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Spartakai vel užvaldė 
Hamburgą- 

Halleris Muša Ukraįinus. 
Chinai nepasirašys po taikos 

Sutartimi. 

LIETUVIU ARMIJA 
VEJA BOLŠEVIKUS. 

Paryžius, birželio 25 d. 
(suvėlinta). Talkininkų 

maisto komisijos pirminin- 
kas Herbert Hoover šiądien j 
gavo iš Kauno pranešimą iš 
24 dienos birželio mėnesio 
nuo kapitono Howell For- 
man, nario Amerikos šelpi- 
mo' komisijos Baltiko pro- 
vincijose, kuris praneša, 
kad generolas Žukauskas su 

25,000 lietuvių didžiumoj 
a pvalė Lietuvą nuo bolševi- 
kų ir šiuo laiku veikia prieš! 
bolševikus apielinkėje Daug! 
pilės (Dvinsko) ir Zarasų, j 

Suvienytų Valstijų šelpi- 
mo darbininkai, kaip pra-| 
nešama iš Kauno Herbetr 
Hooveriui, seka paskui per- 
galėtojų lietuvių armiją ir 
teikia visur pašelpą. 

Toje apielinkėje, kaip 
pianešama, yra apie 50,000 
lietuvių, kurie kenčia badą, 
kadangi šalis tapo apiplėšt? 
iš maisto. Amerikonai dau 
giau kreipia domos j padė- 
jimą vaikų. 

Daktarė Aldona Šliupas, 
amerikietė, gimusi iš lietu- 
viškų tėvų ir baigusi mokslą 
Philadelhpijos moterų kole- 
gijoje, kuri prigelbsti ame- 

rikonams šelpimo darbe, 
praneša, kad vaikai, kurie 
pirmiuii negalėdavę iš alkio 
atsistoti, po sąvaitės laiko 
nuo pribuvimo amerikonų 
iolpimo komisijos ir sute: 
kimo jiems maisto, ant tiek 
sustiprėjo, kad jau sugebi 
vaikščioti. 

Maistas gyventoių apie- 
linkėje Daugpilės yra, be- 
veik, tik duona. Bet ir duo- 
na turi savyje vos apie 10 
nuošimtį miltų; kitos gi da- 
lis yra bulbių lupinos, pelai 
ir net žolė Apielinkėj dau 
gelis serga yfu. 

Toliau pranešime pabrie- 
žiama, kad generolas Žu- 
kauskas užreiškę3, jog jis 

lengvai galėtų sudalyti ar- 

miją iki 100,000 vyrų, jei 
turėtų šautuvų ir amuni įjos 
tokios armijos aprupinimui. 

SUBATA PRADŽIA 
TAIKOS. 

Į 

Versailles, birželio 27 d. 
— Šį vakarą pribuvo Vokieti- 
jos taikos delegatai Dr. Her- 
manu Mueller ir Dr. Bell 
į V ersailles dei pasirašymo po 
taikos sutartimi. 

Todėl pasirašymas po taikos 
sutartimi, kaip tikimasi, Įvyks 
subatoj popiet. Visas ceremo- 

nijų programas, sakoma, nu- 

statytas, bet dar nepaskelbtas. 
Pasirašius po taikos sutarti- 

mi prezidentas Wilsonas tuo-v 
jau važiuoja Amerikon. Bres- 
tą manoma apleist nedėiioj. 

SPARTAKAI UŽVALDĖ 
HAMBURGĄ. 

Hamburgas, birželio 26 
(suvėlinta). Miestas randasi 
pilnoj spartakų kontrolėje, 
kurie užėmė miestą po smar 
kaus mūšio su valdžios ka- 
riumenė. 

šumišime tapo apgadinta 
daug gražių namų. Spai ta- 
kams pasisekė nutverti 
daug ginklų ir amunicijos. 

Bet gelžkelio stotis tapo 
atimta nuo spartakų per mi- 
liciją. 

Spartakai, kaip sakoma, 
deda pastangas, kad suor- 

ganizavus sovietus. 

HALLERIS MUŠ UKRA- 
JINU5. 

Paryžius, birželio 27 d. 
j Taryba keturių didžiųjų su- 

teik'' Lenkijai leidimą naudoti 
Mallerio kariumene ar b;le ko 
kią kitą nrlitarę spėką Įvedi- 
mui tvarkos rytinėje Galicijoje 
ir išvyjimui iš šalies visokių 
nenaudėlių. 

Lenkijos premieras Pada- 
revvski su Amerikos ministeric 
Lenkijoje Gibbons stojo prieš 

į tarybą keturių didžiųjų ir pri- 

Visa diena puiki, bet vakaras? 

rodi ne j o paveikslais, kaip uk- 
ra jinai kankina nelaisvius pirm 
jų nužudymo. 

[birželio 21 dieną Simono 
Petluros atstovai pranešė Len- 
kijos armijos generolams, kad 
i.krajinų vadas neužtvirtino 
išlygų, kurios buvo padarytos 
laike paskutinio pasitarimo 
link pertraukos mušiu. Todei 
karė tarp šių tanių vėl prasi- 
dėjo. 

CHINAI NEPASIRAŠYS 
PO SUTARTIMI. 

Paryžius, birželio 27 d. 
Chinijos delegacija šiądien 
pranešė, kad nepasirašys po 
taikos sutartimi su Vokieti- 
ja, nes neleidžiama chinams 
nieko rezervuoti &antungo 
klausime. 

PLĖŠIKAI NUTVERĖ 
$41,000. 

St. Louis, Mo., birželio 1 

27 d. Plėšikai sulaikė *vir-1 
šininkus Middle Fork ka- 1 

sykių, Benton, 111., šį rytą ir Į 
atėmė, kaip pranešama, 
$41,000. Taipgi praneša- 
ma, kad susirėmime tapo už 
mušta vienas plėšikas, ku- 
rio kuną jo draugai nusi- 
vežė. 

SERGA BUVUSIS AUST- 
RIJOS KARALIUS. 

Geneva, birželio 27 d. — 

Iš Prangins pranešama, kad 
buvusi s Austrijos ciesorius 
sunkiai serga ir yra pavojus 
jo gyvasčiai. 

EUROPOS DARBININKAI 
UŽSTOJA BOLŠEVIKUS. 

Southport, Anglija, birže- 
lio 27 d. Anglijos, Francu- 
zijos ir Italijos darbininkų' 
atstovai savo konferencijo- 
je nutarė protestuoti prie 
valdžių norą kištis į Rusijos 
reikalus ir kliudyti bolševi-1 
kus. Demonstracijos dėl 
šio reikalo, kaip praneša i 

Anglijos darbininkų vadr 
bus 20 ir 21 dienose birže- 
lio. 

Demonstracijų tikslu yra 
perspėti Europos valdžias, 1 
kad jos nesigriebtų reakci-į 
joniškų priemonių valdyme 
šalių. Budą demonstracijos 
palikta pasirinkti patiems 
darbininkams kiekvienoje 
šalyje, t.y. demonstracijos 
gali but politiško ar ekono-j 
miško pobūdžio. 

KAIZERIUKAS DAR 
HOLLANDIJOJE. 

Haaga, birželio 27 d. — 

Pasirodo, buvusis Vokieti- 
jos sosto įpėdinis vis dar 
esąs Hollandiioje, nebuvo 
niekur išbėgęs, kas paaiškė- 
jo darant Hollandijos val- 
džiai tyrinėjimus. 

FINLIANDUOS PREZI 
DETĄ RINKS PARLA 

MENTAS. 

Helsing^orsas, birželio 27 
d. — Sulyg naujai primtos 
Finliandijos konstitucijos 
šalies pirmą prezidentą 
rinks parlamentas.. Jo tar- 
nystės laikas tęsis metus. 

KAIZERIS PLIANUOJA 
GRĮŽTI VOKIETIJON. 

Berlinas, birželio 27 d.— 
Buvusis Vokietijos kaizeris 
plianuoja sugrįžti Vikieti- 
jon pirmiau negu talkinin- 
kai pareikalaus jo išdavi- 
mo. S 

Hollandijos valdžia, kaip 
pranešama labai nepagei- 
dauja laikyti Hollandijoje 
buvusį Vokietijos kaizerį ir 
todėl manoma, kad ji už- 
girs buvusio kaizerio norą 
apleisti Hollandiją, kaip tik 
tą leis daryti tarptautiškos 
tiesos. 

Berline taipgi yra gandų, 
kad vokiečiai jau isankšto 
plianuoja naują karę, kuri 
įvyks už kokių dešimts me- 

tų. Priežastimi tokio judėji- 
mo yra žemės atiduotos 
Lenkijai. 

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
ARMIJA 325,000. 

VVashington, birželio 27d. 
Bendrame kongreso posėdyje 
šiądien popiet prieita prie su- 

tarimo, kad Suv>nvtu Valsti- J c 

j ii armija 1920 metams užgir 
t a 325,000 vyrų. 

BERLINO KOMUNISTU 
LYDERIAI AREŠTUOTI. 

Berlinas, birželio 27 d. 
įsakius apsigynimo miiii^f- 
riui Noske, tapo areštuota 
vietos neprigulmingų socia- 
listų komitetas, kuris yra 
kaltinamas, kad plianavęs 
sykiu su Hamburgo komu- 
nistais sukilimą H'" 

I 

KONTR REVOLIUCIJA 
VENGRIJOJE. 

Berne, birželio 27 d. Iš 
Viennos pranešama, kad di- 
delėje Vengrijos dalyje kilo 
revoliucija prieš sovietų val- 
džią. Revoliucijoje, vado- 
vauja, kaip pranešama, bu- 
vusieji aficierai. 

Vienok sovietų kariiime- 
nė sugebo pergalėti sukilė- 
lius ir, sulyg žinių iš Buda- 
pešto, visur įvesta pilna 
tvarka. 

AIRIJA NEPRIGULMIN- 
GA-VIDUJE ANGLIJOS. 

Londonas, birželio 27 d. 
Tapo išleistas manifestas, 
apie savystovią Airiją. 
Po manifestu pasirašo Sir 
Horace Plunkett ir daugelis 
kitų žymių airių. 

Manifeste užreiškiama, 
kad Airija nebus atstovau- 
jama Westminstere, bet bus 
nariu Tautų Lygoje ir taip- 
gi imperijos taryboje ar par 
lamente, kuris galės but į- 
>teigtas. 

nauja misija ištyri- 
mui POGROMŲ. 

Washington, birželio 27d. 
—• Prezidentas Wilsonas pra- 
icšė Suvienytų Valstijų sena- 

tui per valstybės departamentą 
kad svarstoma paskirimą nau 

los komisijos' ištirimui žydų 
pogromų Lenkijoje. 

Mat pirmesni pranešimai 
pasiekusie Suvienytas Valsti- 
jas dėl žydų pogromų Lenki- 

joje, sulyg užreiškimo Ameri- 
kos ministerio Lenkijos Hugli 
Gobbons yra perdėti. Het 

nauja komisija bus paskirta 
tik pasitarus su ministeriu ! .en- 

kijoje Gibbons, kuris šuio lai-, 
ku raudosi Paryžiuje. 

Taipgi pranešta, kad prezi 
dentas \Vilsonas jsakė Suvie- 

nytų Valstijų ministeriu*' Ru 
munijoje ištirti apie žydų po- 
gromus Rumunijoje, apie ku- 
riuos buvo nemažai rašyta. 

ODESSA UKRAJINU 
RANKOSE. 

Paryžius, birželio 27 d. 
Iš Berlino pranešama neofi- 
cialiai, kad ukrajinų spėkos 
užėmė Odessą ir Chersoną. 

ITALIJOJE PLIANUOJA- 
MA REVOLIUCIJA. 

Kopenhagenas, birželio 
27 d. Pranešama, kad pie- 
tiniame Tyroliuje buvo ke- 
letą dienų konferencija, ku 
rio.'o tapo nutarta sukelti 
^talijoje revoliucija. Revo- 
liuciją, kaip pranešama, ke- 
tinama sukelti apie vidurį 
liepos mėnesio. 

Išvažiuoja Eurcpn. 
Šiądien, kaip mums pra- 

neša, iš New Yorko išva- 
žiuoja atstovas taikos kon- 
ferencijon Paryžiun nuo 
Amerikos lietuvių, kun. J. 
žilius ir stenografistės pa- 
nelės Draugeliutė, Kiziutė 
ir Radavičiutė. Taipgi pra- 
nešama, kad kartu su jais 
išvažiuoja ir ponia Šliūpie- 
nė. 

SUOKALBIS ANT ISPA- 
NIJOS KARALIAUS. 

Washington, D. C., birže- 
lio 27 d. — Valstybės de- 
partamentas gavo žinią iš 
Madrido, kad Ispanijon 
anarchistai buvo suuliana- 
vę nužudyti Ispanjos kara- 
lių Alfonso. 

Buvo suplianuota užpulti 
ant karaliaus laike jo kelio- 
nės iš palociaus į parlamen- 
to namą. Bet ceremonijų pro 
gramas tapo atmainy'as ir 
anarchistų suplianuotas už- 
puolimas Įvykti negalėjo. 

MEKSIKONAI ATAKAVO 
AMERIKONUS. 

Nogales, Arizona, birže- 
lio 27 d. Būrys meksikonų 
šaudė j Amerikos kavaleri- 
jos parubežio patruii apie 
4 mylios nuo šio miesto. 
Niekas iš amerikonų nenu- 

kentėjo. 
Amerikonams įsakyta ne- 

pereidinėti rubežiaus, todėl 
jie tik ištolo atsakė į meksi- 
konų šuvius. Meksikonai 
tuoj pasislėpė j krumus. Ar 
tai buvo revoliucijonieriri- 
villistai, negalima buvo ma 
tyti. 

KAMPANIJA GELBĖTI 
KAIZERI. 

Coblenz, birželio 27 d.— 
Neužimtoj amerikonų sfe- 
roj visur pilna apmokėtų ap- 
garsinimų, kur raginama 
vokiečius stengtis apginti 
nuo talkininkų teismo buvu- 
sį Vokietijos kaizeri. 

Bet užimtose amerikonų 
vietose toki apgarsinime 1 
nebuvo leidžiami nei la?.k- 
raščiuosna nei šiaip v'euos". 

j ORASf 
Chicago^e ir apielinkeje: 

Subitojc giedra; ?ri neri"" 
j r oras nepastovus; viduti'- 
"iaur-ryeių vėjai. 

\'akar aukščiausia tenm^*- 
įtura buvo 74 apie 7 val.v i 
! \ a kare'. 

Saulėtekis, 5:17: 
riis. 8:29. 
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Kronprinco Pabėgimas. 
Anądien Vokietijos kroinrincas, t. y% 

Vokietijos sosto įpėdinis, kuris sykiu su sa-v 
vo tėte kaizeriu pabėgo į Holnadiją ir ku- 

ris buvo laikomas tenai po priežiūra ant 

Wierengen salos, pabėgo į Vokietiją. 
Šisai atsitikimas gal bui nėra labai 

svarbus pats savaimi ir gal but neturės 

stambių pasekmių. Taęiaus šiuo lai:,u, 
kuomet taikos sutartis dar nėra užtvirtinta 
galutinai, kuomet Vokietijoj yra sumiši- 
mas ir šiądien nežinia, kas rytoj bus, — 

prie tokių aplinkybių princo pabėgimas į Į 
Vokietiją buvo užtektinos svarbos daly- 
kas, iaant sukelti tarp talkininkų Paryžiu- 
je tūlos rūšies susirūpinimą. 

Pirmiausis klausimas sąryšyje su tuo: 
ko jis bėgo Vokietijon? Vienatinis lo- 

giškas išrokavirnas j tai 'fruttį: jis pabė- 
go Vokietijon todėl, kad ten tikisi buti 
saugesnis negu Holandijoj. 

Kodėl jis to gali tikėtis? Ir eia pra- 
sideda spėjimai. Jeigu jis pabėgo, tai 
-ušku, kad jis tai padarė su keno nors pa- 
tarimu ir pagelba. Vadinasi jis turi turė- 

ti savo šalininkų pačioj Vokietijoj — už- 
tektinai šalininkų, kurie, sulyg jo apsiskait 
liavimo, galėtu apsaugoti j j nuo išdavimo 
talkininkams. 

Prieš karę • ir laike kares Kron^rincas 

buvo žinomas kaipo pačių atkakliausių 
junkerių šalininkas ir militariškos parti- 
jos vaclas. Vokietijoj, po revoliucijos, tarp 
šios miltariškos partijos ir kitų civilių par- 
tijų ir iki šių dienų eina atkakli kova, nes 

nors militariški junkeriai dabar yra "po 
vežimu", jie visgi dar neskaito mušį visai 
pralošę ir tikisi dar syki buti, taip sakant., 
ilogiška ypata, api':' kurią galėtų susispies 
ti ta militariška partija, susidedanti iš bu- 
vusios vokiškos armijos aficierių. 

Jeigu butų taip, tai galima butų lauk;/ 
pasikėsinimo nuversti dabartinę valdžią ii 
įvesti karišką diktatūrą. Vienok kas galų- 
gale galėtų iš to išeiti? Vargiai galima 
tikėti tam, kad pats kronprincas tikėtųsi 
ilgai išsilaikyti, jeigu jam revoliucijos su- 

kuryj ir pasisektų dabartinę valdžią nu 

versti. Savo pabėgimu jis pamėgždžioja 
Napoleoną, pabėgusį nuo salos Elbos, kur 
anų laiku talkininkai jį pasodino. Bet 
tarp kronprincO ir Napoleono yra tiek pa- 
našumo, kiek tarp rop*ės ir mėnulio: Na- 
poleonas buvo kariškas genijus, kronprin- 
co "genijus" ties Verdunu sau sprandą nu- 
silaužė. Genialis Napoleonas, pabėgęs iš 
Elbos patraukė savo pusėn visą armiją; 
kad tokį stebuklą galėtų padaryti viena3 
iš negabiausių šios karės vadų, kronprin 
cas, — tas nėra tikėtina. Antra gi, jei- 
gu net Napoleonas po to viso išsilaikė vo.» 
tik vienę šimtą dienų, tai kokią viltį gali 
turėti kaizerio sunus išsilaikyti Vokietijoj? 

Ne, rimto pavojaus iš jo pabėgimo 
tikėtis vargiai galima. Šiokio-tokio "tru- 
belio" tūlam laikui buti gali — jeigu ne 
talkininkams, tai bent patiems vokiečiams 

Kronprinco pabėgimas yra vienas iš 
tų "siurprizų", apie kuriuos minėjo tulač 
žymus Vokietijos vadas; Kuomet jo už- 
klausta, ką jis mano apie paskandinima 
vokiško laivyno Scapa Flow uoste, jis at- 
sakė: "Palaukit, tai* tik pirmas iš siurpri- 
zų apie kuruos jus išgirsite". 

Siurprizai siurprizais, bet tuo tarpu Vokietijos likimo jie nepataisys. 
ĮTffffiV 

Trumpai Kalbant. 

Yra žmonių, kurie su visu rimtumu ir, 
matomai, su giliu įsitikinimu išvadžioja, 
kad tris-keturi "seimukai"~konferencijėlčs 
yra sva* oesni už vieną didelį seimą, kurį 
jie boykotavo ir gyrė. 

Tas išrodo vis viena, kaip jiegu mė- 
gintum prirodyti, kad trįs-keturi, arba 
ir pustuzinis viščiukų yra svarbesni už vie- 
ną vištą. 

Savo keliu niekas negali užginčyti, 
kad ir viščiukas savo vertę turi, jiegu iš jo 
neišauga — gaidukas / 

* * 

Ant taikos sutarties pasirašius, Cle 
tnenceau žada rezignuoti ir visai pasitrauk 
ti nuo viešojo veikimo. 

Laikas ir vietoje. Jis savo milžinišką 
darbą atliko ir pailsio užsitarnavo. Jis 
turi 78 metus amžiaus, o \ienok Francuzi- 
ja neatrado tarp jaunesnių stipresnės ran- 
kos už šio didžio senio ranką.. Kuomet 
Prancūzija laike karės pradėjo jau klupti, 
kuomet viduryje ją pradėjo ėsti propagan- 
dos kirminas, maitinamas vokiškomis mar- 

kėmis, ne kas kitas, bet šisai 78-nių meUi 
senis, pašauktas prie valdžios, su geležine 
ranka paėmė šalies vadžias: pakėlė klups- 
taneią salį, sutrynė pro-vokiškos propagan- 
dos kirminus, Įkvėpė naują viltį ir naujas 
jiegas ir privedė Francuziją, (talkininkams 
gelbsant) prie didžiausios pergalės, o pa- 
sauli prie didžiausio triumfo. 

Francuzijos senis "tigras" suėdė su 
kaukis ir su viskuo isiutusč militąrišką vo- 
kišku vilką. 

Lietuviai nelabai myli Clemenceau— 
iŠ tos priežsties, kad jie mena, jog jis len 
kų įkalbėtas, paika jų svajonę apie 
"stiprią istorišką Lenkiją". Nekurie lie- 
tuviai mena jį esant didžiu priešu Lietu- 
vos neprigulmybės. 

Bet kuo jis ivbutų, ir ar lietuviai jį mylėtų, ar ne, jie nesidrovi vienok pripa- žinti, kad Clemeceau yra didis senis, kokių nedaug istorija teturėjo. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
IŠ LENKŲ KATAR1NKOS. < 

"Žinomas grafomanas ir lietuviškas 
seperatistas, užkerėtas lenkų priešas, nors 
išaugo ant jų duonos ir Įgijo nuo jų šiokio# 
tokio ape'.tąsymo ir kulturos, nekoksai Jo- 
zef J. Hertmanovicz plepa anglų laikraš- 
čiuose, kad lietuviai — tai augščiausios kul 
;:uros tauta; kad gyvuoja ji per šešis tuks- 
iančius metų; turi kalbą, artimą sanskirtui; 
kad jų jl'sl daug milijonų; kad susijungi-j mfcs Lietuvos su Lenkija buvo didžiausia 
klaida, kokią anų laikų lietuviai padare ir 
Fam panašus plepalus (?) Už tokį litvo- 
raaną net išmintingi letuviai turi gėdytis, 
nes juos .apjuokia. Kaip tai? Lietuviai 
;m buvo keturi tūkstančiai metų prieš 
Cristų, turėjo augštą kulturą ir kalbą pa- našią sanskritui, o taip nupuolė, kad net 

turėjo paimti kitos tautos kulturą ir kal- 
bą, vieton kitas tautas mokinti lietuvių kul- 
turos ir kalbos?... [Taigi man argumen- tas! Senovės kartagenai, egptiečiai ir bo- 
bilioničia turėjo augštą kulturą ir kalbą, 
o vienok šądien iš to nei ženklo neliko; apie senovės romėnus ir grekus tą patį galima pasakyti, o vienok nesurasi tokio 
jaikio, kuris užgintų jų senovinę kultu- 
ą vien tik tode1, kad jie politiškai puolė. 7 e r t.] 

"Šisai ponas savo užsimiršime nuėjo įet taip toli, kad tvirtina, buk nuo lietuvių .ulturą paėmė grekai. Klaupkite tautos 
o ries šitą seperatisto gramofoną išmintybę r teisingumą! Pats jis dar šiądien moki- įasi (?) iš lenkiškų knygų, samdomų iš 'związko" knygyno Chicagoje ir iš lenkiš- 
kų laikraščių turi dasižinoti, kas ištikrųjų pasaulyj darosi, o drįsta tvirtinti, kad gre- tai nuo jo pratėvių priėmė kulturą ir dai- 
'§. Tasai ponas savo laiku turėjo tą begė- lystę, kad prisiuntė į musų redakciją pa- aašiai kvailą išdirbinį ir reikalavo, kad iam tas butų patalpinta "Zviązko' laik- 
raščiuose. Na, gal jis turi kokius nors ra helius galvoje, kurių jam niekas prašalint: negalės. Net jo širdingiausi draugai Dr. 
šliupas, Dr. Szymanski ir p. Siemiradzki 
turi gėdytis už jo plepalus, nes tai neišgy- domas manijakas, kuriam išrodo, kad yrą didžiu žmogum ir istoriku, kokio dar pa- saulis nėra matės. 

"Lai tas jam išeina ant sveikatos, pa- kol jo nepasodins ten, kur sodinama įvai- rius žmones su sumaišytomis klepkomis. [Iš to galima suprasti, kaip lenkus baisiai erzina lietuvių veikimas. Vert.] 
— Iš Zgcda, Chicago, 111. 

Birž, 19 d. 1919 m. 

Vel Nedorybes. 
Lietuva keliasi iš miego. 

Ilgai svetimtaučių kankina- 
ma ant galo vėl stojasi ir 
vėl žengia savo prabočių ke 
liais, vėl tiesia vieškelį —j 
[.]atų ir lygų prie laisvės 
ir savo žmonių gerovės. 
Slopinama savo, kaimynų, 
brolių ir neprietelių, kurie 
gražiais žodžiais besidangs- 
tydami nori jai šidrį iš-! 
plėšti, nori jai gvyasti at- 
imti. Bet veltui: Lietuva 
pergyveno audras ir nuo 

svetimųjų nevidonų atsi- 
gins. Skaudu, bet Lietu- 
va žino, kas jos priešas ir 
mokės to pavojaus išvengti. 
Bet daug skaudžiau sužino- 
ti, kad toks pavojus gręsia 
Bet daug skaudžiau sužino- 
ti, kad toks pavojus gręsia 
Lietuvai is musų pačių tar- 
po, kad atsirado tokių jos 
narių, kurie dar nesenai 
tarsi su didžiausiu pasišven 
timu kėlė Lietuvos idėją 
Europos akyse, kovojo už 
jos mindžijamas tiesas. Ta 
žinia tokia nelaukta, taip ne 
maloni visiems, kad ir ofi- 
cialia?. pranešus Amerikos 
Ekzekutyvis Komitetas 
Washingtone pasiliko savo 
žiniai ir niekur neskelbia. 

Ne laikas dabar įtari- 
mais užsiimdinėti, ne lai- 
kas aptarti musų negesti- 
įtĮis gyvenimo apsireiški- 
mus, bet kas jau objekty- 
viai su dokumentais išrody- 
ta, musų visuomenė turi ži- 
noti, kad saVo laiku, be jo- 
kios paklaidos, galėtų at- 
skirti gerą nuo pikto. 

Taip yra dabar su mūsų 
veikėju visiems žinomu ir, 
be abejo, daug pasitarnavu- 
siu p. J. Gagriu. Kas ne- 

pripažįsta jo nuopelnų, tas 
lyg tyčia užmerkia akis į tą, 
kas buvo. Bet visi jo nuo- 

pelnai dingsta, kuomet žmo 
gus ima kėsintis ant pačios 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir eina prieš visos Tautos 
valią del savo asmeninu in- 
teresų. 

štai faktai. Atvažiuoja 
Paryžiun prieš Lietuvos de- 
legacijos atkeliavimą ir nei 
keno neįgaliotas ima vesti į 
derybas su mūsų nepriete- 
lias lenkais. Nueina -pas 
irancuzų ministerį Noulens 
ir pareiškia jam, kad Lietu- 
viai yra susitarę su lenkais 
ir įeina į Lenkiją, kaipo fe- 
daratyvė Lenkijos dalis. 
Tuo pareiškimu sutrukdo 
musų klausimą ir kaip tik 
tuo metu, kuomet lenkai 
biauriausiu budu atakuoja 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir visaip mus juodina En- 
tente [talkininkų] akyse. 

Kuomet delegacijos pir- 
mininkas atkeliauja čionai, 
jis vėl visur ima aiškinti, 
kad A. Voldemaras vokie- 
čių šalininkas, kad visa vai 
džia vokiečių sudaryta ir tt. 
Kaip tik Gabrys vare tą pa- 

'tį darbą, ką musų priešinin- 
kai, dėl kokių ten ypatiškų 
susirėmimų su pro.f. Volde- 
maru, kenkdamas pačiai 
Lietuvai. 

Bet to negana. Gabrys or- 

ganizuoja francuzų >misją, 
kuri turi važiuoti į Lie'tuvą 
buk tai Lietuvos vyriausy- 
bei pagalbon prieš vokie- 
čius ir prieš bolševikus teik- 
ti. Visa tai gera. Bet pasi- 
rodo, kad jo nukeliauta Į 
savo Tėvynę, kur apie 15 j metų nebuvo, su kitais tiks-j 
lais! 

Kaip tik tuo metu buvo / 
vokiečių sugalvota nuversti, 
^aidžias Kaune, Revelyje ir 

Liepojuje. Tuom reikalu 
pasirūpinti pavesta Latviuo-] 
se ir Estuose baronams, o j 
Lietuvoje tokį pomplota 
ruošė Gabrys, Ropas ir kun. 
Bartuška. Bandyta turėti 
visose ministerijose savo 

agent i. Pirmiausiai Gab- 
rys prikalbinėja pulkinin- 
ką Glovackį sukilti su savo 

pulku, nuversti valdžią ir jį 
pasodinti premieru. "Jei 
tai padrysi — Lietuva tik- 
rai bus pripažinta nepriklau 
soma Valstybe". Kuomet 
pulk. Glovackis pareikala- 
vo raštų patvirtinti iš pusčs 
francuzų delegacijos, tai 
Gabrys pasakęs: "Turi ti- 
kėti žodžiams, nes vienas 
misijos narys yra draugas 
Clemeceau, kitas — Picho- 
no." Bet kaip tik tuo laiku 
K*3įsukąs paskelbė Gabrio 
lai kuriame jis siūlosi 
Kapsukui su juo susidėti, ir 
Gabrys liko sukompromi- 
tuotas ii' tieson patrauktas. 
Jis nuo valdžios pabėgo, jis 
šiuo kartu išvengė legalio 
teismo, bet nepabėgs iš Lie- 
tuvos visuomenės teismo, 
kuri išnęš savo verdiktą to- 
kiems, kurie prisidėjo sun- 
kiu Lietuvos metu prie sa- 
vo motinos smagumo. Ne- 
paslėps po puodu šių faktų, 
ir tie, kurie gavę iš Lietu- 
vių Delegacijos telegramą 
apie to vyro darbus, nukir- 
po tos telegramos galvą. 

Mikėnas. 

Šventasis Sostas ir 
Lietuva. 

Iš Rymo mums rašo: 
Valstybinis Švento Tėvo Sek- 
retorius Kardinolas Gasparri 
priėmė audiencijon 23 dien: 
praėjusiojo gegužės mėnesio 
grafa Alfredą Tyškevičių, at- 
siusta lietuvių Vyriausybės 
nepaprasta diplomatiška Misi- 
ja ir kun. D-ra Antana Vis- 

UI* 

kontą, žinoma lietuvių rašyto- 
ja. Jiedu prašė kardinolo, kad 
Šventasis Sostas pripažintų 
Lietuvių Valstybės neprigul- 

mybę ir įdavė jam sekantį fran- 

cuziškoje kalboje ])arašyta pra- 
šymą, kurį paduodame lietu- 
viukai išvertę. 
JO ŠVIESIAUSIAI IR PA- 
G A R1»1N C i IAU SI AI PRA- 
KILNYBEI (EMINENCI- 

JAI) KARDINOLUI 
GASPARRI. 

VALSTYBINIAM JO 
Š VENTEN YIms IiENE- 

DJKTO XV SEKRETORIUI 

Eminencija: 
Ką tik pasibaigęs pasaulinis 

sujudimas turės, męs tikimės 
tarp kitų savo pasekmių, pris- 
ietųjų tautų paliuosavima. 
Lietuviu tauta, padalinta tarp 
Rusijos ir Prūsijos, stengiasi 
kiek galėdama, lygiai kaip ir, 
daugelis kitų tautų. įvykdinti 
ta gerovę. Sugriuvus jos senu 

jų ponų galybei, ji atgavo sa- 
vo laisvę ir vėl sudarė nepri- 
•įulmigą valstybę. 

Męs džiaugiamės, Eminen- 
cija, kad galime atkreipti Ta- 
msias doma i ta tiesa, kad lai C w c c" 

katalikiška tauta atgauna sau 

prigulinčias teises ir kad tokiu 
Ludu naujas narys įeina į lais 
v uju katalikiškų tautų šeimy- 
ną. 

Tikėdamosi sustiprinti d'v r 
mažai leįsivyravusią mūsų tė 

vynės laisvę, męs žemiau pasi- 
laše, sulyg Užsieninių Reika- 
lų Ministerio įsakymo, pade- 
dame, Lietuvos Vyriausybės 
vardu, po kojų Apaštališkojo 
Sosto, augščiausio ir neapsi-l 

rinkančio sprendėjo (teisėjo) 
žmonių teisių ant žemės, 11111 

su nužeminta maldavima, kad 
c- ę, į,/ 

Jis teiktųsi pripažinti Lietuvių 
Respublikos neprigulbybę. 

Teikkis priimti, Prakilniau- 
sis Pone, išreiškimą giliausios 
pagarbos, su kuria mes turime 

garbę būti. 
Jusų Šviesiausios ir Pagar- 

biausios Eminec'jos labai nu- 

žemintais ir labai paklusniais 
tarnais. 

Pasinntinis nepaprasta Dip 
iomatiška Misijas 

.Pasirašyta: Grafas Alfre- 
das T yškevičias. 

.Bažnytinis Misijos Patarė- 

jas. 
Pasirašyta'- Dr, Antanas 

Viskantas 
Vilniaus Vyskupijos Kuni- 

gas. 
Ryme 
1919 m. Gegužės 23 d. 

Pul keletos dienų grafas ga- 
vo sekantį jo Eminencijos at- 

sakymą : 
Iš Vaticano 2 Birželio 1919 

Valstibine Jo Šventenybės 
Sekretorija N. 91167. 
Ekselencija: 

Pagarbos jausmai (les sen- 

timets dedeference) į Augš- 
čiausiąją Bažnytinę (Autori- 
te) kuriuos Jūsų Ekscelencija 
Lietuvos Valdžios vardu, no- 

toje iš 23 d. Gegužės išreiškė, 
buvo ypatingu bildu malonus 
Šventajam Tėvui, kurs pažįs- 
ta gerai ir augštaikainuoja pra- 
kilnias (nobles) Lietuvos gy- 
ventojų (populations Lithua- 
niennes) ypatybes ir dorybes 
išėjusias aišktėn ne tik per po 
litišką svarbą, kurią jie turėjo 
praeityje, bet dar ir užvis per 
stiprybę ir ištvermę, kurias jie 
parodė gindami katalikų tik j 
j ima nepaisant didžiausių sun- 

kenybių. 
Šventasis Sostas neabejoja, 

kad skaisčiausia ateitis yra 
skirta Lietuvai po atsitaisymo 
iš didelių nuostolių, karės pa- 
Oarytų; jis išreiškia savo lin- 
kėjimus; kad ir jai butų pri- 
pažinta teisė pačiai \ spręsti 
apie savo likimą (le droit d' 
autodccision) ir kad prakilnus 
Lietuvos gyventojai (gene- 

reuses populations Lithuanie 
nnes) galėtų greitai atnešti 
į tautų.sutartine (concert des 
nations) brangią dalį naujų 

savo spėkų (nuovelles ener- 

ųies^ atgaivintų per tikėjimą 
ir sustiprintų per laimingą lais 
vės įgijimą. 

* Šventasis Sostas nepraleis 
progos (ne manąuera pas de 
favoriser) remti visą kas ve- 

da prie įvykdinimo teisingų 
Lietuvos troškimų (justes et 
legitimes aspirations) ir ap- 
saugojinio tikybiniu jos reika- 
lu. 

Jis turi tvirtą vilti, kad Lie- 
tuva, iš savo pusės, visados 
parmaimlama vaisingas pa- 

sekmes, kurios net civiliu 
žvilgsniu, plaukia iš laimingo 
sutarimo abiejų valdžių, už-1 
laikys iš atžvilgio į Šventąjį 
Sostą savo jau iš seno paei- 
nančius sūniškos pagarbos 
jausmus (les sentiments tru- 
ditionnels de filiale venera- 

tion). 
Pranešdamas Tamstai, kad 

Šventasis Tėvas suteikia iš vi- 
sos širdies, Tamstai ir visiems 
savo katalikiškiems Lietuvos 
suminis Apaštališka Palaimi- 
nimą, aš labai noriai naudo- 
juosi, šia proga, kad vėl išreik- 
šti Tamstai, P oi : Grafe, ma- 
no labai augštos pagarbos už- 
tikrinimą. 
Pasirašytą: l\ Kard. Gasparri 
Jo Kilnybei (Exęclencijai) 
Ponui Grafui Alfredui Tyške- 

vičiui 
Pasiuntiniui nepaprasta diplo- 

, r^jĮ r- 

matiška Misija. 
Atsakymas, kaip matome, 

duotas vien tik ant grafo Ty- 
škevieiaus vardo, nors ant pra- 
šymo buvo pasirašęs dar ir 
kun. Viskantas. Tai padary- 
ta dėlto, kad vien tik grafas 
buvo paminėtas Užsieninių 
Reikalų M misterio įgalioji- 
muose (tikrenybės laiške). Te 
čiaus Šventasis Sostas nenore 

jo palikti be atsakymo ir kun. 
Viskanto, ir tas-pats kard. 
Gasparri parašė jam sekantį 
Ir.iską- 
Valstybinė Jo Šventenybės 
Sekrctorija No. 91193. 
Gerbiamas Kunige: 

Malonu man tarti Tamstai 
ąčiu už tarpininkišką darbą 
(remercier des 1x)iis offices) 
kurį Tamsta taip prakilniai 
(noblement) teikei lankanties 
(ai' occasion de la visite) Po- 
nui Grafui Alfredui Tvškevi- 
ėiui. Lietuviu Valdžios atsių- 
stam nepaprasta diplomatiška 
Misija prie Šventojo Sosto. 

Aš užtikrinu Tamstą, Ger- 
biamas Kunige, kad Šventasis 
Tėvas, apkainodamas Tamstos 
sūniško atsidavimo ir tikro pri- 
sirišimo jausmus, kuriuos 
Tamsta Jam išreiški, siunčia 
Tamstai iŠ širdies Apaštališ- 
ka Palaiminimą. 

Mielu noru naudojuosi šia 
proga, kad dar kartą išreikšti 
geriausius mano linkėjimus. 
bkaiščios ateities prakilniai 
Lietuviu Tautai (genercuse 
Nation Lithua ūenne) ir pra- 
šau Tamstos, Gerbiamas Ku- 
nige, priimti mano atsidavu- 
sius Mūsų \ itfšpatvje jaus-, 
mus. 

Pasirašyta: P. Kard Gasparri. 
Gerbiamam Kunigui Anta- 

nui, Viskantui—Filozofijos. 
Teologijos ir Bažnytinių Tei-/t 
siu Daktarui—Politikos ir Vi- 
suomenes Mokslų Licencijatui 
Franeuzų Seminarijoje—R V- 

,ME. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 

Durtuvai sulaužyti. Ir 
kaizeris savo usus — dur- 
tuvus panaikino — nusikir-' 
po. 

Daugelis tiktai del 10 ne- 

daro kvailysčių, kad perma- 

Kuomet eina reikalas apie 
žai turi proto. 
kito nelaimę, tai kiekvienas 
iš mus pavirsta į didelį op- 
timistą. 

AIŠKU. 
— Mano duktė gaus kraiėi» 

penkis tuksiančius. 
— liet pernai sakėte, kad 

duosite dešimtį tūkstančių. 
— Taip p°rnai buvo gyva 

jos motina uošvė. O dabai* 
duktė išteka be uošvės. 

ATSITIKIMAS. 
— Ko tu ranką čionai pa- 

sirašęs? Ar tik kas tave 
nesužeidė? 

— Menkniekis. Vakar iš- 
ėjau iš karčiamos, tai koks 
meška nepastebėjo ir užsi- 
lipo man ant rankos ir nu- 

mynė. 

NETIKĖTINAS DAIKTAS. 
— Turiu tamistąi praneš- 

ti, kad tamistos tarnas ju-- 
su vardu daro skolas. 

— Ką tamista sakai? Ei, ~ 

tarne, eik čionai! Ar ištik- 
| ro tu mano vardu darai sko 
las? \" 

— Taip, pone! 
— Reiškia dar yra žmo- 

nės, kurie manim tiki! Sa- 
kyk greičiau kaip jie vadi- 
nasi ir kur gyvena. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
\VESTFIELD, MASS. ■ 

Nedėlioje 22 birželio paklau 
sęs klebono paraginimo, nuė- 

jau ant šv. Cicilijos bažnyti- 
nio choro pikniko. Tan 
choran priklauso gerokai jau- 
nimo, tai mąsčiau pamatyti 
žaidžiant lietuviukas žaisles, 
padainuojant lietuviškas dai- 
nas. Eina kiti, einu ir aš. 

Nuėjome. Pasukome miš- 
kan ir vienas man sako, kad 
čia turi buti piknikas. Ziurau 
kas čia per vieta, piknikui ne 

tinkanti, bet kaip pamačiau 
cukrautą krūvą bačkučių alaus 
ir stalą, tai supratau, kad či )- 
nai turi buti šv. Cicili jos cho- 
ro piknikas. 

Žiurau prie staii/ stovi baž- 

nyčios trustistas, tas pats k?t 
dešimtukus renka; stovi su kir- 
viu rankoje ir kala medinį kra 
nelį j alaus bačkutę. liet netik 
kala, bet dar ir vis šaukia: 

— Gerkit, gerkit! l>a jau tik 
viena nedėlia, o alaus nebus. 

To bažnyčios tarno sunus it 
kiti parpijonai pilsto Ir duoda 
'■ištroškusiems". 
/ 'Vietinis uludorius su virve 

pasiršęs Polish Pianą (Ar ne 

armoniką? — Red.) patampo, 
patampo, nustoja tampęs pri- 
eina prie stalo ir v's geria, Jis 
garsus žmogus, nosis raudona, 
jis daugiausiai išgeria. 

Vienas sale manęs stovin- 
čių paklausė: 

— Kas yra, kad jis daug ge- 
ria, o pinigų nemoka. 

— Jį čia klelx)nas gaspado- 
riumi pastatė; jis bosas, tai 

jam "pry" alus, kiek tik no- 

ri, — paaiškino kitas. 
Ir vėl jis dumtuvus padu- 

mia. bet niekas nešoka ir ne- 

gali šokti, nes nėra kur šokti, 
rnedžiaiv tankus, o ir ant šak- 
nų galima pagriuti. i Kur čia 

Itau šoksi. 
[Vienas vyrukas eidamas 

pro šalį paiškino, ko jis graija, 
girdi: 

— Jis gniija ne kad šoktų. 
1>et kad visi žinotų, kur alaus 
įandasi. Juk reikia krūvą 
bačkų išgerti. 

Dudorius matyti, gudrus, 
jis netik tą muziką moka pa- 
J.timti, bet dar ir protestą pa 
rašyti. Jis juk vardu chor.i 
užprotestavo "Darbininke" 
ries Am. Lietuvių Seimą 
hicagoje. Jis ir dar daugiau 

moka. Jis sakęs, kad Vytau- 
to draugija yra bedieviška. 
Tai taip. 

Męs kalbėjomės tenai 
ir žiūrėjome, kaip džiūsta 

siūtis. Viskas tvarkoje. Bet 
už nekurio laiko vienas bučer- 
ninkas prišoka prie Vytauto 
draugijos pirmininko, kaip 
pradės keikti, kad net miškas 
barška. Ir toks ir šioks,'o tai 
vis, kad pritarė seimui. Tas 
Vytauto draugijos pirminin- 
kas ką gi atsakys, — pasiva- 
dino žmoną ir vaikučius ir na- 

iron, žinoma, lietuviškai ra- 

miai nuspjovęs jug su girtais 
menka byla. 

Žiurau k<'is bus toliau. Nu- 

> PASTABA "L ETUVOS" PRE- 
NUMERATORIAMS. 

Kada permainote savo gyve- < 
1 nama vieta, teiksitės tuojaus J 

mums pranešti ir pamVnėti savo j 

Įsenaj) ir naujajį adresus, kad \ 

galėtume dienraštj siuntinėti be j 
uutrugdymo. į 

Tankiai atsitaiko taip, kad < 
pers:kėlęs prenumeratorius ne- 5 

? duoda Administracijai savo nau- ) 
/ jo adreso, bet po nekurio laiko < 
r rašo, išmetinėdamas kad negau- \ 
| na laikraščio. šita pastaba yra ) 

1 del visų "L'ctuvos" prenumera- j toriv ar tai gaunanti laikrašti \ 
| per pačtį arba per Išnešiotojui ) 
) —Agentus. Kada męs gauname s 
\ žinia apie perekitlm? adreso, vi- ( 

į sados stengiamės tuojaus patai- $ > syti ir sutrugdytus numerius pa- ] 
) siunčiame veltuj. 
M 
i Į "LETUVOS" Administracija. > 

gi pradėjo jieškoti vytautinėsį 
draugijos nariu ir prie jų ka- 
binėtis, na ir kumščias prade- 
jo smaginti. Kaipgi be to ap- 
sciti. Matau, kad gali ir prie 
tikros kares prieiti, o ka tu su 

lokiais karžygiais, juk neapga- 
lesi. Na ir pradėjau dumti pir 
mininko pėdomis namuči-t 

«-i 
i ink. Einu sau namon ir ma- 

stau : 
—Tai š:toki žmonės rašj 

protestus į "Darbininką'' ir 
stoja ant politiškojo lauko 

J 'y tau t ietis. 

SEATTLE, MASU. 

Nedaug gero galima pasakv 
ti apie mus miesto lietuvius, 
didžiumoj jie įsimylėję j bol- 
ševizmą, tik jiems daug ne- 

smagumų, nes numylėtas "Ke- 
leivis" ir "Naujienos" nelemia 
gero bolševikams. 

Čionai buvo renkami para- 
šai po Lietuvai neprigulmy- 

bės reikalaujančia peticija 
Ta darbą atliko geri tėvynai- 
niai. Socialstai tam kenkė r 

net pradėjo rinkti parašus, kad 
Lietuva liktų po burliokų val- 
džia. 

Birželio 18 d. žydai suruošė 
masyvi susirinkimą ir išnešė 
protestus prieš lenkus. Tai 
turbut pirmu kartu čionai sve- 

timtaučiai minėjo lietuvių var- 

clą. Girdėjau ,kad čionai žy- 
dai norėtų dėtis su lietuviais. 
Tik bolševikai kenkia. B, S. 

MINNEAPOLISH, MINN. 

Svarbus susirinkimas. I/e- 

tuvių Laisvės draugijos Min- 
neapolyje įvyko sekmadienyje 
Liepos 6 d. 2 vai. po pietų sve- 

tainėje J. O. G. T. So. 2 str. 

prie Ceoder a ve. Kviečiami vi* 
si naria bus išduotas raportas 
delegato iš Am. Lietuvių Sei- 

mo. Sekr. A. Masis. 

ATYDA SO. OMAHIE- 
ČIAMS. 

Visi šv. Antano Dr-tės na- 

riai šioje nedėlioję 2() birželio 
susirinkite krūvon. Šv. An- 
tano Draugija yra užkviesta 
ir apsiėmė dalyvauti apvaikš- 
čiojime chorvatų pašventini- 
mo bažnyčios šv. Petro ir Po- 
vylo. Apvaikščiojimas atsi- 

bus 29 d. birželio. Visi pri- 
valo 8 vai. susirinkt j bažny- 
tinę svetainę ir iš ten išeisim 
su muzika. 

Sek r Joua.<; Bazaras. 

Draugija ir Valstybe 
Draugija yra organizuoti 

žr^onės, organizuotas kolekty- 
viškumas. Draugijos stipru- 
mas, spėka beveik nepriklauso 
nuo skaitliaus draugijos nariu, 
be* priklauso nuo atskirų na- 

rių išsivystimo, nuo stiprumo 
susiorganižavimo, nuo taip va 

dinamos vienybės. 
Kuomet žmogus, kaipo as- 

meninė vienutė, išsivystė ir 
kultūriškai pakilo, jis pradėjo 
daug reikalauti. Tas didis pa- 
reikalavimas įvairių kultūri- 
nių produktų privertė žmones 
pasidalinti darbą. Darbo pasi- 
dalinimas gi padare daug stip- 
resnius ryšius tarp asmeninės 
vienutės ir draugijos. Dabar 
jau taip yra, kad jei gerai yra 
draugijai, tai gerai yra ir as- 

menims, arba atbulai. 
Istorija parodo, kad nuo se- 

niausių laikų buvo ir yra bend- 
ros formos paskirų žmonių su 

gyvenimo. Tokiomis formomis 
yra: šeimyna, gentis, tauta ir 
žmonija. Tos paprastos for- 
mos išsivystė iš paprasto žmo- 
nių besidauginimo. Formos, 
kaip šeimyna, gentis, arba tau- 
ta yra naturalėmis gamtinė-, 

mis formomis. Vienok šalip 
šių gamtinų bendro sugyveni- 
mo formų yra dar dirbtinos 
formos, žmonių išmislytos for- 
mos. Prie lokiu žmonių išmis- 

c i, 

lytų formų priklauso žmonių 
bendro sugyvenimo forma, 
kuriai yra duotas skambus var- 

das — tai valstybė. Natūrali 
ten valstybės, kur jų rybo.s su- 

puola su tauta, o kur kelios tau 
tos sudaro valstybę, ten ji yra 
dirbtina. 

Iš tos pačios istorijos męs 
dasižinome ir tai, kad senovės 
laikuose asmenį užkariavo ar- 

ba pavergė šeimyna arba gen- 
tis, o gentis pavergė tauta ar 

valstybe. Čia turime pastebėti, 
kad tauta ir valstybė nesu puo- 
la į tuos pačius rubežius. Kar- 
tais gali buti tautoje kelios 
valstybės, arba iš kitos pusės, 
— kelios įvairios tautos gali 
sudaryti viena valstybę. 

Paprastai pirmiau Imdavo 
taip, kati už paskiro asmens 

prasižengimus būdavo kalti- 
nama visa šeimyna, visa gentis 
ar net kartais visa tauta. Ant 
šito pasiremiant ir būdavo tas, 
kad už prasižengimą kokio 
nors asmens būdavo baudžia- 
mi to asmens broliai, tėvai ar 

net baudžiama visa gentis. Tas 
yra užsilikę ir iki šiai dienai. 
Dar ir dabar už prasižengimą 
brolio arba sesers gėda krinta 
ant kito brolio, arba kaip laike 
Rusijoje 1905 metais revoliu- 
cijos, kažokai Lietuvoje baudė 
ištisus kaimus už prasižengi- 
mą tų kaimų dviejų-trijų žmo- 
Įnių. Šis apsireiškimas žymiai 
pasirodė ir laike šios karės. Bu- 
vo kaltinami už pavienių pra- 
sižengimus ištisos tautos. Net 
pati pasaulinė karė prasidėjo 
delei nužudymo asmens. Ir 
apskritai tas pats visur pasi- 
kartoja. Vyrui prisieina gana 
tankiai atsakyti už pačios dar- 
bus, visiems lietuviams reikia 
gėdintis už darbą kokio nors 

vieno paikšo, kuris negražiai 
pasielgia. Vienu žodžiu nors 

dabartinė gadynė vadinama 
kulturine gadyne, vienok joje 
daug, labai daug kas remiasi 
ant senovės įpročių. Tas paro- 
do tiktai vieną, tai yra tą, kad 
asmenį pajungia iš vienos pu- 
sės draugija, o iš kitos pusės 
valstybė. 

Kodėl taip yra? 
Senovės laikuose taip pri- 

versti žmones buvo daryti, jei 
jie norėjo išlikti gyvi, išlaikyti 
gyvybę. Žmones tai buvo kū- 
dikiai gamtos žaislėje. Kad iš- 
silaikyti, jie turėjo organizuo- 
tis, u organizacija yra ta tvir- 
ta, kurioje vienas atsako už 

visus, o visi už viena. Šitas 
obalsis "visi už vieną, o vie 
nas už visus" ir dabar yra var- 

tojamas pačių karingiausių 
organizacijų. Senovės žmogus 
susiorganizavime matė išga- 
nymą, užtai pirmiausiai ir susi- 
organizavo matriarchatas (mo 
tinos valdžia), šeimyna, pa-' 
triarchatas, o paskui gentis.1 
Toms organizacijoms atsira- 
dus, turėjo atsirasti ir patriar- 
chai, vadai, kurie vėliau pavir- 
to į valdonus, karalius, carus 
ir 1.1. Tautinė sąmonė atsirado 
tiktai pabaigoje viduramžių, 
pirmiau žmonės nežinojo, kas 
yra tauta. 

Priešistoriškasis žmogus gy- 
veno draugijoje, jis negalėjo 
turėti jokios nuosavybės, viską 
ką jis turėjo, tai ne jam prik- 
lausė, bet jo draugijai. Prieš- 
istoriškasis žmogus buvo pil- 
niausioje žodžio prasmėje ko- 
munistas. Didžiausia priešis- 
toriškojo žmogaus geradarybe 
buvo tas, kad jis viską atiduo- 
davo labui savo draugijos, pa- 
aukaudavo net savo gyvybę. 
Dirbimas del labo draugijos 
buvo didžiausia geradaryste 
ir tas yra šiądien. 

Kad taip yra, męs čionai ne 

argumentuosime; priminsim'* 
tiktai visą eilę didv\ iii, kurie 
dirbo del draugijos, piiminsi- 
111c visą litaniją šveintųjų, ku- 
rie šventais tapo tiktai dėlto, 
kad darė labą draugijai. 

Bet iš istorijos matome, kad 
asmeniškumas arba individua- 
liškumas visgi pradėjo kilti ir 
iškilo gana augštai, Individu- 
alumas tai žmogui prigimtas. 
Kildamas individualizmas sky- 
rėsi į dvi pusi. .Vieni individu- 
alai kovojo su draugijos des- 
potizmu. Šie individualai rei- 
kalavo asmeninės laisvės, rei- 
kalavo, kad žmogus neimtu vi- 
siškai draugijos pavergtas. 
Kitas gi individualizmas dar 
toliau ėjo, — jis norėjo paverg 
t i visą draugiją. Vienu žodžiu 
— induvidualizmas vystėsi ir 
viršūnėse draugijos i; pačiuose 
žemiausiuose jos sluogsniuose. 
Geresnes pasekmes turėjo in- 
duvidualizmas viršūnėse, nes 

jis paverge draugija, vienas 

indttvidualas, arba vienas as- 

niuo valelė visą draugija sulyg 
savo asmenmės nuožiuros. Bet 
kaip žmogaus geiduliams nėra 

rvbii, taip individualas paver- 
gęs vieną draugiją, norėjo pa- 

vergti kita draugiją, trečia ir 
1.1. Toks pavergimas padarė 
tą, kad iš karto vieno žmogaus 
valdžion pirmiausiai pakliuvo 
šeimyna, paskui gentis, paskui 
tauta, o ant gale kaip kur ir 
kelios tautos. Iš tokių individu- 

alų valdymo ir pasidarė vals- 
tybės. Žiūrint kaip kur vaistu 
bę sudarė viena tauta, kitur 
vienoje tautoje buvo kelios 
valstybės, o trečiur kelios tau 
tos sudarė valstybę. Tik turi- 
mepaaiškinti, kad tuomet ne- 

buvo tautiškos sąmonės; po 
tauta męs suprantame tiktai 
vienos kilmės, vienų papročių 
ir viena kalba kalbančius žmo- 
nes. 

Ir toki s vieno individualu ar 

vieno žmogaus valdymas v\so* 

draugijos prie tuometinių ap- 
linkybių buvo netik nepeiktinu, 
bet išganingu apsireiškimu. 
Nes valdžia vieno žmogaus ap- 
imanti daugybes žmonių, pa- 
darė tvarką ramų gyvenimą., 
Tuomet išsidirbo teisės ir pe- 
reigos. 

Vienok tas buvo gerai, kuo- 
met draugija ar žmonės buvo 
nekulturiški, kuomet jie orga- 
nizaciją matė tiktai tame, jei 

j j uos kas nors valdo, bet tas pa- 
Isidarė negeru daiktu, kuomet 

(žmonės kulturoje pakilo, kuo- 
met pažino ką reiškia organi- 
zaciją, ir kas yra teisė, tuomet 
vieno valdimas pasidarė nega 
'imu. Tuomet žmonės pasiėmė 
i savo rankas visą valdymasi ir 
užstojo demokratija. 

Taigi nereikia šaukti prie- 
ntvusius ])irmiau karalius, ku- 
nigaikščius, carus. Jie buvo gy- 
venimo produktu, jie išgončin 
utvėrė valstybes, priejii išsi 

vystė valstybinė organizacija 
Jie savo užduotį atlikę eina is- 
torijos archivan, o žmonės su 

prasd^.mi gerasias ir blogasias 
>rgainzacijos ir valstybeės pu 

ses gali palįs valdytis ir valdy- 
r -*»r' •.•s* 

SIS. j 
" 

V. H. 

DIDELIS KOPLIMENTAS. 
Ji. — Ar riš neišrodau se- 

nesne šioje pernykštėje 
skrybėlėje? 

Jis. — O atbulai. Tu da- 
rai tą skrybėlę jaunesne.— 

GAL PASISEKS. 
— Kodėl tamista šiądien 

be kojos? Ar atidavei tai- 
syti. 

— Užstačiau. 
— Gerai tu sakai. Gal 

man pasieks užstatyti dan- 
tis mano pačios ir akj mano 

uošves, 

Pradek Naujus Metus su tobulu akli] r«> 

gijimu, taip. kad napraleistumei per »' 
sus metus, kas tau ^all buti naudinga. 

Gerai pritaikinu akiniai prašalins aidų m 

galvos akaud&jimus, trumparegysti £il>a t«U 
rtgį.itė prašalinama, pasitarkite su manjn 
prieš einant kur kitur. E^zaminacija DVKAJ 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. O-MCAGO 
Kampas 18t«s (Jatvis. 

3čiu» lubos, virš l'latt'o aptiekos. TtmykHe 
1 inano parašu 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vale. 
NedSlioj: nuo 9 vai. lyto iki 1? vai. dienas 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar 
bų garantija gauk už savo pinigus, 
—teisingu darbį. Pirma negu ati I 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrai 
kainę Iš j 

J. S. RAMANCIONIS, 
2611 W. 44th St, CHlCAGl 

rhone McKlnley 270 

AMERIKOS LIETUVIŲ i 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos lr lletuilikoi kalbi], aritmetikos, knygvedystSs, stenografijos, 

pe\vriting, pirklybos teisių, Suv. Valst iatori* 
j.os, abelnos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilletystės. dailiarašystis. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 3 va.> 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, Otsignlnij 
dlenoml« lr vakarais 651 bizulo ii 
namų. Paliudijimai lšduodard ir vie 
tos parūpinamos dvkal. Atsilankykite 
arba rafiyklte, o męs paslstougsime 
ooteikti Jums patarimą. 

SARA FATEK, Principal 
2407 W. Maalson St 

C206 S. Halsted S t- 1850 Wells St 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prialnama 
mis sęJygoiais. Kam reikalinga, sko- 
linti pinigai tegul atsilanko } ofisą 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSallo St 
Telefonas Franlclin 2803. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 

DR. S. SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias Vyrų iri 
moterų ligas taipgi iri 

.chirurgiškas liga«.| 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., Kamp. Hal.sted 

Valandos: 11—6 popiet; Nedįljopi'a 11—1 popiet. Chicago 

Kampas Iowa St. 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 

Žinomas per 25 metus ir "Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytij Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius,gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiaipe kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank® 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA'-IETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

METROPOLITAM 
11 STATE BANKli 

807-809 W. 35-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 jis bus 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

Before the war ifyoutouredin England or France or Italy or 
South America or South Africa or Australia or Japan or China 
or Siam or anywhere else, or if you were "over there" dūriną the 
war. you will remember seeing the world known Michelin Sign. 

Here at home, a$ in othir parts of the earth, this 
sign is displayed by reputable dealęrs everyivhere. 

It stands today, as it has always stood, for high ąuality tires, moderato prices and fair treatment Remember these facts, especially when touring. 

SOUTH-WEST TIRE CC} 
2038-40 W» 35th Street 
VlenlntfilS glda Llstuvly 

Instaiga Chlcagoje. 

GAR; 

Ji 



DR. 5. MIKLUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA9 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS. 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W, 14-th 8TREET 
Telefonas Cicero 39 

Or. Virginia Narbutt j 
Physician & Surg?oa 

3001 West a^nd Street 
21 j 1 Marshall BWč, 

Ofiso valandos; 
2 Iki i po plet 
7 iki l> vakare 

TcL Lavvndale 6{įQ 
Gįyvenimsas 

Rockw«U 1321 

Daktare* 

Jonas W. Sarpallus 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valand09 

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

, Telofonai 
Ofisas Yardfl 2544 

Dr. M. Herzoian 
iŠ RUSiJOS 

Gerai lietuviams ilnoinas per 16 me- 

ti) kaipo patyrei RT'Iytojas. chirurgą* 
ir akušeris. 

Gydo aitriai ir chroniškas liga*, Ty- 
rų. raoter' ir vaiki), pagal naujausias 
metodą". X-Ray ir kitokius elektm* 
į, rietaisua. 

Ofisas Ir Laboratoilja: 1025 W. 18ih 
Street, netoli Fi*k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—>12 plettj, Ir 
(5—8 vakarris. Telephone Canal 3110 

GYVENI \f,\S: 3412 S*. Halated 3». 
VALANDOS: 8—9 ryo, tiktai. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 1% motai 

3149 8. Morgan St., ktrtd 32 ct 

Specialistas Moioriškg, Vyrišku. 
ir Chronišku hlp}. 

Vaiandoo: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 5—8 vnlr., NedSl. 9—2, 

TELEFONAS YAP.DS 887. 

Phone Bonlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Ifcl 12 ir i Ikf i 
vakr.cala. 

3303 so. MORGU STRFE1 

Tel YARD3 «1BS8 

DN. J.KŪLIS 
UET&m GVOYTOJA3 

IR CHIRURGAS 
«r7do visokias Ilgus moterių 
vaiky ir vyrų Spec ališkal gjr- 
do limpančias. užBiaeiiėJuaiaa 
Iv paslaptogua vyt U liga*. 

3259 80. Halated 8t., whi«ago, ftt 

MESIMAS 
Dėl Musų Darbininku GerovŽa 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

F5XPRES £3 
WM. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th 3t. Boulevard 9338 

p-iš e. g. mm 
Piano Mokytoja 
4515 S. Wood St, 

Duoda lekcijas skambinime pia- 
nu pagal sutarti. 

Baigusi muzikos mokslus Ctiica- 
gos Musical College. 

jŽINI0S išlietuvos. 
VILNIUS. 

Vilniuje gyvenimas diena iš 
dienos darėsi sunkesnis prie 
bolševiku. Nors kaimuose rek 
vizicijos, iš valstiečių ima grūs 
darni kerenkas arba visai hemo 
kėdami, tečiau iš surekvizuoto 
maisto Vilniaus gyventojams 
nieko netenka ir pačiai raudo- 
najai armijai dar stinga. Duo- 
nos kortelėms jau visiškai ne- 

dalina1 galima nupirkti tik 
nuo spekuliantų už 10 rub. sva 

rą "carskais" (prie caru iš- 
leistais pinigais). Druskos 
ir cukraus visai nėra ir žmo- 
nės arbatos pradeda nevartoti 
—ji lieka pnvileg'ja komisarų 
ir jų artimųjų. Dauguma di- 
desnių magazynų uždaryta, 
i )aug ko pirkti visai negalima 
gauti. Ob-Osto pinigai dek- 
retais buvo uždrausti vartot', 
tečiau juos ima daug noriau 
net "carskus" ir vieną markę 
skaito 1 rublį "carsku." 

I lietuviams moksleiviams 
tetiko pergyventi sunkius lai- 
kus. Bendrabutyje duonos 
negauna: rytą pusryčių valgo 
Šutytus rugius, pietų-kopustus 
ar barščius be kąsnio mėsos, 
vakarienei vėl sušutytus ru- 

gius. 
Gimnazijos yra panaikina- 

mos—įvedama "trudovaja ško 
Ir." darbiečių mokykla su ke- 
liais skyriais, kurioje buvo 
daugiau mokoma bolševizmo, 
negu kokio nors mokslo žinių. 
Kas gali iš Vilniaus bėga. 
Dauguma raudonarmiečių yra 
sutraukta ir dar vis traukiama 
i Žižmarius ir norima eiti prieš 
Kauną. Raudonarmiečių dau 
gūnia sumobilizuoti: eina tiki 
verčiami ir laukia progos pasi- 
duoti nelaisvėn. 

("Iš Dr." 

KAUNAS 
Miesto (Kaimo) savyval- I 

d y bes Komisija nustatė šluos 
naujus gatvių pavadinimus. 
Bolšaja Vilenskaja-L jd žioji 

Vilniaus gatvė; Viiiampols ka- 
ja-Valančiaus g.; Donskaja- 
Čiurlionio g.; Ekaterinoslav- 
skaja-Mal.-Mariampolės g. 
Ivarovskaja-Vasario 16 d. g.; 
Kijevskaja-Gedimino g.; Ku- 
ro vska j a-Ožeškienės g.; Mi- 
chailovskij prosp.-Vytauto 
Prospektas; Michailovskaja- 

iVlappu g.; Moskovskaja-Šąu- 
lių g.; 1 -ja Bąbarisine g.; 2-ja 
Ivulainių g.; 3-ja-Telsių g.; 

4-ja-Karmelavos g.; 5-ja-Tur 
ženų g.; Naberežnaja-Nemu- 
ho kranto g.; Xagornaja-Že- 
inaičių g.; Nikolaevskij prosp.i 
-Laisvės Alėja; Kikolacvskaja 
Alai.-Aleksoto g.; Navaja-Mai 
ronio g.; Novo-Bazarnaja-1 
Daukopto g.; Parądnaja plos-1 
čad-Rotužės aikštė; Peterburg 
skaja-Naujoji Vilniaus g.; 
Petrovskaja gor a-Vytauto kai 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 

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

Likerty L and & Invt. Co. 
3301 fį, HALSTED ST., 

A. Masalskis 
LIETUVIS l-RABOBItiS 

Patarnauju Lafdotuvese koge- 
riauslal, teisingiausiai ir 'aug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 

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

naktj. 
330iAuburn Ave. Drover4139 

nas; Padgornaja-Trakų g., 
Policeiskaja-Gardino g.; 1 -ja 
Partovaja-Uosto g.; 2-ja-Pran 
čiškonų g.; 3-ja-Muzėjaus g. 
Puškinskjaja-Duonelaičia g.; 
1 -ja Tverskaja-Birštono g.; 
2-ja T verskaja-Druskininkų 
g.; 1 -ja Fabričnaja-Zalioji g.; 
2-Fobričnaja-Raseiniii g.; 3-j a 

Jrabričnaja-Bencdiktinų g.; 
Riečnaja-jakšto g.; Sadovaja 
Keistučio g. 

Iš XIV sesijos 8 posėdžio 
valstybes Tarybos nutarimo 
matoma, kad Valst. Tarybos 
prezidiumą nutarta rinkti iš 3 

asmenų ir tapo išrinkti: Val- 
stybės Tarybos pirmininku ba 
tonas St. Šilingas, vice-pirmi- 
ninku kun. J. Staugaitis ir sek- 
retorium Vyt. Petrulis. 

Vilniaus Darbininkų ir Be- 
darbių Laiškas Kapsukui. 
Išalkę, išnaikinti "bolševikų 

'rojumi" Vilniaus darbininkai 
ir bedarbiai, nors bolševikai 
labai persekioja už kiekvieną 
padarytą prieš jų valdžią drą- 
sesnį žingsnį, bet nieko nepai- 
sydami ir bado verčiami krei- 
pėsi prie Kapsuko šitokiu slap 
tu (turbut viešai bijojo, nes 

Vilniuje už pakėlimą numes- 

tos iš aeroplano proklamacijos 
šaudo vietoje) laišku'- "Mes 

Vilniaus darbininkai ir bedar- 

biaįpasirįžom kreiptis prie Ta 
mišios su laišku ir pareikšti j 
mūsų nepasitenkinimą. 

Negaudami ligi šiolei duo- 
nos kortelių, neturėdami budų 
gauti rubų, mes del ko tai pa- 
skirti badu šalčiu mirti, mušu 

c. 

žmonės ir vaikai nuplyšę, be- 
veik nuogi, tuo pačiu laiku 
kaip mūsų priešininkai visu 
kuo' patenkinti sotus, džiau- 
giami musų nelaime.' Spekula- 
cija visu kuo: duona, rūbais, 
pinigais ir netik spekuluoja at( 
skiri asmens, bet' visi net ne- 

išskyrus valdančius mus as- 

menis (komisarus). 
Išsižiurėkite, kas darosi mie 

ste, kaime. Kainos visokių 
produktų, prekių auga ne die- 
nomis, bet valandomis ir ką 
tik nusiperki, už viską lupa 

negailestingai, pildydami sa- 

vo kišenius musų kruvinu už<- 
darbiu. Gauti už darbą mus 

pinigai, kainuojami per puse. 
o paskutiniu laiku kaimuose 
visai atsisako imti popierinius 
pinigus, koki jie nebūtų, bet 
duok sako ar sidabro, ar bran- 
gesnių daiktų. Kas mums dar 
bininkams liekasi daryti ? Ne- 
jaugi tamsta, kaipo valdytojas, 
tai]) pat esi bejieg s, arba žiu- 
ri į viską per pirštus ir taip 
pat džiaugiesi musų padėji- 
mu? Nejaugi tamistoms, kai- 
po valdytojams, trūksta ener- 

gijos ir jiegų padaryti visam 
palą? Ko jųs laukiate. Jus 
apipainiojo iš visų pusių juo- 
dosios jiegos ir prisidengiant 
savo draugiškumo pasielgi 
mais, varo savo tamsiuosius 
darbus. Męs visa taj matome 
ir gerai suprantame, kas daro- 
si visur ir visada. Ne drau- 
gai, taip toliau kentėti nega- 
lima. Vadinkite mus kontr- 
revoliucionieriais, vadinkite 
mus žmogžudžiais ar kuo tik 
norite, bet mes busime priver- 
sti įsikišti į tuos dalykus ir sa- 

vo teismu nubaust' savo en- 

gėjus. Gana kentėti! Jau 
kenčiame nuo 1914 m Mes ži 
rome, kas svarbiausi visa kal- 
tininkai ir mes jų nepasigailė- 
sime. Jei greitu laiku nenu- 

stos kilusios produktų kainos 
ir aplama; visų prekių kainos, 
jei nebus iš valdžios pusės im- 
tasi griežtų priemonių ir jei 
ilgiau nebus išduodamos duo- 
nos kortelės ir medžiaga ru- 

baili s, tai žinokite draugai, 
kad artymiausioje ateityje Vii 
Kiaus gatvės bus lavonais nu- 

klotos. Mirtis alkanam nebai- 
si Tcgn visas pasaulis žino, 
del ko eina kova. .Mes nioko- 
sime už mirtį užmokėti mini- 
mi. Mes atrasime kaltininkus 
ir mes jų nepasigailėsime. Mes 
mirštame iš bado, temiršta ir 
jie nuo alkano rankos. 

Jei tamsta nori, kad visa 
tai neatsitiktų netolimoje atei- 
tyje ir kad išviršiniai ir vidu- 
riniai priešininkai nebadytų 
tamstos pirštais, kas jus esate-' 
imkitės grieščiausių priemonių, 
kad išduotieji įsakymai virstų 
darbais, kad butų sulaikyta 
spekulacija, nustatytos pasto- 
vios visų prekių kainos: kad 
kiekvienas pirklys turėtų savo 

krautuvėje nustayta valdžios 
visų prekių kainą, kad pinigai 
nebūtų pusiau-kainuojami, nes 

antru kartu sakome ir pri- 
siekiame savo garbe-jau arti- 
ma musų engėjams atkeršiji- 
mo diena ir nieks musų ne 

sulaikys, nieks nebaugina. Al- 
kanam ir stingstančiam nuo 
taleio mirtis nebaisi." 

Iš priežasties atvykimo Kati 
nan francuzų Misijos patalpi- 
no ant pirmo lajK) sekantį, 
francuzų !:alboje atsišaukimą; 

"Laisvė" linkėdama francu- 
zų kalboje geros kloties fran-' 
euzų Misijai ir pabrieždama. 
kad lietuviai, pasitikėdami ka- 
riška narsa jos narių, jaučiasi 
jog energija padidėjus. Matant 
pakilusia dvasia iš priežasties 
atvykimo Komisijos, nėra jo- 
kios abejonės, kad pasekmin- 
ga kovo prieš bolševizmą pa- 
statys m.usų kraštą nuio šio Į laiko į pirmą vietą tarpe tautų, 
kurios kaipo priešakinė, sar- 

gyba, apgynė rytinę civilizaci- 
ją. Męs eisim petys į petį su 

delegatais, kuriuos atsiuntė 
mums duosnioji Prancija, nie- 
kad neužmiršdami, kad sun- 

kiausiame lietuvių istorijos mo 

mente franeuzai ir lietuviai 
bbudrai dirba dėl sutvarkymo 
musų valstijos ir davimo jai 
ištikimiausios paramos.'"' 

KAUNAS. 

Vokiečiai sudegino visas po- 
picras savo komendantūroje. 
Aplink namus ir kieme primė- 
tyta daugybe apdegusią po- į 
piergalių. .Matomai vokie-l 
čiams komendantūra nėra jau' 
reikalinga. (Greičiaus jie no-' 
ri sukavoti savo šunybių galus) 

IŠ SIAULIU PADANGES. 
Šiauliai buvo paimti vok:e- 

čių kovo 10 d. Šiauliuose buvo 
luolaiku ligi 2000 bolševiku, 
bet jie, išgirdė pirmus vokie- 

čių šuvius, pabėgo kas kur ga 
Įėjo. Vokiečių buvo tik 30 

žmonių. Sulyg žmonių nu- 

pasakojimų vokiečiai atvažia- 
vo broniruotu traukiniu ir 
sakėsi nemanę užimti Šiaulius 
o tik pabaidyti bolševikus. Ko- 
vo 14 dien. tie patys vokiečiai 
broniruotu traukiniu nuvažia- 
vę i Joniškį, išvaikę iš ten 

bolševikus. Vokiečiams su- 

grįžus į Joniškį vėl atėjo apie. 
2000 latvių raudonųjų-bolševi- 
kai bebėgdami iš Šiaulių tarp O ei 

savęs susiriejo, lyg šunes del 
kaulo: rusai neklausydami sa- 

vo vyresniųjų susiginčiję su 

vietiniais latviais, grasindami 
pastariesiems* sušaudymu, jei- 
gu jie mėgintų pasitraukt '{ 
Rusiją. 

Užėmus Šiaulius vokie- 
čiams, bolševikai savo darbo 
nemetė, Šiauliuose yra liki-sių 
ir jų vadų; daugiausia veikia 
raudonieji gimnazistai, ypač 
kitataučiai (žydai), vokiečiai 

matyt, griežtų priemonių prie*- 
į juos nesigriebia. Valdžios at 

| sišaukinius bolševikai drasko 
j ir lipdo savuosius. 

Milicija pusiau bolševikiš- 
ka, Miesto galva p. V. (pris 
adv. K. Venslavskis) yra žy 
mus bolševikų veikėjas (tur- 
tingas musų savininkas!) 

Žmones Šiauliuose ir apie- 
linkėje taip buvo bolševikų 
įvarginti, kad negalėjo atsi- 
džiaugti pamatę lietuvių ka- 
1 civius, visi pasijuto tarytum 
didžiausia akmenį nuo kruti- 
nės nuritę. Kovo 16 cl. buvo 
padarytas viešas susirinkimas; 
žmonių buvo kimšte prikimšta* 
Buvo kalbėta apie dabartinį 
Lietuvos stovį ir apie musų 
kariuomenę. Laukia visi mu- 

sų kariuomenės, kuri atėjus 
išvalytų krašta visiškai nuo 

bolševikų. Upas žmonių ne- 

paprastai pakilęs. Daug atsira 
stų ir savanorių ir šiai]) galėtų 
visi musų kariuomenę remti. 

ŽAGARIŠKTAT. 

Antradienyj. kovo 25 d. 
7 v. vakaro atėjo keli vyrai 
pas gyv. Jiygila. Menas iš jų 
įėjo Į vidurį, kiti stovėjo lau- 
kia. įėjęs pareikalavo 15 
tūkstančių rublių auksiniais. 
Jurgila pasakė neturįs, plėši-' 
kai šį nušovė vietoj. Namų 
seimininkė atnešė plėšikui 130 
ir 5 rublius auksu ir pasakė 
daugiau neturinti. PlieŠika- 
nušovė ir ja. Toliau sužeidė J K, 

šeimininkų sunų. Pal;ko tik 
mažus vaikus. Plėšikai pa 
jieškoję pinigų ir jų nerado 
išėjo. 

ŠIAULIAI. 
Bolševikams valdant vieti- 

nė savy valdybė surinko iš mie 
sto gyventojų arti 90.000 kon- 

tribucijos. Kame yra šitie pi- 
nigai, palčių pasakyti tik p. p. 
Yenslauskis, Avižonis ir Lu 
kauskis, kurių inicijatyva vi- 
sa tai buvo daroma. 

Beje, patys p. p. Ycnclav- 
skis, Avižonis ir Lukauskis 
tos kontribucijos nemokėjo 
nors irgi priklauso prie Šiau- 
lių miesto'pasiturinčių gyven 

TELEPIIONE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

R«s. Phone Drover 77$1 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, H. PH. 

DRUS STASE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 3Gtos Gatves 

C3ICAG0 

DEL 
K02N0 

NUO UŽ- 
KIETEJiMO 

Net Gydytojai 
Jas Pe.tii'ią : 

U Parsiduoda 
viso)^ 

Arr.erikcjs 
Kaina 25c. 

k JOHN NOVAK CO. 

/tai C 24 S AshlCLiid A v. Š 
—Chicago. 111. A 

tojų. Advokatas Yenclavski- 
tari namus ir didoka Šmotą 
žemes. Daktaras Avižonis na 

11111 neturi, 1 *t užtat, kaipo 
"darbo žmonių prietelis" ima 
po 100 rub. ir daugiau už nu- 

važiavimą kur nors sodžiun 
prie ligonio. Advokatas Lu- 
kauskis, vadindamas save 

"vargingesnių valstiečių at- 

stovų" valdo dvarą ir du namu 

mieste. 
K. ''Laisvė." 

DAUKŠIAI. (Mar. apsk.) 
Ginkluoti vagys. Yienoliktą 

valandą nakties milieiantas 
'su draugu sutiko vežimą su 4 
ginkluotais vyrais. Milicijan 
tas liepė stoti, neštojus-šovė. 
Išvažiuojančių taip pat vienas 
šovė ir sužeidė žmogų, milici 
janto draugą. Tas i griovį nu- 

Imoles liko. Milicijantas sku- 
bino bėgti, nes iš ratų trys iš- 
šokę puolėsi prie jo. Ant ry- 
tojaus du ūkininku pasigedo 
po arklį. Matyt vagys pavo- 
gė ir važiavo vogti, bet milici- 
jantas jiems sutrukdė. Žmo 
rės nusiminė. Kaip apsiginti 
tokių vagių, kurie ir milicijos 
nebijo? Beabėjo, ji negali 
veikti, jei jų daugiaus negu pa- 
čios milicijos. 

MAŽAI PERSIMAINĖ 
—- Mano vyras iki vestuvių 

buvo didelis asi ulb. 

— Aš ir dabar jame matau 

mažą permainą. 

1 ANT PARDAVIMO. 
Iš priežasties, kad savininkas yr; 

priverstas išvažiuoti į Floridą pai 
siduoda kampinis namas, su bu^ern' 
ir groserne, tavoras ir fiksč.uria 
kaip stovi ant vietos. Vertės api' 
$6500, — parduos už $6,000. Tik pu 
sę {mokėti. 

Klauskite 6601 So. Hermitag 
Ave. 

Taipgi parsiduoda ant 2-Jų lubi 
namas, storas, 3 fliatai, randos ne 
ša $72.00 j mėnesj. $8,200, pusę Jmo 
kėti. Randasi prie 3158 So. Unloi 
Ave., Klauskite 6601 S. Hermit&f* 
Ave. 

KNYGŲ -APDARYTUVE. 
Męs turime pastovius darbus gr 

bioniH merginoms nuo 10 metų art 
žiaus Ir augščiaus,; puiki proga išmol 
t:. švary, lengvjj. ir žingeidu darbai, nu. 
su knygų apdarytuvėj. Modeniišh 
Įrankiai. 

$13.00 iš pradžios 
Patirusios operatorkos gali puikiu 

pinigus uždirbti, dirbdamos ant šm<~ 
tuku (piece work). 

Valajidos nuo 8:00 iki 4:45. Subato 
iki pietų. 

Sears Roebuck and Cj. 
lioman Ave. & Arthington S! 

EXTRA!!! ....EXTRA!!! 

PRANEŠIMA9 

ĮSIGYKITE VISI OFICIALĖ 

LIETUVOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ 
Kiekviena Lietuvių šeimyną i: 

kiekvienas pavienis lietuvis butlnu 
privalo fslgytl tikrą Ir oficialę Ll« 
tuvos Respublikos VĖLIAVĄ, ir p 3 

s.irodyti save esančiais tikrais liet' 
viais tėvynainiais dabar ateinančio 
je Amerikos šventėje (Fourth o 

July) 4-tą dieną liepos. 
JŲS JAS GALITE GAUTI LIE 

TUVOS VĖLIAVŲ DIRBTUVĖJE 
2214 West 23rd PI., Chicago; III. 

Jų kaina: 8x14 colius 15c., Šilki 
nes 35c.J 12x18—25c.; 24x36—75c. 
vilnonės $1.75. Taigi galite gauti ii 
didelių pasai reikalavimus yra lš 
pildomi užsakymai. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, Lentų, Ržinų ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui ctubų iš vidaus, po $1.50 ui nailonu 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, !LL. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias l'gas naujausiais budais ir bu pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikiniy Įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldleniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta 

v netoli nuo Marshf<';ld Ave. 

Zmogite kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjr.usi oasularo papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino. kaci jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. N'cbv 

uaugiau mezgimo, Kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 

I, Iv S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLF.S yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLF.S, jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

F. AD. KiCKTER 6 CO., 326-330 Broadway. New York 

Ar norite kad jussj pinigai butu SAUSOS! 

^ 

Centrą h. ciuring District 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į ši;j. VISIŠKAI SAUGIĄ 
BANKĄ. KAPITALAS >550,000-00. TURTAS $4,500,000.00. 

W. N. Jar lagin 
Prezideuuis 

H. E. Poronto 
Vica-Frezident 

John W. Gorby 
Vice-Preziden't 

S, L. Fabijonas j 
Vedėjai; 

Užrubo:!:inU) ir 
Lictuv Dei>art. 

F.ank L. Webb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Pag. Kasininko 

P. C." Hoebel 
Pag Kasininko 

A. Pctratis ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Real 
Estate, Insu- 
rance ir Mort- 
gage Departai. 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS 
f M GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 
\tG;< JDAIV'I PERGELTI pinigus 11 kitų bankų, at- nešite jus*c bankinę knygutę, o męs iškolektavosim 
Jr ins pinirus DYKAI ir išduosime knygelę. ŠIO 
BANKO. 
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bengia Federącij.) Lietuvišku 

otickney 
IP'irmnoji Mciie. 

Feljetonėlis) 

Aš dar blivau visiškai jau 
nas, kuomet atvažiavau į 
miestą Puotą mokytis tei- 
siu. Apsigyvenau akmenine 
siena aptvertoje gatvėje, 
kurioje nuo daugybės me- 

džių buvo gana tamsu. Tie ; 
sa, tie medžiai augo ne pa-1 
cioje gatvėje, bet kiemuose ( 
už sienos. Aš gyvenau stu-Į 
dento paprastu gyvenimu,! 
monotoniškai, bet tas gyve- 
nimas man patiko ir aš/lar 
ir dabar apie tuos laikus at- 
simenu su pasigėrėjimu. 

Pirmosios mano meilės 
istorija man prisimena, kai- 
po kokia .senovės graikų 
idilija, arba kaipo kokia 
piemenų 16 amžiaus pasto- 
ralė. Dviejuose žodžiuose 
aš jums papasakosiu apie 
tą mano pirmąją meilę- 

Vieną vėlybą vakarą aš 
grįždamas namo buvau la- 
bai nustebintas, kuomet pa- 
mačiau, kad nedielis name- 

lis priešais ihano butą, ku- 
ris išrodė visuomet tuščiu, 
dabar buvo žiburių nusvies- 
tas. Tame namelyje matėsi 
kokis tai judėjimas, kas tai 

nepaprasto. Namelio užda- 
rytos langinyčios šiuomi 
kartu buvo atdaros, visi apa 
titiio gyvenimo langai buvo 

nušviesti, ir jie buvo matyti 
padaįlinti gražiais megstai3 
langų užtiesalais. Ties vi- 
duriu kambario palubėje bu 
vo matyti kabantis gražus 
mažiukas popierinis angelių 
kas. Ant sienos dideleme 
viedrodyje atspindėjo kele- 
tas vaškinių žvakių. Toje 
valandoje, kaip aš nustebin 
tas stabteliau tie3 nameliu, 
iš kambario pasigirdo ko- 
kia tai keista melodija ir 
lengvas moteriškės šešėlis 
pasirodė kambario veidro- 

dyje. Paskui kas tai pa- 
žiurėjo pro langą gatvėn. 
Tai buvo moteriškė, ką aš 

įspėjau sulyg malonių šešė- 
lio gestų ir gražios graci- 
jos. Lauke buvo visiškai 
tamsu ir aš nenorom s pasi- 
traukiau nuo to namelio to- 

lyn, kad ta nepažįstama 
moteriškė manęs nepastebė- 
tų, juk nemandagu- 

Lai ų uždangalai nusilei 
do ir mano reginis išnyko. 
Aš sugrįžau į savo kambarį 
su smarkiai plakančia šir- 
džia ir su neramumu savo 

sieloje. Pirmutini kartą sa- 

vo gyvenime aš tą naktį tik 
su dideliu vargu užmigau. 

Ant r) tojaus kaip tik at- 
sikėliau pirmutiniu mano 

darbu buvo pažiūrėti į tą 
priešais stovintį namelį. Perl 
vasario mėnesio miglas na-i 

mėlis išrodė užmigusiu, bet 
gyvu. Mažas durnelis ruko 
iš namelio kamino, o i kie- 
melį ineidinėjo ir išeidinėjo 
įvairus žmonės iš provizijos 
krautuvių. Prie durių gi 
stovėjo senas tarnas ir dul- 
kino divoną. Pats nežinau 
kodėl ingavau kitokį upą, 
delko tai mane apėmė džiau 
esmas, kad Ji ištikro čionai 
yra, kad aš ją vakar ma- 

čiau, kad vakar mačiau jos 
puikų veidelį, akutes. Jau 
net aš pamąsčiau, i ji yra 
mano numylėta- 

Pirmą dieną aš svajojau 
apie ją. Vakare gi, kuomet 
grįžau namon, mano širdis 
vėl pradėjo smarkiau plak- 
ti, kaip tik aš pamačiau to 
namelio langus. Kaip :r 

pereitą vakarą per apšar- 
mojusius langus vėl pasiro- 
dė šešėlis puikios man ne- 

pažįstamos moteriškės. 
Nuo to laiko aš gyvenau 

užžavėtas. Vienantiniu ma 

no geismu buvo pamatyti 
ją kada nors, kuomet atsi- 
darys uždarytas langas. Aš 
buvau įsitikinęs, kad tas at- 
sitiks. Aš net tikėjau, kad 
ji atkiš man savo rankutes 
ir savo lupeles del saldaus 
bučkio. 

Vienok aš jos nei kartą 
nepamačiau ir nenorėjau 
niekeno klausinėti apie ją. 
Nenorėjau klausinėti nei 
man patarnaujančios mote- 
riškės, nei draugų- Aš už- 
siganėdinau tuomi, kad aš 
pats apie ją svajojau. Ta 
moteriškė matomai neturė- 
jo nei savo vyro, nei tėvo, 
nei brolių, nei apskritai jo- 
kio vyriškio išskiriant seną 
tarną. Jokis vyras neper- 
žengė jos namelių slengstj. 
Aš sau persistačiau ją gra- 
žia mergina ar jauna našle. 
Aš savo galvoje stačiau ste- 
bėtiniausias orines pilis, pa- 
locius. Aš buvau turtingas, 
jaunas, gražus ir galėjau 
turėti pretenziją net ant jos 
rankos 

Taip tęsėsi iki gegužės 
mėnesio. Veną kartą ge- 
gužės mėnesyje aš sulyg šir- 
dies plakimo pajutau, kad 
langas gal buti ištikro atda- 
ras ir aš greitai leidausi 
bėgti link savo namų persi- 
tikrinti- Net drebėdamas 
aš pamačau, kad ji stovėjo 
ties langų užsimetusi šaliką. 
Jos veido nebuvo galima 
matyti dėlei kambario tam- 
sumos. Ji pastebėjo, kad 
aš sustojau ties jos nameliu 
ir pajuto, kad aš į ją žiuru. 
Ji tuomet tuojaus pasislėpė. 
Tuomet aš įsidrąsinęs pri- 
ėjau arčiau* prie lango, kad į 

DIDELI5> IŠKILMINGAS 
su keturiais išlaimejimais. Chicagos keturių Progreįvių Draugijų: 

Dr-ste D.L.K. Keistučio, Dr-ste L. Jaunikaičiu D.M., Dr-ste 
Broliu ir Seserų Air,. Dr-ste J.L.D.P, Kiiuljo 

Ned., Birželio-Juae 29tą, 1919 
National Brovė, fiiverside, III. 

pradžia 9-ią valandą Iš ryto įžanga 25c. 

Nuoširdžiai kviečia visus lietuvius ir leituvatės atsilankyti aut 
šio piknko, nes dėjome vsas pastangas, idant parūpinus kuogeriausisj 
muzikę, kuri griož. kaip senuslietuviškus taip ir vėliausius, naujus 
šokius. Vieta labai uuiki, kur galėsite linksmai laiką, praleiti ir tyrą, 
kvepenčių jru pakvėpuoti. Tie. kurie turite serijas nepamirškite buti 
ant išlaimėjimo. 

Kviečia Komitetas. 
PASAF.-GA. Valiuokite 22 gatvekariais kol susius, o paskui 

Lagrange iki pat Parko. 

pažiūrėti kambarin. Aš pa- 
sistiebiau, kad geriau maty- 
ti ir tame nepajutau jokius 
sąžinės išmetinėjimo. 

Ištikro aš tokiu persista- 
čiau jos kambarį, kokiu da- 
bar pamčiau: tai buvo kam- 
barys su senoviškais rakan- 
dais, kurių apvalkai jau bu- 
vo apšutę. Degė žvakės, 
bet svarbiausia tai tas, kad 
mano akysna krito ant sie- 
nos kabantis paveikslas. Jis 
buvo senovišku budu nupieš 
tas, spalvos jau apšutę, bet 
veidas paveiksle buvo ma- 

lonus, šypsojosi- Tai buvo, 
paveikslas jaunos merginos! 
su sidabro plaukais ir švie-1 
siomis, kaip dangus akutė- 
mis. Plonuose pirštuose ji 
paveiksle laikė rožę ir rodos! 
jaja žaidė. Valandėlę lai-! 
ko, aš siovėjau ir kaip ir 
meldžiausi. Bet ant šali- 
gatvio pasigirdo keno tai 
eisena ir aš turėjau pasi-i 
trauktį iš tos vietos. Aš su- 

grįžau namon su degančia 
širdžia. Mano ta nepažįsta- 
moji vienintelė, liuosa, aš j ją myliu, ji bus mano žmo- 
na 

Ant rytojaus aš nuvažia- 
vau pas savo motiną. Aš 
motinai pasakiau apie savo 

širdies troškimą ir savo stip 
rų nutarimą- Motina pir- 
miausai pamąstė, kad iš pro 
to išėjau, bet paskui sr.rami 
no mane ir žadėjo apie tai 

pamąstyti. Galų gale aš 
motiną prikalbinau atvažino 
ti pas mane į Puatą. 

— Na, gerai, — tarė mo- 

tina, — aš pasistengsiu ją 
matyti, ir jei ji ištikro iš ge 
ros šeimynos, tai nors tu 
dar jaunas, bet 

Senas vežikas buvo pa- 
kinkęs j vežimėlį seną arklį 
ir męs labai pamažėli va- 

žiavome. Dešimts verstų 
męs važiavome kone isstisas 
penkas Valandas. Aš buvau 
iš miesto išvažiavęs tiktai 
trįs dienos atgal, bet man 

išrodė, kad tai buvo jau trįs 
mėnesiai. Gatve, kurioje aš 
gyvenau, rods, visiškai per- 
sikeitė, rodos, visi ko tai 
laukė. 

—Kiek čia daug žmonių- 
Ar čia gaisras? * Ne! Tur- 
but keno nors vestuvės. 

Iš baimės mano širdis su- 

sispaudė. 
Męs privažiavome prie 

mano buto. Namelis prie- 

šais, kuriame gyveno \nanoj 
numylėtinė, buvo juodai ap ] 
taisytas ir kaip sykis toję 
valandoje išnešė iš to name- 

lio grabą. Aš sušukau ir 
nustojau sąmonės 

Nepareidamas dar j pilną 
Sąvoką aš aiškiai supratau, 
ką kalbėjo mano motina ir 
mano sena tarnaitė. 

— Ar tankiai tu ją maty- 
davai stovinčią pas langą? 
— klausinėjo motina. 

— Kiekvieną vak?rą, — 

atsakė senelė- 
— Ar namie įi gyveno 

viena? 
— Visiškai viena, tik bu- 

vo senas tarnas. 
— Tai sakai, kad jei bu- 

vo tiktai aštUoniasdešimts 
netų. 

— Taip aš manau. 
— Mano sunus beprotis... 
Ne, aš nebuvau beprotis, 

aš buvau tiktai jaunas, o 

pati jaunystė juk yra bepro- 
tystė. Aš laiminu dangų, 
kad aš pirmąją savo .tikrą- 
ja meile mylėjau šešėlį, sva 

jonę, muziką, paveikslą se- 
nos praeities, iliuziją- 

Vertė Jonukas. 

JUOKAI. 

TRAUKINYJE. 
— Męs dar tik pusė valan- 

čios, kaip susipažinome, o jau 
tamista bučiuoji mane. 

— Taip ir reikia. Tai ex- 

presas. 

MITOLOGIJOS ŠAUS. 
— ()t žingeidi! balų žinoti 

iš kur paimtas siužetas del šio 
paveikslo ? L 

— ]š mitologijos. 
— O kur ta mitologija. 
— Tai šalis, kurioje visi 

nuogi vaikščioja. 

LIE'l UVTŲ OPEROJE. 
— Ką, tu girdėjai tą artistą 

giedant? 
— Ne, negirdėjau; tiktai 

mačiau. 

ROJAUS GYVENIMAS. 
— Kaip Žemaičiai gyve- 

na? 
— Kaip rojuje. 
— Nejaugi? Taip iš kart 

jiems pasisekė. 
— Visai paprastai. Jie 

daejo iki to, kad netur kuo- 
mi apsirengti. 

Eit:a Barčai 
PARSIDUODA X U AJA S 
J-j u augs' .i mūrinis namas 

2 pagyvenimai po 6 kambarius 
ir aukštas beismontas. Randasi 

gražioj vietoj ant Lome A ve. 

\ ertas $6,600 parsiduoda tik 
už $5,600. 
PARSIDUODA 2-J U LUBU 

augseio medinis namas 2 pa- 
gyvenimai po 5 ir 4 kambarius. 
Randus neša £22.00 į mėnesį. 
Kaina tik !,400. 
PARSIDUODA 2-j U LUBU 
augščio mūrinis namas 2 pagy- 
venimai po 6 kambarius su ele- 
ktra. gesu, maudynėnir ir ki- 

tais įtaisymais. Randasi ant 

Emerald A ve. Kaina tik $6,300 
PARSIDUODA 8 KAMBA- 
:*iiĮ mūrinis namas/ Toiletai 
maudynės, gesas ir kiti Įtaisy- 
mai. 2 lotai 50x125. Randasi 
3618 S. Union A ve. Kaina tik 
$2.600. 
PARSIDUODA 2-JU LUBU 
augščio mūrinis namas 4 pagy- 
venimai pu 4 kambarius ir eot- 

tage is užpakalio. Randus ne- 

ša $600 j metus. Kaina tik 

$5,800.00. 
PARSIDUODA 2-JU AUG- 
štu mūrinis namas. 2pagyveni- 
mai po ? kambarius ir beismau- 
tas. Randos neša 300 į metus. 

Kaina tik $3,800.00. 
Visi viršminėti namai parsi- 

duoda su mažu įmokėjimu, li 
kusius taip kaip renda. 

MĘS PERKAME LIBERTY 
BONDSUS. 

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas 

MicJic.el J. Kiras 
3331 S. Halsted St. 

Telephone Yards 6894. 

l JicieJ 

rengia 

Er-stš h Jono Krikštytojo nuo iown of Lake. 

leafy Grove, W:illow Springs 
PRADŽIA 9 VAL. IŠ RYTO. 

Nuoširdžiai užprašame visus lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti 
ant šio puikaus pikniko, nes puiki muzika griež visokius tekius, kur 
galėsite linksmai laiką praleisti ir tyru oru atsikviepti, busgardžiJ 
gėrimų ir valgių. 

\ Kviečia Komitetas. 
PASTABA. Važiuojant jimkite Arhcer Cicero karus iki City 

Limits, o paskui Joleit karus iki Leafy Grove. 

PASKUTINIS ŠLAPIAS 

Rengia Draugyste Lietuvių Darbininkų Saiunga 
Neri., Birzelio-June 2.4, 1919 

Ghernaucko Darže, Lyons, 5S3. 
pražia 3-tą vai. ryto įžanga 30 c. porai. 

Taigi gerbiamieji ir gerbia?uosios nepamirškite, atsilankyti ant 
šito iškilmingo mušą pikniko, kur turėsite progą puikiai pasilinksmini i 
ir maloniai praleisti laika ant tyro oro. O ypatingai nepamirškite, jog tas piknikas bus paskutinis, kuriame gau :te skaniu gerinuj ir gerą užkandžiu. Daugiaustokią nebus, ne:; žinoma visieir. kad nuo Liepos pirmos nebus gėrimą visai. Taigi nepasiliko nei vienas namuose. 
Ura. visi ant paskutinio šlapio pikniko. 

Lietuviai ir Draugystes! Jums paran 

kiausia savo Piknikus garsinti Dienraš- 

tyje "LIETUVA". 

au r 
parengtas naudai 

Ii 
■ ra 

LIETUVIU TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 

LEAFY GROVE, BSmstrupo Oarie 

Petnyčioje, Liepos-July 4,1919 
Pradžia 10 vai. ryto įžanga 25c 

Tas piknikas yra rengiamas ne naudai kokios, pavienės organizacijos, bot naud.ii organizacijos, kuri yra visi; Chicagos ir apielinkės Lietuviij-Tautiškoms kapinėms, už tui rengėjai širdinga' kviečia kuoskaltlin giua.-iai atsilankyti visus be skirtumo aut šio pikniko. Komitetas. 

L1C 
Kirs" vienybe, 4en gaS y te, 

PRADŽIA 9 VAK. iŠ RYTO 

Rengiamas Milžiniškas 

iNŽAMGA 2£C PORA! 

i.iiiiuuiiiiMiSiHimiiiiiiiiniimmiiiir.iiiii 

Bendromis keturių draugijų .Simano Daukanto 
T. J. Kliufoo Liet. Darbininku Dr jos Amerikoj. Dr-ste 
Lietuvos K. Mindaugio. Draugyste Šviesibes Lietuviu. 

;ti .j 

Bergmanu s (srove, Riverside, III. 
III*llfllllllllll(lll!U!!>IUilll!!llll!!lll*2lltl!lfItill.'IltlIlItIKIlllilItlIili' IITf 

u Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant mu- | 
su iškilmingo pikniko, nes šitas piknikas nėra sureng- | tas tuomi tikslu, kad išnaudojus publika, bet tuomi j kad už ganėdinus jaunuomene. Čenai yra puikiausios į vietos dėl pasilinksminimo ir pakvėpavimo tyro oro po | žaliais lapotais medžiais. Taipgį bus puikiausi muzi- | 
ka, grieš lietuviškus ir angliškus šokius. Iškaino už- j tikriname, kad busite užganėdinti. Kviečia visus. 

Rengimo KOMITETAS. 1 



VIETINES MINIOS 
DEAR TAPO PAKARTAS 

19 diena sausio '9IX metu 

šoferis Rudolpli YVolfe, tartu 
vusis pas daktarą l\ S. Doanc 
1 valandą nakčia sustojo su 

automobiliu ties restoranti 

ant kampo Xorth ave. ir La 
Salle st., kad atsisveikinus su 

draugu, kuris vyko Kanados 

armijon. 
YVolfe, pabuvęs restorante 

r-pic 10 minutu, užgirdit užim i 

autotnobiliaus inžino ir, sulyg 
jo veikimo, pažino, kad tai yra 
jo automobilius. 

Wolfe, išėjęs ant gatvės, ra 

do Pear pradedant važiuoti jo 
automobiliu, gi tūlas Hartnett 

stovėjęs ant automobiliaus.Ien 
tos ir raginęs duoti daugiau 
skystimo. 

Wolfe prišokęs prie automo 
bilio norėjo sulaikyti automo 

biliu, bet Dear išsitraukęs re- 

volverį jj peršovė. Peršovus 

šoferį abu vyru leidosi bėgti, 
bet išėjęs iš resteranto žmonės 
neleido jiems pabėgti. 

Suimtas Dear užreiškė de- 
tektyvams, kad j s nekaltas, 
kaip paprastai. Gi kuomet 
jam pasakyta, kad Wolfe mi- 
rė jis nusijuokė. Betardant jis 
užreiškė, kad jis išsisuk*, nuo 

kartuvių. 
Bet teismas pripažino Dear 

kaltu užmušystėje. ir nuteisė 
mirtim per pakorimą. Nors 
daug buvo darbuotasi, kad iš- 
iitfosavus Dear nuo kartuvių, 
bet niekas negelbėjo ir jis va- 

kar rytą tapo pakartas. 
Gi Eugene Hartnett, kuris 

dalyvavo prie nžmusystės yra 
nuteistas kalėjiman ant viso 

gyvenimo. 

NUSKENDO DU SU ATJ 
| TOMOBILIU UP£JE. 

Cbicagos upėje vakar naktį 
nuskendo automobilius su 

dviems pasažieriais. 
Būrelis jaunimo iš turtingu 

šeimynų leidosi pasivažinėti 
Pradedant krikti važiavo tik 

ypatos trįs vaikinai ir mergina 
Vienas iš važiavusių Boti- 

nenkamp, 21 m pasisakė aut »- 

mobili aus savininkui, kad ir 

jis mokas automobilių valdyti 
ir prašė, kad jam leistų važiuo 
;i. Bet neužilgo j "s įvažiavo 
upėn. 

Pasekmėje nuskendo pats 
Bohnenkamp ir p-lė 01ewine 
i9 m. Merginos kūnas jau su- 

rasta gi Bohnenkamp dar ne. 

Manoma, kad jį laiko prispau į 
dęs automobilius. 

LAIŠKAI PO 2 CENTU. 
Suvienyki iValstijų pačtas 

nuo 1 d. Liepos sugražina 2c. 
markias ant laiškų ir lc. at- 
virutes. Beto kas turi daug 
prisipirkę 3 centinių štampų 
arba 2 centinių atviručių, tai 
nuo birželio 30 d. iki rugpjūčio 
1 d. tokias stampas ir atviru- 
tes didžiam pačte galima 
apkeisti ant 2 centinių ir 1 cen- 

tinių štampų, bet pinigais ne- 

gražinama. Taigi, su pirma 
diena liepos, siunčiant laišką 
čia pat ( liicago arba bilia kur 
Suv. Valst. lij)itik už 2 centu 

štampą, į užrubežius 5 centus. 
Ant atvirutės po 1 centą, j už- 
lubežius 2 centus. 

SUSIRINKIMAS 
Susivienijimo I )raugysčitj 

administracijų ir delegatų 
Bridgeporto apielinkės pusme- 
tinis susirinkimas atsibus bir- 
elio 30 dieną 7:30 vakare, Pet 
r<» Wodmano svet. 3251 Linic 
£at. Meldžiame administarici- 
jų ir delegatų atsilankyti, nes 

bus daug svarbių reikalų del 
apsvarstimo ir bus išdavimas 
raporto Hs Amerikos Lietuvių 
Seimo. , l, 

Prank K Bakutis Kast. 

VARDUVĖS. 

Dnlig yra Antanu, Joną ū" 
Petru. Užvakar visi Jonai 

turėjo savo varduves ir kaipo 
tokia iškilmę, kiekvienas Jonas 
vienaip ar kitaip pasistengė 
apvaikščioti. "Vaikščiota" 

j sausai, šlapiai ir kartais net vi 
Jsai šlapiai. Teko būti ant vie- 
no Jono varduvių, kur viskas 
laivo mandagu padoru. Apskri 
tai jau buvo galima pastebėti, 
kurioje stuboje Jono gyvena- 
ma. I daugumoje girdėtis buvo 
Šauksmai, riksmai, o kaip kur 
net ašarų. Vienur mačiau Jo 
na net ant t repų apsikniaubusi 
verkiant, verkė dėlto, kad ne 

turėjo pajiegn užlipti i savo 

stuba ant antro gvvenitno. i >11 
... 

> 

vo net vienas atsitikimas, kad 
šeimyninkė išvarė vieną Jor.ą 
nuo gaspados, nes tas vardu 
vėms "neužpundijo." 

Jonai praleido savo vargus, 
pažiūrėsim kaip praleis Petrai, 
kurių varduvės išpuola rytoj 

i 'iturelis. 

BIRUTIETĖS VAŽIUOJA 
BOSTONAN IR NEW 

YORKAN. 
Panelės M. Rakauskaitė ir 

S. Stanitiiiutė gabiausios biru- 
tietės rytoj išvažiuoja Bosto- 
nan, kad tenai dalyvauti ren- 

giamuose koncertuose 3 liepos, j 
P-lė M. Rakauskaitė pasi | 

Huosavo i tėnesiui laiko vakaei- 
joms ir ji ta laika sunaudos del 
išplėtimo lietuviškosios dainos. 
Ji yra užkviesta New Yorkati 
garsiosios Victor gramafonų 
kompanijos įdainuoti kdetų lic7 
tuviškų dainų. Stebėtina tas, I 
kad ją niekas tai kompanijai 
nerekomendavo, bet pačios 
kompanijos agentai pastebėjo 
panelės Rakauskaitės gabumus 
ir užkvietė ją. 

Panelė S. Staniuliutė irgi 
vakacįjas praleis rytuose. 

Chicagicth. 

ANGLŲ KALBOS LEKCI 
JOS UŽ DYKĄ. 

Tos moterįs, kurios nori 
mokinties anglų kalbos die- 
nos laiku ir kurios gyvena 
WALSH SCHOOL, 20th 
gatve ir Peoria street apie- 
linkėje, gali ateiti ir mokin 
ties anglų kalbos. Lekcijos 
laikomos du syk į sąvaitę, 
kiekvieną Utarninką ir 
Ketvergą nuo pirmos valan- 
dos popiet iki 2:30. Moki- 
nimas tęsis iki rugpjučio 18 
dieną. Motinos vaikus gali 
pasiimti su savim. 

Marė Jurgelionienč. 

DEPORTUOS. 
Yokietys \Vilfiam Ressler 

?7 metų senumo deportuoja- 
mas iš Chieagos ir iš Suvieny- 
tų Valstijų, jis yra suareš- 
tuotas per armijos intelligence 
ofisą užtai, kad jis neprielan-| kiai kalba apie S11 v. Valstijas. 
RADO EŽERE MOTERIES 

KUNĄ. 
Vakar ryte rasta ežere mo- 

teries kurias. Vėliau tapo pri 
pažinta kad tai esanti Dolly 
( he.^er, nurse, kuri prapuolė 
6 diena vasario šių metų. 

Dolly Chester tarnavo pas 
tulą Parker 999 Lake Shore 
(iri ve. 

NENORI MYLĖTI PAČIĄ 
RUSIJOJE. 

! Tūlas Machman septyni 1 rietai, palikęs savo pačią 
Rusijoje, atvyko Amerikon. 
Pati, kaip pasakoja March- 
man, laikė jos išvažiavimo 

;iš Rusijos buvo nuo jo pa- 
bėgusi, bet vėliau sužinoju- 

si, kad jos vyras gerai už- 
dirbąs, pradėjo prašyti pas 
vyrą pinigų, kuris ir pa- 
siuntęs jai apie $300. 

Vėliau Marchman para- 
šęs pačiai kad ji atvažiuotų 
Amerikon, bet gavo nuo jos 
atsakymą, kad Rusija yra 
laisva ir ten gerai gyventi, 
todėl lai vyras parvažiuoja 
Rusijon. Marchman. maty- 
damas kad pačios negalima 
išprašyti iš Rusijos, parei- 
kalavo nuo jos A.ersiskirimo, 
kuris jam ir suteikta. j 

SVARBUS SUSIRINKI- 
MAS. 

Patalpiniu R. K. draugijų 
llunois valstijoje pusmetini; 
susirinkimas įvyks birželio 30 
d. 7 v. vakare 1 'etro YYodma 
no svetainėje 3251 So. Lime 
str. \ isų draugijų delegatai 
malonėkite nesivėlindami susi 
linkti paskirton vieton. Ap 
svarstymui yra daugelis ytin 
svarbių reikalu, l ik nepamirš 
kite ir neatkreipkite domos ant 
šilumos. 

Rast. K. J. Pninclaimis 
3326 So. Auburn A ve 

WESTSIDIEČIAMS PRA- 
NEŠIMAS. 

TMD. 28-tos kuopos mė- 
nesinis susirinkimas įvyks su 

batoje birželio 28 d. 7:30 vai. 
vakare M. Meldažio mažoje 
svetainėje 2242 W. 23rd PI 

Visi nariai malonėkite bu 
tinai atsilankyti, turime 
daug svarbių dalykų aptarti 
kaslink kuopos ir abeb.ai vi 
sos draugijos gerovės. 

Taipgi atsiveskite drau- 
gus bei drauges dėl prisira- 
šymo prie šios kulturinės ap 
švietos draugijos. 

Ir šįmet kuopa susijungus 
su SLA.109-ta kuopa rengia 
puikiausį šeimynišką išva- 
žiavimą su programų- Nedė- 
lioje liepos (July) 20 d. miš 
ke į pietus už Chernausko 
daržo, Lyons, 111. 

Ten bus lietuvišką muzi 
ka. Lietuviški įvairiausi šo- 
kiai. Lenktynės ir visokios' 
žaismės. įžanga 50 centų. 

Valdyba. 

MELROSE, FARK, ILL. 

Draugystė Lietuvos Sunų 
ir Duk. rengia draugiška iš- 
važiavimą į Edison Woods 
Miškus Nedėlioje, Birželio 
29 d. Kviečiame visus lie- 
tuvius atsilankyti, kur galė- 
site linksmai pažaisti ir ty- 
ro oro pakvėpuot. 

Rengimo Komitetas. 

IŠVAŽIAVIMAS. 
Šioje nedėlioje per Petrines 

29 birželio bus gražus išva- 
žiavimas į laukus, surengtas 
Sus. Liet. Anier. 129 kuopos. 
Išvažiavimas bus į Beverly 
Hills. Lietuviai meldžiami at- 

vykti. 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS 1* TOWN 
OF LAKE. 

Draugystės šv. Jono Krik 
šlytojo narai teiksitės susi 
rinkti konoskaitlingiausiai 
29 d. June ant 9 vai. išryto 
jį bažnytinę svetainę. "i* ra 

I nusamdytas didžiausis "tro- 
Ikas" ir visi kartu galėsime 
nuvažiuoti į pikniką. 

Kviečia Komitetas. 

DOMAI TMD. 22 KP. 
NARIŲ. 

Šios TMD. kuopos susirin 
kimas įvyks nedėlioje 30 
birželio 1 vai. po pietų "Bi- 
rutės" svetainėje 3249 So. 
Morgan str. Malonėkite vis1' 
nariai susirinkti. 

TMD. 22 kp. Valdyba 

P-S S. ŠIMKUS ATIDARĖ 
STUDIJĄ MIESTE. 

P-nas Stasys Šimkus šiomis 
dienomis atidaro muzikos stu- 

dija Kine Arts I'uilding'e, 41 ( 

Micliigan nvc. Studijos mi- 

meris—127. Lekcijas naujoj 
vietoj pradeda ateinantį ket- 
vergę. 

NĖR IŠROKAVIMO. 
— Tu įsirašei į blaivininku 

draugija? 
— Taip. Išviso i metus rei 

kia mokėti tik tris dolarius. 
— Xe jau meldžiamasis. 

Tai nėra išskaitliavimo. U:i 
tuos pinigus galėtum gauti ga 
liona degtinės. 

PAJI EŠKOJIMAI. 

....PAJIEšKAU savo pačios, Maros 
Verkauskienos, km i mano pametė 
įple pusantro meto atgal, p.*'siimda- 
ma 'Simu Edvardą, f> melu amžiaus. 

Ji yra 30 metu amžiaus, šviesaus 
plauko, vidutinio ugio. ir tuir randą 
ant kaklo. 

Duosiu $10.00 tam kuris pirmiaua 
>raneš man kur ji randasi, gyva 

arba mirusi, ir kūdikis. 
Walter Wierkowsky, 

333 W. Wasbingtton Ave. 
Sbenandoah, Pa. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda namas 4 pagyvenimą po 
4 kambarius, randos neša $G00 j me- 

tus; sąlygas patirsite ant vietos. Sa-1 
vinlnkas ant pirmo flioro iš fronto, 
prie 948 W. 35th Placs. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas 3 flatai po 5; 

kambarius ir storas 40 pėdų. 
taipgi greta lotas-, puikioje vie- 
t< je 3437 S. Union Ave. kaina 

$15,000.0u. 
PARSIDUODA 3 AUGS- 

eių mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai gero- 
je vietoje, kaina yl4,000.00. 

..PARSIDUODA ARTI 
'Morgan Parko 2 nauji namai 

ir po vieną akeri žemes, labai 

pigiai. 
PARSIDUODA NAUJAS 

namas su 3 lotais ant lengvu iš 

mokėjimų. 
PARS1DODA RRZIDEN 

cija su 9 lotais ir puikus sodas 
suvirs 30 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartes 80 
akrų farmą, Grand Rapids 
Mieli, kaina tik $3,000 verta 

$5,000 arba daugiau. C>() ?krų 
didele gire, 20 akrų išd:rb!os. 

Norėdami ])irkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipovičitis Real 
įstate 

3253 S. Morgan St. 

EXTRA FARMOS. 
200 ir 160 akerių. Turi buti parduo- 

tos j trumpą laiką, arba išmainytos 
ant mlepto namu. t'kės geroje vietoje, 
gerai:, budinkais, usnėtais laukais. Eik 
ir gyvenk iš pirmos dienos. Del pla- 
tesniu žinią malonėkite rašyti, 

P. A. Mažeika, 
lt. 34, Ca.mpbeilv.port, Wis. 

PARSIDUODA — PIUIAI— CIROSER- 
nė ir Saldainių (Delicates:-en) 

Krautuvo, pardavojantl, tarp kit. l<o, 
"ice croam'» ir saldainius. Parsiduo- 
da iš priežasties Ilgos. 

S. RUBEN, 
3441 S. Morgan St. 

SPECI ALIS BARGENAS. 
2 Rezidencijin'u lotu. 

Randasi prie Western Avenue 
Boulevardo. Visai arti prie naujos 
Lietuvių -bažnyčios. Su \Įsais įtai- 
symais. Parduosimo labai pigiai prl- 
taikindami geriausiai jums tinkan- 
čias sąlygas. Rašykite arba telefo- 
nuokite: 

MRS. ITTTDRirK, 
106 N. La Salle St. Telefonas Main 
2043. 

PAISIDŲODA 7 KAMBARIŲ NAMAS. 
taipgi dideli;; tvartas ir vlStininkas. 

Narna galima pertairyti ant. 2-jų "fla- 
tų." Kaina — $?.500. 

MRS. MONEHAN. 
6843 S. Campbell Ave. 

REIKALAUJAME KRIAUČIŲ PATI- 
rusių prie vyriško kostumėriško dar- 

bo. Geras mokestis ir darbo sąlygos. 
L. Geležinis 

4503 So. Wood St. Cliicago, H1 
Telepbone Boulevard 5669 

E X T R A. 
PARSIDUOD V GERAS IR MAŽAI 
važinėtas 7 sėdi»n;i Automobilius. 
Continental motoras, 5 geri tekyniai 
ir viskas gerame padėjime. Kaina tik 
$475. Kreipkites pas J. S. Czaikaus- 
kas 4(500 S. Wood St. 
Teleplione Mc Kinley G256. 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workers—dailidžių dirbtinoj, 

drrin ir beit sanders. Mašinos ran- 
kų. Planer, trim and stock cuttars. 

52 valandos darbo sąvaitė. 
Darbas pastovus per ištiesus metus 

viduryj. 
IMPERIAL METH0D3 CO„ 

750 S. CIRCLE AVE., 
Fore«t ?£7a, 111. 

Ponkicentji £KUs>Kariais 
Garfield ?ork Elcvs.o-- arba Maciison 

įt. p .tvokari 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Murns reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo 3 iki 5 
pėJų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
nioka po 60 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 i vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkites pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

FARMOS 
.Tei^u nori jsisteigti sau namus ir 

buti neprlgulmingu, pirk «au farmą 
lietuvių kolionijoj "Vilnos?.,'* Vilas 
County, Wisconsine. Jei pirksi sau 
farmą čia iinok, j'ig perki nuo savi- 
ninko o ne nuo agento. Męs esame 
savininkai 50,(>00 akrų žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie 
tuvių kolionijai, esame paskyrę Ka- 
zimierų Gadlauskų kolionijos dirokto 
rium\ kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yra padėti jums. Iki 
š!o laiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuvių, kuriems čia klojasi 
labai gerai. Męs pagelbstame, kiek- 
vienam naujasedžiui, kuris perka nuo 
musų. Męs padedame, jiems pabu- 
davoti trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ūkei reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 
prieinamų išmokėj mų. Gali pirkti 
kokio lik nori didumo farmą 40, 80, 
120 arba 160 akelių arba daugiau, 
kainomis nuo $15.00 iki $25.00. Jeigu 
pageidauji likti nariu turtingos lietu- 
vių kolionijos neprigulmingų farmie- 
rių, kolionijos neprigulmingų farmie- 
rių, rašyk mums lietuviškai klaus- 
damas pilnų informacijų. 

SANBORN C'MPANY, 
Eagle Rivcr. Wisconsin. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj, \Visconsifie, kame daugybe jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra "žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų k t- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), ir prie lietuviško miestelio Woodboro. kuriame dauguma lietuvių gyvena ir •uri savo biznius užsidėję, ir yra proga lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. j Dar dabar ^emė parsiduoda labai p:- sriai. po $15.00 ir augščiau už ak'-;}, Galite pradėti pirkti farmg, su $100. ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą farmų. Daugumas musų žmo- nių yra išvažinėję po daug valstijų, bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- tės nesurado, akip \Visconsine lietuvių koiionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- siog lietuvių bendrovės pas savininkus minėtų 'armų, o jums bus prisiųsta knygelė su platesulais paaiškinimais ir žemlapiu. 
I LIBERTY LAND & 

INVESTMENT CO. 
3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PERKELK SAVO PINIGUS 
I LIETUVIU VALSTIJINI BANKĄ 

UNIVERSA STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

$1,500,000.00 
Ant pinigų padėtu Bankan iki 15 d. Liepos (Ju- 
ly) nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. 
Tokiu budu turite 2 sąvaiti laiko perkelti savo 

pinigus į šį parankų, stiprų ir saugų Banką ir 
gauti pilną nuošimtį nuo Liepos 1 mos. 

— VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice Prezidentas, 
JOHN L BAGDZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius, 

3252 S. HALSTED ST., Rampas 33čios CH1CAG0 

BANKTNkS VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėtny- 
čiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiety. Utarn'nkais. Ketveriais 
ir Subatomip nuo 0 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

AS ADOMAS A. KARAI.IAU3K.AS 
SK KANČIAI RAŠAU: 

Ai iabai sirgau per j metus, nuslabnėjęs pilvelis 
įvo. Dispepsija, nevHnūnas pilvelio, nustabnėiimas 

\rauju, Inkstų, Nervų ir abelnas sjėkų nustejima* 
.«o kuno, li buvau nustojęs vilties, kad '»»* *ven 

.i u. Visur jiejkojau sau pageltos, nesigailėjau v»a«ijr 
Vnerikoj ir už ruliezių. bet niekur negavau 
veikalai pagelbos. 

I'.et kada pareikalavau Salutaras vaistų, Rittcrio, 
'\raujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
O'duoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mane 
>ilvas pradėjo at«igauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
--Ivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo 

Reumatizmas pranyko, uiegllai nebebadė po krutinę 
Vidurių rėžiu,a? išnyko po užmušimui visų ligų. I?ė 
tmi 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa 

uita ras, I'.ittcrla, tr po 3 men. savo paveiksle pamačiau ki.| skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-liar jaučiuos smagiai ir esu llnksmrs ir 1000 sykiu dSl"i 
lialutam mvliytų eerad?jl?tci ir linkiu vi-«ienis savo d-a.igamę ir pairj. i. rr.iVrn- 
su tokiais atsilikimais patariu nuoSlrdzia' kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS Prof 

1707 So. Hnlsted St., Phone Can.il 6417 Chicago, illinois 

1.113 h: i v' I V BON DS 
Mąs perkame Liberty Ronds u 

l'Slną "Cash' vertę. Atneškite 
:.rba atsiųskite. 
Atdara kasdien ruo 9—6 

TJtarninliais Km ergais ir 
Sukatomis 9—'. 

CASIri 
,).G- SACKHEIM&CO. 
1335 Milw&uke Ave. 
tarpe Woo(J lr Paulina natvly 

Nepraleiskite šios Progos 
Įsigykite sau namjj geriausioj ir gražiausioj vietoj Chioagoje, tai-! 

po 2-ju bulvaru ir dideliu parku, kur galite pirkti už labai mažą, kaina, 
i 

Pasiskubinkite, nes dvi sąvaiti Įniko jau beliko vėliaus viskas bu? iš j 
parduota. Norintieji pirkti kre pkitės prie A. J. Kwedor. sales mano-J 
ser Chicago Title & Trust Co. Trustee. Telefonas Randolph 7400. 

Atstovas Wni. H. Britigan Organization. 800 First National Bank! 
Build'ng. Gyvenimo vieta 3122 So. Union Ave., 3-čios iu))os, frontą:-. J 
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