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LITH UANIAN DAILY 

Lietuviai sumušė 
bolševikus. 

Karės Stovis Petrograde. 
Chinijos Delegacija apleis 

Konferenciją 
M - 9 

Kaizeris nori grįžti Vokietijon. 

LIETUVIAI VĖL SUMU- 
ŠĖ BOLŠEVIKUS. 

Berne, gegužio 4 d. (su- 
vėlinta). Prancūzijos be- 
vielis telegrafas, pasiremda 
mas žiniomis iš Kauno, pra 
neša, kad lietuviai vėl su- 

mušė bolševiku*. Lietuviai 
šiuo sykiu laiko frontą auo 
Kurso iki Gard\io ir kė- 
lesniais laikais užėmė mies 
telius Seikai (Sesikai?), Vie 
viai ir tiltą ant Vilijos ties 
Cieskiu (Čiobiškiu?). Lie- 
tuvių frontas esąs arti Vil- 
niaus. 

KARĖS STOVIS PETRO- 
GRADE. 

Londonas, geg. 5. Iš Cars- 
koje Selo gauta žinių, kad 
Petrograde tapo paskelbta 
karės stovis. Sovietų val- 
džia paskirė komisiją iš tri 
jų, kuriai suteikė pilną ga- 
lę veikti Petrograde ir jo 
apielinkėje. 

Kitoj žinioj atėjusioj per 
Kopenhageną pranešama, 
kad Petrogradą valdo Fin- 
landijos bolševikai ir kad 
jie rengiasi eiti ant Finlan- 
dijos baltosios gvardijos. 
Taipgi buk, jie Petrograde 
suareštavo narius Danijos 
raudonojo kryžiaus. 

Vakar buvo pranešama, 
kad Petrogradą paėmė fi 
nai išvydami bolševikus. 
Matomai, finų pribuvo Per- 
rogradan, bet bolševikų, ku 
riems n?reikėjo kariauti su 

bolševikais, bent toks įspū- 
dis lieka po šių pranešimų. 

CHINIJOS DELEGATAI 
APLEIDO KONFEREN- 

CIJA. 

Paryžius, gegužio 5 d. — 

Universal Service agentūra 
praneša, kad šiądien suži- 
nota iš pusiau-oficialių šal- 

tirpų, kad Chinijos delega- 
cija Taikos Konferencijon 
išstos iš Konferencijos. 
Priežastimi tokio žingsnio 
yra atidavimas Japonijai 
kontrolės ant Šantungo pus 

'salio. 

KAIZERIS NORI GRĮŽTI 
VOKIETIJON. 

Berlinas, geg. 5. Pusiau 
oficialiai pranešama, kad 

buvasis Vokietijos kaizeris, 
kreipėsi prie dabartinės Vo 
kietijos valdžios, prašyda- 
mas, kad jam butų leista 
sugrįžti Vokietijon ir ap- 
sigyventi jo dvare Kane- 
din. 

GRĄSINA VOKIŠKĄJĄ! 
AUSTRIJAI. 

Vondonas, geg. 5. Prane- 
šama, kad Vengrijos val- 
džia prisiuntė Vokiškosios 
Austrijos valdžiai smarkų 
protestą už sulaikymą laiš- 
kų, siunčiamų Vengrijos 
acstovybei Viennoje. Pro- 
teste griežtai reikalu jama 
susilaikyti nuo panašio el- 
gimosi, kitaip Vengrijos vai 
džia grąsina panašiai elgtis 
ir r,u Vokiamosios Austrijoj 
atstovybe Budapešte. 

BOLŠEVIKAI NUKENTĖ- 
JO TIES VAGA. 

Archangelskas, geg. 3. 
(suvėlinta). Bolševikai už- 
atakavo sodžių Brezink, 
bet buvo atmušti. Bolševi- 
kai pražudė apie 40 užmrš- 
tais ties: vielų pertvara ir 
apie tiek artimoje giraitė- 
je. 

Kitoj vietoj bolševikai 
stengėsi pertraukti talki- 
ninkų susinėsimo liniją, bet 
buvo atmušti. Talkininkai 
per abi paskutini dieni toj 
apielinkėje nustojo 4 sužeis 
tais. 

Gera naujiena... 

___ I Ha, ha, ha! Tai žiu rek, seni, kaip tie dem-poliakai norėjo mus su Vil- 
niam nubliofuoti!... He, he, he!... 

BELGIJA PASIRAŠYS PO, 
SUTARTIMI- 

Brusse3is, geg. 5. Tapo 
pranešta, kad Belgijos ka- 
rališkoji taryba turėjo po- 
sėdį, kuriame svarstė tai- 
kos išlygas, kurias paruo- 
šė didžiosios valstybės. 
Apie dalyku stcvį išaiškino 
Belgijos minMeris Hyman, 
kuris esąs Belgijos atstovu 
Taikos Konferncijon. Mi- 
nėtame posėdyje tapo nu- 

tarta, kad Belgija pasirašy- 
tų po Taikos sutartim, nes 

išlygos del Belgijos yra pri- 
einamos. 

Betvarkės Budapešte. 
Beriinas, geg. 5. čia gau- 

ta žinių, kad Vengrijos sos- 

tinėje Budapešte' viešpatau- 
ja didelė betvarkė. 

Pranešime tvirtinama, 
jog ir pat* Bela Kun vos iš- 
sisukęs nuo įtūžusio^ mi- 
nios darbininkų ir kareivių 
sov'etų. 

Mieste dežuruoja sovietų 
kareiviai, kurie labai per- 
sekioja buržujus. 

I F ARMERtfAF~REMIA 
TAUTŲ LYGĄ- 

New York, geg. 5. Čia ta- 
po pranešta, kad 193 Įvai- 
rios farmerių organizacijos 
išnešė rezoliucijas, kad jos 
remia Tautų Lygą Minėtos 
organizacijos, kaip prane- 
šama, kontroliuoja didelę 
didžiumą Amerikos farme- 
rių. 

VOKIEČIAI GAUS SU- 
TARTI SEREDOJ. 

Paryžius, geg. 5. Francu- 
fcijos spauda tvirtina, kad 
tapo tikrai sužinota, jog 
taikos sutarties tekstas bus 
įteiktas Vokietijos atstovy- 
bei seredoj, 7 dieną ge- 
gužio po piet. Sutarty kaip 
praneša laikraščiai įteiks 
Francuzijos premieras Cle- 
menceau Vokietijbs užru 
bežinių reikalų ministeriui 
grafui Bro«kdorff-Rantzau. 

VOKIEČIAI GABENA PI- 
NIGUS ŠVEICARIJON. 

Zurich, geg. o. Neues Z ei 
tung Stuttgarte tvirtina, 
kad Vokietijos kapitalistai 
nepaisant uždraudimų sku- 
biai perduda savo pinigus 
Šveicarijon; nešinasi iš Vo- 
kietijos, ypač tie, kurie dau 
giausiai pelne laike karės. 
Minėtas laikraštis tvirtina, 
kad tik bėgyje paskutinių 
dviejų mėnesių Vokietijos 
kapitalistai sudėjo Šveicari 
jos bankuose Į 25,000,000,- 
000 markių. 

VENGR4I A UI ĖMĖ 
MIESTĄ. 

Londonas, gegužio 5 d. 
Iš Budapešto pranešama, 
kad Vengrijos sovietų ka- 
riumenė nuo rumunų atėmė 

miestą Szolnok ant upės 
Theiss. 

BOLŠEVIKAI PALIUOSA 
VO AMERIKOS KON- 

SULĮ. 
Washington, D. C. geg. 5. 

Tapo pranešta, kad Suvie- 
nytų Valstijų konsulis Fred 
v/ell, kuris buvo bolševikų 
suareštuotas, jau yra pa- 
liuosuotas ir randasi Stock- 
holme. Fredwell buvo per- 
gabentas Finlandijon ir iš 
ten paliuosuotas. 

Už Fredwell bolševikai 
reikalvo paliuosuoti ar Deb 
są, ar Mooney, ar vieną iš 
bolševikų, ki :ie randasi 
Anglijos rankose, bet jų 
reikalavimai atmesti. 

ŽUVO ČECHO-SLOVAKI- 
JOS MINISTERIS. 

Kopenhagenas? geg. 5. 
'Atėjo pranešimas, kad Če- 
cho-Slovakijos karės minis 
teris, generolas Stefanik, 
nukrito su orlaivių ir užsi- 
mušė. Stefanik pradžioje 
karės buvo paprastu Aus- 
trijos oficierių. Gi papuo- 
lęs Rusijos nelaisvėn suor- 

ganizavo Čecho-Slovaku*, 
nelaisvius. 

\ 

RENGIAMASI PATIKTI 
TURKUS IR BULGARUS. 

Paryžius, geg. 5. čia ren- 

gimą vieta, kur galės su- 

stoti Turkijos ir Bulgairjos 
atstovai, kurie sakoma ne- 

užilgo atvyk-' Taikos Kon- 
ferncijon. 

Talkininkai sulaikė gresiančią karę 
tarp Lenkų ir Lietuvių 

Speciale Komisija išris Lietuvos kausimą. 

[Specialis Telegramas "Lietuvai"]. 
Washington, C-, gegužio 5 d. — Lietuviu Ekze- 

kutyvis Komitetas gavo sekantį kablegramą nuo Lie- 
tuvių Taikos Delegacijos Paryžiuje: 

"Lenkai mėgino užgriebti Vilnių, bet tas jiems 
nepasisekė* Vilnius d".r vis yra bolševikų laiko- 
mas. Jie [lenkai] paėmė Gardina. Lietuvių val- 
džia protestavo Taikos Konferencijai prieš lenku 
įsiveržimą. Didžiulės penkios viešpatijos [Angli- 
ja, Amerika, Francuzija, Italija ir Japonija] pa- 
liepė lenkams ir lietuviams sustabdyti kariškus 
žingsnius (to cease hottilities), uireikšdamos, kau 
militariškas užėmimas nenuspręs toirįorialių klau- 
simų. Taikos Konferencijom tapo sutverta £aĮtiko 
Viešpatijų komisja, kuri ištirs ir išriš visą Lietuviu 
klausimą". 
[Iš šito pranešimo matome, kad lenkų telegramai 

iš Varšavos, kaip męs ir manėme, buvo neteisingi. 
Virškinėtas Lietuvių laikos Delegacijos oficialis 

pranešimas parodo, kad lenkai "mėgino" Vilnių užim- 
ti. Yra galimas dalykas, kad jiems teko trumpam laikui 
paimti Vilniuje viršų ir jie, nelaukdami galutinių pa- sekmių savo žygio, pradėjo bubnyti po visą pasaulį apie savo pergalę Vilniuje. Bet kas yra stebėtiniausia, tai tas, kad per keletą dienų po to iš Varšavos vienas 
po kito ėjo telegramai su patvirtinimu žinios apie Vil- 

^inuinu oii įssKestomis rankomis. 
Dabai' aišku, kad visa tai buvo lent R e d a k c i j a]. kų propaganda. 

MŪŠYJE TIES MUNICHU 
DAUG UŽiMUŠTA. 

Berne, gegužio 3 d. — 

Netoli Municho tęsiasi mu 
šiait arp valdiškos ir ko 
munistų kariumenių; yra 
jau daugiau šimto užmuštų. 

Komunistai prieš aplei- 
siant Munichą sunaikino 
svarbiuosius dokumentus ir 
išžudė nemažai žymių ypa- 
tų. 

INDIJOJE KRIKŠČIONIU 
MISIJOS NENUKENTĖJO 

New Ycrk, geg. 2. Pres- 
byterionų komisija dėl už- 
rubežinių misijų šiądien pra 
nešė, kad, laike paskutinių 
riaušių Indijoje, krikščionis 
kos misijos niekuo nenuken 
tėjo. Tokia žinia gauta nuo 

presbyterionų misijos sekre 
toriaus Lohore, Indijoje. 

RUMUNAI VIS LAIMI. 
4 Geneva, geg. 5. Šiądien 
čia gauta žinių iš Buchares- 
to, Rumunijos sostinės, kad 
rumunai užėmė miestą Rr- 
rad 145 mylios j pietryčius 
nuo Budapešto. Taipgi už- 
lėmė tiltą ties Czap ant up- 
ės Theiss. 

Be to pranešama, kad ru 
munai laimi visame fronte 
ir suėmė apie 2000 nelais- 
vių, kurių tarpe yra daug 
buvusių Vokietijos Austri- 
jos kareivių: taipgi rumu- 
nai suėmė apie 150 vagonų I kariškos medžiagos. 

Į ORAS. 
_ 

į Chicagojc ir &pieiinkeje: 
Utarninke debesiuola ir 

j lytinga naktin ir seredoj; 
; vidutiniai šiaur-ryčių vėjai. 
I Saulėtekis 5:39; Saulelei 
! dis 7:55. 
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Baltasai E reik. ir Aukso 
Kryžius. 

Lenkų laikraščiuose kiek laiko atgal 
pasirodė žinios apie ypatingą malonę, ka- 
rią popiežius suteikęs lenkams, pašventin- 
damas gen. Hallero kairumenei vėliavą ir 
suteikdamas jai ypatingą palaiminimą. 

Kun. K. Prapuolenis, lietuvys, nuo tū- 
lo aliko gyvenantis Ryme ir autorius žino- 
mo veikalo "Lenkų Apaštalavimas Lietu- 
voje," apie viršminėtą atsitikimą mini sa- 
vo laiške i "Darbininko" Redakciją se- 

kančiu bud u: 

Dar anksčiau, 24 vasario, Šv. Tė 
vas pašventino gražią vėliavą lenkų 
kariumenei. Viena pusė tosios vėlia- 
vos papuošta Lenkijos "Baltuoju Ere- 
liu" su prisegtų ant jo krutinės aukso 
kryžiumi, ant kitos — padėta paveiks- 
lą Częstakavos Motinos Švenčiausios. 

Antiokijos Patriarka, Atvyskupis 
Zaleskis, nusiuutė tą vėliavą Pary- 
žiun, lenkų generolui Halleriui, drau- 
ge su asmenišku šv. Tėvo raštu: 

"Palaiminimas Dievo Tevo Visa- 
galinčlo ir Sunaus ir Dvasios Šv. tenu- 
žengia ant kareivių dievotai giedančių 
himną "Boga Radzica" (Dievo Gim- 
dytoja) ir visuomet tesiheka su ja s." 

Duota Vatikano Rainuose 24 Va- 
sario m. d. 1919. 

(Pasirašė) Benediktas PP. XV. 

Patėmytina, kad krežiui ant vė- 
liavos suteiktas Šv. Tėvo ypatingas 
palaiminimas, toje prasmėje, kad kar- 
tą šitoji vėliava butų sunaikinta ai 

jai suplyšus, užtenka prisegti minėtą- 
jį kryžių prie Erelio krutinės ant ki- 
tos vėliavos ir tas pats popiežiaus pa- 
laiminimas savaimi pereis ant naujos. 
Kad-Popiežius toki ypatingą palaimi- 

nimą suteikė katalikiškos tautos kariuine- 
nei, tama nieko tabaus nėra ir negali bu- 
ti. Lenkų vienuolės tą vėliavą išsiuvinėjo, 
lenkų antvyskupis pas popiežių palaimini- 
mo prašė, ir popiežius negalėjo atsisakyti 
jo suteikti. Tas viskas yra tikybos ir baž- 
nytiniu apeigų rybose ir popiežius, pana- 
šų palaiminimą duodamas, be abejonės, 
nedavė jo tam, kad lenkų armija po mi- 
nėta vėliava kariautų už neteisybę, už kitų 
tautų skriaudą. 

u vienok yra neabejotinas dalykas, Į kad lenkai tą popiežiaus tėvišką palaimi- nime mėgins išnaudoti savo politikai. Štai mums jau ir čia Chicagoje tenka 
girdėti, kad lenkai ir lenkberniai, susitikę lietuvius, mėgina juos įtikinti, kad esą "Sv. Tėvas palaimino Haiiero lenkišką ka- 
rhimenę, tai jeigu jus, lietuviai-katalikai, priešintu tės prieš tą armi ją, arba kariau- 
tute prieš ją, tai ant jusų, girdi, pultų Šv. 
Tėvo prakeikimas." 

Nėr abejonės, kad ir lenkai Lenkijoj ir lenkberniai Lietuvoje mėgins panaudoti panašius argumentus Lietuvos žmonių su- 
klaidinimui. 

Iš to matosi, kad lenkai griebiasi ne- 
paprastos ir baisiai purvinos propagandos, idant tik šiokiu ar kitokiu budu LiMuvą padgriebus. Jie nesidviovi savo politikai Įvilkti net popiežiaus vardo ir popiežiaus, lįarbų, kuriuos jis atliko, kaip galima ma-i nyti, vien tik iž grynai tikybinių pobūdžių. 1 

Bet lenkai Jabai pavojingą politiką 
lošia, kuomet jie tokių priemonių pradeda 
griebtis. Seno\ės kryžeiviai, taipgi prisi- 
dengę kryžiais ir popiežių palaiminimais, 
stengėsi Lietuvą užpulti ir ją užgriebti. 
Ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis šiądien 
yra prakeikęs ir pačią atmintį tų hypokri- 
tiškų plėšikų kryžeivių. 

Tas pats bus ir su šiądieniniais len- 
kais, jeigu jie, pasislėpę po "auksiniais 
kryžiais ant baltojo arelio", ar po popie- 
žiaus palaiminimais, mėgintų Lietuvą ir 
lietuvių tautą sau pavergti. 

Lenkai mėgina užnuodinti lietuvių 
katalikų visuomenę, panašią propagandą 
platindami. Jiems tas nepasiseks, kaip ne- 

pasisekė senovės kryžiokams. 

į Svetimoje Spaudoje Apie Lieinius ; 

PRITARIA LIETUVOS NEPR1- 
GULMYBEI. 

Lawrance'o lietuviai taip giliai žin- 
geidauja Taikos Konierencija Paryžiuje 
Kaip ir keletas kitų tautų, francių La\v- 
rence ir laukiančių nuo Taikos Konferen- 
cijos, kad ji atiduotų žmonėms laisvę ir 
neprigulmybę, neteisingai praeityj nuo jų 
atimtą per beširdžią ir tironišką galybę. 

Lavvrence'o lietuviai pasirodė kaipo 
tvirta ir apšviesta tauta, darbšti ir pasiry- 
žusi sunkiai kovoti už tai, kas jiems išrodo 
jų teisėmis. 

Taikos konferencija privalo skaitytis 
su reikalavimais tokios tautos, arba kitaip 
bus bėda prie palaikymo bile kokių terito- 
rinų rubežių, kurie tokių reikalavimų ne- 

užganėdintų. 
Apie Lietuvius ii jų neprigulmybės 

reikalavimus "Ne\v York Times" turi se- 
kančius labai pagirtinus dalykus pasakyti 
[Toliaus atkartojama minėto T i m c s' o 

redakcijinis straipsnis, kuris jau buvo 
"Lietuvoje" tilpęs prieš keletą dienų]. 

— Iš Telegran.,, Lawrence, Mass. 
3al. 22 d. 1919 m. 

* * 

MASSACI1USETTS LEGISLIATURA UŽ 
LIETUVOS NEPRIGULMYBĘ. 

Atstovų Bute tapo įnešta rezoliucija, 
kurioje užreiškiama kad "G 3 n e r a 1 
C o u r t o f M a s s a c h' u s e 11 s yra 
nuomonės, jog sena Lietuvos tauta priva- 
lo buti laisva ir neprigulminga ir kad, kai- 
lio elementarės teisybės dalykas, privalo 
buti padaryta Taikos Konferencijoje aiški 
provizija, suteikianti ir gvaraiįtuojanti Lie 
•uvių tautai pilną neprigulmybę". Vardas 
'General Court" yra legalis \aidas [Mas- 

sachusetts] Valstijos Legisliaturos. 
-7—Iš Chri^tian Science Monitor, Boston. 

Bal. 25 d. 1919 m. 
♦ * 

KAIP LIETUVIAI AMERIKAI 
PRIGELBĖJO. 

> Paėmus sulyg locno Amerikos ap- 
skaičiavimo, kuris užreiškia, kad vaikas 
išauginti iki IG-tų metų amžiaus atsieina 
nuo $1,700 iki $2,000, Lietuvių ateivystė 
nuo 1899 metų, t. y. 230,000 ypatų, atsi- 
ėjo Lietuvai nuo 396 iki 466 milijonų do- 
liarių, o-Amerikai atnešė naudos dar už 
didesnę sumą, nes šitie Lietu /iai yra čia 
darbininkai ir gamintojai. Jeigu prie to 
pridėti kelionės lėšas, po $100 nuo galvos, tai šitie 230,000 išeivių jų locnai tėvynei atsiėjo nuo 420 iki 490 milijonų doliarių. Jeigu skaitlius, kuris atėjo Amerikon, bu- 
tų irgi panašiai apvertinamas, tai išrody- tų, kad Lietuva prisidėjo prie Amerikos 
tautos su apie biljonu doliarių. Per savo sveikus, jaunus ir stiprius darbininkus Lietuva daug prisidėjo prie Amerikos turtingumo ir galybės. Dabar, po arti keturių metų vokiškos okupacijos, priespaudos ir bado bei ligų, Lietuva pra-i so pagelbos ir paramos savo kovoj už lais-| vę ir neprigulmybę. 

— Iš Times, Scranton, Pa. Bal. 25 d. 1919 m. 

SAKO, LIETUVIU DAINOS LABAS 
GRAŽIOS. 

Net iki pabaigai 14t-o šimtmečio, kuo- met Lietuva priėmė krikščionybę, jos gy- ventojai didesnėj dalyj valdėsi pirmkrik- sčioniškomis instaigomis ir senovine kul- tura, kurios liekanos užsiliko net iki šių dienų. Jos yra užlaikomos Lietuvių folk- ] !oro rinkiniuose, kurie ypatingai yra turtin sji dainomis ir pasakomis. Įvairumas, gra- si ja, naujumas išsireiškimų ir gilus poetiš- kas jausmas yra tik nekurioo ypatybės Lie- tuvių tautiškų dainų, kurios netik atkreipė save Europos mokslinčių atydą, bet taip-j1 y\ Įkvėpė ne vieną eilę didiems Europos T ooetams. ! J —Iš Times-Star, Oincinnati, Ohio | Sal. 23 d. 1919 m. 

Lietuvos Valdžios 
Dokumentai. 

Vidaus Reikalų Ministerija* 
Cirkuliai as No. 5. (išleptas 

11 d. sausio 1919 m.). 
Valsčių ar gminų ir apskri- 
čių savivaldybių įstaigoms. 

Vidaus Reikalų Ministeri- 
ja yra paskelbusi įsakymą 
delei sudarymo savivaldybių 
įstaigų Lietuvoje (Cirk. 
Vid. Ministerio Stašinskio 
gruodžio mėn. 17 d. 1918 
m. Nr. 1) 

Sulig šio įsakymo visi ap- 
skričiai turėjo buti padalin- 
ti į valsčius arba gminas ir 
miesteliu^ kurie tvarkosi 
valsčių teisėmis (par. 3, 4 
ir 5). 

Ligi sausio 25 dienai turi 
but galutinai užbaigti vals- 
čių gyventojų ir pilnateisių 
piliečių sąrašai, o jų nuora- 

šai įteikti apfkričio virši- 
ninkui (par. 10). Prie to- 
kio sutvarkymo visi pirmiau 
laikinai susitvėrę parapijos 
Komitetai turės nustoti gy- 
vavę, užleisdami vietą val- 
sčių ar gminų savivaldybės 
organams. Kiekviena^ val- 
sčius ar gmina, arba mies- 
telis, kurie tvarkosi valsčių 
teisėmis, renka vieniems 
metams viršaitį (vaitą), jo 
padėjėją ir vykdomąjį iš 
trijų ar daugiau žmonių Ko- 
mitetą, kursai rūpinasi vi- 
sais valsčiaus ar gminos rei- 
kalais. Viršaitis atstovauja 
viso vaisčiaus reikalus ir y- 
ra vyriausiuoju valsčiaus pi- 
liečių apsaugos viršininku 
(par. VZ). 

Šiaip susitverusios vals- 
čių ar gminų miestelių savi- 
valdybės turėtų iki vasario 
1-os dienos išrinkti vieniems 
metams atstovus į Apskričio 
Susirinkimą arba Seimeli po 
tiek atstovų kiek nurodyta 
cirkuliaro par. 11. 

šiaip sudaryti apskričių 
Seimeliai turėtų susirinkti 
vasario 5 — 10 dienose ap- 
skričių reikalams aptarti. 

Šiuomi patvirtinama, jog 
jokia kita valsčių ar apskri- 
čių savivaldybių organizaci- 
ja nėra leistina. Tuose ap- 
skričiuose, kur jau yra susi- 
tvėrę apskričių susirinkimai 
šiais pamatais, kaip nuro- 

dyta, ir visuomenė jais pil- 
nai pasitiki, antrų rinkimų 
daryti nereikia, kad netruk- 
dyti einamojo organizacijos 
darbo, bet pažymima, ] ad 
išrinktieji i valsčių susirin- 
kimus asmens privalo likti 
visus metus, nes kitų rinki- 
mų jau nebebus. 

Valsčių ar Apskričių Su- 
sirinkimų (Seimelių) kom- 
petencija bus nurodyta lai- 
kinuose įstatymuose, kurie 
veikiai bus paskelbti. Bet 
jau greitu laiku valsčių susi- 
rinkimai (sueigos) privalo 
nustatyti savo metines są- 
matas ir tam tikrus mokes- 
nius savo reikalams. Aps- 
kritie* Susirinkimams bus 
pavesta uždėti ant visų ap- 
skričio gyventojų tam tik- 
rus savivaldybių išlaikymui 
reikalingus niekesnius; per 
•iuor. Apskričių Susirinki- 
mus. įeispi jie bus tinkamai 
susitvarkę, Laikinoji Lietu- 
vos Valstybes Vyriausybe 
skirs lėšas vietinių savival- 
dybių reikalams; apskričio 
susirinkimas skirs reikalin- 
gas valsčių įstaigoms išlai- 
dyti sumas. 

Delei t'., dar syki prime- 
ni ir tvirtai įsakau, kad visi 
ipskrieiai butų galutinai į 
nlsčius ?.rba gminas pada- 
inti, kad butų išrinkti vir- 
šaičiai (vaitai), jų padejė- 
ai ir valsčių vykdomieji ko-, 

mitetai, ir ^ad čion nurody- 
tų laiku butų išrinkti, jeigu 
kur nėra dar tinkamai iš- 
rinkti, atstovai į Apskričių 
Susirinkimus arba Seime- 
lius, ir kad visos apie tat 
žinios butų įteiktos apskri- 
čių viršininkams, o šie ga- 
lėtų jas įteikti Vidaus Rei- 
kalų Ministerijai. Todėl 
visi ramiai ir tvirtai į dar- 
bą, kad susitvėrus tinkamas 
demokratingas Lietu /os sa- 

vivaldybių įstaigas. 
Pasirašė J. Vileišis 

Vidaus Reikalų Ministeris 
J. Žukauskas. 

Savivaldybių Departa- 
mento Vedėjas 

iŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS/ 
Posėdis balandžio 29 d. — 

Pranešimai Tarybon: 1) Šal- 
kauskas iš Šveicarijos rašo 
apie gegužio pabaigą busiąs 
Paryžiuje, padėti Lietuvių de 
legacijus darbuotis; 2) Citata 
iš Karužos privačio laiško: 
"Balandžio 17 d. išvažiuoju iš 
Paryžiaus Į Lietuvą. Musų po 
l'tikos reikalas gerai st<> i. Is 

tų darbų, kokius čia veda Lie 
tuvos Delegacija, ir iš žinių iš 

Lietuvos, sprendžiu ir esmi 
įsitikinęs, kad Lietuva bus ne- 

prigulminga viešpatystė... Gab 
rys dabarties Kaune, ir laukią 
ma iš jo perversmių, kurie bus 
Lenkų naudai... Bėda tame 
kad tuli muilina klerikalų akis 
ir delei savo naudos stumia, 
drauge su jais, visą musų atei- 
tį į pavojų!.. Rimtą darbą 
čion atlieka Naruševičius ir 

Lopatto, gi Londone — Šliu- 
pas. Palaikykite juos kuoil-1 
giausiai..3) p. Balutis rašo| 
informacijas, kaip toli jis yra 
jau prirengęs išvažiavimui 
4) Dr. Draugelis r;<šo apie chi- 
eagiečių subruzdimą clclei Liet 
Raudono Kryžiaus ir seimo 
rengimo protestui prieš Lenku 
užėmimą Lietuvos žemės; 5) 
Pranešimas iš Informacijos 
Biuro apie pasigėrėtiną nusi- 
sekimą Lietuvių demonstraci 
jo: Xev Yorke balandžio 23, 
6 ) Pranešimai iš YVashing- 
tono: Ansonia Lietuviai pri- 
siuntė apsčiai pinigų į bendrą 
išdą — Chicagos Prusieėiai 
prisiutė pinigų -perdavimui ko- 
vai už Mažosios Lietuvos Hno 
syoę—Mid-Europinė Unija in 
teikė rezoliuciją reikalaudama 
Lietuvą pripažinti — Ameri- 
kos Agrikultūros, Associaci 
ja, su 3,000,000 narių siuntė 
Prezidentui tokią-pat delei Lie 
tnvos rezoliuciją; 7) Intcikta 
pavyzdis Latvių naujai iš- 
spausdinto savo žemlapio. 

Nutarimai- 1) Surengti ge 
nerolę rezoliuciją, protestuo 
j a nci.'i prieš Lenkijos užčmiitir 
Lietuvos žemiu; tą rezoliucija 
Prezidentui, Suv. Yals. val- 
džiai, Alipntrms, neutraliems 
ir abelnai publikacijai po vi- 
suomenę del seimo išgarsinti 
2) Pasiteriauti plačiau a pi t 
Turczyno\vičienė^, Lenku ager 
to, veik? mis, ir ko ji Lietuvon 
nuvažiavo, kaip vra spaudoje 
pranešta ir daugelio pranešimu 
reikalaujama; 3) t'žklausti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ar dabar katalikų sriovei neiš 
rodo pavojingas momentas, 
kuomet lenkai su ginklais 
įsigriovė Lietuvos žemėn, ir 
argi jau nesutiks šaukti seimą 
ir'išnešti galingą Amerikos 
Lietuvių protestą? 4) Praneš- 
ti Šalkauskiui Šveicarijoje 
<aip mūsų delegacija Paryžiu- 
je nusistatė; 5) Pradėti rengi- 
na eilės mass-mitingų. — pir- 
niausiai nuo Xew Yorko tar- 
~>e Anierik nų, ir svkitt Brook- 
vne tarne Lietuvių, protestams j ">rieš Lietuvos užėmimą per 
Lenkus. J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių tautinės 
Tarybos Sekretorius. 

"Lietuvos" Kampelis. 

ŽINOJIMAS. 

Ant žemės visuose kraš- 
tuose yra šimtai, tūkstan- 
čiai ir net desėtkai tūkstan- 
čių įvairiausių mokyklų: 
pradinių, vidurinių ir apgs- 
tesnių. 

Šimtai tūkstančių ar mi- 
lijonai jaunų žmonių lan- 
ko mokyklas, leidžia tam 
pinigus, laiką. Vargsta, 
skursta, kad tiktai lankyti 
mokyklas. Kodėl taip da- 
ro? 

i.. 

Kad žinoti! 

visas moKsJas, visos mo- 

kyklos, tik tam ir yra, kad 
žmogų padaryti daugiau ži 
nančių. Tas, kuris daugiau 
žino, jam ir lengviau gy- 
venti ir smagesnis jo gyve- 
nimas. Nežinėlis gi žmogus 
vis skriaudžiamas, jis dir- 
ba sunkiausius daraus, gau- 
na mažiausią atlyginimą. 

Juo žmogus daugiau ži- 
no, tuom jo gyvenimas 
lengvesnis, patogesnis. Bet 
kam mums tą čionai priro- 
dineti, kuomet tas ir be to 
aišku yra kiekvienam. Vi- 
si žino, ką reiškia gyveni- 
me žinantis žmogus ir ką 
nežinėlis. 

Mokykla žmogui suteikia 
pamatines žiniai, išmokina 
ko reikia ir ko norima iš- 
mokti. Bet ką mokykla iš- 
mokina, tas neilgai žmogu- 
je pasilieka. Jis greitai 
daug ką pamiršta. 

Kad žmogus butų visuo- 
met kurse žinių, tai ką jis 
daro? 

Skaito dienraštį! 
ir ištikro šiandien nėra 

jokio apšviesto žmogaus, 
kuris neskaitytų dienraščio 
Dienraštis tai žinių ir mok- 
slo papildymas, nuolatinis 
panaujintojas praktiškųjų 
žmogaus žinių. Žmogus 
mokykloje išmoksta teori- 

ją, o dienraštis paduoda 
gyvenimo faktus, reikalin- 
giausias žinias. Neskaitan- 
tis dienraščio žmogus yra 
kaipir išmestu iš gyveni- 
mo. 

Kacl taip yra, parodo ir 
patsai gyvenimas. Tas 
Žmogus mažai žinių turin- 
nors priežasčių, ar tai bū- 
damas kelionėje, ar kur 
kitur, neskaito dienraščių, 
kaip paskui jis sueina su 

kitu, tai sako: 
— Neskaičiau laikarščių, 

nesekiau gyvenimo, tai ir 
nežinau. 

Tokį pasakymą nuolat 
galima girdėti. 

Taip elgiasi žmonės, ku- 
rie supranta reikalus. Bet 
ką galim, pasakyfi apie! 
žmones, kurie sau ramiai j 
gyvena ir nieko nenori skaij 
tyti. Ką jie atsiekia? Jie 
atsiekia tiktai tą, kad pa- 
tįs save išsimėtą iš gyveni- 
mo bėgio, patįs užsidaro 
duris nuo gyvenimo ir liuo- 
snoriai atsiduoda skurdui. 
Žmgous mažai žinių turin- 
tis ir nesistengiantis jų į- 
gyti neišvengiamai turi 
skursti. Tai jau pamatinis 
gamtinis įstatymas. 

Kad žinių užtektinai tu- 
rėti, suprantama, reikia 
skaityti tokį dienraštį, ku- 
ris daugiausiai paduoda į- 
vairių žinių, moksliškų, 
straipsnių. "Lietuva" dien-j 
rastis kaip tiktai ir stengia-] 
si, kad tą viską įmonėms ( 
suteikti. Bet ar žmonės, 
plačioji liaudis tai supran- 
;a? Didžiumoje supranta, 

bet dar daug yra tokių, ku- 
rie to nesupranta. 

Ot čionai tai ir yra di- 
džiausia pereiga tų, kurie 
supranta, pamokyti tvos, 
kurie nesupranta, kad sten- 
gtųsi įgyti patirimą. O tą 
gali atsiekti tiktai skaity- 

į darni dienraštį "Lietuvą", 
j Taigi suprantantieji turė- 
itų šiandien pradėti tą ap- 
švietos ir žinojimo darbą, 
jei jie nori pagelbėti savo 
broliams mažiau supran- 
tantiems. Męs senai dirba- 
me, bet mųs vienų darbo 
nepakanka. Tad. visi dar- 
ban! Lai visi užsirašo ži- 
nojimo šaltinį "Lietuvą". 
Taipgi nusipirkite vieną-ki- 
tą "Lietuvos" Dienraščio 
šėrą—kaina $10.00. "Liet- 
tuva" 3253 So. Morgan St. 
Ccicago, 111. 

SUPRANTANČIŲ 
ARMIJA. 
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Augščiau minėjome, ką 
reiškia žinojimas ir nežinė. 
Žinančių lietuvių skaičius 
vis didinasi. Tik Į 4 dienas 
šie žmonės užsirašė dien- 
raštį "Lietuvą": 

J. Miiler, Cardell Sask, 
Canada. «i 

M. Warapickis, Middle- 
boro, Mass. 

Frank Kumsky, Dickson 
City, Pa. 

Frank Verkutis, Scran- 
ton, Pa. 

M. Bernot, Mt. Cannel 
Pa. 

K. Katutis, "VVithee, Wis. 
Anton Kahvaitis, Toltec, 

Colo. 
Roy Kračunskas, Cicero, 

111. 
Ant. Maskvilas, Cicero, 

II. ą 
Petras Stanaitis, Cicero, 

III. 
Klem. Kalainis, Cicero, 

I1L ■>!$ 
Klem. čiplis, Chicago. 
C. Pitenas, Chicago. 
J. Pruss, Chicago. 
Juoz. Venckus, Chicago. 
Mike Zuiss, Southbridge, 

Mass. 
Gustaf Gibat, Fostoiro, 

Ohio. 
A. Bukowsky, St. Char- 

les, Minn. 

Alekas Zadeika, Auorra, 
hl 

Liudvikas Burba, Chica- 
go. M Ą 

Juozas Tamušis, Rose- 
land, 111. 

Al. Balandis, Eiizabeth, 
N. J. 

V. Velecka, Blackvvell, 
Wis. 

C. Stulgaitis, Kenosha, 
Wis. 

J. Petriušiunas, Foxroft, 
Maine. 

Pranas Pluanis, Racine, 
WL. 

Kas. Varakojis, Cleve- 
land, Ohio. 

John šermukšnis,Acliens, 
111. 

J. Vinclovas, Atlasbu.g, 
Pa. 

A. Prantkaitis, Rumford, 
Me. 

A. Misiūnas, Philadel- 
Dhia, Pa. 

Jos. Palukas, Goodman, 
iVis. 

A. Daniunas, Brier Hill, 



Nuo Anseriy Lietuviu Seimo Rengėju, 
Instrukcijos bei nurodymai 

rengiantiems Seiman. 

Kaip jau Seimo rengimo 
komisijos pranešta, Seimas 
įvyks Cnicagoje, birželio 8, 
9, 10 ir 11 clcL, 1919 m. 

Seimas prasidės nedė- 
lios vakare, iškilmingu kon- 
certu po vadovyste p. Sta- 
sio Šin^kaus viename iš di- 
džiausių didmiesčio teatrų 
"Auditorium". Tą koncer- 
tą pamargins įžymių ameri- 

konų ir lietuvių prakalbos.1 
Užkviečiami: gubernato- 
rius Lovvden, miesto majo-! 
ras Wm. H. Thompson, 
taipgi Amerikos gyvenime, 
atsižėymėję veikėjai bei 
atstovai kitų tautų ir žy-j 
miausi lietuvių veikėjai. 

Panodėlyje, 9-tą valndą 
ryto, Morrison viešbutyje 
(kampas Clark ir Madison, 
gatvių), prasidės Seimo se-' 
sijos ir trauksis iki seredos 
vakarui, kada manoma Sei-; 
mą užbaigti. 

Panedėlio vakare, tuo- 
jaus po sesijų bus prirengti 
automobiliai važinėti dele- 
gatus ir aprodyti Chicagos 
žymiausius parkus ir vie- 
tas. 

Utarninko vakare, 8-tą 
valndą, bus didelis bankie-j 
tas, kuriame, apart lietuvių,! 
dalyvaus žymus svečiai a- 

merikonai. 
Seredoj^, Seimui pasi- 

baigus, bus konferencijos į 
išdirbimui pienų poseimi- 
niam Amerikos lietuvių 
darbui ir su tuom užsibaigsi 
Amerikos Lietuvių Seimas. 

Atvykstantiems delega- 
tams yra rekomenduojami 
sekanti viešbučiai: 

Morrison, kambariai nuo ! 
$1.50 ir augščiau. 

Greac Northern, kamba-l 
riai nuo $2,00 ir augščiau.) 

Grand Pabific, kambariai 
nuo $2.00 ir augščiau. 

Pranters, kambar'ai nuo 

$1.50 ir augščiau, 
Y. M. C. A., kambariai 

nuo 50c. ir augščiau. 
Congress, kambariai nuo 

$5.00 ir augščiau. 
Biaekstone, kambariai 

nuo $5.00 ir augščiau. 
.Delegatai Seiman renka-, 

mi sekančiai: 
1) Visos draugijos, kuo-; 

pos, kiiubai, rateliai, ben- 
drovės siunčia po vieną at- 

stovą nuo kiekvienų 50 sa- 

vo narių arba didesnės jos 
dalies. 

2) Visokių tikybų para- 
pijos siunčia po 3 atstovus 
nežiūrint kiek joje narių 
butų. 

3) Centrales oiganizaci- 
jos, nežiuirnt kad jų kuo- 
pos turės atstovus, dar nuo 

centrų siunčia po 3 atsto- 
VUS. £ 

4) Laikraščių redakcijos 
siunčia 3 atstovus. 

Visos augščiau minėtos 
organizacijos turi tuojaus 
šaukti savo susirinkimus, 
išrinkti delegatus Seiman ir 
smarkiausiai rengtis prie 
Seimo. 

Organizaciją sekretoriai 
tegul tuojaus (nelaukdami 
savo susirinkimų) kreipiasi 
Į Seimo rengimo sekretorių 
— D?. K. Drangelis, 32G1 
S. Halsted St., Chicago, 111. 
— ir reikalauja prirengtų 
specialių Mandatų blankų. 

Mandatai bus: vienas o- 

riginalas, kitas duplikatas. 
Abu turi buti išpildyti pa- 
gal nurodymą. Originalas 
turi buti tuojaus pasiunčia- 
mas Seimo rengimo sekre- 
toriui, o duplikatas turi bu- 
ti įduodamas delegatui. 

Delegatas tokį mandato du- 
plikatą turės Seime parody- 
ti pirma negu bus sodina- 
mai delgatų vieton. Man- 
datu originalai turi buti pri 
siunčiami nevėliau kaip 4-ą 
dieną birželio. 

Visos organizacijos, ne- 

laukdamos savo susirinki- 
mu, tegul tuojaus pareika- 
lauja jau prirengtų manda- 
tų, pažymėdamos kiek de- 
legatų gali siųsti, o manda- 
tai tuojaus bus prisiunčia- 
mi- 

* * 

Jeigu norite laisvos Lie- 
tuvos, tai dabar yra laikas 
tą laisvę įgyti. Lais- 
vės nijkas mums nepasiu- 
lins, jeigu męs patys jos 
nereikalausime. Ir kad tą 
laisvę išgauti, turime ne 

vienas, ne keli, bet VISI 
LIETUVIAI jos REIKA- 
LAUTI. O kad parodyti, 
jog męs visi tos laisves sa- 
vo tėvynei reikalaujame, 
tai vienatinis būdas yra su- 

šaukti Visų Amerikos, Lie- 
tuvių Seimą. 

Visi Lietuviai į Lietuvių 
Seimą! Tegul kiekvienam 
Amerikos lietuviui užsiliep- 
snoja širdis tėvynės meile. 
Visi lietuviai turime šiame 
gelbėti savo prigimtą šalį. 
Męs visi esame skolingi sa- 
vo tėvynei, todėl gelbėkime 
ją. Atėjo paskutinė valan- 
da, kuomet męs visi, kaip 
bitutes, turime susispiesti 
krūvon, iškelti aikštėn savo 

siekinius, savo troškimus ir 
parodyti visam pasauliui 
savo skriaudas ir savo ša- 
lies priešus. 

Lietuva pasauliui nėra 
i ifkuomi kalta, o pasulis 
Lietuvai yra daug ko sko- 
lingas, nes nors Lietuvos 
nulius ir kariavo ir žuvo už 
laisvę pasaulio, bet Lietu- 
va dar iki šiol negavo jai 
priklausančios, užtikrintos 
laisvės. 

Lietuva jau yra pilnai su- 

siorganizavusi valdyti pati 
save. Lietuva gali valdy- 
tis. Lietuvai, męs negali- 
me daleist, kad svetimi vėl 
mums uždėtų jungą, kad 
vėl svetimi musų šalį verg- 
tu ir naikintų. Męs turi- 
me tam pasipriešinti. Męs 
turime pasauliui parodyti 
kas musų šalies ir abelnos 
laisvės priešai. Viso pa- 
saulio lietuviai turime vien- 
balsiai sušukti: m?s reika- 
laujame laisvos neprigul- 
irangos Lietuvos! Šalin 
prieš iš musų šalies! 

Amerikos Jietuvių di- 
džiausias ir stipriausias gin- 
klas tai jų sutartinas, dide- 
lis balsas, o ta gali tik ap- 
reikšti SEIMAS. 

Todėl, visi į didį laisvės 
darbą! Visi į Amerikos 
Lietuvių Seimą Chicagon! 

Ameri'.cos Lietuvių Seimo 
Rengejai* 

Pasisekimas. 
— Aš pasinaudojau mo- 

mentu. Kaip ji žiurėjo Į 
mane, aš ią pabučiavau. 

— Ir kas gi? 
— Paskui ji visą vakarą 

nepažiūrėjo i mane ir se- 

Į i'ejo užsisukusi. 

— Ar girdi, kaip Jonas 
šiandien girežia ant smui- 
ko. 

Girdžiu. Bet kode. 
tokias liūdnas melodijas? 

— Jis šiandien neturi pi- 
i nigiį. 

Septyniasdcšimts devynios vokiškos 
kanuolės tapo atvežtos Amerikon naudoji- 
mui Victory Loan kampanijoj. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
I 

ANSONIA, CONN. 
Balandžio 9 d. pražuvo lic- 

tuvys Liudvikas Jaučius. Jis 
tapo atrastas bal. 28 d. negy- 
vas plaukiojant prūde. Sako- 
ma, kad jam negerai pasidarė 
galvoje ir jis pals į prūdą įšok 
kęs. Prieš mirtį jis rengėsi 
nesti paskandinti savo žadi- 
nanti laikrodį, dėlto, kad tas 

jam neleidžias miegoti. Kaip 
sakė taip ir padarė, — jis su 

laikrodžiu atsidūrė vandenyje. 
Velionis yra 35 m. amžiaus; 

paliko pačią ir du vaikų Lietu- 
voje; dirbo Brass Comp. ir 
nemažai uždirbo — 2,000 su- 

virsiu. j metus; bankoje" liko 
jo pinigų. Velionis mėgo pu- 
sėtinai įsigerti; turbut tas įsi- 
gėrimas ir pagelbėjo jafti 
pirm laiko atsiskirti su šiuom 
pasauliu. 

Vietinis. 

MILWAUKEE, \VIS. 
Balandžio 27 d. Tautos Fon 

do skyrius buvo surengęs pra* 
kalbas. Rengimo Komitete da- 
lyvavo Jonas Baukus, bet de- 
lei mirties jo sunaus jis j pra- 
kalbas atvykti negalėjo. 

Kalbėtojais buvo kun. Tas 
kūnas iš Rockford, I'll. ir J 
Sakalauskas "Draugo" Redak- 
torius. Jie abu kalbėjo gerai ir' 
lmblika, regis, užganėdino, už 

ką tariame jiems širdingą 
ačiu. 

Komitetas. 

MANCHESTER, N. Y. 

Nors čia maža lietuvių ko- 
lionija; .ji susideda tik iš apie 
200 žmonių, bet savo darbais 
Lietuvos labui, gal but ji pra- 
lenkia kitas ir dideles kolioni- 
jas. 

Karės laiku čia yra suau- 

kauta tėvynės reikalamas virš 
trijų tūkstančių doliarių. Tik 
per ])askutinius metus šelpi- 

mas sumaažėjo, ir tai turbut 
dėlto, kad visuomenė pradė- 

jo nebeužsitikėti Tautos Fon- 
du. 
Ralndžio 6 d. buvo masinis su- 

sirinkmimas kas link rinkinio 
parašų po peticija išgavimui 
Lietuvai neprigulmybės. Pir- 
mininkui paaiškinus peticijos 
reikšmę, imtasi darbo; dauge- 
lis susirinkusiųjų pasiėmę po 
kelioHką blankų, leidosi po 
stubas, dirbtuvęs ir kitas įstąi-j 
gas medžioti parašų. Pasekmės 
buvo neprasčiausios; ypač ge- 
ros pasekmės buvo tarp sve- 
timtaučiu. Mu.su darbui nek- ° # 

liudė niekas apart tai]) vadina i 

mų šlehtų. JeigL; kuris tų šleli- 

tų lenkų pamatė žmogų su 

blankomis, tai ir bėg<> pirm jo 
žmonėms visaip meluodamas ir 
Įkalbinėdamas, kad nesirašy-j 
tų; bet jų niekas neklausė ir; 
visi, kuriems tik buvo pasiūly- 
ta, po blankomis pas>a-ė. 
Dar turiu priminti, kad virš- 
minėtame susirinkime buvo 
pakeltas klausimas ir apie su- 

tvėrimą Lietuvių Raudonoje 
Kryžiaus. Beveik vienbalsiai 
nutarta L. R. 1\. steigti. Ten 
pat tim jaus prifirašė virš aš- 
tuonėsdešimts narių, iŠ kurių! 
išrinktas komitetas sekančio' 
sąstato: pirmininkas ir jo pa- 
Efelbininkas, du raštininkai 
... 

kasierius ir kasos globėjas. j 
Susitvėrus L. R. K., buvo j 

svarstyta budai teikimui pa- 
įelbos badaujantiems I .ietuvoi 
žmonėms. Nutarta rinkli au- 

kas drabužiais ir rengti vaka- 
rus Raudonojo Kryžiaus nau- 
jai. 

Ta naujai susitvėrusi jstai- 
ga kjla kaip ant mielių, narių 
skaitlius greitai ki'lą: per trum 
pa lt ik,7 prisidėjo 20 naujų na- 

rių 
Menamas R. K. komitetas 

nutarė gegužio 31 d. sureng- 
ti vakarienę pagrįžusiems iš 
fronto kareiviams, kuri tiki- 
masi, bus gana užimanti, nes1 
jos labai laukia Manchesterio 
lietuviai. Vakarienės surengi- 
mui nekurie Raudonojo Kry- 
žiaus nariai davė aukas net 4 
dol. vertės. 

Geros kloties visiems vei- 
kėjams gelbėti badaujančius. 

P. Andrėjunas. 

RAGINE. WIS. 
Prakalbos pasisekė. 

T. M. D. 121 Kuopos pas- 
tangomis 1)U v o surengtos pra- 
kalbos, vakare balandžio 27 d. 
Kalbėtojum buvo gerb. T. M. 
D. prezidentas Dr. A. Ziinon- 
tas. Žmonių susirinko gružus 
būrelis. Apie prakalbų naudą 
ir kaip rasiniečiams jos patiko, 
trumpai turiu pasakyti, kad 
Dr. Zimanto moksliška pra- 
kalba publiką lig užžavėjo, nes 

pasibaigus kalbai visi ramiai 
sėdėjo ir tartum prašyti prašė, 
kad kalbėtojas dar tartų kele- 
tą žodžių. Kitose prakalbose 

paprastai yra taip: kalbėtojas 
pabaigė kalbą ir jau žiūrėk 
svetainė tuštėja; bet šiose pra- 
kalbose matomai visi klausi- 
te ja i tapo pilna; užganėdinti, 
nes aiškiai buvo nurodyta da- 
bartinis Lietuvos politiškas 
stovis; taipgi išaiškinta ką 
liies Amerikos lietuviai turime 

veikti. Pabaigoje kalbėtojas 
supažindino klausytojus su T. 

I M. Dr-jos reikalais ir nurodė 
naudą prigulėti prie jos. Taip- 
gi priminė apie mūsų priešų 
lenkų šunybes. Pabaigoje kal- 
bos kvietė prigulėti prie T. M. 
I). ir rengtis prie busiančio 
Amerikos Lietuvių V isuotino 
Seimo. 

Vakaro vedėjui paprašius 
publikos, kad paaukautų kas 
keik išgali dėdės Šerno raštų 
leidimui, geros širdies lietu- 

viai suaukavo L. Šerno raš- 
tams $8.00. 

Prisirašė prie T. M. D. 121 

jkps. vienas geras tėvynainis 
[Antanas Klapatauskas taipgi 
ir daugiau pasižadėjo buti na- 

riais šios garbingos organiza- 
cijos. 

Dr. A. J. Zimontui už pasa> 
kytą rimtą ir daug pamokinan 
čia pmkalbą visi klausitojai 
yra dėk ingį, o T. M. D. 121 
kuopa taria jam labai nuošir- 
dų ačiū. 

Tą pačia balandžio 27 c! bu- 
vo surengtas perstatymas L. 
D. S. Pelnas, kaip buvo girdS- 
ta, viso perstatymo skiriamas 
šv. Kaz. parapijai. Buvo sta- 
toma veikalas "Valkata." Ak- 
toriai atliko gerai savo užduo- 
tis; tik tokiam dideliam veika- 
lui parmaža scena buvo. Rei- 
kia pastebėti, kad neblogą is- 
pudj darė ir gražiaiai apreng- 
tų mažu mergaičių būrelis; 
viena jų buvo R. Kryžiaus ru- 

buose, antra — amerikonės ir 
lieti v aitės rububse. Tas mer- 

gaičių būrelis sudainavo "Mv 
Country" ir Lietuvos Hymną 

L. S. S. vietos kuopa bal. 27 
d. buvo surengnusi prakalbas, 
bet kas per kalbėtojas, tai die- 
vai žino, ant apgarsinimų pa- 
žymėta kad jis atvažiavęs iš 
Alihvaukee, \Vis. Kalbėtojas 
nepa mattu >tai užsipuldinė i< >, 
ant kitaip manančių žmonių. 
Tankiai minėjo ir niekino Šliu- 
pą, bažnyčią, L. A. Bendrovę j 
kunigus S. Y. ir L. S. S. Visą 
tą maiše j krūvą, nieko nau- 

dingo nepasakydamas. Tas 

kalbėtojas nedrįso apgarsini- 
muose ir savo vardą, paduoti. 
Raeiniečiai tokiu kalbėtojų ne- 

pageidauja. 
M. K. 

Zinios-Zinelės. 

Sheboygan, Wis. Soci- 
alistų prakalbose kalbėto- 
jas Jukelis mėgino publiką 
įtikint, kad Lietuvos nerei- 

| kia šelpti; nerikią kelti, bet 
ją palikti taip kaip buvo. 
Bolševikai suteiksią jai so- 

j cialistišką rojų. 

Rochester, N. Y. L. R. 
Kryžius yra veiklus ir ga- 
na sparčiai auga. 

Binghamton, N. Y. VV- 
tos socialistai išplatino la- 
pelius, kurstančius nesira- 
šyti po peticiją, reikalau- 
jančią Lietuvai neprigulmy 
bes. 

Detroit, Mich. Čia bu- 
vo surengtas vaikų vaka- 
ras, kuriame vaikučiai dai- 
liai apsirėdę LieL.. A- 

merikos spalvomis šoko ir 
dainavo. 

Roseland, 111. Darbai 
šiuo laika Roselande apsis- 
tojo. Bedarbių sakitlius 
nemažas. 

PERSERGĖJIMAS. 

Šiuomi pranešu, jog žemiau 

pasirašęs nebus atsakomybėje 
už skolas užtrauktas per mano 

pačią, Yalaniiną Antanaitis, 

jOocph Antanaitis, 3338 So 

Auburn Ave.. Chicago. 

MOKSLINGUMAS PA- 
GAMINIMO DUODA 

e JIEMS STIPRUMĄ 
Taip — šie padai sumažins tau 

pinigines išlaidas. 

„Beveik metai kaip nešioja su 
Neolin padais čeverykus ir dabar 
da taip gerame stovyje rodos kad 
šiandien pirkti." Taip rasė oii- 
cierius W. H. Cocke iš Francijos 
JUiepos mčnesyje 1918 m. 

Vien Neolin padai gali taip ilgai! 
išlaikyti. Jie aeauftijrita taip iVji*» 
todėl, kad yra pagaaiirvti moksliško 
patyrimo b u du. SumaJhaŲnui. čo- 
▼erykų išlaidas nusipirk su Šiais 

| stebuklingais ilgai neauplyšlančiai^ 
padais čeverykus. * Gaunama visur 
įvairiuose akoni»K>se-stilino«c kaip 
vyrams, moterimi, taip ir vaikams, 
kanu. 

Atsimink — Neolin padai lankus 
ir nepermirkstanti; kiekvienas 
šiaučius gal pataisyti senus čeve- 
rykus prikaldamas šiuos puspa- 
džius. Juos pagamino Goodyear 
Tire & Rubber Bendrovė iš Akron, 
Ohio, jie ten pat išdirbiuėja i» 
kojasparninius užkulnius gvaran- 
tuojamus daug ilgesnį nešiojimu 
negu visoki kiti užkulniai. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
arrt Dury, LCnty. Rėmu ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui .stubų Iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Gyvenk antFarmų ir Dirbk Mieste 
PIRK MAŽĄ FARMĄ IR BUK NEPRIGULMINGU. 

1 akerio farmos $395 
5 akerių farmos $1,000 

Laibai prieinamos sąlygos. 
šios farmos randasi prio Rock Island geležinkelio i 45 minutas 

galima pasiekti didmiesčio. Vieta aukšta ir sausa, trąši žemo, galima 
viską užauginti. Rašykite, tclefonuokite, arba ateikite kaip galima j 
greičiaus, o aš jums parodysiu šias puikias farmas. 

PAUL PILKIS 
106 N. La Salle St., Te|. Main 2043, pag. 729 W. 18 St., Tel. Canai 4730. j 

"Vėliavos Akyvaizdoje" 
Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jųs ją perskaity- 

site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzy rašė jo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važinėdami sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir visą turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA'. 
Čia prisiunčiu $ už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos'' išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdekite Į laišką su doliariu, ir prisiųskite 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S, Morgan St„ Cliicago, Iii, 

i 



VIETINES ŽINIOS. 
RENKA SEIMAN DELE- 

GATUS. 

Besiartinant Lietuvių Sei 
mui Amerikoj pereitoj ned. 
Šv. Jurgio parapijos bažny- 
tinė draugija Šv. Mateušo 
savo susirinkime išrinko se- 

kančius delegatu^ į Visuo- 
tinąjį Seimą: 

1) B. M. Butkus, 
2) J. Gaubas, 
3) J. Antanaitis, 
4) J. Martinaitis. v 

SEIMO KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS. 

Seimo rengimo komisijos su 

sirinkimas įvyks utarninke 6, 
gegužės Wodinano svetainėje 
ant 8:30 v. vakare. Viso* į 
sulnkoniisijos privalo pribuli1 
ir išduoti raportus. 

Šioje pčtnyeioje 9 gegužės į 
Įvyks toje pat svetainėje clmit! 

gijų konferencija. Visi dele- 

gatai malonėkite pribūti. Daugį 
yra reikalų aptarimui link sei-1 
mo. D-r. Draugelis, sek r. i 

GAL KAS APIE TAI 
ŽINOTE? 

Septynių metų berniukas 
pasileido kelionėn iš Chi- 
cagos j Baltimore, Md. Jo 
tėvas prieš kelis metus išva- 
žiavo, sakoma, Lietuvon; jo 
motina prieš kelias sąvaites 
mirė. Visam pasaulyje jam 
pasiliko tiktai du dėdės — 

vienas dėdė Jonas, gyvenan 
tis Chicagoje, ant We*t 
Sidės, o kitas — Baltimo- 
rėje. 

Mažas berniukas, išsiren- 
gė kelionėn pas savo dėdę 
j Baltimorę. Kišeniuje jis 
turėjo adresą savo dėdės 
Baltimorej, bet vagone jis 
jį pametė ir atvykęs į Bal- 
timore vaikas nežinojo, kur 
pasidėti. "Travelers Aid 
Society" jį paėmė ir p. V. 
Venciuvienė, tos draugijos 
sekretorė, tuom laiku jį pri- 
glaudė ir atsišaukė į "Lie- 
tuvą", kad sujieškotų vai- 
kiuko dėdę ant West Sidės. 

Vaikiukas pasisakė, kad 

jo vardas yra "Louis Pa- 
bienskis", arba Pabijans- 
kis;kad jis gyveno ant West 
Sides su savo dėde Jonu, 
kuris nesenai apsivedė su 

jauna moterim, kurios var- 

das yra Ona. Jis turėjo 
taipgi mažą sesutę, kūdikį, 
kuri mirė netrukus po jo 
motinos. Vaikinas dar pa- 
minėjo šiuos adresus: 4622 
Mazarik, ar Motzarik St., 
(gal Mozart st?) bet sako, 
kad jis ten negyveno. 

Vaikinas turi 4 pėdas 
augščio, šviesių plaukų, ge- 
ros ir sveikos išvaizdos, su 

mažomis duobutėmis ant 
veido kada juokiasi. 

Cia paminėtas jo dėdė, 
lai tuojaus atsišaukia į "Lie 
tuvos" redakciją, idant ga- 
lima butų gauti nuo jo pa- 
mestą adresą dėdės Balti- 
morėje. Kas apie jį žino, 
teiksis redakcijai pranešti. 
Jeigu adresas nebus suras- 

tas, vaikiukas turės but ati- 
duotas i svetimtautiškus na- 

šlaičių namus. 

AUKOS NEPRIGULMY- 
BĖS FONDAN. 

Per mano ofisą attkovo Lie 
tu vos Neprigulmybes Fondan 
po $1.00 dol. sekančios ypatos 
Kotritia Rakauskaitė, Marti- 
nas Garnekas, Tekle Karbu- 
tauska, Helena Petkevič, Juo- 
zapas Kavaliauskas ir Juhana 
Milašienė. 

Pinigai $6.00 pasiųsti L. N. 
Fondo Valdybai. 

Petras Šimaitis. 

ŠIMKUS IŠVAŽIAVO. 
Vakar vakare j). St. Šimkus, 

žinomas lietuviu kompozito- 
rius ir Birutės" choro vedė- 
jas išvažiavo l'ittsburgan duo 
t i tenai koncertą. 

l'-s St. Šimkus duos eilę 
koncertų Pittsburgo ir Cleve 
lando apielinkėse. Su juomi 
kartu dalyvauja ir žinoma dai 
ninkė p-lė Rakauskaitė. 

Jie Chicagori sugrįžs už po- 
ros savaičių. 

MIRĖ. 
lialandžio 28 d. persiskirė su 

-iuo pasaukiu Meteušas Šimkū- 
nas. Pakirto jį mirtis dar jau- 
nu esant; jis buvo tiktai 26 me- 

tų amžiaus. 
Velionis buvo vedęs 4 metai 

atgal; paliko dideliame varge 
moterį ir dvejų metu sunų. 
Lietuvoje liko jo motina, bro- 
lis ir sesuo. Paėjo iš Kauno 
gub., Zarasų pa v., Rokiškio 
miestelio. 

Reikia priminti, kad velionis 
darbavosi tėvynės labui ir bu- 
vo pasirengęs ten sugrįžti. Jis 
gyveno Detroite, Mieli, ir pri- 
gulėjo prie Piliečių Kliubo. 

Dar aš turiu padėkavoti 
tiems geriems žmonėms, kurie 

pagelbėjo prirengti pagraba 
Į velioniui ir palaiduoti jį. Ačiu 
p-ui Šlipaičiui ir p-iai Šlikačie- 
nei, p. Zabelai ir p. Zabelienei, 
ačiu p.p. Puzinui ir Zibui, ačiu 
ir visiems kitiems, kurie tik 
dalyvavote laidotuvėse. 

Lai miega velionis svetimoje 
Šalyje, juodoje žemelėje. 

Nusviręs Berželis 

UŽMUŠĖ UNITOS 
ORGANIZATORIŲ. 

ledelio j peršautas Asnius 
Jessen, buvęs apie 25 metus 

lyderiu darbininkų judėjimo 
pietinėje Cliicagos dalyje ir 
vėlesniais laikais šoferių kuo- 
pos organizatoriumi (biznio 
agentu). 

Jessen mirdamas užreiskė, 
kad jį užmušė tūlas James 
Markovieh, kuris dėl žmonių 
akių dirbęs Štamas brolių ke- 
pykloje, gi ištikrųjų buvęs res 

toranų savininkų šnipu. Ma- 
noma, kad Markovieh pabėgo 
į Akron, Oliio.. 

Seredoje visos So. Chicagos 
unijos su apie 10,000 narių su- 

silaiko nuo darbo, kad peger- 
bus buvusį savo vada. laidotu- 
vių ceremonijos bus laikomos 
Eagles salėje; gi laidotuvės 
ant Oakvvoods kapinių. 

CHICAGOJE ATSIBUNA 
I. W. W. KONFERENCIJA. 

I. \V. VV. Konferencija at- 
sidarė su nemaža burių policis- 
tu. P,c to policistai turint su. 

savimi ir stenografes, kurios 
užrekuorduos kalbėtojų kiek- 
viena žodį. Konvencija laiko- 
ma I. W. \V. nuosavoje salėj» 
119 So. Troo]) St. 

Policijos viršininkas prane- 
šė vedėjams konvencijos, kad 
kalbėtojų bei delegatų elgimą- 
si prieš šalies įstatymus bus 
persekiojimas; stenografistės 
girdi, pastatyta, kad viskas bu- 
tų teisingai užrekorduota ir 
kad neįvyktų nesusipratimų 
gvildenant kalbėtojų išsireiški- 
mus. 

Toliau policijos viršininkas 
pabriežė, kad šiemet I. \Y. W 
konvecijoje bus palaikoma pi!, 
na tvarka ir kiekvienas keliąs 
betvarkę bus irgi persekioja- 
mas. Mat anais metais tūlas 
asmuo įmetė T. W. W. konven- 
cijos salėn dvokiančia bombą 
ir konvencijos posėdis turėjęs 
išsiskirstyti, gi šiemet panašus 
dalykai nebus leidžiami. 

\ Y. k a r i k šč i o j e kon ven c \j o s 

sesijoje buvo gvildenama dar- 
bo sąlygos. Taipgi manoma, 
kad konvencija reikalaus pa- 
liuosavimo Dėbso, J.lay\voodo 
ir Mooney. 

UŽPUOLIMAS. 
Gegužio 4 d., t. y. perei- 

to nedėldienio vakare apie 
11-tą valandą Aleksandras 
Katauskas, gyvenantis prie 
3141 So. Union Ave. par- 
grįžo namon. Jis prieš at- 
sirakinant savo namų duris 
apsižiūrėjo ir niekur nebu- 
vo matyti nei gyvos dva- 
sios. 

Kuomet jis rakino dūri*, 
stpiga kas toks stvėrė jam 
iš užpakalio už gerklės, par 
simušė ant žemės ii paskui 
aprubavojo. Atėmė iš jo 
30 doliarių pinigais ir laik- 
rodėlį su lenciūgėliu vertės 
$75.00. 

Katauskas buvo pritrenk 
tas ir baisiai išgązdintas; 
jis net užpuolikų nei ne- 

pastebėjo. 
Is visko matyti, kad už- 

puolikai gerai pažinojo p 
Katauską. kad jis turįs pi- 
nigų ir jį sergėjo. Ant lai- 
mės, p. Katauskas tuom kar 
tu nedaug turėjo pinigų, tik 
tą 30 doliarių. Z. S. 

DYKAi! DYKA!! 
SPECIALIS PAVASARINIS PASIŪLYMAS 

Su kiekvienu nauju taeru, 
kurį jųs pirksite pas mus 

ši mėnesį, duosime jums 
TU BE DYKA! 

SouMest Tire Gomuany 
Lietuvių Korporacija 

2038-40 W. 35 St. 3475-77 Archer 
TELEFONUOKITE McKlNlZY 149 

Męs rokuosime jums $5.00 
už Jusų seną bateriją ant 

naujos EXIDE 

LABAI GERAI ŽINOMAS 

LIETUVIAMS 

Qr, 0.1, Oiaser 
gyvenatis prie 3149 So. 

Morgan St., tapo pašautas, 
ant laimės nepavojingai, 
dabar, k*.ip ir pirma, savo 

ofise priima ligonius. Jis 

taipgi siūlo 300 doliarių 
dovanų tam, kas nurodis 

užpuolikus. 

Andriušis Kazimieras, J. 
Audrusis, numylėtas vyras 
Marijonos, po tėvais Rat- 
kovski mylintis tėvas Ma- 

ry ir Elzbietos, brolis po- 
nios Joseph Staloraitis ir 
Joseph Andrushis. Utarnin 
ke, Gegužės 7-tą 9:30 išry- 
to velionio kuna*, iš gyve- 
nimo vietos, 3412 North 
Lawndale A ve., bus nulydė 
tas į Šv. Večeslavo bažny-, 
čią, kur reąuiem ir Giedo- 
tos Mišios bus atlaikytos iš, 
kur automobiliais lydės į 
Šv. Adelberto kapines. 

PHILADELPHSEČIŲ 
ATYDAI! 

Parsiduoda kiaulių auginimo biznis 
su visais įrankiais, netoli Philadelphi- 
jos ir Camden, N J., tik C mylios. 
Farma 5G "i keriu, labai gražioj vir- 
toj su dideliu sodnu.ir gerais budin- 
kais. 

Kontraktas ant 4 metu, randa pigi 
—$•100 j metus. Laišku galima kreip 
tis tiesiai Į farniu M. Dumsey, RFD. 1, 
Westville, N. J. 

Platesniu informacijų galima gauti 
pnn 

S. KISZONIS, 
S.E. Cor. Lehigh Av. ir Thompson St. 

PHILADELPH I A, PA. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

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

Rodoma: 
Utarninko ir seredos vak. 

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

Nev/ Philadelph'a, Pa. 
Haliincl/iio 2!» d. pabSgo iš čia Jurgis 

Zujiif., paimtumas i.', mano kišeniaus 
$»0.C!.;. Jis yra apie 3". motų amžiaus, 
ant kaktos ženklą (rumba nuo kir- 
lio). Ant dešines pusės kaklo ir ant 
sprando taipgi turi kirčių ženklus. Pa- 
eina iš Suvalkų rėdybos. Ūsus nusi- 
skutęs. Kas apie jj praneš žeminus 
pasirašusiain gaus atlyginimo $10.00. 

Vincas Vaškelis, 
Rnx 328, Silver Creek. Pa. 
P. O. 

AT YDAI DARBININKŲ. 
Vežimų ir automobilių dar- 

bininkai Maremont Mfg. Co. 
916 So. Ylabash Ave,. strei- 
kuoja. United Automobile, 
Aircraft and Yehicle \Yor- 
kers Loca} Union No. 174 Clii 
cago, 111. 

AT YDAI: Detrcit Michi- 
gan Automobilių darbininkai 
streikuoja. Nevažiuokite ten 
United Automobile Aircraft 
and Vehicle, Workers of Ame- 
rica. 

Pajleškau savo pusbrolių Kazimie 
ro ir Jono Petraičių, paeina iš Kau- 
no rėdybos, Eržvilko parapijos, Ku- 
zių sodo. 

Pirmiau', gyveno Pittsburgft, Pa. 
Meldžiu atsišaukti jis pats, ar kas 
apie jj žino, už ką busiu labai dėkin- 
gas. Mano adresas: 

Mfteušas S. Kimutis, 
1319 N. llth St., East St. Louis, M. 

Aš Aleksandras L Reikpw pajleš- 
kau savo giminių bei pažįstamų iš 
Lietuvos l>ei Amerikos, nes norėčiau 
susirašinėti, yra svarbu. 

Alex L. Relikow> 
702 S. 2ud St., Milhille, N. J. 

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

2140 \Vest 23rd Plaee. Randos j mė- 
nesi neša $00.00. Kaina $0100.00. 

Justin Maekie\vich, 
2342 S. Leavitt St., Chicago 

PARSIDT'ODA ant 3-jų lubų mūrinis 
namas, su Storu, penkiais flatais, po 
4—5 kambarius ir barne ant kiemo. 
Tarpe 28-tos >r 29-t.os gatvių, prie \V;il 
lace gat., galima pirkti pinigais, ar- 
ba Išmokėjimo. Rašykite arba atsi- 
šaukite: 8624 So. Paulina St. 
Telefonas Stewart 7538 

Reikalingas geras, patyręs lietuvis 
pardavėjas prie pardavinėjimo drapa- 
nų ir avalinės. Atsišaukite tuojaua. O. Lustlg's 3410 S. ITalsted St. 

REIKALINGA beitnyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba r.ašlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai i 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So H a ls te a St., Chicagn, 111. 

I ANT KANDOS — WEST SIDEJ 
4. 5, 6. ir 7 kambarių fliatai, pečiumi 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės į ofisą: Racine Ave. ir 13 11i St., arba 
telefonuokite: West 95, arba Harrison 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai pvisinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko J ofisų. 

H. EPŠTEIN; 
Room 708; 5 No. LaSsIle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

PADIDINK ALGĄ" 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, ĮLL. 

Suhatoj^ 

VALENTINE DSESSMAKiNG {, 
CCLLECtZ 

' 

Moklria siuvimo, Kirpimo, dcsięaing I 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
narni;. Paliudijimai lšducda ~ i ir \ie j 
tos parūpinamos dykai. Atjunkykite 
arta raūykite, o męs pasistengsime 
sutelkti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal j 6205 S. Halsted SL. iStO VVells 3t< | 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 234 4 
Namai Boulevard 5602 

Tel YARDS 1532 

į DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališlcai gy- 
do limpančias. užsisenOjusiaa 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted Si., Chicago, III. 

Dr. G. N. Giaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kert« 32 «t. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valanaos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vuk., Nedfil. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

i)r. M. fisfzmai! 
iŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir ehroniSkaš ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektras 
f rietaisus. 

Ofi.«»s ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Streei, netoli Fisk Street. 

\ ALANDOS: Nuo 10—\2 pietų, ir 
b—S vakaiais. Telephoca ("anai JltO 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilalstcd St. 
VALANDOS: 8—9 rytn, tiktai. 

AnMasalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvčse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kuip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus lr 
turime eavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiem; reikalams dieni} ar 

naktj. 
330j Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

s-rt-rViYrt v*< >v 

P A I N T £ R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dūlis miesto. Dar 
bij garantiją gauk už savo pinigus. 
—teisinga darbą.. Pirma negu ati 
duosi kokiam žydeliui gauk tikra 
kainij. iš 

J. S. RAMANČION1S, 
2611 W. 441 h St.. CHICAGO 

Phono McKinley 276 

Į PRANEŠIMAS 
| Dėl Mušu Darbininkų Gerovės 

j MES UŽDAROME 
I NEDĖLIOMIS 
| PER VISĄ DIENĄ 

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

% 

| L^IBizCRTY BONDS 
I Męs per komo Liberty Domis už 
i pilnę "Cash" vertę. Atneškite 
t arba atsiųskite. 
ji Atdara kasdien nuo i)—G 
i| Utarninkais Ketvergais ir 
[Į Subatomis 9— J. 

C A S H 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina Kalviu: 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip. tai esame užtikrinti, jog mei gulime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuo* ius—Vįsai b? joki'} mokesčių už egzaminacijų arba patarimų. Peopley Dispt-nserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms gt- rerešnj ir modernišką, patarnavimu 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, ku.-į turi tik kelios Mekos ir tai yra būdas, vf dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KO.vlO NIEKUR NEGAUSI Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydnn?^ vertę nuo papra? tų nesveikatingunui. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi mus? 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkas: 

ATEIKITE IR PAMATYKlėTE MUS- 
Atminkite! viai nieko nei.name už Egzaminaciją ir Patarimą 1616 WEST 47 th STREEET Męs Kalbame Lietuviškai 

Tik=ką išėjo iš Spaudos 

Naujos St, Šimkaus 

Dainos 
Vienam hal&ui orie piano 

i Sunku man gyventi vidut. balsui) ..60 
2) Miegok, mano kūdikėli (vid. bal.) .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vid. bal.) -50 
4) Era, mano brangi (Bass) 50 
5) a Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge r Kaina 75c. 
c) Via pute, putė J 

VISOS NEPERSUNKIOS SKAMBINTI 
IR DAINUOTI. 

Kreipkitės pas: 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

Didelis 28"x33", Pilnas, Aiškis 

LiSTUVOS 

IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAliINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS ?'1R 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, golž 
gelius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujtj kalbas. 

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorine Lietuva. 
3) LietU"os Karalystė po Mindauglu (1-42—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po (iedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
*>) Lietuvos imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—14:'0). 
7) Lietuvos Valstybė prieš-Padalinimu. 
*!) Dabartinė Lietuva. 

•KAINA $1.00. 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 
sa 
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