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oiševikai Atsiėmė 
Krasnajagorka. 

Anglijos Laivynas Rengiasi 
ant Vokietijos. 

Iš veikimo Baltiko Provincijose. 
BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 

SVARBŲ FORTĄ. 
Londonas, birželio 19 d., 

Čia gauta bolševikų bevieli- 
nis telegramas, kuriame pra 
nešama, kad bolševikai vėl 
atsiėmė žymų fortą Krasna- 
jagorka, kuris neseniai bu- 
vo perėjęs į baltosios gvar- 
dijos rankas. 

Iš Stockholmo taipgi pra 
nešama, sulyg žinių iš Es- 
tonijos, kad fortas, spau- 
džiant perviršijančioms prie 
šo spėkoms tapo apleistas, 
bet, kaip pranešama, aplei- 
džiant fortą sugadinta ka- 
nuolės ir nekurios vietos 
drutvietės. 

ANGLIJOS LAIVYNAS 
TIES KOPENHAGENU. 
Kopenhagenas, birželio 

19 d.—Anglijos eskadra iš] 12 skraiduolių ir nemažo 
skaičiaus mažesnių kariškų 
laivų pribuvo j Danijos van 
dinis netoli Kopenhageno. 
Tai eskadi, kuri bile laiku 
gali uždėti blokadą ant 
Vokietijos jei ši nepasira- 
šytų po taikos sutartimi. 

Keliolika narlaivią nai- 
kintojų, atsiskirę nuo svar- 
biojo laivyno, nuplaukė link 
Vokietijos su slapta misija. 

Čia taipgi matėsi Angli- 
jos dirižablis R.—34, kurio 
kelionė Amerikon tapo vos 
tik sulaikyta. Dirižablis 
skraidžioje pietiniais Balti- 
ko pakraščiais. 

IŠREIŠKĖ NEPASITIKĖJI 
MĄ ITALIJOS VALDŽIAI 

Rymas, birželio 19 d.— 
Šiądien Italijos atstovų bu- 
tas 259 balsais prieš 70 at- 
sisakė išreikšti valdžiai pa- 
sitikėjimą. Italijos premie- 
ras sušaukė slaptą posėdį 
atstovų buto apkalbėjimui 
užrubežinės politikos. 

APIE NUOTIKIUS BALTI 
KO PROVINCIJOSE. 
Paryžius, birželio 19 d.— 

Pulkininkas A. J. Carson, 
profesorius Chicagos univer 
siteto, išdėstė prieš tarybą 
keturių didžiųjų dalykų sto 

vį Baltiko provincijose, kur 
jis buvo pasiųstas su spe- 
ciale misija. 

Pulkininkas randa geru, 
kad pagalios liepta vokie- 

čių kai iumenei pasitraukti 
iš Latvijos ir Lietuvos. Be 
to jis pataria prašalinti iš 
Latvijos ir vokiečius liuos- 
norius, kurie po vadovyste 
majoro Fletcher daro daug 
nesąmonių. 

Minėto Fletcherio būriai 
nužudę ir 100 bolševikų Ry 
goje, kurių tarpe buvo ir 
10 moterų. Taipgi Rygoje 
blogai užlaikomi bolševikai 
nelaisviai, kurioms vokie- 
čiai tik tiek duoda maisto, 
kad palaikius jų gyvastį; 
kitus gi neteisingai perse- 
kioja. 

Suvienytų Valstijų mai- 
sto administratorius prane- 
šė Baltiko provincijų val- 
džioms, jog sulaikys siun- 
timą maisto, jei ten bus 
menkai užlaikomi ar netei- 
singai persekiojami politiš- 
ki prasikaltėliai. 

ITALIJA NORI ŽEMIU 
AFRIKOJE. 

Rymas, birželio 19 d.— 
Specialis korespondentas 
E. A. Mowrer praneša, kad 
ir Itali ja norinti gauti kiek 
Žemių Afrikoje. Šiame klau 
sime Italijos ministeris ko- 
lionijų, pasikalbėjime su 

korespondentu, užreiškė, 
kad Londono sutartyje pa- 
sakyta, jog jei Francuzija 
ir Anglija gausiančios dau- 
giau žemių Afriicoje, tai 
bus suteikta ir Italijai Afri 
koje naujų žemių. 

Kadangi Francuzija ir 
Anglija jau gaunančios 
mandatus ant žemės plotų 
Afrikoje, todėl ir Italija, 

sulyg ministerio nuomonės, 
privalės gauti naujas kon- 
cesijas Afrikoje. 

STREIKAS PALIUOSAVI- 
MUI 10 LYDERIŲ. 

Winnipeg, birželio 19. 
Kuomet valdžia tardo 10 
streiko lyderių, kuriuos ne- 

seniai suareštavo, kad surp 

dus priežastis jų deportavi- 
mui, tuo pačiu laiku vaka- 
riniuose Kanados miestuo- 
se tarp darbininkų eina 
brazdėjimas už jų, paliuo- 
savimą iš kalėjimo. West 

> minstere dėl paliuos^vimo 
suimtų vadų vakar paskel- 

■ ibta visuotinas streikas. 

Nepavojingas, 

į; (Copyrljrtifi 

Šuo —karė. Antsnuki s—Tautų Lyga. Pasekmėj— ^uo negalės daugiaus žmo- 
nijos kandžioti. 

ATEIVIAI iŠSIVEŽ KETU 
RIS BILIJONUS. 

Washington, D. C., Direk 
torius tirinėjimo biuro prie 
darbo departamento Ethel ■ 

bert Stewart, praneša, kad, 
sulyg surinktų žinių, apie 
1,300,000 ateivių tuojau va 

žiuos iš Suvienytų Valsti- 
jų ir gimtinį kraštą. 

Tirinėjimo biuras rinko 
žinias keliuose distriktuose, 
būtent: Chicagcs, Pittsbur- 
go, Detroito Wilkes Barre 
ir kitu. 

Sulyg tautystysčių ketina 
apleisti Suvienytas Valsti- 
jas sekančiai, rumunų, 64. 
29 nuošimtis; serbų, 36.90 
nuoš.; rusų, 35.70 nuoš.; 
slovakų, 24.50 nuoš.; ven- 

giu, 28.02 nuoš.; kroatų, 
21.75 nuoš.; lenkų, 15.04 
nuoš.; italų ir grekų, 11 
nuoš.; ir lietuvių 9.72 nuo- 

šimtis. 
Viso pinigų, sulyg ap- 

skaičiavimo, ateiviai išsineš 
iš Suvienytų Valstijų apie 
keturis bilijonus doliarių; 
mat dedama, abelnai imant, 
kiekvienai ypatai po tris 

I tukstančius doliarių. 

PLEBISCITAS UŽTVIRTI 
NIMUI SUTARTIES. 

Berlinas, birželio 19 d.— 
Vokietijos steigiamasfi su- 

sirinkimas ketina balsuoti 
dėl pasirašymo po tai! js 
sutartimi sekančioje suba- 
toje. 

Bet yra gandų, kad stei-i 
giamasai susirinkimas nenu 

spr?s galutinai apie priė- 
mimą taikos išlygų, bet pa- 
ves tai padaryti visuotinam 
balsavimui Vokietijos gy- 
ventojų. ■y-'** 

VicUoHnas balsavimas, 
sulyg nuomones, žinančių 
dalykų stovį Vokietijoje, 
butų atliktas visai trumpu 
laiku, nes, sakoma, prieto 

[buvo rengiamasi išanksto. 

% 

MOKYTOJAI VADAI RE-. 
VOLIUCIJOS. 

Panama, birželio 19 d.— 
Iš San Jose, Costa Rica so- 

stines, atėjo žinių, kad ten 
vėi iškilo revoliucija kuri 
tęsėsi dvi dieni. Šį sykį re- 

voliucijojp vadovauja moky 
to j J* kuriems buvo ketina- 
ma sumažinti algas. Costa 
Rica konsulis yra nuomo- 

nės, kad pasikartojanti su- 
kilimai Costa Rikoje yra 
vaisiumi bolševikiškos pro- 
pagandos, kuri nuo tulo lai- 
ko buvo ten varoma. 

LAIVAI SU MAISTU 
PLAUKIA VOKIETIJON. 

Deal, Anglija, birželio 19 
d.—Aštuoni Suvienytų Val- 
stijų laivai su maistu tapo 
paliuosuoti ir jau išplaukė 
Vokietijon. Jie buvo sulai 
kyti kelioms dienoms belau 
kiant pasirašant vokiečių po 
taikos sutartimi. 

IŠ BRESTO SUGRĮŽO 
675,000 AMERIKONŲ. 

Brest, Francuzija, birže- 
lio 19 d.—Laivas Harris- 
burg šiądien išvežė 2,000 
Suvienytų Valstijų kareivių 
iš Francuzijos. Nuo susto- 
jimo karės Suvienytų VaJsti 
jų kareivių iš Francuzijos 
jau išgabenta viso 675,000 
vyrų. 

SAKO, REZIGNUOS 
VOKIETIJOS DELEGACI- 

JAo 
Paryžius, birželio 19 d.« 

Iš Weimar ateina žinių, 
kad dabartinė Vokietijos 
taikos delegacija su Brock- 
dorff-Rantzau priešakyje 
ketrnanti rezignuoti, gi jos 
vieton bus paskirta nauja 
delegacija. 

Taipgi manoma, kad są- 
ryšyje su tuo bus prašoma 
prailginti laiką del pasira- 
šymo po taikos sutartimi. 

DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠINGA ATEIVYSTEI. •.«2»aP 

Atlantic City, birželio 19 
d.—Šiądien Amerikos Dar- 
bo Fedeareijos kongrese ta- 
po priimta rezoliucija, kuri 
reikalauja aprubežiuoti atei 
vystę atstatymo laiku. 

Šiame klausime ginčai 
tęsėsi virš dviejų valandą. 
Kairesniejie elementai noro 

dinėjo, kad yra sarmata no- 
rėti suvaržymų darbinin- 
kams ateiviams, gi dešinie- 
jie nurodinėjo, jog yra neiš- 
mintinga leisti pasinaudoti 
kitiems amerikonų sutvarky 
tų gyvenimu, prie to apsun- 
kinant gyvenimą pačių ame 

rikonų. 

FRANCUZIJOS ANGLIA- 
KASIAI STOJA DIRBTI. 

Paryžius, -birželio 19 d.— 
Tapo pranešta, kad streiką 
vusiejie angliasiai sutiko 
stoti darban, pasiūlius dar- 
bo ministoriui imti tarpiniu 
kystę sutaikinimui darbda- 
vių su darbininkais. Bet 
streikas, sulyg unijos virši- 
ninkų parnešimo, skaitosi 
dar neužbaigtu. 

DIDELĖS DOVANOS 
YALE UNIVERSITETUI. 

New Haven, Conn., birže 
lio 19 d.—Vakar laike po- 
kilio Yale universiteto pre- 
zidentas pranešė, kad pe- 
reitais metais universitetas 
yra gavęs net $1,854,214 
dovanų iš įvairių šaltinių, 
^ie metai dovanomis šiam 
universitetui sumušė rekor- 
dą. 

BERLINAS NORI TAIKOS 

Berlinas, birželio 19 d.— 
Pastebiama, kad berlinie- 
čiai nori bile kokios taikos. 
Girdi, verčiau galas negu 
teroras be galo. 

VENGRIJOS SOVIETAI 
ATSIŠAUKIĄ I PROLE 

TARIATĄ. 
Geneva, birželio 19 d.— 

Iš Pragos atėjo žinių, kad 
Vengrijos sovietų kongre- 
sas, kuriame pirmininkavo 
Bela Kun, atsišaukė į Fran- 
cuzijos ir kitų šalių prole- 
tariatą, idant gelbėtų ven- 

grams komunistams kovoti 
prieš kapitalizmą ir impe- 
rializmą. 

GALI REZIGNUOTI VO- 
KIETIJOS KABINETAS. 

Berlinas, birželio 19 d.- 
Laikraštis Vossische Zei- 
tung praneša, kad valdiš- 
kuose rateliuose rimtai kal- 
bama apie rezignavimą 
Eberto-Scheidemanno val- 
džios ir iškridymą steigia- 
mojo susirinkimo, paliekant 
Vokietiją visiškoj anarchi- 
joj. 

VOKIETIJOS DELEGACI- 
JA PRIEŠ SUTARTI. 

9 

YVeimar, birželio 19 d.— 
Šį rytą ministerių kabineto 
susirinkime Vokietijos de- 
legacija taikos konferenci- 
jon rekomendavo atmesti 
taikos sutartį. Sakoma to- 
kios pat nuomones esą ir 
ekspertai prie Vokietijos 
taikos delegacijos. 

PERVEDAMA TELEGRA- 
FAI KOMPANIJŲ ŽINION 

Washington, D. C. birže- 
lio 19 d.—Atstovų butas, po 
trumpo apsvarstymo priėmė 
tenato bilių link sugrąži- j 
mo telegrafų ir telefonų jų 
savininkams, atšaukiant 
įstatymą, sulyg kurio minė- 
tos įstaigos tapo preziden- 
to paimtos valdžios kontro- 
lėn. vTr*"'Fj|$3 

GALI PALIUOSUOTI 
LENKAMS RANKA3. 

Paryžius, birželio 19 d.— 
Laikraštis Echo de Paris 
praneša, kad užrubežinių 
reikalų ministerių posėdy- 
je, greta klausimo apie val- 
dymą Donzigo, taipgi buvo 
svarstyta apie suteikimą len 
klausimuose, kurie lyti Uk- 
kams galės liuosai veikti 
rajinos rubežių. Sakoma, 
kad dauguma užrubežinių 
ministerių yra linkę suteik- 
ti Lenkijai pilną laisvę vei- 
kime link Ukrajinos rube- 
žiaus. 

RUSIJOS ŽINOVAS 
PRIEŠ TALKININKU 

POLITIKĄ. 
Paryžius, birželio 19 d.— 

Suvienytų Valstijų taikos 
delegacija priėmė rezigna- 
ciją Dr. S. E. Morrison, ži- 
novo Rusijos klausinio, ku- 
ris atstovavo Suvienytas, 
Valstijas Baltiko komisijo-i 
je. 1 

Dr. S. E. Morrison rezig-1 
nacija yra kaip ir protes- 
tas prieš talkininkų politi- 
ką linkui admirolo Kolča- 
ko valdžios. Jis tiki, kad 
talkininkų pagelba Omsko 
valdžiai negali atstatyti Ru 
sijos. 

ITALIJA PLIANUOJA 
UŽGRIEBTI FIUME... 

Paryžius, birželio 19 d.— 
Specialis korespondentas 
Chicago Daily Newš prane- 

ša, kad yra žymių jog Ita- 
lija rengiasi užgrobti Fiu- 
mc priešais taikos konferen 
cijos nuosprendį. 

Panašiame atsitikime Ju- 
go-Slavijos kariumenė men 
kai galėtų priešintis italų 
spėkoms, gi Suvienytos Vai 
stijos, Anglija ir Francuzi- 
ja greičiau nekeltų dides- 
nio protesto prieš Italijos 
elgimąsi. 

NEW YORKĄ APLANKĖ 
DREDNOUTAI. 

New York, birželio 19 d. 
—Šiądien čia pribuvo eskad 
(ra iš 9 drednoutų ir visos 
eiles skraiduolių ir kitų pa- 
gelbinių laivų. 

Eskadra pasiliks New 
Yorko vandenyse iki 4 die- 
nai birželio ir, manoma, pri 
sidės prie apvaikščiojimo 
šventes 4 birželio. 

Pranešama, kad tuo laiko 
apie 12,000 eskadros jūrei- 
vių bus suteikta proga ap- 
leisti laivus, kad pasisvečia- 
vus pas gimines. ,\Ą 
PLIANUOJA KOMISIJĄ 
DONZICO VALDYMUI. 
Paryžius, birželio 19 d.~ 

Taryba talkininkų užrube- 
žinių reikalų ministerių 
svarsto plianą sudaiymui 
specialės komisijos, kuri 
valdytų Baltiko uostą Don- 
zig, per kurį leidžiama, len 
kams turėti luiosus susinė- 
simus jūrėmis. 

ši komisija turės valdyti tik laikinai, nes valdymas 
Donzigo bus perduotas Tau 
tų Lygos žinion, kaip tik ji 
susiorganizuos pastoviam 
ekzistavimui/ 

NUSTOJUS KASYKLAS 
SMŪGIS BOLŠEVIKAMS. 

Londonas, birželio 19 d. 
Pranešama, kad nustojus bolševikams Donec distrik- 
to anglių kasyklas, jie su- 
silaukia nemažo križio, nes 
Rusijos geižkelių judėjimas, neturint užtektinai anglių, 
priverstas bus eiti vis blo- 
gyn. 

80,000 KAREIVIŲ NORI 
FARMŲ. 

Washington, D. C. birže- 
lio 19 d.—Sekretorius Lane 
praneša, jog jis yra gavęs 
apie 80,000 aplikacijų nuo 
kareiviu, kurių daugelis dar 
esą Francuzijoje, kurie iš- 
reiškia pageidavimą įsigyti 
ukę su valdžios pagelba. 

ORAS. 
Ckicagoje it apielinkeje: 
Pėtnyčioj ir subatoj da- 

linai debesiuota; gali but 
lietaus su griaustiniu; ma- 
ža atmaina temperatūroje, 
įvairus vejai. 

Vakar augščiausia tempe ratura buvo 82 apie 6 va- 
landą vakare. 

Saulėtekis, 5:14; saulė- 
leidis, 8:28. 
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Kalk geležį kol karšta. 
Atsibuvusia seimas Chieagoje sukėlė 

didi ir gerą upą tarp visų jame dalyvavu- 
sių ir visų jame buvusių. Net ir buvusieji 
seimo priešai pripažįsta, kad tai buvo vy 
riškas seimas. Dabar, delegatams pargrį- 
žus į savo kolionijas, toksai pats upas pla- 
tinasi ir visuomenėje. Žmonės nori dirb- 
ti ir laukia tik progos pasidarbavimui. Ta 

prcga privalo l:ut suteikta kuoveikiausiai. 
Seimas pampino darbus trijose svar- 

biausiose šakose: taip vadinamojo Lietu- 
vos Raudonojo Kryžiaus darbe, kariume- 
nės organizavimo reikale ir "Laisvės "/ar- 

po" reikale. 
Pirmasai užsiims organizavimu dakta- 

riškos ir vaistinės pageJbos Lietuvos*žmo- 
nėms; maisto ir drabužiu rinkimas ir per- 
siuntimas tr.ip pat pavesta globai šios or- 

ganizacijos, kuri yra po globa Amerikos 
Lietuviu daktaru ir pradeda veikti ant ab- 
soliučiai bepartyvių pamatų — kaip ir turi 
buti. Kokia yra užuojauta šiam svarbiam 
darbui, a šku nors iš to, kad pačiam sei 
me narinių mokesčių ir atikų pradžiai su- 

dėta per septynis šimtus doliarių. 
Apie kareivių klausimą minėjome va- 

kar. "Laisvės Varpo" komisijos tikslu bus 
surinkti tinkamą, kuodidžiausią auką Lie- 
tuvos laisvei ir pasiųsti ją sykiu su varpu 
Lietuvon. Pirmas žingsnis tame taip pat 
padaiyta gražus, kuomet per seimą pradžia 
uždėta fundamentas iš apie septynių tūks- 
tančių doliarių. 

Visi šie dalykai, kaip minėįome, pa- 
rodo tiktai gerą upą rnusų žmonių, kuriems 
iki gyvo kaklo įgriso bergždi ginčai ir par- 
tijinčs pjovynėe ir kurie, nelyginant gervė 
vandens, yra ištuaškę naudingo darbo. 

Šitokį upą reik tarp žmonių palaikyti 
ir, Lietuvos naudos delei, jį auginti. Ne- 
reik prileisti, kad po seimui jis ir vėl atšal- 
tų, arba į tuščių ginčų dumblyną pasinertų. 

Įvairios seimo paskirtos komisijos to- 
dėl turėtų apreikšti savo gyvybės ženklus 
tinkamais atsišaukimais ir pranešimais. 
Nieks taip nespartina darbo, kaip greitas 
supažindinimas visuomenės su tuo, kas yra 
daroma; ir iš kitos pusės, niekas taip ne- 
užmuša kad ir geriausio darbo, kaip tyla. 

Todėl — "kalkit geležį, kol karšta !"...' 
* * 

Trumpai Kalbant.,. 
Pas mus, tarp lietuvių, pradeda augti 

perdaug politikierių, — permažai politi- 
kų. Politikierium vadinasi tas, kuris į vi- 
suomenes reikalus žiuri per savo asmeniš- 
kos ambicijos, arba pelno akinius, arba ku- 
ris visuomenės, tautos reikalus mėgina i- 
spausti į savo partijos rėmus. Politiku 
vadinasi valstybės vyras, kuris į savo par- tijos reikalus žiuri per valstybės reikalų akinius ir supranta, kad nepaisant koks bu 
tų jo partijos didumas, jis vis vien perma- žas, kad išpildyti visus valstybės rėmus. 

* * 

Nemažai svetimtaučių darbuojasi už didžiausi lietuvių reikalą — Lietuvos nepri- gulmybės išgavimą. Butų labai gerai, jeigu, kuri nors musų Įstaiga vestų tokių visų žmonių rekordą, idant vėliaus galima butų tautos vardu apreikšti jiems visiems lietu- vių dėkingumą. Nieks neužmezga priete- lystės ryšių taip drūčiai, kaip tinkamo dė- kingumo apreiškimas; ir nieks taip nesu- rado prieteiystes, kaip šaltas nedėkingumas * * 
t Amerikos Lietuvių Taryba (krikščio- nių demokratų taryba)*, kaip girdėti, at- šaukė savo nutarimą, kuris buvo įvedęs 

šiokią-tokią tvarką lietuvių politiškoj atsto 
vybėj Washingtone ir kuris reikalavo, kad 
abiejų sriovių atstovai tenai butų abiems 
sviovems priimtini ir abiejų sriovių užgirti. 

Tas turi pagimdyti nusiminimą pas 
kiekvieną tikrą tėvynainį, trokštantį, idant 
tasai svarbusis darbais butų varomas pa- 
sekmingai. Atmesti tokį nutarimą reiškia 
pripažinti, kad katė, pastatyta su šunim 
prie vienos skyles, pagaus pelę. To dar nie 
kados nebuvo!... 

* * 

Lenkai, įsikarščiavę, tvirtina, kad lie 
tuviai nematys Vilniaus, kaip savo ausų. 
Tas dar nėra taip baisu: žmogus gal ir ne- 

matyti savo ausų, bet tas dar nereiškia, kad 
jis jų neturėtų. Lietuviai nemano Vilnių 
tik matyti—jie mano jį t u r ė-t-i... 

| Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
LAISVA LIETUVA. 

"Senesniais laikais Suvienytose Val- 
stijose męs buvome papratę skaityti Lenki- 
ją ir Lietuvą beveik kaipo vieną. Tenai, 
tuomet, matomai, nebuvo aštraus* pasida- 
linimo tarp dviejų rasių, kaip kad yra da- 
bar.* ** Bet dabar yra beviltis pasidalini- 
mas. Visas pasaulis supranta skirtumą 
tarp lenko ir lietuvio ir kiekvienas žino, 
kad niekados negali buti unijos tarp šitų 
dviejų tautų, taip skirtingų sa,To ypatybė- 
mis, istorija i? idealais.*** 

Reikėtų giliai įsileisti istorijon, idant 
suprasti dalykų stovį Baltiko pakraščiuose. 
Bet čia galima tik trumpu paminėjimų daly 
ką paaiškinti. Tame apskrityje gyvena lie- 
tuviai, latviai, estonai, j o taiiaus į pietus 
ukrajinai. Visos keturios tautos kovojo 
su bolševikais, bet kiekviena tvirtina, kad 
Lenkija prie tinkamos progos jas užpuolė. 
Lenkai užgriebė Lydą, Pinską ir Lietuvos 
sostinę Vilnių. Jie įsiveržė- vison taip va- 
dinamoji Baltgudijon. * * * 

Lietuva darė ir kitus mėginimus tapti 
neprigulminga. Laike suirutės Rusijoj, 
laike rusų-japonų karės 1905 metais, lietu- 
seimą saco sostinėj Vilniuje, kur dalyvavo 
daugiaus 2,000 delegatų. Jie vienbalsiai 
užreiškė savo teisę prie savivaldos, išreikš- 
dami stiprų norą sutverti politišką kuną 
su savo pusbroliais latviais. 

Spalio mėnesyje 1917 metų vėl seimas 
buvo laikytas Vilniuje, dalyvaujant 950 
delegatų iš visų Lietuvos dalių. Sausyje 1918 metų lietuvių atstovai susirinko tame 
pačiame mieste ir paskelbė neprigulmingą Lietuvą. Kiti seimai lietuviškų kolionijų (Suvienytose Valstijose, Anglijoj ir Argen- tinoj ir Stockholme, Švedijoj, uzgyrė tą ak- 
lą, Kovo. 13 ir 14 d. 1918 metų Ameri- 
kos lietuviai laikė seimą New Yorke, su- 
teikdami savo vienbalsų pritarimą Lietu 

, v 03 neprigulmybės paskelbimui. Balan- džio 4 d. 1919 metų Lietuva tapo paskelb- ta respublika ir A. Smetona tapo išrinktas 
prezidentu. 

Vienbalsios rezoliucijos tapo priimtos su protestu prieš bile kokias lenkų aspiraci- jas linkui Lietuvos ir kuriose reikalauja- 
ma, kad lietuviškoji Rytinės Prūsijos da lis, su senu Lietuvos miestu Karaliaučium 
butų atimta nuo Vokietijos ir pridėta prie Lietuovs respublikos. [Čia paduodama su trauka Lietuvos istorijos]. 

Lietuviai užpelnijo sau -teisę prie ne- 
į)rigulmybes laike didžiosios karės. Jie 
kovojo eilese beveik visu talkininkų armi- ją. iš 750,000 lietuvių Suvienytose Valsti- 
ose gera dalis nešiojo ginklą už Dedę Ša- 

mą. Didesnė daHs šių lietuvių atvyko į Suvienytas Valstijas po 1905 metų, kuo- met Rusijos valdžia pradėjo p'ersekioti juos iž jų pastangas įgyti neprigulmybę. Laike .varės jų tėvynė nukentėjo ne už jų kaltę, bet daugiausiai todėl, kad ji randasi tarp Iviejų kovotojų—Rusijos ir Vokietijos, štuime žinių iš Francuzijos ir Belgijos męs mažai girdėjome apie Lietuvos kentėjimus, kurie buvo baisus. 
Amerikos balsas privalo buti pakeltasI J.Ž šitą sena, ilgai persekiojamą tautą, kuri labar reikalauja neprigulmybės. Per visą javo istoriją šita tauta išlaikė savo primi L,yves dorybes. Naujoj eroj, sulyg teisy- bės, ji privalo buti pastatyta kaipo laisva ir privalo but paliktu jai pačiai pasirūpinti -:avo likimu, o kiekviena teisingai mananti šalis privalo ateiti jai pagelbon ii reika- lauti jos paliuosavimo iš vergijos. Suvie- nytos Valstijos, ypatingai negali kitaip pa įielgti, tik užstoti už reikalą Lietuvos, kuri ikisi nuo mus daugiaus negu nuo bile ko- kios kitos tautos, kad ateisime jai pagel- bon jos, kaip tikimės, paskutinėn, vyriškon kovon už neprigulmybę. 
— IŠ Nev/s, Grand Rapids, Mich. Re- 

dakcijinis straipsnis. 
Birž, 10 d. 1919 m. 

Pasirodė Kuomi Esą, 
(Suvėlinta) 

Rašant šitą straipsnelį , 
Chicagoje jau prasidėjo 
Amerikos Lietuvių Seimas. 
Suvažiavo ten, suplaukė iš 
visų Amerikos kraštų Lietu- 
vos sunųs ir svarsto musų 
tėvynės-Lietuvos likimo rei-i 
kalus. Tariasi kaip geriau 
butų išgelbėjus musų šalį 
nuo priešų, kokiais keliais, 
kokiu budu padėjus stipriau j sias pastangas kovojmui už! 
Lietuvos neprigulmybę. j Daug tenai bus kas apkal 
bėfr>, aptarta tame klausi- 
me. Tarkitės, broliai, riš- 
kite musų tėvynės likimą 
geriausiu budu kaip tik jus 
suprantat. Lietuvos žmo- 
nėms, išeiviams į svetimą 
kraštą reikės imtis tikromis 
širdimis išpildyti, atsiekti 
tuos jųjų nutarimus. Visi 
ranka-rankon, petis-petyn 
surėmę atsidėkime tam ir 
vienam tiktai reikalui išgel- bėti Lietuvą nuo musų prie- 
šų lenkų, apginti ją nuo už 
puolikų rusų, išgauti jai ne- 
prigulmybę. Mes visi pri- 
valome stoti už Lietuvą ir 
Lietuvai! 

Augsčiau pasakiau: i;Ame 
rikos Lietuvių Seimas." Ne, tai ne visų Amerikos lietu- 
vių seimas; tai ne visuoti- 
nas. Taip jo negalima pa- vadinti. Tai seimas tik iš- 
rinktųjų tėvynainių. Tai 
suvažiavimas tikrų Lietuvos 
vaikų; žmonių, kuriems ap- ėjo ir apeina paskutinis mu- 
sų gimtinės likimas. Visuo- 
tinu jo negalima vadinti, 
r pač jo tokiu vardu pava- dinti bauginsis tūla musų visuomenės dalis, — parau- dę "darbininkų užtarėjai" ir Romo p. vedama tula lie- 
tuvių dalelė. 

Augšeiau minėte seimo 
reikalingumas jau senai pa- 
justa. Jau senai progresi- 
nės lietuvių dalies klabena- 
ma j v isuomenę susaukti sei 
mą. Buvo šauktasi prie vi- 
sos Amerikos lietuvių laik- 
rašti jos ir tam tikrų atsišau- 
kimų pagelba. Į visas lie- 
tuvių didesnes organizaci- 
jas-partijas buvo tiesiog pro 
ašaras kreiptasi, nurodant 
seimo reikalingumą. Bet 
ne visi lietuviai matė jį rei- 
kalingu. Vieni—socialia- 
tai — kaip ir paprastai, pa- 
mojo ranka ir pasakė: "Lie 
tuvos klausimas šiądien 
tai mažmožis"... Iš jų ne- 

jclaugiaus ir tikėtasi. Nors 
į jie, paprastai, "šaukia užta- 
rią vargšų žmonių reikalus, 
bet kada Lietuva — žmoni- 
jos ir tų vargšų dalis — po 
svetimųjų priespauda ba- 
dauja, kada tuos Lietuvos 
žmonelius išblaškė kares 
bangos, paliko didžiausia- 
me skurde, kada imperialė 
Lenkija yra pasirįžusi už- 
grobti Lietuvą, jos darbimn 
kus po savo letena — musu 

socialistai, tie žmonių užta- 
rėjai, šaltai pasako: "Lietu- 
vos — reiškia sykiu ir tu 
badaujančių žmonių —klau 
simas tai mažmožis"... 

Bet jiems už tai atleisti- 
na: jie nežino ką daro; jų 
darbai yra žinomi: "Visuo- 
met priešintis tam, ką vei- 
kia kita—ne socialistų— 
lietuvių dalis". 

Daug skaudesnis, tačiaus, 
apsireiškimai tai dar su vie- 
na lietusių visuomenės da- 
limi — būtent krelikalais ar 

krikščionimis demokratais. 
Pastarieji neva sykiu tik- 

riems Lietuvos vaikams pa- 
rieda apgailauti Lietuvos j skauuu padėjimą, bet jų į 

prigimtis, tamsus jsitikeji-1 
mas nelabiems jų vadams 
veda juos kur kitur. Kada 
ateina tikrasai reikalas — 

bėga nuo jo, ardo lietuvių 
mažutes spėkas, sėja neapy- 
kantos sėklą, kitus — daug 
mažesnės vertės — reikalus 
pasistatydami pirmon vie- 
ton. i 

Iš pirmų dienų pasirody- 
mo seimo reikalingumo 
pas klerikalus, Dievas žino 
kodėl buvo gimusi viltis, jog 
seimas nesąs reikalingas. 
Tokios nuomonės jie išsilai- 
kė iki paskutiniųjų dienų. 
.Neužtenka, kad pas juos pa 
čius nebuvo to noro, bet jie 
^dar — su laikraštijos ir pra- 
kalbų pagelba — kitus, ge- 
ros valios žmones, atkalbinę 
jo, demoralizavo, seimo 
skaidrę ugnelę lietuvių šir- 
dyse. Draugijų susirinki- 

imuose pakilus klausimui 
siųsti atstovus seiman, tie- 
siog geru ar blogu budu at- 
kalbinėjo žmones nuo to 
svarbaus reikalo, žodžiu, 
netik kad patįs seimui nepri 
tarė, bet dar ardė rengiamą 
darbą, niekino tuos, kurie 
prie jo rengėsi. 

Bet sunku, begalo sunku 
nuveikti gerąją pusę. Tikrie 
ji tėvynės sunųs ėjo prie sa- 

vo tikslo. Rengė seimą, sau 

kė žmones. Jie savo užduo- 
tį atsiekė. 

Bet kuomi pasirodė sei- 
mo prišininkai? Tuomi, 
kuomi jie buvo ir yra: vie- 
nybės ardytojais, viliugiais, 

Jie pasirodė tuomi, 
kuomi buvo iš pat pradžių 
musų veikimo tarpe pasiro- 
dymo. Kada musų, jau 
daug metų, tikri Lietuvos 
mylėtojai bruzdėjo, klabino 
Lietuvos liuosybės reikalą, 
klerikali juodųjų vadovų 
pažaboti meldėsi Augščiam 
Dievui ir tunėjo patamsėję. 
Kaip ne kaip pabudę neto- 
liau nužengė: kur bažnyti- 
nis piemuo veda — ten jie, 
lyg nekalti avinėliai žengia. 
Ir toliau,, kaip tamsumo pa- 
kampės dar nenužengė. 

j saukė jie, šukavo "seimo 
nereikia", bet dabar kas ki- 
ta pasirodo. Sušaukus Chi- 
eagon Amerikos Lietuvių 
Seimą, klerikalams mela- 
gingu budu pavykus suklai- 
dinti tulą dalį lietuvių vi- 
suomenes, kad paskui į sa- 
vo vadžias pasižiabojus, jau 
dabar randa seimą reika- 
lingu ir šaukia sau a/skirai. 
Net ne nevieną, bet kiek, 
man žinoma, tokių seimukų 
bus šaukiama kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolioni- 
joj. Pirmiausia tokis sei- 
mas įvyks New Yorke; vė- 
liau ji bus ir daugiau, kito- 
se kolionijose. Beabejo ir 
toj pačioj Chicagoj 

Tų "seimų" tikslai busią 
irgi panašus Am. Lietuvių Seimo tikslams. Sakoma, ir 
jie reikalausią Lietuvai ne- 

priklausomybės. Bet jie pro' 
vieną skverno dalį rodo sa-| vo avelėms Lietuvos rytuo-, se kilančią neprigulmybės | 
saulutę, o kita—daug juo-į desne ir mums lietuviams 
baisesne dalim tą švieselę 
gesina ir savo pasekėjas ve-!, dasi tiesiog su griešnuoju kunu ir siela Romon. Kas į Romai reikalinga, yra žino-! 
ma. Męs žinome, kad jai bu! 
tų perskaudu matant Lietu 
vą ir kitas tik-ką pražydu-j sias respublikėles pasiliūo-j savus- iš-po karunuotos gal- 
vos. Musų juodiemsiems 
vadovams dar ir daugiau'. 

kas rupi. Nesistebiam, kad ; 
jų seimeliuose bus paskelb- i 
ta plačiamjam pasauliui, 
jog Lietuva norinti su Len- 
kija susivienyti. Visai tas 
ncistabu. Nepersenai teko I 
girdėti vienoje viešoj vietoj 
tų seimelių sumanytoją, ren 
geję ir rėmėją išsireiškiant 
— visai nesudrebėjus, — 

jog "Lietuvai butų gerai su 

Lenkija uniją padarius"... 
Tad kiekvienas žmogus 

turi savo tikslus ir prie jų 
eina. Musų klerikalai savo 
tikslų siekia kiek tik pajieg 
darni. Kaip toli jie su tuo- 
mi nužengs — nežinia. Ten 
ka girdėti, kad ir tų pa- 
čių klerikalų radikališkes- 
nė dalis, — ypač jaunimas, 
— pradeda jau pražiūrėti. 
Susirinkimuose išrinkimui 
atstovų j "seimelius" suke- 
lia tiesiog "skandalą". Savo 
vadovams užsvilina tiesiog į akis, sakydami: "Ką gi 
jųs darot? Ką tai reiškia? 
Pirmiaus šaukėt seimas nė- 
ra reikalingas, dabar gi ki-1 
taip jau elgiatės!?... Męs 
nepristojam jusų sumany- mui. Priešinamės Jusų sau ; kiamam seimui!" Kadangi tų radikalų dar tik mažuma 

1 klerikalų tarpe jie, savo 
Įtiksiu nebepasiekia; didžiu- 
Įma juos nurėkia, nukalba 
į ir dalykai eina, kaip vado-j j vėliai nori. 

V ienok, visgi negalima 
sau daieist, kad bloga spė- 
ka kada nors lietuvio tyrą 
pasiryžimu pergalės. Lie- 
tuvis nėra pergalimas. Jis, 
sakau, tikras Lietuvos sunus, 
nenurims tol, kol jo tikslas 
nebus pe^iektas. Jis neuž- 
leis blogosios valios žmo- 
nėms jo tėvynės reikalais 
darbuotis: ją pardavinėti 
Romai ar kietiems nenaudė- 
liams. 

Tikiu, kad klerikalų "sei- 
meliuosna" suvažiuos tikrų Lietuvos mylėtojų; jie ma- 
tys kame dalykas, kur juos 
veda tuli jų parsidavę (?)-- 
kaip įtariama — vadovai ir 
butonuoti ganytojai. Gal sy kį ant visados parodys jie tiems savo vadovams tinka- 
mą kelią, ir kuomi jie yra ir 
privalo rūpintis ir sykiu su 
tikrais lietuviais, tikrais tė- 
vynės m/lėtojais imsis — 

ranka rankon — darbuotis 
tik Lietuvai ir dėl Lietuvos. 

Pastarasai apsireiškimas 
jau perdaug skaudus. Jie tik 
įai pasirodė kuomi esą. 

Pr. Bajoras. 
[Užmetinėjimai apie par- sidavimą yra didžiausis ap- kaltinimas, koki tik galima 

-zmoS^> w partijai padary- ti ir jis neprivalo but'sn leng Va širdim daromas be tam 
tikrų aiškių prirodymų. Re- 
dakcija]. 

Sutukimas ir Su- 
džiūvimas. 

Gana tankiai matome 
riebius, storus, sutukusius 
žmones, kurie savo mėsas 
vos paneša. Iš kitos pusės 
matome sudžiuvusius žmo- 
nes, apie kuriuos paprastai 
kalbama, kad pas juos tik- 1 

tai skūra ir kaulai. Papras- 1 

•'ai, kuomet žmogus sueina i 

diktą, riebų žmogų, tai jau i 
ir sako : 

— Kaip tu gerai išrodai, 
diktas. 

Iš tikro daug sveikiau yra j 
būti sudžiuvusiu žmogumi i 
negu riebiu. 

Sutukimas ir sudžiuvimas ( 

yra .^edateklius. Nėra sveika j 
tolti sutukusiu, negerai buti t 
ir labai sudžiuvusiu. Bet'į 

visgi geriau buti sudžiuvu- 
siu. 

Žmogaus didesnis, ar ma- 

žesnis kuno svarumas dau- 
giausia priklauso nuo to, 
kiek žmogaus kune yra rie- 
balų ir vandens. Žmogaus 
kune taukų daugiausiai bū- 
va tuojaus po oda, vidury- 
je gi kuno riebumų bu va 

jau ne taip daug. Riebalai 
del žmogaus, tai kai ir san- 

dėlis tam laikui, kuomet 
žmogus neturi ką valgyti, 
—nelyginant žmogus yt 
verbliudas tirlaukiuose, kuo 
met netuvi pašaro, nau- 

doja pirmiau kune sutau- 
pytą riebumą. Kiekvienas 
sveikas žmogus visuomet tu 
ri kiek riebumo. Trupu'į 
buti riebiam yra geru daik- 
tu, bet buti labai riebiam, 
tai jau kaip kokia liga. 

Gydytojai žmones sulyg 
riebumo, ar sutukimo skirs- 
to i tris laipsnius. Pirmu- 
tinis laipsnis yra žmogui 
sveikas naudingas, pasku- 
tinis didžiausis sutukimas 
vertas tiktai pasigailėjimo. 
Labai nutukusiam žmogui 
ištikro yra sunku gyventi; 
pirmiausiai jam sunku dirb 
ti bent kokis darbas, jam 
sunku net vaikščioti. Riebus 
žmogus labai greitai pra- 
kaituoja, jo širdžiai sunkiau 
veikti ir jis labai greitai 
prasišaldo. Pagaliaus rie- 
biam žmogui sunkiau kvė- 
puoti ir jis greitai pailsta. 

Daugiausiai žmonės nu- 
tunka nuo to, kad daug vai 
go, suvalgo daugiau negu 
jiems reikia. Ypač tunka 
nuo to, kad daug valgo taip 
vadinamų baltinių (daug 
miltų.) Žmogus riebiai val- 
gydamas ne taip labai tun- 
ka, nes riebalai įvalgyti ne- 
eina į žmogaus kuną, bet 
tik daugiausiai buva vkuno 
sunaudojami energijai ir ši- 
lumai. Saldus daiktai taip- 
gi prisideda prie tukimo, gi 
degtinė ir spiritas slopina 
sutukimą. Alus padaro žmo 
gų diktų. Paskui gana žy- 
mią rolę losią ir prigimtis. 
Kiti žmonės sulyginamai 
mažai valgo, o vienok buva 
dikti, vėlgi yra daug žmo- 
nių, kurie daug valgo ir tai 
gerus valgius, o vienok jie 
buva vidutiniški, ar net su- 

džiuvę. 
Nuo sutukimo žmonės 

tankiausiai gydosi susilai- 
kydami nuo valgymo ir to- 
kis gydymo būdas yra ge- 
riausis. Paskui yra labai 
gerai daryti gimnastiką, 
laipioti ant kalnų. 

Kas link žmonių sudžiū- 
vimo, tai ir gi tą pati ga- 
lima pasakyti. Sudžiūvi- 
mas paeina nuo neužtektino 
valgio, nuo rūpesčių ir kar- 
tais žmogus, nors kažin 
kaip gerai valgytų, jis yra 
sudžiuvęs—tai prigimimas. 
Neturtas ir labai sunkus fi- 
ziškas darbas tankiai yra 
priežastimi sudžiuvimo. Ner 
aiškumas, sujudimai, paga- 
liaus piktumas padaro žmo- 
£ii sudžiuvusiu. 

Visame reikia saugotis 
kraštutinybių; negerai per 
laug valgyti, negerai ir ne- 
lavalgvti. Ir čionai geriau 
;ia laikytis auksinio vidu- 
'io. 

REDAKCIJOJE. 
— Ponas redaktoriau, aš 

ums atnešiau keletą savo 
tau jų eilių. 

— Tai labai malonu. Šią- lien taip šalta, o kambary- 
e kurinosi pečius. Bukits 
aip malonus tenai tas eiles 
nesti. 
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Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. ; 
ROCllKSTKR, X. V. 

Nedelioje birežlio 15 d. geri). 
Šv. Jurgio parap. klelx>nas per 
pamokslą pasako, kad žmonės 
pirktu Lietuvos žemlapius tik- 
tai nuo jo, o ne nuo k<> kito,j 
uždraudė jis pirkti žemlapius ir 
nuo manęs. 

Priežastį, delei kurios klebo- 
nas agitavo pirkti žemlapius 
tiktai nuo jo, nurodė ta, kad jis 
gautus už žemlapius pinigus 
panuaudosiąs aptvėrimui tvo- 

ros aplink bažnyčios plečiu.' 
Bet juk aš taipgi esu parapijo 
nas, prisidedu prie užlaikymo 
parapijos ir paties kunigo, taip- 
gi taisau ir tvorą, o sisgi gat< 
tus už žemlapius pinigus au 

kauiti išgavimui Lietuvai lais- 
vės. 

Klebonas neturi tiesos kenk- 
ti mano bizniui. Aš turiu laisnis 
pardavimui ir galiu parduoti 
ten kur noriu. 

Aš dundu žemlapius veltui 
visiems tiems, kurie per -manę 
užsirašo laikrašti "Lietuva." 

O norintiems pirkti parduodu 
po 75 centus kiekviena. Pini- 
gus, gautus už žemlapius pei- 
duodu Neprigulmybės Fon- 
dan, delei išgavimo Lietuvai 
laisvės. 

Tą pačią dieną, neknrie pa- 
mpi jonai bažnytinėje svetainė- 
je man išmetinėjo kam aš /cm 

lapiits partraukiau iš "Lietu- 
vos." Niekas neturi tiesos man 

diktuoti iš kitr tavorą traukti. 
Kur aš gaunu pigiau ten ir 
imu. 

Turiu paminėti, kad žemla- 
piai, kaipo priedas prie '"Lietu 
vos" prenumeratos, yra duo- 
dami tik vietiniams gyvento- 
jams. 

Juozas Samioras. 

AMSTKKDAM, N. Y. 
"Lietuvoje" buvo pranešta, 

kad aš, žemiau pasirašius is, 
buvau išrinktas delegatu j A 
L, S^iaia nuo S v. Jurgio Drau- 
gystės. Tas pranešimas buvo 

neteisingas, nes aš Seime at- 
stovavau ne Šv. Jurgio, o Šv. 
Juozapo Draugystę. 

Simonas Ambrasas. 

HARRISON IR KEARNY, 
N. J 

"Darbininko" num. 59 tilpo 
neteisinga žinute apie "Biru 
tės" bažnytinio choro mergi- 
nas. Toje žinutėje merginos iš- 
vadinamos laisvamanėmis. 

"Birutės" choro susirinkime, 
laikytame birželio 4 d. minėta 

korespondencija tapo perskai- 
tyta. Buvo pripažinta, kad tos 

darbščios merginos yra įžeis- 
tos. l odei nutarta atšaukti ta 

nt'teisingą žinia. Tam "tikslui 
tapo išrinkąs komitetas. 

Minėtoje žinioje patariama 
"Birutės" chorui apsivalyti 
nuo laisvu pažiūrų merginų. 
Cia turime pasakyti, kad tos 
žinios autorius "Parapijomis 
nežinojo ka jis rašąs. O gal jis 
ta parašė tučia iš ypatiško pik- 
tumo ant merginu. * 

T. M. I). Choro koncerte ne- 

dalyvavome. 
Merginos, nito pat čia susi- 

tvėrimo parapijos, ištikimai 
tarnauja bažnyčiai, kas nedet- 
dienį j ja lankydamos ir giedo- 
damos. 

Todėl męs žemiau pasirašin 
siosios, varde "Birutės" Bafc 

nytMiio Clioro, ir teisybės delei, 
protestuojame prieš minėto 
"Parapijono" neteisingą žinią. 

i'rsulč Salasevičiute, 
Urane c s Dapkiuniut?. 
Jonas l'. Baltruk.mis. 

SOUTfl SI D E, OMAHA, 
N EB R. 

Birželio 15 <1. Šv. Antano 
Dr-tės nariai, skaitliuje apie 
70 ypatų, sulyg tos draugystės 
nutarimų, atsilankė į bažnyč t 

mt ankstybųjų mišių. Klebo- 
nas sakė pamokslą; jis tarp 
vilko pagyrė tos draugystės na- 

rius, kad tie "nepasidavė lais- 
vamaniams." 

Kiek man yra žinoma, tai 
ariamas kunigo nepasidavimas 
laisvamaniams reiškia atsisa- 
kymą draugystės aukauti išga 
viniui Lietuvai laisvės, taipgi 
;it įsakymas dalyvauti L. A. 
Seime. liet ar t«»ks kunigo gi 
riamas "nepasidavimas neuz- 

kenks Lietuvos laisvei? Ar ar- 

dymas lietuvių vienybės gali 
I h it i Lietuvai naudingas?— 
tą lai sprendžia skaitytojai. 

Antanukas. 

VVATERBURV, COiNTN. 

C ia lietuviu viešojo gyveni- 
modarbais negalima pasiiJUiaus;' 
ti, nes jie yra nukreipti į dvi 
priešingas viena antrai kraš- 
tutinybęs, t. y. į klerikalu ir 

bolševikų užmaėias. Klerikalų 
sriove vadovauja Siaurusaitis, 
o bolševikų — Pruselaitis. Pi r 

moji tu sriovių nemažai dar 
buojasi Romos naudai, o antro 

ji—rusu Lietuvos gi reikalai 
joms ne;: pelną. 

Bolscv ik'.'ii pravardžiuoja 
tautininkus biznieriais, bet įdo- 
mu butu žinoti ar bolševizmas 
galėtų apseiti.be biznies — 

pramonės. 
G. V cv c r skis. 

Žiriios=Žinelcs. 
Mon/el!o Mass. Vietos 

lietuviai tu; i tautišką namą 
vertės $30,000.00. 

Newark, N. J. Čia buvo 

tarp tautiška paroda, kurioje 
lietuviai puikiai pasirodė. 
Gatvėse maršavo ir sodne 
pasrodė su savo daile 7 tau- 
tos. Kuomet lietuviai šoko 
tautiškus šokius, tai minia 
kitataučių svekino lietuvius' 
gausiais aplodismentais. 

Gardner, Mass. Buvo ap- 
silankę inž. P. Žurys ir N. 
Radavičius pu prakalbomis. 
Jie kalbėjo apie L. A. Ben- 
drovę ir ką ji nuveikė lietu- 
viams, įsteigdamą chemijos 
išdirbystę, avalų fabriką, 
krautuves ir t.t. Publika 
buvo labai patenkinta. 

New York, N. Y. New 
Yorko mieste lietuviai turi 
savo biurą platinimui lietu- 
viškos propagandos svetim- 
taučių tarpe. 

Harrison-Kearney, N. Y. 
Darbai eina gerai. Atvyku 
šieji iš kitur gauna darbą. 

Toledo, Ohio. Čia sustrei 
kavo Willys Overland auto- 
mobilių darbininkai. Kuo- 
met streikieriai rengėsi pa- 
sitikti skebus, juos užpuo- 
lė policistai ir kareiviai. Pa 
leista į minią šūviai. Sulyg 
vietos laikraščių pranešimų 
12 darbininkų tapo užmuš- 
ta ir 17 sužeista. 

Bringhampton, N. Y. Vie 
tos socialistai buvo surengę 
prakalbas. Atėjo policistai 
ir uždraudė jas. Sakoma, 
kad tas padaryta, dėlei ku- 
nigo pasekėjų skundų. 

Wilkes Barre, Pa. Sun- 
kiai sužeidė automobilius, 
užbėgdamas ant medžio J. 
Ruzgį, jo moterį, Juozą Obe 
lienių ir jo moterį, Petrą 
Garsiską ir P. Zakarskienę. 

Visi važiavo į girias pra- 
leisti nedėldieni po pavėsiu, 
bet nelaimei pasipynu, pra- 
leido skausmuose ligonbu- 
tyje. 

Tūkstančiai nedideliu dinamo mašinų darymui elektros. Šias mašinas vo- 

kiečiai vagišku budu išvežė iš Belgijos, kuomet jie j$ buvo užėmę. 

M°ntello, Mass. Lietuvių 
Teatralio Ratelio "Vėsula" 
buvo surengtas vakars. Sta- 
tyt?, keturių aktų Br. Varg- 
šo drama "Pirmi Žings- 
niai". Atvaidinta, ytin ge- 
rai.. y, <; 

Baltimore, Md. Čia buvo 
pirmas p. p. Čižauskų kiia- 
siškas kocertas. Piano mo- 

kinės gana gabiai pasirodė, 
kas liudija, kad iš jų galės 
išeiti geros pianistės. 

Roche^ter, N. Y. S. L. A. 
69 kp. paprastame susirin- 
kime nutarta, prisiartinant 
S. L. A. Seimui, įnešt nau- 

jus pataisymus prie S. L. A. 
konstitucijos ir atkreipti vi- 
sų tos organizacijos kuopų 
atidą dėl apkalbėjimo šio 
sumanymo. 

Brooklyn, N. Y. Buvo 
regmiaris Veikiančiojo Trau 
gijų Komiteto susirinkimas, 
ant ku.io, matomai, vasa- 
ros karščiai turėjo nemažą 
įtekmę, nes jis buvo gana 
karštas. * 

.. Newark, N. Y. Gegužio 
30 d. Amerikonai visame 
mieste iškilmingai. apvaikš- 
čiojo Padėkavonės (Deco- 
ration) Dieną didelė paro- 
da tik ką sugrįžo iš karės 
lauko 112 regimento, kuria- 
me nemažas skaičius ir vie- 
tos lietuvių tarnavo. 

Balthnore, Md. Lietuvių 
At. B ves surengtose parkai 
bose kalbėjo p. J. Strimai- 
tis apie ekonominę laisvę. 
Jo prakalba publikai labai 
patiko, bet klerikalams — 

ne, nes jie bandė suk Iti 
triukšmą. 

W orcester, Mass. Vietos 
Liet. kareiviai parengė pui- 
kų vakarą, kuris susidėjo iš 
dainų ir muzikos. Dalyva- 
vo parinkčiausi dainininkai 
ir mu7,ikantai. 

Detroit, Mich. A. L. T. S. 
29 kp. valdyba buvo suren- 
gusi draugišką vakarienę 
sulaukimui savo nario iš ka- 
riumenėS) Adomo Trimir- 
kos, kuriam teko Francuzi- 
joje pirmose linijose kariau 

Carnegie, P. Keletas taip 
vadinamų sportelių, pritrau 
kę iš bonkučių apšvietos, pa 
darė ant gatvės ataką bon~ 
komis ir tvoros štakietais 
ant ėjusių iš A. P. L A. 
Kliubo susirinkimo dviejų 
žmon'ų. Sporteliai tapo pa- 
traukti teisman ir liko nu- 
bausti po šešis doliarius su 
centais kiekvienas. 

So. Manchester, Conn. Sdi 
darbais kol kas nėra bėdos, 
jų užtenkamai yra ne tik 
vietiniams, o ir tiems, ka 
pribūva iš kitų miestų. 

Brooklyn, N. Y. šeši gink 
luoti plėšikai dienos laike 
įsiveržė j restauraciją prie 
95 Washington St., kur su- 
sirinkdavo daimantų biz- 
nieriai. Plėšikai atėmė nuo 

restauracijoj esančios pub- 
likos pinigus ir brangakme- 
nius už kelis tukstančius do- 
liarių. 

W?terbyry, Ccnn, Čia di- 
dele lietuvių kolionija ir 
daug veikiama, tik iš to vei 
kimo laikraščiuose mažai 
aprašymų matosi. Darbuo- 
jamasi kaip dailės taip ii 
palitikos srityse. 

Norwood, Mass. Šitame 
miestelyje lietuviai spar- 
čiai veikia viešojo gyveni- 

| mo naudai. Jie rengia pra- 
kalbas, teatrus, koncertus ir 
1.1. Bet randasi ir tokio jau- 
nimo, kuris visą atliekamą 
nuo darbo laiką praleidžia 
bolinėse. 

Rochester, N. Y. Darbi- 
ninkų judėjimas čia dide-j 
liais žingsniais žengia pir- 
myn. Organizuojama ir agi- 
tuojama darbininkai galuti- 
nai ir sprendžiamai kovai' 
su savo išna(lctoiais0 

So. Omaha, Neb. Lietuvių 
Saviš. Dąrugijos parengta- 
me vakare ištiko mušis lie- 
tuvių su cechais. Muštasi 
kumščiomis ir kėdėmis. 
Daugiausiai nukentėjo če 
chai. Kalbama, kad mušty- 
nės ištikusios, dėlei lietuvio 
detektyvo. 

St. Charles, ill. Susiorga- 
nizavus darbininkams į uni- 
jas, nekuriose dirbtuvėse jie 
sustreikavo. Darbininkai 
laikosi vienybėje; streiklau- 
žių taipgi nėra. Mat, čia 
miesto valdžia neleidžia 
kompanijoms iš kitur streik- 
laužius vestis. 

Kensington, 111. Buvo At- 

eities Žiedo lietuvių kalbos 

mokyklos uždarymo vaka- 
rėlis. Programas susidėjo 
iš prakalbos, dekliamacijų 
aainų ir muzikos. Vakarė- 
lis publiką patenkino. 

JUOKAI. 

UZ KULISŲ. 
— Rcziserius pranešė, kad 

šicadicn ncgr'i buti suloštas 
šis lošimas, nes staiga apsirgo 
Ka'lugaitis. 

— Negalima sakyti, kad 

staiga. Mudu su juonii dar šią- 
dien ryte matėmės ir pradėjo- 
me gerti. Tiktai, ot, aš dalai- 
kiau, o jis ne.... Ir dar pirmu 
artistu skaitosi!... 

NELAIMINGAS VELNIAS 
.— Pe^ruti, brangusis, aš ant. 

sav) motinos į pykau ir nesusi- 

laikydama piktumo pasiunčiau 
ja velniop. 

— Nelaimingas velnias. .. 

TURI GERAS AKIS. 
— Mama, — tarė į molina 

mažiukas Jonukas, — mušu 

MaruitC net tamsoje mato kaip 
katė. Vakar ji koridoriuje, tam 

sojo, susit'ko su muzikos mo- 

įkytoju ir jam tuo" pasakė: 
"Tamista šiądien vėl nesis- 

kutęs." 3 •) 

Lietuva Alkana 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Kazimieras Ivnauskas 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 KĄ PAVALGYTI, neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pū- 
ras 100 rublių. Duonos negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBĖK 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? 
Jusų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų TAMSTAI tokį pat 

laiška, jti tik jie galėtu. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALIN- 
GA. TOKIĄ PAGELBA JAU GALI SUTEIKTI. ..'#•! • 

Jau Gal Siusti Maisto in Lietuvi;. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padare 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 papirksim e maistą, sudėsime j skrynais, pasamdysime laivą, pasiųsime 
savo žmones su tomis ekrynomis 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 lamstai ,$25.00 atgal- Del didesnės atsargos, mes iš savo 
kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką mes priža- dame. '•> 

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

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

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

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

12 svarų geriausios rūšies kilbasų, 12 pakelių condensed pieno. 
12 svarų ryžių, 

3 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas įrankis blekinės atidalyti. 
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 

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

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5- 
tą dieną. Ant to laivo užsakymai bus pri- 
imami iki Birželio 25-tos dienos. Kurie vė- 

liau prisius, turės laukti sekančio laivo. 

GERBIAMIEJI 
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms 

dvidešimts penkis dolerius kaipo pilną už- 
mokestį už vieną skrynią maisto- Siunčiu 
pimgus 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 

man siųsti šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 

Miestas Valstija 

0) 
*■ 
c 
cr 
®l 
3T 

O 
(0 
C 

"0 
&> 
»< 
(D 

r 
o 
c 
< 
fi) 



ŽINIOS IS LIETUVOS 
f * 

IŠ VILNIAUS. 

A. Žmuidzinavičių kraty 
dami, lenkų kareiviai išvo- 
gė iš jo buto daug brangių 
sidabrinių daiktų. Taip pat 
buvo daromos kratos St. 

Šilingo, Jackevičiaus. Ruce- 

vičiaus, Tumo iv kitų lietu- 
vių inteligentų butuose- Ru-, 
cevičiaus bute radę K. Aly- 
tą įtarė jį esant bolševikų 
komisaru. 

Lietuviai bėga iš Vilniaus 
tik, žinoma, be pamato,, 
nes pergyvenę sunkią rusų 
okupacijos laiką turėtų lik- 
ti ir po lenkais. 

Vilniuje išleistos knygos:! 
Vaižganto "Pagiedruliai/' 
apysaka ir Kat. Janžulės 
"Darbo pradas Europos mo 

kyklose," vertimas. 

Paty3 lenkai pripažįsta, 
kad didžiausi jų šalies did- 
vyriai—lietuvių kilmes. 
Apart A. Mickevičiaus, Ma 
tekos, Kandratavičiaus (Sy- 
rokomla), Senkevičiaus, 
Kasčiuškos ir puskapio ka- 
ralių, Lietuva pagimdė ir iš- 
penėjo Lenkijos vešpatį- 
didvyrį, valstybes valdyto- 
ją Pilsudskį. Šitą nuomo- 

nę skleidžia lenkų laikraš- 
tis Vilniuje "Nasz Kraj" 

Lietuvių spauda Vilniuje 
vadina lenkus o/upantais.- 
Mieste eina plėšimai, aršes- 
ni už bolševkų. "Nepriklau 
somos Lietuvos" No. 5 pra- 
neaš, kad Vilniaus laikina-, 
sis Lietuvių Komitetas įtei- 
kė Osmolauvskiui raštą su; 
griežtais reikalavimais del 
šalies valdymo ir lenkų ka- 
riumenės elgimosi. 

Ties Vilnium eina mūšiai, 
su rusų kariumene. Girdėti, 
bolševikams nesiseka, nors! 
bolševikai visai arti miesto 
stovi. Keli artilerijos šū- 
viai net į patį miestą patai- 
kė. Rusai atvarė latvių ir 
kiniečių. 

Lenkai netik terorizuoja 
gyventojus, bet kartu sklei- 
džia melągingas žinias, buk 
jų kariumene užėmė Vilnių 
susitarus su Kaunu- 

(Iš Kauno "Laisvės") 
AKMENĖ. 

... Vokiečiams išvijus bol- 
ševikus, gyvenimas mažai 
pagerėjo. Vokiečių bandos 
vaikščioja po sodžius ir plė- 
šo gyventojus. Bolševikų; 
taip pat prisislapste po miš- 
kus ir dabar naktimis už-! 
puldinėja žmones. Tvarkos 
nėra. Apskričio komitetas, 
kuris prijautė bolševikams, 
dabar išsiskirstė. Valstiečių 
komitetai vieni patįs neį- 
stengia, kaip reikiant, tvar-' 
kytis. Akmenėje ar Mažei- 
kiuose reikalinga kuogrei- 
čiausia įsteigti karės komen 
danturas, — kaipo bazas, iš 
kur galėtų valsčių tarybos 
ar komitetai turėti paramos. 

ŽASLIAI. 
Nuo Vilniaus keliais į ne- 

užimtus kraštus traukia pul- 
kai vargdienių, kad nusi- 
pirkti duonos; jų pilni ke- 
liai, visi, kaip skruzdės, ne- 

ša maišelius ir krepšius. Žy- 
dai (matyt turtingi) skubiai 
traukia Kauno ir Gardino 
link. 'Juos ten vilioja spe- 
kuliacija; 

Kovo 9, 10 ir 11 dieną 
daug raudonarmiečių trau- 
kė fronto link veždami amu 

niciją, rubus, šautuvus ir 
patronus. Raudonarmiečiai 
eina linksmai, nes tikisi pas 

frontą daug duonos rasti, 
bet kariauti, rodos, neke- 
tina. 
(Iš Kauniškės "Laisvės"). 

KAUNAS. 

Sausio 12 d. susidarė Lie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija, kuri jau susior- 
ganizavo vieną ligoninę virš 
100 lovų ir perėmė nuo Ru- 
sų Raudonojo Kryžiaus kitą 
ligoninę arti 100 lovų. 

* * 

Nauja Bendrovė. — Kau- 
ne susidarė Lietuvos Laivi- 
ninkystės Bendrovė. Jos 
tikslas inkurti susisiekimą 
Nemunu ir kitais Lietuvos 
vandenimis. Pamatinis ka- 
pitalas 500,000 markių; 
vienas pajus 5,000 mk. Ben 
drovės valdybon išrinkti: 
Banaitis, inž. Maciejauskas, 
Černeckis, Račkauskas ir 
Šėmiata. 

PROVIENIŠKIAL 
Kasdien pro čia eina vis 

daugiau ir daugiau abiejų 
lyčių pabėgėlių iš Vilniaus. 
Bėga nuo bado ir bolševikų 
persekiojimo. Kai kurie at- 

l čję pėsti iš Provieniškių, par 
I duoda paskutinius rubus, 
kad nusipirkus bilietą va- 
žiuoti i Kauną ir stoti į lie- 
tuvių kariumenę. Kiti va- 
žiuoja darbo jieškoti. 

("Lietuva") 

ŽELVA. 
Tame miestelyje tebešei- 

mininkauja rusų valdžia. Ne 
senai raudonarmiečiai už- 
puolė vietinį kunigą klebo 
ną, reikalaudami iš jo mais 
to ir gyvulių. Kunigui atsi- 
sakius duoti, nes viskas pa- 
čių bolševikų senai rekvizuo 
ta, rusai suėmė kunigą ir ve- 
'dėsi už miestelio sušaudyti.. 
Vietiniai žmonės pamtę, 
kad bolševikai nori kunigą 
nužudyti, užpuolė juos, vie- 
ną užmušė, kitą mirtinai su-, 
žniclė ir kunigą paliuosavo. 
Dabar rusai persekioja tuos, ; 
kurie paliuosavo nekaltą 
kunigą, bet ir savų nepagy- 
rė. 

ANGLU PASIUNTINYS 
LIETUVOJE. 

Anglų pasiuntinys lydi- 
mas j Lietuvą Šimkaus ir Vi 
leisio negalėjo važiuoti tie- 
'siog per Lietuvą del blogu- 
mo kelių ir priversti buvo 
važiuoti per Mažąją Lietu- 
vą. Prūsų vokiečiai apreiš- 
,kė savo neapykantos jaus- 
mą nuplėšdami nuo automo 
biliaus, kuriame važiavo an- 
glų pasiuntinys Rietuvių vė- 
liavą. Tas, žinoma, turės 
išsaukti tam tikrus diplomą 
tinius žingsnius. 

Balandžio 7 d. 12 vai. 
anglų pasiuntinys atsilankė 
pas ministerių pirmininką. 
Ilgai kalbėjosi Lietuvos rei- 
kalais. 3 vai. atsilankė pas 
prez. Smetoną. 

j DOTNAVA. | Dotnavos parapijoj labai 
sorgą dėmėtąja šiltine. Ser- 
ga ištisi sodžiai. Žmones 
atsidavę ''Dievo valiai" ne- 

sisaugo ja;. ir todėl beveik 
visiems priseina persirgti. 
Čia matosi apsileidimas vie- 
tos inteligentų, kurie nepa- 
sirūpino supažindinti žmo- 
nes, kaip apsisaugojus nuo 

li^os. Musų sveikatos de- 
partamentas turėtų rimčiau 
pagalvoti apie kovą su siau- 
čiančia epidemija. Supran- 
tamas dalykas, kad sveika- 

tos departamentui nelengva 
kovoti, nes daug ko trūksta, 
šiądien kaip tik nič nieko 
nedaroma — kas yra nedo- 
vanota. 

Ligonių lankymo papro- 
tis, epidemijai esant ir šer- 
menų kėlimas su giedoji- 
mais ir vaišėmis neprivalo 
turėti vietos. Šitą dalyką 
gal galėtų išaiškinti kunigai 
šeimynoms kokiam nors lai- 
kui nelankyti bažnyčią, kad 
sulaikius epidemijos plėtoji- 

|inasi. 
SUTKAI. 

Mūsų klebonas VI. Tutke- 
vičius mirė. Parapijos rei 
kalai tvarkosi. Įsikūrė "Pa- 
vasarinikų" kuopa. Nuo ka- 
rės parapija daug yra nu- 

kentėjusi, daug išdegyta. 
Sutkai, Gerdžiai, Akmeny 
nė, Sprutkiškė, Lonkelis, 
Bėrai, Vidušilis ir daug ki- 
tų kaimų. Laukia valdžios 
pagalbos. 

(Iš Kauniškės "Laisvės") 

SIMNAS 
(Mariam, aps.) 

Gudrus spekuliantai, bet 
ir sargyba nesnaudžia. Vie-, 
nas žydelis apsirengęs vo- 

kiečių kareivio rūbais ir 
gavęs raštus, norėjo iš Sim- 
no išvežti 3 pūdus sviesto. 
Bet sužinojus milicija pra- 
nešė stoties viršininkui ir 
sulaikė spekuliantą- 

ŠIAULIAI. 
Eolševikamą valdant vie- 

tinė savivaldybė surinko iš 
miesto gyventojų arti 90,- 
000 kontribucijos. Kame 
yra šitie pinigai, galėtų pa- 
sakyti tik p. p. Venslavskis, 
kurių inicijatyva visa tai bu 
vo daroma. 

Beje, patys p. p. Venclav 
skis, Avižonis ir Lukauckis 
tos kontribucijos nemokė- 
jo, nors irgi priklauso prie 
Šiaulių miesto pasiturinčių 
gyventojų. Advokatas Venc 
lauskis turi namus ir dido- 
ką šmotą žemės- Daktaras 
A.vizoms namų neturi, bet 
užtat, kaipo "darbo žmonių 
orietelis" ima po 100 rub. 
ir daugiau už nuvažiavimą 
kur nors sodžiun prie ligo- 
nio. Advokatas Lukauskis, 
vadindamas savę "vargin- 
gesnių valstiečių atstovu," 
valdo dvarą ir du namu mie 
ste. 

UTENA. 
Tenka pastebėti kad kuo- 

ne visi uolus "Darbo Balso" 
platintojai ir skaitytojai 
šiandien jau komunistai bei 
socialistai liaud. revoliuci- 
jonieriai—priešai neprigul- 
mingos Lietuvos. 

Tai vaisiai stropaus dar- 
bo jųjų tėvo St. Kairio, ku- 
rio dukra Utenas Apskr. Ta 
ryba buvo pasiskelbusi ne- 

prigulminga "respublika" 

KAUNAS. 
Ii Klaipėdos per Jurbar- 

ką į Kauną atplaukė 4 bar- 
kos duonos. Barkas lydėjo 
ginkluoti musų kareiviai. 

Iš Vilniaus atvyko Kau- 
nan žinomas musų kompo- 
zitorius J. Tallat-Kelpša. 

Amerikos delegaciją ge- 
gužio 5 ir 6 dieną lanke 
Kauno miesto labdaringas 
įstaigas. Žmonės visur pra- 
šė duonos. 

Aleksoto Juozapiečiai ga 
Įvo iš Darbo ir Socialės Ap- I saugos Ministerijos 3000 
j markių oaskolos. Beto jie I gavo Gelgaudišky pirkti 
500 centn- bulvių po 17Vį 
mar. centn. "Zitietės" gavo 
pirkti 100 cent. 

Armija Didėja. 

Karei pasibaigus, visos di 
džiosios šalįs pradėjo palei- 
dinėti vyrus iš kariumenes 
ir jų armijos pradėjo mažė- 
ti. 

Mųs gi lietuvių armija 
kovai už Lietuvos neprigul- 
mybę pradėjo didėti, augti, 
organizuotis. Ta armija iš- 
liuosuos Lietuvą. Bet gre- 
ta armijos, kuri liuosuoja 
lietuvius ginklų pagelba, rei 
kia armijos, kur. liuosuotų 
Lietuvą protu. Protas, ap- 
švieta ir mokslas yra daug 
svarbesnis ginklas, negu 
kardas. Protu žmogus ap- 
gali viską. Tik klausimas 
ar tu, lietuvy brolau ir se- 

sute, Įstojai i tą lietuvių ar 

miją protu kariauti už Lie- 
tuvą, šviestis, kad buti ge- 
resniais lietuviais. Ta ar- 

įrnija kariaujanti už Lietuvą 
čionai yra "Lietuvos" fckei- 
tytojai. 
; Jei dar neskaitai, nesi tos 
armijos dalininku, tai šią- 
dien jucmi pasidaryk, užsi- 
sakyk "Lietuvą" dienraštį, 
arba įsigyk "Lietuvos" ben- 
droves serą. Visokiuose 
reikaluose kreipkis į "Lietu 
va" 3253 So. Morgan St, 
Chicago, 111. 

Kaip smarkiai auga "Lie 
tavos" dienraščio skaitytojų 
armija, lai parodo žemiau 
sekantis surašas. Tie visi 
žemiau pažymėti naujai pa- 
sidarė "Lietuvos" dienraš- 
čio skaitytojai bėgyje 10 
pastarųjų dienų: 
Antanas Zuitas, Binghamton, N. Y. 
Ig. Duzevicia, Binghamton, N, Y. 
F. Vaitekūnas, Uinghamton. N. Y, 
Ant. Unezunas, Frankfort, N. Y. 
A. Lewonaitis, Wilkea Barro, Pa. 
M. Wiganauskas, Bcloit, Wis. 
Frank Bundza, BraJigliton, Masa» 
L. Spokowicz, Pulaski, Wis. 
S. Bakanas, La Porte, Ind. 
F. Btnvidas, I^add, 111. 
I). Gaubas, Grand Rapids, Mieli. 
G. Marteną, Wliiteash, 111. 
Kun. J. Jakštys, Bivingston, TU 
Ip. Junevicz, Chicago. 
Ston. Uk.«o, Chicago. 
.T. Milakeris, Chicago. 
K. Danila, Oollinsvillo, Conn. 
A. Miseul, Detroit, Mieli. 
Ant. Bakužis, Cloauet, Minn. 
L. Petkevičius, Lowell. Mass. 
Cliaa. Darbutas, Chicago. 
S. Thurskis, Valparaiso, Ind. 
A. Andrulonis, Fort Wayne, Ind. 
Rov. V. Slavin, Milvvaukee, wfs. 
P. Yocewleius, Cald\vell, Ohio. 
Jonas Jocius, Beita Valley, Ohio. 
Kaz. Sakalauskas, BMlo Valley, C 
E. Chesnienė, Richmond, W. Va. 
Igancas Bii-gello, Chicago. 
Simon Barch, Mentlia, Mich. 
Awgaitis & WaiSvilas, Chicago. 
A. Gidra. Garioba, S. America. 
.T. Visniauski, llnrning, Pa. 
M. Zwiga, Kansas City, Kans. 
Dom. Kaulevic«. Cicero, 111. 
Mrs. J. Paul, Sf-attle, Wash. 
15. Baltaitis, Clinton, Ind. 
S. Boyvid, Hart, Mich. 
IC.Skurauckaa, Pittsburgh, Pa. 
A. Daukantas, Lindon, N. J. 
J. Karosky, W. Frankfort, 111. 
M. Vaičekonis, Rockford, 111. 
J. Bankus, MilwavKee, Wis. 
J. Krakauskas, Ha.milton, Canada. 
A. Kraujalis, Chicago. 
los. Klister, Chicago. 
J. Royo, Eastkampton, Mass. 
J. Nonvaišu, Melrose Park, II1.. 
V. Kisielius, Scoiland, B. 1. 
F. Mikolainis, Thorp, vVis. 
3. Sudžius. Clofjuet, Minn. 
K Diržis, Mahanoy City, Pa. 
S. Zalandauskas, Chicago. 
Adomas Bakucionis, Chicago. 
J. Gnš tautas, Detroit, Mich. 
A. Pelenis, St. Thomas, Ont. Canada 
J. Yotautas, Scranton, Pa. 
S. Sapranaj, Watcrbury, Conn. 
J. Smilgius, Lowell, Mich. 
Jonh Bendoraitis, Baltii lore, Md. 
,T. šilgalis, S. Chicago, 111. 
A. Bacevice, Mancelona, Mich. 

S. Valančauskas, Clilcago. 
A. Liepas, Chlcago. 
A. Masalski, Chicago. 
.J. ButkuB, PhoenlxvlIe, Pa. 
A. Mozūras, Silver Creek, Pa. 
.). Gudas, lloclicster, N. Y. 
T. Golizauskas, Ručine, Wls. 
M. Butkus, Naugatuck, Conn. 
W. Llulovlch, Raclne, WIs. 
A. Narbut, Chlcago. 
V. Rovas, Rochester, N. Y. 
.Ins. Rcdgers, Livhigstoa, 111. 
Antiuiaa Dura, Phlladelphla, Pa. 
B. Pavrazas, Chlcago. 
J. .Maksvėtls, W. Hammond, Ind. 
I). Suginta, Chlcago. < 

J. B. Kundrotas, WJlke» Barre; Pa 
Geo. Shugdinls, W. Frankfort, 111. 
Tohn Sklnkąt, Colllnsvllle; 111. 
J. Blau/.dls, McKees Rocks, Pa. 
Antanas Karpšlis, I-Iamtranisk, Micb. 
J. Srallgeviče, Chlcago. 
G. Medallnskns; Chlcago. 
Ig. Varis, Sprlngfiold, 111. 
in. uarecauskas, E. Titlca, N. Y. 
A. Subocz, Floreijoe, Masp. 
H. B. Petkus, \Vcstfield, Mass. 
F. Valkauskas, Duryea, Pa. 
T. žemaitiB, Hagaman, N. Y. 
Paul Kauser, Minneapolis, Minn. 
K. Laudanskls, Chicago. 
J. Sukis; Chicago. 
C. Grimai, Racine, Wis. 
C. Bradauskas, Georgetown, 111. 
F. Donas, Pralse, K y. A. į;mindas, Pa* 
M. Zdanavičius, Phil. Pa. 
A. Levickis, Clev. Ohio. 
J. Pleskus, Lachine Locks, Cauada. \\r. Kuisąs, Protorla; Africa. 
J. Gobleria, Kingston, Pa. 
J. Balčikonis, Chicago. 
P. Jeneltis, B. Chicago, Ind. 
1). Kuiiluhas, Chicago. 

Nuu viaokiu skaus- 
mu raumonyso 

Pain-Expeller 
yra pagolHngiausis. 

Žiūrėkite, kad bu- 
tu su INKARU žen- 
klu! 

Oftllma gnnt visose 
iiptioko.se uz .'!.r>o ir 05c 
įtrbn lS-jlsiuziltnt nuo 

F. AD. RICHTER & CO., 
32(5-330 Bro,i<lwny, Nc*- York 

! 
" 

i 
EUK ŠOFERIU 

1 
jj Laikas yra gauti sau tinkamu vl«- 
i 1$. Niekuomet nebuvo toks dldo- 
; lig Šoferių reikalavimas kaip da- 

bar. iMga duosimą užslSmlg 
kiekvienam pabaigusiam kurstw 
mūsų mokykloje. Mokinimo pa- 
sinaudojame lndlvidlnSmls siuto- 

! momis — nuoseklus pažinimas ir 
j praktika važlnGjlme automobiliais 
S visokiu rųšlų. Prltyrg mašinistai 
!į pamokins tamat.j, ir sutelki tln- 
|i kamus patarimus ir nurodymus, 
į Mūsų mokyklai notruksta geriau- | sių automobilių irkltų prietaisų. S Užtikrinamo tamistal. kad tuojaus l gausi leidinuj. Dieniniai lr va- 

kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Fodornl Ass'n of Auto 
Engineers, 123.4-10 JackBon Blvd. 
(Inc.) > vit ) 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drovor 7042 
Cicero Oficas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Tel YARDS 15SI 

DR. J.KŪLIS 
LIET£JV!S GVOYTOJA9 

IR CHIRURGAS 
vijdo vlsoKias Ilgus moterių 
vulkų ir vyrrj Speciališkai gy- 
do limpančias, užuisenejupiae 
Iv paslap^tejas rytu Ugas 

3259 So. Hateted .Chlcago, Pč 

!exijrrss 
WM. DAMBRAUSKAS 

! 317 W. 34th St,. Bculsvard 9338 Į 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prlalnairo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko 
!inti pinigai, toetul atsilanko 'j ofis% 

H, EPŠTEIN, 
Room TOP; S No. LaSsJfe St 
Telefcnas !■ ranklin 2S03. 

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVAITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"S A N D A R A" 
366 Broadwsy, S o. Boston* Mas*. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško daro* 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai kosi ir 1.1. Lnkėtina (perskaityti šią knyg^ię. Puslapių 79 kaina 35c 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graž apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kri;tų. Paras 
Eugenijus Sue, vertė J. I aukis. Puslapių 169, kaina 65c 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcij »s Prof. Blockman'c Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce so ir aiškesniam to pafodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle lių. Puslapių 138, kaina 55c 
4. Po Priedanga šventenybės. Istoriška apysaka iš Rvmo laiki 

aipie popiežius. Parašė E. Posteris. Verto K. J—lis. Puslapių 10c 
Kaina 

35c 
5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikrašči< 

"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraCliicago je, kiek lietuviškų draugijų i? L.t. Puslapių 580, kaina $i.o< Ta pati audimo apdarais $1.7; 
6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny 

ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 1.1 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pus! 
209, kaina 75c Tapati audimo apdaruose $i-5< 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—J 79 Parašė j. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas S 
tuta3 Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal L 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenku bajo šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapi n 552, kaina .... $2 Ta pati audimo apdaruose $3—^ 8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokii badu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo rasta 
senovėje daug metų pneš Kristų. Čia talpr daug j vairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.5* Ta pati su audimo apdrais $2.2Į 9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner. šutai sC Šernas. Musų laikuose pramor ė ir technika daro tokius milžiniš kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nor: 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip ja: priverčia dirbti pagal savo norų ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23S kaina $i.o< Ta pati audimo apdanuose -t 

.m įpuiuuancių tas stuKas. I'uslaptų 262, kaina .... $i.od 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų api^J sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių n.irodymų amatninkatnsj Iš įvairių šaltinių surinko T. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.73 Ta pati audimo apdaruose $2.5? 
12. Independance for tlie Lithuania nation by T. Norus and J Žilius. Issued by Lithiuanian Nationol Council in U. S. of America Wasbington, D, C. Price 25c 
13. Tikras ženj'binis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiel> nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piesiis Idos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 

25c. 
14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už j laikyti kunį sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge-Į liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Farašė S. M.* Pusi. 144, kaina 

25c — u 

15. Lietuvių Kalbos G.amatika. sutaisė mokytojas J. Damijo- naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose i; patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c, 1.- ■" — 

A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia .. 

Tos pačios gražiais audimo apdarais 
17. ^asKattos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga meucga norintiems pra- kalbas arba paskitas laikyti ajpie lietuvą. Parašė M. šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96; kaina 50c Ta pati audimo apdaruose 75c, 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: orlaivių Zepelinų, ^agonų. tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praktikon jvedė. Su lietuvino J. A. Chmicliauskas. Išleid<; T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c Ta pati gražiais viršeliai 
50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Liutkevičių ir kitus, sutaisė Šernas, čia rasite aprašymą apie į airius mūsų žemf augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mū- 
kiančių doros .r išminties. Pusi. 182, kaina, 7SC- 

1 

1 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, 
lietuviu kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų p n 
vandeniu juriu gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus kad tada jie tono pasakojimi tiktai kaipc 'iasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Škįdieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šio.-1 
apysakos pasirėme> tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au- 
torius, Julės Verne, rašė ti':tai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- 
tojas perskaitęs ši;> knygele dideliai nusistebės, kokiu bu lu anų die- 
nu rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metu 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici vertė i liet: > 

kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. * 

yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurj tink.* 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visus 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuv- j 
namuose. Pusi. 362, kaina $i.oc 
Ta pati gražiais ai'dimo apdarais $1.50 

23. 7'he Fraternal Age. The Problenis of Peaee and The Rights 
oi Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe 
Amerikonų, kad susipažintų su niurni ir musų tautos pageidavimais. 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuc| 
1905—i<;i5 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek vnj- lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket-J virtainių' milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra 
darbai žymių lictuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau-» 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kairi 25c 
Ta pati audinio apdaruose 50c 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiatitiiu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"L I E T U V A" 

3253 So. .Morgan St. Chicago, Iiij 



"LIGONIS". 
Su .žingeidumu aš pažiurė- 

jau į atėjusį svočia. Jo apsėįi- 
nias buvo labai mandagus, kal- 

bėjo tyriausia anglu kalba. 
Pasisvekinus jis man tarė: 

— Aš manau, kad jus nieko 
neturėsite prieš, jeigu viskas, 
ką męs čionai kalbėsime pasi 
liks tarpe mus. Ar ne taip po- 
nais Predone? 

— Jeigu tamista norite, as 

j)ilnai sutinku. — Atsakiau 
tam svečiui ponui Dantonui. 
Ir jis tuojaus pradėjo pasakoti 
apie savo reikalą. 

— Kiek laiko atgal, — jis 
pradėjo, — mano jaunesnis 
brolis Liudvikas susirgo labai 
iur.kia liga, kuri nusilpnino jo 
įi 7 iškas ir protiškas jiegas. Jo- 
ki gydytojai negali išgydyti. 
Dabar tas mano brolis beveik 
riekt > negali kalbėti, blogai j<> 
mintis veikia ir beveik nepaei- 
na. Jis jei ir kalba ką, tik apie' 
lakiojimą ore ir tai dar tamsio- 

je naktyje. Ta jo kalba pavirto 
beveik į maniją. Priešintis 
jam negalima, nes tas gali pri- 
ogganizmo. Vienok jo prašy- 
mai palakinti ore kasdien vis 
c'arosi didesni i'- didesni. Mano 
širdis plyšta iš gailesčio, bet 
jo negalima pertikrinti. Gydy- 
tojai abejoja, bet aš įsitikinęs, 
kad jei jo norus išpildyti, tai 
tas jam dikeiai pagelbėtu. T r 
štai aš nutariau ant savęs pa- 
imti visą atsakonivbę ir atėjati 
pas jus, ponas Bredone, pra- 
šyti jūsų pagalbos. Apsiimkitc 
paimti mano sergantį brolį j 
orlaivį ir pavėžinkite jį n r.-. 

Apie atlyginimą ir neklauskite, 
aš ant visko stuksiu-:. 

— Kodėl gi ne. Aš nematau 

priežasties, rielko aš turėčiau 
atsisakyti, — atsakiau aš. Pas- 
taruoju laiku mano. ,gyvcuinius 
buvo gana manotoniskas, ir aš 
n/ri~jau įvairumu. Prancūzas 
apsidžiaugė tokiu mano atsaky- 
mu. 

— Aš žinau, kad kartu su 

jumis mano broliui negresia 
jokis pavojus. P>L't aš manau, 
kad ir man reikėtų kartu buti 
su jumis, juk pas jus yra t >k i s 

orlaivis, kuris pakelia apart la- 
kūno dar du pasažieriu? 

— (3 taip! Pas mus yra vie- 
nas didelis orlaivis, kuriuomi 
lengvai gali lėkti trįs žmonės. 

— Tai puiku! Tai puiku! 
Sušuko franeuzas, Mūsų Liud- 
vikas gėdinasi savo ligos. Kad 
jus žinotumėt kaip jis kanki- 
nasi. 

Kiek patylėjęs francuzas vėl 
tęsė kalba tik jau aipe kita ką: 

— Aš noriu nusisamdyti 
vasarnamį kelioms savaitėms 
netoli justi orlaivių pašiuręs, 
(i;.l jus žinote kur netoli tinka- 
mą vasarnamį. Mums nereikia 
didelio vasarnamio, užteks, jei 
bus jame tiktai vienas tarnas. 

Liudvikas dabar gyvena kartu 
tu manim ir su mano žmona 
nedidclėej pilyje netoli Butono 
ni'ško. Tenai apielike lygi ir 
labai tinkanti del orlaivio nu- 

sileidimo. Męs galėtume lakio- 
ti tarp orlaiviu pašiūrės ir tarpe 
n uis t>s pilies.. A r jus nieko ne- 

turite prieš, jei'męs lakiosime 
tamsiomis naktimis. 

— Nieko priešingo neturiu, 
bet visgi butu* geriau, jei męs 
lak'Otume, kuomet mėnesiena. 

— Mailo brolis Luidvikas 
labai neapkenčia mėnesio švie- 
sos, — greitai pridūrė Dante- 
nas; — Nuo to laiko kaip j*-* 
apsirgo, jis turi kokią tai keistą 
fantaziją, o mums nesinori 

prieštarauti. 
?\ 1 cs persi.-,kirėme. 
Ant rytojaus jis vėl atep 

pas mane, kad galutinai susi- 
tari i ir pranešė man, kad ji<- 
nusisamdę maža vasarnamį to-, 

lunioje vieno versto nuožmus i 

orlaiviu pašiursė. Paskui už Į 
dviejų dienų jisai atvažiavo 
automobiliuje tarno lydimas ir 
męs susitarėme apie lėkimo 
laika. 

Tamsi;! naktį aš su dideliu 
orlaiviu išlėkiau iš mus orlai- 
viu pašiūrės, perliakiau per La- 

manšą Franeijos pusėn ir len- 
L'vai suradau tą pilį, kurioje 
ponas Dantonas ir jo gražuolė 
pati muiie meilei priėmė. 

— Koks tamista geras, kad 
apsiėmėte išgydyti mus Liud- 

viką! — maloniai man tarė po- 
nia Dantonienė, kuomet jos 
vyras išėjo iš kambario, kad 
priruošti lėkimui Liudviką. 
— Bet sakykite, ar ištilįro neg 

ręsia jiems jokis pavojus; juk 
mano vyras gali savo gyvas- 
;":a užmokėti už bandymą išgy- 
dyti savo broli? — Ji drūčiai 
paspaudė man ranką ir daug 
/reiškiančiai pažiurėjo man į 
akis. 

— Kiek nuo manęs priklau 
so, tai jiems negręsia jokis pa- 
vojus, — atsakiau jai gana šal- 
iai, vienok visgi mąsliau, kad 

tamsioje naktyje lėkti ir tai per 
jūres, kuomet tankiai pasitaiko 
miglos, yra gana pavojinga. 

— Taip, aš -jaučiau, kad jie- 
d vieni s ktirtu su jumis negrę- 
jokis pavojus, — tarė ji aug- 
lišaki besišypsodama. Ji nusi- 
ramino. 

Greitai sugrįžo 4)011 as Dar-i- 
lonas ir pranešė, kad jo broli- 

prisiruošęs. 1'nikiai išpuoštoje 
priemenėje laukė gana augV 
tokas asmuo visas apsisiautęs, 
kad net jo veido nebuvo maty- 
ti. 

— Meldžiame liktai nieko 
neklausinėti jo,—pasergėjo 
mane p mas Dantonas. — Vi- 
sokį užklausimai jį kankina 
cltlto, kad jis negali į juos at- 

sakyti 
Aš linkteliau galvą linkui 

Liudviko, kurio akis buvo ma- 

tyti iš po uždangstyti m. Jo aky- 
se nebuvo matyti jokios išraiš- 
kos. Dantonas su jo žmona 

paėmė ii po pažastėmis ir t"- 
kiti buclu nuvedė-ton vieton, 
kur buvo mano orlaivis. Ligo- 
nis žingsniavo dideliais žingv 
niais ir išrodė, kad y.z gerai ne- 

valdo savo kojų. 
— Meldžiame jus nusisuki 

!e, kaip męs sodinsime ligonį 
i orlaivį, jis labai jautrus , tai 
jam bus nesmagu, kaip ka> 
mato. 
x Koliai aš apsižiūrėjau moto- 

rą, tai ligonį įsodino į orlaivį; 
jis sėdėjo tiesiai, kaip kokia 
lazda ir be jokios gyvybės žiu- 
rėjo į tolį nieku nežingeidai; 
damas. Kaip jis kankinasi,' — 

pamąsčiau aš. 
Vyras su žmona pasibučiavo 

atsisveikinimu, ji dar paple- 
vesavo skepetaite ir męs pra- 
dėjome kilti'oran. Pirmutinis 
lėkimas mums gerai nusisekė ir 
pas orlaivių pašiurę laukė tar- 
nas su automobilinmi, kurin 
pasodino ligonį ir nuvežė į va- 

sarnamį. 
Tokiu pat t melu męs paeiliui 

lakiojame keletą naktų; bet pa 
paliaus užstojo mėnesėtos nak- 
;js ir ponas Dantenas nutarė 
nekuriam laikui pertraukti tuos 
mušu lakiojimus. Bet už de- 
šimties dienų pertraukos lakio- 
jimus męs vėl atnaujinome. 
Kiekviena vakarą Dantonas sr, 
tarno pagelba atveždavo ligonį, 
kurio akįs vis buvo tokios pat 
stiklines, kaipir p:nną kartą. 
Kuomet ligonį sodindavo į or- 

laivį, kiekviena kartą manę"-' 
prasydavo nusisukti, nežiūrė- 
ti. Męs paprastai perlėkdavo 
ne per kanalą Prancūzijos pu- 

sėn, tenai nu.-įleisdavome ne- 

H pilies, apie pusvalaiijdį pa 
silsėdavome, mus pavaišinda- 
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Knygų piramida, kurią sudarė knygynų draugija. 
Čia yra 100,000 knygų, ku rios buvo pasiųstos frrari- 

cuzijon del Amerikos karei vių. ir į 

vo maloni šeimyninkė, ir vei 
sugrįždavome atgal. Kiekvie- 

ną naktį būdavo vis ta pati pro 
grama !)e jokios permainos. 

Vienok Dantonas ant manės 

pradėjo daryti neatviro žino 

gaus įspūdį. #\'ieną kartą pa- 
sirodė man. kad jis 1>e matomos 

pric/asteis ko tai susinervavęs, 
fa kartą kaipir visuomet, męs 
jierlėkeme kanalą ir sugrįžome 
atgal prie orlaiviu pasiurčs.į 
Aš norėjau nusileisti žemyn, 
kaip staiga Dantonas man su- 

suko: 
— Ne, ne! Nesileiskite že- 

myn! Lėkite toliau! 

Aš nusistebėjam niekad pir- 
miau nieko panašaus neatsitik 
davo. Męs Uiom kartu lėkėme 
žemiau, negu paprastai ir a- 

tamsoje pamačiau patvoriais 
mušu orlaivių pašiūrės kokias 
tai tamsias figūras apsi.ilku- 
ias į mandieras. 

I ,r Ką gį tas galėjo reikšti J. Na 
ktyje į orlaivių pašiurę nie- 
kam nebuvo leista ineiti apart 
mano dviejų meebauikų. Vidu 
je manęs pabudo kokis tai ne- 

pasitikėjimas ponu Dantonu., 
Man prisiminė pora nesvarbių 
incidentų, ant kurių aš pirmiau 
neatkreipiau jokios atvdos. 

— Kodėl tamista nenori, kad! 
męs nusileistumc? — paklau- 
siau Dantono prisiruošęs leis 
sekunda nusileisti ant žemės. 

— Aš dabar visko nedaliu iš 
aiškinti! Paskui.... Meldžiu 
nenusileisti. Argi negalima nu- 

sileisti kur nors toliau. 
Aš tižsimašėiau. Mano pa- 

dėjimas buvo gana blogas. Iš 
vienos pusės aš daviau žodį ir 

turėjau išpildyti franeuzo no- 

rą. Iš kitos pusės aš nepasiti- 
kėjau, o prie to dar vėjas vis 

didinosi ir lėkti buvo- sunku. 
Vėjas galėjo kas sekunda nu- 

laužti orlaivio sparną. I »ct il- 
i2;ai mąstyti man nebuvo laiko, 
męs jau buvome visai arti or- 

laiviu pašiūrės ir tegalima buvo 
nusileisti, ne stačiai, bet spira 
lišaka linija, kas yra gana pa- 
vojinga. 

Kas paskui su manimi atsili- 
ko, i* tikrai nežinau. Žinau tik 
tai, ka<| aš nutariau nusileisti 
bet užklupo smarkus vėjas, nu- 

laužė orlaivio sparną ir męs 
pradėjome kristi žemyn. Pan- 
kui atsimenu, kaip aš gulėjau 
ant žemės tarpe orlaivio šipn-i 
liu ir kad apie mane triusėsi 
koki tai žmonės. 

Paskui jau aš pradėjau {ju- 
dėti. Kas tokis mane pasveiki- 
no. Matomai aš nelabai daug 
nukentėjau nuo puolimo. Man 
padėjo atsistoti, bet nors aš ne- 

jaučiau kune jokio skaudėjimo, 
aš negalėjau pastovėti ant ko- 

j'ti. Aš nieko iš karto negalėjau 
suprasti. Pirmiausiai aš paži- 
nau savo du mechaniku, o t-iti 
buvo muitininkai ir policijau- 
tai. Aš pamačiau Dantono fi- 

gūra gulinčia ant žemės, kur? 
buvo negyva. Bet kas gi atsiti 
ko su io l;gotu broliu Luidvi 
ku? 

Kokis didelis buvo mano nu- 

sistebėjimas, kuomet aš pama 
čiau, kad tas ligonis buvo nie- 

kas daugiau, kai]) tiktai auto- 

matas. Jis buvo taip pritaisy- 
tas, kad galėdavo su kitu pa 
galba eiti, linktelti galvą. Vi- 

duryje gi buvo prikrautas kon- 
trabanda brangių daiktu. 

Man pasidarė pikta, kad aš 
likausi taip bjauriai kontraban 
disto prigautas. 11 r i e to viso 
dar man reikėjo ]^įsiteisint i 
prieš mano karinę vyriausybę. 

I 'erte Jonukas. 

GEDULĄ PAS ĮVAIRIUS 
ŽMONĖS. 

Pas civilizuotus žmones jei 
numiršta šeimynoje kokis nors 

narys, tai ta šeimyna dėvi. ge- 
dulą, ui i yra apsi velka j tam 

sius, juodus drabužius. 
3>ct kitaip gėdulii supranta 

necivilizuotos tautos. Australi- 
jos gyventojai laike gėdulos iš 
s i tepa veidą ir visa kuna balta 

I i- u c 

.spalva. Polinezijos gyventojai 
gedulos spalva laiko raudona 

spalvą, nigcriai iš Centraliues 
Afrikos gedulą Irti ko geltoni* 
spalvą, o Amerikos indijonai 
— juodą spalvą. 

Turku gedulos spalva r u/.a 

va spalva, Egipte — suvytusio 
lapo s])alva, Abisinijoje ir Clu- 
uijoje gedulos spalva yra bal a. 

Apart to Malajų salų gyvento- 
jai laike gedulos visai nesida- 
btna, rengiasi kai]) papuola 
buva apsivėlę. Amerikos indi 
jonai, taipgi ir žydai laike ge- 
dulos dar drasko savo drabu 
žius. 

TRUMPAI IR AIŠKIAI. 
— Ar liesa, kad tu vedei pa- 

nele Giliutę? 
— Tikra tiesa. 
— Ką? Ar įsimylės? 
— Ne. Prasiskolinau. 

TALENTAS. 

— Man rodos, kad jusų duk- 
tė skambina ai piano. 

— Skambina, ir dar kaip! 
U'ž du reikaliuku užmok "jome 
po tris doliarius, o už vieną 
net penkius. 

RAUDONAS VEIDAS, j 
.— VI.»i sako, kad mano svie- 

tas veidas. 
— T.iesa. Ir tai kasdiena vis 

šviežias raudonumas. 

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargenai. 

3314 Hoyno Avo. — 4 kambaryj. 
Kahia $1,500. $100 Casli. 15 mona&iu. 

4. 31) So. Artesian Avo., 4*ir 4 kamba- 
riai. Visi j taisymu i, $3000. ?100 cash, 
likusias ant lengvy išmokėjimų. 

3357 Oakley. Muro 6—7. Visi įtai- 
symai, $4300. 

Męs skoliname pinigus pirkimui I į 
budavojimui namu 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St Chicago 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, k!rp!ao, dtsigirag 
'iienomis ir vakarais dėl biznio ii 
namų. Paliudijimai išduoda p J ir vie- 
nos parupir.amoB dykai. Atsilankykite 
•irba rašykite, o rc?y pasistengsime 
■utc-ikti jums patarimu. 

SARA rATEK, Principal 
2407 \Y Mac-'ison >t. 

«J205 S. Halsted f!t.. la6C Wf.lls Si 

Del Mušu Darbininku Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLiOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

3442,-3444 S. Halsted St. 

Dr. M. Herzman 
15 RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 ne- 

tų kaipo patyręs gyuytojas. ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas liRa*. Ty- 
rų. moteru ir vaiky, pagal naujaustai 
metodą*. X-Ray ir kitokius elektras 
į rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. ISth 
Street, netoli l7isk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 'r 
6—!> vr.karpis. Telephone Canal 3110 

G\ \ F.N'IMAS: -*?-! 12 So. Halsted St. 
VALANT)?)?: 3—9 «?V. tiktai 

Dl G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 2-7 met*! 

3149 S. Morgan St., kcrtč 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chrouiškij Ligų. 
Valancfos: 0—10 ryto, 12—2 įk> 
piot. 0—b vak., Nedėl. 9—2. 

TELF.rONAS VAROS 687. 

■ A. Masalskis 
lietuvis sraborius 

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

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoras, krikštynoms 

^ ir kitiems reikalams dienę ar 

naktį. 
3305Auburn Ave. Drover 4139 

MOKSLO, LITERATU ROS IR POLITIKOS SAVAITRAST'3 

"DIRVA" • 

Eina penktadieniais: 
Kuiną metama $2. I'usei metų $1. Kanadon metams $2:50 

Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
Turime dideij knygų sankrovų ir katalogų siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampų. 

Vėliausia indomiausia mu^g laidos Knyga, 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 pusiaplai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
lių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau?, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street Clevefand, Ohio 

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

KOŽNAS PRIVALO {SIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELE KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO Įf 
LIETUVIU i .'; 
AMERIKOJE RIJA 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fraternalšs 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 

•4 ■ Unituose apdaruose — $2.00 'v/« ry*y- 1 

iit Kaina $1.50 
,...., r Reikalaudami šios knigos, 
Įj. kreipkitės į ''Tėvynes" ad- 

V\j ministraciją Šio adresu- 

LITHUAKIAN ALLkANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEV/ YORK, N.Y. 

LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS | 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytjdemius, mie?tus ir miestelius, gelž- ( 
lioiius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus Į 
Visas Lietuvoje gy\enančia3 tautas ir jųjų kalbas. 

zemlapls susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Isterini} Lietuva. Į 
3) Lietuvos KaralystS po Mindaugiu (1242—12G3). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedemmu (131G—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). 
V) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. 
8) I abartinč Liet iva. 

Miera 28xi'8 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 

Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: "Lietu- 
va" 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

NESIŲSK MUMS NEI VIENO CENTO. 

I %% ę |tr ss 

Ss#]fl^Cal Tai 
1 ! D A I G T Ų 

Gera Proga. Pasinaudok Ja. 

PARDUOSIME TIK 2,50b ŠITU LAIKRODĖLIU TOKIA ŽEMA KAINA. 

Tas atsitinka tik netikėtai, kada įmnns pasisekė nupirkti niiu laikrodėliu daugybę žemiau išdirbinio kainos, da 
bar galime parduoti ž mesne kaina negu kur nors kitur laikrodėlius parduoda. 

23 JCVtlLS 

BANDYK PASIKLAUSTI KUR NORI !R PERSITIKRINK PaTS. 

No dėlto kad išgyrus musų tavonj, bet kad pasakius jums teisybę, rašomo taip. Beveik visi zmo, kad ai goriausias oo*.,1 ,'į. I ukštai eterai auksuoti (gold iilk.1), ir graoresnis už sidabrini dolorj. Turi pirmos kl'.asos vidurius si 
i žinomu VikiVdrih, .h via vidutinio didumo( dskutj sižiai jrreviruoti kiekvienam skirtingu dėsniu. Teisingai laike r'ė« i -virantuotas ant "0 metu. Laikrodėlis už $50,00, niekad jus geriau neputenkias u/, s-iuį. jus turit matyt jj, kat 
•uninuoi1 io verte Kiekvienas juo patenkinta?, dėl tos priežasties pa^ra- tos, kad jis gražu, ir laiksi leismgai laiko 

nuostabu, kad męs parduodame vinklu klesn žmonėms Suvienytose Valstijom- ir Kanadoj bun.eriams ir kon 
duV-ori-nr* iv i;i/i nieriam;-, kareiviams, jurininkams, barbininkums, farmeriam.'., turtuoliams ir biedmoms. .lie vi-i pataSa i) rk nuo mV nes laikrodėli, verta, mažiausiai 522,00, męs gi parduodame tik už <12,05. Gi priedo dar duodE 
me virimai dykai sekančius 11 daigtu: 1) Auksuotus rankogaliu knypklus; 2) Brazius auskarus; i) tontaniuę 
plunksną; 1) X-Ray apsirutn, per kurį galima matyti kūne kaulus 
ir kitką; 5) Gražu auksuotą braazalietą; (»> Naujai patentuotą 
britvą; 7) žiodą; 8) šepetuką barzdai; 9) Kombinaciją retežėlio 
raktams suslnerti; 10) Pinigams mašnelę su slaptingu užraktu; 
11) Gražu auksuotą laikrodėliui lenciugėl}. 

Visus "tuos puikius daigtus jus gausite visiškai dykai, kada pri- 
busite mums užsakymą no vėliaus 20 dieni, nuo šiądien. Nesiųsk 
mums nei skatiko vien prisiijsk išklrpęs iš šio apgarsinimo i:u- 
poną pa rašęs'savo tikrą v arda, pavardę, adresą ir kiek laikrodėliu 
užsisukai, .Jeigu butjmi nepatenkintas bėgiu ?/) dieną, grąžink 
inums laikiouėlj ir kitus daigtus, o męs sugrąžinsime pinigus. 

UNION NOVELTY C0.3 Deot. 812 
1016 MiL.Wy.UKEE AVENUE, CHICAGO, !LL. 

KUPONAS ijERAS TIKTAI PER 
30 DIENU. 

Union Novelvy Co., Dspt. 812. 
1016 Mil'vaukte Avc., C'nicago, III. 

Tamstos: — 

Meldžiu prisiųsti man jūsų nupigintg. kai 
ti; p: ••(lui.'lt'.nią j:. akmuną auk. i.c.Ijį. "GoliJ 
PilK.'d" litlkrodGI; su 11 jusų pažadėtu dova 
non. (.;• Aplaikęs ta vorą aš užmokėsiu 01 L'.'»j. .Toj nehu: iu patenkintas laiko 30 dienų su;rrą.' iu viską atgal, o jus man sugrąžin- si* pinigus. 
Vardas 
Adresą 



VIETINES ŽINIOS 
Wb> w 

SEIMO REIKALE. 
; Chicagos draugijų atsto- 

vų konferencija užbaigimui 
Seimo reikalų įvyks pėtny-j 
čioje, birželio 20 d. 8 vai. j 
vak. Woodmano svet. Sei- 
mo finansinė komisija iš- 
duos atskaitą iš Seimo įplau 
kų ir išlaidų. 

Šiame susirinkime, taip- 
gi, reikės apdirbti planą 
Liet. Laisvės Varpo išleistu 
vėm iš Chicagos. Gal ne- 

bus prošalj pasitarti apie 
įsteigimą lokalės tarybos 
sulyg Seime priimtos rezo- 

liucijos. Todėl visi draugi 
jų atstovai rengusiejie Sei- 
mą, malonėkite atvykti su- 

sirinkimam 
Seimo Reng. Kom. 

Dr. Drangelis, Sekr. 

VEIKIME SPARČIAU. į 

Kasdieną skaitydamas j 
"Lietuvą" persitikrinau, į 

kad tai yra geriausis laik- 
raštis. Bet man nesmagu, 
darosi, kad jame nesimato 
ganėtinai spartaus draugi- 
jų veikimo dėlei įvikdinimo 
A. L. Siemo nutarimų. Sei- 
mas buvo labai pasekmin- 
gas; jis išnešė daug rezo- 

liucijų link apgynimo musų 
tėvynės nuo priešų. Bet ar 

tie nutarimai yra pildomi? 
|Ar daug veikiama dėl su- 

organizavimo Lietuvai ka- 
riumenės? Ne; lietuvių ka- 
riumenės organizavimas 
kaip buvo silpnas taip ir te 
bėra. Didžiuma musų drau 
gijų snuduriuoja. Bet ar 

laikas dabar snuduriuoti, 
kuomet lenkai Lietuvą try- 
pia, rusų Kolčakas į mus«j 
tėvynę žiūrėdamas irgi na- 

gus galanda? Ne. Turime 
pabusti iš to snūduriavimo 
ir pradėti sparčiau veikti. I 

Turime greičiau organzuoti 
lietuvišką kariumenę ir kel- 
ti protestus prieš Lietuvos 
užpuolikus. Taigi, drauig- 
jos, prie darbo! Sgt. A. J. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
STOCKYARDU LIETU- 

VIAMS DARBININ- 
KAMS. 

Turime už garbę praneš- 
ti lietuviams darbininkams 
dirbantiems Stoc Yarduose, 
kad tapo suorganizuota 
naujas skyrius (localas) 
Stosk Yardų. unijos, kuris 
priklauso pire A. F. of L. 
Tas skyrius suorganizuotas 
del lietuvių. Susirinkimai 

|atsibuva kas vakaras sve- 

tainėje 4538-40 So. Marsh- 
field ave. 7:00 vai. vakare. 
Organizatoriai kviečia lie- 

tuvius rašytis prie to sky- 
riaus. 

W. Bagdonas, 
Jonas P. Parkauska3, 

s Pranas Vaišvila. 

SUŽEISTI VAIKAI. 
Ant Franklyn boulvaro 

važiavo automobilius, kuris 

staiga sustojo. Paskui va- 

žiavęs motorcyclistas nega- 
lėdamas greitai sustoti, pa- 
suko j sali, bet pataikė Į 
bežaidžiančių vaikų buri ir 
penkis iš jų sužeidė. Vy- 
riausia vaikas 12 metų jau- 
niausia 5. Du jų nu* ibenti 
ligonbutin. 

NETIKĖTI PINIGAI. 

Vienas Chieagos liaudies 
mokyklose mokytojas Wil- 
liam Bock 27 metų amžiaus 
staiga pasidarė turtingu. Jo 
protėvis 1812 metais pasi- 
dėjo į Londono (Anglijoje) 
banką 5 milijonus doliarių 
ir paskui pametė knygutę; 
pats numirė. Tio pinigai per 
suvirs šimtą metų buvo ne- 

judinti ir dabar užaugo iki 
27 milijonų doliarių. Tas 
mokytojas yra vienas iš pa- 
valdinių tų pinigų. 

UZMMUSE VAIKAS. Į 
C. Peters, trijų ir pusės 

metų amžiaus vaikutis na- 

muose 2417 Montrose str. 
išpuolė per langą ir ant vie- 
tos užsimušė. 
.. PABĖGO LIGONIAI. 

Chicago State ligonbučio 
užveizdos vakar kreipėsi 
prie policijos, kad ji suras- 

tų porą ligonių, kurie pa- 
bėgo iš to ligonbučio vakar 
ryte. 

TOWN O LAKE. 

Drsto 5v. Jono Krikštitojo 
nedėlioję birželio 22 d. 2:00 
vai. po pietų Šv. Kryžiaus pa- 
rapijos svetainėje laikys savo 

priešpusmetinį susirinkimą. 
Visi nariai malonėsite susirink 
ti koskaitligiausiai, nes bus 
daug svarbių nutarimų. Taip- 
gi bus svarstoma apie pikniką 
— išvažiavimą. 

Kurio gavote atvirutę apio 
įvyksiantį birželio 15 d. susi- 
rinkimą, į jį nesilanakykite, 
nes tai buvo klaidingas praneši 
mas. Susirinkimas pripuola 
birželio 22 d. 

I 'aldyba. 

AUTOMOBILIU VAGI- 
LIAI TURI UŽUOJAUTĄ. 

Teisėjas Daniel P. T mele 
išguldė keistą palyginimą 
tarp vagių. Girdi arklava- 
giai vakarinėse valstijose 
esą labai persekiojami ir 
dažnai net nulinčuojami be 
jokio teismo. Nors tokį žiau 
n] farmerių elgimąsi ir per- 
sekioja šalies įstatymai, bet 
viešoji opinija už nulinčavi- 
mą arkliavagio, beveik, np- 

pasmerka farmerių. 
Gi už pavogimą automo- 

biliaus minia ne tik nelin- 
čuoja, bet dargi mažai pas- 
merkia automobilių vagi- 
lius. Ir todedl, girdi, vogi- 
mas automobilių ne tik ne- 

simažina, bet' dar vis plėto- 
jasi, no»*s policija iš visų pa- 
jiegų stengiasi persekioti 
automobilių vagilius. 

NUŠAUTAS VIENAS 
STREIKIERIS DU 

PAŠAUTI. 

Vakar ryte atsitiko dide- 

lės mustynės tarp streikuo- 

jančių darbininką ir streik 
laužiu netoli American Gar 
and Founclry kompanijos 
dirbtuvės netoli Blue Is- 

land ant Ashland Ave. 

Rytmetyje buvo vežami 
streiklaužiai vežime i tąją 
dirbtuvę. Streikieriai uni- 
jistai patikę tą vežimą, ku- 
riame buvo apie 45 streik- 
laužiai, pradėjo mėtyti ak- 
menis. Nusamdytas detek- 
tyvas pradėjo šaudyti į 
streikierius. Tuomet prasi- 
dėjo tikra muštynė ir palei- 
sta daugybė šūvių. 

Pasekmėje tos muštynė 
vienas streikieris likosi per 
šautas, du sunkiai sužeisti 
ir devyni suareštuoti. Su- 
areštuotas ir vienas detek- 
tyvas. 

Peršautasis yra John Szi 
ko v; jis gyveno ant N. Ada 
Str. Ant jo kuno yra tris 
didelės žaizdos. Joseph 
Novak, gyvenantis 1530 W. 
17 str. sunkiai sužeistas. 

IŠVARĖ iŠ DARBO 2 
DETEKTYVU IR 4 

POLICMANUS. 
Vakar buvo tyrinėjimai 

nekuriu policijos detektyvų 
ir policmanų. Atrasta, kad 
nekurie policistai padūdavę 
vagims. Pagaliaus vyriau- 
sybė atstatė iš darbo du de- 
tektyvu ir keturis policma- 
nus. 

l!l!lililli!!!l!l!!I 
PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS. 

Gorbiamieji. lietuviai tautiečiai, kap 
męs Chicaglečiai turimo lietuviškas 
Tautiškas Kapines, taipgi męs sutyėre 
mo Lietuvių Katalikišką Tautišką Pa 
rapiją. po vdrdu šv. Juozapo, kviečia 
visus lietuvius ant iškilthingu plfmaldų 
kurios alfibus Nediliojt', Birželio-Ju- 
no 22 J., priie 21501 W. 22nd Piace, kum 
pasa Oakley Avo. P'maldos prasidės 
lygiai li tą. vaJandr.. is ryto. ftv. Mišias 
laikys Jo Myiista Vyskupas C. U. Car- 
fora, tarnaus prie Mišių diakonai, sub- 
diakonaj ir daug svetimų kunigų. 

Kviečia Komitetai ir 

Kunigas J A. Bukauskas 

TIKRAS PIGUMAS. 

Mūrinis kampinis namas, 2 bizv.'.ai 
ir 16 pagyvenimu, toilotal, mandyr.v, 
gazas. Jx>tas 50x125. Raudos $3332. 
vertės $!*.lo00,00. Parduosimo t ilct.Ji už 
$25500,00, arba išmainysime ant luto, 
namo arba farmo3. 

Naujas kampinis namas štymu šil- 
domais, biznis ir 5 Hiatui ir šalo 2 medi 

.niiai namai, llandoų nešo $3000,00. Lo- 
| tas 50x125. Vertės $3000!>,00. Parduo- 
sime už $25000,00 arba mainysim ant 
namo, ar luto (Jhicuj'oj ar už Cbica'gos. 

Naujas mūrinis namas, 3 lubų, G pa- 
gyvenimu, išniainysim ant lotų, arba 
sbare:; geru kompanijų. 

Daug turime mažų namų ant pardavi 
'trio ir ant. lengvų išmokesčių. Rašyki- 
te arba atsilankykite, jeigu norite f u- 
ti pigiai namą arba farmas. 

Išmainome namus, farmas, lotus, 
sharaes. Agentams commissionas. 

WEST REALTY EX.OH Aff GE 
2015 So. Robey St. Chicago, III. 

illlllilllll!fjiįlillllijilillilliililllilllilll!lii!lllli!fiiIį]|j||l!llli|Į 

Didelis 

rengia Lietuviška Tautiška Draugystė "Vienybe" p 
irželio-June 22rą, 1919 m, ' 

. ternaucko Darže 
LYONS, ILL. 

PRADŽIA 9 VALANDĄ RYTO. INŽANGA 35c PORAI. 
Kviečia visus. Komitetas. 

FA'TRA! EXTRA! 
Puikue Namas Parsiduoda Ciceroje. 

Jeigu Tamsta nori pirkti namą C'i- 
Cero, 111., tai mano namas yra vil- 
nas i-š tu katras yra tinkamiau !is ir 

p^-unkiausis del inteligentiško;' šei- 
mynos. Mano namas yra tarp ža- 

liuojančių m.'džių ir palui namą ran- 

dasi tuščias lotas, ant kurio yra%ž> 
d.noios gėlės. Apart to, yra gana pa- 
togi vieta del laikymo naminių pau- 
kše.ių. Mano namas parsiduoda ant 
gana prieinamu sąlygų. Del plates- 
niu informacijų meldžiu kreiptis .se- 

kamu adresu. 
1413 So. 48 Ct., Cicero, 111. 

BARGENAS 
Parsiduoda buu.-rnė jr grn < rne, ger;>j 
vil toj, lietuvi;,. ipgyvema. Hiznis gerai 
išdirbtas, nr.irt.t pigi. Pursiduada p! 
giiui. Atsišauk i to ant adreso: 

48^9 W. 14th Street 
Cicero, III. 

parsiduoda nauja;: MŪRINIS 
namas ant :'jų lubų, ;o 5 kauibarius 

okktros šv.Yan, toilr-tni, Rinkos,, mau- 

dynės. Lala! puikioj vietoj. Urlgbton 
Pnrk'.v KlauJKito .1. KONCIiUS, 1011 

oo. ilrighton Place. 

F A R M O S. 
Ar manai pirkti farmą? 

Jei tai}), tai niekur neva- 

žiuok kaip tik pas mus, kur 

'matysi musiškius javus au- 

gant kopuikiausius. Męs 
•gaunam skalįt pinigus iš 
valdžios, Męs priimam Li- 

berty Bondsus už piną ver- 

'tę. Pas mus geležinkelis at- 

eina į pat nusų Kaimą. 
Kur arti pirksite gerą far- 

mą.- 
Aš busiu "Naujienų" ofi- 

se 1739 So. Halsted Št., su- 

batoj, Birželio-June 28-tą po 
piot nuo 3 iki7. Ateikite pa- 
sikalbėt arba drauge va- 

žiuot; M. Walenčius, box 
96 Hart, Michigan. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIO BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ. KURIE 
GALĖTŲ PAGEL3ĖTI PARDAVCT 
TARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 

BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Lcnd & Invt. Co. 
3301 a HAL6TED ST., 

PARSIDUODA LABAI PkiEINAMAI 
2-jų augštų mūrinis narnas tinka- 

mas bizniui t u G-šių kambarių gyve- 
nimu viršui. Nepaprasta proga. Klau- 
Bkitės: MAX SCHWARTZ, 5530 So. 
Marslit'ield Avi ., Tel. 'Prospect G820, 
Chicago, III. 

P A.1 IEŠKAU STANISLOVO BU- 
teena, kuris sugrįžo iš Francijos. 

Co. H. 28tli Infantry. Malonėkite at- 
šaukti pas Felix G. D»rzanski, 824 

Newport Ave., Chicaflo. 11U 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SIJ 
lotu, šiaur-vakarinls kampas 21 mos 

ir Halsted Gatvių, arti Klein Bros. dirb 
tuvos. Nuosavybė bo .skobi. luotas &0x 
125 pėdu. Raudos neša $1,200 per m > 

tus. Būtinai turi buti parduota dėl už- 

baigimo reikalų mirusiojo. Kana $1,- 
000. Kfck siuloto? LOUIS GRAFF, 
GOl!• So. Abordeen Stroet. 

Reikalaujame Darbininkų 
\Vood v/orkers—dailidžių dirbtuvėj, 

druni ir beit sandere. Mažiuos ran- 

Inj. Planer, trim and utock euttera. 
52 valandos darbo savaitė. 

Darbas pastovus por išties u_ metus 
viduryj. 

IMPERIAL METHDD3 CO., 
750 S, CIRCLZ AVE.. 

Forest Park, UI. 
Penkico:'. l a i gatve ku ri ais 

Garfield I?ark Elcvr.-i. arba Alnu: .un 
S t. ar.tvekarj. 

REIKALAUJAME MAl- 
NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo-3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą masina 
moka ixUo 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 
bi ninku. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

EXTRA; 
Telophone McKinley 3969. 
5 patk-nger, 5 nauji tairai. Visai nau- 
jas. 1918 metu. Savininkas privers- 
tas parduoti. Atsišaukite CHARLES 
(U* i n N, 4414 Sc>. California Avenue, 
'1 lephono M<.Kinley o!'i;8. 

PARSIDUODA GARADŽIUS IR RE- 
paii Shop ant išmokesčiŲ, pigiai. 

Savininkas turi o; leisti Chicngą, ga- 
lima nupirkti su mažu kapitalu. Nau- 
dokitse iš progos. Kas pirmesnis, tas i 
goresniu. Kreipkitės j "Letuva'' No. Į 20, 3253 So. Morgan St., Chicago. | 

ANT PARDAVIMO 
Par Įduoda namas 4 pagyvenimų po 
1 ku^iharius, rančius nes;1. $f,00 į me- 

tus; sylygas patirsite ant vieto:!. Sa- 
vininkas ant pirmo flioro iš fronto, 
prie 948 W. 35th Place. 

REIKALAUJAME merginnu. 
Patyrusių ir norinčiu mokintis var- 

t ti karatus iv šaltus klijus, kliūti košę 
ir t. p. pri< klijavimo paviršių ir vi- 
daus sample dėžučių. ir tacu. Darbas 
labai panašus j rlirbimg, dėžučių iš po- 
pioros. Ccnt i.ioke tis i rgeros darbo 
ąlynos. Rašykite mums arba ateikite 

vį>:i.i iškai pasimatyti su mumis. 
KNICKERBOCKER CASE COv 

230 N. Clinton St. Chicago 

ANT PARDAVIMO. 
Paršitiuoda pirkliaujančių siuvėjų 

{staiga, jau 60 metai kaip gyvuoja. 
Priežastis pardavimo: foremauas mi- 
r»' nuo inrlueni'.ov, praeitą ru(len|. 
P r c ko apie $2000. Randasi pačiame 
viduryje Pittsblirgh'o. Kasykite j 

Mr. ('baries Clopfer, savininkas, 
400 Feuerai St., N. S. 

Pittsburgli, Pa. 

ANT PARDAVIMO 
Savininkas yra priverstas 

parduoti namelį (cottage) 
8-nių kambariu, parduosiu 
tik už $2,000. Telefonuoki 
te Prospect 9082, klausdami 
Joe Sherman. 

-7-/3 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda pigiai 2-ji namai. Kas 

pasiskubins, gaus. už didelį bargeną. 
Savininkas gyvena ant 2-rų lubų. 
Klauskite WM. KAREIVA, 3428 Au 

burn Avenue, Chicago, Iii. 

ANT PARDAVIMO 
Fonklų ruimų, dviejų fiiatų name- 

lis (ęottago) su ma» dynėmis, gazu ir 

tik pusė blioko nuo Archer Avc. gat- 
vekarių. Namas tik 2 metai kaip sta- 

tytas. Lotas 120x30. Męs turimo žą- 

sų, a n (M y ir vištų Viską, kartu par- 
duosimo už $2,450. Labai lengvos iš- 

lygos išmokėjimo. Klauskite Mr. Vav- 

rik, 5148 S. Kenneth Av., Chicago. 

GERA PROGA. 
Kas turi automobilių ir norėtų mai- 

nyti ant loto, tas turi vieną iš pui- 
kiausių progų. Lotas randasi O ar y, 
Indiana. Dėl tolimesnių žinių klaus- 

kite pas J. MASKOLIUNA, -236 
Limo St. Tol. Yards 3828. Chicago. 

REIKALAUJAME FORMANO. 

Reikalingas patyręs vyras tiž for- 
monv J odų dirbtuvę. Pastovus dar- 
bas. Gera proga jsidirbti, išmokti dar 

6ą ir gauti paaugštinimą. Rašydami 
pažymėkite amžių, patyrimą ir klek 
■lp.iv, norite. CAIiROLL HIDE & FU R 
COMPANY, Carroll, Io\va. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wisconsine, kamo daugybė jau gy^ 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų ke- 
lių, geležinkelių, graži-; leikų (ežerų). 
!r prie lietuviško miestelio Wuodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję. ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemo parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augšėiau už ak>ą. 
Galite pradėti pirkti farmą su $100. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą farmą. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažineję po daug valstijų, 
b»>t tinkamesnėm veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip \Vdsconsino lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

33C1 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

NAUJA UŽEIGA. 
Pranešu gerbiamai Į 

publikai, kad aš savo I 
aptickoįe įvedžiau "Ice I 
Cream Parlor," dabar 
čia rasite užeigą ir įvai- 
riausių šaltų gėrimų, 
skanios šaldytos Smeto- 
nos ir saldainių. 

Kviečiu visus užeiti. 

Justinas Kūlis, Į 
3261 So. Halsted St. 

Chicago 

"gERB.'sT. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOŠ!" 
« f 

Vienam balsui prie piane 
\ 1) Snnku man gyventi (viriut. balsui) 60 
| 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) ... .60 
j 3) Ne dėl tavęs aš, mergelė- (vidut. bal.) .. .50 
1 4) Era, mano brangi (Bass) -50 
♦ 5) a Pamylėjau vakar j b Vai varge, varge i Kaina75c. 
j c Vai putė, putė J 

! 6) Kur bakūžė samanota 50 
I J.dresas: 3253 So. Morgan Street. Chicctcjo, Iii 

MAGDK. "Al:, kulp man nuiti >/al- 
ijIšbandžiau isokius mazgojimus, 

trinkimus, muitoDimus — ir viskas tas 
n ii ko nepajrlbiju nuo tu bjauriu />/<•>. 
kanu... Man <j~d(i net darini!" 

M. I RE. "Su, tai l t:.n> tau k (S t be- 
reikalingai l Žiūrėk, k^kic manu plau- 
kui <>raitu, ivclnu.1 ir Sy.iti. O tai 
tndi'l, kad ai vurtojn III'l'l'[.ES t" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? N'c !! Ar kve- 
piantis vanduo? Nc!! RUF- 
1 •"LI•-S yra tai. paprasčiausis 
piauk-j ir odos sustiprintoms, kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu j plaukus? Kas gal but 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odp ? 
RUPFLBS * 

panr;kina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. Xusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusų aptickojc, tai 
atsiųskite mums 751*. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu; 

ad, RICHTER 6 CO., ,i26-3^n Broadway, New York**"*"^ 

Kur jus galite gyventi ir dirbti Cbieagoje. Mūsų fanuos | 
randasi prie didelių dirbtuvių Libby McNicll &. Libby's. | 
naujų Can C o. Nemokėkite už gyvenimą viską ką tik | 
jus uždirbate'. Jus galite pirkti mūsų farmas su labai | 
mažu įmokėjimu kaip kad ?300,00 įmokėti, o rešta kas g 
mėnuo. Atsišaukite arba rašykite: 1 

S. SOKALSKIS Į 
106 N. LA SALLE STREET, ROOM 40 J 
Arba vakarais Tclefomiokite IiOU LKVARD 10011. 1 

LOT M 
Arti bažnyčios ir mokyklos, gerai apgyventoje lietuviš- 
koje kolionijoje. Ištaisyti strvtai ir cementiniai saitlvo- 

kai, viskas išmokėta. Tiktai $625,00. Šimtas doli;\riu 
Įmokėti, o reštą ant lengvu išmokėjimu. Tie lotai neužil- 
go pabrangs dvigubai. Atsišaukite: 

S. SOKALSKIS 
106 X. LA SAI.I.E STREET, ROO.M 40. 

Arba vakarais Tclcfonuokitc BOULEVAR1) 100J 1. ■ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

; J Užganėdinimas gvarantuoias 
Vyrų ir vaikinų siuuti ir ovorkotai, padaryti ant „rdorio, bot neatimti % 
laiku, vėliausių stalių Ir konservatyviau modelių $20.00 Iki $45.00. §Į 
Vyrų Ir jaunų vaikinų siutai ir ovorkotai uuo $15.00 iki $i8.50. 
Vyriškos kellnCs $3.00 ir ausčiau. Valkų uiutal nuo $5.00 ir augštUau i 
lHrklto sau ovnrkotus dabar, kol žJomos augštos kainos dar noatCJo. Ū 
Męs turimo daug klok apdiUv&tų 3lutų Ir ovorkotų nuo $8.50 Ir augščlau p 
Fiill dress, tuxodo, frakai ir L p. nuo $10.00 lr augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarį iki (L Nedaliomis iki 0 vai. po plotų. 1 
Subutomls iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Inatol&ta 1902 1415 SO. HALSTED ŠTREET § 

LlIJERT 
Męs perkame Liberty Bonda «i 

pilno "Cash"' vertę. Atnežklte 
arba otbiŲskito. 
Atdara kasdien nuo 9—6 

Utarninkais Kotverc<'ils ir 
Subatomis 9—9. 

BONDSI 
CASH 

J.G- SACKHEIM & CO. | 
1335 Milw*«uke A ve. 

tarpo YVood ir Vauiiua gatvių: ) 

Lietuviška Gydykla DR, D1CKG0N 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

Gydau visokias ligiia naujausiais budaJa Ir &u ptigelba 
naujausių ir tobuliausių eleUtrlkialų Įtaisų. 

Ofiso valandos: S) Iki 12 ryto, 4 Iki 8 vok. No.Jčidioaiais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield A ve. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ar>t Curų, Lentų, RSmų Ir Stogams PępleKo 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmui stubų 15 vidau®, po $1.50 ui calioną 

CARR EROS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, 1LL. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKŠ 

Pagyvenimo Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyry ir 

Kampas Iowa St. tų ligas taipgi ir 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—0 vakaro ^^įJ^Siškas ligas. 
, IMznio ofisas: 802 W. Madiižou st., luimp. UalstwT^r«w 
Valaadoe: 13—G popi-it; NodOliomlfi. 11—1 popiet 
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