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Bolševikai sumušė Lenkus 
Sutarta Adriatiko pa= 

kraščių klausime 

Villa Valdys Meksiką. 
Socialistų Partija Suspenp^o Lietuvius. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
LENKUS. 

Londonas, gegužio 30 d. 
Rusijos bevielinis telegrafas 
šiądien pranešė, kad bolše- 

vikų kariumenė smarkiai su 

mušė lenkus ties Rovno "j 
piet-ryčius nuo Lietuvių Bra 
stos ir užėmė miestą, suim- 
dami didelius sandalius ka- 
riškos medžiagos. 

Pranešime priduriama, 
kad bolševikų kariumenė su 

ėmė ties Zdolgunovo septy- 
niasdešimts kanuolių ir taip 
gi užėmė miestą Aleksan- 
driją. 

SUTARTA ADR1ATIK0 
KLAUSIME. 

Paryžius, gegužio 30 d. 
Italijos delegacija kiek nu- 

sileido Fiume klausime, bet 
užtat didesni jos reikalavi- 
mai kitose vietose pakraš- 
čiuose Adriatiko. Laikraš- 
tis Temps paduoda šiam 
klausime sekančias žinias: 

1. Fiume, be priemiesčio 
Sučak, bet su apielinke į va 

karus sudaro neprigulmingą 
valstiją po priežiūra Tautų 
Lygos, Ši valstija rubežiuo 
sis su Italijos žemėmis. 

2. Miestas Zara, Balma- 
cijos sostine, ir Sebenico 75 
mylios į pietus nuo Triest 
tenka italams, bet Italija at 
sisako nuo kitų Dalmacijos 
dalių. 

3. Be to Italija valdys ke- 
letą strategiškų salų Adria- 
tike; jomis yra: Cherso, 12 
mylių į piet-vakarius nuo 

Fium^; Lusin, netoli Cher- 
so, ir Lissa, 33 mylios j piet 
vakarius nuo Spalato, Dal-' 
macijoje; taipgi ir kitas to-! 
limesnes nuo krašto salas. į 

VILLA VALDYS 
MEKSIKĄ. 

WaHhin;jton, gegužio 30. ' 

Žinomas Meksikos sukilėlių 
vadas Villa, pagaliaus, ar 

netaps valdovu Meksikos. 
Jau tapo paskelbta, nauja 
Meksikoje valdžia, kurios 
prezidentu esąs generolas 
Felipe Angelles, gi karės mi 
nisteriu Villa. 

siuo laiku padėjimas Mek 

sikoje skaitomas daug sun- 

kesnis, negu prieš tris me- 

ta, kuomet Villa apskelbė 
karę generolui Carranza. 
Ypač geras pasekmes villis- 
tai turi pietinėje Meksikoje. 

Taipgi pranešama, kad 
naujai apšauktas Meksikos 
prezidentas generolas An- 
gelles išleidęs proklamaciją, 

kurioje užtikrinama ameri- 
konams pilnas saugumas 
Meksikoje, žinoma, jis atsa- 
ko tik už savo pasekėjus. 

Felipe Angelles ameriko- 
nams yra gerai žinomas, nes 
jis buvo inspektoriumi nuo 

Francuzijos valdžios Suvie 
nytų Valstijų amunicijos 
dirbtuvėse laike pereitos ka 
rės. Jis turįs gerus rekor- 

jdus, kaip Francuzijos, taip 
Suvienytų Valstijų valdiško ̂

 
se sferose. 

Bet iš Jurez ateina žinių, 
kad Carranzos kariumenė 
smarkiai 3umušusi Vilios ka 
riumenę pietinėje dalyje 
Meksikos. 

Taipgi ateina ir žinių iš 
kelių šaltinių, kad prie Vil- 
ios prisidėjo keletas atskirų 
revoliucionierių vadų ir 'net, 
sakoma, pradeda Vilią rem 
i tuli buvusie Carranzos ša- 

lininkai. 

SOCIALISTŲ PARTIJA 
SUSPENDAVO 
LIETUVIUS. 

Chicago, I1L Anglų so- 
cialistų partijos centralis ko 
mitetaa suspendavo iš So- 
cialistų Partijos septynis at- 
eivių socialistų skyrius. Su- 
spenduojama sekančių tau- 
tų skyriai: rusų, lietuvių, 
ukrajinų, latvių, lenkų, jugo 
-slavų ir vengrų. Viso su- 
spenduojama apie 25,000 na 
rių. 

Šie skyriai suspenduoja- mi iš Socialistų Partijos už 
nesilaikymą socialistų parti- jos platformos, bet daugiau 
platinimą bolševizmo, kaip užreiške tūlas komiteto na- 
rys. ■ 

VOKIEČIAI PASMERKIA 
WILSONĄ. 

Berlinas, gegužio* 30 d. 
Šiuo laiku Vokietijoje dau- 
giausia atkreipia į save do- 
mos prezidentas Wilsonas. 
Visur tik ir kalbama apie 
Wilsono veikimą sąryšyje \ 
su taikos sutartimi, ir visur 
pradeda kaltinti prezidentą 
Wilsoną, jis apvyięs vokie- 
čius su savo 14 punktų. 

Brockdorff-Rantzau, Vo- 
kietijos delegacijos galva 
tiesiog užreiškė, kad Wil- 
sonas apgavo vokiečius, nes 
būdamas kaip ir išreiškėju 
talkininkų norų paskelbė 14 
punktų, su kuriais vokiečiai 
sutikdami, padėjo ginklus, 
gi dabar talkininkai visai 
neprisilaiko prezidento Wil 

»sono užreiškimų. 
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PASIRAŠYS PO SUTAR 
TIMI APIE 15 BIRŽELIO. 

Paryžius, gegužio 30 d. 
Po taikos sutartimi su Vo- 
kietija, jei nebus jokių truk 
clymų iš vokiečių pusės, kai 
manoma, bus pasirašyta 
apie 15 dieną birželio mė- 
nesio, ir nevėliau 20 birže- 
lio. Pasirašius po taikos su 
tartimi prezidentas Wilso- 
nas tuojau ketinąs &"ižti į 
Suvienytas Valstijas. 

Vokietijos atstovybė pir- 
miau įteikė talkininkams sa 
vo užreiškimą tik vokiečių 
kalboje. Ant rytojaus pri- 
davė dar du reikalavimu ir 
sykiu vertimus anglų ir fran 
cuzų kalbose pirmesnių sa- 
vo užreiškimų. 

Vėlesni reikalavimai lyti- 
si Vokietijos pavaldinių nuo 
savybę talkininkų šalyse ir 
Turkijos viešąsias skolas, 
kur vokiečiai esą įdėję ne- 
mažai pinigų. 

Talkininkų atstovybės esą 
įsigilinę į Vokietijos dele- 
gacijos užreiškimus. Ypač 
daug kreipiama atydos į rei 
kalavimą prileisti Vokietiją 
i Tautų Lygos narius tuo- 
jau po pasirašymui po tai- 
kos sutartimi; dėl reikala- 
vimo išrišti Silezijos likimą 
plebiscitu ir link mokėjimo 
karės nuostolių. 

ŠVEICARIJA ATMETĖ 
TALKININKŲ PLIANĄ. 

Geneva, gegužio 30 d. 
Nesenai talkininkai užklau- 
sė Šveicarijos valdžios ar ji 
sutiks apskelbti Vokietijai 
blokadą sykiu su talkinin- 
kais, jeigu Vokietija nepa- 
sirašytų po taikos sutarti- 
mi. 

Dabar Šveicarijos fede- 
ralė valdžia pranešė talki- 
ninkams, kad Šveicarija ne- 
sutinkanti su talkininku pli 
nu. Mat išvedama, kad el- 
gimąsi sulyg talkininkų plia 
no raikina Šveicarijos neu- 

tralitetą. 

SUKILO ANGLIJOS 
KAREIVIAI. 

Rymas, gegužio 30 d. An 
glijos valdžia paėmė laivą 
Conopic, kuriuo atgabeno 
sukilusius Indijos kareivius 
Pietinėn Italijon. 

* * 

Londonas,, gegužio 30 d. 
Dėl žinių iš Rymo apie su- 

kilimą Anglijos kareivių in- 
dijonų čia atsinešama šaltai, 
nes Anglijos valdžia nieko 
nepraneša apie panašius at- 
sitikimus. 

STREIKAI KANADOJE. 
Toronto, Ont., gegužio 30 

Toronto unijos apskelbė vi- 
suotiną streiką. Toronto 
streiką apšaukė streiko ko- 
mitetas iš 15 asmeny bet 
juos remia į 30,000 unijistų. 

Toronto unijistai reikalau 
ja 44 valandų darbo sąvai- 
tės. Darbdaviai sakoma jau 
sutinka padaryti 46 valan- 
dų darbo sąvaitę. 

Streikai Kanadoje kįla 
vienas paskui kitą, kuriems 
pradžią davė garsusis Win- 
nipeg visuotinas streikas, ir 
kurių daugelis buvo parė- 
mimui Winnipeg streiko. 
Winnipege buvo sustreikavę 
net ugniagesiai ir policistai. 

Bet vėlesnės žinios pra- 
neša, kad Winnipeg strei- 
kas gal neužilgo bus už- 
baigtas, nes pradėta dery- 
bos ir abi pusi rodos nori 
eit ant kompromisų. 

AMERIKOS LAKUMUI 
PRADEDA NESISEKTI. 
Washington, gegužio 30. 

Orlaivis NC-4 išlėkė šiądien 
iš Lisbęn, Portugalijoje, bet 
priverstas nusileisti žemyn 
dusyk. Antrusyk nusileido 
Ispanijos uoste ir ketinąs 
pradėti kelionę j Plymouth, 
Anglija, rytoj. Plymouth 
gyventojai rengiasi pasitikti 
Amerikos lakunus su didele 
iškilme. 

LUKSEMBERG UŽMUŠĖ- 
JAS PABĖGO. 

Be/linas, gegužio 30 d. 
Kaltas užmušime žinomos 
socialistės Rožės Luksem- 
berg leitenantas Vogei pa- 
bėgo iš kalėjimo ir randasi, 
kaip pranešama, Hollandi- 
joje, kur laukia laivo į Ar- 
gentiną. 

Neprigulmingų socialistų 
laikraštis Freiheit praneša, 
kad Vogei tapo išleistas iš 
kalėjimo pagal klaidingą įsa 
kymą,1 ir dar-gi jis turėjęs 
pasportą iš karės ministeri- 
jos. 

Sakoma, kad šiame rei- 
kale pradėta tyrinėjimai ir 
stengiamasi sulaikyti Vogei 

į nuo pabėgimo j Argentiną. 

PERMATO AIRIJOS 
REVOLIUCIJĄ, 

Londonas, gegužio 30 d. 
Londono laikraščiai talpina 
paskutiniais laikais nemažai 
straipsnių, kur nurodo apie 
besiartinačią Airijos revoliu 
'ciją ir taipgi ženklus, kad 
Anglijos valdžia mananti 
smarkiai baušti sukilėlius. 
Laikraščiai pabriežia, kad 

sustiprinimui sinnfeinerų re 

voliucijinio judėjimo daug 
prisidėjo Amerikos airių de 
legatai Dunne, Walsh ir Ry- 
an, kurie demonstratyviai 
ignoravo Anglijos augštuo- 
sius valdininkus. 

SPINDULIŲ TELEFONAS 
Londonas. Tūlas Angli- 

jos jaunas mokslavyris išra- 
do naują telefoną, kuris 
veiks su pagelba spindulių. 
Tam tikras aparatas pagau- 
nąs ir išleidžiąs spindulius 
sykiu išleidžia su spinduliais 
ir balsą, kuris tampa pa- 
gaunamas kito aparato. To 
Ūmesnėms distancijoms šis 
naujas telefmas dar netin- 
kąs, vienok ant trumpų dis- 
stancijų yra pinai atsakan- 
tis. 

GIRIA SOVIETU 
VALDŽIĄ. 

Maskva, gegužio 19, Pa- 
ryžius, gegužio 29 d. Spe- ' cialis korespondentas laik 
raščio Chicago Daily News, 
Issac Don Levine, praneša, 
kad Rusijoje po sovietų val- 
džia esą daug geriau, negu kad telegramos skelbia. Gir 
di, Maskvoje ir Petrograde 
yra daug saugiau gyventi, 
nc-gu dideliuose Amerikos 
miestuose. 

Gi sovietų valdžia yra ke- 
li? syk daugiau remiama ša- 
lies gyventojų negu buvo re 
miama caro valdžia. Nors, girdi, rusai neremiami tal- 
kininkų ir kenčia badą, bet 
jie verčiau mirs negu pasi- duos. Korespondentas at- 
sineša prielankiai link so- 
vietų valdžios ir daro išva- 
dą, kad ji ilgai pasilaikys. 

GuEKAI PERGALI 
TURKUS AZIJOJE. 

Paryžius, gegužio 30 d. 
Vakar daugiau Grekijos ka- 
riumenės tapo išsodinta Ma 
žojoje Azijoje, Tviali, apie 
66 mylios nuo Smyrna. Tur 
kijcs kariumene bandė prie 
sintis išsodinimui Grekijos 
Kariumenės, bet tapo nuga- lėta ir turėjo pasitraukti. 

ISPANAI MUŠA MOROK- 
TCIEČIUS. 

Madridas, gegužio 30 d. 
Karės ministeris šiądien pra 
nešė, kad Ispanijos kariu- 
mene pasekmingai veikia 
Morokkoje, kur turėjo kele- 
tą susirėmimų su bandomis 
morokkiečių. Ministeris pa 
briežia, kad apskaitliuoja- 
ma, jog morokkiečių žuvo 
apie du trečdaliu dalyvavu- 
sių mušiuose, gi ispanų nuo- 
stoliai maži. 

LATVIAI NUSTEBINO 
BOLŠEVIKUS. 

Stockholmas, gegužio 30 
d. Čia gauta žinių, kad Ry 
gos bolševikai buvo labai 
nustebinti, kuomet didesnė 
dalis bolševikų Rygos gar- 
nizono papuolė latviams i 
nelaisvę. Mat ooiševikai 
niekad nesitikėjo, kad lat- 
viai drįstų užpulti Rygą ir 
turėtų gerą pasisekimą. 

Rygon pribuvo Amerikos 
maisto komisija, kurią gy- 
ventojai priėmė dideliu 
entuziazmu. 

BENAMIS MILŽINAS. 
New York. Tulan New 

Yorko teismarumin įgabeno 
trįs policistai tikrą milžiną. 
Vyras esąs 30 metų, 6 pėdų 
ir 6 colių augščio ir sveriąs 
250 svarų, su kuriuo poli- 
cista: turėjo nemažai vargo, 
ko1 atvedė prieš teisėją. 

Užklausus teisėjui kame 
dalykas, vyras atsakė, kad 
jis esąs benamis. Teisėjas 
pakrapštęs ausį, prašė pa- 
aiškinti geriau, ką tas reiš- 
kia. Vyras paaiškino, kad 
jis neturįs už ką butą nu- 

sisamdyti. Teisėjas, žino- 
ma, parūpino jam butą ant 
30 dienų. 

VISUR PAGERBĖ KAREI- 
VIU KAPUS. 

*»*■ 

Vakar. t.y. gegužio 30 d. 
il)0 visas Suvienytas Valsti- 
jas, taipgi Anglijoje ir Fran 
cuzijoje buvo pagerbiami 
Suvienytų Valstijų kareivių 
kapai. 

! Francuzijoje netoli Ar- 
gonne, kur žuvo daug ame- 

rikonų. dideliame kareivių 
susirinkime kalbėjo prezi- 
dentas Wilsonas, gi Ro- 
magne, kitoj žymioj ameri- 
konų kapais vietoj, kalbėjo 
generolas Pershing. 

LONDONO POLICIJA 
KETINA STREIKUOTI. 
Londonas, gegužio 30 d. 

Anglijos sostinės policistei 
balsuoja pradėti streiką ir 
manoma, kad nubalsuos 
streikuoti; Liverpoolio poli- 
cistai jau nubalsavo strei- 
kuoti. 

Londono" policistai reika- 
lauja uk pripažinimo jų uni 
jos, gi su alga kivirčų nėra, 
nes valdžia sutikusi algą pa- 
kelti. 

RUOŠIASI UŽPULTI TAL 
KININKUS SIBIRE. 

Vladivostokas, gegužio 
28 d. (suvėlinta). Bolševi- 
kai organizuoja dideles spė- 
kas ties Jazanka, kad už- 
puolus talkininkų sargybą 
Sučan kasyklų distrikte, ku- 
li susideda iš amerikonų, 
japonų ir chiniečių. 

Organizatoriai nevadina 
savęs bolševikais, bet par- 
tizanais prieš Kolčako ka- 
riumenę ir Omsko valdžią. 

SUKILIMAS KURDŲ. 
Londonas, gegužio 30 d. 

Pranešama, kad pietinėj da 
lyj Kurdistano iškilo dide- 
lės suirutės; žandarai tapo 
pergalėti ir dėl sukilimo net 
gręsia pavojus tenykščiai 
Anglijos kariumenei. Ang- 
lijos kariumenė, esanti Me- 
sopotamijoje, pasiųsta Kur- 
distanan, kad numalšinus su 
kilelius. (Sukilimas mato- 
mai ištiko Turkijos provin- 
cijoje, Kurdistone, kurią c1?, 
bar laiko užėmę anglai). 

SAKO MUŠA KOLČAKO 
ARMIJĄ. 

Kopenhagenas, geg. 30d. 
International News agentū- 
ra praneša, kad Kopenha- 
gene gauta bolševiku komi- 
sai o pranešimas, kuriame už 
reiškiama, jog sovietų ar- 
mija pasekmingai kovoja 
prieš Kolča'ką ir nuo 1 die- 
nos gegužio jau pasistūmė 
pirmyn apie 150 mylių. Gi 

| Kolčakas dedąs visas pa- 
stangas, idant atsilaikius ir 
buk jau pastatęs mušiu lini- 
jon paskutinius savo rezer- 

iVUS. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Subatoj daugiau debesiuo 

ta ir gal nepastovus oras 
naktin ar nedėlioj; viduti- 
niai piet-ryčių vėjai. 

Saulėtekis, 5:17; Saulė- 
leidis, 8:18. 
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Kaip su ta Peticija? 
Jau pusėtinai laiko praėjo nuo dienos, 

kuomet užbaigta rinkimas parašų ant peti- 
cijos Prezidentui VVilsonui dėlei Lietuvos 

neprigulmybės pripažinimo. Kek jų su- 

rinkta, kas jais padaryta — apie tai iki 

šiolei nei žodžio negirdėta is tos įstaigos, 
kuriai jų sutvarkymas pavesta. 

Tuo tarpu žmonės žingeidauja, klau- 

sinėja, po redakcijas teiraujasi apie šį rei- 

kalą. Męs jiems į tai. nieko atsakyti ne- 

galime, nes patįs tikrų žinių iki šiolei ne 

turime. Privačiai girdėjome, buk tų pa- 
rašų surinkta daugiau milijono, bet tai 
ir viskas, ką męs apie tai žinome. 

Męs suprantame, kad Exekutyvis Ko- 
mitetas Washingtone, kuriam šios petici- 
jos pasiųsta, didžiai yra darbais apkrautas, 
kad žmonės ten dirba po dvyliką ir dau 

giau valandų į parą, nes su Lietuvos klau- 
simu surištų reikalų su kiekviena diena 
vis dauginasi, tačiaus męs manytume, kad 
bent kokis pranešimas šiame reikale butų 
didžiai pageidaujamas. 

Lyderių Pareiga ir 

Atsakomybe, 
Seimo klausime kai-kurie gaivalai pas 

mus pradeda taip karščiuotis, kad prade- 
dama į tą verpetą traukti net Amerikos 
lietuvių pasiuntinius, kurie tik-ką sugrįžo 
iš Paryžiaus. 

Žmonės, Seimui besipriešinantieji, no- 

ri mus įtikrinti, kad minėti pasiuntiniai 
(Mastauskas, Česnulis ir Lopatto), buk 
parvežę nuo Lietuvos valdžios tam tikrus 
laiškus, kuriuose valdžia buk Seimui nepri 
tarianti ir kad sugrįžusi e ji delegatai (ar 
bent nekurie jų) Seimui taip pat nepri ta 
ria. 

Męs tam nenorime tikėti ir giliai esa 
me įsitikinę, kad taip nėra. Jeigu butų— 
tie menami laiškai butų tuojaus sieksninė- 
mis raidėmis patalpinti ištisai, kad juos 
kiekvienas galėtų matyti. 

Lietuvos valdžia, nei jokia kita vai 
džia tokio žingsnio padaryti negali. Val- 
džios pareiga ir užduotis yra visas partija? 
ir visus nesutinkančius tarp savęs elemen- 
tus traukti krūvon, bendarm darbui. Ii 
todėl valdžia nesikiš, ir negali kištis ten, 
k.ur srioviniai ginčai yra kilę dėlei gere 
principe dalyko. Ne tik pats taktas, bet 
ir tikras reikalo supratimas pataria jai to 
kiuose atsitikimuose laikvtis nuošaliai 
"neutrališkai". Ir žmonės, bei veikėjai, 
kurie savo valdžią gerbia, kurie geidži? 
jai pasekmingo darbavimosi, neprivalo jo: 
raudoti panašios rūšies ginčuose, juo lab 
jau neprivalo jos "spirti į ankštą kampą" 
idant ji vieną ar kitą pusę palaikytų — 

nebūt abi pusės uieikia valdžiai, ar joe 
atstovams pilniausias ir absoliučiai teisin 
gas informacijas apie dalyko stovi ir yri 
iškalno pasiryžę tos valdžios nusprendim; 
šventai išpildyti. 

Tai privalo suprasti kiekvienas svei 
kai ir rimtai protaujantis asmuo. Juo lab 
jaus tą privalo suprasti musų lyderiai, ko 
kias visuomet prisiena skaityti pasiunti 
nius. Ir męs norime manyti, kad tai už 
tektinai supranta Amerikon tik-ką pargrį 
žusiji pasiuntiniai. 

Todėl męs ir nenorime tikėti, kad jie 
galėtų ką nors valdžios vardu pasakoti* 
Kąnors panašaus daryti, reikštų valdžią į 
nesmagų padėjimą statyti; reikštų valdžią 
traukti už skvernų žemyn į partijinių gin- 
čų dumblyną; reikštų jai ne gelbėti, bet 
duobes po kojų kasti. 

Pasiuntinys, kuris tai darytų; kuris 
nesiskaitydamas su savo žodžiais, valdžios 
autoritetą norėtų panaudoti savo partijos 
laimėjimui, — nebūtų vertas pasiuntinio, nei visuomenes lyderio vardo, nes butų aišku, kad jis savo pareigos linkui savo 
tautos nesupranta. 

Dievai mato, kad męs Amerikos lie- 
tuviai, ir be to turime perdaug tuščių gin- 
:ų ir negražių nesutikimų, į kuriuos mus 

-lykis iš sykio įklampoja musų karštuoliai 
.r lengvaliežuviai vyrai, kurie tankiai nė- 
:a pripratę skaitytis su tuo, ką jie sako, ir 
ii\vo neapgalvotais žodžiais bei pasielgi- 
mais tankiai išpučia nesutikimų ir parti- 
jines kovos liepsnas. Yra didis laikas, 
dant tie, kurie stovi visuomenės prieša- 
kyje, kurie turi mažesnę ar didesnę įtekmę 
musų visuomenėje, pagalios pradėtų su- 

prasti ir atsakomybę už savo žodžius— 
ir juo keno didesnė yra įtekmė visuomenė- 
je, juo ir didesnė atsakomybė krinta ant 
jo už jo sakomus žodžius, ar raštus, ir to- 
lei juo atsargesnis jis privalo buti savo 

•Išsitarimuose, savo kalbose ir savo raštuo- 
se. 

Kiekvienas iš musų veikėjų ir lyderių 
lai atsimena, kad visuomenė visuomet yra 
^avo rūšies dinamitas, sprogstantis net prie 
lengvo sutrenkimo. Ir lai jis taipgi nepa- 
miršta, kad jo žodis yra kibirkštis, kuri, 
kritus, gali išsprogdinti tą dinamitą — sy- 
kiu ir su juo pačiu. 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius. 
KAS KALBAMA LENKŲ SEIME. 
Kuomet tyčiai tam darbui pastatyti 

lenkiškos intrigos politikieriai "zalatina" 
lietuvius, norėdami jiems ir visam pasau- 
liui įkalbėti, kad jie neva sutinka pripa- 
žinti Lietuvos neprigulmybę; tai Lenkų Sei 
me-parlamente štai, kas pavyzdžiui, kal- 
bama, Jcas parodo jų tikrąjį veidą. Atsto- 
vas Kamieniecki savo kalboje nuo lenku 
parlamentines tribūnos išvadžioja sekan- 
čiai: 

"Į rytus nuo Vislos nėia gamtiškų 
rubežių, kurie leistų pervesti kokį nors 
vidujinį rubežių buvusios Didžios Lie 
tuvos Kunigaikštytes plotuose. Visa 
ta teritorija turi bendrą sostinę, dvasi- 
nį ir krašto šeimininkystes centrą: Vil- 
nių, kuris yra tikrai lenkišku miestu. 
Per visus amžius šie plotai sudaryda- 
vo visuomet čielybę. 

"Tiktai vokiška politika laike karSs 
siekė prie sutvėrimo atskirų viešpatijų 
konceptijos (supratimo) šitoje terito- 
rijoje, idant Lenkiją iš šiaur ryčių ša- 
chuoti Lietuviška viešpatija su Kaunu 
ir Gardinu, dviem bastijonais, o nuo 

piet-ryčių-Ukrajinos viešpatija su Lie 
tuvos Brasta, kaipo bastijonu. Lenki- 
ja turėtų buti atiduota ant kaimynų 
malonės-ir-nemalonės." 
Iš to aišku, kad kadangi rubežiaus esą 

negalima pervesti ir Vilnius yra "tikrai Ten 
kiškų miestu," tai visa Lietuva turi buti ati- 
duota lenkams, kad neturėti iš Lietuvos 
blogo ir pavojingo kaimyno. Klausimas 
cik, jeigu jau bijomasi Lietuvos, kaipo kai- 
myno, tai kodėl jos nesibijoma priimti į 
savo loeną vidų? Juk priešas namie yra 
pavojingesnis už priešą kaimynystėj. Bei 
lenkai.tikisi, gavę Lietuvą į vidų, taip ją 
Bupančiuoti ir surakinti ir batu prispausti,, kad lietuviai tuomet nei žioptelt negalėtų. [ giliąją praeitį bėgkite dienos! 
Liūdnos, ar linksmos—praeitį skubėkit! 
Galit išnykti tamsybėj... Jųs vienos 
Kelios laimingos dienelės blizgėkit! 

Pilkąją praeitį jus padabinkit, 
Šviesėkite dvasioj, gaivinkite viltį! 
Liūstančią širdį gailiai nuraminkit, 
Liudėsiuiskausmui neleiskite prabilti! 

Metai ilgieji, ar greitai praeisit? 
Tamsus ir rustųs, nuobodus, daugkenčiai! 
Klausiu aš jusų, kuomet pasikeisit, 
Metai brangieji, šviesieji ateičiai?! 

Vasaros trokštu greičiau susilaukti, 
Skaisčiąją dvasią dar kartą regėti, 
Minijos slėnyj meilingai ilsėti, 
Dvasia sustiprinti, augti ir augti!.. 

M. Vaitkus. 
* * 

LIETUVIAI IR LATVIAI, 
.Lietuvos staigus išplaukimas iš tam 

■uos rusiškos priespaudos, ties Baltiko jū- 
rėmis, davė progą pastatymui daugelio 
Klausimų kaslink santikių tarp dviejų, kai- 
mynių tautų — lietuvių ir latvių. Latvija 
nėra Lietuvos dalis. Lietuva visuomet bli- 
vo tik Lietuva; jos tauta nėra nei slavai.| 
įei teutonai. Latviai turi panašų tautinį 
palinkimą, kalbą, papročius, badą ir pa- 
galios patį pamatinį palinkimą linkui de- 
mokratijos. Vienok jų istorija buvo nepa- naši. Latvijos žemės susideda iš Kuršo ir 
Livonijos ir apima apie 71,000 ketvirtainiu 
kilometrą. Lietuva turi 47,000 ketvirtai- 
niu angliškų mylių. Artima šitų dviejų bolševizmo priešu giminystė padaro uniją 
aro jų ne tik galima, bet ir didžiai pagel- ia jama. 

—Tš Tinpe* Leader, Wilkes-Barre. Pa. 
Geg. 21 d. 1919 m. 

Kareiviai ir jų Ateitis. 
Pašo Leitenantu.,- S\ Bicsis\ 

Dauguma Gužeistąjų a ui jo 
ir yra taip sveiki, ka;p kad ptr- 
tniaus buvo. Tie, kurie visai nc- 

buvosužeisti, irgi nieko neliū- 

stojo iŠ fiziško atžvilgio. Kaip 
pirmieji ir pastarieji nieko ne- 

reikalauja. Jie paijegs sau pra- 
gyvenimą pasidaryti taip. kaip 
prieš karę. Todėl apie šituos 
nėra nei reikalo daug kalbėti. 
Jie tiktais gali reikalauti, ir | 
pilna teisę turi reikalauti, savo 

senajo darbo, nes atstūmima* 
nuo senojo jų darbo butu dide- 
lis prasižengimas prieš kareivį 
iš pusės darbdavio, už kurį jis 
kariavo. Kaip ten nebūt u, bet 
kiekvienas sveikas sugrįžęs ka- 
reivis ras sau rodą. 

■■ 

Voldčios pašalpa. 
'Valdžia užmušto kareivio 

paveldėtojui išmoka jojo ap- 
draudą dalimis-po $57 50 kas 
mėnesį bėgyje 20 metu, jei tas 
kareivis buvo apsidraudęs ant 

$10,000. Jeigu ant mažiau, tai 

proporcionaliai mažiau pavel- 
dėjas gauna. Nors tie $57.50 
j mėnesį yra nemaža paspirtis, 
vienok vargiai užtektinai prie 
šio laiko brangaus pragyveni- 
mo, — ypatingai jei tokis ka 
reivis paliko žmoną su keletu 
mažu vaiku ir be pasaliniu įp- 
laukų. Tokios šeimynos — naš- 
les gyvenimas bus visai nepa- 
vydėtinas. Jai priseis truputi 
vargo pamatyti ir auginti savo 
vaikučius be mokslo, kuris šią- 
dien taip kiekvienam reikalin- 
gas, jei kokia nors pagalba i: 

pašai ics neateis. 

Luošas kereivis irgi gatia at- 

lyginimą nuo valdžios sulyg 
jojo luošumo. Jei tas siekia 
iki 50%, tai jis gaus pusę iš 
$57.50., kas mėnesį, arba $28.- 
75;jci tas sieks 25' (, tai jis 
gaus ketvirtadalį nuo tos su- 

mos. Kitais žodžiais sakant, 
yra taip: jei iš priežasties su- 

žeidimo j's tegalės atlikti tik 

pusę savo normalio darbo, tai 
jis gaus pusę iš $57.50, kas mė- 

nesį ; o jei tas sužeidimas buvo 

tokis, kad jis nei kiek negalės 
dirbti, tai tuomet jis gaus vi 

sus $57.50, kas mėnesi per dvi- 

dešimtį metu. Ir taip už nusto 

jimą rankos jis gaus $30.00. 
kas mėnesį ;už nustojima ko- 
jos apie $20.00. Ar Tamista 
atiduotum rauką už $30.00 i 

mėnesį ? Ar Tamista sutik- 
tum persiskirti su koja už $20. 
į mėnesį ? Kareiviui ta ranka, 
ir koja verta tiek pat, kiek ir 
Tamistai. Nors tas atlygini- 
mas nėra pakaktinas, bti visgi 
geriau kaip niekas. 

I Seniaus sužeistieji-k ilickos 
ir našlės gaudavo irgi panašu 
atlyginimu, bet su tuonii vis- 
kas ir baigdavosi. Todėl po 
kiekvienos karės būdavo tuks 
taneiai elgetų ex-kareivių, ku-Į 
rie baigdavo savo nelaimingas 
dienas, ištiesę ranka maldau- 
dami mielaširdystės grašio iš 
praeivio. Po šitos didelės kares, 
męs turėtume tokių elgetų ne 

tūkstančius, bet milijonus. 
Persitatyk sau, jog keletą 

mėnesių atgal, būdamas jaunas 
ir tvirtas, kaip aižuolas, ėjei 
kariauti už gera tikslą,o dabar 
grįzšči amžinas elgeta. Toki-; 
•kareivis irgi nekitaip jaustųsi. 
Sakysime, Tamista ])irmiaus tu 

rėjai gerą darbą dirbtuvėje, kuri 
abidvi rankos reikalingos, o 

grįžšti tik su viena. Darbda 
vys jau nebeims Tamistos at 

gal, o kito amato nemoki. To- 
kiu būdu ir esi priverstas gy- 
venti ant £30. Į mėnesį. Kaš s 

šiądien gal; pragyventi už tuos J 

keletą doliarių, o ypač jei ti .i 1 

šeimyną ? 1 
\ 

Sužeist icuis I\lokykJos. 
Taeiaus reikia su pasigėrėji- 

mu pasakyti, kad uei Suv. Val- 
stijos, nei kiti talkininkai ne- 

paleis tokiu kolicku ant keturiu C W K. 

vejų. Suvienytos Valstijos į- 
steigė eielą eilę ligonbučių, ar- 

ba, teisingiaus sakant, mokyk- 
lų tokiems koliekoms karei- 
viams,kurie bus mokinami nau- 

jų amatų. Tie amatai yra pri- 
taikomi suluyg susies jojo ko- 

iliekingumo ir noro. Pavyz- 
džiui, kareivis nustojęs rankos, 
bus mokinamas knygvedystės, 
arba šiaip jau kokio amato, ku 
r j galima atlikti su viena ran- 

ka, beveik taip gerai, kaip ii 
įsu dviem rankom. Kareivis, 
kuris nustojo abiejų kojų, bus 
mokinamas tokio amato, ku- 
ris ncrikalauja vaikščiojimo. 

Neregys, arba kurčias irgi bus 
mokinamas jam pritaikančio 
anato. Žodžiu sakant, kiek- 
vienas tokis kareivis bus mo- 

kinamas tokioj mokykloj-li 
gonbutyj to amato, kurį ga- 
lės lengvai užsiimti; nežimint 
savo kaliekingumo. Tokiu bū- 
du kiekvienas tokis kolieka ka- 
reivis grįžš ne elgeta, kaip kad 

pirmiaus Imdavo, bet jis grįžš 
namo, mokėdamas viena ar ki» 
tą amatą, kuriuo užsiimdamas, 
jis galės beveik tokį pat gera 
gyvenimą dalyti, kaip kad bū- 
damas pilna1' sveiku. Už jo 
pasiaukavimą, už jo tėvynainiš- 
kumą valdžia, taip sakant, pa 
statys iį ant kojų pirma, negu 
paleis iš savo rankų. Kitais 
žodžiais sakant, męs po šios 
karės nematysime ex-kareiviu 
elgetų. 

Šitas darbas štai kaip yra 
varomas: paima kokį kareivį- 
kolieka į vieną iš šių ligonbu 
čių-mokyklų, perstato jam aiš- 
kiai, jog jis savo senuoju dar 
bu nebegalės užsiimti iš prie- 
žasties sužeidimo, bet valdžia 
nori išmokinti iį tam tinkame 
amato, kuris jam duoną už- 
dirbs. Taipgi jam leidžia pa- 
siskirti tokį amatą, kuris jam 
labiau patinka. Jis netik gau 
ha mokslą, valgį ir užlaikymu 
už dyką, bet ir užmokestį, ku- 
rią jis gaudavo būdamas svei 
ku kareiviu,—ar tai jis but- 

t 
..... 

j paprastas kareivis, ar aficie- 
I ras. 

Kada jis pabaigia savo mok 
slą ir išlaiko egzaminus, ji- 
gauna paliudijimą, jog jis gal 
užimti tokį ir tokį darbą. Ne 
gana to, kad jis gauna paliudi 
jimą-diplomą, bet dar valdžir 
pasistengia jam ir ią darbą su- 

rasti- Tokiu budu šios 1*arės 
kareivis-kolieka, grįždamas nr. 

1110, jau turi darbą, kuriuo už 
siimdamas, jis galės linksmai 
gyventi, tarsi nieko nebūtų su 

juo atsitikę. 
Jei Tamsta turi tokį kareivį 

kolieką, kuris yra tau gimini 
ar draugas, tai jis negrįžš į ci 
vilį gyvenimą dar per keliu 
mėnesius, ar metus pakol jis 
neišmoks atsakančiai savo nau 

jo darbo ir negaus jojo. Tą vi- 
są laiką jis bus kareiviu p' > ge 
ra ir rūpestinga Dėdės Sanu, 
L>,lobą. Dėdė Šamas šiuo tar 

pu pasirodys jojo geriausiu ir 
[praktiškiausiu draugu, jei jis 
lorės ir darbščiai pasinaudos 
jam teikiama proga, nes pa- 
sekmės daugiaii-v" priklausą 
įuo jo ])aties. 

(Toliaus bus). 

TELEGRAMAS. 
Giminaite išsiuntė nuvvku- 

iam kitan miestan vyrui se- 

:antį telegramą: "Šiądien dvi 
iktojb jus u sūnelį krikštijome, 
įaskui valgėme." 

"Gver The Top". 
:5rv r-. 

Ką reiškia sakinys "Over 
the Top", turbut jau kiek- 
vienam lietuviui yra gerai 
žinoma, nes tas sakinys at- 
sirado laike šios karės. Ne- 
prošalį bus paaiškinti. * 

Over the top, reiškia ei- 
ti per viršų. Paprastai ka- 
reiviai mušiu laukuose iš- 
sikasa gilias grabes, kuriose 
jie supuolę guli. Tose gra- 
bėse juos nepasiekia prie- 
šų kulkos, kulkos lekia per 
galvas, bet negali ju pesiek- 
ti. 

Vienok atsitinka toki mo- 

mentai, kad buva komanda 
kareivams šokti iš traušėjų, 
tai yra iš tų apsaugos gra- 
bių, per viršų ir užpulti prie 
šą. Reikia žinoti, kad iš- 
lipus iš grabių lengva į to- 
kius nepasislėpusius karei- 
vius priešui šaudyti. Todėl 
!"over the top" yra pavojin- 
; giausis momentas mušiuose, 
nes kareivių didelė didžiu- 
ma paprastai krinta. Ku- 
ris kareivis tris kartus buvo 
komanduotas "over the top" 
ir išliko gyvas, tai yra iš- 
tikro geruojumi. 

Taigi "over the top" yra 
pavojingas ir reikalauja 
aukų, vienok karės vadai, 
vyriausi komandieriai, kar- 
tai komanduoja. Išeitų, 
kad vyriusi karuimenės ko- 
mandieriai neguodoja, ne- 

brangina savo žmonių, juk 
tokia komanda, tai beveik 
kareivių pasiuntimas ant 

, mirties. 
Vienok taip nėra. Yra ta 

komanda dėlto, kad kitaip 
negali buti. Sakysime, yra 
tolus punktas, nuo kurio pri 
klauso viso mūšio likimas 
ir priklauso vėliau tūkstan- 
čiai gyvybių. Reikia tą 
punktą užimti, nežiurnt 
kiek jis prekiuotų. Ir dėl- 
to komanduoja taip daryti. 
Nors krinta daugiau karei- 
vių, bet musys liekasi iš- 
loštas. 

Taip yra mušiu laukuose, 
bet lygiai tas pats yra ir gy 
venime, kasdieniniuose rei- 

kaluose. Gyvenimas juk 
tai tas pats mušys kiekvie- 
no žmogaus su aplinkybė- 
mis. 

Kitas dirba, prakaituoja 
bet vis nieko nepelno, lie- 
ka vargšu skurdžiumi. Ii 
tas pasidaro dėlto, kad to- 
kis žmogus bijo padaryti 
savo gyvenime "over the 
top", jis bijo pasirodyti po 
gyvenimo kulipkomis, jam 
stokuoja drąsos. Žinoma, 
gyvenimas jį nepašauja, gy 
venimo kulkos jį nepasie- 
kai, bet tas pasidaro dėl to, 
kad jis sėdi sau grabėje ap- 
saugotas. Ir tokis nedrą- 
3U0I1S sėdi visą gyvenimą 

! grabėje, niekados jis savo 

aplinkybių neapgali. Sėdi 
r rudy j a. 

Ant nelaimės ir lietuvių 
reikaluose tas pasikartoja. 
Žmogus sau sėdi ramiai 
grabėje apsaugotas, bet jis 
nieko negali apgalėti. Jis 
i'udyja, ir jis gali šimtą me- 

tų sėdėti ir vis gyvenimo 
likimas iį šaudys. Reikia 
apgalėti gyvenimą, o tą ga- 
lima padaryti padarant 
uover the ton". 

Privesime pavyzdį. Įsi- 
steigė "Lietuva" dienraštis, 
pradėjo aštriausią kovą su 

Lietuvos priešais; "Lietu- 
va" paskelbė savo ultima- 
tumą, kad Lietuva tėvynė 
turi buti laisva ir neprigul- 
minjra; paskelbė ultimatu- 
mą lietuvių tamsybei ir pra 
dėjo aršiausią karę. Bet Į 

kitaip priešo neįveiksime, 
kaip tiktai padarydami 
"over the top". Tad visi 
"Lietuvos" skaitytojai, šė- 
rininkai ir bendradarbiai, 
5okime į viršų ir paimkime 
priešą. Paimkime priešą 
apšvieta, malonumu, darbu 
del Lietuvos. Tad šaudy- 
kime. Šūviai yra nauji 
"Lietuvos" skaitytojai. Juo 
bu3 daugiau tokių šūvių, 
tuom labjau susiorganiza- 
vusi visuomenė, tuom ji bus 
šviesesnė. Tad dabar, pa- 
darykime "over the top". 
Šero kaina $10.00. Vieną 
kopiją laikraščio prisiunčia 
me dykai ant pareikalavi- 
mo. 

Visokiuse reikaluose kreip 
kites j "Lietuvos" dienraštį. 
3253 So. Morgan St., Chi- 
cago, Lll. 

NAUJI KAREIVIAI. 

Negalėdami išspausdinti 
Unkejimus nuo naujų narių 
mųs kareivįu-skaitytojų, že 
rniau paduodame surašą. 
Šie nauji skaitytojai užsi- 
rašė "Lietuvą". 
Izid. Mancus, Waukogan, 111. 
J. Paulauskas, Johnson C'ty, 111. 
-Kaz. Dambrauskas, Wilkea Barre, Pa. 
Pranas Visminas, Detroit Mlch. 
W. Burneika, Nashua, N. ii. 
Auy. Urban, Springfitid, 111. 
Anna Pinkauskas, Superior, Wis. 
Alf. Rarysas, Phlladelphia, r.. 
A. Rachunas, Chicago 
A. Kulikauskas, Ch'C&go. 
M. Daukšis. Grand Rapids, Mich. 
J. "VVaitkus, Chicago. 
Ant. Barauckas, Rochester. N. Y. 
IK. Nascewicz, Maplewood, N. Dak; 
P. Sarglalis, Chicago. 
P. Pauliukonis, Worcester Mass. 
F. Vitkauskas, Bro\vn^ville, Pa. 
F. Ramshas, Lowell. Mass. 

B. A. Matukonis. Home&teuid, Pa. 
C. Rymchavski, Richfield Springs, 

N. Y. 
j. Youtsevich, San Franclsco, Cal. 
A. Shalkauskas, Biį Bay, Mieli. 

Z. Grigonis, Ch»cago, 
\Vm. Mikutaitis. Chicago. 
J. Senkus, •Fk.iladtlphia, Pa. 
V. Tillo. Philadelphia, Ta. 
J. Jasevicia, Eridgoport, Conn. 
Josepli Šiugžda. New Car.aan, Conn. J. Bielunaa, Shenandoah, Pa. 
Joe The Tailor, Bluefield, W. Va. 
Jonas Bortuška, Harrison, N. J. 
A. Braislauskas, Elco. Pa. 
A. Plakis, Philadelphia, Pa. 
B. Kardelis, Chicago. 
Tad. Abllunas, Chicago. 
M. Skula, Sioux City, IO\»-a. J. Žilinskas, Switchbock, \V. Va: 
T: Gaška, Thomas, W. Va. 
V. Yucaitir., Portland, Ore. 
K. Stančikas, Chicago. 
T. Galkauskas, Baltimore, Md. 
J. Uzdavenis, \\*estville, 111. J. Rakauskas, Chicago. 
St. Pužauskas. Custer. Mich. 
M. Kairis, Spring Vallcy. 111. W. Karvelis, Racine, \Vis, Ivaz. Relinas, Philadelphia, ,?a. 3. Dambrauskas, Clvlcago. K. Vilkevičius, Chicago. 

ĮGALIOTINIAI. 
"Lietuvos" Bendrove? 

Šerų pardavėjai: 
Apsega, L. Cleveland, O'nio 
Orlauskas, K. A. Rochester, N. Y. 
K. Abysheli, Detroit, Mieli. 
Vitautas Shauklis, Ansonia, C onn. 
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 Vi)kevieius, 

Youngstown, O. 
A. Trainavičius, Nashua, N. H- 
Ant. P. Osteika, "VVaterbu- 

ry, Conn. 
M. Kupris, Wilkes Barre, Pa. 
P. J. Lalas, Amsterdam, N. 

Y. 
Jo3. Kadaras, V/yoming, Pa. 
T. K. Pangonis, W. Frank- 

fort, 111. 
Juozas Žekonis, Westfield, 
Julius Kirdulis, Cicero, 111. 
Ant. F. Laurusevičius, Gilberton, Pa. 



Rašo kunigas J. J akstys. 

LIETUVIŲ POLITIKA. 
(Tasa is Ketverto numerio) 

Lietuvos neprigulmybė nu- 

krypo ten, kur ja mus vedėjai 
stūmė; Lietuvos vardas iu nu- 

skandintas. 
Karti, bet tikra teisybe! Ur- 

vo laikas ir proga, ko gal jau 
niekad neturėsime, surengti 
garbingą ateitį Lietuvai ir jos 
vardą į padanges iškelti, kaip 
del savęs kiti padarė, bet n -v* 

liaudies, čia Amerkoj, vec»" 

jai (patjs save į vedėius iš- 

kėlę) nesugebt> ta ja proga pa- 
sinaudoti ir dar kitų patarimus 
šalin metė. 

Aš matydamas klaidas mus 

vedėjų, parašiau atsišaukimą į 
vientaučius ragindamas juo* 
ne dokumentaliais popierga- 
liais, bet kardu ir ginklais ka- 
riauti už tėvynę. 

Tąjį savo atsišaukymą siun- 
čiau Lietuvių darbininkų orga 
nui—laikydamas jį už mus Tau 
tos veikėjų organą, bet vos p- 
dviejų mėnesių, ir tai man pa- 
reikalavus sugrąžinimo, tasai O w 7 

atsišaukimas tapo įdėtas su pa] 
žymėjimu mano pesimizmo link' 
Lietuvos ateities. 

Klausymas lietuviu kariume J c 

nės atidėta iki Liet. Vyčių 
Seimo. Ką tas Seimas nutarė 
visi žinome. Čia Lietuvos gar 
bingi Vyčiai pasirodė beesą tik 
Lietuvos žvirbliais, kurie ka- 
rės, kaip vanago, nusigando 
sklido. 

Tečiaus nc Vyčiams, kurių 
dauguma, tai Amerikos boy- 
sai, tik lietuviu visuomenei tas 

klausymas priderėjo, ir mus 

veikėjams reikėjo į tąją gera- 
širdžiu visuomenę atsiliepti, 
pūstelti i kibirkštį pasiaukavy- 
mo meilės del savųjų, glūdin- 
čią krūtinėse, o pasekmės t » bu 
tų buvę nemenkesnes', negu pas 
lenkus arba slavus. 

Tečiaus jie negalėjo pusti i 
karės trimitą, nes Vyčiai buvo 
tam priešingi patįs gi būda- 
mi Vyčiais ir Vyčiais remda- 
miesi turėjo vyčių norą paseg- 
ti.— Nors nekaringi, bet visgi 
pilni drąsos ir anglingiteji mus 

vedėjai ar veikėjai, sugebo pa- 
imti į savo rankas valdžia ir ja 
monopoliziuoti. Uždrausta ki 
tiems kištis į politikinius Lietu- 
vos reikalus. Nors jie klydo— 
tu tylėk ir aukas dėk. 

Lietuvos vyrams šaukentis, 
su ašaromis meldžiant savo bro 
lių amerikiečių su ginklais gin 
ti juos nuo nežmoniškų bude 
lių-vokiečių, mus didvyriai at- 
sako šaltu nusišypsojimu, nes 

jie ne kariniais ginklais, bet 
popiergaliais, prašymais ir pa- 
klonais pasirįžo ginti Lietuva 
11* išgaut jai laisvę.—Jie ne- 

paisė aiškaus užreiškimo alian- 
tų, jog tos tik tautos gaus lais- 

vę, kurios už ją kovos, tik pa-j 
sitikeclami savo protu, puiky- 
bes išpusti, niekino visokį pa-j 
tarimą, kurie nepritarė jųjų 
teriamam neutm lizinui, £(e- 
riaus pasakius, pacifizmui bai- 
lumui. Klausymas, kas dabar 
atsakys už tąjį baisų pažemini- 
mą Lietuvos, kuriuo ja apme- 
ta kitos tautos ir tautetės? — 

Juk tarp politikų ir diplomatų 
męs negirdime žodžio—"Lie- 
tuia." 

Jie, rodos, bjaurisi ii ištarti, 
kaipo vardą tautos, kuri moka 
tik vargint kitus, savo kalbi- 
nimais, o didžiausiame reikale 
nėjo ranka rankon su jais, ne- 

stojo po .savo vėliava auka 
kraujo ir gyvybes sau laisvės 
pelnyti.—Štai, turiu prieš sa- 

vęs tarptautiska Dokumentą 
užvardintą: "League of i\a- 
tions and Peace Terms decided 
in Treaty"! Nors rašofapie 
Lietuvą, bet jos vardo nemin 

ir nesako, kas jai teikiama.— 
Pažiūrėkime j tą porą punktu 
paliečiančiu 1 sietuvą. 

1 ) Skyriuje.—Kast Prusskt 
—sako: "The northeastcm cor 
ner of Kast Prussia, about Me 
mel, is t<» be ceded by Germany 
to the assoeiated povvers, the 
former agreeing to acce]>t the 
settlcment made, especially as 

regards the nationality o f the 
uiliahitants." 

ir'o antgalviu—"l'se Ger- 
inau r i vers" j)asakyta: "Inter- 
national Rivers—"The Nie- 
nicn from Grodno."—"Ifany 
riparian statė on the Niemen 
shottld so reguest ".. 

Po antgalviu—"Russia." ra 

so: ''Germany agrees to respect 
as ])ermanent and inalienable 
the indep?ndeucy o f all territo- 
ries \vhich \vere part of the for- 
mer Russian Kmpire."—-('Ar 
čia kalbama apie Lietuvą?) 

Gal greičiau po šituoja ran- 

dasi Lietuvos likimas: ''The 
Mandalory System.—T'uc tu 
telage of nations not yet abi e 
to stand by themselves ,will be 
intrusted to advance nations 
\vho are best fitted to under 
take it." 

Lenkų, Čekų-Slavokų nesykį 
verda i atkartoti, ir kilu tautų: 
Lietuvos visai nemini.—Kas 
už tai atsakys? Viens veikėjų 
paskirtas važiuot į Lietuvą su 

dovanomis... .na., ir..su pluoš- 
tais gazietų skųsti Cicilikus. 
Tautininkus, gal dar ir ką kito 
už nustumimą. Lietuvos į pel- 
kes. Kas kaltas—nekaltas, te 
čiaus politiškoji klika, prie ku 
rios priguli ir anas į Lietuvą 
traukintis delegatas, yra visų 
daugiausia kalta uz praleidimą 
progos suorganizavimo Lietu- 
vių armijos metu, kada tai bu- 
vo lengva padaryti. Toji jų 
kalte yra priežastimi kitų kal- 
čių, ypač ano šlykštaus įnirši 
n 10 partijų vienos ant kitos; iš 
to kilusių skundų, šmeižtų ir 
t. t 

Neturint kartumenes su Lie 
t u vos vardu ir vėliava męs pra 
lošim. —Otieji rinkimai para 
šų, kuriais didvyriai, mano, sa- 

vo klaidą šiek-tiek pataisysią, 
—yra tai tik komu f lai. Su ku- 
rio pagelba stengsis numesti 
nuo savęs kaltę—mat, Petras, 
Jurgis nesirašė, tai ir žuvo Lie 
tu vos vardas. 

Kokia, dabar čia organizuo- 
jama lietuvių armija turės del 
Lietuvos reikšmę, tii ateitis 
parodys. Tečiaus toji drąsa 
jaunumenes nepateisima rnųs 
veikėjų net akyse r,tuvių-mo- 
terių Liet. Mot. Mtn. žurnalas 
('Aušrinė") štai kaip juos pa- 
smerkia: "Uerai, kad Ameri- 
kos lietuviai organizuoja lietu- 
višku kareiviu burius, bet ne- 

♦ 

gerai, kad jie jų nesuorganiza- 
vo tuojau Suv. Valstijoms j ka 
rę įstojus; jei tas butų tuomet, 

padaryta, tai jau senai butų bu- 
vę supliekta ir kaizerio ir bol- 
ševikų pajiegos, jau turėtume 
ir Lietuvos neprigulmybę pri- 
pažinta, o apie Liet. Raudonojo 
Kryžiaus organizavimą, tai ką 
ir begalvoti, jau jis butų išbu- 
jojęs taip, kad svetimtaučiai ste 
bėtųsi. Jug mažiausiai bent pu 
sę Amerikos lietuvaičių butų i 
seselių skaičių įsirašusios, o da 
bar už visą Raud. Kryžiaus ne- 

veiklumą kalti vyrai, bet ne 

męs,—kam jie Lietuv. Kariu- 
menčs nesudarė."— 

Suėmus visk?, ką šiame pun- 
kte pasakiau apie reikalą suor- 

ganizavymo lietuvių kariume- 
nės Amerikoje, prieina pagalios 
prie tos teisingos išvados. Męs 

į visi—aš ir kiti, kurių aiškesnės 

buvo pa/.valgos ant įvyksiančiu 
atsitikimu, nes paremtos ant 
istorines psichologijos tautu, 
esame kalti, kad leidome nesu- 

brendusiam jaunimui nutverti 
politikos vadeles. Tasai buvo, 
visiems žinomas tikslas Kun. 
Kemėšio; jie per savo vyčius 
savę iškėlė ir vyčiams tarpe 
Amerikos lietuviu išdirbu ca- 

rišką galybę, tai aišku. Tuli as- 

menys iš vyčių abazo šiądien 
Jeidžia cariškus įsakymus ir rei 
kalauja jų išpildymo, neatsi- 
žvelgiant ant jų vertes. Tu uc- 

mint ink, tik daryk kas tau įsa 
kyta. Tai vyčių obalsis. 

5). Kaipo vainikas trim f c 

mus didvyrių,—paskyrimas sa 

vųjų vyrų i atstovus tautos liu- 
ropoje. Ką jie siuntė — tai 
vaikai—išveizdoje ir vaikai— 
kad tik vaikai. 

Ką-gi jie suteikė Lietuvai ar- 

ija nors mus Amerikos lietuvių 
visuomenei ?—Lietuvai nejsten 
gė (diplomatai Europos juos 
niekino, kaipo vaikus) nieko 
nuveikti, o mus amerikiečius jie 
vaišino ar melagingomis, arba 
persenusiomis žiniomis iš Eu- 
ropos. 

i'»et kreipiuos prie svarbiau 
sio dalyko—prie uždavinio nū- 

nai gulančio ant mus visa savo 

sunkia našta. 

Tai—gelbėjimas musv gen- 
čių Lietuvoje. Lik šiol mis vei- 
kėju pastangos išvaduoti ir ne- 

prigulminga pastatyti Lietuvą, 
jiors garsios ir dideliai išpustos, 
plyšo, kaip muiliniai burbulai; 
tokį likimą pasieks ir visos jų 
sumanomos priemonės gelbėji- 
mo Lietuvos žmonių nuo bado 
mirties. 

• (Toliaus bus). 

ŽINIOS ŽINELES. 

j Westville, 111. čionykščia 
,me miestelyje randasi ne- 

mažas būrelis lietuvių, tik 

gaila, kad ne visi vienybėje 
gyvena. 

Brooklyn, N. Y. Kubilių 
šeimynoje buvo baisi trage- 
dija. Kubilius, gal gerai 
buvo turėjęs pastiprinan- 
čios, susikivirčijo su savo 

moterim. Pagriebęs kirvį, 
rėžė j galvą. Pamatęs, kad 
pati griuvo kruvina, pats šo- 
ko per langą nuo antrų lu- 
bų su kruvinu kirviu. Abu- 
du tapo nuvežti Į ligonbutį. 

Rumford, M. Darbininkai 
Intrnational Paper Co. ir 
Continental Paper Rags Co. 
išėjo streikan ir rašosi į uni- 
ją, vadinamą Intrnational 
Brotherhood Pulp. Sulphite 
and Paper Mill YVorkers 
Union. 

Springfield, Mass. League 
of' Nations buvo surengusi 
puikų koncertą. Išpildyme 
programo dalyvavo ir Mi- 
kas Petrauskas. Vietos an- 

glų laikraščiai ną koncertą 
gražiai aprašė. 

i Brooklyn, N. Y. Teatre, 
| parengtame Moterių Sąjun- 
| gos surinkta, aukų Lawrenso 
streikieriams $41.00. 

Lewiston, Min. Susitvėrė 
Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus skyrius. Išrinkta še- 
šios ypatos, kurios rinks 
drabužius per stubas. 

!' San Francisco, Cal. Šia 
me mieste randasi tik viena 
draugija, būtent, SLA. 106- 
ta kp. Todėl veikimas silp- 
nas. 

i 

Castle Slianon, Pa. Čia 
cnglių kasyklose dirbama 
tiktai po 2—3 dienas sąvai- 
tėje. 

Lewiston, Me. Šio miesto 
lietuvių kolionija yra labai 
veikli — nuolat rengia pra- 
kalbas, diskusijas ir t.t. Bet 
joje randasi pritariančių Į- 
vairioms partijoms, tarpe 
kurių matosi didelis nesu- 
tikimas ir dargi neapykan- 
ta. 

Dr, Virpša Narijotl 
Pbysician & Stirgton 

200T Wcst 2211 d Street 
ai ii Marshall BW<f 

Ofiso valandos: 
2 liti 4 po plet 
7 iki 9 vakaro 

Tei. Lavvndtle 6PC 
Qyvciiimf.51 

TA Rcckweil 1681 

Pradėk Nauju? Metus su tobulu akiu u 
gijimu, taip. kad nieko ncpraleistutnci per 
*.u* ri"tua, kas tnu gali )Uti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių •> 

galvos skaudėjimus, tvumpareRysli "»a tf'i- 
regįalč prašalinama, pasitarkite su maniu, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DVK<\!. 

john smetana 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CM|CAGO 
Kampas ltttęa Gatvės. 

Jčiol lubos, viri IMatt'o aptiekus. TftiuyV,U 
i mano pūraf.a 

Valandos: nuo 9tos va!, vyto iki X vai. vak. 
Ncdčlioj: nuj 9 vai. ryto iki vai. dienos. 

r DEL ^ 
KOŽNO ^ 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Paiciduoda 
visoj o 

Amerikojo 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

k 1024 S Asliland Av. 

Chicngo, 111. 

SS CHKHma**SKHKH30 aa«? 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 uz galionu 
CARR BU05. VVRECKING CO. t 

3C03-3C39 80 HALSTED STREET CHICAGO, ILL, £ 
3£H3 O "KwKH>0 Cl O-O-O 

Lietuviška Gydykla DR. DUG&SCPš 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau vlsohlas Ilgas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikinių Jtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
* 

1641) West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds už 
pilną "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
AtJara Lasdien nuo 9—6 
TJtarninkais Ketveręnls Ir 
Subatomis 9—9. 

e A S H: 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwaufee Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Gardner, Mass. Piliečių j 
Kliubas buvo surengęs pra- 
kalbas. Kalbėtojai J. Ra- 
manauskas ir Mr. H audėt, J 
ragino klausytojus tapti 
Suv. Valstijų piliečiais. 

Maugatuck ir U. C. £on*.i. 
Vietos Teatrališka Draugi- 
ja statė scenoje veikalą' 
"Ekspropriatoriusv. Publi- 
kos susirinko daug ir loši- 
mu visi buvo patenkinti. 

Cambridge, Mass« Lietu 
vos- Atstatymo Bendrovės 
prakalbose kalbėjo prof. 
Keistu is šliupas. Publikos 
atsilankė 135 ypatos. Šerų 
parduota už $350:00. 

Rumford, Me. Gegužio 
1 d. Rumfordo valdžia su- 

rengė dideli apvaikščiojimą 
pagerbimui grįžusių iš Fran 
cuzijos kareivių. 

Sheboygan, Wis. Į LSS. 
Devinto Rajono surengtas 
prakalbas įsiveržė keletas 
parapijonų ir parapijonkų ir bandė išardyti prakal- bas. Buvusi ten policija prisakė triukšmadariams nu 
rimt, o kuomet tie nepaklauį sė, tai policistai pradėjo] "clean up" darbą ir triukš- 
madariai, biskjapmąnkyti, atsidūrė vis už durių. 

Philadelpkia, Pa. Dudi- 
nyčių darbininkai Įsigijo 48 vai. darbo savaitėje ir 23 
nuošimčius daugiau mokes- 
ties. 

Boston, Mass. Moteris, 
ofisų valytojos gauna 30c. 
\ valandą už nakties darbą, 
o 26c. i valandą už dienos 
darbą. 

Aibany, N. Y. Elektrikie- 
riai nori gauti 87V> centų j I 
valandą, t. y. 271/Ac dau-i 
giau negu jie dabar gauna. [ 

St. Lois, Mo. Gegužio 13 
d. urnai pasimirė Julijonas 
Bukantis, sulaukęs 33 m. 
avižiaus. Paliko moterį ir 
dviejų metų dukrelę. Ve- 
lionis turėjo vadinamą "Ap 
pendieitis"; nuo tos ligos 
ir mirė. 

So. Omaha, Nubraška. 
Darbininkai buvo berengę 
pirmo gegužio apvaikščioji- 
mą. Bet miesto majoras 
nutarė ncdaleisti įsigalėti 
"raudonamjam pavojui'" ir 
apvaikščiojimas buvo su- 
stabdytas. 

Waukegan, 111. Sunų ir 
Dukterų Draugystės choras 
surengė šaunų pramogų va- 

karą — koncertą ir balių. 
Programas buvo ilgas ir į- 
vairus; susidėjo iš eilių mo- 

nologų, dainų ir lošimo "Mu 
sų Grasai". 

lievmine, Pa. Anglių ka- 
syklose prikrautas karas, 
bėgantis pakalnėn pagavo 
lietuvi Petrą Saldką ir taii) 
sunkiai sužaidė, kad nuga- 
bentam į ligonbutį reikėjo 
nupjauti sutruškintą koją. 
Be to, nelaimingas dar ir 
šiaip skaudžiai sužeistas, kad mažai vylties telieka 
pagyti: 

Du Boys, Pa. Vietiniai 
šv. Juozapo parapijos lie- 
tuviai iškilmingai apvaikš- 
čiojo savo parapijos ir baž- 
nyčios sidabrinį jubilejų, arba 25-jų metų sukaktu- 
ves. 

Baltimore, Md. Buvo su- 
šauktas vietini j draugysčių 
komitetų susivinkimas ap- 
kalbėjimui budų ėmimo da- 
lyvavimo Lietuvių Visuoti- 
niame Seime. Nutarta vi- 

! somis išgalėmis remti Sei- 

I Clevelana, Ohio. Vietos 
choro pastangomis buvo su- 

I rengtas vakaras. Scenoje 
statyta veikalas "Valkata". 
Veikalas gana įspūdingas ir 
lošėjai savo roles gerai at- 
liko. 

i 

Cleveland, Ohio. Suorga- 1 nizuota kooperativiška duon 
kepykla "Birutos" Bendro- 
vės vardu; jos kapitalas ge- 

Irai kįla; akcijos — po $25. 

f Utica, N. Y. Liet. Nepri- 
gulmybės Fondas ir Ameri- 
kos Liet. Tautinė Sandara 
surengė prakalbų maršrutą 
tikslu gauti šėrininkų At- 
statymo Liet. Bendrovei. 

A. J. KALA5AUSKAS 
Taisytojas Visokiu NaminiŲ Rakan- 
dų, persikėlė po čiucmi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 

Chfcsgo, 111. 
Telephone Canal 5395. 

Tel VAROS 15^2 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR C-IIRURGA3 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Spceiališkai py- 
do limpančias. užsisenojusias 
ir paslaptingas vyru ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S. SHANKS 

Pagyvenimo 0fisr^a^įr^1)L_ Gydytojas j t Chirurgas 
8c9 N. Rcbcy St. Gydo visokias Vyru ir 

Kampas Iowa St. ",J4^^^moterų ligas taipgi iij 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^chirurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: Sl)2 \V. Madison St., kamp. Halstei^^^^. 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago^^^^ 

TOP-GRADE 

OLE0MARGARINAI 

U- Ve 

*B»«OU» A, COMIMWT 

R i cšutii: i s M ar gar i nas. 

ARMOUR'S Veribest Oleomarga- 
rinas ir Nut-Ola Margarinas visur 

augštai užganėdina dėl tepimo ir vi- 
rimo. Abu yra gaminami didžiausio- 
se ir moderniškose dirbtuvėse pasau- 
lyj, iš gryniausių specialiai parinktų 
materiolų ir kiekvienas yra augšeiau- 
sio laipsnio savo rųšies. Oleomargari- 
no ekspertai prižiūri gaminimą tų pro- 
duktų. 

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

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

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

vyje augštą maisto verte ir visgi jų 
kainos yra prieinamos. 

Pirkite Juos šiądien. Jusų Pardavėjas Gali Pristatyti 
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Seimas 
Chicag'oje 

I_ J e T i I v I U 
"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nediiiioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON MOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 
£ valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI MEPRIGOLMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Neprigulmybe 
Lietuvoie 

MUSŲ SKATYTOJAMS PRANEŠIMAS. 

Dažnai gaudami užklausimus nuo gerbiamų "Lietu- 
vos" skaitytojų, kokias męs užlaikome lietuviškas kny- 
gas. Męs į tai atkreipę atydon, iki suspėjome sutvar- 
kyti pirmiaus kitus ofiso reikalus, dabar jau priėjome 
prie to, kad rengiame spaudon gražų įvairių' lietuviškų 
knygų katalogą. Kaip tik bus užbaigtas šis katalogas 
spasdinti, męs vėl savo gerb. skaitytojams pranešime 
per dienrašti ir, tuomet męs galėsimo išpildyti visus už- 
sakymus, prisiųsdami knygas į jusų namus/ 

Tuom kare męs pasiųlome nusipirkti sekančias gai- 
das gerb. St. Šimkaus; Naujos dainos. 

Vienam balsui prie piano 
1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 j 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. bakui.) .. .60 j 3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50. J 
4) En, mano brangi (Bass) .50 j 
5) a Pamylėjau vakar 1 • t 

b Vai varge, varge r Kaina75c. | 
c Vai putė, pute J 

6) Kur bakūžė samanota i 50 j 

Taipgi labai buvo pageidaujamas ir dabar jau gaunamas didelis 

LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
KLEISTAS po nurodymu 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUtJANNE, ŠVEICARIJOJE. 

FARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž 
helius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, karaius 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIU 
4» i' 

1) Lietuva Ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mlndaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedemlnu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu <1345—1377). I) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—14W>. 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
3) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 

Mylintieji skaityti, įgykite šia knyga, o Jus ją perskai 
ysite daugiaus negu vieną kartą. 

VĖLIAVOS AKYVAI ZDOJE. .. j 
Nesenai išėjo iš spaudos garsaus francuzų ra- į sėjo Julės Verne apysaka, kuroje aprašoma bai- < 

siausios rūšies kariškos mašinos. Apie vandens va- < 

gilių atlieamus darbus. Kaip jie vžinedami savo j laive, užpuola kitus laivus, apvagia juos ir visą tur- < 

tą vežasi su savim j namus, kuriuos turi pasistatę į 
po vandeniu. Kaip jie gyvena tikruose palociuose, j pastatytuose po vandeniu. Kaina $1.00 i 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: "Lietu- 

va" 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DiDŽIAUSIA LIETU- 
VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

kAmpas so. halsted st. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Benką, kur žinoma gvaraneija yra, 
kad ju3ų pinigai yra saugif-i padėti ir kr.d jie bus 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama uz padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

ŽINIOS IS LIETUVOS. 
Į \ 

ROKIŠKIS. 
Čia įsikuria progimnazija ir 

nuo 15-tos šio mėn. dienos pra- 
sideda mokymas. — Butu be- 
galo Rokiškio apielinkei reika- 

linga turėti bent kokia kitokio? 
rūšies mokykla. Pireš karę Abe 
liuose buvo įtasyta mergai- 

items ūkio ir namų ruošos mo- 

Ikykla. Dabar labai butų dide- 
lis reikalas, kad toje pačioje 
apielinkėje įsikurti vėl tokia 
pat mokykla mergaitėms ir be 
to vyramas. Ypač čia tinkama 
yra vieta Antaileptyje tokiai 
vyrų ūkio mokyklai. Kiek teko 
mums patirti, kai-kurie iš apie- 

: linkės žmonių yra labai susiri- 
! pinę įkurimu tikios žemės dir- 
'bimo mokyklos, kuri butų pri- 
einama visai nedidelį mokslą iš- 

ėjusiems ir jau suaugusiems 
ūkininkų vr.ikams, pritaikau? 
mokymą žiemos metu, kai ma- 

žiausia esti namuose darbo. 
Tokioje mokykloje mušu apie- 
linkėje reiktų šiek-tiek daugė- 
liau, kaip kitur atkreipti do- 
mės į sodus ir bites, nes čia 
žmonės šitą amatą yra labai i 
pamėgę. | 

RASEINIAI. 
Kad paskleidus žmonese sis- 

tematingai sutvarkytu žinių iš 
ūkio dalykų ir kad parengus 
tinkamesnių tolesniam žemės 
ūkio kilimui darbininkų iš ūki- 
ninkų, čia buvo įtaisyta prieš 
karę žemes ūkio mokykla su 

3-jų metų mokymu. Tačiau 
tos mokyklos musų ūkininkai 
neperdaug mėgo ir savo vaikų 
į ja nedaug kas teleisdavo. 
Tam priežastįs buvo visupir- 
ma šios: perdaug ilgas buvo 
mokymo laikas ir mokyklos 
rūšies teatatinkamumas dabar- 
ties reikalams. Taigi Ubai. 
kad išvengus senųjų apsiriki- 
mu, norima Raseiniuose itai- c' c 

syti žemes dirbimo mokyklą su 

2-jų žiemų kursų, kad neati- 
traukus ilgam laikui darbinin- 
kų iš namų ir kad davus pro- 
gos jau kiek išaugusiems įgy- 
ti žinių iš žemes ūkio srities 
mokslų. Tuo dalyku rūpinasi 
Raseinių ir apielinkės gyvento- 
jai — inteligentai ir reikia 
laukti, kad jiems tat pavyks 
padaryti. 

RADVILIŠKIS. 
Prie.' užeisiant rusams į 

Radviliškį atvariavo nuo \ il- 
niaus trjs vokiečių traukiniai 
su ginklais. Šiaulių apskričio 
milicijos viršininkas Petruiti; 
su Radviliškio milicijo suėmė 
2 traukiniu, paėmė, daug gink- 
lų ir 5 kulkosvaidžius, Kadan- 
gi spėkos Radviliškyje buvo 
mažos,* buvo kreiptasi į Šiau- 
lius ir is ten atvyko vietos rau-| 
donarmiečiai. Jie prisidėjo | 
prie vokiečių nuginklavimo, ta 
čiaus norėjo visus ginklus pa- 
siimti sau. Petruitis priešino- 
si, bet, kuomet Radviliškio 
miesto viršininkas Jakobsonas 
Derėjo į raudonarmiečių pusę. 
Petruitis turėjo nusileisti. Po 
dviejų dienų, atėjus rusams, 
viskas Radviliškyje jau buvo 

I jiems parengta. Pil. Malvy-j 
įdtis norėjo išgelbėti savo 5 že-. 

maičių veislės arklius ir nu- 

vesti juos į Kauna, valstybės, 
reikalams, bet Bazilionių Ko- 
mitetas atėmė kelyje iš jo ir 
atidavė bolševikams. Kariu. 
Petruitis nuvyko jų atimti ir 
tapo suimtas. 

Pil. Malvydas su milicijos 
buriu traukėsi Kelmės link vi- 
sa laika mušdamas su puolan 
čiais bolševikais. 

MARIAM POLE. 
I sietuvos nepriklausomybės 

metines sukaktuves Mariampo- 
lės piliečiai rengiasi švęsti kuo 
iškilmingiausiai, bet tai sutruk- 
dė karės stovio įvedimas Ma- 
rijampolėj. Tautos Šventė bus 
šiek tiek vėlia". 

Buvęs. 

P AK EM U NHL Y f 2. 
Jau yra atsigaivinusi ūkio 

draugijėle. Darbo prodžia d?- 
bartiniu laiku nėra lengva, bet 
męs tikimės, kad vis dėlto iš- 
vargę tiek daug susilauksime 
ir giedresnių dienu. Tuo tarpu 
draugijėlė rūpinasi surinkti 
savo seniau buvusįjį invento- 
rių ir pasistengti gauti per vie- 
tine vyriausvbe reikalinciaiTsiu C « * c O 

ūkini daiktų: žemei dirbti pa- 
dargų, virvių vykių, delgių ge- 
ležies, stiklo, žibalo ir 1.1. — 

Draugijėlė yra prisidėjusi į 
"Lietuvos Ūkininkų Draugi- 
ją" 

LAIŠKAS IŠ 
FRANCUZIJOS. 

Šaukia Kareivių — Sali ima* 

vertiku prie Amerikos Misijos 
Lietuvoj. 

P-as V. M. Stulpinas, žino- 
mas tarp Cbicagos jaunimo, ir 
dabar esantis kareiviu Pran- 
cūzijoj, prisiunčia sekantį laiš- 
kelį : 

Jusų siųstos knygeles "The 
Fraternal Age" gavau, — šir- 
dingai ačių. Daug A'nierokos 
aficieru interasuoiasi Lietu- c J 

vos klausimu, tai ši knygelė, 
kaip tik ir tinka informacijai. 

Garbinga Redakcija! Dary- 
ki tf kas tik vra galima jusų ga- 
lėję, idant kuogreičiausiai butu 
organizuojami Lietuvių pulkai 
Amerikoj. Lenkų kariumenė, 
kaip tik persikėlė iš Prancūzi- 
jos į Lenkiją, tai pradėjo smar- 

kiai veikti ant Lietuvos fronto. 
Tai] gi ameriikečių greita pa- 
gelba yra neatbūtinai reikalin- 
ga. Skubėkit su lietuvių pul- 
kais ! 

Corpl. I \ M. Stulpinas 
Q. M. Detach Hosp. Cent. 

O. P. O. 794, A. E. F 
P. S. Teko Imti Paryžiuje, 

kur suėjau J. B. Šaliuną iš 

\Yaterbury, Conn. Jis yra taip 
gi korporalu. Korp. Šaliunas. 
Lietuvių Delegacijos rupestin- 
pfttmu, tapo priskirtas už verti- 
ką prie Amerikos militares mi- 

sijaspasiųstos Lietuvon ir ko- 
vo 26 d. išvažiavo su Misija 
Lietuvon. 

* x 

IŠAIŠKINO. 
— Mama, pasakyk kas yra 

tie gyvi paveikslai? 
— Tai toki pa* kur 

ž-rionės išrod'v negyvi. 

DOVANA LIETUVAI. 

Nebuvo nei vieno, dides- 
nio ar mažesnio, seimo, kad 

| neruplauktų daugybė laiš- 
kų s11 pasveikinimais, linkė- 
jimais, patarimais ir, paga- 
lios, su pinigais. Visoki 
laiškai sukelia seime daug 
entuziazmo ir delnų ploji- 
mo. Bet kuomet atlanks- 
tant laišką iškrinta čekis, 
arba Money Orderis, tai jau 
"look out", visų delegatų 
delnai užkaista. Veik kiek- 
vienam delegatui iš sujudin 
tos krutinės išsiveržia: "Do- 
vana Lietuvai,—Ačiū"! 

Jau nuo kelių teko girdė- 
ti, taipgi vienas, kitas laiške 
jau priminė, kad rengiama 
gražios aukos Lietuvai, ku- 
rias žadama prisiųsti Ame- 
rikos Lietuvių Seiman, Chi- 
cagon. Tai puikus pažadai 
ir nėra nei mažiausios abe- 
jones jų išpildyme. 

Besirengiantiems aukauti 
Lietuvai per Amerikos Lie- 
tuvių Seimą, Seimo Rengi- 
mo Komitetas šiuomi mielai 
nurodo, kaip išpildyti če- 
kius ir Money Orderius, kad 
nepadarius bereikalingi! 
klaidų bei nesusipratimų. 

1) Lai kiekvienas aukau- 
aiškiai pažymi tikslą, 

Kuriam jis savo auką skiria. 
2) Ant čekių ir Money 

Orderių reikalinga užrašyti 
Seimo Rengimo Komiteto 
Finansinės Komisijos iždi- 
ninko vardas ir pravardė: 
Mykolas DudaS arba trum- 
pai: M. Dūdas. 

3) Visus laiškus bei siun- 
tinius galiipa siųsti genera- 
lio sekretoriaus adresu prieš 
Seimą arba sekančiai adre- 
suoti Seimo laike: "Lithua- 
nian Convention". 

Morrison Hotel, 
Chicago, 111. 

Seimo Rengimo Komite- 
tas. 

Dr. K. Drangelis, Sekr., 
3261 S. Halsted St., Chi- 
cago. 

SEIMO REiKALE. 
Jau pora savaičių, kaip 

parsidavinėja tikietai dėl 
"Lifchuanian Reception55 Au 
ditorium, birž. 8 d. prieš 
Seimo atidarymą. Šiame 
vakare bus atidengtas 
'Liuosybes Varpas/' daly- 

vaus Lietuvos pasiuntiniai 
šiomis dienomis pasiekusie- 
jie Ameriką ir bus dar dau- 
giau žingeidžių dalykų. To- 
dėl visi chicagiečiai pasirū- 
pinkite nusipirkti tikintus į 
vakarą iškalno. Tikietus 
galima pirkti sekančiose 
vietose: 

"Lietuv?/' 
8253 S. Morgan St. 

Univasal State Bank, 
32dzJ S. Halsted St. 

J. J. Elias Bank, 
46-th ir Wood St. 

J. L Bagdžiunas Bank, 
Oakley Ave. ir Leavitt St. 

J. Martinkus, 
3324 S. Halsted St. 

Seimo Reng. Komitetą". 

VARPO REIKALE. 

Nuo to laiko, kada p. 
Bagdžiunas, pirmininkas 
seimo rengimo komisijos, 
užmanė, kad butų nulietas 
Lietuvai "Laisvės Varpas" 
ir seimo butų padovantotas 
Lietuvai, aš girdėjau daug 
įvairių patarimų tame daly- 
ke, todėl ir aš norėčiau iš- 
reikšti savo mintį. 

Sulyg užmanytojaus plia- 
no, po seimui Varpas ke- 
liaus po lietuvių apgyven- 
tas apygardas, žadindamas 
lietuvių jausmus, stiprinda- 
mas jų dvasią ir rinkdamas 
'aukas suvargusiai ir nuken- 
tėjusiai Lietuvai, kad galė- 
tų tomis aukomis nusipirkti 
reikalingo maisto ir drabu- 

ižių. Koki nors organizaci- 
ja turės tuomi Varpu rūpin- 
tis. 

Kadangi šis Seimas bus 
ne sriovinis, bet visų Ame- 
rikos lietuvių, tai visi lietu- 
viai turėtų aukauti dėi Lie- 
tuvos. Tomis aukomis pri- 

i valės rūpintis Seimo nuskir- 
tos Įstaigos. Užmanymų 
>ra, kad Seime butų išrink- 
ta tam tikra komisija tuomi 
rūpintis. 

Visiems aukautojams tu- 
rėtų buti išduodami tinkami 
ženkleliai paliudijimai, jog 
jo savininkas yra teikęs sa- 
vo auką Lietuvai, Varpui 

keliaujant Lietuvon. Aš 
! manau, kad Varpas netik 
užskambins Lietuvai laisvę, 

į bet ir suteiks jai gausią pi- 
nigišką auką, kuri gelbės 
jai įgyti labjausiai reikalin- 

| gus dalykus. Aukos plauks 
pluoštais. Seimo pritarėjas. 

Ai Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslal, teisingiausiai ir dau? 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patja dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius sauk- 
ties: Taipgi mindome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
nalctj. 
3305 Auburn Ave. Te!.Dro*er 4139 

E£ X PRESS 
W M. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St., Boulevard 9336 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 8. Morgan St,, kerti 32 it. 
Specialistai Moteriškų, Vyrišku, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—J po 
plet. 6—8 vale, Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

MOKSLO, LITERATŪROS !'* POLITIKOS SAVAITRA&T'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kalr.a metams $2. Pusei motų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime didelį knygų sankrovą, ir katalosą, siunčiame ant pareikalavi- mo, gavę 3c štampą. 
Vėliausia indomiausia mucų laidos Knyga, 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- Hų-zokoninkių ąyven'mo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord<;riti» jtr- ba registruotuose laiškuose. 

ii 

DIRVA". 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

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

AJ ADOMAS A. K A R A L1A U S KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sj ėkų tiusMjimas viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pagelbos. 

'•et kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Krauju valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai £1116 stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmai pranyko, uicįiiai nebebadė po krutinę. 
V idurių rėžimai išnyko po užmušimui vi;ų li^ų. Re- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa 

,, ,,u o u.cu. liivo paveiKiie pamačiau tckj skirtumu kaip terp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju Salutaiis mylistų gcra<lėjl.-tei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems su tok:al« atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saluiaras: 
Salutaras Chemical Institution J. Baltrsnas, Prof. 

1707 £o. Halcted St./ Phor.e Carial 6417 Chicago, Illinois 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

D r. Eriinund 
CHiVUELiNSKI 

1174 Milvvaukee Avc. 
netoli nuo Division 
Aptic. W. WiGrt'<orka 

Pastaba dčl rešiojau 
čiu akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis antru Kartu, su 

naujausnu "jlektror, 
aparatu. Persitikrini: 
ar stiklas, iš kurie#*- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regejimui. 

TAISOME SENUo 
AKINIUS. 

balandos: Kasdiena 
liiiO 9 iš ryto iki 'j 

vakare. Nedclioj nao 

9 ryto iki 12 dieno. 



KAIP NUO LIGOS 
IŠSISAUGOTI. 

Nėra jokių slaptybių, kurios 
butų reikalingos, kad išsisau- 

goti tuio ligos. Švarus namai, 
švarus maistas, švarios rankos, 
švarus dantįs, švarus pienas, 
švarus vando, šviežias oras, 
sanitariškos išėjimų vietos, ko-' 
va su musėmis ir uodais — visa 
tai mažai tekainuoja, tačiaus 
jie atlieka pastebėtinus daly- 
kus ir apsaugoja nuo daug ligų. 

Ar jauties, kad s'ivo dalį at 

lieki ? 
Ar užlaikai savo namus šva- 

riai ir gerai išvėdintais? 
Ar geri tik švarų tyra van- 

denį? Jei jis semiamas iš šalti- 
nio ar šulinio, ar tikrai žinai, 
kad į jį nesiplauja vanduo :š 

išėjimo vietų sutrų mėšlvno av 
» v v 

tvartų ? 
Ar pi 11 a a, kuriuo peni savo 

kūdikius yra virintas ar paste- 
rizuotas ? Ar gauna kiekvienas 
kūdikis po tris stiklus kasdie 
na ? 

Ar kūdikis penimas krūti- 
mis, kaip turėtu buti? Ar jis 
švariai užlaikomas? Ar jam 
suteikiama užtektinai šviežio 
oro ir ar jis nelaikomas karš- 

toje, troškioje virtuvėje? Ar 
žinai, kad iš bonkos penimi kū- 
dikiai turi gauti orandžių sul- 
čių kasdieną po pirmam mėne- 
siui? 

Ar žinai, kaci muses ir uodai 

nešioja ligas ir ar nuo jų ap- 
saugoji savo namus vatodamas 
tam tinkančius sietelius? 

Ar žinai, kad visos slogos 
yra limpančios, ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, ypa- 
tingai vaikus? 
Ar žinai, kad ligos dažnai už- 
sikrečia nuo nešvariu ranku? 

C 

Ar visuomet nusiplauni rankas 
prieš valgymą ar maisto čiupi- 
nėjinią? 

Kuomet kuris nors seimynos 
narys serga skarlatina, tymais, 
difterija, koklišu* karštinėmis, 
džiova, ar kita kokia liga, ku- 
rios galima išsisaugoti. ar vi- 
suomet praneši sveikatos pri- 
žiūrėtojui. kad jis galėtų ne- 

leisti kitiems tos ligos įgauli? 
Ar namuose inv^stos rynos ? 

Jei ne, tai turi išeinamąją, vie- 
tą, prie kurios musės nepieitų ? 

Ant galo ar pats ir visa šei- 
myna esate sveikais? Iš kur 
apie tai žinai? Ar buvo jie 
sveikatoje ištirti, kaip kad ka- 
reiviai yra tyrinėjami?. 

Ar žinai, kad metinis dakta- 
ro peržiūrėjimas yra labai nau 

dingas, kad susekti pradžią 
kokios ligos ir tuo prailginti 
gyvenimą? Ar gali atsakyti 
taip į visus tuos klausimus, ir 
ar tikrai žinai, kad jusų kai- 
mynas gali tą pati atsakyti? 
Neleisk, kad jis neatsargiai gy 
vendamas pastatytų kitų svei- 
katą \ pavojų? Tame didelia- 
me reikale Vyriausybė žiuri į 
visus savo gyventojus, kad jie 
ją visame paremtų. 

TRUPUTIS APIE 
LIETUVIŲ BIURĄ. 

New York'o mieste lietuviai 
turi savo biurą platinti lietu- 
viška propagandą tarp svetim- 
taučių. Pačiam didžiausiojo 
miesto miesto centre randasi 
vieta, apie kurią bruzda ir su- 

kasi veikimas, netik tarp lie- 
tuvių Amerikoje gyvenančių, 
bet ir po visą pasaulį. Užei- 
kime ir pasižiūrėkime į taip 
vadinamą niusų biurą, kuris 
jau pradeda veikti milžinišką 
darbą. Čia yra prisiunčiami 
i s visų kolionijų laikraščiai, iš 
kurių yra renkami straipsniai, 
kur rašoma apie lietuvių veiki- 
mą. I čia sueina kablegramos 
ir žinios iš Europos ir iš visų 
pasaulio dalių ir čia yra renka- 
ma medžiaga apie lietuvius ir 
apie Lietuvą kuria manoma 

kaip ant delno parodyti kaip 
liestuviui yra veiklus. Kad tą 

lietuviu publikacijos darbą pa- 
laikius, patartina kad lietuvis- 
kųjįi kolionijų veikėjai susiu- 
stu ir toliaus i vietinius anpdu t* C O c. 

laikraščius žinias apie vietos 
lietuvių veikimus, o ta pat die- 
na ar už dienos jau atskirs tos 

žinios į niusu ofisą, kad tokioj 
kolionijoj lietuviai turėjo de- 
monstraciją ar buvo apvaikš- 
čiojimas taip kokis palie- 
čiantis liet vius atsitikimas. Be 
to šitame Ncvv York's biure 
randame ir šiaip žmoitių-spc- 
cialistų, kurie rašo straipsnius 
apie Lietuvius savo išdirbtose 
srytyse. J s čia išsiuntinėjama 
kas savaitę Į kiekvieną anglų 
redakciją po visą Ameriką 
trumpi straipsneliai, kurie lai- 
kas nuo laiko talpinami įvai- 
riouse Amerikoje einančiuose 
laikraščiuose. Visas darbas 
turi buti sutvarkytas taip, kad 
butu galima turėti pilni apra- 
šymai apie lietuvių gyvenimą. 

Neprabėga diena, kurioj 
nerastum Amerikiečių laikraš- 
tijoj apie lietuvius arba apie 
Lietuvą. Didžiuma jau žino 
apie Lietuvos klausima, bet 
dar tik prasideda darbas. Visi 
turime veikti išvien ir toliaus, 
kad tą publikaciją palaikius, 
kol amerikiečiai pilnai ir visiš- 
kai nepažins Lietuvių ir kol 
Amerikos valdžia nepripažins 
Lietuvos Neprigulmybę. 

TRIS MAGNITAI. 

Vienas žmonių pritrau- 
kimui magnitas yra miestas. 
Miestan žmones traukia ge- 
ras uždarbis, geia draugi- 
ja, smagus pasilinksmini- 
mai, mokslas, tatrai, knygy 
nai, muzejai, puikus namai 
ir tam panšųs kulturiniai iš 
radimai. 

Bet miestas atskirtas nuo 

gamtos. Jame nėra tyro 
oro, o yra daug dulkių, pra- 
gyvenimas brangus, visur 
susikimšimas, daugybė be- 
darbių žmonių, nestokuoja 
ir alkanųjų. 

Antras magnitas — kai- 
mas. Kaiman žmones trau 
kia pragyvenimo pigumas, 
gamtos gražybės, tyriausis 
oras, saulė šviesa, miškai, 
gėlės. 

Bet kaime nėra teatrų,! 
muziejų, nėra parankių gy- 
venimui namų, nėr užtekti- 
nai gydytojų, menkas už- 
darbis. 

Trečias magnitas, tai mie 
stas sodas. Miestas-sodas tu 
ri visas griausias ypatybes 
ir miesto ir kaimo. Bet mie 
stas-sodas dar tik ateities 
įstaiga, bet jis savin traukia 
žmones svajonėse. 

i JUOKELIAI.. ! 
DĖKINGAS DARIUS- 
— Rjį gi dabar vakarais vei- 

ki? 
— Rašinėju į laikraščius. 
— AŠ manau, kad tai ne 

dėkingas darbas. 
— Ne.' Tai labai dėkingas 

darbas. Aš savo rankraščius 
gaunu atgal su didžiausia pa- 
dėka. X 

BARZDASKUTYKLOJE. I 
Vienas storas žmogus, kuo 

met jį barszdaskutis apskuto,! 
paklausė: j 

— O kiek reikia? 
— 40 centų. 
— Kodėl 40? Juk ana yra 

taksa, kad už skutimą reikia 
mokėti 20 sentų. 

— Bet tamista turite du pa- 
gurkliu ir abudu reikėjo nus- 

kusti. 

NELAIMINGI. 
— Kodėl tu visuomet tar- 

nus laikai tiktai ženotus žmo- 
nes ? 

— Aš nemėgstu matyti link 
smu veidų. 

GARBUS 
DRA U GAI: 

• 

Neperseniai būrys vyrų ir 
mot erų sėdėjo vienuose pr i va- 

dukuose namuose susėdę aA> 
link apskrita stalą. Visi svetiai 
kalbėjo apie puikų valgį, kuri 
šeimininkė buvo pagaminusi. 
Tai buvo labai paprastas val- 
gis, bet gerai išvirias ir puikiai 
sutaisytas. Staltiese, indai, gė- 
lės ant stalo—viskas harmoni- 
zavosi kuopuikiausiai. 

Valgis prasidėjo su priiinne 
tomeiėių sriuba. Po to kiek"ie 
nam svečiui buvo paduota šmo- 
tukai steiko, sau mažiau du ir 

pusė colio storumo ir davirti 
kaip reikiant. Keptos bub ės 
buvo paduotos kartu su steiku. 
Karšti biskitai, kurios šeimy- 
ninkc pagamino, pati buvo pa- 
duoti ant stalo. Te buvo prino 
kusios alyvos, tuniečių ketčiu- 
pas, kava ir skanus kvepentis 
sviestas, kuris pridavė ypatin- 
gai gerą skonį bisketams. Už- 
siskaninti buvo paduotos, iš ke- 
nti persiškos slyvos i v didelis 
šmotukas čiokuliadinio pyrago, 
kurį irgi pagamino pati šeimy- 
ninkė. 

Aš turėjau laimę buti vienus 
iš tu svečių ant šių vaišių. Aš 
išreiškiau savo pasigerėjimą 
kaslink puikių valgių ir gero 
virinio ant ko šemiyninkė atsa- 
kė: r 

"Ačiu tamstai, bet aš pada- 
viau tik paprastus valgius, kaip 
jus patįs jau matėte, nežinau, i 

kodėl aš labai mėgstu vaišinti 
savo svečius paprastais val- 
giais, gal bu t kad jie tankiau- 
siai gėriai mėgsta paprastus 
valgius, apart to, aš manau, 
KAD GERIAUSIAIS BAIG- 
TAIS YRA PAPRASTI." 

''Tiesa," tariau aš," pastipri- 
nantis paprastas valgis yra la- 
biausiai pageidaujamas. 

Dar aš pridariau šeimynin- 
kiai: 

"Steiki, kurį jus padavėte ant sta- 

lo, pagal skonį butų kaip ir iš 7/il- 
son ir Ko., Clucago. Jus žinote, jog 
aš buvau keliatą sąvaičlų Wson ir 

Ko. dirbtuvėse ir gerai prisižiūrė- 
jau, kaip jie ten gamina jautiena, 
Beef Departamentas yra stebėtina 

Vieta. Aš mačiau kaip jautiena pe- 
reina per rankų rankas, kol yra už- 

tektinai priruošta išvežimui ir kaip 
ji yra atsargiai saugojama ir inspek- 
tuojama pirm pasekant publiką ir no- 

riu jums pasakyti, jog niekuomet ne- 

buvau taip tikras apie rušj steiko 
ir keptos mėsos, kurią af .valgau, 
kaip kad aš esu po apsilankymo, Wil- 
son & Co. Meat Department. Aš da- 

leidžiu, kad ir tos rūšies pia-j 
monės yra lygiai atsargios savo dar- 

bo, betaš žinau ką daro Wilson ir 
Ko. idant apsaugojus savo vartoto- 
jus, tokiu budu aš esu palinkęs j jų 
puse 

"Ir primokusios alyvos, sviestas, iš 
kėny persiški slyvai ir ketčiupas vis- 
kas turėjo skonį, kaip Wilson* ir Ko. 
•produktai.'' 

I 

Tuomet šeimyninkė padarė man di-1 
dolį surpryzą tardama su šypsą ant 
veido: 

"Ta)rnsta tikrą, tiesą pasakei apie 
steiką. Taip jis yra Wilson ir Ko. 
Aš pirkau nuo bučierio. kuris sakėsi, 
jog jis perka visą mėsą nuo Wilson 
ir Ko. ir jis, man sakė, l"*d vartoto- 
jai labai ją giria ir visuomet reika- 
lauja. 

"Sviestas yra Wilson ir Ko., Cleav- 
brook Butter, ir jis yra labai puikus: j 
Kava yra taipgi Wilt-ono Certified 
Blue Label Blend: Ar tai nepuiku? 

"Aš tamsiai prisipažjsiu, jog aš va- 

tojau Wilson ir Ko. Majestic Lard 
kepimui bisketu. 

Prinokę olive, persiškos slyvos ble- 
kinėse ir ketčiupas taipgi yra Wil- 
son ir Ko. 

"Aš pataisiau tuos pietus jūsų pa- 
gerbimui, nes žinau, kaip entuzias- 
tiškas tamsta esi apie V/ilson ir Ko. 
produktus, dabar, kuomet aš pati 
juos išmėginusi, noriu pasakyti tam- 
stai, jog nuo šios dienos, aš visuo- 
met pirksiu iš tų krautuvių, karno 
bus užtikrinanti gvarantija "The Wil- 
son Label Protects Your Tablo." 

"Tai yra stebėtinai' puikus vaiz- 
bažonklis, kuomet pasistengi supras- 
ti jo reikšme. Aš viskų perku ravo 
namams ir man labai maloiiu, jog per 
tamstom laižkuK man toko arčiau su- 
sipažinti su \Vilson ir Ko. produk- 
tais. Tamsta taip daug rašei gražiu 
dalykų ap?e darbininkus ir jų dvase 
ir apie patj Mr. Wilson ka:p te i ringas 
ir sąžiningas jis yra, jog aš negaliu 
susilaikyti neremus firmos, kurios 

biznio principai yra tokia prakilnus. 

širdingai, Wil!iam C. Freeman, 
250 Fifth Are., 

Nevv York City. 
Apgarsinimas. 

(VAL: NTlNE DRESSMAKlNG 
COLLKG*! 

Mokina siuvimo, kirpimo, designiny 
dienomis lr vakaraia dėl biznio » 

narni;. Paliudijimai išduoda lr vl& 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o męs pasistengs..nu- 
sutoikti jums patarimą. 

SARA PATĖK, Principal 
, 2407 VVn Madison St. 

" 

1 8205 S. ilalBted St. VVells Bt 

j AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliuos lr lietmiškos kalb<5, 

aritmetikos, lcnygvedystės, stenografijos, ty 
pcwriting, firklybos teisig, Suv. Valst. jstori« 
įos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pillctystes. dailiarašystės. 

Mo..inImo valandos: nuo 8 -yto >ki 5 va- 

landos po pietų. Vakarais .įuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

PAJIEŠKGJIMAI. 

Pajiešl.. u savo brolio, Zigmanto IIo- 

rodecko, Kauno gub., miesto Rasei- 
nių. Apie 18 metą Amerikoj. Vieni 
metai ctgal buvo Waterbury'je, Conn. 
o dabar nežinia kur. Jis pats, r.r kas 
kitas malonėkite duoti žinią adresu: 

Juozapas Horodeckas, 
820 Bank. ov VVaterbury, Conn. 

Pajieškau partnierių prie ltrųtan- 
ču paveikslu bižnio. 

Graži vieta, ir galima gerą bizni, 
padaryti. 

Priežastis: Aš tariu kitus biznius, 
todėl reikalinga yra partnieriai, ku- 
rie galėtu atsakančiai prižiūrėti. 

Roikale kreipkitės laišku, klausda- 
mi informaciją 

I. CESNUT.3, 
445 Grand Ave. 

New llaven, Conn. 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAME moterų (lel plo- 
vimo bonkų. Gera užmokestis, pato- 
gi. Svari ir šviesi darbvietė, pastovus 
darbas. 

ATWOOD tc STEEL E CO., 
1412S W. 37tli St. 

REIKALINGAS MOKYTOJAS: Rei- 
kalingas vyras gerai mokantis angliš- 
kai,Lietuviškai ir Lenkiškai, t riju kal- 
bu profesorius ir Vargoninkas, galin- 
tis .graiti ir giedoti bažnyčioj. Mel- 
džiam atsišaukti žemiaus nurodytu ad- 
resu dėl suteikimo daugiaus informa- 
cijų. -j:' 

Raštininkas F. BUTKEVIČIUS. 
P. O. Box 613 

South Fork, Pa, 

REIKALINGI tuojaus penki energiš- 
ki vyrai. Darbų gali atlikti vakarais 
ir šventadieniai^. Pelnas geras. 

Atsišaukite uiena po piet pas 
Juozas Mozeris, 41)70 Archer Ave., 

Chicago, 111. 
Vakarais panedelyje ir utarninke po 
numeriu 1447 So. 50tli Ave. 

Cicero, 111. 

Reikalaujame Kriaučių 
tuojaus: pockot makerių, sticherių, 
pirmų ir antrų beist.erių, šeiperių, 
knypkių siuvėjų, kaunierių siuvėjų. 

Pastovus darbu^; gera užmokesnis; 
geros darbo aplinkybės. Ateikite pa- 
sirengę dirbti. 

BRIEDE & ROGOVSKY, 
833 W. «ackson Blvd. Cth floor 
Jos. Copper, Cūftr Shop foremm 

Pasiskubink Pirki Farma 
c 

PARSIDUODA 80 akrų 
gera faima, 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 ge*o 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, pusė 
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 
resime tokią farmą, kokios 
tik Tamstos jieškote. Ra- 
šyk į bendrovės ofisą, o męs 
Tamistai prisiusime knygelę 
su paveikslais, mapą ir pla- 
tesniais aprašymais apie lie 
tuvių kolioniją. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 
3301. So. Halsted St., 

CHICAGO, 3LL. 

Pirmas Lietuviškas Jlotelis Chica- 
goje prie 1G00 S. Halsted St. šis Ho- 

| telis nėra brangus dėl darbininkų 
; žmonių, taipgi parsamdam Bingeliams 
ir ženočiams ir priimam pakeleivius. 
Ruimai parsamdami nuo dienos, sų- 
vaitės, arba mėnesio. Kainos priei- 
namos,, taipgi su valgiu. Naminė val- 
gykla. 

Savininkas Ona Petrulis. 

Parsiduoda Locomobile 
5 sėdynių 

automobilius geriausios išdirbystės, 4 cilinderių, 6 nauji cords. Roberiai 
naujai uždėti. Nauja baterija, parsi- duoda už $050. Auicuijbili'ji galimai 
matyt garadžiui visada. 3222 South 
Halsted St. Drover 2186. I 

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
lietuvių apgyventoje vietoje prie švento Jurgio bažnyčios. Biznis iš- dyrbtas per 10 metų. Priežastis par- davimo savininkas eina i kiti* biznj. Atsisaukite tuojaus 
Alex. Juknis 3225 Auburn Ave. 

Parsiduoda grosernė ir ice cream 
soda įtaisymu krautuvė labui pigiai. Kas reikalauja tokio biznio, kreip- kitės tuojaus po paduotu antras i: 

3437 So. Morgan St. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galinio parduoti jums bunga- low (namelj) dviejų flatų MARCUIST- TE MANOK. Netoli antrojo didžiau- sio parko Chicagoje su visai mažu 
jmokėjimu iv ant labai prieinamų iš- 
niokėjmo sąlygų jųs galite jgyti sau 
namą. 

FRANCIS KIBORT & CC. 
2402 W. C3rd St„ 

Tel. Prospect 923. 

F a r M o s 
Jeigu r ori įsisteigti sau namus ir 

buti ncprigulaingu, pirk sau farmg lietuvių kolionijoj "Vilno'/sz," Vilas 
County, AVisconsine. Jei pirksi sau 
farmą čia žinok, jog 4 erkį nuo savi- 
ninko, o no nuo agento. Męs esame 
savininkai 50,0o0 akrų žemės, ir tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie- 
tuvių kolionijai. esame paskyrę Ka- 
zimierą Gaūlauską kolionijos direkto- 
riumi, kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yrx padėti junr. Iki 
?io laiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuviu, kuriems čia klojasi 
labai p>p«ii, Męs pagelbstame, kiek- 

iiir.-i Maujaaedžlui, kuris perka nuo 
i'-i-n. iil's padedame jiemįs pabu- 
uvoti trobesius, parduodame arklius, 

karves ir kitus ūkei reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 

prieinamų išmokėjimų. Gali pirkti 
kukU, tr nori didumo farmą 40, 80, 
120 arba 1G0 akerįjj arba dauginu, 
kainomis nuo $15.00 iki §25.00. Jeigu 
pageidauji iiktl nariu turtingos lietu- 
vių kolionijos neprigulmingų farmie- 
riū, rašyk mum* 'lietuviškai klaus- 
damas pilnų intormacijų. 

SANBORN COMPANY, 
liagle River, Wisconsin. 

Didelis Barmenas. 
Parsiduoda 2-jų augštu mu-Į 

ro namas. Du pagyvenimai) 
po 5 kambarius, l'reke $3800. 
Inmokėti $500. likusius kaip 
renda.' Namas randasi ant 

Lowe gatvės. 

Parsiduoda 2-jų aukščiu mū- 

rinis namas. Du pagyvenimai 
po 6 kambarius.. Su elektros 
šviesa, baltom maudynėm ir 
sinkom. Taipgi aukštas beis- 
mantas su skalbyklom. Namas, 
visuomet vertas $6000. Prekė 
tik $4800.00. Randasi ant 

Union gatvės. 

Parsiduoda 8 kambariu mū- 

rinis namas. Galima lengvai 
padaryti du pagyvenimu, du lo 
tai 50x125. Namas randasi ant 

Union gatvės. Prekė t*'k $2600. 
* H 

Parsiduoda 2-ju lubu augs- 
čio mūrinis namas. 4 pagyve- 
nimai po 4 kambarius ir niedi- 
r"i eottage užpakaiyj 4-rių 
kambariu su augštu beisman- 
tu. Namas randasi 3632 Lowe 
ave., prekė tik $5800, $1000. 
inmokėti likusius kaip renda. 
arba pagal pirkėjo norą. 

Parsiduoda 3-jų lubų aukš- 
čio mūrinis namas. 4 pagyveni- 
mai ])o 4 kambarius. Augštas 
beismcntas. Rendos neša i 

mėnesį $57.00. Prekė tik 
$5500.00. Savininkas gyvena 
ant 3-čių lubų. aNmas randa- 
si 1822 Šo. Ruble St., 

Del platesnių žinių kreipki- 
tės pas. 

MICHAEL J. KIRAS. 
3331 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 6894. * * 

Parsiduoda ant 2-jų lubų plytų na- 

mas, Gx6 pėdų rūmai, pečiu apšildo- 
ma, randasi prie 3214 S. Union Av. 
lotas 00 pėdų pločio. 

Antars plytų namas, 2-jų lubų, 
prie 3158 Union Ave., su storu is 
fronto, G rumų pagyvenimas iš už- 
psikalio. 

Trečias ant vienų lubų medinis 
namas, su storu iš fronto; 5 rumų 
pagyvenimas, randasi prie (JtiOl So. 
Hermitage Av. Telef. Prospect 518. 

FARMA PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA farina 35 alcerių. 

Berrien county, Michigan. LIETU- 
VIŠKOJ KOL ONIJOJ. G rumų pagy- 
venimo namas, gerame stovyje, na 

ja barnė ir visi Kiti triobesiai, ARK- 
LIAI. KARVES IR VIŠTOS, vežimai 
įtaisymai ir mašinos. Parsiduos pi- 
giai. jeigu kas pirks greitai. 

Ateikite po No. 1437 W. 12th Street., 
ta"rpe 7 & L' vai. vakare. 

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 ant 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 į mė 

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

tas namas bus parduotas 
graitam laike. 

Parsiduoda 3-ju lubu augs 
čio mūrinis jiamas 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 augs 
čio mūrinis namas 5 pagyv. 
po 4 kambarius ir vienas 
storas labai gražioj vietoj 
dėl bučemėsir grosernės ir 
nuo seno lietuvių apgyven- 
ta, randos neša $80.00 į mė- 
nesi Prekę $6700.00. 

Namas vertas $25000.00 
parsiduoda už $14000.00. 
3-jų lubų augšuo mūrinis 
namas 6 pagyvenimai 4 pa- 
gyv. po 8 kambarius 2 pa- 
gyv. po 7 kambarius pasta- 
tytas ant 2 lotų, akmenų 
frontas, elektras maudynės, 
garu šildomas, aržuolų pa- 
puoštas, marmolo prie duris, 
už tai tas namas taip pigus, 
nes savininkas turi apleisti 
miestą. Atvažiuok ir 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 lotab 25X125 
randasi prie 3224 So. Lowe 
Ave. prekė $1100.00, $200.- 
00 Įmokėti kitus $10.00 per 
mėnesi. 

MICHAEL J. KIRAS 
3331 So. Halsted St. 

Viršininkai Dr-st^s Šv. Vin" 
cento Ferer^os, 

Towii of Lake, Chica^o 
Kazimieras Makaras, Pirmininkai, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazauskis, Vice-Pirmininkas, 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 

1736 \V. 47th Street, 
Nik. Klimašauskis, Finansų Itašt., 

4441 So. Washtenaw Ave, 
Jonas Viskontis, Iždininkas, 

1809 W. 46th Street, 
Ant, Bielskis, Iždo Globėjas. 

4037 S. Wood St., 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauski. 

4346 So. \Vood Street, 
Juozapas Rimkeviče, Maršalka, 

1736o W. 47th Street. 
1333* So. 50ta Ct. Cicero, 111. 

Viršininkai Draugystės Sv. 
Antano iš Padvos 

South Sicie, Omaha, Nebr. 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas, 

2034 Y Street. 
Jonaa Armoška, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavlčius, Fin. Rašt., 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Baz«ras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas, Iždininkas. 

5107 So. 39th. Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackaa, 5311 So. 33rd St, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 
Pr. ReibiUs. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

MarSaiko* 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas I. Kasevlčius, 25 Hia- 
dlo av. 

Vice-pirmininkas B. Sugenlas, 38 
Laura St. 

Protokolu raštininkas B. Bajutls, 
68 Melvilla av. 

Finansų rast. Jurgis SalaseviČius, 
229 CardonI av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo- 
nI av. 

Maršalka Juo-as šalasevičius, 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car- 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 7d Mel- 
ville av. ir 

Kcygų vedėjas I. Statkevičius, 195 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaiitis, 229 Cardoni av. ir 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni av* 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutini nedėldienj kiekvieno mėne- 
sio lietuvių pobažnytinėje svetainėje 
prie NVestmenister ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fisher Ave., 
Kasos Globgjai 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velionižkis, Nutar. Rašt., 

625 Livernios Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų RaSt, 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo uira» 
sėjas Kliubo nariams John Naujokas* 

"217 Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
ra nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainėj. 

Viršininkai Dr-stės 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 46tb St. 
Lud. šimulis, Pagalbininkas. 

4524 So. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nutarimų Raštluinkas, 

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 So. Wood St. 
Jonas Veskor.tas, Iždininkas. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St, 
Liudvikas šimulis, Vice-Pirmlninkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot, Kašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Kašt. 

4512 So. Talraan Ave, 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street. 
Nikodimas Klimašauskis. Iždo Glob. 

4441 So. Washtenaw A ve. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Lėgn»'garis, Gvardijos Gen 

1736 W. 47tb. Street 

Viršininkai 'Birutės* Dr-jos* 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jenne Street, 

• i. Labanauskas, Finansų Rašt.. 
SIS Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Brof.d Street, 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičius 
3247 Emoraid Ave. 

Vico pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Rašt. Petras Kenutis 
815 So. Kolmau Ave. 

Finansų Rašt. Antanas Jonikis 
148 B. 107tb. St. 

Kasierius S. F. Martinkus 
3342 So. Halsted St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

937 W. 34th PI. 
Vladas Stankus 71 



Permainos Ūkio Formos Lietuvoje. 

Karės audra per šiuos ket- 

verius metus paliko didelių 
žymių mūsų žemės ūkyje. Vi- 
sos sąlygos, kuriose ūkininkai 
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buvo įpratę'gyvenimą tvarky- 
ti, žemę dirbti ir gyvulius au- 

ginti, iš pamatų persimainė 
Karė netik išgriovė atskirus 

ukius, l)et ii sustabdė prekybą, 
ir pramonę. Todėl tenka dau- 

gelis smulkių daiktų pasiga- 
minti, dažnai slapčia, patiems 
ir kiekvienas atskiras ūkis tuo 

budu virsta kaip ir savaran- 

kiškas vienatas. Žiūrint iš ša- 
lies, gali pasirodyti, kad tokf. 
gaminimas reikalingų daiktų 
kaip muilo, aikraus, krakmo- 
lo, odos, drapanų ir kt., pava- 
duoja fabriku; bet iš tikrųjų 
normalinėse sąlygoset tas pa- 
vadavimas neišsiturės. Toks 
gaminimas, suorganizuotas ko 
operatyvių pamatais, berods 
galėtų tapti pamatu mttsų pra 
monei, kaip tatai męs matome 
kitose šalyse (Danijoje). Ta- 
čiau pas mus tatai yra tuo tar 

pu išimtinai karės aplinkybių 
padaras. Kaip turės ekistis 

ūkis normalėse sąlygose, męs 
galime nuspėti, tik atsžvelgę 
visųpirma į pačias prigimties 
sąlygas. 

Lietuvos oras nėra perdaug 
sausas, nes vidutiniškai per 
metus ligšiol išlydavo apie 650 

milimetrų, mažiausia 550 mm 

ir daugiausia 880 mm. (Suval- 
kai). Javų gi augimui pakan- 
ka 500—600 tnil. lietaus. 
Toks drėgmės gausumas butų 
labai pa vartus javų augimui 
jeigu lytų, kada tat reikalin-. 
ga augalams. Deja, ne taip 
yra Lietuvoje. Pavasaris pas 
mus esti šaltas ir sausas. Šal- 
čiai dažniausia baigiasi tik 

apie gegužės 15 d., o šalnos 
išnyksta tik gegužės mėnesio 
ttžgaigoje. Gi lietus tuo me- 

tu išpuola labai mažai ir kar- 
tais net iki birželio mėnesio 
nė kartą nepalyja tiek, kad ga- 
lėtų žemė reikiamai pasėlio 
ugiui drėgmės įgyti. Pavasa- 
rio šalčiai ir sausumos neduo- 
da vasarojui ilgai sudygti ir 

pasėtieji grudai ilgai žemėje 
gulėdami esti žymiai vabalų ar 

kirminų sunaikinami. Be to 

ištikę lietus esti smarkus ir 
taip užplaka dirvą, kad gru- 
dai labai sunkiai dygsta; ir ja- 
vai nežiūrint tankios sėjos, iš- 
eini. retoki. Atbulai, visokios 
piktžolės, kurios savo šakni- 
mis traukia drėgnumą iš gi- 
liųjų žemės sluocsnių ir dau- 
giau pakenčia šalčio, negu va- 

sarojus, greitai pralenkia pa- 
sėtuosius javus ir stebia juos. 

Negeresnės augimo sąlygos 
ir žiemkenčiams. Kad ir ne- 

gali jų užsteltbi piktžolės, kaip, 
vasarojo, bet paties augimo 
metu, trūkstant drėgmės, jie 
išplaukia trumpomis varpomis 
ir sįipnu šiudu. Tuo tarpu 
vasarą, kada ima žiemkenčiai 
ir vasarojus žydėti, vietoje 
taip reikalingos'šilumos ir ra- 

maus oro, prasideda pereina- 
mųjų lietų ir didelų vėjų pe- 
riodas: išpuola ne kartą ir le- 
dų. Visiems yra žinomas Pet- 
rinių lietaus periodas, kuris 
tęsiasi kokias 3—4 sąvaites 
ir pudo ūkininkų šienus. 

Vėl rudenį, kada javai rei- 
kia valyti, kada reikalinga 
daugiausia giedros, lyg tyčia 
pareina lietineiasias i.ietų tar 

pas. Pereinami tankus lietus 
ileai neduoda javų suvežti ir 
verčia ukininkus juos tiesioe 
voečia imti iš laukų, nes kitaip 
sudvesta ir vertės nustaoja. 

Žiemą gi, kad ir nesti šal- 
ta, bet smarkus šalčiai žie- 
mos gale kartais pagaun; 

žiemkenčius sniego neprideng 
t us. 

Tokiu budu, matome iš oro 

sąlygų, kad nei vasarojas nei 
žiemkenčiai neturi Lietuvoje 
patogiu augimui sąlygų. Ir 
visai kitaip tos pačios sąlygos 
dera šakniavaisiams ir šienui. 
Iš pavasorio giedra duoda už 
tenkamai laiko dirvai priruos- 
'i ir šakniavaisiams pasodinti. 
Šalčiai ir šalnos, kurie neduo 
da s įdygti javams, šakniavai- 
siams nėra taip pavojingi, nes 

jie dygsta vėliau ir šalnos la- 
bai retai pagauna jau išdygu- 
sias bulves, arba pasodintus 

runkelius. Vaaaros lietus no 

tik nekenkia, bet į/riešingai 
yra labai reikalingi šakniavai 
siu augimui. Taip pat ir ru- 

denį, kada buva pats smarkiau 
sis šaknavaisių augimas, vi- 

sai dera lietaus periodas. Ta- 
tai pat tenka pasakyti ir dėl 

pievų; tik jos reikia pjauti 
ankščiau, kad iki Petrinių bu- 

tų šienai suvalyti ir tokiu bu- 
du išvengtume Petrinių perio- 
do lietaus. Jeigu pievas pri 
žiurėtume nors pusę tiek> kaip 
dabar laukus, kad prižiūrime 
tai pievos anksti priželtų ir 
šienas Petrinėms jau butų na- 

mie. Gi tuojaus patrukę lie- 
tus jau priželdintų daug gra- 
žaus atolo. 

Lietus yra geras sienamc 

ir šakniavaisiams. Ir Lietuvos 
ūkininkai negali pasiskųsti, kad 
šakniavaisiai jiems neužderė 
tų. 

Jei dabar męs atsikreipsi 
me į dirvą, tai patirsime, kad 

ji yra sudaryta iš storo sluogs 
nio ledų periodo padarų, ku- 
riuose nemažai yra augalams 
reikalingų, mineralų dalių, bet 
labai mažai organing^ų ; to- 
dėl derlingomis dirvomis Lie 
tu vos laukai gali tapti tik tuo 

met, kada bti$ gerokai įtręšti 
organingomis trąšomis, arba 

paprastai kalbant, gyvulių 
mėšlu: Tam tikslui reikia lai- 
kyti daug gyvulių. 

Gyvuliai ir yra mūsų šalies 
ateities pamatas. Iš ankščiau 
paminėtų oro sąlygų ir žemės 
ypatybių jau matėme, kad Lie- 
tuvos oras daugiau yra tikęs 
pašarų ir gyvulių auginimui 
neera javų. Jeigu prieš karę gy- 
vulių veisimas plėtojosi pama 
žų, tai čia kliudė gyvulių ukiui 
reikaligo kredito trukumas: 
berodos, rusų valdiža ne tik ne- 

sirūpino palengvinti gyvulių 
ūkio produktų pardavinėjimą, 
bet atbulai męs po šonu turėjo- 
me muitais uždarytą rinką. Lie 
tuvoje prieš karę buvo maž- 
daug apie 1,632,000 gyvulių 
vienetų (1 vienetas lygus 1 
karvei, 1 arkliui, 4 kiaulėms. 
10 avių), kurių mėšlų buvo 
užtręšiama vos 800,000 margų 
lauko. Tuo tarpu reikėjo už* 
tręšti ne mažiau kaip 1,630,000 
margų prie paprasčiausio tri- 
laukio vaismainio. Vadinasi 
pusę privalančių trąšos javų 
sėdavo į netręštą laiika. 

Gyvulių skaičius Lietuvoje 
clel tos priežasties nedali buti 
maežsnis, kaip 3,000,000 vie- 
netų. Musų tad pirmutinis už- 
davinys — auginti kuodaugiau 
sia gyvulių. Kokie gyvuliai 
auigti — tai ne taip svarbu. 
Ar-butų dabar veisiama dau- 
giau avių nuganymui neapdirb- 
tų laukų ir sunaudojimui šie- 
no, ar daugiau laikoma karvių 
ar kitų gyvulių, tai vis viena. 

Teturie tik čia ūkininkas rei- 
kiamos laisvės, ukįs pats savai- 
me apsirinks tas gyvulių rūšis, 
kurios vietinėse sąlygose bus 
tinkamiausios. Reikia atminti, 
jog Lietuvos ūkio klausimas 

tyra drauge Lietuvos budžeto 

Amerikos ligonbutis Sibire įtaisytas del cecho-slovakų ir rasų kareivių; 
jis talpinąs apie 300 L^onių. 

i 

klausimas, gi žemes likis yra 
» 

Lietuvos valstybės finansų pa- 
matas, ner> žemdirbių Lietuvo- 
je yra apie 80% visų gyvento- 
jų ir jiems teks nešti visa vals- 
tybės mokesnių našta. 

Pirmutinis tad žingsnis Lie- 
tuvos ukį atstatant, čia yra su 

tvarkyti kreditas. Kada men- 

kas pirklys pireš karę galėda- 
vo gauti greit iš banko pasko- 
los, pateikdamas abejotinos ga- 
rantijos, ūkininkas, turėdamas 
nekilnojamojo turto, nenupel- 
nydavo pasitikėjimo keliems j šimtams rubilų, reikalingų joi 
ūkio pataisymui. Agronomų gi 
patarimui ir nurodymui be kre- 
dito tepadės jam tiek, kiek pa 
deda pasakojimai apie laisvę, 
uždarytam kaliniui. 

,r ... s \ įsos prieš karę gyvavusios1 
taupomosios ir skolinamosios! 
kasos reikėtų tuojau atgaivhv j 
ti, tos visos kasos sujungti į! 
vieną sąjunga, kurios viršūnė- 
je galėtų buti Lietuvos ūkinin- 
kų bankas. Skolinamų j ų-tau- 
pomųjų kasų darbas gali buti] 
labai platus. Jos galėtą ūkinin- 
kams teikti ne tik piniginės pa- 
šalpos, bet iš dalies rinkti ir ži- 
nias apie karės padarytus nuo- 

stolius, supirkinėti reikalingus 
ukininkamas gyvulius, pada-' 
rus ir kt. 

Kredito padedamas mūsų 
ukis galės leisvai žengti pir- 
myn. Gyvuliu auginimui kai n J c O «. 

tik reikia daugiau apyvartos 
pinigų, negu grudų ukiui. Da- 
bar, kada Lietuvoje paliko la- 
bai maža gyvulių, mūsų vals- 
tybinis uždavinys yra padėti 
ukiui įžengti į vietinių sąlygų 
nulemtas vėžes. Tik nereikėtų 
plėsti būtinai kokia nors vien 

gyvulių veisimo šaka, bet au- 

ginti tie gyvuliai, kurie leng- 
viausiai tinka pradžiai. 

Baigiant pravers paminėti, 
mano įsitikrinimu, klaidingi 
žingsniai tų, kure, neatsižvel- 
gdami į mūsų ūkio praeitį ir' 
papročius, varė pieninio ūkio 

propagandą, visai užmiršda 
mi, kad Lietuvą nuo senų seno 

vės yra garsi savo arkliais; gi 
rinka ir prieš karę. jiems buvo 

geresnė, negu pieninkų pro- 
duktams. 

Agr. .9. Kl 
"L. A") į 

Ką Rašo Kiti 
Laikraščiai, 

KONKURENCIJA IR 
POLITIKA. 

Nesenai męs "Lietuvoje" 
rašėm e, kad susitverus nau- 

jai katalikų Prekybos ir 
Pramonės Bendrijai, turės i 

neišvengiamai kilti konku- 
rencija tarp tos naujos ben 
drovės ir pirmiau susitvė- 
rusios bujojančios Lietuvos 
Atstatymo bendrovės. Tuo 
met męs rašėme, kad jei 
jau konkurencija neišveng- 
tina, tai bent pramonės rei-i 
kaluosna neturėtų buti mai-i 
soma politika. 

Reikia pripažinti, kad 

nauja Prekybos ir Pramo- 
nės bendrovė tvėrėsi dau- 

giau politiškais pamatais, 
negu tikros pramonės. Tas 
labai negerai, nes tuomet 
nesveika nei politikai, nei 
pramonei. Ir tokį budą 
męs nupeikiame. 

Vienok dabar ton pačion 
negeron pusėn metasi ir 
Lietuv. Atstatymo Bendro- 
vė. P-as P. J. Žiuris, tos 
bendrovės įgaliotinis. Jis 
"Sandaroje" apie Pr. ir Pra- 
monės bendrovę rašo: 

''Kas atsisakė nuo Cen- 
tralinio Komiteto? Knu. 
Kemėšis ir jo pasekėjai. 

Kas suerzino musų jau- 
nimą? Kun. Kemėšis iš- 
perėdamas vyčius! 

Kas stengėsi užkenkti 
adv. Lopatai gauti pini- 
gus iš Raud. Kryžiaus, ku 
ris užsirūstinęs atsakė, 
kad jeigu Lietuviai taip 
nesutiks, tai tuos pinigus 
išmes ant gatvės? Taip- 
gi klerikalai. 

Kas lošė juokingus ir 
lietuviams kenksmingus 
farsus Lietuvoje ir Pary- 
žiuje? — Taipgi kleri- 
kalai. 

Kas geidė Lietuvai ka- 
raliaus? Ugi kunigai. 

Kas pasiuntė puslenkį 
poną Mostowskį ir "lavin 
tą" veikėją Česnulevičių, 
kuriuos atstovai, matyti, 
greit "supakavę" pasiun- 
tė atgal Amerikon? — 

Taipgi klerikalai. 
Na, o kur kitos klerika- 

lų sriovinės komedijos. 

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

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

Kokiu tikslu yra tveriama 
šioji bendrovė? Vaizbi- 
niu? Ne, nes jos valdy- 
bos nariai jau išleido pir- 
mutines užkavotas politi- 
nes yltis". 
Eina konkurencija, o čia 

rašoma apie tai, ką katali- 
kai-klerikalai blogo padare 
politikoje. Klerikalų orga- 
nai vartoja visokius panie- 
kinimo žodžius, čionai irgi 
tas pats. 

Pripažįstam, kad klerika 
lai labai negerai daro, bet 
tas neduoda teisės negerai 
daryti "Sandaros" turinčiai 
pretenzijas kalbėti tautinin- 
kų vardu. 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN 
II PAVEIKSLAI IŠ KA 

RĖS LAUKO 
BOLŠEVIKŲ DARBAI. 

Illiustruotas Daineles,. 
Bus rodama šiose vietose. 
Subatos ir Nedėlios vaka- 

rais Geg. 31 d. ir Birželio 
1-mą d. Lietuvių Bažnytine 
Salėje Mihvaukee Ave. Ke- 
nosha, Wis. 

Utarninko vakare, Birže- 
lio June 8 d. Mendelshon Sa 
lėje, Main Si., Roekford 

to l$% Extra Weight 
One of the best ways to judge a tire is to weigh it, for mile- age de^nds m a large measure on the ąuantity of ąuality materiale Of course weight might be due to mar./ factors that do not improve ąuality, such as unnecessary wire i n the beads, os* weignt-givmg compounds. But once assured that only cguaJity-giving materials are used, then weight is an excelient guide to durability. 
In seiectiag tires, therefore, have your dealer weigh the diffej-ent makes yon are* considering. You will find that Michelin Universals weigh 12 to 15 per cent more thait the average, the percentage varying with ihe sise of the tiro. 

This extra weight, due to extra 
ąuality rubber and fabric—-and 
no one ąuestions Michelin Quality 
—-means that you have a right to expect e\tra mileage from 
Michelins. Yet Michelins cost 
no more than ordinary tires. 

SOUTH-VVEST TIRECO. 
2038 40 W. 35th Street 
Vienintelė šios rūšies Lietuvių 

instaiga Chicagoje. 

Va>kii Pareduiai su 2 Porom Keliniu, 
Jeigu norite sučėditi pinigus ir 

| n'rkti tvirtus gražius vaikams* parėd- 
m'us, ateikite į Narių Skslep.'į. 

Paredniai nepaprastai ilgai tve- 
ria, pusiau vilnoniai ir labai stiprins 
rūšies audimo. Žiponiukas ir kelnės 
su pamušais, du akrtu ilgiau nešiojasi 
negu kokie kiti paredniai. Labai pui- 
kios spalvos ir gražus pavydalai, Pui 
kiai pritaikomi tik už 

$9:75 
Prekybos Korporacija Palatine 

1701-1703 West 47 ta. 
1112 1114 Mihfraukee Ave., 

Du Skiepu, 
5,000 narių 2.000 mokinių 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELI KNYGĄ SUSIVIENIJIMO fOTABI I il LIETUVIŲ ĮMUKI J A AMERIKOJE V 

548 puslapiai TAI yra netik istorija didžiausios pažan- gios musų fraternalės organizacijos, bet tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- vijoje. 
Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija 

Drutuose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tdvynės" ad- 

~ 

? ministraciją šio adresu' 

L'.THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 



Berodos regėjau tauti budė- 
jant pasaulyje. 

Galinda tauta b).v o. 

Jos stiprybė buvo Dievo sti- 

prybe. 
Nevidonai neisiteneė persi- 

skverbti per ios supylimus. 
Jos ginklai priruošti buvo;į 

jos tvirtovės — Prakilnios; 
dvasios. 

Ji buvo apsiginklavusi <lie-, 
viška galybe. 

Jos kareiviams buvo žotnijos! 
priežastyje. 

Gyva valymo liepsna nušve, 
tė žeme ir jurą. 

Jos šviesa — tai žibintuvas 
tolimiems jūrių pakraščiams. 

Ji kariavo prieš visas nedo- 
rybes1 visas širdies ir kimo li- 
gas; proto it" intelekto simpto- 
mus. 

Ji ramino nubudusius jųjų di 
tižiausiame varge. 

Ir retežiai nupuolė nuo ap- 
rištųjų. 

Komfortas atėjo darbinin- 
kams jų nelaimėje. 

Nedorybės ir neteisingumo 
nelaisviai pasiliuosavo; jie pa- 
jautė liuosybės kvapą; ir ant 

ių kaktų sužibėjo laisvės žvai- 
gždutė. 

Tolimame tyro kūdikiai šu- 
kavo džiaugsmui. 

Motina sugrįžo prie savo 

numylėtiniu. 
Piešiko kciksmas nutylo. 
Ir vietoje karės prasidėjo 

draugavimas ant visos žemės. 
Žmogus energija buvo in- 

tempta ]>ricA visų nevidonus. 
Kapitonai buvo industrijom 

kapitonais. 
Prakilnus buvo jų buklumas 

visuose jų darbuose ir pasiel- 
gimuose. .. * .j iv' 4 

Jų mintis augsta. 
Jie dirbo vi n broliu gerui. 
Tr žmonės jieškojo teisybės. 
Jie sumetė niektikystės ir 

prietarų balvonus i užmaršties 
suklydimą. 

J11 sielos pasiliuosavo nuo 
ištvirkusio įsakymo ir sukty- 
bes puvėsiu. 

i>ic prašalino iš šalies plegas 
ir visokiu rnŠiu ligas. 

Nes jie buvo stropu? moksle 
ir pažinime, — ir neapkentė 
nei vieno bjauraus dalyko. 

Žėdnas kūdikis buvo lavina- 
mas tyros dvasios ir atviro 
proto gražybėje. 

Jis buvo mokamas kaip gy 
venti teisingai; kaip suvartoti 
protą išmintingai; kaip atgy- 
venti savo dienas ideališkam 
gerui. 

Nubudusios miesto minios 
buvo išskirstytos po laukus. 

Naujos gentkartes išaugo i 
gražesnį gyvenimą. i 

Žėdnas žmogus linksminosi 
mvo darže, —jis skynė ir valgė 
žemės vaisius. 

Turtingas ir bėdinas dirbo 
išvien; abu permatė pikta, — 

stengėsi jį prašalinti. 
Abu apsiginklavo rūpesčiu 

ir blaivybe ir paeedžiu užsiga- 
nėdinimu. 

Nesmagumas užleido vieta 
linksmoms ir vertingoms die- 
noms. 

Proto užderėjimas buvo ver- 

tinamas augstesniu rupesčiu. 
negu žemės užderėjimas. 

Turtų ingi j imas ir krovimas 
buvo maežsnis, negu pamokini- 
mo j ieškojimas. 

Frakcijos ir partijos buvo 
atkreiptos prie vienos priežas-. 
ties: transformacijos pikto į 
gera: pirmosios žėdno žmo- 
gaus pareigos; didžios refor- 
mos, — paties žmogaus rege- 
neracijos (atgimimo). 

Kartus ir bjaurus žodžiai' 
neapikantos ir begėdiškos be- 
\ ilties, pavydo ir klaidingumo 
apie save manymo išraiškos ne' 

besigirdėjo šalyje. 
Xes vi.'i žmonės buvo pasi- 

šventę aukščiausiam gerui; i< 
visi siekėsi nuolankumo prie 
d ie v i š ko iia vy zc 1 ž i o. 

j Visos opinijos buvo liuoso> 
ir maloniai išklausytos. 

Žabangai ir tiemalonus pik- 
tumas pragaišo. 

Zėdnas proto išdirbinys bu 
v o teigiamas meilėje artimo. 

Prakilniausieji protai bu ve 

diplomatai, vadovai sublemiš- 
koj mintyje, ir pačėdųs pažini- 
mo mokytojai. 

Visų minty to jų ir visų epo 
chų išsitikinimai ir erezijos bu- 
vo išvalytos teisybes krosnyje 

Kiekvienas žmogaus gražu- 
mas apsireiškė ant žemės. 

Visame pasaulyje švietė dan- 
gaus žinia žmogui. 

Kiekvieno protas ant viso 
žemės paviršio buvo pasikaki- 
nęs gal\ bės aplinkybe. 

Visų protai ilsiejosi susi 
draugavimo sąmonėje — aug: 
čiausioje sąmonėje. 

Ir svieto žmones paregėjo 
(1 a n gi š k a sutvėrimą. 

Nebuvo svetimšalieciii nei 
viename dangaus skyriuje. 

Visi pažįstami. 
Visi broliai!... 

Ihid r i kas. 
X' 

RE3T0RACIJ0JE. 
— K-;., si veršiena turbut 

tris nifricsiai atgal kaip iškep- 
ta. 

— ?-.Vualiu žinoti, ponas, 
nes as čionai tarnauju t;k an- 
tras mėnuo. 

Suvienytų Valstijų dižahiis C-5, kuris buvo paruoštas lėkimui per Ailanti- 
ko vandenynu, bet nuvykus į St. John's, N. F., nutruko nuo virvės ir dingo, i n 

i —— 1 ^ 

APSAUGOS BIURAS, j 
(burcau of \Yar Risk 

Insurance). 
Karės Apsaugos Biure (TUt- 

reau of \Var k«sk Insurance) 
guli beveik $28,000 nežinomu 
siuntinių. Toje sumoje randas 
2,119 siuntinių, kurie gauti be 
pilno nurodymo už ką siunčia 
mi. Daug siuntiniu vra už ap- O C. 4 

saugą, bet nėra užtektinai in- 
formacijų, kaip ir kam juos 
reikia* paskaitvti. 

Kasdieną gaunama šimtai 
siuntinių čekiais, mone\ orde- 
riais, banku draftais, pinigai* 
ir net krasos ženkleliais. Kas- 
dieną yra prisiunčiama siunti- 
niu, ant kuriu nėra pažymėta 
už ką jie siunčiami. Dažnai at 
eina laiškas Į Kares Apsaugos 
Biurą, su pinigais, kuriame tik 
parašyta, jog "už mano sunaus 

Jono apsaugą," ir pasirašyta 
"Mrs. John Šmitli." Tolcame 
atsitikime Biuras padeda siun- 
tinį su nežinomais ir stengia* 

• kaip nors sužinoti kam jis pri- 
; guli* 
! Firmas žingsnis, kad suži 
no t i kcno siuntinys yra tii su- 

sinėsimas laiškais. Jie ant siun- 
tinio yra siutėjo adresas, ta- 
jam yra siunčiamas laiškas rei- 
kalaujant daugiau paaiškini- 
mo. Jei trumpu laiku atsakymo 
nėra, tai raštininkai j ieško pc 
kvitas ara nėra pirmiau tokio?, 
pat sumos prisiųsta su reika- 
lingais" paaiškinimais, kuriuos 
pirmiau biuras yra gavės. Jei 
taip nesurandama, tai tuomet 
j ieškoma po apsaugos aplika- 
cijas, kad susekti jei galima, 
originališkus pepierus, kuriuos 
paduoda įsirašant į apsaugą. 

Dažnai yra gaunami bankos j draftai, prie kurių nėra jokios 
informacijos, nei kas jį siun- 
čia, nei kam jis siunčiamas 
Kadangi bankos draftas nc- 

I paduoda siunejo vardo, tai pr 

seina Biurui susirašynčti su 

laja banka, iš kurios draftas 
buvo pirktas. Dažnai banka 
negali adreso surasti ir Biuras 
turi kitais keliais j ieškoti. 

Visais keliais Biuras sten- 

gias susekti keno yra siučiami 
pinigai, kuriuos jis yra gavę* 
ir manoma, kad dauguma iš tu 

$28,000, kurie dabar nesusek- 
ti bus kaip reikiant paskirstyti, 
tačiaus tai u^mis labai daug 
darbo ir nemažai lešuos. Kad 
palengvinti siuntinius paskirs- 

Į lyti, visi tie, kurie siunčia pini 
!gus į Jjiura, turi pilnai nurody 
I ii, kam ir už kn siunčiama Mo- I 

,kant už apsauga, reikia pažy- 
imeti apsisaugojusio varda, į) 
certifikato numerį, jo armijos 

(serijos numerį.ir dabartinį ant- 

į rašą. 

ANGLIS. 
Visi :':;noine kas yra anglis. 

l>e anglies šiįdien nesi tikri 
traukiniu ratai, nedirba dirb- 
tuvės, nežiba elektrikinės lem- 
pos. Anglis #šiąd;en yra svar- 

biausiu daiktu, be kurio nega- 
li apseiti jokia .'.civilizuota šalis. 

! Vienok anglisi nevisuomet 
buvo žinoma žmonėms. Seno- 
vės žmones visiškai nežinojo, 
kas yra akmeninė arba kietoji 
anglis. Žmonės kurin.no savo 

pečius malkomis. Sulyginamai 
nesenai tapo išrasta akmenine 
anglis. 

Apie 720 metu atgal kaip 
Europoje, taip ir visame -pasau- 
lyje niekas nežinojo kas yra 
anglis. Niekas jos nekasė. nie- 
kam ji nebuvo reikalinga. Tik- 
tai 1197 metais Liutichj pa- 
brango malkos ir ypač medžio! 
anglis. Vienas kalvis vardu 
Giulozas sumanų naudotis 
"juodam žeme." Anglis pir- 
miausiai buvo pavadinta juo- 
dąją žeme. Nuo tada tai ir pra- 
sidėjo anglies kasimas. 

\ ienok iš karto anglies la- 
bai mažai kasdavo, tiktai nuo 

XIV metašimno pradedama 
daugiau anglies kasti. Tiktai 
tuomet nekurie fabrikai gavo 
leidimą kūrinti anglimis, nes 

skaitėsi, kad anglies kurinimas 
užnuodija ora. Tiesa tuomet 
nebuvo tiek daug reikalingas 
kuras, nes dar žmonės nemo- 

kėjo garu varyti mašinas. Tuo- 
met jei ir buvo kokios mašinos, 
tai jas varydavo vanduo, mel- 
nyėia (Iš ėia ir užsiliko anglu 
pavadinimas — mill veik kiek- 
vieno fabriko). 

Rusijoje gi anglis pradėjo 
Imti kasama tiktai 60 ničtu at- 

j gal. 

Lakūnai dabar rengiasi per- 
lėkti per Atlantiką. Atiantikas 
iš baimės nerimsta ir vilniuo- 
jasi. 

j SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prlelnairo- 

[ mis sąlygomis. Kam reikalinga cko- 
į lluti pinigai, tegul atsilanko } ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. LaSalh St. 
Tftleitinas Franlclia 2803. 

Liberty Bondsal 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

atidėliojimo—Bile suma 

$£0—$100—$500—$1000 
Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 
MES MOKAME AUGŠ- 

ČIAUSIAS KAINAS. 
Gyventojai toliau už miesto gali si'} 
sti savobondsus užregistruodami pet 
krasn; Mę prisiunčiamo jums pini- 
sus tą pačią, dieu?., kaip tik gaunanu 
jūsų bondsą. 
Ateik—Rašyk—Tele formoj 

LIBERTY SECURIIIES 09, 
Room 716—155 N. Clavk St 

Chicago, 111. 
Phone Majestic £017 

f MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONDSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti savo Ii 
Ijorty Bonds;} ateik nrba rašyk pas mus 
Męs taipgi atperkamo nelšinQk01u3 Li- 
berty Bondsus. Męs perkame bondsus 
Ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus J Europą.. 
E. BUT2KE, 1549 Milvvaukee Ave., Chi- 
cago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9 
tyto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. | 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas i»tr 16 me- 

ti) kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį; ir vaikt], pagal naujausias 
metodas. X-Iiay ir kitokius elektros 
I rietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—^2 piet'K 'r 6—8 vakarais. Telcphorte Canal 3110 
GYVENI M ASi 34i 2 So. Hal.ted St 

VALANDOS: 8—9 -V>. tiktai. 

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

Duoda lekcijas skambinimu pia- 
nu pagal sutartj. 
Baigusi muzikos mokslus Cliica- 
gos Musical College. 

Daktaras 

Jonas \l Sarpalius 
Gydytojas i>' Chirurgas. 
3252 S. MLSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yavris 2C4-} 
Namai Boulevavd 5602 

Pitone Boulevard 2160 

Dr. fl. j. Karalius 
UŽS^ SENĖJ U SI 03 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 iki 
vakarais. 

2303 33. MORGAh STREET 

j PA.INTER 
j PAPER HANGER 

DECORATOP. 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar 
bų garantiją gauk už savo pinigus. 
—teisingu darbą. Pirma negu ati 
duosi kokiam žydeliui gauk tikr$ 
kain? iš 

J. S. RAMANCIONIS, 
2611 W. 44th St., CHICAGt 

Phone McKinley 27G 

tELEPH03E: 
TAROS 135 

YARDS 53! 

Res. Phone Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIFM 
F. t. lUJUPAUjį, R. p|. 

ORUS STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampai GStos C-.tvti 

CTJCACO 

Saugi Batika Jusu Pinigams 
T 

YRA 

A STATE 
BANK 

A STATE 
BANK' 

1112 WE3T 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) GHICAGO, ILL. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus J šia VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. KAPiTALAS $550,000-00. TURTAS $4,500,000.00. 

W. N. Jarnagir» 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Vice-Preiiderit f 

John W. GorbyV 
Vice-Prezident 

3. L. Fabijonas;^ 
Vedėjas 

Užrubežinio ir 
Lietav .Depart. 

Frank L. Webb 
Kasininkas 

J. K. Rolley 
Pag, Kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag Kasininko 

A. Petratis ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Heai 
EstaJte, Insu- 
rance ir Mort- 
gage Departni. 

r 

čionai jusų pinigui bus SAUGUS. Gausite 3-čių procentij ir sumą. 
ant PAREIKALAVIMO. 

SIUNOIA PINIGUS j visas svieto df.us. MAINO PINIGUS po dienos 
kursu. PARDUODA LAIVAKORTES ant geriausių linijų. SUTEIKIA 
PASPORTl'S su kon&ullo užtvirtinimu. PADARO \ ISOKIUS legalič- 
kus dokumentus. DUODA PASKOLAS ant PRAPERČ1Ų. PARDUODA 
NAMUS. LOTUS IR FARMAS. 
Sal\; Deposit Vaults (baksai) geriausi visame apskrityje $3.00 ir augs- 
čiau ant metų. 
BANKO VALANDOS: 9 ryto iki .°> po pietų. Suimtomis 9 ryto iki 1 po 
p'et. VAKARAIS: Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 vak. 

VISOKĮ PATARIMAI DYKAI. 

i s žino, ko bego... 
■rni^e^romBKamnemEemgeHream" 

Piešė JONAS STANKUS 

VAJE, VĄJ£ | \ieJA.SI f į 
Mor\s ka.ip P^spnoK.us Tooel 

Namo 



VIETINES ŽINIOS 
LIETUVIU KAREIVIU 

ŽYGIAI. 

Chicagos Lietuvių Karei- 
viu Pirmas Rejnmcnta? na- 

4, 

rodė nemažą savo veikiurvį 
bėgyje keleto mėnesių. Jo 
veiklumas yra tame, kad vy 
rai nuvargę nuo dienos dar- 
bo visgi skubindavosi į Re- 
gimento susirinkimus, eida- 

vę svarstai reikalus, kurie 
neša naudą ne jiems, bet j 
Lietuvai. 

Tai yra tikras pasišventi- 
mas, ir smagu sutikti jau- 
nuolį, kuris moka save au-, 

kauti ant tėvynės aukuro. 
Lietuviai kareiviai po še- 

šių dienų darbo nepaisyda- 
vę apie pasilsį nedeldieny-i 
je, bet bėgdavę j būrelį sa- 

vo draugų kareivių, kad pa- 
simankštinus ir tapus apsuk 
resnių, jei prisieitų ginti sa- 

vo tėvynę. 
Busiančiose seiminėse iš- 

kilmėse Chicagos lietuviai 
kareiviai žada parodyti lie- 
tuviams, kad lietuvys karei- 
vis moka mylėti savo tėvy- 
nę, nors likimas ištrėmė jį i 
iš gimtinio krašto; nors jis i 

esąs tolimoje nuo tėvynės 
šalyje. I 

Nors lietuvys kareivis esąs 
už jūrių, kalnų nuo gimti- 
nio krašto, bet siela jo skra- 
joja Lietuvos padangėje ir 
stengiasi atspėti kas bakū- 
žėje dedasi, kur savieji ne- 
ramiai laukia ką rytojus 
jiems atneš. 

Lietuviai kareiviai žada 
sudaryti gyvą Liuosybes Vai 
niką apie Lietuvos Liuosy- 
bes Varpą laike šeiminių 
iškilmių; jie žada parodyti 
pasauliui, kad Lietuvos liuo 
sybę yra kam ginti. 

Ir taip Chicagos lietu- 
viams išpuola garbė buti 
Lietuvos liuosybes sargais, 
ir reikia tikėtis, kad chica- 
giečiai mokės priderančiai 
atlikti šią prakilnią užduotį. 

Naujokas. 

BURNSIDE. 
Prakalbos Seimo Reikale. 
Seredos vakare p. Mačiuke- 

vičiaus svetainėje j vyko prakal- 
bos Seimo reikale. Kalbėjo M. 
K. Šilis ir P. Pivarunas. Abu 
kalbėtojai nuosekliai prirodė 
Seimo reikalingumą ir naiki'; 
Lietuvai Tėvynei. Jie nurodė, 
kad kas prisidės prie Seimo, tas 
prisidės ir prie iškovojimo Lie- 
tuvai laisvės. Sakė,, kad Seimo 

DIDELIS IŠKILMINGAS 

B Piknikas.! 
Parengtas 

L. G. D. L. K. VYTAUTO 
1 div. rait. ant Bridgeporto 
Ned., Birželio 1, 1919 

Pradžia 10 vai. ryto. 
CHERNAUCKO DARŽE 

Lyons, 111. 
Kviečiame visus lietuvius 

ir lietuvaites, jaunus ir se- 

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

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

Komitetas. 
Įžanga 25c Ypatai. 

r —1- 

[priešų tikslas yra užkenkti Lie- 
tuvos demokratinei valdžiai 
Taipgi patarė neturėti neapy- 
kantos link blogos valios žmo- 

nių, kurie iš sakyklų ir per spau 
dą užpuldinėja Seimą, o tik 
dirbti naudinga tėvynei darbą. 
— ruoštis prie seimo 

Publikos buvo pusėtinai ir 
visi užsilaikė ramiai,. Buvo pa- 
siulyta duoti klausimus, bet jų 
nepaduota, — matomai visi pri 
pažino Seimo reikalingumą. 

X. 

F. J. BAGOČIUS GAVO 
MUŠTI. 

Ketvergo vakare p. Elijošiaus' 
svetanėje buvo surengti lais- 
vamaniu fedaracijos prakalbos 
Kalbėjo F. J. Bagočius. Iš pra 
džių kalba buvo maždaug rimta 
ir publika ramiai užsilaikė. P is 

kui kalbėtojas užsipuolė ant 

tikybos, ant sakramentų, pa- 
juokė tikybines apeigas ir 1.1 

Publika pradėjo nerimauti, bet 
Bagočius vis tęsė savo kalba. 

Tik staiga užgeso žiburiai 
ir iš svetainės kas tai sviedė 
krese į Bagočių ir jį parmušė, 
gi kitas vyras šoko ant estra- 

dos ir su kumščia pradėjo muš- 
ti gulintį kalbėtoją. 

Tos prakalbos nors buvo ant 
Tovvn of Lake, bet galima bu- 
vo pastebėti, kad jose buvo 
daugiau publikos iš kitų mies- 
to dalių. /. 

TAUTIŠKU KAPINIU 
APVAIKŠČIOJIMASo 

Vakar diena buvo tautiškų 
kapinių apvaikščiojimas ant 

pačių kapinių. Žymiausią pro- 
gramo dalį užėmė vaikų ir di- 

delių šukavimas parduodant 
"Naujienas." Buvo šaukiama, 
kad užmuštas žmogus. Bago- 
čius užmuštas, aktalikai Bago- 
čių užmušė ir tam panašiai 
Žinoma, "Naujienose" nebuvo 
pranešimo apie kokią nors už- 
mušystę, tik buvo savotiškas 

aprašymas apie įvykusį užva- 
kar incidentą Elijošiaus sve- 

tainėje su Bagočiumi. Žmo- 
nėms buvo pusėtinai juoko, 
kuomet pats "užmuštasis." 
čia pat sakė prakalbą. Tas da- 
vė progą dar pajuokti tikin- 
čiuosius. 

Abelnas apvaikščiojimo įs 
pudis buvo menkas nors žmo- 

nių buvo pusėtinai. 
Aplink kapinių buvo keletą-] 

piknikų. 
J. 

TOWN OF LAKE. 
Išrinkti Delegatai į Seirn^. 

Gegužio 25 d. šv. Kryžiau 
parap. svetainėje buvo susirin 
kimas Draugystės Šv. Juozapo 
Laimigo Smcrčio. Tapo vien- 
balsiai nutarta prisidėti rrie A. 
L. Seimo, Į kurį liko iš-ink'J 
šie delegatai: St. Anur,zauski 
M. Raudis ir J. Klimas. 

Patartina ir kitoms draugi 
joms prisidėti prie Seimo, nes 

tiktai per jį galima prieiti prie 
Lietuvos laisvės. 
Sekretorius K. Staniušauskas. 

DRAUGIJŲ NUTARIMAS. 
Susirinkimas draugysčių ad- 

ministracijų ir delegatų 
firidgeporto apygardoje laiky- 
tame- savo mėnesiniame susi- 

! 

Dideli® I "i 1c ,1 i 1co.$3 
SUREN3TAS 

Lietuvių Baltos Žvaigždes Pašeipos Kliubo 

NEDELIOJE, BIRŽELIO-JUNE 1, 1919 
Pradžia 3 valandą ryto 

Stickney Park Darže, Lyons, III. 
TIKiETAS 35c YPATAI. Muzika F. J. Jereck Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS 

rinkimegegužio 22 d. 1910 v:. 

Petro \Vodmano svet. 3251 
Linic gatvės nutari" sekane.'ni: 

Visos draugystės be: Klia 
!>ai, kad paragintų narius pirk- 
ti šėrus dcl statymo svetainės 
kaip galima (langiaus ir sekre- 
toriai draugijų bei Kliubų, kad 

idaduotų vardus ir pravardė? 
šėrų pirkėjų ir jų antnJiis Si! 
sivienijimo nutarimų račlinin- 
kui iki 2<X dienos liepos 1911- 

metų. 
Po apsvarstymo bėgančių rei 

kalų likosi .pakeltas klausimas 
kas link visuotino seimo. Likos 
vienbalsiai priimta dalyvauti 
seime ir likosi išrinkti sekanti 
2 delegatai Į Seimą. 1) Tamo- 
šius Janulis 2) Tadaušas Ale- 
li unas. 

Nut. rašt. f; ra n k Bakutis 
2603 \Y. 69 th St 

IŠRINKTI DELEGATAI 
I SEIMĄ. 

Susivienijimas Lietuvių R 
Katalikų Pašalpiniii D r augi j i; 
laikė savo susirinkimą gegužio 
28 d. \Vodmano svetainėje. Bu- 
vo svarstomas klausimas apie 
A. L Seimą Vienbalsiai tapo 
nutarta Seime dalyvauti, į kurį 
ir liko išrinkti du delegatai. 

Reikia paminėti, kad šitam 
Susivienijimui priklauso apie 
30 grynai katalikiškų draugijų. 

Taigi Susivienijimo nuo- 

širdus rėmimas L. A. Seimo, 

yra dar vienu prirodimu jos 
lietuviai katalikai stoja už Sei- 
mą. 

Narys. 

12-TA GATVĖ BUS UŽ« 
VARDINTA 'ROOSEVELT 

ROAD.' 
Sumanymas kilęs prieš 2 

savai tęs, permainyti 12 gatvė-; 
vardą, yra jau miesto komisi- 

jų užtvirtintas. 12 gatvė vadin- 
sis Roosevlet Road. 

Švento Mateušo Apaštalo 
Draugijos susirinkimas atsi- 
bus gegužio 31, P. Woclma- 
no svetainėj 3251 Lime gatves 
7:30 valanda vakare.' 

Teiksitės pribūti į tą susirin- 
kimą, nes daug yra svarbių rei- 

kalų kas link statymo svetainės 
ir visptino Amerikos Lietuvių 
Seimo ir pasiimti tikietus ant 
seimo koncerto, kuris atsibus 
birželio 8 dieną 7:30 vai. va- 

kare. 
Nut. rast. F rauk K. Bakuti 

TAKSU UŽMOKĖJIMO 
LAIKAS NUTĘSTAS. 
Valstijos kolektorių? F. 

Smietanka, praneša, kad ncpa 
prastos tcksos uždėtos nuo 

parduodamų įeigų, išdirbinio 
gražių, transportacijos tikie- 
tų ir tt., pailginta nuo gegužio 
31 iki birželio 15 dienos. 

Dek savo pinigus \ atsakančią vietą, kame Jūsų pinigai kelis kartus 
pasidaugins. Pirk lotą ir pradėk su S25.00, Genėjusi kaip pastosi 

Savininku Puikaus Loto, kurio preke keiis kartus pakils. 

1 

Vis 
ri puikius s , v ,.Vw.lto i« sia'.ius ūmius, Minu"^ užaugina sau užtektinai visokių daržovių, ir kurien gyvenimas daug" pigiau atseina. Jie visi gyvena labai tyrame ore, kur visada būna sveiki patįs ir jų seimynos. Morgan Park Garden subdivizijos randasi nuo 112 tos iki 115tos gatvių ir Ashland Avenue. 

Atvažiuok Tuojaus ir Pamatyk šiuos Lotus. 
Šitas subdivizinas dar nesenai atsidarė, bet jau daugybė lotų tapo parduota, ant kurių bus gražus namai bu- davojanii. Šitas subdivizinas randasi netik garžioj vietoj, bet ir parankoj, kacl iš visos Chicagos miesto dalių vra parankus važiavimas, ir už 5c. visur galima nuvažiuoti. Taipgi, norintiems £auti darba, netoli randasi visokių dirbtuvių, kuriose uždirba gerus pinigus. 
KAS PIRMESNIS, TAS LAIMINGESNIS, tas galės išsirinkti gražesnioj vietoj lota ir pigiau, nes tokia že- ma lotų prekė tik yra ant rtumpo laiko. 

LOTAI PO $275.00. IR AUG5CIAU. $25.00 IMO KETI IR PO $5.00 ANT MĖNESIO. SU UŽMOKĖ- TAIS CEMENTINIAI S Al DVOKAIS 6 PĖDŲ PLOČIO. NETOLIMO | APIELINKĖJ NUO CIA PANA- ŠIUS LOTUS PARDUODA PO $800.00, IR AUGŠCIAU, IR ŠITŲ LOTŲ KAINA BUS TRIGUBA TRUMPAME LAIKE. 
SAUGUS IR PELNINGAS ĮDĖJIMAS PINIGŲ ANT SMARKIAI AUGANČIŲ LOTŲ, KUR KIEK- VIENAM KELETAS ĮDĖTŲ DOLIARIŲ UŽDIRBS DIDELIUS PINIGUS. 

Mes priimame už pilna vertę Liberty Land and Investment Co. šėrus ir Liberty Bondsus. Lietuviai nepraleiskite taip puikios progos. Atvažiuokite j bendrovės ofisą prie savinnkų mnėtų lotų, kurie jums parodys lotus, ir patys galėsite suprasti apie jų verte. 

Land and 
3301 So. Halsted Street C1CAG0, ILLINOIS SbekaSStiUEtįJ Lotu ofisas randasi 11201 Vincennes Ave. (prie 112tos kur karai užsisuka ant kampo, ten pamatysite musu užrašą.) •/į Subatomis ir Nedėliomis musų Atstovas buna ant Subdivizino Ofise nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

IŠRINKTI DELEGATAI 
{ SEIMĄ. 

Gegužio 25 d. Draugystė 
Karaliaus Dovydo savo susi- 
rinkime, apsvarsčius bėgan- 
čius reikalus pakėlė Klausima 
apie A. L. Seimą. Nutarė Sei 
me dalyvauti, į kurį ir išrinko 
delegatus* Kazimiera Butkų, 
Jurgį Baičaitį ir Petrą Slėgį. 

N a f y s- 

i 

KENOSHA, WI3. 

T. M. D. 119 kuopa laikys 
savo susirinkimą 1 d. birželio, 
22 vai. po pietų Selilitz Hali. 
Malonėkite visi nariai ateiti 
ypatingai tie, kurie nesate užsi- 

mokėję. Susirinkime bus dali- 
namos knygos. 

Kazys Bražcvičius. 

Parengtas Dviejų Didžiausių Panų ir Moterų Draugijų 

Šv. Petronėlės ir Šv. Ražancavos 

Nedelioje, Birželio-June 1, 19i9 
BERGMAN'S OROVE 

RiVERSIDE, ILLy 
PRADŽIA 9 VAL. Iš RYTO. INŽANGA 25 CENTAI. 

Bus lenktynčs ir kitoki žaidimai. LaimSjusiems lenktynes bus 
duodamos dovanos. Kviečia, KOMITETAS. 

KENOSHA, WIS. 
S. L. A. 212 kuopos susirin- 

ikmas įvyks 1 d. birželio, 12 
vai. Schlitz svetainėje. Nariai 
malonėsite atsilankyti. 

I'aldyba. 

PENĖSIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės, 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PRR VISĄ DIENĄ 

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

EXTf?A PRANEŠIMAS 
Town of Lake Lietuvių Visuomeuei 

Pradžia Darbo. Naujiena Visuomenei. 

Susivien. Lietuvišku Organizacijų nuo Town of Lake 
RENGIA 

LIETUVIŠKĄ KERMOŠIŲ 
Birže!io-June 1,3,5,7,1918 
Pradžia nedėlioj nuo 6 vai. vak. Kitoms dienoms nuo 7 vai. vak. 

J. J. Elias Svet., 46ta ir Wood St. 
Kadangi bazarg. rengia suvirš 30 vietinių organizacijų ir visi 

biznieriai remia, reikia tikėtis kg. nors įdomaus ir kadangi šitas ba- 
zaras—tai pirmas zing, nis jau prisidėjo bazarą, rengti, kviečia ir 
visas kitas organizacijas prisidėti kariu. 

Visus kviečia vardan Susivienjimo Lietuviškų. Organizacijų 
BAZARO RENGIMO KOMISIJA. 

Temyk 
si 

ženklą. 
c 

Jus rasite manę ant Halsted gatves, tarpe 31 mos įr 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 su publiką. 

tai ir apsimoka jieškoti to ženklo, taipgi reikalaukite musų Dis 
count Stanipą kurią jus išleidžiate yra kaip pinigai. 

Pithte 

"'mmr Iškabyt8s 
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