimui, 
idant visi dirbtume bro- 
lybėje dėlei savo ir žmo- 
nijos naudos." 

"Lietuva" turi nemažą 
buri merginų ir moterėlių, 
prisidėjusių prie dienraš- 
čio leidimo. Dabar jų būrys 
pasididino dar viena nare, 
kuomet aną dieną "Lietu- 
vos" šėririnke pastojo p-nia 
Ona Arbačauskienč iš An 
sonia, Conn. 

* * 

P as Antanas And/iejaus- 
kis, iš tos pačios vietos, taip 
pat pastojo "Lietuvos" dien 
raščio didelės šeimynos na- 

riu, paimdamas jos du Še- 
ru. 

* J|: 
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P"as J. Gilvickis iš Pitts- 
ton, Pa., rašo: "Turiu pa- 
sakyti, kad man "Lietuva" 
dienraštis yra mylimiausis 
iš visų laikraščių, kuriuos 
aš nuolatos skaitau. "Lie- 
tuva" yra tautybės, vieny- 
bės, mokslo ir tikrybės lr.ik 
rastis. Malonu butų, 'kad 
visi, kaip vieno tėvo vaikai, 
skaitytų "Lietuvą"; tada 
viskas geriaus mūsų viešam 
gyvenime klotųsi. 

Lai visados "Lietuva" 
stovi sargyboje lietuvių vi- 
suomenės reikalų su Lietu- 
vos neprigulmybės vėlia- 
va!" 

* * 

P"as Antanas Bundonis* 
iš Defereit, N. Y., yra vie- 
natinis lietuvis tame mies- 
telyje. 

"Neturiu progos pasidar-1 
buoti tarp lietuvių" — rašo 
jis, lies daugiaus čia lie- 
tuvių nėra. Bet pasidarbuo 
kit jus, nes jus pasiekiat vi- 
sas pasaulio šalis. Kad ge- 
riaus jusų darbas sektųsi, 
štai ir aš prisidedu dar su 

vienu šėru prie "Lietuvos" 
dienraščio, prisiųsdamas de- 
šimtinę." (Pirmiaus turėjo 
jau šešis). 

* * 

P"as K. Banis, iŠ Rock- 
ford, 111., pirmiaus turėju- 
sis 5 Šerus, dabar paėmė 
dar vieną, pasidarydamas 
sau Čielą pustuzini. 

* * 

P as Ant. Draugelis, lai- 
kantis su savo broliu bučer- 
nę miestelyje Thorp, Wis., 
taip pat prisidėjo prie "Lie- 
tuvos" dienraščio bendro- 
vės, paimdamas vieną šė- 
ią. 

si: sk 

1 
P'as Juozas Jaukiena, iš 

Cairnbrook, Pa., yra "Lie- 
tuvos" skaitytojas. Kad jam 
dienraštis patinka ir kad 
jis moka jj apvertinti, tas 
pasirodo iš to, kad jis pa- 
siėmė vieną šėrą ir kiek vė- 
liaus žadėjo paimti ir dar 
daugiau. 

Sekantieji asmenis pasta- 
romis dienomis prisidėjo 
prie "Lietuvos" dienraščio 
bendrovės, paimdami šėrų 
sekančiai: 

Edvardas Zanievskis, iš 
Westville, Iii.—1 šėrą (pir- 
miau jau buvo paėmęs 3 se- 

rus) 
Tscf. Kibortas, iš Minne- 

apolis, Minn., — 1 šėrą 
(pirmiaus irgi turėjo 1-ną). 

J. Vr.rse»is, iš New Yorko 
pirmiaus turėjo du šėru, da- 
bar paėmė dar tris. 

K. Vilkevičius, iš Chica- 
go, 111., -enas veikėjas — 1 
šėrą. 

*/frmo ?r& Star 
"The liam What Am^-wi!h Stockinet Covering 
T/*" IEKVIENAS kumpis, kuris yra tinkantis dėl Armour Žvaigždės * turi buti AUGšČIAUSIO sorto. Męs panaudojame kumpių pras 
tesnio sorto j tarpa tų, kurie buna "Armour Star". Po perleidimo 
šių kumpių per gar?;$ Armonro džiovinimo metodą, jie buna išrukin- 
ti ant riešut-medžio ugnies—tiesiog jųjų "Stockinet" vyniojime. 

Tasai "Stockinet" Suvyniojimas 
užlaiko visas tas geras kumpių 
sultis ir cą kvepentį skonį kum- 
pio viduryje, tokiu budu sutei- 
kia tam produktui tą, kas yra 
stipru, minkšta, drėgna — Kum- 
pi kokiu jis turi buti. 
Tai todėl Armour'o Star Kumpis 
kepasi, verdasi, spirginasi ar smo 
žinasi geriausiai. Jisai pjaunasi 
lygiai. Vyniojimas jį apgini pa- 

silieka saldum ir drėgnu pakol 
paskiausias kąsnelis susinaudoja. 
Pirk visą "Star" Kumpi, yra eko- 
nomiška. 
"Star" Lašiniai perstato tokią 
pat atydą parinkime ir prirengi- 
me kaip ir "Star" Kumpis, ir 
yra tokia pat vertybė dėl Jus 
pirkti šiądien. 
Klausk savo krautuvninko Ar- 
mour'o Star Kumpių ir Lašinių. 

AR M O U R įfk COMPAT*Y 
CHICAGO 

Ant. Kukanskis, iš East- 
hampton, Pa. — 1 šėrą. 

Juozas Zigmontas, iš Ci- 
cero, Iii. — 1 šėrą. 

Vaclovas Tamasonis, iŠ 
Pittsburgh, Pa. pirmiaus tu- 
rėjo vieną, dabar paėmė 
dar vislią. 
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Yra dar vyrukų, kurie 
prie ''Lietuvos" taip pat 
spiečiasi, bet visus krūvon 
ant sykio suvesti butų blo- 
ga strategija —todėl apie 
kitus papasakosim vėliaus. 

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

gioj kompanijoj visiems 
smagiau. 

Siusk dešimtinę bent už 
vieną "Lietuvos" šėrą tokiu 
adresu: "Lietuva" Daily, 
3253 So.Morgan st., Chica- 
go, 111. 

Tel Y A ROS 15iJ 

DR. J.KUL9S 
LIETUVIS GYOYTCoAS 

IR CHiRURGACJ 

Gydo visokias ligas moterin, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užstoenėjusiau 
ir paslaptiLfcas vyrų ligas 

3259 So. Halsted 8t„ Chicago, 

Liberty Bondsai 
1\1qs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

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

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MES MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSiAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už mie; to sali si'j 
*ti savobondsus užregistruodami pe! 
krasg.; Mę prisiunč.'ame jums pini- 
gus t;j pačią dieui, kaip tik gaunama 
jusų liondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECURITIES CO. 
1 

Room 716—155 N. Clark St 
Chicago, 111. 

Phone Majestic £617 



Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

NEPAPRASTAS PRANE 
ŠIMAS. 

"Darbininko" numeryj 61- 
me randame įdomų prane- 
šimą apie išvažia\imą Lie- 

tuvon p. E. Karoso ir pa- 
aiškinimą, "ką jis ten 

veiks". 
Nekuriuo žvilgsniu tasai 

pranešimas yra visai nepa- 
prastas. Todėl, žingeidumo 
delei, paduodame jį ištisai. 
Štai, kaip jis skamba: 

"Jonas E. Karosas, ke- 

liauja Lietuvon Lietuvių 
Prekybos Bendrovės rei- 

kalais, kartu yra delega- 
tu Lietuvon nuo Ameri- 
kos Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos ir abelnai krikš 

r:ionių demokratų. 

tvirkėliai, drąsus padau- 
žos neįsigalėtų ir paskui 
išnaudotų, skriaustų do- 

rus žmones. 
Karosas Lietuvos žmo- 

nėms skelbs, kad reikia 

sus.-.ubti pačioje pradžio- 
je Lietuvos at- 

statymo ir tuoj paimti 
pramonę ir pirklybą j sa 

vo rankas, kad užbėgti ke 

lią kapitalizmo įsigalėji- 
mui. O kad tą padaryti, 
tai Amerikos lietuviai su 

j kapitalu ir patyrimu pri- 
| bus talkon. 

Karosas kels Lietuvos 

i liaudies dvasią tuomi, j 
kad tūkstančiai ir tukstan 
čiai Amerikos lietuvių) 
laukia progos gausiai su-l 
šelpti saviškius "Lietuvo-j 
je. j Ką Lietuvoje J. fc. ka- 

rosas veiks, kaipo delega- j 
tas nuo krikščionių de- | 
mokratų, ką jis praneš 
nuo musų, ką męs nori- 

me, kad jis ten skelbtų. 
Musų delegatas Lietu- 

voje gyvu žodžiu ir te- 

nykštėje spaudoje skelbs, 
jog Amerikos lietuviai 
krikščionys demokratai 
karštai užgiri a savo vien- 

minčių programą Lietuvo 

je. Jonas E. Karosas ten 

apreikš, jog męs entuzi- 
astiškai remiame Lietu- 
vos krikščionių demokra- 

tų pradikali pasitaisymą, 
kaip tas apsireiškia jų 
programe ir buvusio mi- 
nistrių pirmininko Pi. 

Dovydaičio dekleraeijoj; 
jog męs aploduojame 
jo užreiškimui, kad "Lie- 
tuvos Vyriausybė pirmiau 
sia rūpinsis. 

Karosas pasakys nuo 

musų, jog męs su didžiu 
pasibjaurėjimu girdime 
apie Lietuvos dvarponių 
prielankumą Lenkijai ir 

apie tų dvarponių talki- 
ninkavimą tai musų biau- 
riai priešininkei; jog męs 
stovime už tai, kad Lietu 
vos valdžia tuoj konfis-* 
kuotų žemes ir turtus tų 
šalies priešininkų, kaip 
tai daroma visose valsty- 
bėse laike karės. 

Tokius ir panašius da- 
lykus skelbs Karosas Lie- 

tuvoj. 

Šisai pranešimas yra da- 

romas mienėto laikraščio 
vardu ir dedamas pirmon 
vieton. Kiekvienam turi pul 
ti akin, kad net ir premie- 
ras, apimdamas šalies val- 

džią, neišdėsto taip smul- 
kiai savo projektų. 

Daugžodžiavimas tankiai 
buva labai menku patarnau 
toju. Ir šiame atsitikime, 
nenoroms, darosi įspūdis, 

Lietuvos apsauga nuo 

visų jos (priešininkų". 
Kad, "vienintelis šiądien 
visos kariumenės princi- 
pas — tai tėvynę ginti." 
Aploduojame buvusio 
ministerių pirmininko Pr. 

Dovydaičio užreiškimui, 
kad "išnaudojimas ir skur 
das Lietuvoje neprivalo 
turėti vietos," kad "žeme 
turi buti tų, kas ja dirbs", 
kad "tvarkant vidaus rei- 
kalus vyriausybė nepriva- 
lo žinoti nei partijų, nei 

luomų, nei tautybes, nei 

įsitikinimo skitrumo". 
Toliau Karosas Lietu-1 

vos liaudžiai skelbs apie 
tikrą reikšmę laisves. 
Skelbs, jog laisve tai nė- 

ra atmetimas įstatymų, 
autoriteto, valdžios; jog 
laisvė, tai nėra liuosybė 
palaidunauti, ištvirkauti, 
arba skliausti bei išnau- 

kad tuo dizodįiav:mu nori- 

ma iškalno kas-tai prideng- 
ti, nuo ko tai akį nukreipti. 
Darosi įspūdis, kad po visa 

litanija "ką jis ten veiks," 
"ką jis sakys", "ką skelbs", 
norima palaidoti ir tai, ką 
jis ten skelbs, bet kas šia- 
me pranešime nėra pažymė- 
ta. Gandai tuo tarpu einą, 
kad tarp tų dalykų, "ką jis 
skelbs", bet kurie čia nepa- 
minėti, yra ir tas, kad p. at- 
stovas buk žadąs ten ginti 
savo partijos Amerikoj vei- 
kimą, o diskredituoti tauti- 
tininkus. Šių gandų tulą 
paliudijimą turime net ir 
kun. Jakšto prasitarimuose 

: jo straipsnyje, telpusiame 
S "Lietuvoj". 

Ar tas butų teisybe? doti silpnesniuosius; bet 
nurodys, jog laisvė yra 
tai liuosybė doriems do- 
rais budais siekti prie sa- 

vo medžiaginio būvio pa- 
gerinimo, siekti prie pro- 
tiško išsilavinimo, dvasi- 
nės tobulybės ir nevar- 

žomai praktikuoti tikybą. 
Karosas skelbs Lietu- 

vos žmonėms apie Suvie- 
nytų Valstijų protingą 
laisvę, kaip šios šąlies pi- 
liečiai klauso ir gerbia sa 

vo išrinktą valdžią, pil- 
do jos leidžiamus įstaty- 
mus. Nurodys, kaip di- 
dis buvo Amerikos pilie- 
čių susiklaųsimas, kuo- 
met ji tapo įtraukta ka- 
rėn. Nurodys, kad pei 
tai karės laimėjimas bu- 
vo pagreitintas. 

Karosas nurodinės Lie- 
tuvos liaudžiai, kaip lais 
vos šalies piliečiai priva 
lo nuolatai budėti, but 
ant sargybos, kad gudres 
nieji, nesąžiningieji, iš 

LIETUVOJ DIDELĖ 
BRANGENYBĖ. 

Ignas Bersenas iš Chica- 
gos gavo laišką nuo savo 

brolio iš Čekiško valsčiaus, 
Kauno gub. Laiškas rašytas 
i d, balandžio šių metų ir 
atėjo per "Lietuvių Valsty- 
bės \tstovą prie Danų Kar. 
Valdžios" Kopenhagene. 
Laiške, tarp kit-ko, rašoma 
sekančiai apie dabartinę 
brangenybę Lietuvoj: 

"Pas mus labai blogai 
gyventi Lietuvoje, ba vis- 
kas yra labai brangu: ba 
tai kaštuoja po 150 rub- 

lių, o prastas arklys po 
1000 ir 1050 rublių pora. 
Pūras kviečių — 100 rub- 

■ lių". 
f 

IŠ KARUŽOS LAIŠKO. 
Romanas Karuža, Lietu- 

; vos Atstatymo Bendrovės 
atstovas, pasiųstas Europan 

— na jmmkmhMmMMMOftUilllSSSiĘHI0HBKUtĘKi!BKKSBBB ifS&į*'. ''^'iffiiilf .■•&-:;-įj-^jfficf ''•<■-"> Šis paveikslas parod o garsų mūšiais miestą Cha teau Thierry, kur labai pa- sižymėjo Suvienytų Valstij ų armija. Šį paveikslą nuėm ė Amerikos orlaivininkas. 

ir vykstantis Lietuvon, rašo 
laiškelį "Lietuvos" redakto- 
riui iš Kopenhageno, Dani- 

joj, balandžio 30 dieną šių 
metų: 

4 "Baigiu čia savo reika- 
lus ir netrukus išvažiuoju 
į Lietuvą drauge su Ame- 

rikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovais, kurie veža į 

| # 

Lietuvą mūsiškio Centra- 
linio Komiteto pinigais 
užpirktų daiktų — išviso 
už apie $225,000.00, nes 

Raudonasis Kryžius dar 
ir savo pinigų pridėjo. 
Graži dovana Lietuvai 
nuo Amerikiečių. 

"Lietuvoje, kaip čia gir 
dėti, dalykai eina gerai, 
kraštas organizuojasi kai- 
po savistovi valstybė, gi 
lietuvių armija muša ru- 

sus (bolševikus)". 

New York City, vienbalsiai 
pripažinome: 

a) Kad Lietuvos, Ukraji- 
nos, Latvijos ir .Estonijos 
Respublikos yra susiorgani- 
zavusios su pilnu pripažini- 
mų principų ir siekių, pa-" 
skelbtų Prezidento Wilsono 
ir Alijantų ir yra liuosos ir 
turinčios pasitikėjimą lie- 
tuvių, ukrajinieeių, latvių ir 
estų pripažintų teritorijų su 

etniška čielybę, kuri yra nu 

statyta istorijoj, priguli vi- 
siškai, kontrolei, pozicijoj 
ir administracijoj šventa tei 
sybo lietuvių, latvų, ukraji- 
nieeių ir estų. 

Kita rezoliucija, kuri bu- 
vo smarkiai plojama buvo 
sekanti: 

Kad męs visiškai atsisako j 
me pritarti ar remti žydų į 
skerdynes ir užpuolimus, 
męs netikime, kad tie už- 
puolimai rado paramos pas 
Lietuvius arba Ukrajinos 
gyventojus, bet kad, atpenč 
Lie.uvos ir Ukrajinos Res- 
publikos duoda žydams ly- 
gias teises ir protekciją su 

visais kitais piliečiais, ir męs 
prašome Suv Valstijų vai-' 
džios daryti tam tikrus žy- 
gius, kad sulaikyti atsikar- 
tojimus minėtų baisenybių 
ten, kur jos rastųsi. b) Kad pagelbėjus Lietu- 

vai, Ukrajinai, Latvijai ir 
Estonijai atstatyti savo tė- 
vynes, ir užstoti užpuolimus 
svetimų ir Bolševikų, ir kad 
jos galėtų užimti tarpe pa- 
sekmingų, neprigulmingų 
Europos valstybių, męs nu- 

žemintai prašome Suv. Val- 
stijų valdžios ir Alijantų vai 
džios pripažinti pilną nepri- 
gulmybę Lietuvos, Ukraji- 
nos, Latvijos ir Fstonijos 
Respublikų, ir taip-pat rem- 
ti jas morale ir materiale 
pagelba". 

Kaip buvo skaitoma prieš 
Lenkiją ir lenkų pastangas 
rezoliucija sekė ilgas rankų 
plojimas. 

a) Kad užpuolimas lenkų 
armijos a'nt Lietuvos ir Uk- 
rajinos (rytinės Galicijos ir 
kitų dalių) yra brutuališkas 
peržengimas karės siekių, 
nustatytų Prezidento Wilso- 
no ir Alijantų ir viešoj opi- 
nijoj, kurią visas svietas pa 
smerkia kaipo insikišimą į 
pačių tautų savį-valdybą. 

b) Kad Alijantai ir Su- 
jungtos Tautos prispirtų 
Lenkiją atšauKti savo armi- 
ją iš taiką mylinčių tautų 
teritorijų, ir kad visą pagel 
bą sulaikytų pakol Lenkiją 
neapleis užimtas tritorijas. 

c) Kad butų nuskirtos 
Amerikos arba interalijan- 
tų komisijos nustatyti rube- 
žinius nesusipratimus tarp 
Lenkijos ir kaimyniškų tau- 
tų, ir atlyginti visą nuostolį 

i iš priežasties neteisingo už- 
puolimo ant nastaruiu tavi- 

BESPEKIS. 
Mikei Angelo, garsiausis 

pasaulyje dailininkas piešda- 
mas ant vienos bažnyčios sie- 
nos Romoje pragaro paveikslą, 
tarpe kankinamųjų nuodemni- 
kų nupiešė ir vieno kardinolo 
paveikslą, kurį jis neapkentė. 

Kardinolas pasiskundė po- 
piežiui už tokį įžeidimą. Po- 
piežius atsikreipė prie to gar- 
saus dalininko, bet dailininkas 
atsisakė ką nors pakeisti savo 

paveiksle. Taip tas paveikslas 
Ir pasiliko, nes popiežius neno- 

rėjo su dailininku'pyktis. 
Vėl atėjo pas popiežių tar. j 

kardinolas. Popiežius į kar- į 
dinolo užmetinėjimus atsakė: j 

— Nieko del tamistos ne- j 
galiu padaryti. Jei jis tave bu 
tų nupiešęs čyščiuje, tai aš te 
nai turiu galę, bet iš peklos aš 
nieko negaliu išimti. Juk pats 
tai gerai žinai. 

Q _ f 

LIETUVIŲ PROTESTĄ? 

Vardu Amerikos lietuvių 
New Yc k'o ir apygardos 
lietuviai susirinko į Carne- 

gie Hali, nedėlioje gegužio 
25 d. Susirinkimą parengė 
Lietuvių Tarybų Informaci- 
jos Biuras, vedams p. C. 

Byoir'o, kuris tulą laiką vei- 

kia platindamas lietuvišką 
propagandą tarp svetimtau- 
čių. Eidamas Penktąja gat 
ve ties skerskenais matysi 
išlipdytus didelius plakatus, 
raginančius visuomenę atsi- 

lankyti susirinkiman. Daly- 
vauti susirinkime buvo už- 
kviesti: JJkrajiniečiai, Lat- 
viai ir Estai. Susirinkimą 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauju Laidotuvėse koge- 

riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, ka'n kiti, dėlto, kad 
męs patįa dirbame grabus ir 
turime savo karabouus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelH's šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
Klius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

nakt.j. 

3303AuburnAve. Tel.Drover4139 

p 

vedė buvusis Internal Re- 
venue Kolektorius p. M. 

Eisner, kuris aiškino, kad 

atsilankymas Lietuvių ir jų- 
jų draugų, kurie remia virš 
80 ^milijonu Europos gyven- 
tojų, dedančių visas pastan- 
gas prieš Bolševikus ir ki- 
tus priešus, ir kad šiosios 
tautelės pripažįsta Suv. Va] 

stijų ir Alijantų karės sie- 
kius. Kada p. Eisner per- 
skaitė rezoliuciją, prašant 
liuosybės ir pripažinimo Lie 
tuvos ir kitų tautelių, dide- 
lis entuziazmas pasklydo pc 
svetainę. Rezoliucija seka 

"M§s, Amerikiečiai drai 
gai Lietuvos, Ukrajinos 
Latvijos ir Estonijos lais 
vės, ir Amerikos piliečia 
Lietuvių, Ukrajinų, įjatvii 
ir Estonų kilmės, pasiryžę 
atnaujinti draugiškumo ry 

jšius del viešojo labo' ir re 

prezentuojanti opinija, i 
siekius virš trijų milijoni 
amerikiečių ir virš 60 mili 
jonų Europos gyevntojų su 

sirinkime Cernegie Hal] 

i tori jų. 
, d) Kad Lietuva, Ukraji- 

na, Latvija ir Estonija yra 
į tikrai demokratiškos tautos, 
i draugiškai susiprantan't ga- 
s les geriaus valdytis, negu 

aristokratiška Lenkija ir už- 
stoti Rusijos Bolšvikams ke 

r lią, ir kad jimes suteiktu 
i moralę ir materialę pagel- 

bą nuo Alijantų ir Sujung- 
tų Tautų delei viršminėti 

, reikalų. 

Prcrfik Nsujus Metus su tobulu aldii »• 

pėjimu, taip. kad vieko nepraleistum ei per • 

sus metus, kas tau fjall nuti nau iiiiga. 
Gerai pritaikinti ahinial prašalins akių ii 

galvos skaudėjimus, triMiiparcsystė t!i« tol- 
regi &tč prašalinama, pnsitarkite su mani' 
prieš einant kur kitur. Egzam'.nadja DYKA' 

JOHN SMETANA 
SPECIAUSTAS AKIŲ 

1801 8 ASHLAND AVE., CMICAGO 
Kampas 18tps Gatvės. 

Jčios lubos, virš I'latl'o aptiekus. Tėmykite 
« mano parašą 

Valandos: nuo 9tqs vai. rytn iki 8 va!, vak. 
į Nedėlioj: nro 9 vai. ryte iki 13 vai. dienos 

Dr. M. Herzinan 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, ckiru.gaa ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterį} ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tb 
Street, netoli Fisk Sticet. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 6—8 vakarais. Tcleplione Canai 3110 
GYVENIMAS: 3412 So. Ilaisted St. 

VALANDOS: 8-9 rrV- liktai. j 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mūsų Dart'nlnkŲ Gerovis 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

PIRMA NEGU PIRKS į' GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, Rimų ir Stcgams Poplerlo SPECIALIAI: Maleva rralevojimul e*ubų l§ vidaus, po $1.40 už flalloną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
30U3-3039 SO HALSTED STREET CHICASO. ILL, 

Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokius ligas naujausiais budoJs ir «u pagelba 
naujausly ir tobuliausių ylektrlklnlų Įtaigų. ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki rak. NedfeldienlaiB 10 iki 12. Wfcst 47_ta netoli nuo Marehfield Ave. 

m- -JL. 
\ Męs perkamo Liberty Donds nž ; piln§ "Casb" ve: fę. Atneškite arba atsiųskite. 

Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Ketveręals ir Subatomls 9—9. 

BONDS 
O JI S H 

XG. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Lr Paulina gatvių: 

^»gnuw«mm»i^8>{»{tTnTnntwn 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Rofcey St. 

- S, 5HANKS 
Gydytojas ir Chirurge 

Gydo visokias Vyrų Iri 
Kampas Iowa St. "^^^^^^rnoterų ligas taipgi iri 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare ^°^fc^hirurglškas Ilgas. 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halstec^^^j balandos: 11—6 popiet; Nedėllomig 11—1 popiet. Cbicago 
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MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRA&T'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieninis: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:60 Numerius pažiurfijimui siunCiame dykai. Turimo dideli knygų sankrovą, ir kutalogų siunčiame ant pareikalavi- mo, gavę 3c e tampų. 1 
Vėliausia inuomiauein mucų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES Kaina ?1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Bu 6 paveikslais 13 vienuo- lių-zokoninkių gyvenimo už tandiinl uidarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordorisif ar- ba registruotuose laiškuose. 

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

A, L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITE 
Skaitykite Visi. Metama $2.00 Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadwfty, S o. Boston, Mass. 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ SUSIVIENIJIMO 
Ą į įSlORlJA 

548 ,pupl»™,ju 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- j rašoma musų visuomeniški santykiai išei- vijoje. 
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ŽINIOS IS LIETUVOS. 
Kuršėnus užėmė bolševi- | 

kai sausio 9 cL žmonės, ne-, 
pri jausdami bolševikams, 
negalėjo jiems nei priešin- j 
tis, nes pastatytasis Lietu- j 
vos Valdžios iš Vilniaus at- 
stovas -dvarininkas Janavi- 
čius ne tik nieko nedarė, j 
kad perėmus iš vokiečių vai 
džią, kad praėjus tvarky- 
ti vietos gyvenimą ir padė- 
jus žmonėms, bet dar kliu- 
dė vietos Komitetui, duoda- 
mas progos vokiečiams ne 

siskaityti su Komitetu. Užė- 
jus bolševikams, tuo jaus su 

sidarė vietoje karinė jiega, 
kuria galėtų atsiremti. Rek- 
vizavo nuo žmonių geres- 
nius arklius ir sudarė iš 80 
žmonių pulkelį raitai i jos,; 
kurią pavadino: "žemaičių! 
raudonoji armija." 

žmonėms kol-kas bijosi 
pasirodyti su tikrais savo 

planais ir stengiasi visame 
nuduoti palankumą. Taip, 
dvarų darbininkai svajoja! 
apie žemes pavasaryje da- 
linimą ir iau renka medžia- 
gą troboms statyti. -Vie- 
tos bolševikai dėlto kol kas j 
tyli. LSB.j 

tų leista organizuotis bolše- 
vikams, raudonajai gvardi- 
jai. Be to, buvo tartasi dar 
del daugelio kitų daly- 
kų, kad visur butų tvarka 
ir gerove, kad kiekvienas 
lietuvis galėtų sau ramiai 
darbuotis tėvynės gerui, ap- 
rūpindamas savo brolius lie- 
tuvius, kurie lieja kraują 
del musų. Tylustonis 

Mobilizacija. — Iš V'il 
niaus .pranešama žinių, jog 
bolševikų valdžią paskelbu- 
si mobilizaciją naujokų ka 
reivių, kariškųjų valdinin- 
kų, gydytojų ir veterinorių. 

Lenkų kėsinimasis. — 

Lenkijoje einanti laikraščiai 
skelbia, jog lenkų valdžia 

netik skiria komisams Gar- 
clinui, Suvalkams, Mariam- 
polei ir kitiems Lietuvos 
kraštams, bet rengia visą ge- 
neral gubernatoriaus val- 
džią Lietuvai ("generai gu- 
bernatrorstv/o dla Litwy") 

Neleido. — Šio mėnesio 
pabaigoje lenkai žadėję už- 
imti Gardiną. Eina gandai, 
buk gen. Fochas uždraudė 
lenkams eiti į Gardiną. 

Len'nas — Lietuvai. — 

"Komunistą" pranešimu Vil- 
niun ak"jo Lenino literatūros 
traukinys. Kartu su juo atv7y 
ko įvairių komisarijatų at- 
stovai padėti organizuoti 
"sovietu" valdžios įstaigas. 
Traukinyje yra intaisytas ki- 
nematografas vaikams. Va- 
kare kinematografas rodo 
paveikslus lauke. 

Seredžius. Rasein. apskr. 
— Sausio 31 VI. buvo Vals 
čiaus Komiteto rinkimai, i 7 z 

ku.riuo3 buvo išrinkti pirmi- 
ninku A. Velička, jo pa- 
dėjėju M. Dzlemec'žionas, 
kasininku K. Beniulis ir se- 

kretorium A. Pranevičius. 
Susirinkimas viršaičio ne- 

berinko, nes jo pareigas ves 

komiteto pirmininkas. 
Paskelbus L. V. įsakymą 

delei privatinių dvarų nau- 

dojimo, beveik visuose Se- 
redžiaus valsčiaus dvaruo- 
se susidarė Icumrečm-tlafbi 
ninku Komitetai ir rengia- 
si prie išdirbirno žemes, kad 
nelikus be duonos. Tam tik- 
slui kiek išgali bendrai per 
ka arkilus, nes, vokiečiams 
pasitraukus, dvaruose neli- 
ko jokių gyvulių, kuriuos 
jie patįs dar prieš išėjimą 
išvarė. 

Seredžiaus Milicija jau 
apginkluota ir veikia gana 
stropiai. Ji sulaikė saviva- 
liška miškų kirtimą. Gaudo 
šmuglerius ir plėšikus. Ne- 
senai sugavo S plėšikus, ku- 
rie buvo vasario m. naktį iš 
13 į 14 d. užpolę Žemaitai- 
čių kaimo ūkininką Kava- 
liauską ir išnešę 2 palei la- 
šinių, 1 skilandį, 2 karkas ir 
2 kumpiu. Visus plėšikus 
Milicija indave Raseinių ap 
skričio Apsaugos Vadui. 

PiK&tis. 

i Baudžia. — Vilnuje kas- 
įc'ien atsitinka bent kelios by- 
los dal nencfo gyventojų im- 
ti "kerenkas." Paprasta 
bausmė už tokį prasikaltimą 
— atėmimas viso turto ir me- 
tai kalėjimo. 

Apgavikai. — Kam-kam. 
bet apgavikams, tai Kaune 
didžiausia liuosybė. Mano 
žodžams patikrnti nurody- 
siu senosios rinkos turgavie- 
tę. šventadieniais — kas 
pirkti, kas parduoti — susi 
renka d*ug žmonių. Ten ap- 
gavikams gera dirva: korto- 
mis, "kauleliais, pagalėliais, 
numerėliais, kulkelėmis ir 
kitokiais apgaudinėjimo į- 
rankiais — taip ir grucbšti- 
nėja iš žioplių pinigėlius. Ap 
linkui viliotojus prisirinkę 
būreliai žmonių — daugiau- 
sia v 

p rastuol iai-ka imiečai, 
apie juos suka visokio plau- 
ko žulik'ai. 

Prieina prie apgaviko-vi- 
liotojo, matyti, jų pačių agen 
teiis ir bežiūrint išlošęs ke- 
iioliką rublių eina pas kitą, 
kur taippat išlošia. Stovintie 
ji tai matydami, žinoma, su 
ažavi ir pamėgina lošti. Bot 
išlosus rublį — kitą, dešim- 
tinėmis pralošia. Tarp pralo 
šiancių nemažai matytis'jau- 
ni'' kareivėliu. Milicija-poli- 
cija aplinkui ginklais barš- 
kindama vaikštinėja, visa tai 
mato, bet apgavikams nieko 
nesako. Tokiems ir pana 
-iems apgavikams, ypač da- 
bar, karės stovį paskelbus, 
neturėtų buti vietos Kaune. 

Antras profesinis apgavi- 
kas apsigyveno Kaune — ge 
re-nėję gatvėje, gersniuose 
namuose ir'po visą miestą: 
ant sienų, stulpų ir tvorų iš: 
lipino rusiškai-lietuviškai-len 
kiškai skelbimus vardu "Kor 
tų. godotoias" (suprask — 

kortų kėlikas-spėjikas) — 

atspėjąs praeitį, dabartį ir 

Neleido. — Šio mėnesio pa- 
baigoje lenkai žadėję užimti 
Gardina. Eina gandai, buk 
gcu. Foch uždraudė lenkams 
eiti į Gradiną. 

Šakiai. Šakių apskrities 
komitetu suvažiavimas. Va- 
sario 3, 4 ir 5 dieną buvo 
visų Šakių apskrities ko- 
mitetų suvažiavimas. Per 
tris dienas buvo daromi su- 
sirinkimai "kino" salėje. 
Atidarius posėdį ir nusta- 
čius dienotvarkę, buvo pra 
dėta kalbėti ir eiti prie savo 

tikslo. (Čia smulkmenų ne- 

minėsiu. Paduodu svarbiau 
sius suvaž. nutarimus). 
Svarbu yra paminėti tai. 
kad visi suvažiavusieji de-į 
legatai nutarė griežtai žiu-' 
rėti, kad niekas nebūtų iš- 
vežama kitur; kad ūkinin- 
kai atliekamus drabužius ir 
maistą būtinai duotų lietu-i 
vių kariumenei ir kad nebu- 

ateitį. Net ir kaina už ''kor- 
tu godojimą" išstatyta... ir 
paskirtos valandos klijan- 
tams priimti. Ir pranešta, 
kad neužilgo išvažiuos..: ir, 
rodos, 15 metų (apgaudinė- 
jimo) praktika ir tt. Reikė- 
tų vietinei valdžiai, visgi, 
rimčiau j tai pažiūrėti.. 

Darbininkas. 

("Lietuva") 

Vilniii3. Sunkiai serga lie- 
tuvių garsus rašytojas kun. 
Juozas Tumas—Vaižgantas. 

Garliava (Marijampolės 
aps.). Vasario 10 d. betems- 
tant šeši ginkluoti vokiečių 
kareiviai atėjo į Padliesius 
pas Dagilį ir ėmė saviškai 
šeimininkauti: jieškoti pini- 
gų, mėsos, bauginti šautu- 
vais. Tuo tarpu parėjo sunus 

kareivis — plėšikai aprimo 
ir nuėjo kitur. Dagiliai pasi- 
genda 400 rub. 

Nuėję pas S. Andriušį pri- 
siplėšė mėsos. Kaime paki- 
lo riksmas.Vokiečiai, gązdin 
dami, ėmė šaudyti. Pasikin- 
kę Andriušio arklius išvažia- 
vo Prienų link. Vyrai vijoki 
Pailsus Andriušio arkaiams, 
vokiečiai sustabdė besive 
jančius ir su jais kartų nu- 
važiavo i Prienus. Padliesh? 

t. 

vyrai nudavė, kad jie iš Prie 
nu ir kad grįžta namon. Taip 
gražiai jie nuvežė vokietu- 
kus į letuvių milicijos ran- 
kas. 

Garlevos apielinėje plėši- 
mai ir užpuolimai pasitaiko 
gana tankiai. Pereitą rudenį 
iš Jočionio (Stanaičių kai- 
mo) plėšikai atėmė apie 
1000 rub., audeklus ir rubus. 
Patį buvo pakorę, tik laimė, 
kad dar spėjo laiku virvę nu- 

pjauti. 
Sikorskienei atėmė kelis tuk- 
stančius rublių. Ties Armo- 
niškių kaimu rasta negyvas, 
subadytas ir apiplėštas neži- 
nomas žmogus. Sausio 28 d. 
Kampiškių kaime pasmaugė 
J. Karsoką ir pavogė apie 
1000 rub. Nesenai apiplėšė 
Jonučių Pažėrą, taipgi buvo 
užpuolę Mastaičių šictiškį- 
—• Dėdulę. 

Dar ir daugau buvo užpuo 
limų, tik buvo nubaidyti. O 
kiek pavogta arkilų, karvų. 
kiaulių! Ganevietis- 

Pilviškiai (Suv. gub.). Pil-j viskiuose jau galutinai susi- 
tvarkė valsčiaus komitetas ir 
raštinė ir jau buvo beprade- 
dą darbuotis. Svarbiausiu ir 
pirmiausu buvo maisto rei- 
kalas, kadangi Pilviškių.' 
valsčus yra daug nuo karės 
nukentėjęs ir todėl, kad pa- 
lengvinus neturtėlių gyveni 
mą, buvo reikalaujama nuo 
maluninkų, aliejininkų skir- 
ti nuošimtis valsčiaus Komi- 
tetui aprūpinti beturčius. 
Bet sužinoję vokeičai apie 
komiteto veikimą, atėjo ras- 
tinėn ir ėmė grasinti, kad be 
jų leidimo nebūtų išduoda-1 
mi joki Komiteto įsakymai, 
o rfe, tai Komitetas busiąs 
patrauktas teisman. 

Liet. Piliete. 
("Tiesos Kardas") 

Naujas valgis restoracijose. 
Vienas žmogus norėda- 

mas pasislėpti nuo lytaus 
užėjo restoraeijon. Prie jo 
priėjo tarnaitė ir klausia. 

— *Ką tamista imsite? 
— Pusvalandį giedro oro. 
Vienatine liga kuri nepersi 

duoda gentkartei, tai nevaisin- 
gumas. 

G A RS INKIS "L1 ET UVOJ,} 
Apsigarsinirnas Dienraštyje 

''Lietuva" atneša geriausiu? 
rezultatus. 

Pirmutinė konkretinė (maišyto cemento) valtis 
pastatyta prieplaukoje Little Ferry, N. J. 

T aribahla. 

LAIKRODĖLIS. 
— Aš tuomet laikinai už- 

ėmiau vieta zakrastijoiio: — 

tarė mano draugas ir tęsė to- 
liau : 

— Klebonas, pas kurį tar- 
navau, buvo apie trisdešimt 
metu amžiaus; vidutinio ūgio.' o 

nelabai nutukęs, tačiaus gan 
diktokas. 

Santikiai klebono su para- 
pijonais, vtin buvo geri, ypač 
iš siu atžvilgiu: nįeplėšdayo 
žmonių ir nekankydavo ilgo j 
mis pamaldomis. 

Tačiaus kaipo kunigas, su 
atsidavimu aiškino Kristaus 
mokslą dažniausia trumpai. — 

yApart dvasiniu reikalų, kle- 
bonas mėgdavo sportą: me- 

džioklę, žvejonę ir neatbūtiną 
issimaudimą upėje. 

Viršminėtus sporto pamėgi- 
mus, klebonas tankiausiai at- 
likdavo yenui vienas; labai 
retas atsitikimas, jei ką norv 

pavadindavo draugėn. 
Vieną pavakarį, kuomet a" 

baigiau apkarpyti plotkų kraš- 
telius, tarpduryje pasirodė su 

krepšiu rankoje klebonas ir 
liepiančiai tary: Eiva maudi-j 

Pirma nei klebonas daėio 
iki pusei nusirėdymo, aš jau 
buvau Adoma rubuose ir pa- 
nėriau upėn. Už poros miliu- 
tų išlindau antron pusėn upes. 
braukdamas rankomis bėgant: 
nuo galvos vandeni. 

Tuo tafpu išgrdau klebono 
šauksmą: "Juozai plauk at- 

gal!". 
Nereikia nei manyti, kad 

bueia neklausęs; į pora pasi 
stumėįĮmų perplaukiau atgal 
ir atsisėdės ant minkštos žo 
lės ėmiau klausyti klebono pa- 
mokslo: 

—Xegerai — tarė rūsčiai 
klebonas, — Labai negerai su 

gyvybe žaisti; tikrai maniau 
kad panėręs nebeiškilsi. Ir 
kas tuomet?... Kur vėlė bu t v 

dingusi?... Juk neprisiruošęs 
amžinvstėn.. 

Ir \ isogalis liepia vengti 
pavojingų vietų. Iš liuosos 
valios sutikta staigi mirus yrn 
nuodėmė, ir prieš tai reikės 
atsakyti teismo valandoje. 

Na, o tu šokai vandenin ta- 

rytum "lydeka visai nepagal- 
vojęs, kacl galėjai galva prasi- 
mušti , arba ir kitaip galėjo 
atsitkti. (lalėjo mėšlungis su- 
trauki i, tada po tavim. Tau 
reikia suprasti, kad su vande- 
niu žaisti negalima... 

Po tokio pamokslo ėmiau 
jausti kaž-kokia baime, kuri 
pirma niekuomet nekankino. 
Pavojaus šmėkla, užmušė clrn 
sa ir aš papuoliau virpančiom 
baimės glėbin. 

Dargi visą maudimosi lai- 
ka, bijojau išsitiesti ant van- 

denio. 'Mintyse sukosi: mėš- 
lungis, surištas su staigia mil- 
tinu, o vėliaus rustus Dievo 
teismas ir amžina kankynė. 

J r juo toliau, tuo labjau 
ėmiau bijoti, nei pats nesu- 

prasdamas iš kur ta baimė 
gimsta ir galų-gale virpėda- 
mas išlipau ir ėmiau rėdytis. 

Klebonas dar turškė valan- 
dėlę vandenyje; tačiaus pa- 
plitus vakarų vėjaliui ir jis 
išlipo. 

Pakilova eiti, keletą žings- 
niu žengus klebonas staiga, it 
popiera nuablo; tarytum ugnį 
kešeniuose pajutęs ėmė grai- 
bytis ir anc galo nusiminusiu 
balsu tarė: "Laikrodėlis din- 
go." 1 

Jieškova, toje pačioje virto- 
je. kur buvova nusirėdė, nė- 
ra. Žolelė nusėdėta pirštais 
sučiupinėjome; su atyda žiu- 
ri va, bet kaip nėra, taip nė 
ra. 

lies i 

Šitnkis netikėtas pavadini 
nias dikčiai nustebino mane ir 
aš truputį susimaišiau. Man 
rodėsi, kad klebonas krečia 
šposus, taeiaus jo rimta veido 
išraiška vertė kitai]) manyti ir 
aš buvau priverstas sutikti. 

Tadui nelaukdamas paragi- 
nimo užsimečiau švarku ant 

pečių ir ėmiau sekti kleboną. 
Kaip ir paprastai k įmigai 

nemėgsta daug kalbėti fu tar- 

nais, tadgi ir mudu ėjova ty- 
liedami, žingsnis už žingsnio 
paupiu. 

Tik upės vandenėlis, nepa- 
žindams autoriteto, ramiai 
plaukė lenkdamas po savim 
mauru vu'šunes. O saulutė c * 

baigdama dieninę kelionę, tėš- 
kė paskutiniais spinduliais juo 
don sutenion. 

Pagalios klebonas sustojo iv 
lėdamas krepšį ant dailiai ap- 
augusio žolėmis kranto, pasą- 
I f f 

^ia 

Ištikro tai buvo daili vieta; 
n,eperdaug status krantas; 
:lugnas-gi upės, dailai išklotas 
įvairiais akmenėliais. Van- 
duo taip tyras, kad nei smul- 

kiausių vabalėlių judėjimas 
matytis. 

Klebonas pradėjo iŠs i rėdy- 
ti. Aš bandžiau nežiūrėti i 
nuogas kunigo kuno dalis; ne 
iŠ baimės,'bet tai lyg iš pado 
rūmo; nes sulyg mano tuom- 
laikinės nuomonės, kunigu 
amo sudėjimas nuo paprastų- 
jų žmonių skiriasi. 

— Gal vandenin įpuolė 
sako klebonas, dairydamasis 
aplink — Juk arti kranto re- 

dėvos. \"čplyf jieškok! — 

šaukė nusiminusiu balsu kle- 
bonas. 

— Heškaiu — jau. jieškau 
— teisinausi aš ir žiūriu išver- 
tęs akis vandenin. 

Žinoma, aš įreišsilaikiau ne- 

pažiūrėjęs, tačiaus nieko ypa- 
tingo nepastebi" jau. T-.ii bu- 
vo vyriškos lyties kūnas, su 

misomis tam tikros nišL.-; ypa- 
tybėmis. 

Nei pats nesuprantu, kokiu 
lbudus nusirėdžiau; dargi ne- 

galiu pasakyti, ar klebonas nn 

tč mano tikslą, bet aš šokau 
upės gilumon ir, it naras ėmiau 
rankomis graibyti. 

Iškilau; atsikvėpiau, tyru 
oru plaučius pripildžiau ir vėl 
neriu. Baimę visai užmiršau, 
by tik laikrodėlį atrasti, kad 
tik kleboną nuraminti... c 

Sučiupau; kaž-kokį slidų 
daiktą; iš karto abejojau, gal 
kokis švelnus akmuo, bet re- 

režėlio palitėjimas pištu, per- 
tikrino, kad-tai laikrodėlis ,ir 
it žaibas šoviau paviršiun 

! upės. 
— Radau, radau! — šau- 

kiu lipdamas ant upes kranto. 
— Klcbano veidas nušvito. 

Gramėzdiškai iš ranku išlupo 
ir susiėmęs sutanos skvernui 
nudilino bažnytkiemio link. 

Nuo to karto man tankiai 
užeina mintis: kas klebonui* 
tuomet buvo brangesnio. Ar 
mano vėlė, ar laikrodėlis?... 

MUSŲ SKATYTOJAMS PRANEŠIMAS. 

Dažnai gaudami užklausimus nuo gerbiamų "Lietu- 
vos" skaitytojų, kokias męs užlaikome lietuviškas kny- 
gas. Męs į tai atkreipę atydon, iki suspėjome sutvar- 
kyti pirmiaus kitus ofiso reikalus, dabar jau priėjome 
prie to, kad rengiame spaudon gražų įvairių lietuviškų 
knygų katalogą. Kaip tik bus užbaigtas šis katalogas 
spasdinti, męs vėl savo gerb. skaitytojams pranešime 
per dienrašti ir, tuomet męs galėsime išpildyti visus už- 
sakymus, prisiųsdami knyga^ i jusų namus. 

Tuom kart mes pasiūlome nusipirkti sekančias gai- 
das gerb. St. Šimkaus; Naujos dairos. 

Vienam balsui prie piano 
j 1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) SO j 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. balsui.) .. .69 

3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 į 4) Era, mano brangi (Bass) .50 | 
5) a Pamylėjau vakar 1 b Vai varge, varge Kaina75c. j c Vai putė, putė J 
6) Kur bakūžė samanota 50 į 

_ _ ^ 
Taipgi labai buvo pageidaujamas ir dabar jau gaunamas didelis 

i LIETUVOS ŽEMLAPIS. Į ! IŠLEISTAS PO NURODYMU 
! AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS TARYBOS 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PF.R 
j LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 

LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

j PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- | 'idius, upos, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
J Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
» zemlapis susideda iš daugelio r? aiškinimų ir I 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 

1 3) Lietuve Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
B) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). *>) Lietuvos Imperija po Vytautu Di žiuoju (1392—1439<. 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
5) Dabartinė Lietuvi. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. i 

Mylintieji skaityti, įgykite šia knygą, o Jus ją perskai tvsite daugiaus negu viena karią. 

| VĖLIAVOS AKY v AIZDOJE. .. į 
| Nesenai išėjo iš spaudos garsaus francuzų ra- \ sėjo Julės Verne aoysaka, kurioje aprašoma bai- 

siausios rūšies kariškos mašinos. Apie vandens va- 
gilių atlieamus darbus. Kaip jie vžinėdami savo 
laive, užpuola kitus laivus, apvagia juos ir visą tur- 
tą vežasi su savim i namus, kuriuos turi pasisf,tę po vandeniu. Kaip jie gyvena tikruose palociui. > pastatytuose po vandeniu. Kaina $1.90 

^ 

Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: "Lietu- 
va" 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

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

Waist seam ir skirt modeliu siutai nuo $17.50 iki $33.00. Konser- vativiškų stailu siutai nuo 315-00 iki $45.00. Vaikams siutai nuo $7.50 iki 8.50. 
Męs taipgi tu ūme puikių jau kiek apdėvėtų drapanų, pilnus kos- tiumus, arba nekurias dalis. 

S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET, CJiCAGO, IL L. 
Storas atdaras kasdienę, ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nc*cleldieniais—iki 9 vai. vaku.*e. 

■ mana 

Aš ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A3 labai biriau per 3 imtus, nuslabnėjęs pilvelis l)iivo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir abdnas s[ėkų nustajimas i'iso kut.o, ir huvau nustojęs vilties, kad begyven- ■iiu. \*:s'ir jieįkojau ?au pagclbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rube/.ių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagclbos. 

l!et kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų Ir kemnatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jranyko, ūiįllai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko pu vžmušimul visu »•««• ns. 

giu 3 mėnesių išpurdavau l:as savaitė pa butt-lį Sa- lutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. >_avo paveiksle pamaėiau tekį skirtumą kaip tirp dienos ir nakties. Da-linr jaučiuos ?i?TB':iai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutam mylistų geradėjistei ir linkiu vi-Mt-m* savo draugams ir pažįstamiems su tok:als atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis, prie Salutaras: 

| 1707 So. 
Salutaras ChpmCcal Institution J. Baltrcuas, Prof. 

Halsted St." Phone Canal 6417 Chicago, Illinois g 
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VIETINES ŽINIOS 
VU 

CKICAG1EČJU UPAS 
LINK SEIMO. | Seimas jau visai netoli ir | 

žingeidu kaip į tai žiu n 

chicagieeiai. 
Man teko buti ant dauge-1 

lio draugijų susirnkimų ir 
šiaip jau girdėti žmonių jpa 
sikalbėjimus. Visur ir visi 
kalba apie seimą, vieni kal- 
ba už, kiti prieš, h?X vis 
kalba. 

Indomu tas, kad tie, ku- 
rie kalba prieš, gana tan- 
kiai pasisako, kad, jie pa- 
tįs pripažįsta, jog seimas! 
reikalingas, bet visgi jie [ priešinasi. r -iĮ 

"Lietuva", 
o253 So. Morgan St. 

S. F. Martinkus, 
o324 So. Halsted St. 
TQWN OF LAKE 

J. J. Elias Bank, 
4600 So. V/ood Street, 

V. J. Kareiva, • 

1805 W. 46th St. 
P. Pivarunas, 

4622 So. Marshfield av. 

.. WEST S1DE 
J. J. Bagdžiunas, 

2334 So. Oakley Ave. 
M. Palionis, 

2323 So. Leavitt St. 
1STA. 

r. ruKis, 
729 W. 18th St. % 

Auditorium teatro durys 
atsidarys lygiai 7 val.'vaka^ 
re. Programas prasidės 
apie '7:30 vai. vak. 

Auditorium galima pa- 
siekti visais karais, kurie va 

žiuoja į miestą. Teatras 
randasi ant Congress gat- 
vės tarpe Michigan Ave. ir 
\Vabasli Ave, 

Programas bus labai žin- 
geidus ir neviens nepriva- 
lėtų praleist šios iškilmes 
nepamatęs. 
Visokiais reikalais galima 

kreiptis Seimo Rengimo Ko^ 
initeto ofisan, 

3261 S. Hdlsted St., 
Telefonas Drover 5052. 

Seimo Rengimo Komitetas. 

Jei prisižiūrėti Į tuos, kū- 
ne priešinasi, tai nesukly- 
dus galima nustatyti faktą, 
kad priešinasi tie žmonės, 
kurie niekados nepasižymė- 
jo jokiu rimtu darbu. Taip- 
gi prieš seimą sukelti- tie 
žmonės, kurie mažiausiai 
svarsto reikalus ir savo tė- 
vynės stoveinę. 

Apskritai chicagiečių 
upas link seimo gana geras, 
pakilęs ir galima pilnai 
laukti, kad viskas gerai pa- 
vyks. Chicagi^tis. j 

PRANEŠIMAS APIE 1 
SEIMĄ. 

Birželio 9 d., 9 vai. lytu, 
Morrison viešbutyje, Chica- 
goje prasidės Amerikos Lie 
tuvių Seimas. 

"Liuosybės Varpas" su 

DRAUGIJU DOMAI 
DELEI SEIMO. 

Visos draugijos (nors ir 
paskutinėmis dienomis) pa- 
sirūpinkite, kad jusu atsto- 
vai butu AMERIKOS LIE- 
TUVIU SEIME. 

c. 

Kurios nespėjote gauti iš 
^eneralio sekretoriaus man- 

datų blankų, parašykite 
kiekvienam atstovui po man 

datą ant savo draugijos 
blankos, pridedami viršinin 
kų parašus ir adresus. Tuos 
mandatus siųskite gen. sek- 
retoriui arba (del stokos 
laiko) atsivežkite su savim 
Seiman, 

Dauguma delegatų galės 
apsistoti Morrison viešbuty- 
je (kur bus laikoma sesi- 
jos) ; kainos nuo doliario 
aukštyn. 

Siųsdami AMERIKOS 
LIETUVIŲ SEIMUI savo 

sumanymus, patarimus, pa- 
sveikinimus, telegramus ir 
AUKAS, adresuokit sekan- 

šauks visus delegatus LJe 
tuvos gelbėtojus. 

A. L. S-me oficialiai da- 
lyvaus lietuvių tautininkų 
sriovė ir visos tautiškos or 

ganizacijos. Neoficialiai da 
lyvaus katalikų demokratų 
visuomenė su svietiškais va- 

dovais (Dvasiški vadovai 
dalyvaut atsisakė). 

A. L. Seimas, — tai Lie- 
tuvai neprigulmybės trokš-' 
tančių žmonių Seimas. Visi 
Am. Liet. Seimo delegatai 
yra siela ir kunu tėvynės 
Lietuvos mylėtojai. 

A. L. Seimas, varde Ame 
rikos lietuvių piliečių, rei- 
kalaus Suvienytų Valsti jų., 
— per jas ir kitų šalių, -— 

pripažinti Lietuvą neprigul 
minga valstija. 

A, L. S mas aiškiai paro- 
dys lietuviams kas yra Lie- 
tuvos neprigulmybės prie- 
šais ir kas draugais. 
Seimo Rengimo Komisija V/iai • 

"Lithuanian Convention" 
Morrison Hotel, 

Clark & Madison Strs., 
Chicago, 111. 

Už Seimo Rengimo Kom. 
Dr. K. Drangelis, gen. sekr, 

SUGRĮŽTA b. 
LENKAUSKAS. 

Gerai žinomas chicagie- 
čiams p. B. Lenkauskas, ku 
ris nemažai yra pasidarba- 
vęs lietuvių tarpe, jau grįžš- 
ta Chicagon. Jis jau su sa- 
vo kariumenės pulku pri- 
buvo New Yorkan iš Fran- 

SEIMO IŠKILMĖ. 

Norintiems dalyvauti į 
Amerikos Lietuvių Seimo' 
iškilmėje, Auditorium teat-, 
re, Nedelioje, Birželio 8 d. i 
primename, jog tikietus ga- 
lima pirkti iškalno sekan-', 
čiose vietose: 

BRIDGEPORT. 
Dr. K. Drangelio ofise, 

3261 So. Halsted St. 
M. J. Kiras, 

3331 So. Halsted St. 
Universal State Bank, 

3252 So. Halsted St. 

"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Ncdelioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON MOTELYJE 
BiRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 

MORRISON HOTELYJE 
Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 

8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRICDLMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. | 
cuzijos. Tikimasi, kad jis 
neužlgo bus chicagiečių 
draugų tarpe 

MIRĖ PETRAS ALUZAS. 
Vakar apie 4 valandą ry- 

te mirė 29 metų senumo Pe- 
tras Aluaas gyvenantis 919 
W. 35th Str. Jis atvyko iš 
Lietuvos dar mažyčiu būda- 
mas (apie 7 metų). Paei- 
na iš Kražių apskričio Kau- 
no rėdybos. Paliko tėvą, 
motiną, ir moterį su mergai- 
te 6 metų ir vaikučių 4 me- 

tų. Jis buvo žentu žino- 
mos Domicėlės Petkienės, 
kuri turi bučerne prie 858 
W. 33rd str. 

Laidotuvės atsibus pėtny- 
čioje 6 birželio. Šv. Jurgio 
bažnyčioje bus pamaldos ir 
paskui bus nulydėta ant šv. 
Kazimiero kapinių ir palai- 
dotas ponios Petkienės lote. 

UŽ FORĄ BUTELIŲ 
DEGTINĖS $100.00. 

Ana diena tūla* lietuvys vai' 
kinas važiavo pas brolį an 

fanuos Į Aliehigano valstiją 
Jis pasiėmė su savim du bate- 
lių degtines, kurios buvo Įsi- 
dėjęs i lagaminą. Nuvažiavus 
stotyje pas jį tap'> padaryti 
krata ir rasta degtine. \ aiki 
nas tapo suareštuotas; jis tri> 
dienas i.šbuvo belange i e ir tu 

rejo užsimokėti $100.00 baus- 
mės. 

R. 

VAIKUS SUPAŽINDINA 
SU MUZIKA. 

Užvakar-viena Chicagos mi: 
žikos draugija uavė koncertą 
skiriama pradedamųjų mokyk- 
lų vaikams. Susirinko keletas 
tūkstančių vaikų į tą koncertą 
ir visi ramiai klausėsi. 

V/EST SIDE. 
Išrinki i delegatai i Scnihi. 
Savo pusmetiniame susirin- 

kime, laikytame birželio 1 d., 
Dr-tė Sv. Roko išrinko į Ame- 
rikos Lietuviu Seimą 4 dele- 
gatus, būtent: Mikola Palionį, 
Antaną Radomskį, Motiejų 
ttudį ir Joną Dagdžiuną. Atsi- 
tikime, kad kuris i* tų keturių 
delegatų delei nepermatomų 
priežasčių negalėtų dalyvauti, 
tai jo vietą užims Pranas 1 '>al- 
eiunas. 

Draugija nutarė dalyvauti 
šeiminėje iškilmėje, tai yra ne 
dėlios vakare, birželio 8ta 
Taipgi davė instrukcijas dele- 
gatams kokių minčių prisilai- 
kyti seime. 

Buvęs S 'u.t i rin k i m c. 

» * 

PASIMIRĖ B. KLIORIENĖ 
Užvakar vakare 2 birže- 

lio apie 7 valandą vakare 
mirė Barbora Kliorienė 834 
W. 33rd str. Paliko nuliū- 
dime vyra Antaną ir vai- 
kus p-nią Julijoną Tanane- 
vičienę, kun. Joną Kliorj ir 
Stanislovą su Eugenią. 

Ji mirė sukakusi 52 metų 
amžiaus nuo širdies ligos. 

* * 

i 

A LTS. 25-tos kuopos susi- 
rinkimas įvyks seredos vakare. 
8 valanda, Fello\vship svetai 
nėję, <S31 \Y. 33rd PI. 

\ isi nariai malonėkite pri- 
buli Į ši susirinkimą, nes yra 
daug svarbiu klausimų kaip or 

ganizacijos, taip Lietuvns rei- 
kaluose. Valdyba. 

LIETUVIU KAREIVIU 
MASINIS SUSIRINKIMAS 

Šiądien Mildos svetainėje, 
ant trečių lubų Įvyks lietuviu 
kareivių susirinkimas. Šiame 
susirinkime bus svarstyta daug 
svarbių reikalų, todėl kiekvi 
nas lietu vys kareivis maloėns 
atsilankyti i ši susirinkimą. C L. 

Susirinkimas atsidarys ly- 
giai 8 vai. vakare. Prašomi 
visi lietuviai kareiviai n esi vė- 

linti, kad turėjus laiko risti pa- 
čius reikalinguosius klausimus. 

Pirmo Rcyiinento l ahiyba. 

BRIGHTON, PARK. 

Lietuvių Politiškas Pašelpi- 
nis kliubas laikys savo prieš- 
pusmėlinį susirinkimą ketver- 
ge birželio 5 d. \Yinge1ewskio 
svetainėje prie 4500 So. Tol- 
inau Ave. 

Taipgi pranešama Kliubr. 
narių žiniai, kad Kliubo meno 

siniai susirinkimai tapo perkelti 
is siibatos į kas pirmą ketvergę 
kiekvieno mencs'o. 

Kliubo I'ahiyba. ) 
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MIRĖ ANTANAS 
TURBAUSKAS. 

Antanas Turbauskas 38 
metų amžiaus panedelyje 
išėjo darban, bet nesi jaus- 
damasis gerai, jis ant pietų 
sugrįžo atgal. 

Paskui pavakare jis nuėjo 
į toilet'ą ir tenai jį patiko 
mirtis. 

Spėjama, kad mirė nuo 

šilm.os, ar gal nuo vidurių 
ligos. 

* iŠ 

Visiems šiems trims miru- 
siems laidotuvių procesijas 
surengs žinomas graborius 
p. A. Masalskis, 3305 Au- 
burn Ave. 

BANDITŲ MUŠIS SU 
POLICIJA. 

Keturi banditai vakar anks- 
ti ryte kėsinosi užpulti ant Ru- 
yal Tailors kompanijos 731 So. 
\\ clls St. Įie atvažiavo susėdę J u 

i automobilį. Uet greitai buvo 
duota žinia policijai, kini nu- 

sivijo plėšikus. 
Šaltdymasis tarp policijos ir 

plėšiku Įvyko ant Halt. ant 
Oliio geležinkelio bcsislapstanl 
už karų. 

Iš tų banditų yra vienas su- 

imtas. Spėjama, kad kiti du 
yra sužeisti. 

PIKNIKAI. 

Nerielioj, birželio 1 d. at;-- i- 
buvo piknikas Draugijų Šv. 
Petronėlėr, ir Šv. Ražancavo.: 
Ijcrgman darže, Riversi.de, Iii.. 

Žmonių buvo apie 500—<>00. 
Draugijos, turbut, turė-i šiek- 
tiek pelno. 

v 

Ta pačia dieną įvyko pikni- 
kas ir Lietuvių Baltos Žvaigž- 
des Kliubo nuo \Yest Side, 
Stiakney Parke, Lyons, 111. 

Taipgi atsibuvo piknikas 
Leib. Gv. D. L. K. Vytauto 
nuo Bridgeporto, Černausko 
darže, Lyons, II. 

IŠRINKTI DELEGATAI I 
SEIMĄ. 

Graugystč Gvardija Kara 
liaus Mindaugo, gegužio 31 d. 
Žemaičio svet. laikė savo susi- 
rinHmą, kuriame išrinko du 
delegatų: A. Dargi ir G. Pakel- 
ti i A. L. Seiliui. 

Ši draugystė susideda iš 160 
narių. 

Rast. Ignacas Arlauskas. 

SUĖtofc VAGĮ. 
Tris policmonai Cliicago 

A ve. policijos stoties v akai 
ryte suėmė vagį karčiamojc 
Fred Both'o J 300 Larabee. 
Palicmonai užtiko viso penkis 
vagis ir norėjo suimti, ^t tie 
pradėjo šaudyti. Paleista į 20 
šūvių. Keturi vagį s pabėgo, o 

vienas likosi suimtas. 

RUSU PROTESTO 
MITINGAS. 

Pereitoje subatoje Chicago- 
je gyvenanti rusai buvo suruo- 

šę protesto mitinga. Prie orga- 
nizavimo daugiausiai prisidė- 
jo čionai einantis rusu dicnraš- 
t is. 

Protestas buvo ruošiamas 
prieš talkininkus, kam jie nori 
pripažinti Kolčako valdžią. 
Kalbėtojais buvo visi socialis- 
tai bolševikai. 

Susirinkime dalyvavo apie 
800 žmonių. 

e^sass^sesssmsi 

Ar Nori Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba žemės aprašymus. Pagn: 

(ieikie, Nalkovski ir kilus, sutaisė šernas. Su pa- 
veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mu u -že- 
mę, jok pa vv datą, didumą, augštį vulkanu, metan 
eiti iš savęs ugnį; kur ir kiek joje yra augliu, gele- 
žies, aukso, druskos ir kilų mineraliii ir 1.1., kiek ir 
kur kokios jūrės, ežerai, upės, jų vardai, plotis, gy- 
lis, kokie kuriuose vandenys: surųs, prėski ar kar- 
tų. Kiek sviete vra viešpatysčių, kokius jos plotus 
užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi miestai, 
kiek kur gyventojų, kuom jie užsiima ir 1.1. Žemė 

aprašyta dalimis k. t. Europa Azija. Afrika, siauri- 
nė ir pietinė Amerika. Knyga didelė 6x9 coliu, 
spauda graži, turi pusi. 4f)(), .popieros viršais S2 2? 

Gražiuose audimo apdaruose $3.00 

Užsisakyk ją tuojaus ir susipažink su pasauliu, 
ant kurio gyveni; išdėti pinigai, ant šio< knygos, 
iums apsimokės šimteriopai. Užsisakant ir pinigus 
siunčiant adresuokite: 

"LIETUVA," .3253 So. Morgan St., Chieago, II!. 

TOWN OF LAKE. 
j Dr-stė Šv. Vincento Fererušo 
[laikys savo prie:? pusmetinį su- 

sirinkimą nedėlioje birželio 8 
d. 2 vai. popiet Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėje. 

J. Lcgnmjaris, Rast 

SUSIRINKIMAS. 
Simano Daukanto Teatra- 

liškas Jaunuomenės Kliubns 
laikys savo mėnesinį suirinki- 
mą pėtnyčioje birželio () d. 8i 
vai. vakare. Dievo Apveizdo 
para p. svet. prie Union A ve. 
ir 18-tos gat. 

Šiame susirinkime bus galu 
tinai apkalbėta apie rengiamąjį 
pikniką ir kitus svarbius reika- 
lus. 

Nut. rast. J. Baubkus. 

CICERO, ILL. 
Lietuvių Improvement Clu- 

bas laikys savo pusmetinį su- 

sirinkimą seredoje birželio 4 
d. 8 vai. vakaro J. Nepfo sve- 

tainėje prie 49 a v ir 15 gat- 
vės. Visi namų ir lotų sa\: 

ninkai yra kviečiami atsilan- 
kyti koskaitlingiausiai. 

Juozą p a s S tau k i avi c z.. 

Paješkau savo drauge, Ka- 
zimiero Leciko, paeina iš Kau- 
no gub., Raseinių pav., Nau- 
miesčio miestelio. Jei kas ži- 
note. malonėkite pranešti, arba 
jis pats teatsišauks: 
S. k< ličius, 4600 S. Marsfield 
Ave., Chicago, J11. 

llilllllllllllllllllllll!!lllllllillllIlllllllllllMlii>liiiiiiiiiiiiiinniii 
IMU! I 

Ar Myli Skaitymą? 
RYM. IS. Emile 7ola romanas iš francuzų kai 

boj vedte J. Tai yra labai svarbus ir gprsus veika- 
las, prašytas vieno geriausių francuzų rašytojų Kmi 
le Zola. Šita knyga yra versta j visas civilizuotas 
kalbas, todėl kad yra aprašyta žingcidžiausi nuoti 
k i a i Rvine. Mvlinti skaityma romanu, tai šitas yra .v" 't labai gražus romanas, lietuviškas vertimas yra leng- 
vas ir gražus. Knyga gražiai ant geros popieros 
atspausta, 452 pulapiai, popiercs viršais ....$1.75 

Ta pati gražiais audimo apdarais $2.50 
Užsisakyki! šia knygą šiandien iš musu knv- 

gyno, adresuojant: 

LIETUVA 
3253 So. Morgan St., CHICAGO, 1LL. 
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Neprigulmybe 
Lietuvoje! 

PiRIDGEPORT. 
S L. A. 36 kp. susirinkimai 

tapo pi rkelti j pėtnvčios vaka- 
rus. taigi sekantis susirinkimas 
įvyks pėtnyčiojc, birželio d. 
7 vai. vakare "Birutes" :>,et 

prie 3249 So. Mo.gan S t.". 
J. Balčiimas. 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Vicokig Naminiu Raka * 

du, persikėlė po šiuomi numeriu: 
2223 W. 23rd Place 

Chicago, 111. 
Telephone Canal 53C5. 

Parsiduoda Locomobile 
5 sėdynių 

automobilius geriausios išdirbystos, 4 cilinderiŲ, 6 nauji cords. Roberiai naujai uždėti. Nauja baterija, parsi- duoda už $650. Auiciu .Lili i galima matyt garadžiui visada. 3222 fcjouf Halsted St. Drover 2186. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

M;-s galinio parduoti jums 'uunga- lovv 'namelį) dviejų flatų MAROUET- TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- sio parko Chicagoje su visai mazu i mokėjimu ir ant labai prieinamų Is- 
mokėjmc sąlygų jųs galite j gyti sau 
namą. 

FRANCIS KIPOTiT & CC. 
2402 W. CZrl St., 

Tel. Trospect 923. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečto labai prlalnanuT- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko } ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSall« St. 
Telefonas Franklin 2803. 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos lr lietuiiškos kalbų, aritmetikos, knygvedystčs, stenografijos, ty- pewriting, firklybos teisig, Suv. Vaist. istori- 

įos, abelnos istorijos, geografijos, politikinėl 
ekonomijos, pilietystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietg. Vakarais nuo 7:30 iki 9:50. 

3106 S. Halsted st., Chicago 
VALENTiKE D'ČESSMAKiNG 

COLLEG2 
Mokina siuvimo, Kirpimo. dtsigain* 
dienomis ir vakarą!? do! hizuio if 
namų. Paliudijimai išduodami ir 7ie> 
tos parūpinamos dykai. Atsliankyk'te 
arba rašykite, o m?s pasistengime 
suteikti jums patannią. 

SARA rAT^.K. Principal 
2407 vV. Mr.ri'son 9t. 

C2C5 3. HalsUd SL iS50 W<dls St 

E x p re tc « e. 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th 3t.. Bculevird 933G 

Dr. G. N. Ghser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kerti 32 »t. 
Specialistas Moteriškų, VyriSkų, 

ir Chroniškų L'gų. 
Valandos: 9—10 ryt», 12—2 po r piet. 6—8 vuV., h'edčl. 9—2. 

u TELF.TON AS YAP.OS 687. q 
OOCKKHK« OOCtfHKl XHKH3 CHKH2 J 

WW«m»CH3^<H>CHKH><WKV0 <«* 
3 0 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SEN ĖJUSIOS 

• LIGOS § 
Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 lkl 9 § vakarais. b 

3303 SO. MORGAN STREET l 
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