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Subatoje Gali Atsinaujinti 
Kare, 

Vilią Atakuoja Juarez 
Vokiečiai sulaikė Halierio pulkus. 

PERLĖKĖ ATLANTIKĄ I 
16 VALANDŲ. 

St. Johns, N. F., birželio 
14 cl Lakūnas- kapitonas 
John Alcock su jurininku 
leitenantu Arthur Brown iš- 
lėkė per Atlantiką į Airiją; 
jiems reikia perlėkti 1,980 
mylių. 

Jie pradėjo savo sunkią 
kelionę 12:13 popiet sulyg 
New Yorko laiko ir tikisi 
pasiekti Airiją apie 3 va- 

landą popiet rytoj. Jie lėks 
tuo pačiu keliu, kuriuo ne- 

pasekmingai lėkė Hawker. 

Šių drąsuolių orlaivis Vi- 
ckers-Vimy turįs du inžinu 
po 350 arklių spėkos ir ga- 
lįs lėkti apie 100 mylių į 
valandą. Šis orlaivis sve- 

riąs 7,000 svarų; jo sparnai 
yra tik 67 pėdos ilgio. 

šis orlaivis buvo skiria- 
mas bombardavimui Berli- 
no. Dabar vieton bombų, 
į tuos kubilus yra sutalpin- 
tas gązolinas, kurį sunaudo- 
jus kubilas gali atstoti, rei- 
kalui esant, valtį. Orlafvi- 
ninkai taipgi turi ganėtinai 
stiprų bevielinį aparatą. 

Orlaivininkai krovėsi ga- 
zolino kur tik galima patal- 
pinti. Viso gazolino pasi- 
ėmė 865 galionus. 

Apsunkintas gazolinu or- 

laivis galįs lėkti apie 70 my- 
lių į valandą, bet lengvi- 
nantis orlaiviui, didinsis jo 
spartumas. Kapitonas Al- 
cock mano, kad ant visos 
kelionės abelnai išeis apie 
85 mylios į valandą. 

16 Valandų per Vandenyną. 

Londonas, birželio 15 d. 
Lakūnai ̂ Alcock ir Brown šį 
rytą, 9:40 valandą (Angli- 
jos laikas) nusileido ties 
Clifden, Airijoje perlėkda- 
mi Atlantiko vandenyną į 
16 valandų ir 12 minutų. 
Lakūnai, laimė jo laikraščio 
Mail dovaną $50,000. 

Bevielinio telegrafo apa- 
ratas-pagedo tuoj lakūnams 
apleidus St. Johns, bet šiaip 
viskas lakūnams ėjosi gerai; 
jie lėkė, beveik, viršui vie- 
tos, kur nukrito Hawkeris. 

Nusileidimas Airijos pa- 
kraštyje buvo staigus ir or- 

laivis įstrigo žemėn, vienas 
sparnas tapo sulenktas, bei 
orlaivininkai išliko nesužei* 
ti. Minia pasitiko drąsuo- 

lius jausmingai ir paėmę la- 
kunus ant pečių nunešė į 
miestelį. 

SUKATOJE GALI ATSI- 
NAUJINTI KARĖ. 

Paryžius, birželio 14 d. 
j Spečialis korespondentas 
laikraščio Chicago Tribūne 
Henry Wales praneša, kadi 
vokiečiai privalės sekančio- 
je seredoje, t.y. 18 d. birže- 
lio, pranešti talkininkams 
ar vokiečiai mano pasirašy- 
ti po taikos sutartimi. Jei' 
vokiečiai atsisakytų pasira- 
šyti po taikos sutartimi, tai 
karė gaii atsinaujinti sekan- 

! čioje subatoje. 
Taikos sutartis galutinai 

| sutvarkyta bus Įteikta vo- 

kiečiams panedėlyje. Duoti 
galutiną atsakymą dėl tai- 
kos sutarties vokiečiams 

| bus duota penkios dienos 
laiko. 

Talkininkų šis atsakymas 
vokiečiams turįs apie 20,- 
000 žo'džių. 

Talkininkai Rengiasi 
Kariauti. 

Talkininkų kariška ir eko 
nomiska tarybos apdirbinė- 
ja plianą link galimos 
karės su Vokietija ir josios 
blokados; jei vokiečiai at- 
sisakytų pasirašyti po tai- 
kos sutartimi. 

Maršalas Foch, matomai, 
ruošia užpuolimui ant Vo- 
kietijos Francuzijos, Angli- 
jos, Belgijos ir Suvienytų 
Valstijų armijas, kas užima 
liniją nuo Danijos iki Švei- 
carijos. 

Gi Anglijos laivyno butų 
užduotimi užpulti Vokietiją 
iš Šiaurinių ir Baltiko jūrių. 

Vokietija Negali Atsispirti. 
Militariški kritikai tvirti- 

na, kad kilus antru syk ka- 
rei tarp talkininkų ir vokie- 
čių, tai Vokietija negalėtų 
pues talkininkus nei kiek 
atsispirti. 

Dabar talkininkai turi už 
lėmę nemažus Vokietijos 
[plotus ir trumpu laiku ga- 

lėtų isibriauti į vidurį Vo- 
kietijos, didžiai susilpni- 

> nant vokiečių spėkas. 
Prie to Vokietija beveik 

! neturi orlaivių, kuriuos pri- 
versta buvo pavesti talki- 

Nauja Jaunamarte 

Gerbiamosios ir Gerbiamiej i: Laikau sau garbe perstat yti p-lę Karštą Vasarėlę... 

ninkams, idant sulaikyti mu 

sius. Taip Vokietija turin- 
ti ir amunicijos nedaug, be 
ko priešinimasis yra bever- 
tis. 

Gi stoka maisto produktų 
papildytų Vokietijos Armi- 
jos silpnumą. Todėl ir ma- 

noma, kad teikti stipresni 
pasipriešinimą talkininkų 
kariumenei vokiečiai nega- 
li. 

VILLA ATAKUOJA 
JUAREZ. 

EI Paso, Jexas, bi xvs 

14 d. Jau prasidėjo gene- 
ralis užpuolimas ant Juarez. 
Mieste EI Paso gerai girdė- 
tis kanonada sunkiųjų ka- 
nuolių. Ypae smarki kano- 
nada tęsiasi rytinėje Juarez 
dalyje, kurią gina pulkinin- 
kas Del Arco. 

Sukilėlių spėkos stengiasi 
miestą apsupti. Jie pradė- 
jo apsupimo manevrą tem- 
stant ir varo savo užmany- 
tą manevrą gana pasekmin 
gai. Tūlose vietose nuo Ju- 
arez augštų namų jau mato- 
si pavieniai Vilios raiteliai. 
Nors mušis eina su visu 
smarkumu, bet apie nuosto- 
lius nepraneša nei viena pu- 
sė. 

Iš kitų šaltinių atėjo ži- 
nių, kad sukilėlių kariume- 
nė jau inėjo Juarez prie- 
miesčiuosna ir kad mušis 
tarp abiejų kariumenių ei- 
na jau ir priemiesčių gat- 
vėse. 

Dėlei nuotikių Meksikoje 
Suvienytų Valstijų kariume 
nė pribuvo į EI Paso ir sau- 

goja rubežių ir tiltus ant 
Rio Grande. 

VOKIEČIAI SULAIKĖ 
HALLERIO PULKUS. 

Coblenz, birželio 14 d. 
Tš Spa gauta žinia, kad mar 
salas Foch' pasiuntė Vokie- 
tijai ultimatumą, reikalau- 
damas gabenimo Hallerio 

.pulkų iš Francuzijos Lenki- 
jon. 

Mat kelios dienos atgal iš 
Berlino išleista Įsakymas su 

laikyti lenkų gabenimą. 
Trįs traukiniai lenkų kariu- 
menės esą sulaikyti prie ru- 

bežiaus ir aštuoni traukiniai 
viduryje Vokietijos. 

Mathias Erzberger šiame 
klausime pranešė Francuzi- 
jos generolui Berline Du- 
pont, kad sulaikymo prie- 
žastimi yra gąbenimas Hal- 
lerio kariumenes i Vokieti- 
jos rubežių, kas yra priešin- 
ga sutarčiai. 

POZNANIO KARI U MENĖ 
NORI KAIZERIO. 

Kopenhagenas,, birželio 
14 d. Mieste Naudenz, Poz 
naniuje ištiko didelė karei- 
vių demonstracija, kurie rei 
kalavo sugrąžinti Vokieti- 
jon ant sosto buvusį kaizerį. 

Kareiviai nuvyko prie sto 
vykios kaizerio Wilhelmo 
pirmojo, uždėjo ant stovy- 
los vainiką ir su senomis 
kaizerio vėliavomis nešini 
kaizerio paveikslus sugrįžo 
į kazarmes. 

AŠTUONI ANARCHISTAI 
KALĖJIMAN. 

Zurich, birželio 14 d. — 

Teismas šiądien išnešė nuo- 

sprendį klausime 21 anar- 

chisto, kurie savo propa- 
gandai turėjo vyriausią bu- 
veinę Šveicarijoje. 

Rasta kaltais kenksmin- 
game veikime linkui Švei- 
carijos aštuonios ypatos, ku 
rioms tapo priteista kalėji- 
man nuo vienu iki ketverių t- L, 

metų. 

ORLAIVIS TURI 23,000 
ŠRIUBŲ. 

New York, tūlas inžinierius, 
apskaitliuoja, kad ir prastas or 

laivis privalo turėti savyje šrin 
bu net dvidešimts tris tūkstan- 
čius. 

BOLŠEVIKU RIAUŠĖS 
ŠVEICARIJOJE. 

Paryžius, birželio 15 d. 
Iš Genevos atėjo žinių, kad 
Zurich iškilo bolševikų riau 
šės. Sumušimai prasidėjo 
apie 8 valandą vakare ir 
tęsėsi iki 9 valandai vaka- 
ro. Riaušėse vartota paga- 
liai, lazdos, plytos ir net 
ginklai. 

Minia nuėjo teismarumin, 
sudaužė rakandus ir sudegi- 
no |)ei sugadino tulus doku- 
mentus. Vienam policistui 
iššovus, iš minios atsakė šū- 
viais irgi. 

Riaušes kėlė, kaip mano- 

ma, kraštutiniai kairieji iš 
įvairių šalių, kurių Šveicari- 
joje paprastai buvo daug, o 

dabar dar daugiau prisirin- 
ko, ypač i.š Vokietijos, puo- 
lus ten spartakams. 

* * 

Berne, Šveicarija, birže- 
lio 14 d. Pranešama ofi- 
cialiai, kad Zuricho riaušė- 
se tapo užmušta 2 ypati ir 
17 sužeista. Tarpe sužeistų 
yra mirtinai sužeistas vie- 
nas policistas. 

ANGLIJA GELBĖS 
LAKŪNAMS. 

Londonas, birželio 14 d. 
Orlaivininkystės ministerija 
pranešė, kad šį syki Angli- 
jos valdžia gelbės lakunams 
ir kad keliolika kariškų lai- 
vų jau išplaukė i įvairias pa 
keliui lakūnams vietas. 

SILEZIEČIAI PRIEŠINGI 
LENKIJAI. 

Kattovice, Silezija, birže- 
lio 14 d. Keturios dešimtis 
žymių vietos veikėjų darbo 
srytyje užreiškė korespon- 
dentams, kad sileziečiai, 
nors jų tarpe yra daug len- 

jkų, nenori dėtis prie Len- 

jkijos, ir jie tvirtina, kad bu- 
jvant plebiscitui Silezija pa- 
siliks prie Vokietijos. 

į REZIGNAVO CHINIJOS 
| KABINETAS. 
S Peking, birželio 14 d. Dė 

lei vis kįlančios agitacijos 
prieš Chinijos ministerius, 
prielankius Japonijai, rezig 
navo visas Chinijos ministe- 
rių kabinetas. 

Chinijos prezidentas irgi 
užreiškė norą rezignuoti iš 
savo urėdo, bet, manoma, 

i kad Chinijos parlamentas 
prezidento rezignacijos ne- 

i priims ir išreikš jam šalies 
pasitikėjimą. 

Be to Chinijoje išsiplati- 
nę streikai. Ypač geležin- 

| keliai tuomi pasižymi, ku- 
rių judėjimas yra, beveik, 

| sustabdytas. Iš to atžvilgio 
: Chinijai, kaip manoma, grę 
į sia didelis pavojus. 

NUTEISĖ MIRTIM FRAN- 
CUZĄ RAŠYTOJĄ. 

Paryžius, birželio 14 d. 
Šiądien kariškas teismas nu 
teisė mirtim Gaston Rau- 
tier, žymų žurnalistą, kuris 
buvo kaltinamas šalies ne- 

ištikimybėje. 
Routier yra kraštutinis so 

'cialistas ir, kaip manoma, 
su pagelba vokiškų pinigų, 
užsidėjo 1917 metais Ispa- 
nijoje francuzišką laikrašti, 
kuriame smerkė Prancūzi- 
jos politiką kas, ue abejo-' 
nes, gelbėjo Vokietijai. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
VYKSTA VENGRIJON. 

S .. Londonas, birželio 14 d. 
i Iš Viennos atėjo žinia, kad 
Rusijos bolševikų nemažas 
kariumenės skyrius persikė- 
lė per Galicijos rubežių ir 
esąs jžfu netoli Tamopol. 
Bolševikų kariumenės tikslu 
yra, kaip manoma, gelbėti 
Vengrijos sovietams kovoje 
su skaitlingais jų priešais. 

CECHAI UŽĖMĖ KELETĄ 
MIESTELIU. 

C 

Londonas, birželio 14 d. 
Iš čia gauta pranešimas, 
kad čecho-slovakams vėl 
prfcdeda sektis kariauti prie 
šais vengrus. Sakoma, kad 
paskutinėmis dienomis če- 
cho-slovakai atėmė nuo ven- 

grų keletą miestelių. 

į GOMPERS DEMONSTRA- 
Į GIJOJE UŽ ALU. 

Washington, birželio 14. 
Demonstracijoje prieš visuo 
tina blaivybę dalyvavo 400 
delegatų nuo Amerikos Dar 
bo federacijos. Jų tarpe 
keletas vadų ir federacijos 
prezidentas Samuel Gom- 
pers. Gompers prie to lai- 
kė neilgą prakalbą. 

Darbo federacijos atsto- 
vai atvažiavo iš Atlantic Ci- 
ty, N. J., specialiame trau- 
kinyje, kurį juokdariai pra- 
minė "beer special." 

VOKIETIJOS MINI5TE- 
RIŲ SUSIVAŽIAVIMAS. 

Basle, birželio 14 d. Te- 
legrafu tapo užkviesti mi- 
risteriai Vokietijos valstybė 
lių į Weimar, kad apspren- 

idus atsakymą talkininkams. 

TRIS UŽMUŠTA ŠEIMY- 
NOS GINČE. 

Centrer, Texas, birželio 14. 
Šeimynoje Fulks ištiko bar- 
nis ir vėliau šaudymasi. Pa- 
sekmėje to visko tris ypatus 
t* po peršautos ir tuoj mirė, 
gi ketvirta ypata arti mir- 
ties. 

Be to yra nemažas būrys 
lengviau sužeistų. 

SOVIETU RESPUBLIKA 
BESSARABIJOJE. 

Stockholmas, birželio 14. 
Šiądien atėjo žinia iš Petro- 
grado, kad Bessarabijoje ta 
po apskelbta sovietų respub 
lika. 

u ■ ■ ■■ 

STREIKE ŽUVO 108 
YPATOS. 

Kopenhagenas, birželio 
15 d. Netoli Sombarheek, 
vakarinėje Vengrijoje iški- 
lo geležinkelio darbininkų 
streikas. Bandant užslopin- 
ti streiką tapo užmušta 108 
streikieriai; streikas vis tę- 
siasi. 

Sakoma, kad Vengrijos 
sovietai pergyvena savo gy- 
venime antrą žymų krizį— 
streikus. Be to Vengri j je 
yra viskas gana brangų; an- 
tis lėšuoja apie $60. Todėl 
buva dažnai maisto riaušės. 

PERSERGSTI NESILP- 
• NINTI FRANCUZIJOS. 

Paryžius, birželio 14 d. 
Buvusių kareivių organizaci 
ja, turinti apie 200,000 na- 

rių atsišaukė Į streikierius, 
prašydama atsargiai buti su 

ętreikais, kad nenusilpninus 
Francuzijos gale šiame svar 
biame laikotarpyje franeu- 
zų tautos gyvenimo. 

SENUTĖ 80 MeYu LAK- 
STĖ ORLAIVIU. 

Atlantic City, N.Y. P-ni 
Ida C. Wilcox, 80 me- 

tų, našlė po armijos pulki- 
ninko, kuri gyvena prie or- 

laivininkų stovyklos, ant 
tiek buvo užinteresuota la- 
kunu darbais, kad ir ji pa- 
norėjo palakstyti padangė- 
se 

Pagaliaus josios noras ta- 
po išpildytas, ir tūlas lakū- 
nas, įsisodinęs senutę orlai- 
vin, išsikėlė 3,000 pėdų aug 
'štyn, skrajodamas prie pat 
debesių, rodė jai iš viršaus 
tolimas žinomas vietas. 

REIKALAUJA DEPOR 
TUOTI MARTENSĄ. 

Washington, D. C., birže 
lio 15 d. Senatorius King iš 
Utah prisiuntė generaliam 
•Valstybės prokurorui laišką, kuriame reikalauja depor- 
tuoti Rusijos sovietu atstovą Martens, taipgi ir ;,o pagel- 
bininkus. & 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėie: 
Oras nepastovus, gali bū- 

ti kiek lietaus; maža atmai- 
na temperatūroje: švelnus 
ir Įvairių kraštu vėjai. 

Vakar aukščiausia tempe 
ratura buvo 84 apie 11 va- 
landą ryto. 

Saulėtekis, 5:14; saulė- 
leidis, 8:27. i 



v T"t Llthuanlan Daily 

LIETUVA 
Published daily, except Sundays, by th« 

Lithuanian Publi«hing Co„ Ine, 
9253 80, Morgan st, CHICAGO, ILLINOIS 

Telephone: Boulevard 4250 

Entered aa Second-Class Matter july 18r,h, 1893, at the 

Po&t Office at Chlcago, 111., under Act of llarch 3rd, 1897, 

EDITOR. B. K. BALUTI3 

Subacriptlon Prlce: 
lu Chlcago, by mali— 

One year 16.00 i 

Sis moothg 3 50 { 
Three monlna 1.8S ; 

fn Chlcago, L y c^rrler— j 
Ono copy ____ I ,02 j 
Per week — .12 ; 
Por month .65 ( 

In the United States, mali— j 
One year — $5.00 i 

Six months 8.00 J 
Three months 1.65 i 

In Canada, one year__ $7.00 ! 
In all other conntries, r] 

per year $8,00 i 

Prenumeratoj kalne: 
Chicagoje, per krasf— 

Vienas metas ——. $6.00 
fiešiai mėnesiai 3.50 

Trjs mėnesiai 1.86 

Chicagoje, per išnešiotoją— 
Viena kopija —_ $ .02 
Per savaitę ... .12 
Per mėnesi ,66 

[ Suv, Valef„ per krasą— 
I Vien.. imtas $5.00 

6ešl uu u šiai 3.00 

Trj9 mėnesiai 1,65 
[ Kanadoje, metams — $7,00 
I I visas kitas Šalis, 
[ metams $8,00 

Lithuanlan Publi*h!ng Co. 
3253 So. Morgan St., Chicago, Hl# 

Teiephone Bouievard 42S0 

•'Lietuva" olna kasdien, Išskiriant nedėldienlua. 
laidojai: Lietuvos Dienraščio Bendrovfl, Redaktoriui 

4dv, Bronius K. talutls, Adro»as: 
Prenumeratos, apgarsinimų lr kitokio biznio reika 

lais reik kreiptis laiškais J Dienraščio Administraciją 
Korespondencijah, žinias lr straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašūjo tikro vardo-pravar- 
U5s Sapart slaplvarrlSs) lr adreso, negail butl sunaudoti, 

ApgarnmuuŲ kaina sutelkiama pareikalavus. 
Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 

■ Lietuva ir Koičako Pri- 
pažinimas. 

Kiek laiko atgal talkininkai ir Ame- 

rika pasiūlė pripažinimą rasų admirolo "Ko j 

čako valdžiai, įsisteigusiai Omske, Sibe- 

rijoj. Pasiulijimas tapo padarytas su ke- 

liomis išlygomis, tarp kūnų buvo .uos: Fin- 

liandijos ir Lenkijos neprigulmybių pripa- 
žinimas ; Estonijos, Latvijos ir Lietuvos au- 

tonomijų pripažinimas ir sušaukimas Stei- 

gamojo Rusijos Suvažiavimo nutarimui 

apie busiančią Rusijos valdžios formą. 
Koičako atsakymas buvo sekantis: Fin- 

liandijos ir Lenkijos neprigulinybę jo val- 
džia pripažįstanti; Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos "tautines institucijas" jis menąs 
neišvenglhiomis, bet apie tai turėsiąs nu- 

spręsti Steigiamasis Susivažiavimas; Stei- 

giamąjį Suvažiavimą jis žada sukviesti 
kaip tik bolševikų' galybė bus sulaužyta. 

Šitie talkininkų pasiulijimai ir Kol- 

čako atsakymas rodo, kad lietuvių kova už 
Lietuvos neprigulmyb'ę dar yra toli nuo 

užbaigimo- Pačių talkininkų pasiulijimeJ 
kuriame reikalaujama Finliandijos ir Len- 
kijos neprigulmybių, gi Lietuvai su Latvija 
ir Estonija tiktai autonomijų, parodo, kad 
talkininkai šiuo laiku yra palinkę žiūrėti j 
Lietuvą, kaipo į busiančios Rusijos autono- 

minę dalį. 
Tai yra prajovas, kuriuo lietuviai vi 

sai ne tiktai pasidžiaugti, bet ir užsiganė- 
dinti negali ir jokiu baidu negalės, 

Autonomija yra labai tamprus daly- 
kas ir priklauso prie tos grupes dalykų, ku- 
riuos vadinama "nežinomomis kokybėmis/' 

Vienur autonomija gali reikšti ir prak- 
tiškai reiškia kuone pilną savivaldą, nepri- 
gulmybę, kaip, pavyzdžiui, Britanijos im- 
perijoj, kur autonominės jos dalys (Kana- 
da, Australija, Pietinė Afrika) turi beveik 
pilną neprigulmybę. 

Kitur autonomija, apart vardo, prak- 
tiškai nieko nereiškia, kaip tai matėme Ru- 
sijoj, kur ne tik Finliandijos autonomija, 
bet net "kongresinės" Lenkijos savo rų- 
šies "neprigulmybė" buvo cariškos Rusijos 
laipsniškai siaurinama, mažinama ir pa- 
galios į niekus paversta ir visai sunaikinta. 

Lietuviai pergerai pažįsta Rusiją ir 
jos istoriją, idant jie galėtų užsiganėdinti 
autonomija Rusijos rybose, kuri geriau- 
siame atVČjyje praeityje nedaug daugiau 
reiškė už miražą- Ir tuo tarpu nėra vilties, kad ji ką nors daugiaus reikštų ir ateityje. Bet dabar yra ir ateityje bus "nau- 
joji," laisva Rusija, visai skirtinga nuo ca- 
riškos Rusijos,—tokį argumentą mums ga- li pastatyti kas nors šioje vietoje. 

Argumento dėlei, daleiskim, kad da- 
bar carizmas ir monarchizmas Rusijoj jau 
nesugrįž, kad Rusi,joj pastoviai įsigalės 
nauji elementai, kurie padarė Rusiioi ga 
lą carizmui. 

Tai kas iš to? Kiek tas palyti Lie- 
tuvą, ar bile kurios kitos Rusijos svetim- 
tautiškos dalies valdymąsi, "nauja" Ru- sija nedaug kuo skiriasi nuo "senosios." Valdymo forma gali būti kitokia, bet Ru-. sijos dvasia dar ilgam laikui bus tokia pati —imperialistiška. Pastebėtinas vra apsi- reiskimas, kad ir po -caro nuvertimui net gatjs "revoiiueijomškiausi" Rusijos ele- 

mentai (nekalbant jau apie paprastus libe- 

ralus) stovėjo ir stovi už "vieną ir ^pa- 
dalinamą" Rusiją tokiose rybose, kaip ji 
buvo pirmiaus, t.y. inimant ir visą eilę sve- 

timų tautų. 
.Rusijoj neabejotinai yra atskirų vie- 

nučių su dideliais protais ir augštais idea- 
lais gal visose šakose—tik ne politikoj. Po- 
litikoje, valstybiniame tvarkymesi Rusija, 
kaipo čiela tauta, ir šiądien yra tuomi, kuo- 
mi ji buvo Kotrynos, Nikalojaus Pirmojo 
laikais, su tuo gal tik skirtumu, kad pir- 
miaus buvo cariškas imperializmas, gi da- 
bar jis pasikeitė tautiniu imperializmu. 

Ir dar net yra didis klausimas, ar il- 
gam jis pasikeitė. Apie Kolčaką kalbama, 
kaipo apie asmenį, aplink kurį spiečiasi vi- 
si atžagareiviški gaivalai. 

Kerenskis, buvusis Rusijos premieras, 
atvirai sako, kad Kolčako judėjimas yra 
monarchistų judėjimas, o Kerenskis tu- 
rėtų šiek-tiek pažinti Rusijos įvairius gai- 
valus. 

Bet nereik pasitikėti ir Kerenskio nuo- 
monei. Patsai Kolčakas suteikia užtekti- 
nai pamato, idant į jo tvirtinimus ir priža- 
dus žiūrėti su didele abejone. 

Pavyzdžiui: jis sako, kad Finliandi- 
jos ir Lenkijos neprigulmybes jis pripa- 
žįsta, bet Lietuvos autonomijos jis nei pri- 
pažinti negalįs, be Steigiamojo Rusijos Su- 
sivažiavimo, kuris vienas esą turįs teisę 
apie tai spręsti. 

Veidmainystė šiame užreiškime yra 
aiški. Jeigu Kolčako valdžia neturi tei- 
sės pripažinti Lietuvai paprastos autonomi- 
jos, tai juo labjau ji neturi teisės užtvir- 
tinti Finli<rndijos, ar Lenkijos neprigulmy- bių. Kolčako autoritetas yra tas pats kaip 
vienam, taip iv kitam atsitikime, o vienok 
jis ne vienodai elgiasi abiejuose atsitiki- 
muose. 

Toliaus,—jis prižada išpildyti talki- 
ninkų reikalavimą ir sušaukti Steigiamąjį Susivažiavimą, kaip tik apgalėsiąs, su tal- 
kininkų pagelba, bolševikus, šis Steigia- masis Suvažiavimas išreikš Rusijos žmonių 

i valią ir nustatys busiančią valdžios i'ormą. 
Bet koks yra užtikrinimas tam, kad 

Kolčakas tai padarys? Jis valdo visą Si- 
! beriją štai jau bus arti metų laiko. Siberi- 
jos žmonės yra aiškus anti-bolševikai ir 
remia Kolčako kovą prieš bolševikus, bet Kolčakas nedavė jiems progos iki šiolei sušaukti Siberijos Steigiamojo Susivažia- vimo. Kolčako valdžia šiądien nėra pa- remta ant žmonių išreikšto noro, bet ant jo surinktos kariumenės. 

Kokis yra užtikrinimas, kad Kolčakas, sumušęs, su talkininkų pagelba, vienatinį didesnį priešą, bolševikus, šauks Steigia- mąjį Susivažiavimą? Užtikrinimo jokio nėra. Atpenč yra nurodymų, kad jis, vie- 
ną ar kitą pretekstą suradęs, to nepadarys ir galės arba pats savo rankosna valdžią paimti, arba kitą monarchijos šalininką pasodinti. 

Pavesti Lietuvos likimą tokioms ne- aiškioms galimybėms, reikštų savo noru lysti į vilko žiotis. Aišku, kad lietuviai, tiek iškentėję už savo laisvę, su tuo sutik- ti negali. Vienatinis Lietuvos laisvėm ap- saugojimas yra paskelbimas iš talkininkų pusės, kad jie pripažįsta pilną Lietuvos neprigulmybę. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
LENKU PROPAGANDOS ŠMOTELIS. 

... U. Keliuose amerikonų laikraščiuose pa- šte* ;ta straipsniai, lenkų propagandos pa- 
gaminti, ir dainuojanti apie jų dorybes. Štai pavyzdys vieno tokio šmotelio: 

"Kuomet Lenkija ir Lietuva buvo uni- 
joj, lietuviai buvo atskirti nuo vakari- 
nės Krikščionijos. Tas buvo prieš Re 
formaciją, pirm laikų moderniškų ti- 
kybinių klausimų. Bet Lenkija užlaikė 
tikybines Lietuvių laisves, kaip ji už- 
laikė ir jų politiškas laisves [?]. Ir 
atėjo laikas, kuomet lietuviai iiuosno- 
riai susijungė su vakarinėmis bažny- čiomis. Krikščioniška jų lenkiškų 'oro 
lių labdarybė atsiekė to, ko persekio- jimas niekados nebūtų atsiekęs. "Net 1874 metais Rusijos caro baž- 
nyčia darė pastangas įtraukti lietu- ves j rusiškos bažnyčios organizaci- 
ją. Bet pasirodė, kad negalima per- traukti ryšių, kuriuos [lenk4] toleran- tijct {?] užmezgė taip Lietuvos ir va- karinės krikščionybės. Ar Lietuva sudarys vieną valdžią su Lenkija, ar 
ne, ji visuomet išlaikys dvasią tikybi- nės laisvės, kurią Lenkija suteikė jai ankstyvesniuose amžiuose." [Mato- te, koki lenkai angelai. V e r t.]. 

— IŠ Wisconsin News. 
Geg. 28 d. 1919 m. 

ETERAS. 
Kiekvienas žmogus žino, kas' 

yra medžiaga. Kiekvienas 
daiktas susideda iš medžiago-*.. 
Kas yra medžiaga, jau nerei- 
kia daug kalbėli. Tatai yra vi- 
siems aišku ir be platesniu pa- 
aišikinimu. Yra nedžiaga, ku- 
rios net negalima matyti, bet 
visgi ji yra medžiaga. Pavyz- 
džiui oras. Oro męs nematome, 
bet kiekvienas gerai žinome, 
kad jis yra, nes tai patiriame 
bekvėpuodami, patiriame iš 

vėjo pūtimo. 
Paprastai viskas ant žemės 

yra pilna medžiagos. Jūrėse 
vanduo, apačioje žemė, ant že- 
mės medžiai, namai. Gi aukš- 
čiau žemės yra oras. Oras pri -j 
pilddo visus mažiausius plyše 
lius kitos sunkesnės medžią 

gos. 

Vienok yra patirta, kad 
augštai oro nėra. Oras, kaip 
yra patirta, visiškai baigiasi 
augščiau 200 verstų ntio žemei 
paviršiaus. Ta galima patirti 
jau tuomi, kad lipant ant aug.š- 
to kalno, oras vis retesniu da- 
rosi, o ant labai augštų kalnų 
jau žmogui net sunku kvėpuoti. 
Išskaitliuota, kad apie 200 
verstų nuo žemės paviršiaus 
oro visiškai nėra. 

Jeigu augštai oro ir kitokios 
medžiagos nėro, tai ir klausi- 
mas kįla, kas gi ten yra. Žmo- 
gaus protui yra sunku persi- 
statyti tokia vieta, kurioje nie- 
ko nebūtų. 

Į ta klausima mokslas atsa- 

ko, kad apskritai visame pasau- 
lyje nėra visiškai tuščios vietos. 

Viską pripildo eteras, tai yra 
tokis daiktas, kurį sunku išaiš- 
kinti. 

Eteras pripildo pasaulines 
erdves, tarpžvaigždines platy- 
bes. Eters pripildo viską, ką 
tik žmogus sau persi- 
statyti gali. Net ctero pilna ir 
kiekviename daikte, net pliene 
ir tai yra etero, nes kitaip plie- 
no negalima butu perpjauti, 
perlaužti. Kad suprasti, kas 
yra eteras, reikia mums žinoti, 
kame skirtumas tarp etero ir 
paprastos medžiagos. 

Kiekviena medžiaga iš ko ji 
nei butų, visuomet susideda iš, 
tam tikrų labai smulkių dale-, 
liu vadinamu atomais. Ato-, u c 

mas yra tokia maža medžia- 
gos dalelė., kad jį daugiau ne- 

galima nei dalinti, nei perpjau- 
tu nei sutrinti. Yra tas. kad 
tie atomai turi kokį tai judėji- 
mą ir veikia viena dalelė ant 
kitos. Bandymais yra patirta, 
kad ploniausis lakštas, kokį tik 
galima žmogui persistatyti, tu- 
rintis tiktai viena bilijoninę da 
lį milimetro, tai yra tokis 
lapas, kuriu bilijoną sudėjus 
vienas ant kito, padarytų tiek 
storio, kiek nago juodumas, ir 
tai tokiame ploname lakšte, 
dar bus keli šimtai atomų vie- 
nas ant kito, imant skersai. 

Paprastai gazas skaitomas 
rečiausia medžiaga, vienok 
tai kiekvienam kubi skani ga- 
zo colyje yra virš trijų bili jo 
nų atemų. Iš to jau galima su- 

prasti, kaip mažas yra atomas 

Taigi, kad perskriosti gazo vie 
na kubišką colį, reikia palyte 
ti nemažiau 250000 atomų. Tai 
gi kiekviena medžiaga suside- 
da iš mažiausių paskirtų dale- 
lių, kurios daugiau jau nedali- 
namos. 

Eteras paprastai yra kitokis. 
Jis, anot mokslinčių nuomones, 
yra perdėm viepoda medžiaga 
nesusidedanti iš dalelių, bet 
tampri maža. Kiti gi mokslin- 
čiai sako, kad eteras St jideda 
is elektronų ir ionų. Vel treti 
sako, kad visokį atomą galima : 

paversti į elektronus ir ionus. 
Išeitų, kad visokios medžiagos ' 

pamatu yra eteras. Eteras ir 1 
.iktai eteras sudaro viską, kasji 

yra ant žemės, ir eteras pripil- 
do visas pasaulines erdves. 

Pačio eteru negalima nei pa- 
sverti, nei kitaip ištardyti ne- 

galima. Eteras neturi svarumo, 
negalima jo matyti, negalima 
jokius bandymus su juomi da- 
ryti. Pagaliaus net negalima 
tiesioginio bandymo padaryti, 
kad parodžius, jog eteras yra. 
Eteras patirtas tiktai protiniu 
daleidimu. Jei nebūtų etero, tai 
kaip jau sakėme, negalima bu- 
tų jokio daikto perpjauti ar nu- 

Įausti; jei etero nebūtų, tai sau 

lės spinduliai negalėtų pasiek- 
ti žemės, į.es šviesos spinduliai 
tik tada gali pasiekti, jei jie per 
ką nors eina. Panašiai yra ir 
su balsu, jei oro nebūtų, tai 
žmogus negirdėtų kanuolės iš- 
šovimo, nors jis ant tos pačios 
kanuolės sėdėtų. Kaip balsas 
eina vilnimis per orą, taip švie- 
sa per eterą. 

Jau atrasta, kad šviesa ir 
yra niekas daugiau, kaip tiktai 
etero vilnis, bet vilnįs tokios 
trumpos, kad jų trumpumą ne- 

galima sau persistatyti. Moks- 
linėms Frenelis priparodė, kad 
ištikro šviesa per nieką kitą ne- 

gali pereiti, kaip tiktai per ete 

ra, nors to etero tas mokslin- 
čius negalėjo nei pasverti, nei 
kaip kitaip ištirti. Nebūt ete- 

ro, nebūtų šviesos, butų berei- 

į kalingos akįs, nes niekas nieko 

įematytų, butų visai nereika- 1 
ingos spalvos, nes niekas apie į 
jas nežinotų. < 

Turime pasakyti, kad eteras 
per save praleidžia šviesa su : 

greitumu 300,000 kilometrų į 
sekundą. Tas reiškia, kad sau- : 

lės šviesa pasiekia žemę ma- 

žiau, kaip j aštuones miliutas. 
Tuom tarpu oras balso vilnis 
praleidžia kelis šimtus tukstan 
čių kartų pamažiau. Iš fizikos 
mokslų dasižinosime, kad juo 
daiktas yra kietesnis ir tirštes- 
nis, tuo jis per save greičiau 
praleidžia kokias nors vilnis. 
Pavyzdžiui garas vandenyje 
yra kur kas greitesnis negu 
ore, bet dar greitesnis žemėje, 
negu vandenyje. 

Iš augščiau pasakyto išeina, 
kad eteras yra kiečiausis ir 
trapiausis daiktas, kokis tik 
yra ant žemės, kietesnis už ge- 
riausį plieną. 

Ir stebėtinas tas eteras. Ži- 
nomas. kad jis yra, žinoma, kad 
jis pripijdo pasaulio erdves ir 
keikvieną plyšelį; žinoma, kad 
jis yra kiekviename daikte, ži- 
noma, kad jis 'lietas, trapus; 
vienok to etero negalima maty- 
ti, negalima jausti, negalima 
bandymus su juomi daryti, pa- 
galios nežinoma, kas jis, kame 
jo tikros ypatybės. 

Jei yra pasaulyje stebuklai, 
paslaptįs, tai didžiausiu stebuk 
lu ir paslaptimi yra eteras.. 

P. N. 

Musų žemes Ūkio Uždaviniai. 
]ki didžiosios karės Lietuva 

vis dar tebebuvo beveik išimti- 
nai žemės ukio šalis, nes statis- 
tikos žiniomis, iš kiekvieno gy- 
ventojų 100 bent 84 vertėsi že- 

!mės iikiu, giriuinkavimu ar žu 
vininkavimu; tik 16 gyventoji! 
iš 100 — pramone, prekyba ii 
laisvais amatais. Karė šiur 
žvilgsnių maža tepadarė. No 
rint atspėti artimąją ateitį, 
vargu ar teks apsirinkti, pasa- 
kius, kad žemės tikis ilgai dat 
bus Lietuvos gyventojų gero- 
vės šaltinis. 

Lietuvos žemės nkį sudarc 
tūkstančiai stambiųjų ir šim- 
tai tūkstančių smulkiųjų ūkių 
— dvaru ir sodiečiu akiu. Tarr C i- v 

šitų dviejų ūkių rųški Lietu- 
vos žemes plotas 1905 m. rūsti 

statistikos žiniomis buvo pada- 
lytas beveik lygiai, neskaitant, 

žinoma, tų žemes plotų, kunc 
buvo valstybės nuosavybė. 

Ir Lietuvoje atskiro žemes 
ūkio keikimas toks pat, kaip i 
visoj Europoj. Smulkiųjų že- 
mės ūkių vis auga ir tebeauga, 
todėl jie ir .ma vis didesnius 
žemės plotus; stambusis gi 
ūkis, dvaru ūkiu didumas ir 

v- O 

skaičius vis mažėja, nyksta ir 
savo žemės plotus užleidžia 
smulkiam sodžių ir vienkiemių 
ukiui. 

.Šitasai apsireiškimas paste- 
bimas yra ypač praėjusiojo 
šimtmečio pastarajame treč- 

tlalyj ir mušu, XX šimtmety j; 
ir pastebima tai ne kurioj nors 

vienoje apielinkėje, ne vienoj 
valstybėje, tik visoje Europoje. 
Stambusis žemes likis visu sa' 
vo frontu traukiasi atgal prieš; 
smulkųjį ukį, užleisdamas ši- 
tai am vis daugiau ir daugiau 
savo vietos. Tai ne del kokių 
nors pripuolamų, laikinų prie-. 
žase;ų, bet nuo galingų ekono- 
minių sąlygų, žmogaus tuo tar- 
)u neįveikiamų. .Šitos sąlygos 
ekonomistų gana nuodugniai 
iau išnagrinėtos ir pripažintos, 
ik čia ne \ ieta ilgiau prie jų 
;ustoti. 

Taigi ir 
^ 
Lietuvos žemė81 

ikio keitimasis neina tuo keliu, 
:urį jau užbrėžė išdidus Marks 
noksiąs, kad ir žemė3 ūkio sri-J 

ty, kaip pramones ir prekybos 
srityse, veikias koncentracijo® 
įstatymas, vadinas, kad smul- 
kus ūkiai esą jau ryjami stam- 

biųjų,, ir netaip jau ilgam lai* 
kui praslinkus visur viei>patau" 
siąs vien stąmbusi* ūkis.. Liud 
ną ateitį nranašavo Markso 
mokslas visiems smulkiems že- 
mės ūkininkams: netekti savo 

ukiu ir virsti ar dvaro kumie- 
čiais, arba dangintis pramones 
bei prekybos centruosna ir ten 

papildyti proletarų eiles. 

Šitai pastabos apie Lietuvos 
ūkio buti (statika ir veiklumą 
(dinamika) labai pravartu tu- 
rėti prieš akis, kuomet norima 
svarstyti tai, kaip Lietuvos že- 
mls ūkis greičiausiai ir geriau- 
siai galėtų atlikti gyveninio 
jam statomus uždavinius. 

O uždavinių gyvenimas jam 
nesigaili. Čia nenagrinėsiu, ko 
kių uždavinių gyvenimas yra 
statsę mūsų tevelės žemes 
ukiui apskritai. Tam tektų pa"j rašyti ištisa Lietuvos ūkio is- 
torija. Kalbamamjam dalykui 
paaiškinti užteks pažyniejur 
tik pastaraisiais laikais gyveni- 
mo pastatytus jam uždavinius 
ir dar neišrištus, bet nuo kurių 
tinkamo ir sai'o laiku išri-imo 
pareis visa musų tautos.gerovė 
ir ateitis. 

Svarbesnieji finišu laikais 
Oetuvos žemės ūkio uždavi- 
niai yra ketu i: du iškilo dar 
gerokai prieš karę, kitu du iš- 
kėlė karė. 

Kaip ir kitose šalyse, Lietu- 
vos gyventoju skaičius nuola- 
tinis įr gana greitas augimas 
visa laika stato viena svarbiau- U C L. 

siu žemės ukiui uždavinių: 
kasmet patiekti vis daugiau : 

vartojamųjų vertybių, kad pa" \ 

kaktų jų vis didėjančiam gy 1 

ventojų vartotojų skaičiui. > 

Didėjant Lietuvos sodžiaus i 

susidurimui su n,iestais ii ki- < 

tais kraštais, su pramonės, ei- 
vilizacijos ir kultūros centrais, 
pas Lietuvos gyventojus atsi- t 
randa vis didesnė eilė reikalų, t 

kurių anksčiau nežinota. Šitos t 
reikmenis randasi iš žmonių t 

stengimosi geriau, patogiau į t įsitaisyti savo gyvenimą ir i"^ 

o, kad kultura ir mokslas gilyn 
r platyn eina sodžių11. Bet vi- 
jos civilizacijos, technikos ir 
nokslo gėrybės velt".| negan- 
lama, tik mainais a/- tam tik- 
*as kitos rūšies vertybes. Tai- 
^i prieš Lietuvos žemės ukį iš 
vilo naujas milžiniškas uždavi" 
nys: patiekti Lietuvos gyvento- 
jams ne tik pakankamai gery 
bių, kuriomis galima butu kuo- 
pilniau patenkinti pamatin" 
vis augančio jo gyventoju skai- 
čiaus •'eikmenė, kaip valgio, 
apsivilkimo, buto reikalas, dar 
patiekti vertybių kur kas dau- 
giau, negu vietos gyventojų 
suvartojama, kad likusiąją nuo 

vietos gyventojų suvartojimo 
vertybių dalį galima butų iš- 
mainyti tomis vertenybėmis, ku 
rios mūsų sodžiuje negamina" 
mos, tik gaunamos iš pramo- 
nės, civilizac'jos 11* kulturos 
centrų. 

Trumpai šitasai uždavinys 
sutraukiamas šitaip1 Lietuvos 
kraštui — išauginti bent dvi 
varpi ten, kame lik šioliai buvo 
auginama tik viena javo varpa; 
Lietuvos žemės ukininkui — 

bent padvigubinti jojo ukio 
bendrojo ir grynojo pelno su- 

mą; Lietuvos žemės darbinin- 
kui — gauti tokį darbo apmo- 
kėjimą, kurs atatiktu kultūros 
ir civilizacijos reikalavimams. 

Ši karė, uždavus mūsų ukiui 
baisiausi smūgį, stato jam nau- 

ją dar sunkesnį uždavinį: kuo- 
greičiausiai, kaip tik bus gali' 
ma, prisikelti, kuoskubiaus;ai 
išsigydyti karės padarytas žai- 
zdas; išdidžiai eiti savu keliu 
neatsiliekant nuo kitii kraštų. 

Bet karės audroj gimsta štai 
vėl laisva Lietuvos valstybė. 
Jos savarankiškumas ir nepri-' 
klausomumas jau paskelbti. 
Taigi valstybės kūrimas ir pa- 
laikymas turės dabar musų 
žemės ukiui buti lygiai toks 
pat svarbus ir pirmaeilis užda- 
vinys, kaip tris pirmiau minė- 
tieji uždaviniai, o gal net ir už 
vis svarbiausias, nes tik savai 
laisvai valstybei padedant ga- 
lima bus visiškai įvykinti ir pir- 
mieji trįs uždaviniai. 

Xes tas didelis ir neregėtas 
mažos mus u tautos kraujais 
plūdimas, kurs vadinasi emij.;** 
rancija, aiškiu aiškiausiai liu- 
dija, kad iki karės musų žemės 
ūkis dar negalėdavo pelningai 
atlikti savo — čia parodytu 
pirmųjų uždaviniu. Priežastis 
to buvo visu dar kuopuikiausiai 
atmenama rusų politikinė ir 
ekonominė vergija. Bet net 
sunkiausios rusų vergijos me 

tu, musų žemės ūkis žengė pir- 
myn. Užtenka prisiminus', kaip 
kasmet tūkstančiai viensėdijos- 
na kėlėsi,, kaip kooperacija ir 
ūkio technika augo. 

\ įsi sitic musų zcmės ūkio 
uždaviniai, — kurie kilo ir iš 
gyventojų skaičiaus auginio, ir 
iš jų reikalų didėjimo, kas ver- 

čia gaminti jau ne tiek sau 

vartoti, kiek rinkai, ir karei 
padarytieji sunkiausieji smū- 

giai, ir kylančios Lietuvos vai 
stybės biudžeto sudarymas — 

taip sutartinai ir kategoriniai 
(griežtai) sako musų žemės 
Likiui: "tu turi iš Lietuvos 
gamtos gauti tiek vertybių, kad 
jų užtektų visiems musų (su" 
prask, uždaviniui) tikslams." 
Tai reiškia, kad prieš mušu 
iemės tikį belieka galop, vienas 
ižda vinys, kurs suima savin 
isus keturis išvardytuosius: 

taip galima greičiau kol dar , 

ici'člu, kiek tik sali gos lei- 
l.žia. t irs U kuoįtcm pilniausiu 
'cmcs ūkiu. 

Ar galėtų pasiekti visus ši- 
uos uždavinius musų žemės 
ikis, stengdamasis būti kuoi- 
limptiniausiu ir kaip tame jam 
Lirės padėti vi^uomenė ir \als« 
ybė — kitą karta. 

Vyt. Petrulis. 



Lietuviai Romoje. 
f 

Kim. Kazimieras Prapuo- 
lianis, žinomas lietuviu veikė- 7 c 

Ijas-tėvinmiiįs, buvęs Seinų vis- 
kupystės (Suvalkti gub.) sek- 

retorius, didelis lenku priešas 
Lietuvoje, savo laiku parašęs 
plačia, lenkam labai nemalonią, 
"Lenkų Apaštalyste Lietu- 

voje,," kurs 1912-1913 metais 
nuvyko į Roma, kad gintį ir 
aiškinti lietuvių reikalus nuo 

lenkų melagysčių, tenai sklei- 
džiamų, savo laiške iš 23 bal., 
1919 m., rašo: 

'"■Lietuvių Kalba Pirmą Karta 
Viešai Suskambo jusi Romos' 

Padangėse!' *' 

1919 metais, 23 bal. mėne- 
sio diena, per Velykas, 4 vai. 
po piet Š. Raulyno bažnyčioje 
(San Lorenzo di Marti), lietu- 

vių kalba per pamaldas vieša: 
s v.skambėjo Romos padangėse. 
Luta va kaip: j 

Rytiečių (kataliku bažny-i1 
čios Rytų .šalies) apeigose Ve : 

lykų diena esama Mišparų, ku- £ 

rių laike giedama 12 evangeli- 1 

jų įvairiose kalbose. S.Ratily- 1 

no bažnyčios klebonas, tėvas 1 

yerigin'as, rusas konvertytas J 

'(atvertėlis), su kuriuo daug 1 

kartų esmi kalbėjęs apie Lie- 1 

tuvą, dar prieš Velykas kvietė 1 

mane dalyvauti tose apeigose, ' 

prašydamas pagiedoti evange- ; 

lija lietuviškai ir apsitaisyti at- 
sakančiais bažnytiniais parė- 
tais, sulig tolymii (Vakarų) ' 

bažnyčios įstatymų. * 

Aišku, kad tėvui Veriginui { 
du syk manęs kviesti nereikė- 
•jo. Atėjus dienai ir laikui, už- 

( 
aidėjęs rokėtą, mantoletą (ka- j 
natminko apdarai), kanaunin- 

kišką kryžių, žiedą ir baltą stu- 

lą, ašen stojau prie Rytiečių 
altoriaus, draug su trimis bar- 
zdotais rytiečių kunigais, kurių 
du celebrantu kopose paeiliui 1 
giedojo: vienas graikiškai, ant- 
ras slaviškai'! rusų tarmėje). 

Atėjus atsakančiam laikui, 
visi keturi išėjome iš už ikonas- 
taso (siena, kuri skiria vkną 
^bai.iyčios dalį nuo kitos Rytie- 
čių bažnyčioje) ir stojome prieš : 

"Carskija Vorota" (vidurines 
jkonostaso durįs)). Celebran- 
sai atsikreipė į žmonės, aš-su 
kunigu graiku į altorių Su ma- 

nimi buvo pasipuošęs rytiečių 
bažnytiniais rūbais klėrikas, 
turintis mažesirus rytiečų 
šventimus, plačiai žinomas Ro- 

moje mokslo vyras, profeso- 
rius Romos karališko universi- 
teto, p. Vladimiras Labuginas, 
ką vietoj dijakano dalyvauja 
visose pamaldose šitoj bažnytė- 
lėj. Musų buta keturių kunigu: 
rusas, rytietis, tėvas Kattan, 
įproefsorius karališko univer- 

siteto, graikas ir aš. Kad pada- 
ryti 12, kiekvienam prisiėjo rt- 
giedoti po j kartus. Buvo gie- 
dota evangelija šv. Jono (XX 
-19-25), kame Viešpats, prisi- 
kėlusis iš numirusių , pirma 
kartą pasirodo ~avo Apašta-i 
lams, tardamas jiems: "Ra-j 
mybė Jums" ir doudamas j iems 

galybę atleisti ar užturėt: nuo- 

dėmes. Atėjus mano ratui, aš 

užgiedojau savo gimtoj kalboj 
vieną, antrą, ir trečią karta 
Patsai jaučiau, jog pirmu kar- 
tu mano balsas drebėjo ir buvo 
silpnokas. Dievas žino, kas 
man pasidarė: akymirksnyje 
buvo man ir ęraudu ir kažin 
kas man, tarsi, spaudė gerklę. 
Gal tai gražus apeigų įspūdis, 
jtaJmet prisikėlusis Viešpats 
siunčia apaštalus į žmones be; 
jokio skirtumo tautų ir kalbc- 
be jokio steigimo kokios ta 

''polskos vieros," kaip kad pas 
lati amžių beg}'j e "lenkų apaš- 
talai" yra musų Lietuvoje,da 
fę. Daug prisidėjo, kad-man< 

Kol, v-.'iį ■ / v 

sugraudino ir ta aplinkybė, 
jog štai šiandien, toli nuo su- 

vargintos tėvynės, svetimoj 
alyj, ašen pirmutinis komos 

bažnyčioje viešai paleidau savo 

senovės tėvų-protevių prigim- 
tąją kalbą, kuri čionai ir Ro- 
mos galybes laikais ir nūnai 
dar, ačiu nuisų buvusių politi- 
kos brolių intrigoms, buvo lai- 

koma, kaipo netikusi, barbarų 
laukinė kalba, tikusi vos virtu- 
vei ir tvartui, kaip kad savo 

ipjakime, prieš 10-15 metų 
Vilniaus rėdybos dvarponis, 
fpolitas Korvin-Milevvski, no- 

rėjęs suklaidinti ir Romos Kar 
linolus ir kitus, paleidęs čionai 
1913 m. slapta memorandumą 
prancūzų kalboje: "Observa- 
:ions sur lecof flict des lengues 
>olonaise et JLivhuanienne dans 
e diocese de Vilna." 

Antrą kartą pasisekė ge- 
•iaus, jau trečiąją rvangjliją 
pietojau visai gerai išėjo: kad 
nano balsas. ir žemas, bet au- 

lis muzika liška. Šitos 12 evan- 

gelijų pagal Apaštalu skaitliu 
:uretų buti giedotos 12 įvairio- 
nis kalbomis, teeitus, nebesant 
ižtektinai atsakančių kunigų, 
os buvo giedotos tiktai septy- 
įiose kalbose: slavų (rusų tar- 

nėje) graikų, lotynų, arabų, 
talii, praneuzu ir lietuviu kai- <*' c c. 

>oje. Šitai yra koksai tai gra- 
:us paveikslas Šv. Katalikų 
3aznyčios, ką savo maldose ne- 

veltui kreipiasi Viešpatyn sa- 

cydama: "Dieve, kursai per 
:albų įvairumą visas svieto 
gimines į visnybę tikėjime esi 

įtraukęs..." ir t.t. Kokie tai 
norališki "nykštukai" yra visi 
ie Vilniaus vysk. veik. ką su- 

cėlė riaušias ir kraują švente- 
lyčiose praliejo, musų namuo- 

se, kaip atsitiko anais laikais 
beržininkuose, Kalvarijoj, Jo 
įiskyje, Rudonėj, Giedraičiuo- 
;e, Vilniaus ar Ežerėnų rėdy- 
x)j: apiakusieji veikėjai sten- 

gsi prašalinti musų kalbą i:; 
nusų šventenyčių. 

Labai man patiko puikiai 
skambanti arabų kalba, ką pir- 
ną kart savo amžiuje prisėjo 
girdėti. 

Pamaldoms pasibaigus, visi 
męs 4 kunigai, pusračiu susto- 

ję, davėme vienas kitam "Ra- 
mybes" pabučiavimą (osculum 
paeis). Paskui gražioj tvaiko j 
ėjo žmonės paeiliui prie kiek- 
vieno kunigo bučiuoti kryžių, 
esantį jo rankoes. Kiekvienam 
italų kalboje buvo sakoma "Ra- 

mybė tau." 
Mažutė Šv. Raulyno bažny- 

tėlė, Pijaus X dovanota ru- 

sams,-katalikams ką užlaiko sa- 

vo apeigas, pagal Rusijos Si- 
nodo įstatų, kurios lietuviai, 
maždaug, pažįsta iš rusų c .rk- 

vių apei&ų Lietuvoje. Pažymė- 
tina, kad Šv. Tėvo leista vi- 
siems katalikams visokių apei- 
gų, netiktai kad eiti išpažinties 
ir priimdinėti Šveinčiausiąji 
Šitoje bažnyčioje, bet dar kiek- 

vienas, orintis, gali čionai at 

likti ir x Clykinę. 
Susirinkusiųjų pamaklosna 

tarpe buta dar dviejų lietuviu, 
p.. Zabielos, klėriko iš propa- 
gandos ir mano sesers Barbo- 
ros.. Kičrikas Zabiela sakėsi 
ir nepasijutęs, kaip jam ašarni 
pradėta birėti, išgirdus čionai 
savo prigimtąją kalba. Mano 
sesuo dar vėlai vakare sakėsi 
'man nežinanti, kas jai pasidarė 
kuomet šiandien į šeštus metus 

po to, kaip Lietuva apleidau, 
pirma kart išgirdau bažnyčioje 
Evangeliją... lietuviškai. Ne- 
suprasdama, kas ja daugiaus 
apėmė, verksmas, ar džiaugs- 
mai, jinai dar po poros dienų 
kartojo norą, kad ir pas mus, 

Lietuvoje, kuomet nors įvedus 
šitą, taip gražią apeigą... 

Kan. Kaz. Prapuolianis. 
Romoje, 23 bal. 9119 m. 

PAS ADVOKATĄ. 
— Na, ar žinoto, jūsų reika 

lo pamušalas jau perdaug tam- 

sus. 

— Na jau nesibijokite, aš jį 
nudažysiu šviesiausiomis spal- 
vomis. 

GERAS MOMENTAS. 
— Bet tamista žinai, kad aš' 

dabar tamista negalių priimti, 
pas mane yra svečias. 

— Tai pats geriausis lai- 
kas pantie užmokėti skola, juk 
to svečio vyro galite paprašyti. 

NE DEL TO. 
— Ar gi męs čionai Chica- 

gon atvažiavome, kad prie ta- 

vęs meilintis? 
• —Mielasai, taip reikia; o jei' 

ne tai ki'aip pamąstys, kad męs 
vedę. 

PROTINGAI. 

— Pirk arklį. Ką duoti. 
— j i osiu vežimą šieno. 
— P>c\ ką aš /eiksin su sie- 

nų arklio neturėdamas. 

GERAS PATĖMijimas. 1 

— Duokite ką nors.* 
— Šalin. Aš niekad nieko 

neduodu ubagams. 
— Tei taip, tai ko dar pro- 

nnis vai v iejatės. Važinėkite ve- 

žime. 

ŠIAIS LAIKAIS. 
— A-a' jus perkate šampa- 

ną ! ? 
u 

— Taip. Noriu pamylėti 
pačią. 

— Kr- no? » 

IŠTAIGA. 
— Tu laikraščiuose garsi- 

niesi, kad tau reikia žmogus 
su 20.000 del komercijos įstai- 
gos. Gali buti ir moteriške. 

Kasgi tai per įstaiga? 
— Taigi matai, jeį lai bus 

vyras, tai aš jį apženysiu su 

mano duktere, o jei bus mote- 
ris, tai aŠ pats su j-a apsiženy- 
siu. 

PAJŪRYJ KAD JURE UŽMIGO 

Nematyti po jūres vilnies nė vienos; 
Nerugoja-neužia senoji; 

Nedrasko, intižusi, žemės angos; 
Vos alsuoja krūtinė plačioji; 

Ir nušvitę raukšlėti įimtieji veidai, 
Lyg per sapną maloni], džiaugsmingą, 

Ir sužiuro linksmučiai balti debesiai 
Iš augstybių į gelmę ruimingą. 

Tolr.inoj vandenyną: pasiekiu dangus; 
Susilieja irjdajgfp6;:?iryure.;: 

Koks pasaulis gražus, £oks pasaulis šviesus h 
Ei, gražybėmis sielą užburė! 

^ Ir vaidenasi jai:'sidabruotais sparnais 
Ji pakilus-į augstąjį rojų. 

"Apsigėrus skaisčiaui^ spindulingais sapnais- 
Sopulingą užmireo-rytojų. 

jzi f. Y. a; i kits.- Liepo juj: 9.' VIL -1912- 

Seimo Delegatų 
Surašas. 

(Tąsa). 

Lietuviu Motoriu Apšvieta 170 

Marė Dundulienė 
šv. Jurgio K. ir K. 300 

Jur. Lešinsld 
šv. Veronikos 1^5 

Joz. Barkausldenė 
Hel. Račkauskienė 
Vlad. GapseviCieuG 

Meilės Lietuvių No. I 147 
A. J. Ivanavlčia, 
J. Atkočiūną. 

Liet Karaliaus Mindaugo 123 
J. Kazlauskas, 
J. K. Blau'<dis. 

Apveizdos Dievo No I 225 
V. Pikturnas 

J. Kaslenas 
šv. Kryžiaus 81 

T. P. Pulekis, 
A. "Kasmauskis. 

Šv. Antano iš Padvos 300 
A. Stuik.s 
.T. Rimkus ( 
V. F. Andrulis 

Tautška Tėvynės Mylėtojų No. I 250 
Petras Pivarunas 

Balsas Lietuvių 
Povilas D. Verbickas. 

Aušros Vartų 120 
Antanas Duda. 

"Lietuva" (Draugijos vardas) f.S 
Antanas česna 

Lietuvių Palangos Birute 65 
W. Matužka 

Tautiška ir Moksliška Vytis 69 
Jonan Aleksandravičius. 

N prigulmybes Fondas 5000 
Dr. K. Draugelis, 
A. Hokučionis, 
A Stankus, 
J. Šileika 
Marė Zolpienė. 

Chicagos Lietuvių Karevių I Reg. 120 
Leo. Miožinis, 
A. L. Svainy s. 

Amerikos Liet. Tautinės Sandaros 
25 kuopa 50 

A. L. Lukas 
Prūsių Lietuvių Taryba 147 

G. Bendikas. 
Liet. Wast Siede Draugijų Taryba 50 

J. žilis. 
Morning Star R. N. of A. 80 

S. Signet 
Simano Daukanto Skol. ir Bud. 583 

J. Makeviče 
J. Kučnskate. 

Keistučo Pask. ir Bud. Bendr. No. 1. 
J. P. Evaldas 

Paskol. ir Bud. Bendr. L, K. 
Vytauto 250 
J. J. Zolpis. 

Lithuanian Fub. Co. 1400 
J. Bačiunas, 
M J. Damijonaitis. 

Liberty Land & Investment Co. 900 
J. Zcekor. 
J. J. Lipskią 
J. Sinkus. 

'•Lietuvos" Dienraščio PetEkcija 
B. K. Balutis, 
H. Ad;.gis, 
P. Norkus. 

Šv. Antano iš padvop IvD 
(šv. Kryžiaus 

J. K. Jonavičius, 
A. česna. 

Vyskupo Valančiausko 173 
K. Burba, 
D. Šidlauskas. 
J. Rucevičius. 

Lietuvių Politiškas r Pašolpinis 
Kliubas 265 

A. Booben, 
F. Kismantais. 

Lietuvų Prūsų Taryba 147 
.Tonas llgaudas. 

Liet. Evangelistų Liuteriška Dr-ja 95 
J. Sadauskis, 
A. PaulikaMis. 

Ziono Liet. Evang. Liuteronų Par. 
E. Petraitenė 
.T. Vnitulaitis 
J. J: Ilazokas, 
V. Vidrienė. 

30. CHICAGO, ILL. 
S L. A. 74 kuopa 54 

B. Pivarunas, 
K. Areska. 

, T. M D 33kuopa 10 
Potras Šimaitis. 

šv„ Juozapo Apekuno 65 
D. Adomaitis. 

I £v. Izidoriaus Aartojaus 130 
J. Trijonis, 
J. Visockis. 

Lietuvių Jaunimo Kliubas 35 
j K. Manokas 

BALTIMORE, MD 
D. L. K. Keistučio 
Daktaro Kudirkos 
Simano Daukanto 
Lietuvių Balandžių Amc-rikDje 
šv. Jono Nepamacijono 
S. L. A. 64-ta kuopa 
A. L. T. Sandaros 5-ta kuopos 
Republikonų Kliubas 
L. Amerikos Atlietų 

Simonas Levonąvičius, 
Juozas Bajoras, 
Vincas čėsna. 

NEW YORK, N. Y. 
Lietuvių Atstatimo Bedrovč 2700 

J. Gedminas, 
J. Baltrukoniutė 
M. W. Bučinr-kas. 

Lietuvos Spaudos Draugija q0 
A d. Dambrauskas M. D. 

Lietuvos Neprigulmybės Fondas 
Dr. K. Drangelis. 

! S. L. Amerikoje Centro 18,000 
J. Puida, 
Dr. F. Matulaitis, 
St. Gegužis, 
V. K. Račkauskas. 

Amerikos Liet. Centralis Kom. 900 
J. S. Lopatto, 
Pranas Rimkus i 

Amerikos Liet. Tautinė Taryba 
V. F. Jankauskas, 

Į P. Purvis, 
M. J. Vinkas, 
A. B. Strimaitis. 

BROOKLYN, N. Y. 
D. L. K. Mindaug!o 300 

•Antanas Benešis. 
Liet. Evangelistų šv. Jono parapijos 

M. Naujokas. 
Sus. Liet. Amerikoej 138 

Antanas Račfunas, 
Elzbieta Račiūniene. 

T. M. O. 3-lios kuopos (00 
P. J. Purvis. 

T M. D. 15-tos kuopos 40 
F. Vaitiekūnas. 

Amerikos L T. Sandaros 900° 
A. M. Martus. 

BINGHAMTON, N. Y. 
šv. Juozapo Parapijos 300 

C. G. Vaičiūnai 
AMSTERDAM, N. Y. 

šv. Juozapo Draugija 70 
S. Ambrazas. 

T. M .D. 144 kp. ir šv. Antano Dr-ja 
P. J. Lalas. 

Daktaro Kudirkos Draugija 
S. Ambrazas> 
P.Lalas. 

Liet. Sunų ir Dukterų Dr-ja 
P. Lalas. 

ELIZABETH, N J. 
Liet. Laisves išgavimo Komitas 4000 

A. Kazakevičius, 
A. P. Zailskas. 

ROCHESTER. N. Y. 
Am. Liet. Tautinės Sandaros 21 Kp. 

L. Vaitas. 
Liet. Sunų Ir Dukterų 90 

A. Vaitas. 
NEWARK. N. J. 

šv. Trejybės parap. Rymo Katalkų 
Simonas Gruodis. 

S. L. A. 245 kuopos 65 
A. Žiugžda. 

Liet. Tautinė Nevvarko Taryba 400 
P. A. Lukšis. 

Am. Liet. Tautinė Taryba 19 kp. 70 
A. Ambraževičus. 

HARRISON, N. J. 
Gabijos Brolių ir Seserų Dr-ja 

P. Mičiulis. 
T. M. D. 62 kuopos Ir choro 

A. Mičiulisv 
KEAftNY, N. J. 

Sunų Liet. Draugijos 
P. Mišiulis. 

HERKIMER, N. Y. 
Paš. §v. Jurgio 

Juozapas Vasiliauskas. 
MINNEAPOLIS, MINN. 

Laisvės Lietuvių Amerikoje 
Ant. Piečiulis. 

ST. PAUL, MINN. 
Broliškos Pagelbos Lietuvių 

Ant. Mandeika. 

(Bus daugiau). 

Lietuva Alkana 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietu- 
vos, Kauno gub., Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiš- 
ke nusiskundžiama ant didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad 
NETURIM K/ 10 \VALGYTI, neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pū- 
ras 100 rubliu, ^uonos negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBeK MA- 
NE savo prisiegą ir dukreles ir PRISIŲSK PAGELBA, kad galėtume iš- 
simaityti nors iki rugiapjutei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVOJE- Nera nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA 
IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis ne- 

išvengiama. 

Ar perskaitei virš pažymėtą laišką? 
dusų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytu TAMSTAI tokį pat 

laišką, jei tik jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALIN- 
GA. TOKIĄ PįAGELBĄ JAU GALI SUTEIKTI. 

Jau Bali Siusti Maistu in Lietuvą. 
Lietuviu Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. 

Ji rengiasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMO- 
NĖMS. Tą maistą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio- Bendrovė savo darbo 
dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Męs papirksime maistą, sudėsime j skrynais, pasamdysime laivą, pasiųsime 
savo žmones su tomis skrynomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynais maisto pri- 
statys stačiai į rankas jusų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Ben- 
drovei už tą skrynią maisto, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nerei- 
kės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių 
surasti, mes gražiname Tamstai $25.00 atgal- Del didesnės atsargos, mes iš savo 

kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo ̂ garantiją, kad mes padarysime tą ką mes priža- 
dame. 

.. 

" 

1 

Nesivėluokite, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau pa- 
duotą blanką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio 
adreso: 

Liihuanian Sales Corporation 
244 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje 
Ims sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos mėsos, 
,5 svarai smalčiaus (lard), 

12 svarų geniausios rūšies kilbasų, 
12 pakelių condensed pieno, 
12 svarų ryžių, 

3 svarai geriausios kavos, 
S svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas Įrankis blekines atidaryti. 
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 

85 svarus. Visas maistas yra geriausios 
rūšies ir supakuotas sanitares hermetiškai 
uždarytose blekinėse, kad apsaugojus nuo 
gedimo. 

Pirma8 laivas išplauks apie Liepos 5- 
ta dieną. Ant to laivo užsakymai bus pri- 
imami iki Birželio 25-tos dienos. Kurie vė- 
liau prisius, turis laukti sekančio laivo. 

GERBIAMIEJI :~ 

Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms 
dvidešimts penkis dolerius kaipo pilną už- 
mokestį už vieną skrynią maisto- Siunčiu 
pinigus su ta išlyga, kad tai pilnai užmoka 
už maistą, jo supakavimą, pristatymą, ap- 
draudą ir tt. ir jeigu negalėsite pristatyti 
maistą mano nurodytai ypatai, kad visi 
pinigai bus man grąžinami. 

Maistą meldžiu pasiųsti adresu: 
Rėdybos 
Apskričio 
Parapijos 
Kaimo 
Vardas 
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu 

J man siųsti šiuo adresu: 
j Vardas Pavardė 

Adresas 
I Miestas ^Valstija 
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VIETINES ŽINIOS 
SEIMO REIKALE, 

Utarninke, birželio 17 d. 
8 vai. vak. yra kviečiami 
susirinkti Woclmano svetai- 
nėn visi Seimo Rengimo Ko 

misijų nariai užbaigimui fi- 
nansinų reikalų ir prirengi- 
mui atskaitų ir raportų Chi- 
cagos Draugijų atstovų kor. 
ferencijai. kuri įvyks pėtrsy- 
čios vakare, toje pat vieto- 
je. "čitt'j*' *■ U|i 
Seimo Rengimo Komitetas, 

Dr. K. Drangelis, Sekr. 

MOKYKLA, KAIPO IRAN- 
KIS VARYMUI BOIKOTO 
PRIEŠ NEPATINKAMUS 

LAIKRAŠIUS. 

Vienos šeimynos, gyve- 
nančios ant So. Morgan gat- 
ves vaikučiai lanko Šv. Jur- 
gio parapijinę mokyklą. Jie 
vieną kartą parėję namon, 
pamatė, kad jų įnamis (būr 
dingierius) skaito dienraštį 
"Lietuvą" ir pradėjo išmė- 
tinėti, kam skaito bedieviš- 
ką laikraštį. Tas įnamis 
paklausė tų vaikučių, iš kur 
jie tą viską žino. Jie pa- 
aiškino, kad mokykloje "sis 
terės"-mokytojos taip moki- 
na ir liepia nieko neskaityti, 
apart "Draugo/' 

Mokykla jau paversta į 
areną partijinės kovos. Jau 
nų vaikučiu sielos nuodija- 
mos nepakanta. 

Burdingierlus. 

P0SEIMIN1S UPAS IR 
VEIKIMAS. 

Draugijų vadovai, ypač 
draugijų susivienijimo va- 

dovai turėjo savo pasikalbė- 
jimą po seimui. Kalbėta 
apie tolimesnį veikimą ir 
Lietuvos gelbėjimą. Iš pa- 
sikalbėjimo matyti, kad bus 
Chicagoje sutverta viena iš 
naudingiausių įstaigų, tai 
yra Chicagos Lietuvių Ta- 
ryba, kuri rinks savo atsto- 
vus į centralę tarybą ir per 
juos turės savo balsą svar- 
besniuose reikaluose. 

Dabar daug kalbama apie 
Lietuvos Daktarų ir Slaugių 
draugiją, kuri šelps Lietu- 
vą visokiais budais. Visi pa 
siryžę ją remti. 

ŽMONĖS ĮDOMAUJA 
LIETUVOS LAISVĖS 

VARPU. 
Chicagos žmonės, lietu- 

viai, labai užsiinteresavę 
Lietuvos Laisvės Varpu, ir 
visi laukia su entuziazmu, 
kaip jis bus parvežtas j ko- 
lionijas. Jie sako, kad lai 
tas Varpas nuveža musų 
jausmus ant Gedemino kal- 
no, ir lai pasveikina musų 
tėvynę. 

Žmonės laukia, kad tik 
greičiau tas Varpas atsilan 
kytų kolionijose. 

Klevelis. 

GRIAUSTINIS IR ŽAIBAI 
CH1CAGOJE. 

Užmušta Lietuvys. 
Pedeitą subatą nekurtose 

Chioagos dalyse apsilankė au- 

dringas debesys. Lietus šiup- 
telėjo it iš maišo ir griaustinis 
trankė tai šen, tai ten. 

Lietuvys Andrius Gatavec- 
kis, 51 metų, 3252 S. Morgan 
st. laike viesulos sustojo po 
medžiu ties 110 gatvės ir Hoy 

į ne ave., kur tapo užmuštas. 
Velionis buvo žinomas kai- 

po geras lietuvys. Jis buvo ne- 
7 

vedęs; prigulėjo prie SLA. 36 
kuopos. 

P»e to griaustinis clusvlc tren 
Uė j gatvekarį ties 75 gatve ir 
State st. Žmonės pamate lieps- 

ną nešinos i lauk. Langai gat- 
vckaryjc nuo spėkos trenksmo 
•šbirėjo. bet su keliautojais, a- 

part mažu sužeidimų nuo by- 
rančiu stiklu, nelaimiu nebuvo. c c" c 

Griaustinis taipg; malonėjo 
apsilankyti ir Į dvi vi tuvi. Vie- 
noj virtuvėje griaustinis nume- 

tė nuo pečiaus paipas ir šiaip 
nekuriu* >s dalykėlius. Kitoj-gi 
virtuvėje pašeimininkavo apie 
bliudus ir lėkštes ir, žinoma, su 

mušė kas tik buvo sumušama, 
bet nei vienur nei kitur virtu- 
vėje esančiu žmonių nekludė. 

Griaustinis pasikratojo ir 
[Nedėlios ryte, kuris daugeliui 

i Tai buvo pirmas žymus 
griaustinio šįmet pasin .dūla- 
mas ir, reikia pasakyti, gana 
^triukšmingas, nes daugelyje 
vietų paliko savo nemalonius 
pčdsakius. 

Sakoma, kad šienu t griaus- 
tinis Chicagoje bus gana tan- 
kus svetys. Girdi, norįs atker- 
šyti u:/. šilta ramia žiema. J K, <, C 

% 

SUŽEISTI DU LIETUVIU 
VAIKAI. 

Venckų Edvardas 8 metu 
vaikas kartu su Zakarevičių 
vaiku 12 metų (abeji gyvena 
003 YV. 33 st.) subatos vaka- 
re apie 9 valanda nuėjo į skie- 
pą, nusinešė švino gabalą ir no 

rėjo iš to švino nusilieti sau 

žaislus. « 

Jiedu tą šviną sutarpino 
skiepe besikurinančiame pečiu- 
je, kuris sušildo prausynėms 
vandenį. Išsiėmę tą įkaitintą 
šviną ir kad jis greitai atšaltų, 
užpylė ant jo vandens. Verdan 
tis švinas sprogo ir abiem vai- 
kam sužeidė veidus. Venckučio 
akystia |>akliuvo verdančio švi- 
no gabalas ir dar iki šiol neži- 
nia, ar vaikas paliks neregiu ar 

pasitaisys. Zakarevičiukas ap- 
degė tiktai kaktą. 

Xors tie vaikai gerai prižiū- 
rimi, bet visgi atsitiko ta nelai- 
mė. Stebėtinai išliko nuo susi 
žeidimo p. Šuolių 7 metų vai- 
kas Viktoras, kuris su jais vi 
suomet žaizdavo. Tą vakar.? 
kaip ir žinodamas tėvas jį i.^ 
si vedė pasivaikšė;oti. 

PADĖKA. 
Laikome sau už garbę tarti 

viešos padėkos žodį tiems vi- 
fienis seimo rengėjams, kurie 
nepaisydami nieko stojo dar 
bau. Kadangi musų A. L. T 

I Sandarai pirmiausiai ir labjar 
siai apeina. Lietuvos Laisvės 
reikalai, tai negalime neapsi- 
džiaugti seimo darbu ir veikė 
jams, kurie prie to seimo ren- 

gimo prisidėjo. Ypač ariu to 

kiems veikėjams, kaip A. J. Ka 
ireivai, J. Viskantui, B. But- 
kui, ir J. Martinkui. 

Vardu A. L. T. S. 25 kp. 
Pirm. A. Lukas, 

V. pirm. M. K. Šili.s 
Rast. M. Žolpicnč. 

VĖLYBOS VESTUVĖS. 
Pereitoje subatoje švente 

Jurgio bažnyčioje buvo gana 
Įdomios vestuves. Vyras ir mo- 

teris jau buvo gyvenę kaip že 
noti dešimtj metų, buvo susi- 
laukę ir šešeto vaikų, kurių du 
mirė, o ketvertas gyvena. 

Indomu tas, kad jaunoji 
šliuban važiuodama labai gai- 
liai verkė. R. 

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

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

1805 W. 4Gth St. 
Lud. Šimulis, Pagelbinlnkctfl. 

4524 3o. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nutaviray Raštininkas. 

2518 W. 40th PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedla. 

4600 So. Woort St. 
Jonas Veskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininke« Martinas Tamulevičius 
3247 Emeraid Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Rast. Petras Kenuiis 
815 So. Kolman Avo. 

Finansų Rast. Antanas •Jonikis 
148 E. 107th bu 

Kasieriiu S. F. Martinkus 
3342 So. Halstcd St 

Kasos Globojai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

937 W. 341 h PI. 
Vladas Stankus 

/» 

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

Pirmininkas I. Kasevlčius, 25 Iliiv 
dlo av. 

Vicepirmininkas 13. Sugentas, 38 
Laura St. 

Protokolu raStininKas D. Bakutis, 
C8 Melvllla av. 

Finansų n»At. Jurgis Salasevlčius 
229 Cardoni iiv. 

Iždininkas I. Naujokas,* 217 Cardo 
iU av. 

Maršalka Juozas šalaseviėlus, 221 
Cardoni a". 

Maržalka Fr. llarkauskas, 151 Car 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Ivadys. 79 Mel- 
»llle av. ir 

Knygų vedėjas I. StatkoviClus, 19» 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ii 

Jonas Statkevlčius 195 Cardoni av. 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutiuj nedėldienj kiekvieno mėne 
sio lietuvių pobažnytinėje svetainėje 
prie Westmeni3ter lr Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

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

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

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

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

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60th Street, 
Nikodimas .(limašauskis, Iždo GloL. 

4441 So. Washtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So. Marshfiold Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gep 

1736 W. 47tti Street 

PATIESK ATT SAVO PAČIOS PETRO- 
nėlės Gudienės ir dviejų vaikų. ku- 

rio išbėgo nuo manęs 11 d. April, 1019 
iš ColKnsville, 111. Mergelė Geneva 6 
m. ir 7 mėnesių, vaikas Rttdolpb 4 m. 
ir 6 mėnesių, kas man danešite apie 
juos, gausite $20. SAM GŪDIS, 613 
Vandalia St., Coliinsville, 111. 

Reikalaujama merginų pi'ie darbo 
dirbtuvėje. $14 } sųvaitę laike mo- 
kinimosi. $17 Iki $20 i savaitę už 
"piece work." 

American Insulated Wire Co., 
954 W. 21et Street 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workers—dailidžių dirbtuvėj, 

drum ir beit sanders. Mašinos ran- 
kų. Planer, trim and stock cuttej'3. 

52 valandos darbo savaitė. 
Darbas pastovus per ištiesus metus 

viduryj. / 
IMPERIAL METHOD3 CO., 

750 S. CIRCLE A V E., 
Forest p£rk, 111. 

Penklcetūii fatv^karials 
Garfield Park Elrvsic".: arba Maclison 

St. gr.tvekarj. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu, šiaur-vakarini:; kampas 21 mos 

ir Halsted Gatvių, arti Klein Bros. dirb 
tu ves. Nuosavybe be skolų. Lotas 30x 
125 pėdų. Randos neša $1,200 per me- 
tus. Būtinai tnri Imti parduota dėl už- 
baigimo Veikalų mirusiojo. Kana $1,- 
000. Kiek siūlote? L.OUIS GRAFF, 
G019 So. Aberdeen Street.. 

PARSIDUODA PIGIAI. 
3 kambarių namelis (cot- 

tage) greta tuščias lotas; ap 
sodintas vaismedžiais, pre- 
kė $1,200, labai puiki vieta, 
netoli nuo mokyklos, 5 cen- 
tai gatvekariais, geras pa- 
tarnavimas. Klauskite pas 
F. Klein, 11140 Homan Av., 
Mt. Greenwood, 111. 

Pirmas lietuviškas Tlotolis Ohicagoi, prie 160G South Halsted S t. Šisai Ko- 
telis nėra brangus dėl darnlninkų žmo- 
nių, taipgi parpamdomo sinp;r]inm3 ir 
ženočiams ir priimamo pakeleivius. Jluimai parsamdomi nuo dienos, savai- tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, taipgi su valgiu. Naminė valgykla. ONA PETRULIS, Savininkė 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

M?a galime parduoti jums 'ounea- 
1ow (nameli) dviejų flatiĮ MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
jmokėjimu ir ant labai preinaraų 
mokėjmo sąlygų jųs galite Įgyti sau 
namą. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. ičii St, 

Tel. Prospect 923, 

IŠRADIMUS 
Mušu Knygelė 

"Lietuviškas Išradėjas" 
parodys Jums, kaip žmonės pra- 
sigyveno su pagelba išradimų, 
ir kaip dar galma prasigyventi. 

Knygelė inusu GO puslapių, ir 

apie 40 paveikslų ir iliustracijų, 
visokių išradėjų. Paveikslai ir 

aprašai miestu Ne\v York'o ir 

Washiiigton'o sli^čiamo kiek- 
vienam 

Jeigu Jums butų singeidu turėti 
las žiniams, t:ii rašykite ivika- 
laudami musų knygutės. Kaipo 
Expertai patentų egzaminuojant 
išradimus DYKAI. 

American European 
Patent Offices, Inc. 

718 MATHER B-_DG. (La) 
VVASHINGTON. L). C. 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Stanislovas P. Mažeika, 
tarnavęs Dėdąs Šamo ka- 
numenėje. nesenai sugrįžo 
iš Francuzijos ir vėl grįžta 
atgal prie savo užsiėmimo, 
graborystės. jis yra vienin- 
telis iš lietuvių graborių Chi 
eagoj, kurį Dėdė Šamas pa- 
šaukė ginti savo gyventojus 
ir garbę. Gerbiamoji lietu- 
vių visuomenė yra kviečia- 
ma reikale kreiptis prie ma- 

nęs, o aš esu tikras, kad bu- 
site pilnai užganėdinti ma- 
no patarnavimu. 'k 

^ 
ST. P. MAŽEIKA, 

y 
7 

3315 Auburn Avenue 
CHirAGO, ILL. 

Tel. Yards 1138 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 uiainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pėdų augsčio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus' kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven 
tojų. Del tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jds. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

Pranešimas! 
Morris L. Cohan, savinin- 
kas Morris Provision Co., 
olselis kiaulienos ir jautie- 
nos produktų, priėmė Mo- 
tiejų B. Kodį i pusininkus. 
Vardas firmos pasilieka tas 
pats, kaip ir pirma, Morris 
Provision Co. Morris L. 
Cohan prezidentas, Motie- 
jus B. Kodis, iždininkas. 
Namai šios naujos firmos 
ruo šiol bus prie 3846-48 
So. Kedzie Avc., Telefonas 
McKiniey 4739. Męs išreiš- 
kiame gilią padėką savo 
draugams, kurie rėmė mus 

pirma ir užprašome, pasiti- 
kėdami, kad jų prielanku- 
mas padės mums augti ir 
bujoti ateityje. 

(Apgarsinimas), 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeCio labai prt jinan-.o- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, togul atsilanko į ofis$. 

H. EPŠTEIN, 
lloom 70S; 5 No. LaSallę St. 
Telefonas Frankliu 2S03. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGS 

Mokina siuvimo, kirpimo, dt'iigning 
dienomis ir vakarai* dei bizuio u 
namų. Paliudijimai išduoda^ i ir vie 
tos parūpi nainoB dykai. Atsilankykite arba raikykite, o męs pasistouį^.m. 
.sutelkti jums patarimą. 

SARA FATFK, Principal 
2407 W. Maciison St. 

C206 S. rialsted l.:L. xčoi) vYgIIb Bt 
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TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargenai. 

3314 Iloyno Ave. — 4 kambaryj. Kaina $1,500. $100 Cnsh. 10 mėnesiu. 422!) So. Artos,ian Ave., 4 ir 4 kamba- riai. Visi Įtaisymai, $3000. $100 cash, Ūkusius aut; lengvų išmokėjimu. 3357 Oakley, Muro G—7. Visi įtai- symai, V4300. 
Mį.'H skolinamo pinigU3 pirkimui i: 

budavojimui namu 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St. Chicago 

PRANEŠIMAS 
Ateikite i šj ofisą Ir gausfte didelį 

surašą p riaušių bargenų ant pardavi-1 
mo ant labai prieniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas ant dviejų Iubų5—6 j 

kambariai, su toiletais ir gazu, raudos 
3238 Parneii Ave., plytų namas, ant 

dviejų lubų, po t5 kambarius, su loile-l 
tais maudynėmis, Kaina $3500. 8 kam- 
barių plytų namelis netoli nuo "'Jros, 
karna $1850. I 

Labai puikus plytų namas rrle 
Emerald Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kambarių kiekvienas fliatas. G toi- 
letal i. garar, kaina $G300, 

Klauskite tVr, Tamašaucko. 
LIRNIS FEENF.Y; 

GQ3 W>31st St, Cblcaen, 111. 

REIKALHivGI AGENTAI. 
LIETUVU BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT Varmas ir lotus; išlygos la- 
bai GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAA1ŠKIN VII' PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST.. 

-uor ■**> 
Pradik Naujus Metus su tobulu a'"ij i< 

ęėjimu, taip. kad n:«''", nepralcistumci per » 
sus remtus, kas ti.t ^all outi naudingu. Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių *1 
galvos skaudėjimus, trumparegystė &ii>a tol' 
regystė prašalinama, pasitarkite su mani- 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKA: 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ i 

1801 S ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas i.ttos Gatvės. 

3čios iulios, virš IMatt'o aptiekus. Ttmykltt 
0 i mano parašu 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Ncdčlioj: nuo 9 v?l. įytc iki 12 vai. dienos. 

| A.SVSasaiskis | 1 LIETUVIS 6RAB0RIUS | m Patarnauju Laidotuvėse koge- § 
5 riauslai, teisingiausiai ir daug g 5 pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 5 § męs patjs dirbame grabus ir 5 
S turime savo karabonua ir au- A 
ft tomobilius ir per tai nereikia p 3 Lietuviams pas žydelius šauk- ^ 5 ties: Taipgi samdome a'it.omo- g § bilius veselij ins, krikštynoms n 

S ir kitiems reikalams dieną ar P 

g n»M|. I g 
% 3305AubcrnA.e. "tl. Droier4139 j 

Mildos 
Teatras 

3138-42S.Halstid St 

Praark 4fl 7 vtkudt krj> vaktraa. 

Subato ju ir n'.dillosmi 3 r»L jyj tI-^% 

Žemai'15c 
Viršui 10c 

Čia Driroknojap.a ir karės mokestį 

E X P R ESS 
WM. DAMBRAUSKAS 

I 317 W. 34th St„ Boulevard 9336 

MESIMAS 
Dėl Mušu Darbininkų Gerovės. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertž 32 »t. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2, 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herznian 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuvia-is žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. notcrii ir vaikų, pagal naujausiai 
metode X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Strc';t, netoli Fisk Street 

V \LANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—l vakarris. Teleplione Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S®. JJalsted 3t 
VALANDOS: 8-9 ry*P. tiktai. 

Tel YARDS 15SS 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHiRURGAS 
vrydo visokias ligas moterlę, 
vuikų ir vyrų Specidiiškal gy- 
du limpančias, užsinenėjusiao 
ir paslaptingas cyru ligas 

3259 So. Halsted St., Chlcago. tt* 

! Gr. Virginia Narbut! i 
Physician & Surjaon 

3001 West 2211d Street 
2111 MarshalJ BlvdL 

Ofiso valandos: 
2 Iki 4 po plet k 

7 iki 9 vakare 
Tel. Lawr,dalo 660 

Gyvenime ' 
VaL Rockw«ll 1681 Į 

— T T* "f* 

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ani Curų, LCntų, Rėmų ir Stogams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR EROS. WRECKING CO. 

3C03-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas raujausiaib budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausiu elektrikiniu Jtaisų. Ofiso valandos: U iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

UIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds už /\. T "f pilną "Cash" vertg. Atneškite s—U 
arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 

Y K 
Utarninkais Ketvergais ir 1335 Mllw&Ulce ve. 
Subatomis 9—D. tarpe Woo<3 ir Paulina gatvių: 

DEL VYRU IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

DR, S. 5HANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 
Kampas Iowa St. tirns taipgi ir 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^^jrurgiškas ligas, 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Hals'ed 

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

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių staiių ir konservatyviškų modeliu $20.00 iki $45.00. 
Vyru ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriskos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaiku siutai nuo $5.00 ir augščlau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žimnos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turinio daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augše-iau 
Fuli dress, tuxedo, frakai i" t.p. nuo $10.M lr augščiau. 
KraUluvf: atdara kas vakarų ik' 0. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1002 1415 SC. HALSTED STREET Į 

Šiucrni pranešu visiems lietuviams, kad aš 
pradedu ve! užimti Real Estate pirkimui ir 
pardavimui namų, lotų ir farrriu Chicago- 
ie ir taipgi apielinkese. Taipgi skolinimu 
Pinigų perkantiems p^pertes nuo mažiau 
s:3s sumos iki $100,000. to užrašir.i 
ju Insurance visokios rųšiei, mainau farm 
as ant miesto properčių. No/edami parduo- 
ti a*" pigiai pirkti, kreipkitės pas mane, o 

gausite teisinga patarnavimą. Norinti pirk- 
ti pronerte pigiai dabokite mano pagarsin 
imus "LIETUVOS" LIENRAŠTYJE kožną 
diena, Visados kreipkitės sekančiu antra 
šu: 

K. J. Fillipavičius 
3253 So. Morgan St., TEL. BOULEVARD 4250 "Lietuvos" Ofise 
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