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Lenkai Reikalauji Vokie- 
tijos Laivų. 

Austrijos 
Kteve Sukilimas Prieš Bolš vikus. 

ITALAI STATO TVIRTO- 
VES D A LM ATI JOJ. ' 

Londonas, gegužio 14 d. 
Reuter agentūra praneša iš 
Serbijos sostines Belgrado, 
kacl Italija išsodinusi daug 
kariumenės Žaroje ir Sebe- j 
nico ant Dalmacijos kranto. į 
Kariumenė eina rytų link ir 
taiso apkabus ir stato ka- 
nuoles ant kalnų ir prie su-j 
smaugų. 

LENKIJA REIKALAUJA, 
VOKIETIJOS LAIVŲ. ( 
Paryžius, geg. 14. Šiądien 

Lenkijos delegatai įteikė 
užrubežinių reikalų minis- 
terių tarybai reikalavimą, 
kuriame prašo duoti jai 
dalį suimfų Vokietijos ka- 
riškų laivų. 

AUSTRIJOS DELEGACI-! 
JA PARYŽIUJE. 

Paryžius, geg. 14. Sį va- 

karą 5:55 pribuvo Austri- 
jos delegasija Paryžiaus 
priemiestin St. Germain. 

Juos patiko Francuzijos 
valdžios atstovai su Chaliel 
priešakyje, taipgi ir kitų tai 
kininkų. Austrijos atstovai 
tapo sutikti daug draugiš- 
kiau negu Vokietijos atsto- 
vybe. 

KIEVE SUKILIMAS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 
Vienna, gegužio 14 d. — 

Tūlas Zelenyj, naujas Uk- 

rajinos valstiečių vadas, su- 

kėlė naują revoliuciją prieš 
bolševikus Kievo, Černigo- 
vo ir Poltavos gubernijos. 
Sukilimas yra gana žymus, 
nes bolševikai siunčia ton 

apielinkėn daugiau kariu- 
menės. 

Iš Vakarinė^ Ųkrajinos 
valdžia pasiuntė Italijon mi 
siją prašydama paliuosuoti 
karės nelaisvius ukrajinus, 
kurie manoma bus pasiųsti 
kovon prieš bolševikus. 

VALDŽIA REKVIZUOS 
LAIVAMS PLIENĄ. 

VVashington, D. C. geg. 
14. Laivyno departamentas, 
pasiremiant nutarimais dėl 
kariškų reikalų*, nusprendė 
rekvizuoti plieną, reikalin- 
gą statymui kariškų laivų. 
Už plieną bu3 mokama ta 

kai"a, kurią vėliau nusta 
tys specialė komisija prisi- 
laikant rinkos kainų. 

I 

MOTERIS PASMERKIA 
TAIKOS IŠLVGAS. 

Zurich, gegužio 14 d.— 
Moterų tarptautinis kongre- 
sas išnešė rezoliuciją, vurio 
je pasmerkia taikos išlygas. 
Tokia rezoliucija išnešta po 
smarkios kalbos vienos ang- 
iikės. 

PASKANDINO BOLŠEVI- 
KŲ LAIVĄ. 

Archangelskas, geg. 14. 
Pereitoje nedėlioje ištiko 
ini-šis Dvi n os upėje tarp 
Anglijos iv bolševikų kariš- 
kų laivų. Pasekmėje ang- 
lai nuskandino vieną bol- 
ševikų šarvuotą laivą. 

HOLLANDIJA NETARĖ 
IŠDUOTI KAIZERI. 

Haaga, gegužio 14 d.— 
Pagarsinus pranešimą buk 
Hollandijos valdžia nutariu 
s> išduoti talkininkams kai- 
zerį, Hollandijos valdžia 
pranešė, kad jokio panašaus 
tarimo ji nėra dariusi. 

CHINIEČIAI GRĄS1NA 
SAVO ATSTOVAMS. 

Paryžius, gegužio 14 d. 
Chinijos atstovai aplaikė 
reikalavimą nuo 35,000 Šan 
tungo gyventojų, kur jie rei- 
kalauja nepasirašyti po su- 

tartimi, jei Šantung bus pa- 
verta Japonijos kontrolėn. 

Be to reikalavime net gru 
mojama. Girdi, jei jųs pa- 
sirašysite naudon Japonijos, 
tai, ,ji1ms sugrįžus, atsitiks 
su jumis tas, kas atsitiko 
su dviem ministeriai3, Japo- 
nijos šalininkais (studentai 
vieno sudegino namus, kitą 
sumušė. 

SURASTA DEIMONTU 
UŽ 100,000. 

New York, geg. 14. 
loj kompanijoje pražuvo 
deimantų vertės už šimtą 
tūkstančių. Policija suaręs 

tavo nužiurėtu du bernai- 
čiu ir surado pas juos vi- 
sas brangenybes; vienas iš 
jų tarnavęs toj pačioj krau- 
tuvėje. ( 

PRANCŪZIJA PARINKO i 
DU ATSTOVU LYGON. j 

Paryžius, geg. 14 Fran- 
; cuzija parinko du astovu 

I Tautų Lygon, bet jų var- 

'dai pakol kas neskelbiami. 

Jis šaukia: "Nebus Seimo!' 

GĄVO $10,0P'J, BET 
NEŽINO NUO KO. 

Pittsburgh, Pa. Tula far- 
merka Marie Ulsk, Snyder 
pavieto aplaike krasą siun- 
tini popierinių pinigu viso 
$10,000, kuriuos nežinoma 
ypata pn šo padalyti lygiai 
tarp jos dviejų seserų. Ma- 
noma, kad kas nors pirsiun 
tė skolą, jųjų tėvui, apie 
kurią niekas nežinojo. 

BANKOJE SUIMTA 
DAUG OPIUMO. 

Los Angeles, Cal. Vieno- 
je bankoje, saugioje skry- 
nutėje ns£a opiumo vertės 
•$18,000. Manoma, kad op- 
iumas priklausąs tulams 
chiniečiui Wong, kuris su- 

areštuok. 

LAUKIAMA MŪŠIO SU 
REVOLIUCIONIERIAIS. 

Managua, Nicaragua, ge- 
gužio 14 d. Į miestą Li- 
ber.'.a pribuvo Costa Rica 
karės ministeris su »aujo- 
mis spėkomis. Dabar Cos- 
ta Rica vrlūžios kariume- 
nč siekia 3,000 vyrų ir lau-| 
kiama generalio mūšio su j 
revoliucijonierių spėkomis;. 
mušis gali įvykti bile laiku. 

i 

POLICIJA SUTVĖRĖ 
UNIJĄ. 

E. St. Loui*, geg. 14. čio- 
nykštė policija sutvėrė sa- 

vo specialę organizaciją 
apginimui savo teisių. Ma- 
noma, kad ir policistų orga- 
nizacija taps Amerikos Dar 
bo Federacijos skyriumi. 

PAŠELPAI MAŽOSIOS 
AZIJOS $3,600,000. 

, New York, gegužio 14 d. 
(Amerikos pašelpos komite- 
j tas, taip vadinamiems Arti- 
miems Rytams, t.y.'Mažąjai 
Azijai ir Kaukazui. paskyrė 
umam sušelpimui $3,600,000 
kurie bus išdalinti truc^oj 
ateityj. 

KAIZERU STOVYLOS 
LAUK. 

Berlinas. Berlinas tikrai 
užsirustino ant savo kaize- 
rio ir nutarė visas kaizerių 
stovylas ir paveikslus mes- 
ti lauk iš valdiškų namų ir 
mokyklų. 

Tokį įnešimą davė sopia- 
listiškos partijos; bet jam 
smarkiai priešinasi buržu- 
jiškos partijos, prirodinė- 

(lamos, kad kaizerių stovy-1 
los esą istoriški papuoši- 
mai namų ir todėl nepriva- 
loma turėti prieš juos ne- 

apykantos. Pavyzdžiui nu- 

rodinėjo elgimąsi buvusios 
revoliucijos Farncuzijoje, 
kuri neardė praeities pa- 
minklų. Bet didžiuma bal- 
sų buvo prieš stovylas. 

ANT SARGYBOS 25 NAR- 
LAIVIŲ NAIKINTOJAI. 

Ponta Delgada, Azores 
salos, geg. 14. Tarp Azores 
salų ir Newfoundla"d esą 
ant sargybos 25 narlaivų 
naikintojai, kur'e gelbės 
lakūnams per vandenyną. 

UŽ SUGAVIMĄ B0MB1 
NINKU $5,000. 

Harrisburgh, Pa. geg. 14. 
Valstijos atstovų butas nu- 

balsavo duoti atlyginimo 
$5,000 kiekvienam už su- 

areštavimą ypatos, kuri siun 
tinėja pekliškos mašinas 
(bombas) ar grąsinančius 
laiškus. Šis bilius pasiųs- 
ta valstijos senatui clel už- 
tvirtinimo. 

tik sapnas išgelbėjo. 

Okland, Cal. Tulą saliu- 
n įką apie vidurnaktį už- 
puolė du maskuoti vyrai. 
Ji tuo laiku sapnavo, kad 
jos vyrą kas tai smaugia 
saliune. Ji šokusi pusmie- 
godama nutvėrė revolverį 
ir valiai šaudyti kaip papuo 
la. Plėšikai perisgandę pa- 
bėgo. 

ŠALIN SU AMERIKA! 
ŠAUKSMAI BERLINE. 
Berlinas geg. 13. Šiądien 

apie penkiolika tūkstančių 
socialistų didžiumiečių pa- 
darė didelę demonstraciją 
priešais viešbutį, kuriame 
apsistojusi Suvienytų Vals- 
tijų misija. Demonstrantai 
šukavo: Šalin prezidentas 
Wilson! Šalin amerikonai!" 

Ilgainiui minia vis didino 
si ir taipgi didinosi triukš- 
mas, bet tuoj atvyko 50 ka- 
reivių ir prašalino beliar- 
muojaiv'ią minią nuo ame- 

rikonų stovyklos. 
Minia nuėjo priešais rei- 

chstago namą, kur buvo 
laikomos prakalbos. Pra- 
kalbose buvo smerkiami tai 
kininkai, ypač Amerika, 
kuri, girdi, apvylė vokie- 
čius. 

i Kalbėtojai griežtai tvir- 
tina, kad jei Vokietijos de- 
legacija pasirašys po tai- 
kos sutartimi, kuri visai už- 
muša vokiečių tautą, tai Vo 
kieti jos minios pasipriešins 
tam ir tada talkininl ai tu- 
rės jau reikalą ne su val- 
džia, bet su visa vokiečių 

| tauta. 

ANGLIAKASYKLOS ANT 
JŪRIŲ DUGNO. 

Halifax, N. S. Surasta 
daug anglies šiaurinėje da- 
lyje Lidney uosto. Dvi ang 
liakasyklų kompanijos krei- 
pėsi prie Nova Scotia, Ka- 
nadoj, legisliaturos, norėda 
mos panuomuoti minėtą vie 
tą, kad tuojau pradėjus ka- 
simas anglies, kurios, tiki- 
masi, ten yra gana didelis 
sluogsnis. 

SUSTREIKAVO ALAS 
KOS ŽUKLIAJ. 

Seattle, Wash., geg. 14 d. 
Čia gauta žinia, kad netoli 
Kečikan, Aliaokoj, panedė- 
lyje išėjo ant streiko žuk- 
liai. Streikas iškilo dėl al- 
gos, kurią kompanijos atsi- 

jsakė padidinti. 

AMERIKOS SOCIALIS- 
TAI PALAIKO SUTARTĮ. 

New York, geg. 14. Ame- 
rikos Social-demokratų ly- 
ga išleido atsišaukimą rem- 

ti taiką paremtą ant 14 Wil 
sono punktų, ir taipgi Tau- 
tų Lygą. Lygos pirešaky- 
je stovi buvusis socialistų 
kandidatas Į Suvienytų Vai 
stijų prezide»tus Benson, 
John Spargo ir kiti. 

DR. NONSEN TARSIS SU 
LENINU. 

Paryžius, geg. 14. Pirmi- 
ninkas komisijos maitini- 
mui Rusijos Dr. Nonsen iš- 
važiavo Rusijon, kur tarsis 
su Leninu apie pertrauki- 
mą musių ir maitinimą Ru- 
sijos. 

Bet Paryžiuje gauta pra- 
nešimas bolševikų ministe- 
rin Černino, kuriame sako- 
ma, kad Rusijos sovietai 
griežtai atsisako susilaikyti 
kariavus. Šis atsakymas 
duota pasiųlius neutralių 
šalių tarpininkystę dėl per- 
traukimo mūšių. 

UNIVERSITETE DU VE- 
ŽIMAI DEGTINĖS. 

Nashville, Tenn., geg. 14. 

Policija padarė kratą Van- 
derbilt universiteto me- 

dikalėje labartorijoje ir su- 

ėmė du degtinės ir kitų al- 
cogoliškų gėrimų. Suimta 
keturi studentai prižiurin- 
tie labaratoriją. 

NAUJA KONFERENCIJOS 
KOMISIJA. 

Paryžius, gegužio 14 d.— 
Didžiosios talkininkų val- 
stybės paskyrė naują komi- 
siją, iš penkių asmenų, ku- 
rion Įeina atstovai Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos, Japo- 
nijos ir Suvienytų Valstijų. 

Šios komisijos pareiga yra 
paimti į savo rankas visą 

reikalą su vokiečių delega- 
cijom protestais ir naujais 
vokiečių pasiulijimais. 

AIRIAI ATĖMĖ NUO PO- 
LICIJOS KALINĮ. 

Knocklong, Airiia, gegu- 
žio 14 d. Keturi policistai 
vedė sinnfeinerių kalinį į 
Cork, bet gelžkelio stotyje 
juos užpuolė ginkluotų vyru 
būrys ir atėmė kalinį. Su- 
sirėmime tapo užmušta vie- 
nas policistas, o kitas sun- 

kiai sužeistas; gi trečio vi- 
sai nežinoma, kur jis yra. 

Dėlei nuotikių Airijoje, 
kuriuos palaiko ir airių de- 
legatai iš Amerikos, Angli- 
jos premieras atsisakė su- 

teikti amerikonams airiams 
audienciją. Be to į an.eri- 
konų elgimąsi ir Amerikos 
delegacija Paryžiuje oficia- 
liai atsineša neprielankiai. 

KOLČAK RENGIASI ANT 
MASKVOS. 

Paryžius, geg. 14. Kores- 
pondentas laikraščio Petit 
Parisien parneša, kad Oms- 
ko valdžios galva admirolas 
Kolčak ruošiasi traukti 
trumpoj ateityj ant Mask- 
vos. 

AMERIKA PASILAIKYS 
VOKIETIJOS LAIVUS. 
Washington, gegužio 14. 

Čia manoma, kacl Suvieny- 
tos Valstijos pasilaikys Vo- 
kietijos laivus, kurie šiuo 
laiku randasi amerikonų 
rankose. 

Amerikos laivų dėl nar- 

laivių karės tapo nuskandin 
ta 350,000 tonų intalpc*; gi 
Amerikoje vokiškų laivų 
esama 654,000 tonų intal- 
pos. Dalis jų bus paimti j 
vietą nuskandintų, o dėl li- 
kusių, kaip spėjama, bus ap 
siskaityta darant taikos su- 

tartį. i 

LENKAI GELBĖS UKRA- 
JlNAMS. 

Paryžius, gegužio 14 d. 
Atėjo pranešimas, kad tar- 
pininkaujant amerikonams, 
tapo sulaikyta mūšiai taip 
lenkų ir ukrajinų. Ukraji- 
nai turėję didelius nuosto- 
lius kovoje su lenkais, be to 
dar jiems reikėjo kariauti ir 
su bolševikais. 

Laikinoje santaikos sutar 
tyje, suprantama, yra lenkų 
pasižadėjimas gelbėti ukra- 
jinams kovoti prieš Rusijos 
bolševikus. 

AMERIKA KVIEČIA UK- 
RAJINĄ PAGELBON. 
Vienna, gegužio 14 d. — 

Suvienytų Valstijų misija 
pasiuntė kapitoną Thomas 
Gergory Ukrajino", kad iš- 
gavus iš Ukrajinos maisto 
produktų maitinimui Aus- 
trijos. Mat pageidaujama, 
kad maitinime Austrijos 
Amerikai kiek prigelbetų ir 
Europos šalįs. 

Ukrajinai bus pasiūlyta 
už maistą šiaip įvairus iš- 
dirbiniai, kuriu nemažai ran 7 4» 

dasi iv pačioj Austrijoj. Gi 
iš Jugo-Slavijos tapo išgau- 
ta Austrijai 20,00 meitėlių. 

austrai linksta prie 
VOKIETIJOS. 

Vienna, gegužio 14 d.— 
Išvažiuojant Austrijos at- 
stovams Paryžiun, pradėjus 
traukiniui eiti, minia sušu- 
ko: "M?s esame vokiečiai 
ir norime pasilikti vokie- 
čiais. Męs norime unijos 
su Vokietijos imperija." 

ANGLIJOS LAIVYNAS 
HELSINGFORSE. 

Londonas, gegužio 14 d. 
Atstovų butas reikalavo vai 
džios atstovo Bonar Law 
paaiškinimų, ar turi kokią 
reikšmę pranešimai iš Stock 
holmo, kad talkininkai ma- 
no užatakuoti Petrogradą. 
Bonar Law paaiškino, kad 
Anglijos laivyno ^kvadro- 
nas randasi Helsingforse, 
bet nėra galutino sprendi- 
mo veikimo reikale. 

ORAS. 
Chicagoje ir apieiinkėje: 
Ketverge debesiuota' ir da- 

linai nepastovus oras; pana- 
šus oras ir pėtnyčioj; viduti- 
niai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 5:29: 
Saulėleidis, 8:04. 
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Ar Doliaris yra Amerikos 
Dievas. 

Gal niekam nėra taip gerai pažįsta- 
mas išsireiškimas "Amerikos Dievas yra 
Doliaris," kaip mums, iš Europos atvyku- 
siems. Europoje jis buvo tankiai girdi- 
mai Net ir čia Amerikoj ne sykį mum3 

tekdava girdėti, kuomet sveižiai atvykusia 
iš Europos "idealistas", norintis parodyti 
"žemiems" amerikonams savo "viršumą, 
ideliškumą" ir kitas menamas savo dory- 
bes, pradėdavo laikraščiuose skerėčioti, 
kad: 

Amerika —tai vien doliario šalk 
Amerika del doliario ir savo tėvą su 

motina parduotų. 
Amerikai tik biznis ir doliaris, ir do- 

liaris rupi. 
Amerikonai neturi jokio idealo savo 

gyvenime — tik vaikosi paskui doliarį. 
Doliaris — yra Amerikos Dievas. 
Tuomi norima pasakyti, kad Ameri- 

kos tauta yra kiaurai materialistiška, kad 
ji yra paskendusi doliarių daryme, kad 
prakilnumo, ideliškumo joje nėra, kad 
prie augšte*nių idealų ji iškilti nepajiegia. 

Nejaugi? Argi ištikro taip yra? 
Anądien Prezidentas Wiisonas laikė 

prakalbą Prancūzijos mokslo vyrams Sor- 
bonnoje, Paryžiuje. Tarp kitų dalykų jis 
pakliudė ir viršminėtą klausimą. Prezi- 
dentas štai kg. pasakė: 

"Aš giliai atjaasdamas, kad bū- 
davo laikai, kuomet Europos žmonės 

nesuprasdavo Suvienytų "Valstijų žmo 
nių. Apie mu* pertankiai manyta, 
buk Męs esame daugiausiai, jeigu ne 

visai, atsidavę materialistiškiems už- 
siėmimams. Apie mus manyta, buk 
męs paprasta fraze išsireiškiant, gar- 
biname visagalingą doliarį. 
Tais žodžiais Prezidentas atkartojo 

europiečių viršminėtus užmėtinėjimus, ku- 
riuos męs, Europos vaikai, patįs "e sykį, 
bet taip tankiai girdėjome — užmėtinėji- 
raus, su kuriai* ne sykį ir mums prisieida- 
vo kov/oti. Ir štai kaip Prezidentas į tą 
užmetimą atsakė: 

"Teisybė, męs surinkome turtus, 
męs atsiduodame materiališkiems už- 
siėmiams su nepaprastu pasekmingu-] 
mu, bet visa tai, vigais laikais buvo 
pamušta paprastu žmoniškumo sensu, 
paprasta užuojauta teisybės princi- 

pams***". 
Ir cia pasakęs, kad Amerikos tau 

ta gimė laisvėje; kad ji visuomet bu- 
vo pasiryžusi ginti tą žmonijos laisvę, 
kuOmet ji tiktai buvo pavojuje, Prezi- 
dentą* tarė: "štai tokia yra Suvienytų 
Valstijų žmonių dvasia, ir jie turėjo 
progą prisiųsti du milijonu vyrų į šią 
šalį, idant jums tai pasakyti. Tai bu 
vo didelė privilegija ne vien tik pa- 
sakyti jums tai žodžiais, bet pasakyti 
jpns tai žmo»emis ir medžiaga—iš- 

liejimu savo turtų ir paaukavimu savo 
kraujo." 
Prezidentas davė tik vieną pavyzdį— paskutinį pavyzdį. Panašiais pavyzdžiais galima butų ne vieną lapą pripildyti. Pa- 

ti Amerikos tauta gimė kovoje už idealą 

ir toje kovoje jau 142 metai atgal išvystė 
politišką laisvos šalies surėdymą, kurio se- 

noji Europa, su visa savo kultura ir su vi- 
gais savo augštais idealai*, ne tik pervir- 
šinti, bet ir pasiekti negalėjo. 

Tas buvo Washingtono laikais. Ne- 
mirtingo Linkolno laikais, kuomet Ameri- 
kos tauta paaukavo milijonus gyvasčių ir 
praliejo upes kraujo, idant prirodyti, kad 
"visi žmonės—balti, ar juodi—yra sutver- 
ti lygiais ir laisvais," ji vėl sudėjo bran 
gią auką "e Visagalingo doliario dievai- 
čiui," bet visagalingos laisvės dievaitei. Ir 
pagalios šalis, lyginai nemirtinojo Wilsono 
laikais Amerikos tautai teko tą pat j augšto 
laisvės idealo principą Įrašyti auksinėmis 
raidėmis jau ne Amerikos, bet vi*o pa 
šaulio istorijon. 

Amerikoj yra gaudagrašių—ir nema- 

žai. Tą turime pripažinti. Bet lyginai 
turime pripažinti ir tai, kad ant kiekvieno 
Amerikos gaudagrašio, garbinančio "Do- 
liario dievaitį," męs turime bene porą taip 
vadinamų mėlynkraujų niekadarių Euro- 
poje, kurių svarbiausiu gyvenimo tikslu 
yra prašvilpti kazyrose, praleisti uliavoji- 
muose ir Badrenuose savo šalies turtus. Ir 
kuomet paimsime vieną ir kitą, tai jau 
męs, abelnai paėmus, velytume Amerikos 
"gaudagrašį" negu tą mėlynkraujį, aristo- 
kratišką Europos parazitą. 

Daugelis europiečių turi Klaidingą apie 
Amerikos tautą supratimą vyriausiai dėlei 
dviejų priežasčių: viena, jie jos nepažįsta, 
arba pažįsta tik paviršutiniai, nemėginda- 
mi jos sielos giliau pažinti, bet spręsdami 
tik iš paviršutinės jos išvaizdos; gi antra 
priežastis yra ta, kad į patį idealą euro- 

piečių kitaip žiūrima! Europiečių taip va- 
dinami idealogai yra palinkę debesimis 
laipioti, kuomet amerikonai velija, Prezi- 
dento Wilsono žodžiais tariant, prisilaikyti 
tik "paprasto žmoniškumo senso." 

Bet kam ilgiaus apie tai išvadžioti? 
Argi ne tasai "visagalingas Amerikos Die- 
vaiti*" išgelbėjo nuo pražūties pasaulio 
laisvę, kuomet ant jos užsimojo "kulturiš- 
|kiausi" Europos viršžmogiai? 

Taigi pagalios tasai Amerikos "die- 
vaitis," neprivalo but taip blogas. Jeigu 
ne jisai, žmonijos idealai šiądien butų tru- 
putį kitokioj formoj piešiami ant Europos 
—ir viso pasaulio—žemlapio. 

Svatimojs Spaudoje Apie Lietuvius į 
LIETUVIAI KREIPIASI PRIE WILSONO 

Paryžius, gegužio 10 d. (Associated 
Press). Lietuvių delegacija i Taikos Kon- 
ferenciją prašė pas Prezidentą VVilsoną 
audiencijos kaslink naujos respublikos pa- 
dėjimo ir jos troškimo neprigulmybės. 
Yčas, Lietuvos finansų ministeris ir dele- 
gatų perdėtinis (?), pasakė koresponden- 
tui šiądien, kad taikos sutartis, Vokietijai 
paduota, turi tą prasmę, kad Lietuvai ten- 
ka didis Baltiko uostas Klaipėda (Me~ 
mel), tokiu budu padarant Lietuvos res- 

publiką viena iš svarbių Baltiko viešpatijų. 
Senasai Rytinės Prūsijos rubežius pra- 

sidėdavo augščiaus Klaipėdos, inimant Klai 
pėdoc miestą Vokietijon, gi taikos sutar- 
tis pradeda rubežių žemiaus Klaipėdos, 
tokiu btfdu išimant Klaipėdos miestą iš 
Vokietijos ir pridedant jį prie Lietuvos. 

Nors užganėdinta šitokia pasekme, 
delegacija vienok tvirtina, kad taikos su- 
tartis nėra pamatuota, kuomet ji interna- 
cionalizuoja Nemuno upę, kuri yra pilnai 
Lietuvos teritorijoj. 

Taikos Konferencijos komisija lenkiš- 
kiems klausimams išrišti vakar prisirengė 
priimti Valdemarą ir Yčą, Lietuvos dele- 
gatus, kurie priduos Lietuvos pasiulijimą 
pagelbos lenkams prieš bolševikus, bet su 

išlyga, kad Lenkija pripažins laisvą Lie- 
;tuvą, susidedančią iš buvusių rusiškų gu- 
'bernijų: Kauno, Vilniaus, Gardino ir Su- 
valkų u Kuršo ir Rytprusijos dalimis. 

Lietuviai išpradžių prašė, kad specia- 
lė komisija apsvarstytų jų reikalavimus, bet pagalios jie sutiko stoti prieš komi- 
siją lenkiškiems klausimams svarstyti, tu- 
rint viltį įgyti militarišką alliansą su Len- 
kija [Tą viltį įgyti militarišką alliansą tu- 
ir ne lietuviai, bet lenkai ir korespondento išsireiškimas todėl yra klaidingas. Taip- gi reik patėmyti dar ir tai, kad taip vadi- 
namoji ir čia minėta lenkiška komisija su- i 
sideda ne iš lenkų, bet iš Taikos Konfe- < 

rencijos paskirtų delegatų Lenkijos klau- j simams rišti. Įdomu taipgi tas, kad nors | šisai telegramas yra Associated Press agen j turos, tačiaus jo didžiuose Chicagos laik- 
raščiuose nebuvo. Vert.] 

—Iš New York Times. 1 

Gegužio 11 d. 1919 m. k 

TULŽIS. 
<+ 

Gyvenime yra tiek daug i 
ėdančios ir viskį naikinančios 
tulžies, kad jau net baisu. Vie- 
nas ant kito išlieja tulžį, vie- 
nas kitam keršija, \ ienas su 

kitu pykstasi. Tulžis gyveni- 
me — blogas apsireiškimas, j .Vienok mums šiuom kartu 
norisi pasikalbėti ne apie ta 

tulžį, kuria vienas ant kito iš- 
lieja, tai yra ne apie susipyki- 
mus ir kerštus. Mums norisi 
pakalbėti apie tikrą tulžį, kuri 
yra žmogaus viduriuose ir ku- 
ri virina valgį. Tulžies skįsti- 
mas juk kam nors sugadus. 

Kinai mano, kad žmogaus 
tulžies skįstimas, arba stačio5 
tulžis, turi kokią tai svarbią 
ypatybę ir jaja plačiai naudo- 
jasi. Kinai tulžį ima iš nuteis- 

tų mirtin žmonių. Neretai dar 
pasitaiko taip, kad kinai užmu- 
ša žmones, kad iš jo paimti 
tulžies skįstimą. Daktaras 
Mationas pasakoja apie šitokį 
atsitikimą: 

"Keliolika metų atgal Peki- 
ne buvo nuteistas mirtin kokis 
tai prasižengėlis. Budelis iš- 
plėšė iš lavono tulžies maišelį 
ir pardavė jį vienam aptieko- 
riui už tiek, kiek jis sveria auk 
so. Aptiekorius gi pasigarsino, 
kad jis turi tikros žmogaus tul 
žies. Pirkėjai tiesiog grūdosi 
pas aptiekorių stengdamiesi 
kaip nors įsigyti tos brangio*, 
medžiagos. Kinai mano, kad 
kas turi svetimo žmogaus tul- 
žies, tas tampa drąsiu, ir ga-į 
lingu. Kinai apart to dar ma- 

no, kad meškos ar tigro tulžis 
'turi tokia pat ypatybę, kaip ir 
žmogaus tulžis." 

Vėl tas pats tyrinėtojas dar 
pasakoja apie kitą atsitikimą: 

"Kuomet aš buvau Tonkinc 
ir Junnane, tai buvo mirčia nu- 

bausti keli sukilėliai. Budelis 
išplėšė tulžies maišelius iš sa- 

vo aukų ir juos dalimis parda- 
vė. O keletas metų atgal, kuo- 
m£t francuzu karumėnė už- c 

ėmė kinų teritoriją, tai buvo 
užmuštas vienas francuzas 
aficieras. Jojo lavonas buvo 
atrastas su išplėšta tulžimi. 
Paskui vienas kinų kariumenės 
aficieras gyrėsi, kad jis turj^ 
francuzo tulžį. 

Tuomi pat laiku vieną fran-j 
euzą užmušė tarnai. Kinai" ka- 
reiviai šoko apginti franeuzą 
ir užmušė tarnus. Gale jie pa- 
sidalino užmuštųjų tulžimis. 

Ypatingai žiauriai elgiama- 
si Kombodžia, Kinijoje. Ka- 
raliaus ar imperatoriaus medė- 
jai jau iš seniau yra įvarę pa 
sibiaurėjimą pas vietinius gy- 
ventojus savo žiauriais pasil 
gimais. Tie medėjai naudoda- 
vosi žmogaus tulžimi, kurią 
jie pirm to atskiesdavo vande- 
niu ir paskui apkrapindavo slo 
nius. Nuo to buk sloniai darosi 
nebailųs ir puolasi ant perse- 
kiojamo priešo. Gi anamitai 
\rra isitikrine, kad jei žmogus 
išgeria degtinės sumaišytos 
su žmogaus tulžia, tai tokis 

žmogus darosi drąsus, nieko 
nebijantis ir viską it" visus per- 
S'alintis. Yra pas kinus neku- 
riose vietose užsilikę legendos, 
kad kada tai Kinijoje buvo tani 
tikra karta žmonių, kurie nie- 
kuom daugiau neužsiiminčda 
vo, kaip tik išplėšimu iš žmonių 
jų tulžių. Net yra užsilikusi ši- 
tokia legenda: 

"Kuomet tai senai aštunta j 
jau mėnesį buvo renkama žino 

nių tulžis. Karalius kas metai 
sau reikalaudavo ąsotį žmonių 
tulžių skjstimo. Naktimis mies- 
tuose ir kaimuose pastatydavo 
kareivius ir kuomet jie patik 
davo koki nors žmogų išeiusj i" 
savo namų, tai kareiviai to- 
kiam ant galvos užmaudavo 
;okį nors audimą ar aprėdalą * 

L" atverdavo vidurius, kad iš- 
plėštį tulžį. Taip darydavo to- 

lei, kolei nepririnkdavo pilna 
ąsotį tulžies, kaip karalius rei- 
kalavo." 

Čia tai tik pasilikusi yra le- 
genda. Vienok ši legenda kada 
tai buvo tikrienybe, nes iki 
paskiausių laikų prie Kinijos 
imperatoriaus dvaro buvo tau 

tikras urėdninkas, kurio perei- 
ga buvo prižiūrėti tui/Į. Žino- 
ma, takiam urėdninkui apso- 
liuėiai paskutiniuose laikuose 
nebuvo ką Drižiurėti, bet jau 
vienas tik sk) rimas tokio 
urėdninko parodo, kad kada 
tai Kinijoje dėdavosi tiesiog 
negirdėtos baisenybės. 

Mingų istorijoje irgi suran- 

dame patašius nurodymus. 
Toje istorijoje apie žmonių 
tulžį kalbama, kaipo apie kokį 
brangiausį daiktą. Ten dar 
pasakyta, kad kareiviai tulžį 
rinkdavo del karaliaus ir ka- 
raliui matant plaudavo jaja 
slonių aki.., ant kurių jod 'vo 

karalius. 
Apskritai manoma, kad tik 

kokia 150 metų, kaip yra iš- 
nykę tokios karališkos ceremo 

nijos su žmogaus tulžimi. 
Žmonėse tas net iki šiai dienai 
yra užsilikę. 

T EIGOS EGZEKUTYVIO 
KOMITETO. 

B alau d isio mčn csy j c. 

Nuo Prūsų Lietuviu Komite- 
to Chicagoje, per p. J. Ilgau 
d;is, perdavimui prof. Valde- 
maiui $100.00 

Nuo Tad. Wasseris, ($10 
Lietuvių kariumenės reikli 
lams, $12.00 metinė mokestis 
j Egz. Kum.) 22.00 

Nuo Ansonijos Laisvės Išga- 
vimo Komiteto per J. Tareiln 
perdavimui Lietuvos Val- 

I džiai 900.00 
Bondsai 100.00 
Nuo Brighton Park, Chica 

go, Lietuvių per J. Biežis ko- 
vai už Lietuvos įieprigulmy- 
be 515.05 

Nuo Toronto Lietuvių, per 
p. A'. Jusaitis geresniai kovai 
už Lidtuvos neprigulmy- 
bę 108.00 

Viso $1745.05 
Egzekutyvis • Komitetą? 

taria širdinga ačių visiems 
aukautojams ir tiems, kurie sa 

vo pasišventimu ir darini pri* 
sidėjo prie surinkimo siu aukų 
Visos musų organizacijos ir 
visuomenė yra prašoma dėti 
kuodidžiausias pastangas rin 
kime aukų. Taipgi tos organi 
zacijos, pas kurias yra da nuc 

seniau užsilikusių pinigų yra 
raginamos kuogreičiausiai juo? 
prisiųsti Egzekutvviam Komi- 
tetui. Dabar yra svarbiausia? 
momentas musų kovoje už ne- 

prigulmybę ir todėl rinkimą? 
aukų dabar turi buti varomas 
visoms musų jiegoms. 

M. J. Vinikas Pirm. .. 

NUBAUSTAS ŽINGEI- 
DUMAS. 

I 
Sakykite, jus kaip kadi 

jaučiate skausmą kojoje, ku- 
rios jus neturite?.... 

— Suprantama! Juk jus taip 
gi kaip kada jaučiate galvos 
skaudėjimą, kurios taipgi ne- 

turite. 
II 

— Kągi, mylimi svečiai, pas 
jus bonkos dar čiclos, dar jus 
mažai linksminatės, — paklau- 
sė šeimyninkas prieidamas prie 
vieno stalo, kur sėdėjo dalis 
jo sukviestų svečių. 

—Taip dar bonkos čielos, 
dar mes nedaėjome iki to, kad 
bonkas mušti Į pakaušius, — 

atsakė vienas svečias. 

"Lietuvos" Kampelis. 
LINKĖJIMAI 
"LIETUVAI". 

P-as Leonas Mačiulskis iš 
Chicago pirmiau pirkęs "Lie 
fcuvos" dienraščio šėrą, da- 
bar vėl matydamas reikalą, 
paėmė kitą šėrą. 

* * 

Dabar pas mus kaslink 
pardavinėjimo "Lietuvos" 
dienraščio šėrų, tai viskas 
gerai einasi. Dabar apsi- 
ėmė remti tą darbą šios ypa 
tos: Dr. Gurskis, Jul. Kir- 
dulis ir Julius Perniškis. 
J nu keletas ypatų pasižadė- 
jo pirkti šėms. 

Tai labai smagu, kad mus 

lietuvių darbai vis sparčiau 
kila. w 

— i. * 

Su pagarba, 
Julius Kirdulis. 

Cicero, 111. 
* * 

, Gerb. Red.: 
Negaliu atsidžiaugti tuo- 

: mi, kad dienraštį "Lietuvą" 
gaunu kasdien, kasdien ži- 
nau, kas dedasi po visą pa- 
saulį. 

Štai pereitą sąvaitę pa- 
mačiau, kad lenkai dar Vil- 
niaus nepaėmė, o tas ma» 

suteikė didžiausį džiaugs- 
mą, net ant širdies leng- 
viau pasidarė. 

Man sunku šiuomi laiku, 
sergu ir guliu ligonbutyje. 
Bet niekas mane taip ne- 

gydo, jokios gyduolės tiek 
negelbsti, kiek kasdien atei 
damas dienraštis "Lietuva." 

Gyvuokite ir dirbkite! 
Su pagarba, 

Br. Petrokas. 
Stihvater Santorium, 

Dayton, Ohio. 

Gerb.: 
Kaslink "Lietuvos" šėrų, 

tai jau nežinau ką daryti. 
Vieną tiktai žinau, kad aš 
vi^as savo pajiegas padėsiu, 
kad tik daugiau šėrų išpar- 
davus ir tuomi pagerinus ir 
taip gerą dienraštį "Lietu- 
vą." Kalbinsiu kur tik pro 
ga pasitaikys. 

Su didžia pagarba, 
Agota Aksomaičiute, 

Cieveland, Ohio. 
» * 

Gerb.: 
Ilgą laiką buvau Francu- 

zijoje. Tuom laiku čia vis- 
kas kitaip persimainė. Pri- 
siunčiu štampą ir malonėki- 
te išsiųsti vieną laikraščio 
numerį, noriu persitikrinti 
ar ištikro "Lietuva" taip ge- 
ras dienraštis, kaip girdžiu 
giriant. Atleiskite, kad aš 
noriu pirmiau patirti. Aš 
nenorėčiau bile kokį laik- 
raštį skaityti. 

J. Alkevičius, 
Hartford, Conn. 

ABELNI LINKĖJIMAI. 
Apskritai iiięs gauname 

daugybes linkėjimų iš įvai- 
rių Amerikos kraštų. Tų 
visų linkėjimų jokiu budu 
dėl stokos vietos negalime 
suminėti liakraštyje. Že- 
miau paduosime tiktai su- 
rašą laiškų ir prenumeratų, 
suplaukusių tiktai į 5 u'e- 
nas, nuo 5 iki 10 gegužės. 
Štai tie nauji prenumerato- 
riai : 

Iš CHICAGOS. 
Kaz. Makuhka, 
P. Pauiazaa, 
T. Radavičient. 
Bcn. Butkus, 
W. Waseliunas, 
Jobn Rudaitis, 1 

Antanas Gudlnskis, 
Jonas Jankauskas, 
Jonas Pocius, 
Jonas Simana\vicz, 
S. Kodis, i 

K. Mikalauskas, 
J. Meizlini, 
J. Jasaitis, 
K. Dzinkevvicz, 
S. Pranauskas, 
J. Žigas, 
M. Morkiavviczius, 
Jurgis Bernotas, 
M. Vilgunas, 
Lithuauian Library, 
Antanas Kisbanaa, 
A. Guinulaski. 
Jose \Vaznis, 
\nt. Stankevlče 
A. Lukša, 
Juozas Kubilius, 
Alex Paderski, 
Tonas Senulis, 
foe Gataveckis, 
\domas Gegužis, 
Mike Banys, 
T. Liktor, 
V. Be-neseviče, 

J. Sasnauskas, 
Juozas Jasiunaa, 
Ler Katarski, 

Rockford, IH. 
E. St. Louia, IH. 

New York. 
Omaha, Neb. 
Oglesby, 111. 
Racine, Wls. 

Pittsburgh, Pa. 
Racine, Wfs. 

Sioux City, iowa. 
Dayton, Ohlo. 

Argo, III. 
MIshigan City, Ina. 

Blane, Ohio. 
Witherbee, N. Y. 

Herin, 111. 
Kearney, N. J. 
Kanakakee, IIl 
Homestead, Pa. 

Homestead, Pa 
Middleport, Pa. 

Scranton, Pa. 
New Haven, Conn. 

Rockford, IH. 
S. Fork, Pa. 

Cleveland, Ohio. 
Elmira, Mich. 

Adolpis Orlauskas, Ronhester, N. Y. 
B. Petrokas, Dayton, Ohio. 
A. Zanuzauskas, Superior. Wis. 
Juozas Nevedonskis, Rochester, N. Y. 
F. Baranauckas, Cleveland, Ohio. 
B. Kvitkovckas, Binghamton, N. Y. 
Martinas Varkutis. Binghamton, N. Y. 
Jona9 Jankevičius, Binghamton, N. Y. 
Jos. A. Blažis, 
F. Paullkas, 
K. Chernich. 
A. M. Ruzas, 
Prank Gudinąs. 

E. St. Louls, 111. 
Bulger, Pa 

New York, N. Y. 
DeKalb. 111. 
Eriston, Pa. 

K. Kiselevičius, Brantford, Ont. 
Canada. 

W. Waltkevicz, New Britain, Conn. 
W;m. Burdzilauski, Galla'tn, Pa. 
T. Zoulls, Springfleld, Ohio. 
A. Janus, Grand Rapids. Mich. 
K. Waltkus, Montreal, Canada. 
Jonas Kasevičius, Detroit, Mich. 
Jonas Urbonas, 
Adomas Budrik, 
Frank Lutinskas, 
J. YotautaiE, 
Juoz. Vaškevičius, 
Iz. Lingis. 

Hamtramck. Mich. 
Bristol, Conn. 

Cicero, III. 
Scranton, Pa. 

Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 

j ĮGALIOTINIAI. 
"Lietuvos" Bendrovės 

Šerų pardavėjai: 
Apsega, L. Cleveland, Ohio 
Orlauskas, K. A. Rochester, 

N. Y. 
K. Abyshell, Detroit, Mich. 
Vitautas Shauklis, Ansonia, 

Conn. 
J. Butkus, New Haven, 

Conn. 
S- Ambrasas, Amsterdam, 

N. J. 
A. S. Trečiokas, Newark, 

N. J. 
Kaz. Shimkus, Brooklyn, 

N. Y. 
M. Karosas, Waterbury, 

Conn. 
Mateušas Vilkevičius, 

Youngstown, O. 
A. Trainavičius, Nashua, 

N. H- 
Ant. P. Osteika, Waterbu- 

ry, Conn. 
M. Kupris, Wilkes Baire, 

Pa. 
P. J. Lalas, Amsterdam, N. 

Y. 
Jos. Kadaras, Wyoming, 

Pa. 
T. K. Pangonis, W. Frank- 

fort, 111, 
Juozas Žekonis, "VVestfield, 

Mass. 
Julius Kirdulis, Cicero, 111. 

Ant F. Laurusevičius, 
Gilberton, Pa. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 
Rusija dabar Kuosa, taip nu< 

visko liuosa, kad ir nuo Huosy- 
hes liuosa. 

Vokiečiai visiškai nemoka 
rašyti, kad jiems penkias pa- 
vardes parašyti po taikos su- 
tartimi duota net dvi savaiti. 

Tat* sajungiečiai tarpe savęs 
susitaikė, tik reikia prisitaiky- 
ti prie 14 punktų. 

Tikras patriotas turi mokė- 
ti numirti už* tėvynę net tuo- 
met. jei jam prekiliotų gvvv- 
be. 

Kaip nei vasara sukasi, bet 
neišsisuks. Ti ateina nors ru- 

deniop. 



Iš Gyvenime Lietuvių Ameriktje 
NEW PHILADEL- 

PHIA, PA. 

Geg. nuo 4 iki 6 lietuvių baž- 

nyčioje buvo 40 vai. atlaidai. 
Svetimų kunigu buvo apie 8 

Pamokslų pasakyta — 3 lietu- 
viški ir 1 lenkiškas. 

Gegužio 4 vietos kun. Duric- 
kas perskaitė bažnyčioje laišką 
rašytą tulo Jono TačilauskO| 
pas pralotą Masoną Allentovvn 
Pa, Laiške pusėtinai skaudžiai 
užsivaroma ant kunigo. 

Rcport. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Už Visuotinę Seimą. 

Gegužio 4 d. S.L.A. 106 kp. 
susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie Visuotino Sei- 
mo šauikmą. Tapo nutarta sei- 

mą šaukti, į kurį ir liko išrink- 
tas delegatas A. J. Bernotas. 

A. D. 

\VORCESTER, MASS. 

Balandžio 28 d. buvo su- 

loštas pirmu kart šiame mieste 

naujai išėjęs iŠ po spaudos 
.veikalas —1 V aktų drama 

''Gyvenimo Verpete." Sulose 
Literatūros ir Dramos Drau- 

gija "Aušrelė." 
Minėtas veikalas yra pirmas 

"Aušrelės" leidinys ir parašy- 
tas vieno jos narių. 

Lošime dalyvavo visi šios 

kolionijos ir Draugijos žymes- 
nieji lošėjai, taipgi ir pats mi- 

nėtojo veikalo autorius. Lo- 

šėjų rolės išpildytos sekamai1 
Antanas Bružas, pasiturintis 
smuklininkas — F. Skliutas 
Petra:s, jų sunus — A. Janu 
šionis; Jurgis .Vaitkus, beturtis 
darbininkas — K. Rudinavi 
čius; Magdė, jo žmona — V. 
Tininskaitė; jų duktė Agutė 
— O. Šaskaitė; Jonas Tamp- 
ronas, Amerikos milijonierius 
— B. Mingilas; Dr. Juozas 
Kalvaitis, Petro draugas — P 
Skrieckis; jo busima sužiedo 
tinė —• O. Latakiutė; Ameri- 
kos turčius, P. Buris — V 
Čekanauskas; Marė, jo duktė 
— J. Baukščiutė; Vincas 

Brodley, atstovas T. S. Sindi- 
kato — Jonas Subakas. 

• 1 Aktoriai veik visi buvo rink- 
tini, bet kreditas už lošima ne- 

visiems priklauso, nes kaip ku- 
rie turėjo ir silpnų pusių. Pa- 
vyzdžiui, tėvas silpnai kalbėjc 
laike savo žiaurumo; Dr. Kal- 
naičio sužeiduotinei truko 
miklumo lietuviškoje kalboje 
Kredito vra verti tiktai V. 
Tininskaite ir A. Janušionis; 
jų pasirodymas ant estrados 
iššaukė aplodismentus. Taipgi 
neblogai lošė B. Mingilas ir P 
Skrieckis. Kitiems lošėjamsj 
kaip darbo žmonėms, žinoma 

irgi negilima daug užmesti. 
Veikalas "Gyvenimo Ver- 

pete" yra raginantis prie do- 

ros, mokslo ir blaivybės. Jo 
autorius p. B. Kadagutis įdė- 
jo į ji utektinai gilaus protavi- 
mo, dailės ir gyvenimo pamo- 
kinimų. Todėl patartina ir ki 
toms kolionijoms šį veikalą 
scenoje pastatyti. 

Buvęs. 

PITSBURGH, PA. 
St Šimkaus koncertas. 
Pereitos sttbatos vakare IJ 

M. D. svet. buvo gerb. Šim- 
kaus koncertas, kuris medžia- 

giškai nekaip pavyko, kadangi 
viena lijo, o antra, tą patį va- 

karą buvo ir kitas koncertas* 

surengtas Aido choro. Dėlei 
tų dviejų priežasčių publ'kos 
nepcrdaugiausiai buvo. Bet 
dailės žvilgsniu, tai Pitsburgc 
pirmas toks koncertas buvo 
duotai. 

r'f 

Pirimausiai Birutes Cho- 
ras, vedamas J. Senulio sudai- 
navo porą dainelių; paskui iš- 
ėjo padainuoti M. Rakauskai- 
tė, kuri kaip savo balsu, taip 
ir išvaizda publika žavėte ža- 

vėjo. Tokią dainininkę pitts- 
burgiečiams dar pirmą kartn 
teko matyti 

Koncerte dalyvavo ir p. p 
Jankai, kurie dainavo duetą, 
solo ir 1.1. Taip-pat sudainavo 
solo ir p.p. Saboniai; be to p. 
p. Sabonicnė pagriežė ant. 
Smuiko. Paskui jie visi ke- 
turi sudainavo porą kvartetų. 
Gi gerb. St. Šimkus visiems 
komponavo pianu. Jis taipgi 

i pasakė prakalbu apie dailę 
Jo kalba buvo taip įspūdingai 
kad nekuriems ir ašaras iššau- 
kė. 

Rckia tikėtis, kad kiti vaka 
rai, jeigu jie čia bus surengti 
p. Šimkui, pavyks gerai ir iš 
medžcgiškos pusės, nes kurie 
buvo tame koncerte apsakys 
kitiems apie jo vertę. 

Korespondentas. 

DETROIT, MICH. 

Lietuvių Pilietinimo Kliu- 
bas mėnesiniame susirinkime 
laikytame gegužio 11d. svars- 
tė klausimą kas link busiančio 

Chicagoje Seimo. Nutarta 
Seime dalyvauti ir išrinkti į Jį 
delegatus. Dėlei delegatų iš- 
rinkimo nuspręsta sušaukti ki- 
tą susirinkimą. Tas susirinki 
ma įvyks ateinančiame nedėl- 
dienyje, gegužio 18 d. 10 vai 
ryto, paprastoje vietoje —273 
Gratiot Ave. 

Visi kliubo nariai malones 
ateiti paskirtu laiku. 

Kliubo Komitetas, 
Jonas Naujokas. 

BROOKLYN, N. ,Y. 
.Vakar vakare buvau ant 

:eatro, McCaddin Hali, A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 29 kp. 
statė scenoje penkių veiksmų 
:lramą "Eglė Žalčių Karalie- 
nė." Veikalas gražus, bet su-j 
lošta ne pergeriausiai, galima j 
sakyti vidutiniškai Kurios 
scenos lošėjams suprantanmes- 
tiės, lošta gana gerai, ypatin- 
gai mergaitės su tėveliais, su 

broleliais, ir su kaimynais, 
kalbėjosi ir vaikščiojo gyvai; 
bet nekurios scenos lošėjams, 
matomai nelabai buvo supran- 
tamos, tokias ir praščiau at- 

liktos, pavyzdin, Eglė, žalčių 
karalienė neparodė jokio išdi- 
dumo, tik lošė paprastos mer- 

gaitės gestais ir kalba. Žmonių 
buvo beveik pilna svetainė, ga- 
lima sakyti aipe šėši šimtai. 
Rinkta aukos dėl Lavvrenco 
streikierių. 

Dabar laukiame ateinančios 
subatos, nes toje pačioje sve- 

tainėje bus perstatoma, ko- 
miška oper — "Karnevilic 
varpai." 

V. N. 

NIAGARA FOLLS, N. Y. 
Balndžio 21 d. per pasidar- 

bavimu vietos gerb. klebono 
kun. L. Vaiciekausko, tapo su- 

tvertas L. R. Kryžiaus skyrius, 
kurin prisirašė 27 nariai. Pri- 
sirašusieji aukovo sekančiai: 
Kun. L. Vaiciekauskas $6.00; 
Adomas Jasinskas $10.00; Jo- 
nas Zuklis $5.00; po $2.00 — 

Jonas Susmanas, Vincas Jur- 
įkonis, Petras Valungevičius, 
Bronislavas Saunoris, ignas 
Pušis, Petras Bujas ir Vincas 

i Ulickas. 
Po $1.00: 

Andriejus Pinelis, Juozapas 
; Laucus, Julijonas Susmanas, 
• Jonas Kuzmickas, Alena Pine- 

lienėj Marijona Aiclauskiene, 

Leopoldas Kutis, Motiejus Tu- 

binis, Antanas Mardoras, Mar- 
tinas Pranokus, Katarina Tu- 
mas, Julijona Jurkoniene, Au- 

gustas J. Jončulis ir Ona Jan- 
akuskienė. 

Po 50 centų: 
Anastazija Šimkuniene, Juo- 
zapata Kuzminskienė ir Pran 
ciška Vaisilienė. 

Viso ta vakara surink- 
ta v.. .-.v.... $50.50 

į:£ ! A. J. J. 

TORONTO ANT. CANADA 
Lietuvos num. 110 tilpo ko- 

respondencija iš Toronto. Ka- 
dangi toje korespondenecijoje 
yra pasakyta neteisybe, tai aš 
čūi tą turiu pastebėti. 

Į Toronto Lietuvių Sąjungą 
įeina sekamos draugijos: Lie- 
tuvos Sunų Dr-tč, šv. Juozapo 
Dr-tė ir parapija. 

Kiekviena menamu draugis- 
čių turi Sąjungoje paskyrus po 
4 delegatus. Sąjungos pirmsė- 
džiu yra Fr. Ragina, kuriam 
yra įteikti delegatų mandatai. 

Liet. Sunų Drtė savo mėne- 
siniame susirinkime nubalsa- 
vo mandatus iš Sąjungos at- 

šaukti, o Sąjungos pirminin- 
kas tų mandatų neišduoda. 

Cia nuo seniai tarp nekuriu 
žmonių yra nesusipratimai. Tie 
žmonės yra Sąjungos vadais. 
Jie neveda visuomenę geru ke- 
liu, o tik kiekvienas jų jieško 
sau garbės. 

Viršminėtoje koresponden- 
cijoje Sąjungos viršininkai ra- 

šo, kad priešingoji pttsė norė- 
jusi žmonės ataklbinėti nuo 

aukų. Tas yra neteisybė, nes iš 

apgarsinimų matėsi, kad pra-j 
kalbos rengiamos delei išaiški- 
nimo aukų siuntinio, o ne delei 

atkalbinėjimo nuo aukavimo. 
Bet antroji pusė apskundė, 
kad prakalbos rengia bolševi- 
kai, per tai jos ir neįvyko. 

Juozas Bakšas, 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Nelaime šeimyna j e. 

Susirgus p. Čaikos moteriai, 
tapo pakviestas gydytojas 
Daktaras paliko ligonei pilių 
Čaikienės dviejų metų dukre- 
lė rado pilės ir apie dešimts 

jų suvalgė. Tuoj po to susir- 
go ir visą dieną kankinosi. 
Pašaukto gydytojo pastangos 
nuėjo veltui; mergaitė mirė 

palikdama tėvus dideliame nu- 

liūdime. A. S. 

\JZ VISUOTINĄ SEIMĄ. 
(Nevvarko yietos T. T.) 
Gegužio 9 d. L. T. N. Tarv 

ba laike susirinkimą. Pirmiau- 
siai buvo perskatyta pildančio- 
jo Komiteto pranešimai iš \Va- 

shingtono, kuriuose nušviečia- 
ma kas yra veikiama Lietuvai 
laisves išgavimui. Atstovai iš- 
reiškė savo mintis su prielanku 
niu ir užuojauta musų Tary- 
boms už jų pasidarbavimą Lie- 
tuvos labui. Be to atstovai pa- 
aiškino, kad vietos Taryba pir- 
mininkauja paskleidime prane- 
šimų iš Washingtono tarpe vie- 

tinių lietuvių. Toliaus buvo nu- 

tarta šaukti tarptautišką ma- 

sinį susirinkimą ir į jį pakvies- 
ti žymius kalbėtojus, tikslu su 

pažindinti svetimtaučius su lie- 

tuvių reikalais ir užprotestuot 
prieš Lietuvos užgrobimus 

Taipgi plačiai kalbėta aipe bu- 

siantį Chicagoje Seimą. kVisi 
atstovai nuoširdžiai tam prita- 
rė išreikšdami siųsti į Seimą 
kuodaugiausiai delegatų, dėlei 
to nutarta laikyti masinį mitin- 

gu 
Į susirinkimą atsilankė Serž 

V. Vaškas ir pranešė kas yra 
veikiama kariumenės organi- 
zavimo reikale Taryba nutarė 
remti šį veikimą. 

Turiu pastebėti dar ir ta, 
kad už Visuotina Seimą stoja 
netik niusų miesto Tautinė Ta- 
ryba, bet ir didžiuma vietos lie- 
tuvių. Tilpusieji laikraščiuose 
pranešimai apie šaukima to 

Seimo, lmvo sutikti daugumos, 
džiaugsmingai. Svarbiausis 
dabar judėjimas , tai reikale 
seimo; visur kalbama apie de- 
legatu rinkimą. 

" 

v. 

Nevvarkiečiai supranta mo- 

mento svarba; jie žino kad bu- 
siantis Seimas atneš lietuviams 
daug naudos. Be ko kito Sei- 
mas prašalins partyviškumus ir 
neapikanta iš lietuvių tarpo. 

Vietos pažangesnės draugi- 
jos taipgi siųs delegatus į sei- 
mą. Newarkiečiai niekados 
neatsisakė nuo Lietuvos reika- 
lų : kur svarstoma tėvynės ge- 
rovė — ten ir jie. 

Tarybos Atstovas. 

ŽINIOS-ŽINELES. 

Weaver, 111. Darbai ang- 
lių kasyklose visai suma- 

žėjo. Dirbama tik po dvi- 
tris dienas j sąvaitę. 

Sheboygan, Wis. šv. Ka- 
zimiero draugija rengia ba 

zarą, kuris bus birželio 15 
d. 

CIeveland, Ohio. Sanda- 
riečiai pasekmingai darbuo 
jasi platindami literatūrą 
ir remdami savo organą. 

Wilkes-Barre, Pa. Čia 
Sandaros kuopa žymiai au- 

ga; ji dar neseniai susitvė- 
rė, o jau turi virš pusės šim 
to narių. 

Newark, N. J. Newarko 
lietuviai tautininkai subruz 
do ir įtempę jiegas darbuo- 
jasi del Lietuvos laisvės. 

Grand Rapids, Mich. 
Grand Kapidso darbininkai 
iškilmingai apvaikščiojo 
pirmą gegužės. Buvo tarp 
tautiškos prakalbos, kurio- 
se kalbėjo įžymus kalbėto- 
jai. 

Dayton, Ohio Parašų rin 
kimo pasekmės po Lietuvos 
laisvės peticija buvo gana 
geros. Iš amerikonų nesi- 
rado nė vieno, kuris butų 
atsisakęs duoti savo parašą. 

Daktaras 

Jonas W. Sarpalius I 
Gydytojas ir Chirurgas. S 
3252 S. HALSTED ST. H 
Ofiso valandos 

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

Teisfonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
"" 

ant Durų, Lentų, Rėmų. Ir Stogams Popierio 
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų Iš vidaus, po $1.40 už galionu 

CARR biiOS. WRECKING CO. 
\ 3003-3039 SO, HALSTED STP.EET CHICAGO, ILL, 

LIBERTY 330NDS 
Męs perkame iiberty Bonds už 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninliais Ketvergais ir 

* Subatcmis 3—9. 

O A S H 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Pauii^a; gatvių* 

Philadelphia, Pa. Vieti- ] 
nio Lietuvos Ne^prigulmy- i 

bes skyriaus surengtose pra ] 
kalbose kalbėtojai Augu- 1 

mas ir Purvis padarė į pub- i 
liką gana gerą įspūdį. Po j: 
jų kalbų buvo daug parašų " 
surinkta ant Lietuvos liuo- i 

sybės blankų. 

Gary, Ind. Gegužio 5 d. ] 

įvyko iškilmingos kun. i 

Pranciškaus Rūsio laidotu-): 
vės. .« 

Grand Rapids, Mich. Vie 
noje automobilių dirbtuvė- 
je sustreikavo darbininkai. 
Streikas įvyko del to, kad 
kompanija sumanė panai- 
kinti unija, vadinamą Uni- 
ted Auto, Air eraft and Ve- 
liicle Workers uniją. 

TAI YRA KLAIDINGA. 
Nekurie žmonės mano, 

jog užsilaikyti sveikai rei- 
kia turtų. Jie mano, jog 
turtingi žmonės gali daryti 
dideles išlaidas užlaikymui 
savo sveikatos ir laike ligos 
gali pirkti augščiausios rų- 
šies gyduoles. Taip manyti 
yra klaidinga. Daugelis 
naudingų daiktų jusų svei- 
katai jums atsieina uždyką, 
o susirgus jus galite gauti 
pigiai pirmos rūšies gyduo- 
les. Trinerio American Eli 
xir of Bitter Wine yra vie- 
nas iš jų. Neveiklus vidu- 
riai yra viena iš svarbiausių 
Illlllllllllllllllllllllll 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurio yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažjo 
tarnų, visi galės padvigubinti savo alg? 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. parbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškint 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, ILI_ 

Tel YARDS 1532 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVCYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaiky ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

i DYKAI! DYKAM 
S SPECIALiS PAVASARINiS PASIŪLYMAS 
I Su kiekvienu nauju taeru, 
j kurį jus pirksite pas mus 

i šį mėnesį, duosime jums 

j TUBB DYKAI 

j South-West Tire Company 
j Lietuvių Korporacija 
S 2038-40 W. 35 St. 3475-77 eArctiį 

TELEfONUOKITE KcKINLEV 149 

IMęs rokuosime jums $5.00 j 
už Jusų seną bateriją ant j 

t naujoa EXIDE 

| i)r. G. M. Glaser | K Praktikuoja Jau 27 metai 
g 3149 S. Morgan St., kertė 32 st. K 
5 Specialistas Moteriškų, Vyriškų, k 
S ir Chroniškų Ligų. 
g Valandos: .—10 ryto, 12—2 po 2 
g piet 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

į TELEFONAS YAP.I?S 637. 6 

priežasčių nesveikatos. Tri- 
lerio American Eliksiras 
kartaus Vyno užlaiko jūsų 
vidurius švariai ir atdarus 
r kainuoja jums visai m a-1 

sai. Tas pats ir su kitomis 
rrinerio gyduolėmis, ypatin 
jai Trigerio Angelica Bitter 
ronic, kuris papildo ju^ų gy 
/ingumą ir energiją. Tri- 
lerio Linimentas nuo neu- 
ralgijos, reumatizmo, suna- 

inimo, sutinimo. Trineric 
]ough Sedative nuo šalčio 
ir kosulio, Trinerio Anti- 
outrin, puikus gargaliavi- 
mui, burnos plovimui ir yra i 

puikiausiu sutaisymu plovi-! 
tnui ir gydymui žaizdų ir i 
t'.p. Kiekvienas vaistininkas 
turi savo sandėlyje Trinerio 
gyduolių. Joseph Triner 
Company, 1333—1343 So.; 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

EXP re ESS 
WM. DAMBRAUSKAS 

017 W. 34th St., Boulevard S336 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterį: ir vaikų, pagal naujausia* 
metodą;. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisus ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi-ik Strer 

VALANDOS: Nuo 10-- !2 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephorc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted S t. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Phone Bonlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U2S1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 3 
vakrr*»g. 

3303 SO. MORGi. STREET 

A.Mos aiški s 
LIETUVIS BRABUilIllS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 

; ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 

! ir kitiems reikalams dieną, ar 

naktj. 

; 330j fluburn Ave. Tel.Drover 4139 

A. L. T. S. ORGANAS 

Mn <|DA" 
o uikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyj ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SAVAITĖ 

Skaitykite Visi. Metams $2.00 
Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

BUK VEL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai męs esame užtikrinti, jog męi 
galime palengvinti jusu kentėjimus. Pavelykite niurna išugzaminuo* 
jus—visai b? joiiu mokesčių už egzaminaciją, arba patarimu Peo^lev 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge> 
reresn{ ir modernišką patarnavimą, 

EGZAM*INACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurj turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, v« 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydančią vertę nuo papras* 
tŲ nesveikatingunių. Mūsų. vaistai ir komikai yru gryniausi mu8£ 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR FAMATYKIE*fE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzamlnacijį ir Patarimą 
1616 WEST 47-th STREEET Mes Kalbame Lietuviškai 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

Kaina metams $2. Pusei metu $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius paturėjimui siunčiamo dykai. 

Turimo didelj knygų sankrovų ir katalogų siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c stampg. 

Vėliausia indomiausia niusų laidos Knyga. 

VIENUpLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1 su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais Iš vlenuo- H 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- I 
jaus, nes knyga 3kubiai eina: Pinigus siųskito n.oney ordsliiis ar- ba registruotuose laiškuose. ' 

Eina penktadieniais: 

7907 Superior Street CIeveland, Ohio 
P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

J 

r* MVVVYTM*'* 

"Vienintelis Keiias" į STARYED ROCK State Parką 
—— PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽBOtmos 1K8 SPALSO 20tos- 

_ g-~ Iš Chicagos Archer Ave., ir ?\ P-^ 
m Abi Pusi S 7. rMlf.ic?.?..'Lv'-:..*t?.l Cnic*s°^ / S ir Jol'et Electric Railay. 8/i Zč," m fcj Ta pat kaina iš Argo. III 63-rd St., 

KAINO? 'NĖJUSIOS IN GALĘ LAPKRIČIO 15, 1918- 

3n Abi Pusi 

m n, n ABuriuose nuo 50 ir mažiau ęc* r* p Buriuose nuo 200 
Ykaip 200 žmonių. ir daugiau žmonių 

Kad pasiekti Archer Ave. stot), imk i pietus eina tj gatvckarj ant Ftate gatvės arba Arclier A venuo pažymėtą "Archer-Cicero," arba imk trausferą, nuo kitų gatvealcrių perkertančių ]inijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĮ išeina iš Ciucago kas Utaruinką, Subatg. ir Nedeię. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chlcngo Trave Buroau 1-110 Otis Building, 10 So. La Šalie St., Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Generala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuokite: Joliet 2511. 
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Seimas 
Chicagoįe 

"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedelioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valanda vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Uta>*ninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

-I- 
Neprigulmybė 
Lietuvoje 
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VIETINES ŽINIOS, 
REDAKTORIUS RENGIA- 

SI KELIONĖN. 
P-as B K. Balutis, 'Lietu-j 

vos" redaktorius, netrukus ti- 
kisi išvažiuoti Paryžiun. Šio- 
mis dienomis p. Balutis jau ga- 
vo reikalingą išvažiavimui 
pa sportą iš \Vashingtono ir 

pradėjo rengtis kelioyėn. Ti- 

kimasi, kad Chicagą p. Balutis 

apleis apie pabaigą sekančios 
savaitės, ar pora dienu vėliaus. 

.SEIMO REIKALE. 

Pėtnyčioje, 16-tą dieną ge- 
gužio 8:30 valandą vakare. 
\Vodmano svetainėje, kampas 
33-čios ir Lime gatvių (prie 
Halsted), bus Seimo Rengimo 
Komiteto susirinkimas. 

Seimo Renginio Komiteto 
pirmininkas, p. J. I Bagdžiu- 
nas yra išvažiavęs su Liuosy- 
bės Varpo reikalais į St. Ixnus, 
taigi šiame susirinkime sugrį- 
žęs išduos raportą, kas tame 
reikale yra nuveikta. 

Pereitą petnyčią žmonių į 
susrininkimą atsilankė tiek, 
kad net netilpo i svetainę, riors 

ir šį kartą tikimasi nemažiau 

žmonių susirinks, bet pakol 
kas šaukiame susirinkimą į ia 

pačią svetainę. 
Seimo Reng. Kom Sekr., 

Dr. K. Draugelis. 

PRAKALBOS. 
Gegužio 12 d. bažnytinėj 

svetainėje prie Union ir 18 
gatvių buvo kun. Bučio ir p. 
J. Kaupo prakalbos. Abu kal- 
bėtojai stengėsi prirodyt ne- 

reikalingumą Am. Liet. Sei- 
mo ir agitavo pneš j j. Bet 
tokiomis savo kalbomis jie 
klausytojų nc tik kad neįtiki- 
no, o priešingai. Kas my- 
li savo tėvynę ir kam jos 
ateitis rupi, tas visacfos stos 

už lietuvių vienybę ir už Ame- 
rikos Lietuvių Seimą. 

/. Jakubonis. 
t 

ATSIIMK! T E LAIŠKUS. 
Jonui Koujaliui ir Kazimie- 

rui Stasinkaičiui krasoje — 

Adams Street Lobby Main 
Post Office randasi laiškai. 
Mums pranešta, kad jie atsiim 
tų- 

MELROSE PARK, ILL. 
Darbininkų Vartotojų Ben- 

drovė rengia balių subato- 
je, gegužio 17 d. F. J. svetai- 
nėje prie 23 ave. ir Lake st. 

Pradžia 7:20 vai. vakaro. Vi- 
si šėrininkai nepamirškite at- 

silankyti. Komitetas. 

WEST SIDE. 
Tėvas apleido savo vaikus. 

Pas p. S. Grigalų prie 2354 
So. Oakley ave. atsikėlė gy- 
venti K. Vepštas-našlys su 

dviem vaikais: Viktorija 2 

metų ir Albinu 1 metų, kuriii 
motina mirė pereitais metais 
liepas mėnesyje. 

Vepstas pagyvenęs pas Gri- 
galų apie porą savaičių, pra- 
sišalino palikdamas savo ma- 

žus vaikučius pas svetimus 
žmones. 

Kaip teko girdėti K. Vepstc 

gyvenimas ir pirmiaus nebuvo 
doras. 

Apie paliktus vaikus duota 
žinia policijai kuri žadėjo naš 
laičius atiduoti j prieglaudos 
namą. J. S. 

CHICAGA BE PIENO, 
l'tarninke sustreikavo 3000 

pieno išvežiotojų Chicagoje. 
Jie reikalauja pakelti jiems 
algą iki $35. savaitėje; šiuo 

laiku jie gaudavę $26. savai- 
tėje. 

Nutarta reikalauti pekėlimo 
algos pieno išvežiotoji] masi- 
niame susirinkime 1 dieną ge- 
gužio mėnesio. Po to susirin- 
kimo pieno išvežiotojai parei- 
kalavo pakėlimo algos ir, neis- 

pildžius ju reikalavimo, su- 

streikavo. jd 

Pieninynčių savininkai irgi 
turėjo savo susirinkimą, kuria 
mc nutarė pakelti pieno išve- 

žiotojams algą iki $30. savai- 
tėje, bet streikuojanti atsisa- 
kė primti pasiūlytas jiems iš- 

lygas. o 

Ties 16 ir Loomir gatvėmis, 
kur atėjo Borclen kompanijos 
keli vagonai pieno, streikuojan 
tieji pastatė pikietus ir nelei- 
džia iškrauti atvežtą pieną. 
Policija pasiskubino j vietą, 
kad užbėgus kelią galimai be- 
tvarkei. 

Policija mananti, kad gali 
ištikti betvarkė ir yra pasiryžti 
si partraukti milicijos rezer- 

vus. 

Borden kompanijos agentai 
mano, kad dėlei streiko bus 

daug nuostolių, nes taps ne- 

sunaudota daug pieno, kuris 

gal prisieis išmesti be naudos. 

"ATEITIES ŽIEDO" 
VAKARAS. 

Ateinančioje nedėlioje 
£:30 v. po pietų vaikų cho- 
ras "Ateities žiedas" ren- 

gia koncertą, kuris atsibus 
Mark White Sąuare svetai- 
nėje, kampas 30 ir Halsted 
gatvių. Apart "Ateities 

Žiedo" choro, dar dalyvau- 
ja kitas vaikų choras iš So. 
Chicagos. Prie to viso pa- 
ruošH įdomus programas 
susidedantis iš duetų, trio, 
ir baleto. Taipgi bus padai 
nuota keletas dainelių solo. 
Choruose dalyvauja virš 
100 vaikų po vadovyste p- 
lės S. Staniuliutės. Šis kon- 
certas rengiamas užbaigi- 
mui vaikų mokslo sezono. 

Įžanga veltui. 

LINK PROTESTO 
ATSKAITOS. 

Pagal p. Iz. Ilakio atskaitos 
kuri tilpo "Lietuvos" .No. 78 
balandžio 2 dieną š. m. butų 
dalykas užbaigtas »: bilos visur 
apmokėtos, bet pasirodo, kad 
yra kitaip. 

Aš gavau jau kelias bilas no 

"Lietuvos" spaustuvės, kad 
užmokėčiau už tikietų atspaus- 
dinimą už buvusį koncertą 

Įviso $5.50. 
' Pasikalbėjus su "Lietuvos" 
administracija, pasirodė, kad 
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dar netik už tikietus nėra ap- 
niokota, bet ir už plakatus sau 

kiniui minėto protesto nėra 

užmokėta. Viso apie $30.00. 
Kreipiausi prie vieno ir kito 

komisijos nario klausdamas 
kur yra tie pinigai, kurie pa- 
gal atskaita turėjo buti apmo- 
kėta ir "Lietuvos" spaustuvei, 
bet nieko negalėjau sužinoti. 

Aš reikalauju Dr. Drauge- 
lio kaipo pirmsėdžio to viso pro 
testo renginio, kad jis sušauk- 

tų komisijos narių susirinki- 
mą, ar kitokiu budu užbaigtų 
tą dalyką, nes aš nenorėčiau 
iš savo kiešnės mokėti, kuomet 

yra iš visuomenės pinigai su- 

rinkti tam dalykui. 
J. Šuolis 

903 W. 33rd St. 

MELROSE PARK, ILL. 

Ateinančioje subatoje 
Darbininkų Vartotojų Ben- 
drove rengia puikų balių 
penkių metų jubilejaus šios 
bendrovės gyvavimo. Taigi 
visa lietuvių visuomenė 
kviečiama yra atsilankyti, 
nes bus įvairių pasilinksmi- 
nimų. Balius įvyks gegužio 
17 d. Frank ir James svet. 
prie 23-čios ir Lake st. 

Ši Bendrovė visuomet už- 
ganėdina svečius, todėl ir 
šiuo kartu yra pasirengusi 
viską išpildyti ir patarnauti 
kogeriausiai. 

Darbininkas. 

SVARUMO SAVAITE 
CM I GAGOJE. 

Chicagioje prasidėjo švaru- 
mo savaitG. Per tą savaitę kiek- 
vieno priedermė prisidėti prie 
miesto gatvių, gatvaičių, kie- 
mų ir visokiu užkaborių ap- 
š varinio. 

Nreikia pamiršti apšvarinki 
ir savo namus, visas triobas. 

fokia švarumo savaitė čia 
kas metai surengiama. Tas 
daug prisideda prie žmonių 
sveikatos palaikymo. 

Sveikatingumo komisionie- 
rius Dr. Robertson štai kaip 
paskirstė žmonėms tą savaitę 
sveikumo žvilgsniais: 

Sekmadienis: Sveikatingu- 
mo diena. 

Pirmadienis: Dantų apsau- 
gojimo. 

Antradienis: Rusių ir kiemų 
diena. 

Trečiadienis: Valymo ir pen- 
tavimo. 

Ketvirtadienis: Vielinių sle 

telių ir atmatų. 
Penktadienis: Pieno švaru- 

mo. 

"šeštadienis: Maisto švaru- 
mo diena. 

DAMIJONAITIS PAR- 
vDAVĖ KR'UTUVĘ. 
Žinomas veikėjas p. M. J 

Damijonaitis, laikęs saldainių 
krautuvę ant \V. 33 gatvės prie 
šais šv. Jurgio bažnyčia, perei- 
tą nedėldieni pardavė savo 

krautuvę. Ją nupirko Lietu- 
viu Darbininkų f Rymo Kata- 

likų) Sąjungos 29 kuopa. Da- 

bar tos krautuvės vedėju .yra 
p. B. J. Jakaitis. 
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BRIDGEPORT. 

Sim. J). Dr-jos pusmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję 
birželio 1 d. 1 vai. po pietų 
Mark \Vhite square svetanėje 
prie 29 ir Halsted gatvių. Šia- 
me susirinkime bus svarstoma 

daug svarbių reikalų, tarp ku- 
rių reikės apaklbėti ir Seimo 
klausimą. 

M. Tamulevičius Pirm. 
P. Kctiutis Raštininkas. 

IŠ LIETUVOS NEPRIGUL 
MYB£S FONDO. 

"Lietuvos' redakcijoje ran- 
dasi paliudijimai iš Lietuvos 
Neprigulmybės Fondo sekan- 
tiems aukautojams: 

P. Tubučiui, I 
D. Rumkevičiui, 
A. Čeliadinui, 
J. Stare vičiui, 
A. Bakučioniui, 
N. Krukoniui, 
Z. Mališauskui, 
Pranui Vaičkui, 
Simonui Mišeikiai, 
J. Balčiunui, 
Lietuvos Sunų Dr-jai 1 
Susivienijimo Brolių Lie 

tuvių Draugystei. 
Bukite malonus užeiti re- 

dakcijon ir pasiimti paliudiji- 
mus. 

I ■: 

PUŠIS IR DEGTUKAS. 
Vieną kartą didelė pušis tarė 

degtukui: 
—Tu, matomai kada tai bu- 

vai mano dalimi, buvai dalimi 
.didelės pušies. Ir kaip žemai tu 
puolei. Kaip tau ne gėda buti 
tokia maža skiedrele ? 

I tai degtukas atsakė: 
— Ne didumoje dalykas ir 

svarba! Aš galėčiąu tave bai- 
siai nubausti už tavo tokius iš- 
didžius, bet tuščius žodžius. AŠ 
galėčiau uždegti visą girę ir ta- 
ve paversti į pelenus. Taip, aš 
maža skieurutė, bet daug ga- 
lingesnė už tave, nežiūrint j ta- 
vo milžinišką didumą. Ir tai 
dėlto, kad aš turiu galvele. 

MEDŽIOTOJAI. 
— Na, ar ilgai buvote ant 

pavasarinės medžioklės? 
— Taip ilgai, kad net mano 

šuniui nusibodo ir parbėgo na 

mon. 

Nevedęs turi buti kam nors 

skolingas; kitaip niekas jojo 
gy ven imu nes i rūpins. 

PAJIEŠK0J1MAI. 

PaJ ieškau, brolio Juczapo Navlckio, kuris paeina iš Ks'ino gub., Raseinių pavieto, Šimkaičių valsčiaus, Naukai- 
mio sodžiau?. Jau apie dešimts me- 
tų kaip Amerikoj. Pirma girdėjau, 
bug gyvejęs mainose, Scrantone, o 
dabar nežinau kur. Meldžiu Jo paties, 
arba kas apio JJ žino pranešti eekan- 
čiu adresu: 

Petronė Pocienė (Navickaitė) 
'...831 W. 34th Place Chicago ,111 

Jieškau brolio Jurgio Čepe- 
lio, Kauno retlybos; suvejąs. 

(Pradžioj 17 metų gyveno Plii- 
ladelphia. Jeigu kas žino apie 
iį, nuoširdžiai meldžiu praneš- 
ti šiuo adresu: 

(Russia) Vladivostok port» 
Do vosti ebovanija Liudvik 
Czepelis. 
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ANT RANDOS. 1 

ANT RANDOS — vv'EST SiDEJ 
4, 6, 6, ir 7 kambarių fliatai, pečium? 
apšildomi; moderniški. Kreipkitės j 
ofisų: Raciue Ave. ir 13 th St., arba 
įelefouuokite: West 95, arba Harrisoa 

360. 

REIKALAVIMAI 

Reikalingas kriauCius, prie kostu- 
meriško darbo; batų rerai, kad tu- 
rėtų šiokj-tokj patyrimų. Atsišaukite 

Frau k Degymas, 
332 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
GaspadinystėB ant 160 akrų farmos, 
Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, lr pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaip čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinstrupis, 
P. O. Box 215, Kenosha, Wls. 

REIKALINGA dviejų Kriaučių, pa- 
gelbėti aut žiponų ir kelinių. Kostu- 
mieriškas darbas visados, 1r vasarų, pastovi vieta, trumpos valandos. Mo- 
kestis nuo $18. ik." $30. ant nedėlios. 
Atsišaukite greitai. Wm. B. Prank, 
624 Realty Bldg-, Spokar.9, Wa3h. 

REIKALINGOS MERGI- 
NOS MOKINTIS OPERUO- 
TI SIUVAMAS MASINAS. 
Patyrusios tperatorkos uždirba geru? pinigus, tos, kurios pradeda mokintis 
musų darbo yra g rai apmokamos, 
kuomet mokinasi. 

Paris Garter Factory, 
Congress St. & Racine Av. 

REIKALINGA. TEISIN 
GAS VYRAS DIRBTI UŽ 
BARO SALIUNE. TURI 
MOKĖTI ANGLIŠKAI 
KALBĖTI. ATSIŠAUKIT 
PAS MEDELIS SALOON, 
3256 S. WALLACE ST. 

ANT PARDAVIMO. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti jums bunga- low (na-.ielj) dviejų fla.ų MAROUET- TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- sio parko Chicagoje su visai mažu jmokėjimu ir ant labai ; rieinamų iš 
mokejmo sąlygų jųs galite jgyti sau 
namų. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. 63rd St., 

Tel. Prospect 523. 

PARSIDUODA 
NEDfiLIOJE. 15 melžiamųjų karvių ir telyčių, ge- riausios rūšies. Pirkėjams pristaty- sime galvijus. 

6801 S. Oakley Ave., 
2 blokai i rytus nuo Western Ave. 
Telefonas: | Prospect 5615. 

PARSIDUODA PIANAS. 

Dutinai airiu parduoti ši mėnesyj 
STEGER CABINET GRAND pianų ir 
suolelj. Pianas geriausiame padėji- 
me; labai prieinama kaina. 

GRACE A. TOLE1K, 
3129 S. Halsted St 

PIRMAS Lietuviškas Hotells Chica- 
goje prie 1606 S. Halsted St. šis Ho- 
telįs nėra brangus dėl darbininkų 
žmonių, taipgi parsamdom Bingeliams 
ir ženočiams ir priimam pakeleivius. 
Ruimai par,samdomi nuo dienos, sų- 
va/itės, arba mėnesio. Kainos priei- 
namos, taipgi su valgiu. Naminė val- 

gykloje. 
Savininkas Onna netrulis. 

PARSIDUODA mūrinis 7 kambarių 
namelis iš fronto, taipgi medinis na- 
melis užpakalyje. Kaina $2,800. 
SI,000 reikia {mokėti perkant, o liku- 
sius; aut išmokesčio. 

Mrs. Orr, 
244 W. 33rd St., 

(skersai nuo Armour Parko). 
y 

PARSIDJODA 2 namai a*nt vieno lo- 
to. vertė $5.700, parduodu už $4,500. 
Priežastis pardavimo — mirtis brolio, 
kuris paliko didelių farmų su daug 
gyvulių. Turiu parduoti šių sakaitę. 

John Mikshys, 
3826 S. Emcrald Ave., ' 
1 lubos iš priešakio. 

JD±\ FRENHP VENthSSKŲ LIGŲ 
~ 

~~ 

SPECIALISTAS uoom int1 Ropublic BMg. 
209 So. State Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal su- 

tarties. 
Phono Harrison 7536 

South Side ofisas / 

1616 West 47th St., Chicago. 
(Aptiekoje) 

Vai: 4 po pietų iki 8 vai. vakare. 
Phone Boulevard 344. 

KAS NORITE TURĖTf GERĄ 
GYVENIMĄ 

tai nusipirkite sau stud^g. (plkčer? 
nę) su vėliausios mados įtaisymais, 
geroj lietuviškoj kolionijoj netoli Chl 
cagos. Toj kolionijoj yra virš 25,000 
gyventojų, o G-šiu mylli| onielinkėj 
panašaus biznio nėra. Lapai geras 
oras. Priežastis pardavimo — ėjimas 
j kitą biznj, nes savininko pačioLs gi- 
minės y-a pailsę biznyje, tai einama 
jiems pagelbėti. 

Atsišaukite tuojaifc. pas i 
K. JAMONTA3, 

1739 S. Halsted St., Chlcago, 111. 

Namas ir lotaa pigiau atsieis Šian- 
dien, negu buda.ojimas. Ant dviejų 
lubų mūrinis namas, 2—6 ruimai fla- 
tas, maud>nės ir t. p. oak finis lr 
grindis. Piačiumt apšildoma. Prle 
Union Ave., Ir 33-čios. Kaina 
$6500.00. 
Ignatius ChapdCo., exclusive agentas, 

31-ma ir \Vallace Sta. 

Parsiduoda PIGIAI puiku9 ant vie- 
no pagyvenimo muro namelis 6u ga- 
su, elektra ir kitais parankumais, 
randasi lietuvių apiellnkėjo ant 

Bridgeporto; prekė greitam pardavi- 
mui tik $1800.00, reikia jmokėti $300.- 
00, likusius ant išmokėjimo po $15.- 
00 j mėnesj. Atsišaukite pas A. GRI- 

GAS & CO. 
3114 S. Halsted St., Chicago, III. 

| PARSIDUODA TIKRAI GERAS MU- 
RO NAMAS ant dviejų pagyvenimų 
po 5 ir 6 kambarius lettuvlų apiellnkė 
je ant Bridgeporto; ; rėkę greitam 
pardavimui $3000, vien:} trečdali rei- 

kia jmokėti. likusius ant lengvų iš- 

mokėjimų. Atsišaukite pas A. GRI- 

GAS & CO. 
3114 S. Halsted St., Chicago, III. 

NEMOKEKITE KITIEME RENDŲ. 

Supraskite, kad bu mažu {mokėji- 
mu jųs galite nusipirkti sau tinkamu 
namų ir lš rendų Išsimokėti namų. 

Męs turime pardavimui dldfelj pasirin- 
kimų visokių namų ir po visaii lie- 

tuvių apielinkes. Norėdam.1 pirkti 
sau tinkamų namų, ar tai lšmnin. tl, 
atsilankykite j musų ofisų blle kuo- 

met Ir atsilankę persitikrinsite, kad 

męs turimo dideli pasirinkimų viso- 

kjų namų po visas aplelinkes, kur 

tik kas geistų. Reikale kreipkitės 
pas mus sekančių antrašu: A. GRI- 

GAS & CO. 
3114 S. Halsted St., Chicago, III. 

| ČIA JUSŲ PROGA. 
s 80 akerlų arbal daugiau išdirbtai 
= Juodos žemės Viduriniam Wiscon- 

lj sine. Mę3 pastatysime Juma Naują 
= Namą, Naują Bamę ir Sulinį ui 

§Į tuos pačius pinigus taip kaip paro- 

§Į dyta ant paveikslo. Duosime ant 

Į| kiekvieno 10 akerių Vieną Gold3teln 
s KARVE arba daugiau. 10 mėty ant 
s išmokėjimo, čia viskas ant vietos: 
1 geri keliai, arti miesto, krimiernės, 
g tvlefonat, mokyklos, turgai. 

.Atsišaukite: STANISLOVAS 

| SOKmLSKIS 29 S. LA SALLE ST. 
s 3 floras, room 330, arba vakarais ir 

nedėllomis, 3343 Lowo Av. Chicago. 

B AR GENAI! 
Medinis namas, 7 ruimų, lotas 50> 

125. $2,600. Cash $600, o kltua ant Iš- 
mokėjimo. 

Pulkus medinis namaB, 6 ruimų. 2 
augštų. Lotas 50x125. $3,900. $500 
cash, o kitus ant Išmokėjimo. 

Puikus mūrinis namas, 2 fletų, 6 Ir 
5 ruimuai, 2 asabni furnlšiai. $6,600. 
$1,500 cash, o kitus ant išmokėjimo. 

Mūrinis namas. 2 fletų, 6 ir 5 ruimai 
štymu šildomas. $6,850. $100 cash, o 
kitus ant išmokėjimo. 

Turime daug namų ir lotų ant par- 
davmo pigiai gražioje Chicago Lawn 
vietoje ant South-West saidėa. 

Masulis & O'Reilly 
63 and Kedzie Ave., 

N. W. Kampas. 

ir* —■* 
MES MOKAME PINIGAIS U* 

LIBERTY BONDSUS 
Jeigu esi priverstas parduoti savo Li- 
berty Bondsį ateik arba rašyk pas mus Męs taipgi atperkame neišm0kėtus Li- 
berty Bondsus. Męs perkame bondsus ir kontraktus per registruotus laiškus. Męs siunčiame pinigus } Europą.. E. BUTZKE, 1549 Milwaukee Ave., Chi- 
ca«o, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

■ ■ 

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

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

VALENTINE DRFSSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
1 dienomis ir vakarais dėl biznio u 
namų. Paliudijimai išduodami ir vifr 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba raiykite, o męs pasistengsima 
suteikti Jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
8205 S. Halsted St~ 1&50 Wells St 

2407 W. Madison St. 

Auuinobiliu Savininkai 
šiuomi turime už garbą praspėti vi- 

su* lietuvius kurie turi Automobilius 
ir vartoja tirės, kad nuo Gegužio 12tos 
1919 m. v isitires yra nupuolė apie 15 
proc. DSI persitikrinimo, kreipkitės y- 
patiškai arba telefonu prie vienos iš 
didžiausių Lietuviškų įstaigų. 

SOUTHWEST TIRE CO. 
Inc. 

3475-77 Archer A ve. 

2038 40 W 35th St. 
Phone McKinley 149 

«... 

E X T R A. 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi- 
sokius popierinius stogus ir taisome 
senute. Dedame rain paipas, dirbamo 
blekinlus kaminus, dedame blekines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius stogus ir visokius blekinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Clii 
cagos. Darbi} atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantijf}. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LiTHUANlAN RED 
ROOFING CO., 

2106 W. 24th St. Tel, Canal 4S02 

PRANEŠIMAS 
DS1 M ubų Darbininkų Gerovė& 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Liberty Bondsai 
Mgs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

atidėliojimo—Bile suma 

$50—$100—$500—$1000 
Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali sių> 
sti eavobonuBus užregistruodami pet 
krasą; Me prlsiunčiam9 jums pini- 
gu* tą pačią dieną, kaip tik gaunama 
jus U bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECURITIES CO, 
Room 716—155 N. Clavk S t 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

ANT RANDOS. 
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