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Rusijos Sostines Pavojus. 
Talkininkai nekariauja 

su Vengrais. 

Lenkai reikalauja sulaikyti žydus. 
Vokiečius privers pasirašyti liaudis. 

RUSIJOS SOSTINĖMS 1 
PAVOJUS. 

Londonas, gegužio 23 d. 
Generolas Maynard, talki- 
ninkų komanduotojas Mur- 
mansko fronte, perkėlč sa- 

vo štabą apie 400 mylių pie- 
tų link. 

Talkininkų armija šiau- 
riuose, bendrai su finų ka- 
riumene, grąsina Petrogra- 
du! iš šiaurių puses. Gi Es- 
tonijos armija, kuri esą ne- 

pertoli nuo Petrogrado, grą- 
sina miestui iš piet-vakarių 
puses. 

Sovietų valdžia, sulyg ži- 
nių iš Petrogrado,, paruošė 
apgynimui miesto apie 300,- 
000 kariumenę iš Petrogra- 
do ir apielinkes darbininkų. 

Helsingforse taipgi gauta 
žinių, kad bolševikai jau ke- 
tina kraustytis iš Maskvos. 
Maskvos bolševikams pavo- 
jus gręsia, kaip sakoma, iš 
Kolčako. 

TALKININKAI NEKĄ- 
RIAUJA SU VENGRAIS. 

Kopenhagcnas, gegužio 
23 d. Iš Viennos ateina ži- 
nių, kad talkininkai susi- 
laikė kovoję prieš Vengri- 
jos sovietus. Manoma, kad 
talkininkai nori pradėti ta- 
rybas su Vengrijos sovietų 
valdžia. 

Tokia perma'na talkinin- 
kų atsinešimų link Vengri- 
jos, manoma, įvyko dėl pra- 
džios derybų su Austrija, ku 
rios reikalai esą ankštai su- 
rišti su Vengrija ir todėl yra 
daug parankiau gvildenti 
abiejų kraštų reikalus kar- 
tu. 

LENKAI REIKALAUJA 
SULAIKYTI 7YDUS. 

Washington, geg^-rio 23. 
Lenkų Tautines Tarybos pre 
zidentas J. F. Smulski pa- 
siuntė prezidentui Wilsonui 
reikalavimą, kad sulaikytų 
Amerikos žydų protestus 
preš lenkus. 

Jis savo protestą remia 
lenkų piliečių vardu, kurių, 
sulyg jo išvedžiojimų, iš ke- 
turių milijonų lenkų Ameri- 
koje, esą daugelis piliečiai 
šios šalies ir prašo preziden- 
to sustabdyti toki lenkams 
nepageidaujamą žydų vei- 
kimą. 

VOKIEČIUS PRIVERS 
PASIRAŠYTI LIAUDIS. 
Paryžių*, gegužio 23 d. 

Vietos laikraščiai esą nuo- 

monės, kad Vokietijos at- 
stovai bus priversti pasira- 
šyti po taikos sutartimi. 
Juos privers ne talkininkai, 
bet pati vokiečių liaudis, ku 
ri, bado šmėklos baugina- 
ma, reikalauja būtinai už- 
verti pastovę taiką; kitaip 
vokiečių vadams gręsia pa- 
vojus buti nulinčiuotais. 

SENATAS PRADEDA 
KRITIKUOTI SUTARTĮ. 

Washington, gegužio 23. 
Suvienytų Valstijų Senate 
jau prasidėjo kritikavimas 
taikos sutarties. Prieš tai- 
kos sutartį ypač stoja sena- 

torius Johnson iš Kaliforni- 
jos ir taipgi senatorius Sher 
man. Jau įvyko stiprus su- 
sirėmimai tarp republikonų 
ir demokratų. 

108 KANUOLĖS DĖL 
10,000 KAREIVIŲ. 

Waahington, D. C. Karės 
Departamentas didins pro- 
porciją kanuolių; ketinama 
įtaisyti 108 kanuoles ant 
kiekvienų 10,000 kareivių. 
Pereitoje karėje ant 10,000 
kareivių Suvienytos Valsti- 
jos turėjo 80 kanuolių, Ang- 
lija, 79 kanuoles, o Francu- 
z'ja net 104. 

MANNHEIMO GYVENTO 
JAI BĖGA. 

Mannheim, gegužio 23 d. 
Vietos gyventojai esą labai 
sujudinti gandais, kad Vo- 
kietija nepasirašys po tai- 
kos sutartimi. Daugelis ge 
riau pasilaikančių aple'džia 
miestą ir bėga į vidurį Vo- 
kietijos; bankos apgultos 
žmonių, norinčių atsiimti sa 
vo indėlius. Mat gyvento- 
jai bijosi talkininkų atėji- 
mo, jei bus nepasirašyta po 
taikos sutartimi. 

NORĖJO SUGAIŠINTI 
AMERIKOS LEGACIJĄ. 
Washingt<>n, gegužio 23. 

Buvo bandyta suardyti Su- 
vienytų Valstijų legacijos na 

mą San Jo3e, Kosta Rica. 
Dėlei to buvo padėta lega- 
cijos prieangyje bomba, ku- 
ri sprogo panedėlio naktį. 

Bet sprogimas bombos ne 

padarė didelės blėdies; nie- 
kas netapo sužeistas. Su- 
vienytų Valstijų Valstybės 
Departamentas įsakė daryti 
šiame reikale tyrinėjimus. 

Pcrankstyvas paukštis. 

Kaip jaučiasi vyras, peranksti šiaudinę skrybėlę užsi dėjęs, ypač lietingoj dienoj. 

ILLINOIS GUBERNATO- 
RIUS VETUOS BILIŲ. 
Springfield, 111., gegužio 

23 d. Illinois legisliatura 
gegužio 21 d. priėmė prieš- 
alkoholinį bilių 80 balsų 
prieš 67. Sausiejie tikėjosi, 
kad jie jau esą pilnai per- 
galėję slapiuosius, bet vėl 
girdisi, kad gubernatorius 
Lowden vetuos minėtą bi- 
lių. 

Sakoma, kad gubernato- 
riaus mintį pakreipia ton 
linkmėn naujas upas Suvie- 
nytų Valstijų Kongrese ir 
taipgi busimi prezidento rin 
kimai, kuriuose gub. Low- 
den pageidautų tapti kandi- 
datu j Suvienytų Valstijų 
prezidentus. 

IŠMOKĖS HAWKERIO 
MOTEREI DOVANĄ. 

Londonas, gegužio 23 d. 
Lordas Northcliffe įsakė iš- 
mokėti .$50,000 dovaną, ku- 
ri buvo skirta laikraščio 
Daily ,Mail pirmam lakunui 
perlėkusiam Atlantiką. 

Pinigai bus išmokėti žu- 
vusio lakūno Hawker mote- 
rei ir mergaitei: pinigų da- 
lis bus išmokėta Hawker sąn 
keleivio leitenanto Grieves 
giminėms, sulyg padarytos 
tarp žuvusių drąsuolių su- 

tarties. 
Nors išmokama $50,000 

dėl žuvusių lakūnų giminių, 
bet kontestas laimėti $50,- 
000 už perlėkimą per van- 

denyną nepanaikinama ir 
vis daugiau girdis' balsų, 
manančių išbandyti laimikį. 

MAISTAS PABRANGO 
4 NUOŠIMČIAIS. 

Wa8hington, D. C. Sta- 
tistikų biuras praneša, kad 
maistas per vieną balandį 
pabrango 4 nuošimčiais ir 
brangesnis 3 nuošimčiais ne 

gu buvo gruodžio mėnesyje. 

REVOLIUCIJA COSTA ' 

RICOJE UŽSIBAIGĖ. 
San Jose, Kosta Rica, ge- 

gužio 23 d. Karės minis- 
teris, kuris ypatiškai vedė 
kovą prieš revoliucionierius 
pranešė, kad revoliucijonie- 
riai netekę amunicijos, ir 
maisto jie pasitraukė. Gi 
Kosta Rica valdišką kariu- 
menę pradedama demobili- j zuoti. I 

KONGRESAS NEAT- 
ŠAUKS BLAIVYBĖS 

BILIO. 
New York, gegužio 23 d. 

Laikraštis World praneša, 
pasiremdamas ne spėlioji- 
mais, bet sulyg kongresmo- 
nų balsų, kad visuotinos blai 
vybės bilius nebus atšauktas 
neigi sulaikytas. 

Šiame klausime laikraštis 
paduoda sekančią žinią. Se 
nate už atšaukimą biliaus 
išsireiškė 18 senatorių, gi 
prieš 30; susilaikė nuo at- 
sakymo ir 32 ir 16 neuž- 
Klausta. Atstovų bute 104 
atstovai už atšaukimą, 199 
prieš atšaukimą; prie 108 
neišreiškusių nuomonės ir 18 j 
neužklaustų. 

KANADOJE PANAIKINS 
TITULUS. 

Vanocuver, B. C. Iš Ot- 
tawos gauta oficialis prane- 
šimas, kad atstovų butas pri 
ėmė komisijos raportą, ku- 
ris rekomendavo panaikinti 
Kanadoje paveldėjimo t'tu- 
lus; girdi, nepraktiška šioje 
demokratiškoje gadynėje pa 
laikyti paveldėjimo titulus. 

BRAZILIJOS PREZIDEN- 
TAS ATVYKSTA 

AMERIKON. 
Paryžius, gegužio 23 d. 

Naujai išrinktas Brazilijos 
prezidentas Dr. Pessoa ne- 

užilgo atvyks j Suvienytas 
Valstijas. 

J- J. II. » JĮggPgregl | 

REIKALAUJA IŠVYTI 
BOLŠEVIKU AGI 

TATORIUS. 
Washnigton, gegužio 23. 

Šiądien atstovų bute John- 
son, vienas" iš buto narių, 
reikalavo, kad tuojau butų 
prašalinami iš Suvienytų 
Valstijų visi bolševikų agi- 
tatoriai. Tas pats Johnson, 
reikalavo neįleisti i Suvie- 
nytas Valstijas ateivių, kol 
neišvalys kraštą nuo bolše- 
vikų. 

1 

NAUJI ITALIJOS DELE- 
GATAI KONFEREN 

CIJON. 
Paryžius, geguž'O 23 d. 

Italija paskyrė naujus dele- 
gatus Taikos Konferendjon 
vieton rezignavusių. Naujais 
delegatais yra grovas Im- 
periali, buvusis ambasado- 
rius Anglijoje ir Crespi, mai 
sto administratorius. 

SULAIKĖ LENKU IR 
UKRAJINŲ MUŠIUS. 
Paryžius, gegužio 23 d. 

Šiądien keturi didieji svar- 

stė lenkų ir ukrajinų kivir- 
čus Galicijoje. Galų gale 
prie'ta prie nuosprendžio, 
kad lenkai ir ukrajinai su- 

silaikytų nuo musių. Tiki- 
masi, kad šį sykį talkininkų 
reikalavimai bus pildomi. 

RŪPINASI UŽBAIGTI WI 
NNIPEG STREIKĄ. 

Winnipeg, Man., gegužio 
23 d. Miesto valdyba se- 

rioziai užsiėmė rūpintis už- 
baigimu visuotino streiko 
Winnipeg. Šiądien miesto 
tarybos posėdyje dalyvavo 
ir unijų ir piliečių atstovai, 
bet prie nieko gero nepriei- 
ta. Dabar miesto majoras 
žada nuskirti išrišimui klau 
simo komisiją nuo įvairių 
kliasų, kuriai bus pavesta 
išrišimas kivirčo. 

CHINAI PASIRAŠYS PO 
SUTARTIMI. 

Paryžius, gegužio 23 d. 
Č>a yra nuomonė, ],acl Chi- 
nijos delegacija nusprendė 
pasirašyti po taikos sutar- 
timi. Bet, sakoma, jie su- 

silaikys nuo išreiškimo ga- 
lutinos nuomonės Kiau-Čau 
ir Šantungo klausimuose. 
Tokiu budu sutartis nevar- 

žys jų elgimosi pačiame o- 

piausiame klausime. 

TELEGRAFISTAMS PRI- 
SAKYTA RUOŠTIS 

STREIKAN. 
Washington, gegužio 23d. 

Telegrafistų unijų preziden 
tas pranešė unijų lokalams, 
kad butų pasiruošę išeiti bi- 
le laiku ant streiko. Kivir- 
čai tarp unijistų ir bosų vis 
tęsiasi nuo seno laiko. 

SVARBI VOKIEČIU 
KONFERENCIJA. 

Londonas, gegužio 23 d. 
Iš Berli io išvažiavo Vokie- 
tijos kancleris Scheidemann 
Dr. Dernburg, grovas Bern- 
storff ir Mathias Er^berger, 
kurie vyksta į Spa, kad ap- 
tarus su Brockdorff-Rant- 
zau galutinus pasiuiijimus 
pataisymus l'nk taikos sutar 
ties. 

Ši konferencija laikoma 
Spa todėl, kad dėlei tulų 
techniškų priežasčių negali 
ma susinešti bevieliniu te- 
legrafu. Ši vokiečių kon- 
ferencija, kaip manoma, nu 

spręs klausimą ar pasirašyti 
po taikos sutartimi, ar ne. 

IŠSIVERŽĖ UGNIAKAL- 
NIS ITALIJOJE. 

Rymas, gegužio 23 d.— 
Ant salos Stromboli išsiver- 
žė tuo pačiu ugniakalnis. 
Išsiveržimas buvo labai di- 
delis, kokio-nesitikėjo Itali- 
jos mokslavyriai, tyrinėju- 
sie ugniakalnj. Praneša- 
ma, kad yra nemažai ir au- 

kų žmonėmis. 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
VOLOSOVO. 

Londonas, gegužio 23 d. 
Rusijos bevielinis telegrafas 
praneša, kad sovietų armija 
apleido miestą Volosovo, 
apie 50 mylių į pietvaka- 
rius nuo G ateina, ant Petro 
grado-Narvos gelžkelio. 

■ 

BILIUS 8 VALANDŲ 
DARBO DIENOS. 

Washington, gegužio 23. 
Tapo įnešta Senatan bilius 
8 valandų darbo dienos dėl 
visų Suvienytų Valstijų. Į- 
neštas bilius rekomenduoja 
pradėti 8 valandų darbo 
dieną nuo 1 dienos sausio 
1921 metų. 

PRADEDA KAMPANIJĄ 
ŽENINIMUI JAUNŲ. 

Sidney, Australija, gegu- 
žio 23 d. Australijos val- 
džia jieškos piermonių, kaip 
prigundžius poreles jaunais 
apsivesti. Mat 1918 metais 
tik 496 merginų iš 1,000 a p 
sivedusių buvo jaunesnes 25 
metų. 

PREZIDENTAS NEPRI- 
ĖMĖ AIRIJOS A\ >rOVŲ. 

Londonas, gegužio 23 d. 
Laikraštis Daily Ma>l pra- 
neša, kad prezidentas Wil- 
sonas atsisakė priimti savo 

audiencijoje Airijos atsto- 
vus. Bet tai visgi nėra ofi- 
cialis užreiškimas ir kiti 
laikraščiai pakartoja su at- 
sargumu. 

ISPANIJA PRIPAŽINO 
LENKIJĄ. 

Madridas, gegužio 23 d. 
Ispanijos valdžia susineši- 
muose su Ignacy Widarew- 
ski pranešė, kad Ispanija 
pripažįsa Lenkijos neprigul 
mybę ir taipgi dabartinę 
Lenktos valdžią. Taigi 
šiuomi draugiški ryšiai tarp 
Lenkijos ir Ispanijos skai- 
tosi jau užmegsti. 

SENATAS PAGERBS 
SOLOVEIŠIŲ DARBĄ. 

Į • 

\Vashington, gegužio 23. 
International News agentū- 
ra praneš?, kacl Senatan į- 
nešta rezoluicija, kuri rei- 
kalauja pagerbti p-lę Booth, 
komancluotoją soloveiš'ų ar 

mijos Francuzijoje, sutei- 
giant jai garbingą titulą pul 
kininko Suvienytų Valstijų 
armijoje. 

ŠVEICARIJOS LYDERIAI 
ATVYKSTA AMERIKON. 

Berne, gegužio 23 d. —Iš 
Šveicarijos atvyksta Į Suvie 
nytas Valstijas kompanija 
mokslavyrių ištyrimui eko- 
nominio gyvenimo Suvieny- 
tose Valstijose. Jau yra už- 
sirašusių 130 ypatų, kurių 
tarpe net 25 nariai Šveica- 
rijos purliamento. 

DAKTARAS NAUDOJASI 
ORLAIVIU. 

Beaver City. Tūlas dak- 
taras Brewster pradėjo nau- 
dotis orlaiviu vieton auto- 
mobil»aus belankant savo 

pacientus; ypač jei pacien- 
tas esąs kiek toliau. Tai, 
girdi, /ienas iš parankiau- 
sių budų susinėsimo ir vi- 
suomet geras kelias. 

STREIKUOS PAROMAI 
WINNIPEG STREIKIERIŲ 

Calgary, Alberta, geg. 22. 
Vietos unijos leidžia narių 
nubalsavimui, kad apskel- 
bus visrotiną streiką para- 
mai vYinnipeg streiko. Uni 
jų lyderiai tikisi, kad bus 
nubalsuota eiti ant streiko. 

Ottawa, Ont., geg. 22. 
Gauta žinia darbo departa- 
mente, kad unijų federacija 
provincijoje paskelbė gene- 
ralį streiką parėmimui "VVi- 
nnipeg streiko. 

ORAS. 
Cnicagoje ir apielinkčje: 
Subatoj ir nedėlioj daugiau 

debesiuota; oras nepastovus; 
maža atmaina temperatūroje 
ir švelnus daugiau rytu vėjai. 

Saulėtekis, 5:21; saulėleidis. 
8:12. 
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Tai yra sena patarlė. Bet ji niekados 
nenusęata. Nes tos teisybės žmonės — 

bent visi žmonės — niekados neišmoksta. 
'rra ir kita patarlė panaši savoje pras- 

mėje t viršminėtą. Ji yra: Keršto mintis 
yra blogas patarėjas." Kas reiškia, kad 
keršto apimti ir jo vedami žmonės niekuo- 
met negali nieko ne tiktai rimto, bet ir 
lemto padaryti. Aišku, kodėl. Bile kokio 
rmtesnio darbo padarymui yra reikalin- 

gas geras, rimtas, šaltas apsigalvojimas, 
apskaitliavimas. Žmogus apie kerštą min- 
tijantis, juomi besivaduojantis, tokio šalto, 
nusverto, rimto proto turėti nagali. Ir to- 
dėl jis nieko rimto, tveriančio atlikt negali. 
Kerštas visados veda prie karšto griovimo 
ir naikinimo — niekuomet ne prie rimto, 
apgalvoto tvėrimo. 

Nes kerštas yra pasija (stiprus jaus 
mas), proto nekontroliuojamas. 

Ir todėl jis yra blogas. Blogas ne tik 
todėl, kad nieko rimto, naudingo, apgalvo- 
to su juo negalima padaryti, bet blogas daj 
ir todėl, kad jis tankiausiai išeina ant b).o 
go tiems patiems, kurie juo, kaipo įrankiu, 
naudojasi. 

Imsime pavyzclj iš šių dienų nuotikių. 
Pat karščiausis, šiuo tarpu, tarp Ameri 
kos lietuvių klausimas yra neabejotina 
Amerikos Lietuvių šaukiamas Seimas. 

išpradžių ėjo visiškas šiaip-taip. Vieni 
jam pritarė, kiti jam buvo priešingi. Vie 
ni vienas priežastis statė, kiti — kitas. Vi- 
sa tai neišeidavo iš rybų, kuriose vyrame 
prideri buti. 

Bet kuomet vieni kitų neįtikino, kuo 
met tautininkai, gavę pritarimą dfktota 
dalies katalikų draugijų, paskelbė Seim<_ 
šaukimą, frontas staiga persimainė. 

Vyrai, kuriuos vieną syk vadina krikš 
čionimis-demokratais, kitą syk katalikai? 
trečią syk kierikais,--teisingiau gi jų vadai, 
-staiga pasakė: "Ne! Seimas negali buti!1 

Jie pripažįsta, kad patsai Seimas yre 
"Ali right", bet jis nelaiku esą šaukiamai 
— o tą tikrą laiką Seimo sušaukimui "re- 
zervuoja" sau jie — ir niekas Kitas. 

Kuomet kitų pažiūrų žmonės nepano 
rėjo sutikti su tokia aiškiai ir neabejotina 
pastatyta ir apreikšta diktatūra ir seime 
šaukimą paskelbė, minėti lyderiai, kaip ro 

dosi, išsyk išėjo iš lygsvaros. 
Už jų apreikštos diktatūros nepriėmi- 

mą ir nepakiausimą jie nutarė keršyti. 
Keršyti tuomi, kad pradėjo dėti vi- 

sas savo pajiegas tam, kad ne jų šaukia 
mas seimas nepasisektų. Atvirai kalbant 
iie pasiryžo jį sugriauti, -jeigu galės 
Tam tikslui naudojama viskas: privatine 
agitacija, prakalbos, laikraščiai ir net am 
bona Dievo namuose. Ta kontr-agitacij; 
nesiremia vien liogiškais išvadžiojimais, bet 
remiasi r et privatiškų, pavienių žmonit; 
teršimu, neturint apie tai net teisingų ži 
nių Vartojama ir išmislai, ir gandai, ir 
prasimanymai ir paprasta juoda neteisybė 

"Now, it is a bad policy"—kaip ame- 

rikonai sako. Ta1* yra bloga politika. Vy- 
rai mano, kad jie ge ą vyrišką darbą da- 
ro. Kerštas priešai priešingą sriovę ir prie- 
šai žmones, kurie nenorėjo pasiduoti jų 
šiurkščiai pastatytai diktatūrai, aptemdė 
jiems akis. 

To keršto uždegti ir apjakinti jie ne 

uajiegia pamtyti, kad juo labjau, juo ar 

šiauš," juo atkakliaus ir juo negraziaus jie 
,:it Seimo ir jo rengėjų šukauja, juo didės 
ui buri šalininkų jam gamina — juo dau- 
^iaus žmonių prieš save pastato. 

Koks seimas nebūtų—ar visuotinas, 
ar nevisuotinas (vardas menkai sveria),— 
jis bus geras, jeigu jis bu? pasekmingas. 
Jis negali būti Lietuvai kenksmingas. )i£ 
gali būti jai naudinga3, ir tik jo naudingu 
mo didumas priklausys nuo to, kiek jis bus 
pasekmingas. Tą ir prasčiausis žmogus 
supranta. O kadangi jis supranta ir ka 
dangi jis mato, kad tokį darbą mėginama 
griauti, tai tokiam griovimui jis ir negali 
pritarti, ir instinktyviai glaudžiasi prie tų. 
Kune gerą ciaroą dirbti nori. 

Todėl iš to yra aišku, kad kuomet ku- 
nigai nutarė Seime nedalyvauti, tai di- 
džiausis Seimui smūgis butų buvęs, jeigu 
jie butų apsirybavę viešų apie tai praneši- 
mu ir Seiir.o boykotavimu. Kuomet jie 
pasileido į keršto ekspediciją," jie išvirte 
iš lygsvaos, nustojo šalto savo partijinio 
apsirokavimo ir pasileido į tokią agitaciją 
prieš Seimą, kuri Seimui tikrai daug neuž- 
kenks. Atpenč, juo labjaus ir juo bjau 
riau jie užsipuldines, juo tautininkų atžvil 
giu žiūrint, bus geriaus. Nes jie, tie kontr 
agitatoriai patįs save diskredituos. 

Mums daroma laikas nuo laiko užme- 
timai: kodėl męs esą neginame nuo užpul- 
dinėjimų; kodėl męs neaisakinėjame; ko 
dėl męs "tu klerikalčiku" nediskredituo 
jame? 

Męs atsakome: Nėra reikalo — jie pa- 
tįs save diskredituoja. 

Bet mes kalbėjome apie kerštą. Nuo 
to pradėjome. Tuorni norime ir baigti. 
Kerštas yra blogas patarėjas. O kadangi 
Seimo priešininkai jį sau pasirinko už va 

dovą, tai ir seimo rengėjams nėra ko laba: 
aerymauti. Seimo pasisekimas bus užtik- 
rintas, nepaisant priešo kerštingumo. Bei 
prie viencs išlygos, —- jeigu ir jie ta pačia 
keršto liga neužsikres. 

Męs manome, kad šisai patarimas kaip 
sykis yra laiku. Žmonės yra žmonėmis, 
ir kuomet jie mato, kaip ant jų visa laikę 
neatlaidžiai '"'uja," kaip ne tik jiems prieši 
ii.tsi, bet ir pašiepia, ir pakoKoja ir šmei- 
žia, — tai ir pas juos kraujas užverda ii 
pas juos instinktyviai pagiežos jausmas kį 
la. Ir tokiam upui užviešpatavus, jie gali 
kurtais jieškot progos atkeršyti. Apie tai 
jau kalbama nekuriu karštesnių, kurie yra • • 

i jausieam } varomą Kontr agitaciją. Ir pas juos tokiu buclu gali atsirasti keršto dva- 
sia. Ir jiė tuomet, kerštu, o "ne šaltu, rim- 
tu protu vado vaudamiesi, gali padary* 

j i — kvailystę, neapgalvotą žingsni. 
Tuomet maža, ad butų kvailyste pada 

ryta; maža to, kad iš Seimo galėtų Lie 
buvai mažai naudos išeiti, ar ir visai neiš 
eiti, bet tuomet tas kaip sykis butu pasitar 
navimas seimo priešininkų interesams. To- 
kio upo-kerštingo upo reik kuolabjausiai 
saugotis. Kas kerštą patartų — meškos 
patarnavimą padarytų. 

Mus prašoma patarimų. Męs atkarto- 
jame tai, ką jau nesykį sakėme ir ką skai 
;ome geirausiu patarimu. Jis yra štai koks: 

Męs žinome, kad sumanytas žygis tapo 
pagimdytas vien tik gerų, prakilnių norų. .VI ęs žinome, kad žygiu męs tik gero :rokštame Lietuvai padaryti ir daugiau Absoliučiai nieko kito. Męs žinome, kad 
mos gerą ir nepeiktiną darbą mėginame 
iaryti. Todėl — pirmyn, tiesiai pirmyn, 
nepaisant visiškai to, kas ir ką iš šalių; 
ineka, urzgia, burzgia ar ir loja. Kas į ,okį darbą ir taip yra įsitikinęs; kas nesi 
eidžia savęs nuo to tiesaus kelio nukreipti : pagiežos ir keršto šunkelius,-tas turi lai 
Tiėti. Toks darbas turi buti pasekmingas, 
les jo, katalikiškais žodžiais tariant, "ir 
)eklo3 vartai nepergalės". 

Tai yra musų patarimas ir musų veli- 
jimai. 

Pcst Standard, išeinantis Syracuse, N. 
i.} savo numeryj balandžio 20 d., paduoda 
korespondenciją iš Binghamton, N. Y., ku- 
ioje yra išversta lietuviškų bolševikų lape-1 
is protestuojantis prieš rinkimu parašų už 
Lietuvos neprigulmybę. Minėtą lapelį, sa- 

;oma, išleido Liet. Socialistų Sąjungos 33- 
;ia kuopa, kurios sekretorium yra Liudvi-įj 
cas Šimoliunas, o prezidentu Tony Za-l] ina^.~ Lapelyj zaunijama apie tai, kad r 
Lietuvos neprigulmybes esą nori buržujai j J 
r atžagareiviai, kurie esą skersią Lietu-L 
70s darbininkus. Bolševikų lapelis atkal- 
binėja nuo rašymosi ])o peticija, kuri buvo 
jasiųsta Prezidentui Wilsonui su reikalavi ] 

nu pripažinti Lietuvos neprigulmybę. 

LIGONBUTIN5S LAIVAS, kurį Anglijai padovanojo Indijos kunigaikštis ir kurį jis 
pats uzlame per 4 metus. 

Nukankinta Rusija KĮIa Prieš BoL 
ševikus ir jų Vadus. 

(Iš "X. Y. \\ orkl". Verte Ona). 
(T^s)- 

Apiplėšti nužudyti,, 
sukaneveikti. 

''Ant visų lavonų", rapor- 
tas sako, ''yra aiškus ženk- 
lai Bolševikų pasiutimo ir 
keršto". Nuo aukų atimta 
viskas, apart apatinių dra- 
panų, atimta net ir batai. 
Trisdešimts trijų lavonų 
galvos buvo taip sutriuškin- 
tos, kad nuo kuno kabojo 
it nuo medžio skiedros. 
Dauguma nužudytųjų buvo, 
durtuvais perverti, jų vidu- 
riai išlupti ir rankų ir kojų 
kaulai sulaužyti. A. Mun- 
strum, vienas tų nelaimin- 
gųjų ir, kuriam vien ste- 
buklu pasisekė išsigelbėti, 
sekančiai apipiešė tų Bolše- 
vikų aukų išžudymą: 

"Sausio 11 dieną penkias 
dešimts šešis mus nulydėjo 
į žudymo vietą, Kur kapai 
jau buvo prirengti. Pusė iš 
mų.s, kuriame skaičiuje bu- 
vo ir šešios moters, susta- 
tė ant kranto l:apo. Moters 
turėjo buti pirmiausiai su- 

šaudytos, nes jų verksmai 
buvo taip širdį draskanti, 
kad tie žmogžudžiai nega- 
lėjo ilgiaus jų klausyti. Vie- 
).a moteris mėgino pabėgti, 

bet netoli tenubėgo — pa- 
sigirdo šūviai ir ji krito su- 

žeista. Tada Bolševikai, 
paėmę už kojų, nuvilko ją 
į kapą. 

"Penki žmogžudžiai įšo- 
ko paskui ją, šovė į ją ir 
spardė kojomis iki ji visiš- 
kai nutilo. Po tam buvo 
paleista šūviai į kitas ten 
testovineias aukas. Visi to- 
kiu pat budu buvo nuvers- 

ti į kapus, kur likosi da- 
baigti su šautuvų dratga- 
liais ir durtuvais, ir po tam 
žmogžudžiai dar kartą šo- 
ko kunus paspardyti. 

Sukišo kūnus po ledais. 
"Dorpate Bolševikai nu- 

vilko savo aukas prie upes 
Embach, kur po sušaudy- 
mui pramušė ledus ir kunus 
sukišo i upę. Sausio 14, 
trumpai prieš jų išvarymą iš 
Dorpat'o, Bolševikai užmu- 
šė apie 20 iš suimtų belais- 
vei), kurių išviso buvo apie 
200; tie belaisviai buvo lai- 
komi Kredito—Systemos 
Bankoje ir policijos stotyje. 
Jie buvo sustatyti j eilę, iš- 
šaukti vardais ir po tam 
nuo jų atimta drabužiai, ba- 
:ai. viską kas ką turėjo ir 
įulydėjo juos į minėtos ban i 
tos skiepą. Bolševikai su 

rirviais, sutriuškino jiems 
galvas. Tokiu tai budu žu- 
ro apie 20 žmonių, o kiti 
itosi išgelbėti, ačiu pribu- 
dmui Estonijos kareivių, ku 
•ie privertė Bolševikus ant : 

greitųjų išsinešdinti; belais •: 

rių tarpe buvo nuo šešių-, 

dešimtų iki aštuoniųsdešim 
tų moterų. 

"Dr. Wolfgang, iš Rey- 
her, ku:'is netrukus egzami- 
navo Kredito-systemos ban- 
kos skiepą — užmuštųjų 
kūnai dar buvo šilti — ra- 

portavo q)ie išvaizdą kam- 
bario, kuriame tie baisus 
žudymai įvyko: "Grindįs bu 
vo padengtos lavonais, ku- 
-ie buvo suversti vienas ant 
kito labai nenaturališ: ose 

'pozicijose, kas liudijo, kad 
visi mirė privartingai. Vi- 
duryje kambario lavonai 
gulėjo po tris vienas ant ki- 

to, be jokių drapanų, apart 
apatinių. Galvos buvo per- 
šautos, g nekuriu visai su- 
triuškintos. Aš suskaičiau 
23 lavonus, bet kadangi jie 
buvo taip suversti, tai sun- 

ku pasakyti, ar toji skait- 
linė yra teisinga. Kadangi 
grindįs buvo lavonais pa- 
dengtos, tai buvau privers- 
tas ant jų užminti, idant 
kitus pasiekti, vienok gy- 
vybes nei ženklo neradau". 
Vyskupas taipgi nužudytas. 

"Kunus betyrinėjant taip 
gi atrasta, kad vyskupas 
Platon turėjo peršautą gal- 
vą aukščiau dešinės akies 
ir kad jisai mirė tuojaus. 
Kunigas Bleiwe ir kunigas 
Bjeschanitzki buvo užmuš- 
ti kirviais. Vikaro Schwart 
zo abi rankos ir galva buvo 
nukirstos. Tūlam oficierui 
Bolševikai prikalė jo pa- 
ties dirželius prie pečių. Vi- 
si kūnai ir skiepas, kur jie 
gulėjo, likosi nufotografuo- 
ti". 

Raportuose yra nemažai 
liudijimų, kad žmones nori 
pasiliuosavimo nuo Bolše- 
vizmo. Vasario 3 d. Lord'- 
as Kilmarnock cituoja savo 

raporte, ką jam tūlas Fran- 
cuzas, kuris apleido Petro- 
gradą pabaigoj sausio mė- 

nesio, sakė: 

"Pagal tojo francuzo nuo 

monę, tai Bolševizmas jau 
daėjo laipto galą ir, kad 
jau pradeda netekti įtek- 
mės. Iš pradžių tasai ju- 
dėjimas taip įsivyravo už 
tai, kad Balševikų vadai 

davė savo pasekėjams ma- 

nyti, kad užgrobimams ne- 

bus galo — visi galės tai, 
imti, kas jiems tinka, ir i 

kad Raudonajai Gvardijai 
visuomet bus užtektinai 
maisto. Vienok maisto re- 

zervai jau išsibaigė, o už 
pinigus, kurie buvo taip ap- 
sčiai dalinami, pirkti nieko 
negalima. Praeityje, jeigu 
darbininkų tarpe iškilo ne- 

rimastis, tai Bolševikai iuos' 
įuramindavo padalinimu! 
niltų, bet dabar Bolševikai J 
legali darbininkams nieko 
:luoti, apart niekam ve r- ! 

tų rublių. Kariumenėje sto 

kuoja ginklų ir nuolatiniai 
dezertavimai, ypatingai mu 

žikėlių, daro labai demora- 
lizuojantį įspūdį ant kariu- 
menės. 

(Pabaiga bus) 

BADAS. 

Daug prikalbėta ir prirašy- 
ta apie badą, bet kas jis? 

Kiekvienas gyvūnas, kiek- 
vienas gyvas daigtas per visa 
savo gyvenimą painia tam tik- 

rą maistą. Kiekvieno gyvūno 
kiekviena kuno celė, k- 1 ji gy 
va, ji yra kaipir deganti, šilta, 
judanti. Ji kas sekunda išaik 
voja savo daleles. Tad reikia, 
kad iš kur nors dasipildytų. 
Kad dapildyti tą, ką cėlės iš- 
aikvoja, gyvūnai ir augaliai 
priima maistą. Be maisto gy- 
vybės negali buti. 

jeigu maisto gyvūnas nusto- 

ja, jis miršta. Vienok miršta 
ne iš karto. Kiekvienas gyvu 
nas ilgesnį ar trumpesnį laiką 
gali iš buti be maisto kol jis ne 

numiršta. Taigi šis laikas, ku- 
riame gyvūnas yra gyvas ir nc 

gauna maisto, arba gauna jo. 
bet neužtektinai, vadinasi ba- 
davimu arba stačiai badu. 

Gyvūnas nustojęs maisto 
gauti gyvena tuomi, ką jis pir- 
miau buvo susitaupęs. Todėl 
badaujantis gyvūnas toliau vis 
mažiau sveria. Yra patirta ir 
priimti, kad apskritai gyvūnai 
tuomet miršta iš bado, kuc mct 

jie nustoja 60 nuošimčiu savo 

pirmutinio svarumo. Taigi gy- 
vūnai miršta, kaip jie sveria 
mažiau kaip pusę to svarumo 

kiek jie svėrė prieš prasidėsiant 
badr.uti. Tiesa, yra vandenenių 
gyvūnų, kurie dar ilgiau gali 
gyventi, bet iš kitos pusės yra 
Serai išsivysčiusių gyvūnų, ku 
rie badu miršta daug pirmiau 
Nesenai profesorius Kerbas 
atrado, kad vandeninės blusom 
nemirė i^ bado net tuomet, kaip 
jos svėrė tiktai ketvirtą dalj to 
kiek jos svėrė pirm pradėjimo 
badauti. Unguriai irgi labai il- 
j;ai gali badauti, jie irgi tiktai 
tuomet pastipo, kaip svėrė tik 
tai ketvirtą dalį to, kiek jie svėt 

; re pirmiau. 
Išbandymai buvo padaryti 

su įvairiais gyvuliais. Pasirodo, 
kad gyvuliai gana gerai prisi 
taikę prie badavimo. Bet reik 
pastebėti, kad badaujant ne vi- 
sos kimo dalįs nustoja lygiai 
svarumo. Kuomet gyvulis da 
dauja, tai jo raumenis, plau- 
čiai, oda nustoja 65 nuošimti 
svarumo, o tuom pačiu laiku 
smegenjs ir širdis nenustoja 
net nei 2 nuošimčių savo sva- 

rumo. Taigi patįs svarbiausie- 
ji organai nebadauja, iie pri i 

.verčia badauti nesvarbiuosius ■ 

onranus. 

Bet ir dar blogiau yra. Jeigu 
priversti badauti augančius gv 
vulius, tai šitaip pasidaro. Gv- 1 

vulvs nežiūrint i tai. kad jis i u r ( 

tolyn, juo mažiau sveria, bet * 

jis auga didumon. Jis daros: P 

lidesniu, jo širdis ir smegenis 
Jaugiau sveria, kuomet kiti 
organai nupuola net iki 15 
nuošimčių pirmutinio svaru- 
mo. Tokiu budu išeina, kad šir- 
lis ir smegenis sunaudoja net 
ta maista, kuris buvo kituose 
organuose. Menu žodžiu širdis 
su smegenimis tiesiog esi i ėda 
raumenis. 

ištikro tai gvvtinu kūnai O ✓ i, 

neiškiriant nei žmogaus kuną 
labai nesociališkai surėdyti. 
Netik jau ką smeginįs ir širdis 
absoliučiai diktuoja savo vale 
visiems kitiems organams, bet 
dar bado atsitikime atima nuo 

kitu organų paskutinį maista 
juos pačius sunaikina, kad pa- 
lįs didėtų. Širdis kaipo 
svarbus organas yra iškariaves 
pilną autonomiją nuo smege- 
nų organo, bet visgi gal yra, 
taip lygiai, kaipir smegenis tik- 
ru "buržujimi" linkui kitų kū- 
no dalių. Ar nebūtų reikali 

pasiųsti koki agitatorių pas 
raumenų celes, kad sukėlus re- 

voliuciją prieš tuos "krauja- 
gėrius" "kapitalistus"-širdį ir 
smegenis. Bet bus gana juokų 
eisime prie dalyko. 

Tokiu budu aišku, kad išti- 
kus badui, badauja nelygiai vi- 
sos kimo dalis. Daugiausiai ba- 
dauja raumenis, oda, kepenis 
ir kili nelabai svarbus organai 
bet svarbiausi organai pasilie- 
ka taip, kaip buvę. Badaujant 
nors pasilieka tiktai oda ir kau- 
lai, bet tas nelabai atsiliepta 
ant smegenų ir širdies struktū- 
ros. 

! Kuomet gi badas tęsiasi ir 

galutinai kuno daJįs negauna 
[maisto, tai jos miršta, ir miršta 
visas gyvūnas. Nors ir čia pas- 
kiausiai miršta smegenis. 

Bet reikia atkreipti domą ir 
i tai, kad racionalis badavimas 
turi ir gerų pusių ir nekarta 
gydytojai badavimu gydo ne- 

kurtas lygas. Kaip jau sakihne 
svarbiausieji organai nuo ba- 
davimo nemenksta, bet pasilie- 
ka savo vietoje. O paprasti 
raumenįs normaliame gyveni- 
me vystosi daugiau negu jiems 
reikia. Iš to pasidaro žmogaus 
(liktumas arba riebumas, kas 
nevisai yra sveika, t'rie to dar 
kuno celėse atsiranda nereika- 
lingos medžiagos ir su bado pa 
gaiba ta> lengvai prašalinami. 

Vienok badavimas negerai a t 

siliepia ant sveikatos apskritai 
imant. Tankus badavimas su- 

ardo sveikata ir padaro žmo 
gų paliegėliu. Ypačiai negali ir 
neturi bada kęsti fiziškai dir- v 

banti žmonės ir tur visados tu- 
rėti pavalgyti, nes fiziškai dir- 
bančiam reikia daugiau maiste 
nes fiziškai dirbantis daugiau 
išeikvoja pajiegas. 

TEISYBES IŠ DUGNO. 

Tautų lyga tai tikrai bus, 
net jau yra, bet ar bus tau- 
tų taika, tai didelis klausi- 
mas. 

Narai dar gali susigadyti. 
Jie gali buti reikalingi, kad 
išgriebus taiką iš taikos 
konferencijos. 

Neišaiškinta Chicagoje y- 
ra, ar vagis peranksti atei- 
na darban, ar policija veli- 
nasi. Aišku tik, kad tie po 
nai nesusitinka. 

vVashingtoną vadina tė- 
vu Amerikos respublikos, o 

Wilsonas jį pralenkė: — jis 
dus tėvu bent dešimties res- 

publikų Europoje. 
Patįs geriausi imperato- 

•iai, karaliai ir kunigaikš- 
čiai tai tie, kurie prie savo 
itulo dar įgauna žodį "bu- 
ręsis". 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
PI.EASAN'T ['KAIRI I", UIS; 

Čia lietuviu mažai esama, 
vos 5 šeimynos. Darbai eina 

silpnai, dirbama tiktai 4 die- 
nas i savaitę. Todcl jokio vei- 
kimo nėra ir tų keliu vietos 
lietuviu gyvenimas yra nesma- 

gus. 
J. Atidrėkus, .. 

UT1CA, N. V. 

Gruodžio 16 d. pereit:? metų 
gebr. mušu klebonas Vanagas 
bažnyčioje pranešė, kad seka- 
mame nedėldienyje susirinktu 

į bažnyčia k<niaukiausiai žmo- 

nių delei suteikimo auk" oa- 

dalijantiems Lietuvos žmo- 
nėms. Prie to klebonas pasky- 
rė du parapijomis — Jurgį ir 

Jono Navickus — užrašynėji- 
mui aukautoju vardų, kurie sa- 

vo užduotis atliko gerai Be to 

kunigas žadėjo ir pats patikau- 
ti menamam tikslui visa seka- 

mų kalėdų priderančią jam ko- 
lekta. Bet gi savo prižado neis- 

tęsejo: po kalėdų pranešė, kad 

jis aukaująs tik $50:00, o vė- 
liaus (kaip žemiau šioje kores- 

pondencijoje pažymėta) ir vi- 
sai atsakė aukauti. 

Klebonas sakė, kad aukas 
galėsią siųsti bile į kurį fondą. 
Bet kuomet parapijonįs nutarė 

pasiųsti jas į Neprigulmybės! 
Fondą, tai mūsų klebonas u/.- 

reiškė, kad jam Rocesterio ku- 

nigas sakęs, kad Neprigulmv- 
bės Fondas esąs bedieviškas ir 
todėl negalima esa ten auku 

O o u 

siųsti; po to jis atsisakė duoti 
ir savo pažadėtą auką. Tuomet 
męs komitetas, ■ pasiutę 
pasiuntėm visas aukas, nu- 

rinktas bažnyčioje ir susirin- 
kime, Lietuvos Neprigulmybės 
Fondan. 

Čia seka aukautoji! vardai: 
Aukavo po $1.00: 

S. Janušis, k. Čeplejus, M. Lc- 

bednikas, S. Grigas, S. Bara- 

nauskas, J. Plančunas, J. Tū- 
binis. Natalija Laukaičiutė, J. 
Bindžunas, V. Tvirkauskas, J. 
Činonis, K. Kazakevičius, T. 
Valančavičius, J. Martuscvi- 
čius, M. Rusas, J. Butkus, J. 
Petrauskas, M. Dily?, D» Po- 

cius, P. Uzdavinis, Juozapas 
Karužas, A. Markauskas, J. 
Rimša, P. Milauskas, J. Ja- 
nauskas, A. Norba, Y. Yiep- 
šas, M. Kclauckas, S. Grigas. 
K. Šaulis, J. Russas, M. Sabo- 

nis, J. Žukaitis, J. Janusis, L 
Krukonis, A. Micekvičius, A. 

Zvonkiene, U. Sandanavičicne, j 
Tonas Guščus, Antanas Krau- 
Cavičius, A. Dirsa, J. Naujo- 
kas, M. Arnastauskas, J. Vasi- 
lauskas, K. Markevičius, J. 
Alevičius, Zofija Barisas, V. 

Plaučunienė, J. Budžis, J. Moc- 

kus, M. Dzevenas, v. Miluke- 

viičus, J. Budžis, P. Žareika, 
N. Baranauskas, A. Antanavi- 
čiūte, K. Ba)tronis, A. Vičulis, 
H. Černeckis, P. Balandis, F 
Kaušas A. Norba, F. Fila, K 
Budžis, J. Milauskas, F. Macu- 
lonis, J Čeplėius, O. Vasiliaus- 
kienė, A. Gajauskienė, F. Si- 
monavičius, P. Baris* s, K. Šid- 
lauskas, JV.nas Navkk-as, J. Ga- 
mulavičius, L. Markauskas, J. 
Barisas, K. Kazokas, F. Mak- 
simavičius, Jurgis Navickas, 
K. Karčauskiene, J. Marazas, 
A. Valtikonis, P. Dylis, S. Skir- 
monta ir M. Dimidavičienė. 

Po $2.00: 
L. Inkevičius, B. Sabis, J. Ka- 
zokas ir S. Bekša. 

Po $5.00: 
A. Kaušas, A. Lebeikiutė, Jo- 
nas ir marijona Bareckis, A. į 

Jaraminas, V. Armata, S. Vai- 
tekūnas ir Simonas Alukonis. 

Viso $128.00 
smulkių $9.00 

Viso labo $137.00 
Katalikas. 

\\'iI.KICS IiARRE, PA. 

įslinkti delegatai į A. /<. Seimų 
S. L. R. K. A. i7 kp. susi- 

rinkime laikytame bažnytinėje 
vetanėje, apsvarsčius dabarti- 

ni Lietuvos politiška padėjimą, 
nutarta daly > auti A. L. Seime, 
i kurį ir išrinkta delegatai. 

!>e t') nutarta atsišaukti j 
visas S. L. R. K. kuopas, taipgi 
ir i sa\<> Taryba, kad ir jo.; im- 
lu dalyvum;> menamame Sei- 
me. 

I 'ienas is Xarių. 

DAVTON, OI LIG. 

Gegužio 15 d. S. L. A. 105 
kuopa surengė koncertą, kuri 
išp'ldė St. Šimkus ir panelė M. 
Rakauskaitė, f koncertą publi- 
kos atsilankė apie pusatro šim- 
to ypatų. Susirinkus publikai 
su nekantrumu laukė pasiro- 
dant artistų. Ir štai apie pen- 
kiolika minučių iki aštuonių 
pasirodė an* estrados vakaro 
\edojas p. M. Mockevičius. Pir 
niiausiai ištarė jis kelius žo- 
džius angliškai (nes ir aglų ke- 
li atsilankė), perstatydamas 
artistus, o paskui lietuviškai 
ti umpai paaiškino St. Šimkaus 
darbus del lietuvių kultūros it' 
perstatė artistus. Pasirodžius 
gerb. St. Šimkui ir Rakauskai- 
tei ant pagrindų, tuojaūs iš 
publikos paleista grausmingas 
d'jlmi plojimas. Apie dainų 
gražuma ir kurios jų publikai 
patiko, tai ir neminėsiu, nes vi- 
zos kiek dainavo labai visiems 
patiko, ką liudija griausmingi 
delnų plojimai ir papasakoji- 
mai daugelio tų, kurie atsilan- 
kė ant koncerto. Nors ir sakau, 
kad visos dainos patiko, bet 
"ir'amilejau Vakar" tai geriau- 
siai patenkino, nes publika 
smarkiai plojo tol, kai neiššau 
k e artistu antru kartu. 

Nors trumpai turiu pastebe- 
ti apie panelę Rakauskaitę. Ji 
yra cia Amerikoje gimus ir au- 

gus, bet reikia pasakyti, kadi 
gražiai išauklėta užtai prigu- 
li yarbė ir jos tėvams, kurie 
mokėjo taip gražiai išauklėti. 
Jos kalba grynai lietuviška, jos 
valsas stebėtinai švelnus ir ge- 
rai išlavintas. Xcrs ir esu gir- 
lejęs lietuviškas daininkes dąi- 
luojanV, bet Raka įskaitė pra- 
lenkia visas. Gi apie Šimkų tai 
jau gerai žino kaip Lietuvos 
:aip ir Amerikos lietuviai, kad 
jis yra vienas iš geriausių mu- 

nku taipgi geras rašytojas ir 
kalbėtojas. Daytono lietuviams 
:cko išgirsti netik jo muziką ir 
hinas, bet ir prakalbą, kuria 
)asakė šiame vakare. Jo kal- 
;a buvo apie dailę. 

Tame pat vakare kalbėjo ir 
Kapitonas Dambrauskas. Jis 
;avo trumpoje kalboje ragino, 
«id visi lietuviai rūpintųsi tver 
:i lietuviškus legijonus ir rei- 
kalui prisėjus važiuoti ginti 
avo tėvynę. 

Zoclžiu akaras atsilanku- 
iiems gana *erai patiko ir visi 
viko, kad labai norėtu ir tan- 

c / 
\iaus matyti tokių vakarų. Bet 
turiu priminti, kad buvo ir to- 

kių, kurie stengėsi kiek gailė 
darni .vakarui užkenkti, apie 
<a kitu kartu parašysiu. 

T. A. Sakaitis. 

žinios žinelės. 

Hartford, Conn. Parašų 
linkimo darbas buvo smar- 

kiai varomas. Pasirašiusių- 
jų po peticija buvo 7450 as- 

menų. 

Kewanee? 111. Buvo anglų 
ir lietuvių socialistų susirin- 
kimas, kuriame, tarp kit-ko, 
tapo nutarta nupirkti gyvų 
gėlių bukietą, E. V. Debsui. 

Karei prasidėjus, Amerikos valdžia pasiskolino savo laivynui 32,000 žiu 
ronų nuo savo piliečių. Dabar juos grąžina. Darbininkai juos pokuoja j dežes. 

Detroit, Mich. Šv. Jurgio 
draugystė išnešė rezoliuciją, 
reikalaujančią Visuotino 
Seimo. 

Valparaiso, ind. Lietuvių 
moksleivių randasi čia apie 
70 jų tarpe tik 6 merginos. 
Gyvenimas smagus ir įvai- 
rus, n'cS apart mokinimos 
dar veikiama draugijose. 

Pittsburgh, Pk. Čia įsteig- 
ta lietuviams informacijų 
biuras, kurie patarnauja 
veltui sekančiuose reikaluo- 
se: pagelbsti išsiimti pilie- 
tiškas popieras, suteikia pa- 
tarimus teismiškuose reika- 
luose, pagelbsti našlėms 
gauti darbą ir 1.1. 

Wilkes Bar^e, Pa* A. L. 
T. Sandaros kp. rengė pui- 
kų vakarą — p. Račiūnas 
rocle kintamus paveikslus. 
Ners vietinis klebonas irgi 
surengė ką tokio kitoje vie- 
toje tuo pačiu laiku, tačiaus 
žmonės atėjo į Sandaros va 

karą. 

PEZOLIUCIJA. 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

J >raugijos mėnesiniame susi- 
rinkime, gegužio 21 d., 1919 
m. likosi išnešta sekanti rezo- 

liucija: 
Kadangi lietuvių tautos li- 

kimas šiądien yra žiauriame 
ir kebliame padėjime; 

Kadangi, sulyg Lietuvos vai 
d žios pranešimo, lenkai terio- 
ja Lietuvą, persiekioja 'lietu- 
viu šeimynas \ ilniuje ir vagia 
iš Vilniaus Lietuvos brange- 
nybės, ir 

Kadangi Lietuvos valdžios 

atstovybė Paryžiuje atsikrei-1 
pė j Suvienytas Valstijas Ame-1 
rikos reikalaudama Lietuvos 
\'alstybės pripažinimo ir jai 
pagelbos, 

Todėl Amerikos Lietuviu 

Daktarų Draugijos nariai var-t 
de Amerikos lietuviu piliečių 
reika 1 a u j ame, kad 

1) Suvienytos Yalsfijos i 

Amerikoje paskelbtų Lietuvą 
neprigulminga \'alst i ja, kad 

2)Suvienytos Valstijos Anie 
rikoje paragintų ali jautus pri- 
pažinti Lietuvą Neprigulmin- 
ga \ aisti ja ir, kad 

3) Suvienytos Valstijos 
Amerikoje, o per jas ir aliantai 
gelbėtų Lietuvai apsiginti mm 

priešu. 
Tolinus Amerikos Lietuviu 

Daktarų Draugijos nariai nž- 

reiškiame, kad ta tikslų atsie- 
kiniui visi Amerikos lietuviai 
verčiami panaudoti savo di 
džiuasia organizuota gr.le t. v. 

C- O « c » 

Amerikos Lietuvių Seimą, ku- 
ris yra liaudies šaukiamas Chi- 

cagon, birželios-June 8 9, 10 
ir 11 dd. 1919 m. 

Dr. A. L. Juška, 
A. L. D. D. Pivm., 

Dr. A. L. Graičunas, 
A. L. D. D. Sekr. 

! PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

! VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomucrus pinigus i tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banka, kur žinoma gvarancija yra, kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bu? 
išmokėti, kuomte jų3 pareikalausite. 

3 procentas peWj mokama u~, padėtus pinigus. 
Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidčjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 *;al. 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurejimui adresuodami: 

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

LIETUVIS GVDYTOJAS 
IR CKiRURGAo 

Gydo visokias ligas ir.r.terių, 
vaiky ir vyry Speciališkal py- 
do limpančias. už3iBenčjusias 
ir paslapUfiįtifl vyru ligas 

3259 So. Hals^d S* Crlcago. III 

==" DEL "== 

f KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
vrso.ie 

Arr.erikoja 
Kaina 25c. 

I 
JOHN NOVAK CO. 

J.C24 S Ashland Av.^ 
C-liicppy, 111. s¥_ 

BONDS! 
Męs perkame Liberty Bonds ii 
pilng, "Cash" vertę. Atneškite 
..rt)a atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo D—6 
TJtarninkuis Keiverrnis Ir 
Suhatomis 9—9. 

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

g DAKTARAI yra jau se- 

S nai datyrę, kad gera mu- 

zika .priduoda žmogui 
g s/eikaią ir todėl pataria 
g kiekvienam norinčiam bu^ b ti sveiku klaUsyti geros 
g muzikos. 

Geriausiai yra girdėti visokiu meliodijų, Uaiiiy, ir šokių ant 
grafonolo'.* C2, kuri išduoda aiškų užžavėjantj balsą. Grafonoia 
C2. toki kaip ant paveikslėlio, kainuoja tiktai $55.00. Pridedara t> 
dubeltavus rekordus ir 500 adatų. 

Kiių gramofonų kainos yra nuo $10.00 iki $350.00. 
Užlaikome didžiausių gramofonų ir rekordų krautuvę Chicagoje, 

todėl ATEIKITE arba RAŠYKITE. 
Kiekvienam pareikalavus katallogus pasiunčiame veltui. 
Priimam LIBERTY BOND'SUS už pilną prekę, 

NAUJI LIETUVIŠKI GRAŽIAUSI REKORDAI. 
E 4180 Medžiotojau, 2 daljs, Dialogas, atliko Pleniuuas <r 

Lusnakojis. 
E 4099 Referatas apie nosis ir jaunystės atsiminimus, Monologai 
E 4098 Gerkite šaltyšial ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkaus 

* 
choras.. 

E 4131 Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka. Vilniaus Orkestrą. 
Pilviškių Valsas, Kauno kapelija. 

E 3796 Eisiu Mamai pasakyti ir Bernužėli Nes voliok 
M. Petrauskas. 

E 3797 Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir šig. Nedėleliį 
M. Petrauskas. 

E 3798 Esu Garsingas Vyras ir Kur V6jai Pučia. 
Indainavo Ant. Kvederas. 

E 3799 Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka. 1 
E 3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo ir fiig. Naktelę i.er Naktelę j 

Miego Nemiegojau, įdainavo M. Petrauskas. 
E 3841 \ ai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, jdan. M. Petrauskas. į E JS42 Sveika Marija ir Aye Marija, jdainavo Karužute. 
E ,".90ū Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle, įdainavo i 

siir.Kaus cnoras. 
E 3906 Bijūnėli Gražus, Bijūnėli ialias, Važiavau Dienų, įdainavo 

Šimkaus choras. 
E 3348 Suktinis ir Valia Valuže, jdainavo M. Petrauskas. 
E 3349 Prirodino Seni įmonės Man Jaunų Mergelę ir Kur Tas] šaltinėlis, Įdainavo M. Petrauskas. 

3G''*;> Miškas tižia ir Sudiev Lietuva, {da.uavo Karužutė. 
5 E 3626 Ant švšupės Kranto, PoiKa ir Lelijos žiedas, Valcas. 
g E 3623 Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 
$ Skarbas, Valcas. 
g E 3C24 šienpiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka, 
g E 3940 Naujas Rusijos Himnas, Choras. 
x E 399S Kadrilius ant abiejų pusių, Rusų Bonas. 
5 E 1700 Galiopas ant armonikos. 

E 4165 Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos meliodijos, Orkestrą. 
A 1733 La Marselete ir Bože Caria Chrani. Militairė Orkestrą. 
A 2C95 Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas. 
E 2336 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
E 2357 Birutė Ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
E 2358 Darbininkų Marselet.ė ir Sukeikime Kovų. E 3191 Aut Marių Krantelio ir Saulutė tekėjo. 
F 2223 Pamylėjau vakar ir Drauge. 
L 1247 O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis. 
.<1 2223 Einu per dvuell ir Gaila Tėvynės. 
E 2226 Per Girių Girelę ir Linksminkimės, Polka. 

PASARGA: į kitus miestus mažiau nesiųsime kaip 6 rekordus 
Už pr'sluntimę tavorų męs užmokam. 

JUOZAPAS F. BUDR1K, 
§ 3343 So. Hal'ted St, Chicago, III. 

Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jus ją perskaity- 
site daugiaus negu vieną kartą. 

Neseniai išėjo iš spaudos gar- 
saus frai.cuzŲ rašejo Jule* Verne 
apysaka, kurioje apiašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos 
Apie vandens vagilių atliekamus 
darbus. Kaip jie važidBdamį sa- 

vu laive, uėpuok kflu* TaJvus, 
apvagia juos ir visą flirtą verasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. Kaip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šig knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
v V * 

•••• Cia prisiunčiu $ už ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos'' išleistą knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, įdekite Į iaišką su doliariu, ir prisiŲskitc 
mums šiuo adresu: 

"Lietuva", 3253 S, Morgan St., fliicago, III' 
i 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON MOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRSSON HOTELYJE 

Uta?ninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPMGULMYBES, Lai Neapleidžia 
j^eprigulmybe 

Lietuvoje 
ŽINIOS IS LIETUVOS. 

UKMERGĖ. 
Gimnazijoje nuo rudens ža- 

dama atidaryti 4 klasė, iš Ru- 

sijos sugrįžo matematikas mo- 

kytojas Čerkeliunas. Lietuviu 
pr. mokykla, susirgus mokyto- 
jui — uždaryta. Vasara vaikų 
buvo 30 

VAIENČIUNUOSE. 
(Nauni. apskr.) 

Prie mokyklos steigiama va- 

kariniai kursai. 

GULBINAI. 

(Boržu apskr.) 
Rusu laikais mokykla lanke 

90 vaikų. Manyta net dviklasė 
mokykla įsteigti. O dabar vos 

paskutiniu laiku atnaujinta 
mokykla ir tai užgeso, neapru- 
pinant mokytojos Vosyliunai- 
tes. 

VIŠAKIO RUDA. 
A. Smolensko namuoses stei 

giama antra dviklasė mokykla. 
Mokytoju skiriamas Sabunai- 
tis. 

KARČRUDĖ. 
(Naum. apskr). 

Apielinkės gyventojai rengia 
prieš karę pastatytąją mokyk- 
h- 

ŠVENČIONYS. 
Vasarą labai iškilminkgai 

pašvęsti mokytojų kursai; per 
prakalbas ir Lietuvos himną 
trįs mokytojos laikėsi skanda- 
lingai, rodydamos savo priešin- 
gumą lietuviams. 

ZAPYŠKIS. 
Tėra viena mokykla, o galė- 

tų buti 5—6. Mokinių 80. Ne- 
gauname antrojo mokytojo ir 
esamajai mokyklai. Klebonas 
V .Gurevičius įsteigė nemažą 
knygyną, parsiųsdina daug laik 
raščių. Jaunimas kelia vaka- 
rus. 

ALUNTA. 
Iš Rusijos sugrįžo mokyto- 

jas Vikt. Rakauskas, padavė 
prašymą leisti Mockėnuose mo- 

kyklą. Mokinių susirašė 88: 
46 bernaičiai ir 42 mergaitės. 
Kitos mokyklos per 9 kilomet- 
rus. 

BALBIERIŠKIS. 
(Mat*, apskr.) 

Putričių kaimas iš 60 ūkių 
įsteigė mokyklą ir gavo iš Ma- 
rijampolės kursų mokytoją 
Juozą Laukaitį. Vaikų 50, yra 
ir jaunimo. Paaugusiems mo- 

kytojas įsteigė vakarinius kur- 
sus. 

RAS EINI A T. 
Liepos 22 diena svarstyta 

gimnazijos įsteigimo klausi- 
mas. Dalyvavo4 50 ūkininkų. 
Nutarė steigti 4 klasių. Arti 
nėra jokių mokyklų. Komitetą 
sudarė: kun. dėk. Petras Doč- 
kus, kun. M. Karosas, kun. 
IHurimas, B. Baronas ir Mikše 
vičius. geidimas gautas, tik 
nėra mokytojų. Gimnazijai; 
bus primami ir žydai. 

VIEKŠNIAI: 
Ketinama steigti aukštesni*, 

ji mokykla. 

NEMAKŠČIAI. 
Tadaušave 1916 m. Vi. J11 

sevįeius buvo įsteigęs prade- 
damąja mokyklą. .Vaikų buvc 
80. Mokytojui išvažiavus, nie 
ko nebeliko. 

ERŽVILGIS. 
Prieš kare mokyklą lankti 

arti 200 vaikų, o dabar tik ke- 
lios došimtys. Kun. Gražys ža 
da įkurti antrą mokyklą. 

VARLAUKIS. 
Čia žmones pasitenkino pa- 

šnekėję, jog ir jiem reiktų mo- 

kyklos. 

LAIČIAI. 
5 kil. nuo Ukmergės, 50 ūki- 

ninkų. Pernai teatnaujinta mo- 

kykla. Ji tegalėjo priimti 51 
vaikų, o norinčių mokytis lm- 
vo 150. 

KUPIŠKIS. 
Musų apielinkėje liuosam 

žiemos laiku suvartoti butų kl- 
ijai reikalinga ir naudinga įtai- 
syti ar prie progimnazijos ar 

atskirai iš ūkio dalykų paskai- 
tas arba kursai. Tikimės kad 
šituo reikalu bus kam iš musų 
žmonių pasirūpinti. 

ALUNTA. 
Labai patogu siųsdintis laik- 

raščius per krautuvę. 
Mirė knygų taisytojas Jonas 

Navikas, darbštus Lietuvos 
darbininkas, gabentojas ir pla- 
tintojas prūsų spausdinių dar 
draudimo metų. dabar gi uo- 

liausis visų draugijų narys, 
blaivus, teisingas. 

Likusių sod. Jonas Pašekvi- 
čius pavijo ties Inketrio dva- 
reliu jį apvogusius vagis, kurie 
jį užmušė. Tai buta brolių Či- 
vylių. 

KAIŠIADORIM. 
Cia labai patogi vieta apsi- 

gyventi gydytojui, nes visoje 
apielinkėje nėra. Aptieka čia 
laiko iš Rusijos sugrįžęs Mor 
kūnas. 

SEREDŽIUS. 
Pranas Gotautas nuvažiavo 

talkon medžių vežti; arkys pa- 
sibaidė, vežimą apvertė ir Go- 
tautą negyvai užmušė. Buvo 
labai geras žmogus. 

Medis, riedėdamas nuo kal- 
no Nemuną r. kur buvo taiso- 
ma sieliai, sutrynė Kriukų dar- 
bininką. 

LIDA VENAI. 
(Raseinių apskr.) 

Kur įteka Dratvinio upis. 
Labai nukentėję, kuone pusė 
parapijos išdegė, paliko be pas- 
togės: Bulavėnai Baltkarčiai, 
Žalpiai, Ribukas, Naudvaris, 
Petkiškiai, Baltmikšis, Janapo- 
lis Žilaięįai jau pradeda staty- 
tis. 

Urnai reiklų mokyklos 200 
vaikų. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

P-as Jonas Zubrauskas, 22S 
1-st St., Elizabeth, N. J. gavo 

, sekantį laiškų: 
Brangus įvogeruk!... 

Sužinojęs iš laikraščiu, kad 
galima yra siuntinėti laiškai i 

Ameriką per Daniją, aš neati- 
dėliodamas nei vienos valan- 
dos, pasiryžau nors trumpai 
parašyti Jums laišką, suteikda- 
mas žinių apie save ir jusų 
šeimyną. 

Visų pirmiaiusiai turiu pra- 
nešti, kad aš pargrįžau į Lie- 
tuvą 1918 111., gugpjučio 3 die- 
ną. Kelionėje išbuvau lygiai -1 

sąvaitęs. Pargrįžąs namuo aeiu 
Dievui radau visus sveikus ir 
gyvenančius neperblogiausiai. 
Budar as Riezanėje nekartą 
manydavau ir net jums rašy- 
davau, kad čia mūsų namiš- 
kiams gal buti labai sunku gy- 
venti, bet netaip blogai buvo, 
kaip manydavau. Turėjo duo- 
nos, ir prie duonos dar šį tą. 
Gal su duona butų buvę neper- 
puikia.isiai jeigu žmonės butų 
laikęsis įsakymo vokiečių vai- 
džios. 

Čia reikia pasakyti, kad lie- 
tuviai begalo buvo gudrus ir 
tankiai prigaudavo vokiečius. 

Teisingam žmogui gyventi 
buvo sunku ir kiekvienas tu- 

rėjo vogti. Vogė ne nuo vokie- 

čių, bet patįs nuo savęs. Sunku 
tas visas prie&paudas, kurio- 
mis slėgė voikečiai žmonės ap- 
rašyti. Ši aprašymu paliksiu 

ant toliaus. Sugrįžęs iš Rusi- 

jos nuo 16 d. lapkričio 1918 
m., užėmiau senąją vietą 
(valsčiaus raštininko), žinoma! 
dabar jau tarnauju Lietuvos! 
valdžiai. Jusų moteris su šei-j 
myna gyvena Gižuose. Bro- 
nius (sunus) mokinasi antVar 
gonininko. Lietuvoje viskas 
yra baisiai pabrangę, nekurie 

daiktai dešimti (10) kartų 
į brangesni kaip prieš karė, kit 
20—30 kartu, o yra ir tokit 
daiktų, kad 100 karių pabran- 
ge kaip prieš karę. 

Didžiausia stoka tai drabu- 
žių ir avalynės. Lietuva apsis- 
kelbė nepriklausoma, pęadėjc 
savistoviai tvarkytis. Susitve- 
rė ir kariumene, kurį jau nar- 

siai kovoja prieš rusus bolševi- 
kus. Kūrime- Lietuvos valsty- 
bės randasi nemažai priešų. 
Runa tankiai nemalonumų iš 
vokiečių pusės. 

Bet viltis yra, Kad Lietuva 
tas visas žabangas pergalės ir 

pasiliks tvirta ir galinga Vals- 
tybe. 

Kita platesnį laišką parašy- 
siu vėliaus. 

Linkėdamas tuom kart viso 
gero, pasilieku '.u guodei le 

Jųsų švogeris 
IRadzinc uitis, 

1919 in., Balandžio 7 diena. 
Keturvalakiai, pačtas Vil- 

ka višk s, Suvalku redvbos. 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

Y/.RPS 55] 

Re>. Fhone Cro«r 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JU02APA1TIS, R. PH. 

DRUu.STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 38tos Gatves 

CUICAGO 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JU3 SERGATE. Jeigu taip, tai n-|0s esame užtikrinti, jog męn 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išogzanrnuo* 
jus—visai b° jokiu mokesčių už egzaminaciją, arba patarimu. PeoplĄ 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms į-o» 
reresnj ir modernišką patarnavimo, 

EGZAMINACIJA !R PATARIMAI DYKA!. 
Tai yra patarnavimas, kur j turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, vf 
iantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydanšią, vertę nuo papra? 
tų nesveikatingumų. Mūsų paistai ir kemikai yra gryniausi mus?, 

receptai yra pildimi ti1- regitr vaistininkais: 
ATEIKITE R PAMATYKIEJE MUS. 

Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminacijy ir Patarimą 
1616 WEST 47 th STREEET Mes Kalbame Lietuviškai 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams 82. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime dideli knygų sankrovą ii katalogą, siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia mu'rų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
Hų-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Keikalankite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orutffliis iv- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street Cleveiand, Ohio 

P: S-: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

ATSIŠAUKIMAS \ 
LIETUVIŲ VISUOMENĘ. 

Rengiama iš lietiniu gyve- 
ninio Lietuvoje didžiausia pa- 
roda. Paroda atsibus Neu 
Yorke netolimoj ateityje, taip 
yįreit kaip bus galima gauti 
daiktų. Parodoje turėtu da lv- 
vauti visi Amerikoje gyvenan- 
tieji lietuviai. Į paroda prašo- 
me siųsti visokius lietuviškus 
išdirbinius, kuriuos turite atsi- 
vežė iš Lietuvos, kaip tai: mez- 

ginius, siuvinius, staltieses, 
juostas, žiurkštus, sij< nus, li- 
ninius audeklus, ir visus aky- 
vesnius išdirbinius, kaip ver- 

ptelius, lazdas, kryželius, dė- 
žes ir t. p. Paduotus daiktus 

Igal*.na siųsti musų adresų: 6 
West 48-tii Street, Xe\v York 
City. Po parodai visi daiktai, 
bus grajinami savininkams. 
Šioje pr^odoje bus remiamasi 
ir Lietuvos- neprigulmvbes 
klausimas. Rodant visus Įvai- 
rumus lietuvių gyvenimo Liet- 
tuvoje, bus atkreipta ameri- 
kiečių doma ir į pačius lietu- 
vius. 

Visi į darbą clel musų tėvy- 
nės-Lietuvos neprigulmybė.^ 
pripažinimo. 

Su pagarba 
Lietuviu Tarybų Informacijos 
lliuras. 

6 \Vest 48th St., 
Ne\v Vork Citv. 

uoom 1210 KepuUllc Bldg. 
209 So. State Street Chicago. Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pajai su- 

tartiem. 
Plione Hąrrison 753R 

1616 West 47th St., Chlcago. 
South Slde ofisas 

(Aptiekoje) 
Vai: 4 ix) pietų iki 8 vai. vak 

Phono Boulovard 344. 

A5 ADOMAS A. KARALIAUSKAb 
n SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nusl»lm€jęs pilvelis 
bu.o. Dlsp-psija, revirjnimas pilvelio, nuslabnijimas. 
Krauj'j, Inkstų, Nervų ir abelnaa sjikų nusujimas 
viso kuno, Jr buvau rusto'cs vilties, kad begyven- 
siu. Visur ^cįkojau sau pa„elbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau saro 

į sveikatai pacelbos. 
į Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 

Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po luvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, rtiprčt, gerai dirbt. Kraujas 
iUlvalC. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 

S Viduriu rėžirr.as iinyko po uimuiimui visu lieu. Bė- 
i į'iu 3 nifne'iv išgerdavau kai stvaitl po butelį Sa- 
| hitaras. P.itterla, ir po 3 mln. savo paveiksle v*ma čiau toki skirtum* kaip tarp ! dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir c*'.1 linksmas ir 1000 sykiu dėkoju j ^nlutaiss įnylistg geradtjlstei ir linkiu ti-siems sa/o draugams ir pažjstamieras 
► su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis p~ie Salutaras: 

Salutaras Chemical Instituiion J. Baltrenas, Prof. 
1707 So Halstcd St. Photie Ccnal 6417 Chlcaęo 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Br. Edmund 
GHMIELINSKl 

1174 Milwaukee Ave. 
uotoli nuo Division 

Aptie. W. Wior*xorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 

akis antru kartu, su 

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

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdiena 

nuo 9 iš ryto iki 3 

vakare. Nedėlioj n«o 

9 ryto iki 12 dienę. 

Lighihouse Washing Powder 
Fase^gvisia lamini fa wĄ 

L'IGHTHOUSE Washing Powder palengvina darbą plovimo 
dienoj. Jo gryna naphtha liuosai putoja ir atsakančiai išvalo dra- 
pans be pagelbos boraxo arba amonijos Kuomet jųs mazgojate su 

Lighthouse Washing Povvder, jųs žinote, kad jusų drapanos bus 
sveikos. Nes jis padarytas tik iš grynų sudėtinių. Jis padarys ju- 
sų drapanas švariomis, nepakenkiant joms. 

UGHTE^ 

BET LIGHTHOUSE WASHING 
POWDER tari daugelį kitų pa- 
prastų naminių vartojimų. Ten 
kur grynas muilas skalbimui rei- 

kalingas, Lighthouse Washing 
Powder privalo buti vartojamas. 
Nes tai yra grynas muilas mil- 
telių pavidale ir sutaupo pini- 
gus, nes jus galite vartoti tiek, 
kiek jums reikia. Vartodami jį, 
mažiau darbo padedant plovi- 
mui. 

Indų mazgojimui taipgi Light- 
house Washing Powder tinka, 
nes suėda taukus kaip matant. 

Pavelykite Lighthouse Washing 
Powder sumažinti jusų naminį 
darbą. 

Užsisakykite nuo savo 

Pardavėjo Šiądien. 

ARMOUR & COMPANY 

CHIGAGO 



Parašė Pr. Bajoras. 
SKAMBĖKIT, VARPELIAI! 

Skambėkit-sk?.mbėkit, varpeliai! 
Lai skrenda jųs aiclas augštai į padanges! 

Lai skamba per kalnus, jūres ir miškus! 

Sujudink it žemę! Lai žmonės pabus— 
Tiek metų kentėję vargus ir nelaimes. * 

Išgirs jusų balsą karaliai... 

Jųs aid'as-skambėsis galingas,— 
Lyg trenksmas perkūno, medžius ką suskaldo; 

Nutrenks nuo sostų valdonus-galiunus 
Vargo prispaustus išaugštins jus sunus; 

Jie patįs vargdienių žemelę tevaldo.— 
Skambėkit, jųs aidas galingas!... 

Varpeliai, jųs taiką apreiškiat! 
Žmonijai jųs pilat į širdis ramybę; 

Principą amžiais vargdienę žadėtą 
Bet lig šiai dienai dar neištesėtą. 

Jųs gaudžiat: "Sutrynėm nelaimių galybę!" 
Tuom džiaugsmą mus širdžiai suteikiat. 

Skambėkit, varpeliai, skambėkit! 
Keliais būriai traukia kareivių narsiųjų; 

Jie neša ramybės veliuką augštai 
Ir klausos jųs bako nurimę nūnai— 

Juk vargas, karionės jau pabaigtas jųjų. 
Skambėkit, varpeliai, skambėkit! 

Skambėkit-skambėkit, varpeliai! 
Lai skrenda jųs balsas augštai j padanges, 

Sviete lai buna vien meilė, ramybė; 
Pražus nuožmiųjų valdonų galybė! 

Lai svietas pabunda kentėjęs nelaimes!... 
Skambėkit-skambėkit, varpeliai! 

(Armistice dienoje). Frajicuzija. 
IŠLEIDŽIANT. 

Parašė Pr. Bajoras. 
Kelk, sūneli!... Rytas švinta; skaisti saule tuoj pakils; 
Laikas rengtis tau kelionėn, iškeliauti šiądien reiks... 
Aš per naktį visą dirbau—viskas paruošta tvarkiai; 
čia maišelis su drabužiais,- čia kelionei užkandžiai. 
Sunku, mielas, tu šią naktį sapnavai baisius sapnus, 
Šons nuo šono vis traukeisi, graudžiai verkei per miegus. 
Kelk vaikeli—išmiegojai; girdis gaudžiant varpai. 
Darbo žmanės jau pabudo—prasidej' dienos darbai. 
Reiks keliauti... Ką daryti?... Ne tam tave auginau; 
Mylėt žmones kaipo brolius visados aš mokinau. 
Blogi žmonės, nodorybės traukia tave nuo širdies... 
Bet, sūneli, tu kovoki geresnės sulaukt būties!..., 
O, beje, bučiau pamiršus pas tave šitai prašyt: 
Kaip nueisi tu kariauti, nepamirški man rašyt. 
Jei nelaimėn gi pakliutum, augštyn dangun pažiūrėk,~ 
Duoki žinią man žvaigždėmis, širdyje viltį turėk. 
Tau pagelbą aš pasiųsiu—melsiuos Dievui visados, Kad sūnelis vėl sugrįžštų pas močiutę atgalios. Kelk, sūneli L. Rytas švnta; skaisti saulė tuoj pakils Laikas rengtis tau kelionėn, iškeliauti šiądien reiks... 

(Camp de Souge,—Francuzija). 

Naujai sutaisytas Puikus Vadovas Esperanto 
Kalbos. Parašytas p. Vidikausko. Popieros ap- 
darais $1.C0. Audeklo $1.25. Kartu užsisakyk ir 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
Nedėlinį Beparyviską Laikraštį 

Rašyk: "AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Mellbury Street Worchester, Mass. 

LAIŠKAS IŠ ODESOS. 
Adomas Šidlauskas nori atlcc- 

lauti Amerikon. 
Atviras laiškas pp. Dr. J. 

Šliupui, Mikui Petrauskui, 
Šimkui, Ot. Širvidui ir kitiems 
pažįstamiems. 

Gerbiamieji! Išbuvęs 
metų pabėgėliu ir likvidavęs 
prekybos reikalus, ketinu va- 

žiuoti darbuotis prekybos ir 
pramonės ministerijoj. Tuo 
tarpu dabar baimė, ar Masko- 
lijos bolševikai nepaims Kau- 
ną ir visa Lietuvą. Tuomet aš 
ten nenorėčiau darbuotis ir ne- 

važiuočiau. 
Kadangi iš seno svajoju apie 

tai, kad pažiurėjus ar ir pa- 
sidarbavus Amerikoj, atrandu 
dabartinį laiką patogiausiu at- 
siekiami savo svanionių. Visa 
nelaim ė tame, kad čia 
sunku gatui leidimą išvažiuoti, 
užsieniousna. Todėl širdingai 
maldauju Tamstų, mieli vien- 
taučiai, neatidėliodami išgau- 
kit iš Suv. Yalst. valdžios del 
manęs leidimą atvažiuoti bent 
keletai mėnesiu Amerikon. Ši- 
tam mano elgimosi budui pri- 
tarė ir vietinis konsulas. Gal 

i reikalingos bus sekančios ži- 
nios apie mane. Keliones tiks- 
las : 1) išleisti savo knygą: 
"Lietuvai! imkimės pramonės 
ir prekybos, 2) susipažinti su 

angliškų draugijų organizaci- 
ja ir veikimu; 3) prisižiūrėti 
Amerikos gyvenimui. Esu vi- 
sai sveikas. Gimiau 4, -VIII- 
1878 m.'Reivičių sodoj, V:ekš- 
nių valsš., Šiaulių pav. (gyve- 
nau ilgiausiai Vilniuje). Mo- 
kinaus Liepojaus gimnazijoj 
ir Leipcigo Handelshochschulej 
ir universitatėj. Darba vau ko- 
operacijos ir prekybos dirvoje 
Medžiagiškai aprupintac. Ra- 

šytojas-keliauninikas. Neve- 

dęs. Antrašas: Consulate 
United States of America, llo- 
liol (Gogol) St, 14, for D. Šid 
lauskis, Proviantsky per., 3 
kv. 32. 

Pilnai pasitikėdamas, kad 
Tamistos atidarysit man Ame- 
rikos dur's, išanksto tariu šir- 
dingą ačių ir pagarbos žodžius. 

Domas Šidlauskas. 
Odesoj, 19-111-19. 

P. S. Šis kooperatoriaus 
Šidlausko laiškas iŠ Odesos 
buvo išsiųstas 2 mėn. tam at- 

gal, laike talkininkų buvimo 
Odesoje. Jis atėjo per "Lietu- 
vą." Originalą mums pridavė 
komp. M. Petrauskas. Kopijos 
išsiuntinėta adj-esatamas. Kuo- 
met atvykę Lietuvos valdžios 
atstovai pradės darbą, tuomet 
bus lengviaus lietuviams gauti 
leidinius įvažiavimui Ameri- 
kon ir išvažiavimui. 
— "Sand." Red. 

$1.00 Padarys Tave Savfnįku Loto $1.00 
$1.00 {mokėjęs ir mokėdamas po $1.00 j savaite įgysi labai pigiai ir la- 

bai gražioj vietoj lota. Tik 10 minutų iki gatvekario, netoli nuo Crane €o., 
dirbtuvių, prie Archer ir Kedzie Ave- " 

Nei Jokių Taksų Nereikia Sfioketi 
VISAI NEJOKIU NUOŠIMČIU PER VISĄ LAIKĄ IKI SAUSIO 1 

MO, 1921. 
Telefonuokite mums ir męs atvažiuosime į jusų namus su automobiliu 

ir nuvežšime aprodyti prapertę. Padarysime tai, kaip jums parankiau, pa- 
prastą dieną arba nedėldienyje. Pasirūpinkite kaip galima anksčiau, nes 

jau tik keii lotai tebeliko. 

BROS, 
38C4 S. Kete Avenue 

I 

CH1CAGO, ILLINOIS 

TELEFONAS M^KINLEY 5153. 

L 

šitg, kuponą iškirpkite ir prisiusiu te 
mums, o męs suteiksime j ims pilnas ži- 
nos apie šiuos lotu^ 

KUPONAS 

Rubin Bros-, 
3804 S. Kedzie Ave. 

Gerbiamieji: — 

Be jokios obligacijos iš mano pusės, 
malonėsite prisiųsti man pilnas informa 
cijas kaslink jusų lotų. 

Vardas 

y Adresas 

I MILIJONAS LIETUVAI. 

Taip pabriežė visi lietu- 
viu laikraščiai juodomis rai 
clemis, jog Amerikos Pašel- 
pos Fondas siunčia Lietu- 
vai valgomų daiktų, drabu- 
žių už vieną milijoną dolia- 
rių. 

Kelios savaitės atgal su- 

manyta lietuvių tarpe su- 
tverti Lietuvos R. K., kurio 
užduotimi bus rinkti maistą 
ir drabužius Lietuvai. Buvo 
garsinama kaikuriuose laik 
arščiuose ir gražiai paagi- 
tuota, gi kaikurie musų 
laikraščiai atsisakė nuo tal- 
pinimo. 

Kada pati Suv. Valstijų 
valdžia aukoja net milijoną 
dol. vertės visokiu daiktu, Ir ^' 

tuom tarpu daug musų bro- 
lių atsisako buti net pritarė- 
jais to švento darbo. Sve- 
timtaučiai matydami musiš- 
kius užmary j suvargusius, 
be rubų ir duonos kąsnio, 
ištiesia jiems pašelpos ran- 

ką. Tai ar męs pasiliktu- 
mei kurčiais savo broliu mal c 

davimams: 

Duonos ir Drabužiu! 
Taigi lietuviai, nepaisant 

kokių jus esate įsitikinimų 
ar pažiūrų, nepaisant kas 
esate jųs: katalikas, tauti- 
ninkas ar socialistas, visi, 
sakau, į darbą gelbėjime 
musų brolių lietuvių. Rašy- 
kitės prie Lietuvos R. K tve 
riamos organizacijos ir ne- 

paisant nieko, kas žodžiu, 
kas raštu, kas darbu eikite 
gelbėti Lietuvos piliečių, 
musų broliu, nuo vargo. Jei1 
gu jau svetimtaučiai atkrei 
pia savo atydą ant Lietuvos 
gyventojų vargo ir duoda 
jiems pašelpą, kaipgi daug 
daugiau mes turėtumėm 
griebtis prie to švento dar- 
bo, rinkime maisto ir dra- 
bužių, ypač L. R. K. savai- 
teje. 

Dar kartą primename ir 
raginame prie darbo, prie 
darbo sušelpimui musų var- 

gstančių brolių Lietuvoje. 
Nebūkime kurčiais ant jų 
šauksmo, bet imkimės dar- 
bo, darbo, kuris daug gali 
pagelbėti musų tėvynės ^au- 

gimui, jos pastovumui ir 
naudai suvargusių brolių. 

Štai prasidėjo L. R. K. 
savaitė. Kur dar nėra L. R. 
K. skyrių, lai juos sutveria 
ir lai tie skyriai laikosi 
tuom tarpu (laikinai) Tau- 
tos Fondo čarterio. Gi kur 
nėra T. Fon. skyriaus, lai 
kreipiasi prie L. R. K, Cen- 
tro ir gaus ji. Visi dirbki- 
me, visi kiek galint veikim. 
Ypatingai dabar, kada yra 
būtinas reikalas ir nevilki- 
namas reikalas. 

SEKRETORIATAS, 
456 Grand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

SKCLINU PINIGUS 
ant antro morgeeio labai prisinamo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga. sko 
linti pinigai, tegul atsilanko \ ofisf} 

H. EPŠTEIN, 
Room 7C8; 5 No. LaSallc St 

= Telefonas Franklin 2803. 

Pradek Naujus Metus su tobulu akiu r< 

gėjimu, taip. kad *itko neprakistumei per t 

sus raotus, kas tau gali imti naudinga. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių U 

galvos ckaudėjinras, trumparegyste £ii>a toli 
reg",i»{ė prašalinama, pasitarkite su mani' 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija Di'lLA 

john smetana 
SPECIALISTAS AK5Ų 

1801 S ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas IStos Gatvė®. 

3čios lubos, virs Platt'o aptiekus. Tirpykite 
» mano parašg 

Valandos: nuo 9tos va!, rvto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryte iki 13 vai. dienos. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažlnę su žmoiičrnls Ir turi pažį& 
tanui, visi galės padvigubinti savo algj 
nepertraukus savo dabartinio užsižml 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

Phone Boulevard 2160 

Dr. ft. J. Karalius 
UŽ31S F.N ĖJUSIOS 

LIGOS 
* 

Valandos: 5) iki 12 Ir 4 lkl 3 
vakarais. 

3303 S0. mm\ STREET 

arškiniu 
DVIEJOSE NARIŲ 

SKLEPUOSE. 
Idant pertikrinus visus narius Ir rėm&jus, 

jog narių skiepuose galima pirkti ger^ tavonj 
daug pigiau negu kur kitur, išstatyeimo dideli 
sandelį marškinių nužemintomis kainomis ant 
išpardavmo 

Marškiniai su apikaaklėmis, 
arba bc apikaklių, labai gero per- 
kelio, lagai p»ikių spalvų, paprasta 
kaina $1,50, parduosime tiktai už 

šis išpardavimas tęsis per visą. ėių sųvatatę 
Pasinaudokite iš šios progos ir ateikite tuo- 
jaus, kol yra iš ko išsirinkti. 

95c 

Prekybos Korporacija Palatine 
1701-1703 West 47-ta. 

1112 1114 Mihvaukee Ave., \ 
Du Skiepu, 

Lyon & Healy Pavasarinis Apvalymo 
išpardavimas Perbudavotu Pianu. 

Sekdami musų kasmetinį paprotį, męs darome visuotiną ap <teir valymą visų išmainytų, mažai vartotų, Įvairios rūšies pianų 
ir player-pianų. Kiekvienas instrumentų šiame aprašyme 
yra musų sankrovoje, sandelyj ar musų dirbtuvėje. Viso yra 
keli šim t'c\ i tų instrumentų. 

Upright Pianai nuo $100 ir augščiau 
Player Pianai nuo $350 ir augščiau 
Maži Grand nuo $500 ir augščiau 

liK,r IŠMANYTI PIANAI. Męs 
g^-per daugeli mėnesių rengiamės 

prie šio išpardavimo. Instrumen- 
tai yra puikioje sąlygose skambi- 
nimo. Daugelis pasiūlytų šiame 
išpardavime vartotų pianų vargiai 
gali buti atskirti nuo naujų, čia 
jųs galite pirkties Steinway grand 
pianą, kuris buvo išmainytas ant 
didesnio Stein\vfcy piano, arba jąs 
galite pirkties, Pianola pianą, ku- 
ris buvo išmainytas ant. Duo Art 
Beto yra daugybė stačiųjų (up- 
right) pianų, kurie buvo išmainy- 
ti am Lyon & Healy Apartment 
Grand pianų. Visi šie pianai tei- 
kia tikrą progą jieškotojams au- 
gštos muzikalės vertybės. 

£gįr SUGRAŽINTI Iš NUOMOS, 
jTai p šių pianų jųs rasite veik 

kiekvieną esamą vertybę. Noku- 
rie tu pianu vargiai buvo varto- 
ti. Kiti, suprantama, išbuvo pri- 
vatiniuose namuose keletą sezo- 
nu. Kiekviename atsitikime męs 
darome tinkamą nupiginimą. šie- 
met yra daug puikiu Lyon and 
Healy stačiųjų pianų. 

PLAYER PIANAI* 
Piayeriai desetko! 

žymiausių išdirbi-j 
mų teikia nepapra-j 
Istas vertybes. Kiek 

| vienas Piayer Pia- 

|nas buvo atsargiai 
I aptaisytas ir pirke- 
j jas gali buti tikras, 
j kad jų mechaniz- 
imas yra puikiame 
! skambinimo sto- 

„e* — 

Viskas Žinomo Muzikoje 

V/ABASH A V., prie JACKSON 
Telefonas Wabash 7S00 

j NAUJI PIANAlTi 
j Visokių įvairių sti-l 
įlių ir pianų jam! 
j nebeišdirbamų rų- 
šių yra šiame ap- 

j valyme. Kaip ma- 

jžigulstieji (grand), 
j taipogi ir statieji 
• (upright). Kainos 
į nužemintos tikslu 

į greitai ap /alyti 
į nuo didelio pervir- 
{šio prekių. 

S 'i LYGOS: Labai lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai gali buti susitarti. Ant bran- 
gesnių pianų męs suteiksime <lar paran- 
kesnes sųi/gas. Kiekvienas pirkėjas ra- 

ginr.mas atsilankyti j tų išpardavimų kuo- 
anksčiausia. 

Męs turime didžiausi abelną sandėlį gaidų ir muzikos i 
knygų Suvienytose Valstijose. 



Proto Stiprumas. 
>,X*» 

Nevyniodami dalykų i bo 
velną ir kalbėdami atvirai, 
turime pasakyti, kad vieni 
žmones greitai sumąsto, vis 
ką permato, niekur neapsi- 
gauna. Tokius žmones pa- 
prastai vadina gabiais, pro- 
tingais, sumaniais, "kitrais" 
ar tam panašiais vardais. 
Toki žmonės tampa vado- 
vais, jiems sekasi gyventi. 

Vėl yra kiti žmonės, va- 

dinami vidutiniais, lėtais. 
Bet yra žmonių.ir su atbu- 
kusiu protu. Juos paprastai 
vadina kvailiukais. Kvai- 
liukui sunku gyventi, jis vi- 
sur apgaunamas, jis sunkiai 
dirba ir mažai uždirba, kur 
jis ką sau perka, tai arba 
permoka, arba gauna blo- 
gas prekes. 

Ir tokis žmonių gyvenime 
skirtingumas paiena nuo 

žmonių proto stiprumo. Ne- 
reikia manyti, kad žmonės 
proto stiprumą prigema. Ne, 
žmogus savo protą tiktai 
išlavina per bandymą, per 
prityrimus, per lavinimusis. 

Kad protą galima išlavin 
ti ii* sustiprinti, tai nėra jo- 
kia išradimas, bet sena tai- 
syklė, taip sena, kaip atsi- 
rado ant žemės kulturiški 
žmonės. Dar gilioje seno- 

vėje, Grekijoje prieš Kris- 
taus gimimą buvo atrasta, 
kad protą galima ir reikia 
sustiprinti. Proto sustipri- 
nimas vadinamas mnemoni- 
ka. Ir buvo net įsteigti tam 
tikri dievnamiai, buvo gar- 
binama net proto dievė 
Mnemozina. Susirinkdavo 
jaunikaičiai ir merginos į 
tokį dievnamį ir maldavo 
dievės Mnemozinos, kad ji 
suteiktų proto stiprybę. Bet 
maldomis neužsiganėdinda- 
vo, nes prie pat tų dievna- 
mių būdavo tam tikros mo- 

kyklos, kur vaidylos duoda- 
vo tam tikras lekcijas proto 
susitiprinimui. 

Senovės laikai senai iš- 
nyko, praėjo pora tūkstan- 
čių metų, bet ant nelaimės, 
išnyko ir tas geras senovės 

graikų paprotis lavinti pro- 
to, stiprumą. 

Dabar paprastai taip }ra. 
Mokyklos ir mokytojai su- 
teikia daugybes pamatinių 
žinių priaugančiai kartai, iš 
mokina daug ko, bet tokis 
išmokytas, žmogus paskui 
gyvenime labai mažai nau- 

dojasi tomis mokyklose įgy 
tomis žmomis, ir tai dėlto 
mažai naudojasi, kad neturi 
stipresnio proto ir nemoka 
tas žinias pritaikyti gyveni- 
me. 

Vėl iš kitos pusės yra 
žmonės visai nemokyti, ne- 

lankę mokyklos, o vienok 
gyvenime jiems sekasi, jie 
yra godojami, jie vadovau- 
ja kitus. 

Viskas tas paeina nuo to, 
kaip žmogaus lavus ir stip- 
ins protas. Protas pirmiau 
siai už viskąj protas paver- 
gia gamtos pajiegas, apga- 
li audras. Žmogaus protas 
padarė tai, kad žmogus gy- 
vu balsu susikalba su kitu 
žmogumi esančiu už tukstan 
čių mylių, protas pajungė 
vėjus, iškasė giliausius 
griovius. Žmogaus protas 
pasiekė tolimiausias žvaigž- 
des, kurių šviesa pasiekia 
žemę tiktai į keletą tukstan 
čių metų. Protas išskait- 
liavo žvaigždžių kelius, su- 

žinojo iš ko susideda tos 
žvaigždės. Protas sutvėrė 
pasaulyje stebuklus. Ir tik 
tai vienas yra ant žemės 
stebuklas — tai žmogaus 
protas, kiti gi visi stebuklai 
nėra stebuklais, nes juos ap 
ima žmogaus protas. 

Protas tai pasaulio esybė. 
Kiekvienas žmogus turi 

protą, bet, ant nelaimės, 
mažai jį lavina. Paklauski- 
me kiekvienas savęs, ar 

daug padarėme, kad musų 
protas butų lavesnis, kil- 
tesnis. Turime pasakyti, 
kad labai mažai. Žmonės 
tingi judyti savo protą, tin- 
gi duot smegenims darbo, 
ir protas atbunka nuo ne- 

veiklumo. 
Jei nori buti protingu, jei 

nori turėti stiprų protą, pri- 
valai jam duoti darbo, jį 
lavinti įvairiomis mintimis. 
O tą galima atsiekti tiktai 
skaitant įvairų dienraštį 
"Lietuvą". Kas skaito tą 
dienraštį, to visi kampai 
smegenų diena iš dienos vei 
kia, tas tobulinąs, kįla, tam 
gyvenimos sekami ir tas lai- 
mingas. 

Buk protingas ir skaityk 
"Lietuvą", 3253 So. Morgan 
St., Chicago, 111. 

ĮGALIOTINIAI. 
"Lietuvos" Bendroves 

Šėrų pardavėjai: 
apsega, L. Cleveland, Obio 
Orlauskas, K. A. Rochester, 

N. Y. 
K. Abyshell, Detroit, Mioh. 
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. II 

Ant. P. Osteika, Waterbu- 
ry, Conn. 

M. Kupris, V/ilkes Barre, 
Pa. 

P. J. Lalas, Amsterdam, N. 
Y. 

Jos. Kadaras, Wyoming, 
♦ Pa. 

T. K. Pangonis, W. Frank- 
Į fort, 111. 
i Juozas Žekonis, Westfield, ! Mass. 
Julius Kirdulis, Cicero, 111. 
Ant. F. Laurusevičius, 
Gilberton, Pa. 

. 

NEVISAI GRAŽUS 
PASIELGIMAS. 

"Lietuvos" No 109 p. Sei- 
miečio t ilpc> trumpas ir teisin- 
gas pranešimėlis, kad Visu 
šventu Draugija nutarė daly- 
vauti seime ir išrinko delegatu 

Tuojaus po tam "Draugo" 
No. 111 telpa viešas pranešt- 
mas> kad girdi, visai netaip 
buvę. Girdi buvę renkamas de- 

legatas, bet tik su ta mintimi,; 
Į kad seimas bus šaukiamas A. 
L. Tarybos, tai yra katalikui 
kunigu. Po pranešimu pasira- 
šė Valdyba. » 

Aš supratau, kad čia dirba- 
mos aferos, bet tylėjau, juk ne 

laikas dabar ginčytis. Tuom 
labjau, kad tame dr-tės Visu 
Šventu susirinkime dar buvo 
nutarta instrukcijas delegatui 
uteikti kitame susirinkime. 

Maniau tegul praeina ta ma- 

žytė neteisybė. 
Dabargi "Draugas" No. 119 

net editoriale rašo, kad girdi 
Visų Šventų draugija ant 

Bridgeporto kaire ranka nu-, 
mojo ant seimo. 

Matant tokį neteisingumą 
iš "Draugo" pusės, matant, 
kad "Draugo" editorialai pa- 
remti netikrais faktais užreiš-1 
km: 

1) Kas buvo pasakyta ''Lie- 
tuvos" No. 109 yra tiesa. 

2) Aš esu Visų Šventų drau 
jos ant Brįdgeporto sekreto- 

rium ir kaipo toksai aš jokio 
užreiškimo "Draugo" 111 ne- 

talpinau. Jei tenai pasirašiusi 
vra valdyba, tai aš kaipo sek- 
retorius turėjau apie tai žinoti. 
Ir jei aš nežinau, tai tenai ga- 
lėjo pasirašyti tik dalis valdy- 
bos, o ne visa valdyba. 

Labai nesmagu, kad prisiei- 
na krikščioniškam laikraščiui 
išrodinėti io neteisybes, bet pri 
verstas tai padaryti vardan 
teisybes. 

Antanas Bifautas. 
Visų Šventų dr-jos sekretorius.! 

MM ■ ■ M—— 

LENKŲ ŽIAURUMAS. 
Amerikos lietuviai, imki- 

mės sparčiau už darbo ir 
veikime energiškiau dėlei 
Lietuvos neprigulmybės. Vi 
si tie, kurių gįslose tėka lie- 
tuviškas kraujas, darbuoki- 
mės išvien, nepaisydami 
srovių, arba partijų, kad 
mūsų mylimą šalį neužval- 
dytų rusai, arba lenkai. 

Lietuviai per šimtmečius 
kentėję po svetimu jungu, 
šiądien jau liuosuojasi iš po 
jo; tad subruskime ir pasi- 
stengiame greičiau tą jun- 
gą nutrenkti. 

Koki lenkai yra lietuvių 
geradėjai, tas liudija ir ne- 
tolima praeitis. Kuomet po 
rusų-japonų kaers l'etuvystė 
pradėjo labjau atgyti, ir ji 

Sr, Virgiois Marbutt 
Phyakiaa & Siirgeon 

$001 V/cst aisnd Street 
21 ii MaishalJ Blvd, 

Ofiso valandas: 
i Uii 4 ix> piet 
7 iJUi !) vakare 

T ui Lsumcialc 66C 
torsas 
a ei, Ežc^.kvuell 1681 

Daktaras 

Jonas W. Sarpalios 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. KALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:20 ryto Iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofiya.6 Yards 2Zit 
Namai Boulevard 5602 

Dr. M, Herzman 
IŠ RUSIJOS 

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

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį; ir vaikų, pagal naujausias 
metodu*. K-Ray ir kitokius elektros 
l rietaisuk. 

Ofisas ir Laboratorija: 1925 W. ISth 
Street, netoli Fwk Str'ct 

VALANDOS: Huolfr-V pietų, ir 
6—8 vikarai*. Telftfihoff Canal 2110 

GYYjVIUAS- ^412 S«. Haloted V AL NT>05: 8-» -v tfktai 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan 8t., korta 32 «t 
Specialistas Moteriški}, VyriSkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. »—8 vak., Nadil. 9—8. 

TELEFONAS YARDS 087. 

I-T'T- 'T- -T- T- 

A.lažaiišys 
LIETUVIS GRABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai lr daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbamo grabus ir 
turime eavo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdomo automo- 
bilius veselijoma, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dien$ ar 

naktj. 
330) Auburn Ave. Tel.Drover 4133 

bažnyčiose eme apsireikšti, 
tai nekurtose bažnyčiose len 
kai net muštynes sukėlė. 
Nors lenkų tiktai keltas prie 
kurios nors parapijos pri- 
klausė, bet jie mėgino baž- 
nyčioje lenkišką kalbą į- 
vesti, sakydami: "to polski 
kosciol" ir męs nenorime 
"litvinų" kalbos. Iš to kil- 
davo tankiai muštynės. 

Todėl žinodami toki len- 
kų žiaurumą, męs stengki- 
mės nuo jų pasiliuosuoti, 
stengkimės išgauti Lietuvai 
neprigulmybę, o kadangi 
kelias į tą neprigulmybę yra 
Amerikos Lietuvių Seimas, 
tai dalyvaukime visi Seime. 

V. lamelis. 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Visokiu Naminiu R.akan- 
dų, persikėlė po šiuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 
Chicago, 111. 

Telephone Canal 5395. 

VALENTINE DRES3MAKLMG 
COLLEuE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
Uer.omia ir vakarais dėl biznio lt 
uaniŲ. Paliudijimai išduoda:;d ir vle 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs? pasistengsime 
iuteikti ]ums patarimą. 

SAKA PATEK, Principal 
6205 S. Halstrd lt ūo0 Wells St, 

24')/ VY* IVladison St- 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuiiškos kalbų, 

aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty> 
pewriting, pratybos teisių, Suv. Valst istori< 
įos, abelnos istorijos, geografijos, politikinfci 
ekonomijos, pilletys»ės. dailiarašystčs. 

Mokinimo \alandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:JO iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curu, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už gal'-"! 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 
+< \Arum 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

D R. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chi^rgas 

859 N. Robey St. 
Kampas Iowa St. 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 

Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago 

Gydo visokias Vyrų ir 

moterų ligas taipgi it 
chirurgiškas ligas. 
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Mietiniu: Tulei f iii t c*tins 
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Seuth-West Tire Co., 2038-40 W. 3511 Streit 
\* ienintėlė šios rųsies Lietuviu instaiga Chicagoje. 

U Kftip mane Koks nepap^st/vs parašas ant^ 
šito Akmens..; Na,\k kas-Iin kas 

eut^.oeiGu *4 jį, atvergčiau? 

PtHA- N\IST£RUA JĮVJ mSkm Į t %t A&cJON£S T&b,K^ T0K\c ?A^A5į 1 PAPM^TUR&UT PADĖJO PO JUOM PlNl 
URfAUKO JUOS TAn, KuRiS ftUS GANA S' 

|tfAO *TO«į Pt&ELį A K M C. N į P\T V &.R-ST 

Žingeidumas nevisados yra geras dalykas. Piešė Jonas Stankui 



TAKSUS PASILAIKAN- 

TIEJI DARBDAVIAI TUK!' 
IŠDUOTI KVITAS. 

~ 

I ie tuvių Biuras, (<>\Vest 
48-th St. N e v/ Vork City) iš' 
įvairiu vietų praneša, kad dari)-j daviai pasitaikydami nuo svc-\ 

timtaučiiĮ takaus neišduoda jo- 
kios kvitas. Nesenai išleisti įs- 
tatymai nuo jų to aiškiai reika- 
laujama" 

Sekantis paragrafas yra 
naujausis pranešimas iš 'nter- 
nal Revenue Bureau Komisijo- 
nieriai. ofiso ir jatne aiškiai 

sakoma, kad darbdaviai turi 
išduoti kvitą patįs ir nelaukti, 
kad kas i> kur ją prisiųstu. Štai 
sakoma tuose įstatymuose. 

"Darbdaviai, kurie palaike 
taksus turi, apgal 45 reguliaci- 
jos, kurio dalį algos jis palaiko 
paženklinti ar tai ant i ̂ moke- 
snių konverto, ar kito kokio 

popierio, svetimtaučio vardą, 

diena ir užlaikyta sumą. Tai 
cl.mg parieda pertikrinėjant 
tak. \\ mokesnius, o ypatingai 
parieda, kuomet svetimtautis 
apdeidžia šia šalį ir kuomet 
reikia žinoti, kiek iš jo priguli 
taksu. Tas taip-pat prašalins 
viena nusiskundimų priežastį, 
kuriems algos yra palaiko- 
mos." 

X K T DAUGIAU. 

Pati vedasi namon savo pa- 
sigėrusi vyrą ir jam išmetinė- 

ja. 
— Matai koks, prisipilto. 

Ar tau ne gėda! 
— Aš.... š-s. .. ne-girtas, 

— katik ištardamas atsako 
mylimasis vyrelis. 

— Ką? Dar meluosi? Aš 

manau, kari tu nematai stai Ši- 
to telegrapstulpio. 

— O ne, aš čia matau net 

du tclegrapstulpiu. 

-i Olfinofė 
(DECORATION D A Y) 

LIT H U A N i A N NATIONAL CEMETARY 
Arcricr and Kcan Avcnuca Tcl. Willow Springs 20 R 

Apv.''e J S o n šešių nvjtų sukaktuves nuo Įsteigimo Lietuvių 
Taut!2kų Kapiniu "Mcmortai Day'» 

Petn., Gegužes 30, 1919 
Pradžia 9 vai. ryt?. Prak^.iboa a.it kaliniu prasidės 10 vai. ryis. 

Apvaikščiojimo dalyvaus tautiškos ir progresyvišlcos draugijos, 
progresyviška uiuomono, kaip tai; "Biruteu" Choras, Chicngos Vyrų 
Choras, Sarpalių Orlce -*ra i" chicagoa geriaaal lietuviai kalbėtojai. 
Naujier.'; redaktorius A. Mcnt.vfdas. ir advokrtas F. J". Bagočius. Ant 

sio čc-'it; rnetij Jubiliejaus visi lietuviai ir lietuvaitės yra kviečiami 
atsilankyt. 

Po apvaikščiojimo ant naudos Lietuviu Tautiškų Kapinių 

PIKNIKAS 
L E A F Y G R O V E 

PASTA55Važiuokite ankat'. Imkite Archer-Cicero karus iki City 
Limite, o psskui Jollct kara!s fki "Lithuani. n Nat onal Ccmetery,'' 
"Lcąfy Grova." 

Priežastįs Mervų Ligos 
žmonfis 3erga galvos skaudėjl- 

mo lr nervų ligomis, jie Ima vi- 

sokias tinomua vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagalbą. Išgydy- 
mui priežasties yra darbas 

Kornpetentisko okulisto 
Pavojus slepiasi silpnosa akyss. 

Jog ardo norvų sistemą— tuo' ta**- 
pu jų k negalite niekuomet žinoti, 
kad jusų akjs yra silpnos. Lai- 
ko praeity 

21 metų Chicagoje 
A:5 išgvdžiau tukstančius nusi- 

minusių ir bevilčių. !r aS galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofiso. 

Kreivos akys išgydoma | 
v lenu atsilankymu. 

Per 20 metų ouvusi kreivomlc 
akimis Sophia Masatus, lietuvė 
mergina, gyvenanti prie 4522 So 
Paulina s:., buvo atitaisytos krei- 
vos akys. 

Jeigu jysu akjs kreives, n.-:nusi- 
minkite. Aš išgydysiu jus be vai3 

tu, peilio arba skausmo ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti _Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo- 
niu, patvirtinančių mano praktiš- 
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš juma užtikrinsiu nuolatl- 
nj'gydymg, ir suniksiu Jusų o 

kims sveiką regėjimą Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atrižaukite 

Amys. 
Ktirtumas ir užkurtlmas ausies 
nuo Jvairių priežasčių gydoma pa- 
sekmingai. 

Kam keniėč nuo nosies 
iigų ir kataro. 

Daug akių, ausų ir gerklės li 

gu paeina nuo nosies ligos. Aki-j 
niai nepagydys skaudančių akių! 

kuomet, priežastis ligos — nosyje. 
mano patyrimas prlgelbsti man 

surasti priežastį—ir iSgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jusų kentėjimą. Aš 
palluostiosiu ju3 nuo įpročio "pa- 
gauti žalti". 

e'ifv. aš prašalinsiu jūsų 
ionsilus jųs Gerklės ligos 

pasibaigs. 
Yra jstcigtas faktas tarp moks- 

linčių, ked tonsilai yra priežastis 
gerklės ligtj. 

,lio yra bereikalingai susirinkę. 
.Tie yvj, kvėpavimo vietoje, •{trau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos, Tonsi- 
Iltis tankl. i yia pradžia tuberku- 
lio^o. Vis! gydytojai pataria pra- 
šalinti vialoms sergantiems, o ma- 

ž'?mr, vaikams reikalinga praštk 
l!ntl lonsllus pirma aegu Jie su- 

serga. 

Tcnciiai yra priežasčia i 

visy gerklės ligų. 
Joi jųsų tonsilai kuomet nors 

jusų buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti bo atidėliojimo. 

Kasdien jie {traukia perų ?r ga 
dina pamažu jusų gerklę iki ant 
s;alo neapslreiškla nuolatinė gerk 
lis liga ir liūdnos pasekmė3. 

Aš prfišalir.u tonsilui be 
skausmo 

3e chloroformo—ioe krau-1 
jo—Le ligonbučio. 

Savo 21 r.ietų praktikos gydy- 
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą, nežinomu 
kitiems speciali Lams. Aš gailu 
prr.šallntl jvstj tnnsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra- 
ujo, be siuntimo jus } ligonbutj 
Mano metodes yra virai ne kenks- 
mingos. ir j minulę aš apsidirbu, 
juaų gerklės ligos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsilanko dau- 
giau ir d?.ugiau žmonių, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
j.-eirs nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis liyos ir nelaimės. 

Mano ookestįs yra 
r.dbrangioc 

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienu gerąi ir sąžiningai. Ma- 
no atlyginimas už prašalinimą ju- 

ų toni ilų bus mažesnis negu ju- 
u1 d' ktaro sąskaita už jusų gy- 

dymą. Todėl tas ». ^užstos jums 
nc kelio. J-.igu jųs sergate ka- 

ilu dabar arba kada pirmiau, Jų3 ( 
r vėl sirgsite. Todėl ateik pas | 
aane tuo]?u kol pasekmes nė 
i pavojingo*:—ir aš patarsiu jum 

E5S3. F, ©. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 met&s prie State gatvės 
120 S o. Stata Si., antras augalas. Chicago. 

Valandos: 9 ilci 7. Vienos durjs } žiemius nuo 
Nedėliomc 10 iki 12 The F-iir. 

APIE DEŠRAS. 
Prieš karę Amerikon gaben 

ta labai daug įvairius rūšies 
sausu, arba rūkytų dešrų. Ame- 
rikonai jas nelabai myli, bet 
Amerikoje yra daugelis mili- 

jonu ateivių iš Eurojos, o šie 
yra pripratę prie vienos ar ki- 
tos ru.šies sausų dešrų. Imki- 
me kad ir lietuvius. Lietuvos' 
džiovitos dešros yra beveik Ni- 
šoj Europaj — ypatingai, gi 
Rytinėj Europoj — pagarsėję 
savo gerumu. 

Laike karės gabenimas sau-' 

sų dešrų vienok sustojo. Bet jų 
reikalavimai čia Amerikoje ne- 

sustojo ir todėl Amerikos įstai-j 
gos pačios pradėjo išdirbinėti I 
tokias dešras. Pranešama, kad 
viena tik Armour & Co. įstai- 
ga išdirbinėja (langiaus negu 
šimtą rūšių panašių sau ų deš- 
rų. J r nedyvai: kiekviena tauta 
turi savo ypatinga rūšį sausų 
dešrų, kurias ji myli dangaus 
negu kitas; franeuzas, ispanas J 
Švedas, italas, vengras, rusas,1 
lietuvis, —visi jie mvli sausas1 
dešras, bet kiekvienas truputį i 
kitokios, savitos rūšies. Tas ir j 
pagimdo toki dideli įvairumą 
traminamu sausu dešrų. O c c 

Praniešama, kad \\iena tik 

Prancūzija nesenai užsakė 
Amerikoj keletą milijonu svaru 

sausos dešros, vadinamos 
A r 1 e s, kuri yra panaši į Ita- 
liška Milan Salomi. I Centrą- c. 4, 

line Ameriką, ypač i 'orto Ri- 
šo ir i Pietinę Ameriką sausos 

dešros siunčiama čielais lai 
vais. 

Štai kokis yra skirtumas 
tarp sausų dešrų, įvairių tautų 
mėgiamų: 

Visos jos yra daromos iš ge- 
ros mėsos, jautienos ar kiaulie-j 
nos, paprastai su dikčiai prie- 
taisų ir tankiai su česnaku už- 

taisytos — ypač pietinėms tau- 

toms, kaip italams. 

Francuzų sausos dešros yra 
vadinamos Lyo\vs ir yra da- 
romos iš liesos kumpio mėsos, 
labai smulkiai sukapotos — 

tai]), kad išrodo beveik kaip 
sumaltos; gabalėliai baltų tau- 
kii įsbarstyta po dešra. 

Nola Salami yra numylėta 
sausa dešra Pietiniu Italų ir 
daroma iŠ taip vadinomų kiau- 
lienos "trimingii," t. y. nup- 
pjautų gabalėlių. Caserta Pe- 
peroni yra smarkiai pipiruotas 
dešros rųšįs. 

Ispanai myli savo Chorizos, 
kuri daroma trumpais, apie 4 
colių retežėlaiais. Skandinavai 
vėl turi savo Gotsburg sausą 
lešrą, kuri vra kiek suroka 

skoniu. 
Lietuviai turi savo džiovin- 

tas dešras nuo amžių-amžių. 
Kaip jos daromos apie tai kiek- 
viena šeimininkė geriaus už 
mus pasakys. 

Visos šitos sausų dešrų ru- 

';įs dabar yra išdirbinėjamos 
Armour & C d. jstago.se, kur 
dirba darbininkai iš apie 51 
įvairių tautų ir jie daugiausiai 
dirba dešrų dirbtuvėse, kur jie 
gali panaudoti savo tėvynėj 
įgymtą mokėjimą dirbime tų 
dešrų, kurios labjausiai myli 
jų locnos tautos žmonės. 

Už visokį mokslą dckavojr. 
tiktai "pamokinti." 

Kiekviena pūslė ant kinio iš- 
mokina patmylystės. 

ANT RANDOS. 

j ANT RANOGPj — vv'EST SiDEJ > 4, 5, 6, ir 7 kambarių fliatas pečium' 
(apšildomi; modcrnišiii. Kr-.jpkltSs į 
ofisą: Racin-^ Ava. ir 13 th St., arba 
telefonuos-v vV'cst 95 arba Harrison 

26G. 

Parduodu, perku ir mainau namui 
ant Ictu ir lotus a;^t namų ir an 
groserniu. Ant Kridgtrorto ir an; 
Norlh Sidės turiu daug namu, ger 
bargenal galim-i latai pigiai nupirkti 

K. KA'JFAS Co., 
Real e-^ato, loans, insurance and 

eschange. 
1630 N. Roboy St. 

Ptone Humboldį 71G6. 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LlutHTY BOND3US 

Jeigu GBi priverstas parduot) tavo I, ! 
bėrty Bondsą ateik arba rąžyk pes mus" 
Męs taipgi atperkamo neiftmofc*tu? Li- 
berty Bondsus. M#i- perkama boidsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs Tiunčiame pinigus | Eurcpq... 
E. BUTZKE, 1549 Milwaukee Ave., Chi- 

rago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 'J 

ijMo iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

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

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
\ ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali sii> 
sti savobondsus užregistruodami yet 
krasg.; Mę prisiunčiamo jums pini' 
gus tą pačifj. diauj., kaip tik gaunama 
jusų bondsą.. 

Ateik—Rašyk—T elefonuoK 
LIBERTY SEGURiTIES CO. 

Room 716—155 N. Clark S t 
Chicago, 111. 

Phone Majestic 8617 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGAS S 'JVĖJAS 
prie vyriško kostumeri&ko darbo. 
Gera mokestis- pastovus darbas. 

F. A'.-EKNO 
211 W. 33rd St. 

Chicago., 
D.'cver 3E36. 

Reikalinga kiek apsišvietusi n:o- 
toris ar mergina prie rern namų už 
gaspadiuę; turėtu but duo 25 iki 45 
metų, gera vieta ir užtikrintas gy- 
venimas, dėl geros išmintingos mo- 
teries. Klauskit šiuo adresu: 

P. O. Iiox 145, Westville, 111. 

Reikalinga Lietuviška mergina dol 
Gaspndinystčs ant ICO akrų farmos. 
Mergina turi but. Atsakanti prie ^'šo- 
kių darbų. Gt-rajs mokesnis, ir pra- 
gyven'mas. Taipgi, katra merglnn 
norėtų eit dirbt ait farmos, kaip čio 
nai yra pnmin?t»u Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių g. eit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinatr'jpią. 
P. O. Hox 215, Kenosha, Wis. 

REIKALAUJAME 
OPERATORIŲ 

c 

prie eloak ir siutų. Atsi- 
šaukite greitai. 

1236 So. Halsted St., 

ANT PARDAVIMO. 

SUSTUK. MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti jum^ banga- 
low (nameliu dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
įmokėjimu ir ant labai prieinamų Iš- 
mokėjmo sąlygų jųs galite įgyti sau 

namų. 
FRANCIS KTBORT & CC. 

2402 W. CZri Si., 
Tel. Prospect 923. 

Pasiskubink Piikt Firmą 
PARSIDUODA 80 akrų 

gera farma, su gera stuba 
ir nauja barne, dalis žemės 
yar pradirbta, o kita leng- 
va pradirbti visa žemė ge- 
ra ir randasi prie gražios 
leikos (ežero) arti prie mie 
stelio, ant gero kelio ir kitų 
visu parankumu. Parsiduos 
už $2,500 ant lengvų išmo-. 
kėjimų. 

PARSIDUODA 160 akrų 
geros žemės, apie 50 akrų 
dirbarmos su geromis trio- 
bomis, ant gero kelio, puse 
mailės nuo mokyklos, 3 mai 
lės nuo gražaus didelio mie 
sto. Verta ta farma $8,000. 
Kas pirks dabar greitai pa- 
ims už $4,500. 

ant lengvų išmokėjimų. 
Turime daugybę visokių 

farmų dideliame pasirinki- 
me. Atvažiuokite, o męs tu 
rėsime tokią farmą, kokios 
tik Tamstos jieškote. Ra- 
šyk į bendrovės ofisą, o n 

Tarnistai prisiusime knygele 
su paveikslais, mapą ir pla- 
tesniais aprašymais apie lie 
tuvių kolioniją. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CQ., 
2301 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

PARSIDUODA 
NEDĖLIOJE. 

15 melžiamųjų karvių ir telyčių, ge- 
riausios rūšies. Pirkėjams pristaty- 
simo galvijus. 

6801 S. Oakley Ave., 
2 blckai į rytus nuo Western Ave. 
Telefonus: "vspect 5615. 

FARMA PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA farma 35 akerių, 

Berrien county, Mlichigau. LIETU- 
VIŠKOJ KOLIONIJOJ. G rumų pagy- 
vinimo namas, gerame stovyje, nauja 
barnė ir visi kiti triobesiai, ARKLIAI 
KARVES IR VIŠTOS, vežimai įtai- 
symai ir mašinos. Parsiduos pigiai, 
jeigu kas pirks greitai. Rašykto 

"LETUVA'' NO. 10. 
3253 S. Morgan St. Chicago, III. 

Taipgi randasi ant šios farmas vt.. 
medžių: obuolių ir slyvų. 

Pamatyk Greitai. 
Sekantieji namai parsi- 

duoda labai pigiai. Kuriuos 
galima pirkti su mažu įmo- 
kejimu, o likusius iš randų 
išmokėsite. 

PARSIDUODA geras na- 

melis dėl vieno pagyveni- 
mo, su visais gerais įtaisy- 
mais, šviesus iš abiejų pu- 
siu. Parsiduos už 1,400.00. 

^PARSIDUODA 2-jų pa- 
gyvenimų namas ant mūri- 
nių stulpų. Randos neša 14 
procentą. Parsiduos už 
$1,900, su $200 įmokė j imu, 
o likusiu?. randos išmokės. 

PARSiDUODA 3jų pagy- 
venimų medinis namas. Ran 
dos neaš 16 procentą. Par- 
siduos už $2,400. 

PARSIDUODA 4 pagyve 
nimų visas mūrinis namas 

po 4 kambarius. Randos ne 
ša $40.00 į mėnesi. Parsi- 
duos už $3,800. 

PARSIDUODA 6 pagyve 
nimų' visas mūrinis namas 
už 7,000. 

PARSIDUODA 3jų pagy 
veninių visai naujas mūrinis 
namas su naujausiais įtaisy- 
mais. Neša gerą randą. 
Parsiduos už $6,500. 

PARSIDUODA 4 pagyve 
nimų mūrinis namas. 2-jų 
metų senumo ir su visais 
naujos mados Įtaisymais. 
Parsiduos daug pigiau negu 
kainavo pabudavoti. 

Visi viršminėti namai ran 
dasi lietuvių apgyventose 
vietose ant Bridgeporto ir 
Brighton Parke. Visi bus 
parduodami su visai mažu 
{mokėjimu. 

Aleikite į musų ofisą, o 

męs Tamstoms pririnksime 
namą pagal Tamstos norą, 
nes musų yra didžiausia 
Real Estate firma Lietuvių A 

nulemtoje. 
Kas norite parduoti ani 

kokią nuosavybę, męs par- 
duosime greitai, tiems_ ku- 
rie tik paduos gerus barge- 
nus, nes męs parduodame 
desetkus namų kas savaite 
ir mūsų visi kostumeriai yra 
užganėdinti. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 
3301 S. Halsted St.f 

CHICAGO, ILL. 

F A R M O S 
Jeigu r o: i Įsisteigti sau namus ir būti neprasmingu, pirk sau farmą L; e tuvi u l;V.:onijoj "Vilno'??." Vilas 

County, Wisconsine. Jei pirksi sau 
farmę, čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o nc nuo agento, ii7s esame 
savininkai 50,000 akrų žemės, ir tu- rime paskyrę 5,000 akru išimtinai lie- 
tuviu kolionijai. esame paskyrę Ka- 
zimiero. Gudlnuokij kolionijos direkto- 
riumi. kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yr7. padėti jums. Iki 
*io laiko jau s::-aigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuTii;., kuriems čia klojasi 
labai Męs pagelbstame, kiek- 
•;r»nar-i .i^ujos. džini, kuris perka nuo 
m*-v, į.j'cj padedame .Uemfs nabu 

ivctl lvMbp°i»ia. parduodame arklius, 
.r-fvrs -> kitu? ūkei re'kallngus gy- 
vrli*'- žemei dirbti mašinas ant 

is:».<kiVMirnj. Gali pfrktt 
"-ri 'Vidum o f.ir:nqi 40. 80 

irt ir. o r»k«vr1n dauc'.nu. 
••oĮn^nfR r«A S!«./.»o IVi $?5.00. Jeigu 
^cr-tri-MiJ v f. J : > <: ts +MrtiviG:os lletu- 

--•■'1 k^''',vV^o8 r.,*r>r'r';i'!Tr'"'T" fnrm'f 
.... r„r..n ;ff>tnvi?kai klaus- 
ima" 

^:.MB.ODN 
Eaglo River, Wisconsin. 

PARSIDUODA- bučernė ir 
grosernė su namu ir 2-icni au- 

tomobiliais. Visa tai galima 
pirkti kartu arba atskirai, ar- 

ba galima visa tai išmainyti 
ant rezidencijinio namo. Atsi- 
šaukite pas. 

K. JAMONTAS, 
1739 S. Halsted str. 

PARSIDUODA medinis na 

nias ant 2-jų augštų, raudos 
neša $35 į mėnesį. Prekė tik- 
tai $3,200. 

PARSIDUODA naujas me 

dinis namas ant 2-jų augštų, 
randos neša $38 į mėnesį. Pre 
kė $3,800. 

PARSIDUODA muro na- 

mas ant 2-jų augštų, randos ne 

ša $68. į mėnesį. Prekė tik- 
tai $7,600. 

PARSIDUODA naujas mu 

ro namas ant 3-ių augštų, su 

štymu šildomas ir lotas greta, 
randos neša SI30.00 į mėnesį. 
Prekė $19,000. Visi augščiau 
paminėti namai randasi Cice- 
ro, 111. Kreipkitės pas: 

J. MOZERIS, 
141-7 S. 50th A ve. Cicero, 111. 

Ant Pardavimo 
Parsiduoda 2-ju lubu augs 

čio namas 2 pagyv. po 6 
kambarius elektras baltoms 
sinkoms ir maudynėms, na- 

mas vertas $6000.00. Prekė 
tiktai $4800.00, namas ran- 

dasi ?nt So. Union Ave. gat 
vės tikrai yra gera proga 
uždyrbti geras pinigas ant 
to namo. 

Parsiduoda 3-ju lubu augs 
čio mūrinis namas su bes- 
mentu 4 pagyv. po 4 kam- 
barius randos neša $57 j mė 

į nesį prekė tiktai $5500.00. 
Atsišaukite kas norite, gerą 
ir pigų namą, nupirkt, nes 

tas namas bus parduotas 
graitam laike. 

Parsiduoda 3-ju lubu augš 
čio mūrinis namas 5 pagyv. 
po 4 kambarius 2 lotai 50X 
125 namas geram padėjime, 
randos neša $720.00 per me 
tus prekė tiktai $5500.00 na 

mas randasi prie 3622-24 
So. Union Ave., gatvės. 

Parsiduoda 3-ju lubu augš 
čio mūrinis namas 5 pagyv. 
po 4 kambarius ir vienas 
štoras labai gražioj vietqj 
dėl bučernės ir grosernės ir 
nuo seno lietuvių apgyven- 
ta, randos neša $80.00 į mė- 
nesį Prekę $6700.00. 

Namas vertas $25000.00 
parsiduoda už $14000.00. 
3-jų lubų augščio mūrinis 
namas 6 pagyvenimai 4 pa- 
gyv. po 8 kambarius 2 pa- 
gyv. po 7 kambarius pasta- 

I tytas ant 2 lotų, akmenų 
'frontas, elektras maudynes, 
garu šildomas, aržuolų pa- 
puoštas, marmolo prieduris, 
už tai tas namas taip pigus, 
nes savininkas turi apleisti 
miestą. Atvažiuok i.' parsi- 
tikrink šitaja proga. 

Parsiduoda 2-ju lubu augs 
čio mūrinis namas; 2 pagyv. 
po 5 kambarius su besmen- 
tu prekė tiktai $3800.00. 
Įmokėti $500.00 kitus kaip 
randa, namas randosi ant 
So. Lowe Ave. gatvės. 

Parsiduoda lotas 25X125 
randasi prie 3224 So. Lowe 
Ave. prekė $1100.00, $200.- 
00 Įmokėti kitus $10.00 per 
mėnesį. 

MICHAEL J. KIRAS 
3331 So. Halsted St. 

Garbys Draugai 
Kuo tankiau aš asmeniš- 

kai susiduriu su darbinin- 
kais Wilson & Co. organi- 
zacijos, tuo labiau įsitikri-. 
nu, kad p. Wilsonas laimė- 
damas jų lojališkumą ir už- 
sitikėjimą, įgyja didžiausį 
turtą, kokį jo biznis turi. 

Leiskite man pasakyti, 
kaip darbininkai pienuoja 
padaryti darbą p. Wilsono 
ir jo bendrų virišninkų šei- 
mynoje lengvesniu ir palikti 
jiems rupinties tik didžiau- 
siomis problemomis, kurios 
iškįla prieš juos kiekvieną 
darbo dieną. 

Jie turi susiorganizavę 
KOMITETĄ iš 32, suside- 
dantį iš vyrų ir moterų na- 
rių, kurie yra išrenkami na- 

rystėn balsais savo bendrų 
keliuose biznio departamen 
tuose. 

Kiekvienas narys komite- 
to gauna nuo savo bendrų 
sumanymus, kurie galėtų pa 
gerinti sąlygas dirbtuvėje ir 
tada komitetas susirinkimuo 
se, kurie laikomi tankiai, tie 
sumanymai atvirai diskusuo 
jami ir jei didžiumas balsų 
nutariama rekomenduoti vir 
šininkų šeimynai—tas pada 
roma, kadangi visuose susi- 
rinkimuose buna labai gabi 
moteris sekretorė, kuri šutai 
so konkretėj formoj pada- 
rytos rekomendacijas. 

čia yra dalykas, kad darbininkai iš- 
sirenka vyrus ir moteris iš savo pa- čiu eilių, juos atstovauti visuose svar- 
biuose jų interesus paliečiančiuose da- 
lykuose—>lr nariai Komiteto Iš 32 turi 
pil.ą. užsltikėjiir.ą, jų bendrų. Kų Ko- 
mtetas nubalsuoja padaryti, tas vi- 
suomet buna užganėdinančiu dėl dar- 
bininkų vieuose departamentuose. 

Man buvo sutelkia teisė buti viena- 
me Komiteto iš 32 susirinkimų. A5 
mačiau, kaip vyrus, taip ir moteris at- 
sitcjant ir kalbant tiesiai ir drąsiai. 
Nebuvo jokio neeusipratmo apie tai- 
kę jie sakė. Jie žinojo, ką jie norėjo 
pasakyti ir tą pasakydavo. Jie nu- 
balsavo padaryti nekurias rekomenda- 
cijas viršininkams. 

Jie pakvietė mane kalbėti jiems., 
ką aš neriai padariau, kadangi aš 
pilnei tikiu [ idėjų. kad visos -prob- 
lemos, visi keblumai biznyje gali 
buti išrišti pačių darbininkų, jei tie 
teisingai ir nuoširdžiai kooperuos 
viens su kitu ir pasakys savo dalykų 
atvirai biznio galvoms. 

Kad?, aš pabaigiau savo kalbų, 
Komitetas iš 32 vienbalsiai išrinko 
mane savo garbes nariu—garbę, ku- 
ria iš labai branginu. 
Kokia pasekmė viso šito ant kiek tas 

apeina \Vilsnn & Co. bizni? 
Pirma pasekmė—ir visuc svarbiau- 

sia visiems—yra, kad Komitetui iš 32 
pasiceka palaikyti puikius santikius 
tarp darbininkų ir viršininkų. Bendras 
užsltikėjlmas ir gerbimas nuolatos vie3 
oatauia: 

Antra pasekmė—taipau labai svar- 
bi—yra, kad greitas viršininkų priėml 
rnas padarytų Komiteto iš 32 reko- 
mendacijų verčia narius lalkyties savo 
garbės ir daryti tik tokias rekomen- 
dacija?. kurios yra svarbiausiom Mon- 
V]L dialyaki rįelj^d negtiuna didžiu- 
mos balsų Komiteto susirinkimuose, 

Trcča pasekmė—taipjau labai svar- 

bi—yra kad nariai Komiteto iš 32 grei- 
čiau labiau rūpinasi daryti rekomen- 
dacijas, kurios naudingos butu visam 
bizniui, negu k ui padaryti naudų sau-. 

Komitetas jvykdino tokiaa sųlygas, 
kuries reiškia užslgančdinimą jų ben< 
drų—darbinikų ir tas, supranta.ua, da 
ro juos labiau veikliais lr geidžiančiais 
teisingiau tarnauti kompanijai. 

Komiteto susirinkime, kuriame aš 
dalyvavau, vienas žmogus turėjo daug 
pasaykt'. e^ie puikų dariių žmonių 
kumpių ir lašinių departamentuose—- 
pranešdamas savo bendrams Komito* 
to apie jų didžiavimąsi paminimuose 
Ortified \V;lsono rųinų ir užminda- 
mas, kad kiekvienas darbininkas vi- 
suose kituose depar/.mentuose turi 
padaryti savo asmeuine garbe pagel- 
bėti prlrengime maisto produktų, ku- 
rie visuomet išteisintų vartojimų obal- 
aio "The Wilson Labol Protects Your 
Tablo" (Wllson ženklelis Apsaugoja 
Jusų Stalų). 

Moteris, atstovaujami keninių daly* 
kų departamentu praneš#, kumpių ir 
lašinių žmonėms, kad jis ir jo ben- 
drai nėra išdidesnit\-s atsiekimuose 
gaminime Certified Wiisono rųšių, kai 
ji ir jos bendrai didžiuojasi gaminimu 
Certified rųslų keninių mėrų, daržo- 
vių, vaisių, prioskanių ir tt. 

Tas ir yra taip. Darbininkai kiek- 
viename departamente rūpinasi paga- 
minti geriausius ir tyriausius maisto 
produktus ir jie taippat didžiuojasi 
\\il.on & Co obalsiu "The VVilson 
Lnbel Protects Your Table." kaip ir 
p Wilsonas—ir tas reiškia didelį pa- 
sididžiavimą.. 

Su pagarba, 
W!lliam C. Freeman, 

250 Fifth Ave., 
New York City. 

/ (Apgars.) 



VIETINES ŽINIOS. 
BRIDO FlPORT. 

Ketverto vakare šv. Jurgio 
svet. buvo parengtos praka' 
bos Nastaičią I-abdaringos 
•Prieglaudos. Publikos buvo 

apie 25 vpatos. Minėtos prie- 
glaudos organizatorius kalbė 

jo apie reikalingumą našlai- 
čiams namo, išreikšdamas nu- 

sistebėjimą, kad žmonės nesi- 

lanko į panašias prakalbas ir 

neremia labdaringi] įstaigų. Jis 
sakė: Žiūrėkite kaip Seimo su- 

manytojams sekasi. Draugijos 
viena po kitai Seimą remia. 
Bet kaip męs ką sumancm, tai 
mažai kas tepritaria, net nei Į 
prakalbas neina. 

YVe'l, gal naskui žmones 

rems ir labdaringas įstaigas, o 

šiuom tarpu reikia sukoncent-| 
rttoti spėkas Seimui. 

Buv(*. j 

SEIMINES PRAKALBOS. 
Užvakar vakare Mildos sve 

tainėje įvyko šeiminės prakal 
bos. Kalbėjo Dr. Graičiunas 
C. Kasputis ii Prusu lietuvis. 
Nurodinėjo seimo reikalingu- 
mą. Pabaigoje buvo paklausi- 
mai. L'pas žmonių pakilus link 

seimo. P. 

TAI BENT VYRAS. 
P-as Juozas Uždavinis sn 

savo draugu i>. Juozu Varna- 

giu, abudu iš \Vestvillc, II!., | 
užvakar atsilankė "Lietuvos" 

redakcijon savo dienraščio pa- 
sižiūrėti. 

Prie tos progos p. Uždavi 
nis, kuris, beje, yra senas ame- 

rikonas ir nemažai pasidarba- 
vęs tarp lietuvių tėvynainis, 
paaukavo Lietuvos Neprigul- 
mybės išgavimo reikalams Li- 

berty Bondsą už $50.00; tas 

jau vienas parodo, ko1,.? jis v v 

ras ir lietuvis yra. 
Svečiai pasakojo, kad VVest- 

villeje smarkiai rengiasi prie 
Lietuvių Seimo ir kad iki šiam 
laikui apie šešetas delegatu 
jau išrinkta. 

PARGRĮŽO. 

Leitenantas Dr. S. Biežis, 
sulyg gautų vakar žinių, jau 
sugrįžo iš Prancūzijos Ameri- 
kon ir netrukus tikisi buti Chi- 

cagoje. 

PRMIESIMAS 
DSI Mušu Darbininku Gerovės 

Męs UŽDAROME 
NEDĖLIOMI3 
PER VISĄ DIENĄ 

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

('•BIRUTĖS" KONCERTAS. 

Rytoj <S:15 vakare Kiiiibcill 
tlall prie Jackson i U vd. ir \\ a- 

j baslį Ave., "J^irutė," užbaigi 
mui sezono, duos bene vienn 
is įvariausių ir turtingiausiu, 
kokius ebieagiečiai yra girdė- 
ję, koncertu. 

l'-as Si. Šimkus ant milži- 
nišku vargonų improvizuos 
koncertui parinktas tikras mu- 

zikos fantazijas. Taip-pat pa- 
nelė M. Rakauskaitė turi pri 
įrengusi turtinga repertuarą, 
kurį prie vargonų sudainuos; 
nebus pralenkta nei visu numv- 

lėta jautri daina "Kur Bakūže 
Samanuotci." 

Tarp daugybės dainų "1 •iru 
tės" choras dainos ir "Oželį." 

Visi dainų bei muzikos my- 
lėtojai, nepraleiskit šios vienin 
tūlės progos. 

A. M. 

"ATEITIES ŽIEDO" 
KONCERTAS. 

Nedėlioj gegužio 18 d., 
M-irk \Vhite Square sevetai- 
nėj prie 29 ir So. Halsted gai- 
vių Įvyko koncertas, kuri 

surengė vaikų draugijėlė 
"Ateities Žiedas/' mokslo sezo- 

no užbaigimui. 
Vadovaujant p-lei Salome] 

Staniuliutei didelis, susidedan- 
tis in apie 100 va;kų choras su- 

dainavo kelias liaudies daina,. 
Protarpiais buvo dainuota so- 

lo, duetai, trio, deklamacijos, 
tnonoliogai ir skambinimas ant 

piano. Riekia pastebėti, kad 
choras nors susideda iš mažų 
vaikų ir mergaičių, bet pastan- 
gomis p-lės Staniuliutės gero 
kai yra pralavintas. Geriausiai 
ir tur but įdomiausiai buvo su- 

dainuota solo, kuri sudainavo 
maža mergaitė apie 0 metu 

amžiaus, Genavaitė Šidiskitite. 
Dainavo "Vai veržia laužia" ir 
"Sukeikime kova," Petrausko 
Reikia pasakyti, kad išlaikymas 
balso ir užsilaikymas ant sce- 

nos buvo tiesiog stebėtinas, ne- 

daugelis ir suaugusių taip pa- 
vizdingai užsilaiko. Taipgi ge- 
rai sudainavo duetą, Algirdas 
Briedis ir Stefanija Staniulitė, 
"Jojau diena," Petrausko, ir 

žvaigždės to koncerto sudaina- 
vo trio: G. šidiškiutė, St. Sta- 
niuliutė ir Algirdas Brredis, 
"Paukštužėlei," Šimkaus. Pia- 
nu skambino Vytautas Briedis 
ir Bronė Poškįutė. žodžiu sa 

kant, koncertas pavyko gerai. 
Siame koncerte dalyvavo ir 

So. Chicagos vaikų choras taip 
pat mokinamas p. Staniuliutės. 

Pabaigoj koncerto p-lei S. 
Staniuliutei buvo įteiktas dide- 
lis gėlių bukietas. 

Garbė p-lei Staniuliutei už 

Iškilmingas Piknikais 
parengtas 

DRAUGYSTĖS LIETUVIŲ TVIRTYBES 
CICERO. ILLINOIS 

NEDELIOJE GEGUŽIO- MAY 25 tą, 1919. 
NATIONAL DARŽE, Riveroide, 111. 

šitas piknikas bus gražus ir linksmas. Turėsime gerų gčrimų ir 
užkandžiu. Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant mu- 

šu parengto pikniko, nes griež puiki muzika, tuomi linksmai praleisime 
pavasario laika tyru oru kvėpuodami. Atsilankę busite visi užganė- 
dinti. Pradžia 9 vai. iš ryt". Kviečia, Komitetas 

gerą ir pavyzdinga pasidarbn 
vinią, auklėjime mažų vaiku 

dailėje. Jos triūsas jau duoda 
vaisius. 

Koncertų mylėtojas, 

LAIŠKAI LIETUVOS. 

P-as Pr. Kuziulis, .;yvenan- 
tis 1611 \T. Aslaud A ve. gavo 
laiškn iš Lietuvos nuo savo 

brolio. Laiškas rašytas Nava- 
rėnuose, Telšių apskričio, Kau 
no gubr. Laiškas datuotas ko- 

vo 21 dieną. Reiškia a4ėjo į 2 

[minėsiu. 
Laiškas su Lietuvos kras xs 

ženkleliu už 50 skatiku, bet 

prisiųstas ne sinčiai Vmerkon, 
bet per Lietuvos atstovą J. Sa 

vieką Kopenhagoje, vienok ki- 
tokios šfąmpos nėra, kaip tik 
lietuviška. 

Laiške rašoma, kad visi svei- 
ki, tik neliksmi, nes dar karė 
besitęsia. Laiške prašoma* Pr. 

Kaziulis grįžti tėvynėn.. | 

TOWN O F LAKE. 
Už A. L. Srimę. 

Susivierijimas Lietuviu Or- 
ganizacijų laikytame susirin- 
kime, gegužio 16 d. vienbalsiai 
užgvrč busiantį Amerikos Lie- 
tuviu Seimą ir nutarė remti ji c o 

visais prieinamais budais. Nu 
tarta taipgi kiek galint pa 
Dėti priešseiminio koncerto ti- 

kietų pardavinėjimui. Tam tik 
slui paskirta stotįs, kuriose no- 

rintieji galės tikietus nusipirk- 
ti. Jos bus sekamose vietose: 

J. J. Elias Banke, 46CT So. 
Wood St. 

P. Pivarunas, 4622 South 
Marshfield Ave. 

A. J. Kareiva, 1805 W 46th 
St. ir 

Frank Puleikis, 4544 S. Pau 
lina St. 

P>e to minėtame susirinki- 
me buvo pakelta svarstymui 
daug svarbių klausimų, kurie 
dėl tulų priežasčių palikti se- 

kamam susirinkimui, busian- 
čiam pėtnyčioje, gegužio 23d. 

? A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar 
by garantija gauk už savo oinlguo. 
—teisingu darbą. Pirma negu atl 
duosi kokiam žydeliui gauk tikr<j 
kainą iš 

J. S. RAMANČIONIS, ! 
2611 W. 44th St., CHICAGl 

Phone McKinley 278 

P-lė E, G. MAKSR 
Piano Mokytoja 
4515 S. Wood St, 

Duoda lekcijas skambinime ;)ia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslus Chica- 

gos Musical College. 

E X t3 K B S S 
WM. DAMBRAUSKAS 

C17 W. 34th St., Boulcvard 9336 

"BIRUTES" 
KONCERTAS 

Kimball Hali 
25 E. JACKSON BOULEVARD 

tcampas NVabash A ve., Vidurmiestyje 
1 

Nedeiioje, 8eguzio-May 25tą. 1919 
Pradžia 8 valandą vakare 

Tikietai po $1.00 
Vietos Rezervuotos 

4 

Maži vaikai nebos įlsidžlami 

Gerbiamieji muzikos mylėtojai: — 5iuo koncertu "Birutė" užbaigs savi 

vakarų sezonu ir'parodys metų veikimo 'darbą- Pabrieziame, kad stengiamasi šį 
koncertą pažymėti ne didumu, bet gražumu išpildyme jo. 

Programas ?usldė3 beveik išimtinai iš lietuvių muzikos. Bus dainojatna 
vUij įžymesnių lietuvių kompozitorių parinktinės dainos. 

Apart "Birutės" choro ir geriausių mūsų solistų, dalj įrogramo išpildys 
St. Šimkus — vargonais. 

Pirkite rlklrftis iškalno ir pasirinkite geresnes vietas. Tikietai raunami: 
"Naujienose," "Lietuvoj" ir pas "birutiečius." "BIRUTE" 

1:30 vai. vak., p. J. J. Elias" 
svetainėje. 

Kadangi tas susirinkimas 
bus svarmis dėlei vykdinumo 
ba/.aro, Seimo reikalu ir na- 

mo statyme klausimo, tai Į jį 
kviečiami yra visų draugijų, 
kuopų ir kliuhų kaip adminis- 

tracijos, ta-p ir atstovai. Taip 
gi prašomi yra ateiti ir visi t R 

kurie pasižadėjo bazare pagel- 
bėti dirbti. 

Minėtas bazaras įvyks bir- 
želio 1, 3, 5 7 dienose J. J. 
Elias svetainėje. 

\ aldyba: 
J. Viskontas, Pirm.. 1 

A. J. Kareiva, Rast. 
• 

TO\VN OF LAKE. 
Gegužio D. L. K. Yytant > 

laikys savo mėnesinį susirinki- 
mą nedėlioję gegužio 2? d. 2 
vai. po pietų Šv. Kryžiaus pa- 
rapijos svet. 

Dėlei busiančio Seimo ir dan 

ęelio ktiii reikalų yra reikalin- 
gas visų narių buvimas. 

J. Lcgnugaris, Rast. 

CICE RIEČIŲ AT YDAI. 
Lietuvių Pašalpos Kliubas 

kviečia jus ant paskutinio šia 
ine sezone baliaus, kuris atsi- 
ims šios subatos vakare, gegu- 
žio 24 c!., O. Tamulienės svetai 

nčj, 1447 So. 49-th Ave. ir 15- 
ta gą:v' K. P. Deveikis 

ANTRAS PIKNIKAS. 
Liet. Kaudonos Kožės Pa- 

šelpos Kliubas rengia antrą 
pikniką nedelaienyje, geg. 
?'} d. 10 vai. ryto Černausko 
uarže Lyons, Illinois. įžan- 
ga 25c. 

'. .Draugiste Lietuvių T virty 
bč šia subata vakare turės savo 1 c- 

susirinkimą pas S. Zvibjį. Na- 
riai teiksis susirinkti, nes bu i 
rinikmai delegatų į Seimą ir 
kiti svarbus reikalai. Narys. 

T. .Ar. D. 22 kp-os DOMAI. 

Nedėldienyje gegužio 25 d 
popieti] "Birutėk'' svetainėje 
prie 3249 So. Morgan St. bus 

T. M. I\ 22 kp. susirinkimas; 
Visi nariai malonėkite atsilan- 
kyti, nes yra daug svarbių rei- 

kalų apsvarstymui. 1 'aldybos. 

KAREIVIAMS 1MO 
REGlMENTO. 

Susirinkimas kareivių 1-mo 

regimento atsibus nedėlioje gc 

gūžio 25 d. Aušros vartų pa- 

,rapijos svetainėje 2323 W. 

23rd Place lygiai ant 1 v. po- 
pietų. 

Visi pribukit ir pažįstamus 
Į atsiverskit. /'cildyba 

MOTERŲ DRAUGIJOS 
BALIUS 

Nedėlios vakare, gegužio 25 

įvyks Šv. Petronėlės Dr-stės 

balius. Šisai balius bus "Žem- 

čiuginis"—pirmas savo rųšies 
balius Chicagoje. 

Balius atsibus Šv. Jurgio pa- 

rapijos svetainėje, prie 32-trc 

PI. ir Auburn Ave. 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN 
TI PAVEIKSLAI IŠ KA 

RES LAUKO 
BOLŠEVIKU DARBAI. 

Illiustruotas Daineles, 
Bus rodama šiose vietose. 

L čarninko ir Sereclos vaka 
rais Geg. 27-28 dd. Bažny- 
tine Sale Waukeegan, 111. 

Ketvergo vakare Geg. 29 

d. Strand Theatre; Wiscon- 
sin gatvės Racine Wis. 

Subatos ir Nedėlios vaka- 
rais Geg. 31 d. ir Birželic 

1-mą d. Lietuvių Bažnytinė 

j Salėje Milwaukee Ave. Ke 

.nosha, Wis. 
I Utarninko vakare, Birže 
lioJune 3 d. Mendelo!.on S? 

jlėje, W. Main St., Rockforc1 

AIŠKUS IŠSIREIŠKIMAS. 
— Kas čia per paveikslas? 

— mokytojas klausia mokinio. 
— Katė. 
— Tai netiesa. Čia tik katės 

paveikslas. O kas čia? 
— Pelė. 
— Kvaily! Čia tik pelės pa- 

veikslas. O kas tenai? 
— Tenai.... katės paveiks- 

las pagriebė pelės paveikslą. 

BALIUJ K. 
— Atleiskite, tamista atsi- 

sėclote ant mano vėduoklės. 
— Atsiprašau. Aš ir misii- 

ju iš kur čia ant manęs vėjas 
pučia. 

DIDELIS IŠKILMINGAS 

Parengtas 
L. G. D. L. K. VYTAUTO 
1 div. rait. ant Bridgeporto 
Ned., Birželio 1, 1B19 
CHERNAUCKO DARŽE 

Lyons, 111. 
Kviečiame visus lietuvius 

ir lietuvaites, jaunus ir se- 

nus atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ant mūsų iškilmin- 
go pikniko. Griež puiki mu- 

zika, bus gardžių gėrimų, 
užkandžių ir kvepenčių ci- 
garu. Kviečia visus, 

Komitetas. 
Įžanga 25c Ypatai. 

N O R T S A I D I E e I Ų DOMAI. 

Prakalbos 
Gegužio 26 d. 8 vai. vakaro Liuosybes 
Svet., prie 1822 Wabansia Ave. Northsai 
cliečiai rengia dideles prakalbas. 

Komitetas. 

parengtas 

Draugystes Šv. Petroneles 

Nedelioje, Gegužio-May 25, 1919 
Sv. Jurgio Parap, Svet. 

32ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c Ypatai 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, tai yra pirmas 
savo rūšies balius tarp lietuvių. Kaip paprastai, 
taip ir šį kartą Dr-stė Šv. Petroneles iškels pui- 
ki'iusi balių ir kiekvienas turės progą smagiai pa- 
silinksminti. Kviečia, Komitetas. 

Antras Piknikas 
Rengiamas 

„Lietuvių Raudonos Rožės Pašalpos ICIiubo.. 

to^žio-Mav 25, H WI£IHL!U~mUJ £mWį 

Chernaucko Darže 
Lyons. Illinois 

Pradž:a 10 valandą iš ryto Tikietas 25c. 

Muzika J. Staugaičio. 

EXTRA! EXTRA! 

Garadžius 
STATOMAS PO Nc. 3205 3207 So. HALSTED ST. 

Netoli 32-ros bus gražiausia ir vigadniausds, progai naujų motlolį pastaty- 
tas šių dienu garadžius, kaipo pirmutinis takios rūšies soje dalyje miesto. 
Su pilnu Jrengimu visokių daiktu dėl automobilių ir pirmos kliasos me- 

chaniški. sutaisymu. 
Vietos dėl pastatymo automobilių yra ant randos. "Kas ankščiau ran- 

davoa — iš kalno, tas gaus geresne vietų, nes vietos yra numeriuotos, tai 
naudokis dabar proga. Garadžius bus užbaigtas statyt Birželio (.lune) 
15-tą. dienų. 

Savininku to gražiausio ir naujos mados garadžiaus yra gerai Chi- 
cagos visuomenei žinomas, 

PETRAS KRASAUSKOS, 
3249 So. Morgan St., ant 3-čio floro. 

Tel. Bcu'evard 7579. 

Temyk 
s| 

ženklą. 

Pirkite 
kur jis 

Iškabytas 

Jus rasite manę ant Halsted gatvčs, tarpe 31 mo8 ir 39"tos. 

Aš esu ženklu Central District Business Men's Association. Aš 

esu pinigų taupytojas, aš sutaupysiu jums dolerius ir centus. Aš 
stoviu už teisingą, dorą ir sąžiningą apsiėjimą «u publiką. 

tai ir \psimoka jieškoti to ženklo, taipgi reikalaukite musų Dis 
count Štampą kurią jus išleidžiate yra kaip pinigai. 
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