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Municlrc Komunistai Pergalėti. 
Jugo-Slavai kariauja su Austrija 

SOVIEYAI PASIUNTĖ UL 
T1MATUMĄ RUMUNIJAI i 

Londonas, gegužio 2 d. 
Gauta oficialis bevieliais te 

legramas iš Maskvos, kad 
Rusijos sovietai pasiuntė 
Rumunijai ultimatumą, rei- 
kalaudami apleisti Resarabi 
ją. Ultimatume reikalauja- 
ma atsakymo į 48 valandas. 

Bessarabij.^ Rumunija už 
ėmė po taikai su Vokietija. 
Bolševikų ultimatumas ma- 

noma yra taipgi ir kad pa 
rėmus Vengrijos sovietus, 
kuriuos rumunai gana smar 

kiai spaudžia. 

REVOLIUCIJA COSTA 
RICOJE. 

San Juan Del Sur, Nica- 
ragua, gegužio 2 d. Costa 
Rica respublikoje iškilo re- 

voliucija. Revoliucionie- 
riai sumušė valdžios paru- 
bežinę sargybą ant upės 
Rio Frio; arti ežero Nica- 

ragiia. Parubežio sargyba 
pabėgo. 

Kitas būrys revoliucijo- 
nierių veikia parubežyje 
respublikos Panama irgi pa 
sėkmingai. 

MUNICHO KOMUNISTAI 
PERGALĖTI. 

Paryžius, gegužio 2 d. — 

Šiądien gauta žinių iš Ba- 
varijos, kad valdiška kariu- 
m'ir.ė pergalėjo Municho 
komunistu kariumenę ir už- 
ėmė miesią. Taipgi prane- 
šama, kad komunistų ka- 
ri umenė, pamačiusi, jog tu- 

rės pasiduoti, pamačiusi, 
rės pasiduoti, ėmė plėš 
ti bankas ir krautuves. 

JUGOSLAVAI KARIAU- 
JA SU AUSTRIJA. 

Geneva, geg. 2. Jugo-Sla 
vija pasintė savo kariume- 
nę Austrijos provmcijon 
Corintijon, kad užėmus ne- 

kuriuos jos miestus. Corinti 
ja paskelbė mobilizacija 20 

kliasų vyrus. Apie du treč 
daliai Corintijos gyventojų 
esą vokiečiai, kiti-gi slavai. 
Austrija irgi rengiasi apgy- 
nimui Corintijos provinci- 
jos. 

IŠMIEGOJO 47 DIENAS. 
Savannah, Ga., geg. 2 d. 

Tula juoduke išmiegojo 47 
paras. Ji buvo maitinama 
dirbtinu budu, jos sveikata 

neblogame stovyje. Prabų 
dusi moteris pradėjo pasa- 
koti savoms kaiminkoms, ir 
gi juodukėms, apie stebuk- 
lingus sapnus, pav. šnekėjo 
si su šventu Petru ir pana- 
šiai. O kaiminkoms tik to 
reikia, ir klausosi išsižio- 
judos. 

ŽEMĖS DREBĖJIME 70 

UŽMUŠTŲ. 
San Salvador, geg. 2. d. 

Pradeda paaiškėti nuosto- 
liai dėl buvusio 28 dieną 
balandžio žvnės drebėji- 

mo. Laike žemės drebė- 
jimo tapo 70 ypatų užmuš- 
ta ir sužeista virš penkių 
šimtų ypatų. 

JOrFRE ATVAŽIUOS 
AMERIKON ŠĮMET. 

Washington, D. C. geg. 
2. Gauta žinių, kad mar- 

šalas Joffre neatmainęs sa- 

vo pliano atsilankyti Suvie-, 
nytosna Valstijosna pabai- 
goje šių metų, bet diena 
dar nenustatyta. Mat pir- 
miau buvo pranešama, kad 
maršalas sumanęs neva- 

žiuoti Amerikon. 

VENGRIJOS SOSTINĖ 
ARTI PUOLIMO. 

Londonas. geg. 2. Iš Bu- 

dapešto pranešama, kad 
Vengrijos sostinė Budapeš- 
tas yra arti puolimo. Prie 
miesto artinasi iš kelių pu- 
sių talkininkų kariumenės. 

Iš Viennos pranešama, 
Kad Rumunijos karalius 
Ferdinandas, lydimas Fran 
cuziįos generolų rengiasi 
netolymoj atityj iškilmin- 
gai įjoti Budapeštan. 

KASYKLŲ AUKA 22 
GYVASTIS. 

Birmingham, Ala., balan- 
džio 30 d. Apjieškojus Ma 
jestic kasyklas surasta viso 
žuvusiu gyvasčių 22; aštuo- 
nios ypatos sužeistos, kurių 
dvi esą prie mirt.es. 

BOMBOS UŽGAVO 50 
BAŽNYČIŲ. 

Londonas, gegužio 2 d. 
Tapo pranešta, kad Londo- 
ne laike Vokietijos orlaivių 
užpuolimų tapo bombų už- 
gauta 50 baž lyčių. Bec di- 
deli j nuostolių niekur ne- 

padaryta, daugumai suga- 
dvfa tik stogas arba lan- 
gai 

Taip gražu, o jiems reik mokyklon. 
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AMERIKOS SKRAIDUO- 
LIAI ARCHANGELSKAS 

Plymouth, Anglija, geg. 
2. Suvienytų Valstijų skrai 
duolis Dos Moines šiądien 
išplaukė i Harwick, o iš ten 
plauks Archangelskan. 

APSIMAINYS BELAIS- 
VIAIS. 

Londonas, geg. 2. Angli- 
jos valdžia pranešė, kad 
bolševikų valdžia pasiųliu- 
si Anglijai apsimainyti ka- 
riškais nelaisviais. Balševi- 
kai sugrąžintų Anglijos mi- 
sijos narius, pasiųstus ant 
Kaukazo, už ką Anglija tu- 
rėtų paliuosuoti tulus bolše- 
vikus, kurie esą Anglijos 
rankose. 

YRA SUŽEISTU IR MAD- 
1 RIDE. 

Madridas, geg. 2. Ispani- 
joje irgi buvo nemažai 1 
dienos gegužio demonstran- 
cijų. Madride susirėmime 
policijos su minia tapo su- 
žeista 29 policistai; taipgi 
yra sužeistų ir demonstarn- 
tų. 

CLEVELANDE 2.00 DE- 
MONSTRANTŲ TEISME. 

Cleveland, Ohio, geg. 2. 
Šiądien prieš policijos teis- 
mą suvesta Į 200 ypatų da- 
lyvavusių vakarykščiose 
riaušėse. Riaušėse tapo su 
žeista 16 policistų; taipgi 
yra ir demonstrantų sužeis- 
tais, ir gal trįs užmušta. 

SUAREŠTUOTA 75 
GAMBLERIAI. 

Chicago, III., gegužio 2cĮ. 
Šiądien vietos policija vi- 
durmiestyje suareštavo gam 
blerių lizdą; ten suareš- 
tuota 75 ypatos, daugiau- 
siai buvusio biznieriai, ku- 
rie praleisdavę tenai laiką. 
Užpuolimas ant gamblerių 
lizdo policijos buvo gerai 
apgalvotas fr manoma, kad 
niekas iš gamblerių nepa- 
spruko. 

ATSAKĖ PILIETYBĖS 
POPIERAS. 

Duluth, Minn., geg. 2 d. 
82 ateiviai norėjo išsiimti 
sau pirmasias popieras, bet 
po išekzaminavimo Wash- 
ingtone pasirodė, kad jie 
pirmiau atsisakė nuo pirmų 
popierų bile tik išvengus ka 
riumenės, tat jiems atsaky- 
ta pirmos popieros. 

DALIS SUTARTIES TEK- 
STO AMERIKOJE. 

Washington, gegužio 2d. 
Valstybės departamentas 
jau aplaikė dali sutarties 
teksto; aplaikyta jau 50,000 
žodžių; gi kiek dar bus Wa 
shingtono valdininkai nėra 
apie tai informuoti. 

MEKSIKOJE NAUJOS 
ALIEJAUS TAISYKLĖS. 

Meksiko City, gegužio 2. 
Meksikos prezidentas Car- 
ranza įneš specialėn kon- 
greso sesijon naują įstaty- 
mo projektą, kuris lyti alie- 
jaus išdirbimą. Šis nau- 

jas įstatymas sako pagerins 
valstybini Meksikos iždą. 

BERLINE ŠVENTĖ PIR- 
MĄ GEGUŽĖS. 

Berlinas, gegužio 2 d. Va 
kar visas Berlinas šventė 
pirmą dieną gegužio. Visos 

dirbtuvės, krautuvės ir net 
susinėsimų budai nevei- 
kė. Išėmimą darė, tik ma- 

žos Įstaigos bei krautuvės, 
kuriose dirba tik savininkai 
su savo giminėmis. 

BELGIJA GRĄSINA TAL- 
KININKAMS. 

Biussels, gegužio 2 d. — 

Žymi Belgijos politiška or- 

ganizacija telegrafavo Bel- 
gijos atstovu1' Taikos Kon- 
ferencijon, kad nesirašytų 
po taikos sutartimi, jeigu 
nebus užtikrinta Belgijos at 
statymas ir užtikrintas toli- 
mesnis ekonominis šalies vy 
stimasi. 

SUTARTIS TURI DVIDE- 
DEŠIMTS SKYRIŲ. 

Paryžius, gegužio 2 d. — 

Paryžiaus laikraščiai pažy- 
mi, kad taikos sutartis tu- 
rinti 20 skyrių. Kiekvienas 
skyrius gvildena atskirą 
klausimą. 

Vokietijos delegatams, 
kaip manoma, bus duota 15 
dienų apsvarstymui taikos 
sutarties; tame laike jie ga- 
lės duoti ir sumanymus bei 
pataisymus prie paruošto su 

tarties teksto. Oi talkinin- 
kai Į užklausimus, kaip su- 

prantama, galės atsakyti bi 
le laiku. 

Manoma, kad galutinai 
bus Įvykinta apie 27 dieną 
gegužio mėnesio. Taipgi 
Paryžiuje tikimasi, kad Vo- 
kietijos atstovai yra pilnai 
įgalioti ir galės galutinai pa 
sirašyti po pradinės taikos 
sutartimi. 

PAVARĖ 600 IS DARBO. 

Reading, Pa., geg. 2. d. 
Carpenters Companija šią- 
dien paleido 600 darbinin- 
kų iš darbo už tai, kad jie 
neatvyko vakar darban ir 
ėmė dalyvumą pirmos die- 

f nos gegužio parodoj. Šią- 
dien paleistieji iš darbo vėl 

į parodavo; minėto j kompa- 
! nijoje dirba 2,400 darbinin 
kų. 

VOKIEČIAMS NEPATIN- 
KA TAUTŲ LYGA. 

Londonas, gegužio 2 d. 
Laikraščio Herald korespon 
dentas Berline užklausė 
Herr Schuecking, vieno iš 

Vokietijos delegatų Taikos 
i Konferencijon apie jo nuo- 

monę link Tautų Lygos. Į 
tai Herr Schueking atsakė, 
kad jam rodosi, jog vokie- 
čiai nepritars Tautų Lygai, 
kadangi tai skymas perga- 
lėtojų, kad sudarius sau pir 
menvbę ir davus progą mi- 
litaristams nepaisyti į kitų 
užreiškimus. 

PATRIOTIŠKI LIETU- 
VIAI BOLŠEVIKAI? 

Chicago, 111. geg. 1. Fe- 
deralis agentas Chicagoje, 

j Bany, aplaikė' laišką, rašy- 
tą lietuvių kalboje. Laiškas 
išverstas anglų kalbon til- 
po laikraštyje Chicago Tri- 
būne. Išvertus jį vel lietu- 
vių kalbon, paduodame iš- 
tisai. Jis skambe sekan-į 
čiai: 

"Męs, darbininkai bol- 
ševikų patriotiškos parti- 
jos, matydami laikraš- j 
ėiuose, kad jus su savo, 

tyrinėjimais norite sunai-' 
kinti musų partiją, užreiš 
kiame, kad pasivėlinote; 
tą patį pasakome lietu- 
viui pplicistui (tyrinėto- 
jui), kuris darbuojasi, 
kad suardžius musų par- 
tiją. Mums rodosi, tegul 
tas vyras uždaro savo 

burną, tai bus jam svei- 
kiau. i 

Žmones dabar dau- 
giau supranta ir turi skir 
tingas pažiūras negu jie 
turėjo praeityje. Jus nu- 

tvėrėt keletą biednų žmo 

nių ir laikote juos užra- 
kinę kalėjime, ir jus ma- 

note, kad jau ir viskas, 
bet męs visi kitaip su- 

prantame. x 

"Ar jųs nemanote, kad 
tas vyras bus nužudytas? 
Musų partija išsiplatins 
visame pasaulyje. Ar jus 
nemanote, kad ji užvieš- 
pataus? .Jus negalite va 

džioti žmones už nosies, 
kaip kad darė Rusijos ca- 

ras. Jei jus nors kiek iš- 
manote, tai galite perma- 
tyti patįs, kas gali atsi- 

Komit. Bolševikų Partijos« 
Tai tokiu buclu lietuviai 

bolševikai parodo savo pa- 
| triotiškumą. 

W!LSONAS SUGRĮŽ BIR- 
ŽELIO MĖNESYJE. 

Paryžius, gegužio 2 d. 
Prezidentas Wilsonas- šią- 
dien pranešė, kad taikos su 

tarties tekstas bus Įteiktas 
Vokietijos delegatams se- 

kant} panedeli. Gi prezi- 
dentas tikisi sugrįžti į Su- 
vienytas Valstijas apie 1 
dieną birželio. 

NAUJI ŽEMĖS DREBĖJI- 
MAI. 

San Salvador, bal. 30 d. 
(suvėlinta). Nuo panedė- 
lio čia vis pasikartoja že- 
mės drebėjimai, nors kiek 

silpnesni. Dėlei to dauge- 
li? žmonių nakvoja parkuo- 
se, bijodami buti namuose. 
Daktarai tiesiog nepajiegia 
apsidirbti dėl- daugybės li- 
gonių. 

NULYNČIUOTA 3,224 
PER 30 METŲ. 

New York, gegužio 2 d. 
Organizacija pagerinimui 
gyvenimo juodukų šiądien 

i praneša, kad Suvienytose 
Valstijose bėgyje 80 metų, 
t.y. nuo 1889 iki 1918 meti; 

,tapo nulyneiuota 3,221 ypa 
tos, kurių tarpe 61 moteris. 

PARYŽIUJE SUŽEISTA 
250 POLICISTŲ. 

Paryžius, gegužio 2 d. 
Laike vakarykščios darbi- 
ninkų demonstracijos tapo 
sužeista apie 250 policistų. 
Socialistai kaltina Clemen- 
ceau del buvusių betvarkių; 
girdi, kur stovėjo ant sargy- 
bos kareiviai, ten nebuvo 
jokių si. trėmimų, nes ka- 
reiviai elgės1' mandagiai. 

Kam tai iš policijos su- 

šukus, kad jei norima muš- 
tis, tai reikia eiti Į Versail- 
les mušti vokiečius, mi- 
nia tuojau leidosi į Ver- 
sailles, kurią vos pasisekė 
sulaikyti. Paraduojanti svei 
kino, pamatę Amerikos 
Ambulansą. 

PRAŠO WILSONO GEL- 
BCTI ŽYDUS. 

New York, gegužio 2 d. 
Žydų komitetas iš 200 žy- 
dų pasiuntė prezidente Wil- 
sonui kablegramą-protestą 
dėl nuolat pasikartojančių 
žydų pogromų Lenkijoje ir 
Galicijoje. Žydai prašo, 
kad Taikos Konferencija 
apsaugotų žydus nuo po 
gromų. Žydai taipgi mano 

surengti šiame reikale di- 
delę demonstraciją New 
Yorke. 

EKSPLIODAVUS lai- 
vui 16 SUŽEISTA. 

Charlcson, S. C. geg. 2. 
Čia ekspliodavo kubilas ga 
žolino m t narlaivių perse- 
kiotojo No. 58, kuris ir su- 

degė. Ekspliozijoje tapo 
sužeista tris juereiviai ir 13 
pečkurių Charleston uosto. 

VOKIETIJOS VALDŽIA 
PAIMA GELEŽINKELIUS. 

Bcriinas, geg. 2. Konsti- 
tucijine komisija prie stei- 
giamojo Vokietijos susirin- 
kimo Weimare jau paruošė 
naują įstatymą, kuriuo pri- 
vačiai gelžkeiiai Vokietijoj 
turi pereiti valdžios rankos- 
na; bet gelžkelius laikytų 
valdžia tik iki 1 cl. gegužio 
1921. Tokiam sumanymui 
priešinasi tik Bavarijos at- 
stovai. 

CALIFORNIJA PERSE- 
KIOS ANARCHIZMĄ. 
Sacramento, Cal., geg. 1. 

Californijos gubernatorius, 
Stevens ūžtvitirno nesenai 
legislaturoje priimtą bilių. 
Diliuje draudžiama mokinti 
kitus industrialio terorizmo. 
Prasižengusieji prieš šį įs- 
tatymą bus baudžiami nuo 

vienų iki keturiolikos metų 
kalėjimam 

Taipgi parodavimas su 

raudona vėliava skaitysis 
prasižengimu. 

ORAS. 
Chicagojc ir r.pielinkeje: 
Lietus subaloj ir nedė- 

lioj, kiek vėsiau ir šiurpus 
vėjai. 

Saulėtekis 5:43; Saulelei 
dis 7:51. 
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Bombos. 
Apie trisdešimts bombų išsiuntinėta iš 

New York o įvairiems žymi 1113 žmonėms 

po visas Suvienytas Valstijas. Tie radika- 
lai, kurie tokius "aščinčius'' išsiuntinėjo 
pažymėjimui 1 d. gegužės, darbininkų 
šventės, tikėjosi, kad tiek pat bus lavonų. 
To vienok nebuvo. Kas buvo, tai ta?, kad 
toki pam'šeliai tuomi padarė darbininkam* 
ir jų judėjimui daugiau blėdies, negu nau- 

dos. 
-Tie manė ir Šios salies gyventojams 

duoti paragauti bolševikiškų baisenybių, 
teroro. Jeigu vienok jie ir šioje šalyje ma- 

no atkartoti raudonąjį terorą, kokis vieš- 

patauja Rusijoj; jeigu jie mano bombomis 
žmoniją pk ogreso mokinti — jie labai kly- 
sta. Rusijoj, kur viešpatauja despotizmas, 
kur žmonės neturėjo jokio balso šalies val- 
dyme ir valdžios nustatyme, kur savo tei- 
sių apgynimai žmoni neturėjo jokių gink- 
lų nei jokių progų, kur žmonių valios išrei- 
škimą?, negalėjo apsireikšti nei per raštus, 
nei per spaudą, nei per balsavimą — ten 

prispaustiems, kankinamiems žmonėms li- 
kosi tik viena protesčo priemone—bom- 
bos, šaudymai, poluskos užnruiystes. E- 
sant politiškam despotizmui, kitokio išėji- 
mo nebuvo. Ir todėl Rusijoj dinamilavi- 
mai, politiškos užmusystea buvo pateisi- 
namas dalykas. 

Bet Amerikoj yra visai kitas dalykas, 
kurio, ant nelaimes, rusišką mokyklą išė- 
jusieji teroristai, bolševikai, kaip rodosi, 
visai nesupranta. 

Amerikoj nėra viskas tobula, nėra 
viskas gera. Nors darbininkai čia turi ne 

sulyginamai daug geresnį gyvenimą negi 
kitose šalyse, tat i aus ir cia, šioje šalyje, y- 
ra daug dalykų taisytinu; yra daug dalykų, 
kuriuos galima pagerinti — ir kurie buh 
pageiinti. 

Tačiaus jų negalima pagerinti tokiais 
budais, kaip kad Rusijoj. Nes Amerika — 

ne Rusija. Amerika yra visai kita Šalis, ii 
tik paskutinis kvailys gali mėginti tokius: 
pat budus vartoti čia Amerikoj, kaip kad 
buvo ir yra vartojami Rusijoj. 

Amerika nėra despotiškos valdžios ša- 
lis. Amerika yra laisva šalis. Amerikos 
valdžia nėra cariška valdžia, bet paen 
žmonių renkama valdžia. Amerikos val- 
Įdžia nesiremia milijonais durtuvu: Ameri- 
kos valdžia remiasi milijonais balsų. Ame- 
rikos pilietis reikalauja bombos sprogimai, 
ar revolverio šuviu atkreipti atyda j save 

protestą prieš valdžios išnaudojimus, prieš 
jos priespaudą, jeigu tokia butų. Ameri- 
kos pilietis tai daro savo baiiotu rinkimu 
dienoje. 

Baliotas — yra stipriausia, galingiau- 
eis ginklas jo rankoje. Juomi jis gali vie- 
na diena nuversti visos šalie.; valdžią; juo- 
mi jis gžili pastatyti tokią valdžią, kokio 
jis nori; juomi jis gali permainyti visos ša- 
lies surėdymu, jeigu jam šis netinka ir jei- 
gu jis nori kitokio. Ir vis* tai jis gali pa- 
či aryti-ke vion j šūvio, ce vieno laša kraujo 
praliejimo — tuo savo Ifalioiu, balsavimo! 
di-noje. 

Amerikos darbininkas todėl, kaip ma- 
tome, nereikalau ja griebtis bombų ir pana- 
gaus teroro, kuris buvo naudojamas Rusi- 
joj, arba tokio teroro, po kuriuo dabar ste- ; 

pa milijonai Rusijos žmonių p ie palaimin- to bolševik i jos valdymo. 
Tokiose šalyse, kaip Amerika, bom- bos ir panašus teroro aktai — yra ne nau-j |a darbininkų luomui, bet bjauriausi? meš-j .<os pasitarnavimas. Tokiose šalyse, kaip: 

Amerika, reikalingas yra tik žmonių ap- 
lietimas ir reikalinga yra, kad visi žmonėsl 

lukiotų. Tuomet jie ramiausiu budu g; i 
■ :u kad ir kas rinkimai daryti "jevoliuci- 
j o'' — išmintingą, ramią, apgalvotą, kon- 
^iruktyvę gyvenimo evoliuciją. 

Ir progą apsišviesti, ir progą balsuoti 
oje šalyje turi kiekvienas žmogus. Aiš- 

: u, kad tik pusgalvis gali skaldyti sau ir 
itiems galvas už tai, ką ;,is gali g;.iti vien 

rankos ištiesimu. Ant nelaimės, ue, kurie 
jmboms ir revolverius ir k'lais /'gvolto" 

: įagiais kovoja, tankiausiai nenori tomis 
vogomis naudotis: rimtos, ramios apšvie- 

: darbas jiems yra tankiausiai neapken- 
čiamus — savo "apšvietimą" jie semia iš 
pigių brošiūrėlių ir ugningų kalbų, kurios 

; nervus erzina, jiems kraują Virina, bet 
uiios labai mažai, o tankiausiai ir nei un- 

cijos proto jiems nepriduoda. 
Ant nelaimės toki "bombmiai" revo- 

liueijonieriai ir jų akli pasekėjai nėra ir 
•ioc 'šalies piliečiai, neigi jais nori būti, ir 

'•k i ii budu negali vartoti to galingiausio 
'r geriausio ginklo, kuri pati šios šalies 
'von^Utuc'ja sudėjo į jų rankai balsavi- 
"no ginklo. 

jStstiinoje Spaudoje km Lietuvius 
S 

STONE APIS LIETUVA. 

"įteikdamas savo rezoliucijas, kuriose 
^rr.ooma pripažinimo Lietuvos, kaipo lais- 
/os ir neprigulmingos viešpatijos, atstovas 
.itcne i s Bostono nurodo į tai, kad Lietu- 

0 žmones yra žmonės, skirtingi nuo kitų 
1 savitais papročiais, kalba ir kultura; 
;ad jio yra'sena tauta, kuri išlaikė savo ša- 

ltuma- per amžius, nepaisant rusiškos carų 
iriespaudos. Jis sako, kad Lietuva galės 
ri; kieti su savo dalim prie civilizacijos ir 
rogreso, paliuosuodama savo iki šiolei su- 

ardytas intelektuales ir dvasines jiegas ir 
,re<lama pilniausią laisvę savęs išreiški- 

mui.' 
— Iš Bo3ton Rscord. 

Balandžio 24 d. 1919 m. 

LIETUVOS TURPĖS. 

Lietuva, respublika, reikalaujanti sa- 
o neprigulmybės pripažinimo, yra turtin- 
,a turpemis, kurių depozitai yra dideli ir 
vjgelyj vielų. Gyventojai vartoja tur- 

>e:i, kaipo kurą, nuo ilgo laiko. Jos yra 
-•Idnis kui»o ir jiegos, kurie bus ateityje 
is daugiau ir daugiau naudojami in- 
lu^trijoj; gi. pašalines jo išdavos (by-pro- 
lucts) turi didelę vertę. 

— Iš Dayton (Ohio) Wews 
•ai. 22 d. 1919 m. 

* * 

GAL DEPORTUOS LIETUVĮ. 
Už dalinimą revoliucijinčs literatūros 

jatvekariuose, Stanley Kubinskis, gyve- 
lantis prie 74G Vinewood Avenue (New 
.'anaan, Conn.) gal bus deportuotas. Ku- 
;ii:skis, lietuvys, tapo šiądien paimtas arės- 
iu i Justicijos departamento, viršinikų ir 
•ii3ipažino, kad jis didesnę dalį savo al- 
;0.i, kurią jis uždirbdavo kaipo darbinin-; 
:a;; praleisdavo pirkinėjimui rauikališ- 
:ų pamfletų, kuriuos jis dalindavo kitiems. 

Oliver Frick, imigracijos inspektorius, 
elegrafavo Washingtonan, idant gauti pa- 
tepimą Kubinskį deportuoti. 

Iš New Cana&n, Conn 
al. 24 d. 11)19 m. 

''Lietuva, kuri prašo pripažinimo, kai- 
o laisva tauta, pasiremiant Talkininkų ir 
uvien. Valstijų apreikštais siekiais, turi 
,000,000 gyventojų ir geografiškai yra di- 
e:jnė negu Šveicarija ir Danija krūvon su- 
stos. Keturioliktame, penkioliktame iš 
alies šešioliktame šimtmetyje Lietuva bu- 
o didžiausia viešpatija Europoje." 

— Iš Stamford (Conn.) Advocate. 
balandžio 24 d. 1919 m. 

PRIE RAMIO URVO. 
yius galingas niukso urvas. 

Paslėpęs šviesutę stovylą. 
'useles šimtametes tęsia 

Su jure senobinę bylą. 
?entoj ramybėj tyli uolos, 

Tarytum gigantai apmirę. 
dangų siunčia švelnią maldą 

Gėleles, aplinkui pabirę... 
Meili vieta! Čionai daugkentė 

Širdis stebuklingai nurimsta; 
Užmiršus žiaurų, kietą vargą. 

Bedugnėn ramybėn pagrimsta... 
šventa vieta! Nušvitus, siela, 

Užmiršta, kas bloga, kas žema; 
Jausmų-jausmai ramioj krūtinėj 

Švelnučiai, stebėtini gema... 
M. Vaitkus. •» 

Amerikos Agrikultūros Draugi- 
ja už Lietuvos Kspriguimytifį. 

Nacionalė Amerikos Ag- 
rikultūros Draugija (Amer- 
ican Agricultural Associ- į 
ation), turinti savo buveinę': 
vVashingtone, 1). C., balan- 
džio 26 d. išsiuntė Prezi-į 
clentui Woodrow Wilsonuiį 
ir Amerikos delegatams j 
Taikos Konferencijos sekan; 
tį kablegramą su reikala-j 
vimu, idant Lietuva butu į 
pripažinta, kaipo neprigul- 
minga viešpatija: 

Prezidentui Woodrov 
Wilsonui su Amerikos 
Taikos Komisija Pary- 
žiuje, Prancūzijoj. 
Brangus P-s Prezidente: 

Šiuo seriozišku momen- 

tu — kuomet kare prieš 
militarizmą ir politišką i 
autokratiją likosi garbin- 
gai laimėta ir kuomet 
rengiamasi prie jos galu- 
tinio užbaigimo per pa- 
sirašymą ir patvirtinimą 
teisingos taikos sutarties 
uijp uzinteresuotų vieš- 

patijų ir tautų, ir kuomet 
męs dabar matome kovą 
prieš pasaulinę anarchi- 
ją, grasinančią krikščio- 
nybei ir civilizacijai, — 

tai męs ir vėl su pagarba 
prašome Suvienytų Val- 
stijų valdžią oficijaliai 
pripažinti veikiančius vai 
diskus Lietuvos viršinin- 
kus, kaipo provizionalę, 
arba D e F a c t o VaMžią 
teritorijoj, esančioj geo- 
grafiškose rybose Lietu- 
vos kunigaikštystės, gy- 
vavusios laike politiškos 
unijos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos 1569 metuose; 
ir męs širdingai pataria- 
me ir prašome jus ir jū- 
sų Kabineto narius — y- 
patingai Valstybės Sek- 
retorių — ir narius 
rikos Taikos Komisijus 
Paryžiuje, suteikti tuo- 

jaus ir rimtą apsvartymą 
Lietuvių tautos reikalavi- 
mams dėl neprigulmybes 
ir apsiprendimo teisės. 
Męs tikime, kad jeigu 
šisai klausimas butų pa- 
statytas visuotinam balsa- 
vimui, tai pilnai 80% vi- 
sų kvalifikuotų balsuoto- 
jų Suvienytose Valstijose 
Alsuotų už Lietuvos ne- 

prigulmybę, ir prašome, 
kad drąsus ir augštų 
principų patriotai, kurie 
dabar pildo valdiškų vįr- 
šininkų funkcijas toje ša- 
lyje (L: tuvoje), butų 
pripažinti Suvienytų Val- 
stijų valdžios kaipo provi 
zionalė arba D e F a c \ o 

Lietuviškos Respublikos 
Valdžia. 

Iš artimo susiėjimo ir 
Kontakto su lietuviais 
atstovais, su viršininkais 

•ir nariais Lietuvių Nacio- 
naies Tarybos (Lithua- 
nian National Council) 
V/ashingtone ir su kitais 
kurie yra dabar Paryžiu- 
je, ar kitur Europoje — 

kontakto, buvusio per 
daugelį mėnesių ir prasi- 
dėjusio dar senai prieš 
karės pertraukos padary- 
mą, — mūsų Draugijos 
exekutyviai viršininkai 
tvirtai yra persi:. Arinę, 
kad veikiantieji dabarti- 
nės laikinosios Lietuvių 
Tautos Valdžios viršinin- 
kai gali but saugiai pati- 
kėti, kad jie efektyviai 
sutiks ir pasekmingai ko- 
vos su anarchijos milijo- 
nais (numylėtiniais), jei-' 
gu reikalinga ir tinkama' 
morale ir materiale para- 
ma ir pagelba tuojaus 
jiems bus pasiūlyta ir su- 

teikta kai]) Suvienytų 

Valstijų Valdžios, taip ir 
kitų valdžių, kuiios r,u 
mumis draugavo karėje; 
prieš autokratiją ir milij tarizmą; ir kad vedime 
kovos prieš anarchiją ir 
betvarkį Lietuvos V ai- 
džia ir tauta dirbs harmo- 
nijoj ir artimoj ko-opera- 
cijoj su valdžiomis kai- 
mynių respublikų ir tautų, 
draugiškų Suvienytoms 
Valstijoms ir Entente tal- 
kininkams. 

Su pagarba, 
Vardu visų Draugijos 

Viršininkų: 
American Agricuitural 

Association 
Frank Warrick, 

Generalis Patarėjas. 
G. W. Stearn, 

Ekzekutyvis Sekretorius. 

LĖetuviu Piropogan- 
da Amerikoje. 

Po- teisybei, nuo pat šios ka- 
rės pradžios, męs kaip Euro- 
poj , taip ir čia Amerikoje, esa 

nie pradėję varyti tarp svetim- 
taučiu lietuviška propagandą. 
\ iskas kas yra mušu svetim- 
taučiu kalboje parašyta ar iš* 
leista, yra išleista propagandai. 
Patįs svetimtaučiai, kurie mus 

pažino, pripažįsta, kad mes 

ėsariie nuveikę laike karės šio- 
je srytyje milžinišką darbą. 

liet dabar, besiartinant ge 
lui šios karės dramos, kada 
tautų likimas yra sprendžia 
mai, tą propagandą męs turi- 
me ypač padidinti, Tą yra su- 

praię Europos lietuviai. Švei- 
carijoje ir Prancūzijoje ii ei- 

na ant didelės skalės. Pary 
žiaus lietuvių misijos noras bu 
vo, kad ir Amerikoje męs i n 

padidintume. Jiems sugestiją 
padavus, musų Pildomasis Ko- 
mitetas, Taryboms pritarus; 
paėmė p. Byoir, kaipo tos pro- 

pagandos plėtimo vedėja. 
Kaip visur, taip ir čia m* 

žesniems ir silpnesniems yra 
sunkiaus prasimušti, negu di- 
deliems. Dedama yra visos pas- 

tangos, kad propaganda butų 
pasekminga. Žiūrint iš šalies, 
gal sunkiaus yra matyti tos 

propagandos pasekmės, bet iš- 
tiesiu arčiau prisižiūrėjus jau 
dabar matyt jos didelė i n tekmC. 
\evien ką iš p. Byoir'o infor- 

macijos biuro straipsniai da- 
liai* jau eina vienas po kito, kaip 
automobi'iai iš Fordo dirbtu- 
vės, bet ir kitokios rūšies pro- 
paganda tarp Amerikos publi- 
kos, literatiškojo ir artistiško* 
jo svieto ir tarp politikierių, 
vis didinasi. 

Męs dabar varome systema- 
čią, organizuotą amerikonišku 
budu propagandą. Tokios pro- 
pagandos mums reikia ir šią- 
dien be jos jau negalime apsei- 
u. 

Vienas dalykas, .— neatsi- 
dėkime vien ant propagandos 
Komiteto, bet kiekvienas Tary- 
bos narys, kiekvienas laikraš- 
tis, kiekvienas inteligentiška- 
sai lietu vys stokime Į eile ir. 
kaip tikri Lietuvos kareiviai 
varykime visomis jiegomis ka- 
rę už Lietuvos neprigulmybę. 

Amerika pradeda pajausti 
buvimą ant Baltiko pakrančių 
respublikos. Lietuvos, kuri da- 
bar reikalaus nuo jos pripaži- 
nimo už laisv^ ir neprigulmin 
gą valstija, rementis tais pri- 
ncipais, kuriuos kares metu 
Suv. Valstijos ir alijautai vie- 
šai paskelbė. 

Amerika atbunda! Ji atbun 
dn nedelto, kad ji natūraliai nu- i 

jaustų kitos respublikos buvi» 
mą, bet dėlto kad besidarb'tio- 1 

jr.a Tarybų komitetui ji prade 1 

dai-lengvo suprasti siekius inl 
skaitmenis naujos ios^dėmokra-į < 

rijos ir išlengyo ji pradeda jausj.c sti jai draugiškumą ir užojau- 1 
''i' 

.. i :a -jg iiiai 1 

Tai visa neatsitiko bc pasi- 
darbavime Lietuvių Tarybos ; 

jau pradėjo daug darbo beori ( 

ganizuodamos supažindinimo j 
kampanija ir tinkamas preimo- I 
nes skelb'mo ir viešumos tarpe 
amerikiečių. Tarybos dabar 
naudoja tas pačias priemones 
kuriomis įvairios tautiškos ir 
tarptautiškos problemos būda- 
vo perstatomos prieš Ameri- 
kos žmones. Vartojama tos pa- 
čios priemonės, kuriomis čechc 
slovakai beijugo-slavai savo vi- 
suomenės supažindinimo ! am 

panijose vartojo, kad persta- 
tyti savo problemas. Tas pa- 
čias, kuriomis net Prancūzijos 
ir Anglijos vyrausybės sten- 

gės supažindinti Amerikos gy- 
ventojus su savo karės tikslais 
ir veikimais. 

Savo Informacijos Biure, 
kur j Tarybos užlaiko Ne\v 

Yorke, kaipo centre to viso 
darbo jos užlaiko eksper 
tus publicistus, rašytojus, skel- 
bimo ekspertus, stenagrafus 
typistus, raštininkus ir su jų 
pagalba stengiasi amerikie- 
čiams perstatyti Lietuvos min- 

tis, jos dabartinius reikalus, ir 
tikrąjį padėjima. Kad tai pa 
siekti, paveikslan, pilni infor- 

macijų straipsniai 3, ra kas sa 

vaite siunčiami 800 svarbiau- 

siųjų šalies laikraščių. Tie 
straipsniai nušviečia įviarius 
Lietuvos reikalus apie jos in- 

dustrijos išsivystimą, literatū- 
ra. dailę, mitologija, žmonių 
literatūrą, seną ir gerbingą įs 

tori ją ir 1.1. 

Tie straipsniai yr-i spausdi- 
nami Įvairiuose šalies laikraš- 
čiuose ir sukelia žingeidumą n c- 

bei užinteresuoja tąja jiems 
visai negirdėta šalimi. Jie taip- 
pat iššaukia įvairių laikrašti, 
redaktorių pastabas, kurios 

prisideda prie sudarymo vie- 
šosios omniios. 

Tos* kompanijos dalimi bu- 
vo ir parašų rinkimas po peti- 
cijomis, kurios buvo išsiimti- 
nė tos i visas lietuvių kolionijas 
Amerikoje ir kurios siunčia- 

mos Prezidentui Wilsonui Į 
Taikos Konferenciją, prašant 

[pripažinti Lietuvos nepriklatu 
somybę. Siunčiant peticijas pa- 
sirašyti buvo siunčiama atvy- 
ručių su trumpu paaiškinimi' 
ir žemlapiu, kuris kiekvienam 

[amerikiečiai aiškiai nurodytu, 
kur toji respublika, randasi. 

Toji peticija, 'aip-pai pridavė 
indomumo kiekviename mies- 
te, ir privertė laikraščius apie 
tai prabilti ir editorijalus ra- 

šyti. 
Informacijos Biuras yni 

pagaminęs straipsniu ant visų 
fazių Lietuvos industrijoe 

svarbesniems Xe\v Yorko laik- 
raščiams ir sindikatams, kurie 
suteikia žinias visos šalies lai 
kraiščiams. Iš tų, praėjusią su- 

batą Nevv Yorko "Evening 
Post," labai intekmingas dien- 
raštis, atspausdino tris, vieną 
apie lietuvių pramonės išsivys- 
tymą, antrą apie Velykų papro 
čius ir trečią knygos, aiškinan- 
čios lietuviu klausima recenzi 

ją. "Eveninig Mail," "I£veniir'g- 
Sun," ir dauguma kitų No v; 

Vorko laikraščiu perėjų i;i s^ 
vaitę atkreipė savo skaitytoji! 
domą, kad nc vienu tai kitu 
dalyku ir netik skaitytojų, bet 
ir visos šalies redaktorių. 

Vartojami ir paveikslai. Pre- 
zidento Smetonos paveikslas 
juvo pavartotas, kad atkreipi i j 
amerikiečių domą Į Lietuva 
ir tas paveokslas Ihivo varto ja 
nas plačiai po visa ša1]. 

Kitas dalykas, kad atkreipti) 
"išuonienės domą i lietuvių rei-į calus, buvo Lietuviu Diena,' 
:uri buvo apvaikščiojama vii-j 
Ižiame Xe\v York s-">nryšyje 
u. Yictory Liberty Loan ir su 

icticija dcl Lietuvos nepngul-' 
nybčs. 1 

Tą diena visas \*ow Yorkas 
: i no j o apie tas iskilmes. iš di- 

Ižių Ne\v Yar\o laikraščiuose 
iranešinni, kur'e tilpo svar- 

iuose laikraščiuose, "Times," 
'Tribūne", "\Vorld"' "Eve- 
liną Post," ''Evening Sun," ir 
š taip-pat iš aiškiose vietose 
lulipdytų 5000 didelių trimis 
spalvomis sieninių paskelbimu, 
kuric pranešė jog ši yra ''Lithu 
anian Day", (lietuvių diena.) 
ir jog laukiama, kad amerikie- 
čiai rašytus už Lietuvos nepri- 
gulmybę, o Amerikos lietuviai 
rašos pergalės bond,1.s. Tie ap- 
skelbimai pasiliks per kelias 
savaitės ir rodys žmonėms lie 
tuvių reikalavimus. 

Jie taip-pat bus aprašyti ma- 

žesniuose šalies laikraščiuose 
ir kreips (lomą provincijos gy- 
ventojų, ką ne\v yorkiečiai vei- 
kia, kad padėti savo draugams 
piliečiams lietuviams, kad pa- 
dėti savo tėvynei įgauti pripa- 
žinimo jos neprigulmybės 

Didelė paroda, susidedanti 
iš dešimties tūkstančių Ameri- 
kos lietuvių, su vėliavomis ir 
papuošalais maršavo Xew 
\ orko didžiausiaja Penktai 
ia gatve ir tuo jie prsidėjo pri» 
pildymo plianų suiia/indinti 
Amerikos gyventojus su Lietu- 
vos reikalavimais. 

Dalimi tos kampanijos yri 
ir tai, kad svarbesniųjų laik- 
raščiai lačiai juos ersisausdino. 

Kai kurie laikraščiai, ypatin 
gai Xe\v York Herald, Phila- 
delhia Ledker, Madison Caii 
ir kiti svarbus žurnalai spaus- 
dina tais reikalais eJitorialu.: 
ir tuo kreipia domą visų sena- 

torių ir kongresmanų \Vasii- 
ingtone, kad jie taip-})at pama- 
tytų, kaip viešoji opini j p pri 
taria Lietuvos pripažinimui. 

Kulisas naujai išrinktas se- 

natorius Cappjr, kalbėdamas 
dideliame Aew \orko, "Perg. 
lės Kelio" susirinkime drąsiai 
išsireiškė už Lietuvos pripaži- 
nt. lą i<- prižadėjo senate tai 
pildyti. 

Lilerary Digest, laikraštis, 
kuris pasiekia daugiau kaip m i 

lijoną namu, pavesdamas \ isą 
lapą Lietuvai, aiškiai nurodo 
tos šalies tautiškąsias:, aspiraci- 
jas kaip vyrams taip ir motc- 

jas po visą Ameriką, ir tą 
laikraštj paseks kiekvienas laik 
rastis. 

Knygutės, aiškinančios Lie- 
tuvos klausimą bus siunčiam* 
visiems žymesniems Amerika 
piliečiams. Vartojamos visos 

priemonės, kad supažindinti 
Amerikos žmones pu. gyvai- 
siais Lietuvos reikalais, bet t:ii 
nelengvas darbas, nes kaip 
męs visi žinome, amerikiečiai 
turi savas namines problema.-'. 
Jiems jau Europos painiavos 
inkirėjo, ir jtj užuojauta už- 
įnirštiems lietuviams turi Imti 
išjudinta, kol jie ką r.ors aiš- 
kaus pradės veikti. 

Supažindinimo darbas nesi- 

baigia spauzd'ntu ž< džiu. Ji.s 
vedamas per Lietuvos dail<;, 
apdarus, muziką ir visus kitu> 
žmonijos veikimus, Tuose da- 

lykose Informacijos IViu.v- 

daugiausiai ir ve'kia. 
i\c\v \orke pnanuojan::: 

surengti koncertus, dailės | t 

rodąs, namu išdirbiu pram 1 

nes, ir kitas panašias paroda: 
Prie to reikia lietuviškos visuo- 
menės paramos. Čia turėtų 
kiekvienas Amerikos lietuvy., 
j,'lįsti, kad jis gali ši tą padėti 
Lietuvai ir Taryboms savo pa- 
tarnavimais, ir dayl.iu, taip kad 
trump.t laiku, kiekvienas ame- 

rikietis, kuomet žodis ''Lietu- 
va* bus paminėtas galėtu sau 

persistatyti netik laisvės jieš- 
kančius žmones, bet ir aiškią 
ir pilną civilizacijos ir kultūros 
>aveikslą tų žmonių Lietuvoje, 
utrie dabar i ieško ncprigfulmy 
jės ii laisvės. A". 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
****** 

KAUNAS. 

Su pirmuoju "Lietuvos" 
lienraščio numeriu atsitiko 
įelaimė. Mat, laikraštį 
•>pauzdino buvusi "Dabar- 
ies" spaustuvė, kurioje 
lauguma tarnautojų ir. spau 
ituvės vedėjas tebėra ka- 
'eiviai vokiečių. Sužinoję 
ipie tai, kad laikraštyje yra 
*tž?pauzdinta plati Lietuvos 
įota vokiečių vyriausybei a- 

)ie visokias jųjų daromas 
sunyhes ir kad tame pat nu- 

meryje padėtas straipsnis 
'Protestuokime!" kuriuo 
kviečiama visus Lietuvos 
gyventojus protestuoti prieš 
ienkų ir bolševikų Lietuvos 
ardymą ir reikalauti iš vo- 

kiečių valdžios ginklo ir 
perdavimo valdžios, — vo- 

kiečiai spaustuvninkai atsi- 
sakė išleisti laikraštį iš 
spautuvės ir neleido be tam 
tikros "cenzūros" spauzdin- 
ti antrojo "Lietuvos" nume- 

rio. [Kaune pradėjo eiti 
kitas dienraštis tuo pačiu 
vardu, kaip ir mušiškė "Lie 
tuva." Redakcija.] 

KARO MOKYKLA. 
11. I. 19. L. S. B. Apsau- 

gos ministerija greitu laiku 
žada įsteigti Kaune karo 
mokyklą. 

MOKYTOJU SUSIRIN- 
KIMAS. 

Kaunas. 9-1 1919. Gim- 
nazijos namuose buvo lietu- 
viu mokytojų profes. sąjun- 
gos sus-mas. Dalyvavo apie 
20 mokytojų. 

1. Nearta: Kauno mok. 
profesioninė sąjunga, pasi- 
tarus su Vilniaus mok-jų su- 
sivažiavimo Komitetu, šau- 
kia visos Lietuvos mokyto- 
jų įgaliotinių (rinktų) susi- 
važiavimą del suorganiza- 
vimo visų mokytojų į sąjun- 
gą 

2. Svarstyta įstatai. Tarp, 
kitų dalykų nutarta a) mo- 

kesnis metinis 6 rub. ir įra- 
šų 1 rub., b) Valdybos vie- 
toje renkama Taryba iš 11 
asmenų, kuri iš savo tarpo 
priimti 12-1. kuomet šaukia- 
ma taip pat gimnazijos bu- 
te m-jų su3-mas dviejuose 
po piet. 

3. Išklausyta pranešimas 
apie m-jų susivažiavimą Vii 
niuje. Iš to pranešimo pa- 
sirodo, kad Lietuvoje daug 
netikusių liaudies mokytojų 
— tik baigusių liaudies mo- 

kyklas ir lankiusių vokiečių 
kursus; kad medžiaginis 
mokytoju stovis apverkti- 
nas. Sus-mas taręs, kad 
pradedamųjų mokyklų ti- 
pas turi buti 7-nių metų, t. 
y. pirmos kliasės ketveri 
metai ir antros trys metai, 
kad baigę tą mokyklą mo- 

kiniai liuosai galėtų stoti j 
4-ąjį gimnazijos klasę, kad 
vienas mokytojas galįs užsi- 
imti tik su dviem skyriais. 

Kad valsčiuose mokyto- 
jai renkasi tarybas, kurių 
vienas narys sprendžiamuo- 
ju balsu (mokyklų reika- 
lais) įeina į valsčiaus ko- 
mitetą. Be valsčiaus tary- 
bos busianti apskrities tary- 
ba, kuri renka vykdodmąjį 
komitetą iš 7 asmenų. To- 
liau einanti visos Lie- 
tuvos mok. Taryba, kurios 
narys įeina į Ministeriją 
kaipo kontrolerius. Netin- 
kamai valdžios įgaliotiniai 
gali buti apskričio tarybos 
prašalinami; tie valdžios į- 
galiotiniai revizuoja moky- 
klas; mokytojus skiria aps- 
kričio taryba. Tikrų moky- 
tojų (seminarijų auklėtojų) 

dabar skaitoma kiekviena- 
me apskrityje tik po kele- 
tą. Del netikrų mokytojų 
1919 m. vasarą rengiami 
kursai. Mokytojų semina- 
rijos ateityje turi buti ne 
menkesnė progama, kaip 
atidaromi 2 metų pedagogi- 
niai kursai del baigusių 4 
klases. Tarta leisti moky- 
tojų laikraštis. 

4. išklausyta pranešimas 
apie susirinkimą mokytojų 
budistų (žydų) ir lenkų, ku- 
rie taipogi tveria visai Lie- 
tuvai profesioninę sąjungą; 
tame susirinkime buvę apie 
100 mokytojų (daug priva- 
tinių), ten du bolševiku mo- 

kytoju reikalvę, kad sąjun- 
ga gvildentų kulturinius rei- 
kalus ir kad tikybą iš mo- 

kyklų prašalintų. 
5. Kalbėta apie šaukimą 

mokinių į kariumenę. Rink- 
ta delegacija del to susiži- 
noti su. valdžia. 

J. G. 

DARBININKŲ REIKALU. 
Viešųjų Darbų ir Maitini- 

mo Ministeris, klausiamas, 
"kaip mano ministerija ko- 
voti su bedarbe, atsakė, jog 
tegali įsteigti vien "Darbo 
biurą", kuris nurodys dar- 
bininkus, jei kas organizuo- 
tų darbus. Tuo tikslu ma- 
noma perimti' iš vokiečių 
"Darbo biurą" nuo Iwanstr. 
N. 1. (Nuo savęs turim pa 
stebėti, jog tame biure clel 
suprantamų priežasčių lie- 
tuvių bedarbių labai mažai 
tėra užsirašiusių. T. K. 
Red.). 

Maitinimo ir maisto rei- 
kalų kol kas konkrečių žing 
snių nepadaryta. Ministe- 
rija mano "perimti visus tuos 
maisto sandėlius, kuriuos 
vokiečiai perduos, ir sukon- 
centruoti savo žinioje visus 
apskričių vietos sandėlius, 
kad tao budu paskuii pla- 
ningai vesti maitnimo dar- 
bą. Bus įsteigtas greitu lai- 
ku socialės priežiūros de- 
partamentas, kuris rūpinsis 
pavargėliais. 

BOLŠEVIKAI IR PRUSAI 
LIETUVIAI. 

Gauname patirti, kad 
Kretingos kreize pradedą 
judėti bolševikai. Keletą 
bažnytkaimių užėmęs jųjų 
sukilimas. Prašų lietuviai 
ateina ir žada padėti nu- 
raminti bolševikų anarchi- 
ją. Atvykęs žmogus prine- 
šė, kad kai-kuriose vietose 
jau atėję Prūsų lietuvių bū- 
riai bolševikų malšinti. 
Žmonių upas pakilęs — vi- 
si drąsiai stoja prieš bolše- 
vikus. Sulig paskutinių ži- 
nių, bolševikai panikoje iš- 
lakstę. j j y 

BOLŠEVIKAI EINA 
PIRMYN. 

Kaišedoriai, 11. I. 19. L. 
B. Mums praneša. Vietiniai 
bolševikai jau trečia diena 
organizuoja raudonąją ar- 

miją ir siunčia T Vilnių. Vie- 
toje veikia jų apgingluota 
milicija. Apskričio Komi- 
tetui vokiečių valdžia, ne- 
žiūrint reikalavimų, nedavė 
ginklų. Sakė, jog pakol jie 
čia busią jokių ginklų ne- 

duosią. Vienok tuojau po 
to bolševikams išdavė apie 
200 šautuvų. 

Apskričio Komitetas be- 
jiegis. Vietos bolševikai 
vokiečių palikomi faktinai 
valdo Kaišedorus. 

Raudonoji armija vakar 
užėmė Vievį. Vokiečiai sa- 
ko buk bolševikai šiandien 
užėmę Žąslius. ^ 

PATARIA PRADĖTI PIE- 
MNKAUTI SU VERŠIAIS. 

Jauni veršiai iš gerų pienių 
karvių labai tinka pradėti pie- 
ninkystę, taip mano Suv. Val- 
stijų Žemdirbystes Departa- 
mentas. Paprastai yra pata- 
riama pradėti su paprastomis 
karvėmis su tyros veislės buliu 
bet tas darbas užima daug metų 
kantraus pasirengimo ir vei- 
kimo, — kas kaip kada trukdo 
energingo pieninko veikimą. 
Toks darbas dažnai priverčia 
ukininkus, kurie nori geritai 
matyti pasekmių, savo galvijų 
veisles mainyti. 

j Pirkti karves, kurios butų 
sveikos, butų geros veislės, ir 
butų tinkamos laikyti, nepigiai 
atseina. Dažnai, ypatingai nau 

! jose pieninkavimo apielinkėse, 
ukinikas perka galvijus, nepri- 

Įsirengęs juos užlaikyti ir pri- 
seina nemaža nukentėti. Daug- 
ui sunkenybių galima išsisau- 
goti, perkant geras telyčias iš 
gerai žinomų pienininkų ban- 
dos. Kaikuriose pienininkystei' 
apielinkėse yra paprasta par- 
duoti telyčius mėsai. Tos tely- 
čios, nors nėra tyros veislės, t;< 

čiasu dažnai yra iš gerų pie- 
ningų karvių ir išauga pienin- 
gesnės, negu prastos kar- 
vės. 

Pirkti tokias bandas prade- 
dant pinininkauti buvo keliose 
valstijose bandyta su geromis 
pasekmėmis. Žinoma, už ver 

sius tiek mokėti nereikia kaip 
už senas karves ir del ligų ma- 

v.iau tėra baimės. Siuntinėji- 
mas daug lengvesnis. Veršius 
galima siųsti expresu, kuomet 
jie yra dviejų ar keturių sa- 

vaičių senumo, žiūrint į kelio- 
nės tolumą ir jei jie gerai ap- 
kalti, jokio negerumo nepasi- 
taiko. 

Perkant svarbu yra pirkti 
tiesiai iŠ pienininkų.. Nepirk 
nuo tų, kurie perka veršius 
sekrdyklose (stock yards) ir 
potam parduoda ūkininkams, 
nes nevisados galima veršį pa- 
žinti kokios jis yra veislės ir 
galima apsipirkti veršių, kurie 
visai niekam netikę. 

Vienur kitur siunčiama su 

apmokėjimų siuntinį priimant 
(C. O. D.), tai ten pirkėjas 
veršius gali apžiūrėti prieš už- 

mokėjimą pinigų. Tie, kurie 

taip veršius parduoda, papras- 
tai labiau stengias patenkint; 
savo pirkėją. Išrodo, jog labai 
pageidaujama, kad daugiau 
butų atsižiūrima kaip pristaty- 
ti ūkininkams pienininkystės 

veršius, ypatingai tai pageidau 
jama retai apgyventose apielin 
kėse. 

Suimant viską krūvon štai 
kodėl reiktų pradėti p'eninin- 
knuti veršiais: 

Jie pigiau tekainuoja. 
Jie yra geresnės veislės. 
Jie yra sveikesni. 
Atsitikus nelaimei — ma- 

žesni nuostoliai. 
Auginant verš;us, žmogus 

juos geriau pamėgsta ir potam 
juos geriau prižiūri. 

Geresnius galvijus galima 
greičiau išauginti, negu pra- 
dedant paprastomis karvėmis 
ir išlengvo tik iš jų tarpo tin- 
kamesnes pasirenkant. 

[DYKAI! • DYKAI! 
i SPECIALIS PAVASARINIS PASIŪLYMAS 

j Su kiekvienu nauju taeru, 
j kurį jųs pirksite pas mus 

šį mėnesį, duosime jums 
T UBE DYKAI 

Soutli-West Tire Company 
Lietuvių Korporacija 

2038-4C W. 35 St. 3475-77 Archer 
TELEFfMTOOHTE HcKINLEY 149 

Męs rokuosime jums $5.00 
j už Jusų seną bateriją ant 

naujos EXIDE 

fLIBBRTY I30jSH3ir>| ft mr— 'it il. -i 

A.ttXUC; 1JUUUH U& 

pilng. "Cash" vertę. Atneškite 
arbE. atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais Ketvergais ir 

C A S H 
J.G- SACKHEIM & CO. j 
1335 Milwauke Ave. į 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 5 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Edmund 
GHMIELINSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
netoli nuo Divlsion 
Aptle. W. Wier3orka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Poragzaminuok savo 
akis antru kartu, ku 

naujausnu ?lektro", 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

>ew 

TAISOME SENUi 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdien 
nuo 9 iš ryto iki 

vakare. Nedėlioj 
9 ryto iki 12 dieni; 

Generališkas Kontrak torius 

P. R. KUKUTIS 
3114 So. Halsted St. | 

Jeigu turi lotą, tai statyk namą, nes namų stoka. 
Jeigu tavo senas nam^s reikalauja pataisymo, aš ! 

jį pataisysiu už mažą atlyginimą. i 
Jeigu nori savo kambarius išpopieruoti ar išpenty- 

ti, tai užsisakyk dabar. 
Jeigu tau stoka pinigų, aš ta*! oaskolinsiu. 
PARUP1NU STATYMUI PLIANUS DYKAI. 
PAMATYK MANE IR PASITARK VISOKIUOSE 
REIKALUOSE. 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, tiuslabuėiimas. 
Kraufo, Inkstų, Nervų ir abe'nas sj ėkų nusvjimas 
.»iso kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad beiiyven- siu. Visur jiejkojau ?.ati pagelbos. nesigailėjau viso<e 
Amerikoj ir už rubezių. Lt t niekur negavau w»o 
sveikatai pagelbos. 

Uet kada pareikalavau Salutaras vaistų, TH'terio, 
Kraujo valytojo, Nervatonij, Inkstų ir Reumatizmo I 
gyduoles, t':i po >uvai įėjimui minėtos gyduolės, m.mo ; pilvas p..įdėjo atsigauti, stiprėt, gerai iiirbl. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dubt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas j.ranyko, Jiegiiai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnvlto po užmušimui \isų ligų. l!ė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

.. į,>. ........ ui«u |)avciKMc pamačiau w K| skirtum) kai]' t?rp dienos ir nakties. Da-bsr jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dfkoju oalutaias mylistų geradčjistei ir linkiu vi-šioms savo draugams ir pažį. tumiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
Salutaras Chemical Instituticn J. Baltrenas, Prof. 

1707 So.Halsted St. Phone Ccnal 64'.7 Ci :i:i 

1 NEAPLEISTUS^ PROGA 
| Tiems, Kurie perka arba budavoja Namus 

Šiuomi turime už garbę pranešti/jogiai 

| Keisfuto Pask, ir Budavojimc Br-ja Nc. 1 
| Skolina pinigus be KOMIŠINO perkantiems | arba budavojantiem namus. Todėl šios PROGOS 
| NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
| trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į 
g Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 5 
g vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa- \ 
5 lėje, 3251 Lime St., kampas 33čios gatvės, minė- Įj 5 tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs ( Š iš savo pusės užtikriname kožną vieną užganėdinti !j 
s 

I Su pagarba Valdyba ir Direktoriai 
Š Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1 į 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- j 
VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 5 

metropolitam! II STATE BANIU™ | 
807-809 W. 35-th STREET I 

KAMPAS SO. HALSTED ST. j 
Padėite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vie- 1 

tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, y 
kad. jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 1 

išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. C 
3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. S 

Apdraudimas nuo ugnies. j 
Saugios pasidėjimui dėžės i 

Atdara Utaminko ir Subatos vakarais iki 9 vai. £ 

GERBIAMI DRA UGAI: 
Aš praleidau tiek da 'g snia-[ 

gili ilicnii su \\ ilson and Co. 
dirbtuvės darbininkais Chica- 
goje, kad a> mastau apie jn< s 

labai tankiai — net nubus- 
dainas 1 valanda ryte, kas) 
atsitiko ir dabar, prisiminiau 
k'i darbininkas pasakė man vie 
na dieną, kada as pastebėjau 
apie darbininkų paprotį s; p- 
soties prie savo darbo. Štai ką 
jis pasakė: 

"O, ši yra šypsos organizacija''. 
Aš tariau sau, aš atsikelsiu ir ei-: 

s'u'l mano lindynę, kur, aš parašiau] 
j.filis uroziumų šių laiškų ir pažy- 
mėsiu raštu koletų minčių apie tų 
pastabų besišypsančio darbininko ir 
štai ką pažymėjau: 

Jei 35,000 darbininkų šypsosis tik 
kartų j valandų aštuonių valanda die- 
noj, jie nusišypsos 200,000 šypsų da- 
ro; i dienoj. Jei kiekviena šypsą vi- 
dutiniškai siekia tris colius (ir aš 
manau, kad tai vidutines atstumas 
tarp lupų kampų, kada jos šypsos),| 
jie šyp::csl 000,000 cuiių šypsų j die- 
nų, arba erti 10 mylių šypsų. 

Tada man atėjo mintis, kad jųs 
ir aš turime jaust ies gana gerai ži- 
nojime, kad Wilson ir Co. maisto 
produktai, kurie yra dedami ant mū- 
sų stalo, yra geresniais produktais 
kadangi jie prirengti del mus prie 
patogių sųlygų. 

Ar j n s nemanot Kad męs turė- 
f tume jausti didžiausi užsitikėjimų | maistu, kurj męs valgome, kada mą- 
i stome apie faktą, kad jis ateina pas 
i :nus lydimi 3 šypsą vyrų ir motery, 
5r kurie prirengė jį mums? 
'• Neužmirškite, kad šypsą yra iš- 
I raiška užsiganėdlnimo, užnitikėjimo, 
i ištikimas ir tyrumo — keturių ele- | mentų, kurių jųs ir aš pageidauja- 
i me gaminime maisto, kurj męs vai- I gome. , \ Dabar lejskite man pasakyti kodėl 

visk.-}, kas yra padaroma Wilson ir 
Co. organizacijos darbininkų, yra su- 

"Izaainta troškimu įdėti j>. širdj, ją. 
.t I inteligenciją j jų durta#. 
:! Geriausi pavyzdį koki aš galiu j j jums duoti, ta] išspausdinti ištraukas 
t! iš p. \Vilsono laikytos balandžio 2 
i dienų kalbos (neformalės) forema- 

divbtuvėje. 
"Aš geisčiau, kad galėč'au rast dau 
giaulai ko tankesniam sutjkimui ir 

: pasitarimui su jumis. Dabar męs pasiekėme laiko, kada karinis spau- dimas užsibaigė. Aš branginu įsiri- 
žjma, s-j kokiu jus dirbote ir noriu 
išreikšti jums savo dėkingumą, ka 
dangi tas padarė galimu Kompanijai | atsiekti tai, ką ji atc'ėmč laike pas- ; atrųjy trijų metų. 
sios korporacijos stov]s. per jiisų pi'.tangas tapo iškeltas daug augš- Ciau, negu jis buvo trįs metai atgal 
r aš žinau, knd ką męs atsiekčm, | nebūtų buvę atsiekta, jei ne jus, ne } jusų kooperacija ir tų mūsų da»"bi- | ninku, kurie dirba po jum]s: "Jųs žinote, kad męs bandome ves- ti šj biznj pagal teisų ir teisingų pla- 

ną—tifsingų suvartojimui, teisingą gamintojui, teisingą samdininkui. 
"Vra labai svarbu, kad męs stovė- tumėm ant šios platformos n įiri t*- 1 
cipo, nes kitaip męs grįšime atgal, ko męs niekad nelšs'igalėsime padary- ti. Męs norime, kad musų produk- to Huvartotojai visuomet brangintų musų pranešimus viešoje spaudoje apie tai. kad ms pagaminame ge- riausius maisto produktus, kokius tik galima išdirbti. 

"Mūsų pasisekimas priguli nuo jū- sų ir kitu dirbančių po jumis dar- j1 bininkų ir jei kiekvienas nepasiims ir nepadarys savo reikalus remti tuos ! principus, ant kuriu męs stovime, 
męs negalime atsiekti pasisekimo. "šios kompanijos ateitis priguli i 1 
nuo musų savitarpinės čielybės ir 1 
musų savitarpinės ištikimybės. Męs turime dabotj, kad kę. męs nedarome, butų atsargiai padaryta ir męs tu- ! rime teisingai apsieiti su žmonėmis. su kuriais susiduria musų pačių or- ganizacijoj, taip jau su žmonėmis.', su kuriais susiduriame su musų or- ĮJ ganizacijos. 

"Iš jūsų pačių elgimosi męa busi- me sprendžiami žmonis, kurie dirba c 
del mus ir žmonių, kur je perka m;:- 
sų produktus. • 2 

"Męs turime palaikyti priimi^ ši'-.s i kompanijos pavyzdini saik.-j, kurį pa- st; to mus žymion vieton. Aš noriu, 
j kaJ jus visi jaustumai, kad kompa- 
I 

•iija yra su jusų Ir su junijs iki 
i.askuiinio žmogaus. Aš noriu, kau 
jųs keltumėt kiekvienam jums gali 
mu budu ir niekad ntdaleisti, kad uu- 

tų lokis abejojimas apie.kokyl'ę mu- 
šu pateikiamų prouuktų. 

'Męs turime pagelbėti vienas ki- 
tam. Męs turime niekad nesibijoti 
pagelbėti kitam žmogui ir pakelti jo 
nuštų. Jus turite visuomet elgtis su 

po jumis dirbančiais darbininkais tei- 
singai ir vyriška. 
"Aš žinau kiek yra vertos malonus 

žcdis. Aš atsimenu kada aš pradė- 
juu d1 bti gyvulių skerdyklose — aš 
gaudavau dvidešimts doliarių į savai- 
tę prie mano pirmo darbo: Tu i bu- 
vo sunkus darbas tose dienose — ir 
paglostymas per petj ir pagirimo žo- 
dis. kada aš užsipelnydavau to, pa- 
gelbėjo man daugiau negu kas kitas. 
Jus visi uždirbate daugiau kaip dvj- 
dešimts doliarių j savaitę, bet jųs 
galite atsiminti kada jusų mokestis 
buvo maža, ir jųs žinote, k,,ip ir aš, 
kiek tagelbėjo mums gauti nuo cų 
po kuriait dirbate, — pagirimų už 
gerą. darbų ir paskatino jus dar ge- 
riau atlikti darbų. Tai štai kajp jųs 
padarėte progresą ir tai štai kaip 
jųs galite pagelbėti daugeliui išdirb- 
ti. Atsiminkime visu gerus žodžius ir 
draugišką pagelbų, kurias ines pra- 
leidome, suteikdami tiems, kurie to 

užsitarnauja šiųdien. 
• 

"Ką tik dabar męs išstatėme mu- 
sų naujus "Certified" produktus — 

kumpius -j r la*' lus ir aš tikiuos, 
Knd jųs atliksiu •,;>«*- dalį pilnai pa- 
darymui tu Ceu..ied rūšių žymiau- 
siomis tarpe musų produktų. 

"Aš noriu, kad jus visi jaustumėt. 
kad ši Kompanija yra ant tiek pat 
jąsų kiek ir muuo. Aš noriu, kad 
jus jauštumčt, kad jos pasisekimas 
suteikia jums tiek pat magumo, kiek 
ir man. Jei jus visi atliksite savo 
dalj, męs visi turėsime naudą. 

"Meldžiamo atsiminti, kad leng- 
va yra kovoti daugeliu budy. Męs 
turiipe taupyti kiekvienu galimu bū- 
du, kad mušą produktas eitų 1 pub- 
liką už ekonomiškiausiai galimų, kai- 
ną ir tuo pačiu laiku uuotą jai koky- 
bę.- 

"Leiskite man užbaigti primenant 
jums, kad jųs ilgtumėtės su po ju- 
mis esančiais darbininkais su ta pa- ča atžvalga, kokią aš teikiu jumis 
ir visi kiti etfantjs su manim virši- 
ninkai teikia jums. Jus labai galite 
man pagelbėti, jei jųs sukelsitc 

pagarbą, ištikimumą ir entuziazmą darbininkuos'-, kurie yra su jumis 
diena iš d'?nos. Padarykite, kad 
jie jaustą dvasią šio biznio, kuris 
yra lygybė visiems ir teisingas ilsi- masis su visais. 

"Aš esu dėkingas labai už ką jus atlikote ir aš žinau, kad ateityjo jus duosite šitai Kompanijai tą patj .st.kimumą. tą patj sttgabumą ir tą patj išdidumą, kurie taip pasekmin- 
gai vedė mus per paskutinius tris 
metus. Aš noriu, kad mušu produk- tai butu pavizdiniu saiku visame pa- saulyje. 

"Aš noriu, kad mes surastumėme 
tnusŲ pačiu dirbtuvėje tuos dalykus. Uurie neatsirkia to saiko. Aš neno- riu, kad kada nors atsitiktą, jog ne- tobulas dalykas išeitu publlkon. Su- 
prantama, didelė organizacija, kaip musą, kartais dajykai eis klaidingai, bet jei mes visi kooperuosime, kaip iarėme iki šiol, aš esu tikras, kad 
:u mažų suklydimų bus išvengta atei- tvio " 

Dabar, brangus draugai, čia nėra lieko "puoStino" *ioj p. \Vilsono 
kalboj savo bendre ns darbininkams, 
ir ne? Ar neskamba ji kaip kalba ikro žmogaus kilioms tikriems 21110* 
įėms? Ar jin matote kodėl kiekvie- 
įas \Vilson ii Co. organizacijos dar- 
jihinkus yra paskatintas daryti ko- 
jeriu-jsiai, kadangi jis turi pagarbą, jrio savo viršininko ir kadangi j>s 
supranta, kad ?avo viršininkė mato 
okį pat žmogų,kaip ir jis pats. stu- 
niama atlikti didelius dalykus tos 
uačios žmogiškos pajiegos, kuri val- 
io visus kitus žmones? 

Ar jųs nejaučiate taip kaip ir aš 
tad jŲs galite pirkties Wilson (c Co. 
iroduktus su saugumu? Ar jųs ne- 
iučiate, kad Kompanijos obalsis 
The Wilson Label Protects Your 
"able" turi n.į prastą, reikšmę? Ar 
ijs nemanote, kad visokis produk- 
as, išeinantis iš Y. Ilson & Co. dirb- 
uvgs turintis ženklelį "Certified"', ar 
balsio antspaudu, ar abu yra gva 
unija kokybės? 

Su pagarba, 

WI1.LIAM C. FREEMAN 
250 Fffth A re., Ne\v York. City 

(Apgarsinimas) 
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Jaunystes Klaida. 
— Atsitikimas? Taip nekal 

bėkite! Aš manau, kad atsiti- 
kimas arba likimas čionai ne 

turi jokios intekmės. Sulyg 
manęs, tai čionai yra greičiau- 
siai s6bėgimas nemalonių ap- 
linkybių, — prakalbėjo ponia 
Ledunienė, taip gražiai nusi- 
šypsodama, kad nuo to jos vei 
das darėsi daug jaunesniu. 

Dutartas atydžiai klausė sa- 

vo pasikalbėjimo draugės. 
Tai buvo jau pagyvenęs 
vyras. Dutartas buvo jaunys- 
tėje gražiumi vyru ir dar da- 
bar jo tamsios juodbruvos 
akįs darė jį daug jaunesniu, 
negu jis istikro buvo. 

Seklyčia kurioje buvo šis 
pasikalbėjimas, langais išėjo Į 
soda. Ir sode buvo# matyti ru- 

dens antspauda. Buvo matyti 
beržai su perpus nukritusiais 
lapais, o liepos jau visai nuo- 

gomis stovėjo. Vietoje gi jur-j 
ginui kyšojo tiktai kotai. Žemėj 
buvo uždengta pageltusiais! 
sausais lapais, kurie lekiojo' 
sulyg vėjo paputimo. 

— visgi, — pradėjo kalbą j Dutartas, — as manau, kad j 
gana tankiai mūsų gyvenimas,! 
mūsų likimas priklauso nuo į 
kokio nors netikėto atsitikimo.. 
Vienas kokis nors akimirksnis 
nulemia visą mus likimą... 
Tokiame momente, vyrai prie- 
šais savo valią ir norą gali kal- 
tais patapt i prasižengėliais, 
pasidaryti nenaudėliais, arba, 
iš kitos pusės, gali tapti gerais 
žmonėmis ar net didvyriais 

— Gal buti jus ir turite tei- 
• sybę. Kartais priešais žmo- 
gaus valią ir norą susiparati- 
žuoja sąžinė, o valia visiškai 
nieko neveikia. Ir likimas nule- 
mia viską taip, kaip jam ge- 
riausiai patinka. Nulemia kar- 
tais blogon, įstumia prapultin 
su didele spėka. Tokiuose at- 

sitikimuose, kaip jus sakote, 
gali išgelbėti kokis netikėtas| 
atsitikimas. Bet pavelykite, jū- 
sų žodžiai primine man gilią, 
praeitį. Aš daviau sau žodį 
niekad apie tai nekalbėti, bet 
tas taip senai buvo, kad jau ga- 
lima ir nesiskaityti s*.; kada tai 
duotu žodžiu. 

Leduniene nutilo. Jos mėly-. 
nos akis, kurios kada tai buvo 
kaip gėlės, įsismeigė tolumon, 
atrtum prieš jas pasirodė senai 
išnykę vardai. Ji sukryžiavojo 
savo išdžiuvusias baltas ran- 
kas ant krutinės ir ramiu bal- 
su pradėjo pasakoti: 

"Tai senai buvo. Tuo laikh 
dar aš buvau visiškai jauna. 
Vaikai mano buvo visiškai ma- 

žytėliai. O miręs mano myli- 
masis vyras visą laiką pašven- 
tė tarnystei. Mano vyras buvo 
geras žmogus, nuoširdus ir 
mane mylintis.'Jam buvo gali- 
ma padaryti užmetimą tiktai 
tame, kad jis trupučiuką buvo 
išdidus ir nemėgo nusileisti 
prieš kitus. Net aš pati niekad 
negirdėjau, kad jis ko nors 

prašytų. Tą viską aš supratau 
tiktai daug vėliau, tik vėliais 
aš supratau, kad mano vyn>' 
tokis šaltumas yra jo ligota 

patmylystė. -Bet tuose laikuose 
aš nieko nesupratau ir labai 
nuobodžiavau. Tuomet aš jau- 
čiausi kaipir visų apleista. 

Ir štai vieną kartą sumaniau 
išvažiuoti į kalnus. Mano vy- 
ras buvo perdaug užimtas, kacl 
važiuoti su manimi. Jis priža- 
dėjo pabaigoje vasaros atva- 

žiuoti pas mane i kalnus. Prie 
lo viso pavasaris buvo labai 
gražus. Aš pasiėmiau su sa- 

vim savo mažas mergaites Ro- 
želę Onutę ir nuvažiavusi 
apsistojau Pietinėje Šveicari- 
joje tarpe kalnų viename labai 
ramiame klonyje. 

Ponas Dutartas atsitojo ir 
nerviškai pasivaikščiojo po 
kambarį. 

— Pasakokite gerbiamoji 
— sujudęs tarė jis. — Tikta 
pavelykite atidaryti ouris so- 

dan. Ar jus nejaučiate, kac 
šiandien gana trošku. 

— Meldžiu, atidarykite du- 
ris. Aš visuomet mėgstu tyrą 
orą. Xa ir taip, aš tęsiu toliau 
savo pasakojimą. 

Turiu jums pasakyti, kad 
Šveicarijoje visuose namuose 

yra daugybė laikrodžių, kurie 
vairiais budais muša valan- 
dai. Aš, sėdėdama priengyje 
pripratau sovo laikrodį patik- 
rinti sulvg mušimo laikrodžiu 
pas kaimynus. Bet kad visose 
Įvairiose vietose laikrodžiai 
!>eveik ištisą dieną mušdavo, 
tai aš savo kambariuose sus- 

tabdžiau visus laikrodžius, iš- 
skiriant vieną auksinj laikro- 
dėlį, kurį aš visuomet su sa- 

vim nešiodavausi. 
Krašte miestelio dideliame 

viešbutyje gyveno turistaes. Ne 
Ližilgo tenai atvažiavo ir drau- 
gas mano vyro.... Na, pava- 
dinsime jį Andriumi.. .. 

Jis pirmą kartą atsilankęs 
pas mane, pranešė man, kad 
jis čionai atvažiavo tiktai dcl 

manęs, taip kad jis visuomet 
įerimastavo mane matyti. Aš 
privalėjau priversti jį nutilti. 
ir netiesa? Man reikėjo jo pa- 
prašyti išvažiuoti šalin ir dau- 
giau nesimatyti su juomi. Vie- 
nok man buvo taip nuobodu. 
Jojo artimumas, jo atsilaiky- 
mai man buvo brangus. Jie pri- 
pildė mano gyvenimą pajauti- 
mais, naujais meilės jausmais... 
C) paskui 

Ji negalėjo toliau tęsti kallri 
lIcI kokio tai užėjusio sunku- 
mo. 

Sakykite greičiau! — pra- 
šė jos sale sėdintis senis. Jis 
jau buvo sugrįžęs savo pirmo 
jon vieton ir buvo rankomis 
uždengęs savo veidą. 

— O paskui 
Veidas jau 'senėjančios po- 

nios trupučiuką paraudo, kuo- 
met ji dadurė. 

— Jis man paliko At- 
virai jums pasakysiu, kad aš 
buvau pasirįžusi pamylėti jį 

Aš dar iki šiam laikui nega- 
liu suprasti, kaip tas viskas 
atsitiko. Tš karto aš pasijutau 
spvyje didelį patraukimo karš 
tį prie jo. Aš supratau, kad 
tampu jo daiktu, jo verge. Jis 

pradėjo reikalauti, kad aš pa 
mesčiau savo vyrą. Gal but 
kad tai buvo egoistiškas pasi 
elgimas iš jo pusės. Vyrai 11c 

mėgsta mastyti apie tas aukas 
kokias moterįs turi paaukaut 
del jų, jei jos svajoja gyvent 
nauju gyvenimu. Andriui t' 

mintis drūčiai įsmigo galvon 
ir jis net nei klausyti nenorei< 
apie tai, kad galėčiau grįžt 
prie savo vyro. 

— A fano mieloji! Andriu 
juk tave taip labai mylėjo! — 

dejuodamas tarė senis Dutar 
tas. 

— Taip, aš tai žinau,... už 
simasčiusi atsakė Ledunienė 
—Ant galo atėjo svarbi valan 
da. Aš daviau jam žodį nueit 
pamiškyn. Tai buvo gražu4 
kampelis tarpe dideliu medžių 
Kitas viskas buvo nenutarta 
Bet aš jau iškalno žinojau, 
kad aš leisiu save jam nuvežti 
į nedidelę geležinkelio stotį ii 
apskui kartu su juomi nuva- 

žiuosiu į kokia nors sostaine, 
kur su juomi kaip jaunavedžiai 
praleisime medaus mėnesį. Aš 
buvau taip tame jsitikrinusi, 
kad pasiėmiau su savimi kelis 

Išimtus frankų ir išeidama net 

| atsisveikinau su savo vaikais 
žaidžiusiais pavėsyje didelės 
pušies. 

Motinos pabėgimas! Tai 
juk baisenybė. Aš žinojau tai 
ir stengiausi nežiūrėti i tuos 

kudikius, neprieiti arti prie ių 
Juk staiga galėjo vienas jų ma 

nę paklausti. 
— Kur mama eini? 
Ką tuomet aš bučiau galė- 

jusi atsakyti i tokį vaikų klau- 
simą? Ir paskui aš bučiau kaip 
kokis vagis juos apleidusi 
Ir taip aš bėgau iš saavo namų. 
Bėgau ką tik pramintu miško 
takeliu, tarpe tų nebylių liudi- 
ninku-medžiu. Man rodėsi, c c 

kad aš niekados nesurasiu pas- 
kirtos vietos. 

Aš žinojau, kad aš pasivėli- 
nau. Ar tai pasigalėjimo jaus- 
mas, ar tai sąžinės išmėtineji- 
mas mane ilgai namie sulaikė, 
— aš nežinau. Dalykas tame, 
kad kuomet aš išeidama iš na- 

mu dirsteliau laikrodin, buvo 
jau 4 po pietų. Man dar reikė- 
jo pėsčiai eiti apie pusvalandį 
laiko. Ištolo jau matėsi viršū- 
nės baltujančių topelių, augau 
čių pakraštyje miško. Ties ma- 

no galva žemutinės medžių ša- 
kos buvo susipynę, o krūmai 
pynėsi pc kojų norėdami mane 

sulaikyti. 
Priešais mišką žaliavo pie- 

vutė, kurioje žydėjo kvepian- 
čios laukinės gėlės. Aš žings- 
niavau tenai, bet tenai nieko 
nebuvo 

Tai buvo visiškai man neti- 
kėtina. Laikrodis rodė puse 
penktos valandos. Aš pasivėli- 
nau tiktai ant pusės valandos. 
Matomai, Andrius turėjo tuo- 

jaus ateiti. Vyrai juk tiktai gi- 
riasi savo punktuališkumu. 

Aš maniau, kad jis bus la- 
bai nusiminęs, kad mane pri- 
vertė taip ilgai laukti At- 
siprasinės. Bet visgi tokis 

pasielgimas iš jo pusės man 

nepatiko 
O. jei jus žinotumėte, kokias 

sunkias minutas aš pergyve- 
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Surengtas Keistučio Pašai pinio Kliubo 

Nedėlioįe, Gegužio May 4-tą, 1919 
H. MeMažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

Svetaine atsidarys 5 valandą Programas prasidės 6 valandą 
Draugai ir Draugės! šis vakaras yra paskutini:* vakaras šio sezono Keistučio Pašalpinio Kliubo. In programą yra pakviestos gabiausios Chicag03 spėkos, kaip tai solistai, solistės ir monolo^istai ir kiti. Nepraleiskite žios progos. Inžanga 35c ir augščiau ypatai 

Kviečia vius KEISTUČIO PAŠALPOS KLIUBAS 

nau ta diena. Man galvon al 
, ėjo baisiausios mintis. Užmi 

gusi sąžinė manyje pabudo... 
Ji šaukė mano protą ir reika 

, lavo atlikimo mano pereigų. J 
1 saukė mane pildyti savo moti 
įjiiiškas pereigas. Aš prieš sav< 
i mačiau ne Andrių, bet geltona: 
, kaseles mano Onytės.... Ai 
> mačiau prieš save dideles aki? 
į Roželės išmėtinėjančiai įsmeij; 

tas j manė. Aš stengiausi nieke 
nemąstyti apie savo mergaite? 
nematyti, bet nematomos stip- 
rios rankos manę traukė prie 
jų. Laukimas mane spaudi 
kaip kokis slogutis Sau 
mylystė mano buvo užgauta..., 
Ant galo aš supratau, kad ne- 

galiu ilgiau laukti, ir ką tik ne 

tekina leidausi atgal bėgti. Aš 
su savim miške kovojau apie 
pusvalandį laiko. 

— O, jus! jus! Tai tuomet 
jus atėjote Jus buvote su- 

tartoje vietoje? 
Dutartas atsistojo ir vis iš 

balęs ir su ašarų pilnomis aki 
mis žiurėjo i ją, i savo pirmiau 
bu vii s i ri ja mylimąja. 

Abudu nutilo. Pagyvenusi 
moteriškė atsilošė savo sėdynė- 
je ir atydžiai žiurėjo i besilei 
džiančią saulę, kuri žemei siun- 
tė paskutinius savo spindulius. 

Dutartas prašneko dregar- 
čiu balsu: 

— Kad jus žinotumėte, kiek j 
jųs davėte man laimės, papasa 
kodama apie praeitį Aš 
visa savo gyvenimą apverkiau 
tą minutą. Tos dienos aš kaip 
beprotis laukiau Tamista 
turi tiesą. ... Aš buvau nuta- 

ręs jus išsivežti su savim.... 
Su jumis praleisti visą savo gy- 
venimą 

Nuo to laiko jus visiškai per- tf c 1 

sikeitėte linkui manės. Su ma- 

nimi pasidarėte salta, nepriei- 
nama. Vieno aš nesuprantu, 
kokiu luulu mudu tuomet nesu- 

sitikova. Juk aš tamistos lau- 
kiau paskirtoje vietoje 

Ji atidengė pilnas ašarų akis 
ir lengva šypsą perbėgo per jos 
veidą. 

—Męs abudu laiku atėjome. 
Aš tik paskui supratau, kaip 
tas viskas atsitiko. Mano lai- 
krodis vėlavo ant visos valan- 
dos. iKtais žodžiais kalbant, 
tavo laikrodis rodė vietos lai- 
ka, o mano—Paryžiaus laika... * y v 

Jųs manęs laukėte daugiau nei 
valandą, o tokis laikas tai gana 
ilgas del įsimylėjusio dvide- 
šimts šešių metų jaunikaičio.... 
Paskui, kuomet vyras tampa 
senesniu, tai jis darosi kantres- 
niu. Aišku, kad jųs ėjote šalin 
iš tos vietos, kurion aš dar tik 

[artinausi..., Viskas kita jums 
yra žinoma. Tą pat naktį mano! 
dukrele Onutė apsirgo difteri- 
tu. Kaip labai aš kankinausi.... 
Sąžinė man nedavė ramumo. 
Aš mąsčiau, kas butu atsitikę 
s u mano mergaitėmis, jeigu js >s 

butų likę be motinos pagalbos. 
Ir aš laikiau mergaitės sergan- 
čią ranką ir glaudžiau prie sa- 

vo širdies. Tūkstanti kartų aš 
1 prakeikiau tą beprotišką minti 
apleisti savo mergaites. 

Sėdėdama prie Onutės lo- 
velės as pradėjau suprasti savo 

vyrą. Tai buvo geras žmogus. 
Jis buvo pavyzdžiu šeimynos. 
Aš jo neverta buvau. Ir aš da- 
viau sau žodi pasilikti ištikima 
per visą gyvenimą'i* išpeikti 
ta mano jaunvstės Maida.... 

Senis Dutartas pasiljnkė. Jis 
paėmė savo buvusios mylimo-. 

sios rankas ir ilgai jas bučiavo, 
bučiavo taip karštai, kaip kita- 
dos jaunystėje. Ant galo jis 
pakiliu balsu tarė: 

— Aš begaliniai laimingas. 
Bet man gaila praeities.... 

Ponia Leudun'enė pertraukė' 
jo kalbą. 

— Nereikia gailėtis to, kad 
likimas perskyrė mus.... tuo Į 
met, jaunystės dienose. Užtai 
senatvėje męs gyvename be są 
žinės išmetinėjimų; Męs išpil- 
(leme savo pereigas iki galui. 
Ir kaip pamąstai, kad laimė ma 

no velionio vyro priklausė nuo 

neteisingai rodančios laikrod- 
džio rodyklės, tai reikia many- 
ti. kad ir visas mus gyvenimas 
priklauso nuo netikėto atsitiki- 
mo. 

Norėdama permainyti kal- 
bos temą, ji pažiurėjo pro Ian- 
ja ir prašneko: 

— Žiūrėkite, drauge, kokis 
puikus šiandien vakaras. Eiki- 
me sodan 

Vtrtė Jonukas.. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu »idtĮ re- 

gfjirau, taip. kad sieko njpralelstutiiei į, f 
sus metus, kas tau gili buti naudinga. 

Gerai pritaikinti aliniai prašalins akių 'i 
galvos skaudėjimus, tru;..;sregysti arba toli- 
reff, !€ prašalinama, pasitarkite „u manir.i. 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. A2HLAND AV., CUiCAGO 

Kampas 18tcs Gatvė*. 

3iios lubos, viri Platt'o aptiekos. Tėmyktte 
i mano paraSį 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Ncdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 va] dienas. 

•/frmours 
TOP-GRADE 

OLEO,MARGARINAI 
ARMOUR'S Veribest Oleomarga- 

rinas ir Nut-Oia Margarinas visur 
augštai užganėdina dėl tepimo ir vi- 
rimo. Abu yra gaminami didžiausio- 
se ir moderniškose dirbtuvėse pasau- 
lyj, iš gryniausių specialiai parinktų 
materiolų ir kiekvienas yra augščiau- 
sio iaipsnio savo rūšies. Oleomargari- 
no ekspertai prižiūri gaminimą tų pro-, 

dūktų. 
% 

Veribest Olecmargarinas yra padary- 
tas iš oleo aliejų, neutrališkų, kokosi- 
nių ir peanut aliejų, sumaišytų su rie- 
biu pasteurizuotu pienu ir augščiausios 
rųšies druska. 

Nut-OIa yra padaryta iš koksinių ir 
peanut aliejų sumaišyta tokioje pat ko- 
kybėje inspektuotų pienų ir sudėta 
pridavimui skonio. Todėl, kokią tik 
rųšį jus pasirenkate, jus galit rast gva- 
rantuotą Armour vardu. 

Visviena ar Veribest ar Mut-Ola sutau- 
pins jums daug pinigo. Abu turi sa- 

vyje augštą maisto vertę ir visgi jų 
kainos yra prieinamos. 

Pirkite Juos šiądien. Jusa Pardavėjas Gali Pristatyti 
~«nssii!£.ac *irarnrrrrirn«KitinTinr- »> m. 

...Farmu Jieškantiems... 
Kiekvienas žmogus nori pagerinti savo būvį ir nori surasti rjau tinkam.-} vietą, ant kurios galėtu turėt' užtikrintu ateitį ir tapti turtingesnių. Norint tą atsiekti, tik tą galite su pagelba Lietuviu bendrovės, kuri lik tapo suorganizuota tuom tiksiu, kad pagelbėjus Lietuviams įsigyti geras farmas. Ką minėta bendrovė atliko, tai pavieniui žmogui, tas butu negalima, ne3 tame reikalinga kapitalas ir pašventimas laiko, o tas darbininkui žmogui negalima padaryti. 
Lietuviu bendrovė susidedanti if tūkstančio narių ir bendrovė stengiasi sujieškoti geriausias farmas ir pagelbėt lietuviams apsi- gyventi prie vienos vietos, no taip kaip buvo iki šiol kur 3 lietuviai apsigyvendavo ir vadindavo lietuvių kolonija ir daugumas svetimtau- čių tuom pasinaudojant kišdavo lietuvius visur ir tų lietuviškų kolonijų pridirbo daug iš kurių nievienos iki šiol atsakančios vietos nebu- vo, tik buvo tikslas parduot, o paskui tegul žmogus žinosi. Lietuvių bendrove i atstovai turėjo praleist daug laiko ir kaštų, pa d atrado tinkamą vietą del kolonizavimo, buvo išvažinėta po daugel valstijų, tapo nupirkta žemė \Visconsin valstijoj, žemė labai tinkama dėl javų ir lengvai dirbama, randasi prie gerų kelių, marketų, arti miesto, .no'.yklų, bažnyčių ir Kitų pnrankumų, taipgi tarp gražių ėžerų. Far mos buvo nupirktos drauge su miesteliu, kuriame jau lietuviai atidarė keletu biznių, kaip tai: krautuvė visokių reikmenų, hotelį su restau- rantu ir turi gražią, salę del susirinkimų ir šokių. Bendrovė ti< praeitą metą pradėjo farmas pardavoti, o jau Lietuviai išpirko apie tri* +ukstančius akerių, o šią vasarą kelis kartus tiek išpirks, n^s jau iki šiol beveik kas sąvaitė yra parduodama ko kelias farmas, taip išrodo, kad trumpame laiko bus keletas šimtu gyvntojų Lietuvių kolonijoje jr visi prie daikto, kurie miestelyje išsirinks visą savo valdžią lietuvišką ir kontroliuos patys, be pagelbos svetimtaučių. Dar yra reikalingi keli biznieriai lietuviai mlestelyję, kuriems yra proga ati- daryti kitokius biznius. 

Bendrovė parduoda žemę labai leng"ums išlygoms, kad ir biedniausiam žmogui yra prieinama. Su $100. galite pirkti 40 akerių žemės su $2C0, 80, su $300-120, o kitus po biskį kas metai, taip kai' kas išgali, o biedno,nieji gali gauti visada darbą ir užsidirbti dau- giau pinigų. 
Meskite junga, kurį daoar nešate mieste gyvendami ir tarnaujate kitiems, kur galite dirbti patys del savęs, tik tada pasileng- vinsite nuo brangaus pragyvenimo, nuo bedarbės, dusnaus oro, visokių ligų ir sužeidimų ir ta^la nereiks rūpintis apio rytojų. Gyvendami ant farmos patys jūsų moters ir vaikai kvėpuosite tyru oru, busite sveiki, linksmi ir džiaugsitės laimingu gyvenimu. 
Rašykite tiesiai pas savininkus farmų į Lietuvių bendrovę, prisiųsdami savo vardą ir adresą, o bendrovė prisius jums knygelę su platesniais paaiškinimais apie lietuvių koloniją, su paveikslais ir mapa. 

Liberty Land & Investmerit Co. 
3301 SO. HALSTED STREET CJilCAGO, ILL. 



Lietuvos Daile 
Šiomis dienomis mums ir 

Šveicarijos prisiuntė knyga] 
francuzų kalboje, kurios pil j 
nas antgalvys toks: 

La fJtiiamc artistiųiie C. (h) 
Danilovvicz publič par ies soim 
du (Uireati D'information IX 
Lituairie. Lau anne. 

Šiais laikais, kada lietuviai 
tiek pajiegų padedą darbui 
apsįgarsinimo, kada mušu ša- 
lies likimas mažne priguli nuo 

to ar užtektinai mus pasaulis 
pažins ir ar tinkamai pažins, 
t. y. ar tokiais kaip kad mes 

e>ame, męs ir mušu šalis, — 

š nis laikais✓ pasirodymas to- 

kios knygos, kaip kad ši —! 
neajįkainuojama pagelba vi--1 
siems mušu šių die.iu darbams. 

La Lituanie artist'ujuc pra- 
sideda kaip graži pasaka: "Xc : 

išmatuojamose giriose -prie 
Baltija krašto, kur klaidžio-f 

( 

jo zubrai, pasakiškoj gintaruį 
šalyj nuo neatmenamu laiku į 
gyvena tauta, kurios kalba, 
papročiai, dicvv bes griežtai 
skiriami nuo visu kaimynu, ką 
apie juos gyvena..." f r taip pa- 
mažu pasakos stilium autorius 
pasakoja apie lietuvius ir ypač 
jų dailės tvarinius. 

Čion yra apie 200 fotogra 
fiškų n* piešinių juostu, kry- 
žių, užbonų, namų, bažnyčių 
ir 1.1. 'lai vis iliustracijos priej autoriaus gražios pasakos apie! 
Lietuvą. 

knyga pavartęs kiekvie 
nas gaus įspūdį jog' Lietu/a, 
tai tauta ne taip jau^sau, bet 
su sava siela, savu veidu, tu- 
rimi savus stiprius ir gražius 
pamtus dailei ir kulturai plė- 
toti. 

Jei nori, kad kokis svetim- 
tautis butų geros nuomonės 

apie tavo tėvynę — paduok 
jam šią knygą: pavartys, par- 
kaitys ir tuoj pajusi, kad apie 
lietuvj jis rimčiaus mąstys. 

Tokios tai nuomonės man 

reiškiasi pavarčius ir perskai- 
čius La Lituanie artistiejue. 

Ačiu p. Dafiolevičiui už gra- 
žų knygos parašymą ir su- 

tvarkymą, ačiu informacijos 
biurui Lausanoje už toki cjrą 
žų ir rūpestingą k t jygos'* išlei- 
dimu. • 

Reiketų ją Amerikoje turė- 
ti bent keletą šimtų. 

Knygą galima gauti: Lib- 
rary Central dc.' Nationalies, 
Rtie Carolinc, Suisse. 

Juokeliai, 
Ner blogo be gero. 

—Ar tau patinka medžiu 
išgrjstos gatvės? 

— Tai geras išmislas! 
Pasidėkavojant tam išmis- 
lui, aš pasidariau turtingu. 

— Kaipgi? 
— Nugi mano dėdė bis- 

kj neprigirdėjo. Jis ėjo 
skersai medžiu išgrįstą gat- 
vę, tai ir neišgirdo, kaip 
ant jo vežimas užvažiavo ir 
jj sutrynė. 

-- Tai kiek gi tau teko? 
— Apie 50 tūkstančių. 

Ant nelaimės. 
— Ar tamistos vyras ad- 

vokatas? 
— Ant nelaimės, taip. 

Tik mano mieloji persista- 
tyk sau, — jis tiek daug 
kalba, kad aš visą laiką tu- 
riu tylėti. 

Tvirto budo. 
— Tamista turbut buvai | 

nariu blaivininkų susivdeni-1 
jimo? 

— Tai:,, vieną kartą. Bet j 
paskui aš Įsitikinau, kad ne 

reikia prieštaraut savo bu-: 
dui. 

REIKALINGAS rankinis 
zeceris, gera vieta, darbas 

ant visados* Atsišaukite į 
"Lietuva," 3253 S. Morgan; 
3., diicago, 111. 

REIKALINGA žtimyninkč prie ma- 
žos kelmyno®. Margiua arba naslS 
be vaiku. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai J 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRATORY 

1718 So HaLsiel St., Chicsgo, 111. 

ANT'RANDOS — WEST SIDEJ 
4, o, 6, ir 7 kambarių fllatai, pečiumi 
apšlidorji; moderniški. Kreipkitės į 

Rada« Ave. Ir 13 th St., ar*1- 
telofonuokite: \Vest Q3, arba Haruson 

PARSIDUODA. 
Muro namas, ant 4rių lubų, prie No. 

2110 Went 2?>rd Place. ltandcs j mė-', 
nesj neša $6iu)0. Kaina $tilu0.00. 

Justin Mackiewlch, 
2342 S. Leavitt 8t„ Chicago 

M?S TURIME 
Visokiu prnperCių. visada galėsite 

■ę»uti pas mus tų ko Tamistos jieško- 
t.e, meldžiamo ateiti, o męs parody- 
sime. 

Sekančios prapertės, dėl netikėtų 
priežasčių parsiduoda, labai pigiai. 

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų na- 
mas anr. muro fundamento, su gerais 
į t a: rnais vidur), landos neša 14 pro- 

Parsiduoda už $1900. tik $200 
įmokėti, o l'ku.dus randos išmokės. 

PARSIDUODA 2-jų augštų naujai 
ni. dinis namas po 6 kambarius ir u* 

pakalj name lis 1 kambarių, su visais 
garais įtaisymais ir maudyklėmis, 
taipgi ant cemento beismentų. Ran- 
dos neša $!0. į mėnesį, Parsiduoda 
už »:;6()0 Randasi Cicero ant 4U-tos 
ir 15-tos. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mūri- 
nis namas po 4 kambarius, visas go 
ram padėjime. Raudos neša $40. į 
mėnesį. Prekė.$3800 ant lengvų išrco 
k< jlmų. Randasi aut Bridgeporto tarp 
Lietuvių. 

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų pui- 
kus mūriais namas kųtik pabaigtas 
budjvoti, 1 uspanluotas $1000 pigiau 
negu kainavo pabudavoti. viskas su 
aukštos kliasos įtaisymais, kad gali ir 
milijonieriui gyventi. Lotas 30x12.". 
Randos r e? a 10 procentų. Parslduos 
su 5SOO įnmkėjimu, o kitus iš randų 
išmokėsite. Brighton Parke tarp Lie- 
tuvių I 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

CO. 3301 3<>. Halsted Street, Chicago. 

Lotas už pusę prekes. 
PAKSIDCODA Kampinis lotas pus- i 

dyklai, vertas $1500, kas pirks laike 
3-!<ii.i dien i, tai galės gauti už $800, 
ant lengvų išmokėjimų. Didumo yra 
110x110 p' d j. Greitai pamatykite, nes 
y a proga p.ulvip;ubir.ti pinigus. 
LIBERTY LAND .į INVESTMENT 

Co. 3301 S. Hr.Mcd St. Chicago, III. 

Gera Farma Išmainymui. 
80 akerių farma< parsiduoda arba 

mainysime ant namo ar loto. Randa- 
si VVlsoonsino valstijoje labai gražioj 
vieto prie laikos ir beveik puss yra 
rtjrbr. irios. N.j ja stuba ir gera barnė 
aut farmof. Parsiduoda už $25oO. ant 
išmokėjimų. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

CO. 3J01 So. Halsted Street, Chicc.go. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Francuzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje, Turkijoje, Balkanuose, Gre- 
kijoe ir Jerbijoje? Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai Kariavo ore? Ar nori ma- 

tyt i kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) karia\o po vandeniu? Vinkg 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
ma prekę. Mqs gavome labai daug ka- 
rė: paveiksi.] dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tų paveiksiu per ste- 
reskopę, jųs įsivaizdinate sau, kad jųs 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
tę viskį savo akimis. Stereskopas. ku- 
rį jųs matote žemiau, kainuoja vienį 
doliari. 

No. 1. 2C0 visokių kar€s paveikslų $3.00 j 
Męs trciire taip pat ir kitokių ste- j 

reakopii karos paveikslų, kuriu seri-l 
jų Jurašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvieno] serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numeti, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas WashIngtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolis 35 j 
101 Kelionė per Dixie žeme 35 
105 Kelionė j VakArus 3b 
10(1 Kelionė j Pacii.ko pakraštį 35 
107 Kelion"! prr Amer. didmiesčius 35 
103 Kelionė į Philiplnua 3b 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Krlionū j Palestiną, šv. žemę 35 
111 KellonS j Kyniją lr Japoniją 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė po' Italiją ir Šveicariją 35 
114 Kelionė por Angliją ir Franciją 35 
115 Kelionė p o p Norvegiją ik* Švediją 35 
116 TVval Senojo Pasaulio 35 
117 Ye.'uuviu Varpai (Juokinga) 3r 
11S Gyvulių p:i\..ikslai (juokinga) 36 
119 Vaikai bus vaikai3 (juokinga) 35 
120. Kelion-* autom, per Nerv York 35 
121 Koiicue .'keršai Panamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 

kite/Ik 25 cenfU's sidabru arba štampo- 
mis, o likusius damokėsite, kuomet 
Iai>;;aneSis atneš siuntini į ju3ų namus. 

Adresas: 
Slavia Commercia! Co. 

i49 E, 15th ST. NEW YORK CITY' 

PARSIDUODA Grosenė Ir Bučorno. 
labai gera vieta, biznis išdirbtas, 
savininkai eina Jkitų bi/.nj. Namus 
tf'pgi parsiduoda. Atsišaukite. 

3816 So. Kedzie A ve. Chcago, 11]. 

Pajteškau savo pažjatamų, Mortos 
Liaugmiuaitės, Antano Spingio, Pra- 
10 Liangvcnio ir kitų pažįstamų. Visi 
\auno gubernijos, Šiaulių pavieto, iš 
Hekšnių miestelio. 

Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 
Cicilija Rupkattė, 12 Sangar St. 

'ARSI DUODA lietuvių apgyvontoj 
ietoj 7-niu ruimų medinis na- 

nas ant. akmenų fundamento 50 pedu. 
)lytomis išftrjšta gatvė, r idasi 8420 
Cerfoot Ave., kaina $3.200, da,]j įmo- 
kėti, kitu* ant išmokėjimo. 

Reikalingas ger^s, patyręs lietuvis 

>ardavėjaa prie pardavinėjimo drabn- 
ių ir avalinės. Atsišaukite tuo jaus* 
). Lustig's 3410 S. Halsted St. 

REIKALINGA mergina, suprantanti 
abeiną namų darbą. Pastovus darbas, 
ęera mokestis. 1 

So. Bcston. Mass. 

George Brinkman, 
7910 So. Halsted Sl. 

4632 S. Ashland Ave. 

į HA5TB15YSTEI1 > \f "■ ■■■•■■ ■ 

Męs mokinamo š| pulkų, gerui 
apsimokantį amatą j trumpą lai- 
ką. Kirpikat yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos hu 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting SchooJ 
J. F. KASNICKA, 
Laks Stale Bldg. 

190 N. State St., 4 lul>05 

lfo^l^V¥^¥¥¥¥'it¥¥¥¥¥T»O^VVVVJ 

A .Masalskis 
LIETUV'S 6RA0DHIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs pa.ja dirbame grabus ir 
turiule savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius ėauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijomsl krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

nalctj. 
330) Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 in»- 

tu kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

(lydo ai iias ir chroniškas lip.' s, vy- 
ru. moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 

rietaisus. 
Ofi?»3 ir T. iratorlja: 1025 W. 18th 

Street, netoli Fi«k Street 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietu. 'f 

6—R vakarais. Telephorte Canal 3110 
GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St. 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Liberty Bondsai 
Męs Perkamo. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

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

Męs taipgi atperkame liepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali si'> 
sti savobondsus užregistruodami pe! 
krasg.; Mę prisiunčiamo jums įmi- 
gus paCI.-į ilien?, k;tip tik gauname 
jusŲ bondsę. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SEGijiinIES 6b. 
Room 716—155 N. Clark St. 

Chicago, II!. 
Phone Majestic 8617 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan dt.( kertS 32 st. 

Specialistai Moteriškų, Vyri&kų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. o—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARD9 687. 
m »v J tyoNj*L>4oY»*L>'i j*oH ̂ J*o*ot>4ty« 

Tel YARDS 1532 

LIETUVJS GVOYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo vi8okia8 ligas moterių, 
valkų ir vyrų Speclališkal gy- 
do limpančias. užsisenč\1uslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halstcd St., Chicago, III 

P h on e Bouleivrd 2160 

Dr. fl. J. Karalius j 
UŽSlSENftJUSlOS l 

LIGOS į 
Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 iki 3 į 

vakaraiB. 

3333 S3 MfllOH STAEET l 
5 

Or. Virginia Narirotl j 
Physician & Surgcon 

3001 West 22nd Street j 
2m Marshall Blvd j 

Ofiso valandos: \ 

2 illl 4 po plet 
7 iki 9 vakaro 

Tel. Lawndale 69C 
Qyvenlmasi" 

Tsl nockwel| 1681 

U K 
Pigios Naujasedžiams 
Virgnijos Valstijoj yra plotai derlingos žcmčs ant pardavimo, 

ypač dvarai su daugeliu triobų, tvoromis, sodais ir miškais, prie 
miestų, geležinkelių, upių ir upelių. Virginijoj sėja ir sodina j 40 Įvai- j 
rių augalų, k. t. kukuruzus, kviečius, tabakų, avižas, bulves, žemrie- 
šučius, rugius, miežius, dobilus. Šienus ir daržoves, sodų vaisius ir 

uogas. įurgai geri, ypač daržovių ir fruktų, dėlto, kad ankstyvos 
ir davežimal laivais ir karais dei 10 milijonų žmonių, laike 10 valau- j 

• dų, k. t. Baltimore. Philadelphia, New York ir Boston. Oras, sveikas 
ir malonus, vasaros 270 dienų; žiemos du mėnesiai, bet gyvuliai gc- 
no«i per ištisus metus ant laukų. Vanduo skanu3 ir sveikas, pasie. 
kiama į 10 pėdų. Daugybė ėirškenčių šaltinių. 

Klimato statistika Suv. Valst. žemdirbystės Depart. parodo, kad 
pamarį per 10 metų laiko, šilčiausia buvo 98 laipsniai virš nulio, vi- | 
duryje ir į pietus, pasiekia iki 103. šučiausia pamarį 2 laipsniai virš 

J nolio ir 10 po nolio. Lietaus j 50 colių, tiek, ki?k ukininkystei rei- 
kia. Taigi yra 3,000 akrų viename plote, 7 mylia nuo stoties gele- 
žinkelio, kaina $20. už akrų. A"troj 4,750 akrų, prie miesto ir ge- 
ležinkelo po $18. akrais Trečia j, 3,200 akrų prie geležinkelio ir di 
dėlės srauuios upės net ir laivų stotis yra prie jos. Kair.a $25. už akrų. 
Sąlygos. 3-čia daj j įmokėti likučius išmokėti rato m i s su 6'/r. Lietuvį, 
žinok, kad Suvienytų Valstijų (Farm Loan Bank) su pasišventimu 

: remia' naujasėdžius, skolinant pinigus net puse vertės ant žemės ir 
20'/, ant budavonių, o atmokama nuo 5 iki 4o metų vatomis su 5-tu ir į 
puse proc. 

žinoma, kad dauguma mūsų tautiečių yra gimę ir augę ant ūkių 
ir beabejončs nori surasti sau tinkamų vietą, kur nesibijotų gręsenčių 

| bedarbių ir blogų laikų, kų taip tankiai atsitinka miestuose. Taigi 
čia yra aišku iš to, kad net ir biednas žmogus gali įgyt sau plotą 
derlingos žc-nips, ir kur jo darbas geriaus apsimokėtų negu mieste 
geriausio amatninko, o palikti nepribgulmingu, linksmu ir pasiturin- 
čiu, ir užtikrinti savo ir šeimynos buvį ant visados. 

Taipgi yra 5,000 akrų žemė.-; viename plote, viduryj Valstijos Illi- 
nois, tinkame! sodybai, o parsiduoda labai pi£..i ant išmokėjimų. 

Del platesnių žinių rašyk jdėdamas krasos ženklų, nes męs turi* 
rn;> daug įvairių 'žinių, ne vien iš Valstijų žemdirbystės Departamen- 
tų. bej ir tiesiog iš AgrikuKurcs Departamento, \Vashington, D. C. 

ietuvių Ūkininkų Taryba 
2257 W. 23 r d PI. Ch; cago, II!. 

PHILADELPHIEČIŲ 
ATYDAI! 

* 

| 
Parsiduoda kiaulių auginimo biznis s 

su visais įrankiais, netoli Philadolphi- < 

jos ir Camden, N J., tik 6 mylios. > 
Farma 56 a kerių. labai gražioj vie- 
toj su dideliu sodnu ir gerais budin-i < 

kals. 
Kontraktas ant 4 metu, randa pigi 

—f 100 j metus. Laišku galima kreip 
tis liosiai j farmą. M. Dumsey, RFD. 1, 
\Vestville, N. .T. 

Platesnių informacijų galima gauti 
pas 

G. KISZONIS, 
1 S.l£. Cor. Lehish Av. r Thompson St. 

\ PHILADELPHIA, PA. 

DEL -=Ę: 
KOŽNO 

~ 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jaš Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 

Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO 

'J ,.1024 S Ashland Av. 
\ A- 

vj\ Chicago, 111. 

Siųsk Pinigus Lietuvon 
Męs turime Suvienytu Valst'jų Valdžios leidimą siusti pinigus LIE- 

TUVON, LATVIJON ir LENKIJON, kur jusų giminės yra išsisklaidę. 

NESIŲSKITE PINIGŲ PER AGENTĖLIUS 
arba bankeles, kurie nėra Valdžios autorizuoti. 

W. N.Jarnagin 

| Prezidentas 

> H. E. Poronto1' 
? Vice-Pre/.ideiit 

% 
j John W. Gorby 
? Vice-Prezident 

| ( S. L. Fabijonas 
) Liet. Sk, ved. 

> 

Frank L. Wcbh 
Kasininkas 

J. H. Rolfey 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag, Kasininko 

A. Petraitis 
Real Estate ir 

Ins. Sky. Ved. 

TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl męs galėsime Jums 
tarnauti su pilnu užgančdinimu PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (ŠIF- 
KARČIŲ), MAINYME PINIGŲ Ir rupinime PASPORTU. 
Ats:lankykite į šią dubcltavai padidintą, vi&iškai saugią, ir tutino;:} 
pilną užsitikėjimą žmonių BANKĄ, kurioj net ir Suvienytų Valstijų 
valdžia laiko pinigus, ir gausite pilną išaiškinimą ir teisingą be; man- 
dagų patarnavinia. 

"U IMCTURIG mW 
A STATE 

BANK 
A STATE 

BANK 

1112 W. 35th STREET CHICAGO, IU» 
(o blokai ruo Halsted St.) 

,000,000.©o 
VIS03 PARODOS DYKAI 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdieną.. Subatoje nuo !> 
ryto iki 1 po piet. VAKARAIS: Šeredomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai. 

Keasons Why Michetm fires 
H a ve S© Populai* 

Consider the follovving facts about Michelin Univcrsals, and see if you do not agree that 
you should use these tires. Now is the time to reach a decision—vvhich, if properly made, 
will spare youmuch expense and aniioyance during the months ahead. 

1 —UN£QUALLED EX- 
PERIENCE. The illustration 
sho\vs Michclin demonstrat- 
ing thc vvorld's first pneumatie 
autorr.obile tire, wh:ch hc in- 
troduced in 1895. For 24 
ycars Michclin has concen- 

Lrated on pneumatic tire: exc!usivcly. No othcr 
-irc mtkcr has thi3 ur.cquallcd espcrieacc. 

2—BETTER MATERIALS. 
The qua!:ty of the matcrials 
uscd in Michclin Casings arsd 
Inncr Tubcs has ahvays bccn 
the best that money can buy. 
This wcll-known fact largcly 
accounls for the superior 

uuraDuity ana cconczay tor v/mcn Micheun Tires 
are famous the wcrld over. 

3—TKICKNESS. Mcasurc 
the tliickncss of Michclin 
Univeraals in comparison with 
othcr ir.akcs and vou will find 
they contain mere rubber and 
fobric thsn do othcr tires. 
AU thi3 cxtra matcrial is of 

utv AiigiivJb ųucui.y, as airttfiuy su*tcu, uuu u.acc 

mcans ęrcatcr mileagc. 

4—EXTRA \VEIGHT A 
simp'.c comparativc test vvill 
also show you that Michelin 
Ur.ivcrsa'.s v/eigh twelve to 
fiftecn per cent ir.erc thon 
othcr tire.—additioiial proof 
that MichcHns are more gsn- 

crously madc ond havfc greater rrn!-r.£e bui!t into 
thcm. This v/eight tcct is imporiant. 

5-BROAD FLAT TRAC- 
TION-SURFACE. A broad 
ftet cra:cr wecrs away morc 

s!owly thcn thc small rubbcr 
on thc cr.d cf a pcncil. So 
wsth tircs—thc tread that i3 
bread cr.d fiat lasts much 

longcr wiian cne w:th smcil prcjcctions. Note 
Michclin's supcriority in thia rcspcct. 

6-MODERATE PRICES. 
Dcspitc thcir high quality 
nnd cupcrior design MicheUn 
Casing3 and Ir.ner Tubes are 

reodcratc in price. The truth 
of tliis ctatement is easily 
proved by comparir g Michtlia 

anything likc thc samu ąuality. 

In view of t h g fact that Michelin has devoted 24 ye&rs and all his vvorld-wid3 resources 
to the manufacture of pneumatic tires exclusively, are you not v/illing to test Michelins 
on your own car and be convinced? 

South-West Tire Ct>., 2038-40 W. 35t!i Street 
Vienintelė šios rųšies Lietuvių įstaiga Chi.cagoje. 

Nothing proves Michelin 
superiority like actual use 

BIZNIERIAI GARSINKI!£S DIENRAŠTYJE "LIETUVA" 



VIETINES ŽINIOS. 
LAI S KUS A1 )R ES UO K IT E 

LIETUVON'. 
Chieagos daugelis lietuviu 

dagirdę, kad įtiu galima siųsti 
pinigus Lietuvon, nuėjo j 
People's Stock Ynrds Stato 

Bank, kuri yra ant kampo \V. 
47-os ir Ashland Ave., kad 
pasiusti per tą banką pinigus 
tėvynėn Lietuvon. 

Ir ką Jus manote Siunčiant 

pinigus han!:a visuomet adre 

suoja j Lienkiją. Pinigai siun- 
čiami Kauno rėdybon irgi ne- 

adresuojami "Poland." 
Pasirodo, kad toje bankoie 

dirba lenkas, kuris krečia to- 

kius "triksus." Žinoma, reikia 
abejoti, kad pinigai adresuoti 
Lenkijon pakliūtų Lietuvon. 

Dar laiškai tiesioginu keliu 
neina Lietuvon, bet jei kas siūti 
čia i* lietuvių laiškus ar pini- 
gus Lietuvon, *ai tegul įsitf-- 
mija, kad jau daugiau nerei 
kia dėti žodžių 'Tolanri'' arba 
"Russia," bet tiesiog "Lithua 
nia." Ir Lai riekia daryti gry- 
nai iš «augumo, nes kitaip pi- 
nigai ir laiškai vargiai pasieks 
tuos, kam jie siunčiami. 

Taigi pinigus siunčianti 
visuomet adresuokite Lietu- 
von (Lithuania), o ne kaip ki- 

taip. 

PRAPUOLĖ I.IRTUVIO 
VAIKAS. 

P-nas Gečftts gyvenąs po 
numeriu 2502 \\*. 45 Place i 

utarnięke 11 valandą .c:i.4n < 

pasiuntė savo berniuką Pet\ą, i 

13 metų, apmokėti taksas ir 

taipgi gazo bilas. Vaikas išėjęs 
miestan namo daugiau nesug- 

rįžo. Dedamos visos pastangos, < 

kad suradus berniuką, bet iriu- ■ 

sas lieka be jokių pasekmių. 
Tėvas pasiteravo ir dasižino- 

jo kad bilos yra apmokėtos. 

RASTA UŽMUŠTAS 
VYRAS. 

Šį rytą rasta vyro kūnas ant 

tuščio loto ties 1233 W. Adams 
St. Vieta, kur rasta kūnas ran- 

dasi netoli nuo S. W. \V. ofiso, 
119 So. Troop St. Pirmiausiai 

apie radimą Wino policijai pra- 
nešė moteris per telefoną. Dc- 
tektivai mano, kad čia yra v/. 

mušystė. 

LIETUVIŲ DEVIZIJAI 
GERAI SEKASI. 

Pergalės Laisves paskolos 
veikime Chicagoej lietuviu de- 

vizija užima gana žymią vie- 
ta tarpe ateivių devizijų. Tar- 

pe 33 devizijų, lietuviai iki ši':l 
užima aštuntą vietą, tai gana 
gera žymė dėl lietuvių. 

KAREIVIŲ ATYDAI. 
Sekantis lietuvių karei- 

vių lavinimosi susirinki- 
mas atsibus nedėlioj, ge-j 
gūžio 4 d., Brighton Park 
parapijos darže, prie 4400 
Fairfield ave. (kampas 44- 

os). Pradžia lygiai 2 vai. 
po piet. Visi prisirašiusie- 
ji kareiviai malonės pribū- 
ti. Po lavinimosi bus susi- 
rinkimas apkalbę j imui Sei- 
mo ir kitų labai svarbių rei- 
kalų. Valdyba. 

CHICAGA 1 GEGV/IO 
KAMI. 

Išanksto buvo nemažai kal- 
bama apie busiančią triuke 

minga pirmą dieną gegužio. 
Daugelis ir laukė ko nors 

triukšmingesnio, bet istikrujų 
nieko žymaus neatsitiko. 

r.uvo iškelta keletas raudo- 
nu vėliavukių; taipgi suarė- 

tuota 16 ypatų, ju tarpe ir du 
lietuviai, kurie presais noli- 

cijos ttždraud:mą visgi no- 

rėjo pamduoti. Sakoma, 
kad sujudimas butu buvęs 
didesnis, jei ne lietus, kuris 
tęsės; su mažomis pertrauko- 
mis kuone visą dieną. 

Sl'GULDĘ VISUS ANT 
GRINDŲ APIPLĖŠĖ. 

Plėšikai pradėjo vartoti na-i 

ją budą api]>lėšimui užeigų na- 

mų. ketvergo vakare du vyrai 
i ė j o Fred Culther saliunan 

3638 Grand A ve. ir suguldė) 
šešis svečius ir barteuderj 
kniu])ščius ant grindų, o patįs 
ėmėsi triustis apie pinigus. 

Tūlas Shubert tapo apiplėš- 
tas ties savo namo durimis. 
Du vyrai sustabdę jį atėmė 
$726.00 pinigais ir $53.90 įvai- 
riais šekiais. 

NORTH SIDE. 
Čia nesenai buvo parašų rin- 

kimas po ]>et:cija už Lietuvos 
leprigulmybę. Tani prakilniam 
larbui vietos lietuviai, netikė- 
:ai, labai pasipriešino. 

Balandžio 30 d. buvo gar- 
iiojo Mockaus prakalbos Žmo 
lių susirinko nemažai. Mockus 
;kleidė savo <-apŠvietą" taip ne- 

ikusiai, kad protaujančiam 
smogui nebuvo ko ne klausytis. 
Hk tiems, kurie save skaito la- 
jai apšviestais, o vadovaujasi 
švietimu protu, — Mockaus 
^raklba patiko. 

Laikas jau butų atskvrti gc 
*ą nuo blogo. 

Ten Buvęs. 

GRIDGEPORT. 
Draugystė Saldžiausios Šir- 

lies Viešpaties Jėzaus laikys 
šavo mėnesitij susirinkimą ne- 

iti ioje, gegužio 4 d. 1 vai. po 
)ietų Petro Vodmano svet. 
3251 Lime gat. T tą susirnk'mą 
y ra kviečiami būtinai visi n:\ 

riai atsilankyti, nes bus svars- 

toma daug naujų klausimų ir 
renkami delegatai į Visuotiną 
Seimą. 

Valdyba: 
Pirm. B. M. Butkus, 
Xutar. rast. A. Mosteiko. 

SUSIRINKIMAS. 
Susivienijo Lietin iu Karnų 
Savininkų ant Bridcjcpoyto. 
Susirinkimas atsibus pane- 

dėlyje gegužio 5-ta d. Wood- 
mano salėje 8-ta vai. vakare. 

Geistina, kad kiekvienas 
namo savininkas prigulėtų i 
šj susivienijimą. 

Šiame susirinkime bus bai- 
giamas svarstyti klausimas 
prašalinimo valkatų iš Bridgc- 
porto kolionijos. 

/. P. Evaldas Sekr. 

CICERO, 1L L. 

S. L. A. 1 (>4 k]), susirinki- 
mas Įvyks nedėlioję gegužes 4 
d. 1 vai. i)n pietų, Tamoliunie- 
nės svet. 1447 So. 49 A ve. Vi- 
si nariai malonėsite būti laiku 
ir atsivesti naujų narių. 

Ov). A. M. 

SUSIRINKIMAS. 
T. M. D. 27 kp susirinkimas 

bus nedėlioję gegužės 4 d. pap- 
rastoje svetainėje. \*isi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra 
parėjusios knvg'os, — privalo- 
te atsiimti. /"aldyba. 

SUSIRINKIMAS. 
S. L. A. 55-ta kupa \\'est 

P.ullmane šiandien 3 gegužės 
turės savo susirinkimą p. Jono 
Gruzdžio svetainėje 722—120 
gatvės. Pradžia ant 7 v. vaka- 
re. 

/ *aldyba. 

BRIDGEPORT. 
Širdies Viešpaties Jėzaus 
laikys savo mėnesinį susirin 
kimą nedėlioje, gegužio 4 
d. 1 vai. po pietų Petro Vod 
mano svet. 3251. Lime gat. 
I tą susirinkimą yra kviečia- 
mi būtinai visi nariai atsir 
lankyti, ras bus svarstoma 
daug naujų klausimų ir ren- 

kami delegatai i Visuotiną 
Seimą. 

Valdyba: 
Pirm. B. M. Butkus, 
Nutar. rast. A. Mosteiko. 

BRIDGEPORT.. 

Illinojaus Lietuvių Pašel- 
pinis Kliubas laikys savo mė 

nesinį susirinkimą subatoje 
gegužio 3 d. 7:30 vai. vaka- 
ro paprastoje Prano Dal- 
kaus svet. 3301 S. Morgan 
ir kampas 33-čios gatvių. 
Visi kliubiečiai malonėkite 
susirinkti laiku, nes yra 
aaug svarbių reikalų apsvar 
stymui, dienas, kurių bus 
svetainės statymo klausi- 
mas; taipgi bus renkami 
delegatai j Lietuvių Visuo- 
tinąją Seimą. 

Antai, as Gazauskas, rast. 

BRIDGEPORT. 
Simano Daukanto Dr-ja 

savo susirinkimus laiko kas 
pirmą nedeldienį kiekvienu 
mėnesio. Sekantis susirinki- 
mas įvyks nedėlioj gegužės 4 
d. Mark \Yhite Sąuare sveti 
prie 29-tos ir Halsted St. 

Petras Kcnutis. 

Nauji besiorganizuojančios 
draugijos vardu 4-to Wardo 
Po!, ir Pas. Kl. Merginų ir 
Moterų susirinkimas i vyks ne 

delioi, gegužio 4 d., 7:30 vai. 
v:.k., prie 3227 Auburn Ave. 
Norinčios gali dabar labai pi- 
giai Įstoti šion draugijon. 

TOWN OF LAKE. 

Draugystė šv. Vincento Fe-j 
rercuso Town of Lake, laikys 
savo mėnesinį susirinkim ne į 
dėlioję gegužio 4 d. 2 vai. p- 

j pietų paprastoje šv. Kryžiaus 
parap. svetainėje. 

Pavasarinis UKIKINKU Piknikas 
Rengiamas Chicagos Ap. Liet. Ūk. 

Nedėlioję, Gegužio-May 4, 1919 
A, ELINSTRUPO DARžH 

WILLOW SPRINGS, ILL. 

Pradžir 9 vai. ryto Inžanga 25c porai. 
Tai bus pirma proga Chicagos ir aplelinkčs lietuviams pakvėpuoti kvepiantj pavasario orą, smagiai pa- 

gišrlitl pri>^ tikrai ūkininkų muzikos ir praleisti dien;} prie } vairiu pair.arginimu. parinktais por pr.oiuc uki- 
nir.kuc. Taipgi bus duodamos dovanos kiekvienam atsilankiusiam jvairiais budais sekančiai: gyvi gaidžiai; 
štvi^us kiaušiniai; žali burokai, nevirtos roputes ir t/ulvairųs ant ukiu užauginti ir pagaminti daiktai. Va- 
žuokit visi lietuviai ir lietuvės, nes užtikriname, kad busite užganėdinti ant šito ūkininku pikniko. 

Kviečia ŪKININKAI 

Kviečiami j-ra visi nariai su- 

sirinkti, ne? turime'dau^ svar- 

bių reikalų apsvarstymui, ypač 
prieš busiant j Lietuvių Visuo- 
tina Seimą. 

■tuo.z. Lcfjnugaris. 

Lietuvių Draugijų Tary- 
bos nepaprastas susirinki- 
mas ivyks petnyčioje gegu- 
žio 2 d. 8 vai. vak., Mel- 
dažio svet. 2242 W. 23 pi. 

Gerbiami delegatai ir 

draugijų nariai malonėkite 
buti šiame svarbiame susi- 
rinkime, nes bus labai daug 
svarbių klausimų apsvars- 
tymui. Turėsime nutarti, 
kur pinigus siųsti, išrišti Vi- 
suotino Seimo klausimą ir 
t. t. 

Kurie turite pinigus su 

aukautus Lietuvos laisves 
reikalams, malonėkite pri- 
duoti tam susirinkimui. 

Rast. W. Duoba. 

TMD. 27 kp. susirinkimas 
bus nedėldienyje gegužio 
4 d. Beržinskio svet. 4600 
S. Paulina gat. Visi nariai 
malonėkite susirinkti paskir 
tu laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarsyti; 
taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. 

Jonas Vaišvilas, sekr. 

SLA. 36-ios kp. susirinki- 
mas įvyks nedėlioj, gegužio 
4 d., "Birutės" svetainėje, 
3149 S. Morgan gatvė. 

Susivienijimo Liet. Amer. 
74 kp. susirinkimas įvyks 
gegužio 4 d. Bessmer Park 
svet., 89 Muskegon Ave. 
Nariai malonėkite visi at- 
silankyti, nes turime daug 
dalykų apsvarstyti. 

Už rast. P. Šažamogas, 
Pirm. J. Trijonis, 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

Iš kares lauko, bolševikų 
darbai ir iliustruotos kares 
ir tėvynės dainos. 

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

gegužio 6 ir 7, Lietuvių baž- 
nytinėje svetainėje, 18ta gat 
vė, Chicago. 

LIOTAI TIKTAI $^00.00 
Parsiduoda liotai 30x125 pe 
dų, netoli Crane Co. ant 
lengvo išmokesčio, $20 da- 
bar Įmokėk, o paskui 5 do- 
liarius ant mėnesio ir čielus 
metus be jokių nuošimčių. 
Liotai labai gražioj vietoje, 
kur jau daug lietuvių gyve- 
na, todėl ir tamsta pasisku- 
bink įsigyti liotą, kol dar 
yra taip pigus, kur gr.lėsi 
sau karvę laikyti ir paukš- 
čių; visokių daržovių užsi- 
auginti. Taipogi męs stato- 
me namus, kokį tik savinin- 
kas pareikalaus ant lengvo 
išmokėjimo, galima su 35 
minutomis į didmiestį nu- 

važiuoti, ofisas atdaras visą 
dieną nedėldieniais. 
WM. D. MURDOCK & CO. 

4980 Archer Ave. ir 
Crawford (40th) Ave. 

FRANK GIRDWAINIS 
j Kas šitą apgarsinimą atsi- 
neš su savim gaus $10.00 
pigiau. 

Parsiduoda ant dviejų lu-j, 
bų medinis namas. Netoli 
nuo lietuvių bažnyčios. 

1735 N. Hermitage Avo-j 
Chicago, 111. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prl3inan.i-| 
mis Fulygomis. Kam reikalinga tKo-( linti pinigai, tegul atsilanko } ofisą. 

H. EPŠTEIN, I 

PADiDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrr.l 

apsipažinę bu žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LA;iD AND 
, INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, kirpimo, designins 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
narai;. Paliudijimai išduoda?J ir vie 
tos parūpinamos dykai. AtalsankykiU 
arba rašykite, o męs pasistengsim'- 
suteikti juma patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. flaleted St_ 1&50 Wells St 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLĄ! Mokinama: angllikos ir lietuviškos kalby, 1 

aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- 
pewriting, pirklybos teisių, Suv. Valst istori- 
įos. abelnos istorijos, geografijos, politikinSs 
ekonomijos, pilletystčs. dailiaraiystčs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 
landoj po sietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

PRIMESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 .ki D vak. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

P-le E. G MAKAR j 
Piano Mokytoja 
4515 S. Wood St, 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 

Baigusi muzikos mokslus Chica- 

gos Muslcal College. 
111IIIII11IIIIIIIIIIIIIIII11IIIIII111111IIIIIIIIItnI! 11IIIII11IIltIIii11111IIII ■ IIIIM11!11Mtlr, 

TELEPflONE: 
YAE3S 155 

TAtDf 551 

Res. Phsne Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. FH. 

DAUG STORE 
Pildome Visokius Recej tus 

3601 So. Halsted Street 
Kimpa* 36toi Gitvu 

CHICAGO 

PUIKI FARIVl A PIGIAI 
Šiaurinėje Louisianoje, tarpe turtingų lietuvių ūkininkų, parsiduoda 
graži farma iš 80 akru. Kas .-i gerai ir laimingai gyventi gražioje 
vietoje tarpe lietuviu, tegul tuojaus atsišauk'a pas savininką. 

C. KASPUTIS 
32S3 S* Morgan SL Chioa.go{ iii« 

i a uiaQlBX9S 
Pavasariais Nešiojimas žemomis Kainomis 

Vyriški pu'kus dry- 
žuoti union siutai, 
trumpos rankovės 
iki alkūnių, balti, 
didžio nuo 36 iki 40, 
:šl,arae iš- Q OK 
pardavime <Lc£.o 

Vyriški puikus liole balbrigan marškiniai, 
trumpos rankovės, kelinės iki kauliuku, didžio nuo 34 iki 46 
šiame išpardavime- ( 

i 
Vyriški Nainsook 

Atletiški Union siu 
tai, be rankovių, 
iki kelių, nertiniai 
pakraščiai, didžio 
nuo 34 
iki 44 

Moteriškos puikios 
stanžkptos vc-stės, 
lx> rankovių, baltos 
arba ružavos, didžio 
nuo 36 iki 44, ant 

f.i0 , išpardavimo O U l# 

Moteriški šilkiniai vrižutiniai un on siu- 
tai, rausvi arba balti, didžio nuo 36 iki 
44, Siame 1 ca 
išpardavimo IiUU 

I 
Moteriskos merceri 
zuotos lislo naujų 
pavydalų pančiaicoR 
pėdos be siūlių, juo- 
dos, baltos, pilkos, 
rudos, bronzavos, 
cordovan. taupė, 

fl cham- 
| pagne O Jo 

Vyriškos gryno šil- 
ko škerpedkos. be 
siūlių pėda, juodos, 
baltoj;, pilkos, ru- 
dos, broazavos, cor 

dovan, taupo, cham 
pagne, šiame CQen 
išpardavime Ddb 

Moteriškos gryno šilko boot drop stitch 
pančiakos, bo siūlių, naujų pavyda]ų, juo 
dos, rudos, baltos, ir pilkos \ Cft šiame išpadravime I iuU 

Mesa Subatai 
i 
\ Prime native jautiena nuo šonkau-1 

lių kepimui ')2a iki Qfln 
svaras LUU iki UUU 

Prime native jautiena / 
nuo pečių, steikas, sv L i y/0 

Prime native jautiena Q^1 / 
kepimui i*T /') kepimui 

241/5c Jauno veršiuko 
pasturgalis 

Rump sūdyta jautiena 1 Q1 / .» 
svaras "O/VU 

Veršiena nu0 krutinukės ^£5 / j 
kepimui, svaras lU/'/t- 

Jauna parš'enukė, nuo OKl/r» 
pečiuku, svaras i-v/'J h 

No. 1 cukravoli Ąįk 
lašiniai, svaras 

Šviežios dešros, 101/.-.. 
avaraB 

No. 1 paprasti kumpiai QK1/ri 
svaras «J / 'M 

A ^ Hoąsc I of Greatvr V«/i c« 4 

£jr t r €or. Ashlansį A$q;and47thSt\m 
^ ^*''r" '** '-s' '•'*'• ■./% :. V .te:;"-••- ..V" ■■■•v'y 

Pirmas Savo Rijsies Vakaras Chicagoje 

I JUGAft.ES VESTUVES IR BAU"S | 
Rengiamas 

Dr~stes Lietuvos Dukterų 
| Sufeatoje, Gegužio-May 3, 1919 

Šv. Jurgio Par. Svet, 
32tras Place ir Auburn Avenue 

I Prasidės 7 vai. vakare • Tikietas 25c ypata'. j 
Nuošfrci'.'.iat kviečiame visus jaunus ir senus kuoska it tingiausiai ę 

[ atsilankyti ai t šio rengiamo I^kilmii.io Baliaus ir Jagailos Vestuvių. Į 
j kur turėsite, progą linksmai pažaisti iJ vėlyvos nakties. Taigi kas \ 
j gyvas, nepraleiskite, šios progos nes tokiu mažai yra; kad paskui i 
| nesigailėtumėt. Visi, kas gyvaa. j Jogailos vestuves. 

Draugiškai kviečia D. L. D. KOMITETAS 
iilllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllHlllllllliliniliillliliimi Mintum minimi iimmmiinini n 

GELSNIS BALIUS 
Parengtas 

* 

Draugystes Šv. Elzbietos 

Nedelioje, Gegužio-May 4, 1919 
SCHOOL HALL SVET. 

* 
48th ir HONORE GAT. 

Pradžia 6 val.% vak INŽANGA 35c 

\ isi yra širdingai "kviečiami atsilankyti, nes tp.i bus vienas iš 
puikiausiu Lai1') šioje apioiin 1.-oje. 

Teatras ir BaSaus 
Vieno akto komedija 

"GUMINIAI BATAI." 
RENGIA 

Gvardija 1-os Divizijos Šv. KAZIMIERO KAR. 

j NEDĖLIOJE, GEGUŽIO (MAY) 4 D. 1919 M. 

f WJ. J. ELIJOŠIAUS SVETAINĖJE, 
46-ta ir WOOD GAT. 

Pradžia 7 vai. vak. INŽANGA 35c ir AUGščIAU 
Gerbiamieji ir gerbti osios, sis veikalas yra vienas iš gra- 

žiausių ii tinkamiausiu musų žmonėms ir pirma karta yra statomas 
Chicagoje; taigi visi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites i. aionėkite 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes atsilankę busite minėtu vakaru 
patenkinti 

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI. 
širdingai kvieč'- KOMITETAS. 

LOS SIOS YPATOS: 
I. M. POŠKIENE. Paulinos rolėjo 
II. L. KUTRAITE, Marytės rolėje 

III. A. 1VINSKAITE. Onytės rolėje 
IV. V. GIRŽADAS, valkatos rojėje 

Režisierius P-AS I. A. POŠKA. 
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