
METAI: 

LITHUANIAN DAILY 
PUBLISHED AND DISTR.IBUTED UNDER PERMIT (NO. 582) AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6, 1317, ON FILE AT THE 
POST OFFICE OF CHICAGO, ILLINOIS. BY ORDER OF THE PRESIDENT, A. S. BURLESON, POSTMASTER GENERAL Kopija 2c Copy 2c 

No. 140 

•" w 
Talkininkai rems Kolčako 

Valdžią. 

Anglų laivynas Bombar- 
duoja K ro n d štatą. 

Vokietijoj Gali Kilti Civife Kare 

PAVOJUS LIETUVOS 
NEPRIGULMYBEI. 

Paryžius, birželio 13 d.— 
'Taiko3 konferencijoje ap- 
laikyta admirolo Kolčako 
laiškas atsakymas į talki- 
ninkų pirmesnį laišką. Laiš 
kas Paryžiuje gauta 5 dieną 
birželio. 

Šiame laiške admirolas 
Kolčakas kalba Omsko val- 
džios vardu, kaipo jos gal- 
va ir kalba kaipo -atstovas 
visos Rusijos. 

Jis užreiškia, kad paė- 
męs valdžią 18 die- 
ną lapkričio, 1918 metų ir 
paves valdžią steigiamąjam 
susirinkimui, kaip tik jis su 

sirinks* 
Jis pavęsiąs viešas tiesas. | 

Rusijos steigiamam susirin-j 
kimui todėl, kad davus jam 
galę liuosai nustatyti vai-i 
džios formą Rusijoje. Taip 
elgtis admirolas Kolcakas 
yra pasižadėjęs po prisiega 1 

prieš augščiausį Rusijos tri- 
bunalą. 

Kolčako tikslas, kaip jis 
užreiškia, yra sunaikinti Ru 
sijoje bolševizmą ir įvesti 
tvarką, idant šalies gyven- 
tojai galėtų liuosai išreikšti 
savo norą šalies reikaluose. 

Toliau Kolcakas išreiškia 
užsiganėdinimą, kad talki- 
ninkai žada teikti Kolčako 
valdžiai paramą įvedimui 
tvarkos Rusijoje; bet sykiu 
ir pabriežia, kad Omsko 
valdžia nesijaučia turinti 
teisę dėti pamatus Rusijos 
valstybinio gyvenimo ir nur 
statymo rube&ių. Tą, girdi, 
turės atlikti steigiamasai su- 
sirinkimas. 

Pripažįsta Lenkiją 
Neprigulminga. 

Link Neprigulmybes Len- 
kijos Kolčakas pabriežia, 
kad Omsko valdžia jaučia- 
si galeje, užgirti Rusijos lai 
kinos valdžios (nuvertus ca 

rą) paskelbimą Lenkijos Ne 
prigulmybės 1917 metais, 
bet galutinas nustatyme ru 

bežių tarp Rusijos ir Len- 
kijos turi but paliktas Ru- 
sijos steigiamam susirinki- 
mui. 

Omsko valdžia vra pasi- 
ryžusi pripažinti "de fakto" 
dabartinę Finliandijos val- 
džią, bet spręsti apie Fin- 

liardijos likimą turės Rusi- 
jos steigiamasai susirinki- 
mas. 

Lietuvai ir kitoms 
autonomija. 

Link Lietuvos, Latvijos ir 
kitų Rusijos kraštų Kolča- 
kas Omsko valdžios vardu 
užreiškia sekančiai: 

"Męs esame linkę tuojau 
ruoštis prie išrišimo klausi- 
mo link likimo tautinių gru 
pių Estonijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje ir Kaukaza ir Už- 
kaukazijos šalyse, ir męs tu 
'rime visas priežastis tikėti, 
kad įvyks umus klausimo iš 
rišimas, ir permatome, kad 
nuo šio laiko, valdžia su- 

teiks įvairipms tautystėms 
autonomiją. 

"Atsitikime, jei kiltų ne- 

susipratimai išrišimui klau- 

simų link įvairių tautysčių,- 
valdžia pasiryžusi kreiptis 
prie bendradarbystės ir ge- 
rų urėdų Tautų Lygos." 

Tolimesniuose savo užreiš 
kimuose Kolčakas, vardu 
Omsko valdžios pasižadėjo 
mokėti skolas, kurias* Rusi- 
ja turi svetimiems kra- 
štams; stengtis, kad bežia- 
mįai butų aprūpinti *eme, 
ir kad Rusijoj jau ne^js su 

grąžinta tvarka buvusi prie 
caro laikų- 

Taipgi užfikrino, kad Ru 
sijoje bus įvesta lygybė 
prieš įstatymus visų Rusijos 
piliečių. Girdi, nežiūrint 

j paėjimo nei tikybos visi ly- 
igiai bus globojami. 
i 

Talkininkų atsakymas, j 
Paryžius, birželio 13 d.— 

Taryba keturių didžiųjų tai 
kos konferencijos vardu da-' 
vė atsakymą į admirolo Kol! 
čako užreiškimus. 

Talkininkai, abelnai paė- 
mus, prielankiai atsinešė 
link Kolčako užreiškimų pa- 
žadėjo remti Omsko valdžią 

| kovoje prieš bolševikus. Pa 
Įrama bus teikiama daugiau- 
Įsiai ginklais ir maistu bei 
| šiaip reikmenimis- ^ 

Prie to talkininkai paBrie 
žė, kad bėgyje 12 mėnesių 
bolševikų veikimo, pamatė 
jog nėra galima turėti san- 

tykius su Maskvos sovietais. 
Talkininkai savo atsaky- 

Kaip pasiklojai, taip miegok 

Vokiečiai ruošė gana kiet^ lovą kitiems, bet mctina žeme priverte pačius 
vokiečius išbandyti kitiems ruoštą posilsiui vietą. 

me nors dar oficialiai nepri 
pažįsta Kolčako Omsko vai 
tižios, bet pakraipa atsaky- 
mo lyginasi formaliam pri 
pažinimui. 

Rusijos tautų klausime ke 
turi didiejie užreiškia se- 

kančiai : 
"Turi but pripažinta Fin 

liandijos ir Lenkijos nepri- 
gulmybė; jei rubežiai tarp 
Rusijos ir tų šalių (Finlian- 
dijos ir Lenkijos) nebūtų 
išrišti sutartinai, tai turi bū- 
ti kreiptasi prie Tautų Ly- 
gos tarpininkysflSs. 
Ar bus Lietuva Neprigul- 

minga? 
"Jei umai nebus prieita 

prie sutartino išrišimo klau- 
simo tarp Eątonijos, Latvi- 
jos, Liet. ir Kaukazo ir Už 
kaukazijos šalių ir Rusijos, 
tai klausimo išrišimas turi 
but padarytas su patarimu 
ir kooperacija Tautų Lygos. 
Iki bus išrištas tų šalių klau- 
simas šiuo keliu Rusijos vai 
džia pripažįsta šiems kraš- 
tams autonomiją ir pripažį- 
sta teisotais atsinešimus, jei 
toki buti, tarp "de fakto" 
valdžių tų šalių, ir talkinin- 
kų bei draugiškų viešpati- 
ją" 

Toliau talkininkai prane- 
ša, kad Rusija bus priimta 
Tautų Lygon, kaip tik jos 
valdžia susitvarkys ant de- 
mokratiškos papėdės. 

WINNIPEG GELŽKELIAI 
KETINA STREIKUOTI. 

Winnipeg, birželio, 13 d. 
Unijų lyderiai pranešė, kad 
gelžkelių pečkuriai ir maši- 
nistai nubalsavo išeiti ant 
streiko, jei miestas nepriims 
atgal paliuosuotų ištarny- 
stės policistų. 

Gelžkelių darbininkai su- 

streikuos, jei bus reikalas, 
sekantį panedėlj- 

400 DELEGACIJA UŽ 
ALŲ 

Atlantic, City, N. J. IŠ 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos kongreso rengiasi važiuo 
ti Washington, kad dalyva- 
vus priešblaivynėje de- 
monstracijoje, apie 400 de- 
legatų. 

Jie, kaip pranešama va- 

žiuos specialiame traukiny- 
je. Speciali traukiniai dėl 
demonstracijos taipgi va- 
žiuos iš New Yorko, Phila- 
delphijos, Pittsburgo ir ki- 
tur. 3^3?. 

r 

RIAUŠĖS KALĖJIME. 

St. Louis. birželio 13. Vie 
tos kalėjime ištisą pereitą 
naktį tęsėsi didelės riaušės 
ir tik užsibaigė į rytą, kuo- 
met visi kaliniai tapo su- 

varyti j kamaraites. i 

Kalėjimo sargai su pagel- 
ba policijos gainiojosi kali- 
nius po kalėjimo kiemą, no- 

rėdami atskirti baltveidžius 
nuo juodukų. 

Riaušės iškilo vakar be-i 
siginčiant baltiemsiems su j 
juodukais- Viso riaušėse ta1 
po sužeista 15 kalinių. ] 

AMERIKOS ALBANAI 
REIKALAUJA NEPRI- 

GULMYBĖS. 

Washington, D. C. birž.Į 
13 d—Amerikos Albanų ko 
mitetas pasiuntė kablegra- 
mu prezidentui Wilsonui 
prašymą suteikti Albanijai 
neprigulmybę. Sakoma, kad 
albanai panašiai elgiasi ir 
kitose žemėse. 

SULAIKĖ AMUNICIJĄ, 
GABENTĄ MEKSIKON. 
San Francisco, Cal., bir- 

želio 13 d.--Suvienytų Val- 
stijų rruito inspektoriai su- 

laikė daug šautuvų ir amu- 

nicijos, kuriuos norima lai- 
vu nugabenti Meksikon. 

PAVOJUS CIVILĖS 
KARĖįS VOKIETIJOJE. 

Berlinas, birželio 12 (su- 
vėlinta). Neprigulmingų 
socialistų laikraštis praneša, 
kad seredoje buvo Berlino 
piliečių susirinkimas, kuria- 
me dalyvavo daug įvairių 
profesionalų ir įvairių pra- 
moninkų, nutarta paskelbti 
piliečių streiką. 

Streiką ketinama iššaukti 
visoje šalyje apie streiko 

pradžią bus paskelbta pam- 
fletais iš orlaivių. 

Tuli išdirbėjai rekomen- 
davo taipgi sulaikyti gami- 
nimą reikalingiausių, kaip 
duona ir panašiai. 

Tokiu streiku norima už-: 
protestuoti prieš dabartinę 
valdžią, kuri buk nesiskai- 
tanti su šalies žmonių valia- 

Iš kitos pusės vėl ketina- 
ma priešintis tokiam nepa- 
prastam streikui ir yra žy- 
mių, kad Vokietijoje gali 
kilti civilė karė. 

ANGIjA NUŽUDĖ 19 
ŠNIPŲ. 

Londonas, birželio 13 d. 
Anglijoje laike pereiios ka- 
rės tapo nužudyta 19 šnipų- 
Aštuoni buvo iš priešų šalių 
paėjimo, aštuoni iš neutra- 
lių šalių paėjimo, du iš drau 
giškų šalių ir vienas anglas. 

Bet čia nepriskaitoma 
nuotikiai sujungti su Airi- 
jos revoliucija. 

DIDELI POGROMAI 
KROKĄ VE. 

Vienna, birželio 13 d.— 
Universal New agentūra pra 
tįošp, kacl Krokave iškUo 
dideli žydų pogromai. Dau 
gelis žydų krautuvių ir dirb 
tuvių tapo, beveik, visai su- 

naikyta. 
Sumišimuose, kaip prane- 

šama, yra sužeista keli šim 
tai civilių žmonių ir dvide- 
šimt kareivių. 

STREIKUOJA 76,000 
ITALIJOS MOKYTOJŲ. 
Rymas, birželio 13 d.— 

Italijoje jau kelinta sąvai- 
;tė streikuoja 76,000.moky- 
i tojų, daugumoj mokytojai 
pradinių mokyklų. Jie rei- 
kalauja pakėlimo algos nors 

$2, gi vietomis protestuoja 
prieš brangumą pragyveni- 
mo. 

Iki šiol streikas e jo ra- 

miai, bet paskutiniu laiku 
iškilo didesni sujudimai mie 
ste Spezia, kur minia suar- 
dė keletą maisto sandėlių. 
Ištiko susirėmimas su poli- 
cija, yra 2 ypati užmušta 
ir apie 30 sužeista. 

ANGLIJA TRAUKIASI 
NUO AMERIKOS. 

_ 

Londonas, birželio 13 d. 
Specialis korespondentas 
Philadelphia Public Ledger, 
praneša, kad Anglijos po- j 
litiškas veikimas yra krei- 
piamas ton pusėn, idant po 
biškį skirtis nuo Suvienytų 
Valstijų su kuriomis taip 
draugavo per paskutinius 
laikus.. 

Korespondentas Šį išvedi- 
mą daro iš straipsnių žy- 
mių Londono žurnalų ir iš 
pasikalbėjimų su Anglijos 
politikais ir žymiais visuo- 
menės veikė jr's- 

ANGLU ESKADRA BOM- 
BARDUOJA KRON- 

ŠTADĄ. 
Stockholmas, Švedija, bir 

želio 13 d.—Aftonblad ši» 
dien paskelbta pranešimas, 
kad Anglijos laivyno vienas 
skvadronas bombarduoja iš 
sunkiųjų kar.-uolių nekurias 
vietas Kronštado tvirtovės. 

REIKALAUJA PRIPAŽIN- 
TI SOVIETUS. 

Atlantic, City, N. J., bir- 
želio 13 d—Šiądien Ame- 
rikos Darbo Federacijos 
kongrese tapo priimta re- 

zoliucija, kuri reikalauja 
pripažinti .Rusijos sovietų 
valdžią. 

SPROGO TRAUKINIO 
PEČIUS. 

Fort Worth, Texas, bir- 
želio 13 d.— Pečius trauki- 
nio, kuris išėjo iš čion į Den 
ver sprogo kelionėje netoli 
iivondale užmušdamas ma- 

šinistą ir keletą šiaip ypa-j 
tų. J 
SUAREŠTAVO SINNFEI- 

NERIŲ LYDERĮ. 
Dublin, Airija, birželio 13 

d— Grovienė Markievicz, 
narys Anglijos parlamento 
ir žymi Sinnfeinerių lyderis 
tapo suareštuota ir nuga- j 
benta po didele sargyba i, 
U,k. 

OMSKO KARIUMEHĖ ! 
MUŠA BOLŠEVIKUS. 
Omskas, birželio 6 d.— 

Oficialiai pranešama, kad \ 
Omsko valdžios kariumenėj 
vėl pradėjo mušti bolševi- 
kus. Jau gerokai pasistū- 
mėjo pirmyn link Viatkos 

l ir Sarapul; taipgi jau už-1 
lėmė miestą Glazbov. 

HOLLANDUA NEDALY 
VAUS VOKIETIJOS BLC 

KADOJE 

JE. 
Paryžius, birželio 13 d.— 

Hollandijos valdžia pranešė 
taikos konferencijai, kad ji 

į nutariuoi neprisidėti prie 
blokados prieš Vokietij. 
jei ir nepasirašą 
tų po taikos sutartimi. 

SUŽUDO TRAUKINYS SU 
KAREIVIAIS. 

Laredo, Tex. birželio 13 
d.—Iš Mexico City atėjo ži- 
nių, kad traukinys su val- 
džios kareiviais nušoko nuo 

bėgių ir sudužo į šmotus- 
Apie 200 kareivių esą už- 
muštų ar sužeistų, kurie kan 
kir.asi tarpe sulužusių vago- 
nu be daktariškos pagelbos. 

TAIKOS SUTARTIS BUS 
PERRAŠYTA. 

Paryžius, birželio 13 d-— 
Taikos sutartis su Vokietija 
bus perrašyta ir išnaujo at- 
spausdinta, kurion bus įtrauk- 
ta naujai pertvarkyti sykriai. 

Todėl taikos sutartis Vokie- 
tijai bus Įteikta kiek vėliau ne- 

gu buvo pirmiau manyta. Taip 
gi kalbama, kad ir vokiečiams 
bus prailgintas laikas pasira- 
šyti po sutartimi iki 8 dienų. 

UŽSIMUŠĖ ĮPĖDINIS 
$2,000,000. 

Bellefonte, Pa. birž. 13 d. 
\Yaltcr \Yinton, akademijos 
studentas, bevažiuodamas au- 
tomobiliu je apvirto su; auto 
mobiliu ir užsimušė iki mir- 
ties. Jis buvo įpėdinis turto 
apie $2,000,000. 

BONENIU LAPAI 
POPIERAI. 

Meksiko City, birž. 13 d 
Tūlas Kanados fabrikantas 
spausdino vietos laikraštine, 
pranešimų, kad iš banenių 1 
pu galima ofailti labai gerą r 

pierą, ypač parankią spaust. 
nimui kalendorių. Manomi, 
kad tas fabrikantas tik laukia 
ateinant tani tikru mašinų, i- 
dant pradėjus išdirbinejimą po 
pieros iš bananių Ramiojo van- 

denyno pakraščiuose. 
1 MUŠTYNĖS DĖL 

KALINIO. 
Toronto, birželio 13 d — 

Tūlas Fr. McCullouprh, ūkių 
darbininkas būvi nuteistas pa- 
korimui už užmušimą detekty- 
vo. 

Bet minia nepritarė tokiam 
teismui ir norėjusi kalinį pa- 
liuosuoti iš kalėjimo. 

Vienok polio ja laiku tai su- 

žinojusi ir užkirto miniai kelią, 
pasiųsdama buri raitu policis- 
tu, kuriuos Įniršę farmeriai su- 
tiko akmenimis. Gi tuo laiku 
nuteistasai tapo skubiai pakar- 
ta s. 

OPAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Subatoje ir v;al nedėlioję gis 

dra ir vis šilta; vidutiniai, dau- 
giau pietų vėjai. 

Vakar aukščiausia tempera 
tura buvo 85 apie 1 :30 popiet. 

Saulėtekis 5:13; Saulėleidis 
8:26. 
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''Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedčldlenlus. 
Leidčjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė. Redaktorių?- 

Adv. Bronius K. Balutis, Adresas: 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio relka 

iftls reik kreiptis laiškais } Dienraščio Administraciją 
Korespondencljah, žinias ir straipsnius r«jik adresuoti 

PtenraSčio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 
dfis Sapart slapivardės) ir adreso, negali bnti sunaudoti, 

Apgfcr* .. ..ui kaina suteikiama parelkalav n. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai ISryto lr nuo 5:30 Jkl 6 vakare. 

Amerikos Lietuvių Seimas. 
Amerikos Lietuvių Seimas, laikytas 

Chicagoje, užsibaigė — užsibaigė visais 

atžvilgiais pasekmingai. 
Amerika*? lietuviai ateityje tikrai ga- 

lės paisdžiaugti šiuo seimu, nes jame ap- 
sireiškė tokių ypatybių, kurios liudija apie 
Amerikos lietuvių pilną politiškai-vyrišką 
pribrendimą. 

Seimas buvo šaukiamas abelnu tikslu 

prigelbėti Lietuvai išgauti neprigulmybę ir 

ypatingai išgauti neprigulmytįės pripažini- 
mą nuo šios šalies valdžios. 

Dėlei įvairių savo išrokavimų, nekurie 
elementai prie šio Seimo nė tik kad nepri- 
sidėjo, bet dėjo visasas pastangas, idant 

| šį Seimą sulaikius, arba padarius jį nepa- 
sekmingu. Tokius tikslus sau buvo pasi- 
statę iš vienos pusės dalis musų subolševi- 
kėjusių socialistų, kurie varė šlykščią pro- 
pagandą lapeliais ir prakalbomis, o iš kitos 

pusės musų kunigija (ne visa), kuri Seimo 
sugriovimui panaudojo visas savo smar- 

kiausias kanuoles: lakrąščius, mass-mitin- 
gus ir net ambonas Dievo namuose. 

Priešseiminė agitacija buvo gana sti- 

pri, gerai suorganizuota, buvo prisilaikyta 
devizo "Tikslas išteisina įrankį" ir var- 

dan to devizo buvo meluojama laikraščiuo- 
se, susirinkimuose, prakalbose. Daeita net 
iki to, kad sumanyta šaukti kitas seimas 
New Yorke, kad tiktai užkenkus šiam sei- 
mui. Bet niekas negelbėjo, seimas nusi- 
sekė taip gera% kaip dar jokis ąeimas ne- 

nusisekė Amerikos lietuvių per visą laiką 
lietuvių gyvenimo šioje šalyje. 

Kad nebutume tuščiakalbiais, turime 
pasakyt, kame .yra seimo pasisekimas. 
Pirmiausiai seime išneštos svarbiausios 
rezoliucijos, kokios kada nors buvo lietu- 
vių išneštos Pareikalauta pasaulio pripa- 
žinimo Lietuvos, apeliuota į Presidentą 
Wilsoną, atsišaukta j Taikos Konferenci- 
ją, užgirta Lietuvos valdžia, jos taryba ir 
Lietuvos Prezidentas. Tos rezoliucijos pa 
daryta vienu visų balsu, vienu šauksmu, 
viena dvasia. Dabar š*'oje valandoje tie 
reikalavimai jau kablegramuotf Paryžiun 
ir jau įteikti tam, kam jie adresuoti. 

Toliau uždėti pamatai Lietuvos Rau- 
donojo Kryžiaus šelpimui ir Lietuvių ar- 

mijos organzavimui. Apie šiuos klausi- 
mus jau męs rašėme įžangoje vakarykščia- 
me ir užvakarykščiame numeriuose, tad 
čionai nekartosime. 

Daug prieš seimą buvo kalbėta, kad 
šis seimas šaukiamas revoliueijonišku bu- 
du, kad griauti dabartines įstaigas veikian- 
čias del Lietuvos Neprigulmybės. Vienok 
tai buvo tik kalba tų, kurie, turbut, nenori 
Lietuvai gero. Šis seima^ nieko negriovė nieko neardė, nieko nepeikė, nieko netei 
sė, o tik rėmė tas įstaigas, kurios veikia. 
Juk buvo išnešta rezoliucija, kad abidvi' 
srioves tegul vekia kaip veikė, tegul abie- 
jų sriovių tarybos dirba, tik del dar dides- 
nės vienybės užgyrė kun- Kemėšio įnešimą, kuris buvo pereitą rudeni lapkričio praolžio ie abiejų tarybii susirinkime New "Yorke j buvo priimtas. Kun. F. Kemėšio buvo to-į kis įnešimas, kad bendrame Egzekutyvia- me komitete, kuris atstovauja abi sriovi, butų toki žmonės, kurie priimtini abiem? sriovėms. Juk kitaip ir negali buti, juk ne! 

ali nariais Egzekutyvio komiteto buti tie 
žmones, kuriems sriovės nepasitiki, juk ne- 

dali, sakysime, p- Mastauskas kalbėti tau- 
tininkų vardu, kuriam tautininkai visiškai 
nepasitiki, arba iš kitos pusės!—negali bū- 
ti nariu Egzekutyvio komiteto tokis tauti- 
ninkas, kuriam visi katalikai nepasitiki. 
•Sgzekutyvis komitetas lygiai atstovauja 
tautininkus ir katalikus, taip lygiai jo na- 
*iai turi buti priimtini abiejų sriovių, kitaip 
juk negalima vienybe, negalimas darbas, 
'CUiis dabar taip labai reikalingas. Taigi 
ir čia seimas patvirtino tą, ant ko buvo su-, 
šitaikę tarybos; ir be ko negalima apsieiti. 

Jr aukų klausime paderi pamatai ben- 
dram darbui. Nei vienas seimo delegatas 
neišsireiške, kad reikia varu versti fondus 
jugtis. Ne, tai negalimas daiktas. Varu 
padirbta vienybė nėra vienybe. Ir čionai 
išreikšta giliausis pageidavimas dirbti iš- 
vien, ir Varpas užskambintas vardan tos1 
vienybės ir jis bus atiduotas susijungusiems 
fondams, arba bent tiems, kurie norės vie 
nybės, o ne tiems fondams, kurie jos kra- 
.ysis. 

Nors seimas butų galėjęs daug ko pa- 
rodyti negero musų politiškame darbe, bu- 
tų galėjęs išnešti tam tikrus nutarimus- Bet 
xv rodydami blogumus, peikdami, padary- 
sime ką nors gero9 Ne! Nors dabar užsi- 
mirškime visas vieni kitų "skriaudas, o tik 
(dirbkime tą, prie ko šaukiasi mus tėvyne 
Lietuva. Seimas viską .užmiršo, o matė 
prieš save Liktai Lietuvos labą, tiktai Lietu- 
vą, bet nieką čiaupiau. 

Seimas padarė didžiausią įspūdį ant 
amerikiečių. Visi Chicagos laikraščiai per 
visas tris dienas plačiai rašė apie seimą, buvo Varpo, kaipo Lietuvos laisvės emble- 
mos, patalpinti paveikslai dienraš- 
čiuose. Ir ne tik Chicagos laikraščiai rašė, 
6 c t rašė ir visos Amerikos laikraščiai. Jau 
;okių aprašymų seimo gavome iškarpas iš 
Mew Yorko didžiausiu dienraščiu, iŠ Phi- 4, C' 

ladelphijos, Baltimores, Washingtono, Cle- 
velando, Newarko, ir 1.1. 

Bet ir tai ne viskas. Seimą sveikino 
t Lietuvai neprigulmybės linkėjo apie pen- kiolika Suvienytų valstijų senatorių ir kon- 
2'resmonų, linkėjo 111- gubernatorius, linkė- 
jimus prisiuntė net tokia bepartiviška įstai 
-;a, kaip New Yorko miesto ligonbutis. 

Bet svarbiausis pasisekimas, tai viena vi- 
sų delegatų dvasia, vienas noras tėvynei Neprigulmybės. Pasisekimas tuom dides- 
nis, kad seime nebuvo nei krislelio keršto 
kam nors, o visos rezoliucijos, visi 
.arimai tik vieną spalvą teturi—lietuvių vienybė, noras visu bendrai veikti. Jei ne- 
galėta buvo iki šiol susitaikyti, tai veikta 
i-cas reikia nuveikti, ką visi lietuviai, nežiū- 
rint kokios jie partijos nei butų, gali pasira iyti po visomis seime išneštomis rezoliuci- 
jomis. 

Ir taip—seimas pavyko, anot nekuriu delegatų ir anot pirmininko p. Gegužio žo- 
džių, pavyko taip, kaip retai pavyksta ki- 
tataučių seimai. 

Šis seimas pergalėjo visas klintis, jis padarė taip daug, kad sunku tą viską šią- lien apskaitliuoti. Jo pavykirnas, jo rim- 
;umas, jo darbai, tai atsakymas į visus 
uos užpuolimus. Seimas pasielgė krikš- 
čioniškai, jis j visus mestus Į ji akmenis 
atsakė duona, kuriaja lai minta Amerikos Lietuvių visuomenė ir visai Lietuvai ta duo 
na, tie darbai lai eina ant naudos. 

j Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius | 
LIETUVA — RUSIJOS VALDONE. 

Vienas iš puikiausių Lietuvos istorijos skyrių*** yra tas, kuris lytisi jos valdy- mo didelės' Rusijos dalies laike trylikto, Keturiolikto ir pradžios penkiolikto šimt- 
mečio. Lietuva mėtoma iš vienos viešpa- tijos prie kitos ir nuo tų laikų skriaudžiama 
,mt kiekvieno žingsnio, bet ji su pasidi- džiavimu gali nurodyti j tinkamą ir nau- dingą vartojimą politiškos galybės, kuomet ji ją turėjo. 

Rusų istorikai liudija apie lietuvių li- 
berališką valdymą Rusijos žmonių laike šio laikotarpio ir nurodinėja, kad rusai Ižiaugėsi didžiausiomis laisvėmis minties, kalbos, tikybos ir apšvietos per visą Lietu- 
vos valdymo laiką. Vietinė savivalda bu- vo pritaikinta prie gyventojų reikalavimų, o įstatymai ir istaigos, paremtos ant Lie- tuvos Statuto, buvo tamprios ir lengvai pri įtaikinamos prie valdomų žmonių tempe- ramento ir papročių. Nekurios šitų rusiš- kų provincijų žydėjo po Lietuvos valdy- mus per 500 metų, ir vėliaus pagalios pa- eko Rusijai 18-me šimtmetyje. Šiądien Lietuva neturi r.oro yaldyti niekeno kito, apart savęs, bet savivaldos ii reikalauja, kaipo savo naturales ir gerai užpelnytos teisės. 

— Iš Su.n, Baltimore, Md. 
Gegužio 26 d. 1919 m. 

JAUNIMAS. 
Jaunimas — tautos atei- 

tis. Nuo jaunimo priklau- 
so mus tautos likimas. Jau- 
nimas — visa musų atei- 
tis \ Tokius šaul smus męs 
girdime beveik ant kiekvie-Į 
no žingsnio, skaitome laik- 
raščiuose. Jaunimas padėtas 
ant pedjestalo ir jis šiądien! 
lietuvių gerbiamas it kokis | 
stabas. 

Tiesa, jaunimas netik pas į 
mus, bet ir kiekvienos tan- 
ios gyvenime užima labai 
svarbią vietą, todėl męs 
čionai trumpai pažvelgsime 
Į tą klausimą. 

Pats per save jaunimas! 
nėra išreiškėju šios dienos. 
Pats per save jaunimas ne- 

duoda, ar teisingiau sakant, 
neturi duoti draugijai jokiu 
vaisių. Daug greičiau, drau 
gija turi prigelbėti jauni- 
mui, kad jis augtų ir bujo- 
tų. Jaunimą galima prily- 
ginti prie jaunų vaisingų 
medelių. Nuo jaunų mede- 
lių niekas nelaukia jokių 
vaisių, o tik prižiūri, skie- 
pija, kad ateityje tie me- 

deliai duotų gerus vaisius. 
Taip pat ir jaunimui skie- 
pijama, kad jis ateityje neš 
tų ko'daugiausiai ir koge- 
riausiai vaisius. Nuo jau- 
nimo aktyvio darbo drau- 
gijoje jokis protingas žmo- 
gus nelaukia, viską palieka 
ateičiai. 

Taip yra teorijoje, bet 
gyvenime pas mus visai ne- 

taip yra. Gyvenime pas 
mus lietuvius jaunimas už- 
ima suaugiausiųjų rolę. Tik 
pažiūrėkime į mus ameri- 
kiečių jaunimo veidrodžius 
—laikraščius, ir ar rasime 
juose nors kiek jaunimo 
dvasios, tos nesugadintos 
dvasios, kuriaja pasižymi 
jaunimas. Ne, ten nerasi tos 
dvasios, bet užtai rasime 
smulkios, nerimtos politikos 
nuodus, rasime viską, ką 
randame laikarščiuose ski- 
riamuose suaugusiems. Taip 
yra su laikraščiais. 

Gyvenime gi dar toliau 
nueita. Jaunimas politi- 
kuoja kur tik gali, varo po- 
litiką. Ir ne tik politiką 
varo, bet metasi ten, kur 
priderėtų buti tik suaugu- 
sieji žmonės. Ir razultate 
to viso jau net veidai jauni- 
mo parodo nuvytimą, iš- 
blyškimą. 

Ir kiokią gi ateitį tokis 
jaunimas žada musų tautai? 
Jokios! Juk negali ką nors 

naudingo ir prakilnaus nu. 
veikti tie žmonės, kurie jau 
nystėje pražudė- ir sveikatą 
ir idėjų tyrumą, kurie pirm 
laiko nuseno. 

Sunkus tai apkaltinimas, 
bet tame netiek kaltas jau- 
nimas, kiek suaugusieji juk 
stumte stūmė ir dabar stu- 
mia jaunimą užimti ne savo 

vietas, ypač musu dešinv- 
sis draugijos, sparnas netu- 
rėdamas užtektinai savos 

inteligentijos stūmė. prieša- 
kyn jaunimą, leido jam už- 
imti svarbiausias tautoje at 
sakomas vietas, net buvo 
jaunas merginas besirengę 
siųsti Taikos Konferenci- 
jon, kaipo lietuvių. Buvo i 
laikai kuomet musu lietuviu! '■ 

<■1 ''atstovai" per laikraščius 
gyrėsi, jog jie lanką augs- 
tesnes mokyklas, universite- 
tus. 

Pas svetimtaučius univer- 
siteto studentas dar reiškia 
tą, kad tai jaunas žmogus, 
galintis iškrėsti visokius; 
"špitogelius" iv todėl stu- i 
dentui nepavedamas rimtas; 
'r atsakomas darbas. Pas' 

mus gi, studentas augštes-| 
nes mokyklos laikoma kaip 
ir mažiuku dievuku. Sve-: 
timtautis nuo studento "vis-į' 
ko laukia" ir po tuomi su-j' 
pranta visokias jaunystės' 
kvailystes, o mus lietuvys 
po tuomi supranta, kad stu-j 
dentas ištikro viską gali pa į 
paryti. 

Pasekme to visko yra tas, i 

kad iš vienos pusės mųs 
(amerikiečių lietuvių) poli-N 
tika davė mažai vaisių, nes 

nužemino rimtus subrendu- 
sius mųs politikos vedėjus, o 

iš kitos pusės pagadino tą 
jaunimą. 

Męs nusitolindami nuo te 
mos parodėme tiktai nege- 
rąsias dabartinio stovio pu- 

;ses. Nurodymais blogo, juk 
nieko gero nepadarysime. 
Svarbiausiai ką reikia da- 

ryti, kad tas klaidas patai- 
sius. 

Pirmutinis ir svarbiausis 
darbas, tai tas, kad turime 
viską teisingiau nukainuoti. 
Tautos gyvenime yra labai 
bloga, jei nekurie daiktai 
perkainuojami, arba neda- 
kąinuojami. Ir jaunimo 
kaina turi buti toka, kiek jis 
vertas, bet nedaugiau, nei 
nemažiau. Jaunimas turi 
buti jaunimu. 

Kad jaunimas butų jauni 
mu ir tokiu jaunimu, jis tu- 
ri auklėtis ar turi buti auk- 
lėjams taip, kad butų stip- 
rus dvasioje, doras, turincis 
daug žinių, kuriomis galėtų 
naudoti kiekviename gyve- 
nimo klausime. Kas jauni- 
mui užkrauja nepakeliamus 
darbus, tas prasižengėlis 
prieš tautą, nes tuomi su- 

gniuždo jaunimą ir liekasi 
nepadaryti tie darbai. 

Iš kitos pusės nereikia 
jaunimui teisių, nereikia jau 
nimo visur saugotis, nerei- 
kia jo persekioti, reikia tik- 
tai, kad jaunimas kiekvie- 
noje valandoje jaustųsi, 
kad jis jaunimas, kad jo 
darbai ateityje. 

Pažiūrėkime i svetimtau- 
čius ir pasimokinkime nuo 

jų. Nerasime jokioje val- 
diškoje atsakomoje vietoje 
jaunikaičio. Nerasime jau- 
nimo ne darbesniuose biz- 
niuose. Ten dirba suaugę 
žmones, ar jie turi daugiau 
patyrimo, ar mažiau. Jau- 
nimas tenai auklėjasi, žai- 
džia, senieji per pirštus pa- 
žiūri i nekurias žaismes. Jei 
koks jaunuolis neturtingas, 
tai jis stengiasi liuosesnia- 
me laike užsidirbti pragy- 
venimui, jei jis mokslus ei- 
na. Bet politika, svarbios 
vietos draugijoje užimtos 
svarbesnių žmonių. Pas 
mus gi subrendę, suaugę 
žmonės užima antrąją vie- 
tą, o jaunimas stovi pir- 
miąu, nes jis miklesnis. 

Čionai reikėtų pravesti li- 
niją, kur baigiasi jaunimas, 
ir kur prasideda subrendęs 
žmogus. Apie tai čionai 
plačiai nekalbėsime, tiktai 
pasakysime tiek, kad subren 
dimas pirmiausiai apsireiš- 
kia žmogaus amžiuje. Nors 
mokyčiausis bus jaunikaitis, 
bet jei jis jaunas, tai su la- 
bai mažai išėmimais, jis bus 
nerimtas, jam gyvenimo jū- 
rės tik iki kelių. Subrendęs 
žmogus, ar jis bus mokytas, 
ar nemokytas, visuomet jau 
kitaip žiūrės i gyvenimą. 
Šiaip jau tari) jauno žmo- 
gaus ir subrendusio nežymus 
rubežius, nes daug yra to- 
kiu, kurie visą gyvenimą pa 
silieka pusiau subrendu- 
siais, ar perdaug nunoku-; 

Lietuviu Karo Belaisviai Vokietijoje. 
Lietuvių belaisvių reika-' 

lais pradėjau darbuotis nuo: 
s. m. vasario 8 dienos. Vi-1 
su pirma buvo kreiptasi j 
Vokietijos karo ministeriją, Į 
reikalaujant paliuosuoti vi-! 
sus Lietuvos piliečius-karo Į belaisvius. Vokiečiu minis, 4^ 

terija belaisvių .paliuosuoti i 

nesutiko, atsisakė net duoti i 
reikalingų įgaliojimų rupin-i 
tis lietuvių-belaisvių reika-i 
lais. Karo paliaubų sąlygų ! 
IV-ju punktu sąjungininkai Į 
užgynė vokiečių valdžiai 
siųsti belaisvių transportus 
i Rusiją. Kadangi lietuviai 
-belaisviai kada tai buvo ru 

sų kariuomenės dalis, tai ta 
sai sąjungininkų uždraudi- 
mas lietė ir juos. 

Nuo š. m. vasario mėne- 
sio visos senosios Rusijos 
sienose kilusius karo belais- 
vius ėmė globoti sąjungi- 
ninkų komisija (intemal- 
llieirte Kommission)- Ame- 
rika prisiunčia ir suteikia 

i belaisviams maisto. Kiek- 
vienas gauna per dieną pus 
antro svaro duonos, konser- 
vų ir kitokių priedų. Tad 
maisto žvilgsniu belaisviam 
dar lengviau ir šiaip jie turi 
daugiau liuosybės, nes kiek 
vienoje stovykloje yra ame- 

rikonų ar anglų komisija, 
kurios rūpinasi belaisvių 
gerove. 

Sužinojęs, kad rusų be- 
laisvių (jų yra apie tfOO,- 
000) gabenimas atideda- 
mas tolesniam laikui, kol 

i Rusija nesusitvarkys, krei- 
i piausi į sąjungininkų komi- 
| siją. Tai išaiškinau, kad 
I Lietuvos valstybė nieko ben 
i dro neturi su Rusija, ypač 
rusų bolševikais, kad net 12 

tūkstančių laisvanorių stojo 
jį lietuvių kariuomenę gin- 
tis nuo Rusijos bolševikų 
užpuolimų, kad musu.tėvv- 
nė karo laiku labai sunai- 
kinta ir kad todėl labai rei- 
kalinga žmonės jos atstaty- 
mui ypač kada kariuomenė 
pamažino darbininkų skai- 
čių. Tuo kart minėtoji ko- 
misija iš principo sutiko pa- 
liuosuoti lietuvių belais- 
vius. 
■ 

Tuo tikslu išgavau iš ko- 
misijos reikalingus paliudi- 
jimus aplankyti belaisvių 
stovyklas ir sudaryti lietu- 
vių-belaisvių sąrašus. Iš 
gautų sąrašų matoma, kad 
Lietuvos belaisvių (Kauno, 
Vilniaus, Suvalkų ir Gardi- 
no gub.) Vokietijoje yra 
apie 15,000 žmonių. 

Sužinoję, kad jų paliuo- 
savimu rūpinamasi, siunčia 
ma delegatai ir daugybė 
laiškų į Lietuvos pasiunti- 
nybę Berlyne; kad belais- 
vius kuogreičiausia leistų j 
Lietuvą, dauguma jų išreiš- 
kė didį džiaugsmą ir norą 
darbuotis sunaikintos Lietu- 
vos labui. 

Beabejo, suvargę ir per 
kelius metus nuo savo na- 

miškių negavę jokios žinios, 
jie nori kuogreičiausia grįž- 
ti j tėvynę, labai susirupinę 
savo šeimynų padėjimu. 

Tose stovyklose-liuoge- 
riuose, kurias aš asmeniš- 
kai atlankiau, paaiškinau 
Lietuvos dabartini padėji- 
mą ir pažadėjau, kiek gali- 
ma, pranešti apie juos jų 

siais dėlei negerai praleistos 
jaunystės, ar kitų, priežas- 
čių. 

Guodokime jaunimą, la- 
vinkime jj, padėkim jam, i 
bet neužmirškime, kad jis 
jaunimas. 

šeimynoms. Kadangi tatai 
dabartinėmis aplinl ybėmis 
sunku padaryti, tad prane- 
šu per laikraščius, kad visi 
lietuviai-belaisviai siunčia 
nuoširdžius linkėjimus savo 

namiškiams, giminėms ir pa 
žįstamiemą. Dievas duos, 
kad jie ir greitu laiku grįžš 
j savo tėvynę. Manome, 
kad greitu laiku pradėsime 
siųsti lietuvių belaisvių 
transportus Lietuvon. 

Kun. J. Kunevičius, 
Attache prie Lietuvos Pa- 

siuntinybės Vokietijoje be- 
laisvių reikalais. 

Berlynas, kovo m. 22 d. 
1919 m. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 

Pinigai nc padaro žmones 
laimingais, bet jie suramini- 
mai biedniems. 

Gyvenime visuomet vienas 
apsimoka kitu, pavyzdžiui: įei 
pas žmogų viena koja trumpi- ne, tai kita bus būtinai ilgesne. 

Tyra sąžinė, tai minkšta lo- 
va. Bet žmonės mėgsta gulėti 
kietose lovose. 

Taip vadinamoje ženatvės 
ramioje prieplaukoje tankiau- 
sia bu v? baisiausios audros. 

Gal buti visi žmonės užsi- 
pelno bausmės, bet retai kas 
gauna bausmę už savo darbus. 

Už linksmą didukų gyveni- 
mą užmoka ainiai. 

įsitikinusias ženatvės priešai 
visuomet yra vedę žmonės. 

Motina gamta sutvėrusi žmo 
gų padarė jį aklu prio savo 
klaidu. 

c 

Tei nu-) žmogaus nutraukia 
maską, lai po ta niaska papras- 
tai randa kita maska. 

w t* 

Austrija apsivilko gedulo 
drabužiais: ji apverkia likimo 
tų tautų, kurios nuo jos atsis- 
kyrė. 

Jei iš Amerikos išvys tai;; 
vadinamus įadikclius "svetim- 
taučius," tai ar jiems duos 
bombų, ar ne? c 

Europoje dabar smarkiau- 
siai kariauja laikraščiu kores- 
pondentai. 

Dabar moteris pradeda už- 
siimti politika ir tai be alaus. 
Stebėtina. 

Dabar šilta. Turėtu visi ter- 
mometrai susiorganizuoti į 
unija ir padaryti šalčiau. 

1 Nelaimingas, kas mvli. Ne i 

laimingesnis kas negali mylėu. 
Nelaimingiausis, kas meilė-? 
negali pamiršti. 

GERA LOGIKA. 
— Man mama uždraudė 

žaisti su Kalriuka, sako, kad ii 

blogai išauklėta. Na tai tegul 
Katriuka ateis pas mane, — 

aš gerai išauklėta. * 

7/1XO. 
— Ar žinai ką nors apie So- 

kratą ? 
— Žinau tiek, kad nieko ne- 

žinau. 

STOTYJE. 
Provincialas. — Kaip sup- 

rasti ta iškalba "Sergėkite k 
senius." 

— Reik suprasti, kad nerei- 
kia eiti į stoties valgykla. 

MAŠINŲ PARODOJ E. 
— Kas čionai per viena su 

tiek daug volu ir ratu. 
— Tai turbūt laikraščiais 

spausdinti masina. 
Tai neik arti jos, dar žiūrėk 

r tave laikraštyje išspausdina. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje, j 
RACINE, \VIS. 

Gegužio 20 d. buvo atvikęs 
p. Račiūnas su paveikslėliais. 
Rodinuii paveikslu buvo nu 

samdytas Strand Teatras. Ga- 
liu pasakyti, kad lietuviai pirma 
sykį randavoja tokią žymia 
vietą. Ant paveikslu buvo pri- 
sirinkę publikos [ 200 ypatų su 

viršum. Vienas patėmytinas 
dalykas tai tas, kad susirinkę 
lietuviai į paprastas svetaines 
ant prakalbų ar šiaip ant viso- 
kiu surengimųj neužsilaiko 
kaip pridera, tai juda, tai bruz- 
da. Bet tie patįs susirinkę į 
Strand Teatrą, rodos, kad vi- 
sai kitoki, užsilaiko ramiai. 
Taigi lietuviams gražių ir svar 

bių vietų randavojimas yra ge- 
ru dalyku. 

Paveikslėliais visi buvo už- 

ganėdinti, ypatingai visi dėkin- 
gi p. EI. Račiūnienei už sūdai 
navinią pritaikintų dainelių 
prie rodomų paveikslėlių. Taip 
jausmingos ir skatinančios lie- 
tuvius prie Tėvynės meilės ir 

įgijimo Liuosybės negalime 
tinkamai ir išreikšti. 

Geistina, kad ir kitose kolio 

nijose lietuviai Račiūną parem- 
tų skaitlingu atsilankymu, kaip 
raciniečiai yra padare, nes šia> 
me laike Račiūno paveikslai 
turi didelę svarbą organizavi- 
me Lietuviškos armijos ir kė- 
lime dvasios ir Tėvynės mei- 
lės. M. K. 

MINNEAPOLIS TR ST. 
PAUL, MINN. 

Draugystės Laisvės Lietuvii; 
Minneapolyje likosi išrinktas 
atstovas į Amerikos Liet. Sei- 
mą Chicagoje Antanas Peči 
liūnas. Draugystės Broliškos 
pašalpos iš St. Paul likosi iš- 
rinktas atstovu Atanas Mon- 
deika. 

A. Masis. 

KEARNY, N. J. 
Gegužio 30 d. š. m. atsibuvo 

balius, kurį surengė, Lietuvos 
Sunų Draugija. Balius buvo 
parengtas su tikslu pasitikti 
sugrįžusius is kariumenės ka- 
reivius ir jų prisirašymas į 
draugija buvo nužemintas j- 
stojimas iki $1.00. Viso prisi- 
sirašė apie 30 naujų narių. 
Taipgi laike baliaus buvo mar- 

šai draugijų ir kareivių su 

Amerikos ir Lietuvos vėliavo- 
mis, ir dainavimais himnų. 
Paskiaus buvo sutaisyta vaka- 
riene karieviams. Balius pilnai 
nunsisekė. 

Gegužio 31 d. š. m. Lietuvos 
Sunų Draugijos laikytame su 

sirinkime buvo plačiai apkal- 
bėta apie seimą ir buvo atkas- 
tas pilnai reikalingu šiame mo- 

mente ir buvo išrinktas delega- 
tas i Amerikos Lietuviu Sei- 

* 
V 

ma — P. Mačiulis, ir kaip gir- 
dėti, tai ir kitos draugijos įga- 
liavo P. Mačiulį, kad ir jas at- 

stovautų. Taipgi buvo praner- 
ta, kad yra ant pardavimo pro- 
testonų bažnyčia, iš kurios ga- 
lima svetanę padaryti. Tam 
tikslui buvo {gainiotas komi- 
tetas1 p. I. Butanas, ir p. P. 
Mačiulis suisžinoti apie tos 

bažnyčios stovį. 
Birželio 9 S L D. laikytame 

nepaprastame susirinkime, kas 
link pirkimo svetainės, išdavė 
raportus komitetas, kad sve- 

tainę jau kiti nupirko, ir tokiu 
bndu draugija neatsiekė savo 

tikslo. Bet visgi S. L. D. nuta- 
rė nesnausti, bet darbuotis. 
Buvo įgaliota J. V. Baltruko- 
nis, A. Norvaiša ir J. Mieiu- 
Jaitis teirautis kasl'nk svetai- 
nės pirkimo. 

Lai givoja .Lietuvos Sunų 
Draugija! 

S. L. D. Korespondentas 

LIETUVOS NEPRIGUL- 
MVnfiS FONDO. 

Atskaita už Gegužio 111. 1919. 

Thorp, \Vis., Antanas Vai- 
tcraitis $10.00 

Bcntlcyville, Pa., po $50.00 
D. L. K. Keistučio Draugija, 
po$5.00 — M. dramas ir V 

Kaupas; |>o $ 1.00 — R. Ma- 
žetienė, V. Markeviče ir S. J. 
iMelnik; nuo i lietuvių parodo:? 
liko $16.33. Viso 79.33 

Plymouth, Pa., po $2.00 — 

J. Staduleviče; po SI.00 — J. 
Maliauskas, E. Damauskas, 
V. Tamošauskas, A. Bucevi- 
eia, T. \\reriga, V. Iicrnatavi- 
čia, A. Aurila, J. Adžgauskas, 
K. Stadulis, K. Zarnauskas, 
K. Gaidziunas, J. Baigis, J. Za- 
lior.is, J. Aušra, P. Aušra, F. 
Bucevičia, J. Letukas, J. Mar- 
cinkauskas, Jonas Adžgaus- 
kas, J. Jukna, S. Lukevieia, V. 
Bubnis, M. Virbickas, J. Za- 
lionis, M. Norkūnas, M. Viak- 
taris, K. Rasiukevieius, V'. Da- 
mulevičius, J. Urbonas, A. Va- 
lukonis, S. Gruzdis, Ig. Zubris- 
ka>, !,\ Uielaskas, P. Lctukas, 
P. Markevičia, J. Mockevičia, 
A. Baigis ir P. Morkevičia; po 
50 centų — O. Tamašauskie- 
nė,'A. Diksiene, O. Pinkevi 
cienė, M. Zarnausikenė, P. Ba- 
lionienė, M. Gaidžiunicnė, P. 

Baigienė, M. Aušrienė, M. Li- 
ikenė, O. Stadulienė, R. Paz- 
nausikenė, K. Norkunicne, M. 
Boigienė, V. Lieliukienė ir A, 
Bucevičiene. Viro $47.50. Pu- 
sėsios sumos paskirta Nuken- 

tėjusiems nuo karės, kita pust 
Liet. Nepr. Fondui ....23.75 

YVaterburv, Conh., A. Povi- 
laika 10.0C 

Motitello, Mass., "Sanda- 
ros" kuopos vakare auka 12.5C 

Chicago, j i!., po $1.00 — K. 
Rakauskaitė, M. Garuckas, T. 
Karbutowska, Hielena Petke- 
vich, J. Kavaliauskas ir Z. Mi- 
lašiene. Viso 6.00 

Chicago, UI., S. L. A. 74 
kuopos narių duoklė .... 2.70 

LeePark, Pa., S. Velža 
$11.00; J. Matelynas S2.00; 
po $1.00 — A. Čekatiauskienė, 
M. Bendorius, M. Klusaitienė, 
J. Juzbainis, P. Natautis, V. 
Natautienė, K. Dar vinis, V. 
Suck-.is, J. Klusaitis, A. Audra, 
Žerbauskas, A. Lukšys, J. Ze- 

kcvičius, Vr. Jasaitis, A. Dervi- 
nis, smulkiu $8.15. Vivo 35.15 
Lžvingstan, 111., S. L. A 130 
kuopa 20.00 

Wilkes-Barre, Pa., S. L. A 
115-ta kuopa 25.0;.' 

Sinipson, P?., Juozas Pu; 
kaitis $10.00; Pr. Kasparavi- 
čius $6.00; po $5.00 — A. Ma- 
kūnas, R. Pcndzcvičius, J. Poi 
deris, J. Stungis, L'. Radiils- 
kas ii* A. Lisauskas; po $2.00 
— J. Bartkus ir P. Lisauskas, 
po $1.00 — M. Pukevičiem", 
V. Kunkevičius, J. Duda, S 
Vinickis, A. Ječiunavičius, B. 
B >ruscvičiutė, \i. Vitkauskas, 
P. Sin?onikas, J. Goga; po 50 
centų — S. Narkevičius ir K. 
Olišauškas. Smulkiu 1.2;. 

Viso 62.25 
NantĮicoke, Pa., po $20.00 

— Liet. Neprigulmybes Kliu- 
bas; ix) $10.00 — S. L. A. 12 
kuopa ir Sv. Antano Draugys- 
tė; po $5.00 — R. Krutulis ir 
f. Asadauskas; po $1,00 — J. 
\ndrukaitis, V. Jurkon' S. 
Venslavičius, V. Zadzeika, J. 
kupstas, Jnonas Kupstas, Fr. 
V. Kupstas, F. Kupstienė, Fr. 
G. Kupstas, J. Deksienė ir J. 
Rutclionis; po 50 centų — M. 
Gardziulis, J. Medelis, J. Zinu- 
dinas, A. BakŠa, J. Stenionis, 
J. Stadalninkas, T. eBlavičie- 
nė, S. Belavičius ir M. Savuki- 
nas; po 25 cetus — J. Paekipis, 
A. Roglis, P. Vilkialis, J. Sa- 
kevičius J. Brukąs, V. Vierz 

bauskas, P. Andrukaitis, S. 
Prais ir Jonas Belavieius. 

\ iso 67.75 
Utica, X. V., po $5.00 — A. 

Kaušis, Jonas ir Marijona P>e- 

reckas, A. Labeikiutč, A. Ja- 
raminas, \Y. Armata, S. \ ai- 
tekunas, S. Alukonis; po $2.00 
— L. Jankevičius, V. Vipšis, 
P». Sabis, J. Kazokas, S. Tickša, 
po SI .00 — J. Gūsis, A. Krace- 
vičius, A. Dirsa, J. Naujokas, 
M. Arnastauskas, A. Yasiliaus 
kas, K. Markevičius J. Alevi- 
čius, X. Boris, V. Planciunie 
nė, J P)0(lusas, J. Mockus, M 
Deveniutė, V.' Matukcvičius, 
S. Janusis, K. Cepliejus, M. 
Lcbedninikas, S. Grigas, S. 

Baranauskas, J. Plančunas, J. 
Tūbinis, X. Laukaičiutč, J. Ce- 

nonis, i\. Kazakevičius, T. Va 

lentavičius, A. Martusevičius. 
M. Ruseckis, J. Butkus, A. 
Petrauskas, A. Budris, M. Di 
lis, 1). Pocius, P. Užgavenis, 
J. Karu ras, J. Rimša, P. Mi- 
tauskas, A. Janauskas, A. Nor- 
ba, M. Keliauskas, S. Grigas 
K. Ševlis, J. Rusas, M. Saclo- 
nis, J. kukaitis, J. JĮanušis, L. 
Kukonis, A. Mickevičius, A. 
Dzvankienė, U. Sandanaviiče 
nė P. Zarcika, N. Barščauskas, 
A. Antanavičiūtė, K. Baltro- 
nis, A. Vusulis, J. Černeckis, 

j P. Balandis, F. Kauša, A. Nor- 
ba, F. Fila, K. Budzus, J. Mi- 
liauskas, F. Marculonis, J. Ct> 
])licjus, O Vasiliauskienė, A. 

Gajauskienė, F. Simanavičius. 
P. Barisas, K. Šidlauskas, j. 
Navickas, J. Kanuilavičius, I.. 

Markauskas, J. Barisas, K. 
Kazokas, F. Maksimavičius, J. 
Navickas, K. Karčiauskienė, 

J. Marazas, A. Valukonis, P. 
Dilius, S .Skirmanta, M. Da- 
midavičienė ir A. Markauskas. 
Smulkių $9.00. Viso 137.C0 

So. Fork, Pa., po $1.00 —- 

Pr. Kaunienė ir J. Miknevi- 
čius; po 50 centų — J. Valu- 
kas, M. Šreideris, M, Gudinie- 
nė ir Juozas Valukas; po 25c. 
— V. Maziliauskas ir M. Ra- 
mila. .Viso 4.5C 

Springfield, ass., po $5.00— 
F. Andrulis, A. Atkočaitis, Z. 
Klimas 50.00 
Viso Gegužio mėnesyje $545.93 
Nuo pradžios iki Gegužio 1- 
mai 1919 m. įplaukė 67,541.22 

Viso labo $68,087.15 
Nuo pradžios il:i 1 Birželio iš- 
mokėta $50.018.57 

— -i 

Iki Birželio 1-mal Tždc 
Lieka $18,068.58 

P. J ur geliui 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
do Sekretorė. 

Seimo Delegatu Surašas 
Dr-stė Garsus Vardas Lietuvaičių, 100 

Doni. Bardauskieno, 
Ona šalkauakienš, 
Fran. Misevičienė. 

■ 

Dr-stė žvaigždės Liuosybės, 50 
Stan. šimkeviče, 
Dr-stč Tautiška Lietuvių 

Didvyrių No. 1., 7C 1 

Ix>ng. Turskis. 

^Dr-stė šv. Augustino Vysk'jpo, 80 
Jon. Visockis. 

Dr-stė šv. Domininko, 75 
j. w. Dlirša: 

Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų, »S1 

J. Barchiauskas, 
V. Duoba. n 

«! 
Dr-ste D. L. K. Mindaugio, 98 

Juoz. Daviotas. 

Dr-st5 Liet. Tautiška 
po vardu Viltis, 50 

Juoz. BuClnskls. 

Dr-stė šv. Mateušo Ap. 224 
.... .Tuoz. Antanaitis, 

Ben. M. Butkus, 
J. A. Martlnkus,' 
Jon. Gaubas. 

Dr-stė D. L. K. Algirdo. 9C 
K. Alekaiunas, 

Dr-stė šv. Alponso Ligoun, C 
Jon. RunavICe. 
Dr-stė šv. Vincento Fer. 20C 
J. J. Elias, 
A. Bon7inslds, 

J. Viskontas. 

Dr-stė L. G. D. L: K: Vytauto, 220 
Stan. Kunevitze, 
Adam Galinskl, 
A. M išeita. 

A. Urbollenė, 
E. Skiudorene, 
P. Banevičicnū. 

.. Dr-stė Lietuva Tėvynė Musų 120 
Jon. Jokūbaitis, 
Juoz. žaiandauskis. 

Dr-stS Susiv. Brolių Lietuvių, 180 
Stan. Grisius, 
Petr. Jakubonis. 

Drstė šv. Jono Evangelisto 128 
Vik. Juodelis, 
P. Oliševskis. 

Dr-stė G. L. Kar. Mindaugio 

šv. Jono Krikštitojo, 
J. Eringis, 
J. žilvitis. 

150 

šv. Agotos M. ir P. 350 

No: i 
G. Pakelt i s, 
A. Dargis. 

150 

Dr-stė Birutės Kalno 
Ign. Armonas, 
Jon. Dagilis. 

100 

Dr-stė Visu šventų v 86 
Tad. Mažėnis. 

Dr-stė šv. Jurgio Kan. , 1C0 
.Ton. PetkuB, 
K. Naugžemis. 

Dr-stė Palaimintos šv. Lietuvos 400 
Sim. Venckus, 
Ben.Liubinas, 
Frank Mlcklin. 

Dr-stė Lietuvos Ūkininkas 416 
A. Jorudas, 
A. F: Linkus, 
.T. PociunaitS, 
J. S. Pečiukas, 
M. M. Duda, 
Jon. Biožis, 
.T. I. Bagdžiunas, 
S. J. Krukas. 

Dr-stė D. L. K. Vytauta 330 
N. Klimašauskas, 
J. Letukas, 
.Ton. Balnis. 

Dr-stė Stanislovo V. ir K. 300 
S. Marclnekviče, 
F. C. Rauba. 
A. J. Kareiva. 

Susivienijimo L. A. Il-tro Apskričio. 
36 Kuopa, 250 

A. Staniulis, 
F. P. Bradchulis, 

K. VilkeviCia. 
Juk. Maskoliūnas, 
F. Mickevičius. 

63 kuopa 
Pet. Karsikaucka 

100 kuopa Gū 
M. .TUška 

122 kuopa 10G 
P. Mažutis 
A. S. Kul'/in 

120 kuopa 65 
S. Radaviče 
.T. A. Povilaitis 
E. Šatkauskiene 

Kliubas Lietuvių Piliečiu D. 
Pašelpos 30(1 

A. D. Kaulakis 
P. Kabialls 
J. M. Mikalajūnas 
P. Ulis 
K. Beržanskis 
R. Mažeika 

Skaistaus Menulio ICC 
V. P. Pierzynskis 
Chas Kolalis 

Kliubas Siraano Daukanto Teai. 
Jaunom. 200 

D. Sabaliauskas 
M. Pavllaitls 

Baltas Dobilas J(. P. 407 
K. Strszineekis 
W. Sliarka 

Baltos Rožės L. B. 170 
L. Pl'aukšta 
Dr. I. E. Makaras 
K. J. Butvillo 

llllinojaus Lietuvių Pašaipiais Kl. 275 
M. šilis 
Iz. Pupauskas 
V. Liekis 
Kaz. žuraltls 

Susiv. Liet. R. K. Pašelpime Dr-ju Vai 
111. 

Juo7. Bacevičo 
Fr. B&ceviče 

Susiv. Lietuvišku Organizacijų, 
To\vn o f Lake 

Stan. Trljonla 
Al. Balandis 
Susiv. Liet. Namų Savininkų 
ant Bridegporto 10( 
Alekr, Byanskas 

Susiv. Liet. Dr-sCių ant Bridgcporto 
Tam. Janulis 
Tad. Aleliunas 

REIKALAUJAME MAI 
NIER1U IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKĖJ. 

> ** 

Mums reikia 100 mainie- 
:ių ir 85 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
oininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
ias vieną mylią i vakarus 
įuo Welch miesto, kuriame 
•andasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

■ Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

tfe«. Phone Urover 7781 
r 

LIETUVIŠKA APTIEKS 
F. A. JUOZAPAITIS, R. Pil. 

DRUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 Sc. Halsted Street 
Kampas 36to» Gatves 

CEICAGO 

P A I N T E R S 
PAPER H A N G E R 

DECORATOR 
Dirbu po visas da.lis miosto. Da: 

by garantiją gauk už savo pinigus. 
—teisingu dari);).. Pirma nogu ati 
duosi kokiam žydeliui gnuk til;r?. 
kaino iš 

į J. S. RAMANČIONIS, 
12611 W. 44th St.. CHICAGl 
l Phono McKinley 276 

F DEL ~== 

K02N0 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 

Knina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

JU1 Ii KI sTl Y BONDS 
nr- n .1 — 

no yuiAuuie uiutiiy nonas 112 
piirig, "Cash' vertę. Atneškite 
-roa atsiųskite. 
Atdara kasdien nuj 9—6 
Utarninkals Keiverrals ir 
Subatomls !)—0. 

J.G. SACKriEIM & CO. 
1335 Mihvauke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Aš ADOMAS A. K A RALI A USKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 turtus, nuslaLnėjęs pilvelis 
buvo. DKpep^ija, ncviiiiiitnas pilvelio, nuslabnėnroas. 
Krauju, inkstų, Nervų ir abelnas siekų niist*>jimas 
\''"0 kuno, Ir buvau nustojus vilties, Vad begyven- 
siu. Visur jieįl ojau sau pagtlbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau sa»o 

sveikatai pagelbos. 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 

Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. :\raujas 
išsivalė. Nervai emi stipriai dirbt. Ir.kstai itsigavo. 
Reumatizmas j.ranyko, augliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rė/imas išnyko po užmušimui visų 1 gų. Tie- 
gltl niC'ieSių isgcruavau Kii-i '.;v,uic į>v iih«-m ou- 

lutaras, Eitterla, ir po 3 m6n. ?avo paveiksle pama čiau tokį skirtumą k".'p tut> 
dienos ir nakties. Dn-bnr jaučiuos stnapiai ir esu linksmas ir 1000 syl- učkoju 
oalutai?s myiis'ų gc/adčjlstei ir linkiu vi-sienis savo draupams ir Į.ržįjtaraicms 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prjf. 
1707 Co. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois 

Saugi Bankn Jusų Pinigam: 
YRA 

Central Manufacturing District 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus j ši? VISIŠKAI SAUGIA 
BANKĄ. KAPITALAS $550,000-00. TURTAS $1,500,000.00. 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Vice-PrczideiU ; 

John W. viorby 
Vice-Prczldent 

S. L. Fabijonas 
Vedejas 

Užrubežinio Ir 
Lletnv Depart. 

Frank L. YVebfo 
Kasininkas 

J. h'. Rolley 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebe! 
Pag. Kasininko 

A. Petratis ir 
J. A. Malooiy. 
vedėjai Ileal 
EvState, Insu- 
rance ir Mort- 
gagc P: "ar t m. 

čionai jusu pinigai bus SAUGUS. Gausite 3-čią procentą ir bu:r.ą 
ant PAREIKALAVIMO. 

SIUNČIA PINIOT'S | visus svieto dalis. MAINO PINIGUS po dionos 
kursu. PARDUODA LAIVAKORTES ant geriausių linijų. SUTEIKIA 
PASPORTUS su komulio užtvirtinimu. PADARO VISOKIUS legališ- 
kus dokumentus. DUODA PASKOLAS aut PRAPERČIŲ. PARDUODA 
LAMUS. LOTUS IR KARMAS. 
Sale Deposit Vaults (baksai) geriausi visame apskrityje ?3.00 ir augs- 
Ciau nnt metų. 
BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis 9 ryto iki 1 po 
piet. VAKARAIS: Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 vak. 

VISO."! PATARIMAI DYKAI. 

MicKelin users, familia* 
Michelin Tiręs, often f k "fTO* po^siMeto seĮfMichehn Tires at pncesTrio Inglier tha# ordinary roaKęs. 
m anawer iš to be fo^nd in MiifeUn's ««alįe£expe- rience imdin Micheiin'svatchword •EconcimcąlEfficiency. 

MĮtiiefin tmitiiea paėum&tk Ėiito* 
mo&fle tirti ir t$9$t ac-(i. since theit has 
c'jacci.ti aied x»n \hz pmducuatt oi pąeum&ii^ tLcs\>r!y, Tj\h iinrlvalUd experieni.c has 
laugki Mtchėihi hoiyš io tnake h et te r tlrss 
morcccdūvmlcuity: 

r.' .... i' 
M 0(?Q\ ejr, th2 NotiSč firf A\icheli\t, uni,«e- 

many viltos Mg čtii&r$l£f&, Kas.:mtt per* ttvHeč ecėflomy (6- fc/aškrttičed to rnplC 
gromh or to thč dbskę iąr oztėni&ihu* 
dteplay. 'Eyery expeiidttųxę ilmi wM ręsult 
in jimštcr\Qį3':itney isęĄf&fyilty but 
Arty expč<tse th&i manant jpa%Ę thi* tęst Is 
seru pu knisly avtikit J. 'ęottąęąuently yoti \\ill Ilat find mahOgOny famtture o f QXpen» 
s iv t) dccoratioiis in Atkhetln offlces. Nor 
w i: t you find Mlchelin b raine kęs iocąUd it 
big expenslvj bultdings wherc sMAlier,' 
slmpter ųuariers acswer Just a? »vt//. 

Hpnce! is that Michelin Tires and 
Tubes can be sold at ^^.{į^h1 they than ordinary makes, though Įh y 
are rccognized as the world s 
tires. 

SOUTH--WE3T TIRE CO. 
2038-40 VV- 35 fch Street 

Vienintelė šios rųšies Lie- 
tuvų Įstaiga Chicagoje. 



Kiek Esama Lietuvių^Vtlniuje. 
Jau yra visų pripažinta, 

kad lenkybė Lietuvoje yra 
tai grynai bažnytinis pada- 
ras. Lenkų dvasios kunigi- 
ja kelis šimtus metų besi- 
rūpindama ne tiek kataliky- 
bės platinimu Lietuvoje, 
kiek lenkų kalbos, kuria 
Dievo žodį skelbė bažnyčio- 
se, padarė, tai kad toji len- 
kų kalba labai musų krašte 
išsiplatino, o rytuose dargi j 
spėjo vienur kitur lietuviui 
kalb^ visiškai iš žmonių 
burnos išrauti. Nors lenkų 
politikai, su bažnyčios pagel 
ba, lyginai ir pasisekė kai i 

kur lietuvių tautor. dvasią! 
nuslopinti ir daugelį žmo-i 
nių nutautinti, bet vis tik 
dar ilgus .metus, nors nutau- 
tėję, lietuviai jautėsi su sa- 
vo krašto istorija surišti esą 
ir, kaip rodo dar XVIII ir 
pradžios XIX šimtmečio do 

! 

kumentai ir kiti įvairus raš- j tai, visados save lietuviais1 
vadindavo. Kaip visoje į 

Lietuvoje bajorų tarpe buvo 
paprotys save lietuviais lai 
Vyti, taip ir Vilniuje ne ki- 
taip buti turėjo. Taip bent 
spręsti galima iš M. Balins-! 
kio knygos "Opisanie sta-! 
tyczne miasta Wilna" (Wil-j 
no 1835 p. 61), kur jis, apie1 
Vilniaus miesto gyventojus' 
rašydamas, sako: "Vilniaus 
miesto gyventojai savo kil- j 
me yra lietuviai rusai, vo-; 
kiečiai ir žydai. Gyvento- 
jų ki.tų tautų yra taip ma- 
ža, kad jie šiuo žvilgsniu 
nė kokio skyriaus negali da; 
ryti". Neminėdamas 1835 
metais lenkų Vilniuje, Ba- 
linskis paduoda šitame mie 
ste gyventojų, būtent vyrų: 
17, 953, moterų 17,969, viso 
labo 35,922,. tame skaičiuje 
vienų žydų 20,646, o iš li- 
kusiųjų 15,276 krikščionių, 
tarp kitų tuomet buvę: dva- 
sininkų 711, bajorų 6,658, 
valdininkų 718, vaisbių' 
(prekėjų) 272 ir miestelėnų 
4,930, kurie visi, be abejo, 
save laikė lietuviais. Tik 
po 1831 m. "Krakusmečio" 
ir 1863 m. "lenkmečio", ka- 
cla prasidėjo iš Lenkijos1, 
dar uolesne Lietuvoje len- 
kinimo propaganda litera- 
tūros keliu ir per bažnyčias, | 
ir sulenkėjusieji Vilniaus ( 
gyventojai lietuviai pradėjo 
save lenkais vadinti, Tačiau 
šitų nutautusių gyventojų 
tarpe visados buvo ir gana 
didis skaičius grynų lietu- 
vių, ne taip dar senai atvy- 
kusių Vilniun iš provincijos 
ir nesuspėjusių dar nutaus- 
ti; nors gyventojų sąrašus 
1897 m. darant, regis dėl 
lenkų agitacijos, Vilniuje 
lietuviais užsirašė tik 3,338 
žmonės; nedaugiau jais už- 
sirašė ir administratoriui 
Michalkevičiui paliepus Vi! 
naus bažnyčiose statistikos 
žinių linkti apie lietuvius, 
kaip ir vokiečiams tokias 
pat žinias renkant, išsiimant j 
duonos korteles. Todėl ra-j 
sit, bus įdomu sužinojus 
dar vienos statistkos išda- 
vinius, kurious apie Vil- 
niaus gyventojų lietuvių 
tautybę buvo surinkta 1913 
m., o kuriuos čia pirmą kar- 
tą skelbiu. 

Žinoma yra, kad "Sąjun- 
ga pagrąžinimui teisių lie- 
tuvių kalbai Rymo-katalikų 
bažnyčiose Lietuvoje" buvo 
rupinusia lietuvių kalbos į- 
vedimu bažnyčių pamaldos 
na visose parapijose, kur tik 
lietuvių gyvenama. Todėl 
ji buvo susirūpinusi tuo, ko- 
kiu budu galima butų lie- 
tuvių kalbą į /esdinti ir to- 

; se Vilniaus bažnyčiose," ku- 
rių parapijose lietuviai dau- 
giausia gyvena. Susekti ti- 
krajam Vilniaus letuvių 
skaičiui ir sužinoti, kunos- 
na bažnyčiosna yra būtinas 
lietuvių kalbos Įvedimas, 
"Sąjunga" buvo 1912 m. 

privatiniu budu per savo 

pirmininką Dr. A. Paškevi- 
čių kreipusis į Vilniaus gu- 
bernatorių, prašydama su- 

sekti, kiek galima tyresnį 
lietuvių skaičių Vilniuje. 
Cubernatoriui Vieriovkinui 
liepus, policijos agentai są- 
rašą gyventojų darė, išklau 
sinėdami apie gimimo vie- 
tas ir tautybę, ir susekė štai 
kokiu skaičių: 

^ c 

par. gyv. liet. buvr 
1) šv. Jokūbo iš 18,000 5,200 
2) šv. Rapolo iš 20,000 12,000 
3) Aušros Vartų iš 10,490 f>0 
4) VisijL šventyjŲ iš 18,782 332 
5) Bernardinų iš 8,000 3,200 
6) Domininkoną iš 5,304 202 

* 7) šv. Pet. ir Paul. iš 7,485 1,185 
8) sv. Jono iš 7,200 200 
9) šv. Mikalojaus iš 500 500 

10) Mariavitų iš T00 50 
11) šv. Onos iš 900 ? 
Viso labo 90,521 22,279 

Šitie skaitmens iš guber- 
natoriaus kancelerijos man 

valdininko Vasilevo suteik- 
tos rodo, kad visų Vilnaus 
gyventojų katalikų skaičiu- 
je 1913 metais lietuvių buta 
23,08%. Iš šito sąrašo taip 
pat matyti, kad šv. Jokūbo 
ir šv. Rafolo parapijose, kur 
daugiausia yra persikėlusių 
iš Ukmergės ir kitų Kauno 
gubernijos apskričių, gau- 
singai yra susitelkusių lie- 
tuvių ir kad tų parapijų 
bažnyčioje yra būtina1' rei- 
kalingos artimiausiu laiku 
— jei karės laiku rkaitmens 
nepasikeitė — lietuvių kal- 
bos įvedimas pamaldosna, 
nežiūrint sulenkėjusių pa- 
rapijonų prieš lietuvius agi- 
tacijos. Taip pat reikėtų 
lietuvių ka^ą dar įvesti į 
Bernardinų, ir šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčias, kurių 
parapijose nemažas yra lie- 
tuvių skaičius. 

Dr. J. Basanavičius* 
(Iš "Lietuvos Aidas". 

Inkvepimo Siela. 
i t 

i 
, 

Visc inkvepimo siela yra 
Meilė. Ji yra Dalės esen- 

j cija. Ji yra nematomas pui 
kiai-puikus visos Gyvybės 
reališkumas. Meilė laikosi 

(visoj Gyvybėj. Kur tik 
i Meilė esti — viskas gyva; 
kur Meilės nčra — viskas 
negyva, — viskas miršta. 
Taktai Meilė gyvena amži- 
na, Be Meilės visi didi in~ 
kvėpti pasaulio genijai tuoj 
apsilpsta. 

Meile yra Poeto Giesme, 
reale Muzika muzikoje, 
ideali3 padarytas realiu 

į Žmoguje. Meile yra Kas- 
jNors, kas perkreičia Fra- j 
! garą į Dangų, Nuliudimą | 
| Džiaugsmą, Karę j Taiką. 

Meilė perkeičia minties 
j tyrą į proto gėlių daržus. 
! Ji yra vienatinė reale Gra- 
žybė, kuri dailina visus vei- 
dus, kurie pavelija jai juo- 
se išsireikšti. Ji yra Amži- 
noji Jaunybė. Ji yra substan 
cija, iš kurios angelai esti 
sutverti. Ji yra tai, ką męs 
vadiname Dievu; nes kur 
tiktai Meilė randasi, ar tai 

i butų palocius, ar bakūžėlė, 
! laukiniame, ar civilizuota- 
me žmoguje, Dievas yra. 

Meilė yra vyriausis Rak- 
I tas, kuris atrakina visus 
S dangaus vartus. Ji yra Am 
žių Jnkvėpimas Ir Sielos 
Genezis. 

Meilė nu'a vien geismas, 

Į apvaldyti, bet teisingiaus 
pasakius, ji yra kryžiaus au 

ka. Kryžius šešėlyje realis 
Mylėtojas nemiršta ir ne- 

pradingsta, bet pasiekia am 

žiną gyvenimą. Nes Tikroji 
Meilė niekad negali buti at- 

(skirta nuo savęs. Ji tai vie 
j natinė Teisybė pasaulyje. 
!Be meilės viskaQ klaidinga. 

Vienas niekados negyve- 
na, kol Meilė nėr? pajaus- 
ta ir realizuota. .Tame pe- 
riode, kuriame nėr Meilės, 
Gyvenimas tėra tiktai gry- 
na egzistencija. Meilė yra 
nepertraukiama Dievo min- 
tis, plaukianti perdėm į Žmo 
gaus protą. Ji yra realiai 
Dievas pasišnekėjime su 

Žmogum. Ji yra viso realio 
apšvietimo siela. Nes pa- 
kol męs neišmokstame jos 
lekcijos, tol visi męs esame 

dideli nežinėliai; męs ig- 
noruojame viską. Mokslas 
be Meilės tėra vien nušvie- 
timo kapo rūbai, kurie visi 
turėtų buti palaidoti pritin- 
kamoj formoje, kad viso 
Dvasia galėtų apsireikšti ir 
Nauja Civilizacija pražydė- 
ti—idealis žmogus sutver- 
tas Jo paveiksle. 

Visi reališki mokytojai 
myli tai, ką jie daro. In- 
kvėpti tėra vien tie, kure pa 
tįs atsiduoda Dieviškai Viso 
Gyvenimo Mokintojai-Mei- 
lei; kurie apleidžia tėvą ir 
motiną ir seka Bud'dhą-Kris 
tų-Meilę. V. J. B. 

HUMANIŠKA. 
— Aš vakar mačiau, kaip tu 

jodei ant arklio, kurio vuodega 
trumpai nukirpta. Del ko ja 
nukirpai ? 

— Matai, aš esu gyvulių ap- 
sergėjimo draugijos nariu. 

— Tai kas? 
— Tai aš gailėjausi tų mu- 

sių, kurios atsitupia ant arklio. 

NEKILĘ KOKS UBAGAS. 
— Pinigų aš niekam ncduo 

du, bet jei tu alkanas, tai eiki- 
te ant viršaus ir aš duosiu jūn.s 
papietaut. 

Ubayas. — Gerai, bet pir- 
miau pasakykite, koki šiądien 

pietųs'p&s jus. Gal neverta lip- 
ti ant viršaus. 

FARMU 
J1EŠKOTOJAMS 

Tiems, kurio jieškote farmų, yra go- 
riausi viota lietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Teiv 
yra žeme labai deilinga taip, kad vis- 
kas gerai auga.; randasi prie geru ke- 
liu, gėlei/inkelių, gražiu le.ikiĮ (ežerų), 
ir prie lietuviškp miestelio Wo.odboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savu biznius uiaidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augškinu už akr.-j, 
Gralito pradėti pirkti 'anūij. są $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokytų fa-rrr \ Daugumas muaų žmo- 
nių yra išvažinėję po daug valstijų, 
bet tinkamesnėj veitos dpi ukininkys- 
tės nesurado, akip Wascousine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemlapiu. 

i 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGC 

PRANEŠIMAS 
Ateikite į šį ofisį ir gaubite didelį 

surašą geriausiu bargenų ant pardavi- 
mo ant labai prieniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo, 35tos 
g< įves, namas ant dviejų lubij5—C 

kambariai, su toiletais ir guzu. randos 
3238 Parnell Ave., plytų namai, ant 

dviejų lubų, po 6 kambarius, su toile- 
tais maudynėmis, Kaina $3500. 8 kam- 
bariu plytų namelis netoli nuo 32ros, 
kaina $1850. 

Labai puikus plytų namas prie 
Emerald Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kpmbarių kiekvienas fliątas. 6 toi- 
letai ir ga?nfi. kaina $0300, 

Klauskite Mr, Tamašaucko. 
ERNIS FEEN EY; 

603 W. 31st St, ChlnaKO. 111. 

Pirmas lietuviškas Motelis Chicngoi, 
prie 1G06 South. Halsted St. šisai Ko- 
telis nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi parsamdome singeliams ir 
ženočiams ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, eijvai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamo!), 
taipgi su valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS. Savininkė 

Parsiduoda naftas 4 pagyvenimu po 
4 kambarius, raudos, nešu $500 į mo- 
lus; sąlygas patirsite ant vietos. žuvi- 
ninkas ant pirmo fiioro iš fronto, prie 
l»4S West. 35th Placo. 

MUSU VISUOMENĖS 
ŽINIAI. 

Turime pranešti, kad T. 
Anclruszewicz Ko. 

DIRBTUVĖ 
Visokių artistiškų išdirbi- 

nių, kaip tai karūnų, vėlia- 
vų, šarpų, maršalkom parė- 
dų ir visokių ženklelių drau 
gystėms, kuopoms, kliu- 
bams, ir t. t., perėjo į vado- 
vystę Al. Požello. Taigi, 
dabar viršminėtų dalykų rei 
kale meldžiame vi^ų kreip- 

i tis žemiau paduotu antrašu; 
o darbą padarysime, taip 
pat, artistiškai ir atsakan- 
čiai. 

AL. POŽELL O Ko., 
1908 W- Division Str., 

Chicago, 111. 

EXTRA! 
^ 

V' ■ Tl 

Parsiduoda 2-ju lubu aukš- 
čio medinis namas, mūrinis 1 

pudamentas ir aukštas cimen- 
totas beismantas. 7 pagyveni- 
mai po 5 kambarius, 2 lotai 
50X150. Namas v er i .j > 

$5000.00 parsiduoda tik ii'": 

$3700. įmokėti $500 likusius 
pagal pirkėjau norą. Namas 
randasi 8445 Gilbert Ct. Sa- 
vinykas gyvena ant pirmu lu- 
bu. ( 

Parsiduoda 2-ju lubu aukš- 
čio mūrinis namas 2 pagyveni- 
mai po 5 kambarius. Aukštas 
beizniantas. Namas randasi 
ant Lowe gatvės. Prekė tiktai 
$3800. Inmokėti $500 liku- 
sius kaip randa. 

$25000 vertas mūrinis na- 

mas parsiduoda tik už $14000 
3 lubu aukščio 6 pagyvenimai 
4 po 8 kambarius po 7 kam- 
barius"? Akmenio frontą., 
aukštas beismantas, steamu 
šildomas Elektros šviesa, man 

dvnies, ąžuolu papuostas ir 
azuolo florai, ir kiti naujiau- 
sei įtaisymai. Namas randas: 
labai gražioj vietoj pusę blo) 
ka nuo Garfield Blvd. pusę 
bloką nuo Halsted gatvės. Rcn 
dos nesa $3000 į metus. Šita 
narna galima nupirkti su ma- 

žu įmokė j imu ir gerom išly- 
goms. 

Parsiduoda 2-ju lubu aukš- 
čio mūrinis namas. 4 pagy 
veniniai po 4 kambarius ir me- 

dine eottage iš užpakalio. Auk s 

tas bcismantas. Rcndos ne-* 
$57.00 į mėnesį. Preke tik 

$5800. Inmokėti $1000 liku- 
sius kaip renda. 

Parsiduoda 3 ju lubu aukš- 
čio mūrinis namas, 3 pagyve- 
nimai po 6 kambarius, su man-, 

dynėm ir gėsu ir visais kitais 
gerais intaisymais. Rendoš 
neša $600 į metus. Preke tik* 
$5800. 

Parsiduoda 3- j u lubu aukš 
čio mūrinis namas. 5 pagyve- 
nimai po 4 kambarius ir što- 
ras, dabar randasi bučernė. 
Rendos neša S80 į mėnesį. 
Preke tik $6700. Namas ran- 

dasi ant kampo Union gatvės. 
Nepraleiskit šiuos progos nes 

tas namas labai pigus. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 

tės prie: 
MICHAEL J. KIRAS. 

3331 S. Halsted Si. ] 
Chicago, 111. 

P-io E. G. MMAA 
Piaitj Mokytoja 
4515 S. Wooil S t, 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi niuzikoB mokslus Chica- 
goB Mutiicul Collego. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti juni3 'uunga- 
lovv (nameli) dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicągoje su visai mažu 
j mokėjimu ir ant labui prieinamų ld 
mokėjmo eųlygų jųs galite įgyti 'sau 
nam:j. 

FRANCIS K1BOM1 & CO. 
2402 W. vora St, 

Tel. Prospect 023. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: aiigllikos lr lietmUkoa fcalb% 

aritmetikos, knygyrdystSs, stenografijoi, ty« 
pewriting, j.irklyboj teisių, Suv. Valst. Istori- 

įos, abclnos istorijos, geografijos, pelitikinčs 
ekonomijos, pilietystžs. lailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 

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

3106 S. Halsted st., Chicago 

VALENTINE DRE&SMAKING 
COi-LE^SK 

Mokina Bluvlmo, klrplnae, Gtaigning 
dlttnumla Ir vakarais dėl kiaute 
namŲ. Paliudijimui lfcduoda^.1 Ir vle 
tos parūpinamos dykai. Atekiuakyklte 
arba rašykite, o naęg peatetmigsiine 
su eikli Jums patarimu. 

SARA. FAT^K, Princi;>al 
2407 W- Maciison %t. 

C205 S. Halsted SL. 1S60 Walls St 

DfcL VYRŲ IR MOTERŲ 

DR, S, SilANKS 
Pagy v odinio Gydytojas ir Chirargas 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų Ir 

Kampas Iowa St. ^^'S^^rnotcrŲ Ilgas taipgi i, 
Valaudos: nuo 8—10 ryto; 7—0 vakan3^^£i23gh£Wrurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 803 W. Madiuon St., kamp. Halstod 
Volaudos: 11—6 popiet; Nedellomls 11—1 popiet, ('hicugo 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

STAT 
807-309 W. S5_th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utaminko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

Kaip 
Atsirado Ameri- 

kos Vėliava 
šiądien sueina metinės sukaktuvės at- 
siradimo Amerikos Vėliavos—Vėliavos 
ant kurios liepsnojančio skaistumo 
išimtas* milijonų žmonių turi užrakę sv 
vo viltis, troškimus, iiV-alus ir sit-kiu*. 
Birželio 11, 1777, Kongresas pripažino 
žvaigždes ir Dryžus simboliu tos liuo- 
Bybės už kurių jie kovojo, paaukauda- 
mi vitkų, kų tik jie turėjo, pa'sirašv- 
dau-i Apseklbiniu Neprigulmybės. 
/inia apio Vėliavų, kuri gimė .'.•įisvėjo, 
kaip matant pasiekė užjuri—tai buvo 
užtikrinimas Hucsybę mylintiems Kino- 
no m s pasaulio, jog yra nauja šalis 
kur gyventi galima geriau, šalis, k.ur 
visi žmonės turi lygių laisvę, ži žinia 
buvo greitai išgirsta ir ant* jos atsi- 
liepė. Vyrai ir moterį iš visų pasau- 
lio kampų pradėjo lusti, stengdamie- 
si iš visų savo pajiegų tverti Naują 
Respublikų —"šalj laisvo ? uogaus — 

Namų Drųsaus." 

142 Metai Atgal Ši Vėliava Prižadėjo— 
Laisvę ir Tiesą kiekvienam— 
Progą trokštančiam. 
Globą silpnam— 
Ligoninės ligotiems— 
Dykai mokyklas—dieninės mokyklas vai- 

kams, ir vakarinės mokyklas vyrams 
ir moterims, kurie dirba dienos laiku- 

Musų tėvai geraį suprato, jog ši vėliava visuomet stovės už tą ko nu-s 
daugiausiai trokštame. Musų tėvai buvo ateiviais arba vaikai ateivių. Kiek- 
vienas šiandien gyvenęs paeina iš ateivių, išskirus tik Raudonus Indijonus. 

Mūsų tėvų tikslu buvo, kad ši vė- 
liava plevėsuodama padangės mėly- 
nė je kviestu visus laisvę mylinčius 
vyrus ir moterįs visų rasių. 

Dabar niekurie iš jusų trokštate 
grįžti i šalį, kurioje gimetė. Pirm 
darant tai, sužinokite visus faktus. 
Apsižiūrėk gerai ir pasiteirauk, pirm 
negu pasiryši apleisti Ameriką. Dau 
gelis gerai pažįstančių dalyką sako, 
jog jus geriau ir pasekmingiau ga- 
lite padėti savo giminėms ir pažį- 
stamiems gyvendami čia, kur darbo 
ir maisto netrūksta, siųsdami maistą 
ir pinigus į už jurį savo giminėms. 

Amerikos valdžia yra pasirengusi stoti už 
ju. u apgynimu. Amerika uor'., kad jus Ūktu- 
mėte čia. 

Pirm jduosiant savo pinigus arba ri.šalj 
export kompanijai, sužinok iš teisingu ir at 
sakomų, šaltinių ar tas yra saugu. Klausk — 

Ar rišalj galima pasiųsti saugiai ir greitai? 
Ar galima pasitikėti kompanijai? 
Ar saugų persiuntimu gali garantuoti? 
Ar transportacijos kompanija gali dėl jusų 

suteikti žinių ar žmonės, prie kurių jus 
važiuojat gyvi ir kur jie dabar randasi 

Neduok Savo Pinigus 
N evažysiamiems, 

Inter-Racial Council su ideda kaip piliečiu, 
taip ir i.. ateivių—žmonių, kurio kovojo po 
žvaigždėta ir Dryžuota vėliava už laisve kurią 
atvažiavę čia r.idotc, iš tokių pat darbininkų, 
kaip ir pat j. 

The Inter-Racial Council noriai padės "ju.=ų 
darbdaviui airba jusų laikraščio leidėjui p^ge^- 
bėti juras pasiskirti, kas geriau juras ir jusų giminėms. 

Jis pasitart; r u Valdžia dėlei jusų ir vi .sos ži- 
nios {vairių šalių bus jums suteiktos. 

Bus daroma viskas jo galėjo išsaugoti ju.-t 
nuo bergždžios kelionės aroa ~iuo nustojimo 
mylimų dovanų. 

Kuomet tu sveikini A'neriko^ Vėlia v.;, šiųdie:; 
atmink: 

Ji plevėsuoja ti.~ tavimi kaipo prižada3 
laisvės, kaipo draugas tau čia ir tavo 

tautiečiams už jūrių. 
Ji tau atlygina suteikdama progų. 
Ji gerbia tavo užsitikėjimą suteikiant gloini. 
Ji atlygino, tavo pat it ii Sjimų Teisingumu. 

Reikalauk išpildymo jos prižadų. Kr ipkiu 
prie jos užtarimo, kad t .vo aukos kurios y:".i 
skiriamos atnešimui kimūs ir ra: tyb< v, nualin- 
tiems Europos, butų naudingos. Ji tau prigel- 
bės, kaip kad prigelbėjo laimėjime kare.:. 

Firm negu nutarsi, ką nors, klausk savo darbdavio 
arba laikraščio leidėjo patarimų. Mums bus labai ma- 

lonų jiem abiem prigelbėti atsakymui jusų klausimų. 

"Amerika dsi manęs". 



Pačios Meile. 
Dešimta valanda vakaro. 

Prieš didelį balaganą ir e i ■« 

audekliniu budų švieči:i elek- 
triškas parašas: "Masikc cir- 
kas." Daugybe žmonių prisi- 
rinko. Pilname smarkume šau- 

kimas vidun. Dvi šokikės aut 

gaili pirštų stiebiasi ir į abi pu- 
si siunčia orinius bučkius. 
K launas gausiai dalina ore 

sinugius. Akrobatas rodo ste- 

bėtiną miklumą. Drutuolius 
ristikas rodo savo pn;ramo 
numerius. 

Bet pats cirknus savininkas 
ponas Mesikas į nieką neatkrei- 
pia jokios atydos, jis užsimątęs 
vaikščioję užpakalyje savo ar- 

tistų. Jo veidas saulės įdegin- 
tas, dideli juodi ūsai ir plaukai 
Jo akis dega kerštingu piktu 
mu. fis.... įsimylėjęs, ir tai 
tas Įsimylėjimas yra priežasti- 
mi jo nusiminimo ir piktumo 
TCidamas pro kasą, kurioje sė- 
di susivaržiusi ir šilkaiapsi- 
taisiusį, jis kiekvieną kartą 
dirsteli i savo žmona .['rida C 4* Kf 

Fridą apsitaisiusi į gražų tri- 
ko, taip* kad matyti kiekvieną, 
kad ir menkiausia jos gražaus 
kutio raukšlelė, jos rankose 
graži nendrė. Masikąs ią my!i 
pilnu smarkumu savo nesuval- 
domos meilės. J's myli ir pa- 
vydi. 

Jis myli jam norisi slapčio- 
mis nusekti paskui savo Frido, 
kuomet ji išėjo sakydama, kari 
nori šį-ta nusipirkti. Jis mate, 
kaip Fridą pasuko į mažą tam- 

sią gatvę, kaip tenai prie jos 
priėjo kokis tai vyras. Jis su- 

prato, kad tas vyras, tai savi- 
ninkas gretimai esančios kar- 
čiamos. Nežiūrint, kad Masiko 
daug ką nujautė, bet jis nuste- 
bo i: įdūkęs šf«ko sugniau 
žęs kumštimis, i-ct laiku susi- 
laikė ir nutarė dar žiauriau at 

keršiniti už jo apgavystę. 
Kuomet drutolis j)abaic;'rvpa- 

sakojęs savo programą, užgrie- 
žė muzika. Keletas žmonių pa- 
silipo augščiau ir nusipirko bi- 
lietus, kuriuos Fridą pas duris 
atiminėjo nuo žmonių. Bet Me- 
siko pairatė, kaip jo motina 
parduoda bilietą tam pačiam 
vyrui, kuris šiądien po pietį, 
kalbėjo su Fridą. 

Matomai tas vyras karoli- 
ni os savininkas atėjo, kad ran- 

komis paploti Fridai. Mas i ko 
tai pamatęs n^t pajuodo iš pa- 
vydo. Jis staga padavė ženklą 
muzikai, kad sustotu ir paliepė 
atletui, kad jis vėl papasakotu 
apie savo imtynes. Kuomet 
drutuolis, pabaigė, Mcsiko iš- 
ėjo pirmyn ir sušuko: 

— gerinamos ponios ir po- 
nai! Iš priežasties, kad šiądien 
čia paskutinį kartą div damas 
perstatymas, dar bus pridėtas 
vienas svarbus numeris. Mesi- 
ko, taip, pats Mcsiko parodys 
jums atletiškus gabumus. 

Ir jis drutoliui leido toliau 
šaukti žmones cirko vidun, ku 
ris jau šaukė: 

— Skubinkitės! Pats Mesi 
ko, pats drūčiausia pasaulyje 
drutorius! Mesiko, kuris nut- 
rauika di učiausius retežiu5! 
Mesiko, kuris mėto puda, kaip 
kokia bolę. Atkreipkite atydą, 
kad tai Mesiko ta viską darys 
ties galva savo motinos ir pa 
čios. Skubinkitės! Skubinkitės. 

Daugybe žmonių pradėjo 
grūstis prie kasos. Mesiko mo- 

tina džiaugėsi ir jau spėjo pa- 
šnabždėti savo sunaus. Mesi- 
ko, žmonai: 

— Tiek pinigų dar niekad 
neįplaukė kason. 

Cirke eina perstatymas. L> 
• paltį girdisi papugti šaukimas. 

Mesiko rengiasi. Jmi apsi- 
rengusi Fridą laukia, kuomet 
reikė j išeiti. Fridą nei ̂ kęsda- 
ma paklausė Mesiko: 

— Nuo to laiko, kaip aš šia- 

dięn sugrįžau iš miesto, tu 
kasžin dėl ko vis putiesi. 

— Ne, mano miela, aš tik 
i laiko neturiu. 

-— Juk tu šiądien neloši? 
— () ne. Aš žadėjau publi 

kai, tai ir turiu išpildyti. 
Negalima butų pasakyt, kati 

l'Vida butų pasilikusi užganė- 
dinta tokiu atsakymu. Ji tiki į 
spėką savo vyro, į jo vikrumą, 
l»et jai neduoda ramumo jo ma- 

tomas nerviškumas. J r ji pra- 
deda nerimauti, nežiūrint t tai, 
kad ji gana pripratusi bu- 
vo matyti, kaip ties ja lekioja 
dideli sunkumai. 

— Laikas eiti, Fridą! 
Fridą išeina, galvą palenkia 

į visas puses. Pirmoj eilėj ji 
pastebi savo pagerbėją, karčia 
mos savininką. Ji pakelia nen- 

drę ir papūgos apsupa ją. Fa- 
pugos laipioja kopečaitėmis. 
ir išdirba kitoki1 s nepaprastus 
judėjimus. Pagi iaus jos nu- 

meris baigiasi, publika ploja 
jai rankomis. Ji išdidžiai pasi 
traukia į šalį. 

Dabar .M esi ko eilė. 
Jis iškilmingai išeina ant 

scenosd, jo muskulai įtempti ir 
už sekundos jis pradeda savo 

numerį. 
Fridą grįžta viduriu scenos 

ir prataria į publiką: 
— Ponios ;r ponai. Avš vi- 

suomet pirm negu p. Mesiko 
pradės, klausiu iš publikos ar 

kas nenorės užimti mano vie 
ta. Jokio pavojaus nėra. Ar 
neatsiras kas nors.... 

Mesiko su nusistebėjimu 
klauso jos. Jis suprato, kad Fri- 
dą sumanė tą gudrybę, kad i', 
geibėti save. Bet jis ramus, juk 
niekas neatsiras užimti jos vie- 
tą. Ir ištikro niekas iŠ vietos 
nepakįlo. 

l>ct Fridą pakartoja: 
— Pabandykite! Katras 

gi?.... Tomistą?... 
Mesiko netiki savo ausims 

ir akims, ji tai atsikreipė į sa 
v o meilužį; ji savo žvilgsniu in- 
tikinėja meilužį, paskui maty- 
dama, kad jis nejuda iš vietos, 
paima tą karėiainos savininką 
už rankos ir rodo, kaip reikia 
atsigulti. Paskui ji atsitiesusi 

j žiuri į savo vyrą Mesiko. 
Mesiko sukando dantis. Jis 

atsistojo ir pradėjo žaisti sun- 

kiausiomis geležimis. Viena 
voga lenkia ])askui kita. Tre- 
čia pasprusta, bet Mesiko pri- 
pratusią ranka ja pagauna. 
Visa publika net nustojo kvė 
pavusi, juk menkiausia klaida 
— tai gulieiam vyrui mirtis. 

Užtektinai parodęs •Mesiko 
savo spėka ir vikrumą, staiga 
iš Mesiko rankų išpuola gele 
zis tiesiai ant veido jo priešo,.. 

Fridą Stovi kaip stabas nu- 

sigandusi. Jos didelės "akis žiuri 
į meilužio lavoną ir ant jo už- 
mušėjo. Ijublikoje vienas ant 
kito lipa. 

Pribėga Mesiko motina. Ji 
nori apginti savo sunii nuo 

žmonių. 
Pasirod) policijantai. Fridą 

is karto nepastebi jų, bet pas- 
kui atsikvoštėjusi šoka tarpan 
Mesiko ir policijantų šaukda- 
ma : 

— Tai ne jis užmušė.. .. 
tai aš..... tai aš. 

Ji nori išgelbėti savo vyra. 
I'ertč Jonukas. 

Daržų Naikintojai. 
Poni C. K. Turner iš Kau- 

šas duoda patarimų, kaip dar- 
žoves apsaugoti nuo kirminų. 

Jei nebūtų Įvairių vabalų, 
vabzdžių rr sl'ugių, su kuriais 
reikia kovoti daržininkų dar- 
žininkystė butų daug lengves- 
nė. 

Išrodo, jog kiekvienam ža- 

liuojančiam augalui yra ir jo 

priešas—kuris naudojas jo sul 
tymis ir geria jo kraują. 

Kad apgalėti luos priešus ir 
apsaugoti augalu augima, pri 
sieina daržininkui visuomet bu 
dėti. 

Kai kurios apielinkės išrodo 
labiau naikinamos už kitas, 
dėlto, kad sanlygos augalų prie 
šų augimui yra geresnės. J r 
visi męs žinomo iš prityrimo, 
kad vienais metais yra daugiau 
tu priešu, kaip kitais. 

Žinoti kaip su tais priešais 
kovoti ir neleisti jieus platin 
lis tokiais didel'ais pulkais yra 
didelis žingsnis prie pasiseki- 
mo. 

Pirniiarsis kelias prie pasi- 
sekimo tai pradėti darba iš 
anksto. Sudeginti visas palai 
kas, stombrus, šiukšles, pikta- 
žoles ir pūvančias ant ežios pa- 
liktas daržovos. Sudeginus vis 
ka darež iš rudens aparti. Jei 
tas darbas nėra laiku atliktas, 
užtikro prisieina nemaža ne- 

malonumu nukentėti nuo vabz- 
džių. Taigi buk visuomet pa- 
siryžęs ir veikti iš anksto. 

Pirmiausiai pasirodantis 
priešas tai mažos daržu blusos, 

i Jas gaiiipa sulaikyti apibar- 
siant pelenais jaunus ridiku, 
ropių ar kopūstų diegus, ant 

kurių jos mėgsta maitintis. 1»a r 
styk iš ryto, kuomet r a.: a tė- 
bera ant lapų ir nerečiuu kai 
du kartu savaitėje. 

Turėk užtektinai tabokos 
dulkių, kad prašalinti kopūstų 
kirminus, agurkų, melonų va- 

balus. Gerai žinomas vakaru ) 

se daržininkas ir sėklininkas 
tabokos dulkes labai giria ypa 
tingai kad apsisaugoti nuo ar- 

būzų kirminų. 
Didžiuosius arbūzų kirmi- 

nus reikia naikinti kitaip. 
Anksti rvt'a. kuomet vabalai I J 

yra nusalę ir sustingę, eik j 
daržą ir išgaudyk juos rauko 
mis. Nelabai malonus tai dar- 
bas, bet Imtinai reikalingas, nes 

kitaip gali palikti be arbūzų. 
Tuos didelius baisius, ža- 

lius tomatų kirminus vaikai 
begaišindami išgaudys, jei tik 
jiems pasiūlysi šioki tokį at- 

lyginimą. 
Męs praėjusiais metais s lira 

donie buda nusikratyti nuo dar 
žovių priešų. Kuomet nakti- 
mis peteliškės ir vabzdžiai skrai 
do 1)0 daržą, tomatų dėžę 
prikemšama skarmalais ir api- 
pilama ekrosinu. Tai visa in- 
dedame j molinį puodą, arba 
į bile kokį viedrą ir viską jsta- 
tome į cėbra, kuriame yra įsta 
tytas viedras su vardoniu, ant 
kurio viršaus užpilama pus- 

kvorte kerosino. Tai visa pa- 
statome viduryje daržo ir 
uždegame skardynėje sumir- 
kytus kerosimi skudurus. 

Skaisti šviesa patraukia tuk 
stančius įvairių vabzdžių. Fuo 
!a ant ugnies ir apdegę spar- 
nus puola į kerosimi apačioje. 
Pastebėtinai daug įvairių gy- 
vūnų sukrinta. Ir męs po to 
neturiame nei pusės tiek kopū- 
stų ir kitokių kirminų, kai kad 
turėdavome pirmiau. Užsinjo 
ka ta buda pabandyti. Tečiau 
kad geriau pasisektų turi buH 

j daroma mažiausiai du kartu 
savaitėje ir ugnis paliekama 
po kelias valandas. 

SVARBI PRIEŽASTIS, 
— Tai j vis ^šliulas lytoj! 

Bet kodėl lu taip atydžiai skai- 
tai įstatymus. 

— Aš noriu žinoti kokiuose 
atsitikimuose galima persiskir- 
ti su pačia. 

PATS BLOGIAUSI AS. 

Ligonis. — Meldžiu ponas 
daktare, pasakyti pilną teisy- 
be, neslėpkite nieko, net ir pa- 
čio blogiausio. 

Daktaras.- — Gydymąsi 
jums atsieis į šimtą doliariu. 

j Reikalaujama merginu prie darbo 
(dirbtuvėje. $14 i savaitę laike mo- 
kini mosi. $17 Iki $20 j savaitę už 
"plece work." 

American Insulated Wire Co., 
954 W. 21st Street 

TAPE SEWERS 
Jeigu dabar neuždirba nuo 

$35 iki $50 j sąvaitę, ateik 
pasitarti su mumis. 

Klausk pono Slack, 
729 West 18th St., 

Dirbti reikes važiuoti į Cin- 
cinnati. Ohio. 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3244 So. Paulina St., 

2 fli. tų; po 5kis kambarius, 
medinis namas, prekė $1900 

3248 So. Paulina St., 2 
fliatų po 5kis kambarius, 
medinis r amas $1900. 

1730 W. 34ta P/į augšto, 
6 kambariai, medinis name- 
lis (cottage) elektrikos švie 
sa, puikus lotas, $2250. Šis 
namelis gali buti pertaisytas 
pagyvenimui dviejų šeimy- 
nų. Klauskite F. J. Wilken, 
3422 So. Wood St. 
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TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargenai. 

3314 Hoyne Avo. — 4 kambarMj. 
Kaina $1,500. §100 Casli. 15 mėnesiu. 

4iiu9 So. Artės,ian Avo. 4 ir 4 kamba- 
riai. Visi įtaisymai, $3000. $ 1U0 cash, 
likusius ant lengvu išmokėjimų. 

3I!57 Oakley, Muro G—7. Visi Jtai- 
symai, $430i>. 

I Mųs skoliname pinigus pirkimui i; 
budavojimui namų 

Mc DONNELL, 
12630 West 38th St. Chicago 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workers—dailidžių dirbtuvėj, 

druni ir beit sanders. Mašinos ruu- 

l;u. Planer, trim and stock cuttera. 
52 valandos darbo savaitė. 

Darbas pastovus per ištiesus metus 
viduryj. 

IMPERIAL METHOD3 CO 
700 S. C1RCLZ AViti.j 

For«3t Park, iii. 
Pcnkicer.tai gatvekariais 

Garfield ?arl: Elcvc. 'c arba Maiiison 
;t. gr.ivekari. 

PARSIDUODA 
muro namas % bloko nuo bažnyčios 
\vest sidėj, ant 3 lubų unt 2 lotij: 
raudos $120.00 į mėnesį. Prekė 
$8,000. G ar a proga biednain likti tur- 
tingu per keletii metų, namas gera- 
me padėjime. 

Justm Mackiewich, 
2342 S. Leavitt St«, Chicago. 

Tel YARDS 15SS 

DU. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVDYTOJAS 

IR CHIRURGAI 
viydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciaiiškai cy- 
do limpančias, užsinenėjusiap 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsied Si., Chicago, ftfc 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

Dr. M. Wmm 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 inr* 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gyūo aitrias ir t.hroniSka? ligas, vy- 
rų. motery ir vaiky, pagal na\-rausias 
metodas. X-Rey i r kitokius elektros 
prietaisur. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, ir 
6—8 vakarais. T' lephone Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 So. Haisied ot. 
VALANDOS: 3—f tiktai. 

A. Masalski s 
LIETUVIS SRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse kogo- 
rlauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius ėauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kiliems reikalams dien^ ar 

nalctj. 
3305Auburn Ave.- Ts!. Drover4139 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeelc Ial»ai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kum reikalinga sko- 
linti pinigai, teeul atsilanko i ofis*. 

H. EPŠTEIN, 
Room 70?; 5 No. LaSailo St 
Telefonas Frankl'n 2803. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 merai 

314S S. Morgan St., ktrtį 32 fct. 

Specialistas MctonSkij, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. o—s vaV., fledel. S)—2. 

TELEirONAS YAP.DS 687. 

E !F> R K © 
VVM. DAMBRAUSKAS 

t C17 W. 34th 3t.. Boulcvard S336 

mm\m$ 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės- 

MęS UŽDAROME 
NEKĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

3442-3444 S. Halsted St. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
.Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietu- 

vos, Kauno gub., Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiš- 
ke nusiskundžiama ant didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad 
NETURIM KĄ PAVALGYTI, neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pu- 
rps 100 rublių. Duonos negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBĖK MA- 
NE savo prisiegą ir dukreles ir PKISIŲSK PAGELBA, kad galėtume iš- 
simaityti nors iki rugiapjutei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVOJE-' Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJĄ IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu, neatsiras pagelba, tai mirtis ne- 
išvengiama. 

Ar perskaitei virš pažymėtą laišką? 
Jusų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytu TAMSTAI toki pat 

laišką, jei tik jie galėtu. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALIN- 
GA. TOKIĄ PAGELBĄ JAU GALI SUTEIKTI. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. 
Ji rengiasi pasiusti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMO- 
NĖMS. Tą maistą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio- Bendrovė savo darbo 
daiį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Męs papirksime maistą, sudėsime į skryliais, pasamdysiine laivą, pasiųsime 
savo žmones su tomis skrynomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynais maisto pri- 
statys stačiai į rankas jusų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Ben- 
drovei už tą skrynią maisto, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nerei- 
kės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių 
surasti, mes gražiname Tamstai $25.00 atgal- Del didesnės atsargos, mes iš savo 
kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką mes priža- dame. " 

T;'■"v"';'. : 

Nesivėluokite, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripiiJę žemiau pa- duotą blanką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio 
adreso: 

Lithuanian Šalies Corporation 
244 W. R^OADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje j bus sudėtį sekanti daiktai:— j 6 svarai jautienos mėsos, j 5 svarai smaleiaus (lard), j 12 svarų geriausios rūšies ldlbasų, 1 
1L pakelių condensed pieno, i 

.12 svarų ryžių, j 3 svarai geriausios kavos, j S svarai cukraus, Į 1 svaras muilo ir J 1 drūtas įrankis blekinės atidaryti. Tie visi daiktai supakuoti sveria apie I 
85 svarus. Visas maistas yra geriausios j rūšies ir supakuotas sanitarės hermetiškai j uždai-ytose blekinėse, kad apsaugojus nuo | gedimo. J Pirmas laivas išplauks r.pie Liepos 5- \ 
ta dieną. Ant laivo užsakymai bus pri- t 
imami iki Birželio 23-tos ''ienos. Kurie ve- i 
liau prisius, lures laukti sekančio laivo. «- 

GERBIAMIEJI 
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms 

dvidešimts penkis dolerius kaipo jjilną už- 
mokestį už vieną skrynią maisto- 

*" 

Siunčiu 
pinigus su ta išlyga, kad tai pilnai užmoka 
už maistą, jo supakavimą, pristatymą, ap- 
draudą ir tt. ir jeigu negalėsite pristatyti 
maistą mano nurodytai ypatai, kad visi 
pinigai bus man grąžinami. 

Maistą meldžiu pasiusti adresu: 
Kedybos 
Apskričio 
Parapijos 
Kaimo 
Vardas 
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu 

man siųsti šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 

Miestas Valstija 
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VIETINES ŽINIOS 
BOMBOS JUODUKU 

NAMUOSE. 

Vakar naktį sprogo dvi 
bombos namuose, apgyven- 
dintais juodukais. Bombų 
atsiradimo, priežastimi, 
kaip mano policija, yra ne 

rasinė neapykanta, bet dar- 
bininkiški kivirčai. Mat 
minėtų namų sargas nepri- 
klausąs prie unijos, kas, ma 

noma, ir pagimdė kerštą. 
Policija sulaikė tulą 

James Machirel, 4945 So. 
State St., kuris buvo rasta 
netoli vietos ekspliozijų, 
bet negalįs duoti tinkamo 

paaiškinimo savo buvimo to 

je apielinkėje- 
Pirma bomba sprogo na- 

me 5143-45 Prarie ave. apie 
1:30 valandą nakčia. Nsmo 

gyventojai išbėgiojo iš na- 

mo. Nors sprogimas buvo 

gana stiprus, bet apart na- 

mo niekas daugiau nenuken 

tėjo. 
Antra bomba sprogo 5 

minutėmis vėliau name 

5006-08 Calumeė avc. Spro- 

gimu tapo suardyta priean- 
gis ir išbirėjo landai, bet 

su žmonėmis nelaimių ir 

Čia nebuvo. 
Dėlei šio kėsinimosi, kaip 

praneša visi, kurie esą są- 

ryšyje su namu, negauta jo 
kių grasinimų. 

CHICAGOJE RADO 9 

BOMBAS 

Chieagoje vis daugiau 
randasi žymių, kad bolše- 
vikiški elementai rengiasi 
prie didesnio veikimo. Va-j 
kar iškraunant anglių va- 

goną darbininkai rado po 
lentomis devynias bombas. 

Bombos buvo paslėptos 
beabejonės angliakasyklų1 
kieme, dar pirm prikrovimo 
vagonų angliais. Policijų 
mano, kad bombos tokiu bu 
du galėjo but siunčiamos 
Chicagos terroristams, ku- 
rie prie progos butų bom- 
bas pasiėmę. 

Bombas užmatė Joe So- 

įello, 3325 Wellington st. 

Jis, baigiant iškrauti anglis, 
pažiurėjo per plyšį po len- 
tomis ir užmatė dvi bombi, 
panaši į rankines granitas. 
Suvienytų Valstijų armijo- 
je. Apžiūrint vagonu rasta j 
dar septynias bombas- 

Sužinojus apie bombas 
vietos policijos viršininkas 
Garrity tuojau pasiuntė de-: 
tektyvus j Ca.xton, Fa., kur 

Lehign Vaiiey anglių kom-* 
panijos kiemuose vagonai i 

tapo prikrauti angliemis. 

METODISTU KUNIGAS 
APVOGTAS GATVĖJE. 

Metodistų kunigas S. T. 
James is Xe\v Hartford y>rI- 
buvo Cnicagon pirmu kartu 
pasisvečiuoti, pasivaikščioti. 
Vakare apie 12 valanda nak- 
ties jis likosi gerokai apdati/.y 
tas dviejų banditu gatvėj® ir \< 

jo likosi atimta ^ i 7.00 pini- 
gais ir auksinis laikrodėlis. 

Tas kunigą.? ir daugiau tu- 

rėjo pinigų, bet juos laike č:.v- 
veryke, tai banditai jų u 

rado. 

PASISAUGOKITE NETIK- 
RŲ PINIGŲ. 

Jau vienur, tai kitur tapo su- 

sekta, kad tarpe žmonių vaikš- 
čioja, netikrųjų pinigu, ypačiai 
penkdolerinės. imant pinigus, 
žmmu~s privalėtu apsisaugoti. 

Kas platina tuos falsyvus 
pinigus, dar nėra gerai susekta. 
\ ienas tūlas J. C. Ross likosi 
suimtas ir laikomas kalėjime 
po kaucija $ 10,000 

SMARKI MERGAITĖ. 

Tris banditai inėjo i arbatos 
krautuve ant kampo Atlantic 
ir YV'entorth A ve. ir tenai radę 
septynis pirkikus sušuko1 

— Hands up! 
Visi issigando ir pakėlė ran- 

das, tiktai maža 12 metu mer- 

gaitė Klzbieta Anderberg ne- 

i>skando ir paspruko i kitą 
kambarį ir patelefonavo polici- 
jai, bet Hiomet pribuvo polici- 
ja, banditai buvo spėję pasi- 
slėpti. 

Spčjama, kad tie patįs bandi- 
tai pirmiau apvogė departamen 
inę krautuvę Rrighton I'arke. 
<ur paėmė $200, ir kitas krau- 
tuves. 

STCCKYARDAI ATIDA- 
RYTI APŽIŪRĖJIMUI. 

Nuo pat įstojimo Su v. Val- 
stijų karėn, Chicagos milžinių 
dausios pasaulyje gyvulių skcr 
Ivklas buvo uždarytos dėl žmo- 
nių, kurie norėdavo jas apžiu 
rėti. 

Dabar kiek laiko atgal sker- 
lyklos apžiūrėjimui atidarytos 
r is kitų miestų pribuvę žmo- 

nes gali tas įstaigas apžiūrėti, 
ik reikia kreiptis prietižvaiz- 

dos. 

MOTERIS GAUNA 
LYGIAS TEISES. 

Illinois valstijos jstatvmda 
vstė arba lcgislatura pripaži- 

10 lygias tiesas moterims, kaip 
ir vyrams. Nuo dabar viso mo 

terįs turės balsavimo teises 
taip, kaip iki šiol turėjo vyrai. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Adams Street Lobby Main 
Post Office randami Įni kai se- 

kamoms ypatoms: Juim Alext;i 
Įrrjui DrazuleviuLii, Ros a i 
Karas, Johanai Sorcikus ir Ma 
rei Yesela. 

Mums pranešta, kad čia su- 

minėtos ypatos savo laiškus at- 

siimtų. 

KENCSHA WiJ. "BIRU- 
TĖS" DRAUGIJOS NARIU 

DOMAI. 

šiuomi pranešu rimti:-" na 

rianis, jog bertaininis ir drauge 
ekstra susirinkimus atsiims bir 
želi< > 15 d. S v. L'ctro parapijos 
salėje tuojau po sumos, 

j 1 Ekstra susirinkimas bus i^ 
priežasties mirusios drauges a. 

a. ()iios Šeinoliuniutė, kuri nii- 
re 10 d. s. m. 

Už neatsilankymą ant šio su 

Isirinkimo pagal įstatus 50 c. 

bausmės. 
And. Kvedaras Rasr. 

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIA- 
VIMAS. 

[ Lietuviu Moterų Anšvietos Į w ... 

| Draugyste rengiu draugišką 
j išvažiavimą, kuris įvyks neg- 
ilioj, birželio 15-tą diena, \Ya- 
; sbinglon Parke, tarpe 56-tos 
ir 57-tos gatvių. Visos narės 
Imtinai atvažiuoikle ir atsivež 
k i t e su savim pažįstamu bei 

draugų. 
Komitetas. 

SVEČIAI 

Vakar musų redakcijoej at- 
silankė T. Paukštis iš Pittston, 

PIENAS VEL PABRANG- 
SIĄS. 

Visai neser.ai po pieno išva- 
ziotoju streiko kainos ant pieno 
likosi pakeli os. Tuomet žmo- 
nės nerimavo. Dabar vėl ža- 
lam a 'apie vasaros pabaida pa- 

kelti kainas ant pieno. 
Uždarbiai puola žemyn, »■ 

pragyvenimas kįla augštyn. 

SUSIRINKIMAS. 

Vakar vakare Dievo Ap 
veizdos parapijos buvo kata- 
liku labdariu moterų ir vvrn 

t, c C. c. 

susirinkimas. Susirinko- ne 

daug žmonių. Indinnu tas, kad 
pakampiuose terp savos buvo 

daugiausiai kalbėtasi apie atsi- 
buvusį seimą. K. /v. 

ATITAISYMAS 

Pereitame No. buvo pagar- 
sinta Seimo delegatų surašo, 
kad Tevvues Lieluvo.s I)raui;'i- 
j;i atstovauja p. j. Turušis, o 

luri Imti J. Tumšis. 

VAIKAS ĮIVOLE Į UPĘ. 
I'enjeminas Pilšeikis, 12 mc 

tu vaikas vakar dieną bežei/.- 
damas ant tilto Įpuolė i upę tie 
\Yebster Ave. bet likosi iš- 
griebtas. 

Lietuviška Gydykla DR. D3CKS0N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir ku pagolba 
naujausių ir'tobulinusių elektrikinių {taisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. NedėldieniaJs 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

METIKIS DIDELIS 
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Rengiamos 

Lietuviu Politiško jr Pašaipos Kliubo 
atsibus Medelšoje, 

LYONS, 0LL. 

Pradžia 9-tą vai. išryto įžanga 25c 

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietu- 
vaites, senus ir jaunus atsilankyti ant musų pikniko, 
kur, galėsite linksmai praleisti laiką, prie gražios 
muzikos pasišokti, nepamirškyte dienos. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Šiuom) pTanešu visiems ir busiantiems 
kostumleriams, kad aš pradedu užimti 

REAL ESTATE pirkiniu ir pardavimu Na 
raų ir Lotų C'hicagojj. Tripgi skolinimu 
Pinigu perkantiems prcpertes nuo mažiau 
sies sumcs iki $100;000. Apart to užrašinė 
ju Insurance visokios r^šiec, farm 
as ant miesto nyoperčuj. Norėdami parduo- 
ti ar pigiai pirkti, kreipkites pas mane, o 
gausite teisinga patarnavimą. Norinti pirk- 
ti prcpertę pigiai dabokite mano pabarsiu 
irnua "LIETUVOS" DIENRAŠTYJE kožna 
dieną, Visados kreipkites sekančiu antra 
šu: 

K. J. Fillipavičius 
tė 

3233 So. Morgan 8t, Lietuvos Dienraščio Ofise 

Jeigu jus j ieškote ką nors 

pigiai pirkti: biznį, namą, 
lotą, automobilių, rakandus, 
ir t.t., naujus aioa naudo- 
tus, tai kreipkitės prie ma- 

nsę. Taipgi jeigu turite, ką 
nors parduoti arba išmainy- 
ti, tai irgi kreipkitės prie ma 

nsę, o aš prirodymu kostu- 
m i erių. 

Mano patarnavimas yra 
prieinamas visiems. Pasiro- 
-lavimas visai dykai. 

Meldžiu kreiptis ypatiš- 
kai, per laišką arba telefo- 
nuoti. 

S. SLONKSNIS, 
839 V/est 33rd Street, 

Imas augštas, užpakalyj 
Te1. Drover 10105 

Lietuviška 

Restauracija 
Norintieji tikrai lietuviškų valgiu: 

barščių. kopūstų ir U. ateikite įsoniau- 
-iię, didžaiusią, Svariausiu ir vasaros 

laiko vėsiausią valgyklą.. 

BRIDGEPORT 
RESTAURANT 

W. B. JUČUS, Savininkas, 
j 3305 S. HaLSTED OT., CHICAGO 

JL'racfžk Naujus Metus su tobulu akiu t 

i?8jimu, taip. kad nip1"' nepraleisttimci per » 
sus metus, kas tau icll buti naudingu 

Gerat pritaiki.iti akiniai prašalins akių *i 
galvos skuudC'jiiaus, trumparegystė uba Uli- 
teg>.itė prašalinama, pasitarkite su rnanir 
prieš einant kur kitur. Egzaralaacija DYICA1. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKLŲ 

1801 S ASHLAND AVE., C^ICAGO 
Kampas IStos Gatves. 

Jčios lubos, viri Platt'o aptiekus, fimyklio 
i mano parašu 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iH 8 vai. vale. 
Nedėlioj: nuo 0 vai. įytc iki 13 vai. dienos. 

H, 

1652 W, Van Buren St, 

JIS BU N A PER VISA DIENA SAVO 
CF|SC miio g RFTO IK! 8 

uO. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. 
ant Durų, L^ntų, Rėmų ir Stogams Popierio 

SPECIAl.!AI: Maleva malcvojimui st-jbų iš vidaus, po $1.50 už galioną 

CARR JtsKOS. WRECKING CO. 
3C03-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

SEPTINTAS METINIS PIKNIKAS 
Dr-stes šv. Antano Padvos, Cicero, III. 

Nedalioje Eirželio-June 15tą d., 1919 
Bergmann's G rovė Darže 

RIVERSIDE. ILLINOIS 

Pradžia 9tą valandą išryto 
Kviečiamb širdingai visus atsilankyti RENGĖJAI. 

Didelis PIKNIKAS 
L. D. Dr-jos; švento Roko Dr-jos; A: V: š: P: M: M: Ir M: Dr-jos 

West SIt-5's Centro Trijų Draugijų 

Nei, Birželio IStą, 1919 
M ATI O N AL ORO VE 

RIVER.SIDE, ILLINOIS 

Pradž'n 3-tą valandą išryto INŽANGA 25c 

Nuoširdžiai užprašome visus lietuvius Ir lietuvaites atsilan- 
kyti ant šio puikaus Pikniko, nes puiki muzika griež visokius šo- 
kius, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir tyru oru atsikvėpti. 

Kviečia KOMITETAS 

PASARGA: Važiuokite 22-tros karais iki sustos, po tam La 
G rango karais iki daržui. 

VAŽIUOKITE ANT 

TYRO ORO 
Karščiai jau užėjo, tai geriausia vieta yra išvažiuoti Į Morgan Park ir 

tenai po puikiais medžiais, ant gražios žydinčios žolės šventą dieną pralei- sti, kur paukščiukai čiulba ir oras kvepi tai yra geriausia vieta dėl praleidi- mo laiko. Taip-gi galima gauti Šviežių užkandžių kaip tai: šviežio pieno, sūrio, kiaušinių ir kitų dalykų, nes aplinkui daugelis Lietuvių jau gyvena pas kuriuos galima visko gauti. 
Morgan Parį tai yra viena š arčiausių vietų kur galima išvažiuoti ir kur už 5c galima nuvažiuoti iš usų dalių'miesto. Važiuojant Halsted ka- rais reikia išlipti ant 112-tos ir Vince įmes Ave. ir tenai pusę blioko paeiti į rytus, tai tenai atrasite burį Lietuvių. Netik praleisite linksmai laiką bet ir pamatysite Lietuvių bendrovės puikų subcjivižiną kur dabar pigiai lotus par- davėja, nuo atidarymo minėto subdivižino, nors yra labai trumpas laikas, vos tik savaitės laiko, o jau tapo išparduota daugiau negu šimtas lotų. Mi- nėti lotai visiems labai patinka, kuris tik pamate tas pirko ir jau daugelis pradės budavoti sau-namus. 

ATEIKITE I MUSŲ OFISĄ NEDĖLIOJ, NUO 9 RYTO IKI 4 PO PIE- TŲ. O MEŠ SU SAVO AUTOMOBILIAIS NUVEžšIME JUS IR JUSU ŠEIMYNAS Į MORGAN TARK, KUR GALĖSITE LINKSMAI LAIKA PRA LEISTI IR PAMATYSITE PUIKŲ LOTŲ SUBDIVIŽINĄ. 

liteli Land M Investment Gompany 
3305 S, HaJsted Si. Chieago, III. (Ant subdivizino ofisas po šituo numeriu 11201 Vircennes, Ave.). 

RENGIA 

Keistučio Pašelpinis Klmbas Leafy Grove S Pradžia 9 vai. ryto Inžanga 25c. 
Kviečia visus, KOMITETAS 
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