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Komisija Ištyrimui žydų 
Pogromu. 

Anglai Nuskandina Rusų Skraiduolį. 
REZIGNAVO VOKIETI- 

JOS KABINETAS, 

Paryžius, birželio 20 d.— 
Iš Weimaro atėjo žinių kacl 
rezignavo Vokietijos rjnini- 
sterių kabinetas. Priežasti- 
mi rezignacijos padavė, 
kaip pranešama, persun- 
kios taikos išlygos. Girdi, 
po tokiai taikai jokiu budu 
negalima pildyti tinkamai 
pereigas. 1 

Nors vėliau ir gauta iš 
Weimaro bevielinis telegra- 
mas, kad žinios apie rezig- 
navimą kabineto yra per- 
ankstyvos, bet iš daugelio 
viety gauta patvirtinančių 
žinių, kad Scheidemanno, 
kabinetas tikrai yra rezig- 
navęs, todėl Paryžiuje pil- 
nai tikima į jo rezignaciją. 

Be to apie galimą rezig- 
naciją Scheidemanno kabi- 
neto buvo kalbama ir pir- 
miau nes jis esąs prieš pa- 
sirašymą po taikos sutarti- 
mi. 

Taipgi kalbama, kad re- 

zignuosiąs ir taikos delega- 
cijos pirmininkas grovas 
Brockdorff-Rantzau, šii ke- 
liais žymiais delegacijos 
nariais, kurie irgi priešingi 
priėmimui taikos išlygų. 

Sudaryti naują mimsterių 
kabinetą, kaip pi'anešama, 
yra pavesta Gustav Noske, 
dabartiniam kares ministe- 
riui. Gi taikos delegacijos 
pirmininko vietą, kaip ma- 
noma užims Mathias Erz- 
berger. 

Prie tokių permainą yra 
manoma, jog. vokiečiai pri 
ims taikos išlygas. 

Bet taipgi yra gandvt jog 
nauji Vokietijos valdžios 
viršininkai, atsižvelgiant J 
permainas, reikalaus prail- 
ginimo laiko dėl apsvarsty- 
mo taikos išlygų. Taipgi 
permatoma, kad, jei Ma- I 

'thias Erzbeicer užims 
Brockdorff-Rantzau vietą, 
reikalaus pakeisti tūlas vie- 
tas taikos sutartyje. v 

Gi Vokietijos preziden- 
tas, sulyg pranešimų, pildąs 
savo pereigas, bet sakoma 
neilgam; girdi sutvarkęs 
naują ministerių kabinetą ir 
jis manąs pasitraukti iš val- 
džios. 
Vokietijos steigiamasai susi 
rinkimas, kaip pranešama, 
niekaip negali sudaryti už- 
tikiintos didžiumos, kad 

užgims taikos išlygas. 
Nežiūrint visų tų neaiš- 

' kumų, Suvienytų Valstijų 
taikos delegacija Paryžiuje 
mano, kad vokiečiai pasi- 
rašys po sutartimi, nes ne- 

,turi geresnio išėjimo. 

KOMISIJA. IŠTIRIMUI ŽY 
DU POGROMU. 

"J 
Paryžius, birželio 20 d.— 

Prezidentas Wilsonas pa- 
skyrė specialę komisiją iš 
septynių narių, ištirimui žy- 
dų pogromų Lenkijoje ir ki- 
tose lenkų kontroliuojamor 
se, vietose. Komisijoj e yra ■ 

ir du žydai. i 

ši komisija paskirta su-j 
lyg reikalavimo Lietuvos ir 
Lenkijos valdžių. 

ANGLAI NUSKANDINO 
RUSU SKRAUDUOLI. ! U ♦» 

Londonas, birželio 20 d. 
—Čia gauta Rusijos bevie- 
iinis telegramas, kuris pra- 
neša, kad Anglijos nariai-! 
vė nuskandinusi Rusijos 
skraiduolį Oleg. 

Skraiduolis Oleg buvo 
6,770 tonų įtalpos. Jis pa- 
statytas 1903 metais ir da- 
lyvavo mušiuose su iaponų 
eskadra 1905 metais. 

IMS L1UOSNORIIJS I 
MEKSIKOS RUBEŽIŲ. 

Į VVashington, D. G., birže- 
lio 20 d.—šiądien tapo pra 
nešta, kad karės sekreto- 
rius Baker [galiojo rekrutuo 
ti liuosnorių rmiją, tarna- 
vimui prie M ksikos rube- 
žiaus. Leidžiaitia rekrutuo- 
ti 26,450 vyru. 

DAUG SUDEGĖ TEATRO 
GAISRE. .1 

i: 

San Juan, birželio 20 d. 
Gauta pranešimas, kad mie 
ste Mayaguez, Costa Rica, 
kilus, gaisrui viename tea- 
tre žuvo ar. sužeista apie 

1150 ypatų. Jau surasta 27 
j lavonai,' vienok pažinti juos 
nebuvo galima. ( 

I KARĖS STOVIS HAM- 
BURGO UOSTE. 

Kcpenhagenas, birželio 
20 d.--Pranešama, kad 

, Hamburgo uoste- tapo pa- 
i skelbta karės stovis. Griel- 

tis tokių priemonių iššaukč 
nuolat besikartojanti užpuc 

l limai ant maisto stočių. 

Pono snapso testamentas, 

} i ĮtCopyrlfliu 

Baigiasi snapso dienos; nevienai nori Įspėti. kq kis čku' 5*s r^aus. 

ANGLUOS DIRIŽABLIS 
NELEKIA AMERIKON, 

Londonas, birželi'J 19 d.— 
Anglijos kariškas dirižablis 
R-34 rengėsi lėkti j Suvie- 
nytas 'Valstijas ir jau buy. 
pasirengęs tuojau išlėkti,, 
bet dėl neaiškumo Vokieti- < 

jos politikos dirižablio lėki- 
mas tapo atidėtas iki nebus 
pasirašyta po taikos sutar- 
timi. 

Manoma, kad dirižablis, 
bus pasiųstas bombarduoti 
Berliną, jei Vokhtija atmes! 
taikos sutarti, nes dirižab- 
lis panašiems tikslams ir 
pastatytas. 

— 

RIAUŠĖS FRANKFURTE. 
Berlinas, birželio 20 d.— j 

Pranešama, kad Frankforte 
ištiko didelės riaušės. Prie- 
žastimi buvo įsakymas fran 
cuzų aficiero areštuoti vie- 
ną civilį žmogų. ' ,t V, 

Protesto delei susirinko 
keli tūkstančiai vyrų ir ap- 
simainius keliomis frazėmis 
pasigirdo šūviai :'š abiejų 
pusių. Tapo užmušta vie- 
nas civilis žmogus ir kelio- 
lika sužeista. 

Minia nutvėrė af icierą, 
bet pagrąsiniis, kad francu- 
zijos artilerija pradės bom- 
barduoti miestą; tuojau pa- 
leido. f 

^ 
,, V 
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FRANCUZU 314,000 ŽU- 
VUSIŲ BE ŽINIOS. 

Paryžius, birželio 20 cL- 
Pasirodo kad Vokietijoje 
rasta dar 60,000 francuzų 
nelaisvių apie kuriuos fran- 
cuzai nežinojo. Dabar, su- 

lyg apskaitliavimo, francu- 
zų žuvusių be žinios yra 
apie 814,000 vyrų. 

SUAREŠTAVO 6000 CHI- 
NŲ STUDENTŲ. 

Amoy, birželio 20 c.-—E 
, Fuchow ateina žinių, kad 
i tenykštė japonų kariška vai 
i džia yra areštavusi 6,000 

chinų studentų. * J 

.— "-i!... „y. .iMiĮi .'r^ry-• 

SUOKALBIS APSKELBT! 
SOVIETUS AUSTRUG3E. 

Kc-penhsgeR^fc, bir<:» }.;•:> j 
20 d.—Iš Viennos pranešu 
ma, | kari suokalbis apšaii')— 
ti Austriją sovietu respubli- 
ka matomai nepasiseks.- ne. 

dedama visos pa:-tango;7 
idant uzbekus 
mam Vengrijos komunini 
įsiveržimui Austrijon. 'i,v.i 
apskelbus ten sovietu 
publiką. • f ■,; 

UŽSITĘSIA IŠRIŠIMAS i 
FIUME KLAUSIMO. 

Paryžius, 'birželio 20 d.—1 
įnešus Italijos atstovu jb-i- 
tui nepasitikėjimą Orlaivio j 
kabinetui j visas minisfcėnu 
kabinetas turės rezignuoti;' 
taipgi, be ods, bus skiri2»r* ■ 

ir nauji Italijos delegatai 
taikos konferencjjon. 

Tokios suirutes ItaJjj'O?! 
valdžioje beabejones nemi- 
žai atsiliepia ir ant tarpiau- 
jtL3c politikos yp',0' i ;a> ka- 
nų klausimo, kuriose Itali- 
ja, yra labai uuntereeuota. 

Italijos parlamentas esąs 
| taipgi neužganėdintas į r tai 
kininkaK Prieš balsuosiant 
dėl užsi tikėjimo ,vairi žiu. 
parlamente pasipilė paklau 
3įniai, ką talkininkai pačia 
rė Italij^S gero, 

* 
, \ \ 

ATVYKO AMERIKON 
BRAZtUJOS PREZIDEN- 

TAS. 
N 

New York, birželio, 20 d. 
šiadie ank«a Čia pribuvo 
naujai išrinktas Bitozihįos 
prezidentas D?. Pejsoa. Prfe 
zidento pąjrtiją pasitiki uo- 

ste trečiaaai valstybei sek- 
retbii^ufi 1 pagalbininkas 
Brec^įrud^. Lon^ •< 

1 

pr&&lderitįs< su- 

stojęs kį$k Nelv Yoi'ke, kur 
delei jo pribuviino renčia- 
ma 'pokilis, tuoj išvažiuoja 
Washingtfionan ir Išbus ten 
keletą dienų, kaipo b ve t;.'? 
Suvienytų Valstija valdžios. 

.w(lsonas sugrįžo 
PARYŽIUN. 

Patyrius, bii^elio 20 'd,--. 
r^.'- i* vaiancją pr- 

preziden- 
.a:7i •- iVV-iĮšokąs su savo, paly- 

r'-* h-dmpos pefr- 
.•.rjįatoš Rezidentas Witeo- 
na:-- 1: Imsis už' politikos 
darbo. 

KAK\mm\n SUKILĖ- 
LIAI NUMALŠINTI. 

Londonas, birželio 20 d. 
to-i'v-K: ; 

;v ''h piliai už- 
»>dov\ !tki r^toli fip- 
jr fuivo nukilę ka- 

avv■ 'kanadiečiai. 
f v;/:W r^onems yra 

<teu n-^rv;. c/tintis prie 
r-v J Stovyklos ko- 
r p,n1 .'u atrrivi pulkininkas 
rhw.- {/'.iT-eV*. .jog bus 
J^-faUs r-peeialis kąriškas 
į .v t!r1.nrn istirimui prie 
t •;!>:•« «a kurios. išsaukė riau- 
-:s innx< kareivių. 

r" u • i 

AMERIKOS AIRIAI UŽ- 
STOJA MARKEVICZ. 
Paryžius, birželio 20 d,— 

Anv- r i k o r. airių delegatai, 
.Dur.ne •i" Walsh,- atvirame 
jąiįke ■ Anglijos premierui 
Lioyd Georgė' reikalauja, 

i'kacj butu ^aliuoauota iš ka- 
lsimo Hnnfeinų lyderis 

; paviene Markievicz. 
Tr} pabriežia, kstd areš- 

tavimas gYovienės Markie- 
vicz m ženklu, jog Angli- 
jos valdžia žiauriai elgiasi 
ljnk Aijijos motelį. 

į' S. V. ARMIJAI 
S $900,000,000. , 

Washington, D. C., bir- 
|želiO 20 d.—ŠIądien sena- 

į tas Rekomendavo sumą 
< $900,000,000 užlaikymui Su 
j vienetų Valstijų armijos me 

tame, ir armiją) rekomen- 
duoja sudaryti iš 400,000 
v v i*rjį i 

Cu atstovių butas, reko- 
Į mendavo tik $731,000,000 
ir armiją iš 300,000 vyrų., 

ALCOCK IR BROWN 
GAVO DOVANĄ, < 

Londonas, birželio 201 d. 
Kitpitonks Alcock wir leite- 
nantas Bi*own, perlekusie' 
Atlantiką be sust6jinx), ap- 
laikė paskirtu laikrašak) 
Mai.l dovana $50,000. 

Taipgi' pranešama^; kjad' 
Anglijos karalių Jurgis įsa 
kęs juodu parūgštinti Į J3ri 
tanijos imperijos karžygius. 

• y, 
SOVIETU \ RESPUBLIKA 

ČECHO-SLOVAKIJOJE: 
I X 

Kopenhagenas, birželio 
20 d.—Iš Budapešto bevie- 
liniu telegrafu pranešama,' 
kad Čecho-Slovakijoje įsi- 
steigė sovietų respubliką. 

Pranešime taipgi pridu- 
riama, kad Viennoje viespa 
tauja sumišimai ir kad ko- 
munistų buveinė pavirto į' 
tikrą tvirtovę. 

ATŠAUKĖ SUTARTI NE 
STREIKUOTI. < 

Atlantic City, N. J. ber- 
želio 20 d.—Amerikos Dar- 
bo federacijos kongrese ta- 
po vienbalsiai priimta re- 
zoliucija, kad nuo 1 dienos; 
liepos butų panaikinta su- 
tartis tarp Comperso ir 
Bakeno, kad laike karSs ne 
bus str-eikV 

ITALIJA NUSILEIDŽIA ! 
DALMACIJOS KLAUSI- 

j ME. , ; 
Paryžius, biržei1'o 20 5d.'-: 

Italijos dielegaciją' taikosi 
konferencijon ęavo iš Ry- 
mo paliepimą • priimti Dal- 
matijos klausime, takias iš- 
lygas, kurias'paruoš'vprefe. 
Wilsonas, Lloyd Georgė ir 
Olemenceaii. \ j 

Kadangi Italijos ipr&riie-' 
ro Orlarido rezignacija,! 
kaip manoma, bus pnim.ta, 
todėl taikbs konferencijos j rateliuose ; kila klausimas, j 
kas pasirašys po taikoj gu-« 
tartimi su Vokietija: pane-j delyje, jei vokiečiai pjriims: taikos išlygas, i • į 
PADIDINO LENKįlJOS 

ŽEMES. 
, Paryžiuj, birželio 20 d.~ 
Pertaisytoje talkos sutarty- 
je ypač svarbios atmainos 
paliečiant rubežių tarp Len; 
kijos ir Vokietijos. Tujžį 
dalį pajūrių dabar priski- 
riama Vokietijai/bet to vie- 
ton suteikiama Lenkijai nau 
ji didesni plotai Pomeranj- 
joje. -i '• 

Plebiscitas Silezijoje tu- 
rės but atliktas tarpe šešto 
ir astuoniuolikto 1 jnėnesio' 
po pasirašymo ant taikos 
sutarties. Plebiscito ^jpika- le neturi but daromas spau- 
dimas ant gyvfentbjų nei iš 
Lenkijos nei iš Vokietijos 
pusės. -""V''!1 

Be to'Lenkija privalės 
leisti vokiečiams pirktis an- 
glį Lenkijoje, dalyse' atskir- 
tose rtuo Vokietijos bėgyje, 
15 metų po -pasirašymo po 
taikos sutartimi. Ir parda- 
vimas vokiečiams anglių tu 

jrės but viena kaina su lui/ 11 i • f Į kais. 
^ Gi miestas. Danzig, tkuHo 

lenkai taip labai norėjd taps, 

=3= ... »■■■ =n 

; laisvu miestu, kuris bus prie 
į žiūroje Tautų Lygos. / 

i G reto kit ko, pertvarlcy- 
tojė taikos' sutartyje nuč 
vokyčių reikalaujama idani 

I panaikintų • sovietus, kuri* 
esą susiorganizavę nekurto- 
se Vokietijos vietose. 

♦ >i 

'•v —^ 
RIAUŠES LIETUVIU 

KVARTALE WATERBUį 
RYJE. 

r VVaterbury, Conn., įirže-j lio 20 d.—Čia išėjo ant sti^e^ 
ko darbininkai penkių bre-j 
so dirbtuvhg. vrakar vaitą- 
/e ištiko riaušes priemiesty- 
je Brooklyn. 

Numalšinimui riaušių tu- 
'po jaukta policijos spekoy 
iv ugpiasių'kompanija, kuri 
pavartojo, iškrikdymui mi- 
nios vandėnj, tyas, 
matomai, negelbėjo, iu4s bus 
vo# iššaukta milicija su fcuM 
kasvaidžiais.. 

Riaušėse, kaip pnanešiH 
ma; yra sužeista keldtas p(Ą 
licistų, Tiekuiie iš jų sDrr 

" 

kiai. Taipgi yra daug su 

žeistų ir streikierių, ir ne-! 
mažas skaičius suareštuotu.' 

Nuo Red.' Watefburicj priemiestis BrooklyA yra ap1 
gyventas, beveik, vienais lie- 
tuviais. Taipgi biįeso dirbį, 
luves frgi daug dirba lietu-į vių. Ši žiiiia paimta iš angį 
liškų <telegičjr.^ :SmuljceB-į 
nes žinios tilpo v&liaii k<H 
tesĮ)ondencijose: 

i j 
ŠVEICARIJA k MOBILI- 
ZUOJA ATSARGINIUS. 
I \' '' 

i 
i•1 Gcneva, birželio į 20 cL~ 
Šveicarijos* valdžia >>d&r4 
specialius patvarkymus, kfcd 
sutikus galimus nuotikluK 
kariumdhčs įsiveržimų jfcf 
Vokietija nepasirašytų |j& 
taikos sutartimis r T 

Šiam Feikalui jau pradfejoį 
išnaujo mol^lizuobi ^vfelcft-J 
rįjos atsarginius kareivitis. * 

KAIZERIUKAS PU'KO 
VILLĄ. 

Berne, birželio 20 d—lS 
Lugano, pranešapna, kad 
jauniausias sunus buvusį kaizerio* Joachim' piAo vVie-, 
ną iš gražiausių vilių Švel-į 
carijoje ant kranto ežėrO i 
Lugrsno. ■ j" į [(1<iį 
KUMSTiftlNKlT MUStT- 
NĖS. TURĖS PASEKMĖS. ? 

Voledo, Ohio, birželio 20. 
žinome kumštininkb Jfc&j •Willafd muštyngs atsibus suj Įritu kumštininku^ Jįackį 
Dempsy, 4 dieną liepos. 

, Pasisekimas minėtus 
tynių iš finansinio atžvtt4 
gio,' kaip praneša manai 
tlžieriai, bus labai diįenUi 
nes jau dabar yra syplavw k§ pinigų už tikėtus ir kll 
tUb dalySkins net' $325,000. f v * 

* 

-.A. U|]( 
linai deliesiuota^^i but vL| tomis lietaus su griaustiniu 
maža atmaina tempovąttifo- 
je, vidutiniai šiaurryčiu ve 
jai. -• k 

i 
._ J Saulėtekis, 5:14; saulelei 

diB, 8:28. .I",! 

ORAS. 
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Ar prabus iš savo sapno? 
Aną dien tilpo "Lietuvoje" atsišau- 

kimas, kurį }). Kapsukas, rusiškų bolševiku 

komisaras Lietuvoje, paleido iš \ ilniaus 

"į visą i^sauiį" ir ypatingai į lenkų pro-" 
letariatą ir darbininkus. 

Lenkų aimija pradėjo tais laikais verz 

tis linkui Vilniaus ir p. Kapsukas, pirm to 

su pagelba rusiškų bolševikų ir chiniškų 
, padaužų išstūmęs iš Vilniaus Lietuvos žmo 

nių valdžią, pasijuto dabar karštam padė- 
jime. Jis išleido atsišaukimą, pranešda- 
mas, kad jis atstovaująs Lietuvos ir Balt- 

gudijos darbininkus, kad tie darbininkai 
nenori nei colio Lenkijos ir kad jie prašo 
Lenkijos darbininkų, idant tie Vilniun nei- 

tų. 
"Męs neturimo už ką bartis, ar ka- 

riauti su Lenkijos dąrbininkais, nes jie 
mums ;yra broliai—viso pasaulio darbinin- 
kai yra viens kitam broliai—vienikimės!" 
Toks nuo metų-metų buvo p. Kapsuko so- 

cialistiškas obalsis. Tokios "evangelijos" 
jis čia, Amerikoj, karštai mokino. 

Praktikoje, gyvenime pasirodė visai 
kas kita. Lenkai darbininkai,—nes tik iš 
darbininkų daugiausiai susideda lenkų ar- 

mija,—neišgirdo p. Kapsuko čiulbėjimo. 
Su kardu ir šautuvu rankose jie įsiveržė 
Lietuvos žemėn, pasiryžę skersti tokius pa- 
čius darbininkus lietuvius ir pagalios už- 
griebė Lietuvos sostinę, patį p. Kap- 
sukąjšvydami velniop... 

ronas Kapsukas norėjo ramybes 
(pirm to Vilniuj atsisėdęs), lietuviai dar-' 
bininkai norėjo ramybės- -lenkų jie nieka- 
dos nekliudė,—bet lenkai nenorėjo ramy- 
bės ir nenori ramybės, kol jie Lietuvos ne 

pavergs... Tr ką tuomet padarysi? Lak- 
štingalo čiulbėjimo apie darbininkų meilę, 
brolybę ir vienybę jie nepaiso; kai plėši- 
kai jie laužiasi per duris į svetimą namą— 
į lietuvių namą. Ką lietuvių darbininkai 
turi daryti? Ar laukti, kol juos jų "drau- 
gai lenkai, darbininkai ir socialistai, su 
kaulais prarys? Jeigu jie turėtų klausyti 
p. Kapsuko ir kitų socialistų evangelijos, 
jeigu jie nestvertų už ginklo ir nestotų Į 
lietuvių armiją, jie, Lietuvos darbininkai, 
susilauktų to, kad lenkai jais ir artų ir 
akėtų, kaip kad akėdavo senais gerais bau 
džiavos laikais. 
•Pono Kapsuko gauta lekcija turėtų buti 

pamokinimu ir daugeliui kitų lietuvių so- 
cialistų, kurie dar vis sapnuoja apie gra- 
žias teorijas—gražias teorijos ani popie- 
ros, kurios vienok praktiškame gyvenime, 
kaip matome, nei išėsto kiaušinio nėra vei 
tos. 

, 

r Laikas yra prabusti ir pagaMos su- 
prasti, kad pačių Lietuvos darbininkų ge 
rovė reikalauja, idant Lietuvos laisvė bu 
tų apginta. Kas ant jos kėsinasi-ar ji? 
butų lenkas darbininkas, ar rusas darbinin- 
kas, ar kas kitas,-jis lietuviui darbininkui 
nėra niekas kitas, kaip tik priešas. 

Je 

Trumpai Kalbant. 
Gerai yra visuomet atminti, kad nuo- 

latiniu kritikavimu svetimo namo, dar ne- 
išbudavosi savo loeno namo. 

Juo mažiau, rūpinsimės svetimais, o 
daugiaus savais reikalais, juo bus didesnė 
iš to nauda. 

Redakcijos tankiai bara savo sandar- bininkus ir korespondentus už tai, kad jie tankiai laikraštį įveda į polemikas ir tuš- 
čius ginčus. 

Tas yra tiktai todėl, kad "niekas ne- gali buti teisingu teisėju pats sau." Jei 
gu butų kitaip, tai daugelis redakcijų visų- mrmiausiai turėtų išsibarti pačios save. Paėmė bile musų laikraštį, jus lengvai pa- stebėsite, kad daugiausiai polemikų—bergž džių polemikų, su kitais laikraščiais,—ra- site tų laikraščių redakcijiniuose straips- i niuose. * 

* 

[ 

Ar nebūtų laikas musų redakcijoms 
pradėti "lukštintis" iš to ytin netikusio pa- 
pratimo? 

♦ * » 

Vokiečiai, kaip praneša telegramai, 
nežino, ką daryti: pasirašyti, ar nepasi- < 

rašyti ant taikos sutarties? 
Nedyvaį! Jie yra tokiam padėjime,! 

apie kurį sena patarlė sako: "Ar eisi— 
Įgausi mušti, ar neisi—gausi mušti." 

* * 
• 

Sakoma, kad nekuriuose vietose tarp 
lietuvių platinama gandai, buk dabartinė 
Lyetuvos valdžia esanti nekatalikiška,-todėl 
ji esanti negera. 

Kas tokias kvailystes platina, tas tik- 
riausiai yra arba pats patentuotas kvailys, arba iš lenkiškų ėdžių šieną ėda. i 

* * 

Yra didelis laimikis, kad pat didžiau- 
si šeiminiai karščiai perėjo gegužio mėne- 
syj. Kas butų buvę jeigu jie butų pataikę 

liepos mėnesį? 'Kione kiekvienoj kle- 
bonijoj butų galėjęs buti karšligės ligonis. 

| Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
LIETUVOS REIKALAS. 

Lietuva, respublika prie Baltiko jūrių, 
sutverta Lietuvių Brastos sutartim [V], ku- 
ri nuo to laiko su užsispyrimu protestavo 
prieš Vokietijos pastangas ją išnaudoti 
ekonomiškai, prašo pripažinimo, kaipo lais 
va. viešpatija, pasiremiant Su\ .enytų Vals- 
tijų apreikštais karės tikslais. Lietuva spe- 
ciališkai remia savo prašomą ant Wilsono 
punkto apie "savi-apsisprendimą". Lietu- 
va geografiškai yra didesnė negu Šveica- 
rija ir Danija krūvon sudėtos, nes turi 
6,000,000 gyventojų^; ji yra nei. slaviška, 
nei teutoniška, ir buvo pereskjojama per 
apie septynis šimtus metų, laike kurio* lai- 
ko jos tautiškas savitumas niekados nebu 
vo išnykęs, neigi lietuvių atsisakytu nuo 

svajonės apie lasvę ateityje. 
138o metais per dinastiškas vestuves 

Lietuva ir Lenkija tapo suvienyta, didžiai 
prieš lietuvių norą. Lenkų bajorijos per- 
sekiojimai netrukus nuvarė žmones į bau- 
džiavos retežius, kurie tęsėsi per 400 metų, 
laike kuriu daryta visos pastangos panai- 
kinti lietuvių taut^ką savitumą. 1772 me- 

tais Rusija privedė prie Lenkijos padalini- 
mo; c 1793 ir 1795 metais Rusijos ir Vokie- 
tijos imperijos išnaujo padalino Lenkiją, 
nuo ko ir Lietuva nukentėjo. 

Ne tiek senos skriaudos atitaisymui, 
kiek sutvėrimui buferinės valstijos ir eko- 
nomiškai priklausančios tautos, Vokietija 
sugrąžino [?] Lietuvai senovės laisvę lai- 
ke Lietuvių Brastos sutarties. Nuo laiko 
atgimimo šios tautos, kaipo respublikos, ji. 
nepaisant didelių sunkenybių, su pasiryži- 
mu deda visas pastangas suorganizavimui 
savo tautinio gyvenimo ir tautinės valdžios. 
Ii dabar atsišaukia į Versailles iš priežas- 
ties įsiveržimo Lietuvon lenkiškos kariu- 
menes, kuri, sakoma, vėl nori pavergti ne- 
origulmybę ir užvest lenkišką valdymą ant 
Lietuvos. Lenkai vėl sako, kad jie įžengė Lietuvon, mėgindami išnaikinti bolševiz- 
mą, kuris iš tokios artimos kaimynystės 
?ręsė pavojum jų locnai valdžiai. 

— Iš Herald, Dayton, Ohio, — Rt 
dakcijinis straipsnis. 

Birž. 5 d. 1919 m. 
Ijt * 

LIETUVOS RESPUBLIKA. 
Lietuvos respublika pasiliuosavus nuc 

Rusijos valdymo ir narsiai gindama save 
;eises ir laisves nuo bolševizmo po kovos 
m vokiečiais, prašo pripažinimo. Po to. 
kaip ant taikos sutarties bus pasirašyta 
r kiekvienos tautos statusas [padęj: mas] bus tinkamai nustatytas, nebus jo- kios priežasties, kurios dėlei Suvienytos Valstijos neturėtų tuojaus pripažinti Lie- 
:uvos respublikos. Šita tauta yra tarp se- niausių Europos rasių, priklauso prie Indo- Buropejišlįos šeimynos, iuri turtingą kal- 
3ą, paeinančią nuo Sanskrito, kuri, anot 
nekuriu kalbos žinovų, yra raktu prie tos 
[Sanskrito] kalbos. 

Šita šalis, įsiveržus jon išpradžių vo- 
kiečiams, o paskui rusams, narsiai priešino si įsiveržusiems, ir šiądien stovi, kaipo sie- 
na priešais bolševizmo vilnis. 

Kiekviena maža tauta, kuri turi drąsos priešintis galingesni ai jiegai kovoje už sa- 
vo laisve, privalo buti pripažinta. Suvie- 
nytose Valstijose yra daug lietuvių ir daug ių yra šiame mieste, kurie prigfelbejo ju- dėjimui už savo tėvynės neprigulmvbę. Kai 
po taisyklė, jie yra darbštus ir tvarkus žmo 
nes,*** kurie .la$ai dižiuotųsi, matvdami 
n o šimtmečių priespaudos savo pratėvių šalį išliuosuotą. •-•••• 

Iš Sun, Lowell, Mass.—Redakci- 
ios i straipsnis. 

Geg, 29 d. 1919 m. 

SEIMUI PRAĖJUS. 
Kaip girdi iš sugrįžusių s c i i 

miuinkų, perskaitai laikraš- j 

riuos jo aprašymą,\ai abiejuo- ( 

<e atvejuos0, susidavė ganima- .i 

lonus įspūdis ir pas nebuvusį c 

seime. Rezoliucijos de! lietu- i 

vos .Nepriklausomybes klausi > 

mo, Vafr.pas ir jo 'sujiauidčjimo ! 
klausiniasi ir kiti nutarimai tu- 1 
ri gan simpatišką pobūdį. Ir i 

odei Seimas lietuvių kolioni- 
jose padarė nemažą įtekmes, 
paskatindamas smarkiau im-j< 
tis darbo. Ir n° viena kolioniju 
šiądien laukią Varpo atsilan- 
kant, ne vienas lietuvis pasi- 
rengęs yra dar vėla, surinkęs 
išsidraikusias pajiegas, nume- 

tęs abejonių galybes, pasidar- 
buoti. 

Bet atminę praeitį, nesena 

męs galime tUofj atsiminti li- 

kimą mus kitu suvažiavimu 
pakilimas upo ir darbštum0 lai-, 
kas ^111 trumpalaikis — pakilu 
ir nuslugo, nuslūgo dar ž/'miau 

negu pirm tu buvo buvę. Kad 
šiuom kartu nepasikartotų pa- 
naši istorija, tai męs turime 
jau dabar pasirūpinti seimo 
pakeltą lipą žmonėse, enegriją 
ir darbštumą taip sunaudoti, 
kad jie netik tęstųsi kuc•ilgiau- 
sia, bet podraug, kad iš to dau- 
giau naud°s išsėmus Lietuvoj 
reikalams. 

Atsiekimui to yra gana daug 
bu du: galima pasirinkti begalo 
daug žmonių, panaudojant ne- 

tik seimo išduotus rezultatus, 
bet kartu visus tuos apsireiški- 
mus, kokie atsitinka Lietuvoj 
tarpe mus broliu, Pa/yžiuje 
Taikos Konferencijoje ir kito 
;e lietuvių kolionijose, o po- 
draug ir pasaulinius atsitiki- 
mus. Mokant į.eaguoti i iškilu- 
sius klausimu^ stengiantčs 
juos greitai nušviest žmonėms 

ir, galint mukų visoumenės 
luomlaikinį pakilusį' upą ap- 
versti patarnavimui 1 sietuvos 
reikalams, galima atsiekti di- 
delių rezultatų ir padaryti di 
cielei naudingą" darbą pačių 
žmonių reikalams. Tokios me- 

lodos, nuosekliai apdirbtos ir 
rimtai vedamos męs turėtume 
tuoj imtis ir laikytis. 

Nemanau aš čionai pienų nu- 

piešti veikimui: tokį darbą rei- 
kėtų atlikti bendrai mūsų veikė- 
jams. Tam tikslui mano paLv 
rimas toksai butų: kad vidu- 
rinės sriovės žmonės, kaip- > 

pritarusieji seimui, spaudos 
atstovai kartu su šio seimo 
šaukėjais, tuoj sudarytų greitai 
-•uvažiavimą veikėjų ir jie iš- 
dirbtų tolesnio veikimo pienus, 
pasitartų dėl veikimo bttdų ir 

paliktų žmones intensyvio vei- 
kimo tvarkiniui. Manau, kad 
tuomet sf,imo reikšmė i gyni 
keliariopai didesnę vertę ir 
luitų galima pasakyti, kad ne- 

veltui Chicag'jn važiuota. 
Tai jau 1 Jetuvos ,reikalų 

žiūrint tiktai. Bet taip-gi pa- 

žvelgiame vidurines sriovės 
pusėn. 

Klerikalai Chicagos siijr.e 
Lra\'() nemaža spraktuką. D;. 
lis kataliku žmonių, kurie n°- L. U 7 

turi aiškiu klerikaliniu tenden- 
cijų, kuriems rupi tėvynės la: 
bas, pamatė, kad tautininkai 
yra žmo;iės, sn kuriais katali- 
kai gali veikti pilnai ir laisvai, 
jie turi pilna laisvę savo reli- 
giniems įsitikinimams apreikš 
ll, jie visas teises, kokios tik 
yra reikalingos, kad žmogus 
liesi jaustų, lyg pasprangytų dr- 
joje. Šie katalikai pamatė, 
kad jie čia ir daugiau teisių tu 
r i savo aukomis palaikomuose 

H 

fonduose, jie pamatė, kad Iv 
Lietuvos laisvės reikalais daug 
tyriau rūpinamasi ir kokių 
ri'ors neaiškumų, kokių nors 

naudojimų nėra. Alijošius sh- į 
va kalboj seime aiškiai apibu- 
dino kataliko padėjimą po kle-ls 

I J ikalų globa. Supratę katalikai 
■avo apgailėtina padėjima ir 
labar pamatę, kad klerikalu 
kai-kurių kunigų ir jų klap- 
inkų) gasdinimai tautininkais 
lėra nic'kuo pamatuoti, jie dė- 
is veikti su su vidurinė sriove, 
cajpo lygus vienos tautos vai- 
tai. Ir jie yra kviečiami vidu 
•iilės sriovės žmonių dėtis. 

Tokiame suvažiavime veikė- 
jų reikėtų, Kad ir jų veikėjai 
lalyvautų, kad tuom sustipn- 
uis ryšius ir pasitarus bendro 
i'eil.imo reikalais. 

Tokiame suvažiavim® be pie- 
nų, kaip kas turėtų but veiktą.] 
dar turėtų imti nutarta: 

1) Tik tam tikros įs'.agos 
lemti ir prie tų įstaigų kėlimo 
visiems dėtis; kad keliauja kal- 
bėtojai, kad laikraščiai ir visi 
vidurinės sriovės veikėjai jau 
tik tas įstaigas visad ir visur 
remtų; kad tvėrimas naujų tų 
visomeninių įstaigų butų prie- 
žiūroje tam tikro komiteto, ku- 
rį tas suvažiavimas turėtų pa- 
likti. 

2) Kad v: m ištaigu vidur i- c- c O t. 

nes srioves veikimą sukoordi- 
įuioti ir padaryti našesniu ir 
visoms vienkart Įstaigoms, kad 
suniainant organracijų išlai- 
das jų kėlimuio b°ndradarbia 
vimo keliu. 

3). Ka i sudaryti tam tikra 
vidurinės sriovės komisija, ku- 
riai 1 )Litn pavesta žiūrėt "effi- 
cienc\ visos tos sriovės darbo 
ir juo vadovauti. 

4) Kad sumažinti išlaidas 
lig reikalingo skaičiaus ir nien 

kesnes, kurias padengia kitos 
didesnės įstaigos, sulieti su 

anomis ir sudaryti viena bend- 

5) Kad sudaryti Durį tinka- 
mų veikėjų ir juos įstatyti nuo 

latai darban pabriežtiems liks 
lams, už jų darbą atlyginant iš 
nuskirto fondo. 

6) Kad spaudoj maždaug 
nustatyti vienodumą ir sudary- 
ti komitetą interpretacijai ir 
nušvietimui neaiškiai apsireiš- 
kusių mus gyvenii^s klausimų 
ir tuoj vienoda veikimą pa- 
imti. 

7) Vidurines sriovės spau- 
dos platinimui sudaryti visų 
tos sriovės laikraščiu \ K_'iia ak- 
cija ir intensyvį darbą pavesti. 

Yra daug klausimų, kuriems 
butų vieta apkalbėti tik tokiam 
veikėjų suvažiavime. Suvažia- 
vime turėtų but spaudos orga- 
nai (Redakcijos ir Administ- 
racijos), didesnės organizaci- 
jos ir žymesni veikėjai. Šiam® 
suvažiavime nėra tiek svarbu, 
kad atstovai butų rinkti nuo 

kolektyvių 'grupių, bet dau- 
giau svarbos reikia priduoti 
veikėjų ])asidarbaviinui ir pa- 
žadams ateityje, nes to suva- 

žiavimo tikslu butu ne kokius *■ 
t nutarimus visuonrnės varde 

išnešti, bet buvusiojo Guca- 
1 goje seimo nutarimus ir pa- 
liktas tendencijas gyveniman 
lyg galinio laipsnio įkūnyti; 
toliau n uis spaudos klausimą 
aptarti. Ir tokam suvažiavime, 
sakyčiau, tuvtu inicijatv v;ti| 
duoti daugiaus mus spaudos 
organų atstovai ir jo įvykin'- 
niu pasirūpinti. 
• Pagalvokime. 

Žcčkalnių Jomis. 

Laiškas j Redakciją. 
Gerbiamoji "Lietuvos" Re- 
dakcija! 

Kam kliuvus-nokliuvus pbv 
lietuviškus laikraščius, 0 

mums, biuj^hamtoni.v.kiams ten- 
ka (Jaugiausiali. Už Rezoliu- 
cijos išnešima prieš Tautos 
Fondci, kad neišduoda atskai- 
tų, nusikalto T. F. skiriu*: iš 
:ur? — IŠ Binghamton, X. 

Pirmu kartu Egipto mot^rįs pradėjo dalyvumą po- 

litikoje. Viena egip/ėnė sako prakalba mieste Cairo 
ant gatvės. ^ v !. \ 

Y.; lietuviai kataliaki pritaria 
Lietuvių Seimui Chicagn, 111., 
iš kur? — Iš Binghamt°n. N. 
Y. Kunigas laiko pinigus su- 

aukautus gruodžio 2() d. 1918 
m. del Lietuvos pašalpos, ne- 

siunčia į T. F. Brooklvn, N. 
Y.... Iš kur tas kun.? — Iš 

Bingo., N. Y. Išjuokia. T. F. 
Komisijos išdu°tas atskaitas, 
kaip tai: "Radom išmokėta 
$67,000, knygos tvarkoj, bilos 
ant ranku ect.," bet kam tie 

C \ 

1 ūksiančiai kliuvo? tai nei 

burbt; — kritikuoja lietuviai 
iš Bingo, N. Y. 

Vienas dalykas ko tie laik- 
raščiai nesužin°jo tai tas, kad 
tame miestelyje, kuriame ma- 

žiausiai lietuvių tėra, sukrauta 
didžiausia suma pinigų pašal- 
pai, net arti $4000.00. Tie laik- 
raščiai net nei tos žinioj nepri- 
ėmė; pakol pinisai nepereis į 
T. F. kasieriaus rankas. Ant- 
ras, ko minėti laikraščiai nesti 

žinojo, tai: — kiek mušu T. 
F. sekretorius gavo "privati- 
nių"' laiškų, tuzinais skaitant, 
sn pamokinimais ir prižadėji- 
mais net visas išlaidas iš to 

Fondo atmokėti, neišskiriant 
ir advokatų bylų, bilc tiktai veį- 
ktn j u labui. Tie laiškai buvo 
iš PATIES \YASH1NGT0X, 
D. C. su No. 2 parašu: J. J. 
Hielskis... Jeigu tiek laiškų, 
(anie pačiame reikale ir kitur 
išsiuntinėta, tai galima pasa- 
kvti. kad Egzekuiyvis Kom. 
labai "BIZY!!!" 

« 

Lai liet. laikraščiai žino, kai 
ta didžioji p. Johnson duosui 
auka "For the eause of Lith- 
uanian Liberty" viso $2350 nu 

ėjo stičiai į Paryžių frankais 
13.831 šiais vardais: 

Antanas Smetona, Prezt- 
dent of Lithuania, (Jiine 5 
1919) A. Valdemar, Prime 
Minister of Lithuania; j. 
Ytzas, Yice Minister of Edu 
cation & Yaldemar Czar 
neėkis, Chairmau <>f the Mf- 
nistry of Finance. Ši°kiu 
antrašu: \'aldemaras, Hotel 
Palais d'Orsav, Paris, Fran- 
ce. 

| Antras čekis tais pačiaias 
vardais: Mano $2000 ir žmo- 
nių, :u'"»:yg jų noru, gauti ko- 
kius tenai ''Diplomus," išsiun* 
lėni per p. Vaišnorą frankais 
— 8,882, ir 13,831; Išviso 22, 
713.05 franku. 

Tokiu budu išsiųsti pinigai 
bus sunaud°ti tik.ai Lietuvon 
naudai. Labai butų geistina, 
kad visi. kurie iš atsargini 'o 

užlaikė savo aukas, kad tuom 
pačiu keliu išleistų. 

Pinniaus apie išsiuntimą 
aukų tiktai tokios atskaito* 
buvo. Tiek ir tiek išleista, kny- 
gos geroj tvarkoj, bilos ant 
rankų... C) tai biednai Lietu- 
vai nei pauostyti! 
Su pag. Kun. K. Ambrazaiti:. 

NIj. Liet. Laikraščiams pri- 
menu apie Liet. Raud. Kry 

žiaus Fondą. Jei Raud. Kry- 
žiaus pinigai bus siunčiami į t. 
F-da, tai bus tiktai atnaujini- 
mas pasenusio "bizni0," o Liet. 
Raudonasis Kryžius dar nei 

neparaudanpvęs, nupluks. Pi- 
nigus yra gerai siusti stačiai į 
Lietuva per Paryžių. 

c « c 

Su pagarba, 
ICuii. K. 1 mbrozciiti 

NAUJOS PASPARTU 
REGULIACIJOS. 

Valstijos Departamento 
Paspartų Biuras leidžia pas- 
kelbti naujas reguliacijas link 

paspartų išvažiuojant iš Su v. 

Valstijų. 
1. Piliečiai ir pavaldiniai ncu 

tralių ir talkininkų šalin (t. y. 
šalin, kurios kariavo prieš Vo- 
kietija ir jos talkininkus) gali 
gauti pasportus išvaižuoti iš 
šios šalies. 

2. Reikalauti galima žodžiu, 
\ietoje pirmiau buvusio Įsaky- 
mo reikalauti raštu. 

Taip-pat prai Ašama, kad dn 
bar nepatariama keliauti į Eu- 
ropą ir i* Europos dėlto, kad 
trūksta maisto ir kad keliavi- 
mo sanly^os tebėra dar nen.ti 

mališkos. Raginama tik tiems 
reikalauti paspartu, kuriems 
būtinai reikia iš šios šalies iš- 
važiuoti. 

3. Reikalaujant nėra būtinai 
(reikalinga prmeti fotografijas 
kaip pirma kad buvo.reikalati* 
jama. 

4. Piliečiai ir pavaldiniai \ > 

kietijos, Austro-Vengrijos, 
Turkijos, Bulgarijos ir Rusi j "S 

gali gauti paspartus tik taip 
kaip ir pirmiau, i. y. reikalau- 
jant raštu. 

5. Asmens atkeliavusieji i 
Suv. Valstijas su tinkamai uv- 
vizuotais pasporta'S &ali išva- 
žiuoti kuomet tik nori be spc 
cialio leidinio per šesius mėne- 
sius nuo įvažiavimo laiko. 
(Pirmiau buvo leidžiama tik 
trisdešimtis dienu). 

KAREI VII,' GIMIN'HMS 
SVARI5U. 

Laikraštys "Carry On" lei- 
džiamas iš Suvienytu Valstijų 
Armijos Generalio Chirurgo 
ofiso, siūlosi atsakyti visus u.': 
klausimus link pražuvusiu ar- 

mijoje vyru. Olicialis praneši- 
mas tarp ko kito sako: 

"Jei 'Carry On' gali jums 
palengvinti rupesnius padedant 
'sujieškoti, kur randasi justi pi a, 
žuvus i s kareivis, atsiusk mums 
savo pajieškojima. Jis bus p; 
siųstas į visus ligonbučių laik- 
raščius ir juose atspausdintas. 
Gal Imti. kad tūlas ligonbutyje 
esantis kareivis atsimena jusu 
jieškc'imajį ir suteiks apie jį 
žinių." 
Adresas1 "Carry On" Maga- 
zine, Oflice of Surgeou Gene- 
ral, U. S. Armv, VYashingtoii, 
D. C. 
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\VKSTl IKI.b, MASS. 

D. L. K. Vytauto Draugys- 
te pasiuntė užuojautos razo- 

liusiją, A. L. Seimui. Tas ne- 

patiko vietos kun. K. Vasi- 
siliauskui ir užtai jis birželio 
1 d. i. sakyklos Vytauto Dr-ią 
išbarė, o A. L. Seimą išnieki- 
no šlykščiausiais ir bjauriau 
šiais netinkančiai spaudai žo- 

džiais. Šitie kunigo niekinimai 
taip buvo nešvariu; ir taip .]<• 

sąm°ningi- kad stačiai įstabu, 
kaip juos galėjo pavartoti šiek 
tiek apsišvietęs žmogus — ku- 

nigas. 
Kun. Vasiliauskas išlieję* 

visa savo tulži ant Seimo ren 

gėjų, paliepė parapijonams ba- 

dyti pirštais Seimo pritarėjus. 
Bet tie vietoje badyti pirštais 
vos tik nesusibadė kumštėmis. 
Puikus doros mokytojas. Ar 
ne? 

Kazimieriniai laikė p°rą 
truk-mingų susirinkimu reika 
1'"' Seimo. Pirmame Nusirinki- 
me buvo laimėję Seimo šaliniu 
kai, nes balsuota rauku pakė- 
limu. Bet. antrame susirinkime 
visai kitaip virto, nes be jokio 
balsavimo cariškai paliepta is- 
nešti protestą prieš Seimą, ku- 
ris tilpo "Darbininko" num. 

67. Taipgi tame susirinkime 
neva nutarta nebe i duoti D. 

L. K. Vytauto Dr-jai svetai- 
nes už tos draugij°s pritarimą 
Seimui, nors tie patįs Vytauto 
draugijos nariai priklauso ir 
Kazimieriniams. Puikai pasi- 
elgta. Ar ne? 

Birzelio 9 d. kunigas sušaukė 
parapijonų susirinkimą pobaž 
nytineje svetainėje. Susirinki 
mas atidarv(a -u garbinimu 
Dievo, o paskiau* imta garbim 
Dr. Šliupą, inžinierių Naruše- 
vičių, Lopatą ir kitus tautinin- 
kų veikėjus, primetant jiems 
visokiu pramanytų kalbėtojo 
nesąmonių. Bet už ta i Mastaus- 
kas ir Česnulis iškelia i padati 
gęs. Girdi, jeigu n«- Mastaus- 
kas, tai dar ir šiądien lietuviu 
delegacija neini® ų įsileista Į 
Paryžių Majauskas, esą, vis- 
ką padarąs ir visur prieinąs; 
jis rtet ir su prezidentu \Yilso- 
nti turėjęs audiencija. 

Tai]) kunigas i^*yr<;s Mas 
tau-, ką su Česnuliu, ėmė akeli 
vietinius lietuvius, kurie prita- 
ria A. L. Seimui. l»et gi publi- 
kai atsibodo besiklausyti, ku 
riigo nesvariu ir nesąmoningu 
pasakų it išsyk ;iį»i*' trisdešimtis 
žmonių išėjo i svetaines lauk, 
palikdami kalbėtoją šaukianti: 
"Palaukit, palaukit!" I'o co ku 
nigas įvardino keti {ris savo 

parapijwnu -apšaukdamas |tio-» 
nekatalikais ir apreiškė, kad 
jis tuomet tik a t v, a! i kataliky 
tę priimsiąs, jeigu tie ]>ri itk 
sią ir pasirasysia neturėti jo 
kio bendro su taip vadinamais) 
bedieviais, o bedieviais kunigas! 
vadina visus tuos, kurie pri 
taria Seimui. 

Taip kunigo sukiršinti žmo- 
nės, dabar pradeda vieni kitu 
neapkęsti. Vadinasi kunigas 
savo "šven'n" pareigą atliko, 
jskiepidamas i žmonių šird;s 
neapikantos diegus.' 

Kauke. 

ROCFiSTk K, N. V. Į 
Piknikas i) prakalbos. 

Birželio 15 d. 1uiv°,T. M. D 
52 kp. piknikas. Suvažiavo pu 
Sėtinas burHli žm«niin i tyri 
orą pasilinkminti.. Kaip gir 
dėti, V.uop'i turės pelno apie 
$50.00. 

Tame gražiame gyrios pavė- 
syje atlaiko prakalbą "Sanda- 
ros" redaktorius p. K. Norkus. 
Jis čia užVa/iavo grįždamas iš 
A. L. Seimo Kalbėtojas daug 
ko papasak°jo i s Seimo nutari i 

mų. Nurodė kokias dideles už- 

f'.iotis i:nri- atliko šioje svar- 

bioje valandoje, kokiais ar 

-iais Seimo pri'.-ais yra mušu 

kunigija ir kaip nepasekinin^a 
į' ■> buvo agitacija prieš Seimą. 
I'-ris i\orkus pasakė, kad ku- 

mėgina pamegdžiodi tait 

liniukus, bandydami tverti i", 
davatkų sav°!išką raudonąjį 

i'\ žiu ir rengdami klerikalu 
ciiiieii. kuris' bus naudingas 

liktai j u polifikai, o ne Lietu- 
vai. 

Re t-) kalbėtojas nup°ikė ir 
bolševiku i>ibriovimą j Lietu- 
vą; kvietė visus Imti sandarie- 
ciais, kurie vadovaujasi dc 
mokratijos principais, kurie 
gelbsti darbininkams pasiliuo- 
suoti nuo skurdo ir kurte ko- 
voja 11/ tikėjimo, sąžinės, susi 
i i n kimu ir spaudos laisvę. 

Paukštelis 

\\ ATERHURY, CONN. 

XiK> tulo laiko pas mumis 
kataliku ir tautininku tarpe bu- 
vo pu "tinas sutikimas. liet 
štai birželio 15 d. vi'^os T. J\ 
•kyrius surengė prakalbas, 

l;uri<>se kalbėjo pp. K. Česnulis 
ir R. Mastauskas. Žmonių ai- 

c 

silankė pusėtinas būrys, kuri* 

pripildė pilnai parapijos skie- 
pą. I\adansi minėti ponai yra 
pargrįžę iš Prancūzijos- tai 
visgi žingeidu biivo j jų prakal- 
t.:js nueiti. Pilnai tikėj°me is- 
c ir ti daug svarbių žinių apie 
tėvynę. 

Bet ant nelaimės išgirdome 
visai ką kita, vietoj koncentra- 
vimo ir taip jau išsiskyrsčiu- 
sias i partijas mūsų minias, 
viftoje rimtų pamokinimų, tie 
oratoriai, o ypafingai K. Čes- 
nulis, pasakė toki spyčių, kokių 
rimtesni katalikai ir abelnai 
buvusi publika gerokai Pasipik- 
tino, o klerikalai da labiau su- 

| fanatikėj0, nes minėtas kalbė- 
tojas pašventė vjsa savo kalbrį 
juodinimui vidurinės sriovės ir 
į(»s veikėju, išvadindamas 
bjauriausiais žodžiais. X°ga- 
na, kad jis lautiniukus juodino, 
l>rl teko ir katalikams, kurie 

5dalyvavo Seime. Anot tokalbė- 
Itojo, visi tautininkai, tai kai- 
ėianitiirikai. O kunigus, kurie 

j dalyvavo minėtame Seime, lai 
prilygino ]»rie Mockaus, John 
Bambos ir kitų. Prie to kliuvo 
ir "Lietuvos" IVndrovei, už 

lai, kad patalpino pranešima, 
kad tūlas ehieagietis girdėjo 
kun. kalbant apie prisidėjimu 
prie Lenkijos. Mastauskas 
trumpai palbėjo nieko nepasako 
apart savęs išsigyrimo. 

Aljelnai imant, galima spręs 
t i. kad tos prakalbos pasėjo ne- 

apiakntos sėkla, iš kuriuos gali 
išaugti nepageidaujami vaisiai 
kaip pačiai Iaudžiai* taip ir Tė- 
vynei Lieutvai. 

1 >u v > keletas klausimų, ant 

korčiukių, į kurios atsakyta t°- 
kiais argumentais, kurie tinka 
vartojimui vientik panašios 
rūšies kalbėtojams, nes Česnu- 
lis kiekvieną klausėjo, pasiuntę 
i bepročių nam.ą. 

ŽINIOS ŽINELES. 

Cicero, 111. šioje kolioni- 
joje kalbėjo kapelionas kun. 
Jonaitis apie Lietuvos poli- 
tiška stovį ir sunkų padėji- 
mą kareivų karės lauke. 
Buvo renkamos aukos su- 
se] pimui badaujančiųjų Lie 
tuvoje. Surinkta $71.69. 

Ouincy, 111. Geležies mol- 
derių streikas, kuris tęsės 
keturoilka sąvaičių, pasibai- 
dė. Streikieriai laimėjo 8 
vai. darbo denos ir mokes- 
Lies G8 c. valandai. 

';-: įiįįįįįmi 

Paklydusių ir palaidų šunų gaudytojas su savo vežimu viename mieste ant 
saws Javos. , 

Charles/on, W. V. Orga- 
nizuotieji vietos darbinin- 
kai laimėjo didesnę moke- 
stį, šiaip: plumberiai ir 
elektros darbininkai gaus 
po 81 Vi centų valandai, ma 

liavotojai — 75c. vai., ge- 
ležies darbininkai — $1.00 
vai., tinkuotojai •— 87Vį c. 
vai. ir karpenteriai — 75c. 
valandai. 

Jamestown, N. Y. Vieos ra- 

kandų fabrkų darbininkai 
pakėlė streiką, reikalauda- 
mi 8 vai. darbo dienoje su 
mokestimi už devynias va- 
landas. Streikuoja viso apie 
4 tūkstančiai darbininkų. 

(irighton, Mass. Nesenai 
susitveręs L. Raudonojo Kry 
žiaus skyrius sparčiai dar- 
buojasi. Jis turi 30 narių. 

Newark, N. Y. Newarko 
katalikiškos draugijos ir pa- 
rapijos susirinkimuose visa 
dižiuma balsų nubalsuoja, 
kad šmet neiti velykines iš- 
pažinties ir neduoti bažny- 
čiai nei vieno, cento. 

r 1 ■■■■■'• ■ « 

Amsterdam, N. Y. Susi- 
tvėrė L. L. Sargu skyrius iš 15 ypatų. 

Amsterdame daug randa- 
si jaunikaičių, kuiie su ku- 
nu ir siela atsidavę savo tė- 
vynei, todėl galima tikėtis, kad L. L. Sargų skyrius čia 
b«jos. ; 

Bentleyville, Pa. Pasta- 
raisiais laikais čia pasirodo1 
atbudimo ženklas lietuvų tarpe. Apsireiškia gražus ir pavyzdingas pobūdis svar 

j besniais tautos reikalais ei- 
ti išvien. 

Waterbury, Conn. Buvo 
lietuvių ir žydų demonstran 
cija prieš lenkus. 

Lietuviai maršavo dide- 
liais būriais ir nešė Lietu- 
vos i:* Amerikos vėliavas. 
Buvo išnešta ir tam tikra re- 
zoliucija. 

Grand Rapids, Mich. L. R. K. Moterų Sąjungos 42 
kp. surengė vakarėlį. Buvo 
vaidinta "Gudrus Kvailys" ir "Katriutės Gintarai." Pa- 
starasis veikalas publikai la bai patiko. 

Londonas (Anglija). Ge- 
gužio B d. lietuviai surengė pasilinksminimo vakarėlį. Žmonių prisrinko gana daug. Buvo ir svečia1': Dr. 
Šliupas, Čepinikas ir K. Bi- 
zauskas, kurie visi pasakė l 
po trumpą prakalbėlę. 

I Alliance, Ohio. Čia lietu- 1 
viai apart girtuoklavimo ir 
muštynių bevik niekuo kitu 1 
ir neužsiima, tai nėra kam i ir j laikraščius parašyti iš t 
to tamsaus gyvenimėlio. I 

Simpson, Pa. Darbai ka- 
sykose eina pusėtinai. Dirb- 
tuvių mažai. Lietuvių čia 
priskatoma apie 50 šemynų. 
Lietuvos reikalams ta ko- 
lionija yra aukavusi suvirs 
$200.00. 

Rerrin, 111. L. S. S. 256 
kp. rengė vakarą su persta- 
tymu veikalo "Amerikoniš- 
kos Vestuvės". Nekurioms 
moterims pasirodė tas vaka- 
ras "pavojingas" ir todėl 
jos apskundė rengėjus mie- 
sto majorui. 

Newar, N. Y. Čia susitvė1 
rė Lietuvos Liucsybės Sar- 
gų pulkas, kurio pirmininku 
išrinktas serž. V. Vaškas. 

Kulpmont, Pa. Eagle Silu 
Mill darbininkai streikuoja 
jau kelinta sąvaitė. Pirma 
streiko sąvaitė buvo labai 
trukšminga: buvo riaušių 
ir areštų. Prie to skabai su 
policistais labai sumušė p-lę 
Navickaitę, kuri tą dieną pi- 
kietavo. Ji guli ligoninėje. Prieš mušeikas yra užvesta 

i byla. • iii žf: 

Lietuvos Žemes 
Banko Reikalas. 

Anij syk gavome nuo p. Yč > 

iš Paryžiaus kabelį, kuriame jis 
praneša, kad "Lietuvos Žemės 
Bankas" Lietuvoje persikeitė 
į "Lietuvos Prekyi>os ir Pra- 
monės Ranka." P. M. Yčas di- 
rektoriato vardu kviečia, kad ir 
męs, amerikiečiai, su savo su- 
rinktomis Liet. Žemės Banko 
pinigais prie to "Lietuvos Pre- 
kybos ir Pramonės Banko" pri 
sidėtume. 

Lietuvos Prekybos ir Pra- 
mones Bankas jau turi suvirs 
8 milijonus auksiniu (1 rublis 
lyginasi dviem auksinam). Tai- 
gi tas Bankas jau operuoja ir 
tai operuoja plačiai. 

M tisų čia organizuo jamasa i 
"Lietuvos Žemės Bankas" jau 
gavo iš Fcvt'Tal Reserve Board 
leidimą surinktus ir išinainvtus 
rublius (185,000.00 Rublių) 
pervežti į Lietuvą. Tokiu budu 
t ii musų piniglj vėrtė jau yra 
apsaugota ir neš nuošimtį. 
Taipgi tas kapitalas, sudėtas 
Lietuvoje, neš nauda Lietuvai. 

Męs žinome, kad daugelis 
Amerikos lietuvių yra pirkę 
rub. Tuos rublius musų žmo- 
nės laiko pas save ir jie jiems 
neneša jokio procento. Ne vien 
tas. Kaip bus su pačiais rub- 
liais ir su jų verte ateityej, nic> 
tas nežino. Dabar yra gera pro 
*a ir tai vienatinė proga rublius 
ipsaugoti, tai yra perkelti juos 
)er musų organizuojamąjį Lic- 
u vos Žemės Banką į Lietuvą. 
ECurie turite rublių, tuoj įdėję j 
•egistruotą laišką siųskite juo* 
Lietuvos Žemės Banką, gausi 

e certifikatą ir Jūsų rubliai bus 
apsaugoti. 

Dabar yra taiposgi gera pro- 
ga mainyti doliarius j Lietuviš- 
kuosius auksinus. Kurie norė- 
site važiuoti Lietuvon ir norite, 
kad Jusu pinigai patogiame 
laike ir patogia kaina hutų iš- 
mainyti ir perkelti 1 Lietuva, 
rašykitės prie Lietuvos ŽE- 
MES BANKO 320 Fifih A ve., 
Ne\v York, X. Y. 

Pagal buvusio Lietuvos 2e 
nes Banko seimo, dalininku nu- 

tarimo L. 2. 1 tanko knygos 
"Certified Public Accounfant' 
jau peržiūrėtos. Jųjų raporto 
skaitlinės iki birželio 5 d., 1919 
m. sekančios: 

Gauranty Trust Co. Banke 
su paskiausiu įdėliu 

yra $60,554.52 
Suv. Valstijų "Liberty 

Bondsais"" -8,400.00 
Rubliais ir kontraktais 

Rub. 232,147.00 
Parduota 2438 serai 

už 121,900.00 
Sukolektuota 93,230.50 
Sukoletavimui 28,6( >9.50 

$121,900.00 
Su tikra pagarba, 

LIETUVOS ŽEMES 
BANKAS 

320 Fifth A ve., Nc\v York 
N. Y. 

per K u n. J. Žilis. 

| Lietuviška Gydykla D R. DSCKSOM 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Gydau vriaokias ligiw naujausiais f i^ads ir su pagalbu 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių įtaisų. Ofiso valandos: » iki 12 ryto, 4 iki 8 ya'k. Ne^Oldieniais 10 iki 12. 

_ 1645 West 47-ta r\etoii nup Marshfield Ave. 

S PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. g i ant Curų, L^ntų, Rėmų Ir Stogams Poplcrlo 9 SPECIALIAI: Malcva malevojimul stabų iš vidaur, po $1.50 ui 2a''on:? X 
CARR BROS, WRECKING CO. | bį 3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAOO, ILL. 5 c o .^CCrCitiormrtrtrtrtJ'i'"""' 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

Pagyven'mo Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Gydo v.isokjas Vyru Iri KampaB Iowa St. ^^^^^^rnoterų ligas taipgi ir Valandos: nuo 8—10 rytę; 7—9 vakaro^^^^ęhlrurgižl^as iigas. Biznio oflsaa; 802 \Y- M^uiifion St., kamp. Kai 
Valandos: 11--6 popiet; Nedaliomis U—1 popiet. Chicago^^^^^_ 

A& ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SAKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęa pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjituas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sjokų nustajimas 
viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyvrn- 
siu. Visur jieįkojau rau pagelbos. nes'sailėj.iu visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

itet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Ir>kstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po tuvartojiiuui minėtos gyduolėm, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stlprčt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalo. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. I!S- 
yiu 3 mCnrsIy i5t;er«Jnvtin kas MvaitS po butelį Sa- lutaras, Bitterla, ir po ? mCn. savo paveiksle pamačiau tekį skirtumą kaip tarp dieuos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiy dėkoju 3alutai9B mylistg pcradCjlstei ir linki 1 vi- siems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical lnstitution J. Baltrenas, Prof. 
1707 80. Halsted St., Phone Canal 6417 Chlcago, Illinois 

Farmos Prie Chicagas 
Kur jus galite gyventi ir dirbti Chicagoje. Mušu fanu. s 
randasi prie dideliu dirbtuvių Libby McNiell & Libby's. 
naujų Can Co. Nemokėkite už gyveni"*"^ viską ką tik 
j 11 s uždirbate. Jus galite pirkti mūsų farnias su labai 
mažu įmokejimu kaip kad $300,00 įmokėti, i> ręsta kas 
mėnuo. Atsišaukite arba rašykite: 

S. SOKALSKIS 
106 N. LA SAU.E STREET, ROOM 40 
Arba vakarais Tclcf oliuokite BOULEVARD 10011. 

K- 
*1 

» t \* To prote r.t agaiitst substitutfon examinc the box carefully bemg sure that it is sealed and that you areactually getting-a MicheHn V Tul>c- fr- _—— ;ft 
!SOUTH-WEST TIRE CC j 2038 40 W. 35th Street 

Vienintelė šios rų&ies Lietuvių 
Instalga Chlcagojo. 
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LIETUVOS VARGAI. 
Niekados nesitikėjau, kad 

man tektų buti Lietuvoje 
greitu laiku ir kad aš galė- 
čiau sugrįžti visai iš kilos 

pusės. 1915 m. vokiečiams 
užimant paskutinį Lietuvos 

kampelį Ukmergės apskri- 
čio, aš buvau priverstas va- 

žiuoti Gudijon be vilties, 
kad galima bu sugrįžti. Ta- 
da taip puikus rugių, kvie- 

čių ir vasrojo laukai, prino- 
kę sodnuose vaisiai ;gražųs 
kaip liete nulieti drūti bel- 
gų, žemi apvalus žemaičių 
arkliai, visokių veislių gy- 
vuliai šimtai tūkstančių ra- 

miai sau ganėsi Lietuvos ža 
liose lankose. Drūtas že- 
maitis ir laibas augštaitis 
vaikščiodami su savo žmono 
mis po laukus tikėjosi der- 
liu ir laimingų metų. Vaiku- 
čiai sotus raudoni bėgiojo 
po daržus ir žalias lankas. 
Pilnos nedėldienyje bažny- 
čios šilkuotomis galvomis 
sesučių — baltų geltouų, rai 
bų ir daug, daug kitokių 
margučių spalvų... Kam te- 
ko tą visą matyti, tas turėjo 
norom nenorom pasakyti: 
"tai turtingas kraštas!" O 
dabar ką aš mačiau! 

i !• 

Balandžio 27 d. vakare 
apleidau Parįžių, Sekantį ry 
tą pirm penktos valandos 
musų traukinys ritėjo pa- 
lengva per musių sunaikin- 
tą Francuzijos kraštą Elzas- 
Lotaringijos linkui. Įdomu 
ir baisu buvo žiūrėti į so- 

džių ir miestų supaikintus 
namus. Apie antrą valandą 
po pietų privažiavom vokie- 
čių sieną. Francuzijos ka- 
riška valdžia, patikrinus ke- 
liauninkų popieras, paleido 
toliau. Nuo Kablentz iki 
Kelnui vis matėsi alijantų 
kariumenė. Aš visą laiką 
stengiausi prisižiūrėti, kaip 
išrodo vokiečių kraštas, ar 

labai sunykę žmonės, ar yra 
gyvulių krašte. Jeigu nebu- 
čiau savomis akimis matęs, 
tai netikėčiau pasakoms. 

Laukai dailiai apdirbti. 
Matosi pakeliui ariant arba 
akejant gražiais arkliais. Nu 
tukę gyvuliai įvairių veis- 
lių maitinasi laukuose. Žmo 
nėse nematyti suvargimo. 
Nėra jokio ženklo, kad tos 
šalies gyventojai butų ve- 

dusiji karę. Tik trūksta 
valgomųjų dalykų. Tokie 
vaizdai nuo Francuzijos sie 
nos per visą Vokietiją ligi 
pat Virbaliaus. Nuo Til- 
žės iki Kauno matosi m: 

tų ir sodžių griuvėsiai. 
II. 

Koki staigi atmaina tik 
pervažiavus vokiečių sieną! 
Vieton pietinių raudonų dai 
lių namų matai sulinkusią 
ir apirusią seną bakūžę. Ne- 
toli bakūžės apdriskęs ba- 
sas senelis užsilenkęs ant 
medinio arklo padeda vos 

gyvai kumelaitei kietą ve- 

lėną versti. Tenai toliaus 
moteriškė su dviem dešimt- 
mečiais vaikais visi trys pa- 
tys savimi traukia medines 
akėčias rengdami sėklai dir- 
vą. Čia netoli Kauno Ne- 
muno pakrantėje ganosi vos 

gyva juodmargė smulki kar 
vė. Biskį toliaus penkioli- 
kos metų vaikinas ari$ 
dviem suvargusiom karvu- 
tėms... Toksai suvargęs ir 
gailnga3 vaizdas sutiko m a 

nę po keturių metų nebu- 
vainės Lietuvoje. Kartu 
su manim važiuoja links- 
mus raudoni vokiečių ofi- 
cierai ir kareiviai Kaunan. 
Aš manau sau, kad Kaune 

nėra taip sunykę žmonės, 
nes ir lietuvių valdžia yra 
ir patys vokiečiai tenai dar 
tebegyvena. Bet koks sto- 

vi prieš mane vaizdas Kau- 
no stotyj! Žmonės, vežimai 
ir arkliai, kaip kad butų iš- 

likę iš po kokios tenai aud- 
ros. Išbalę ir vos gyvi. Lie 
tuvos kareiviai vos tik turi 
karišką kepurę ir šaudyklę... 
Gatvės sunaikintos, namai 

apdriskę, net baisu žiūrėti. 
Kur tik nepažiūrėsi, tenai 
vargas!... šaltokas pavasa- 
rio oras ir linoja. Gatvėmis 
eina baisus vyrai ir mote- 
riškės su perkeliniais rū- 

bais. Maži vaikai su vie- 
nais suskrendusiais marški- 
nukais, mėlynais veideliais. 
Vokiečių kariumenė joja 
dailiais arkliais, automobi- 
liai užia pilni vokiečių ofi- 
cierių ir svietiškių... Štai: 
galiūnas, turtuolis ir jo varg 
šas belaisvis... Pirmame 
nedėldienyje nueinu bažny- 
čion, kad išgirdus senai be 
girdėtų Lietuvos giesmių ir 
kad prisižiūrėjus platesnė- 
je minioje musų brolių ir 
sesučių skurdui. Nedėvi bro 
lialiai, nei tėveliai plonų 
vilnelių eilučių, nei sesutės 

c- 

šilko skarelių. Kas giliai 
skryniose paslėpta buvo, kai 
po senelių liekanos, tas šią- 
din brangybė ir turtas. Xur 
dingo viskas!? O-gi ketu- 
rių metų kirminas sunaikino 
ir vokietys išvogė. 

III. 

Tą patį vakarą įdaviau 
Lietuvos valdžiai iš Pary- 
žiaus ir Berlyno dokumen- 
tus. Pas Lietuvos Prezi- 
dentą Smetoną randu: p. 
Šilingą, Čiurlionį, kun. Pet- 
rulį, kun. Mironą. Visi ap- 
sėdę mane klausia su di- 
džiausiu įdomumu ir ner- 

vingumu — kaip musų san- 

tikiai su kaimynų delegaci- 
jomis, kokią ir kada paduos 
mus karišką pagalbą Ame- 
rikos broliai lietuviai, ar ga 
Įima tikėtis to ir to ir daug, 
daug kitokių klausimų ėjo 
vienas po kito iki pat vėlos 
nakties. 

Pirmą kaitą savo gyveni- 
me pamačiau, kaip žmonė3 
pcrkenčia tą baisią ir dėl 
mūsų tautos tįragingą va- 

landą!.. 
Pažįstami ir nepažįstami 

gaudo mane, klausinėja ir 
pasakoja savo pergyventus 

dar ateityje laukiančius 
baisius vargus, kovą... Sten- 
giasi pasimatyti su. musų vi- 
gais veikė jais. Koksai skir- 
tumas. .. Visi sublogę, su- 

varginti, nusidirbę... Patys 
jų veidai aiškiai sako: bro^ 
lau ar tu žinai, kas tai yra 
karės viesulą, ar pžaįsti vo- 
kiečius. .. Ar tu žinai kas 
pas mus bepaliko.. .• Ar tu 

Į supranti musų perkentėtas 
ir dabar dar kenčiamas žaiz 
das... Ar bus kas iš to mu- 
Sų darbo ir kančių... Lai- 
mingi jųs užrubežio gyven- 
tojai!... 

Toksai baisus musų bro-i 
lių išvargimas ir nusimini- 
mas Lietuvoj, kad sunku ir 
beaprašyti. Aš stengiausi 
kiek galėdamas, priduoti 
,jiems vilties, energijos. Jie 
ir sako. Atvažiuokite tau- 
kiaus priduosite mums pa- 
guodos, sustiprinsite musų vilti ir gr{žkite padėti mums 
nešti sunkią naštą ir varyti į atgimstančią tėvynę. Labiau 

Į.siai mane užgavo išvaizda 
kun. praloto Aleksandro 
Dambrausko. Prieš karę bū- 
davo kalbus, tvirtos išvaiz- 

(los, pilnas energijos, o da- 
bar vos kaulus nešioja. Ty- 
lus, tik klauso ką kiti kalba 

1 ir tyliu balsu šį tą dar pa- 
1 klausia. 

IV. 

Apsigyvenau garsiame 
viešbutyje "Mitropole," kar 
tu su kitais svečiais. Aš ma- 

niau, kad gausiu dailų kam- 

barį su gražiomis minkšto- 
mis kėdėmis, minkšta lova 
su šilkine antklode. Bet ko- 
kis mano apsigavimas. Kam 
bario sienos šiek tiek da- 
bar pabaltintos, kėdės vos 

tik stovi prie sienos, mat 
vienai trūksta ketvirtos ko- 

jos, kitai ir strėnos sulau- 

žytos. Iš viršaus ir iš kė- 

džių šonų matytis visos dirb 
tuvės paslaptys. Išilgai ka 
reiviškos siauros lovos, šiau 
dinis maišas su nedideliu 
kitu, taipgi šiaudiniu mai- 
šeliu — pagalviu ir sulopy- 
ta plona antklode sudaro 
nakties poilsio patogumus. 

Aš klausiau viešbučio 
užveizdos delko taip netur- 

tingai paruoštas priėmimas. 
Ar-gi visi svečiai ir alijan- 
tų komisijų nariai neturi 
geresnių lovų ir rakandų, 
kaip as: Jis man pasakė, 
kaip vokiečiai beširdžiai 
per visus keturis metus re- 

kvizacijas darė ir kad da- 
bar jie tuos visus daiktus 
siunčia Vokietijon, kad vo- 

kiečių kareiviai gyvena ge- 
resniuose namuose, negu 
musų valdžia ir kad vokie- 
čių kareiviams netrūksta 
pūkinių patalų ir šilkinių 
antklodžių. Teko man ir 
nuo kitų girdėti, kad ir da- 
bar vokiečiai dar viską ima 
iš musų krašto ir veža Vo 
kietijon. Jie rankioja po 
sodžius ir mestelius visą tą, 
ką gali paimti, supirkinėja 

1 per žydus, apleisdami re- 

kvizuotus namus išsiveža ra 

kandus arba pačius namus 

^parduoda žydams. Nuo ge- 
ležinkelių nuima senis ir tt. 
Vienu žodžiu šluoja kuogry- 
niansiai musų kraštą. Aš 
pats esu matę3 savo akimis, 
kaip išilgos virtinės vokie- 
čių vežimų prikrautų lentų, 
senų medinių dėžių, aprū- 
dijusių geležinių ūkės įran- 
kių ir kitokių niekų traukė 
gelžinkelio stoties linkui 
Kauno. Stotyje krauna į 
vagonus ir veža į savo Va- 
terlandą. O Vokietijoje— 
Karaliaučiuje ir kituose ar- 

timesnuose miestuose turi 
net tam tyčia ištisus lauko 
plotus kur krauna pavogtus 
daįktus iš Lietuvos. Į tą vi- 
są žiūrint niekaip negalėjau 
suprasti, kas per žmonės 
tie vokiečiai. Naikinti taip 
ibeatydžiai užimtą kraštą ir 
buti pasinėrus tokioje ak- 
lybėje, kaip jie yra, tai rei- 
kia turėti gyvulio — ilga- 
snukio jausmus, kuris visus 

[pamatus apvalo. 
V. 

I Lietuvos valdžia su visu 
tuomi veda atkaklią kovą, 
bet nevisą gali daryti. Dar 
tc'bėra vokiečių rankose iš- 
dalies civilė ir karinė val- 
džia, nes jų kareivių yra ke- 
liosdešimts tūkstančių Lie- 
tuvoje buk tai padėti lie- 
tuviams apsiginti nuo bol- 
ševikų. Netik kad jie ne- 

padeda kaip reikaint apsi- 
ginti nuo bolševikų, bet pa- 
tys dar naikina kraštą m°- 
džiaginiai ir doriniai. Pirm 
atvažiuosiant francuzų ko- 
misjai ir užmušimui karei- 
vio Eimučio lietuvių santi- 
kiai *su vokiečiais nors^pa- 

, viršutiniai buvo pakenčia- 
mi. Lietuviai sukandę dan 
tis piešė iš vokiečių. nagų 

civilę ir karinę valdžią. 
Bet dabar taip dikčiai yra 
įtempti santikiai lietuvių su 

vokiečiais, kad nei letuviai 
kareiviai, nei oficierai ka- 
rininkai nesikalba su vo- 

kiečių kareiviais bei oficie- 
'riais. Lietuviai laikia t m 

valandos, kada galima bus 
išmušti vienu užsikesinimu 
visus vokiečius, o vokiečiai 
tą matydami keršija lietu- 
viams, kur tik proga pasi- 
taiko. Del pavyzdžio pri- 
dėsiu vieną vaizdeli. Vie- 
ną vakarą švedų karės ko- 
misija pakvietė visus sve- 

čius iš viešbučio "Metropo- 
ie" j Gustaičio cukrainę pa- 
siklausyti muzikos ir išgerti 
""kauniškio kvaso". Tenai 
didokame kambaryje buvo 
nariai: Švedų, Amerikos, 
Prancūzijos komisiojs, daug 
lietuvių karininkų (oficie- 
rių) ir svietiškių. Visi męs. 
buvome susėdę prie vieno 
ilgo stalo ir linksmai leido- 
me laiką. Čia sale rnusų 
prisimko daug vokiečių ka 
rininkų ir kareivių puikiai 
apsirėdę. B°t koks buvo 
šaltas atsinešimas lietuvių 
i vokiečius — nei vieno ma 
lonaus žvilgsnio, nei žode- 
lio. Kiek pabuvę visi vo- 
kiečiai išėjo namo. Galite 
suprasti dabar, kaip yra 
sunku lietuvių valdžiai pa- 
laikyti santikius su vokie- 
čiais ir kaip yra sunku Lie- 
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CHICAGO I 

Arti bažnyčios ir mokyklos, gerai apgyventoje lietuviš- 
koje kolionijoje. Ištaisyti strytai ir cementiniai saidvo- 
kai, viskas išmokėta. Tiktai $625,00. Šimtas doliariv 
Įmokėti, o ręsta ant lengvų išmokėjimų. Tie lotai neužil- 
go pabrangs dvigubai. Atsišaukite: 

S. SOKALSKIS ■ 

106 N. LA SALLE STREET, ROOM 40 
Arba vakarais Tclefonuoldte BOULEVARD 10011. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

STATI BANK 
807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pirigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuonlte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidejimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry i. Schniizer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

ir g varuntu o ja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pus: 

Henry j. Schiritzer State Bank® 
141 Was}imgton Street, New York, N, Y. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g o 

i. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško da 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie kosi ir t.t. Lnkėtina iperskaityti šuį knygelę. Puslapių 79 kaina 

а. Sidabrinis Kryželis arba Daily dė ir Nazareto. Labai g. apysaka i.š laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų ai 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių i6y, kaina ( 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Fi~»i. Blockma 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško pre 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paTęįk lių. Puslapių 138, kaina i 

4. Po Priedanga šventenybės. Istoriška apysaka iš Rymo la 
apie popiežius. Parašė E. Posteris. Vertė K. J—tis. Puslapių ] 
Kaina 3 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio tei^mę laikr&š "Lietuvos" 1899 rn. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChica je, kiek lietuviškų draugijų i« t.t. Puslapių 580, kaina $3 Ta pati audimo apdarais $J 
б. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė l)r. A. Bacevičių. K 

ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 
Trumpai, aiški ii ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją 
209, kaina 

? Tapati audimo apdaruose $1 
7. Gadyne šlėktos viešpatavimo L i c t u v o j c, (1569—>17$ Parašė T. Šliupas, M. I). Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas S 

tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal L 
tuva susijungė tu lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų baje Šlėktoms vadinami vakU Puslapių 55j, kaina .,.. $2 Ta pati audimo apdaruose $3 

8. Raštato Istorija Kukiu budu žmonės rašyti išmokę, ko budu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki įmr^ tpj senovėje daug metų prieš Kristų. Cia talpa daug įvairių rfkifcįi & 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304 kaina ^ $1 Ta Į)ati su audimo apdrais $a 

9. Gamtos Pajiegos ir kai<p iš jų naudotis. Pagal Bitncr, ^1 sė bernas. Mušt; laikuose pramonė ir technika daro tokius oiiliic kus žinksnhts, apima tokius didelius lauku.s, kad pažinimu fi paviršutinis ka p žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, lr priverčia dirbti i>agal savo nor.j ir t.t. Su paveikslais, Pm»l. a kaina 
,.,w $i Ta pati audimo apdarams* -1 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo i viešoj e mokslą, V>a ^aiškinimas monų darynio, kaip juos magikai padaro. Su ęiau;. liu i>aveikslų įrodančių tas itukas. Puslapių 262, kaina 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys yisokių patariir*€ ^ sveikatą, budus gydymosi, vaistus, {vairių nurodymų umatninkai Iš įvairių baltinių surinko j. Laukis, Puslapių 392, kaina ..ve®1 Tu pati audimo apdaruose $2 
ta. Independance for tlie Lithuania nation bv T. Noru* *nd £ifius. Isstted by Litluuanian Nationol Council in U, SA gi fWieri 

Washington, D, C. Price 
13. Tikras fcettybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar evetuc j žlnvstė vis yra pirmutinė priežastis u: asu nelaimių. Niek* £ nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešii# Idos 

Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon yertfl ^ Lu kis. Kaina 
o 

*4. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yni tai dideliai .painu iianti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip i 
laikyti kur.ą sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligi> Su dau; liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parakė S. M, i\isL 14 kaina 

a 

i5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J, Dami 
naitis. V ienatinis lietuvių kalboj vadovėlis tinkantis tnokykkisc imtiems per save mokintiea. Papieros kietais virbeliais _j,įCĮi f\ 

r©. Kultūros Istorija. Tui yra viso svieto kulturos tstoi'tyą, 1 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu žalių ir tautų •jjtrbfc si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bein** 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1 Sfux«dĮ$ A. Chnriellauskas. Pusi. 505, kaia 

...... 4a Tos pačios gražiais audimo apdarais .. $3 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai grafoj kalbc# (Jni 

pa i aprūkyta Lietuvos Istorija. Naudinga medefc*. norinticu# į kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvy Paraše ii, Sulčių* 14 do T. M. D. Pusi. 96, kaina 
i Te pati audimo apdaruose « ... ^ j 18. Technikos Stebuklai Su daugelių paveikslėlių: ortnK 

Zepelinų, vagonų, tiltų, subinariaų, automobilių ir kitų. Apfcv*i pasisekimų žmonijos įgytų oro. žemės ir vandenų uižkari&vift Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo —- išrado, dirbo ir praktikon jvedė. Su lietuvino J. A. Chmicliauskaą, Iflt T. M. D. Pusi. 142 kaina t Ta pati gražiais viršeliai į 
10 Kaip gyvena tugmenls? Pagal Lunkevicių ir kituą, fht;. Šernas, čia rasite aprašymą apie jvnirius mūsų žemės aiųj&lu^ vystimosi ir atmainas, gyvj ir plėtojimas! nuo pat menkiau^t4| didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129. kaina { 
£0. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parakė kuli. TatartS 

telpa 128 juokingų, bot išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, r kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina „j 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Ves lietuvių kalbou ventč J. A. Chmicliatiskas. Šioje knygdTėje yni kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkij? vairtleniu jūrių gilumoje. Šitie set'buklai yra tuomi labai 4užeiti kad tada jie bito pasakojinti tiktai kaijK) pasaka, o šiądien jie pif išsipildė. šiądieninėje karcej Vokiečiai ir Alientai, t irtum ant 

apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiks toPj stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, ?"pi° kokius atnj dientf torius, Julės \ eriic, rašė tiktai kaipo pasaką, ksipo sapu«>. Skaį tojas perskaitęs šią knygele dideliai nusistebės, kokiu budis auij U 
nu rašė j ui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio 11I 
išsipildys. Šita yri viena iš vėliausiai išėjusių knygelių li^UsviilP 
kalboje. Puslapių 211, kaina $ 

22. Širdis. Parašė italų kalboje E'd. de Amic?, vertė j lieti-j kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. J yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas,'kurs t«] lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lfet I 
namuos'e. Pusi. 362. kaina 

*** 
Ta pati gražiais audimo apdarais «. jj 

23. 7'he Fraternal Age. The. Problems of Peace and The Ki 
of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tu 
Amerikonų, kad susipažintų su nuimi ir mūsų tautos pageidaviil Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink i] kaiminams amerikonams. Kaina 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, 
1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, ku 
rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kicl- 
lietuvių kiekvienoj; Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų. žydų, lenkų ir 
su jais lietuvių santilriai, Lietuvos pramone, išdirbistės, litera 
darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, kauto, l)r. Basanavičiaus, Yiduno, literatų dailininkų ir kitų ž; 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. šalčius, ruslapių 99, kain; 
Ta pati audimo apdaruose. I 

Čia paminėtos knygų kainos yra su pritutintu. Pinigus sii 
mi adresuokite: 

''L I E T U V A" • 

J 
3253 So. Morgan St. Chicagę* 



( Tąsa nuo 4 to pusi.) 

LiETUVOS VARGAI. 

fcuvos Atstovybei Berlyno. 
Vi°nok reikia palaikyti san- 

tikius su vokiečiais, nes nuo 

jų vienų iki šiam laikui pi- 
nigai, kariumenei visi ka- 
res dalykai, cukrus, druska, 
ir kitkas gaunama. Jie gali 
viena diena užleisti bolše- 
vikais vi3ą Lietuvą. Kaip 
visi lietuviai laukia tos die- 
nos, kada galima bus atsi- 
kratyti nuo vokiečių!... Ka 
d a alijantai duos pilną pa- 
gelbą?!.. Ar neslėgs tokiu 
pat budu p'-r visokius išnau- 
dotojus? Sekite Amerikos 
lietuvai tą visą, nes jus ga- 
lite. 

VI. 
Gegužes 8 cl. man dar 

beesan Kaune vokiečių ka- 
reiviai perskaitė vokiškuo- 
se laikraščiuose alijantų 
Taikos Konfernci^os sąly- 
gas p1/duotas Vokietijos 
Delegacijai Paryžiuje. Apie 
3 valandą po pietų vienas 
vokiečių kareivis nupiešęs 
vaizdą: kaip franeuzas aria 
su pakinkytu vokiečiu, su 
tam tikrais parašais, atnešė 
ir prilipino ant stulpo prie- 
šais "Metropolio" duris. Vo 
kiečių kareiviai pradėjo 
rinktis ir skaityti tą piešini. 
Vi' šbučio užvaizda pranešė 
apie tą francucų komisijai, 
kad ar nerengiamas vokie- 
čų užpuolmas ant francuzų 
kariškos misijos. Vienas 
francuzas bu ktai (?) išėjęs ir nuplėšęs tą piešinį. Tada 
keli vokiečiai puolėsi vieš- 
butin ir nugiklavo vieną iš 
dviejų lietuvių sargybos ka 
reivių. Tenai pat buvo vieš- 
butyje vi°nas lietuvis kari- 
ninkas ant sargybos ir nuo 
jo norėjo atimti revolverį, bet tarne laike pribuvo vo- 
kiečių oifcieriai ir pradėjo malšinti vokiečių kareivius, kviesdami juos į mitingą' prie Soboro G vai. vak. 

Vokiečių kareiviu skait- 
lius vis dauginos Laisvės 
Alėjos gatvėje — (didžio-j ji), šeštoje valandoje pri- sirinko pri€š, Soborą virš 
1,000 vokiečių kareivių. Vo 
kiečių oficierai sakė rami- 
nančias prakalbas, kad ne- 
dalytų jokių maištų. Tada vienas vokiečių kareivis pa- reikalavo, kad jam butų duotas žodis ir gavęs liuo- 
są žodį pradėjo raginti vo- kiečius prisidėti prie Rusi- 
jos, kad tenai tik ji°ms bu- 
siąs 'išganymas. Bet visa 
minia pradėjo šaukti 
"nein"! "nein"'!.. Tada vėl 
ofieieriai ramino ir ragino 
palaikyti «avo valdžią ir de- 
legatus Paryžiuje. Vienas 
voKiecių oficieris surengė 
manifestaciją pats eidamas 
pirmoje eilėje ir su daino- 
mis. Didesnė dalis karei- 
vių apeidami aplink Lais- 
vės Alėją, apsistojo prieš 
"Metropol" ir vėl oficieris 
pasakė raminančią prakal- 
bą. Viešbuty j "Metropol" 
pačios misijos ir lietuvių ka- 
reivių žymiai padidinta sar- 

gyba buvo gerai prisirengu- 
si prie užpuolimo. Dalis vo- 

kiečių kareivių matytis, tu- 
rėjo granatų kišenėse ir lau- 
kė pradžios. Kaip buvo įdo 
mu žiūrėti, kadk laike vo- 

kiečių mitingo pro jų šalį 
praėjo keli lietuvių kareivių 
būriai drąsiai ir stipriai ap- 
siginklavę su dainomis pa- 
rodydami savo tautos galę 
ir kad jie čia Lietuvoj yra 
valcldvais, o ne okupantai. 
Pačips vokiečių demonstran 

I cijos marsavime, vaikščiojo 
J ir lietuvių kariumenės bū- 
riai dainuodami savo dainas 
ir sekdami, ką vokiečiai da- 
rys, Neiškentė ir Lietuvos 
aeroplianai neparodę vokie 
čiams savo galybės. Skrai- 
dė jie virš Kauno miesto ir 
laikas nuo laiko taip žemai 
nusileisdavo, kad aiškiai bu 
vo matytis ''Vytis" ant spar 
nu ir uodegos. Vokiečiai, 
matytis pabūgo, kad jokio 
žingsnio nedarė. Pilnos gat- 
vės Kauno gyventojų prabų 
vo iki 11 valandos nakties. 
Kauno mieste per visą nak- 
tį buvo sustipirnta sargyba. 

VII. 
! Dali tų vargų čia tik esu 

[surašęs, kas man teko ma- 

| tyti ir girdėti. Nežiūrint 
tų vargų, sunkenybių ir vi- 

I šokių kliūčių, kurias yra iau 
pergyvenus musų tauta ir 
kurias reikės dar pergyven- 
ti, męs plaukiame palengva 
prie savo užduoties, prie sa 
vo nepriklausomos Valsty- 
bės Lietuvos. Kaip man 
graudu ir malonu buvo žiū- 
rėti į tuos jaunikaičių bu- 
rius, kurie su kariška muzi- 
ka raiti ir pėsti kasdieną 
maršavo Kauno gatvėmis: 
pešti geltonai kariškų rubų 
ženklais, o raiteliai raudo- 
nais, interdanturos ir štabo 
juodai mėlynais. Kaip ma 
lonu nueiti i valdžios įstai- 
gas, kame skamba lietuvių 
kalba, dirba musų tautie- 
čiai !... Daug tenai radau 
pažįstamų lietuvių ir sulen- 
kėjusių bei surusė jusiu ̂ lie- 
tuvių. Dar biski darbo. 
Kantrybės ir ištvermės, o 
męs pasieksime galutinai 
savo tikslo. Tai-gi visi męs broliai lietuviai ir sesutes 
privalome dvigubai įtempti 
savo spėkas, kad matomą sunkaus darbo galą pasiek- 
tumem. 

Kun. A. Vilimas. 
Paryžius, 

24 gegužio, 1919 m 

("Darbinin.") 

PROTOKOLAS- 
PROTOKOLAS. 

Tarybų Ek onominės Komi- 
sijos posėdis atsibuvo gegužes 25 d.# 1919 111., Pennsylvania I fotelyje, New Yorke. 

Posedyj0 dalyvauja: kun. j, Žilius, p. M. J. Vinikas, p. P. 
Vilmontas, p. V. Jankus, Dr. 
J. Bielskis, |>. Molis, D r. J. Va- 
dukas ir p. Bučinskas. Posėdžio 
vedėju išrinkta M. J. Vinikas, raštininku J. Bielskis. 

Atidarydamas posėdį pir- mininkas pažymėjo jog sueita 
su tikslu sudaryti tani tikra 
'komisija, kurias užduotimi bu 
tu komercijalese' transakci- 
joje tarpininkauti tarp Lietu- 
vos valstijos ir Suvienytų Vals- 
tijų. Šiame reikale kalba kun. 
Žilius, V inikas, Bielskis ir Jan įkus. 

Iš kalbų paaiškėjo, jog jau daug yra padaryta link tokio*, 
komisijos sudarymo. Teirauta- 
si Department of State, De- 
partnicnt of Commerc*, Treas- 
ury 1 )epartmct, Fcderal Re- 
serv0 Board, visur atrasta prie- lankumas ir pažadėjimas ex- 

pertų patarnavimą. 
Egzekutyvio Komiteto ru- 

pesniu likos atidaryta keliai į Lietuva. Nurodyta vldžiai. 
kad li°tuviai yra pasirengę sn 
pagalba Lietuvai, tik reikia 
ji -ms pavelijimo susinešti. Ta.< 
nurodynėta Amerikos Raudo- 
nam jame Kryžiuje, American I Relief Administration ir ki-| tose valdiškuose įstaguose, kil- 
nos šelpimo darbu užsiima. 

Pasekmės tokių konferencijų j buvo tokios, kad Raudonojo i 

Kryžiaus direktoriai trumpu 
laiku turėjo savo posėdį ir nu- 

tarė duoti Lietuvai pašelpą. Po 
k 011 f er en c i j os I įgz ekutyvio 

Komiteto atstovų su American 
Rclief Administration vedėju, 
si organizacija paskyrė Lia- 

unai milijonad >liarių. Tas vis- 
kas tik del to, kad valdžios at- 

stovai pamatė jog lietuviai ue- 

užsiganėdtna vien gerais no- 

rais, bet taipgi deda pastangas, 
kad kuogreičiausiai savo ba- 
daujančius v ientaučius sušelp- 
ti. Kai kurie lietuviai, del jiems 
žinomu priežasčių pradėjo už- 
sipuldinėti ant Kgzekiityvio 
Komiteto ir tuoini jo darbą 
trugdyti. Kgczkutyvis Komite- 
tas turi pamatą tikėti, kad tič 
asmenį kreipėsi ir prie val- 
džios, stengdamiesi Kgz°kutv- 
vį Komitetą demmcijuoti. To- 
kio pasmerktino pasielgimo 
pasekmės yra tokios, kad val- 
džios rateliuose ketinama pa- 
svarstyti leidimas Lietuvai pa- 
gelbą siųsti b* vėl kelius užda- 

ryti, del to kad jais nesinaudo- 
jama ir net intrigos iš pačių 
lietuviu tarpo pasirodė. Čia 
gali pagelbėti Ekonomine Ko- 
misija. Nesikišdama į politikas 
reikalus neduos progos blogos 
valios žmonių intrigoms įsi- 

maišyti. Ekonominė komisija 
galės palaikyti išd'rbtaji keli 
susinešimams ir milžiniškai 
Lietuvai pagelbėti, akumuliuo- 
jant sumas pinigų nuo pavienių 
ypatų ir juos pasinneiant Lie- 
tuvon, pasinaudojant suteik- 
tais leidimais. 

Ekonomines Komisijos už- 
duotimi bus atstovauti Lietu- 
vos komercialius reikalus Su- 

vienytose A'aisti jose. Turės 
užžiurėti ka kiekviena iš esai\- 
eių ir busimų lietuvišku bend- 
rovių gali padaryti ir kuomi 
gali prisidėti prie Lietuvos at- 

statymo. Gavus užsakyt .1 nu d 

Lietuvos valdžios, kiekvienai 
iŠ tų bendrovių, bus pavestai 
tūlas prekybos darbas atlikti, 
kuriuo ypatingai tokia bendro-' 
vė užsiima. 

Ekonominės Komisijos už- 
duotimi nėra ir nebus kištis 
į privati bendroves ar pavienių 
bizni; nėra ir nebus tikslu eiti 
Į kornpetieiją, su bile kuria 
bendrovė ar benrdrovėmis, bet 
tos Komisijos užduotimi yt<t 
ir bus toms visoms bendro- 
vėms, vertoms pasitikėjimo vt- 

-akame pagalbėti. PAvyzdžiui: 
Atėjus Lietuvos valdžios už- 

sakymui ant k°lių milijonų do- 

liarių, jokia viena musų bend- 
rovių to išpildyti neįstengtų 
— neturi užtektinai kapitalo., 
paskola vargiai galėtų gauti, 
nes tokia paprasta bendrovę 
sudaro nevisuomenės atstovai, 
bet tik pavieniai nežinomi žino-j 
nes ir Kaipo tokia negali ture- 
li didesnio pasitikėjimo nuo di- 
desniu firmų. Kuomet tiftia 

Ekonominė Komisija, Tarybų 
budaryta iŠ visuomenės atsto- 

vų, ir kuri, tikimės, bus Lietu- 
vos valdžios Įgaliota, lengvai! 
galės gauti pasitikėjimą ir ga-j iės pagelbėti mūsų bendro- 
vėms 'gauti kreditą užsaky- 
mams išpildyti. 

Bus mėginama sudaryti, kad 
šioji Komisija liktų atstovy- 
bė Lietuvos valstijos banko 
Suvienytose Valstijos0. Kai 
kurie valdininkai išsireiškė, 
kad lengvai tokia atstovybę ga- 
lima sudaryti, o ypač gaunant 
S. V. valdžios expertų patar- 
navimą. 

Po apkalbėjimo vienbalsiai 
nutarta Ekonominę Komisiją 
galutinai suorganizuoti ir u::- 

sibriežtą darbą tuojaus pradė- 
ti. 

Aptarus Komisijos vardą 
apsistota ant "Lietuvos Ko- 
mercijos ir Finansų Komisija."' 

Nutarta paskirti komitetą iŠ 
trijų narių sudarymui jstat)- 

imi ir taisik1ių virš minetii 
Komisijai. Komitetan išrink- 
ta: p. AI. J. Vinikas, kun. J 
Žilius ir V. Jankus. 

Lietuvos Komercijos ir Fi- 
nansų Komisija susideda h 

dešimts nariu — penki nu 

Amerik' >s 1 lietuvių Tarv1x >s: 

kun. J. Žiliu.., p. J. G. Milius, 
p. J. Vasiliauskas, Dr. J. J Biels- 
kis ir p. J*. Molis; nuo Lietu- 
\;ų Tautines Tarybos: p. Al 
!. Vinikas, Dr. J. Valukas, p. 
T. Vilmontas, p. V. Jankus ir 
P. Palčinskas. 

Vaidybini išrinkta sekan- 
čiai: pirmininku Al. J. Vini- 
kas, vice-pirmininku p. J. (1. 

Milius, iždininku kun. J. Ži- 
lius, iždininko padėjėju p. P. 
Vilmontas, finansų raštininku 
l)r. J. Bielskis, susinėsimi*, 
raštininku p. V. Jankus. 

I 

Lietuvos Kom°reijos ir Fi- 

nansų Komisijos išdirbti justa- 
tymai bus padu >ta abeju Tary 

i bu užtvirtinimui. 
Posėdžiai nutarta laikyti 

kartu su Tarybų Administ/a- 
tyvė Komisija. 

Pirmininkas M» J. finikas. 
Raštininkas J. J. Melskis. 

UKES NAUJASEDŽIAMS 
Lietuvi! Jeigu manai apsigyventi 

ant ūkės, o pagerinti savo ir šeimy- 
nos buvį ant visados? kur nesibijo- 
tum gręsiančių bedarbiu ir blogy lai- 
kų, kų taip tankiai atsitinka mies- 
tuose, ir kur tavo darbas geriaus 
'apsimokėtų negu miesto geriausio a- 
matniko alga, o paliktum neprigul- 
mingu pasiturinčiu ant senatvės. Tai 
gi dabar čia yra vienatinė patogiau- 
sia ir geriausia proga, kad ir bied- 
nm žmogelis gali įgyti sau plotų 
derlingos, o labai pigios žemės, čia 
yra oras sveikas ir mplonus, vasa- 
ros 270. dienu, žiemos du mėnesiu, 
šilčiausia 103 laipsniai virš nolio, 
šalčiausia 2 spo nolin, ir tai labai 
rotai atsitinka. Lietaus j 50 colių 
kiek ukininkystel reikia. Savininkas 
4,750 akrų išdalina } farmus taip. 
kad kiekvienas naujasėdis turės plotą 
ariamos dirvos ir miško rųstams dėl 
budavonių, suteikia pabudavoti lentų 
p.iov. kla ir nekainuos už išpjovimą 
lentų, per šitų žemę teka 4 sriaunus 
upeliai pilni visokios žuvies, geri ke- 
liai, 5 ir G mylios nuo geležinkelio 
j mieftų 8 mylios, vanduo skanus ir 
sveikas pasiekia j 10 pėdų. apart to 
yra daugelis šaltinių čirškenlių inl- 
nerališkus vandenius, čia gali sėti 
ir sodyti j 40 įvairių augalu, o viskas 
apsčiai uždera, turgus yra geriausis 
kaip visoj Amerikoj, o žemės yra pigiausios dėl, kad ncišgirta per įvai rius agentus, kurie taip tankiai įper- ša "firmas, kur yra blogas klimatas, 
kuris yra svarbiausiu ukininkystti, kaslink žemdirbystės, daug įvairių ži 
nių turime iš agrikultūros departa- 
uento Wasliington, D. C., o ypatin- 

gai apie viršminėtą sodybų. 
Patarimas važiuoti ten greitu lai- 

ku, nes ten antru javus sėja liepos 
(July) mėnesyje; dėl platesnių žinių rašyk greitai į Lietuvių Ūkininku 
larybą, 2257 West 23rd Place, Chi- 
cago, 111. 

FARMOS 
Jeigu nori įsisteigti sau namus ir Imti neprigulmingu, pirk sau iariuT 

lieluviij kolionijoj "Vilnos/.,'' Vilas 
Oounty, "VVisconsine. Jei pirksi ra 11 
farmg. čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o ne nuo agento. Mes esame 
savininkai bO.UOO akru žemės, ir tu- rime paskyrę 5,000 akru išimtinai lie tuviu kolionijai, esamo paskyrę Ka- 
zimierą Gadinusiu}, kolionijos direkto riumi, kuris gyvena toj kolionijoj ir kurie uždaviniu vra padėti jums. Iki šio laiko jau apsigyveno Tpie 25 šei- 
mynos lietuviu, kuriems cia klojasi l:ibai gerai, Męs pagelbstame, kiek- vienam naūjasedžiui, kuris perka nuo 
mūsų. Męs, padedame jiems palni- davoti trobesius, parduodame arklius, karves ir kitus ukef reikalingus gy- vulius ir žemei dirbti mašinas ant prieinamu išmokėjimu. Guli pirkti kokio tik nori didumo farmg. 40, 80, 120 arba 1G0 akerių arba daugiau, kainom'i nuo $15.00 iki $25.00. Jeigu pageidauji likti nariu turtingos lietu- viu kolionijos neprigulmingu farmie- rių, kolionijos, neprigulmingu farmie- riu, rašyk mums lietuviškai klaus- damas pilnų informacijų. 

SANBORN COMPANY, Eaglo River, iWisconsin. 

EXTRA!!! EXTRA!!! 

PRANEŠIMAS 
ĮSIGYKITE VIS[ OFICIALĖ 

LIETUVOS VALS*. YBINĘ VĖLIAVĄ 
Kiekviena Lietuvių £;eimyną ir kiekvienas pavienis lietuvis būtinai 

privalo įsigyti tikrą ir oficialę Lie- 
tuvos Respublikos VĖLIAVĄ, ir pa- atrodyti save esančiais tikrais lietu viais tėvynainiais dabar ateinančio- je Amerikos šventėje (Fourth of Į July) 4-tą dieną liepos. 

I .) ŲS JAS GALITE GAUTI LIE- 
TUVOS VĖt.lAVŲ DIRBTUVĖJE, 2214 West 23rd PI., Chicago; III. 

Jų kaina: 8x14 colius 15c., šilki- 
nes 35c.J 12x18—25c.; 24x36—75c. 

j vilnonės $1.75. Taigi galite £<uti ii 
> dideliu pagal reikalavimus yra iš- 
j pildomi užsakymai. 

ĮMINIU 
l!lll!!ll!!il!:!l!ll!!il!ii!!i!!<!: Illl 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeCio labai prlslnamo 
miB sųlygomis. Kum reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko J ofisį. 

H. EPŠTEIN, 
Itoora 708; 5 No. LaSailt St. 
TelefonaE Franklin 2S03. 

TIKRAS PIGUMAS. 

Mūrinis kampinis namas, 2 bizniai 
ir 1G p; į,. »renimų, toiletal. mandynfir, 
gazas. Lotas 50x125. Itandos $3332. 
vertės $33000,00. Parduosimo tiktai už 
$25500,00, arba išmainysime aut loto, 
namo arba fanuos. 

Naujas kampinis namas stymu šil- 
domas, biznis ir 5 Hiatui ir šulo 2 medi 
niai namui, IIuiuIok ne.-,o $3000,00. Lo 
tas 50x125. Vertės $30000,00. Parduo- 
sime už $25000,00 arba mainysim ant 
namo, ar loto Chicagoj ar už Chicayo:. 

Naujas mūrinis namas, 3 lubų, 6 pa-f 
gyvenimų. išmainysim ant lotų, arba 
shares gorų ko. 'panijų. 

Daug turime mažų namų ant pardavi 
n;o ir ant lengvų Ismokesčių. Rašyki- 
te arba atsilankykite, jeigu norite gau- 
ti pigiai namų arba farmas. 

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

WEST REALTY EXCHAiNGE 

^ 
2015 So. Robey St. Chlcago, IIl'. 

PRANEŠIMAS. 

METIMAMS. 

Gerbiamieji lietuviai tautiečiai, kap 
męs Chieagiečiai turime lietuviškas 
Tautiškas Kąpiner., taipgi męs sutvėrė 
nie Lietuvių Katalikišką Tautišką Pa- 

I rapiją po vardu šv. Juozapo, kviečia 
! visus lietuvius aut iškilmingų pamaldų 
kurios a'.tibus Nedėliojo, Birželio-.Tu- 
uo 22 d., prie 2301 \V. 22nd Placo, kam 
pasa Oaklcy Ave. Pamaldos prasidčs 
lygiai ll-t:j valandą iš ryto. šv. Mišias 
laikys Ju Mylista Vyskupas C. K. c ar- 

fom, tarnaus prie Mišių diakonai, tuib- 
diakonai ir daug svetimų kunigų. 

Kviečiu Komitetai ir 

Kunigas J A. Bukauskas 

llllillllliilililillllliiiliilliiiiiillllliiillillliliilllliiiliicillilllliil!! 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; ISLYG03 LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

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

NAUJA UŽEIGA. 

Pranešu gerbiamai 
publikai, kad aš savo 

aptiekoje įvedžiau "Ice 
Cream Parlor," dabar 
čia rasite užeigą ir įvai- 
riausių šaltų gėrimų, 
skanios šaldytos smeto- 
nos ir saldainių. 

Kviečiu visus užeiti. 
Justinas Kūlis, 

3261 So. Halsted St. 
Cliicago 

exprp:s si 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th 5t„ Bculevard 9S36 ji 

Pradek Naujus Metus su tobulu afcin r* 

gėjinm, taip. kad ni«-l"» nepraltiitumci per * 
sus roetus, kas tau ^all liuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių m 
galvos skaudėjimus, trumparegystė i.rba t«li 
regįatž prašalinama, pasitarkite su manir- 
p.ieš einant kur kitur. Egzamiuacija DYKA) 

JOHN SMETANA1 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1301 S ASHLAND AVE.. O-UCAGO 
Kampas IStos Gatvės. 

3čios lubos, virš Tlatt'o aptiekus. TimykUr 
i :nano parašq 

Valandos: nuo 9'o? vai. ry^ iki S vai. vak. 
L Nedėlioj: nuo 9 vaL įytc iki liJ v«l. dieuos. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: angliškos ir lfetuiiškos kalbi), aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty« |>ewriting, jirklybos teisių, Suv. Valst. istori> 
įos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pil Ietys'es. dailiara^ystSs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki S va- 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

jjj A.Masalskis f 
LIETUVIS SRABORIUS 

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

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk- 
ties: Tuipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dien^ ar 

naktj. 
3305Auburn Ave. J. Drover 4133 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOP. 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar j 
b U garantiją, gauk, už savo pinigus., ! 
—teisingą darbą. Pirma negu ati | 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrį i 

kainą iš 

J. S. RAMANČIONiS, 
Į2611 W. 44th St.. CHICAG'. 

Phone McKinley 276 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės, 

MĘS UŽDAROME 
N E D Ė L I O M I S 
PER VISĄ DIENĄ 

H. 8. STERN j 
3442-3444 S. Halsted St. | 

P-li E, G. MUKAU I j C 

Piano Mokytoja 
4515 S. Wood St, 

į Duoda lekcijas skambinim? -jia- | 
| nu pagal sutarti. 

j Baigusi muzikos mokslU3 Cliica- | 
į gos Musical Collego. 

imi! 

Tel YARDS 15Sfi 

DR. J.KtJLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
v»ydo visokias lig:m moterių 
valkų ir vyrų Specialistai gy- 
do limpančias.. .užaiKenėjuaiaf 
2 yaslap-itigas vyru ligas 

3259 So, Ha!s';ed St^ Chicajįo, k 

IDR. S. NAIK&LIS 
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

§ Chicagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AV2. 
6 Telefonas Drover 7042 

§ Cicero Ofisas: 

§ 4847 W 14-th STREET 
TelcTona? Cicero 39 

IŠ RUSIJOS 
Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gyoytojas. chirurgas 
ir akušeils. 

Cyd>> aštrias ir chroniškas li?as, Ty- 
rų. nioter1! ir vaikg, pagal naujausias 
metodą?. X-Rsy ir kitokius elektros 
f.rii-taisuj. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th Street, netoli Fisk Street. 
VALANDOS: Kuo 10—\2 pietg, ir ®^ vakirpis. Teleplione Canal 3110 GYVENIMAS: 3412 Jlalsted Su 

_ VALANDOS: 8—9 vr*p. liktai. 
30<HWHKh3 tyc CK3 &£ 

Dr. G. M. Giaser 1 
Praktikuoja Jau 27 metai 

8149 8. Mcrjan 8t.f kerta 32 st. 
Specialistai Moteriškų, VyriSkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—S po j. pfet. 6—8 vak„ NedSl. 9—2, 

l TELEFONAS YARDS 637. \ 

I Daktaras I 

JoiiąW. Sarpallus 
| Gydytojas ir Chirurgas. 

32S2 S. HALSTED ST. 
g Ofiso valandos 

10:30 ryto liti 13 
2 iki 4 popiet 7 9 vak. 

| Telefonai 
i Ofisas Yards 2(514 

§ Pitone Boulevard 2160 

jDr. ft. I Karalius 
5 UŽoiSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

| Valandoa: 9 iki 12 Ir 4 Iki 9 
5 vakarais. 

f 3303 SO. MOKGAf; STRCET \ 1 1 

CKttHKK*0 v SCHMH&8 

j Dr. Virginia Narbutt 
Į Fhysician & Si'rgson 

3001 West 2211d Street 
2111 Marshali BlvčL 

į Ofiso valandas; 
2 iki 4 popiet 

j 7 iki 9 vakare 
Tol. Lavvnciale 630 

OyveMmr.?: 
Į Ta!. Rockvvell 1681 

.it(«<Miiiiiiiiiii«ii(iuriiilllillllllllllIIIIIIUllfllillllllHIIIIUIIIIItlllllll1 

I LIBERTY 
H Męs perkame Liberty Bonds \l s "V A "I- T p. pilną "Cash" vertę. Atneškite vT** JTjL |j arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. s Atdara kasdien nuo 9—6 

mor* ~\K"l Y \ 1 Utarninkals Eetvergais ir iWllwauke Ave. 
s Gubatoinls 9—9. tarpo \V'ood ir Paulina gatvių: =; liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Saugi Banka Jusi? Pipigams 
YRA 

Central Manufacturing Bistrict 
SlT A State 

B BESr Sak Bank 

A State 
Bank 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 
Dėkite be baiinėH ir abejonės savo pinigus j ši;j VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. KAPITALAS $550,000-00. TURTAS $4,500,000.00. 

) W. N. Jarnagin 
( Prezidentas 

S H. E. Poronto 
^ Vfce-Prezident 

> John W. Gorby 
> Vice-Prezideut 

) 
< S. L, Fabijonas 

Vedėjas 
S Užruljt'žinio ir 

į Lietuv .Depart. 
< 

Frank L. VVebb 
Kasininkai 

J- H. Rolley 
Pag. Kasininko 

P. C. Hoebel 
Pag Kasininko 

A. Petratis ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Real 
Kstate, Insu- 
rance ir Mort- 
gago D.,»)art;n. 

čionai jusu pinigai bus SAUGUS. Gausite 3-čią. procentą, ir sumų. 
ant PAREIKALAVIMO. 

SIUNČIA PINIGUS i visas svieto dūli. MAINO PINIGUS po dienos kursu. PARDUODA LAIVAKORTES ant geriausių lii.iju. SUTEIKIA P * SPORTUS su konsulio užtvirtinimu. PADARO VISOKIUS Itališ- kus dokumentus. DUODA PASKOLAS .uit PRAPEUČLŲ. PAH^JODA NAMUS. LOTUS IR KARMAS. 
Safe Deposit Vaults (bak vi) geriausi visame apskrityje $3.00 ir augs- čiau ant metų. 
BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 3 po pietų. Suimtomis It ryto ik> 1 po piet. VAKARAIS: Seivdomis ir Suimtomis nuo G iki 8 vak. 

£ VISOKĮ PATARIMAI DYKAI. 



VIETINES ŽINIOS 
P0SE3MIMS SUSIRINK^ 

MAS. 

Utarninko vakar0 p. \Yood- 
mano svctr.inėje įvyko posei- 
mir.is komisijų susirinkimas. 

Komisijos iki vėlybai nakčiai 
tvarkė raportus draugijų kon- 

ferencijai, kuri lmvo šio- 

je pėtnyčioje. 
Susirinkame pasirodė, kad 

yra atėjusiu daug suvėlintu 
pasveikinimu ir telegramų su j 
nuoširdžiais linkėjimais Sei- j 
mui. 

Šitoks plaukimas iš visų Ii" 

tuvių kolionijų ])asveikinimų, 
liudija, kad pritaria visuome- 
nė A. I.. Seimui. O tas visuo- 
menės pritarimas duoda komi f 

sijoms daugiau energijos prie j 
aktivio veikimo. 

Komisijos Narys. 

JIEŠKOJO PLĖŠIKU RA- 
DO PERKŪNĄ. 

Užvakar ryta policijos sto 

tije gauta signalas iš ban- 
kos nuo 12-tos ir Halsted 
gatvių. Signalas reiškė, 
kad banką užpuolė plėši- 
kai. 

Policija apsiginklavusi 
nuo galvos iki kojų skubiai j 
'nešinosi per smarkų lietų į j 
pažymėtą vietą ir pribuvę, 
stiprindami savo nervus, 
rado tik perkūno pėdsakus, 
kuris, it norėdamas iš poli- 
cijos pasityčioti, trenkė į 
signalo baksą, kas ir iššau- j 
kė triukšmą policijos stoty-t 

SUAREŠTAVO PADEGI I 
M MŲ TRU5TĄ. 

i Vakar tapo areštuoti tu- 
mias Antoni Knucksti ir Flo- 
rence Mackikowska, kurie 
esą kaltinami organizavime 

, padegimų. Jie buk veikę 
^tarp lietuvių ir lenkų Chi- 
,cagoje, Detroite, Rockford 
ir Kitur. , 

t Jie buk plianavę sudary- 
ti kapitalą iš padegimų tik 

| vienoje Chicagoje apie iš 
pusės milijono doliarių. 

Jie tapo suareštuoti lie- 
'tuviškame viešbutyje 1606 
^So. Halstedlst. Jų areštui, 
,sako, prigelbėjusi Knucks- 
tio moteris, nuo kurios jis 
yra atsiskyręs. 

SUSTABDYKIME AUTO- 
MOBILIU VAGYSTĘ, SU- 
STOS IR KITOS VAGY 

STĖS. 

Pastaruoju laiku daug au 

tomobiliij pavagiama. Po- 
licijos pirmo departmeno 
viršininkas pasakė, kad jei 
sustabdyti automobilių vo- 

gimą, tai sumažės ir kitos 
vagystės. Vagįs dabar4 pa- 
prastai atvažiuoja pavog- 
tuose automobiliuose ir at- 

likę vagystę automobiliuo- 

T 

še pabėga, kad sunku juos 
sugauti. Policija atsikrei- 
'pia i automobilių savinin- 

kus, kad jie padėtų polici- 
jai, o padėti gali daugiau 
sergėdami savo automobi- 
lius. 

TEISMAS DELEI GAISRO 

Nedėlioję birželio 15 d. 8 
vai. vakare ištiko gaisras 
suekspliozija (? Red.) An- 
tano žiliaus name prie 35- 
36 W. 55 st. 

Žilius su savo moteria tą 
diena buvo draugijos susi- 
rinkime Meldažio svetainė- 
je, o po tam praleido laiką 
pas savo giminęs Westsidė- 
je iki 10 vai. vakaro. Par- 
grįžus gi jam namo jis buvo 
suareštuotas už padegimą 
savo namo. Birželio 17 d. 
buvo teismas, kuriame Ži- 
lius tapo išteisintas. 

J. Sharka. 

SURASTA APMIRUSI 
MERGINA. 

Vakar anksti ryte auš- 
tant ant tuščio loto prie So. 
La Vargne ave. tarpe 19 ir 
20 gatvių rasta jauna mer- 

gina visiškai apmirusi be jo 
kio jausmo. Prie jos rasta 
mokslainės knygos. 

Nuvežus ją ligonbutin, ji 
likosi atgaivinta, bet ji at- 
sisakė ką nors paaiškinti 
apie save. Pasakė ji tiktai 
tiek, kad gyvena a" t Mny 
str. 

Gydytojai sako, kad ji ap 
mirė delei užklupusios ją 
h isteri jos. 

DAR APIE POLICMANO 
UŽMUŠIMA SALIUNE 
ANT HALSTED STR. 
Pereito panedėlio nakčia 

likosi užmuštas policmanas 
saliune prie 3269 So. Halsted 
Mr. Sąryšyje su tu^ iii' suim- 
ta keletas nužiuretu asmenų, 

ypačįai Intivo manyta kfrd jį 
peršovė Dunn, pagarsėjęs nak- 
tiniuose darbuos®. Dabar to 
saliunoi bartenderis liudija, 
kad tas Dumi yra nekaltas. 

Vienok eina smarkus tirinė- 
jfmas visų tu, kurie tuomet 
saliune buvo. Nekurie ten bu 
vusių dar nesurasti. 

BUKITE ATSARGUS 
STREIKO LAIKU. 

Dabar daugelis dirbtuvių 
streikuoja. Tie ku»ip mėgina 
streil.laužianti gauna pusėti- 
nai apdaužyti. 

Pereitos sererios rylą, kuo- 
met žmonės ėjo darban, strei į 
kieriai pikietavo dirbtuvę— 
Fpring Sliope, kuri randasi 
prie 35 ir Tron gatvių. Streik 
laužiu tarp6 buvo keletas ir lic 
tuviu. Vienas streiklaužis u 

gavo plyta i galyjį ir turėjo 

apsvaigęs grįžti namo. 

Dabartiniame laike yra 
lengva darbas gauti; todėl 
streiklaužiam nėra reikalo. 
Geriau buti atsargiems, ka(1 
nereiktų guza pakaušyje ne- 

šiot. 
Darbininkas, 

NAUJAS KELIAS. 

Vakar viešųjų darbų depar- 
tamentas Springfield, l ll. už- 

tvirtino kontrakta naujam k e 

liui, kuris turi būti gerai iš- 
brukuotas. Tas kelias pis 1*Š 

Cbicago ik; Joliet. L'ž išbru- 
kavimą ir išpylima to keli > il- 
gio 18 mylių k.ontraktieriai 
^aus 364 tuksiančius dolarių. 
Kontraktas teko C.'hicagos fir- 
moms. 

i 
v y- 

TOWN OF LAKE. 

Drstė Sv. Jono Krik-titojo 
liet lėlio j c birželio 22 (i. 2:0J 
vai. ix> pietų Sv. Kryžiaus pa- 
rapijos svetainėje laikys savo 

priešpusmetinį susirinkimą. 
Visi nariai malonėsite susirink 
t i V*°skai t lipiausiai, nes Ims 
daiu* svarbiu nutarimų. Taip- 
:.;i bus svarstoma apie pikniką 
— išvažiavimą. 

Kurie gavot? atvirutę apie 
įvyksiantį birželio 15 d. susi- 
rinkimą, į ji nesilanakykite, 
nes tai buvo klaidingas praneši o 

mas. Susirinkimas pripuola 
birželio 22 d. 

/ 'aklybei. 

TAU APSAKYS. 

Broli, Sesuo! Kuomet tu 
žiuri l gražią gamtą, \ jos pas- 
laptingus dėsnius ir pranyksta 
Tavo žinios takelis grižuos bė- 
gai ineje, tuomet klausk sen°j žiniaus L. Šerno. Jam Dievai 
suteikė galę išguldinėti gamtos 
nežinybės. Jis Tau apsakys apie 
žemelės gilmę, daungaus skai- 
tyte, žvėrelius, paukščius ir 
apie visokius žemės žmones 
su j u budais. 

Įsigyk L. Šerno raštu? per 
T. M. I). fei% Tavo mieste 
dar nėra T. M. i), kuopos, su- 

tverk ją ir kiekvieną s tūbelę 
aprūpink L. Šerno raštais. 

Apie tą viską paaiškins 
Kreipkitės pas jt: 

M. Stapulionis, 
3347' Emerald A ve. 

Chieago, .11], 

BAHGENAS 

rarskluoda bu^crnft Ir proftornč, poroj 
/ietoj. Ii.:tuvl; t'.p£yvent:i. Hr/ni:-; K(;r;vi 
Ifcdlrfotas, raudu pi^i. Parsiduada pi- 
giai. Atsišaukite ant adreso: 

-1833 W. 14th Street 
Cicero, iii.j 

i MUSŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI. 

Turime pranešti, kad T. 
Andruszewicz Ko. 

DIRBTUVĖ 1 

I Visokių artistišku išdirbi- 
,nių, kaip tai karūnų, vėlia- 
vų, šarpų, maršalkom parė- 
dų ir visokių ženklelių drau 
gystėms, kuopoms, kliu- 
bams, ir t. t., perėjo į vado- 
Vystę Al. Požello. Taigi, 
dabar viršminėtų dalykų rei 
kale meldžiame visų kreip- 
tis žemiau paduotu antrašu; 
o darbą padarysime, taip 
pat, artistiškai ir atsakan- 
čiai. 

AL. POŽELLO Ko., 
1908 W* Divis»on Str., 

Giicago, III. 

1 REIKALAUJAME KAb 
InIERIŲ IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 85 kompanijos darbi- 
ninkų. Ang.-įs nuo 3 iki 5 
pedų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną.' Už pikavę anglį S 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą! 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. ši vieta ran- 

das vieną mylią J 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 Companv 
Hemphill, W. Va. 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vienam balsui prie pi&nt 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 į 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) v .60 \ 
3) Ne del tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) /.. .5i> Į 
4) Era, mano brangi (Bass) -50 $; 
5) a Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge r Ka:na75c. » 

c Vai putė, putė 
' 

6) Kur bakūžė samanota 50 ! 4 

Gaunama Lietuvos Knygyne, 32f>3 S. Morgan St. Chieago, III. { j 
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TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargenpi. • 

3314 Hoyno A ve — 4 kambar'n. 
Kaina $1.500. $100 C ai? h. 15 mėnesiu. 

4;,'!0 So. Artelimi Avo., 4 ir 4 kamba- 
riai. Vini įtaisymai, $3000. $100 c.a,sh, 
likusius nr.l lengvų įšmokėjimŲ. 

3357 OaKipy. Muro 6--7. Visi įtai- 
symui, $4300. 

Męs skolinamo pinigus pirkimui 1 
budavojimui namų 

Mc DONNELL," 
2630 West 38th St Chicago 

VALENTINE DSESSMA.KING 
COLLEG2 

Mokina siuvimo, Klrpiao, cltsigning 
dienomis Ir vakarais dė! » 
namy. I-'a''udijimai išduodami ir vte 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rnfijkite, o męs paaJstrings'.mp 
suteikti jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
2407 W Madison St 

€206 S. Kalsted Si. AoOtf Wel)H St 

REIKALAUJAME MERGINŲ. 
Patyrusių Ir norinčių, mokintis var- 

toti karštus ir Salt.ua klijus, lcliuų košę 
Ir t. p. prlo klijavimo paviršių ir vi- 
daus samplo dėžučių ir tacų. Darbas 
labai panašu? į dirbimą, dėžučių i* po- 
pieros. Gera mokestis i rg<ros darbo 
•ąlygos. Rašykito mums arba ateikite 
ypatiškal pasimatyti. su mumis. 

KNICKERBOCKER CASE CO. 
230 N. Clinton St- Chicago 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workors—dailidžių dirbtuvėj, 

drum ir beit sandors. MaSinos ran 

laj. T»ianer. trim and stock cuttej\i. 
r>2 valandos darbo sųvalto. 

Dar ias pastovus per ištiesus metus j viduryj. 
JMPER'AL METHODS CO.. 

750 S. CIF.CLE /.VE.. 
Foro^t Park, Iii. 

Ponklco:iw,i guUatfariaiB 
Garfield "?ark E'.cvr.i u 'arba Madison 

b t. £r.tvoUartL i 

REIKALAUJAME FORMANO. i 
Reikalingaa patyręs vyras už for-. 

monv j odą dirbtuvę. Pastovus dar- j bas. Gera proga Jsidirbti, išmokti dar 
6.7. Ir gauti paaugštinimą. Rašydami 
pažymėkite amžių, patyrimą ir kiek 
iilgos norite. CARROLL. H1DE & FURį 
COMPANY, Carroll, Iovra. 

EXTR/_! 
Parsiduoda Alimphla Automobilius*, 

5 pasenger, 5 nauji tairal. Visai nau- 
jės, 1913 motų. Savininkas priveis- 
tas parduoti. Atsišaukite CH A.RLES 
G1JRIN, 4-114 Fo. California Avenuc,, 
Telephone McKin!ey 3968. 

EXTRA! EXTRA! 
Puikus Namas Parsiduoda Ciccroje. 

Je'gu Ta m;; ta nori pirkti namą Ci- 
cero, 111., tai mano namas yra vie- 
nas iŠ 1u katras yra t:nkamlausis '.r j parankiausio del inteligentiškos šei-' 
myno:-. Mano namas yra tarp ža- 
liuojančią medžią ir palei namą ran- 
dasi tuščias lotas, ant'ku'-lo yra žy- 
dinčios gėlės. Apart to, yra gaua pa- 
te';I vieta dc*l laikymo naminių pau- 
kščiu. Mano namas parsiduoda ant 

prieinamą sąlygą. Del plates- 
nlą informaciją meldžiu kreiptis mo- 
kamu adresu. 
1413 So. 48 Ct., Cicero, 111. 

ANf ^AHDAVIMO. 
Parsiduoda Lo ^mob'lo Limosinaa, 

G cilinedrių, pasažieriŲ, automobi- 
lius gerame stovyje. Paf-duosiu ar- 

ba mainysiu ant kito automobiliaus. 
Trlofonuokito McKinley >1931. 4206 
So. Falrfield Avg. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu, šiaur-vakarinin kampas 2Imas 

ir JRilsted Gatvių, :vrti Kloin Bros. dirb 
tuvės. Nuosavybe bo skolų. Lotas 30x 
125 p6dų. Ilandos neža $1,200 per mo- 

tus. Putinai turi iwti parduota dėl už- 

baigimo reikalu 'irusiojo. Kaina $12, 
«)0Q. Kiek Riuloto.' LOUIS 
tiOli) So. Aberdoen Street. 

ANT PARDAVIMO 

Parfįduoda namas i pagyvenimų po 
•i k .duburius, randos neiki $500 J mS- 

tus; sąlygas ištirsi te ant vietos. Sa- 

vininkas ant pirmo flioro iš fronto, 
prie 948 W. 35th Piaęe. > 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda 5 pasažierių automo- 
bilius 101(j. Automobilius kaip nau- 

jas labai mažai vartotas. Savinin- 
kas yra priverstas parduoti kuogrel- 
čiausiai, nes turi greit iškeliauti į 
kitį miestsj. Atsišaukite } Jos. Ažu- 
ko geradžių. 

3301 Auburn Avo„ 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 

Penkių ruimų, dviejų fl'atų namo- 

lio (cottago) su maudynėmis, gazu Ir 
tik pus5 blioko nuo Archor Avo. gat- 
vekariy. Namas tik 2 motai kaip sta- 
tyta:" Lotas 120x30. Męs turimo ža- 
su, nnčių Ir vištų Visky, kartu par- 
duosimu ui $2.450. Labai lengvos iš- 
lygos išmokėjimo. Klauskite Mr. Vav- 
rik, 51*3 S. Kenreth Av., Chle^go. 

PARSIDUODA NAUJAI* MŪRINIS 
namas ant. ?-jij lubų, 5 kambarius 

elektros (šviesa, Ioilotai, eiukos, mau- 

(lynos. Labai puikioj vietoj, Brighton 
Parko. KlaucKito J. KONCHVS, 4011 
So, Brighton Place. 

ANT PARDAVIMO 
Pr rsiduoda pigiai 2-ji namai. Kas 

pasiskubins, gaus už didelį bar geną. 
Savininkas gyvena ant 2-rų lubų. 
Klauskite WM. KARJEIVA, 3428 Au 
burn Avenuo, Cbicago, III. 

PARSIDUODA LABAI PRIEINAMAI 
2-jų augštų mūrinis namas tinka- 

mas bizniui ru G-hių kambarių gyve- 
nimu viršui. Nepaprasta proga. Klau- 
ekitos: MAX SCI1\VARTZ, 5o30 So. 
Marshfield Avė, Tol Trospoct 6820, 
Cbicago, III. 

i 

ANT pard;vimo. 
Iš priežasties, kad pasiutais yra 

priverstas išvažiuoti i Floridą. p;ir- 
p i duoda kampinis namas. su buferne 
ir gvocerne,. tavoras ir fikačiurlal 
kaip stovi ant vietos. Vertės, apio 
$6500. — parduos už $6,000. Tik pu- 

J sę jmokėti. 
I Klauskite 6601 So. Hermitage 
Ave. 

Taipgi parsiduoda ant 2-fų lubų. 
namas, Storas, 3 fHatal. randos ne- 
fa $72.00 j mėnes}. $8,200, pusę Jmo- 

J keti. Randasi prio 3158 So. Union 
j Ave., Klauskite 6601 S. Uermitago 1 Avn. 
j 
į — r 

ANT PARDAVIMO. 
Į Parsiduoda pirkliaujančių siuvėjų Į {staiga, jau 66 motai kaip gyvuoja* 
Į Priežastis pardavimo: foromanas mi- 

rė nuo influenzor-i praeiitg. rudenj. 
Preke apio $2000. Randasi pačiame 
viduryje Pittsburgh'o. Rašykite J 

M r. Charles Clopfer, savininkas, 
400 Fo,dorai St.. N. S. 

Plttsburgh, Ta. 

l!!Mliilllllil!!l!!!l!ll!!ihll 

I PUIKUS PIKNIKAS 
rengiamas 

DR-STC VYrlU IR MOTERŲ AUŠROS VARTŲ SV. M. P. 

1 Ned., BirželioĮ-June 22,9919 
| NATIONAL. CROVE 

Riverside, |l|. 

| Pradžia 9:C0 vai. ryto. įžanga 25c. ypatai. 
Gerbiamieji Ir gerbiamosios, nepamirškite atvažiuoti ant. mūsų i rengiamo taip ]>uiV aus pikniko, o beabejonės busite \ižganėdinti. 

Kviečia KOMITETAS. 

Didelis i r iškilmingas 

rengia 

Liet. Vyžių IV Kuopa ir S. L. R. K. A. ID1 Kuopa 
Ned,. BlrfeS-io-June 22, 1919 
Bergmann's CJrove, Riversiae, Iii. 

Pradžia 9-tą valandą iš ryto įžanga laba? pigi. Kviečiame nuoširdžiai vi.«us atsilankyti ant ^io didelio Pik- 
niko, nes bus puiki muzika Ir visokių gražių žoldimtj. 

Kviečia KOMITETAS. 

Pirmas Didelis 
parengtas Draugijų: Šv. Kryžaus ir Juozapo L. M. 

iR M 

% Birželio-Juna 11% 1919 m. 
Blinstrupo Darže, F,eafy Grove, Willow Springs, 111. 
PRADŽIA 10 VAL. RYTA. ĮŽANGA 25c. PORAI. 

Ho to draugijoms atsilankiusioms in corpora įžanga Kuosai. Muzika po vadovyste P. Venckevičiaus. 
Kvif^ia vIpus KOMITETAS. 

PRADŽIA 0VAK. IŠRYTO JMŽAPžGA 2£C PORAI g 

Lietuva Bus 
Kur vienybe, ten galybe, Rengiaaas Milžiniškas g 

Bendromis keturių draugijų S įmano Daukanto 
1 T. J. Kliubo Liet. Darbininku Dr jos Amerikoj. Dr-sfce 
1 Lietuvos K. Mindaugio. Draugyste Šviesibes Lietuvių. 

f Bergmanas Gr®ve, Riverside, II!. Į ei 
: 

rriiiiiiuiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiililiitiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
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^ | Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankai art mu- j | sų iškilmingo pikniko, nes šitas piknikas nėra sureng- Į 1 tas tuomi tikslu, kad išnaudojus publika, bet tuomi | | kad už ganėdinus jaunuomene. Čenai yra puikiausios | | vietos dėl pasilinksminimo ir pakvėpavimo tyro oro po I 
1 žaliais lapotais medžiais. Taipgi bus puikiausi muzi- | | ka, grieš lietuviškus ir angliškus šokius. Iškalno už- | 
| tikriname, kad busite užganėdinti. Kviečia visus. 

Rengimo KOMITETAS. | 

i 
rengia Lietuviška Tautiška Draugyste "Vienybė" 

rBrtuilrt 9 K*1V- IN2ANGA 35c PORAI. TviėčTa'vlIGš," 
!l!tllllllillllltitliilllllilUliilllliiiiiiiiiiiui(iiiiiRiiiiiiiiiiiiiiini..>i>. 
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