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Vokietija kariauja su Lenkija. 
Bolševikų Eskadra nori 

Pasiduoti. 

Plianuoja streiką keturiose šalyse. 

Sulaikyta Amerikos Maistas 
Lenkijai. 

VOKIETIJA KARĖJE SU 
LENKIJA. 

Zurich, birželio 17 d.—Zu 
richer Post praneša,, kad 
tarp Vokietijos ir Lenkijos 
lapo pertraukti visi draugiš- 
ki ryšiai. 

Weimar, birželio 17 <L— 
Vokietijos karės ministeris 
Noske, užklausus paaiškini- 
mu per narius steigiamojo 
susirinkimo, praneše jog dvi 
vokiečių deviziji, kinių 
tarpe ir garsioji geležies de- 
vizija, tapo ištrauktos iš Fin 
liandijos ir perkeltos veiki- 
mui prieš Lenkiją. Taipgi 
su panašiais tikslais tapo per 
kelto? Lenkijos frontan dvi 
deviziji iš Kurščs. 

BOLŠEVIKU ESKADRA 
NOR! PASIDUOTI. 

Londonas, birželio 17 d. 
—Ceneralis štabas šiaurinė- 
je Rusijoje, kuris tvarko už- 
puolimą ant Petrogrado, pra 
neša Helsinforso laikraštyje, 
kad tvirtovėje Kronštade ki- 
lo gaisrai. 

Septyni bolševikų kariški 
laivai esą iškėlę baltas vė- 
liavas, norėdami pasiduoti 
Anglijos kariškų laivų skva 
dronui. Taipgi pranešama, 
kad ir tuli Kronštado fortai 
buvo iškėlę baltą vėliavą, j 

PLIANUOJA STREIKĄ j 
KETURIOSE ŠALYSE. 

Paryžius, birželio 17 d.— 
Panedėlvje susirinko darbi- 
ninkų lyderiai francuzai ir 
italai ir taipgi pildantis ko- 
mitetas francuzų socialstų 
partijos, kur buvo tartasi 
apie iššaukimą visuotino 
streiko Francuzijoje, Italijo 
je, Anglijoje ir Belgijoje. 

SULAIKYTA AMERIKOS 
MAISTAS LENKIJAI. 

Londonas, birželio 17 d. 
—Iš Berlino gauta bevieli- 
nis telegramas, kuriame pra 
nešama, kad maistas iš Su- 
vienytų Valstijų, skiriamas 
Lenkijai stovi neiškrautas iš 
laivų Danzigo uoste. 

Mat Danzigc gelžkelio li- 
nija atsisakė duoti maisto 
gabenimui vagonus. Gelžke 
lio administracija paaiškina 
savo elgimąsi lenk4 nepil- 
dymu sutarties link sugrą- 
žinimo tuščių vagonų. To- 
dėl Danzigo uoste šiuo laiki; 
randasi neiškrauti su maistv 
aštuoni laivai. 

AUSTRAI LINKSTA PRltl 
RUSU BOLŠEVIKU. 4. 4- 

Geneva, birželio 17 d- 
Sulyg žinios iš Innsįruk,1 

|visoj Austrijoje išmėtyta bol 
ševikiški atsišaukimai. Tele, 
gramoje pabriežiama, kad 

J mases Austrijoje yra dau- 
!gia\! linkę dėtis prie Rusijos 
bolševikų negu prie Vokieti 
jos. 

Yra manoma, kad šią Au- 
strijos bolševikų agitaciją 
remia pinigai's Vengrijos už j 
rubežinių reikalų ministeris| 
Bela Kun. 

ANGLIJA DEPORTUOS 
SVETIMŠALIEČIUS. 

Londonas, birželio 17 d. 
Daily Mail praneša, kad An- 
glijos valdžia nutarė tuojau 
išsiųsti iš Anglijos visus sve- 

timšaliečius, kurie atvyko 
Anglijon laike karės. Tokį 
nuosprendį, kaip praneša 
laikraštis, išsaukė ištikusios 
tūlose vietose riaušės tarp 
baltveidžių ir juodukų. 

Tokiu budu bus išsiųsta 
nemažai ehiniečių, švedų 
danų ir norvegų. Kas link 
Afrikos juodukų, tai valdžia 
turės nemažai keblumų, nes 
jie daugumoj esą Anglijos 
piliečiai ir prievarta jų ne- 

išvarysi. Manoma, kad iš- 
viliojimui jų valdžia teiks 
jiem3 pinigines paramas 
tiems kurie keliaus atgal 
Afrikon. 

KANADOJE SUEME 
STREIKIERIŲ VADUS. 
Winnipeg, birželio 17 d. 

—Policija suėmė 10 streiko 
lyderių ir automobiliuose 
'nugabeno kur. Manoma, kad 
jie tapo nugabenti kur nors 

provincijon Stony kalnų 
distrikte. Sakoma, kad pa- 
našus streiko lyderių suėmi- 
mai įvyko ir kitose vietose. 
Lyderiai lapo suimti tarp 3 
ir 4 vai. ryto. Sakoma, tar- 
pe areštuotų yra ir rusų. 

Karališkoji ratelių polici- 
ja taipgi iškratė, taip vadi- 
namą, Darbo bažnyčią, ku- 
rioje, sakoma, rasta nemažai 
bolševikiškos rūšies spaus- 
dfnių. 

ŠIMTAS MILIJONŲ 
PASKOLA BELGIJAI. 
Brussells, birželio 17 d.— 

Belgijos finansų ministeri3 1 

pasirašė po sutartimi su at- 
stovais amerikoniškų bankų, 

• sulyg kurios Amerikos ban- 
i kai skolina Belgijai $100,- 
i 000,000, kuriuos Belgija tu- 

lės išmokėti bėgyje 25 metų. 

Neduoda nei gero. 

Klerikalų Masina mėgino nubaidyti Visuomenę (Publiką) nuo Seimo, bet 
Visuomenė, gražų Seimą atlaikiusi, nei nepaiso šmėklos. 

CECHAI UŽ£M£ KELETĄ 
MIESTELIU. 

Geneva, birželio 17 d.— 
čia gauta žinia iš Pragos, 
kad Čecho-Slovakariis, po 
vadovyste Francuzijos gene 
rolų vėl pradeda geriau sek- 
tis. Jie po dešimts valandų 
mūšio užėmė keletą mieste- 
lių, išvydami vengrus ir taip 
gi suėmė dvi kanuoli, kelio- 
lika kulkasvaidžių ir nema- 
žai amunicijos 

Taipgi pranešama, kad 
Čecho-Slovakijos karės mi- 
nisteris nusprendė padidinti 
šalies armiją iki 14,000 afi- 
cierių ir 243,000 kareivių. 

ORLAIVYJE SKERSAI 
AMERIKĄ. 

Washington, D. C. birže- 
lio 17. Kariškas orlaivinin- 
kystės departamentas ruošia 
padaryti orlaivyje kelionę 
nuo Atlantiko iki Ramiojo 
vandenyno. Šiam reikalui 
bus naudojama J. N-4. Cor- 
tis orlaivis. 

Lėkimą prižiūrės apie 32 
aficieriai, kurie bus iškrikę 
įvairiose vietose, jie reikalui 
prisiėjus suteiks lakūnams 
pagelbą. 

SUGRIUVUS PAŠIŪREI 
DAUG SUŽEISTŲ. 

Brest-Francuzija, birželio 
17 d.—Pereitu naktį vieno- 
je kareivių stovykloje 
Knights of Columbus suren- 

gė kumštininkų muštynes. 
Laike muštynių sugriuvo pa 
šiurė, ir apie 100 Suvieny .4 
Valstijų kareivių tapo sužei- 
sti. Vienas mirė tuojau; gi 
du esą prie mirties. 

WILSONAS VYKSTA BEI 
GIJOS. 

Paryžius, birželio 17 d.— 
Prezidentas Wilsonas šį va- 

karą 10 valandą išvažiuoja 
Belgijon. 

ŽYDAI NORI 5 DARBO 
DIENŲ. 

New York, biržei^ 17 d. 
Iškovojus unijai 44 valandų 
darbo sąvaitę, vietos darbi- 
ninkai žydai nori dirbti tik 
penkias dienas, tarpe kurių 
butų iškirstyta 44 valandos. 
Tokiu budu žydai galėtu švę 
sti subatą. 

ŠIMTAS TUKSTANČIU 
GYDYMUI KRIMINA- 

LISTŲ. 
Philadelphia, Pa. birželio 

17 d.—Harvardo universite- 
tas aplaikė $100,000, ku- 
riuos turi sunaudoti studi- 
joms, kad suradus budą gy- 
dymui kriminalistų. Šią su- 

mą paliko Dr. J. Eding 
Mears, miręs pereitą gegu- 
žio mėnesį. Dr. Mears bu- 
vo nuomonės, kad galima iš-j 
dydyti kriminalistus naudo- 
jant kokį-nors budą gydymo 
jų smegenų. 

ŠVEICARIJA GAUS VO- 
KIETIJOS ANGLIŲ. 

Berne, birželio 17 d. Švei- 
carijos federalė taryba ir Vo 
kietijos valdžia šiądien pa- 
tvirtino sutartį, sulyg kurios 
Vokietija pristatys Šveicari- 
jai po 62,000 tonų anglies 
kas mėnuo. Už tai Vokieti- 
ja gaus iš Šveicarijos pieno 
ir fruktų dalykus. 

Vokietija taipgi pasižada 
leisti gabenti Šveicarijon pa 
tašių ir cukrų. Ši sutartis už 

jsibaigia 30 dieną 'lapkričio 
Į šių metų. 

AMERIKOS DARBININ 
KAI NEREMIA BOLŠE- 

VIKŲ. 
Atlantic City, N. J. birže- 

lio 17 d.—Šiądien Amerikos 
Darbo Federacijos kongrese 
tapo priimta rezoliucija, ku- 
rioje užreiškiama jog Ame- 
rikos darbininkai neužgiria 
Rusijos bolševikų. 

STREIKAI AUGA KALI 
FORNIJOJE. 

San Francisco, birželio 17 
d.W-Vietos tolefonistės jau 
streikuoja kelinta diena. Šią 
dien prisidėjo prie streikuo- 
jančių ir telefonistai miestų 
apielinkėje; taipgi išėjo ant 
streiko ir darbininkai prie 
Įvairių elektriškų darbų. 

MEKSIKOS PARUBEŽIS 
APSTATOMAS KARI U 

MENE. 
EI Paso, birželio 17 d.— 

Generolas Erwin praneša, 
kad dėl apsisaugojimo nuo 

galimų Vilios užpuolimų, 
Meksikos parubežyje visuo- 
se miesteliuose randasi gar- 
nizanai Suvienytų Valstijų 
kariumenės. 

MEKSIKA NEUŽGANĖ- 
DINTA AMERIKONU 

VEIKIMU. 
Washington, D. C. birže- 

lio 17 d -Meksikos amba- 
sadorius generolas Aguilar 
šiądien pranešė, kad Meksi- 
kos valdžia ir žmonės esą ne 

užganėdinti įsiveržimu Su- 
vienytų Valstijų kariumenės 
Meksikon, kuris įvyko besi- 
vejant Vilią. 

LAVINIMO KURSAI 
DIRBTUVĖSE. 

Washington, D. C., birže- 
lio 17 d.—Suvienytų Valsti- 
jų apšvietos departamento 
direktorius savo raporte pra 
neša, kad apie septyni mili- 
jonai darbininkų, norinčių 
lavintis idant pageri- 
nus savo ouvį, neturi progos 
lavintis. 

Jis prirodo, kad yra labai 
praktiška įtaisyti lavinimo 
kursus pačiose dirbtuvėse. 
Girdi, tokiame atsitikime 
pats darbininkas ne tik už- 
laiko savo darbo mokinimo- 
si vietą, bet dargi užtekti- 
nai užsidirba ir savo užlai- 
kymui. 

JUODKALNIJOS REVO 
LIUCIONIERIAI NORI K A 

RALIAUS. 
Niksič, Juodkalnija, birže 

lio 17 d. Šiame mieste daug 
revoliucionierių, kurie sten- 
giasi atsiskirti nuo Jugo-Sla- 
vijos ir pasilikti neprigulmir 
ga Juodkalnija, kaip buvo ii 
pirmiau, šios rūšies revo- 

liucionieriai taipgi nori grą 
žinti ant sosto ir buvusį Juod 
kalnijos karalių Mikalojų. 

Juodkalnijos sostinėje Ce- 
tinie revoliucionieriai buvo 
pradėję smarkiai veiktį, kad 
sugrąžinus ant sosto buvusi 
kalių, bet atvykus miestan 
amerikonams, revoliucionie- 
riai susilaikė nuo tolimesnio 
veikimo, kad neužkliudžius 
amerikonų. Juodkalnijos 
nacionalistai ir ant toliau 
mano varytis, kad šalis butu 
neprigulminga. 

KARIŠKA VALDŽIA 
KOREJOJE. 

Tokio, Japonija, birželio 
16 d.—Pranešama, kad iki 
šiol buvusi kariškoje gali 
but pamainyta civile val- 
džia, nes pastebimas siunti- 
mas Korejon žymaus skait- 
liaus civilių japonų. 

Korėjos laikraštininkai; 
reikalauja panaikinimo žan 
daiTnų, kurie, girdi, esą la- 
bai žiaurus ir kareiviai 
daugiau pageidaujami negu 
žandarmai. Be to reikalau- 
ja suteikti kraštui platesnę 
autonomiją. I 

ATAKAVO AKMENAIS 
VOKIETIJOS DELEGA- 

TUS. 
Paryžius, birželio 17 d.— 

Dr. Theodor Melchior, vie- 
nas iš penkių Vokietijos de- 
legatų ir viena Vokietijos 
delegacijos sekretorė tapo 
užgauti akmenais demon 
struojančių franeuzų, kuo- 
met jie važiavo vakar iš Ver 
sailles. 

Premieras Clemenceau 
pasiuntė Brockdorff-Rant- 
zau teisinimosi laišką. Sa- 
koma, kad Versailles polici- 
jos viršininkas dėl šio nuoti- 
kio bus prašalintas nuo vie- 
tos. 

VALSTIJA REIKALAUJA 
SULAIKYTI POGROMUS. 

Madison, birželio 16 d.— 
Wisconsin valstijos senatas 
išnešė rezoliuciją, kurioj? 
reikalauja, prezidento Wil~' 
sono idant stengtųsi sulaiky 
ti žydų pogromus, kurie, su- 
lyg pranešimų, dažnai pasi- 
kartoja vidurinėje Furopo- 
je. 
BIJOMASI VILLOS KER 

ŠTO. 
Washington D. C. birželio 

17 d.—I Valstybes departa- 
mentą ateina žinių iš įvairių 
vietų, kur nurodomą, kad 
Villa gali pradėti keršyti 
amerikonams, kurie randasi 
jo kontroliuojamose vietose. 

PLĖŠIKAI NUTVĖRĖ 
$17,000. 

Cleveland, Ohio. birželio 
17 d.—Vakar penki maskuo 
ti plėšikai užpuolė vietos ban 
ką ir nutvėrę $17,000 pini- 
gais, susėdę automobiliun 
Lnudumė. 

KAPITONAS ALCOCK 
LĖKS AMERIKON. 

Londonas, birželio 17 d.— 
Lakūnas kapitonas John Al- 
cock, kuris tik ką perlėkė Ac 
iantiką iš Newfoundland Ai- 
rijon, pranešė Amerikos ko- 
respondentams, kad neužil- 
go ketinąs lėkti į Suvienytas 
Valstijas. 

VOKIETIJOS AUKSAS 
ŠVEICARIJON. 

Geneva, birželio 17 d.— 
Basei pribuvo iš Vokietijos 

traukinys su auksu, kuris at- 
vežė 14,000,000 aukso mar- 

kių, t. y. apie $3,500,000. Tai 
buvo sugrąžinta dalis karės 
paskolos. Vokietija yra sko 
linga Šveicarijai dar 350,- 
000,000 aukso markių, 

i 

PAVOGĖ UŽ ŠIMTĄ. TŪK- 
STANČIŲ ŠILKO. 

Paterson, N. J. birželio 17 
d.—Ties Morristown bandi- 
tai sulaikė troką su išdirbtu 
šilku ir pavogė šilko vertės 
už $100,000. 

j BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 
LIGONBUČIO TRAUKINĮ. 

Vladivostokas, birželio 12 
d. (suvėlinta). Apie 75 bol- 
ševikai užpuolė traukinį, ku- 
riuo buvo gabenama ir li- 
gonbučio vagonai. Trauki- 
nys tapo sulaikyta išardant 
bėgius. 

Šaudymu tapo užmušta 
vienas ligonis rusas, gi iš 
amerikonų niekas nesužeis- 
tas. Užpuolimas atsitiko ne 
toli Vladivostoko. 

SAKO VOKIEČIAI 
NEPASIRAŠYS. 

Paryžius, birželio 17 d.— 
Laikraštis Echo de Paris pra 
neša, kad kuone visi taikos 
konferencijos atstovai yra 
nuomonės jog vokiečiai grei 
čiau nepasirašys po taikos 
tsuta^rt^ini. ' 

ŠVEDIJOS SOCIALISTAI 
REMIA BOLŠEVIKUS. 
Stockholmas, birželio 1G 

d.—Švedijos socialistu kon- 
grese 186 balsais prieš 22 nu 
sprendė dėtis prie trečiojo 
internacionalo, kuris atsibu- 
vo Maskvoje ir buvo kontro- 
liuojamas bolševikų. 
VOK'EcIU MlNiSTERIU 

TARYBA SKILO. 
Londoną*, birželio 17 d. 

Iš Berlino ateina žinių, kad 
Vokietijos ministerių kabi- 
neto septyni nariai stovi xxZ 
pasirašymą po taikos sutar- 
timi ir septyni prieš pasira- 
šymą. 

ORAS, 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Seredoje dalinai debesiuo 

ta ir gali but lietaus su griau 
stiniu; maža atmaina tempe 
raturoje, švelnus Įvairus vė- 
jai. 

Vakar augščiausia tempe- 
ratūra buvo 79 apie 4 valan- 
dą popiet. 

Saulėtekis, 5:14; saulė- 
leidis 8:28. 
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Redakcijų Atsakomybe. 
Musų laikraštija yra dar jauna laik- 

raštija. Ji, galima sakyti, neturi nei pro- 
fesionaliai išlavintų publicistų, nei profesio- 
nalų redaktorių. Lietuvių gyvenimas iki 
šiolei buvo taip susidėjęs, kad bile vienas, 
šiaip-taip plunksną valdantis, buvo-—ir 
dar ir dabar yra — laikraščių sandarbinin- 
ku; šiek-tiek apšvietesnis turėjo užimti re- 

daktoriaus vietą. 
Nedyvai todėl, kad musų laikraštija 

daugeliu atžvilgių dikčiai šlubuoja. Tei- 

sybė, taip dabartinių musų redaktorių yra 
nuodugniai apšviestų žmogių. Bet kadan- 
gi kuone visi jų nuo jaunystės specializa- 
vosi įvairiose kitose mokslo šakose, bet ne 

laikraštininkystėj, todėl ir pasitaiko, kad 
tankiai redaktorius, šiaip jau sau apšviestas 
žmogus, pasirodo visai nepažįstas ir ele- 
mentarių laikraštininkystės taisykiių. 

Paimkime nors klausimą apie radak- 
cijos atsakomybę. 

Paprastų žmonių manymu redakcija 
atsako už viską, kas tik laikraštyje telpa,'*— 
pradedant nuo laikraščio numerio ir bai- 
giant paskutiniu jo apgarsinimu. Jų ma- 

nymu, redaktorius atsako ar už tai, kad 
skaitytojas savo ''gazietos" laiku nėra ga- 
vęs, arba kad io "naiieškoiimas" nėra til- 
pęs. 

šiek-tiek apšviestesnis žmogus jau ži- 
no, kad už virsminėtus dalykus ima atsa- 
komybę ne laikraščio redakcija, bet laik- 
raščio administracija. Bet ir jis nepilnai 
supranta redakcijos atsakomybę. 

Sulyg jo nuomones, pavyzdžiui, redak-, 
cija atsako už kiekvienos žinios teisingu- 
mą. Redakcija gali paduoti šaltinį, iš ku- 
rio ji ėmė vieną, arba Kitą žinią; gali net 
nurodyti, kad vien* ar kita žinia yra gan- 
das, — tas nieko nereiškia: jeigu tokia ži- 
nia neišsipildo, — už tai redakcija yra kal- 
tinama, "laikraštis meluoja" — sako jie. 
Panašų3 žmones negali suprasti to, kad ne 
laikraštis "meluoja", bet tas, kuris žinią jam paduoda, yra melagis, ir kad laikraš- 
čiui yra ytin sunku atskirti melagių nuo tei 
singo pranešėjo. 

Tokia nuomonė susidaro todėl, kad 
daugelis žmonių yra pratę žiūrėti į laik- 
raštį ne tiktai kaipo į įvairių žinių prane- 
šėją, bet taipgi ir i tų žinių "teisėją." Pa- 
tįs buti žinių teisėjais jie dar nesugeba ir 
pasitiki, kad redakcija jiems privalo tai pa- dalyti. 

Ir negalima labai tuomi stebėtis. Męs pažįstame, pavyzdžiui, net vieno laikraščio 
.redaktorių, kuris, nors yra žmogus nuodug- niai apšviestas, taip pat, kaip rodosi, re- 
dekcijos tikros atsakomybės nesupranta. Abelnai yra priimta, kad laikraščio | pakraipą, arba laikraščio nuomonę tūlame klausime išreiškia tiktai taip vadinami edi- tonalai, arba redakcijiniai straipsniai. 

Straipsniai, tilpusie laikraštyje be jo- kio parašo, paprastai taipgi priklauso prie tos rūšies, už kurią redakcija neša pilną at- sakomybę. 
Visai kas kita yra su tais- straipsniais, po kuriais yra rašytojo parašas. Už juos 

atsakomybę imasi tas, kuris po jais pasira- 
šo — autorius. Redakcija, tankiai ir vi- 
sai su jo išreikšta nuomone nesutikda- 
ma, gali jį talpinti — idant duoti progą 
laisvai vieną ar kitą reikalą apkalbėti. Re- 
dakcija tokiuose atsitikimuose nesiima vi- 
sai atsakomybės už straipsnyje išreikštas 
nuomones, ar jame suteiktos žinios teisin- 
gumą. Viską, ką ji imasi, tai vien atsako-Į 
rnybę už tai, kad ji teisingai perdavė tai, 
kas jai pranešta. Jeigu ji skaito tulą žinią 
ganėtinai svarbia, ji išreiškia savo nuomo- 

nę savo redakcijiniu straipsniu, arba tam 
tikru prierašu prie paties straipsnio pri- 
dėtu [Pastarasis būdas, nors negeriausis, 
bet tankiai gana praktiškas ir musų laik- 
raščiuose gana tankiai vartojamas]. 

To vienok neuspranta, kaip minėta, 
; net nekurie musų redaktoriai, štai pa- 
vyzciis: 

Viename mūsų laikraščio numeryje, 
"Vietinių Žinių" skyriuje tilpo pranešimas 
apie tulą mitingą. Po pranešimu pasirašė 
pranešėjas; Pranešimas nepatiko vienam 
lietuvių laikraščiui, ir jis pradėjo už tą 
pranešimą "tarkuoti" — bet ką? Prane- 
šėją? Visai ne! Pranešėjo parašo jam, 
tarsi, kaip ir nebūtų buvę. Jisai, to laik- 
raščio redaktorius, savo redakcijiniais 
straipsniais, atkartotinai primeta pranešėjo 
nuomonę "Lietuvos" redakcijai, "Lietu- 
vos" rea iktoriui ir kelia jam pirtį ir iš vie- 
cijano ir iš kito galo,., nors "Lietuvos" re- 

dakcija nuo savęs nei žodžio tame reikale 
netarė, neigi jokiu kitu budu nenurodė, 
kad ji tokiai nuomonei pritartų, ar ne- 

pritartų. "Lietuvos" redakcija tiktai pa- 
talpino pranešimą, paprastą žinią, apie tai, 
kas atsitiko ir kas buvo sakyta, ir tik už 
tai, t. y. ar taip, ar ne taip buvo sakyta, 
gali imti atsakomybę. 

Jeigu "Lietuvos" redakcija butų 
greita prie ergelių ir butų pagriebusi mes- 

tą jai pirštinę, butų išėjusi nebile kokia 
polemika — už korespondentą, ar repor- 
terį, ar sandarbininką. 

Ir kas įdomiausia, tai tas, kad minė- 
to laikraščio redaktorius yra skaitomas 
vienas iš apšvieščiausių redaktorių, mokslo 
vyrų, net profesūrą laikiusiu. 

O vienok ir jis, matomai, neturi aiš- 
kios nuomonės apie tai, kad laikraščio re- 

dakcija ima pilną atsakomybę tiktai už 
redakcijinius straipsnius ir už straipsnius 
(ne žinias) be parašų, gi už visus kitus 
straipsnius, ir ypač su parašais, ji imasi 
tik paviršutinę atsakomybę, — tik tiek 
jos, kad žinia, arba mintis yra perduota 
taip, kaip autorius, ar pranešėjas padavė. 

Yra didis laikas, kad patįs redakto- 
riai gerai suprastų redakcijos atsakomybę 
ir savo skaitytojus to pamokintų. Musų 
laikraščiai turėtų tuomet mažiaus tuščių 
polemikų, redaktoriai mažiaus bereikalin- 
go pykimosi, o skaitytojai daugiaus nau- 
dingesnių žinių. 

* n * 

Skersai Atiantiką. 
Du anglų lakūnai aną dien padarė 

pirmą kelionę per Atiantiką be sustojimo, 
perlėkdami iš Newfoundland, Amerikoje, 
į Airiją, Europoje, į 16 valandų ir 12 mi- 
nučių. 

Suvienytų Valstijų lakūnams priklau- 
so garbė už pirmą perlėkimą skersai At- 
lantiko vandenyną, nors jie tai padarė su 

sustojimu ant Azoro salų, Anglams pri- 
klauso garbė už pirmą Atlantiko perlėki- 
mą nuo kranto iki kranto be jokio sustoji- 
mo. 

Šitie žygiai yra pastebėtini žygiaiį ypač kuomet atsiminsime, kad vos keliolika 
metų atgal lakiojimas oru, mašina sunkes- 
ne už orą, skaitėsi beveik beprotyste. 

Vos dešimts metų tam atgal francuzų lakūnas Bleriot pirmu sykiu perlėkė Angli- 
jos kanalą nuo Francuzijos iki Anglijai ir 
tas skaitėsi nepaprastu drąsumu ir nebile 
kokiu žygiu. Gi Anglijos Kanalas turi vos 
20 angl. mylių platumo. Aną di*en drąsus lakūnai, perlėkdami Atiantiką, padarė su- 
viršum 1900 angliškų mylių ir, nors tai 
padaryta pirmu sykiu, žmonės jau taip priprato prn įvairių dideliu žygiu, kad nei 
sieoetis labai nesistebi. 

Jaunesni iš musų dar susilauks tų lai- 
kų, kuomet kelionė tarp Europos ir Ame- rikos bus ne kitaip, kaip tik orlaiviais, o laivais vežios tik sunkesnes prekes. Jau 
net dabar prie to rengiamasi. Anglijo susitvėrė didelė kompanija, kuri mano Įves ti tokią kelionę tarp Europos ir Amerikos 
orlaiviais, vadinamais dirižabliais. |Toks orlaivis galėsiąs paimti apie 150 pa- sažierių su jų bagažu, ir pati kelionė žada buti sulyginamai neperbrangiausi — apie $250 nuo galvos. 

lasaulis greitai žengia progreso ke- li.-. 

Rusijos Bolševikai Dedasi su Kitomis 
Partijomis. 

Bolešvikai valdo Rusiją an-j 
Iri metai laiko, bet reikia žino- 

ti, kad patįs bolševikai jau vi- 
sai ne toki, kokiais jie buvo 
rnetai atgal. Metai atgal bolše 
vikai buvo geriausiame atsili- 
kime kraštutiniausi idealistai, 
svajotojai. Jie mane (?) ka gy 
venima jie taip sutvarkys, kaip 
ji jie sutvarko teorijoje, ant 

popieros. Bet teorija ir prakti- 
ka daug kuomi skiriasi. Kur 

teorijoje reikia biskučio, ten 

praktikoje reikia dideliu spėkų. 
Ir apskritai jau pastebėta iš 

socialistiško judėjimo įvairiose 
salyse, kaip rrancuzijojc, Aug 
lijoje ir Belgijoje, kad kaip tik 
kokis socialistas užima minis- 
terio vietą, tai yra, kuomet ji.; 
atsistoja prie valdžios, tas so- 

cialistas pasidaro dešinesnių, 
nes jis turi stengtis, kad šalyje 
butų gerai gyventi socialistui 
ir nesocialistui. juk negali buti 
šalyje dvejopų įstatymų, vienu 
del socialistų, kitų del kitokių 
žmonių. Buvo visa eile socialis- 
tų ministeriais Francuzijoje it 

Belgijoje, net buvo Francuzi- 

joje ir ministerių pirmininkai 
socialistas — ir jie visi, anot 

j socialistų, suburžuažėjo. Bei 

gijoje socialistų partija net da- 
ėjo iki to, kad savo partijos 
nariams uždraudė užimti mi- 
nisterių vietas, nes tuomet jie 
tampa ncsocialistais. 

Tas pats pasikartojo ir prie 
Kerenskio revoKucijines val- 
džios. Kol Kerinskis buvo ni 

ministerių, ne ministerių pir- 
mininkų, tolei jis buvo gera; 
socialistas, marksistas, bcl 

kaip tik jo rankosna pakliuvt 
valdžia, jis likosi apšaukta? 
buržuazijos šalininku, paga- 
liaus jo valdžia nuvertė, ir pa- 
ėmė ja bolševikai socialista 

i su Leirnu priešakyje. 
Iš karto Leninas vykdė so- 

cializmu Rusijoje kaipu socia- 
listas bolševikas. Vienok nespė- 
jęs patvarkyti nei kelių savai- 

čių, kaip griebėsi jau už "bur- 

žuazinių" tvarkinio įrankių: 
pradėjo veikti kalėjimai, ka- 
riumenė ir k'ti panašus įran- 
kiai, kurių taip neapkenčia so- 

cialistai. Lenino valdžia išsi- 
teisino. 

Bet ar sutvarkė sali ar įve 
dė ta pageidaujama puikia 
tvarką, kurioje nėra nei skriau 
džiamuju," nei ''skriaudiku." 

c J c' u 

Ne, neįvedė nieko, nieko nesu- 

tvarkė, pasiliko badas, suiru- 
tės. Ir juo tolyn, juo labyn Le- 
ninas ir jo valdžia pradėjo pra- 
regėti, kad geresnis sutvarky- 
mas, geresnė rėda galima tik- 
tai tuomet, kuomet žmonės 
augščiau kultūriškai pakilę. Ir 
Leninas su visa valdžia pradė- 
jo eiti dešinėn. Daėjo iki to, 
kad šiądien j:> u Rusijoje nėra 
to Lenino, nėra tų bolševikų, 
kurie buvo prieš .metus. Dabar- 
tine Lenino valdžią, naudoda- 
masis lietuviškųjų "bolševikų" 
terminologija, pavadinčiau so- 

cial-buržuazine valdžia. Ir štai 
ant ko remdamiesi mes tai tvir- 
einame. 

Bolševikų devizas, arba mot- 
to yra, kad viskas kas yra, turi 

priklausyti darbininkams, kad 
tik darbininkai turi turėti val- 

džią arba kaip paprastai vadi- 
nama—darbininkų diktatūrą. 

Taip yra teorijoje pas bolše- 
vikus. Vienok visai nesenai 
Leninas, Rusijos komunistų 
partijos susivažiavime užreiš- 
kė, kad prie balsavimo, tai yra 
prie valdymo turi buti prileis- 
ta ir smulkioji buržuazija. Jis 
užreiškė, kad absoliutinė prole- 
tariato diktatūra nėra galima. 

Leninas dar daugiau pasakė.j 
Jis pasakė; "jei męs norime.j kad socializmas Įvyktų, mes tu 
rime eiti į kaimus ir valstiečius; 

mokyti." Vėl paskui pasuke, 
kad reikia buržuazija prilei ti 

prie valdymo, prie tižėmim > 

aukštesniu vietų, nes buržua 

zija yra prityrusi ir be jos ne- 

įgalima apseiti. 
Jei jau taip Leninas kalba ir 

tai dar partijos susivažiavime, 
tai socialistai bolševikai priva- 
lėtu jį tuo jaus išbraukti iš savo 

partijos, jei dabar neišbrauks 

jo, tai neišvengiamai turės iš- 
braukti vėliau. Juk tokį subur- 

žuazėjusi Leninu bolševikų par 
tija negali laikyti savo tarpe. 

Tas viskas dar kartą patvir- 
tina ta, kad kaip tik koks nors 

socialistas pastoja prie val- 

džios, ys pasidaro kitokiu, su- 

dešinėja. Iš kitos pusės tas vis- 
kas reiškia ta, kad tu kraštuti 
niųjų socialistų teorijų dar ne- 

galima pravesti gyveniman. 
įvyks kada nors dar geresnė 

tvarka, — tai demokratija, ku: 
nereikės ne tik proletariatu dik- 
taturos, bet nereiks jokios dik- 
tatui os. Ir išmintingesni žmo- 

nės kovoja už ta geresnę de- 

mokratijos tvarka. Pagalbon 
ankščiau ar vėliau ateis ir Le- 
ninas, jei tik jis ištikro nori 
žmonijai gero. Leninas, sulvį 
jo paties žodžiu, artinasi prie 
demokratijos, jau jo valdžia 
įsileidžia kitaip mąstančius 
žmones; įsileidžia dėlto, kad ne- 

gali kitaip padaryti. 
Gali pasaulis, žmonės suk- 

lysti. gali nekuriu laikų netikri 
vadovai įvesti žmoniją į pelkes, 
galima, kaip žydai, keturesde- 
šimtis metu klaidžioti pustynė- 
se, bet galų gale visgi kiekvie- 
nas paskirai ir visi kartu priei- 
na prie tos teisybės, kad žmonės 

tegali valdyti tiktai tie, kurių 
žmonės paegidauja; prieina 
prie to, kad kiekvienas žmogus, 
kokios sriovės, partijos ar luo- 
mo nei butų, jis turi teise gy- 
venti ir valdytis. Yra daug vi 
šokių valdžių, neišskiriant nei 
socialistų, ir tos visos valdžios 
remiasi ant diktavimo. Tik vie- 
nintelis išėimas, tai visų žmo- 

nių valdžia; tai demokratija, 
kuri niekam nieko neužmeta, 
nediktoja. 

R. R. 

iŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
| TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINES. 

Posėdis Birželio 10: Pra- 
nešimai Tarybom 1) s ai 
kauskis iš Šveicarijos rase 

apie susirgimą ir negalėji- 
mą Paryžiun važiuoti; apie 
.perdavimą pinigų Amerikos 
delegatams; apie užsakymą 
Lietuves lairkaščių Tary- 
bai. 2) Laiškas nuo Dr. 
Šliupo iš Londono apie jo 
iškeliavimą Paryžiun. 3) 
nuo Dr. Šliupo jau iš Pary- 
žiaus delei incidento su Tur 
činevičiene. 4) Laiškus Inf. 
Biure apie Lietuvos delega- 
cijos inteiktą santarvinin- 
kams memorandumą, kad 
ištraukti iš Lietuvos sveti- 
mas armijas. 5) A. B. Stri- 
maičio sveikinimas iš Sei- 
mo. 6) A. L. Tarybos nuta- 
rimas, kuriuomi jie prane- 
ša laužysią padaryta nutari- 
mą, jogei Washingtone tik- 
tai abiem sriovem priimtini 
atstovai gali buti Įstatyti. 
7) Purvio telegramai nuo 

seimo, kuris esąs labai iškil- 
: mingas. 8) Telegramos teks 
tas, ką buvo nuo Tarybos 
pasiųsta seiman. 9) Tary- 
bos pasiųstas Newarkan 
kalbėtojas, bet katalikai iš- 
ardė prakalbas. 10) Agita- 
tyvė Komisija jau išsiunti- 
nėja pa visą Ameriką pa- 
vyzdžius rezoliucijų senato 

riams ir kongresmanams. 
Nutarimai: 1) Turčinavi- 

čienės incidente, sulyg Dr. 
•šliupo informacijų palaukti 
su laiku išsivystimo. 2} 
Pinigai esantie pas p. Šal- 
kauskį Šveicarijoje perduo- 
ti Amerikos delegacijai Pa- 
ryžuje. 3) Užg„ta p. Byoi-' 
ro pradėti Lietuvos garsi- 
nimai dienraščiuose, nes re- 

zultate pasirodė didelis už- 
siganCdinimas Amerikos į- 
žymių žmonių apie Lietu- 
vos jieškinius.' 4) Padūkti 
.pulkaunikui Hart, buvusiam 
generolo Brusilovo štabe, 
kuris griežtai spaudoje pa- 
reikalavo. idant pirma Kol- 
čako valdžios pripažinimo, 
šisai užreikštų pripažini- 
mą Lietuvos ir Livonijos 
neprigulmybės. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tauti- 

nės Tarybos Sekretorius. 

Armija Didėja. 
Karei pasibaigus, viso3 cli 

tižiosios šalis pradėjo palei- 
Idinėti vyrus iš kariumenės 
ir jų armijos pradėjo mažė- 
ti. 

Mųs gi lietuvių armija 
kovai už Lietuvos neprigul- 
myb3 pradėjo didėti, augti, 
orga įizuotis.* Ta armija iš- 
liuosuos Lietuvą. Bet gre- 
ta armijos, kuri liuosuoja 
lietuvius ginklų pagelba, rei 
kia armijos, kuri liuosuotų 
Lietuvą prątu. Protas, ap- 
įsvieta ir mokslas yra daug 
svarbesnis ginklas, negu 
kardas. Protu žmogus ap- 
gali viską. Tik klausimas 
ar tu, lietuvy brolau u* se- 

sute, įstojai į tą lietuvių ar- 

miją protu kariauti už Lie- 
tuvą, šviestis, kad buti ge- 
resniais lietuviais. Ta ar- 
mija kariaujanti už Lietuvą 
čionai yra "Lietuvos" skai- 

Į tytojai. 
Jei dar neskaitai, nesi tos 

armijos dalininku, tai šią- 
dien juomi pasidaryk, užsi- 
sakyk "Lietuvą" dienraštį, 
arba įsigyk "Lietuvos" ben- 
drovės šėrą. Visokiuose 
reikaluose kreipkis į "Lietu 
va" 3253 So. Morgan Si, 
Chicago, 111. 

Kaip smarkiai auga "Lie- 
tuvos" dienraščio skaitytojų 
armija, lai parodo žemiau 
sekantis surašas. Tie visi 
žemiau pažymėti naujai pa- sidarė "Lietuvos" dienraš- 
čio skaitytojai bėgyje 10 
pastarųjų dienų: | 

Antanas Žukas, Binghamton, N. Y. 
Ig. Duzevicla, Binglifcmton, N, V. 
F. Vaitekūnas, Binghamton, N. Y. 
Ant. Unezunas, Frankfot, N. Y. 
A. Lewonaltls, Wilke8 Barre, Pa. 
M. Wiganauskas, Beloit, Wis. 
Frank Bundza, BraSghton, Masa. 
L. Spokowicz, Pulaakl, Wis. 
S. Bakanas, La Forte, Iud. 
F. Btrwidas, La d d, 111. 
D. Gaubas, Grand Rapids, Mieli. 
G. Martena, whiteash, 111. 

Kun. J. Jakštys, Livingston, IIL 
Ip. Junevicz, Chicago. 
S ten. Ukso, Chicago. 
J. Mllakeris, Chicago. 
K. Danila, Colftnsville, Conn. 
A. Miiseul, Detrolt, Mich. 
Ant. BabužiB, Cloąuet, Minn. 
L. Petkevičius, Lowell, Mass. 
Chas. Darbutas, Chicago. 
S. Thurskls, Valparaiso, Ind. 
A. Audrulouis, Fort Wayne, Iud. 
Rev. V. Slavin. Mihvaukee, Wis. 
P. Yoce\vicius, Caldvvell, Ohio. 
Jonas Jocius, Belle Valley, Ohio. 
Kaz. Sakalauskas, Belle Valley, 0; 
t]. Cliesnienė. Richruond, W. Va. 
Įgancas Birgello. Chicago. 
Simon Barch, Mentha, iiich. 
Awgaitis &. Waisvilas, Chicago. 
A. Gidra, Garioba, S. America. 
J. Visniauski, Horuing, Pa. 
M. Z\viga, Kaimas City. Kaus. 

iDom. Kaulevice, Cicero, 111. 
Mrs. J. Paul, Seattlo, Wash. 
13. Daltaitls, Clinton, Ind, 
S. Boyvid, Hart, MIch. 

K.Skurauckaa» Plttsburgh, Pa. 
A. Daukantas, Linden, N. J. 
J. Karosky, W. Frankfort, III, 
M. Vaičekonls, Rockford, 111. 
J. Baukus, Milwaukee, \Vis. 
J. Krakauskas, Ilamilton, Canada. 
A. Krnujalis, Chicago, 
Jos. Klister, Chicago. 
J. Royo, Easthampton, Mass. 
J. Norwalša, Melroae Park, 111. 
V. Kisielius, Scotland, B. I: 
P. Mlkolainis, Thorp, Wis. 
S. Sudžius, Cloiuet, MInn. 
K Diržis, Mahanoy City, Pa. 
S. Zaland".i skas, Chicago. 
Adomas Bakuciouis, Chicago. 
J. Goštautas, Detrolt, Mich. 
A. Pelenis, St. Thomas, Ont. Cauada 
J. Yotautas, Scranton, Pa. 
S. Saprana^T Waterbury, Conn. 
J. Smilgius, Lo\vell, Mich. 
l'onh Bendoraitis, Baltimore, Md. 
J. šilgalis, S. Chicago, 111. 
A. Bacevlce, Mancelona, Mich. 
S. Valančauskas, Chicago. 
A. Liepas, Chicago. 
A. Masalski, Chicago. 
J. Butkus, Phoenlxvlle, Pa. 
A. Mozūras, Silver Creek, Pa. 
J. Gudas, Rochester, N. Y. 
T. Golizauskas, Raciae, \Vis. 
M. Butkus, Naugatuck, Conn. 
\V. Llulevich, Racine, Wis. 
A. Narbut, Chicago. 
V. Iiovas, Rochester, N. Y. 
Jos. Rodgers, Livingston, UI. 
Antanas Dura, Philudelpiila, Pa. 
E. Pavrat__, Chicago. 
J. Maksvėtis, W. Hammnnd. Iud. 
u. auginta, Ch.eago. 
J. B. Kundrotas, \Yilkes Btvre; Pi 
Geo. Shugdinis, W. Frankfort, 111. 
.Tolin Sldnkat, Colllnsville; Iii. 
J. Blauzdis, McKecs lloeks, I'a. 
Antanas Karpšlis, llamtramak, Mich. J. SmllgeviCe, Clilcago. 
G. Medalinskas; Chięago. Ig. Varis, Springfield, 111. 
N. Barecauskas, E. Utica, N. Y. 
A. Suboc/., Florence, Maas. 
H. B. Petkus, \\ estfieid, Mase. 
F. Yatkauskas, Duryea, Pa. 
T. žemaitis, Hagaman, N. Y. 
Paul Kauser, Alinneapolia, Minn. K. Laudanskis, Cliicago. .T. Sukis; Chicago. 
C, Grimai, Racine, Wls. 
C. Bradauskas, Georgetown, 111. F. Ekinas, Praise, Ky. A. ^mindas, Pkil. Pa. 
M. Zdanavičius, Pkil. Pa. 
A. Levickis,. Cicv. Ohio. 
J. Plesluis, Lachine Locks, Cauada. W. Kuisąs, Protorla; Afrlcc. J. Gobleris, Kiugstou, Pa. 
J. Balčikonis, Chicago. P., Ji.;.-eitis, K. Chicago, Ind. D. Ivailunas, Chicago. 

i BLAIVININKE. 
— O, brangiausioji, duo- 

kite man pasigerti jūsų mei- 
le. 1 

—0 ne, aš girtų nemegs- 

ANT SENOJO, GRIŪVANČIO TILTO. 
Išsikišęs į sėliąją jure, 
Tebeniūkso minėtinas tiltas. 
Gailestauja jo grindįs prakiurę, 
Gailistauja jis visas, apviltas: 

"Kam bestoviu čionai, nc'aimingas, 
Galingajam valdonui numirus? 
Kam bestoviu, nudriskęs, juokingas, 
Jo užmanymams, siekiams suirus?!... 
Ei, «^nove, gražioji senove ! 
Nereikėjo prieš žmones man rausti! 
Su audra mirtinai susikovę, 
Jie maldavo: "Teikkis priglausti!" 
Ir inbėgdavo laivas skraiduolis 
I meilingąjį glėbi, pabūgęs; 
lr nuvargęs jūreivis-varguolis 
Atsilsėdavo, visas nudžiugęs... 
Ei! senovėj nš buvau ilgesnis: 
Nuo pajūrio vos galas matyti! 
Kad užeidavo vėsulcs-čėsni^ 
Užsigeidę mane suardyti,— 
Kaip gražu, kaip gražu man čia buvo! 
Kaip galinčius su jure kovojau! 
Pet šviesioji jaunystė pražuvo! 
Ei. senosios raiybes nustojau.. 
Tv kasdieną vis vandenis traukias 
Nuo manęs Į ruimingąjį lovį. 
O kad dangus m'ies vėsu ją niaukias, 

Man plezdena: "Kam veltu bestovi?!..." 
Liepojuje 10 VII. 1912. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
TORRINGTON, CONN. 
Birželio 8d. D L. K Vy- 

tauto Dr-tės buvo mėnesinis 
susirinkimas, į kurį atsilainkč 
vos 18 nariu. Buvo svarstomas 
klausimas kas link dalyvavimo 
A. i,. Seime. D. Deskavičius 
agitavo už Seimą nurodyda- 
mas jo naudą. Bet atsirado tū- 

li nesusipratę lietuviai, kurie 
Diskavieiaus nurodymams pa- 
sipriešino ir todėl mesimas 
dalyvauti Seime,neperėjo. 

Keistai išrodo kuomet ta 

draugystė nešiodama garbin- 
go mūsų tautos kunigaikščio 
vardą, atsisako nuo naudingo 
mušu tautai darbo. 

Ten Buvęs. 

RACINE, \VIS. 
Birželio 8 d. T. M. D. 121 

ki). buvo surengusi grąžų išva- 
žiavimą Midvvay Parke. Pir- 
miaus manyta, kad išvažiavi- 
mas geru pasekmių neatneš iš 

priežasties daugelio dalyvavi 
mo priešseiminiame vakare, 
vienok jis pavyko gerai. Oras 
pasitaikė gražus ir publikos at- 
smaukė gana skaitlingas būre- 
lis, kuris visa laika iki vėlybam 
vakarui priderančiai linksmi- 
nos. 

Negaliu susilaikyti nepasa- 
kęs ačiu p. Motekaičiui už jo 
parėmimu tėvynainių šiame iš- 
važiavime. Taipgi tariu ačiu 
visiems atsilankusiems į šį tė- 
vynės mylėtoju išvažiavimo. 

Kas remia T. M. Dr-tę, tas 
remia kulturos ir apš vietos dar 
ba, nes tos draugystės tikslas 
yra mokinti, šviesti, arba kul- 
tūrinti lietuvius. 

Nuo šio išvažiavimo gryno 
pc^no liko virš $30.00. Išvažia- 
vimo rengėjais buvo: J. Baku-i 
tis, J Dokšus etc., o visi kili 
nariai išvažiavime dirbo su at- 
sidavimu. Jeigu męs ir toliaus 
taip sutartinai veiksime, tai be- 

abejonės praplatinsime apšvie 
tgi išleisdami daug knygų. 

M. K. 

RACINE, WIS. 
* 

| "Laisves" No. 46, korespon- 
dencija iš Kacine, Wis. visai 

neteisinga. Ant vietos dalykus 
žinant, negali suprasti, ką ko 

respondeneijos autorius norė- 

jo pasakyti. 
Sako, kad ant surengtų L. S. 

.S. 124 kuopos prakalbu mažai 
publikos atsilankė. Priežastis 
stalo: oro šiltumą ir "Birutės" 
choro surengtą pikniką. Rodo- 
si, kad nieko nepaprasto nėra. 

Daugybės panašių atsitikimų 
atsitinka. 

Bet tas korespondentas že- 

miau pabrėžia, kad Birutės" 
choras buvo pasiryžęs sunai- 
kini'' L. S. S. 124 kuopa! Tas 
duoda saprasti, kad '"Birutės" 
choras surengė ir pikniką, kad 
tik pakenkus socialistų kuopos 
surengtoms prakalboms. O 
šventa nekaltybė! 

Dalykai šiaip yra: "Birutes'' 
choras turėjo parką nusisam- 
dęs pirm 6 mėnesių, prieš pik- 
niką, o prakalbų surengimui 
užėmė laiko tik apie dvi savai 
tęs laiko! Tai kas ir kam turė- 

jo duot kelią? 
Piknikas buvo rengiamas 

biznio atžvilgiu, o ne sočiaus- 

iu kuopos naikinimui, tas kiek- 
vienam aišku, todėl, ir užme- 
tame ii kaltė "Birutes" chorui, 
yra apliauravimas korespon- 
dento, kaipo nekokios kores- 
pondencijos autorių. 

"Birutes" choras, kaipo dai- 
la užsiimantis, nebuvo pasirį- 
ž^s naikinti socialistų kuoposr 
nei manė tą daryti, nes butu! 
prasižengęs prieš savo užsi- 
briežtus principus — kovot 
su politiška organizacija. Ko- 
respondentas neturi nei ma- 

žiausio fakto tame paremti; 

Kam tai nonsensus rašyti ir 
melagingai nekaltas įstaigas, 
organizacijas ar y patas šmeiž- 
ti? 

K. L. 

WTSCONSINO VALSTIJOS 
S. L. A. KUOPŲ DOMAI. 
Pranešu YViseonsino valsti- 

jos S. L. A. kuopoms, kurios 
gavo paraginimus apie tveri-, 
mą S. L. A. apskričio (Rajo- 
no), kad tos valstijos kuopų at- 

stovų suvažiavimas bus birže- 
lio 22 d. Racine, Wis., Union 
Hali prie \Yisconsin gatvėj 
viršuje Strand teatro. 

Visos kuopos, kurios jau at- 

siliepė į minėtą paraginimą ir 
kurios dar — ne, malonėkite 
atsiųsti atstovus į tą suvažiavi- 
mą. 

Kazys Brascvičius. 

Liet Dienos Pini- 
gai Jau Sušelpė 

Lietuvą. 
Amerikos Lietuvių Centra- 

lis Komitetas, išklausęs K-to 
Pirmininko Adv. J. S. Lopatto 
raportą, nusprendė paskelbti jį 
ištisai Amerikos Lietuvių vi- 
suomenės žiniai. 

Raportas yra sekantis: 

"Amerikos Lietuvių Centrą- 
liam komitetui, 

320 Fiftli Ave., 
New York, N, Y. 

Gerbiamieji:— 
Amerikos Lietuviu Centrą-' 

u 

lio Komiteto ir abiejų Tarybų 
Ekzekutyvio Komiteto įgalio-j 
tas ištyrti Lietuvos šelpimo 
darbą ir surasti budus panau- 
dojimui Lietuvių Dienos pi- 
nigų šelpimui Lietuvos žmo- 
nių, įteikiu Jums sekantį rapor- 
tą apie'mano darbą šitame 
klausime, atliktą Europoje: 

Atvykęs Paryžiun 17 d. ko- 
vo, 1919 m., tttojaus tariausi 
su kelias Lietuvos atstovais 
Paryžiuje, būtent: su užsienių 
ministeriu Prof. A. Valdema- 
ru, su buvusiu tuom laiku fi- 
nansų ministerium Martynu 
Yču ir su kitais Taikos Delega 
cijos atstovais, kaslink geriau- 
sių budų suteikimui Lietuvai 
pašalpos ir kaslink Lietuvių 
Dienos pinigų, buvusių tuomet 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
globoje. Lietuvos Taikos Dele- 
gacija mane painformavo, kad 
ji Lietuvos šelpimo kuiusima 
svarstys su manim reguliaria- 
me savo posėdyje. Už keliu die- 
nu po to, Lietuvių Delegacijos 
posėdyje klausimas pasiunti- 
mo Lietuvon pašalpos buvo 
nuodugniai ir iŠsemtinai ap- 
svarstytas, ypatingai per tuos 
atstovus, kurie atvyko tiesiog 
is karės išdraskytų Lietuvos 
aprybų. Visi jie buvo tos nuo- 

monės, kad Lietuvon reikta 
siųsti nepinigus, bet maisto, 
drabužiu ir mediakmentu, — 

c ^ y 

kaip tiktai greit galima. Dele- 
gacija man davė instrukcijas, 
kad kuoveikiausiai pasitar- 
su Amerikoj Raudonuoja Kry- 
žium Paryžiuje ir paraginčiau 
jį siųsti Lietuvon maisto, dra- 
bužių ir medikamentų už tuos 

pinigus, kurie buvo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus globoje 
ir kurie buvo pačių Lietuvių 
surinkti 1 d. lapkričio, 1916 
m. Tuo klausimu Delegacija 
priėmė ir tikra rezoliucija. 

Sulig duotų man .Lietuvos. 
Taikos Delegacijos Paryžiuje 
instrukcijų, aš luojaus pč.sita1 į 
riau'su Pulkininku Olds, Ame-j 
rikos Raudonojo Kryžiaus Ko- 
misionierium Paryžiuje, kas- 
link siuntimo Lietuvon pasal- 
pos. Jisai painformavo mane, 
kad Amerikos Raudonojo Kry- 

žiaus Komisija nuvyko is Var- 
šavos Lietuvon ištyrimui Lie- 
tuvos padėjimo ir po užbaigi- 
mui tyrinėjimu sugrįžš Varša- 
von; kad Majoras Taylor, Ame 
rikos Raudonojo Kryžiaus na- 

rys Paryžiuje, ant rytojaus iš- 
keliauja Varšuvon ir tuetuo- 

jaus per telegrafu is Varšuvos 
Paryžiun : nportuos apie J sietu- 
vos padėjimu — ir toliaus dar 
painformavo mane, kad jis ne- 

gales nieko veikti pirma, negu 
gaus žinių nuo Komisijos, pa- 
siųstos Lietuvon, prižadėdamas 
betgi tuojaus man pranešti, 
kaip tik bus gautos žinios nuo 

minėtos Komisijos. Pulkinin- 
kas Bickknell, kurs globojo Su- 
vienytose Valstijose Lietuvių 
Dienos pinigus ir su kuriuom 
buvo padarytas originali, kon 
traktas pirm negu Raudonasis 
Kryžius leido vai toti jo varda 
laike rinkimo Lietuvių Dienos 
pinigus, tuom laiku buvo Bel- 
gijoje, bet buvo laukiamas Pa- 
ryžiuje už kelių dienu. Kaip 
tiktai Pulk. Bicknell sugrįžo, 
jis tuojaus pasikvietė mane 

pas save pasitarimui kaslink 
Lietuvos šelpimo darbo. Pul- 
kininkas Bicknell painformavo 
mane, jog atsižvelgiant i tai, 
kad Lietuviu Dienos pinigai, 
laikytiRaud. Kryžiauje, per 
taip ilga laika nebuvo sunaudo- 
ti, jis ir Pulk. Olds nuspenndę 
yra tuojaus siųsti pagalba iš sa- 
vo sandėlių Kopenhagoje į Lie- 
tuva už 130,000 doliarių, t. v. L- C m> 

už tokia suma, kokia, kaipo ba- 
lansas, buvo dar Raudonojo 
Kryžiaus globoje. Man paaiš- 
kinta taipgi, kad Amerikos 
Raudonojo Kryižaus iždas yra 
išsemtas, tad jie negali šiuo lai- 
ku duoti daug pagalbos savais 
pinigais, bet visiem žadėjo duo 
ti, kaip n:usų pinigai bus išsi- 
baigę. Šiuo laiku nebuvo jokio 
dar budo pasiuntimui Lietu- 
von maisto arba kitokios pa- 
galbos; prie to Lietuvoje nei 
už pinigus negalima nusiprkti 
reikalingų dalykų, o ir kelio 
persiuntimui Lietuvon pinigų 
ntebuvo, — tad, pagal duotas 
man instrukcijas Lietuvos Tai- 
kos Delegacijos Paryžiuje, as 

sudariau su Amerikos Raudo- 
nuoju Kryžium sekančią su- 

tartį : 

''Balandžio 8, 1919. 

MEMORENDUM. 

P-as J. S. Lopatto, Amerikos 
Lietuvių Centralio Komiteto 

Suvienytose Valstijose Pirmi- 
ninkas, lankėsi ofice Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Komisio- 
meriaus Europoje pasitarimui 
kaslink siuntimo per Raudoną- 
jį Kryžių pagalbos Lietuvon. 
Konferencijoje kalbėtasi apie 
piaiiglijn, kurie buvo surinkti 
minėtojo Komiteto pastango- 
mis Suvienytose Valstijose 
1916 m. Pinigai, surinkti tuo 

laiku per minėtąjį Komitetą, 
buvo pavesti Amerikos Raudo- 
nam Kryžiui, persiuntimui tam 

tikirems Lietuvoje Komite- 
tams, panaudojimui šelpimo 
reikalais. Delei įvairių priežas- 
čių Raudonasis Kryžius nega- 
lėjo išsiųsti didensnes tų pini- 
gų dalies ir dabar Raudonojo 
Kryžiaus globoje Washingto- 
ne randasi dar neisleistų pinigų 
apie $130,000.00. 

Pasekmėje konferencijos, 
buvusios šiądien tarp p. Lopat- 
to ir Deputato Komisionieriaus 
i Europą p. Bicknell, prieita 
prie sekančio sutarimo: 

Amerikos Raudonasis Kry- 
žius pasiųs pašalpą. Lietuvon, i 
su Raudonojo Kryžiaus sar-1 

gyba, tos sunios, kokia yra ne- 

; sunaudota, kaip viršui nurody- 
ta, ir panaudos pasiųstuosius 
daigtus bendrai su Lietuvos 

* 
v. 

valdžios nurodytais žmonėmis. 
Ta sutartis yra padaryta su 

išlyga, kad pašalpai skiriamus 

daigtus bus galima atvangiai 

Lietuvon pristatyti ir kad bu- 
dai pristatymo ir išdalinimo 
pašalpos Lietuvoje bus galimi. 

Pastebėtina yra, kad, atsie- 
kiniui tikslo pašalpai daiktai 
bus išduoti iš Raudonojo kry- 
žiaus sandėlių Kopenhagoje, 
arba iš ten, iš kur galima grei- 
tai ton vieton pristatyti. 1 'li- 
nas Lopatto rekomenduoja, 
kad siuntiniu butų pridėta me- 

dikamentų, jei tas yra galima. 
Toliaus, sutarta dar. kad 

Lietuvos valdžia bus painfor- 
muota apie tai, kad pašalpai 
skiriami daigtai, pristatyti Lie- 
tuvon per Amerikos Raudoną- 
jį Kryžių, yra supirkti už tuos 

pinigus, kuriuos Lietuviai, 
Amerikos piliečiai, surinko 
Amerikoje, pastangomis ir ru 

pesniu Amerikos Lietuvių Cck 
trano Komiteto. 

(Pasirašyta) — 

Lt. Col. Erncst P. Bickncll, 
Deputatas Komisionierius į 
Europą, 

I Amerikos Raudonasis Kry- 
žius Europoje.' 

Už kelių dienų po to gavau 
iš Washingtono sekantį kabie- 
grama: "Amerikos Naeionalisl o o 

Raudonasis Kryžius nori per- 
mesti Jms jį sudėtus Lietuvą 
pinigus Ekrjekutyviaiu Komi- 
tetui. Lopatto tuojaus kabliuo- 
kite autorizavimą. 

Vinikas, Žilius, Bielskis 

Aš kablegramii atsakiau 

Ekze1:tyviam Komitetui Wa- 
shingt aic, nurodydamas, jog 
aš neturiu teisės leisti perves- 
ti jiems tuos pinigus ir nuro- 

džiau, kad jie tame klausime 
kreiptųsi į Amerikos Lietuviu 
Centralį Komita New Yorke. c c, 

1 )augiau reikalavimų autori- 
zuoti juos perimti Lietuviu 
Dienos pinigus į Egzekutyvio 
Komiteto rankas nuo jų nebe- 
gavau. 

Aistra diena, gegužės 'vėl 
tariausi su Pulkininku Bick- 
neH'iu, jis pranešė man, kad 
siuntinys maisto, drabužių ir 
medikamentų jau padarytas ir 
k;'d daigiai jau yra arba Lie- 

Ituvoje arba ant kelio Lietuvon, 
j Kreipiausi, dar į Pulkininką 
|01ds ir Pulkininką Bicknell'į, 
prašydamas, kad Amerikos 

i Raudonasis Kryžius ir toliaus 
[šelptų Lietuvą ir siųstų jon 
daigtų iš savo iždų. Jiedu už- 
tikrino mane, jog po to, kaip 
mūsų pinigais siunčiamoji pa- 
šalpa bus išsibaigusi, ir bus 
reikalas toliaus gelbėti, jiedu 
darys visą, kas yra jųdviejų 
galėję, kad Lietuva butų šel- 
piama. 

(Toliaus bus) 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRASTlS 

"DIRVA" 
Eina penktadloniais: 

Kaina metams $2. Pusei mętų $1. Kanadon metams 52:50 
Numerius pažiūrėjimui piunči^me dykai. 

Turime dideli knygų sankrova ir katalogu siunčiame ąjit pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampu. 

V&liausla indomiausia rnusų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: eu Įurlsiuntimu. 152 puslapiai: Bu 6 paveikslais Iš vienuo- 
Uų-zokoninkių gyvenimo už tandžial uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau*, nes knyga skubiai eina: Pinigus eiųsklte mouoy ord«rtei» ar- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

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

A. L. T. S. ORGANAS 

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

EINA KAS SĄVA1TĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

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

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Kazimiera? Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietu- 

vos, Kauno gub., Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiš- 
ke nusiskundžiama ant didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad 
NETURIM KĄ PAVALGYTI, neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pū- 
ras 100 rublių. Duonos negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBeK MA- 
NE savo prisiegą ir dukreles ir PRISIŲSK PAGELBA, kad galėtume iš- 
simaityti nors iki rugiapjutei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVOJE- Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA 
IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis ne- 
išvengiama. 

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

laiška, jei tik jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGU/LBA REIKALIN- 
GA. 

* 

TOKIĄ PAGELBA JAU GALI SUTEIKTI. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. 
Ji rengiasi pasiųsti BU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMO- 
NĖMS. Tą maistą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio: Bendrovė savo darbo 
dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Męs papirksime maistą, sudėsime į skrynais, pasamdvsime laivą, pasiųsime 
savo žmones su tomis skrynomis j Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynais maisto* pri- 
statys stačiai į* rankas jusų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Ben- 
drovei už tą skrynią maisto, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nerei- 
kės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių 
surasti, mes gražina v. e Tamstai §25.00 atgal- Del didesnės atsargos, mes iš savo 
kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką mes priža- dame. 

J.** 1 

Nesivėluokite, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti prpildę žen/.au pa- duotą blanką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio 
adreso: 

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

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

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

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

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

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

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5- 
ią dieną. ,Ant to laivo užsakymai Lus pri- 
imami iki Birželio 25-tos dienos. Kurie vė- 
liau prisius, turės laukti sekančio laivo. 

GERBIAMIEJI :~ 
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms 

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

Maistą meldžiu pasiųsti adresu: 
Rėdybos 

| Apskričio 7 

Parapijos 
Kaimo i 

Vardas i 
Kvitas ir kitas nformacijas, iieldžiu 

| man siųsti šiuo adretu: 
Vardas Pavardė į 

i Adresas 
L Miestas : Valstija ..... 
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VIETINES ŽINIOS 
ŠEIMINLŠKA3 IŠVAŽIA- 

VIMAS. 

Nedėlioję IT* d. birželio 
10-ta v. ryto pradėjo rinktis 
i paskirtą vietą merginos ir 
vaikinai. Tuoj pribuvo tro 
kas ir visi susėdę dainuoda- 
mi atvažiavo į Brighton 
Park; čia buvo priėję į p. F. 
Staniulio offisa. Gi iš Brigh 
ton Park visi susėdę išvažia- 
vo į miškus. Važiuodami 

datavo visokias lietuviškas 
dainas, o baigiant važiuoti 
sudainavo Lietuvos Himną 
"Lietuvą Tėvynė Mūsų" ir 
Amerikos Himną. Nuvažia 
vus ant vietos prasidėjo vi- 
sokios lietuviškos žaismės ^ 
žaista iki 4-tai v. po pietų; 
tacia gaspadmes parengė sta 
lus ir sukrovusios visokius 
valgius, paprašė visus prie 
pietų. Visiems susėdus prie 
stalo tapo nuimti paveikslai. 

Visi pavalgę padėkojo gas 
partinėms už skanius pietus 
ir vėl nuėjo žaisti. Žaidė iki 
pat sutemo?—9-tos valandos 
vakaro. Tada visi sustoję ir 
vėl užtraukė lietuvišką ir 
amerikonišką hymnus. Po 
to susėdo ir pradėjo važiuo- 
ti narno visi pilni džiaugsmo 
ir užsiganėdinimo 

Bevažiuojant pradėta kal- 
bėtis ir tartis vėl tuojaus pa- 
rengti kitą toki išvažiavimą. 
Parvažiavę namo, apie 11-tą 
valandą vakaro dėkavojo 
viens kitam už draugiškumą. 

Sykiu Dalyvavęs. 

TOWN OF LAKE. 
D-stės Meiles Lietuvių No. 

1 priešpusmetinis susirinki 
mas bus seredoje birželio 18 
d. paprastoje svetainėje. Tai 
gi nariai malonėkite atsiian 
kyli lygiai 8 v. vakare ir. ap- 
sivesti nauju draugu norin- 
čių prigulėti prie tos dr-stes. 
Šiame susirinkime bus svar- 

bių svarstymų. Prie to bus 
išduoti raportai nuo delega- 
tų iš Seimo ir kitų komitetų. 

Rfiit. D. L. P-skas. 

DRĄSI VAGYSTĖ. 
Kuomet ponia Nellie Mag- 

nus Loeb su savo duktere ir 
savo sunumi sėdėjo priean- 
gyje vakar vakare ir lošė ka- 
ziromis, tuom tarpu vagis 
įlindo į jų namus ir apvogė. 
Paimta visokių brangių daik 
tų vertės tarp 12 ir 15 tūk- 
stančių dolarių. 

Iš kaito buvo nužvelgtas 
lekajus, kuris ir buvo 3uareš 
tuotas, bet išsiaiškinus daly! 
kui, jis tuojaus likosi palei- 
stas. 

ĮSPŪDŽIAI Iš A. L. SEIMO 
Man vis dar prisimena įs- 

pūdžiai iš A. L. S—mo. Ypa 
tingai pilu įspūdį į manę pa 
draė Seimo užbaiga, apie 
kurią aš čia ir prisiminsiu. 
Užbaigus sesijas, nekurie 
delegatai pasakė po prakal- 
bą apie Seimo reikšmę, o pir 
min'nkas pranešė, kad Sei- 
mas lieka uždarytas; prie to 
jis, pagerbimui visų trijų 
dienų darbo, paprašė dele -' 

NAUJA UŽEIGA. 

Pranešu gerbiamai 
publikai, kad aš savo 

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

Kviečiu visus užeiti. 

Justinas Kūlis, 
3261 So. Halsted St. 

Chicago 

gatų sustoti ir Amerikos bei j 
Lietuvos himnus sugiedoti, j 
Ir štai garsiai suskambėjo 

1 

pianas ir pasigirdo p-lės Ra- 
kauskaitės malonus balsas, 
pritariant publikai, žmo- 
nių širdys prisipildė tėvynės ( 

meilės jausmais ir jų upas 
nepaprastai pakilo. 

Pryšakyje stovėjo Laisvės 
Varpas, aprėdytas gėlėmis; 
jis karts nuo karto pritarė 
giedoriams savo skardžiu 
balsu "bam!" 

ftet už vis geriausi įspūdi 
darė dvi vėliavos. Iš vienos 
pusės buvo didelė Amerikos 
vėiiava, kuri švietė savo 

žvaigždėmis, lyg pasilenku- 
si ant lietuvių galvų, žadė- 
dama jų tautai laimę ir lais- 
vę. Iš kilos pusės—-graži 
trispalvė Lietuvos vėliava; 
kurią p. Balutis laikydamas 
rankoje plevėsavo tarytum 
pridengdamas savo tautos 
sunus ir dukteris tuom bran- 
giu musų tėvynės savistovy- 
bės ženklu. 

šitokie Seimo įspūdžiai 
nevienam ten buvusiam iš- 
spaudė iš akių džiaugsmo 
ašaras. 

Ak kiap malonu ir link- 
sma būti po savo tautos vė- 
liava ! 

Delegatas. 

TELEGRAFISTU STREI- 
KAS PASIBAIGS I TRIS 

DIENAS. 
Comercijinės telegrafistų 

unijos stereikas, kaip tvirtina 
streikeiriu vadas Konenkamp, 
pasibaigsiąs bėgyje trijų dienų. 
Sakoma, kad streikierni išlo- 
sią streiką. 

VĖL BOMBOS. 
Panedėlio vakare vėl sprogo 

bomba po prieangiu namo pri- 
klausančio advokatui Wiliam 
P>. Austin, 103 Dellevue Place. 
Sprogimas buvo gana smarkus, 
lx:t daug blėdie® nepadaryta, o 
tiktai išbyrėjo bangai. 

Netoli gyvenati kaimynai 
liudija, kad jie matę prieš ko- 
kias penkias miliutas važiuo- 
janti vyra ant baicikelio. Jie 
mano, kad jis bus papildęs tą 
prasižengimą. 

DIDELIS TALENTAS 
— Aš manau pabandyti 

sau pasisekimą surasti teat- 
re. 

— Ar gi tu turi talentą? 
— Žinoma. 
— Kokį? 
— Aš esu geras šinko- 

rius ir manau tiksiu teatro 
karčiamoje. 

BRANGUS ŽIPONAS 
— Ar netieš, tamistos ži- 

ponas yra gana brangus. 
— Taip, tiesa; bet tą 

brangumą kitaip negalima 
dažinoti, kaip prisegus prie 
jo bilą iš krautuvės. 

LAIŠKAS J REDAKCIJĄ. 
Gerbiama Redakcija: — 

Tamistų dienraščio No. 131, 
birž. 4, 1919, tilpo editoria- 
las apie manęs sumušimą 
prakalbose geg. 29 d. Town 
of Lake, ChicagDj. Apart 
kit-ko ten pasakyta, kad 
priezascia sumušimo buvę 
mano prilyginimas "sakra- 
mento.., prie arklio mėšlo". 

Tas yra netiesa. Aš netik 
tą vakarą, bet ne vieną va- 
karą ir nė vienose prakal- 
bose (jų turėjau 11 per są- 
vaitę) netik kad tokio ne- 

I švaraus, grtibijoniško, bjau- 
raus palyginimo nedariau 
(niekur niekados neesiu to 

įdaręs), bet apie sakramen- 
tus visiškai nekalbėjau ir 

neprisiminiau. Mano nuo- 

monė, žmogus, kurs tokius 

prilyginimus viešai vartotų, 
nėra saugus ant gatves, bet 

turčių but uždarytas pami 
sėlių name. 

Netiesa, buk publika sukė 
lė triukšmą. Publika-klau- 
sytojai — ramiai ir pado- 
riai užsilaikė per visą va- 

karą, nebuvo duota proga 
ne estetiškiausiems klausy- 
tojams kuomi neužsiganė- 
dinti. Kalbos tema buvo: 

"Mytoliogijos įtekmė ant 
moderniškų tikėjimų". Pa- 

baigoj prakalbos Į svetainę 
įsiveržė būrelis jaunų vai- 

kinų, kurių pirma nebuvo, 
ir kurie nė dešimties sakinių 
prakalbos negirdėjo. Dar 

per duris verždamiesi pra- 
dėjo staugti bjauriais bal- 
sais, ir tuomi tarpu žiburiai 
užgeso. 

Netiesa ir buk mane už- 
gavę krėslu (kcdc). Vienas 
iš vaikinų, ką tik įsvieržu- 
sių, užgesus lempoms, už- 
šoko ast pagrindų, ir kada 
aš klausytojus raminau sa- 

kydamas, kaip kad ir ma- 

niau, jog "fusa išdegė, tuoj 
pataisys ir viskas bus gerai" 
.(atminti reik kad svetainė 
ant trečių lubų, o publikoj 
buvo moterių ir kūdikių!), 
kirto man į smilkinį su tam 
jtikra prietaisa, anglų kalboj 
vadinama "black jack", ir 
tuoj prasišalino. 

Faktai, kurie beabejonės 
neužilgo bus viešai iškelti, 
parodo, kad visa ta negraži 
afera buvo iškalno sureng- 
ta. 

Ypatiškai aš žinau, kad 
triukšmui nedaviau nė ma- 

žiausios priežasties, ir visą 
savo prakalbą galėčia at- 
kartoti kuonogeriausioj pub 
likoj, nesibijodamas užgauti 
ką nors, arba žodžių nepa- 
rinkimu įžeisti ką nors. 

Malonėkite tą klaidą ati- 
taisyti, nes beabejonės ji i- 
vyko neteisingo redakcijos 
pttinformavimo dėlei. 

Su pagarba, 
F. J. Bagočius. 

So. Boston, Mass., Birželio 
6 d. 1919 m. 

PARSIDUODA LAPAI PRIEINAMAI 
2-jų augštų mūrinis namas tinka- 

mas bizniui su 6-šlų kambariu gyve- 
nimu viršui. Nepaprasta proga. Klau- 
skit č«: MAX SCHWARTZ, 5530 So. 
Marshfield Ave., Tol. Prcspcct 6820, 
Chicago, 111. 

REIKALAUJAME FORMANO. 
Reikalingas patyręs vyras už for- 

monv j odų dirbtuvę. Pastovus, dar- 
bas. Gera proga jsidirbti, išmokti dar 
6ą ir gauti paaugštinimą. Rašydami 
pažymėkite amžių, patyrimą ir kiek 
[ilgos norite. CARROL U IDE & FUR 
COMPANY, Carroll, Iowa. 

Parsiduoda Clympia Automobilius, 
5 pasenger, 5 nauji tairal. Visai nau- 
jas, 1918 metų. Savininkns privers- 
tas parduoti. Atsišaukite CHARLES 
GrURIN, 4414 So. Caliiornia Avcnue, 
Telephone McKinley 39C9. 

ANT PARDAVIMO 
Penkių ruiir.v, dviejų fliatų namf- 

lis (cottage) su maudynėmis, gazu ir 
tik pusė blioko nuo Archer Ave. gat- 
vekarių. Namas tik 2 metai kaip sta- 
tytas. Lotas 120x30. Męs, turime žą- 
sų, ančių ir vištų Viską kartu par- 
duosime už $2,450. Labai lengvos iš- 
lygos išmokėjimo. Klauskite Mr. Vav- 
rik, 5148 S.- Kenneth Av., Chicago. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda pigiai 2-ji namai. Kas 

pasiskubins, gaus. už didUJ bargeną. 
Savininkas gyvena ant 2-rų lubų. 
Klauskite WM. KAREIVA, 3428 Au 
burn Avenue, Chicago, 111. 

GERA PROGA. 
Kas turi automobilių ir norėti] mai 

nyti ant loto, tas turi vieną, iš jun- 
kiausiŲ progų. Lotas randasi Gary. 
Indiana. Dėl tolimosnių žinių klaus- 
kite pa?, J. MASKOLIUNA, ^236 Limo St. Tol. Yurds 3828. Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Savininkas yra priverstas 

parduoti nameli (cottage) 
8-nių kambarių, parduosiu 
lik už $2,000. Telefonuoki- 
te Prospect 9082, klausdami 
Joe Sherman. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems. kurie jieškote farmų, yru ge- 
idausi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
jo.i, VVisconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Tėti 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie goru k.<- 
liu, geležinkelių, gražiu leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio \Voodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $ 15.00 ir augšėiau už akrą. 
Galito pradėti pirkti lamui, su $1,0:). 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 

mokėtą laimų. Daugumas musų žmo- 
nių yra isvažinėję po daug vnlstijij, 
bet tinkamesnės, veitos dėl ukininkys- 
lės nesurado, akip Wisconsine lietuvių 
knlionijoj. 

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO. 

PARSIDUODA GARADŽIUS IR RE- 
pair Shop nnt išmokesčlų, pigiai. 

Savininkas turi apleisti Cbicagą, ga- 
limu nupirkti su mažu kapitalu. Nau- 
dokitsė iš progos. Kas pirmesnis, tas 
goresnis. Kreipkitės j "Letuva'> No, 
20, 3253 So. iVlor£an St., Chicsgo. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu, Siaur-vakarinis kampas JJlmos 

Ir llalstefl (latviu, arti Klein Bros. dirb 
tuvėr.. NuosavybS bo skolų, luotas 30x 
125 pėdų. Raudos neša $11200 por mtv 
t.us. Būtinai turi būti parduoti), dėl. už- 
baigimo reikalų mirusiojo. Kana $1,- 
i)00. Klok siūlote? LOIJIS GRAFF, 
60U) So. Abcrdeen Street. 

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

Co. ii. 2Sib Infnntry. Malonėkite at- 
šaukti pas Fel!x G. Berzanskl, 824 
Newport Ave., Chlcago, I1L 

Reikalaujama merginų prio darbo 
dirbtuvėje. $1-1 j sųvaitg laiko mo- 
klnimosi. $17 iki $20 i sųvaitę ui 
"pieco Avork." 

American ln»ulated Wlre Co,, 
954 W. 21st Street 

i__ 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workors—dattidzių dirbtuvėj, 

drum ir bolt sandors. Mažiuos ran- 
kų. Planer, t Hm and stock eutters. 

52 valandoj darbo savaitė. 
Darbas pastovus per ištiesus molus 

viduryj. 
IMPERIAL METHOD3 CO., 

750 S. CIRCLE riVE., 
Forost pF.rk, 111. 

Ponkiceatai gntvekarlais 
Garflold Park Elevs.u?u arba Maf.lson 

!St. gstvekarj. 

REIKALAUJAME MA! 
NIERIŲ IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

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

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 66 

Solvay Colliers Gompany 
Hemphill, W. Va. 

PRANEŠIMAS 
Ateikite } £j ofisų ir ęauslte didelį 

surašą, geriausių bar genų ant pardavi- 
mo ant labai prieniaraų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas aut dviejų lubų5--t> 

kambariai, su toiletais ir gazu. rardos 
3238 Parnell Ave., plyti? namas, ant 

dviejų lubų, po 6 kambarius, ku io1le- 
tais maudynėmis, Kaina $3500. E kam- 
barių plytų namelis netoli nuo 32ros, kaina $1850. 

Labai puikus plytų nr..mas prie 
Kmeraid Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kambarių kiekvienas fliatas, 6 t.oi- 
lėtai ir gazrs, kaina $(1300, 

Klauskite Mr, Tamašaucko. 
EP.NIS FEENEY, 

GOS VV. 31 st St, CbicatiO, Iii. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU .BENDROVĖ REIKA- 

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

Liberty Land <8e Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

SKOLINU PINIGUS 
ant ant.ro morgečio labai prieinamo- 
mis .sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisg. 

H. EPŠTEIN, 
Room 7C?; 5 No. Laftalle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargcnai. 

3314 Hoyno Avo. — 4 Kambary. Kaina $1,500. $100 Caslv ip mėnesiu,1 
4239 So. Ąrtes.ian Avo., 4 ir 4 kamba- riai y įsi įtaisymai, $3000. $100 cru*h, likusias ant lengvų ižinokėįimy. 3357 Oakloy, Murp G—7, > ijsl įtai- 

symai, $4300. 
Mę? skolinamo pini&uo pirkinųii 1 

budayojimui namu 

Mc DONNELL, 
2630 Wost 38th St, įlhicago 

-J 1 

BXF K R © S 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W1 34th St., Boulcvard 9336 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuii.škos kalbi}, aritmetikos, knygvcdystčs, stenografijos, ty* 
pevvrit'mg, pirklybos tcisiij, Suv. Valst. istori- 
jos, abclnos istorijos, geografijos, polifikinčs 
ekonomijos, pilletysfes. dailiarašystčs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 'ki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

nums 
Dėl Mūsų Darbininky Gerovės 

Męs UŽDAROME 
NEDĖLiOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Tel YARDS 15&fi 

LIETUVIS G'rOYTOJAS 
IR CHiRIJRGAS 

vrydo visokias llg«s moterių 
vaiky lr vyrų Specmliškai gy- 
do limpančias, užsincnėjuslae 
Iv 'paslaptingas vyru Ilgas 

3259 Sc. Ha'uted St.? Chicayo, J* 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Juu 27 metai 

3149 S. Moigan St., ksrtž 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyrifiky, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
plet. 6—a vak., NedSl. 9—2. 

TELEi-ONAS YAP.DS 687. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu aidi] I. 
gėjiniu, taip. kad ncpraleintumcn per f 
sus metus, kas tvu Į/all būti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalinsi aki'j 5.1 
ęalvns skaudėjimus, trumparegystė Ciba tali' 
• esy-itė prašalinama, pasitarkite su manin. 
prieš einant kur kitur. Egzaiulnacija DVKA) 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

"80I S ASLLAND AVE.. CMICAGO 
Kampas 18tos Gatvės. 

3čion lubos, virš Flatt'o aptiekus. Tčmyklte 
i mano paraSij 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v.ik. 
Nedfilioj: nua 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

VALENTINE DitESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina Eluvimo, kirpimo, dt-eiRnlrg 
d!enom!o ir vakarais dėl bJzulo lt 
namų. Paliudijimai ižiiuodar.'.l ir vlc 
los parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasist<vi*;Bime 
suteikti jum patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
S4:i7 W. Madlson ftfe. 

C205 S. He'sted Si- iS50 Wells St 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per M 
tų kaipo patyręs gydytojas, ckirurgas 
Ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
tų. nioter',1 ir vaikų, pasai naujausias 
metodą'*. X-Ray ir kitokius elektros 
f rii trusus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18t<t Street, netoli Fisk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—^2 pietv. ir 6—H vaknrris. T-lcphone Canal 3119 
GYVF.NIMAS: 3412 So. Halsted VALANDOS: —P ryti?, tiktai. 

^v*fWv*<Vy^ajwv*»u.a--.- 

Phonc Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U23YSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 lkl 9 
vakarais. 

3303 S0. MORGAfc STREET 

A. Masalskis 
LIETUVIS 3RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonua ir au- 
tomobilius Ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305Auburn Ave.- Tel. Oroter 4139 

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
į SEKANČIAI RAŠAU: 1 Aš labai sirgau per 3 motus, nushbnčjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abclnas sjėkų nustajimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau felTo 
sveikatai pagelbos. 

Itet kada pareikalav ^ Salutaras Vaistų, Rltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatomj, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolėj, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, „tiprėt, gerai diibt. Kraujas išsivalė. Nervai C:nė. stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebeBadė po krutinę. 
\'idurių rėžimas išnyko i>o užmušimui vi*n limi lis. 
giu 3 mčncsių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- lutaras, Bittcrla, Ir po 3 savo paveiksle pamačiau toki skirtumu kaip tarp dienos ir nakties. I)a-bar jaučiuos smagiai ir esu llnksma3 ir 1000 sykių <?5!;ojn Salutam mylistu peradfjlstei ir linkiu vl-siem-. savo draugams ir parstamiems bu tokiais atsitikimais natariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaraa; 

Salutaras Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So. Halstcu St., Phone Canal P117 Chlcago, Illinois 

VYRIŠKy DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. V 

Užganėdinima^ gvarantuotas 
V,rrų ir vaikinų siuati ir overkctai, padarjrti ant orderio, bot neatimti 
laiku. vėliausių stalių ir konsorvatyviSkų .modelių $20.00 iki $45.00. 
Vatų ir jaunu vaikinų Biutal ir overkotai nuo $15.00 iki ?28.o0. 
Vvtfškos kelinfcs $3.00 ir augščiau, Yoi'kų Biutai uuo ?5.00 ir augščlan Kirkite p.au overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar ncatčjo. Męs turimo daug kiek apdSvOtų siu ,ų ir overkotų nuo §8.50 ir augščlau Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšfliau. 
Krautuve atdara kaa vakaru iki 9. Nedaliomis iki 6 vaJ. po plotų. Subatojuis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Instoigta 1902 1413 SO. HALSTED STREET 

iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiutiiiiiniiiEHiiiii 

LIBERTY BONDS 
Męs perkamo JLiberty Bonds *$. /—-s ;V r ~-v i—r 
pilnai "Casli" vertę. Atneškite JL i 
irta atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara UasJien nuo 9—o 

..ooi- *#m v k 
titarninbais L( Iverjals ir 13oJ MllVauke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpo "VVood ir Paulina gatvlųr 

Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokius lįgas naujausiais budais U- au pagelba 
naujausių lr tobulinusių olektriklnių Jtalsų. Ofiso valandos; 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vok. Ne&ėldioniais 10 iki 12. 

1645 West 47-ta netoli nuo Marshficld Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, RSmų Ir Stogams Popierlo SPECIALIAI: Maleva maievojlmul stubŲ Iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3C03-3039 80. HA'.STED STREET, CHICAGO, ILL. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
S. SHANKS 

Pagyvenimo ofisas81*^!^ 33^^ Gydytojas ir Chirorgas 
859 N. Robey St. Qydo visokias Vyrų Ir 

įtampas lova St. ^^^^^noterų Ilgas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; T—9 TOkaro^^^^^rgiškas "9as- 

Biznio ofisas: 802 W. Madlsoa $>t. toamp. Halstca 
ypinotina- n—G popiet; Nekėliomis U—1 popiet. C&icago 

Šiuomi praneša visiem? lietuviams, kad aš 
pradedu vėl užimti Real Estate pirkimui ir 
pardavimui namų, lotu ir farmų Chicago- 
je ir taipgi apielinkėse. Taipgi skolinimu 
Pinigų perkantiems propertes nuo mažiau 
sios sumos iki $100,000. Apart to užrašine 
ju Insurance visokios rųšies, mainau farm 
as ant miesto properčių. Norėdami parduo- 
ti ar pigiai pirkti, kreipkitės pas mane, o 

gausite teisingą patarnavimą. Norinti pirk- 
ti propertę pigiai dabokite mano pagarsin 
imus "LIETUVOS" DIENRAŠTYJE kožną 
dieną. Visados kreipkitės sekančiu antra 
šu: 

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