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Kaizerukas Pabėgo iš 
Hollandijos. 

Vengrai Sustojo Kariavę. 
Lenkai vei mušasi su Ukrajinais. 

VOKIETIJOS DELEGACI- 
JA SUDARYTA. 

Paryžius, birželio 26 d. 
Daktaras Haimhausen pra 
nešė, kad Vokietijos valdžia 
jau išrinko delegaciją, kuri 
pasirašys po taikos sutarti- 
mi. Jon įeina Dr. Mueller, 
Dr. Bell ir Herr Leincrt, 
kurie atvyks į Versailles, 
kaip pranešama, subatoj. 

Keturi didiejie rengiasi 
prie pasirašymo po taikos 
sutartimi subatoj, 3 valan- 
dą popiet. ^ 

Iš talkininkų puses yra 
119 delegatą ir iš vokiečių 
puses trjs; taigi pasirašy- 
mas po sutartimi užims apie 
šešias valandas, nes reikės 
pasirašyti po keturiais do- 
kumentais. Reikės pasirašy 
ti po svarbiąja sutartimi ir 
trimis pridėčkais įvairiuose 
vėliau kilusiuose klausimuo- 
se. Tarpe pridėčkinių klau 
simų yra ir mažumų teisės 
vidurinės Europos valstybė- 
se. 

Pasirašymas bus atlieka- 
mas sekančioj tvarkoj: pir- 
miausiai taikos konferenci- 
jos sekretorius Paul Dutasta 
atneš sutartį Clemenceau, 
kaipo konferencijos prezi- 
dentui; jam pasirašius nu- 

neš prezidentui Wilsonui ir 
Lloyd George. Šie pasira- 
šys sėdėdami kiekvienas 
prie savo stalo. 

Jiems pasirašius sutartis 
bus nunešta prie tam tyčia 
paruosto stalo, prie kurio 
eis vienas po kitam dele- 
gatai alfabetiškoj eilėj ir. 
pasirašys. Vokiečiai turės 
pasirašyti ant pabaigos. 

KAIZERIUKAS PABĖGO 
IŠ HOLLANDIJOS. 

Paryžius, birželio 2(5 d. 
Frederick William Hohen- 
zollern, buvusis Vokietijos 
sosto įpėdinis, pabėgo iš 
Hollandijos Vokietijon. 

Buvusis Vokietijos sosto 
įpėdinis buvo antras ar>t lis- 
to tarpe pažymėtų teismui 
talkininkų augščiausio tribu 
nalo. Gi pirmuoju kalti- 
ninku minėtame liste yra bu 
vusig Vokietijos kaizeris. 

Sosto Įpėdinis Vokietijo- 
je pirm karės ir laike karės 
lošė žymią rolę. Jis buvo 
vyliausiu vadu vakariniame 
fronte ir pabėgo nuo armi- 
jos, kuomet sužinojo, kad 
kaizeris atsisakė nuo sosto. 

Bėgant kaizeriukui iš Hol 
landi jos Vokietijon parube- 
žio sargyba šaudė į jį, bet, 
sakoma, be jokių pasekmių. 

Kaizeriukas Hollandijoje 

gyveno sodžiuje Wierengen,j 
nedideliame name, taip kad 
jo tarnai turėjo gyventi at- 
skirame name. 

Nors jį visi skaito tik bu- 
vusiu Vokietijos sosto Įpė- 
diniu, bet jis užieiškia, kad 
jis esąs vis dar sosto ipėdi j niu, nes niekuomet nuo jo! 
nėra atsisakęs. 

Jis bėgo iš Hollandijos! 
matomai, kad pasislėpus Vo j 
kietijoje nuo talkininkų teis 
mo, kaipo prasižengęs iš- 
šaukime karės. 

ŽINOJO APIE PLIANUS 
PABĖGIMO. 

Washington, birželio 2Gd. 
Kaip tik gauta Associated 
Press pranešimas apie bu- 
vusio Vokietijos sosto įpė- 
dinio pabėgimą iš Hollan- 
dijos Vokietijon, tuoj ir vai: 
stybės departamentas prane 
še, kad Suvienytų Valstijų 
valdžia buvo gavusi žinių,! 
jog buvusie kaizeris ir sosto 
įpėdinis plianuoja bėgti iš 
Hollandijos. 

Pabėgimas buvusio sosto 
Įpėdinio be abejonės paak- 
stins Hollandijos valdžią 
daug kreipti domos link pa- 
ties kaizerio, nes jie kaip 
vienas, taip ir antras skai- 
tėsi internuotais ir, suiyg 
tarptautiškų tiesų, juos is- 
leisti nevalia iki užsibaigs 
karė; gi karė dar skaitosi 
neužbaigta, i 

VENGRAI SUSILAIKĖ 
KARIAVĘ. į 

Praga, birželio 26 d. Pa- 
siuntus Francuzijos genero į 
lui Pellc, komanduotojni ce- 

cho slovakų armijos, ultima 
tumjį vengrų komunistu ar- 

mijos komisoriui Boehm 
kad sulaikytų mušius prieš 
čecho-slovakus, vengrai rei- 
kalavimą išpildė. Mūšiai 
jau sulaikyti, bet vengrai 
vis dar laiko užimtas Čechi- j jos žemes. į 

LENKAI VĖL KARIAUJA 
SU UKRAJINAIS. 

Paryžius, birželio 26 d. | 
Čia gauta informacijų, kao 
buvusioji laikinoji santaika 
tarp lenkų ir ukrajinų ne- 

ilgai gyvavo. Sulyg prane- 
šimų ukrajinų armija pra 
dėjo spausti lenkus ir mu- 

: šiai tarp tų kaimyniškų tau- 
tu vėl prasidėjo. 

NAUJAS PRIGAVIMO 
BUDAS BERLINE. 

Berlinas. Apielinkėje Ber 
lino radosi pora apgavikų, 

-kurie, su pagelba apgarsi- 

Kas kam rupi... 

Vakacijas laikas imti. Paveikslėlis parodo, kas kokias vakacijas norėtų turėti: duk 
tė, tėte, mama ir sūnelis. 

nimų, prisiviliodavę turčius 
siūlydami pirkti platinos 
(tai gana brangus metalas). 

Pardavimas platinos, pa- 
prastai, atsibūdavęs nuoša- 
liai nuo Bėrimo. Grįžtant 
pirkikui Berlinan su nupirk 
tu metalu jį persiimdavę ka 
reiviai, neva kad apžiurę " 
ar nesiveža ginklų ir tokiu 
budu atimdavę nuo pirkiko 
platiną, kurią paskui pana- 
šiu budu parduodavę kitam 
ir 1.1. , 

Verčiant bėdą ant karei- 
vių, jie suspėjo apgauti visą 
eilę turčių apie ant pusės 
milijono markių. 

GREKAI ŽUDĖ TURKUS 
NELAISVI US. 

Londonas, birželio 26 d j Cecil B. Hormsworth, užru 
bežinių reikalų ministerio 
pagelbininkas pranešė par- 
lamente, kad Grekijos ka 
reiviai Smyrnoje užmušė ke 
letą turkų aficierų ir ka- 
reivių, kariškų nelaisvių a 

kyvaizdoje keleto talkinin- 
kų kariškų laivų. Grekijos 
valdžia dėlei nuotikio, kaip 
pranešė vice-ministeris, iš- 
reiškė savo pasigailėjimą, i 

NEW YORKE STOKA 
PRODUKTŲ. 

New York, birželio 20 d. 
New Yorko fi-uktų ir dar- 
žovių pirkliai negauna švie- 
žių produktų jau nuo pa- 
nedėlio, kada sustreikavo 
3,000 šoferių ir draįverių. 

New York ir Jersey City 
randasi apie 1,500 vagonų 
su fruktais ir daržovėmis, 
bet nėra galima juos iškrau- 
ti. 

CHINU KALBA COLUM- 
BIA UNIVERSITETE. 
New York, birželio 26 d. 

Šiądien tapo pranešta, kad 
Columbia universitete šią 

| vasarą bus kursai chinų kal- 
bos. 

KELIONĖ I POLIU 
ATSIEITŲ MILIJONĄ. 
Portland, Maine. Tūlas 

Donald B. MacMillan, nese- 
nai sugrįžęs iš Francuzijos, 
kur tarnavo orlaivininkų 
korpuse, išskaitliuoja, kad 
kelione i polių dirižablyje 
atsieitų net milijoną dolia- 
rių. Bet jis užtikrina, kad 
kelionė dirižablyje pilnai 
nusisektų, nes iki šiol ban- 
domi budai dasigauti į po- 
lių nepavyko 

ŽYMIOS RAŠĖJOS 
TURTAS $555. 

Nėw York, birželio 26 d. 
Čia mirė ponia Emelia Barr, 
kuri yra parašiusi šešias- 
dešimts gana gerų knygų, 
kurios turėjo geras pasek- 
mes, bet jos turtas siekia 
vos $555. 

KRASA VIŠČIUKU 
PRIEGLAUDA. 

Stamiord, Conn. I Stan- 7 c 

ford prisiųsta krasa kam tai 
penki osdešimtįs Viščiukų, 
bet krasos valdininkai nie- 
kaip nesuranda žmogaus ku 
riam pasiųsta viščiukai ir 
taipgi nėra pilno adreso kas 
pasiuntė juos. 

Pakol krasos departamen 
tas suras vietą ar viščiukų 
savininką, tai gaidžiukai 
jau kelinta diena gieda 
Stamfordo krasos ofisuose. 

DEPORTUOS VOKIEČIUS 
Charleston, S. C., birželio 

26 d. Šio miesto uoste sto- 
vi laivas Martha Washing- 
ton su apie 2.000 vokiečių. 
•Jie buvo laike karės suareš- 
tuoti Įvairiose dalyse Ame- 

jrikos ir, kaipo priešai, lai- 
komi po sargyba koncentra- 
cijos lageriuose. Dabar vai 
džia, surinkus juos visus, 
kaipo negeistinus piliečius, 
deportuos į Rotterdamą, o 
iš ten Vokietijon. 

CHENIJOJ DIDELIS 
SKANDALAS. 

Pekinas, birželio 2G d. 
Chiniški ir japoniški laik- 
raščiai yra sukėlę dideli 
triukšmą iš priežasties gan- 
do, buk vienuolika pietines 
Chinijos delegatų, pasiųstų 
Šanhajaus konferencijon pe 
reitą balandžio mėnesi, ga- 
vo $800,000 kyšių nuo pro- 
jsvponiškos klikos Pekine. 
Sakoma, kad jų vadas gavęs 
$500,000, o kiti likusie p' 
$30,000 už tai, kad apsi- 
ėmė neprileisti svarstyti Chi 
nijos reikalavimų linkui Ja-: 
ponijos, t.y. kitais žodžiais,1 
kad jie parsidavė Japonijai, 
kuri mėgina užgriebti ir iš-! 
naudoti turtingas Chinijos i 

dalis. 

HAMBURGE 185 YPATOS! 
UŽMUŠTA. 

Paryžius, birželio 26 d. 
Šiądien Suvienytų Valstijų 
taikos delegacija aplaikė ži- ■ 

nių, kad Hamburge laike 
paskutinių riaušių tapo už- 
mušta 185 y patas. 

Iš Kerlino pranešama, 
kad sukilėliai pilnai užval- 
dė Hamburgą ir, užėmė ro- 

tužę, paleido kalinius. 
I Kitame pranešime tvirti- 
nama, kad kovoje už rotu- 
7e tapo sugadinta keletas 
žymių namų. 

Vokietijos valdžia, kaip 
pranešama, įsakė generolui 

|Lettow užsmaugti sukilimą 
nepaisant nuostolių. 

BULGARAI IR TURKAI 
| SKERDŽIA GREKUS. 

Saloniki, birželio 26 d. 
Būriai bulgarų ir turkų, veik 
darni sykiu, sakomai, suren- 
gė grekų skerdynes keliuose 
kaimuose Trakijoj. Vie'oje 
Karaghats sakoma užmušta 
93 grekai; vietoje Bo?na- 
hori, sakoma, surasta tris 

į sukoneveikti lavonai o 4 gre ' kai žuvę be žinios. 

"UŽM0KĖK1T UŽ PA- 
SKANDINTUS jJUVUS!" 

'Paryžius, birželio 26 d. 
Šiądien talkininkai nusiun- 
tė notą Vokietijai su užreiš- 
kimu, kad jie turi teisę nu- 

bausti ypatas, kurios yra kai 
tos už nuskandinimą vokiš- 
ko laivyno ir kad jie turi 
teisę išreikalauti nuo Vokie 
tijos piniginio atlyginimo už 
tuos nuskandintus laivus. 
Nuskandinimas laivų yra 
skaitomas laužymu padary- 
tos sutarties ir talkininkai 
sako, kad jie už tai išrei- 
kalaus atlyginimo. 

PRIEŠINASI APTAUTINI- 
MUI KASYKLŲ. 

Londonas, birželio 25 d. 
Anglijos darbo partija ir da 
lis pažangesnių parlamento 
narių norėtų pavesti kasyk- 
las valdžios kontrolėn, kad 
su laiku jas padarius nuo- 

savybe šalies, o ne pavienių 
asmenų, bet tokiems užma- 
nymams esą labai priešingi 
konservatyvis sparnas ir 
jam matomai pasiseks at- 
laikyti savo poziciją. 

—. 

BILIUS PARAGINIMUI i 
UKIN1NKAUTI. 

Washington- birželio 28d. 
Atstovas Fitzgerald iš Mas- 
sachusetts vakar įnešė atsto 
vų butan bilių, kuriame rei- 
kalauja paskirti $50,000,000 
iš kurių butų duodamos 
lengvomis išlygomis pasko- 
los ūkininkams Įvairiems pa 
gerinimams žemdirbystėje. 
Tas, girdi, paragintų ame-i 
rikonus imtis ukinmkystės. 
PERSPĖJA NEUŽPULTI. 

LENKŲ. 
Paryžius, birželio 26 d. 

Nesenai buvo lenkų prane- 
šama, kad vokiečiai ruošis 
si karėn prieš lenkus dėl ati 
duotų Lenkijai Vokietijos 
žemių. Lenkijos atstovai pa- 
tvirtinimui to pridavė taikos 
konferencijai vokiečių tele- 
gramą. 

Tuomi pasiremiant taikosi 
konferncijos pirmininkas 
Clemenceau pasiuntė Vokie 
tijos taikos delegacijai per- 
spėjimą, kad vokiečiai ne-1 

manytų užpulti, ar remti už 
puolimą ant Lenkijos dėl 
perduotų jai žemių, nes to-' 
kis vokiečių elgimasis butų 
laužymu taikos sutarties. | 

SKALDYS BLAIVYBĖS 
BILIŲ. 

Washmgton, bū'želio f!6d. 
Atstovų buto teisininkų ko- 
misija nusprendė blaivybės 
bilių padalyti Į tris dalis: 
įvedimas visuotinos blaivy- 
bės laike karės; visuotinos 
blaivybės konstiaicijinė da- 
lis, ir skyrius apie isdiibimą 
alkoholio. 

NEDARYS KONTRAKTU 
SU AMERIKA. 

Christiania, birželio'25 d 
Norvegijos laivu savininkai 
pranešė, kad jokis norvegas 
nedarys jokio kontrakto A- 
merikoie, pakol Suvienytos 
Valstijos neatsilygins norve- 
gams už laivus, kuriuos pa- 
ėmė įstojus Amerikai karėn 

LIETUVIAI TEISMAN 
DĖL PADEGIMŲ 

Chicago, III., biržeilo 26d. 
Grand Juiy šiądien pripaži- 
no reikalingu užvesti bylą 
prieš Tony Kunksta, Peter 
Mulkowski ir Joseph Kubi- 
lius, kurie kaltinami organi- 
zavime padegimų, kad ga 
vus apdraudę. Jie, kaip pra- 
nešama, veikę tarpe- lietuvių 
ir lenkų ir, berods, visi esg 
lietuviai. Jie, sako, norėję 
sužvejoti tokiu budu net pu- 
sę milijono doliarių. 

ČECHO-SLOVAKUOS 
EKSPERTAI AMERIKOJ. 

V/ashingien, birželio 26d. 
Vakar čia pribuvo misija 
Čecho Slovakijos ekspertų, 
kurie rytoj bus priimti Val- 
stybės sekretoriaus Polk, o 

paskui išsidalinę i grupes 
aplankys įvairias vietas "Su- 
vienytose Valstijose. 

Misijos tikslu vra išstu- 
dijuoti Amerikos systemą 
vedime ūkių, bankų, pramo- 
nės ir t.t. Manoma, jog čc- 
cho-slovaku mis'ja prabus 
Amerikoje keletą mėncriu. 

UŽ "PRIVATE STOCK" 
$6,000. 

New York, birželio 26 d. 
Mirus tūlam Nat C. Good- 
vvin tapo išparduota rasta 
jo name svaiginantie gėra- 
lai, arba taip vadinamas 
"private stock." šparduo- 
dant gėralus ant licitacijos 
gauta arti šešių tūkstančių 
doliarių. Prie panašių ap- 
linkybių nėra reikalo bijo- 
tis sausumos. 

BARIKADOS BERLING 
GATVĖSE. 

Londcnas, birželio 26 d. 
Exchange Telegraph kores- 
pondentas iš Amsterdam 
praneša kad Bcrilne kilo di 
dėlės riaušės. Daugelyje 
gatvių, sakoma, yra įtaisy- 
tos barikados ir eina susi- 
rėmimai tarp valdžios ka- 
riurtienės ir minių. 

Kariškuose valdžios rate- 
liuose kalbama, kad Vokie- 
tijoje gaii prasidėti kontr- 
revoliucija, jei tik komunis- 
tai pradės daug veikti. 

GREKAI SIUNČIA KA- 
RIUMENĘ TURKIJON. 
Paryžius, birzeiio 26 d 

Čia gauta pranešimas, kad 
Grekija pasiuntė dar vieną" diviziją kariumenės mies- 
tan Smyrna, Turkijon, idunt 
sustiprinus ten esančia ere 
ku kariumenę, kurią turkai 
pradėjo užpuldinėti. 

OPAS, 
Chicasroin? ir 

Šiądien giedra ir nia^a 
maina ternnen'nroie »•' 
tini ai šiaur-vv^-'M v 

~ 

p \ 
Vakar auiršnau;-?ji 4 

>-■ 

ratnra buvo ^ ^'n 
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Dramos Finalas- 
Vokietija galutinai nutarė pasirašyti 

ant taikos sutarties, kurią jai talikininkai 
padavė. Tasai žingsnis, vienok buvo ne- 

lengva jiems padalyti, jis privedė prie per- 
mainymo Vokietijos valdžios. 

Vokiečiu taikos delegacijos diduma ir 

didumą Scheidemanno kabineto buvo at- 

kakliai priešinga priėmimui taikos išlygų. 
Premieras Scheidemann, dar andai pra- 
nešdamas apie taikos išlygas, kokias tal- 
kininkai padare, karštai susuko, kad "ran- 

ka, kuri ant tokios sutarties pasirašys, tu- 

rėtų nudžiuti". Užėmus tokią griežtą po 
ziciją premierui, aišku buvo, kad jo val- 
džia, žinoma, savo vado žodžių "nuryti" 
negalėjo ir turėjo laikytis savo nuomonės 
iki galui — priešai pasirašymą ant taikos 
sutarties. 

Bet iš kitos pusės talkininkų paskir- 
tas laikas baigėsi, jų annijsk su^kanuolė 
mis' pradėji slinkti prie neutralės zonos 

nibežiaus, pasiryžusios įsiveržti Vokietijon 
tuojaus pažymėtam laikui praėjus. 

Tas reiškė naują karę. O jos Vokie- 
tija šiądien ne tik kad nenori, bet ir nega- 
li, nes neturi su kuo, vesti. 

Scheidemanno valdžia, nenorėdama 
pati sutarties priimti, atsakomybę pavedė 
Vokietijos suvažiavimui, Weimar'o seimuc 
jančiam. Po ilgų ginčų ir svarstymų 
dviem trečdaliais balsų prieš trečdali nu- 

tarta sutartį priimti. Bet pirm to Scheide- 
mann turėjo su savo kabinetu rezignu jti, 
užleisdamas vietą Bauer'ui, kuris suorga- 
nizavo naują ministerių kabinėtą.' 

Šiądien, .ar rytoj Voloetija pasirašo 
ant taikos sutarties — sutarties taip sun- 
kios, kaip gal dar jokia kita viešpatija 
niekados neturėjo pasirašyti. 

Didelė drama, kurią taip lengva širdi- 
mi Vokietija pradėjo lygiai penki metai 
atgal, užsibaigia. Iš buvusios valstijos 
ir kuone stipriausios pasaulyje imperijos pisflieka tiktai gailus likučiai. 

Likimas ir galingiausiomis viešpatijo- 
mis žaidžia taip, kaip jis žaidžia atski- 
rais menkais žmogučiais. 

* * 

Trumpai Kalbant 
# 

Žingeidu, kodėl tautininkai' pasinau- 
dodami suvažiavimu daugelio savo sriovės 
žmonių Chicagoje laike Amerikoj Lietuvių Seimo, neatlaikė taipgi .tautininkų sriovės 
konferencijos, seimui pasibaigus. 

Tautininkų organizacijose yra daug reikalų, kurie reikalauja nuodugnaus ap- kalbėjimo ir geresnio susitvarkymo. Žeč- 
kalnių Jonas straipsnyje, tilpusiame aną dien "Lietuvoje", paduoda tokio susiva-; 
žiavimo sumanymą, — o jis galėjo būti 
atliktas Seimo proga pasinaudojus. 

* s* 

Nepaprastu laiku artinamės prie "Už- 
gavėnių". Nuo 1 d. liepos prasidės pas- ninkas — ant byro ir degtinės. 

t * * 

Žingeidu, kaip daugelis žmonių diena iš dienos prirašydavo ilgiausių litani jų apie seimo blogumą — kol jo dar nebuvo. Sei- mui gi 'atsibuvus- — kaip kirviu nukirto, nors, rodos, apie blogą dalyką daugiau ga- lima pripasakoti tik tuomet, kada jis at- sitiko, o ne pirm jo gimimo. 
* * 

Velionis Rooseveltas sakydavo: "Ga- li buti pateisinimas už nekovojimą, bet nė- 

ra pateisinimo už menką kovojimą", kas 
reiškia: laikykis nuo kovos kiek gali stip- 
riausiai, bet jon pakliuvęs, lupk iš peties!... 

Tas teisybė! Lietuviai sykį pradėję 
kovoti už Lietuvos neprigulmybę, nepriva- 
lo užsiganėdinti vienomis rezoliucijomis, 
nusiskundimais ir aimainavimais. Lietu- 
viu kariumene — gera,'tvarkinga ir stipri 
kariumene—yra geriausis "argumentas už 
Lietuvos neprigulmybę. 

* * 

Lonkai nori Lietuvos, bolševikai nori 
Lietuvos, rusai nori Lietuvos, vokiečiai no- 

ri Lietuvos. Tie lietuviai, kurie patįs ne- 

turi užtektinai savo proto supratimui apie 
Lietuvos gerumą, gali pasitikėti bent virš- 
minėtų kaimynų protui ir įsitikinti- kad, 
matyt, Lietuva yra geras dalykas, vertas 
pasilaikymo, patiems, jeigu kaimynai už 
n taip varžosi. 

* >!« 

LIETUVIŲ' "JOĄNNA D*ARK." 

Tokiu antgalviu (langelyj Amerikos 
laikraščių tilpo straipsnis apie Marioną 
Kizis, parašytas tulos Doris Fleishman. 

Jauna p-le Kiziute aprašoma, kaipo 
duktė lietuvio mainierio iš Pittston, Pa., 
ir kad "Lietuva dabar jos prašo vykti Pa- 
ryžiun kaipo vieną iš moterių, atstovaujan 
čių jos šalį." Toliaus beveik feljetoninėj, 
bet smagioj formoj lyginama ją su garsia 
Jpanna d' Ark, išgelbėjusią francuzų tau- 
tą anais laikais ir išskaitliuojama jos pa- 
sidarbavime i delei Lietuvos neprigulmy- 
bes—stropus rinkimas parašų po peticija 
Prezidentui Wi1sonui yra vienas tokis pa- 
sidarbavimas. 

Straipsnelis lengvai ir žingeidžiai pa- 
rašytas ir yra smagios rūšies pasiskaity- 
melis. 

P-lė Kiziute buvo minima kaipo vie- 
na iš Amerikos lietuvaičių, siunčiamų su ra 
soma ja mašinėlė Paryžiun prie Lietuvos 
delegacijos. 

* * 

DĖKINGUMAS. 
Nuo Lietuvių Nacionalės Taiybos męs 

gavome sekantį laišką: 
"Redaktoriui The Evening J.uor- 

nai, Wilmington' Del.: 
Tamista — Męs norime padėka- 

voti jums už jūsų puikų redakcijinį 
straipsnį iš 9 d. gegužio, kuriame fak- 
tai apie Lietuvą yra taip teisingi ir 
aiškiai išdėstyti jusų skaitlingai skait- 
lingai skaitytojų publikai. 

Lietuvos aspiracijos prie tautines 
neprigulmybės dikčiai dabar stovi 
publikos akyse. Teisingas išrišimas 
likim j šios ir kitų Baltiko respublikų 
yra dideles svarbos dalykas iš atžvil- 
gio į pasaulio ramybę ir Suvienytų 
Valstijų gerovę. Įtekmingi laikraš- 
čiai, kaip kad jūsiškis, daro tikrą vi- 
suomenišką patarnavimą, tokiu budu 
padidindami apstumą žinių apie Lie- 
tuvą ir talkininkaujančias šalis. 

Męs geidžiame padėkavoti jums, ir per jusų koliumnas jusų skaityto- jams, uz puikų upą> su kuriuo ameri- 
kos laikraštija atsiliepė apie etniško 
apsisprendimo reikalą rytinėje Euro- 
poje. Su pagarba, Jonas Žilius". 
Lietuva taip daug nukentėjo per iš- 

naudojimą iš pusės galingesnių tautų ir 
•u tokiu užsispirimu .laikėsi savo tautinių 
r kitų idealų, kad yra stiprus tekėjimas ižuojautos jai Amerikoje ir pageidavimas, dant ji atsiektų tų dalykų, prie kurių ji uri teisę sulyg Amerkonišku principų. —Iš Journal, Wilmington, Del. — Re- 

dakcijinis straipsnis. 
Greg. 31 d. 1919 m. 

ANTRA BELGIJA. 
Ant Ealtiko pakrančių yra antra ma- 

1 ;,a Belgija, kuri buvo slegiama didesnio 
;kaitliaus tautų negu bile kokia kita tau- 
;a pasaulyje. 

Būdama pirmuoju didžiuojr priešu Vokiečių geležinio kryžiaus [Kryžeivių], ji įukentėįo vaisbos, žvilgsniu, paskui po- etiškai, kovodama su teutoniškais Kryžei- viais. 
Cariška Rusija aštuonioliktame šimt- 

metyje užgriebė Lietuvos turtingas žemes, ištremdavo lietuvius ir mėgino išnaikinti j u kalbą. 
Nuo 1915 metų ji buvo karės teatru :ki beveik ji tapo sumalta tarp rusiškų bol- 

ševikų ir vokiečių. Lietuva, vakarinė sie- 
na prieš bolševizmą, veda išgavimui sau 
įeprigulmybės kampaniją per Lietuvių Na 
cionalę Tarybą ir savo 800,000 narių Ame- 
rikoj. 

— Iš Plain Dealer, Cleveland, Ohio. 
Geg. 30 d. 1919 m. 
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Studentai Princeton universiteto demonstruoja užbaigdami mokslo metus. 

Raudonasis Lietuvos Kryžius. 
Raudonojo Kryžiaus Drau- 

gija Lietuvoje įsteigta sausio 
12 d. 1910 111. Xariais įsteigė 
jais yra: Dr. J. Alekna, Dr. R 

Šiiupas, Prov. J. Makauskas ir 
Dr. Y. Ingeliavičius. Jau šiuo 
karės metu daug pasidarbavo 
Raudonasai Lietuvos Kryžius 
nešdamas saviškiems pagalbą | 
su bolševikais. .-Kadangi truks-i 
ta Lietuvoj vaistų ir medžią 
gos reikalingos Raudonajam 
Kryžiui, tai pradžia yra gana 
sunki. Taeiaus jau dabar gau- 
ta apie desetkas vagojiti nuo 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vaistų ir įvairios medžiagos 
taigi dalyku stovis kiek pagerė 
jo. Atsižvelgiant visgi Į tai 

kaip apsako tik ką atvykę i.:- 
Lietuvos žmonės, kad įvairiau 
siu rūšių ligos pasklido po 
Lietuvę, suprasim, kad tie 10 

vagonų medžiagos tai tik lašas 
j—ės e. 

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius (Geijęvoj) nesenai 

kreipėsi į visa pasaulį, prašy- 
damas pašalpos vaistais, me- 

džiaga, etc. apimtoms karės ša 
lims, nes Europoj tie dalykai 
perdaug išsemta. Raudonasis 
Kryžius apskaitai galvoja ii 
ruošiasi į kova su įvairiausio- 
mis epidemijomis, kurios po 
šios karės nebus išvengiamos: 
jis mobilizuoja midieinos, jit1- 
..-,as, kad pasirodžius, kur epi- 
demijai, su visu smarkumu 
i uitis tenai ir; užgesinti pavo- 
ju pačioje pradžioje. 

Amerika šiuo karės metu su 

lošė didele rolę. Smarkiai ji 
veikia dar ir dabar. Nuo kita 

A 

Amerikos gyventoju neatsiiie 
ka ir Lietuviai. >Su džiaugsmu 
reikia pažymėti, kad šalip ki- 
tokio veikimo, jie smarkiai su- 

;.*uzdo tverti Raudonajį Kry- 
žių ir ruošti visokia pašali n 

nuvargusiai Lietuvai. 
Man rodos, Amerikos Lie- 

tuviai paseknrngai galėtu pa- 
sidarbuoti pagal Raud. Kry- 
/-iaus Įstatymų paragrafus nuo 
20 iki 53 (žiur. But et Org:i- 
nisation Generale de la Cr<>ix 
Roug'c, d'apes les deciasio.. 

prisės dans des Conferences 
internationaleš, Gene ve 1905 
i>?. 9—16) t. y 1) ruošti daly- 
kus, reikalingus vaistinėms it 
ligonbučiaths (§ 272 ete. ); 2) 
rinkti drabužius, reikalingu1 
ligoniams *'r pavargėliams; 3) 
ruošti ir k'vinti personalą, rei- 
kalinga prie ligor.ių ir karės 
lauke sužeistųjų transportavi- 
imu; 4) daryti kariškus ban- 
dymus ("manevrus" J, sten- 
giamės "pripratinti personalą 
(slaugytojus, gailestingas se- 

seris ir U.) prie dalivavinu 
renkant ir slauginant suževs- 
i uosius karės .metu; 5) steng- 
tis supažindinti visuomene su 
R. Kryžiaus uždaviniu ir svar- 
ba. 

Raud. Kryžiaus personalas 
>usidaro, kaip žinoma, iš abie- 
jų lyčių asmenų. Medicinos 

klausime jiems vadovauja gy- 
dytojai. l>eto jiems patiems rei- 

kalingos kaikurios žinios iš 
medicinos. Ten steigiami kur 
sai, mokyklos (§ -14 ir tt., 4U ir 

(t.), daromi bandymai, ete. 

Kad sudaryti Raud. Kry- 
,žiaus personala, galim? panau- 
doti tam tikras organizacijas; 
Vienuolynus, Vyčius ar tani 

panašias, pv., taip vadinamas 
gailestingas seseris. Amerikoj 
pasekmingai gali būti panau- 
dotos Kazimieriettės ir Vyčiai. 

Lietuvos Raudonasis Kry-i 
žius faktiškai gyvoja ir vei- 
! ia, tačiau nebus Tarpt. Rau- 

donojo Kryžiaus pripažintas 
patol, kol Šveicarija ir kitos 

Valstijos nepripažins Lietu- 
vos nepriklausomybes ir kol 
Lietuvos atstovai nepasirašys 

j po seniau padarytais nutari- 
mais (1863 111. Genevoj, 1864 
!m; ten pat: 1899 m. Hatroi, 
1904 m. Hagoj ir tt.) 

Lietuvos Raudonasi? Kr\ 
žilis įgaliojo Centralį Koniite- 
ta "Lituania" sueiti i santikius I u c 

su Tarptautiniu Raud. Kry- 
žium, kus ir padaryta. Komi- 
tetas "Lituania" jau keli me- 

tai kaip yra santikiuos su Tarp 
tautiniu Raud. Kr/žiuni (Ge- 
ne vo j ) kas del belaisvių, kas 
del susirasimo su Lietuva ir tt. 
Komitetas geruose santikiuose 
taipgi su Tarpt. R. Kryžiaus 
pirmininku, dabartiniu Švei- 
carijos Respublikos preziden- 
tu, p. Adoru. kuris dabar yra 
pnpulerišku asmeniu ir gerbia- 
mu visur. 1 )aug pegelbejo Tarp 
tautinis Raud. Kryžius belais 
viu sujieškojimo ir jų šelpinr;. 
Dabar jau gabenama namon 

užsilikusieji. iki šiol belaisviai; 
čia reikia didelę padėka tarti 
taipgi Amerikos Raud. Kry- 
žiui, kuris paskutiniu laiku 

maitino mūsų belaisvius Yokie- 
t:joj, gi dabar jų parvežimu 
rūpinasi. 

Komitetas "1 /tuania" siun- 
tinėjo Lietuvon įvairius Tarpt 
Raucl. Kryžiaus surėdymus 
(cirkuliorius), žinias apie vei 
kimą ir spausdinius. gi iš Lie- 
tuvos gautas žinias pasiųsdavo 
Genevon. Nun, kuomet Ccn- 
tralis .Komitetas "Lituaniav 
eina prie likvidavimosi, jo pir- 
mininkas A. Steponaitis pasi- 
liks Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus įgaliotinu. (Adr. Yilla 
Italia. Avenue du Leman Lau-| 
sanne Suisse). | 

Ueresniam dalyku nušvieti- 
mui čia priduriu vieno Tarpt. 
Raud. Kryžiaus iš Genevo> 
laiško iš 30 balandžio 1919 m. 
\ ertimą: 

Centraliam Komeitetui "Lit- 
uania" A v. du Leman, Lausan. 
ne. 

"Gerbiamasis Pirmininke! 
Su džiaugsmu pranešame Jums 
apie gavimą laišką iš 14 ir 24 
s. mėn., kuriuose prisiuntė 
Lietuvoj Raud. Kryžiaus 
įsteigto Kaune laišką iš 14 ko- 

vo 1919 m. 

"Su dideliu džiaugsmu s a 

kiname ta įstaiga. Taeiaus 
kaip jau tui ėjome garbę Jums 
pranešti, oficialis pripažinimas 
negali j vykti pirma, negu Lie-| 
tuvos valstybė bus pripažinta 
ir ])o Genevos Konvencijų bus 
pasirašyta, Šios išlygos reika 
lingumas Tamistonis aiškus 
savaimi. 

"Kol kas, męs su džiaugsmu 
konstantuojame, kad Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Draugija su- 

sitvėrė ir kad ji jau dabar neša 
pagelbą Lietuvos armijai. 

"Męs prašome maloniai pri- 
siūti 1) oficialį tekstą (su ver 

timu) Ministerijos nusprendi- 
mo iš 10 vasario 1919'm., už 
tvirtinantį Draugijos statuta: 
2) statuto vertimą (drauge su 

pačiu statutu, kaip prižadėjot 
laiške iš 14 š. mėn. 

"Turėdami šiuos oficialius 
dokumentus-, męs noriai minė 
simc faktiškai ekzistuojančkj 
Jusų Draugija, laukdami g.'!i 
mybės oficialiai pareikšti jos 
susu rganizavimą, po tam kaip 
bus Lietuvos Valstybe pripa- 
zmta. 

"Teiksis Gerbiamasis Pirmi 
įiinke, priimti aukštos pagar 
bus išreiškimą. 

"Tarptautinis Raudonojo 
K r y ž i a u s Kom i tetas, 

(pasir.) "Paul des Gouita 
(ieneralis Sekretorius.'' 

JTiek kol kas apie Raudonajį 
Kryžių. Tikiuosi, kad po kiek 
laiko turėsiu progos šį-tą dau- 
giau parašyti. 

A. Steponaitis. 
Lausanne, 2 birželio 1919 In. 

Mylėk Savo Arti- 
mą -= Lietuvį. 

Yra pasakyta: "Mylėk savo 

ortima kaipo' pats save." Tas 
pasakymas yra begalo puikus, 
prakilnus, ko gi daugiau ant 
mušu vargingos žemelės ir rei- 
kėtų, jei tas prakinusai įstaty- 
mas žmonių butų išpildomas. 
Atbūtų tuomet karių, turtin- 
gieji neskriaustų vargšų. Visi 
gyventi^ meilėje, santaikoje. 
Nušluostytų ašaras verkiau 
Ciam; viena^ kitam visur pagel- 
bėtų, paduotų ranką nelaimėje. 
Žodžiu, ant žemės užviešpatau 
Ui tasai pasakiškas rojus. 

Smagu tuomet butų. Taip 
-.magu, ka'p kad namuose, kur 
vaikai su tėvais mylisi, santai- 
koje gyvena. 

I Bet tasai prakilnus įsaky- 
mas, ir iš didesnės dalies, tik 
tai įsakymu ir yra. Artimiausi 
žmonės tankiai vienas kit'i 
skriaudžia, traukia į teismą 
apvagia, užmuša, apgauna, kur 
tik galėdami niekina. 

Yra taėiaus žmonių, kurie 
daug maž ta įsakymą išpildo: 
tikra širdimi vienas kitą pamy-l; 
li, užtarauja, atjaučia vienas i 

kito skausmus nelaimės; p:i-,< 
duoda ranką, ištraukia iš pra- j žūties. i 

Daugiausia taip atsitinka 
:arp draugų. 

Geri draugai vienas kita my- 
li kaipo patįs save. 

Gi draugiškumas ir ta ori 
jauta apsireiškia ve:k visivmet 
tarp savo tautos žmonių. Lie- 
tuvio daugiau myli lietuvį, len- 
kas — lenką, rusas —rusa. 
airis — airį, anglas — anglą, 
piancuzas — prancūzu, ir lt. 

Taip yra todėl, kad vienos tau- 
tos žmonėms apeina tie patįs 
reikalai, jie yra vienas kitam 
artimesni vienokiu budu, jaus- 
iu u; jie yra prisirišę prie vie- 
nas kito vienodomis apeigomis. 
ii t.t. 

Tas apsireiškimas aiškiai at- 

sispindi esant dideliam būryj 
žmonių, susidedančiam iš įvai- 
riu tautų. Kiekvienas žmogus 
visuomet jaučiasi artimesniu 
savo tautos žmogui. Savo tau- 

tos žmogų veik aug'ščiau stato 
už kitatautį ir geriausia savo 

draugą. 
Pas lietuvius ir tas pats buvo 

ir yra. 
Yra atsitikimų, kur lietuvis 

už lietuvį, tik kaip savo tauto.; 

žmogų užsistojo, matydamas ji 
skriaudžiant. Yra atsitikimų 
kur lietuvis už lietuvį ir savo 

gyvybės nepagailėjo. Yra gra- 
žių ir prakilnių dalykų nuveik- 
tų mušu tautos žmonių tarpe b C> V 

už vienas kito kaipo tautiečio 
reikalus, laisvę, nuoskriaudą. 

Keletu, tačiaus, pastarųjų 
metų tarp lietuvių — spauda, 
prakalbomis, bažnyčiomis, sa- 

kyklomis, net ir draugišku pa- 
tarimu pradeda įsigyventi ki- 
tokia nuomonė. Tarp lietuvių 
yra sėjama — augščiau minė- 
tu budu — neapikanta, panieka 
ieni kitų. Lietuviai (kalbu apie 

Amerikos lietuvius) kada tik 
išsidalino į dalių-daleles, par- 
tijas-pariijėles, vieni pradėjo 
vadinti save socialistais,. kiti 
krikščionimis-deniokratais. ka- 
talikais, tautininkais ir k. t. Ra- 
dos kas užbriežė neapykantos 
uibežių tarpe tos pačios Lie- 
tuvos-tėvynės sunų-lietuvių... 
Socialistai neapkenčia baž- 
nytiniu — tikinčiųjų žmonių, 
tautininkų ir kitų; bažnytiniai 
taip nat "'kreivą akį" turi ant 

kitų Įsitikinimų žmonių. Kiti ir 
vienų ir kitų neapkenčiami taip 
gi ir žodžiu ir pasielgimu jau- 
čia šaltumą linkui savo brolių 
lietuvių. 

Aršiausia neapikanta yra 
skleidžiama mūsų bažnyčiose, 
tose Dievo namuose, kur turėtu 
buti mokinama Dievo žodis 
"Mylėk artimą savo kaipo pats 
save." Štai kunigas užsilipęs 
ant sakyklos pasakoja savo pa- 
rapijonams, jog jie neprivalo 
1 riimti Į savo namus žmogaus 
neinančio bažnyčion.. Jog jie 
turi nuo jo šalintis, mesti jį ant 

gatves, neapkęsti jo, nepaduo- 
ii jam pagalbos rankos j-> ne- 

laimėse. 

Paprastai žmonės, įsiklauso 
tokiu pamoku iš savo "ganito- 
jos" lupų. jas giliai deda šir- 
din." Jog kunigas, dvasios auk- 
lėtojas tai pasakė." Jis tai d:ir 
papasakoja ir savo pažįstamai, 
tas dar kitam. Ir eina taip. 

Gero, doro pasielgimo sun- 

ku žmogų išmokinti. Bloga gi 
patarlė lyg kūkaliai kviečiuose 
veisiasi. Žmogutis, nusižiūrėjęs 
aną įtartąjį — gal daug dau- 
giau ir už jo mokytoją kunigą 
išsimanantį — jo jau ima ik 

apkėsti, kreivomis akimis žiū- 
rėti, pravardžioti. 

Laisvesnieji žmonės, pajuto 
Linų neapykantą, kartais chi 
prakalbose ar laikraščiuose 
v »kio karštuolio, pagundyti tuo 
>ačiu atsimokėti, ir ;^i taip el- 
giasi: neapkenčia aug'ščiau m!-' 
actu bažnytiniu, kaip jie va- 

tina. 
Rodos tai nežymu, tai tik 

nenkniekis, bet p»aėiau pažiu- 



tėjtis į tą faktą matosi didelis 
.skirtumas. Yra tam ir faktu. 
jYra kerštai vien tik neapykan- 
tos delei susivaidijusiu; yra 
atsitikimu, kur lietinis lietu 
v į "ne savo vieros" santautietį 
I apkūlė. N ra atsitikimas, kur 
net ir pas Abrahotną lietuvis i 
lietuvio rankos tik delei tu pa- 
čiu priežasčių nuvažiavo. (> 

vis dar didesne ir didesnė ne- 

apykanta auga. Štai, norinri, 
trokštama reikalingos mums 

\ ienybės, o jos kaip nėra, taip 
r.'jra; kasdiena vis brendama 

j didesnius nesusipratimus, 
vienas kitu neapykanta, neu/.- 

užsitikėjima. 
Butų laikas apie tai atsimin- 

ti 
Reikėtų paliauti sėjus bažnv 

čiuose, prakalljose, laikraščiuo- 
se vieni kitų neapykantą. V ie- 

toj to priešingo mokinti: vicnv- 
bes, meilės, susitarimo. Rei- 

kėtų tikėjimą atskirti nuo pa- 
ties žmogaus įsitikinimų. Ypač 
mums, gyvenantiems svetur 

reikėtų daugiau rištis vienybės 
ryši n. 

Kad tai padarius pirmiausia 
privalom išrauti iš žmonių šir- 
džių blogas neapykantos šak- 
nis, kurias — gal neapsižiurėję 
įkunidinom. 

Ir tai reikia padaryti ktio- 
greičiausia. 

Katalikai, socialistr.i, laisva- 
maniai ar kas kitas turim Imt 
vienas kitam lygųjų privalom 
jaustis vienos tėvynes motinos 
vaikas. J vienas kita privalom 
žiūrėti kaipo į artimiausią 
daugą-brolį. 

Tarp musų tini pražydėli 
tautinė meilė, vienybė. To 
mums dabar reikia, o dar la- 
biau reikės kada pradėsim gy- 

venti Laisvoj ir Xeprigulmin-| goj Lietuvoj. 
Jeigu patįs ka naujo nega- 

lim išgalvoti — pašokini tau 
kitas tautas, linkini sau pavyz- 
džiui anglus, francuzus, bei- 
gus, žydus. Jog jie didžiau- 
sioje karėje be skirtumo pa- 
žiurti { tikėjimą, Įsitikinimus 
griebėsi visu priemonių kad tik 
savo žmones-santautiečius ap- 
gynus nuo priešu, nuo išnaiki 
nimo. Jie stojo žmogus žmo- 

guli, siela sielon. 
lUikim ir męs tokiais! 
Ižmirškim neai ykantą. Vie- 

rykimės, artikimes prie vienas 
kito kimu ir sielomis. Stokime 
iietuvis už lietuvį, o visi svki.i- 
už Lietuvą, mūsų skriaudžia 
mus žmones. Nieko mums dau- 
e.'au nepriseina padaryti kaip 
tik sutrinkimi amžiair kan- 
kinančius mūsų tėvynę ir mus 

pačius bei musų žm. nes, retė-j 
žilis () tai lengvai galėsime pa-1 
daryti susivienyję siela sielon,1 
petis petwi; širdingai vienas I 
kita pamylėję. 

viriebkimės prie to. C) vienu 
tvirtu pasiryžimu, stipria dva- 
sia, užsistojimu lietuvis už lie- 

tuvį pajudinkime žemę, sutrus- 
kinsim priešu galybę. Ne gink- 
lu, bet savo tvirtu pasirįžimu, 
darbais tai padarysim. 

Dabartinis momentas tai iš 
siskirstimo tautų-tautėlių, pa- 
siliuosavimas nuo svetimųjų 
jungo. V isos tautos prie to su- 

bruzdo. Ir jos veikia vienybėje, 
sutartyje. 

Artinkimės tad, riškimės 
kuoarčiausiu meilės ryšiu, vie- 
nan niekeno nepergalimu bu- 
riu ir stok iltie visi podraug už 

lietuvį ir Lituvą. 
l\ Eimuti*,. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
MONTREAL, CANADA. 

Kaip ir visur taip ir čia 
buvo apvaikščiojama devin 
tinių šventes. Apvaikščio- 
jo jas francuzų katalikiškos 
parapijos. Taipgi neatsili- 
ko nuo apvaikščiojimo ir 
mus lietuvių šv. Kazimiero 
parapija. Apvaikščiojimą 

reikia pripažinti nusiseku- 
sių, nes ir svetimtaučiai gė- 
rėjosi matydami Jietuvius 
taip tvarkiai maršuojant. 
Maršavime da'yvavo visos 
pietinės katalikiškos drau- 
gijos, ir kuopos, kurioms pri 
Klauso garbė už tokį tvar- 

kų ir ramų užsilaikymu lai- 
ke maršavimo. Ir juo la- 
biau garbė toms draugi- 
joms, kurios dikciai papuo- 
šė apvaikščiojimą, įsitaisy- 
damos ant tos dienos savo 

naujas vėliavas. Taipgi bu- 
vo matyt nekurie, lietuviai, 
neprigulinti prie jokios 
draugijos, stovėjo ant kam- 
pu gatvių ir rūkydami ci- 
garetus šaipėsi žiūrėdami į 
praeivius. Bet užmačius 
vietiniam klebonui tuos to- 
\ius, kurie piktino visą pro- 
cesiją, buvo net su prievarta 
nuvaryti šalin nuo šaligat- 
vių, kad neterštų tautos. O 
kas jie tokie buvo: ugi Lie- 
:uviai vietiniai bolševikai, 
guriems viešas pasirodymas 
:arpe svetimtaučiu nerupi. 
Tiems rupi pasišidint iš ra- 

inai einančios publikos. 
Taipgi jiems nerupi viešas 

J rasi rodymas svetimtaučių 
kyse, kad svetimtaučiai 

natytų jug lietuviai visur 
grožiai pasirodo, ir kad jie 
/Ta prie visko pribrendę, 
caip ir kitos visos tautos. 

Meskime visus ypatiškus 
cerstus į šalį, o stokime vi- 
ii į vienybę, atminkite, kad 
ik vienybėje, yra galybe. 
reigu veiksime visi išvieno, 
ada nuveiksime męs milži- 
i iškus darbus čia gyvenda-, 

mi ir padalysime naudą sa- 

vo Tėvynei Lietuvai. At- 
minkime brangs žodžius. 
Iš himno, kuriuos paraše 
mūsų Tautos patrijotas Vin 
cas Kudirka: 

Vardan. Tos Lietuvos 
Vienybė Težidi. 

Lietuvos Aržuola3. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
"Draugo" N 129 tilpo pro 

testas iš Grane1 Rapids, po 
kuriuomi pasirašo Vincas 
Nikšas D. L. K. V. kareivių 
draugijos pirmininkas. Pro 
testuoja tos draugijos var- 

du, o vienok ta draugija jo- 
kio protesto nėra išnešusi, 
kad "Lietuvos" N 110 yra 
tilpusi neteisinga korespon- 
dencija, kurioje pasakyta. 
kad ta draugija išnešusi re- 

zoliuciją reikalaujančia sei- 
mo. Anot to protestuotojo 
—draugija jokio seimo ne 

reikalaujanti, kuri šaukia v J 

ne tarybos ir ne Ekzekutyvis 
komitetas. ą# 

Stebėtis reikia, kad pro- 
testuoja prieš tą, ko nėra, 
\r ko nebuvo rašyta. Buvo 
rašyta, kad kovo 7 d. buvo 
išnešta rezoliucija reikalau- 
janti seimo abelnai ir ben- 
dro iždo. Jei pirmininkas 
to nežino, tai lai pasiklau- 
sia rezoliucijų komisijos pp. 
Birgelaičio, J. Šlapiko ir ki- 
tų, arba bent perskaitytų 
korespondenciją tilpusę 
"Lietuvoj" N 137 ir tada 
bus aišku. 

Apuokas. 

E. ST. LOUIS, ILL. 
Musų parapijos klebonas 

surengė prakalbas parapi- 
jos svetainėje. Pirmiausiai 
ppts pasakė trumpą prakal- 
bą apie Lietuvos vargingą 
padėjimą ir ko nuo mųs tė- 
vynė reikalauja. Pasakė 
kad Lietuvos žmonėms ir 
Lietuvos vadžiai reikalinga 

Amerikos Darbo Federacijos demonstracija Washingtone, kurioje reika- 
lauta nenaikinti svaiginanči gėralų. Priekyje kongresmonas Randall, vienin- 
telis blaivininkas, kuris dalyvavo demonstracijoje su slapiaisiais. 

pagalba pinigais ir šiaip vi 
šokia medžiaga. 

Paskui buvo Lietuvos su- 

šelpimui renkamo aukos. 
Likosi viso suaukauta $204, 
50. Tie pinigai likosi pa- 
siųsti Tautos Fondą. Auka- 

vo šie: 
P. Bagdonas, $20.00 
J. Bendikas, $10.00 

Po $5.00: 
I. Martišius, J. Prunckus, 

S. Gacleika, Kun. S. E. Ko- 
lesinskis, S. Ivanauskis, J. 
Norkus, A. Witkauskas, J. 
Grinius, V. Kenutis, F. Pu- 
zauskis, W. Augaitis, J. But 
,kus, Antanas Šimkus, J. Po- 
ška, K. Bagdonas, J. Lau- 
galis, I'. Antana^iČe. 

W. Petravičia .... $ 4.00 
J. žagaras, $10.00 
P. Dinapas, $10.00 

Po $2.00: 
A. Stonis, J. Grimaila, J. 

Šimkus, W. Rimukis, J. Se- 
reikia, V. Bukšas, P. An- 
drulis, K. Kinderis, K. Miš 
kinis. 

Po $1.00: 
, P. Gaurelevičius, V. Kar- 
pavičius, J. Sugintas, P. Ged 
vilas, V. Stirbis, I. Lopšai- 
tis, S. Banbalas, A. Gedri- 
mas, Ant. Parkauskis, Ant. 
Yukneviče, N. Žebilis, D. 
Raukas, P. Bartkus, K. Dū- 
da, A. Gricius, W. Kisirau- 
skis, M. Yukubaitis, M. Mar 
tišius, p. Eeržinis, J. Ado- 
maviče, J. Dagis, J. Kranau 
skis, J. Suklis, J. Bilevičius, 
I. Vaišvila, V. Beržinskis, 
V. Režetnika3, J. Velekis, 
J. Markeviče, J. Kersulis, 
T. Bučiunas, S. Basi r skis, 
W. Šimkus, J. Miskinis, P. 
Šležas, V. Mikuckis, J. Kai- 
ris, J. Stankus, V. Bilskis, 
,J. Šankus, A. Kazmauskis, 
K. Butkus, 

P. Miskinis, .50 
> Viso $201.50 

Smulkių aukų 3.00 
Iš viso $204.50 

K. Butkus. 

ŽINIOS ŽINELĖS. 

Mlden, Mass. Čionai su- 

sitvėrė Lietuv. Darbin. Li- 
ter. Draugijos kuopa iš 14 
.narių. 

Lawrence, Mass. Katali-. 
kai surengė čionai žino- 
miems P a r y ž.i.u.j.e 
nebuvėliams "svečiams" 
Česniuliui ir Mastauskui pra 
kalbas. Pirmas gyrė antrą- 
jį, niekino tautininkus, ne- 

.kaip atsiliepė apie Lietu- 
-vos valdžią. 

Benld. 111. Prigėrė Jara- 
šių mergaitė. Suareštuoti 
keturi jauni lietuviai kalti- 
nami sankrovų paplatini- 
me. 

Hyde Park, Mass. Lietuv. 
Sunų ir Duktrrų draugija j 
turėjo p'kniką, kuris davė 
140 dol. pelno. Buvo ban- 
dyta dalį pinigų paskirti 
ant mišių šventų ir didžiu- 
ma balsų tam pritarė. 

Rumford, Me. Bolševikai 
sustiprinimui slystančios iš 
po kojų intekmes surengė 
prakalbas J. Neviackui iš 
Worcester. Prakalbos tu- 

# • 

rinys—kirsijimas vienų 
prieš kitus. 

Lowell, Mass. Moterįs so- 

cialistės surengė paskaitas 
temoje "Kaip vaikus auklė- 
ti." Čionai lietuvystės dir- 
voje daugiausiai dirba san- 

dariečiai. 

Minersville, Pa. Pasimirė 
Vincas Aleksa, tai vienas 
iš seniausių sius kolionijos 
gyventojų. Velionis paėjo 
iš Druskių kaimo, Suvalkų 
rėdybos. 

Montello, Mass. Čionai 
nėra jokio sutikimo tarpe 
lietuvių. Daugiausiai gin- 
čų eina už Tautiškojo namo 

bendrovę. 

Girardvi»!e, Pa. Bažnyti- 
nis choras čionai paėm i di- 
džiausi teatrą, kokis tik yra, 
ir surengė čionai lietuvių 
vakarą. 

Worcester, Mass. Polis 
teatre lietuvių draugija "Au 
įšrėlė" pastalė operetę "Bi- 
rutė." Viskas gerai pavy- 
ko. Prie išpildymo prisi- 
dėjo ir kompozitorius M. 
Petrauskas. ,L. 

Lawrence, Mass. Čionai 
po streiko daug linksmiau 
gyventi, negu pirma laike 
streiko. Čia reikalaujama 
darbininkų. 

E. St. Louis. Čionai vie- 
tinis klebonas gausiai ren- 
ka aukas sušelpimui Lietu- 
vos. 

1 ;rr^~T¥] 

Siuox City, Iowa. Šv. 
Onos draugystė suruošė va- 

karėlį. Likosi sulošta vei- 
kaliukas: "Katriutės Ginta- 
rai." 

Ttilluride, Colo. Pasimirė 
nuo plaučių uždegimo An- 
drius Staknevičius, paeinan 
tis iš Murmuliškių kaimo, 
Ezerėnų apskričio. 

Waterbury, Conn. Liet. 
Ukėsų Politiškas Kliubas 
surengė trečiųjų teismą sa- 
vo nariui, kam jis skebavęs 
laike streiko. Atrastas kai 
tu ir nuteigtas užsimokėti 4 
dolarius teismo lesų. 

Chester, Pa. Vitauto Klill 
bas sušaukė masyvį susirin- 
kimą del aptarimo parodos 
surengimo. Bet tame susi- 
rinkime turėjo balsą tik 
kliubiečiai. Vienas vyrukas 
bandė kalbėti, už tai stvė- 
rė jį išmesti laukan, tik kiti 
sulaikė. : 

So. Omaha, Neb. Buvo 
suruoštas vakaras ir lošta 
veikalas "Valkata." Paskui 
buvo Y'^1r,'ai, j kuriuos at- 
vyko bridžą Čechų. Tarp 
lietuvių ir čechų iškilo muš- 
tynės. Lietuviai tik ginėsi. 

Žydai surengė milžinišką 
demonstraciją prieš lenkus. 

Clinton, Ind. Progresistės 
moterjs surengė vakarą. 
Buvo deklemaeijų, kalbų, 
paskui šokiai. 

VERKIA. 

Stovi vaikas ant kranto upės 
ir verkia. Praeivis užklausia 
verkiančio vaiko: 

— Kogi tu, vaikuti verki? 
— Tėėetč-te-ėč paaaskandv- 

dino ka-ačiukus. 
— Tai negerai. 
—• Ma-an neda-dave pa- 

skandinti ! 
Ar neprimena šis atsitikimas 

mus lietuvių amer'kiečių po- 
litikos darbą. 

NAUJI ORDENAI. 
Pirmiau buvo duodami už 

atsižymėjimus visoki kryžiai, 
ordenai. Dabar Rusijoje jau 
ūgi įvesti nauji ordenai del ran 
donosios armijos kareivių. Pir- 
mas ordeno laipsnis tai Troc- 
kio ordcnas, antras—Lenino, 
o svarbiausis—tai net Mark- 
so. Nežinia tik kaip čia Mark 
sas pakliuvo į ta istorija, jis 
juk buvo ne bolševikas. 

SU LYG MADOS. 

Siui'čjas—Jei tamista nori 
dėvėti drabužius sulyg madoi, 
tai turite užmokėti pinigus. 

Ponaitis—Bet pinigus mo- 
kėti dabar v'sai ne madoje. 

ATITAISĖ KLAIDĄ 
— Petraičiams turbut nebu 

vo smagu perskaityti laikraš- 
čiuose žinią, kad jie persiski 
ria. 

— P>et jei buvo jau taip iš- 
spausdinta, tai kad nebūtų klai 
dns, jie ėmė ir persiskyrė. 

PASILIUOSAVO. 
— Tu žinai tą mųs sen?į 

draugą. 
— Taip. O kas su juom 

atsitiko. ? 
•— Jis pasiliuosavo nuo vi- 

sų savo kančių. 
—» įKą? Ar jis numirė? 
— Ne jis numirė, bet jo pa- 
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JUIBEDI^TY BONDS 
CASH 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvig: 

| Męs perkame Liberty Tionds u 
| "Cash" venę. Atuošklte 
| arba atsigskite. 
| Atdara kasdien nuo 9—6 
| Utarninkais Ketvergaia ir 
| Subatomis 9—9. Įfllllllllllllimillllllinilinilliliiinmii"" 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 
Kampas Iowa St. 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visok'as Vyrų 
moterų ligas taipgi 

chirurgižkas ligas. 
Biznio ofisas: 802 W. Majlison St., kamp. Halsted 

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

PIRMA NEGU PI RKS į, GAUK MUS U KAINAS. * 4» 

ant Cury, L«ntij, Ržmy Ir 8togama Poplerio 
SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų iš vidaus, po $1.50 už caliono 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-30Cf SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, '.LL. 

Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokius ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elekfcrikinlų įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedčldlenials 10 iki 18. I 
1645 We»t 47-ta netoli nuo Marshfleld Ave. | 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS 8AVAITRA5X'3 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kalia metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiurSJim.ui siunClame dykai. 

Turimo dideli knygų sankrovą h- katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampu T- 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prlsiuntimu, 152 puslapiai: Bu 6 paveikslais iš. vienuo- 
li ų-zokoninklų gyvenimo ui tandliai uidarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordtzliit *r 
Ua registruotuose laiiUsuoae. 

"DIRVA". 
Į 7907 Superlor Street Clevsland, Ohio 

P: S: Šitas yra "Dirvos" naujas antra&aaji 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą vir.ame 
pasaulyje ir uoliausiai gina'darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITE 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 
"S A N D A R A" 

366 Broadway, So. Boston, Mass. 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vienam balsui prie piano 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 { 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. balsui.) .. .60 j 8) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 j 4) Era, mano brangi (Bass) -50 į 
5) a Pamylėjau vakar 1 

b Vai varge, varge r Kaina75c. į c Vai putė, putė J 
6) Kur bakūžė samanota 50 j 

Gaunama Lietuvos Knygyno, 3253 S. Morgan St. Chicago, III. j 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ susivienijimo f nmAli 11 JI LIETUVIŲ IMUKiJA AMERIKOJE 

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

Drūtuose apdarmte $2.00 
Kaina — $1.50 
Reikalaudami šios k'Mgos, 
kreipkitės į "T čvynSS' ad- 
ministraciją šio adresu: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 



ŽINIOS IS LIETUVOS 
SEREDŽIUS. 

Mūsų apielinkėje žmones 

kol kas ramus ir ištikimi Lie- 
tuvos piliečiai. Bet jų tarpe 
randasi ir tokių, kurie tylėda- 
mi laukia bolševikų: vieni nori 

tuojaus žemes dalintis, kiti lau 

k*a, žinodami, kad ga'lės pa- 

siplėšti nuo "buržujų," treti 
turi rusų pinigų ir norėtų juos 
išleisti. Miestelyje ir keliuo- 

se sodžiuose labai serga žmo- 

nės šiltinėmis. Gydytojaus 
arti nėra ir ligoniui kelias die 
nas reikia laukti parvežant 'f 

toli. 

GARLEVA 
(Mariampolės pas.). Vasa 

rio 10 d. betemstant šeši gink 
Inoti vokiečių kareiviai atėjo į 
Padliesius pas Dagilį ir ėmė 

saviškai šeimynmkauti: jieško 
ti pinigų, mėsos, bauginti šau- 

tuvais. Tuo tarpu parėjo su 

nus kareivis—plėšikai aprimo 
ir nuėjo kitur. Dagiliai pasi 
genda 400 rub. 

Nuėję pas S. Andriušį pri- 
siplėšė mėsos. Kaime pakilo 
riksmas. Vokiečiai, gąsdinda 
mi, ėmė šaudyti. Pasikinkė 
Andriušio arklius, vokiečiai 
sustabdė besivejančius ir su 

jais kartu nuvažiavo į l'rie- 

nus. Padliesių vyrai nudavė, 
kad jie iš Prienų ir kad grįžta 
namon. Taip gražiai ir nu- 

vežė vokietukus i lietuvių mi- 

licijos rankas. 
Garlevos apielinkėjje pieši- 

mai ir užpuolimai pasitaiko 
gana tank'ai. Pereitą rudenį 
iŠ Jočionio (Stanaičių kaimo) 
plėšikai atėmė apie 1000 rub..j 
audeklus ir r ubus. Patį buvo 

pakorę, tik laimė, kad dar spė- 
jo laiku virvę nupjauti. 

Šia žiema nuo Padliesiu Si- 
C. b. i, 

kor.skienės atėmė kčlis tukstan 

čius rublių. Ties Armoriiškių 
kaimu rasta negyvas, subady- 
tas ir apiplėštas nežinomas 

žmogus. Sausio 28 d. Kam- 

piškių kaime pasmaugė J. Kar 

šoka ir pavogė apie 100(3 rub. 
Nesenai apiplėšė Jonučių Pa- 

žėra, taipgi buvq užpuolę Ma- 

staičių Šidiškį-Dėdulę. 
Dar ir daugiau buvo užpuo- 

limų, tik buvo nubaidyti. O 
kiek pavogta arklių, karvių, 
kiaulių! Garlevietis. 

KAŽLU RUDA. 

(Mariam polčs apskr.).— 
Šioje apielinkėje kuone pasi 
kartoja 1915 ni. dienos. Vokie 

eių kareiviai stovintieji Kaz- 

lų Rudos stotyje, šeimyninkau 
ja po senovei. Kai-kuriose 
Kazlų apielinkėse pas dides- 

niu gyventojų dalį jau yra pa- 

sidarbavę nekviestieji svečiai 
o likusieji, pas kuriuos nėra 

dar buvę, laukia savo eiles. Gy 
ventojai turi savo maistą bei 

pinigus slėpti lygiai taip, kaip 
15-tais metais vokiečiams už- 

ėjus ir okupacijos valdžiai vieš 

pataujant. 
Plėšimai eina po "kratų" 

priedanga. Ateina vokiečių 
kareiviai pas gyventoją, pas i. 
sako jieškosia ginklų, daro 

'"krata." eina ten, kur gali ra- 

sti ir pinigų. Liepia atrakin- 
ti spintas, skrynias ir ten is- 

kratinėja, o radę pinigų ar ka 

nors kito gero, ima sau; prie- 
šinantis—vartoja ginklą. Gy- 
ventojai jaučiasi bejiegiais, ta 

ryt, kur laukinėje šalyje, įsta- 
tymų neginami. 
\ 

ALYTAUS. 
Apielinkėje žmonės aprimo 

ir viltingai žiuri į ateiti, inte- 
resuojasi politikos stoviu ir 
valdžios darbais. Bolševikai 
nors ir neilgai buvo Alytui, 

»bet dar dabar miestelis neat- 

sigriebia: stoka maisto ir kitu 

reikalingų prekių ir viskas žy 
miai pabrangę. Žmonių ūpas 
nevienodas: lietuviai laukia 
daugiau lietuvių kariunienės, 
žydų dauguma laukia bolševi- 

kų, lenkai tikisi legionais. Ru- 
sams užėmus Aly Jų, ten atsi- 
rado gana daug bolševikų. l)i 
desnė dalis milicijos perėjo bol 

ševikų pusėn ir net šaudė [ 
mušt; kareivius, atsitraukiant 

jiems iš Alytaus. Manoma, 
kad ir karininką juozapaviėių 
nušovęs vienas bolševikas. Da 
bar susidariusi Alytaus lietu 
vių komendantūra negali tin 
kailiai veikti, nes vokiečių val- 
dininkai vis dar kliuclo. Vokie 
eių pajiegos Alytuje gana di- 
delės. Pas bolševikus Alytaus 
fronte, sulyg gaunamų žinių, 
netvarka ir suirutė: vadai šau 
do kareivius, kareiviai vadus, 
tie ir kiti viens kitam nepasiti- 
ki, nes ne visi vienodai "rau- 

doni." Maisto į frontą ne 

pristatoma, ir raudonarmiečiai 

gyvena vien sumedžiotu nuo 

žmonių maistu. Gudresnieji 
susitaria, palieka frontą ir 
būriais net po 60 žmonių bė 

ga j Rusiją! 
("Lietuva") 

U K M E R G E. 

Bolševikai, atėję į Lietuva, 

žadėjo daugiau nė kaip žo- 

džiais, bet kaip pradėjo gyven- 
tu plėsti, tai darbais padarė 
blogiau ne kaip pragare. 

Po jų atėjimo visuose dva- 
ruose ir sodžiuose įvedė "Ko- 
munas" susidedančias iš trijų 
žmonių ir vietoj parapijos ko- 
mitetų valsčiaus "renkamus," 
kad geria lis vietos žmones api- 
plėšus. Visur apgarsino, kad 
nėra nuosavybės: kas yra, tai, 
visų nuosavybė. Dvaruose ap- 
garsino, kad viskas darbinin- 
kų, bet darbe pasirodė, kad 
viskas teko komisarams. Jie 
žydelių pagalba išvežė viską 
svetur. Visur surašė grudus 
gyvulius, visokius įrankius ir 
žmones. Surašius pradėjo rek 
vizuoti beveik visus grudus, 
gyvulius, ratus ir kitus daiktus 
nuo visų, be skirtumo, kaip 

nuo ūkininkų, taip ir nuo dar- 
bininku, niažeženiiu, tažemiu 

C K,1 C 

ir kumečių, taip, kad visi pra- 
dėjo šaukte šaukti prieš bolše- 
vikus. Bėdnuomenei nedavė 
nė tokiai brangenybei negali 
nieko nusipirkti, turi badauti 
ir jau ne vienas nuo bado mirė 

Rekvizuojant grudus, arkliu?) 
ir ratus paliekant žmones b? 
duonos kąsnio, apseklbė vyrų 
mobilizacija nuo 18 iki 40 me 

tų pradedant šių metų kovo 20 
r] 

Įstojus į raudonąją arini j;, 
Lietuvoje nepalieka čia, bet iš- 
veža j Rusiją. 

Užėmus bolševikams Lietu- 
vos dalį raudonoji armija labai 

atsižymėjo savo nedoru pasi- 
elgimu ir biauriais darbais. 
Išbadėję ir pusnuogiai raudon- 
armiečiai, kaip žvėrys puola 
prie žmonių, ima plėšia, kas tik 

patinka. Išvagia, išplėšia iki 
paskutinės vištos. Ypatingai 
žmonės atjaučia tuos plėšimus 
po tokios sunkios jų rekvizici- 
jos. Pavyzdžiui Milošiunų so 

džiuje iš neturtingos našlės 
atėmė paskutinį duonos kąsnį. 
Ji verkdama apsįskundė jų ko- 
misarui, bet nieko negelbėjo. 
Raudonarmiečiams per diena 
duoda tik vieną svarą duonos 
ir daugiau nieko. Naktimis 
užpuola žmones, užmuša, ati- 

ma pinigus, drabužius, valgo- 
mus daiktus. 

Be jokio reikalo žmonės žus- 

I ta. Pagirių parapijoje Kii 

kūčių sodžiuje raudonarmie- 
čiai užmušė du žmones; žmo- 

nės juos priėmė, papenėjo; rau- 

donarmiečiai, juos išleidžiant, 
metė po kojų granata ir šie li- 
ko sudraskyti j šmotelius. 

K A U N A S. 

Sužinojome, kad i Liepojų 
atvežta iš Amerikos Lietuvai 
1200 tonu (apie 7320 pudų) 
ir Klaipėdoj uoste 5000 pudų 
duonos. 

Balandžio 10 d. šv. Juozapj 
darbininkų draugija, Alekso- 
to skyriaus išnuomavo Norei- 
kiškiu dvara kuriame yra viso i* i, 

480 margų žemės iš kurios yra 
400 d'rbamos žemės. Beto yra 
užsėta 90 margų rugiu. Už 
visa dvarą mokama 8000 rub. 

Rugiai turi buti atseti, arba 
už neatsėtus rugius atmokėti 
po 60 rub. ir 1 puda rugių nuo 

margo. Rugių turi buti atsč- 
ia nemažiau 40 margų. Dva- 
ras nuonniojamas iki lapkričio 
m. 15 d. Dvaro nekilnojamas 
ir kilnojamas turtas liekasi 
dvare ir turi buti saugojamas 
nuomininkų. Visi, kurie neri 
gauti žemės tekreipiasi prie 
juozapieeių Aleksoto skyriaus 
valdybos. 

K U R T A V E N A L 

Kaip visur, taip ir čionai li- 
gi ateisiant rusams-bolševi- 
kams laukė jų, nes tikėjosi ką 
gero sulaukti, bet atėjus jiemjs 
apsiriko. 

Atėję surašė vyrus nuo 18 

ligi 36 metų, kurie tinkami ka- 
riuomenei tarnauti, o neatėju- 
sius užsirašyti lig1' kovon m. 15 
d. grasino sušaudyti. 

Buvo ir apiplėšimų, tarp 
kurių apiplėšė ir vietinį klebo- 
ną. .i-.V 

Raudonarmiečiai jokio kar- 

žygiškumo savyj neturi. Tarp 
savęs ir savo vyresniųjų nesu- 

tinka ir nesusiklauso. 
Ginklus nuo vietinių gyven 

tojų atiminėja, net mirtimi 
lauždami už neatidavinią. M u 

šiuose buvo mažai aprūpinti, 
šoviniais. Po šaudymų, esani 

trumpai pertraukai, arba ir 
mušiu laike skolinasi nuo sa- 

vo draugų ir, gavęs kelis šovi- 
nius, iššauja ir vėl žiuri iš kur 
uauti. 

Jei kaikuric ir laukė bolševi- 
kų, tai čia kaltė vokiečių-oku- 
nantu žiauriu darbu. Pavyz- ik. c i. J 

džiui vietinio dvaro (esančio 
okupacijos rankose) darbinin- 

kų vargingiausias ir sunkiau 
įsias padėjimas; kuomet praei- 
ta vasara rugiai kainavo pū- 
das 25 rub., darbininkas gau- 
davo į diena tik 1 mrk. beto. 
butą, malkas ir daržą; iš tų 
pinigų reikėjo atlyginti už 10 
sv. duodamos duonos. Pasi- 
traukti nebuvo leidžiama. Už 
menkniekius uždėdavo pinigi- 
nę bausmę. Žiauriausieji ir 

žymiausieji darbininkų mu:<~ 

jai, kurie nesigailėdavo savo 

kumščių, iš kurių priežasties 
vienas net mirė, buvo žandaru 
vadas Švarcas, buvęs pirmiau 
avaro užvaizda, ir dvaro už- 
vaizda ir amforster. Falis. Re- 
tas darbininkas neragavęs bu- 

vo jų kūnyties. 

"BIRUTE." 

Tarpe šimtų draugi j*1 Clii- 
cagoje yra viena, kuri savo už 

davimais, obalsiais, savo sa- 

statos margam spindi tarp vi- 

sų—tai Chicagos "Birutė." 
Sena draugija, jau suviršum 
dešimts metų gyvaujanti, išsi- 
dirbo stebėtinai gražias tra 

dicijas: viską remti kas gm 
žu. neliesti tai, kas su dailu 
nesiriša. 

V44K 

Traukinys Varsavoje su maistu atsiųstu iš Su- 
vienytų Valstijų. r 

~ 

Tankiai pastebėsi, kad du 
birutiečių įvairiu kuopti susi- 
rinkimuose "ant peilįų" eina 
ginčydamiesi už idėjas, gi I »i 

I rutės repeticijose jiedu kuo- 
gražiausia kalba, i, sale viens 
kito sėdi, išvieno lapo, kartu 
"oželį" ar kit-ką traukdami. 
Šioj gadynėj kariu už "idėjas'' 
ir už daug kit-ka—tai nepa- 
prastas atsitikimas. 

Aiškiai niatyji jog mušu vi- 
sa išeivija baisiai tarp savęs 
pjaujasi, visas įstaigas, visas 

organizacijas kiekvienas savo 

spalva bando nudažyti, savoi 

pusėn ])atraukti. Chicagos "I»i 
rutė" visu tu barnių likosi ne- 

paliestas, stovi, kaip vandeny- 
ne išsiskyrus saL, kaip tyruo- 
se va jis kur visi lybiai pasil 
s į ir ramuma atranda. Tai 

gal vienintelė organizacija 
.kailiingoj mu,sų išeivijoje 
čion. Folitisko/įsitikinimo sai 
ku saikojant, rasi "Birutėj"' 
įvairiu žmonių: nuo karščiau-- 
sio kataliko iki kra. lutinio bol 
ševiko. Kam teko "Birutėj"! 
lankytis, gėrėtis iu dainomis! 
džiaugtis m švelniu, niandrjiii 
apsiėjimu—tos "Birutės prie 
lėliu liks ant visados. Neberei 
kalo visa prakilnioji Chieag' s 

apšviestunija skaito reikalin 

gu ir garbingu daiktu buti Bi- 
tutės rėmėjais ir moka ja; me- 

tinės dešimtines. 
24 diena birželio bivj me- 
t 

ti'nės "Birutės' susirinkimą.-;. 
Išduota skaitlinės veikimo pra- 

APTINGĘ, SKAUDŽIA JŪRES PLOČIAI. 

Aptingę, snaudžia jūrės pločiai 
Saules spinduliuos. 

Sustoję debesiai-galvočiai 
Jūrėje ir danguos. 

Nurimę vandenis blikčoja 
Saules globiami. 

Užmigo dangus, Ir svajoja 
Dvi graži gelmi... 

Ant tilto krašto atsistoję 
Žiūrime žemyn 

Sparneliais mintis suplasnoję 
Palėkė tc'Iyn 

Nuskrido jos į laimės rumą 
žaibo greitumu. 

Dumojom skaisčią, lengvą dumą. .. 

Taip ramu, ramu L 
Nurimę, ivandenįs blikčioja, 

Saules globiami. 
Nutilo siela ir svajoja... 

Lyg dangui esmi! 
M. Vaitkus, Liepojus, 10. VII.1912. 

BALTOJI DIDŽIOJI ROŽĖ. 

Žiaurioji ranka, nūskynus tave. 
Pridėjus našlaičių ir ratų. 

Pastatė visas krikštolo laive 
Ant skobnio, kad mieia man hutu 

Ei, miela žiūrėti S Graži tu esi! 
Gėlių karalienė didžioji i 

Jaunutėj, švelnioj skaistybėj šviesi, 
Pradžiugusią aki vilioji! .• 

Gražioji gėlė! Tėvynėj mačiau 
Aš gyvą. nepaprastą rožę... 

Nustebęs, gyvai, galindai jaučiau 
Tos sielos stebėtina grožė!.. 

M. Vai/kus, Liepojuj 7. VII. 1912. 

cit-) meto ir plianuota darbai 
busiančiam. 
l'racitą meta "Birutė" paruo- 
šė Chicagai 7 didelius koncer- 
tus-vakaras ir mažesnius, 
apart to 5 kartus dalyvavo ki- 
t( kiese iškilmėse, tarpe jų Sei 
12,o koncerte Auditorijum'e. 

Ateinanti metai žada buti 
dar vaisingesnį: Birutė žada 
suruošti mums bent kas mė- 
nuo po dideli vakarą. Žino- 
dami jų jiegas, mes tikimės, 
jog Mumį "Birutė" atsieks ko 
n< ri: mus nustebins ir dvasioj 
pakels, o pa .i bus dar daugiau 
mylima ir gerbiama. 

Ateinantiems metams valdy- 
bom išrinkta nepaprastai ener- 

gingi ir darbštus ''Birutės' 
vyrai: Uktvėris—pirmininku; 
Digris—Yice-pirm.; Puišis— 
.iželiu.;—S.. Staneliutė—sekre 
t< rė; O. Rudauskaitė--fin. 
rast.; Al. Micevičius, Pišnis— 
iždo globėjais ir YaičiuŠka— 
knygininku. 

I'-nas S. Šimkus pasiliko ir 
ant toliaus Birutės vadu dai- 

lėje. "Birutė" nutarė nusam- 

dyti savo dirigentui studio 
Fine Arts Building'e. Nuo 1 

d liepos p. Šimkus jau žada 
ten persikraustyti. Taigi Bi- 

rutė savo reprezentantą užlai- 

kys ne bet ka, o žymiausiau 
muzikos centre Chicagoje. 

Geriausios kloties, b1 r u t ie- 
čiai ! 

Rėme jas. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g osj: 

1. Ak} vi apsireiškimai sviet?. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina .perskaityti šią knyge'ę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Uailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašo 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijoj FroT. Blockrian'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c. 

4. Po Priedanga šventenybės. Istoriška apysaka iš Rymo laikų 
apie popiežius. Parašė E. Posteris. Vertė K. J—lis. Puslapių 100, 
k :i i n n 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m- telpa aprašym 5: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ?! 1.1. Puslapių 580, kaina $i.cc 
Ta pati audinio apdarais $r«7S 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 

j Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pus!. 
209, kaina 75c- Tapati audinio apdaruose x $1.50 

7. Gadyne šlėktC3 viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795)• Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenkiia ir kaip per kelis šimtmečius !enkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 

8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu IhuIu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug j v,? irių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1 .«5C Ta pati su audimo apdrais $2.2«; 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. PagdJ "Ritncr, sutai- 
sė Šernas. Mušu laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 

$1.00 Ta pati audimo apdaruose -1.75 10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas momt darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslu parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatniukams, tš įvairių Baltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J. Žilins. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. YVashington, D. C. Price 25c. 
13. Tikra3 ženyfinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- r.inystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek nedaro nuims pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Cnuldock, kunigės iKtžnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 

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

— 

vf 

15. Lietuviu Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietinių 1 Mbos vadovėlis tinkantis mokyklose h patiems per save mokinties. a. «pieros kietais viršeliais 45c 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai apipiešti .paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių,, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- pai apsakyta Lietuvos Istorija. ̂ Naudinga medegi norintiems pra- kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išiei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 
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PRAGARIŠKAS KERŠTAS. 
> Beveik i.s viduramžiu 

mci račių o. 

Don Rodrigo d i Kastcllo 
Nova, ispanu didžiūnas paka- 
bine; puikią, malonią, čystą ir 

įekaltą mergele Inesą di l)uo- 

rc. Tai buvo ugninis geidulys, 
toks stiprus ir įšėlusis, kad 

abiejų įsimylėjusiu veidai, prie 
kiekvieno netikėto susitikimo, 
liepsnojo panašiai i lavą. Bet 

tuo pačiu kartu tai buvo bevil- 
tis geidulys. 

1 nesą neužilgo po to tapo 
našlaitė ir rustus likimas pada- 
re nabagu nemetę mergelę į 
nagus žiauraus beširdžio dia- 
kono. Drakonu, sergėjusiu 
i nesą, buvo jc.» dėdė don Karins 
di Figo-Podligo, nepergalimas 
kariumenės vadas, žmogus ga- 
lingas ir nenusileidžiantis, žiu u 

rus ir ištvirkęs!... 
Beabejonės, nelemtas globė- 

jas ne truko įsimylėti j pavesta 
jo priežiūrai puikią mergina; 
drakono geiduliai degė prie ne 

kalto balandėlio, Bet ir kaipgi 
jam neįsimylėti į ja, jeigu pat"i 
saulė spindėjo ant jos galvelės, 
dengdama marmorintus pečius 
auksinėmis kasomis, jeigu pats 
dangus mėlynavo šešėlyje jos 
paiodingų, puikių tankiu blaks- 

tiesų, jeigu pati Venera apdo- 
vanojo ja savo puošniais die- 
viškais sąnariais. 

Argi šėlstantis vėjas, dasi- 
lytėjęs jos kasu netapdavo jau- 
kiu veršeliu? Ar gi deginanti 
viską plikinanti dieninio žibin- 
tuvo spinduliai ne bučiavo tų 
žydinčių skruostų, taip.džiaugs 
mingai ir švelniai ? Argi ir po- 
pierinės gėlės ne ėmė saldžiai 
kvepėti kuomet prie jtj prisiar- 
tindavo Inesa? Argi paukščiai 
negiedodavo jai savo geriausiu 
koncertinių giesmių? Argi ga- 
lėjo nepasiduoti penkiolikme- 
tinės gražuolės užžavėjiniui. 

Ir don Karlos pamylėjo ta 

taip gi liepsnojančiai, kaip jau 
mylėjo don Rodrigo. 

Tu turi buti mano! — griež- 
damas dantimis, kartojo dra- 
konas. — Aš perplėšiu gerklę 
kiekvienam, kuris prisiartins 
prie tavęs. Tūkstantis prakeik- 
smų ! aš ne vaikyšęias, kad t;au 
pavyktu vadžioti mane už mano 

dirbtinos nosies. Poryt tu tap- 
si mano pačia arba busi užda- 

ryta į baisią Tylėjimo bastili- 

ja! Lai keturesdešimtis velniu 
iškeps inanę ant skaurados, jei- 
gu aš permainysiu savo galuti- 
na nuosprendį! 

Nabagė Inesa beviltyje lau- 
žė plonas penkiolikmetines 
rankas, liejo begalo ašaras, ku- 
rios Niagros vandenpuo- 
liti krito ant grindų ir melde at- 
sidavusios jai tarnaites praneš- 
ti Rodrigo apie baisų jo numy- 
lėtinės likimą. 

Ųet, o varge! tarnaite niekur 
negalėjo rasti Rodrigo. Inesos 

numylėtasis turėjo vieną tamsų 
viduramžinį geidulelį: jis mė- 

go lošti kauliukais ir tleluižga- 
nėdinimo to geidulėlio įsikava- 
nodavo kartais Į paties arstim j 

slaptus kampelius.' 
Ir taip, tuom laiku, kuomet 

Inesa dejavo nuo susikrimtime 
ir liūdesio, don Rodrigo losė 
— beabejones nelaimingai, nes 

jis buvo mylimas, ir užger- 
davo savo nepasisekimus snyj< 
štanciu vynu, kuris, o gargė 
jau ir tuomet buvo falšyvuotas, 

O kuomet visai prasilošęs ji* 
pasirodė prie slėpiningo įėjime 
į kambarius Inesos, verkiant 
tarnaitė pranešė jam, kad pui- 
kioji mergele uždaryta jos- dė- 
dės baisioje "Tulėjimo basti'i 
joje." 

O koks skaudus smūgis Rt Ki- 

ngui. Jis pražiopsojo savo lai- 
mę. Praekikti kalnai! Nabagt 
Tnesa, nelaiminga, nekalta, a p 
leibta mergelė! 

Rodrigo rovė savo ir 1>c to 

retus plaukus, griaužė savo ir 
be to nugriaužtus nagus. Vis- 
kas buvo veltui! Įdūkęs nulėke 

jis ant jūrės kranto ir tris syk 
apvažiavo aplink Tylėjimo bas- 

tiiija. O kaip šiurkščiai ir be- 
vilčiai tylėjo j>s apvalios aukš- 
tos sienos-. Jos rupus murini 

langeliai priminė aptemusias! 
akįs tu, kurie pražuvo čia, bai- 

sioje mirtinoje tyloje ir kuriu 

pabalusieji kaulai ilsėjosi tose 

sienose... 

Inesa! fnesa taipgi mirs ten 
kankinančia alkio mirčia. 

Rodrigo apsiverkė, paskiau.- 
ištraukė kalavija ir iškėlė ran- 

ka į virsti, pabaladojo i lange 
Vl 

— mėsai — nusuko jis 
griausmingu balsu. 

Rodrigo! — lyg atsidusi- 
ma išgirdo jis. 

— Incsa! kaip Jus jaučiatės? 
— Aš alkana, Rodrigo, aš 

! pradedu mirti kankinančio al 
kio mirčią. 

— O! Milijonas kančių! Ar 
gi tas piktadaris nepaliko Jums 
vakarienės ? 

— Tiktai viena gerai iškepta 
kapluną (benkarta gaidį. Ver- 
tėjas). Aš suvalgiau jį. o ma- 

no Rodr'go, aš vėl kenčiu kan 
kinantį alkį! Šitame apvie *.r,ji- 
įjie ir liūdesyje apetitas tai di- 
dinas. O mano Rodrigo, visa 
viltis jumyse! 

— Nusiraminkite, Inesa aš 
padarysiu negalima! 

Ir Rodrigo lyg žaibas nulėkė 
į miestą, kur gudrumu paėmė 
ant skolos paties parinktinio 
maisto. Čia buvo ikra, lašišai- 
tės, sardinos, austeriai, puiku* 
kumpys, buvo dargi, rodosi, 
karkti piragaičiai nuo Filipo- 
Žodžiu — pavaišinimas pil 
nai pritiko prakilniems no- 

rams puikios Incsos. 
Dvi valandas prastovėjo 

Rodrigo pas bastiliją, kantriai 
ant smaigalios, perduodamas 
uždarytai gražuoliai bliudą po 
bliudo, menkus^ bet sočius pie- 
tus Ir tiktai kuomet viskas bu- 

o laimingai perdaota, Rodri- 
jgo su tamsai nakčia sieloje 
! nuužė j labiausiai murzina, slė- 
pininga kampą, kad lošti kau- 
liukais ir išlošti kadir dar čia 
kaip. 

Prakilniam Rodrigui reika- 
lingi buvo pinigai, pinigai ir 
pinigai. Kitaip už ką jis pirks 
maistą nabagei belaisvei, kuo- 
met jo kišeniai visai ištuštė.'. 

Rodrigo lošė ir lošė laimin- 
gai, del to, kad likimas, suar- 

Įdys mylimųjų laimę, dabar nusi 
leido. 

Išlcngvo slinko dienos pi 
dienų, mėnesiai po mėnesių, 
metai po metų... Rodrigo lošė 
kauliukais, i nesu apvienėjusi 
valgė Tylėjimo bastilijoje, o 

drakonas, don — Karlo lrig^> 
di Podligo gr'ežė dantimis, 

j kartodamas bemiegėmis nakti- 
l mis: 

— AŠ atkeršijau! Aš atker- 
šijau! Jis įmetė į jure rakta 
nuo bastiliojs ir dargi nei karto 
nepasiteiravo apie sveikatą sa- 

!vo ^laimingos aukos. 
O, jeigu jis butų žinojęs, ka'1 

nakties tamsumoje jo konku- 
rentas Rodrigo maitina Inesa 
piragaičia;s ir austeriai, o kai}: 
kada dargi keptais karštais 
gaidukais Bet ant laimūs, 
jis nežinojo to ir todėl 
miegojo ramiai, retkar- 

čiais tiktai burbėdamas keiks- 
imus, kaip tas yra priprasta 

■! kiekvienam prakilniam, bet bai 
šiam ir žiauriam-globėjui. 

O dienos slink') po dienu 
'mėnesiai po mėnesių, metai pc 
■'metu... Praslinko jau dešimtis 
: metu nuo to laiko, kuomet Ine- c 

sa pradėjo vargti bastilijoje. 
— Ar myli tu manę dar, Ine- 
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sa ? I aikas nuo laiko sujudinau 
čiai klausdavo Rodrigo — Ar 

myli tu manę dar, o mano sie- 
los karaliene, o, mano akiu pa-1 
vasaris ? 

— Aš aukštai gerbiu tave, o 

mano Rodrigo! — atsakydavo' 
Inesa. 

— Ar nepakviesti man čia j 
dirbtinų giesmininkų, kad jie 
užgiedotų serenada po tavo lan 

gų ir tu suprastum mano mei- 
lės stipruma? 

— O, ne, nereikia, Rodrigo! 
Taupyk auksą, kuri tu maniai 
[atiduoti giesmininkams, del to, 
kad nupirkti man daugiau kep- 
ttf gaidžių, karštų piragaieių ir 
saldaininei" aš dar karščiau ta- 
ve mylėsiu! 

O dienos slinko po mėnesių, 
mėnesiai, po metų, metai po 
dienų. 

J r dar dešimt metų praslin- 
ko.. lt linksma žinnia išgirdo t, t* o 

Rodrigo: bjaurus drakonas, už 
dariusis bastilijoje puikia luo- 
ša, ant galo nuėjo į pragarą, 
kame laukė jo keturesdešimtis 
velniu su įkaintitomis skaura- 
clomis. 

Kaip tik ta žirna išgirdo 
R >drigo, jis lyg žaibas lėkė 
link Tylėjimo bastiliojs. 

— Incsa! — Griausmingu 
balsu sušuko jis, — tavo dėdė 
mirė, ui k'uosa, Inesa! Mano 
meiles pripildyta širdis laukia 
tavęs! 

— O Rodrigo, kaip aš lai- 
minga! :— atsakė Inesa. — Ar 

greit bus išlaužtas mano nelais- 
vės geležinės durys? o -- 

— Šiądien vakare, Inesa, tas 
bus padaryta. Štai aš matau 
kaip atlekia mano kareivių bū- 
rys, nešini štangas tam darbui! 

— Vakare ? Tiktai vakare, 
Rodrigo. Bet aš numirsiu iki 
t<» laiko nuo alkio... O mirti 
tokiai jaunai, puikiai! Eik grei 
čiau į miestą, Rodrigo, atvežk 
man nors tris svarus kumpio, 
jeigu tu nenori apkabint savo 

numylėtosios tiktai lovona... 
Rodrigo išlėkė... 
O jo ištikimi raiteliai tuo- 

jaus ėmėsi už darbo ir bendro- 
mis pastangomis išlaužė duris 
vakare. Bet, o varge, Inesa ne- 

išėjo. 
— Aš išaugau, mano mielas 

ir negaliu išlysti per tas siau- 
ras duris! — pasigirdo jos bal- 
sas, panašus pavasarinio vč- 

jalio dvilktelijimui. Paliepk iš- 
ardyti bastilijos sienas. 

— Už darbo, už darbo, mano 

i."tikimi raiteliai! —"suriko Rod 
rigo. — Negaišinkite laiko, 
jeigu jus renorite, kad kartais 
geidulys nesutirpintų jusų ge- 
ro pono širdies. 

J r užvirė darbas. Visa naktį, 
nenuleisdami rankų, dirbo rai 
lėliai ir auštant viena bastilijos 
siena buvo išardyta. 

Kuomet Rodrigo išbudo nuo 

penkių valandų lengvo snūdu- 
riavimo, jis pamatė raitelius 
numetant paskutinius akmenis 
ir pakilusi saulė apšvietė jo my- 
limąją. 

Tai buvo stebėtinas tvari- 
nys! Persprogę per siulias dra- 
bužiai draiskalais kybojo aplink 
milžiniški Inesos figurfa. Ji 
ne tik išaugo, bet ir begalo su- 

apuolėjo. Jos figūra užėmė visą 
bastilijos liuosą įtalpą... Ji pa- 
naši buvo gausybės deivės sto- 

vylai... Ir, šypsodamos, ji pra- 
tiesė Rodrigo dvi rankutes po 
pusantro pudo sunkumo kiek- 
viena. 

— O, mano Rodrigo! Ant 
galo visgi aš matau tavę! Pa- 
žiūrėk gi i savo mylima, pilnai 
pribrendusią meilei ir pasakyk 
ar ji pagerėjo per tiek daugelį 
metu! Paimk ant ranku savo 

nabagę mažyte ir prispausk ją 
prie širdies! 

O, varge, Rodrigo negirdėjo 
to šauksmo. Bejėgis, kaip kū- 
dikis, apalpęs gulėjo prie išar- 
dytos Tylėjimo bastilijos sie- 
nos, ir dar taip neseniai degusi 
meile jo širdis dabar šalo nuo 

išgąsčio. 
Pragaro, kur kepino dona 

Karlosą, girdėjosi tą rytą pasi- 
tyčiojantis kvatojimas. 

Tūkstantis prakeiksmų! — 

grieždamas dantimis kartojo 
nedoras globėjas. — Puikiai' 
aš pakrėčiau juokus su balan- 
dėlėmis. Linksma štuka! 

Ir iš džiaugsmo jis beveik 
nuolankiai laipiojo nuo vienos 

'įkaitusios skaurados ant kitos. 
Vertė IR. 

JŠ nONKOS PENTAI 1EJI 
KUIKIAI. 

Atsižiūrint į tai, kad 25 iš 
kiekvieno šimto iš bonkos peni- 
mu kūdikių miršta pairmai- 
siais metais savo amžiaus, 
Suv. Valstijų visuomenės Svei 
katos Skyrius atydžiai priren- 
gė rankvedį moterims ir auk 
lems, kuriame suteikiamos tai- 
syklės kaip penėti kūdikius iš 
bonkos, kad apsaugoti nuo 

mirties tuos, kurių taip daug 
miršta del nežinios. 

'Kuomet daktaras atranda, 
jog kūdikis negali Imti peni- 
mas krūtimi, karvės pienas 
yra geriausis maistas, kuris ga 
li užimti motinos vieta. Rei- 
kia vartoti kuogeriausį pieną 
(riebiausis pienas nevisuomet! 
yra geriausis). Jei galima gau 
ti, reikia vartoti "Gerti f ik nota 

jį" pieną. Jei ne, tai gauk pas- 
terizuotą, arba švariausį ir ty- 
riausi iš bonkos pieną pasteri- 
zuok namie. i 

Pienas, parduodamas ne 

bonkose, arba į bonkas supil- 
tas iš viedrų krautuvėse, iš 
tikro yra suterštas, nežiūrint, 
kad jis ir išrodo kaip reikia, 
ir turi tinkama skoni. 

įl vai rus prirengti "Vaikų 
Maistai" (Baby Food), kon- 
densuotas pienas, ir kiti pana- 
šus, negali užstoti karvės pie- 
no, ir dažnai kūdikiui yra Me- 
dingi. 

Jei pienas nėra certifikuo- 
tas, ar pasterizuotas, jame ga- 
li l u'i perų džiovos, skarleti- 
nos, tonsilito, difterijos, karš- 

jt:nių ir kitų limpamųjų ligų. 
j Pieną lengva pasterizuoti 
|namie. Išmaišyk gerai pieną, 
ir supilk Į švarias penimąsias 

Niunkas, kurios turi Imti už-l 
kimštos švaria', nepermirks- 

tančia vata. Paimk vėlinį 
krepšiuką, į kuri telpa šešios 
ar septynios bonkos, (Kiek 
reikia per 24 valandas) ir vi- 
są tai įdėk Į skardine šalto 
vandens, pripilk tiek, kad ap- 
semtų bonkose esantį pieną. 
Užkaisk vandenį, u;žvirnk ir 
leisk jam virti per penkias mi- 
nutes. Nukaisk, palaikyk nts- 

kaitus per penkias miliutas, po 
tam įleisk iŠ lengvo šalto van- 

dens tol, kol pienas atšals. Po 
to padėk pieną ant ledo, ir lai- 

kyk nešilčiau 50 laipsnių. 
Jei pieną ketini maišyti su 

kuo nors, k. a. avižiniais mil- 

lais, miežiniu vandeniu, ryžiu, 
vandeniu, cukrumi, tai tie da 
j; kai turi buti indeli j pieną 
prieš pasterizavimą. 

Laikyk pieną šs'tai, kol rei- 

kia jį vartoti. Kuomet ren- 

gies kūdikį penėti, sušildyk jį 
iki kraujo šilumos. Tai pada- 
ryti, geriausiai įstatant bonką 
į Šilta vandeni. Nebandyk & o w J 

pieno šiltumus, imdama bur- 
11< m spenelį, užlašink kelis la- 
šus ant rankos ir patirsi jo 
karštuma. 

Viskas kastik vartojama kū- 
dikio maistui, ir kas tik liečia- 
si to maisto turi buti švarus. 

Visuomet turėk švarias ran- 

kas. Rankos turi buti nuplau 
tos su kraštu vandeniu, muilu, 
nagų šepetėliu, ir gerai nušilto 

šlytos, abrusu pirm, neg čiupi- 
nėti ką nors, kas eina kūdikiui 
į burną. 

Kaip tik kūdikis pavalgo, 
išplauk likusi pieną iš bonkas, 
ir pripilk ja šaltu vandeniu. 
Kuomet reikia rengti pieną ki- 
toms 24 valandoms, išplauk 
bonkas su karštu muiluotu 
vandeniu, išvalyk su šepetu- 
ku, ir putam išskalavus, vi- 
rink bonkas per penkiolika 
minučių. 

Vartok tik s pene ius, ku- 
liuos lengva užlaikyti švariai, 
jie turi buti išversti, nuvalyti, 
ir 

^ 
išvirinti. Niekuomet ne- 

vartok spenelių, kurie yra 
tvirtai sunerti su stiklo ar ga- 
mos trubclčniis. 

Svarbiausia už viską, teirau 
kis laikas nuo laiko su dakta- 
ru, ir tik tuomet penėk iš bon- 
kos, kuomet jis pasakys, jog 
tai yra reikalinga. Labai jau 
ui iš bonkos penimieji kūdi- 
kiai, turi buti daktaro apžiū- 
rėti kas savaitę, senesni ir 
sveiki kūdikiai, kurta \ mėne- 

sį, taip kad daktaras galėtų 
duoti patarimus del parmainų, 
jei jos butų reikalingos. 

Rašyk Suvienytų Valstijų 
Sveikatingumo Hiurui, iš jo 

gausi patareneių lapelių, kaip, 
reikia prižiūrėti kūdikius. (Ra 
šaut adresuok: l'nited States 
i'ublic Health Service, \Yash- 
ington, 1). C.) 

=* •. ^K- ~~ 

Didžiausios lapės kailis už- 
muštos Kanadoje. Jis ver- 

tas $2000.00. 

SESUO DRUTOLĖ. 

Seklyčioje sėcli mažas Jonu 
kas ir vaikinas įsimylėjęs į jo 
vyriausią seserį, kurios jis 
laukia. Staiga Jonukas užklau- 
sia jaunikio1 

— Kiek tamista sveri? 
— AjJi0 tris pudlis. 
— Ar manai, kad mano se- 

suo tave galėtų pakelti? 
— Nemanau! — Atsako 

nusistebėjęs jaunikis. 
— Aš irgi manau, kad ji 

Tamistą nepakeltų, bet ji va- 

kar tvirtino, kac- ji tamista 
paims už apikaklės ir išmes 
Luk, kaip tiktai tamista atei i. 
t." i jos. 

PAVOJINGI AUSIS 
LAIKAS. 

1 -mas vagis.—Nėra bloges- 
nio laiko, kaip ruduo. 

2-ras i a (jis.—Kodėl? 
1 -mas z'a gis.—Nugi dauge- 

lis turi sloga ir tankiai kiša 
rankas kišenėn pasiimti nosi- 
ne skepetaite. Kešeniui gali 
kartais užtikti mūsų ranką. 

VALENTINIS DRESSMAKING 
COLLEGE 

Moki:.a eluvlmo, tirpimo, flfcslęnilng 
dlenomie Ir vakarais d§l bizulo li 
namų. Paliudijimai išduoda*nl ir vi©1 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rauy'iite, o męs pasisto.n&slme 
suteikti Ji na patarimą. 

SARA T ATF,K. Principal 
2407 Wr Madison st. 

€205 S. Halsted St. i»60 Wells St 

Tel YARDS 1588 

DR. J.6CULBS 
LIETiiVlR GVOYTOJAS 

IR CHiRURGAa 
viy^o visokias ligas moterių 
vaikų Ir vyrų Speeiatiškai gy- 
do limpančias. užsistojusias 
ij ,5aslap*itigas fyvŲ. ligaa 

3259 So. Halsted St., Chicayo, f£. 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND A VE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyrę9 gyoytoj-ckirurgas 
Ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Roy ir kitokius elck'ru 
j rietaisus. 

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

V ALA \'DOS: Nito 10—52 pictij. ir 6—H vakarais. Telephoue* Canal 2X10 
GYVENIMAS: 3412 So. Hafsted St. \ ALANDOS: 8—9 vrv. tiktai. 

a * >v ~ 

Fraktlkuoja Jau 27 metai 
3149 S. Morgan Gt., kertS 32 et. 
Speciallsta* Moteriškų, Vyrlfikų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—t po 
piet. —b vr.lr., Nedėl. S—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

ĮGALIOTINIAI. 
"Lietuvos" Bendrove? 

Šėr^Į pardavėjai: 
Apsega, L. Cleveland, Ohio 
Orlauskas, K. A. Rochester, 

N. Y. 
K. Abyshell, Detroit, Mich. 
Vitautas Shauklis, Ansonia, 

Conn. 
J. Butkus, New Haven, Conn 
S- Ambrasas, Amsterdam, 

N. J. 
A. S. Trečiokas, Newark, 

N. J. 

Kaz. Shimkus, Brooklyn, 
N. Y. 

M. Karosas, Waterbury, 
Conn. 

Mateušas Vilkevičius, 
Youngstown, O. 

A. Trainavičius, Nashua, 
N. H- . 

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

Ivl. Kupris, Wilkes Barre, 
Pa. 

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

Jos. Kadaras, Wyoming, 
Pa. 

T. K. Pangonis, W. Frank- 
fort, 111. 

Juozas Žekonis, Westfielcl, 
Mass. 

Julius Kirdulis, Cicero, 111. 
Ant. F. Laurusevičius, 
Gilberton, Pa. 

Viršininkai Dr-£tes 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

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

1805 W. 46th St. 
Lud. šimulis, Pagelblnlnkae. 

4524 So. Paulina St. 
F. C. Fiauba, Nutarimų Raštininkas. 

2518 W. 46th PI. 
Kazimieras Stanieauskl3, Knygvedia. 

4600 So. Wood St. 
Jonas Vcskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Dr-jcs Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičius 
3247 Emoraid Ave.' 

Vice pirm. Petra6 Jonaitis 
3243 Union Ave. 

Nut. Rašt. Petras Kenutis 
S15 So. Kolman Ave. 

Finansų Rašt. Antanas tanikis 
143 E. 107th Jsr. 

Kasierius S. F. Martlnkus 
3342 So. Hniated St. 

Kasos Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

937 \V. 34th PI. 
Vladas Stankus 

Viršininkai Lietuviu Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mieli. 

Pirmininkas I. Kasovičius, 25 Hin- 
dlo av. 

Yice-pirmininlcna B. Sugenta&, 3S 
Laura St. 

Protokolu raštininkas B. Dailutis, 
68 Melvilla av. 

Finansų rešt. Jurgis Salasevičius. 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
nl a v. 

Maršalka Juozas šalasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel* 
rillo av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičlus, 195 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ir 

Jonas StatkeviCius 195 Cardoni av. 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutini nudeidienj kiekvieno mėne- 
sio lietuviu pobažnytlnSje svetainėje 
prie NVestmenist^r ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytiuto, 1 Divizija Raitelių 
Tov/n of Lake, Chicago, III. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vico-Pirmininkas, 

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

1736 \V. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų llašt. 4512 So. Talrnan Ave. 
Jonas Balnis, iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Petkeviczius, Iždo Globėjas 2556 \V. 60_h Street, 
Nikodimas Klimašauskis, Iždo Glob. 4441 So Washtenaw Ave. 
Petras Šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 1736 W. 47th Street 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Bcišys, Pirmininkas, 
1S2 N. Hovland Ave., 

i A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jeane Strfot, 

i H. Labanauskas, Finansų Rašt, 
818 Aibers Street, 

i A. TunkeviČe, Iždininkas, i 367 Broad Street, T 



Rengia Federacija Lietuvišku Kliubu 

Stickney Parke, Lyons, 111. 
Muzika Angelus Famous Jazz Band 

VIETINES ^INIOS 
NAUJI DAKTARAI 

Skaitlius lietuviu dentistr 

Chicagoje ]»asirliclino keliai 

naujais nariais. Pereita savai- 

tę užbaigė Nortlnvcstern l'ui 

versity du lietuviui: /». Kačys 
■Kasputis ir/. Kazys Kliauc/a, 
gaudami l>. I). S. laipsnius 
(l)octor oi Dental Surgery — 

Daktaras Dentistisko:; Chirur- 

gijos). Kiek pirmiau baigė L) r. 

Juozaitis. 
I)r. Kasputis, ir Dr. Kliauga 

tina dabar valstijos kvotinius, 
kurie užsibaigs šia savaitę. 

Sveikindami mušu naujus 
profesionalus ir pasitikėdami, 
kad jiedu pasekmingai užbaigs 
ir paskutinį žingsnį—\'alstiji 
nitis kvotimus, męs velijime 
jiems gero ir pasekmingo dar- 
bavimosi tarpe savo vientau- 
čiu. 

v 

Abudu nauji daktarai, nors 

dar nėra nusistatę~sau galuti- 
nu pliaiui sujyg to, kur jie pra 
dės praktiką, bet meimma, kadi 
Chicaga yra plati ir kad jiedu 
užsiliks "savo mieste." 

PALICMANAI ŽADA 
STREIKUOTI. 

Frie streiko j vairių miesto 
darbininkų žada prisidėti dar 
vienas. Sakoma, miesto polic- 
monų apie trįs ketvirdaliai 
taipgi grasina išeiti streikan 
— tai butų aipc 3,500 policmo- 
mi paliesta steriku ir miestas 
tuomet pasilkų ant plėšikų ir 

bomų malonės. 
Tuo tarpu darbas prie nau- 

jai statomos UnionStation sto- 

ties tapo sulaikytas. Sulyg uni- 

jų viršininkų skaitlius išėjusių 
iki šiol streikan siekia arti 

6,000 žmonių, gi miesto gatvių/ 
perdėtinis Mitchel apskaitliuo 
ja, kad streikuoja 3,522. 

Vakar prie streiko prisidėjo 
(langiaus negu 1000 žmonių 
JUiesto asfalto dirbtuvė turėjo 
užsidaryti ir darbas prie neku 

rių tiltų tapo sutrukdytas. 
Neskaitant to ugniagesinių 

mašinų ir vandens pompavimo 
stoties inžinieriai padavė va- 

kar ultiunatunią, kad jie mė- 

sią darbą šiądien ant pietų, pa 
likdami miestą be vandens 11 

ie apsaugos nuo ugnies. 
Miesto sveikatos komisijų- 

nierius John Robertoson yra 
didžiai susirųp'nęs, kari gar- 
bedžius nuo alėjų delei streiko 
neva išvežamas. Sulytu jo kas- 
diena pasididina alėjose atma- 

tų ant apie (>00 tonų, o prie da- 
bartinio karščio iš to gali issi- 

\ystyti įvairių ligų. Šeimininkių 
prašoma, kad jos galimai rn- 

žiausia mestų garbedžiaus 
kaulus gab'ma sučėdyti ir pro- 
duoti — už juos mokama po- 
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PASKUTINIS ŠLAPIAS 

: PIKNIKAS: 
Rengia Draugyste Lietuvių Darbininkų Sąjunga 

Med., BkieHo-Jtino Z9,1919 
Chernaucko Darže, Lyons, III. 

? pražia 9-tą vai. ryto Įžanga 30 c. porai. 
Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios nepam/iršklte atsilankyti aiu 

r šito iškilmingo mu*ų pikniko, kur turėsite progg, puikiai pasilinksminti 
S ir maloniai praleisti laika ant tyro oro. O ypatingai nepamirškite, jog 
t tas piknikas bus paskutinis, kuriam** gausilte skaniu gėrimu ir geri 
R užkandžių. Daugiaustokiu nebus, nes žinoma visiems, kad nuo Liepos 
S pirmos nebus gerlmy visai. Taigi nepa«ilike nei vienas namuose, 
ft Ifra visi ant paskutinio šlapio pikniko. 

JtA-ltVU*. JH A«AiX v* ,•» ^ ̂  ̂  

110 centų už svarą, o augnien? 
nes atmatas galima sudeginti. 

Na, o pagalios prie to viso 
reik pridėti dar lukstanriii' 
liartendcriii, kurie liks 1)C dari). > 

nuo ateinančio utarniijko, kuo 
niet ir saliunai išeis ant privers 
tino "streiko." 

MUZIKOS MOKYKLOS 
VAIKAMS. 

Išleidimui savo mokiniu 
Rethoven Consnvatory ( M u 

zikos mokykla, vedama p. A. 
įl'ociaiH) rengia Mokyklos l'a 
!>ait*"ttiviu vakarą, kuris atsibus 
■ iądicii vakare. Mark \\ lurc 
Squarc svetanėje, prie 29-tos ir 
I lalsted St. 

Bethoveno Canservatorv, 7 

;woja jau penki metai ir šis 
vakaras bus penktas iš eilės. 

Išleistuvėms pagamintas tu- 

riningas pr< gramas, kuri iš- 
pildys mokiniai ir kuris susi- 
deda iš įvairiu muzikos dalyku 
ant piano, smuiko, ir taipgi 
dainų. Mokinių tėvai ir pa/J- 
tami, galės pamatyti, kokį pro 
gresą mokiniai yra padarę s*- 

vo moksle. 
Tai p paminėtu ant progra- 

nio, kaip') claly vau jaučius jo 
išpildyme, randame šiuos: Stcl- 
ia Auškailnaitė, Stanly Jab 
lonski, Kleofa Vitkauskaitė, 
Genovaitė Bagdžiunaitė, An- 
tanas Šiliukas, Yitoldas Brie- 
dis, Genavaite šiniųškiutė, 
Viktoria Jaklonski, Jcanetts 
£uftkaitė, Antoinettc Pešti 
niek, Kastantas (laubis, Algir- 
das l'ricdis, Justina T>enušaitC\ 
Antanas Stančauskas, Jeanet- 
u- \Vosczynska, Marta Aukaus 
kaitė, M. (iurinskaitė, M. Jo ( 

cuis, F. Pu žaras, St. Jovaišas, 
S. Martinkaitė, ]. Šulcaitė, N. 
Sedcriutė, S. Putramentas ir 
V. VValters. 

PAFLIRTAVUS NORĖJO 
NUSIŽUDYTI. 

Vienas detektyvas pama- 
tė vieną merginą perdaug 
flirtuojant su vaikinu, na ir 
sekdamas policijos paprotį 
paprašė porelę į policijos 
stotį. Mergina tuoj išsi- 
traukė nuodų bonkutę ir 
norėjo nusinuodinti, bet po- 
licistas išmetė jai iš rankų 
bonkutę. 

Mergina padavusi noro 

nusižudyti nevykusią meilę, 
ir panašiai. Bet policija, | 
kaipir paprastai, nelabai no | 
ri tikėti jos užreiškimams. 
Policija mananti, kad nešio- 
jimas su savimi nuodų nė- 
ra priprastas ypatoms, ku- 
rios tampa auka nevykusios 
meilės. 

SUSIVIENIJIMAS LIETU- 
VIŠKU ORGANIZACIJŲ 
ANT TOWN OF LAKE. 

šio susivienijimo extra 
susirinkimas įvyks šiandien 
pėtnyčios vakare 27 birže 
lio ant 8 valandos p. J. J.- 
Elias svetainėje ant 4<) ir 
VVood gatvių. 

Šiame susirinkime bus iš- 
duota atskaita komiteto iš 
bazaro veikimo, namų sta- 

tymo. Taipgi bus raportai 
išduoti iš atsibuvusio seimo. 
Kadangi tas labai svarbu 
organizacijoms, kurios rupi 
nasi Lietuvos laisve, tai bus 
apsvarstytas Lietuvos Lais- 
vės Varpo reikalas. Yra ir 
daug kitų reikalų. Todėl 
susirinkite visi atstovai ir 
valdvbos. 

Valdyba: 
J. Viskantas, pirm. 
A. j. Kareiva, rast. 

PRANEŠIMAS IŠ TOWN 
OF LAKE. 

Draugystės šv. Jono Krik 

štytojo nariai teiksitės susi 
rinkti konoskaitlingiausiai 
29 d. June ant 9 vai. išryto 
į bažnytinę svetainę. Yra 
nusamdytas didžiausis tro- 
kas" ir visi kartu galėsime 
nuvažiuoti į pikniką. 

Kviečia Komitetas. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTĮ1 
mūrinis namas 3 lai n i po : 

-amharius ir storas 40 pėdu. 
aipgi greta lotas, puikioje vie- 
< je 3437 S. Union A ve. kaina 

};15,000.00. 
PARSIDUODA 3 AUGS 

:ių mūrinis namas () Šeimynos, 
pečium apšildomas, labai poro- 

je vietoje, kaina $14,000.00. 
..PARSIDUODA ART[! 

ė 

Morgan Parko 2 nauji namai 

ir po viena akeri žemės, labai 
pigiai 
'parsiduoda NAUJAS 

namas su 3 lotais ant lengvu iš 

mokėjimu. 
PARsi DODA REZ1DEN 

"ija su 9 lotais ir puikus sodas 
nuvirs 30 vaisingu medžių 
Morgan Parke. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas k. J. Fillipovičius Real 
Estate 

3253 S. Morgan Si.- 

A^ST RJ%K0OS 
Barzdaskutykla 

Ištaisyta su visais reikalingais ra 

kandais: dviem kedeni, veidrodžiu ii 
!.(. Gera proga vyrui padaryti sau 

gera gyvenimą. Nieko neroike pirkti 
tik randa mokėti. Angliškai turi mo- 

kėti kalbėti ir atsakančiai atlikti 
darbą. 

Atsišaukite lnoj-nis pas 
Medelio Snliunc 

^250 So. Wallaco St. kampas. ?.3-eios 

I ASTRANDAVO.!A KAM ĮSAKYS. Mo- 

derniškame namo, gani apšildomas, 
elektors šviesa, vana. 

P. D A VI S, 

3;J35 Union. A ve. 

EXTRA FARFOS. 
200 ir 160 a keriu. Turi buti parduo- 

los j truiup.ą laikų, arba išmainytos 
ant miesto namu. I" kės georje vietoje, 
gerain budinkuis, u/sėtais laukais. lOtk 
ir gyvenk iš pirmos dienos. Del pla-| 
U-snių žinių malom-kite rašyti, 

P. A. Mažeika, 
Ii. JV4, ('amipbellsport, VVis. 

ANT PARDAVIMO. 
Iš priežasties, kad navininkas yra 

priverstas išvažiuoti i Floridą par- 
siduoda kampinis narnas, su bučerne 
ir groserne, tavoras ir fiksčiurial 
kaip stovi ant vietos. Vertės, apie 
$6500, — parduos už $6,000. Tik pu- 
sę {mokėti. 

Klauskite 6601 So. Ilormltage 
Ave. 

Taipgi parsiduoda ant 2-}u lubų 
namas); Storas, 3 l'llatai, ramios ne- 
ša $72.00 j menes}. $8,200, pusę. j mo- 
kėti. Randasi prie 3158 So. Union 
Ave., Klauskite 6601 S. Hermitage 
Ave. « 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu, šiaur-vakarinia kampas 21mos 

ir. Halsted Gatvių, arti Klein Bros. dirb 
luvės. Nuosavybė bo skolų. Lotas ?.;ix 
125 pėdų. Raudos neša $1.200 per me- 
lus. Būtinai turi buti parduota dėl už- 
baigimo reikalų mirusiojo. Kaina $12, 
000. Kiek siūlote? LOUIS GRAFF, 
6010 So. Aberdeen Street. 

i 
PARSIDUODA — PIGIAI— GROSER- 

nė ir Saldainių (Delicates&en) 
Krautuvė, pardavojanti, tarp kit ko, 
"ico cream'' ir saldainius. Parsiduo- 
da iš priežasties ligos. 

S. RUBCN, 
3441 S. Morgan St. 

REIKALAUJAME KRIAUČIŲ PATI- 
rusių prlo vyriško kpstumėrišUo dar- 

bo. Geras mokestis ir darbo sųl.vgos. 
L. Geležinis 

4503 So. Wood St. Chicugo, I»1 
T^lnphono Boulevard 56C9 

Reikalaujame Darbininkų i 

Woori vvorkers—dailidžių dlrbtuvčj, 
druni h beit sanderB. Mašinos ran- 

lcy. l'laner, trim and tftock cutteiv,. 
f>2 valandoa darbo savaitė. 

Darbas pastovus per išties 13 melus 
viduryj. 

IMPF.RIAL METHOD3 CO., 
750 S. CIRCI.E AVE., 

Forest III. 
Po n k Icoii t-a l r'«t ve it a ri a i s 

Carficld ]?nrk ElfVsU-v. arba MaūisOn 
į t. £:.ivckaii. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo 
mis sąlygomis. Kum reikalinga sko- 
linti pinigai, tseul atsilanko j ofisį 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSai'c. St. 

iviefot.ae Franklln 2803. 

13 i cl e 1 i ss 

rengia 

Er-siė Šv. Jono Krikštytojo nuo Tswn ot Lako. 

Leafy Grove, WilIow Springs 
PRADŽIA 9 VAL. IŠ RYTO. 

Nuoširdžiai užprašame visus lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti 
ant šio puikaus pikniko, nes puiki muzika griež visokius šokius, kur 

galėsite linksmai laiką praleisti ir tyru oru atsikviepti, burgardži.j 
gėrimu ir valgių. 

Kviečia Komitetas. 
PASTABA. Važiuojant jimkite Arhcer Cicero karus iki City 

Limits, o paskui Jolelt karus iki Leafy Grove. 

SPECIALI S BARGENAS. 
2 Rezidencljln'u lotu. 

Randasi prie Western Avonuo 
Boulevardo. Visai arti prie naujos 
Lietuvių bažnyčios. Su visais įtai- 
symais. Parduosime labai pigiai pri- 
taikindami geriausiai jums tinkan- 
čias sąlygas, liašyklte arba telefo- 
nuokite: 

MUS. 1IEDRICK, 
10(5 N. La Salio St. Telefonas Main 
2043. 

FARMOS 
Jetgu nori jsisteigti sau namus ir 

buti neprigulmingu, pirk sau farmų 
lietuviu kolionljoj "Vilnos*,'' Vilas 
County, Wisconsino. Jei pirksi sau 

farmą čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o no nuo agento. Męs esame 
savininkai 50,000 akrų žemės, ir tu- i 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lie 
tuvių kolionijai, esame paskyrą Ka- 
zimierą Gadlauskų koliemijos direkto 
rimui, kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yra padėti jums. Iki 
šio laiko jau apsigyveno apie 25 šei- 
mynos lietuvių, kuriems čia klojasi 
labai gerai. Męs pngelbstamo, klek 
vienam naujasedžiui, kuris perka nuo 

musų. Męs padedamo jiems pabu- 
tlavoti trobesius, parduodame arklius, 
karves lr kitus ukoi reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 
prieinamų išmokėjimų. Gali pirkti 
kokio tik nori didumo farmų 40, 80, 
120 arba 1C0 akerių arba daugiau, 
kainomis nuo $15.00 iki $25.00. Jeigu 
pageidauji likti nariu turtingos lietu- 
sių kolionijos neprigulmingu fannie- 
•ių, kolionijoj, neprigulmingų farmie- 
rių, rašyk mums lietuviškai klaus- 
iamas pilnu informacijų. 

SANBORN COMPANY, 
IOagle K i ve r, "\Visconsin. 

PSAKESIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 

j PER VISĄ DIENĄ 

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

ex p re to 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th fit.. Roulevard 9336 

FARMU 
JIFŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra go- 
riauki vieta lietuvių farmerlų kolloni- 
joj, Wisconsine. kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie geru kt 
1 i 11, geležinkeliu, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvenr ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizimi užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda laba? p! 
giai, po $15.00 ir augščiau už ak' i. 
Galite pradėti pirkti farmą su $10). 
ir nejusite, ki'ip greit turėsite sau iš- 
mokėtų farmų. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėj? po daug valstij'?, 
bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisconsine lietuvių 
kol'onijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

13301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

REIKALAUJAME MAI- 
, NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKU. 
1 Mums reikia 100 mainie- 
rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pi kavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną, mylią Į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Company 
Heinphill, W. Va. 

\ 

MUSŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI. 

Turime pranešti, kad T. 
Andruszewicz Ko. 

DIRBTUVĖ 
Visokių artistiškų išdirbi- 

nių, kaip tai karūnų, vėlia- 
vų, šarpų, maršalkom para- 
dų ir visokių ženklelių drau 
gystėms, kuopoms, kliu- 
bams, ir t. t., perėjo į vado- 
vystę Al. Požello. Taigi, 
dabar viršminėtų dalykų re i 
kale meldžiame visų kreip- 
tis žemiau paduotu antrašu; 
o darbą padalysime, taip 
pat, artistiškai ir atsakan- 
čiai. 

AL. POŽELLO Ko., 
1908 W Division Str., 

Chicago, III. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinu siuati ir overkotai,*padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausiu stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrii ir jaunu vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $'28.50. 
Vyriškos kolinos' $15.00 ir augščinu. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir augščlau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos aagštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augšCiau Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 0. Nedaliomis iki (5 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Jnstelfcla IJ02 1415 SO. HALSTED STREET 

■MM' "■ ■— III— II /■!!■ ■—t——'——— ■ ■ 

PAJIEŠKOJIMAI. 
r 

....PAJI EšK AU savo pačios, Marės 
Vorkausklonos, kuri mane pametė 
apie pusantro meto atgal, pasilmd?- 
ma sunų Edvardą, 5 metu amžiaus. 

Ji yra 30 metu amžiaus, šviesaus 
plauko, vidutinio ugio, ir tuir randą 
ant kaklo. 

Duosiu $10.oo tam kuris pirmlaus 
praneš man kur ji randasi, gyva 
arba ini.usi, ir kūdikis. 

VValter Wierkowsky, 
333 W. Washingtton Ave. 

Shenandoali, Pa. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamę vit> 
t$. Niekuomet nebuvo toks didu- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosimą uidėmią, 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų mokykloje. Mokinimo pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliai* 

•. visokiu rųšiŲ. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus lr nurodymus. 
Mus u mokyklai netrūksta geriau- 
si" automobilių irk i tų prietaisų. 
Užtikriname tamistal, kad t u o j aus 
gausi leidimą. Dieniniai lr va- 
kariniai kursai Vissis kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVItJ BENDROVĖ REIKA- 

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

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

A. Stylasalskis 
LIETUVIS 6RABt)RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausial, teisingiausiai ir (iaug 
pigiau, kai?) kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus lr 
turime savo karahonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms. krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieu^ ar 

aaktj, 
333 ;Auburn Ave. Droyer 4139 
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