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Norėjo Suimti Vokietijos 
Valdžią. 

Riaušes Kanadiečių Anglijoje 
Vokiečiai susilaikė reikią prieš Lenkus. 

SENATAS VEJA ALŲ 
IŠ AMERIKOS. 

V/s^hington, birželio 18. 
Suvienytų Valstijų senatas 
tądien didele didžiuma bal 
sų nutarė nesulaikyti bi- 
liaus, kad butų uždaryta sa- 

liunai nuo 1 dienos liepos. 
Prieš alų ir vyną buvo 55 
balsai, gi už buvo tik 11 
balsų. 

Šlapiejie vis turėjo kiek 
vilties, kad senatas leis par- 
davinėti alų ir vyną nors iki 
1 dienai sausio 1920 metų, 
kada blaivybės bilius taps 
konstitucijiniu pridėčku, bet 
apsiriko. Manoma, kad pa 
našiai link alaus atsineš ir 
atstovų butas. 

Šlapiųjų visa viltis guli 
prezidente, kuris ir kongre- 
sui rekomendavo palikti alų 
ir vyną tūlam laikui. Fra- 
vonj atstovai turi nuolat pa 
sitarimus su prezidento sek- 
retorium ir manoma, jog 
prašys prezidento sulaikyti 
bilių nors iki Naujų Metų. 

NORĖJO SUIMTI VOKIE- 
TIJOS VALDŽIĄ. 

Weimer, Vokietija, birže- 
lio 18 d. — Šiądien tuoj po 
vidurnakčio 50 spartakų, ne 

seniai paliuosuctų iš Wei- 
mer kalėjimo užpuolė palo- 
eių, kuriame buvo Vokieti- 
jos didiejie valdininkai: 
prezidentas Ebertas, kancle 
ris Scheidemann ir karės 
ministeris Noske. Užpuoli- 
mo tikslu, kaip manoma, bu 
vo suimti valdžios narius. 

Užpuolusie palocių tuojau 
nuginklavo sargybą prie du 
rių, bet tuomi taipgi sukėlė 
visą sargybą buvusią name. 
Bet atmušusiu užpuolikus 
skaitosi vienas kareivis, ku- 
ris visą laiką veikė su kul- 
kasvaidžiu, kuri3 ir privertė 
užpuolikus nieko nelaimė- 
jus pasitraukti. 

RIAUŠŽS KANADIEČIU 
ANGLIJOJE. ". 

Londonas, birželio 18 d.— 
Pereitą naktį iškilo tikros 
riaušes Anglijos kareivių 
kanadiečių, kurie esą neuž- 
ganėdinti vilkinimu jų ga- 
benimo namo. Ryte apie 400 j 
kanadiečių užpuolė vieną 
policijos stotį, norėdami a- 

timti neseniai suareštuotus 
kelis kanados kareivius. Pa- 
sekmėje tapo sužeista kele- 
tas poFcistų iš kurių vienas 
jau mirė. 

Policija, nuraminirrjui su- 

judusių kareivių paliuosa- 

vo ^ieną kanadieti iš polici- 
jos stoties, vienok ne tą kurį 
kareiviai stengėsi ijliuosuo- 
ti. 

Paskutines kelias dienas 
•buvo sujudimai kanadiečiu 
stovykloje Witley, kur tapo 
sudeginta keletas stubelių, 
ir taipgi padaryta nemažai 
kitokių nuostolių. Valdžia 
pranešusi kareiviams, kad 
priežastimi užvilkimo ga- 
benimo jų namo yra stoka 
laivų ir streikas Liverpulio 
uosto darbininkų. 

Neramumai taipgi paste- 
biami ir taipe kareivių Aus- 
traliečių ir Naujazelandio 
cių, kurie neužganėdinti už- 
vilkimu jų nepaliuosavimo 
iš tarnystės namo. 

Tarpe škotų irgi pastebi- 
mas aeužsiganėdinimas; šie 
nurodo, kad nebuvusie nei 
Francuzijoje jau seniai pa- 
liuosuoti, gi jie ilgai karevę 
vis dar tarnauja. 

VOKIEČIAI SUSILAIKĖ 
VEIKĘ PRIEŠ LENKUS. 

Paryžius, birželio 18 d.— 
Korespondentas laikraščio 
Journal de Debats praneša 
iš Varšavos, kad vokiečiai 
buvo besirengę užpulti len-, 
kus, bet dabar susilaikė tū- 
lam laikui nuo tokio veiki- 
mo. 

NUSKENDO LAIVAS, 
ŽUVO 23 YPATOS. 

Messina, Italija, birželio 1 

18 d. I šiaurius nuo salos. 
Sicilija nuskendo tarp ska- 
luotų mažų salų Italijos lai- 
vas Citta di Milano. Žuvo 
23 ypatos, kurių tarpe ir vy-. 
riausias inspektorius krasų 
ir telegrafų ministerijoje. 

ANGLIJA PANAIKINA 
KRASOS CENZORIUS. 

Londonas, birželio 18.— 
Sakoma, kad Anglijos kra- 
?os cenzūra bus panaikinta 
sekančioje subatoje. Kra- 
sos cenzūra veikia nuo pat 
pradžios kares. 

KONGRESAS KRITIKUO- 
JA KARIŠKA POLICIJĄ. 

✓ 

Washington, birželio 18. 
Šiądien kongresas smarkiai 
kritikuoja Suvienytų Valsti- 
jų karišką policiją "(intelli- 
gence bureau). Ypač smar 
kial užsipuola ant minėtos 
policijos atstovas Johnson iš 
South Dakota, kuris nese- 
nai sugrįžo iš kariumenės, 
buvusios Prancūzijoje. 

Peršoko paskutinę pertvarą, 

Pag?liaus sufragizmo bilius pasekmingai perėjo ir Su vienytų Valstijų Senate. 

VOKIEČIUS ATAKUOS IŠ 
TRIJŲ PUSIŲ. 

Paryžius, birželio 18 d. 
Jei vokiečiai nepasirašytų 
po taikos sutartimi, tai mar- 

šalas Foch plianuoja, kaip 
pranešama užpulti Vokieti- 
ją iš trijų pusių. 

Iš vakarų yra apie mili- 
jonas kareivių bendrai fran 
cuzų, amerikonų ir anglų; iš 
pietų Čecho-Slovakijos ir 
Lenkijos kariumenės; gi iš 
šiaurių užatakuotų Vokieti- 
ją Anglijos laivynas. Gi Vo- 
kietija šiuo laiku yra atskir- 
ta nuo buvusių talkininkų. 

PERSIJ°S ŠACHAS TAR- 
PE TURTINGIAUSIŲ. 
Londonas, Yra apskait- 

liuojama, kad Persijos ša- 
chas šiuo laiku esąs vienas 
iš turtingiausių. Parduodant 
vien tik savo įvairius bran- 
gius akmenis šachas gautų 
$35,000,000. 

PLIANUOJA TVERTI 
• NAUJĄ RESPUBLIKA. 

Danzig. Pranešama," jog 
tarpe Pomeranijos žemval-, 
džių yra palinkimas sutver- 
ti atskirą valstybę, jei tal- 
kninkai suskaldytų j dvi da 
li pavesdami lenkams juos- 
tą žemes Vislos paupiu. 

Jie plianuoja tverti nepri 
gulmingą Pomeraniją ir, 
kaip girdis, išrinkti genero- 
lą von Eaelow karaliumi 
naujagimės valstybės. 

RIAUŠĖS FRANCUZU 
KAREIVIU BRESTE. i *- 

Br^Rt, Francuzija, birže- 
lio 18 d.—Vakar apie 200 
francuzų jūreivių, nešini 
raudoną vėliavą, bandė įsi- 
veržti laivyno kalėjinan, 
kad paliuosavus jureivius, 
kurie neseniai tapo uždary- 
ti kalėjiman. Jų pasistengi- 
mas likosi be pasekmių; su- 

Ižestų dėl šio nuotikio nėra. 

ĮSAKYS vokiečiams 
APLEISTI LATVIJĄ. 
Paryžius, birželio 18 d.-- 

Laikraštis Temps praneša, 
kad generolas Gough, virsi 
ninkas talkininkų misijos 
Baltiko provincijose kreipė- 
si prie vyriausios talkinin- 
kų militarės komisijos, pa- 
tardamas įsakyti Vokietijos 
generolui Goltz tuojau iš- 
traukti kariumenę iš Latvi- 
jos ir netrukdyti latviams 
organizuoti prieš-bolševikiš- 
ką valdžię. 

Vokiečiai buvo pradėję 
gabenti savo kariumenę iš 
Latvijos, bet vėliau užpro- 
testavo prieš ištraukimą, nu 

rodydami, kad vokiečių bu- 
vimas Latvijoje yra būtinai 
reikalingas palaikymui tvar 
kos ir apsaugojimui gyvas- 
čių. 

< 

PATARIA AMERIKONAM 
APLEISTI MEKSIKĄ. 
EI Paso, birželio 18 d.— 

Prekybos buto komisijos po 
sėdyje skaityta kongresma- 
no Claude B. Hudspeth te-' 
legramas, kuriame praneša- 
ma, kad valstybės depart- 
mentas, taipgi ir karės sek- 
retorius Baker yra nuomo- 

nės, kad visi amerikonai 
prie pirmos progos turėtų 
apleisti Meksiką. 

Sulyg telegramo valsty- 
bės departamentas pranešęs 
apie tokią nuomonę tam tik 
roms įstaigoms, idant pain- 
formuotų apie gręsiantį pa- 
vojų ypatas, esančias Mek- 
sikoje. 

VALDIA PARDAVĖ 19 
LAIVŲ. 

Washington, D C., bir- 
želio 18.—Suvienytų Vals- 
tijų valdžia pardavė 19 
'plieninių laivų, viso 128,472 
tonų svarumo. Laivus pir- 
ko New Yorko firmos, mo- 

| kėdamos nuo $210. iki $225. 
;už toną. 

WILSONAS APLANKO 
BELGIJOS GRIUVĖSIUS. 

Adenkerke, Belgija, bir- 
želio 18 d.—Prezidentas 
Wilsonas ir ponia Wilson 
šiądien pribuvo iš Pary- 
žiaus. Juos pasitiko Belgi- 
jos karalius Albertas ir ka- 
ralienė Elzbieta. 

Prezidentas su kompani- 
ja, vadovaujant dviem Bel- 
gijos aficierams aplankys 
tulus Belgijos griuvėsius, 
kurie gerai liudija apie nuo- 
tikius Belgijos laike karės. 

Ketverge prezidentas Wil 
sonas bus priimtas Belgijos 
parlamente, kur taipgi pa- 
sakys anglų kalboje prakal- 
bą. Vakare gi bus iškilmin- 
gi petųs karališkuose palo- 
ciuose. Wilsonas Belgiją ke- 
tinąs apleisti pėtnyčioje. 

VOKIEČIAI PERKA AU- 
DINIUS AIRIJOJE. 

Lublin, birželio 18 d. — 

Kelios vilnos audinyčios Ai- 
rijoje gavo užsakymus ant 

vilnonių audeklų, kuriuos 
reikia išsiųsti Vokietijos .fir- 
moms prie pirmos progos. 

SUTARTI AUSTRAMS 
{TEKS ŠUBATOJE. 

Paryžius, birželio 18 d.— 
Taikos konferencija utarnin 
ke dar neužbaigė svarstymo 
taikos sutarties su Austrija 
ir manoma, kad bus užbaig- 
ta ją svarstyti pėtnyčioje; 
gi subatoje bus įteikta Aus- 
trijos delegacijos pirminin- 
kui daktarui Kesmer. 

HOUSE PIRMAS ATSTO- 
VAS LYGOJE. 

Paryžius, birželio 18 d.— 
Pranešama, kad preziden- 
tas Wilsonas galutinai nu- 

sprendė, jog pirmuoju Su- 
vienytų Valstijų atstovu Tau 
tų Lygoje, bus pulkininkas 
E. M. House. 

WILSONAS ATMETA 
ANGLIJOS ĮSAKYMUS. 
Adenkerke, Belgija, bir- 

želio 18 d. — Specialis ko- 
respondentas Lowell Mellett 
praneša, kad šiądien sužino 
ta, jog prezidentas Wilso- 
nas įsakė iškrauti visus Su- 
vienytų Valstiją laivus su 
maistu Vokietijai. Tokis 
Wilsono įsakymas yra prie- 
šingas Anglijos įsakymams 
sulaikyti iškrovimą maisto 
kol vokiečiai nepasirašys po 
taikos sutartimi. 

Taipgi prezidentas įsa- 
ke Suvienytų Valstijų ka- 
riškiems laivams nedalyvau 
ti blokadoje prieš Vokietiją, 
kurią Anglija buvo įsakiusi 
pracleti. 

Prezidentas Wilsonas, 
kaip manoma, tokį įsakymą 
davęs dar būdamas Paryžių 
je. Sakoma, kad Anglija 
pradėjo Vokietijos blokadą 
nepasitariusi su talkininkų 
ekonomine taryba, kuriai 
tvarko ekonominius reika- 
lus ir buk dėl šio nuotikio 
diplomatiškuose reikaluose 
yra tūlas neužsiganėdinimas 

ATŠAUKĖ ŠVIESOS TAU- 
PYMO TAISYKLĘ. 

VVashington, birželio 18. 
Iš Įvairių vietų f armėnai 
kreipėsi prie kongreso, pra- 
šydami atšaukti šviesos tau 
pymo taisykles, kurios esą 
neparankios farmeriams. 

Senatas 56 balsais prieš 6 
atšaukė šviesos taupymo tai 
sykles; šis bilius ineina ga- 
lėn nuo 26 d. spalio. Gi 
atstovų butas atšaukė 233 
balsais prieš 122; sulyg bu- 
to nutarimo bilius ineina ga 
lėn nuo 30 d. spalio. 

Skirtumas laike tarp nu- 

tarimų abiejų kongreso įstai 
bus suderintas bendrame 

jų posėdyje. 

ITALIJA REIKALAUJA 
AUSTRIJOS BRANGAK- 

MENIU. 
>- 

Vienna. Italija reikalau- 
ja, kad jai butų sugrąžinta 
tūlas brangus akmuo, kurį 
buvusis Austrijos ciesorius 
išsivežė Šveicarijon kaipo 
privačią nuosavybę. 
.. Tas brangakmenis, sulyg 
tulo profesoriaus išvadžioji- 
mų, pirmiau prigulėjo Flo- 
rencijos miestui, bet dėl gi- 
minystės karunuotų ypatų 
papuolė į Hapsburgų ran- 

kas, todėl Italija ir reika- 
lauja ji sugrąžinti. Tik kj- 
la klausimas, ar buvusis Aus 
trijos ciesorius kartais neiš- 
mainė jo ant duonos, begy- 
vendamas Šveicarijoje, ta- 
da butų jį nelengva atgauti. 

ANGLIJA SULAIKĖ VO- 
KIETIJOS MAISTĄ. 

Deal, \ngHja, birželio 
18 d. — Aštuoni Suvienytų 
Valstijų laivai uoste Downs 
su maistu, skiriamu Vokieti- 
jai tapo sulaikyti nuo iškro- 
vimo iki nebus pasirašyta 
po taikos sutartimi. Įsaky- 
mą sulaikyti Vokietijos mais 

i tą davusi Anglija. 

.RIAUŠĖS WCMARE DĖL 
SUTARTIES. 

Kopenhagenas, birželio 
18 d. International News 
agentūra praneša, kad Wei- 
mare, kur susirinko Vokie- 
tijos valdžia ir Steigiamasai 
susirinkimas, idant duoti tai 
kininkams atsakymą dėl tai 
kos sutartes. 

Sakoma, kad spartakai iš 
šaukė prieš-valdiškas demon 
stracijas ir net buvo sten- 

giamasi išdinamituoti Stei- 
giamojo Susirinkimo namą, 
dėl ko iškilo susirėmimas 
tarp minios ir namo sargy- 
bos. 

KARĖJE ŽUVO 13 
BROLIŲ. 

Paryžius. Tūlas ūkinin- 
kas M. Vanhee prieš karę 
turėjęs 22 sunu ir 14 dukte- 
rų. Jis gyvena netoli Ypres 
ir todėl nuo karės nema- 
žai nukentėjęs. 

Jo sunūs kovojo įvaiiiose 
Francuzijos armijos dalyse 
ir 13 iš jų buvo užmušti 
mušiu laukuose. Gi vienas 
jo sunus tapo keturis sykius 
sunkiai suže;stas; kitas su- 
grįžo iš karės be abiejų ko- 
jų trečias sugrįžo aklas ir 
kurčias; ketvirtam tik ką pa 
daryta operaeja kaukuolės. 
Taipgi tapo užmuštos ir jo 
dvi dukterįs, kurios netikė- 
tai papuolė po vokiečių šo- 
viniais netoli Lille. 

ATIDARYTA KABELIS 
VOKIETIJON. 

Washington, birželio 18. 
Kariškoji pramonės komisi- 
ja šiądien pranešė, Kad vi- 
sos kabelio kompanijos ir 
cenzoriai gali priiminėti ka 
blegramas Vokietjon, kurie 
esą santarmėje su Brusselio 
sutartimi linkui maitinimo 
Vokietijos. 

NAUJAS IŠRADIMAS AU- 
TOMOBILIŲ SRYTYJE. 
Paryžius, birželio 18 d. 

Specialis Chicago Tribūne 
korespondentas Henry Wa- 
les praneša, kad tūlas War- 
ren Whipp iš Cleveland, O., šoferis Amerikos Raudono- 
jo Kryžiaus Francuzijoje, išrado naują prietaisą, su ku 
rios pagelba automobilius 
naudoja visai mažai gazo- lino. Sulyg pranešimo, su 
viena kvorta gazolino gali- 
ma važiuoti 75 mylias ir ti- 
kimasi, kad galima bus iš- 
vystyt šį išradimą, kad su kvorta važuos 100 mylių. Sako pirmi bandymai nusi- 
sekė puikiai. 

ORAS. 
Chicagoje Ur api&iinkeje: 
Ketverge ir pėtnyčioje dali- 

nai debesuota ir gali kiek lie- 
taus su griaustiniu; maža at- 
maina temperatūroje, švelniu 
įvairus vėjai. 

Vakar augščiausia tempe- ratūra buvo 82 apie 6 va- 
landą vakare. 

Saulėtekis, 5:14; saulėleidis, 8:28. 
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Lietuviai ir Vergijos Dvasia. 
Laikraščiuose pranešama žinių, kad ne 

trukus žada atvykti Amerikon trįs Lietuvos 
kariškos ministerijos pasiuntiniai, idant pa- 
žiūrėti, kas galima butų padaryti čia Ame- 

rikoje, idant suteikus karišką pagelbą sun- 

kiai kovojantiems už laisvę broliams Lietu- 

voje. 
Jeigu jie tikrai atvyks, jie ras čia pato- 

gią dirvą ir nemažą užuojantą tarp Ameri- 
kos lietuvių. 

Dar ne taip yra 3eni laikai, kuomet kaip 
Lietuvos, taip ir Amerikos lietuviai ne visai 

prielankiomis akimis žiurėjo kaip į kariu 

menę, taip ir į visus kariškus dalykus. Bet 
tai buvo kiloki laikai. Tuomet lietuvis ka- 

riumenėj nematė nieko kito, kaip tik, įran- 
kį arba savo tautos, slėgimui, arba vietą, 
kurioje reikalauta jo kraujo praliejimo už 
visai svetimus jam interesus. Per šimtme- 
čius baudžiavą ėjęs, svetimiems iš prievar- 
tos tarnavęs, jis su savo pratėvių krauju bu- 
vo įgijęs tulą vergijos dvasią, kuri neleido 
jam atsistoti, ištiesti nugaros, pakelti gal- 
vos ir drąsiai pažiūrėti kitataučiui, kaino 
sau lygiam. 
* Ta "vergijos dvasia" buvo taip stip- 

riai įsiskiepijusi tarp nekuriu lietuvių, jog 
kitų net abejota, ar letuviai kada nors nuo 

jos atsikratys. Kad ji buvo stipri — tas 
nėra visai dyvai: juk šiądien turime tik 
pirmą jaunesnę gentkartę po baudžiavos 
panaikinimo; dar gyvena tarp lietuvių 
šimtai tūkstančių tokių, kurie patįs bau- 
džiavą ėjo. Argi stebėtina, kad prie tokių 
išlygų tankiai girdėdavome: "Ką m^s bied 
ni, "prasti žmonės" padarysime?" 

O vienok dalybai staiga persimainė. 
Prie pirmos progos, kuomet tik lietu- 

viai pamatė progą įsigyti sau neprigulmy- 
bę ir laisvę, sena jų prabočių laisvės dva- 
sia įsiveržė vulkano stiprumu: Lietuvoje 
kilo lietuvių armija, kardu kovojanti už 
savo šalies laisvę; čia Amerikoj tūkstan- 
čiai laukia, maldauja progos, kad tik ga- 
lėtų prie anų prisidėti. 

Rinktinis lietuvių upas apsireiškė lai- 
ke tik ką atsibuvusio lietuvių Seimo Chi- 
cagoje. Kuomet kilo lietuvių kariurnenės 
organizavimo klausimas, atsirado keli bol- 
ševikiški delegatai, kurie mėgino šį klau- 
simą sustabdyti savo paprastais "argurnen- 

į tais". Jų mėginimas sukėlė čielą audrą. Delegatai jais piktinosi, moterįs juos gė- dino, buvusieji Dėdės Samo kareiviai juos peikė. Anot vienos moters-delegatės: "Jeigu jųs, vyrai, kariurnenės Lietuvos ap- gynimui neorganizūosit, tai męs moteris 
griebsimės už jos organizavimo." Lietu- 
tuvių liosnorių kariurnenės keletas priešų tapo, tarsi ant žarijų, pasodinti. Iš ketu- 
rių šimtų septynių dešimtų delegatų vos šeši ar septyni pasirodė bolševikiškojo jun- 
go šalininkai. 

Lietuviai greit trenkė vergijos pančius šalin ir griebėsi už laisvės vėliavos. Dva- sinis lietuvių tautos atbudimas yra tikrai 

a Amerikos Darbininkai ir 
Bolševikai. 

Didžiausia Amerikos darbininkų or- 
ganizacija, Amerikos Darbo Federacija, turinti suvirsum pusketvirto milijono narių, laiko savo seimą Atlantic City, N. J. « 

Užvakar šiame seime buvo kilęs klau- 
simas kaslink užgirimo Rusijos sovietų, 
kaipo darbininkiškų įstaigą. Norėta, kad | 
Amerikos darbininkai pakeltų savo balsą, | 
reikalaudami bolševikiškos Rusijos pripa- 
žinimo. 

Sumanymas tapo atmestas, nes Ame- 
rikos darbininkų seimas atsisakė užgirti 
Lenino-Trockio padarą. 

Rusiškas bolševizmas turi daug prie- 
šų, tačiaus gal nei vienas priešas nebus 
uždavęs jam tokio smūgio, kaip šisai Ame- 
rikos darbininkų seimo nutarimas, kuris 
savo prasmėje reiškia ne ką kitą, kaip bol- 
ševizmo aiškų pasmerkimą. 

Pakol bolševizmą smerkia kitokios or- 

ganizacijos ir partijos, bolševikai visuomet 
turi išsikalbėjimą, kad jie negali ko kito ir 
tikėtis nuo buržujų ir kapitalistų, darbi- 
ninkų priešų. Bet kuomet patįs darbo 
žmonės, vienos iš apšviesčiausių tautų dar- 
bininkai, uždeda ant bolševizmo pasmer- 
kimo žymę, tai galima tikėtis, kad tas tu- 
rės atidaryti akis daugeliui žmonių, iki šio- 
lei suvadžiotų bolševizmo svajonėmis. 

Kuomet Amerikos Socialistų Partija 
išmeta iš savo tarpo subolševikėjusius sky- 
rus (jų tarpe ir lietuvišką); kuomet di- 
džiausia Amerikos darbininkų organiza- 
cija pakelia pasmerkimo pirštą, tai kiek 
vienam turi buti aišku, kad bolševizmas 
yra vienas dalykas, o darbininkų reikalai 
yra kitas dalykas, 

» * 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

PROGA AMERIKAI LIETUVOJE. 
Nauja vaisbos turgavietė, prisirengu- 

si prie biznio ir galinti užmokėti, laukia 
Suvienytų Valstijų exporterių. Lietuva, ta 
maža Baltiko respublka, susidedanti iš 
septynių milijonų gyventojų, kurios blo- 
kada tik-ką tapo Amerikos Kariškos Vais- 
bos Tarybos nuimta, tikisi tuojaus sulaukti 
iš šios šalies siutinių žaliosios medžiagos, 
mašinų, sėklų — ir tuzinų kitokių produk- 
tų, su kuriais jos gyventojai galėtų pradė- 
ti atstatymą savo šalies, kuri buvo teriota 
per keturis metus karės, o pirm to rusiško 
išnaudojimo per šimtmetį. 

Lietuva yra žemdirbystės šalis ir rei- 
kalauja ūkės įrankių ir mašinų. Apie 33,- 
000 ketvirtainių mylių geros ariamos žemts 
dabar laukia Amerikos žemdirbystės ma- 
šinų, kurios užimtų vietą senovinių įran- 
kių, kuriais Lietuva per taip ilgą laiką tu- 
rėjo pasiganėdinti. 

Lietuva mėgino Amerikos mašinerijų 
i prieš karę, — užtektinai ilgai, idant gauti 
uzsiganėdinimą jomis ir įsitikinti, kad gali už ją užmokėti. Dabar ji nori tą eksperi- 
mentą varyti toliaus ir išvystyti savo žem- 
dirbystę su-yg amerikoniškų metodų ir su 
amerikoniškomis mašinomis. Naujai žem- 
dirbystės pradžiai Lietuva taipgi reikalau- 
ja seKių. 

Išdirbystės tikslama, — kuo Lietuva 
mano tuojaus užsiimti, — jie prašo Ameri- 
kos prisiųsti anglių, geležies, plieno, med- 
vilnės, mašinų, chemikalų, javų ekvato- 
rių, refrigeratorių [šaldyklų], geležinke- liams medžiagos ir reikmenų. Lietuvoje 
yra užtektinai darbininkų, ir šalis yra tur- 
tinga moliu, kreida, kvarcu ir t.t. ceramiš- 
kos išdirbystės tikslams; ji augina didelę daugybę linų ir yra ekspertas gyvulių au- 
ginime. Mašinos išdirbystei puodystė , vilnonių audinių, įskriant ir gatavus dra- 
bužius, šykšnos yra todėl tuojau reikalin- 
ga ir ras pareikalavimą. Medvilnė, kaip žaliam pavidale, taip ir išdirbta, yra rei- 
kalinga mainais už linus ir vilnas. 

Transportacijos (pervežimo) priemo- nės Lietuvoje yra labai nepakankamos ša- lies reikalavimams.*** Laike keturių ka- rės metų geležinkelių linijos tapo sunai- kintos, keliai visai sugadinti, vagonai ir reikmenįs sunaikintos. Nauja medžiaga, vagonai ir t.t. turi but pargabenti, idant atstatyti šalies geležinkelius ir vieškelius. Anglių ir geležies Lietuvoje visai nėra, ir Amerika ras ten turgavietę šioms medžia- 
-i2A sjiep sątnz3is§ 's]u9s sąum9Į[j *su:o£ 
gonams, didelė daugybė anglių — visa tai los didelę rolę Lietuvos transportacijos sys- temo atstatyme. 

Lietuva netik kad visų šita reikmenų prašo, bet ji taipgi turi ir atidarytą krepšį, prisirengusi užmokėti už tai. Nes nors 
senoji Rusija dėjo visas pastangas sutruš- kinimui Lietuvos ekonomiškos ir finansines 
organizacijos, šita maža šalelė rūpestingai darbavosi ir sutvėrė 184 ko-^operatyvių biz- 
niškų organizacijų, viena nuo kitos atskirų ir turinčių viso labo devynis milijonus rublių kapitalo. Šitos organizacijos yra šiądien Lietuvos biznio nugarkauliu ir už- 
tikrina Lietuvai pastovų atstatymo plianą. 

— IŠ Ea&ton, (Pa) Free Press. | Deg. 20 d. 1919 m. 1 

Lenkijos Proletarai Ne.? /įso Kapsuko. 
Specialia Chicago Daiiy 

News laikraščio korespon- 
dentas, Don Levin, rašo sa 

vo laikraščiui sekančią ko- 

respondenciją iš Stockhol- 
mo apie Lietuvą: 

"S t o c k h o 1 m.a.s, Šve- 
dijoj, Gegužio 2 d.—Lietu- 
va stovi prieš badą, jo bai- 
siausioje formoje. Mirimo 
nuošimtis yra mijižiniškas. 
Maisto stovis .Vilniuje, ša- 
lies sostapilyj, yra katastro- 
fiškas. Bedarbe yra išsipla 
tinusi. Šitokius užreiškimus 
padarė Dimanstein (?) žmo 
nių darbo komisaras delei 
Lietuvos respublikos. [Ma- 
tomai, bolševikų paskirtas 
Lietuvai komisaras prie 
Kapsuko Vert.]. Tuo pa- 
čiu laiku lenkai vis tebesi- 
veržija Lietuvon ir Baltgu- 
dijon, nepaisant šių dviejų 
šalių prašymų, idant ramiu 
budu butų išrišti visi rube 
žių klausimai. Paskutinis 
atsišaukimas prie lenkų ir 
pasaulio buvo tilpęs sekan- 
čioj dekliaracijoj, kurią pa- 
staruoju laiku išleido suvie- 
nytai centiralinis ekzekuty- 
vis Lietuvos ir Baltgudij^ 
sovietų komitetas: 

'" Centralįnis ekzekuty- 
vis komitetas darbininkų, 
bežemių ir mažažemių 
kaimiečių ir raudonosios 
armijos deputatai soeiall- 
stiškos sovietų Lietuvos ir 
Baltgudijos respublikos, 
pildydamas valią Lio'tiu- 
vos ir Baltgudijos sovietų 
kongreso, antru tykiu at- 
sišaukia prie viso pasau- 
lio žmonių ir jų valdžių 
su propozicija pripažinti 
socialistišką sovietų re- 

spubliką ir susinešinėti su 

ja. Centralinis ekzekuty 
vis komitetas nurodo dar 
sykį savo piisirengimą iš- 
rišti visus klausimus ra- 
miu budu ir su didžiausiu 

i pasipiktinimu užreiškia, 
kad Lenkijos respubliko;: 
valdžia nedavė atsakyme, 
ant pasiūlymo padaryti 
maiš> cą komisiją išrisi 
mui teritorijinįų klausi- 

1 mų tarp Lietuvos ir Balt- 
gildijos iš vienos puses ii 
Lenkijos iš kitos pusės, 

J ir kad Lenkija ir toliau? 
žengia pirmyn i Lietuvą 
ir Baltgudiją,. 
Lietuva nenori žemes. 

"Centralinis ekzekuty- 
vis komitetas atsišaukia 
prie darbininkų kliasos 
Lenkijoj ir kategoriškai 
užreiškia, kad darbinin- 
kai Lietuvoje ir Baltgudi- 
joj neturi tikslu daryti te- 
ritorialiųj užkariavimų ir 
nori gyventi ramybėje su 

visomis kaimynėmis vieš- 
patijomis, bet būdamas 
užatakuotas Lietuvių, balt 
gūdžių, lenkų ir vokiečių 
baltosios gvardijos, Lie- 
tuvos ir Baltgudijos dar- 
bininkai ir bernai yra pa- 
siryžę geriaus mirti negu 
atiduoti savo laisves ir sa- 
vo revoliucijos užkariavi- 
mus. 

"Generalis ekzekutyvis 
komitetas, patvirtinda- 
mas norą išrišti visus kWi 
simus ramiu budu, tuo 
pačiu laiku kviečia minias 
ir visus, kam laisvė ir so- 
cializmas yra brangus, 
susiorganizuoti ir kovGti 
priešais laužytojus, kurie 
stengiasi padaryti galą 
revoliucijai ir Lietuvos 
bei Baltgudij'os iarbinin-i 
kų ir kaimiečių galybei." | 

Komitetas mėgino susine- 
šti su Talkininkais kaslink 
derybų ant Princess salų ir 
prašė globos nuo pirmynžen 
gos kariškųjų "suvienyto 
imperializmo" jiegų. 
Vokiečiai sunaikino indus- ! 

trija. 
L I 

Darbo kamisorius 
1 <stein, bendrą Lietuvos ^si- 
tuaciją laike pasikalbėjimo, 
apipiešė sekančiai: 

"Lietuvos valstybinės 
ekonomijos taryba su pa- 
gelba "avių treid-unijų 
pradėjo atgaivinėti indus- 
triją ir produkciją. 
Svarbiausios industriji- 
nės įstaigos Lietuvoje ta- 

po vokiečių sunaikintos ir 
išvežtos; tiktai menki li- 
kučiai pasiliko, kurių jie 
nepatėmijo, arba kuriuos 
atmušta nuo jų, jiems be- 
sitraukiant. Iš visų liku- 
čių iš keleto fabrikų, ma- 

šinos ir rakandai tapo 
krūvon surinkti ir viena 
dirbtuvė lapo tokiu budu 
atidaryta. 
Žmonės valgo žieves. 

"Badas artinasi baisiau 
sioj formoj.- Pirmiaus bu 
vusių frontų distriktuose 
gyventojai maitinasi me- 

džių žievėmis ir šaknimis. 
Mirtingumo nuošimtis yra 
milžiniškas, žmonės gy 
vena senose tranšėjose be 
jokios pastogės. Daug 
vilties dedama f ateinan- 
tį pavasarį ir galimybę 
užsėti laukus. Vilniau^ 
padėjimas maisto atžvil- 
giu yra katastrofiškas 
(didžiausią nelaimę le- 
miantis). Kuomet aš ap- 
ledau Vilnių, ten buvo 
pasilikę maisto tik dviem 
dienom, o privežti maisto 
miestan beveik jokios ga- 
limybė nėra. Laike vie- 
špatavimo Vilniuje sovie- 
tu galybės, pasisekė su- 

tverti maistini aparatą, 
kuris dabar pradeda veik 
ti. Sunaikinta Lietuva 
pradeda atbusti ir jeigu 
Kaunas ir Gardinas bus 
sovietiškos [bolševikiš- 
kos] kariumenės paimti, 
tai racionališkesnis ir sy- 
stematiškesnis darbas ant 
viešpatijinio maštabo ga- 
lės but pradėtas. 

"Sabotažo nėra, bet 
yra didelis trukumas in- 
teligentiškų draugijinių 
darbininkų, nes yra vos 
keletas tinkamų vyrų, ku- 
rie supranta tą draugiji- 
nio darbo rūšį." 

IŠAIŠKINO. 
—Delko girtoklio nosis rau- 

dona ? 
— Nugi dėlto, kad girtuoklis 

geria burna, o nosimi uosto. 
Bet kad gėralų kvapsnis nege- 
ra, tai nosis susijudina ir, žino 
ma parausta. 

DALAI KO SOVO ŽODĮ. 
—Kaip, jau t;i yėl girtas, 

T it man davei žodį nei nepažiu 
l ėti į degtinę. 

— Aš ir išlaikau savo žodį. 
Gerdamas degtinę aš užsimer- 
kiu. 

VISKĄ IŠPILDYS. 
— Tamista duoai žodį, kad 

viską išpildysi, ko aš tik papra- 
šysiu. * 

— Duocu. 
— Na tr.i apsivesk su mano 

motina. Ji sakė man, kad 
eis man tekėti pirmiau, negu ji 
ištekėi;. 

,LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os: 

t. Akyvi apsiiei.vkimai svietę. Kurie nori sužinoti, i-ko darosi žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- kosi ir 1.1. Lnkėtina iperskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 2. Sidabrinis Kryželis artimi Dailydė ir Nazareto. Labai graži apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Pr.'.f Blockman'o. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir 1 ziško proce- so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- lių. Puslapių 138. kaina 
55c. 

4. V o Priedanga šventenybės. Istoriška apysaka iš Rymo laikų apie popiežius. Parašė E. Posteris. Vertė K. J—tis. Puslapių 100, Kaina 
35c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart lulelio teismo laikraščio "Lietuvos" 189*; m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- je, kiek lietuviškų draugijų ir t.l. Puslapių 580, kaina $i.co Ta pati audimo apdarais y $I-75 
6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Baccvičia. Kny- 

ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 11. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pus!. 
209, kaina 

75c* Tapati audimo apdaruose $1.5° 
7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—T795)» Parašė J. Šliuipas, M. 1). Ir pabaigoje knygos tclj>a Lietuviškas Sta- 

tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metu atgal Lie- 
tuva susijungė su lenki;a ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonas rašyti išmoko, koki.: 
budu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Cia talpa daug įvairių rašto žen> 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1-5'- Ta pati su audimo apdrais $2.25 g. Gamtos Pajiegos ir kaįp iš jų naudotis. Pagal' Bitner, sutai- sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokias didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip.žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir 1.1. .Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 

$1.00 Ta pati audimo apdaruose -1.75 10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveik 

SVCl 
c ••« utimiuiiiįvat Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392. kaina S1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 

12. Independance ior the Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Councii i n L*. S. oi America. \Yashington, D. C. Price 25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Picšiis Idos C. Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė j. Lau- kis. Kaina 

25c. 
14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, kaina 

25c. 
15. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytoja? J. Damijo- naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkanti^ mokyklose ir •patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c. 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų. dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istonia. Naudinga medega norintiems pra- kalbas ar'lia paskitas laikyti »,p;e lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 

50c. Ta pati audimo apdaruose 75c. .18. Technikos Stebuklai Su dattgelių .paveikslėlių: orlaivių, Zepclinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir v indėnų užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo-ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliau.-kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 
25c. Ta pati gražiais viršeliai 
500. 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė k u n. Tatarė. Cia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mū- kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, : 75c. 

iVMhar.S Franę^iškai parašė Julės Verne. 

v. .ugniai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au- torius. Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaitv- 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė Į lietuvių kalba Matas Grigonis. Dklelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita kiiy.-ia yra išversta j visas civiljzųoto pasaulio tautų kalbas ir turėti; rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais 

; $1.50 
23. 7 he Fratenial Age. The Problcms of Peace and The Ri.;hts of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir mu-u tartos .pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knvgelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina isc. 
zą. uesimt metų lautiniai-Kulturitiiu darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra, didelė? vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yra liet'u-vių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainiu milių žemės, kiek vra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais 1: jtuviu santikiai, Lietuvos pramonė. išdiifoistės, literatūra, darbai-žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos Poškos, Dau- kanto, l)r. Basanavičiau^. Yidune literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. balčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisuvtimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

-LIET U'V A" 

3253 So. Morgan St. Chica.yo, Iii, 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ROCHESTER, X. Y. 

Kas kelia mūsų tarpe 
nesutikimus. 

Kaip kada męs, katalikai, 
pasistebiame iš kitu srioviu 

savitarpiniu nesutikimų. Ša- 
kume: Tautininkai tarpe savęs 

nesutinka, sicialistai tarpe sa- 

vęs kivirčijas. 33et jeigu męs 
pasižiūrėsime patįs į savo 

sriovę, tai pamatysim, kad mū- 

sų sriovGje yra dar didesni ne- 

sutikimai negu kitose sriovėse. 
Čia apie tai aš ir pakalbėsiu. 

Tautos Fondo 24 skyrius 
nutarė išnešti rezoliuciją pri- 
darančią A. L. Seimui ir įga- 
liojo savo valdyba paskelbti ta 

rezoliuciją, spaudoje. "Darbi- 
ninkas" tuojaus pasiskubino 
apreikšti, kad girdi, ta valdyba 
įbrido į purvyną. Bet juk t;; 
sakydamas "D-kas" purvina 
ne tik valdybą, o ir visus T. 
F. 24 skyriaus narius, kadan- 

gi valdyba, paskelbdama T. r. 

nutarimą, tiktai pildė to Fondo 
nariu norus. 

Tf liaus "Darbininkas" num. 

65 rašo, kad giedant himną ne- 

nusiimta kepures. Turiu pa* 
stebėti, kad tuomet himnas du- 

vo nevietoj giedamas. Nevie- 

toje del to, kad viena, pradėta 
giedot \)C jokio įnešimo, o ant- 

ra del to, kad tuomet buvo di- 

delis triukšmas. Kad susirinki- 
me buvo trukšmas, 'čo manau 

neužginčys nei ten buvęs ku- 

nigas, nes jis lakstė po svetai- 
nę sukaudamas: "Kad ner;* 

tvarkos, tai lai ir nebūna!" Na 
ir kaip tenai galėjo būti 
himnas giedamas? Tečiaus 
"Darbininkas" j tai neatsiž- 
velgdamas apdovanojo Tautos) 
Fondo narius puikiu komple- 
mentu, išvadindamas juoc apuo 
kais, bet tas komplimentas, aš 

manau, negali nei kunigui tikti, 
nes juk ir jis buvo tame susi- 
rinkime. 

Vėl "D-ko" num. 56 apgai- 
lestaujama, senoj i valdyba; sa- 

koma buk prie senos valdybom 
malonu buvę lankytis į susirin- 
kimus, o dabar — ne. Bet ką 
gerb. klebonas žino apL susi- 

rinkimus prie senos valdybos, 
juk jis pirmiaus susirinkimu 
nelanko, tiktai dabar vi-en.i 

syki tebuvo atėjęs. Gerb. kle- 
bonas neteisybę sako, kad da- 
dartinė valdyba yra negera, nes 

ji didžiumai nariu patinka. 
Tautos Fondo susirinkime 

reikalavome, kad mus, katali- 

kų, nešmeižtu katalikiški laik- 
raščiai, o klebonas tam mušu 

reikalavimui buvo priešingas. 
Paskui, "Darbininko" nitai. 

64 juodinamas A. L. Seimas, 
vadinamas saliuninku seimu; u 7 

gi vienas iš musii tarpo, ge- 
riausis asmuo, atsižymėjusis 
naudingais sumanymais ir 

gausiomis aukomis, vaišinamas 
stokjardM kvapais ir išvadina- 
mas ožiu. Ir tuom visu labu jis 
apdovanojamas tiktai del to, 
kad žadėjo dalyvauti A. I.. 

Seime. 
Tai broliai katalika*' tokis 

pas raus, Rochesteryje yra su- 

tikimas. 
Šiomis dienomis sugrįžo is 

Wash in^tono pas mus du dele- 

gatai. Vienas j n yra gerbiamas 
klebonas. Birželio 11 d. jis 
Tautos Fondo skyriaus susi- 
rinkime išdavė raportą. Is to 

jo raporto atrodė, kad pirmiau- 
siai reikia pasiimti karda ir iš- 
skersti visus laisvamanius ir 
tautininkus. Perskaičius kuni- 
gui ta raportą, daugelis žmonių 
išsireiškė, kad šiame svarbiame 
momente visoms sriovėms yra 
naudinga veikti išvien. Tuo- 
met įsikarščiavęs klebonas pra- 
dėjo tik šaukt: Musu didžiu- 
ma ir męs negalime bedie- 
viams, laisvamaniams pas: 

f- 
m 

duot. Čia jis užsipuolė ant kai- 
kuriu tautininkų veikėjų ir 

pridūrė: jei tautininkai pasida- 
lintų iš savo iždo pinigais ly- 
giomis — "lifti-fifti su jais 
(suprask kunigas), tai girdi 
dar šiaip be taip, o kad ne, tai 
"araus." 

Gerb. klebonas sakė, kad ga- 
lima viską rašyti, kad tik tei- 

singai, — aš čia taip ir para- 
kau. 

Krikščionis Dcmokratas. 

CLINTON, INE). 

Cia anglių kasyklose dirba- 
ma tik pusę laiko. Naujai 
kitur pribuvusiems darbas yra 
sunku gauti. 

čionykščiai lietuviai yra at- 

silikę tautiškame veikime nuo 

kitų lietuvių kolionijų. Tie tik- 
tai veikia tautiškoje dirvoje, 
kurie moka savistoviai protau- 
ti. Gi kurie pasidavę kaikurių 
socialistų įtekmei, tie niekina 
viską, kas tik yra lietušiška, i 
labjausiai jie užpuldinėja tau- 

tos veikėjus. Bet gi mūsų ger- 
biami veikėja nepaisydami tų 
užpuldinėtojų dirba 'autos la- 
bui ir jų darbas, beabejonės, 
atneš gausius vaisius. 

Susi pratęs Darb i n inkas. 

WORCESTER, MASS. 

"Birutei" puikiai pasisekč. 
Po sunkių darbų pagaliaus 

L. I). D. Draugijai "Aušrelei" 
su g. M. Petrausku priešakyje, 
pasisekė pastatyti "Birutę'' 
kuopuikiausiai. 

Nedelioje birželio 8 d., vie- 
name iš didžiausių ir puikiau- 
siu vietiniamę Polis Teatre, 
susirinko nemažas būrelis lie- 

tuvių, kad pamatyti ir pasige- 
rėti puikia istoriška operete 
"Birutė," kurią paruošė žy- 
mus musų dramų rašėjas Žem- 
kalnis ir kuriai muziką pritai- 
kė kotnp. Petrauskas. 

Atsilankė ant šio vakaro tie, 
kurie ištikrųjų įdomauja savo 

tėvynės praeitimi ir mėgsta 
savąjį tautiškąjį teatrą ir mu- 

ziką! 
Lošimas nusisekė gerai. Vi- 

sos dainos išėjo gana puikiai 
kaip choro taip ir solistų. 
Svarbiausiose rolėse dalyvavo 
ir gerai da»navo p-lė V. Zirnin- 

| skaitė — soprano "Birutės," 
P .Skritkis — tenorio I brolio, 
J. Petronis — bosas II brolis 
ir A. Jakutis — tenoras, kaipo 
Žunsteinas kryžiočių pasiun- 
tinys. Dar apart, šių paminėtų-' 
jų dainininkų kalyšavę keli ma 

žesnėse rolėse, kurie taipgi sa- 

vo uždotis išpyldc gerai. 'Bei; 
"Birutes'' dar buvo išpildyta: 
"Tautiška Lasa No. 3" komp. 
M. Petrausko. Tai buvo puiki 
kombinacija įvairių dainų, ku- 
rais išpildė solistai pp. P. Skric 
kis ir P. Steponkus, pritariant 
orkestrai- Kadangi buvo tin- 
kama ir graži dekoracija, ir 
puikios drapanos, dare gražų 
įspūdį į žiūrėtojus ir ne vie- 
nam jų išspaudė karštą ašarą. 

Šitame vakare buvo keletas 
net ir svetimtaučių atsilanku 
sių, Jie džiaugėsi tomis lietu- 
viškomis gražiomis meliodijo- 
mis ir muzika. Vietiniai ameri- 

konų laikraščiai labai daug 
vietos pašventė savo spaltuose, 
aprašynedami "Birutę" ir 

komp. M. Petrauską. 
Na, o vietinis klebonas, tai 

visgi neiškentė nebandęs pa- 
kenkti. Jisai parengė Česnuliu: 
ir Mastauskui prakalbas i1 
pakvietė savo chorą dainuoti. 
Dauguma jo choristu norėjo 
eiti ir pamatyti "Birutę," be: 
negalėjo, nes jų neleidu mo- 

narchiją ranka. 
Istikro toksai klebono kun. 

Jakaičio darbas nepagirtinas. 
Kur žmonės dirba išsijuosę 

'pas vesdami laika ir lėšas, kad 
tik suteikti visuomenei ką 
norint geresnio, kad parodyti 
svetimtaučius, ką lietuviai mo- 

ką, ką gali, o čia atsirandą to- 

kiu, kurie kliudo darbui. Ir dar 

jie drįsta kalbėti ir rūpintis ne- 

va Lietuvos reikalais. Bet jei- 
gu jiems Lietuvos reikalai ir 

Jos apšvietn rūpėtų, tai jie ir į 
lietuvių dailę kitaip žiūrėtų: ją 
remtų, o ne kliudytų. Bet laikai 
mainosi. Žmonės jau patįs pra- 
deda svarstyti ir suprasti kas 

yra "griekas" ir kas ne. Jie pa- 
tįs supras, kad atsilankyti į 
dailės vakarą ne gali buti juo- 
kios nuodėmės. 

Dailę Mylintis. 

Liet Dienos Pini- 
gai Jau Sušelpe 

Lietuvą. 

Sugrįžęs i Suvienytas Val- 

stijas, buvau painformuotas, 
jog Vinikas ir Bielskis, lanky- 
damies Raudoname Kryžiuje, 
protestavo prieš panaudojimą. 
Lietuvių Dienos pinigų per 
Raudinėj į Kryžių be sutikimo 
Lietuvių Tarybos, ar Ekzeku- 

tyvio Komiteto, ir reikalavo, 
ks.d tie pinigai butų sudėti i 

jų rankas ir kad jie panaudos 
tuos pinigus, kaipo dalinį įmo- 
kėjitna pirkime daigtų Lietu- 
vos pagalbai ir j>o to siųs tuos 

daigt-is Lietuvon ir ten juos 
perparduos. Pasekmėje vir- 
šiaus minėtųjų dviejų ponų 
protesto ir pastangų, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus \Yash-j 
ingtone valdininkai kablegra- 
ma praneš' Pulkininkui Olds, 
kad jis sustabdytų išdalinimą 
daigtų, pasiųstų per Raudoną- 
jį Kryžių iš Kopenhagos Lie-( 
tyvon ir supirktų už Lietuvių 
Dienos pinigus. 

Tų dviejų ponų pasielgimas 
sujudino netik Lietuvius, bet 
ir Raudonojo Kryžiaus valdi- 
ninkus. 

Kada aš, A. L. C. KomiLlto 

Sekretorius, V. K. Račkaus- 
kas, buvome pas p. Ross, .Ame-: 
iikos Raudoname Kryžiuje 
Washingtone, 28 d. gegužes', 
1919, mane painformavo, kad 
Pulk. Olds nesustabdė dalini- 
mo pagalbos Lietuvoje, kai]) to 

geidė ir norėjo p. Vinikas ir i 

Bielskis, bet kad jis įsake to- 

liaus vesti šelpimo darbą. Pul- 
kininkas Olds, gavęs kablegra- 
ma iš \Vashingtono, kad sus- 

taxlytų teikimą pašalpos, pa- 
siustos Lietuvon ir apmokėtos 
Lietuviu Dienos pinigais, at- 
iuntč Amerikos Raudonam 
raktui \Vashingtone sekan- 
:io turinio kablegrama (pab- 
raukimai musų. Red.): 

"Padėjimas Lietuvoje yra j 
toks, kad neprotinga butų sus- 

tabdyti sutartis IcMink šelpi- 
mo. Pirmas siuntinys iš Berly- 
no'Lietuvon jau išėjo. Tas dar- 
bas yra būtinai reikalingas ir 

negali priklausyti nuo dccizijos 
tarpe dviejų užinteresiuotų 
Amerikos Lietiniu Komitetu. 

Musų atstovai, asmeniškai iš- 

tyrinėję padėjimą Lietuvoje 
praneša, kad Lietuvoje yra ašt 
rus ir platus reikalavimas pa- 
talpos, ypatingai visokiii ligo- 
niniu ir medikaiiu reikmenų, 
taip pat ir visokios rūšies dra- 

bužių. j\1usų sutarimas su p. 
Lopatto yra toks, kad mes pa- 
siųsime Lietuvon daigių pa- 
šalpai ne mažiau, kaip už tokia 
suma, kokia yra "Amerikos Lie- 
tuvių CentralioKomitetn sudė- 
ta Amerikos Raudoname Kry- 
iiuje. Atsižvelgiant į tą priža- 
dėjimą, Lopatto sutiko siųsti 
kablegramą tam Komitetui, 
kad jis pervestų Amerikos 
Raudonam Kryžiui visus to 

Komiteto surinktus pinigus ir 

esančius Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus globoje. Prie to, di- 
desnė dalis Lietu viii Dienos 
pinigu , sudėtų Raudoname 
Kryžiuje, buvo surinkta p. Lo- 

pattos Komiteto. American Ci- 
\ilian Relif Fiels'e, tarp spa- 
liu, 1916, ir balandžio, 1917, 
turi buti raštai, parodantie su- 

tartį Amerikos Lietuviu Cent- 
ralio Komiteto ir Lietin iu Ta- 
rybos. Tikiuosi, kad jus galė- 
site prieiti prie susitarimo 

(Parašas) — OUs. 
Iš viršiaus tilpusio kab'egra- 

nio aišku, kaip didelis yra Lie- 
tuvoje nukentėjusiųjų gyven- 
tojų reikalavimas pašalpos, 
ypatingai medikales ir ligori- 
buičų. Laiškai, gauti iš Kopen- 
hagos. nuo Am. Liet. Centralio 
Komiteto nario p. R. Karužos, 
rašyti 30 d. balandžio ir 1 d. 
gegužės, 1919 m., parodo, jog 
Amerikos Raudonasis Kryčius 
išsiuntė iš Kopenhagos Lietu- 
7:on. daicjtų vertes 225,000 dol. 
ir apmokėjo savo lėšomis irau- 
sportacijos kaštus, siekiančius 
arti 400,000 dol. Tas parodo, 
jog Amerikos Raudonasis Kry 
žius pne Lietuvių Dienos pini- 
(jų pridėjo savo piniejų apie 
49,000 doliarių. 

Amerikos Lietuviu Ccntralis 
Komitetas buvo įteikęs man 
r-,000 dol. iš tų pinigų, kurios 
vėliausiuoju laiku Komitetas 

surinko, kad perduočiaus nu- 

kentėjusiai Lietuvai. Lietuviu 
Taikos Delegacijos Paryžiuje 
patarimu, tuos pinigus sudė- 
jau eDlegaeijoje, 5r ji, savo 

keliu, per savo kurjera pranešė 
Lietuvos valdžiai tokia pat su- 

ma tuo jaus panaudoti Lietu- 
vos žmonių šelpimui, 

Tokiu biulu, po trijų metų 
tarybų ir bandymų, pagaliaus. 
mums pasisekė prieiti su pa- 
galba prie nukentėjusių Lietu- 
vos žmonių, ir gal buti kad tas 

padaryta bene svarbiausiuoju 
laiku, kuomet tos pagalbos nuo 

musų kuodaugiausiai reikalau- 
jama. Čia laikau reikalingu pa 
stebėti, kad su pagalba pinigu, 
nukeltu Lietuviu Dienoje, 1 d. t- c- J 

lapkričio, 1916 m., daug nu- 

kentėjusių ir sužeistų karts 
frontuose Lietuviu kareiviu, C. * 7 

ginaeių savo tėvynę nu<» priešų, 
bus sušelpta, jų žaizdos bus ap- 
žiūrėtos, ir jie vėl, atgal su- 

gražinti gyvenimui, nauju 
Įpvėpuniu, suteikti jiems Ame 
rikos Lietuvių, kovos, kad i? 
vijus priešus iš Lietuvos že- 
mės. 

Visi tie, kas su tikslu, bloga 
valia ir apsvarstymu, šmeižė 
Centralį Komitetą, ir mane 

asmeniškai, pakartotinai skelb- 
dami, tai spaudoje tai viešpse 
prakalbose, buk Centralis Ko- 
mitetas, ar aš asmeniškai, t y r 

čia laiko pinigus, kad apvertus 
juos savo asmens naudai, da- 
bar, jei jie turi savyje nors kiek 
vyriškumo, sąžinės ir tėvynes 
meilės, turėtų viešai, .xt tą 
pačia spaudą ir tas pačias vie 
šas prakalbas prisiphžinįi prie 
savo prasikaltimo ir prašyti 
Lietuvos žmonių atleidimo. Aš 
esu tikras, kad geros širdies 
Lietuviai, būdami visados at- 

laidus, matyadmi širdingą at- 

gailą, atleis prasikaltėliams, bet 
taip pat pastebės, kad netole- 
ruos ateityje tokių neteisingi] 
ir plėšiančių šlovę užsipuldinė- 
jimų ant asmenų arba organi- 
zacijų, kurie liuosa valia ir su 

pasišventimu ištekiniai dirbo 

I labdarybės darbą. taip, lčaip 
jiems gabumai, jiegos ir aplin- 
kybės leido. 

JONAS LOPAT'f.O, 
A. L. C. W-to Pirmininkas. 

JUOKAI. 

REPORTERIO B1LA UŽ 
EXTRO IŠLAIDAS. 

'•'Dvi vagystės" gatveka- 
ryje 20 centų 
"Aprubavojimas" darbinin- 
ko 10 " 

Duota sargui už "Uzmu- 
šystę šiaučiaus .• 25 centai 

Pamylėjimas liudininko 
'"Sunkiu apdegimu" S1.00 

Viso išleista $1.55 

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ \ 

Skaitykite Visi. Metams $2.00 
Reikalaukite pažiurejimui adresuodami: 

"S AND AR A" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Lietuva Alkana 
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 k^ nusipirkti Rugių pū- 
ras 100 rublių. Duonos negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBĖK MA- 
NE savo prisiegą ir dukreles ir PRISIŲSK PAGELBA, kad galėtume iš- 
simaityti nors iki rugiapjutei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVOJE- Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA 
IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mHis ne- 
išvengiama. 

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

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

Bali Siusti Maisto in Lietuvą. 
Lietuviu Prekybos Bendrove jau padare pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. 

Ji rengiasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMO- 
NĖMS. Tą maistą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio- Bendrovė savo darbo 
dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Męs papirksime maistą, sudėsime į skrynais, pas?mdysime 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- I)el* didesnės atsargos, mes iš savo 
kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką mes priža- dame. fį-'K- » 

.T. .U.'š. 

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

Llthuanian Sales Corporation 
244 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje 
bus sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos misos, 
5 svarai smalčiaus (lard), 

12 svarų geriausios rūšies kilbasų, 
12 pakelių condensed pieno, 
12 svarų ryžiu, 

3 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas įrankis blekines atidaryti. 
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 

85 svarus. Visas maistas yra geriausios 
rūšies ir supakuotas sanitares hermetiškai 
uždarytose blekinese. kad apsaugojus nuo 
gedimo. 

Pirma® laivas išplauks apie Liepos 5- 
ta dieną. Ant to laivo užsakymai bus pri- 
imami iki Birželio 25-tos dienos. Kurie vė- 
liau prisius, turės laukti sekančio laivo. 

GERBIAMIEJI 
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms 

; dvidešimts penkis dolerius kaipo pilną už- 
Į mokestį už vieną skrynią maisto- Siunčiu 
Į pinigus su ta išlyga, kad tai pilnai užmoka' 
| už maistą, jo supakavimą, pristatymą, ap- I draudą ir tt. ir jeigu negalėsite pristatyti ! maistą mano nurodytai ypatai, kad visi 
i pinigai bus man grąžinami. 
j Maistą meldžiu pasiųsti adresu: 
| Rėdybos 
j Apskričio 
j Parapijos 

Kaimo 
Vardas 

,... 

Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu 
j man siųsti šiuo adresu: 

• Vardas Pavardė i 

j Adresas 
l Miestas .Valstija >. 
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VIETINES ŽINIOS 
f. — 

TOWN OF LAKE. 

f .ictu vi kas Teatrai i škn 

Kliuhas "Lictuv.V laikė savo 

prie ̂ pusmetini susirinkimą pė? 
nyčioje Hrželio 13d. S vai. vak. 

paprastoje svetainėje. Iš prie- 
žasties nepribuvimo pirminin- 
ko F. Stasir.lio, susirinkimas 

tapo atidarytas jo pagelbinin- 
ku Juozu Ragauskui. V isu pi r 
ma i kimba prisirašė du nauji] 
nariai: panelė Bronislava Lau- 

raitė ir juoz. Baranauskas.,To- 
liaus buvo perskaitytas proto- 
kolas iš pareito susirinkimo, 
kuris vienbalsiai tapo priimtas. 
Raportai komitetu kas lik or- 

ganizavimo giectariu skyriaus, 
atidėta ant toliaus. Raportas 
kas link šeimyniško išvažiavi- 
mo, komitetas paaiškino, kad 

jau viskas yra sutaisyta ir i:'.va- 
žiavimui vieta aprinkta 
\V ill<>\v Springs miškuose. Iš- 

važiavimas bus ticdčlioje birže- 
lio 15 d. Tas raportas tapo vie* 

balsiai priimtas; prie to nutar- 

ta, kad visi nariai važiuotu sy- 
kiu. Išvažiavimui gaspadinemis 
tapo išrinktos: panele Ona 

Lauriskantė, Marijona Lauriu- 
skaitė, Liudvika Tyrunaitė ir 

Jadviga \ asiliausaitė. 
Toliasniai komitetas paaiš 

kino, kad tikietai jau yra ats- 

pausdinti busiančiam Teatrui 
"Maža Ponia Nekas.'' 

Komitetas kas link paėmimo 
svetainių del teatru. Pasirodė, C. u, 

kad del kaikuriu priežasčių 
svetanės dar nepaimtos. 

A. Venckevičia pranešė, kad 
kliubo naVys ir narė apsivedė. 
Tai-gi kliubas nutarė jauna ve 

džiams nupirkti dovaną ir iš- 
rinkt) komisiją tam tikslui. To- 
liaus draugais buvo pranešta, 
kas link narės J. Mastauskaitės 
kenkimo kliubui, trukdymo jo 
visokio darbo ir pravardžiavi- 
mo kliubieėių bolševikai:,. Su- 

sirinkimas vienbalsiai nutarė 
išbraukti tą narę iš kliubo. Iš- 
rinkti komitetai del pertikrini- 
mo knygių P-lė A. Dagaitė, 
p-lė E. Ivaškevičiūtė ir j), j. 
Parkauskas. 

S usi r i 11 k i m c Buvęs. 

NUNUODINTA MER- 
GINA. 

Vakar anksti ryte rasta 
užnuodinta moteriško ant 

kampo West Maclison ir 
Paulina gatvių. Ta mote- 
riškė ant veido gana graži, 
jos aprėdalai gana puikų3. 
Nuvežta ligonbutin ji liko-, 
si atgriebta. Ji pasisakė 
esanti Dorote Bugdare, bet 
savo adreso, kur ji gyvena, 
atsisakė duoti. Taipgi ji 
atsiaks pasakyti, kokiu bu- 
du ji likosi užnuodinta. 

TRIS MERGINOS NETIK- 
RAIS ČEKIAIS PRIGAVO 

'BIZNIERIUS ANT $2000. 
Dvi jaunos tamseplaukės 

vir viena šviesplauke mergi- 
na per pastarasias šešes sa- 
vaites pas įvairius biznierius 
išmainė netikrų čekių apie 
už 2,000.00 dol. Paprastai 
čekiai būdavo ant nedidelių, 

sumų. Dabar tos merginos 
suimtos ir pasirodė, kad 
viena yra 20 metų amžiaus, 
kita 18, o trečia 26 metu. 

7 «• 

STREIKIERIU SOVIE- 
TAS. 

Pereitą panedelį išėjo 
ant streiko šimtas darbinin- 
kų dirbančių Cudahy Dutch 
Cleaner kompanijos dirbtu-] 
vėjo Kast Chicagoje. Jie reii 
xalauja pakėlimo algų nuo* 

62 centų iki 70 centų i va^-j 
Jandą. 

Streikicriai streiko veda- 
mi išrinko sovietą. Jau bu- 
vo susidurimai su streiklau- 
žiais, kurių tris nugabenti 
ligonbutin. Streikieriai taip 
gi neapkenčia tų darbinin- 
kų, kurie pasiliko dirbti, o 

tokių yra 300. 

DAR VIENA BOMBA 
SPROGO. 

V akar ryte vėl viena bom 
ba sprogo prie Montrose 
ave. ir Broadway. Bomba 
sprogo "šantėje", kur švei- 
čiami ir taisomi čeverykai. 
Nuostolių nedaug padaryta, 
išmušta langai. 
* 

GERIAUSIAS PATARI- 
MAS DRAUGIJŲ 
KALBĖTOJAMS. 

Kalbėtojams labai tan- 
kiai prisieina kalbėti drau- 
gijų susirinkimuose, kur 
oras toli gražu negrynas. 
Jiems kaip tik tinka visuo- 
met su savimi turėti kokį 
nors burnai skalavimą, var- 
toti tuojau pagrįžus namo 
ir ant rytojaus. Vanduo su 

sidedantis iš Trinerio Anti- 
putrin tinka kuogeriausiai 
gerklės ir burnos skalavi- 
mui. Šis antiseptikas yra 
vienu iš geriausių plovimui 
ir valymui žaizdų. Kiekvie 

Farnos Prie Chicagos 
Kur jus galite gyventi ir dirbti Cbicagoje. Musų farmos 
randasi prie dideliu dirbtuvių Libby McNiell & Libby's# 
nacijų Can Co. Nemokėkite u z gyvenimą viską ką tik 
jus uždirbate. Jus galite pirkti musų farmas su labai 
mažu j mokėjimu kaip kad $300,00 įmokėti, o ręstą kas 
mėnuo. Atsišaukite arba rašykite: 

S. S0KAL5KIS 
106 K. LA SALLE STREIiT, ROOM 40. 
Arba vakarais Tclcformokitt BOULEVARD 10011. 

Arti bažnyčios ir mokyklos, gerai apgyventoje lietuviš- 
koje kolionijoje. Ištaisyti strytai ir cementiniai saiilvo- 
kai. viskas išmokėta. Tiktai $625,00. Šimtas doliariu 
įmokėti, o reštą ant lengvu išmokėjimų. Tie lotai neužil- 
go pabrangs dvigubai. Atsišaukite: 

S. SOKALSKIS 
106 N. LA SAULE STREET, ROOM 40. 
Arba vakarais Tclcfonuokite BOULEVAR1) 10011. 

nas vaistininkas gali jums 
tai parūpinti greitu laiku. 

Jeigu toks kuomet nors bū- 
ti vaistinėje, paimk vieną 
bonką Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine su sa- 

vimi namo. Jis tau labai 
prisiduos nuo bile kokių vi- 
duriu nesveikatingumų. 

.Ypatingai vasaros laiku, 
kuomet reikia prisilaikyti 
visiems gerai žinomos tai- 
syklės: žiurek kad viduriai 
buti liuosi! Švarumas vidu- 
riu yra vienas iš geriausių, 
patogiausių ir pigiausių bu 
dų apsisaugojimo 11110 viso- 

kių ligų. Trinerio Elixir of 
ĮJitter Wine išvalo vidurius, 
priduoda apetitą ir pagelb- 
sti virkštinimui. Parsiduo- 
da visose vaistinėse. Joseph 
Triner Company, 1333-43 
So. Ashland Ave., Chicago, 
;m. 
J Apgarsinimas. 

"SEKRETU 
KNYGA" 

Labil yra naudinga ir reikalinga, de- 
loi Tavęs kožno skaitytojaus: ypač 
ženutiems, vaikynams ir merginoms 
Knyga, laimes ir sveikaitos.?... Prisius- 
Uite dvi po ?, centus, pačtos štempas 
ta syk matysi kokia?... Rašykite pas- 

S. M. Calvin; P. O. Hox 95; 
Bedford, Oliio. 

šita knyga tik ka tapo išleista, per 
jdomus specialistus del labo visiems. 
Siuskite greit, nes kas pirmiau? sių- 
stas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug orderių. 

EXTRA! EXTRA! 
Puikus Nimas Parsiduoda Ciceroje. 

Jeigu Tamsta nori pirkti namą Ci- 
cero, UI., tai mano narnas yra vie- 
nas iš tų katras yra tinkamiausia ir 
parankiausia del inteligentiškos šei- 
mynos. Mano namas yra tarp ža- 
li jojančių medžių ir palei namų. ran- 
dasi tuščias lotas, ant kurio yra žy- 
dinčios gėlės. A pat t to, yra gana pa- 
togi vieta del laikymo naminių pau- 
kščių. Mano namas parsiduoda ant 
gana prieinamų sąlygų. Del plates- 
nių informacijų meldžiu kreiptis se- 
kamu adresu. 
14i:i So. l«th Ct., Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pirkliaujančiu siuvėju 

{staiga, jau 66 metai kaip gyvuoja. 
Priežastis pardavimo: foroniaiul* įni- 
ro nuo influonzor, prauiia nulonj. 
Prcko apio $2000. ltnnda?i pačiame 
viduryje Pittsburgh'o. JI::sykiio j 

Mr. Charles Clopt'er, savininkas, 
400 Federal 8t. N. S. 

Pittsburgh. Pa. 

» PIKNIKAS^ 
rengia Lietuviška Tautiška Draugyste "Vienybe" 

isdelioje, Birželio- June 22rą, 1919 m. 
Geo. M. Chernaucko Darže 

LYONS, ILL 

|pRADŽIA 9 VALANDĄ RYTO. INŽANGA 35c PORAI, 
Kviečia visus. Komitetas. 

NAUJA UŽEIGA. 

Pranešu gerbiamai 
publikai, kad aš savo 

aptiekoje įvedžiau "Ice 
Cream Parlor," dabar 
čia rasite užeigą ir įvai- 
riausių šaltų gėrimų, 
skanios šaldytos smeto- 
nos ir saldainių. 

Kviečiu visus užeiti. 

Justinas Kūlis, 
32G1 So. Halsted St. 

Chicago 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurio jicškotc farmų, yra ge- 
rimini vieta lictuviŲ farmorių kollonl- 
jo.i, Wlsconsine, kame daugybe jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yia žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie geru ke- 
liu, geležinkeliu, gražiu leikij (ežerų), 
ir prio lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuviu gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams (langiaus bizlnu užsidėti. 

Dnrjlabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai. po $15.00 ir augši'iau už ak' i. 
Oalito pradėti pirkti farn'ią su $10'). 
ir nejusite, kaip gro.t turėsite sau iš- 
mokėtu farmą. Daugumas mus u žmo- 
nių yra išvažinėjo po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- 
tės nesurado, aldp \Vjsc.onsine lietuviu 
kolionijoj 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HAL3TED ST.. CHICACO. 

PARSIDUODA LABAI PRIEINAMAI 
2-jų augštų mūrinis namas tinka- 

mas bizniui su 6-šlų kambarių gyvo- 
nimu viršui. Nepaprasta proga. Klau- 
skitoa: MAX SCIIWARTZ, 5530 So. 
Marshflold Avo., Tol. Prospoct 6820, 
Chicago, 111. 

Parsiduoda Olympla Automobilius, 
ii pasengor, 5 nauji tairvi. Visai naci- 

jas, 1918 motų. Savininkas privors- 
tns parduoti. Atsišaukite CHARLES 
OITItlN, 4414 So. California Avonue, 
Tolophone McKinley 3060. 

ANT PARDAVIMO 
Penkių ruimų, dviejų fliatų name- 

lis (cottago) su maudynėmis, gitzu ir 
tik pusė-blioko nuo A.cber Avo. gat- 
vekarių. Namas tik 2 metai kaip sta- 
tytas. Lotas 120x30. Męs turimo žą- 
sų, ančių ir vi&tų Viską kartu par 
duosime už $2,450. Labai lengvos iš- 
lygos išmokėjimo. Klauskite Mr. Vav 
rik, 6148 S. Konnetli Av., Clilcago. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda pigiai 2-ji namai. Kas 

pasiskubins, gaus, už dideli bargeną. 
Savininkas gyvena ant 2-rų lubų. 
Klauskite \VM. KAllBIVA, 3428 Au 
bum Avonue, Clilcago, 111. 

GERA PROGA. 
Kas turi automobilių ir norėtų mai 

nyti ant loto, tas turi vieną ia pui- 
kiausių progų. Lotas randasi G ar y, 
Indiana. Dėl tolimesnių žinių klaus- 
kite pas J. MASKOLIUNA, ^236 Limo St. Tel. Yards 3828. Chicago. 

PARSIDUODA GARADŽIUS IR RE- 
pair Sbop ant išmokesčių, pigiai. 

Savininkas turi apleisti Chicagę, ga- 
lima nupirkti su mažu kapitalu. Nau- 
dokitse Iš progos. Kas? pirmesnis, tas 
goresnis™ Kreipkitės 1 "Letuva'* No. 
20, 3253 So. Morflan St.F Chicago. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu, šiaur-vakarinis kampas 21mo:< 

ir llalsted Gatvių, arti Klein Droš. dirb 
tuvės. Nuosavybė bo skolų. Lotas 30x 
125 pūdu. Itandos neša $1,200 per me- 
tus. Rutinai turi buti parduota dėl už 
baigimo reikalų mirur.iojo. Kana $1,- 
000. Kiok siūlote? LOUIS GRAFP, 
6019 So. Aberdeen Stroot. 

PA J IEŠKAU STANISLOVO BU- 
teena, kuris sugrįžo is Francijos. 

Co. H. 28t.li Infantry. Malonėkite at- 
kaukti pas Felix G. Berzanski, 824 
Nevvport Ave., Chicago, III. 

Reikalaujama merginų prio darbo 
dirbtuvėje. $14 < savaitę laiko mo 
kinimosi. $17 iki $20 i savaitę už 
"pieco \vork." 

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

REIKALAUJAME FORMANO. 
Reikalingas patyręs vyras už for- 

monv { odų dirbtuvę. Pastovus dar- 
bas. Gera proga jsidirbti, išmokti dar 
t>ą ir gauti paaukštinimą. Rašydami 
pažymėkite amžių, patyrimą ir kiek 
algos norite. CARROL HII>E & FUR 
COMPANY, Carroll, Iowa. 

ANT PARDAVIMO 
Savininkas yra priverstas 

parduoti namelį (cottage) 
8-nių kambarių, parduosiu 
tik už $2,000. Telefonuoki 
te Prospect 9082, klausdami 
Joe Sherman. 

Reikalaujame Darbininku 
YVood \vorkers—dailidžių dirbtuvoj, 

drum ir beit sanders. Mašinos ran 
lai. Planer,. trim nnd atock euttors. 

52 valandos darbo savaitė. 
Darbas pastovus por Ištiesus metus 

viduryj. 
I M P E RIA L METHOD3 CO., 

750 S. CIRCLE AVE-, 
Foro«t Pf.rk, III. 

Ponkicenlai entv?karinis 
Garficld ?ark Elcvr.i -.. .<rba Madison 

b t. fjr.tvekarJ. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 00 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvav Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Muklna siuvimo, blrplcio, dtsigaing 
dienomis ir vakarais rlel bizi;io ii 
namų. Paliudijimai išduodami ir vte 
tos piirupluamos dykai. Atsilankykite 
arba rafiykite, o męs pasistengsi m<? 
suteikti juras patarimu. 

SARA F.ATEK, Principal 
2W W. Maciiacn ?it 

CiOK 3. Halstod WeUs St- 

Daktaras 

Jonas W. Sarpaiius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 Iki i jxoyiot 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas YaTds 2544 

Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Tel YARDS 15SŽI 

LltTZA'IS 0>t)YTOJAS 
13 CHIRURGAS 

ctjdo visokias ligua moterių, 
vaikij ir vyrų Speciali.škal By- 
rio limpančias, užsinonojusiaa 
ii paslapibgas ryru liuraa 

3259 So« Haisted S% Chicauo, h 

£D XI' RES © 
WM. DAMEhAUSKAS 

ni7 W. 34th St., Boulevard 9336 

SKOLINU PINIGUS 
int antro morgečio Jabai prieinamo- 
mi3 sąlygomis. Kam reikalinga sko* 
llnti pinigai, trgul atsilanko J oiisį. 

H. EPŠTEIN, 
Rnorn 708; 5 No. LaSteHe 
Telefonas Franklln 2803. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOT'JS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKIT £ PLATES- 
NIU PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 8. HAL8TED 8T., 

Dr. 6. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Mcrgan St., kerti 32 et 
ępccialistaj Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų, 
Valandos: 9—10 ryto, 12—35 vo 
pioL 6—fc vak., Nodol. 5—2, 

TELErONAS YARDS 037. 

Phone Boulcvard 2160 

Dr. ft. J. Karalius 
IJŽ3^SEN&JUS10S 

LIGOS 

Valandas: 9 iki 12 ir i lkl » 
vakr.iala. 

3303 S0. MORGU STREET 

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargenai. 

3311 Hoyno Ave. — 4 kambario. 
Kaina $1,500. $100 Casji. 15 mėnesiu. 

42S9 So. A r tęsia n Ave., 4 ir 1 kamba- 
riai. Visi Įtaisymai, $3000. $100 cash, 
likusius ant lengvu išmokOJimy. 

0357 Pakley. Muro 6—7. VJsi {tai- 
symai, $4300. 

Męs skolinamp piniRųp pirkimai t> 
budavojimui namii 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St. Chicago 

Dr. M. Hsrzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 oie- 

••] kaipo patyręs gy^, lojas. chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas lipas, Ty- 
rų. moterų ir valkų, pagal naujausia# 
metodas. X-Ray ir kitokius elt.ktro» 

"ctni<'UB. 
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. ISth 

Street, netoli Fisk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

6—8 vak.irpis. Tclephone Canal 3110 
GYVENIMAS: 3412 S* Halsted ot. 

VALANDOS: P-9 ryto. tiktai. 

A. Masalskis 
LIETUVIS ORABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisijgiausial ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs pat|s dirbame grabus lr 
turimo savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius feauk- 
tios: T\ ipgi samdome automo- 
bilius veseJoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 

3305Auburn Av8.- Tel. Drovei 4139 

Žinomas per 25 metus- ir Valdžios prižiūrimas 
Henry J. Schnitžer State Bank 

Pavelijant Suvienytii Valstijų Valdžiai kaip pirma 
taip ir dabar 

SIUNČIA PlISiSS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekos pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitžer State Bank 
141 Washington Street, Nev York^ N, Y. 

1^113 tD KT Y BONI )S 
Mfrs per'iame .Liberty lionda u. ~-v -k L --y T ^ 
f i'no "Casb" vert#. Atneškite 1 j 
mL?ZZ nuo 9-6 

• SACKHEIM &CO. 
Utarninkais Kotvergais ir 1335 Milwauke Ave. 
Subatomls 9—9. tarpe Woo<J ir Paulina gatvių: 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Gydau visokius Ilgas naujausiais budais Lr bu pagellm 
naujau3iŲ lr tobuliausiu oloktxlkinly jtulsŲ. Ofleo vaJardos: !) Iki 12 ryto, 4 lkj 8 vok. Nodčldienials 10 Iki 12. 1645 W<?6t|47-ta netoli nuo Marshfidd Ave. iML"* IIII— lU" ■' ■ ■ 

PIRMA NEGU F'IRKSI, GAUK MŪSŲ"KAINAS. 
ant Curg, LCnių, R5mų ir Stogams Puplerlo SPECJALiAli Maleva i "ialevojlmui stubų Ii vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

30C3-3C39 80. HALSTEO STREET, CHICAOO, IUL. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

^.:Uiti8r' ~m. S. SHANKS 
~ 

pagyvenimo Gydytojas ir Chirurgas 
'&S3 N. Robey St ęydo visokias Vyrų iri 

Kampas Iov?a St. ligas taipgi iri 
VoJamJoac nuo 'd—10 ryla; 7—6 vuluru^^^^/irurgiSkns Ilgas.j Biznio ofisas; 802 W. įladlson St, knmp. H ai 

Valandos: 11—ę j/oplot; Nulčliomls li—i nouiot. r,>iin"-7^ 

"Vienintelis Kelias" i STARVED EOCK State Parka 
c 

——PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽI01 mos IKI SPAUOSOtos 
/T\\ |**| 15 Chicagos Archer Ave., 'r/»«v mj j\ —... 

«" aw pusi !|C/.tįyf;^etAEr«tHc';aLyCh'ca9oSh/ §1) * am pUS; 
Y Ta pat kaina 15 Argo. III 63 rd St.,t — 

KAINOS (NĖJUSIOS IN CfcLĘ LA7KRIČJO 15, 1918 -— 

(įjij o ABuriuose nuo 50 ir mažiau Otį AfJ Euriuose nuo 1!00 <P&.&Vkaįp 200 žmonių. įr daugiau žmogių 
Kad pasiekti Archer Ave. stotj, imk j plotus eina tj gatvckarj ant State gatves arba Archer A'» jiuo pažymėtą "Archer-Cicero," arba imk transfcnj. nu kitų gatvoakrlų perkertančių linijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĄ Išeina iš Chicago kas Utarninką, Subuta ir Nedelę. Užsisakykiio sau vietas iškalno per Chicago Ttvo Purcau 1410 Otis BuJ'.iing, 10 2c. La Salio St. Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Jollet. III. relkalauciam aprašymo ir Infcm'cijų. Telefonuokite: Joliet 25!1. 
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