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Lenkai veržiasi! 
Ukrainon. 

Krupo fabrikai veS 
dirba ginklus. 

LENKAI VERŽIASI UK- 
RAINON 1800 MYLIU 

FRONTU. 

Varšava, bal. 28 d. — Lenkti 
vyriausi s štabas šios dienos pra- 
nešime paskelbė visuotiną lenkti 

pajicgų žengimą 180 myliu fron- 
tu l'krainon. 

v/ Judėjimo tikslu esąs išvary- 
mas "svetimšaliu Įsiveržėlių" 
(Rusų Bolševikų). 
Atstume 60 Myliu nuo Kievo. 

Pirmą savo žygio dieną lenkai 
nuėjo apie penkiasdešimts mylių 
ir dabar jų linija yra atstume še- 

šiųdešimtų mylių nuo Kievo. 
Paskelbime išleistame lenkų 

valstybės galvos, gen. Pilsuds- 
kio vardu ir išlipintame visuose 
miestuose ir kaimuose, per ku- 
riuos lenkų kariuomenė perėjo, 
yra išaiškinta lenkų žygis. Jame 
u/reiškiama, kad po išvarymui 
svetimšalių elementų lenkai pa- 
siliksiu Ukrainoje tik tol, kol 

ingaliotoji ukrainų valdžia nepa- 
ims kontrolės. 

Paskelbimas datuotas bal. 26 
d. atspaustas Varsavoje ir grei- 
tai ipasiųstas frontan. Vienas jo 
paragrafas skamba: 

"Drauge su lenkais grista Uk- 
rainon jos didvyringi sunųs, ve- 

dami Simano Petluros, kuris, ra- 

do prieglaudą Lenkijoje ir pa- 
gelbėjo ukrainams tamsiausioje 
dienoje.'' 

Paskelbime išreiškiama viltis, 
kad ukrainai su spies savo pajie- 
gas pagelbėti jų laisvei atgauti, 
kas saviti' keliu pagelbės Lenkija. 
Apsauga yra užtikrinama vi- 

siems gyventojams, kurių pra- 
šoma kantriai kęsti karės sunkė- 

nybes. 
Iš svarbiausiųjų miestų, ku- 

riuos lenkai užėmė pirmą savo 

žygio dieną yra Ovruč, Žitomir 
ir l>erdičev ir toliaus i pietus 
\'innica ir Zvvierzynka. 

bolševikai besitraukdami ne- 

tvarkoj atgal keliasi per P.ugo 
upę sako pranešimas. 

Ukrainai Nekareiviai KĮla. 

Atėjusiose čia telegramose 
pranešama apie uk rainų nekarei- 
vių sukilimus įpries bolševikus. 
Sakoma, kad ukrainai organizuo- 
jasi todėl, kad yra pranešama, 
jog jų šalis ir Lenkija yra pada- 
rę sutarti .pagal kurią Lenkija pa 
remsianti Ukrainą jos proponuo- 
jamame žygyje linkui Dniepro 
upės. 

Lenkų pranešimas išleistas į 
šiandien sako, kad ukrainų bū- 
riai bolševiku kariuomenėje pa- 
rodo norą atsiskirti nuo bolševi- 
ku ir kad buvo girdėta bombar- 
davimas užpakalyje bolševikų 
fronto, kuris spėjama, yra užim- 
tas ukrainų pajiegų. Tas sukėlė 
gand«ą buk ukrainai sukilo ir 
puola bolševikus. 

Kalbina Priešus Prisidėti prie 
Bolševiku. 

Sevastopolis, 'bal. 26 d. (Pavė- 
luota). — Vėliausiu bolševikų 
žingsniu yra atsišaukimas iš 
Maskvos j visą pietų Rusijos 
kariuomene, kalbinant jn prisi- 
dėti prie 'bolševikų, tokiu budu 
padarant musių pertrauką be- 
reikalinga. 

Dono, Tereko ir Kub.inės va- 

dai kreipėsi i Prancūziją, Angli- 
ją, Italiją ir Japoniją, prašydami, 
kad jos užsistotų už juos prieš 
sovietines pajicgas ir tos paliau- 
tų muštis. 

Kubaniečiai pasiuntė Burčą, o 

Dono ir Tereko vadai pasiuntė 
Melnikovą, buvusį Denikino ta- 

rybos pirmininką Paryžiun pas 
talkininkų ambasadorių tarybą 
kas del tarties su sovietu. 

Visos trys kazokų gentės pri- 
pažįsta gen. 'baroną \\ rangeli 
Vyriausiu Komanduotoju ir nori 
pradėti tartis su maskviške val- 
džia tuoju tikslu, kad sovietų 
valdžia atšauktų savo kareivius 
ir sutiktų leisti kazokams pa- 
tiems vesti savo (vidujinius rei- 
kalus, o 'galutinai susitarti su s 

maskviške valdžia, kad butų pa- 
likta vėliaus. 

Šaudo Plėšikus Oficierius. 

Anglija turi Kryme karinę mi- 

siją iš (langiaus kaip 300 oficie- 
rių. 

(ietį. \Yrangel sušaudydamas 
ar pakardamas oficierius nusikal- 
tusius plėšimu ar vagyste at- 

steigrs discipliną tarp pasileidu- 
sių bolševikų priešų kareivių. 

Francuzų kariai vis La Scarpe 
atplaukė <)deson ir dabar yra 
Nikolajeve, kur eina tarybos su 

Komisaru Davidovii'iu kas clel 
įsteigimo prekybos sąryšių. Ja- 
ponai, čekoslovakai ir belgai 
taipgi turi misijas, kurios veda 
tokias jau tarybas. Anglai ir ita- 
lai nėra atstovaujami. 

KRUPPO FABRIKAS VĖL 
DIRBA GINKLUS. 

Paryžius, bal. 28 d. — Fran-j 
cu/.u vyriausias štabas turi v.\-, 
iiiii parodančių, kai! Kruppo dirb 1 

tuvės, nepaisydamos taikom su- 

tarties išlygų, dirba toliaus gink-Į 
lus ir šovinius. Vokiečiai padirbo l 
naujo modelio kulkasvaidj ir Į 
Kruppo dirbtuvės dirba naujo 
modelio kanuoles. Francuzai 111a-1 

no, kad vokiečių vyriausias šta- 
bas, kuris 'buvo neva panaikintas, 
veikia slaptai. 

£ito štabo perdėtiniu esąs gen. 
Seecht. Jo pr i sakas parašytas 
liepos 7 d., 1919 m., kurio kopiją 
turi francuzai tarp kitko sako: 

"Reikia, kad, pas štabo oficie- 
rius įbutų ta pati mintis ir valios 
vienybė ir tas pats suoproeio aiš- 
kumas. Skųstis ant ko, ar kaltin- 
ti ką yra ibergiždiias darbas. Pas 
mus nėra laiko pailsimui. Stoki- 
me dirbti. M tisų uiždavinis aiš- 
kiai nustatytas. Mes turime at- 

statyti imperiją ir turime atsta- 

tyti kariuomenę. Mes turime at- 

statyti ateiti ant naujų pamatų. 
Tylus danbas, pasišventimas ir 
atsidavimas jo uždaviniams — tai 
dorybės kurios padaro visuoti- 
na štajba tuo kuo jis buvo, kuo 

1 

1 jis yra kuo jis turi pasilikti." | 

GELŽKELIŲ STREIKAS 
VISOJ SERBIJOJ. 

i Konstantinopolis, bal. 27 d. — 

ĮTelegramos atėjusios čia iš Bei-, 
įgrado sako, kad gelžkelių darbi-, 
'ninku streikas yra paskelbtas po, 
visą šalį. Jugoslavu valdžia nn> 

sprenddr energingai kovoti -ti k*o 

munistiniu judėjimu. sukelta 
vengru ir vokieėin radikalu agen- 
tu propogfindos. 

Du Policijos Viršininkai 
Užmušti. 

Subiticoj vengrai bolševikai ban- 
dė sukeli i revoliuciją. Jie užmu- 

ši' du policijos komisininkus ir 
sužeidė daugeli policistų, bet 
tvarka tuojaus buvo atsteigta ir 
vengrai tapo deiportuoti Yengri- 
jon. 

NORVEGUOS SOCIALIS- 
TAI RENGIA SOVIETINI 

PLENĄ. 

Norvegijos Darbo Partija Prisi- 

rengusi {steigti Naują 
Respubliką. 

Christiania, Norvegija, bal. 2S 
d. — Pasak žymesniųjų šitos ša- 

lies socialistų Norvegija gali pa- 
šokti Rusros pavyzdžiu ir jstcig 
ti sovietinę respubliką. Jie sako, 
kad tas gali atsitikti po sovia- 

listų amatiuių am i jų kongesso, 
kuris bus laikomas C h risti anoj e 

binž. .?4 d. Jutgtiniai ekonominiai 
ir politiniai Norvejijos elementai 
eina prie to, kad paskelbus tą- 
syk savo pienus suvisuomeniji- 
nuti amatų, pramonių, visų gam- 
tos turtų ir jų apystovų. 

Norvegijos darbo partijos se- 

kretorius Martin Tranmo! išaiš- 
kino dalykų stovį šitaip: 

'"Mes jau pasiekėme to, ko ki- 

tų šalių socialistams trūksta, bū- 
tent vienybes tarp amatinių uni- 

jų judėjimo ir soči ai it ų politinės 
partijos. Mes, jei ir turime, tai 

mažą pasipriešinimą. Mes tari- 
me išdirbę aiškius pienus ir su- 

sitaikę kas del principų. Kaipo 
pamatą mūsų/ naujos valdl/ios: 
formos mes tikimės priversti tuo- 

jaus pripažinti darbininkų ko- 
mitetus visuose amatuose ir pra- 
monėse. Tokie komitetai jau da- 
bar išdalies yra pripažinti, bet 
tie, kurie dabar kontroliuoja pra- 
monę, nenori duot- jiems pih.os 
galės. 

Veikimo Pienas. 

"Kiekvienas darbininku komi-Į 
tetas išrinko delegatą ?«avo tani 

tikro amato tarybon, kuris, savoj 
keliu, išrinks delegatą visuotinon 

tarybom Visi delegatai gali bu t i 
atšauktais rinkiku ir jų nuspren- 
dimai turi taikytis su didžiumos 
valia. Mes žadame visuomeninti 
po vieną 'pramonę ant karto, 
veikdami nuosekliai ir sutrauk- 
dami į krūvą savo energijas. 
Kiekviena turi patekti po darbi- 
ninkų klesų kontrole per organi- 
zacini komitetą ir pelnai pamažu 
turi pereiti tiems, kurie dirba. 
Galų gale mes turėsime tarybą 
valdančią atskirus amatus, k. v. 

statytojų, metalo darbininkų ir 
1.1., o kitas tarybas kontroliuo- 
jančias 'žvejybą ir žemdirbystę. 

"Vienu musii .pirmutinių tiks- 
lų dabar yra suvisuomenijimas 
Norvegijos bankininkystės sis- 
temos. Kada šitas bus padaryta 
visas likusis biznis automatiniai 
pereis socialistų kontrolėn. Mes 
tą padarysime su prievarta ar 

gražumu. Nors mes priešingi 
kraujo liejimui mūsų tikslo pa- 
siekimui, 'bet aštios įmonės gal 
'bus reikalingos. Mūsų organiza- 
cijos darbar turi baisia intekmę 
žvejų kaimuose ir visose ūkinin- 
kų bendruomenėse. Pavarę pro- 
pagandą per kelias ateinančias 
savaites mes parodysime žmonių 
norus masinėmis demonstracijo- 
mis, ypatingai geg. i d, ir vėliaus 
geg. 23 (per Sekmines). Visa tai 
padaris veikmę, kuri pasieks 
čiukurą birželio kongrese." 

Sekretorius Tranmol atstovauja 
tą Norvegijos darbininku dalj,! 
kuri pernai metais studijavo so- 

vietinę- valdžios sistemą ir įsiti- j 
kino, kad tai \va geriausias bu-1 
clas dabartinei tvarkai nuversti. 
Nors Norvegijos darbininku yra 
tik trečia dalis, o mažne du trcr- 

lius padaro ūkininkai, hct dar- 
bininkai sako, kad kaimiečiai in- 
domaujantieji politika pritaria 
sovietiniam pienui ir parems ii 
kada ateis laikas. 

RUSU ATSTOVAI PRIIM 
SIĄ JAPONU REIKA- 

LAVIMUS. 

Vladivostokas, bal. 22 d. I Pa- 
vėluota). — Yra sakoma, kci. 1 
Sibiro ateitis per kelis metus di- 
džiumoje priklausis 11110 to nu- 

sprendimo. kuris Ims padarytas 
per ateinačias kelias dienas są- 
ryšyje su prieštaraujančiais ja- 
ponų ir zemstvinės valdžios rei- 
kalavimais padu. \tais talkininku 
konferencijai. Apskritai yra ma- 

noma, kad rusų atstovai priims 
japonu reikala. imus ari.a dėlto, 
kad jie tiki, jog tai yra vieninte- 
lis būdas pasilikti tarnyboje, ar- 

ba <Kl asmeninio noro suvaldyti 
bolševizmą. Tie, kuiie skelbia at- 

metimą ja'pouų reikalavimų, yra 
silpni. 

Vietos laikraščiai skelbia, kad 
pagal japonų išly^s nei vienoje 
vietoje pamario provincijoje rusų 
kareiviai negalės stovėti be ja- 
ponų leidimo. 

Antras pasiulinimas, kuris yra j 
labiau s priimtinas rusu diddžiu- 
mai, tai padaryti Vladivostoką 
tarptautiniu miestu ir pastatyti 
ji po talkininku globa. | 

MAIŠTUODIAI ARTI 

BOSFORO SUMUŠTI. 

Londonas, bal. 28 d. — Sulig 
Reutero telegrama iš Konstan- 
tinopolio, datucta utarninko da- 
ta, iš visos Adabazaro apygar- 
dos, septyjiiosedšimts penkiose 
myliose nuo Konstantinopolio 
turkų tautininku ;\.jiegos tapo 
išvaryto.-'. 

Pirma negu valdžios kareiviai 
užėmė tą apygardą buvo smar- 

kus mittšiai, kuriuose tautininku 
vado Mustafos Ken.alo Pašos 
pajiegos labai nukentėjo. 

Iš Ismido pranešama, kad tau- 

tininkai buvo visiškai sumušti 

toje apygardoje. Jie paliko ka- 
nuolę. šovinius ir kitą karinę me- 

džiagą. 
Mustala Kemrl Paša išleido 

pašaukimą 30,000 vyru kovon su 

valdžios kareiviais. 
m 

KOVA EINA CHIHUA- 

HUOS GATVĖSE. 

EI Paso, Tex., bal. -8 d. —Į 
Kova eina Chihuahujs mieste 
tarp sukilusių ir ištikimų karei- 
vių, kaip .praneša Carranzos vir- 
šininkai Juareze. Stovis iki šios 
dienos yra tokis: šeši šimtai ka-j 
reivių 62 infanterijos po p.ilk. 
Figueroa sukilo Chihualuia mie- 
ste. Gen. D. Martinez ir Įeit. 
pulk. Almada, kurie neturi ka- 
reivių, prisidėjo prie maištinin- 
kų. Dm tūkstančiai iš Torreono 
ir 6,000 iš Zacatecaso yra pasiųs- 
ta Chihuahuon sukilimui numal- 
šinti. 

Kareiviai Parrale Sukilo. 

Agua Prieta, Sonora, baL 28 
d. — Aipie 4.000 Carranzos ka- 
reivių Parrale ir Jimineze, Chi- 
huahuoj, vakar sukilo. 

SENATAS TYRINĖJA 
LAIKRAŠTINĖS PO- 
PIEROS PADĖTĮ. 

Washington, bal. 28 d. — įžy- 
mus Xew Yorko laikraštininkai 
šiandien .pakviesta ateiti pas se- 

natu komercinį pakomitetį, kuris 
tyrinėja ten spaudomosios po- 
pieros padėtį — kiek jos yra, 
kokios kainos ir kaip ji yra gau- 
nama. 

Alklausinėjimą ingaliojo sena- 

to rezoliucija priimta -pereito 
rugp. 111 ė n. Missouri'os senato- 

rius Keed yra pirmininku pako- 
mitečio vedančio atklausinėjimą. 

DAR 439 RADIKALAI 
BUS PASIUSTI 

EUROPON. 

Washington, bal. 28 d. — Bu- 
to ateivystės komiteto pirminin- 
kas Johnson šiandien pasakė, kad 

nuo ateivystės Įstatymo įvedimo 
laiko u j 17 m. tik 323 svetimša- 
liai buvo deportuota, priskaitant 
241 nesenai pasiustą Rusijon lai- 
vu l'ufordu. 

Nuo lapkr. 1 d. išduota (\ooo 

prisakę areštuoti, su kuriais apie 
3.000 suareštuota deportavimui 
— skaitė Johnson iš laiško ra- 

šyto jam darbo skyriaus sekre- 
toriaus padėjėjo Posto, ''1,293 
prisakai panaikinta ir prisakai 
deportavimui iki pereitos suba- 
tos vakaro išduota 762 anarchis- 
tams, komunistams, rusų. darbi- 
ninkams ir kitiems tos ry^es. 
Kadangi 323 tjau deportuota, tai 

deportuoti lieka 439." 

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ UŽLAJOS 

MIESTĄ. 

Washington, <bal. 28 d. — Ži- 
nios šiandien apturėtos .,1 

liais keliais sako, kad maistiniu-' 
kai užėmė miestą 'Alvarido už- 

lajos pakraštyj pietinėje Vera 

Crtizo pusėje ir kad federaliaij 
kareiviai pasiųsta iš Vera Cruzo 

paimti atgal kontrolę ant uosto. 

įSalina Cruze, Pacifiko pakraš- 
tyje visos -biznio vietos uždary- 
ta, sukilus 75 valdžios garnizono 
kareiviams, kurie apiplėšė paštą, 
telefono raštinę, ekspreso raštinę 
ir sankrovas ir nuginklavo poli- 
ciją > muito viršininkus. 

SKERDYKLŲ DARBININ- 
KAI REIKALAUJA DI- 
DESNĖS MOKESTIES. 

Chicago, UI., bal. 28 d. — 30, 
000 mėsinėtoji! ir skerdiku pen- 
kiose didžiose ^akaunėse ir tris- 
dešimts ]>enkiose kitose skerdvk 
ln firmose mėsos pramonėje šią | 

savaitę pareikalavo pakėlimo 1110-j 
kesties po $1 į dieną. 

Sulig Jano 'Kikulskio, prezi- 
dento Jungtinių mėsos piausty- 
tojų ir skerdiklu šiaurinės Ame-j 
rikos, 'buvo vienbalsiai nuspręs-1 
ta pareikalauti to pildomame ko- 
mitete. 

145,000 TALKININKU KA- 
REIVIŲ PAREINYJ. 

Londonas, bal. 28 d. — Karės! 
sekretorius \Yilson Churchill at- 

stovu bute (paaiškino, kiek talki- 
ninkai turi kareivių Pareinvje. 

Tame distrikte esą 145,000 ka- 
reivių: 14,000 Anglijos, 95 Fran- 
cijos, 16,000 Amerikos ir 20,000 

Belgijos. 
Churchill pridūrė, kad talkinin- 

kų šalių karinė misija užžiurin- 
ti vokiečių karinės medžiagos 
sunaikinimu, pranešusi, jog dide- 
lės daugybės jos yra sunaikinta. 

Rinkimu pasekmes 
Lietuvoj. 

RINKIMU PASEKMĖS 
LIETUVOJ. 

(Lietuvos Atstovybės Te'degra- 
ma). 

\Vashin«gton, 1). C. 12:00 v.r. 

bal. 28 d., 1920 m. 

"Lietuva" 

5253 So. Morgan St., 
Cliicago, 111. 

Atstovybė gavo tokį oficialį 
Lietuvos Valdžios Agentūros 
Elta pranešimą: 

"Konstituankos rinkimų davi- 
niai maždaug šie: Skaitlingiausi 
Krikščionių Demokratų, antroj 
eilėj Socialdemokratai, arba So- 
cialliaudininkai. Lenkai ir žydai 
seime po keturias arba penkias 
vietas. Pavyzdžiui, spėjama, Kau- 
no apygardos Krikščionių De- 
mokratų devynios; Socialdemok- 
ratu trys; Socialliaudininkų en- 

blok (išvieno su) Valstiečių Są- 
junga trys; lenkai dvi; žydai dvi; 
vokiečiai vieną; viso dvidešimts 
Panevėžio apygardos; Krikščio- 
nių Demokratų trylika; Socialde- 
mokratų šeši, Socialliaudininkų 
ir Valstiečių Sąjungos tris; len- 
kai nieko; žydai vieną; Pažanga 
vieną. Tebeina papildomi rinki- 
mai; galutiniai daviniai vėliau. 

"Vileišis." 

VAIZBOS BUTAS PRIE- 
ŠINGAS DAVIMUI BO- 

NŲ KAREIVIAMS. 

Atlantic City. X. J., bal. 27 d. 
— Suv. Valstijų vaizbos luitas 
yra priešingas davimui honų ka- 

reiviams, tarnavusiems pasauli- 
nėj karėj; šitas pasipriešinimas 
išreikšta priėmimu komiteto re- 

zoliucijų čia laikomoje aštuntoje 
metinėje konferencijoje. 

Rezoliucijoje sakoma, kad "11c 
tik 500.000 negru pietuose, gavę 
$500, ar Sfxx> kiekvienas tuoj aus 

mestų darbą ir negrįstų prie jo 
iki (praleistų visus pinigus, bet ir 
apskritai prasidėtų toks didelis 
išlaidumas, kad darbas pairtų ir 
pagam i n i m as su m aižė t ų. 

NUBAUDĖ KARALIŲ UŽ 
ĖJIMĄ ŽOLE/ 

Madridas, bal. 27 d. — Kara- 
lius Alfonsas vakar turėjo užsi- 
mokėti dvi pesetas bausmės už 

ėjimą ant žolės Alcazaro Dar- 
žuose. Visi karaliaus šeimynos 
nariai, ėjusieji drauge su kara- 
liumi ant žolės taipgi tapo nu- 

bausti kiekvienas po 2 ipesetas. 

FRANCUZU KAREIVIAI 
APLEISIĄ FRANKFORTĄ 

IR DARMSTADTĄ. 

Paryžius, bal. 28 d. — Premje- 
ras Millerand pranešdamas at- 

stovu butui apie aukščiausios ta- 

rybos susirinkimo pasekmes San 

Remoje šiandien pasakė, kad 
franeuzai evakuos Frankforto ir 
Darmstadto teritorijas tuoj aus 

kaip tik talkininkų komisijos su- 

žinos, jog vokiečiu ginkluotoji 
pajiaga nesiekia daugiaus, kaip 
kad yra leista konvencijos įvy- 
kusios rugp. 1910 m. 

\'iso vokiečių kareivių Ruhro 

apskrityj, iki birž. 10 d., turi 
buti nedaugiau kaip 10,000, o 

apie liepos 10 d. visi vokiečių 
kareiviai turi buti pakeisti poli- 
cine pajiega susidedančia iš 10, 
000 vyrų. 

(LONDONIEČiAI AKMENT- 
Į MIS MĖTO BESIMEL- 

DŽIANČIUS AIRIUS. 

Londonas, bal. 28 d. Kada bū- 
rys airiu demonstrantų sustoju- 
siu priešakyje \Yormwood Scru- 
bis'o kalėjimo giedojo rašančiu 
airiu kalba uiž badaujančius Sinn 
Feinus kalėjime, tai j juos pasi- 
pylė plytos, akmenys ir purvai. 

Kumigas, kuris drauge giedojo 
■gavo su bonka Į gaivą nuo airiu 
priešininko londoniečio. 

Suv. \*alstijų rezoliucija už- 
tarianti airius šiandien buvo {neš 
ta atstovų bute. 

Ronald McN'ell, unijonistas pa 
klausė ar valdžia turėjo "kokią 
ofieiak- žinią apie manifestą kurį 
\Yashingtone rengiasi išleisti fi- 
lipinų nepriklausomybės komisi- 
ja, tvirtindama, kad Amerikos ti- 
kėjimas apsisprendimu butu pa- 
rodytas daug aiškiau pripažįs- 
tant reikalavimus nepriklauso- 
mybės 10,500,000 filipinų, kaip 
priimant rezoliucijas senate iš- 
reiškiančias užuojautą airiu ne- 

priklausomybės reikalui." 

Jis taipgi paklausė, ar atstovų 
butas pagerbdamas senatą nepri- 
valo pasekti jo pavyzdžiu ir j- 
neŠti rezoliuciją, paremiančią fi- 

lipinų apsisprendimo reikalavi- 
mą. 

ISPANIJOS TABAKO 
DARBININKAI GRŪ- 
MOJA VISUOTINU 

STREIKU. 

Saragosa, Ispan!,a, bal. 28 d.— 
Tabako darbininkai visose ša- 
lies dirbtuvėse užreiškė, kad iie 
streikuos, jei jiems nebus pakel- 
tu alga 25 nuoš. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 28 bal. 27 
Anglijos svaras S 3.80 S 3.83 
l'rancijos (u/. $1) ir. 16.57 16.94 
Italijos (už $1) lirų 22.50 22.75 
l'.elgijos (už Si) fr. 1545 15-75 
Olandijos 100 florinų 36* s 36'* 
Danijo-: 100 kornų 17.10 17.00 
Švedijos 100 kronų 21.30 ji.00 

Norvegijos 100 kronų 10.30 19.20 
Vokietijos 100 markių 1.80 1.80 
Austrijos 100 kronų •55 55 
Suomijos 100 markių 5-35 5*35 
Lenkijos 100 irarkių .70 .70 
Lietuvos 100 auksinų 1.80 1.80 
Kanados $ 1.000 — $000 $895. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

Bal. 30 d., 1904 m. atgavimas lie- 
tuviu spaudos Lietuvoje. 

Gcg". t d., 1533 m. numirė Ostra- 
ga, gabiausis lietuviu karve- 
dis. 

Geg. 3 d.. 17Q1 m. konstitucijos 
apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

(ieg. 12 d., 1571 m. numirė San- 
■guška, narsus lietuvių kar- 
vedis. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

Šiandien gražu ir šilčiau, vi- 
dutiniai j vairus vėjai. 

Saulėtekis, 4:50 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:46 vai. vak. 
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GELŽKELININKU, SUKILIMAS. 

Išsykio sunku suprasti dabartinį gelž- 
kelininkų streiką, neinėjus į kieminių dar- 
bininkų ir bėgiasukių padėtį. Nuo 1914 
m. kuomet kainos pakilo daugiau kaip 100 
nuoš., šitų darbininkų algos pakilo apie 
50 nuos. Mažne kiekvienoj pramonėj Suv. 
Valstijose organizuotieji ir neorganizuo- 
tieji darbininkai gavo daugiau pakelti. Ka- 
rės laiku padavė savo reikalavimus gelž- 
kelio administracijai, bet jų reikalavimai 
.buvo atmesti. Pereitą rudenį nekurie dar- 
bininkai sustreikavo be oficialio ingalio- 
jimo, bet juos prikalbėjo grįžti pažadėji- 
mais, kad vyriausis prokuroras per kelias 
savaites sumažins pragyvenimo brangumą, 
bet pragyvenimo brangumas po to laiko 
dar pakilo. Šios žiomos pabaigoj jie vėl 
padavė savo reikalavimus, bet kadangi 
gelžkeliai buvo grąžinami savininkams, tai 
darbininkai vėl nuraminta tik pažadėji- 
mais. Prezidentui bedavinėjant pažadėji- 
mus, kongresas priėmė Esch-Cumminso pro 
jektą prieš smarkų gelžkelių unijų protes- 
tą. Bendra konferencija įvykusi del pre- 
zidento pažadėjimo išsiskirstė nieko nenu- 

veikusi, nes gelžkelių vedėjai atsisakė ką- 
nors tarti algų klausime pirma negu bus pa- 
skirtas tam ingaliotas taikomasis komi- 
tetas. Kuomet gelžkelių savininkų reika- 
lai buvo užtikrinti visomis pusėmis, kuomet 
pragyvenimo brangis vis kilo augštyn, kie- 
minių darbininkų reikąlai buvo saitai ig- 
noruojami. Aiškiaus sakant, valdžia pasi- 
naudojo gelžkelininkų isitilr'nimu ir tie 
galiaus nusprendė, kad šalis nepabus iš sa- 
vo pasitenkinimo gerai jos nesupurčius. 

Jieškoti streiko priežasties nepatenkin- 
to konduktoriaus atleidime yra tiek pat 
nesąmoninga kaip ir sakyti, kad princo 
Ferdinando užmušimas pagimdė Didžiąją 
Karę. Taip-pat nera reikalo mums tverti 
slėpininguosius I. W. W. suokalbius. Gelž- 
kelininkams tiesiog nusibodo buti mulkina- 
mais ir prigaudinejamais; jie neteko užsi- 
tikejimo tais, kurie atsako už jų gerovę; 
jie inpyko ir nepaiso. "Streikas yra ne- 

teisėtas ir priešingas musų kontraktui, — 

pasakė streikininkas. — Jis paliks broliją j sausai išdžiuvusia. Tas vis tiek. Mes lau- 
kėme du metu, kad mums daugiau mokė- 
tų, dabar mes to paliovėme laukę". Indo- 
mu yra pastebėti, kad vedantis streiką yra 
amerikietis yra nesenai padėjęs pirmo lei- 
tenanto uniformą, kurią jis nešiojo Pran- 
cūzijoj. 

" 

a 
nr> 

ATVIRAI KALBA APIE NEDORĄ 
PASIELGIMĄ. 

Darbo skyriaus sekretoriaus vietą už- 
imantis Post yra žmogus, kuris nesibijo, kad 
jį pavadins atskalunu. Apie deportavimus 
jis šitaip sako: "Tyrinėjimai paprastai pa- 
rodo, kad suareštuotieji svetimšaliai papras 
t?.i buvo darbo žmonėmis, kurie pirm to nie 
kuomet nebuvo areštuotais, kurie nėra anar 

chistais, ar revoliucionieriais, politiniai, ar 

kitaip kaip pavojingais žmonėmis. 
Gaila daros atsiminus tas sunkenybes, 

kurias jie ii- jų šeimynos turi kęsti per pas- 
kutinius tris ar keturis mėnesius del sava- 

rankiškų areštavimų, ilgo laikymo kalėji- 
me negalint užsistatyti kaucijos, kuri yra 
peraugšta jų uždarbiams už nieką kitą, kaip 

įsusidėjimą su savo tautos šalies ir kalbos 
1 draugais ir be mažiausio nurodymo Į jiems 
Į žinomą, ar jų ketinamą pavojingą pasirį- 
žimą ar koki neįstatymini pasielgimą". 

Post, bc abejo, susilauks smarkaus už- 
sipuolimo už jo toki atvirą kalbėjimą apie 
! nedorą pasielgimą valdžios viršininkų su 
j negalinčiais apsiginti žmonėmis, viršinin- 
Ikų veikiančių vardu žmonių, pasididžiuo- 
jančių savo pamylėjimo teisingumo. Ar ji 
ims nagrinėti? Jei nagrinės, tai visuome- 
nė sužinos daug tokių dalykų galinčių at- 
sitikti Amerikoje, kuriuos mes paprastai įkaitome savotišku kitų kraštų despotiz- imu. 

t 
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JAPONAS DEJUOJA SU JAPONIJA. 

Įžymus publicistas, baronas T, Kuki 
laikraštyje "The Japan Magazine" (Tokio) 
sako, kad Japonijos diplomatai nežino, ką 
daryti su visais tais reikalais, kurie jų lau- 
kia. Japonija, pasak jo, pamažu persiima 

; sukilimo dvasia, kuri apims pasauli. Ji 
į''bando pamatyti, kiek apsipažinimas su 
chemija, dolario galingumas ir materializ- 
mas gali saugiai įkeisti senąjį prisirišimą 
prie priedermės tikybos ir ištikimumo". Jis 
sako: 

"Kitas pavojus, kuriam mes esame iš- 
kratyti, tai Visogalio Dolario pagrūmojimas. Pasaulis mano padaręs galą militarizmui; bet ar jis padarė galą paniginiams užka- 
riavimams? Karės išnaikintos šalys yra sužeistos ir finansiniai išsekintos, bet pi- niginis karalius viešpatauja. Nedaug žiū- 
rėdamas teisingumo, žmoniškumo, ar kokio 
nors didžiųjų principų, už kuriuos mes ne- 
va kovojame, piniginis karalius, kaip ko- 
losas žirglioja per pasaulį ir grūmoja nu- 
tvėrimu šalių už gerklės". 

Pastabos- 
išvados. 

Lietuvos kariuomenė ne- 
tik mokinasi grynai karinių 
dalykų, bet kartu lavinasi 
apšvietoje, taip kad karei- 
viams musų jaunuoliams bus 
savo rūšies mokykla, kurioje 
yra lavinamas žmogaus kū- 
nas ir siela arba protas. De- 
lei tvarkaus apšvietos dar- 
bo tarpe kareivių karinė Lie 
tuvos valdžia yra išleidusi 

į t am tikrą įstatą. 
S Štai kas pranešama "K. 
i ž." (L. K. Įs. Nr. 255—9.): 
\ Šiuo laiku musų kariuo- 
menė nevykina operatyvių 
žingsnių. Taigi dabar, kaip 
tik yra patogiausias laikas 
rūpintis kariuomenės kultū- 
ros ir apšvietos darbu. Kiek- 

! vienas apsišvietęs kariškis 
; privalo tuo rūpintis. Musų 
itarpe neturi likti nei vieno 
'bemokslio. Užtai įsakau: 
! 1) Visose kariuomenės 
i dalyse užsiėmimų metu į- 
steigti kareiviams vienai va- 

• landai makyklą mokymui 
skaityti, rašyti ir bendro la- 
vinimos. Mokymasis visiems 

l priverstinas. 
2) Įsteigti kareivių kny- 

Igynėlius iš specialistų lėšų, 
[kurios gali buti papildytos 
iš Generalinio Štabo Lite- 
ratūros dalies Kultūros ir 
i- >/ietimo Sekcijos. 

3) Mokyklos tvarkyme, 
knygynėlių pirkime, vedime 
ir bendrai visuose kariuome 
nes kulturos ir švietimo rei- 
kaluose vadovautis Generali 
nio Štabo Literatūros dalies 
Kulturos ir švietimo Sekci- 

I jos nurodymais... 

j Francuzai, kaip visiems 
yra žinoma, buvo ir yra karš 
fi Lenkijos šalininkai ir iki- 
šiol buvo atviri Lietuvos 
priešai, bet taip galima pa- 
sakyti apie visą eile žymių 
Francuzijos politikierių ii 
francuzų spaudą. Paskuti- 
niu laiku ir jie, pamatę tik- 
rą dalykų padėtį, lykr ir pra- 
deda krypti Lietuvos pu- 
sėn. — žinoma, vadovauda- 
masi tam tikrais išrokavi- 
mais. Kai]) dabar žiūrima 
Francuzijoje Į Lietuvą, pa- 
pasakojo sugrįžęs iš- užsie- 
nio ministeriu pirm. E. Gal- 
vanauskas, kuHs lankėsi 
Paryžiuje ir Londone. — 

Štai kaip apie tai rašoma 
kauniškėje "Vien.": 

Žinios Sš Lietuvos 
TAURAGĖ. 

Ištrauka iš protokolo 29—II ir 
1—III. 

"Tauragės apskrities taryba, su 

sirinkusi 1 kovo 1920 111. turi pa- 
reikšti apskrities viršininkui pil. 
Tučkui ir apsaugos vadui pil. 
Sakalauskui šiui ką: 

Eina beveik kasdien nekaltų pi-1 
liečiu areštai, net ir visuomenės 
įstaigų, kurie laikomi po kelias 
dienas ir vėliau palmosuojami be 
jokio apkaltinimo. Piktadariai gi 

į tuo tarpu, vagys ir plėšikai, lais- 
įvi ir daro visuomenei žalą, o ne- 

Įkalti pilicėiai turi be reikalo ken- 
tctl. 

Matydama visa tai, taryba pa- 
reiškia pilniausi nepasitikėjimą ir 
griežčiausj protestų prieš pana- 
šius pasielgimus ir ateityj reika- 
lauja vadovautis tokiais jstatais: 

i) Kad areštuotieji hutų per 
24 valandas kaltinami arba ap- 
teisiami. * 

Jei areštuotasis pilietis-tė ne 

kaltai areštuota, tai kaltininkas, 
birt'' baudžiamas ligi 1000 auks. 
[pinigine bausme ir ligi 1 savaitės 
kalėjimu. 

3) Kadangi už areštuotųjų lai- 
kymą imama iš piliečių mokesnis 
apskrities taryba reikalauja iš vir 
šininko pilniausios apyskaitos, 
kurią privalo jis atiduoti apskri- 
ties valdybai. 

4) Kad arešti •"amų priveizdė- 
tojas butų skiriamas arba reko- 
menduojamas apskrities tarybos, 
remiantis Įstatais. 

Visa tai apskrities taryba tu- 
rėdama omeny, negali toliau ne- 

pareikšti tų baisių ir žalingų vi- 

ešuomenei darbų, kurių priežasti- 
mi yra apskrities viršininkas pil. 
jTučkus ir apsaugos vadas Saka- 

jiauskas. ("Santara"). 
1 

RASEINIAI. 
Kovo 7 ('. įvyko Raseinių vals- 

čiaus Lietuvos Valstiečių Są- 
jungos kuopos steigiamasis su- 

sirinkimas. Didelė kinemotogra- 
fo salė prisirinko pilna žmonių: 

j'bežemių, maža^emuj, ūkininkų 
ir darbininkų. 

IMI. j. Makav.okis papasakojo 
apie Steigiamąjį Seimą, nušvies- 

ėdamas bendrais možiais jo už- 
davinius. P>e to trumpai prar.e- 

.šė apie partijas ir jų skirtumus. 
\ Pil. M. Petrauskas savo pra- 

kalboje nurodė Valstiečių Są- 
jungos tikslus 'r siekinius ir ra- 

gino visws įsirašyti Valstiečių 
Sąjungom 

Pil. Bakanas paskaitė ir paaiš- 
•kino L. V. Sąjungos programą. 

Pil. Adomaitis darbininku var- 

du ragino dėtis prie Valstiečių 
Sąjungos. 

Per pertrauką Įsirašė V. Są- 
jungon 112 narių, jų tarpe daug 
moterų. Upas visų atsilankiu- 
siųjų labai palankus V. Sąi'ingai. 
Išrinkta laikina Valdyba. 

J. Aguona. 

KETŪNAI. 

(Mažeikių apskr.). 
Musų mokykloje mokosi dau- 

giau per 70 vaikučių. Mokyto- 
jauja S t. Ličkunas, kn.trio ru- 

pesniu vasario 16 d. buvo su- 

rengta Tautos šventė. Mokyto- 
jas gražiai aiškiai papasakojo 
mūsų Lietuvos praeiti. Paskiau 
buvo dainuojamas himnas ir kt. 
dainos, taip-pat sakomos eilės. 
Seenoje buvo parodyta, kaip lie- 
tuvis kareivis gynė savo tėvynę 
nuo plėšikiHbolševikų, lenkų ir 
vokiečių. 

Tik bėda, kad čia musų žmo- 
nės taip labai tamsus, ypač jau- 
nimas, ir šviestis nenori. 

Vaikų motina. 

RYGOS LIETUVIAI. 

Rygos lietuvių kolonija labai ne- 

turtinga. Yra tik mažas nuošimtis 
jų namų savininkais, toliau įv*airus 
yra tarnautojai, gana daug vežėjų. 
Kiti visi labai bėdini darbininkai. 

Latvių yra įsakymas, kad po III 
5 d., visi svetimtaučiai Latviuose 
privalo turėti savo tautinius jtestii. 
Kas po III 5 neturės tautinio pa- 
so. bUs išvarytas iš Latvių. Kokių 
priemonių latviai po III 5 žada 

(griebtis, to tuo tarpu dar nežino- 
ma. Apie tai bus pranešta toliau. 

Lietuvių kolonijai esant labai 

J neturtingai, prisiena per menes! 

tam tikrą sumą išleisti labdarybės 
reikalams. Dažnai atsitinka, kad 
žmonės (Lietuvos piliečiai) keliau- 
ją Lietuvon turi pabūti kelias die- 
nas Rygoje ir vitfa šeimyna yra be 
duonos ir be kapeikos. Tokių pra- 
šymu pašalpos per dieną yra bent 
6. Pašalpos reikia, jeigu duodama, 
duoti bent no 20 liet. rbl. Tuo tar- 

pu, kada yra būtinas reikalas, duo 
dama vienam ar dviem, tinkamai 
Įsitikinus, kad tiki ai reikalingas. 

Del nustatymo sienos tarp Lie- 
i tuvos ir Latvijos Imvo Kaune 
konferencija su latviais, kuri ko- 
vo 11 d. pasibaigė be vaisių. Prie 
galutinos sutarties negalėjo pri- 
eiti del Palangos ir llukštos sri- 
čių. Latvių delegacija siūlė pa- 
daryti Palangos srityj plebisei- 

tą. Lietuvių delegacija pareiš- 
kė latviams, kad jei jie ^csisaky- 
lŲ nuo Palangos, tad lietuviai 
bus linkę prie kompromiso Ilukš 
tos srityje. 

Amerikos prekes, siųstos iš 
Francuzijos, nuspręsta perduoti 
finansų prekybos ir pramonės mi 
nisterijai ir ipavesti jai išdavinė- 
ti tas prekes kitoms ministeri- 
joms. 

KAUNO KRONIKA. 
— Grįžo iš Vokiečių literatas 

Pr. Penkaitis, darbavęsis prie lietu- 

vių pasiuntinystės Berlyne. 

MŪSŲ VALDŽIOS PAREIŠKI- 
MAS DEL SUSISIEKIMO SIJ 

VILNIUM. 

Anglu geležinkelių misijai is \ at 

šuvos kreipiantis j Lietuvos \ y- 
riaus\«bę del jos pažiūros į atnau- 

jinimą susinėsimo tarp Vilniaus ii 
Kauno, buvo atsakyta, kad Lietu- 
vos Vyriausybė kiek seniau buvo 
tikusi tokias tarybas pradėti ir tam 

tikslui net 1 uvo pasiųsta Vilniun 
speefalė komisija. Tačiau atsižiū- 
rint Į tai, kad lenkų valdžia ir ka- 
riuomenė ne tik nepertnainė savo 

elgesio su okupuotais Lietuvos kraš 
tais ir santykio su Lietuvos Valdžia, 
ir ne tik nepasitraukė ligi demar- 
kacijos linijos, bet dar veržiasi ir 
plėšia lietuvių kraštus, provokuo- 
dami ginkluotus susidūrimus, u 

kadangi tuo budu lenkų valdžia ne- 

rodo jokio palinkimo gerbti teisę 
nei pačių Santarvės įsakymų, todėl 
Lietuvos Valstybė nemato jokios 
prasmės vesti kokių nors tarybų su 
tokiu kontragentu. Xesa nėra jo- 
kių garantijų, kad lenkų valdžia re s 

pektuotų bent kokią sutarti ir san- 

tykiai su tokia vyriausybe visai iš- 
eina iš teisės ribų ir pereina išimti- 
nai j brufalės pajėgos sritį. 

("Liet;"). 

LENKŲ ŽYGIAI. 
Lenkai labai nenori. kad susi- 

rinktu Lietuvos Steigiamasai Sei 
mas. Lodei stengiasi visokiais 
budais kliudyti rinkimams. Yiso- 
je .pafrontėje lenkų legijonai vėl 
pradėjo baisai \ ..jii žmones. 
Taip. Aukštadvario valsčiuje len 
kai uždėjo dideles bausmes ūki- 
ninkams. o nesulaukę tu batts- 
miu atlyginimo, ėjo per kai- 

Imus ir atiminėjo javus, bulves, 
'gyvulius. Perlojaus miestelio 
srityje lenkai varinėja žmones 
dienomis ir naktimis į stiukas, 
ir šiaip atiminėja iš ižmonhj ge- 
resnius daiktus bei gyvulius, 
nieko už tai neduodami. Kas ne- 

atvyksta Į stuikij, tam paprastai 
Uždeda bausmės 30 pudų bulvių. 

("Darbas.") 

Vyturys 

Velnias Bolševiko Eoiėje. 
(Išsvajotas geografiškas vaizdelis). 

0';lsa). 

Musų "bolševikas"' pirmiausiai 
nutupė ant Eifelio bokšto viršūnės, j 
Apsižvalgęs aplinkui, jis tuoj pa- 
stebėjo besirenkančią žmonių minią 
Eiizėjaus laukuose. Dar su ypatin- 
ga atida pažvelgė ant Yersaliaufe, j 
vienok tuoj jo (loma likosi nukreip- j 
ta linkui Notre Datne maldntnnio,! 
iškur girdėjosi kokis tai nepapras- i 

tas truksmas. liet jo akjs "nestovė- 

jo" ant vietos — greit jos buvo nu- 

kreiptos linkui "Bois de Uoulogne' 
— nfat, kiekvienam gyvam sutvė- 
rimui patinka gamta, o ypač mc- 

ff/.iai, gėlės ir paukščiai. 
!>isiniinus apie frartcuzu T i- 

rt," net .šiurpuliai perėjo per jo su- 

rumbėjusį ir lyg "ragu'' paden^U* 
kuną. "Uet prie darbo," — .stukte- 
lėjo jo mintyje. 

Jis karvelio greitumu nuskrido I 
prie Klizčjaus laukuose besirenkan- į 
eios minios. Tai buvo "pasaulio j 
sostinės" darbininkų susiniuvir.ias— 

gegužinė demonstracija. I ž pus- j 
vąlaiid/io keliuose punktuose prasi- j 
dėjo prakalbos. Žinoma, pirmiau- 
siai buvo sudainuota darbininkiškas) 
ir internacijonali-kas hinnr.s, \ leve1 į 

suojant raudi noms vėliavoms; taip- 
gi buvo atiduota pagarba spcialis* 
*u vadui J'aurcs'ui f X ;ė), kuris žu- 
vo prasidedant' \ isasvietinei karei. 
Tartaro '"bolševikas" dėjo visas 
pastangas, idant sukikus kiekvie- 
nam "apaštalui'' atsakanti "inkvė- 
pinn."' Svarbiausiais punktais bu- 
vo: "sociafisltšfca revoliucija," "dar 
Įmunku diktatūra." "įšalas kapita- 
lizmui." "atsisakymas nuo senojo1. 
Hviftto". KK11.Lt jai i A lengvo kreipi' 
•avo kalbtis linkui bo'.-evi/mo. l'as- 
kr'.iti.jie pradėjo aukštinti Rusijos 
"sovietų" vark''., o taip-i Veneci- 
jos Belą Kuno \ tankiai pa- 

■.! <•!>{" 1 a i i i. kad ir i'ranęuzij'ps dąr- 
>iįlinkai privalo sekli in dviejų kraš 
tr, pavyzdį. t 

Abelnai i;nartt, nitas generalis 
!ar!/ininku mif'.ngas pasifrai^ė, taip 

sakant, grynai bolševikiškoj dvasioj. 
Tečiaus "l>>1Šcvik'a .-inktėpėja's" tie 

!au!<£ jojo užbaigos — mat jis tu- 

rėjo atsilankyti tu >;n pačiu tikslu 
Iri r keliose vietose. l>li?ėj au; lankus] 
ii- apleido pilnai patenkintas. 

Ant pusvalandžio austojo Albe r-> 

.o sostinėje. Čia jis irgi karšiai ''pa- 

sidarbavo," nors ne su tokia pasek- 
me, kaip Sienos didmiestyje. Čio- 
nai darbininkai išsirodė jam per- 
daug pavargę nuo karės ir "užsi- 
krėtę" karšta patriotizmo dvasia. 

Lygir užpykęs mušu "bolševi- 
kas'' išskrido j augstybes. Jis greit 
apžvelgė, visą tą kraštą, atsiminda- 
mas,' k'ad jis daugiausiai buvo gar- 
sinamas laike visasvietinės karės. 

''keista, -— sumurmėjo jis,—be- 
veik sunku ir pažinti, kad čia bu 
v o mušiu laukas. Liege ir N'amui, 
kaip matyt, šiek-tiek nukentėjo 
dargiau, — bet tai menkniekis. O 
pasaulis tiek trukšmo kelia del šio 
kraštelio. Tai, ištiesu, savo rūšies 
reklama ir priekabė prieš tuos 
prak.... lumuš. Juk yra kraštų, 
urie ištikrųjų Ifaisiai nukentėjo nuo 

karės, o vienok apie juos beveik vi- 
sai nekalba ir perašo.... Kur C i a 

Baisybė? Et, — pasaulis vėliau su- 

žinos tikrą tciyby' tr bus labai nu- 

stebintas i- pirmesnių "fabrikuotų" 
ziniii ir Įjrancši'.uii. ." 

"i!et ką aiį čįa užsisvajojau? Te-j g'.il tuos dalykus svarsto Versaly-^ 
jc. Veimare. Ueriine ar Maskvo- 
je.... Prie darbo!...." — Tą pra 
taręs, nuskri.lo jis vakaru link. 
4 • 

Ku ropinėje dalyje Jurgio viešpa- 
'ij >s ji.- žinojo keletą iniesių — su 

fe"nilonu priešakyje. Žinojo jis ir 
•linus? su jų revoliucijonišku Dub- 
inu. iŠ vienos puses airiai jam pa-,' 
ū'iUbojo, bet iš' Ifiios — ne. kadan- 
gi jie perkarsti patriotai. Skrisda- ; 

mas per kanaiį, jis kaip-tik ir pri- 
siminė apie Airiją ir apie jos va- 

dus — ivoger Casenicnt'a ir Dc \ a- o >• 

lerą. Lygir užsimiršus apie Sa\o 

paėjimą, buvo bepradedąs šnabž- 
dėti "amžiną atilsį'' už nukankinto 
patrioto sielą, bet greit susigriebė 
ir, nusispjovęs, dar smarkiau pa- 
spaudė savo sparnais. 

Londone jam buvo girdėtos irgi 
kelios vietos, kaip: baisusis Angli- 
jos kalėjimas '"Tovver", parlamen- 
to i am'as, šv. Povilo katedra, 
VVestiiiinster Abbey, Hyue p'arkas 
ir dar keletas punktų.— Jis visai 
netikėtai atsidūrė palei kankinimo 
"įstaigą"'. Čia jam išsyk labai ne- 

smagu paskl'arė. Bijodamas praleis-: 
!i progą, jis pasiskubino j Įlydei 
parką. Tenai jis sutiko beveik tą 
pa!], ką ir Elizėjaus laukuose. Čia 
ji.s sužinojo vieną įstabų dalyką, — 

būtent, — kad ž) m i darbininkų da- 
lis buvo priešinga taikos sutarties 
I/Janui su hunais; vis girdėjosi rei- 
kalavimai, idant su hunais hutų su- , 
įtarta "draugiškai". Tartarietis p'a-j| -iryžo pasinaudoti taja "puikia"' 
lėja.— "InkVėpimu'f' buvo pri- ; 

"engta dirvj>. Iš džiaugsmo jis vie- 
loj vietoj net smarkiai suriko:! 
'Čia tik Lenino su Trockiu reikia, 
r'visai butų 'dielo v šliapie!' 

"Sutvarkęs"' kalbėtojų mintis, 
! olševikas" pasiryžo skristi atgal, t 

>ct čia jam atėjo galvon mintis j 
ie karalių-sportą, jauną Alfon- i 

»ą. Užsinorėjo jis atlankyti jojo 
buveinę. Sumanyta — padaryta. 
Keli atsispyrimai ir jis jau pasie- 
kė kantabrijos pakraštį. 

"Matyt puikus kraštas, — pa- 
manė jis sau.— 1 štikruju turbūt 
Tartaro gražumi1 atsižymi pietiniai 
to krašto miestai — Kordoba, Se- 
ville ir Malaga.... Jei bus dar lai- 
ko. pasistengsiu ir tenai pabu- 
voti...." Mislydamas apie šittos 
miestus, "bolševikas" net apsiPaižC 
ir saldžias seiles nurijo, — žinoma, 
sąryšyje su besiplatinančia pasau- 
lyje abstinencija. 

Štai "tartarietis'' tame *'Paryžiu- 
je miniatiūroje '. Cia jis sustojo ke-1 
liosr vietose, atlankė t ris didesnius j 
darbininkų susirinkimus, sukėlė i 

"inspiraciją"' keliems anarcliistiš'-o, 
krypsnio agitatoriams ir, negalėd'a- j 
mas pasimatyti su ''sportu" ir pa-1 
sigėrėti garsiaja Malaga, pasiryžo 
"'•ubhii skristi j rytus. 

''Neorganizuota minia tie, špa-» 
iū:i, — daug dar čia reikia pasidar- 
buoti," — pratarė "bolševikas" ir 
spustelėjo ilgais savo sparnais lin- 
kui Šventojo Tėvo žemės. 

"Vienok puiki kelionė, — šnabž- 
dėjo jisai. — toks malonus ir 
gaivinantis oras. Tai visgi iudomus 
yra gyvenimas pietuose...." 

Jis traukė tiesiog i Neapolį — j 
tą gražiausią ''eebato" t'aską. Štai 
jo apačioje indomioji "laikrodinė' 
Stromboli salukė. 

r Prisiartinant prie Vezuvij-uis 
į jis "skubiai" nusijuokė, prisiminę: 
/Įmonių kalbą apie čia men'amu: 
i Tartaro vartus. Jam nerūpėjo islo 

jriski Neapolio turtai — tik jo mi- 
'sijos darbai. 

J Neapolyje jis surado ''gabius' 
j agitatorius ir oratorius, kurie vi 
sais žvilgsniais "sumaniai"' kalbėjc 
ir be ''inkvėpimo''. 

Iš Neapolio pakraščiu patrauki 
jis i šv. Petro miestą. Jo galvoje 
vis pynėsi du žodžiu: I 'atikanas ir 
K: ir i uolas.... "Kuris jam gali bū- 
ti naudingas':" — klausė jis savęs 
ir šypsodamasi atsakė: "Abu bus 
naudingi...." 

"štai ir Roma — tas garsusis 
triumvirų miestas su taip garsiais 
7 kalnais!" — pratarė "bolševikas". 
pasiekęs Tiberio pakraštį ir kreip- 
damas akis i šv. I'etro k"atedrą.— 
indumutno delei jis apsižvalgė Į vi- 
sas puses — apart k/> kito jo (lomą 
atkreipė Kolizėjaus griuvėsiai. 

"Darban!" — ryktelėjo jis, — 

"Bolševikas" tuoj atsidūrė ant 

"Piazza del Popolo," kur atsibuvo 
trukšmingas darbininku susirinki- 
mus. Taipgi atlankė susirinkimus 
ant ''Piažza Novona". "Piazza del 
Ouirinale" ir dar vienoje—kitoje 
vietoje. 

Tiktai dviejuose susirinkimuose 
•iisiėjo jam Įsimaišyti su "inkvėpi- 
nu", bet. abelnai imant, jis buvo la- 
jai patenkintas Romos darbiniu- 

(kais. Jis vis kartojo: "Bravo, it:»- 
lai! Jie supranta momento svarbu: 
Tai tikri pasaulio piliečiai ateityje! 
":ia visur anarehistiška dvasia — 

čia visur bolševizmu kvepia 1 Lai gy 
vuoja 'čebato' proletarai 

Cia jis prisiminė, kad tą pačią 
dieną, vakare, jis turi dalyvauti 
bolševikų generolų konferencijoje 
— Kremlio palociuje. Taigi jis. lyg 
susinervavęs, išplastomis nuskrido į 
V atikano sodą, norėdamas pamaty- 
ti tą garbingą "Servus Servorutn 
Dei'\ l'apą-l.enediktą. Vienok jo 
noras pasiliko be pasekmės.— Mat, 
dievobaimingas senelis, rūpinda- 
masis visos žmonijos likimu, kar- 
štai meldėsi savo kapelloje. pai- 
šydama0 iš Augščiausiojo Dvasiom 
Šventos <!• 1 bolševikų, anarchistų įr 
visokios spalvos ateistu.... Žino- 
ma, Tartaro pasiuntinis neišdrįso 
įsikraustyti j kapellą prie ''neklai- 
dingoji/'.—Nieku nepešęs, jis skrido 
toliau j šiaury. L"/, minutės-kitos 
"prakeiktas bolševikas*' atsidūrė 
Florencijoje — tame garsiausiame 
dailos mieste. Net patsai miesto 
vardas nutsų "pasiuntiniui" kaip- 
tai maloniai skambėjo: — i i kai- 
po savo rūšies dvasiškas "sutvėri- 
mas". žinojo apie puskapi latiniš- 
ku žodžių, — todėl ir m inė, jo-r 
tame mieste labai daug žolynų ir 
gėlių. Bet greit jis visai ką kitą 
pamate. 

(Užbaiga seka). 



Daile ir Dailininkai. 

PIRMOSIOS GEGUŽIO. 

J. V. Stagaras. 
Muziką parašė Mikas Petrauskas. 

(Sccnario) 
AKTAS PIRMAS 

(i gegužio, 1915 m.) 
Scena I. 

(balionas grafo Survillos na- 

muose, Lietuvos didmiestyje). 
Tarnas Pilypas dulkina saliono 
rakandus, įbėga tarnaitė Mariu- 
tė, tarpe jvt atsibūva mažas pa- 
flirtavimas. 

Grafas jveda grafienę. 
Tarnai išsiprašo i miestą, ži- 

noma nepasisakydami, kad eina 
i revoliucionierių susirinkimą. 

Grafas ir grafienė rūpinasi, 
kad j it vienturtė dukrelė Justi- 
na yra pamylėjus studentą Vik- 
torą. iŠ kaimiečių. .Nutarta, kad 
reikia Justiną sužieduoti su sa- 

vo luotuos vyru, kad ir su prie 
puikiu Albinu. 

[eina Justina, pasirengus iš- 
eiti j miestą. 

Grafienė atsiparšo ir išeina, 
grafas Mri ilgą pasikal'bėijtną su 

Justina, iš kurio patirta, kad 
Justina (parsiėmus revoliucijos 
idėjomis, bet studento Viktoro ne 

myli. 
Kad Justina išeina j miestą, 

vienas likęs grafas baisiai krem- 
tasi tuomi, kad io dukrelė yra 
ant pražūties kelio, žinodamas 
nuo žvalgu, pasamdytų daboti 
jo dukterį ir ypač studentą Vik- 
torą, kad tą vaka.ą bus revoliu- 
cionierių susirinkimas, grafas 
desperacijoje, norėdamas gelbėti 
dukteri, -praneša žandarams apie 
tą susirinkimą, tikėdamasis, kad 
studentas bus suareštuotas drau 
ge su kitais. 

SCENA IJ. 
(Revoliucionierių susirinkimas 

apleistame priemiesčio name — 

tą pačią dieną vakare. Tarp re- 
voliucionierių yra studentas V ik 
toras, grafiutė Justina ir grafu 
tarnai: Pilypas ir Mariutė). Vik- 
toras aiškina svarbiausius mo- 
mento atsitikimus. 

Staiga prasiskleidžia laug- 
tiesė ir per langą pasirodo žan- 
daro galva, per kitą langą — 

Kito žandaro galva. Viktoras su 

naikina popiergalį iš kurio skai- 
tė ir praveria, .pažiūrėt' duris, ir 
čia jį sugriebia kiti du žanda- 
rai. 

Revoliucionieriai (užpučia lem- 
pą,'ir tamsoje eina ilgą laiką try- 
pimas ir galėjimasis. 

Anf galo nauji žandarai ir po- 
licistai įkelia užžiebtas liktarnai 
per langus ir uždenga lempą 
Čia jie pamato, kad patamsėję 
tik tarp savęs grūmėsi, nes re- 

voliucionieriai pasmuko per slap 
tąsias duris. Žandarams pasi- 
sekė suimti tik stud. Viktorą, 
Justiną ir abu grafų tarnu. 

Atbėga uždusęs grafas Survil- 
lo, nes jo 'žvalgai pranešė jam, 
kad ir :o 'duktė yra suareštuota 
drauge su kitrv^ revoliucionic- 
riais. 

Žandarų perdėtinis dėkavoja 
grafui už pranešimą ir, manyda- 
mas, kad ir graiiutė tarnauja po- 
licijai, žada ją paleisti, kaip tik 
ji išduos "kratnolrtinkn" vardus. 

Paliktas du-vienu su dukterim, 
grafas praneša jai, kad žandarai 

paltis ją, kai j) tik ji išduos bu- 
vusiu susirinkime vardais. Gra- 
tiutė atsako, kad nė vienas iš 

Survillių nebuvo ir nebus ju- 
desiais ir pakelia ranką, tarsi 

rengdamasi prakeikti išdaviką, 
pranešus] apie jų susirinkimą. 
Persigandęs grafas sulaiko ją, nes,! 
girdi, nežinai, ką gali prakeikti. 

Ateina žandarų perdėtinis var- 

du, bet pamato, kad grali u tė ne- 

mano jų išduoti, tad pašaukia 
du žandaru, kurie uždeda jai pan 
Čius ir išveda ją. 

Grafas, likęs vienas: "Pirmun 
tinis Survilla 'šdavikas, ibet ko- 
kia bausmė! KokiS. bausmė!"' 

AKTAS ANTRAS. 

(Pavasaris 1917 m.) 
Scena I. 

(iKr)žkelė prie etapo triobėsio 

Siberijoje). Pulkas ištremtinių 
laukia ant kryžkelės atvarant 

naują (lietuviškąjį) ištremtųjų 
skyrių. Patys stebiasi, apie ko- 
kius menkus, trivijalius dalykus 
jie kalbasi. Tarp jų paižymiau- 

' -ias kalėjimuose paliegęs poe- 
tas. 

Atvaro lietuviškąjį skyrių, ku- 
riame \ra stud. Viktoras, Cira- 

tiutė, Pilypas ir Mariutė. 
£ie pasakoja, kaip jie buvo teis 

ti, ir kr'.) .su laiku Viktoras ir 

Justina pamylėjo viens kitą, nors 

pirmiau jiedu apie meilę nema- 

nė. 

Pasinaudojant sumišimu, kurs 
pasidarė susiliejant draug įvai- 
rių ištremtinių skyrių, Viktoras 
su Justina planuoja pabėgimą, 
bet pastebi, kad jų sutartį girdė- 
jo, jų nepastebėtas, vienas iš sar- 

gų-kareivių. Bet pasirodo, kad ir 
kareivis yra slaptas revoliucijos 
šalininkas, ir prižada pagelbėti 
jiems pabėgti — atrakina juod- 
viejų pančius. 

Uct jie mato, kad visą tą trans 

(akciją mato aficieras. 

į Jiems prasišalinus, aficieras iš 
reiškia džiaugsmą, kad revoliu- 

j'cija yra taip prasi-plėtojus, ženk- 
las, kad artinasi Maskolijos iš- 
siliuosavimas — mat, ir aficie- 
ras revoliucionierius! 

Sujungtus tremtinius urmu nu- 

varo, niekas neužtėmija, kad Yik 
toras ir Justina lieka pasislėpę 
už krūmo. 

Perdaug pavargę toliau ke- 
liauti, nutaria ant vietos laukti, 
kol kitus nuvarys toliau. 

Viktoras užmiega ir Sapnuoja, 
kad Liuosy-bės dvasios grumiasi 
su priespaudos kaukais — per- 
galėti kaukai bėga ir bėgdami 
trempia miegantį Viktorą. Išsi- 
žadinęs pamato, kad tai ne kau- 
kai. tik kareivis daužo jį su šau- 
tuvo kul'bc: Justina jau karei- 
vio surakyta, surakina iįr sura- 

kinęs nusivaro drauge ir Yikto- 
ra. 

SCENA II. 

(Priverstinų darbu vieta Sibi- 
re). Poetas mirdamas atsisveiki- 
na su clraugais-ištrcnitiniais. 
Viktoras, Tustina, aficieris ir ka- 
reivis (atrakinus !panč».is) pa- 
smerkti sušaudymui, kad juos iš 
davė sugavę' :s pa'bėgėlius karei- 
vis. Visi pasistengimai juos iš- 
gelbėti nueina niekais, iu keiių 
minutu i>us jų tik lavonai, kad 
ištolo atsiliepia garsus, linksmas 

[DOMIOS 

Temoje Svietas jau Pasibaigė 
Milijonai žmonių gyvenančių nebemirs. 

įvyks Siatidien Ket. Bai. 29 d. 
LIBERTY SVETAINE.IE 

30-tos ir Union Ave. 
Duris atsidaris nuo 7 vai. vak. 

įžanga dykai Nėra kolektos 
Rengia T. B. T. S. 

šukavimas — tai atėjo suvėlyta 
žinia, kad caro valdžia jau griu- 
vus, ir visi politiškieji jau liuosi! 

AKTAS TRKCIAS. 
Sodiečio kiemas Yrktoro tėviš- 

koje, 19.. metuose. 

(Surišantis siūlas — grafas 
Survillo, kurs su ašaromis prisi- 
pažįsta. jog" tai jis yra įskundus 
revoliucionierius. Viktoras ])asa 
ko jam. jog apie tai jis senai 
žino iš žandarų raštų, kurie 
griuvus carui, yra jo rankose. 

i;':ada tuos raštus sunaikinti ir 
ant visados utžslėpti nuo Justi- 
nus jus tėvo išdavystę). 

l.'žbaitgojc, Grafas Survilla pri- 
sipažįsta, kad "."ugštasai" luomas 
buvo neteisingas ir skriaudė "že- 
mąjį."' Paduoda Seniui Kedžiui 
ranka ir sakosi, kad gyvens kaip 
broliai. Jaunuomenė vienok ei- 
na savu rėžtu: ji iškelia Raudoną 
Vėliavą ir išeina sn daina — 

"Jungkiinės"! — kelt ir judint 
visą lk. H], kaip ir prisikėliman, 
naujau gyvenimam 

Su "Birutiečiais" Kenošoje 
ir Rasine. 

'l'as buvo praeitame nedčldie- 
nvj, Virš dviejų dešimčių čika- 
ginės "Birutės" dainininkų išsi- 
rengė Į Kenošą ir Kasiną, kame 
vietos niu.-.n bonų pardavinėjimo! 
stotis rengė išleistuvių koncertus 
namo valiuojančiam Stasiui Šim-i 
kui. 

J r aš prie jų prikibau. (Kas 
gi nenori su artistais važinėti?) 
Nesigailiu žygio: smagiai valan- 
dos slinko, tiek dainų prisiklau- 
siau, tiek prisigėrėjau. Šimkus | 
kaip visame kame, taip ir chorų 
vedime, nėra šykštuolis. Jo kon- 
certuose daug dainų dainuoja- 
ma, jis nepasitenkina vienu ki- 
tu posmeliu, bet dažniausiai iš-, 
varo daina nuo pradžios iki galui, j 
palikdamas klausytojų vaizduo- 
tėje ryškų, pilna paveikslą. 

Pirmas Šimkaus atsisveikinimo 
koncertas buvo paskirtas Kcno-1 
soje trečioje valandoje. Bet dar 
prieš tris nuvykus jau radome 
vietos paraj jos svetainėje aps- 
čiai susirinkusių žmonių. Neuž- 
ilgo visos sėdynės tapo užimtos 
ir kaikuriems vėliau atvykusiems 
teko stovėti koncerto metu. Ma- 
tyt, kenošiečiai, neatsižvelgiant i 

jpartijinių pažiūrų skirtumą, mo- 
ka Įvertinti dailę ir tikrai myli 
rtlusų iškeliaujantį dailininką, 

i Smagu pažymėti, kad kenošiečių 
klebonas kun. Balinskas net iš 
sakykloi teikėsi priminti savo 

parapijiečiams apie Šimkaus kon 
certą. 

Pirmiausiai atvažiavęs choras 
pasveikino skaitlingą klausytojų- 
minią tautos himnu. Po jo sekė 
"Vienas žodis —ne šneka", "Sė- 
džiiui po langeliu" ir "Vai gudri, 
gudri". Kiekvieną šių dainų ly- 
dėjo gausus delnų plojimas. 

Paskui Onutė Rudauskaitė už- 
dainavo "Kur bakūžė samanota". 
Verkiau aš ir Šimtai kitų trem- 
tinių lietuvių, kuomet garsioji 
rusų imperatorinė artistė Dolina 
dainavo mums tą dainą lietuviš- 
kai Petrograde. Juk kaip-tik tuo 
laiku visa mūsiškė brangioji Lie- 
tuva atsidūrė karinės vėsulos su- 

jkuryj, degė tuomet (žalumynuose 
paskendę musų sodžiai ir mies- 
teliai, žuvo musų kulturos die- 
gai ir užtat nestebėtina, kad "Kur 
bakūžė samanota" darė tiek gi- 
laus Įspūdžio Į po Rusiją iš- 
blaškytus lietuvius, spaudė de- 
ginančias ašaras iš jų mėlinų, 
kraujais paplūdusių akių. čia, 
Amerikoj, dar toliau nuo savų- 
jų, ši Šimkaus daina taip-pat 
visuomet galingai griaudino be-Į 
dalių, išeivių jausmus, tvėrė eilių' 
eiles meilių, savu vaizdų. Ir šį 
syki gražius, švelnus, gausin- 
gas ir malonus iRudauskaitės 
balsas nejučiomis siaudė ašarą- 
išdaviKt. meilės aidas prie gim- 
tinių namų kaitino širdį, nešė 
ją Į slaptingąjį ilgesio pasaulį. 

Apart to, musų jauna solistė 
dar padainavo '"Aš augau pas tė- 
velį' ir ''Kur tas šaltinėlis". 

Po to vienų mergaičių choras 
skambiai sudainavo tris liaudies 
dainas: "Ką močiute padarei", 
■'Či'U-Čiu 1 i 11 -U 11 ir "'I'" I 

apsigausi". 
Ypač gi man tiko Onutės Ru- 

dauskaitės ir Salomėjos Staniu- 
liutės duetas "Plaukia sau laive- 
lis." Mano išmanymu ši Šim- 
kaus barkarolė yra vienas ge- 
riausių veikalų mūsų muzikalėje 
literatūroje. 

\ ėliau prie viršminėtų dviejų 
daininkių prisidėjo dar viena mū- 
sų gražuolė — A. Žemaičiutė. j 
Jos trįs sudatoavo "Oi motin, 
motinėle". Paskui kvartetas ii 

O. Riulauskaitės, S. Staniuliutės, 
A. Žemaičiutės ir E. Yolteraitės 
padainavo "Jau atėjo rudenėlis". 

Dar chorui užtraukus niekuo- 
met nenusibostantj Sasnausko 
"Karvelėlį", prabilo j susirinkiv- 
sius St. Šimkus. Kaip paprastai, 
jis kalbėjo aiškiai, vaizdingai, su 

grynu nuoširdumu ir tikrai ar- 

tistišku karštumu. Tarytum 
koks žilos senovės vaidila, jis kvie 
tė-meldė išeivių neužmiršti Lie- 
tuvos, porino apie jos vargus, ra 

gino grįžti Į gimtuosius lizdus, 
remti valstybės statymo darbą, 
paskolą ir 1.1. Apie bonu pirki- 
mą dar kalbėjo St. Valančius, 
Chicagos apskričio -paskolos ko- 
miteto sekretorius. 

Prasidėjus bonu pardavinėji- 
mui musų išvažiuojantis svečias 
juokais pastebėjo, kad dabar kiek 
viena daina kaštuosianti po šimtą 
dolaritt. Taip ir atsitiko. Tik 
palbaigia vieną dainų, jau žiūrėk 
\ alančius šaukia, kad duota šim- 
tinė ant sekančios dainos. Ir taip 
iki pat galui. Šešiolika dainų su- 

dainavo "birutiečiai" po pertrau- 
kos ir už šešiolika šimtu tapo iš- 
parduota mušu bonu. Dėjo Lie- 
tuvos atstatymui šimtinių vyrai, 
dėjo nuisij moteris, dėjo jaunos, 
net čia gimusios, merginos. Tai 
mat, kaip myli kenošiečiai savo 

krašteli, kai|p brangina jie savą- 
sias dainas. 

•Pirmą, šimtinę "uždirbo" Lie- 
tuvai Pranas Jakutis. Sudaina- 
vo jis gražaus liu-dėsio pilną at- 

sisveikinimo dainą iš "Išeivio" ir 
gyvą, žaismingą, labai populiarisš 
ką mušu koncertuose "Pamylė- 
jau vakar'. Rašantis šiuos žo- 
džius negali iškęsti nepagyręs 

i Jakučio. Patinka man jo daina- 

vimas. Tiesa, stinga jam tecli 

j niško išsilavinimo, nemažai, ma- 

tyt, pakenkė plaučiams ir nuodi- 

jančios dujos karės lauke, bet 
\ ištiek Jakučio balsas yra malo- 
nus, švelniai užgaunantis širdi. 
skambus, knip sidabro varpas. 

! Paprastai apsirengęs, be jokiu 
įpretensijų, be jokio kraipymosi, 
l)e 'jokio noro stebinti klausyto- 
jus j vairiais gestais ir 1.1., Ja- 
kučio tikrai nuoširdus ir pilnas 
upo "dainavimas netik smagus 
buvo austi jauslei, bet ir akims 
malonu buvo pasižiūrėti. 

Pasidžiaugus tokiu naturališku 
nemažai žadančio solisto daina- 
vimu, vyru choras išpildė karinę 
dailią, kurią? rodos, prisiėjo at- 
kartoti. Paskui mišrus choras 
dar sudainavo iš "Čigonu" vieną 
dainą ir Brahmso lopšinę. 

J oliau sekė musų ižinomos dai- 
nininkės. Salomėjos Stuniuliu- 
tės solo: "Lopšinė" ir "Vai v;>r- 

ge, varge'. Paprastai lopšiniu 
dailiu atlikimas yra nelengvas 
darbas, reikalaująs labai švel- 
naus ir tylaus dainavimo. Man 
atrodo, kad Staniuliutė tinkamai 
tą dainą atliko. Jos dainavimas, 
yt švelnabalsės klevinės kanklės, 
prakilniai malonino ausi, tyliai 
užgavo širdi. 

Buvo upo ir grožės taipgi ir 
mitus ų gerbiamo Stogio dainavi- 
me. Jis mus pavaišino Moniuš- 
kos "Vakarine daina" ir arija 
'Era mano brangi". 

Kaip visuomet "Oželiui" ir ši 
syki nesigailėta ladučiu-katučiu. 
Jis visiems patiko. Kompozito- 
rius. matyt, yra tikras musij 
liaudies suims. Xors "Oželis" 
yra visai originalis Šimkaus vei- 
kalas, parašytas laisvu kontra- 
punktu, bet jame tiek daug yra j lietuviu 'liaudies motyvu, kad j kiekvienam lengva suprasti, jog) 

šis tvarinys priklauso mušu labai 
artimam, savam žmogui. 

ilgas koncertas užsibaigė ytin 
gerai sudainuota atsisveikinimo 
daina iš "Išeivio" ir mūsų ne- 

oficialiu himnu "Lietuviais esa- 

me mes gimę". 
Abelnai visa pramoga nusisekė 

kuopuikiausiai ir dailės žvilgsniu 
ir šiaip jau. Tik reikia stebė- 
ties, kokią didelę pažangą pa- 
darė "Birutės" choras, atvažia- 
vus čia Šimkui. Visi balsai glau 
dėsi krūvon, lipo viens prie kito, 
atydžiai sekė dirigento mosavi- 
mus. 

Nors arti trijų dešimčių dai- 
nų buvo dainuota, bet publikai 
neikiek nenubodo, įspūdžio ga- 

lingumą sunku aprašyti. Lietu- 
viškos dainos šiluma sukursty- 
tos klausytojų širdjs skrido 
veržėsi į gimtinius sodžius, kur 
ir tos dainos yra gimusios. Nors 
tiek vargo tenka kentėti 'besi- 
bastant po svetimais stogais, nors 

mindžiotų takų ilgėsis be pasi- 
gailėjimo či'ivlpia musų smagenis, 
mes besiklausydami tų gražių dai 
nų, užmiršom* visus dienos rei- 
kalus ir rupesnius, pasaulis bu- 
vo toks gražus, vilojantis, vis- 

kas, rodos, klostėsi šviesiomis 
spalvomis. Mums, kurie esame 

gimę ir užaugę Lietuvoje, ku- 
liuos vargas ir nelaimė atvarė 
Į šiuos baisius miestus, pilnus diui 

mų, purvinų kinemotogratėlių, 
bjauraus užėsio, po intekme šių 
dainų vaidinosi, spindėjo, šypso- 
josi ji, tėvynė, tokia jauna, didi, 
graži, nesutepta drauge su jos 
žydinčiais sodnais, «baltliemenais 
beržais, kristuoliniais ežerėlias. 

Atsisveikinęs, įssitociavęs su 

kenošiečiais Šimkus su savo "bi- 
rutiečiais" automobiliais nuvyko 
į Rasiną,. kame buvo paskirtas 
koncertas aštuntoje valandoje. 
Ir čia dainos nuo Xomuno kran- 
tu karštai godė, glamonėjo iš- 
eiviu sielą, skambėjo meiliu pa- 
sveikinimu iš tėvynės ir gražiai 
kvietė -grįžti Į savo žemę, kuri 
yra mušu, kuri mus laukia. 

Su skaisčiausios meilės ir gi- 
liausia pasigalėjimo akimis aš 
žiurėjau i nuvargusius, šalaiičius 
dainininkus. Tiek juose pasišven 
limo, tiek savęs užmiršimo, taip 
daug prisirišimo prie dailės, prie 
savo vadovo. Smagu būti jų 
būryj. Laiminga lietuvių tau- 

ta, turinti tokiu gabiu, išmintin- 
gų, mėlių žmonių. Mums tik 
reikia tinkamų vadovų, o su to- 

kiais piliečiais toli galėsime nu- 

žengti. Su didžiausia pagarba 
lenkiasi mano siela prieš tą šau- 
nią "birutiečių" kuopelę. 

Uaigiant man dar norisi pasa- 
kyti keletą žodžių apie tą "pri- 
ma causa" tos visos taip nepa- 
prastai smagios ekskursijos — 

Stasį Šimkų, kuris neužilgo ap- 
ieis mūsiškius naujokynus Ame- 
rikoje. 

Neabejotina, čionykščiams lie- 
tuviams yra begalo skaudu iš- 
siskirti su mūsų visos tautos taip 
mylimu kompozitoriumi-muziku. 
\'ai tuščia, tuščia bus be jo lie- 
tuviškoje Amerikoje. Išlikrųjų, 
m .u tai net baisu ipamanyti, kaip 
nyku bus Čikagoje, išvažia- 
vus iš čia Šimkui. Gal ir aš iš- 
dalies dėlto ėmiau rengties Eu- 
ropon. 

Šimkaus asmuo visuomet ma- 
ne didžiai vilioja, iiulomina. Gai- 
a, esu permažas, kad matyti vi- 

są Šimkų. Apie jo didelius gabu- 
mus muzikos srityje dviejų nuo- 

monių negali Imti. Kas žino, 
gal jam lemta tapti didžiu musų 
•tautos genijų, 'brandžiausias pe- 
riodas jo tvėryboje tik dar ar- 

tinasi, — parvažiavimas j Lie- 
tuvą suteiks jam daug naujų, 
sultingų jiegų. 

Gaila skirties su Šimkumi ne- 
tik kaipo su žymiu meno kūrė- 
ju. bet ir kaipo su žmogumi. Yra 
daug talentingų muzikų, kurie 
kitose musų veikimo srityse yra 
nykštukai. Pažįstu aš vieną gar 
S ii matematikos profesorių, kuris 
politikos, istorijos ir kituose mo- 
ksluose turi vaiko protą. Toks 
neparastas gabumų išvystymas 
kokioje nors vienoje srityje ir 
stebėtinas silpnaprotiškumas ki- 
tuose "gyvenimo departamen- 
tuose" yra gan dažnai pasitai- 
kantis ir lengvai neurologijos 
mukslo išaiškinamas laktas. Kas Į 

\ita su Šimkumi. Jis netik yra 
muzikas, bet ir tikrai gilios kul- 
tūros vyras, indomaująs visais 
nusų buities klausimais, stengiau 
tysis gyventi pilniausiu gyveni- 
mu ir begaliniai, stabmeldiškai 
mylintis gyvybe. Užtai, kuomet 
iš stengiuos suprasti Šimkų, man 
visuomet prisimena, klasinio kul- 

tivuoto graiko tipas. 
Skaudu skirtis su Šimkum. 

Myliu aš ji. Jaunas, sveikas, 
ga'bus, mokytas, jautrus jis 
yra tikras žmonijos progreso ku* 

r":jas, tipingas kovotojas už tuos 

idealus, kurie prakilnina ir ma- 

lonina žmogus egzistavimą pa- 
saulyje. K. 

"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 
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No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Prancūziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Chmiellauskas. šioje knygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 

ninku po vandeniu Jūrių gilumo- 
je. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 

pildė. šiądieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai. tartum ant 
šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Vern?, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap- 
ną. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu bud u anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $1.0,, 

No. 2. 

EXPROPRIAęiJA. Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurią, galima lengvai 
skaityti ir jos mintį aiškiai su- 
prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Ją. galima greit išmokti ir 
mažai mokintis lošėjams, ir sa- 
vo užduoti gerai atlikti 
kaina m v 

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

Kurie nori sužinoti, iš ko da- 
rosi, žaibai, grausmai, lietus ir 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šią knygelę. Puslapių 
79 kaina 35 * 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

Parašyta Dr. F. Matulaičio. Mo 
teriški dalykai ir sekretai, ku- 
riuos kiekviena mergina ir mo- 
teris turi žinoti. 
Kaina ok r 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For tlie Lithuanian natlou b, T. Norus aucl J. žilius. Issued 
l»y Lithuanian National Councii 
in Ų. S. ofAmerica Washing- 
ton, D. C. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. do 
Amici, vertė j lietuvįų kalbą Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir 
gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamoklnančjos apysakos formoje parašytas veikalas, kuris tinka lygiai vaikams kaip ir suaugu- siems. šita knyga yra išversta j Visas civįlizuoto pasaulio tau- tu kalbas ir turėtų rastis kiek- 
vieno lietuvio namuose. Pusi. 362. Kaina $1.00. Ta pati apdaryta $1.50. 

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

naitis. Vienatinis lietuviu kalbos 
vaidovėlis tinkantis mokyklose 
ir patiems per save mokintis 
Popicros kietais \aršeliais 45 c! 

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
Tbe Problems of Peace and 

the Riglits of Little Nations 
šita maža knygelė yra lallii ver- 
ta išplatinti tarpe Amerikonų, 
kad susipažintų su mumis ir mū- 
sų tautos pageidavimais. Užsis- 
teliuok brolau bent penkias šias 
knygelias ir išdalink savo kaimy- 
nams amerikonams. 
Kaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lie 
tuvoje, nuo 1905—1915 metų. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską kas 
per 10 metu buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių pantikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbystės, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, kaip tr.it Daukšos, 
Poškos Daukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų dailinin 
kų ir kitų žymių vyrų. taipgi Jų 
fotografijos. Parašė M. šalčius. 
Puslapių 99. 
Kaina. 25 c. 

No. 10. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

lai yra viso svieto kultūros 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėliu. Visu saliu ir 
tautu svarbiausi atsitikimai api- 
piešti paveikslais, kaip antai: 
miestu, bažnyčių, stovylų dievu, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.rt0. 
Gražiais audinio apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 

laiviu zepelinų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimu žmonijos 
jgytų oro. žemės įr vandenų už- 
kariavimų Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrailo, padirbo ir praktikon jve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmjeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosai 
vertė J. .T. Zolp. ši draira yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
širdingumą ir žiaurumą, o dar- 
bininkų i uliudimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kHin^ •• 35 c. 

čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, Iškirpkite žemiau pridėtą kuponą ir ižpiidę siųskite sykiu su pinigais, money ordcriut arba čekiu: 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 
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"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST.. CHICACO, ILL. 
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Siunčiu $ c už kuriuos malonėsite man iš- 

siųsti sekančias knygas: 
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Vietines Žinios 

PASKUTINI"- "P.fRLTŪS" RE 
PETTCl.l \ S r S r. ŠI M Kr M. 

Šiandien įvyksta paskutinė "Iii 
rutės repeticija >iame v.one, i 

kartu paskutini- Stanio ši:nk.iu> pa- 
moka Cliicagos jaunimui, 'l ai daug 
reiškianti i- graudi pamoka del vi 
su "birutie^ių'', kurie lygyje l»e- 
vei < dviejų mettj taip susiartino-su- 
sidraugavo su g. musų kompozito- 
rium-mokytojum. 

(J >!ai už kelių dienų atsibus, taip 
Fa'.u.rt, visuotinas chivagieciu atsis- 
.'eii'nįimas su Stasiu Šimkum. — 

Gegužio 2 d. — Išleistuvėse "Bi- 
rutis'' Mokyt ,'jo — šalia nep'apras- 
tai turiningo mušu muzikos progra- 
mo, bus sudainuota ištisa scena ir 
duetas iš 11 akto operos "Aida*'. 
Cia dainuos Nora (iugienė ir Marė 
Rakauskaitė, o taipgi merginu ir 

mišrus chorai. 
Galima dar pastebėti, kad I*. St<>- 

gis miklinasi kasdien, kad geriau 
jam išeitų St. Šimkaus "Nugrim- 
zdęs Dvaras"' (ištrauka iš bala- 
dos ). 

Duetai, tercetai ir kvartetai taip- 
gi taiso savo stygas tai gra/.iai, o 

■kartu ir liūdnai iškilmei — Stasio 
S i m k a u s išleist uver's. 

Subatoj, gegužio i d„ "Birutė" 

rengia savo mokytojui "paskutinę 
vakarieiv;". Ji Įvyks "Mildos" sve- 

tainėje- 

i;righto\\ park. 

— Jau Bonai gatavi, — prabilo 
Į visus lietuvius Lietuvos .\i isija. 
Taigi, broliai ir yesutės, kurie esa- 

te paėmę ant išmokėjimo f., f-. Bo- 
nus, malonėkite pasiskubint' užsi- 

mokėti, o tai h gausite bonus, (ii 

kurie dar nesate pirkę, ilgiatis ne- 

atidėliodami stverkitės jų nusipirkti. 
Su užsimokėjimais ar pirkimu ly- 

nų kreipkitės prie vietinių parda- 
vėjų arba prie stoties valdybos: 

J. A. Mickeiiunas, pinu., 4410 S. 
Richmond .cį'at., J. K. laicherįs, 
rast., 4403 S. Mozart gat., B. A. 
Jovaišas, ižd., 44-^> S. California 
Ave. 

Sttkruskime visi. Kur vienybt", 
ten galybė. Tiesa, nors mušu kolo- 

nija refa, ne skaitlinga, bet nema- 

žai išpirko L. L. Uotiu; prtilenko 
net didžiules kolonijas, l'ridgepor- 
to visai nebematyti. Krightonpar- 
■kiečiai, susirinkime visi j bu r j ir 

išpirko savo kvotą, sušukime, f.ai 

gyvuoja T .a i s va Neprigulminga Lie- 
tuva ! Lietuvos suims. 

."LIETUVOS" ŠĖRININKU 
SUSIRINKIMAS. 

"Lietuvos" Bendrovės 
specialia susirinkimas įvyks 

'Bendrovės raštinėse pėtny- 
J cioj, balandžio 30 d., 1920 
<m. (pradžia 8 vai. vak.). Su- 
sirinkime bus apsvarstomi 
ir rišami dienrašti "Lietu- 
vą" lytintys klausimai. 

LIETUVIU MOTERŲ AFŠ\ IE- 
TOS I>R-jOS ŠEIMYNIŠKAS 

\ A K ARELIS. 

Išgirdus apie rengiamąjį vakarėli, 
kuris turėjo įvykti bal. 24 d., "Mil- 
(!<)»" svet. žingeidaudama pamatyti 
mušu apšvietiečių prie prisirengi- 
mo i Skalno užsisakiau t ik i etą ir atė- 

jus paskirtam laikui nukiūtinau pa- 
žiūrėti. Svetainėje radosi gražus bu 
relis svečiu, tarpe kuriu ir keletas 

j'.Sro^tesionulii. kaip tai: daktarai, 

aptickoriai ir tt. 

() muzika, tai tikrai lietuviška, 
susidedanti iš smuikos ir armoni- 
kom, griežianti taip smagiai lietu- 

j /iškus šokius, kad ir prisidirbu- 
sioms rengėjoms noroms-nenoroms 

kojos smagiai kilnojosi. 
Viskas gražioje tvarkoje: šokiai 

iir žaismės; linksminasi kiek kas iš- 

gali. Vėliaus, mūsų apšvictietės pra 
deda rengtis ^rie vakarienės, Yvar- 

kiai sustai.) stalus, papuošia balto- 
mis staldengtėmis ir ant jų žydin- 
čiomis gyvomis gėlėmis ir gražiau- 
s: >jc tvarkoje prirengia kiekvienam 

'svečiui vM<ą reikalingą vakarienei. 
Ceri), pirm. M. Dundulienė man- 

d. giai pakviečia prie stalo svečius, 
kurie maioniai minia vietas. Pra- 

sideda miklus, mandagus ir kiek- 
vienam lygus su šypsojančiais vei- 

dr.is rengėjų ir jų pagelbėtoji! sve- 

čiu npftirnavimas. Ci patys valgiai 
m1"; nepaprastai gražiai, skaniai ir 
srnitanškai prirengti, kurie sve- 

čiams suteikė gerą apetitą. 
I'aigiantės vakarienei, geri), pir- 

mininkė paaiškindama vakarėlio 
tiksi,'}, kuris 1) ivo surūgtas pager- 
bimui tu. kurie >iu Mietu sezone 

veikė sykiu su viršminėta dr-ja ir 

pndėLav.jimu visiems simpatizuo- 
jantiems ar-;"*. Apgailestavo, kad 

dr-ja iki šiolei neparengdavo pana- 
šiti vakarėliu, idant padėkavoti pir- 
mesnėms veikėjams ir simpatizuo- 
jraitiems, kuriuos jau šiuo syk sun- 

ku surasti ir negalima visų supra- 
šyti, o lik nuoširdžiu žodžiu toje 
val'.mdoje iems padėką išreikšti. 

DRAUGYSTĖ L\ L. K. 

KEISTUČIO 
— rnigia — 

dideles 

PRAKALBOS 
KURIOS K DALYVAUS IR STAPUKAS SU MONOLO- 

GAIS IR DEKLAMACIJOMIS. 

Subatoje. Geg.=iV\ay 1 d. 
M. MELOAžlO SVETAINEJE 

22A2 \V. 23rd Flace 
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai 

atsilankyti ant ^io darbininkų rengiamo vakaro, o užtikriname, 
kad busite užganėdinti. Pradžia 7 vai. vakare. KOMITETAS 

* 

Pinigus J Lietuvą Siųskite per * 

EUROPEAN AMERICAN EUREhu i 
A. PETRATIS & CO. Vedėjai Į 

3240 SO. H \T|STKD STREET, CIIICAGO.. ILL. 2 
BOULEVARD 611. J 

* 
Pi n i pu r, išmoka paštu gyvais pinigais ir pri»tat<. siuntėjams kvi- * 

* ::i su parašu gavusio. * 

LAIVAKORTES PARDUODA. PAŠPORTt'S PARŪPINA. J Biuras atihiras: nuo g ryto iki fi vakare. l'tarninkais, Ketver- * 

gais ir Subntotnis, vakarais, iki <) valandos. Nedėliomis iki3 popiet. 

Toliaus gerb. senelė Žemaitė pa- 
sakė keletą gražių nuoširdžiu xo- 

džių dr-jai. »» po jus, p. J. !), Šim- 
kus ir kiti. Aš la tkiu išmiršti ką 
nors i> inusij profesionalų: (lakta- 
tu. aptiękoriu ir kitu. kuriuos ten 

buvau mačius, bet kaip nustebau, 
kada apsižvalgius apie stalą jų ne- 

mačiau ir tuojau* patyriau, k'ad tos 

gerb. ypatos. ^rengėjbms besiren- 

giant prie vakarienės išspruko iš 
svetanės ir langiaus nepasirodė 
Tuomi savo pasielgimu didei Įžeidė 
gerb. rengėjas ir visą Apšvietos 
d r-ją. 

Argi ištikro nutsų daktarai ir 
tie, kurie jų draugijoje sykiu ap- 
leido svetaine, jaučiasi jau tai]) di- 
deliais žmonėmis, kad farpe savo 

vientaučių varguolių nėra jiems 
vietos. 

Nežiūrint to viso, vakaras užsi- 

baigė tvarkoje ir gerb. apšvietie- 
Lt-s t;ali tikėtis, kad malonus t<> va- 

karo Įspūdžiai ilgai pasiliks svečių 
atmintyje. 

\ alio apšvietietės! Jus savo 

;larbštumu ir pasišventimu pilnai 
atsakėte savo dr-jes vardui. 

V fina iš viešnių. 

18-tos IR t'NlC )\ GATVIŲ KO- 

LONIJOS AT VI) Al. 
L. L. Paskolos vietinio komiteto 

susirinkimas įvyks (ketverge, bal. 

2i) ., (S vai. vak., D. Šem'aičio svet.. j 
i8ta ir l.'nion gatvės. 

\ isi užsirašiusieji L. L. Pasko-j 
los bonu šioje kolonijoje, teiksitės 
būtinai atsilankyti ant šio susirin- 
kimo. Yra vykinama nauji budai 

pardavinėjime L. L. Paskolos bo- 
nu. kurie ir bus plačiai aptariama. 
Taipgi bus nutartas būdas išdalini- 

mo bonu visiems pilnai užsimokėju 
siems. Norintieji užsirašyti bonus 

arba dabaigti mokestis už juos, ga- 
lėsite tai padaryti šiame susirinki 
me. L. Paskolos 

I 'irfinis Komitetas. 

KOVOJIMAS. 
(i a r.su s Amerikonas rašytojas Ko 

bert Louis Stevenson'as rašo: "i'er 
keturiolika metų aš nei dienos lietu 

rėjau tikros sveikatos. Aš. buvau 

silpnas, sergąs ir nuvargęs, eida- 
vau poilsiu; bet aš dirbau savo dar- 

bą neatsitraukdamas''. Yra daug 
taip 'kentančių, kurie tam panašiai 
kovoja, bet daugumo tokiame atsi- 
tikime jų padėtis gali buti greit ( 

pagerinamos, jeigu tik jie žinotų 
Trinerio Amerikonišką Eliksirą 
Kartų Vyną. Šitie v*autai prašali- 
na visokius nesmagumus ir skaus- 
mus. išvalo vidurius, pagelbsti su- 

virisimą ir sugrąžina apetitą. J tisų 
aptiekorius arba ntedikališkas ver- 

telga u/laiko Trinerio vaistus, Taip 
L'i mėgink Trinerio Angelika Kar- 

tų Toniką, ypač sveikstantiems, pa- 

gavus šalti arba kosulį, tuojaus 
imk Trinerio Kosulio Sed'ative. Ar 

girdėjai apie Trinerio Antiputrin. 
kuris neturi sau lygaus vaisto del 

gargaliavimo, plovimo burnos ir 

eystinimo žaizdų? Joseph Triner 

Company. 1333-43 S. Ashland Av. 

Cbilago. 111, 

VINCENTAS KLIMAS. 
persiskyrė su šiuo pasauliu pirmadie 
nio vakare, balandžio 26 d.. 8:30 
vai. vakaro. Sulaukęs 2<) metų am- 

ižiaus. Vėliomis paėjo iš Kauno red. 

Naujojo Aleksan'"ovo apskr. Ka- 
zytiŠkių parap. Amerikoje išgyveno 
li metų. Paliko tėvą, 3 brolius ir 3 
seseris Lietuvoje ir 2 pusbroliu A- 
.nerikoje. Kviečiame visus gimines 
ir pažįstamus atsilankyti i šermenis 
ir laidotuves. Vėliosio kūnas randa- 
si pa num. 2535 \V. 45th St. Chi- 
cago, 111. Laidotuvės atsibus pėtny- 
čioje, balandžio 30 d., o vai. ryte iš 

j namų Į Nekalto Prasidėjimo Š. M, 
P. bažnyčią, Brighton Park. Po pa- 

maldų Į Švento Kazimiero kapines 
Nuliudę S. Klimas, ir F. Stasiulis 

NORTH SIDE. 

Liet. Am. Kubų Išdirbini • 

B-vės šėrininkų susirinkimas at- 

sibus >pėtnyčioj, bal. 3o 0., 7:30 
\al. vakare, \\ ieker 1 'ark svet.. 

204O \\ X urt ii A ve., prie Mil- 
uaukee A ve. 

Kviečiame visus sėrininkus ir 
tuos kurie nori prisirašyti prie 
šios bendrovės kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti. 

Kviečia Valdyba. 

E X T R A. 

l)r-stės Šv. Kazimiero Kara- 
laičio ant To\vn og Lake, extra 

susirinkimas, iš priežasties mir- 
ties draugo Vincento Klimo, 
ivvks ketverge, balandžios 29 d.. 

17:^0 vai. vakare, šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Visi nariai 
yra kviečiami susirinkti apkalbė- 
jimui laidotuvių iškilmės ir pa- 
skutinio velioniui patarnavimo. 

Kviečia Valdyba. 

Dideli* Karvenas. Parsiduoda ge- 
ras trokas del duonos arba grose- 
rio išvežiojimo. Turiu parduoti grei 
tai. nes išvažiuoju i Lietuvą, kaipo 
už dyk;}. Prekė $250.00. Atsišauki- 
te greitai: Jolin P»agdonas. 2540 
\V. 4?th PI., Cbicago. 111. 

EXTRA 
Parsiduoda naujos stailos mažiu- 

kas automobilius. Priežastis parda- 
vimo, apleidžiu Ibiragą, Povilas 

Strungis. 3123 Emerald Ave.. Cbi- 

cago. 111. 

Pajieškau Jurgio Janulevičiaus. 
Suvilkti gub., Seinų pav., \ ei si j u 

pai ap., Laibagalių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą i> Lietuvos. Meldžiu 

jo paties ar kas jį žino, man pra- 
nešti. Thomas Janulis. 037 \Y. 341 li 

PI., Cliicago, 111. 

r \JIESK.\y l'l'SIN'INKO 
Turiu automobilių dirbtuve. 4 

automobilius ir Ford'o dalių san- 

krovą. Taipgi perku ir parduodu 
vartotus automobilius. Turiu viso- 

kiu dalykų reikaliuku del automo- 

biliu. vertės šešių tūkstančių dola- 
rių. Biznis gerai išdirbtas ir nerei- 

kalauja visų pinigų: man pinigų 
užtenka, tik man reikia gero žmo- 
gaus. Darbą mokėti nė-a reikalin- 
ga. aš pats išmokinsiu. Atsišauk 
greitu laiku'- CIIARLES S. SIIA- 
TTAS. Auto Repair Shop and 
Ford Supply Co.. 708 \\", i8tb 
St. Chicago, Ilk Tel. Canal 3348. j 

REIKIA PATYRUSIŲ 
marškinių prosvtojų. Gera vieta. 
Atsišauk, 

C om 1 n omveal t h I .a un d ry, 
518 E. 43rd St., 

Chicago, III. 

REIKIA LYGINTOJŲ IR 
skyrinėtojų. Atsišauk, 

Commomveahh ] .aundry, 
518 E. 43rd St., 

Chicago. 111. 

REIKALAUJAME 
Reikia vyrų ir vaikų dirbti dėžia- 

vimo skviiuje. Mokestis labai ge- 
ra. Pastovus darbos. 

A&NOLD BROS., 
660 W. Randolph St., 

Chicago, 111. 

REIKIA 

merginų ir moterių dirbti dėžiavi- 
nio skyriuej. Mokestis 38 centai j 
valandą ir 17% bonus. Darbas pas- 
tovus. 

ARNOLD BROS. 
660 \Y. Randolpb St. 

Chicago, 111. 

Reikia 100 dailydžių (canpen- 
ters), del dirbimo tavorinių ka- 
rti. Taipgi 25 leberiii. Atsišau- 
kite: ROCK' ISLAND LIXES, 

ji24tb St. ir Ashland Ave., Blue 

jlsland, 111. 

■ NOrfvvn,rvn,nuvvnArvrtn 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

C AR R BROS. WRECKING CO. 
S003—8009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

i Reikia rinkėjų ir suolu padevinė- 
loju. Pastov sudarias. Gera užmo- 
kestis. Mason—Dnvis & Co., 7740 
So. Chicago Ave., Chicago, 111. 

Reikalingas barzdaskutis, sere- 

doniis, ketvergiais pėtnveiomis ir su 
ha tom vakarais. Atsiaulc. J. Konce- 
ivičią, 435'» S. Mozart St., kampas 
-]4tos gatvės, Cliivago, 111. 

I 
> 

Reikalinga mergina arba moteris, 
kuri apsimtų prižiūrėti namus ir 
dveja tą vaiku. Apie mokestį, sutik- 
sime ant vielos. Atsišaukite greitai. 
Antana* Jakubauskis, 658 Racine 
Ave., Kenosha, \Yis. 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- dur..1a pilniausias žinias apie lyties dalykus, ku. .uos privalo kiekvienas žinoti — parajyta švariu ir mokslišku budu. Knyga siunčiame 
u/. $2.00. Pinigais, mouey orderiu arba štam- 
|-Ouiis. 
Modern Book Co., Dept. B. 32 
Union Scjuare, New York City 

73 NAMAI turi buti parduoti trumpa 
me laike, 36 namai mūriniai, 21 medi- 
nis, 11-ka anmu Biznio kampu, 5 Bun- 
galo\vs ir daugybė lotij. 

Kainos ši u namų nuo $3200 iki 
$21000.00. 

Namai randasi nuo 45-tos South iki 
70tos nuo MaJiited st. j \vestus iki 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimas gražioj apygar- 
doj, su mažu j mokėjimu, augštos ran- 
dos taip kad mėnesinės raudos per 
trumpą laiką namą nuperka. 

Musų ofisp taipgi parūpinamo pas- 
portus važiuoti j LIETUVA. Siunčiam 
pinigus ir ta vorus j LIETUVA ir vi- 
sur. Inš'uriname( Apdraudžiame) viso- 
se formose Darome visokius legališ- 
kus DOKUMENTUS IN LIETUVA ir 
Amerikoje. 

Norintieji pirkti namą ir visais ki- 
tais reikalais kreipkitės pua: 
J. J. ZOLP. A. M. BARČUS 

COMMERCIL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. 
Chicago, 111. 

Tel. Yards 145. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomacli Bltters yra pri- 

pažintas WashIngtone, D. C. uz tikij 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik Jaučiąs •vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų Ir inkstų Ir tai? tnllaus. Saluteo 
Stomach Bitters visk"? prašalina lr pa 
Jleka laimingu, algl, kurie jaučiatėa 
nykstant. tai persitikrinkite, o buslts 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.60, 2 
boukos $3.00. 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos ?.7.60 ir 12 boukų $14.00. 

f.alute Bitteris ts šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlokoj, o! 
Jeigu.negali gauti, ta prisiųsk money! 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus Ir j užsakymą klek relkala'.nat tai prlaių-1 
slme dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prlslųsklt į tikrą ir aiškų savo antrašą lr rašrk't; 
taip: 

SALUTE MAN'JFACTURE 
P. A. BAL7RANAS CO. 

616 W. 31«t SL, Chlcaoo. III ! 

LIETUVIU UKININKU 
KOLONIJA. 

Važiuok į Vilas County 
Wisconsin, kur skaisti žeme 
ir pirk ukę ant lengvu išmo" 
kesčių: tobulas !ilimatas, ge 
ri keiiai, arti miesto, daug Į 
turgaviečių; ežerų, apių, šal 
tinių, gera žemė del bulvių, 
ant vieno akerio žemes už- 
auga 250 bušelių bulvių, ki- 
ti javai taipgi gerai auga. 
Gali pradėti ūkininkauti su 

maža suma pinigų. Didžiau- 
sia lietuvių ūkininkų koolni- 
ja Amerikoje. Del pilnos in- 
formacijos ir ukininkystės 
knygutės, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 
siunčiame, adresuok: 
SANBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis. 

Phorte Bet'levard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos; 9 lkl 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

Jelcplione Yards <492. 

, & K U SERKA 
A. SHDSIIO 
Tiiiiu patyri- 
nu moterų li- 

'■ rupes- 
t ingai prižiū- 
riu ligonę ir 
kūdiki laike 
lisros. 

J255 So. 1 lalsteci St. Chicago, 111 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau. Inc. 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

John Kuchin?kas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3GS4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Karmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų. Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. w 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki S \alandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. fanai 2552 

LAIVAKORTĖS 'i 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

NAUJAS BUSINESS IR j 
TEISINGAS 

PATARNAVIMAS. 
Su šiuomi pranešu' 
savo visiems pažjs j 
tamiems; kad aš į 
užsidėjau ofisą: ii 
Namy pardaviuėji- i Į 
mui ir farinų. Taip į: 
gi skolinu pinigus !1 
ant Namų Ir Far 
ruu. už mažą nuo 

šimt{, ir apsaugo 
j u namus, Rakan 

^Į88Aaus, ir automobi | 
lius nuo i.<?nies. geriausiose kompaui- 
jose. Aš i.u'iu ant pardavimo daug 
namų — nauji a ir senų — brangiu ii i 
pigių — mūrinių [r medinių. Taipgi | 
turiu ir gražių farmų ant pardavimo 
ir ant randos, su gyvuliais ir su vi. i 
sais {taisymais kas tik yra reikalinga ! 
prie gyvenimą. Eik tuojaus ir gyvenk t 

nes viskas yra gatava. Tos farmas yra 
valstijose. Wisconsin !.r Michigan. To- 
dėl nepraleiskite tos geros progos: 
nes dabar yra laikas važiuot ant far 

mų ir pradėt gyventi ir kad vėliaus ik 

sigailėtumet; ale ateikite i mano ofi 

su ir galėsit gauti daugiaus informa 

eijų anie namus ir farmas. 

GEORGE PETKUS i 

Real Esiate Loans & Insurance 

Foreigs Exchange & Steamsliip Tiekts 

3402 So. Halsted St. Chicago, TU. 
Tel Yards 5379. 

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos ęveikatą. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severa's 
Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbSrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$ 1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

I 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
orisas: 2201 W. 22nd Street 

T°lfifGisas Canal 6222 
Vai: 1 it'. 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo \U.* i: 3114 W. 42ad St 

flione Cs'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 Iki 12; 1 Iki 8 rak 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

CHICAGO. ILL. 

V. w. RUTKAUSKAS ! 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324 i 
Tel<?phone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-KD STKEET,į 
Telephone Yards 4681 

Lithuanian—Amcritan iii lunnation 
Burcau- 

Vladas J. Norkuj vedejas. Paspor- 
tai, Legališki Dokumentai, Foreign 

Exchange, Real Eastate, Parduodam 
lalvokartes. 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

lcl. Yards 3654. AKUSERKA 

Mrs. A« 
Michniewich 
Baigusi Akušerijoj ko- 
legiją; ilgai praktika 
vusi Pennsilvanijof 
hospitaliae, Pasekmių 
arai patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodą 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted 8t 

(a:it antrų lubų) 
riIICAGO, ILL. 

Nuo 6 ik! 9 ryto Ir 7 Iki vėlai vak. 

Phone Canai 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: S iki 12 ryto lr 2 lkl 9 vakar* 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRUUGA3 

1637 W. 61-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 Iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iir.omas per 16 meti) kaip 
">at< tęs srydytoja*. chirurgas ir akuieria 
Gy<io aitrias ir chroniiicas ligas vyrų, mo 

g ir vaikų, pa?*' naujausiai metodai 
\-Pav ir kitokius e.-ictros jrietaiiiia 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
'Sth St. netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų Ir 
8 vakarais. Dienomis: Canal 

f 3110 arba 357 
leleplionai: J Naktimis Drexel 

l 950 Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PETRATIS S.FABIJONAS 

A>PETRATIS & CO. 
p -V. .r' -i-. i* 1 

Mortgage Bank 
REAL ĖŠTATE — INSUHANCE 

Evropean American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda LaivokorUs 

^OTARIJLŠAS 
3249,So. Halitci. Street, Chicaso. Illinois 

į fty;--.TeuephOnc Boule\;abd 611 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16< 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. Ir 6:31 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dien* 
Namai: 2914 W. 43 St. McKlsley 26: 

Phone vards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Of: ir gyv; vMa 3252 B. Halsted 81 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

Telephone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND AVENUI 

arti 47-tu* gatve. 

ClC|i*uUl tUUl liJii 

DR J. KULI* 
LIETUVIS 

3YDYT0JAS IR CHIRURGAS 
■jrdo visokias ligas moterų, Tiilnj ir vymį Specialiai gydo limpančias, senu Ir 

pas'aptingit Tyri) Ilgu < 
1289 8. HALSTBD ST., CHICAGO 
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